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Laiškus i Lietuvą Jau 
Galima Siųsti

BET PAŠTO °ATA.RNA- pašte perlaidomis da nega- 
VIMAS SUSIAURINTAS I ma Lietuvon siųsti. Siun- 

--------- tiniai irgi neina. Registruo-
Pinigai ir siuntiniai dar nei- tų laiškų siųsti negalima. li

ną. Spalvuotų atvirukų . negalima siųsti laiškų oro 
taipgi nepriima i paštu (air mail).

--------- Į Lietuvon eina tik papras-
Pašto Departamentas ofi- ti laiškai, bet ir jie negali

daliai rnums pranešė, kad ■ būt sunkesni kaip 1 uncija, 
laiškus i Lietuvą jau galima Stampa lipinama už 5 cen- 
siųsti. •! tus.

Kadangi vokiečiai iš Pa-! Spalvuotų atvirukų, su 
balčio valstybių jau pasi-į paveikslais, irgi negalima 
traukė, tai Lietuva, Latvija i siųsti. Galima siųsti tik bal- 
ir Estija jau nebeskaitoma tas postkartes, kurias paš-

VISA MANILA AMERIKIEČIŲ RANKOSE
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Šis vaizdelis parodo amerikiečių tankus atakuojant Manilos miestą, kur ja
ponai gynėsi iki paskutinio kareivio. Dabar jie tenai visi jau išmušti ir Filipinų 
sostine jau amerikiečių rankose.‘priešo teritorija.’

Pašto susisiekimas taip
tas parduoda po 1 centą. 
Prie tokios postkartes rei- 

centus 
3

pat atsteigtas su Suomija ir i kia prilipyti da už 2 cent 
su Lenkija. Tačiau Lenkija’štampą. Iš viso turi būti 
da nevisa paliuosuota. Kai centai
kurios jos dalys tebėra dar 
vokiečių rankose, todėl Į 
tas dalis laiškai neina.

Susisiekimas su Lietuva
irgi nėra dar pilnas. Pinigų

Amerika Jau neteko 
virš 800,000 vyrų
Armijoje žuvo 138,723; 

laivyne—33,862

Adresuoti reikia kaip pa
prastai— i Lithu&nia.

“Soviet Russia” nereikia 
dėti, nes Amerikos valdžia 
tebeskaito Lietuvą nepri
klausoma valstybe.

Tiktai šiaurės Bukovina, 
Eesarabija ir kai kurios vie
tos Moldavijoj, kurias da
bar užėmė rusų armija, yra 
pripažintos Sovietų Rusijai 
ir į tas vietas siunčiamus 
laiškus pastas pataria adre
suoti kaip Sovietų Sąjungai.

Amerikos Lietuvių Tary
ba dabar rūpinasi, kad į Į

Rusai jau paėmė 
Poznanę

Vokiečiai tenai prarado 
40,000 vyrų

Poznanė (vokiškai Po- 
sen) yra vakarų Lenkijos 
miestas. Eidami Berlyno 
link. rasai jį aplenkė ir pa
liko savo užnugary. Pozna
nėj vokiečiai laikėsi da iš
tisą mėnesį, bet negaudami 

turėio Dasi-

“Estimated Taxry

Reikia raportuoti prieš 
kovo 15

Amerikos karo nuostoliai 
didėja. Karo departamen
tas praneša, kad iki vasario Lietuvą butų atidalytas ke-
14 dienos Amerika neteko 
virš 800,000 vyrų. Jei nuo
stoliai nesumažės — o ma
ža vilties kad jie mažėtų—

lias ir siuntiniams, taip kad 
amerikiečiai galėtų nusiųsti 
pašalpos Lietuvos žmonėms. 
Kadangi Amerika nepripa-

sustiDnnimu----- ----- - x _
duot L Maskva praneša, kad 
pereitą savaitę generolo Žu
kovo armija tą miestą jau 
paėmusi. Apie 23,000 vo
kiečių pasidavę nelaisvėn ir 
apie 2o,000 jų per mėnesį 
buvę užmušta.

Šįmet iki kovo 15 dienos 
reikia valdžiai raportuoti 
aj skaičiuotą 1945 metų pa- 
,amų mokestį (estimated 
tax).

Šito nereikia maišyti su 
19.44 metų pajamom, kurias 
reikia raportuoti atskirai.

“Estimated ircome tax”
r\as uir-

^laineriai nori dau
giau algų

Gali užsidaryti anglių 
kasyklos

Amerikonai Pradėjo Didelį 
Puolimą Vakarų Vokietijoj

ŠTURMUOJA PRIEŠĄ 
2CŪ MYLIU FRONTE

t kiečio. Paėmus alijantams 
Saarą ’r Parėmę, vokiečiai 
kur/' jau neteko Silezijos 
kasyklų, nebegalės ilgai v ?- 
ti ergar.i uotą modernų ka
rą. Ali'autu a viacija atliko 
‘au milžinišką darbą, išar- 

Keturios alijantų armijos dydama vok.ečių geležinke-

Rundstedt įsakė naciams 
“mirti iki r ashulinio,’

kita; n viskas zusią
nes

Vakarų fronte pradėjo Štur
muoti vokiečių pozicijas

liūs ir tiltus. Siuntinėti karo 
medžiagą ir kariuomene

200 mylių ruožte. Vokiečių vokiečiams iau beveik nej-

už dviejų mėnesių Amerika'žįsta bolševikų okupacijos 
bus netekus viso miliono Lietuvoje, tai ji negali pri
vyru, nes per mėnesį žūva! pažinti ir jų statomų kliūčių 
apie 100.000 žmonių. prieš Lietuvos žmonių šelpi-

Musų armijos nuostoliai Pašalpai skirstyti Lie- 
yra daug didesni, negu lai- tuvoje turėtų būt sudaryta 
vyno. Iki vasario 14 d. ar- tarptautinė komisija.
mija turėjo 138,723 užmuš- ____________
tų. 420.465 sužeistų, 60,086
patekusių į priešo nelaisvę 
ir 92,223 be žinios dingu
sių. Viso — 711,497 vyrų.

Laivyno nuostoliai yra 
tokie: užmuštų 33,862, su
žeistų 40,783, patekusių į 
j riešo nelaisvę 4,474 ir be 
žinios dingusių 10,346. Vi
so — 89.665.

Už kokio mėnesio Euro
poje galima laukti didesnių 
mušiu. Šį pavasarį alijantai 
spręs Vokietijos likimą. Aiš
kus dalykas, kad nuostoliai 
tuomet padidės keliariopai.

Turkija prisidėjo
Paskelbė Vokietijai karą

GELBĖKIT RUSIJĄ’

“Russian War Relief’ or
ganizacija siuntinėja Ame
nkos paštu savo propagan
dą, ant kurios vokų primuš
ta stampa: “Help Russia...” 
Išrodo, kad Stalino karalys
tei labai riesta, jeigu taip 
šaukiamasi pagalbos. Ir tuo 
pačiu laiku bolševikai ne
turi sarmatos plepėti apie 
Sovietų “galybę.” Jeigu ne 
Amerikos maistas ir drapa
nos, gal jau pusė ruskių bu
tų išmirę nuo bado ir šal
čio.

TAUPYKIT PADANGAS

Transportacijos direkto
rius pulk. Johnson įspėja 
automobilistus, kad taupytų 
padangas, nes šįmet sunku 
bus gauti*naujų. Nėra gu
mos.

Kongresmanai su
simušė

Rankin apšaukė savo kole
gą komunistu ir iš to kilo 

“failas”

Mississippi kongresmanas 
John Rankin “pasižymėjo.” 
Svarstant vieną bilių, kuris 
liečia unijas, demokratas 
Rankin susibarė su demok
ratu Hooku iš Michigan 
valstijos. Kadangi Hook už
tarė CIO uniją, Rankin jį 
prilygino prie komunistų. 
Pastarasis pavadino Ranki- 
ną melagium.

To užteko. Senis Rankin 
kumščias sugniaužęs pribė
go prie Hooko ir jiedu susi
kibo. Susipešusius išskyrė 
kiti kongresmanai.

Kongresmanams susipe
šus, buvo nutrauktas posė
dis.

Pereitą sąvaite Turkija 
paskelbė Vokietijai karą. 
Sakoma, kad stimpančiam 
liutui sykį ir asilas įspyrė. 
Taip dabar išrodo ir Turki
jos žingsnis. Kol da nebu
vo aišku, kad Vokietija bus 
patiesta, Turkija karo ne
norėjo. nors alijantai ir la
bai kvietė ją į talką. Turki
jos pagalba buvo verkiant 
reikalinga, kuomet anglų 
armija Egypte klupo po 
Rommelio smūgiais. Turki
ja priėmė iš alijantų ir ka
ro reikmenų už $100,000,- 
000, tačiau karan nestojo. 
Ji bijojo Vokietijos. Bet kai 
pamatė, kad liūtas jau stim
pa, tai ir Turkija jam įspy
rė. Parodė, mat, savo “drą
są.”

raportuoja ne vi>; 
ba vien tik užbaigą, ir ki
tokių pajamų neturi, tam 
nereikia apie tai rūpintis. 

Bet kas šalia algos turi 
• nemažiau kaip $100 kitokių 

pajamų, pavyzdžiui už ren- 
dą. už procentus ar iš kokio 
nors biznio, tas turi rapor
tuoti federalinei valdžiai, 
kiek jis tikisi iš viso per 
1945 metus turėti pajamų.

Šitokį raportą turi duoti 
visi biznieriai, profesiona
lai ir namų savininkai. Ir 
tai reikia padaryti ne vė
liau kaip 15 kovo.

Kartų su raportu reikia į- 
mokėti ir bent ketvirtą dalį 
taksų už tą sumą. ką virši
ja alga. Bet už algą taksų 
mokėt nereikia, nes iš al
gos taksus atskaito darbda
vio Antrą ketvirtadalį rei
kės įmokėti 15 birželio, tre
čią — 15 rugsėjo, o ketvir
tą — 15 sausio, 1946 m.

CORREGIDOR TVIRTO
VĖ PAIMTA

Farmeriams nebūtina to
kį raportą dabar daryti. Jie 
gali raportuoti visas savo 
pajamas metų pabaigoje, 
bet ne vėliau kaip 15 sau
sio. 1946 m.

Farmeriu skaitomas tas, 
kas daugiau kaip du trečda
lius savo pajamų gauna iš 
farmos.

STREIKAS LAIVŲ 
DIRBTUVĖJ

Pascagoula, Miss. — Čia
sustreikavo 10.000 laivų sta
tybos darbininkų, nes dirb
tuvės kompanija nenorėjo 
pripažinti unijos reikalavi
mų.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę {dėkit { juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dali.

Pereitą savaitę amerikie
čiai paėmė jau ir Corregi- 
doro tvirtovę, kuri saugoja 
inėjimą į Manilos įlanką. 
Dabar ta įlanka galės nau
dotis amerikiečių karo lai
vynas.

14,000 ORLAIVIŲ BOM
BARDAVO VOKIETIJĄ

Iš Londono pranešama, 
kad pereitą savaitę, 48 va
landų laikotarpy. Vokietiją 
bombardavo 14,000 Ameri
kos ir Anglijos orlaivių, nu
metusių apie 20,000 tonų 
bombų. Buvo sprogdinama 
15 pramonės centrų. Iš 14.

Berlyno moterys sta
to barikadas

Nacių vyriausybės įsaky
mu Berlyno gatvėse yra sta
tomos barikados. Kadangi 
vyrų stinga, tai barikadų 
statyti varomos moterys.

Rusų armija šiuo tarpu 
randasi tik už 32 mylių nuo 
Berlyno, prie Oderio upės. 
Jei jai pavyks vokiečių fron 
tą sulaužyti, iš Berlyno tuo
met liks antrasis Stalingra
das.

Berlynui jau dabar stin
ga elektros jėgos. Pasėkoje

Washingtono žiniomis, 
kuro situacija gali žymiai 
pablogėti, nes John Levvis 
ruošiasi reikalauti maine 
riams algų pakėlimo. Gali 
užsidaryti visos minkštųjų 
anglių kasyklos.

Balandžio 1 d. baigiasi 
unijos darbo sutartis su 
minkštųjų kasyklų savinin
kais, ir darant naują kont
raktą Lewis reikalausiąs 
daugiau algų. War Produc- 
tion Boardo pirmininkas 
Krug ragina mainerių uniją 
ir kasyklų kompanijas kuo- 
greičiausia dėl algų susitar
ti, nes jeigu kasyklos užsi
darys, tai turės sustoti ir 
plieno gamyba. Karo pra
monei tas reikštų didelį 
smūgį.

Nušovė Egypto 
premjerą

Užpuolimas įvyko parla
mente, paskelbus jam karą 

Vokietijai

Pereitą savaitę Egypto 
karalius Farouk apskelbė 
karą Vokietijai ir Japoni
jai. Kai premjeras Ahmed 
Maher perskaitė parlamen
te karaliaus dekretą, jis bu
vo ant vietos nušautas, šo- 
vikas esąs jaunas vyras, 22 
metų amžiaus advokatas ir, 
matyt, nacių šalininkas. Jis 
buvo tuoj suimtas.

Šiomis dienomis Egypto 
karalius turėjo su Roose- 
veltu ir Churchillu pasikal
bėjimą. Sakoma, kad io pa
sikalbėjimo rezultate jis ir 
paskelbęs ašiai karą.

Nuo 1936 metų Egyptas 
yra nepriklausoma valstybė 
ir prie karo iki šiol nenorė
jo dėtis, nors Egypto žemė
je ėjo atkaklus anglų-vo
kiečių mūšiai.

armijų vadas vakaruose iš
leido savo kareiviams saky
mą, kad neprileistų alijan
tų prie Reino upės, nes jei
gu alijantai pereis per tą 
upę, tai Vokietija bus žu
vus. “Todėl aš įsakau jums 
kovoti ir mirti iki paskuti
nio vyro,” sako jisai.

Bet išrodo, kad alijantų 
sulaikyti vokiečiai nepa
jėgs. Amerikiečiai šį utar- 
ninką jau pradėjo bombar
duoti Koelno (Cologne) 
miestą. Koelnas stovi prie 
Reino upės ir yra vienas di
džiausių pramonės centrų.

Rusai tuo tarpu jokio pro
greso nedaro. Jie ėjo greitai 
pirmyn tiktai Lenkijos plo
tais, iš kur vokiečiai buvo 
ištraukę savo armijas; bet 
kai priėjo prie Oderio upės, 
sustojo ir tebestovi vietoj.

Kaip ilgai Vokietija ga
lės dar. laikytis, niekas tik
rai nežino. Kelios savaitės 
atgal išrodė, kad ji tuoj su
smuks, bet pasirodo, kad 
naciai yra pasiiyžę laikytis 
iki jie bus visai sunaikinti.

Gen. Eisenhower pereitą 
subatą pasakė spaudos at
stovams, kad jis nesitiki 
greito Vokietijos susmuki
mo. Nors vokiečių armija 
jau silpnėja, tačiau ji gali 
da kovoti dideliu atkaklu
mu. Jis nematąs jokių žen
klu, kad Vokietijos viduje 
galėtų kilti revoliucija. Jei
gu ir yra Hitleriui priešin-( 
gų vokiečių, tai jie neorga 
nizuoti ir neturi vadovybės. 
Karas Europoj pasibaigs tik 
tada. sako gen. Eisenhower, 
kai alijantai susitiks su ru
sais Vokietijos vidury. Bet 
po to da bus kovų su nacių 
partizanais kalnuose. Paga
liau nacių judėjimas pereis 
į požemį ir darys tiek sabo
tažo, kiek galės.

Eisenhovver sako. kad a- 
lijantai dabar pradėjo didį
jį savo ofensyvą ir jis tiki
si, kad į vakarus nuo Reino 
greit neliksią nei vieno vo-

ROOSEVELTAS IR TRYS 
KARALIAI

LIETUVIS NUMUŠĖ 7-TĄ 
JAPONŲ ORLAIVI

Laivyno Departamentas 
Washingtone paskelbė, kad 
F. E. Bakutis, lietuvis ka
rininkas iš Brocktono, nušo
vęs žemėn jau 7-tą japonų 
orlaivį. Paskutinis jo nu- 

orlaivis buvo, to kasdieną “bent kelioms; muštas 
000 orlaivių, tik 21 nesugry- valandoms” yra sulaikomas| Formozos sala. Kinijos pa
žo. ' 1 elektros vartojimas. fkrašty.

manoma.
Galimas daiktas, kad Į 

dvi-tris savaites gen. Eisen- 
hovveris jau atsistos art 
Reino krantų. Bet persikelti 
per Reiną, tai ne baikos. Ta 
upė vra mylios pločio. O 
kur ji siauresnė, tenai ji ei
na tarp stačių kalnų. Rei
nas vra pati svarbiauria Vo
kietijos apsauga iš vakaių 
pusės, ir nugalėti ą kliūtį 
bus pats sunkiausis alijan
tams darbas.

Raudonojo Kryžiaus 
vajus

Visur bus daroma pinigų 
rinkliava

Šią savaitę prasideda A- 
merikos Raudonojo Kr 
žiaus rinkliava. Visuos, 
miestuose ir miesteliuose 
bus renkami pinigai. Bosto
nui nustatyta surinkti $4,- 
196,600 iki kovo 26 d.

Gal paklausit, ką Raudo
nasis Kryžius daro su pini
gais?

Jis atlieka labdarybės dar 
bą. Tūkstančiai Amerikos 
kareivių yra priešo nelais
vėj. Niekas prie jų prieiti 
negali, bet Raudonasis Kry
žius prieina. Jis pristato 
jiems geresnių valgomųjų 
daiktų, cigaretu ir kitokių 
dalykų. Šitas darbas bran
giai kainuoja, ir todėl Rau
donas Kryžius renka aukas.

Jei kas nori susižinoti su 
savo giminėmis priešo už
imtose vietose, Raudonasis 
Kryžius ir čia patarnauja. 
Tam tikslui irgi reikia pini
gų-

Raudonasis Kryžius už
laiko daug punktų, kur yra 
renkamas kraujas sužeis
tiems k' ’eiviams. Surinktą 
kraują re/ ia pa vers. i į 
plazmą ir oristatyti į visas 
pasaulio dalis. Tam reikia 
pinigų, ir todėl renkamos 
aukos.

Neatsis kykim paaukoti 
ir mes.

Gryždamas iš Jaltos, pre
zidentas Rooseveltas buvo 
sustojęs “Artimųjų Rytų 
Srityje” ir ten m?tėsi su tri
mis karaliais — Egipto ka
ralium Farouku, Etiopijos 
— Haile Selassie ir Arabi
jos valdonu Ibn Saudu.

VOKIETIJAI STINGA 
MAISTO

Maisto klausimas Vokie
ti io j darosi labai opus. Vo
kietijos žmonės ir ligi šiol 
nedaug maisto gaudavo, o 
dabar jo kiekis yra suma- 

tieslžintas 12 nuošimčių. Del to 
Berlvno krautuvėse mote
rys jau kelia riaušes.

ŽYDAI LEIS “JUODĄ 
KNYGĄ”

'Keturios žydų organizaci
jos paskelbė, kad jos bend
romis pastangomis šįmet iš
leis septyniom kalbom kny
gą, kurioj bus aprašyti ir 
dokumentais įrodei nacių 
žvėriškumai prieš žydus.

ORLAIVIAI NEŠ PO 200 
ŽMONIŲ

Vultee orlaivių kompanija 
Californijoj gavo užsakv u 
pastatyti 15 keleivinių or
laivių. kurie galės nešti po 
200 žmonių.
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Antras Puslapis

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PAREIŠKI

MAS VISUOMENEI

Musų skaitytojai jau ži
no, kad vasario 16 ir 17-tą 
Amerikos Lietuviu Taryba

(Lietuvos Respublikai demo- 
I kratinę konstituciją ir že- 
jmės reformą, kurios panai
kino luomų privilegijas Lie
tuvoje.

Amerikos Lietuviu Tary-
ba kviečia visas lietuvių ko
lonijas iškilmingai paminė
ti šitas Lietuvo* Steigiamo-' 
jo Seimo 25 metų sukaktu
ves, šaukiant draugijų at
stovų konferencijas, ren
giant viešas prakalbas, pa

kelių padėti Lietuvai atgau- skaitąs, koncertus ir kito- 
ti laisvę. kiais budais.

Dabar Amerikos Lietuvių Nuo šios dienos iki gegu- 
Taryba išleido savo pareiš- žės mėnesio pabaigos. Ame- 
kimą paaiškindama visuo- rikos Lietuvių Taryba skel- 
menei kas buvo Washing ’oia visoje Amerikoje aukų! 
tone patirta ir kas dabar rinkimo vajų Lietuvos iš- 
reikia daryti. laisvinimo reikalams. įni

ktai tas pareiškimas: ciatyvą šito vajaus organi-
Apsikeitę mintimis tarp žavime kolonijose yra kvie- 

savęs, atsiLnkę pas Kong- čiami pasiimti ALT skyriai 
reso narius ir taip pat pasi- arba draugijų sąryšių komi- 
kaibėję su aukštais Valsty- tetai; o kur tokie skyriai ar- 
bės Departamento pareigu- ba komitetai dar nėra Įsi- 

suvažiavimo dalyviai kure. — atskiros draugijos

turėjo nepaprastą suvažiavi
mą Washingtc ne. Jo tiks
las buvo: išgvildenti Lietu
vos klausimą ryšium su pa
kitėjusia tarptautine situa
cija ir surasti tinkamiausi

KELEIVIS, SO, BOSTON.

‘JAPONIJĄ REIK IA SUNAIKINTI’

Čia yra parodytas admirolas Halsey, Treciojo Ame
rikos Laivyno komendantas, kuris netikėtai šiomis 
dienomis atvyko į Washinttoną ir turėjo ilgą konfe
renciją su laikraščių korė? y- r-ėktais. Jisai Įspėjo juos, 
kad nedėtų jokios svarbos ioponų siūlomai taikai. 
“Japonija turi but sunaiki t. pareiškė jisai.

lyną ne rusai, bet ameriko
nai ir anglai. Žinoma, tie 
faktai čia yra dėstomi ne 
Kaip taisyklė, bet kaip ga

lybė. Husų armija yra at- 
iu ių žygių: ji ga- 

ir daugiau. Vis 
ikcs ir Anglijos 

ra r-.r'aū apgink- 
» .arAoji Sig
iu k z butu pasie-

u
tiil-ti 'U
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Dirbti nėra vėlu i Iš seimo tik “misija”
Pasaulis ir šiandien neži- Kas sakė, kad musų tau- 

no, kokie tarimai buvo pa- iininkai nėra juokdariais?
tn

»' s.
seimą

aiskus tiK vienas oaiynas vvashingtone. ltuose ir 
— Lenkijos padalinimas, dabar skelbia, kad iš jų 

išėjus tik “misija**., 
kalo atsiklausti suinteresuo- Tas pat, kaip su ano uki- 
tų žmonių. Jei taip — kokiajninko sunumi, kuris mokėsi 
garantija, kad ir Lietuvos kalviu būti: kalė žagrę ir

, A'ĄAkar.-A galimai fe. ““fe” išėjus tik “
• sri. u a ie viduri kovo ari 
balandžio pradžią, kada 

: : tėjęs pavasaris ir žemė
pa? džiūvėsi. Tada bus iš
spręstas Vokietijos likimas.

S. S.

Žydai Smerkia Bol
ševikų Melą

Šmeiždami Lenkijos so-

atžvilgiu taip nedaryta? 
Pittsburgho “Lietuvių Ži

nios” • mano, kad Lietuvos

piš” — nieko. 
Juokas juoku, bet šiame

nukalė

klausimas da bus sprendžia- atvejy dinastijos patriotai 
mas taikos konferencijoje ir’ n?n but juokingesnį uz juo-
-ako: i kingus. Jie tur but mano,

“Visos Amerikos lietuviu ^ad VVashingtono kancelia- 
organizacijos, kurios nori (rijose kluikinėia tik žnibiai, 
matvti Lietuva laisva, turi Per. Olio-Olševskio,
stipriau pasidarbuoti.’' Tysliavos ir Kurpiaus gal-

Reikia pasakyti daugiau:A?? nematys apie miliono 
lietuvis privalo dirbti nežiu- lietuvių, nieko bendro su 
rint ir to, jei Lietuva butu t0™s. galvomis neturinčių, 
parduota' i Gaila, kad šitokios kome-
"už žmogaus ir visos tau-^J08 yra daromos ryšium su

vos bernai išžudė nemažiau tų žmonių lavonai. Tarp cialistus ir kitas demokra- 
kaip 10.000 žmonių Ate- nužudytųjų esąs jau atpa- tinęs organizacijas, kurios 
nuošė. žb.tas buvęs Kretos guber- buvo sudariusios Lenkijos

Taip praneša šiomis die- -.a rius įlinkis, buvęs poli- požemio judėjimą kovai su 
nomis iš tenai sugryžusi echnikos piof. Theophano- į naciais, Maskvos agentai

dabai pradėjo skleisti melą, j tos iajSVę kovoti niekuomet I ^ova Lietuvos laisvę, 
nėra vėlu.
Jis surado “

nais,
priėjo išvadą, kad kova dėl ir kuopos, kurios pritarta Anglijos unijų delegacija. į? r’.us. buvęs parlamento 
Lietuvos laisvės dar anaip- Lietuvos nepriklausomybės Tai Ve, kodėl Atėnų dar- pirmininkas Karyzis, gen. 
tol nėra pralaimėta. Ameri- idėjai. bininkai dėkojo anglų ka- Katsiyanakis ir daug kitų.
kos valdžia ttbepripažista Per šiuos tris vajaus mė- riuomenės vadovybei, kada Jeigu anglai nebūtų tu 
Baltijos valstybių nepri- nesiūs visose kolonijose pri-
klausomvbę ir. iš viso, nėra valo būti daromi aukų rin- 
atsižadėiusi savo nusistaty- kimai draugijų mitinguose, 
mo mažųjų Europos tautų biznio Įstaigose ir privati- 
atžvilgiu. jniuose namuose, kad kiek-

Bet ta kova dėl nepri- vienas lietuvis, kuris nori 
klausomos Lietuvos atsteigi- suteikti pagalbą savo tėvų 
mo reikalauja dabar didės- kraštui, gautų progą prisi- 
nio jėgų Įtempimo musų pu- dėti prie šio kilnaus reika- 
sėje, negu iki šiol. Plačioji lo.
Amerikos visuomenė, kuri Reikia visiems sukrusti ir 
užjauč’a mažųjų Europos stoti i darbą, nes artinasi 
tautų troškimams, privalo valanda, kada bus lemia- 
buti geriau painformuota., ma? Lietuvos likimas. Tu- 
Musii priešo propaganda, rime būti pasiruošę visomis 
kuri stengiasi suklaidinti A- jėgomis paremti musų bre- 
merikos demokratija, priva- liūs ir seseris, kovojančius 
lo būti atremta. ‘ dėl laisvės ir geresnio ry

Todė! visi, kuriems yra tojaus.
ki-onrri T iofnvnc fll-i «i-w .o. _ _____ k ■s’ V2 prtna karn pergale:
rime dirbti syviervtomls je- Už l4iks pagirt, Atlan 
gomis. kad butų atsteigta ,o <^^0 principai.!

buk tas požemio judėjimas 
ir vadinama Požemio Armi
ja buvo niekas daugiau kaip 
“talka naciams skersti Len
kijos žydus.”

Sufabrikavę Lenkijos po
žemio judėjimui toki kalti
nimą, Maskvos agentai sa
ko, kad to judėjimo vadai, 
Lenkijos socialistai, turi but

ši išvijo iš Atėnų komunis- F.LAS gaujų sumušę, ta: tie 
tų gaujas! galvažudžiai butų išskerdė

Varomi iš Atėnų, komu- pusę Atėnų.
nistai pasiėmė su savim Tai ve, ką reiškia tokiems 
daug žymių žmonių Įkaitais, miestams komunistų neša- 
pasnUi juos ap'.piėse ir nu- mas “išlaisvinimas.” Kas ne 
žudė. Dabar Atėnų užmies- už Stalino vierą, tam galva 
šiuose atkasinėjami užkasti -a?..

kaip “karo kriminalistai.” 
Išgirdę apie tokį nežmo

nišką bolševikų melą, žydai 
pakėlė protestą net Palesti
noj. Vasario 7 d. žydų de- 

Rusų armija šiandien ran- Oderio upės. bet ir iš Rytų Įogacija Jeruzalėj nuvyko

Kas Bus Pirmas Berlyne?

baudžiami kartu su naciais

Tegul miršta badu!
Jau kuris laikas veikia

geležėlę”!

Rokas Mizara vėl džiąu-į Jungtinių Tautų šalpos ir 
guasK Amalgameitų unijos i Atstatymo Administracija, 
vado Hdlmano asmeny jis kurį angiams vra žinoma 
rado gelezelę. Esą— kaip UNRRA—United Na-

Hillmanas šaukia "orga
nizuotus pasaulio darbinin
kus Įkurti naują Profesinių

tiens Relief and Rehabilita- 
tion Administration.

Ši organizacija buvo su-Sąjungų organizaciją arbaįkllrta ^pimui žroonių, ku- 
intprnaeionala : Hillmanas • ,__ ai ___•

nepriklausoma Lietuva.
Mes norime, kad L' tuva

butų tikrai laisva ir demo
kratinė valstybė, kurioje ne
būtų vietos šov: ’zmui. ne 
tolerancijai arba fašizmui: 
nepriklausoma L i c t u v a , 
drauginguose santykiuose jau ra«^m. jog Grai-
gyvenanti su savo kaimynais kijo? darbininku unijos nu- 
ir nonai atliekanti savo par- sjunįė delegaciją padėkoti 
eigas tarp tautine.; e taikos anglų kariuomenės vadui, 
saugumo organizacijoje. kad išvijo ginkluotas komu-

Už nepriklausomą, laisvą 
ir demokratine Lietuvą!

Am. Lietuvių Taryba.

KOM’JNISTAl IŠŽUDĖ 
15.0C0 GRAIKŲ

dasi už 32 mylių nuo Berly- Prūsijos ir gal iš Lenkijos, 
no. Ji grumiasi Oderio upės 0 iai reikštų tikriausią ka- 
Pankoje, tam Kustrino ir tasirofą.
Stetino. Pasiekus Oderio u- Rytų frontas veikiausiai 
pę. raudonoji armija buvo liks “statiškas” — toks, kur 
sulaikyta, arba bijoma pa- armijos tupi vietoje. Kiek 
kliūti i nacių spąstus. Gali- sti? resnių veiksmų galima 
mas daiktas, kad čia veikia laukti vakaru fronte. Ame- 
ir stoka pajėgumo ir baimė, rikos ir Anglijos armijos 
Pradedant nuo čeki ios Kar-ter. “minko” garsiąją Sig- 
patų ir einant iki Kustrino. fiydo liniją. Generolo Mont- 
rusų armija Įvarė dideli ky- gomery armija yra pasie- 
li į vokiečiu frontą. Rusų kus olandų Amhemą; ji už- 
užnugaryje liko Rytų Pru- ėmė svarbų komunikacijos 
sija ir visas pajūris nuo Ka- centrą Kleve ir stovi prie 
raliaučiaus iki Stetino. Ten žemutinio Reino, kur bai- 
randasi stiprios vokiečių jė- giasi Sigfrydo linija. Jei čia 
gos. Vokiečiai, matyt, via py ks sulaužyt vokiečių 
stiprus ir Silezijoje. Nors frontą — bus atdaras kelias 
Breslau iau apsuptas, bet Į Berlyną. Vokiečiai todėl 
ir ten rusų armijos jau ne- ne bereikalo gina šią sritį.

Internacionalą”; Hillmanas 
sakąs, kad “taip vadinamas 
Amsterdamo Internaciona- ^‘,^ku “R^ija,-
las savo dienas jau atgy-t ,veno ' LNRRA vadai skundžia

si, kad jie neturi ką veikti, 
nes Rusijos vyriausybė at-

rie bus išlaisvinti iš nacių 
vergijos. Jos nariu yra ir

Bet kur dingo komunistų
Į esanti tenai Lenkijos kon- Piofinternas? . - - .
sulatą ir Įteikė šitokią savo: Didelio čia daikto, ką pa- si^ako kooperuoti. Kur įzen-
protesto rezoliuciją:

“Mes. Lenkijos žydai pi
liečiai, kuriems 1944 metais 
nnvyko laimingai atvykti iš 
Lenkijos Į Palestiną, suži
nojome, kad pasaulyje via 
platinami šmeižtai prieš 
I enkijos Požemio Armiją ir 
visą jiožemio judėjimą, buk 
jie talkininkavę naciams 
naikinant žydų tautą Len
kijoj.

“Mes, žemiau pasirašiu-

sakė Hillmanas. Bet tikrai 
budinga, kad Mizara svei
kina Hillmaną. Taip dary

gia raudonoji armija, ten 
UNRRA vadai negali Įkelti 
savo kojų — uždrausta šelp

damas Rokas tik save “gvoĮĮti karo išvargintus žmones! 
tavoja,” nes savo laiku jis: Charakteringas žmoniš- 
i'ėkavo. kad reikia sudau- kun?as tegul miršta tie. 
žyt “Hillmano mašiną.” ^uo?, apiplėšė nacis ir 

Pirma spiaudė, o šiandien!bolšev^as...
laižo — can you beat that? fricli rys
*Xlyvenom žemės pragare’

Vienas žydų kilmės žmo-i
Scripps - Howard trusto 

: bendradarbis Danton Wal-

Lietuvos likimas, veikiau- tau jas i? Atėnų.
ria, bus sprendžiamas tai- patirti, kas tenai is- daro progreso — jos sulai-,Te: an?lų armija persikels

konferenriioie B^t iki.Tl^ruJT darėsi. Gralkijon i-ylos Nateralu todėl, kad per Reino upę, tai su gar-

. gus, kuriam teko būti naciųįHęr sako, kad nacių Vokie-
sieji žydai, Kuiie per pen-: belaisviu Liubline, savo bro- a turi amunicijos. Jos 
kis metus mateme savo aki- Hui Amerikoje šitaip rašo: užteksią bent dviem metam, 
mis viską, kas dėjosi Len- Daug blogiau su maisto

Iš visos musų šeimos tik i atsargomis: jų teturima vos 
šešiems mėnesiams.

Gali but teisvbė. nes Vo-

kijoj, pareiškiam viešai, 
kad visi panašus skundai aš likau gyvas... Hunai nu
yra- begėdiškas melas ir žudė žmoną, tris mudviejų 
šmeižtas, nes Lenkijos žy- vaikučius ir mano motiną... 
dai nėra patyrę nuo Pože- Liublino baisenybių patal-

kietijos žmonių maisto por-
. __  _______ ___ _ __ ____  _ _____o_. _ _ ... .cijos vis labiau maginamos.
rusu ai miios vadovybė’sU-riaia ŠigfrvJc linija galės-ntio Armijos ir viso pože-i pese ir man teko būti... Mes'kcs konferencijoje. Bet iki , . . ....

to laiko reikia dėti pastan- VP. . nuvykusi Anglijos 
gas. kad ji nebūtų sunaikin- „armmnkų atstovybė su 
ta fiziška: ir pavergta mora- ™ aftenu Citnine u pnesa-
liekai bei politiškai —

Mę* privalome reikalau Maskvos agentai Ameri- puolimus? neteks militarės reikšmės.
ti, kkd jau dabar butų ati- fee šmeižė analus, buk jie' R armi} t , t , Tas pats Kali atsitikti
darytas kelias i Lietuvą A- kc'?J? Pr'«PfeM fefe? tu “m'aiše.” Karta taip i!• fesfem Yafe« „į31 « yre"aS !rOdy
merikos šelpimo įstaigoms, a™.'« JLAS! kun tsvtjusi, bįTO Pereitoj0 ^etu !r devmtosioe armijų ’>«-'• kad -
kurios yra pasiryžusio? ap- naciu> re Graikijos m nonn* generolas Renenkam- b’orAa$^eno neto-

- ' -------------
r.eiš'iindo. Vokiečiams feko ffeaakris- neif.iks ir,.Ru-| 
apie 100,000 rusų belaisviu'1'? krafe..- svarbiau- 

‘ !?ia vokiečių pramones sn-Į

rūpinti Lietuvos žmones ^ad Graikiją valdytų pa
mestu, vaistais ir drabu-!*1 Raudis o ne karalius ir 
įiaip ifer.ėrolai, kam norėtų ang-

Mes turime reikalauti. ,
kad tarpta tir.č Jungtiniu ^et sugryžusi dabar is

Taigi, metalinio pašaro 
pergyvenom žemės pragarą, kanuolėms da užteks, bet 
Savo akimis mačiau visas kaip bus su Frico pilvu? 
žmogžudystes, kurias atliko O gal naciu Vokietija jau 
naciai”... turi mokslininką, kuris iš

Tokį žemės pragarą teko kulkų darys “erzatz” piliu- 
pergyventi tūkstančiams ir j kės — kad Fricas rytų ir 
milionams žmonių, ypačidaugiau neprašytų? 
Lenkijoje. Bus, bus — “kaput”!

Bet artinasi naciams bai

mažiausiostvtii klausimą: o kas bus. a. -tikti tas pats, kas atsi-jjudėjitno 
su franeuzu MaginoL skriaudos.

‘ bus aplenkta ir! Po «ta protesto rezoliu

V ▼ V . vz AkC-CvJ MUC. Ci t. .'tJinVl vi
jei Dancigo ij- Bres'iavos, tiko su i 
sritimis vokiečiai pradės linija. Ji

cija seka 
parašų.

ištisa eilė žydu

skleidžiamiems

kad negalima tikėti.

AR ŽINOT, KAD
si pradžia pabaigos. Savo 
niekšiškomis skuromis jie

“Kokie mes laimingi**...
Vasario 15 d. “Laisvėje’

etijos prj 
I centi*as. .Jei bus

turės apmokėti tas piktada- j kaitom apie karo veiksmus 
^bes- — “trijų didžiųjų” konfe-

niu deportavimus. vu w kriko
Mes privaJcmc reikalauti. Bolševikai tatai žmo

kad artimiausioje ateityje j ma kain ELAS, prieš na- matyt, jie elgiasi atsargiai. 
Jungtinės Tautos duotų pro-Į eius visai nekovojo. Tiesa? r>'A ““ 
gą Lietuvos žmonėms lais
vai išsirinkti savo valdžią.

Bet tai nėra viskas. Rv-
■ ii gaudavo iš alijantų gink- tų ir vakarų frontuose pra- 
lų kovai prieš narius, bet Įsideda pavasaris. Rusai ir 
tvos ginklus slėpė i- ruošė- jų aliiantai turės skaitytis 
s? t rekai kad galėtu Grai-įsu “Generolu Purvu.” Iš- 
kijos valdžią pagrobti Į sa- mirkusi žemė neleis judėt: 
vn rankas. " ' mechanižuofcteras armijų

Pagaliau ta prrfea atėjo, daliniams; i purvą grims 
Anglai iškėlė Graikrioj sa? armijų sunkvežimiai, tankai 
vo armi ją ir pi-adėjo vyti i ir kanuolės. Galės judėti 
naciu* tolvn nuo Atėnų.

kaip yra prižadėjusi visoms 
išlaisvintoms tautoms trijų 
didžiųjų valstybių konfe
rencija Jaltoje.

Šių metų gegužės 15 die
ną sukaks lygiai dvidešimt

Gnki metai, kai susirinko 
etuvos Steigiamasis Sei

mas. Tai yra be galo svar-’Kuom't ančiai vijosi bė- 
bi data lietuvių tautos atgi
mimo stori joj — viena, dėl 
to, kad tai buvo Lietuvos 
žmonių laisvai išrinkta at
stovybė. 1 ri išreiškė visos 
tautos valią, vienbalsiai pa
skelbdama nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstaty
mą; — antra, dėl to, kad 
įteigiamasis Seimas davė

Amerikoje didžiausis zo- .. .
ologijos parkas yra Bronx Mes statom klausimą . n’ H Komunistų
Park. New Yorke. Jis suda- T • i, įlanaastis baigia taip:
ro 265 akrų žemės plotą. | , Lietuvnų komunistų spau- “Ir tie didžiuliai, tie is-

_____ da daug kalba apie “tary- toririiai Įvykiai vykdosi
sunarali- žvajgždė Sirius butu džiaugiasi, prieš musų akis, musų am-

tik pėstininkai: bfet šio ka
ro metu nedaug gali veikti 

gančius nacius nuo Atėnų, pėstininkas, kuomet prieš ji 
tai ginkluoti ELAS būriai veikia kulkosvaidžių bei ka- 
išritraukė paslėptus gink-: nuolių ugnis.
lūs ir iš visų pusiu ėmė bėg-{ Taigi, negalima laukti, 
ti ; Atėnus, kad pagrobti [kad rusų armija briautusi Į
valdžios vairą. Kai Atėnų 
piliečiai pasipriešino, komu
nistų gaujos pradėjo juos 
žudyti.

J trumpą laiką tie Mask-

Beriyną. Kaip sakėme, tam 
ji neturi užtenkamai jėgų; 
antra, ji turi apsaugot savo 
užnugarĮ. Jei to nebus, ru
sai turėtų bėgti ne tik nuo

z uotas Rūro kraštas, busų ?CI "Į" ka?v kad' Į Lietuvą sugryžo Pa

Vakarų fronte pavasaris 
prasideda keliom savaitėm 
pirmiau, negu rytų fronte, 
kuris randasi toliau Į šiau
rę. Vakarų fronte Amerika 
turi kelias galingas armijas, Į valandą, 
kurios gerai apginkluotos ir 
disciplinuotos. Sulaužius 
Sigfrydo liniją, joms bus 
nesunku pasiekti Berlyną.
Atsimenant, kaip buvo per-i pasaulyje.
eitą vasarą, kada Amerikos ---------
airnija vedė žaibo karą! Japonas daktaras Kijoši 
Francuzijoj? Kada buvo Masei pirmasis surado bu- 
sulaužytas vokiečių frontas d a nustatymui vos išperėto 
Bretonijoj, vokiečiai turėjo! vištuke gimties.
bėgti iš Francuzijos. ŠĮ pa- ---------
vasari jie turės bėgti ir iš į Sieninė popiera papras- 
Sigfrydo linijos. i tai turi 18 colių pločio; vie-

Taigi. viskas rodo, kad no rolio ilgis 24 pėdas, o

ji duetų 30 kartų daugiau | J^kis ir kiti jo plauko kvis-
šviesos ir šilimos, negu mu- ,inKa? , ...«« Be* kodėl ten nevažiuoja

______ Žigas Artgarietis, Pranas
Greičiauri? Amerikos tan-! . , ... • ... ti*

kas gali dar,d oo 40 revliuj taras Matulaitis ir kiti “iš-
bandyti bolševikai”?

_ , , , , . , Apie juos komunistai nei
Randolph apskrity, Westi žodžio — kame dalykas? 

Virginijos valstijoj, yra Sakoma, kad ir Pranas 
daigiau upių, negu bile kur žalpis buvęs pastatytas “k 

stienkie”— ar teisybė?
Vyrai, kodėl nepasakyti, 

kas dedasi sovietu “rojuj”?

Ziuje. Kokie mes laimingi, 
turi progos gyventi ir ma
tyti. kaip viskas vyksta.

“Įvykiai vykdosi,” “vikas 
vykdosi”—a čiuu! Jie lai- 
rr.ingi, kad žmonija skęsta 
kraujo balos'1: kad durnais 
eina vargšm paskutinis Uur- 
tclre ’

Sakoma, kad Romai de
gant Nemnas labai džiaugė
si. Bolševilras ir ’i ibyti- 
na” jis džiaipiusi tuo, kad 
visas pasaulis dega!...

St. Straihas.

Pagaliau, ko da lietuvių 
komunistų vadai nešioja sa
vo skuras šiame “kapitaliz
mo pragare”? Važiuotų Į 
“rojų” ir Stalino čekistai 
jiems parodytų kelią pas... 

pirmieji gali pasiekti Bei-1 d vigubas rolis 48 pėdas. Abraomą!

Japonu sortir.*'* Tokio turi 
labai daug medžio nameliu. 
Jie buvo pastariti ne bereh- 
ka*©. Žemės drebėiimo me
tu tokie nameliai ne taip 
greit sucriuVa. Bet nuo oro 
bombų jie greit sudega.

i r
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
PITTSBURGHO LIETUVIAI DAVĖ 
GERĄ ANTAUSĮ KOMUNISTAMS

Sudėjo 11.00S.36 kovai už nepriklausomą Lieta rą. 
Bulšiai a'rita v s n duj: nei cento.

tautos šventė: ševikų išleisti lapeliai, ku- 
pavyko labai iriuos jie siuntinė io visiems

Lietuviu 
Pittsburghe
gerai. j Pittsburgho lietuviams, Į

Nepriklausomos Lietuvos bjauriai šmeiždami ALT ir į
27 metų sukaktis pas mus * agituodami neduot.aukų. ; 
buvo paminėta vasario 18 i Taigi, Pittsburgho lietu-j 
d. Publikos susirinko pilna i viai davė bolševikams tin- 
Lietuvių Piliečių salė. Aukų kalniausi atsakymą, sudė- 

’ ‘ * kartus daugiaudarni tris
aukų, negu kada praeity.

S. Bakanas.

sudėta $1,006.36.
Tai istorinis rekordas 

Pittsburghe.
Bolševikai buvo išleidę 

lapelius, šmeiždami nepri
klausomą Lietuvą ir agituo
dami, kad žmonės neitų i 
šitas iškilmes. Bet kas tik 
tų lapelių pasiskaitę, kiek
vienas atėjo ir gausiai au
kojo kovai už nepriklauso-i Marylar.do vaisei jes gu-į 
mos Lietuvos atstjigimą. • bernatoiius Herbert Q’Čo-‘

Iškilmėse kalbėjo Amcri-Įnor i'leido proklamacija, f 
kos Lietuvių Tarybos pirm. j paskelbdamas Man lando į 
L. šimutis, nesenai iš Euro-;valstijos gyventojams, kad* 
pos karo fronto gryžęs avia-išių metu vasario 16 d. su-’ 
cijos kapitonas Ed. Schultz,! kanka 27 metai kaip liefcu- 
“L. Žinių” redaktorius Ga-'viu tauta nutraukė visus ry-

BALT1MORE, MD.

Gubernatorius p^sktlbS 
Lietuves Respublikos

Diena

LEKIA PADĖT RUSAMS

Amerikiečių bombanešiai lekia padėti rusų armijai, kuri veržiasi pne Berly
no. Šviesus bruožai ore, tai garai iš orlaivių. Tai ženklas, kad ateina pagalba.

KAS SKAITO, KASO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

IS LIETUVIŲ FARMERIŲ GYVENIMO.
FOUCTAIN, MICH. navedžiai gyvena Chieago- 

je. bet vestuves jiems čia
' kėlė iar.nojo tėvai. M. ir M.Lietuvių ūkininkų būklė
1 Bi ndzai

čia! Vasario 2 d. čia mirė Ra
senąs 

as, su
ros. Uk minkąs, jeigu jis ap-j laukęs 84 metų amžiaus, 
sukrus, ne tinginys, gali pa
sidaryti gražų pragyvenimą 
iš savo ūkio.

Čia yra visokio dydžio 
ūkių — nuo dvidešimt ak
rų iki kelių šimtų akrų. Tu
rint žemės tik dvidešimt ak
rų ar mažiau, pragyventi 
gana sunku. Tokiems ma
žažemiams tenka kitur išei
ti padirbėti, kad sudurti 
“gaią su galu.’’ Čia ūkinin
kaujama kitaip negu būda
vo Lietuvoje, kur ūkinin
kas pasigamindavo daug 
daiktų ir mažai ko dapirk- 
davo, išskiriant geleži ir 
druską, čia agrikultūra pa
statyta ant gana aukšto

Lietu v Li uk in Inkai
gyvuoja gana gerai. Žemės | zimk ras Draugelis, 
šiose apylinkės? gana ge- “Keleivio” skaitytoje

Gimęs Suvalkijoj, Šunskų 
bažnytkiemy. Amerikoj ve
lionis išgyveno apie 60 me
tų. Iki mirties ėjo L. J. P. 
Draugijos iždininko parei
gas. Buvo pasiturintis žmo
gus. Nors senyvas, bet buvo 
linksmo budo ir geros šir
dies. Per ilgą savo amžii) 
buvo laisvų pažiūrą, gerai 
apsiskaitęs ir inteligentiš
kas. Už velionio sielą kuni- 
gužis pakalbėjo ir pasimel
dė. Tinkamą prakalbą pa
sakė Jenas Švelnis.

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemelė.

šios žiemos pradžioje mi-
laipsnio. Ūkininkas turi bu-!r? 9-1?11 .^^cl^en«'ALra^.V’

baliauskas. ir War Man Po-j šus su Rusija ir apsiskelbei 
wer komisionierius Patrick i riklauscma respublika.! 
Fagan. Maironies Choras 
gražiai padainavo, o vaiku
čių grupė pašoko liaudies 
šokius. Tvarką vedė Povilas 
Dargis.

Šiais metais Pittsburgho 
lietuviai minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės 27 metų 
sukaktuves, pasirodė geriau 
ir pasisakė tvirčiau už at- 
steigimą Lietuvos nepriklau
somybės, negu kada nors

espublika. [ ros atstovas Nadas Raste- 
Nurodęs svarbesnes datas! nis h kiti. Pirmininkavo 
ir lietuvių tautos troškimą* Antanas Maceika, draugijų 
vėl atstatyti nepriklausomą, q arvbos pirmininkas.
Lietuvą, gubernatorius O*- 
Concr ragina visas suintere
suotas jrrupes ir pavienius 
paminieti Vasario šešiolik
tą atatinkamomis apeigo
mis.

Eidama šita gubernato
riaus proklamacija, Balti- 
noiės Lietuvių Draugijų 
Taryba, kuriai priklauso 
daugiau kaip 30 Įvairių or- 

sušaukė masini 
uri susirinko

Mitingas pavyko labai 
puikiai ir Taiyba taria vi
siems nuoširdų ačiū.

V. M.

Pasmerkė Kalėti C» 
Cirko Viršininkus

Gryžo 1,209 Ameri
kos Piliečiai

Bet ne visi džiaugiasi pa
siekę Ameriką

i metų vasario 15 d. jos nuo
stoliai siekę jau 782,180 vy- 
rų-

Per pereitąjį karą Ameri
ka buvo pašaukus karo tar
nybon 4,335,000 vyrų, o da
bai yra pašaukta iau 8,100,-

Pereitą trečiadieni Į New 000 vyrų, iš kurių 5,100,000 
Yorka atplaukė švedu lai- i-a išsiųstų užjurin. 
vas ‘“Gripsholin,” kuriuo; Šitą statistiką paduoda 
buvo atvežti 1,209 Ameri-i Associated Press, 

i Los i iib čiai, iu tarj>e 75
praeityje. Jie tai parodė ne
tik žodžiais, bet ii aukomis, 
paremdami Lietuvos kovąjganizacijų, su: 
už laisvę sudedant $1,006.1 mitingą, i k 
Po kiek “ l - J=-- ’
tai parašysiu miu n<aii<į, < \»encaisiai j 

bar tik tiek turiu pasakyti,!Liucija, urotestuodami rr

į mečiai, ių tarpe 
'.aidužiai Visi buvo naciu’ x ' - i.:

ii, a? k?Įtinti d;I Hartfordo; '-ekutijes karo belaisviai.
tragedijos į iškeisti Į toki pat skaičių

--------  i nacių, kurie buvo paimti A-
Hartforde pereitą savaitę merikos karo nelaisvėn.

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

tė, kilusi iš suvalkijo3. Eilę 
metų išgyveno ant ūkio. Ma
ža atvežta iš Lietuvos, ve
lionė buvo laisva nuo baž
nytinių prietarų ii' mirė su- 
lukus 63 m.

“Keleivy” buvo tilpęs 
Juozo Jonaičio korespon
dencija iš Scottvillės, kurio
je aprašyta Naujų Metu va
karas. Korespondencijoje 
parašyta, kad laike to vaka
ro kilo triukšmas ir buvo 
užpultas koks tai ramus se
nelis. Minėtam vakare jo
kio triukšmo nebuvo. Tai 
gryna netiesa. Dalyviai to 
vakaro sako, kad Juozas 
gal sapnavo apie tokį “triuk
* 99smą.

Šioje apylinkėje randasi 
didelė “Keleivio” skaityto
jų armija.

Ūkininkas.

ti ir veislininkas ir mecha
nikas, kad galėtų sėkmingai 
ūkininkauti. Jis turi savo 
ūky surasti šaltinį, iš kurio 
gali padaryti pinigų, nes 
am reikia caug ką dapirk- 

ti prie ūkio. Lietuviai ūki
ninkai gana darbštus ir 
blaivus žmonės. Girtuoklių 
nėra. Kurie mieste gyven
dami mėgdavo pagirtuok
liaut!, tai ant ūkių nepajė
gė apsigyventi.

Seniausis šios apylinkės 
lietuvis ūkininkas yra “Ke
leivio” skaitytojas A. Gulis. 
Kiti visi apsigyveno daug 
vėliau, apie 20 ar 30 metų 
atgal. Daba: jie visi jau a- 
pyseniai žmonės ir nėra to 
smagumo bei gyvumo, kaip 
seniau kad būdavo. Jauni
mas išsidangino į miestus ir 
karo tarnybom Reniai, likę 
be darbininkų, turi sukti 
galvas kaip ūkio darbus ap
dirbti su mašinos pagalba.

Lietuviai ūkininkai čia 
turi tris draugijas, kurios 
gerai laikosi. L. U. Ž. Drau
gija seniausia. Pereitais me
tais j» minėjo 25 metų savo 
gyvavimo sukaktį. Už metų 
kitų minės savo sukaktuves 
L. U. P. Draugija ir šv. An
tano Draugija. Naujų narių

Remkime aukomis Ame-
dek ir kas dėjo, apie i daugiau kaip 500 lietuvių! pj^jipJ^Biothers Tarp atvežtųjų buvo 463 rikos Lietuvių Tarybą ir jos
ai-afysiu kita kartą; da-,:.- vienbalsiai priėmė retojEa,.;,.ęr and Ballev cirko Jungtiniu Valstijų karei- ^formacijos Centrą kuris 

;eš ni «* i-ii .šit L. g jo ek leidžia pasaulyje teisin-
apie Lietuvą ir 

lietuvių tau- 
Iškirpkite iš- 
ir pasiųskite 
auka Ameri- 

Tarybos Cent
ui : American Lithuanian 
'cesrdl. 1739 So. Halsted 
3t.. Chicago 8, Ilk. U. S. A 
Čeki arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vai dylos vardu.

Žemiau pasirašęs (usi)

rimt, po penkis dek, ar poi prašo Amerikos valdžios, 
daugiau, kaipo dienos už-1 kad ji užtartą Lietuvą ir ne

įleistų smurto kriminalis- 
Frie tokio gausaus anko tams persekioti ir žudyti 

nekaltų musų brolių.

darbi.

jimo Pittsburgho lietuvius 
ražadino netik gręsiantis 
Lietuvos nenriklausomvbei

mu. šeši tos kompanijos vir
šininkai eina kalėjimam 

K cm į • a ni jos v ice-prezid. 
James Haley nuteistas ka
lėti nuo metų iki penkių. 

Vyriausis manadžeris GMitinge kalbėjo Marylan-
, t° gubernatorius 0 Conor, • sraith — nuo dvieju iki sen-

pavojus, bet ir tie slykstus Lietuvos vice-konsulas Vy- «vn;,,
Pittsburgho lietuviškų bol- tautas Stašinskas, legislatu-' 'y ' ‘

Gr’žę ameriki-ėiai buvo 
ifkiim'.igai pasitikti ir la-; 
• ai džiaugėsi pasiekę savo 
tėvu krašta.

Ką jie čia veiks ir kaip 
įsikurs, tai klausimas.

Visi buvusieji vokiečių 
belaisviu’ vra labai išvar-

PHILADELPHIA, FA.

Susižeidė

IWO DŽIMA—KIETAS RIEŠUTAS

PACIFIC
OCEAN

/ASUNUCM* 
AGfttHAN*

•PACAM 
GUOUAN* 

ANATAHAN »

ŠAIPAM*
UTINIAM

UOTAf
^OUAM

Čia yra parodyta Iwo Džima sala, kurią jau ke
linta diena atakuoja Amerikos jurininkai. Pirma ke
lias dienas ir naktis ją bombardavo karo laivai ir 
orlaiviai. Dabar iškelti krantan jurininkai šturmuo
ja japonus. Bet priešas gerai įsistiprinęs salos uolose 
ir ginasi neapsakomu atkaklumu. Šala nedidelė, vos 
5 mylių ilgio ir pustrečios pločio, bet vienas akmuo, 
kurie plyšiuose ir duobėse tupi japonai. Kova su jais 
sunki ir nuostolinga, bet mūsiškė karo vadovybė sa
ko. kad tą salą butinai reikia paimti, nes tai svarbi 
iuių tvirtovė, kuri saugoja priėjimą prie Japonijos. 
Juodos rodyklės parodo, kuriose vietose yra išlipę 
mūsiškiai jurininkai.

čia Amerikos Lietuvių Taryba:
Ci ko uždangų prižiūrėto-' Jie skundžiasi, kad gau--f; '’o;lietuvl“

a., Leonaid Aylečvorth -payę mažai ir suvis prasto Į“ “ž la,svę-
nuo dviejų iki septynių me-'maisto.
tu. ’' į —--------------i

Cirko patalpų prižiurėto- 
’as David Blanchfield — 
šešiems mėnesiams kalėji
mo.

Vyriausis elektros laidų 
prižiūrėtojas Edward Vers- 
tseg — metams kalėjimo.

Žmonių išvedžiotojas W- 
Galey — metams kalėjimo. 

be to, pati kompanija bu
vo nubausta sumokėti 
ūksiančių dolerių. Ir taip 

pat kompanija turės sumo
kėti už prarastas gyvastis.

To eaisro metu žuvo ir 
keli lietuviai. Sakoma, kad 
čakras Lile dėl kompanijos 
r psileidlrno. Audiniai, ku
riais buvo midengtos cirko 
I atal o y buvo pigus ir be 
c’-er-nių priemaišų, kurios 
ntLMžia audiniui degti. De 
to, cirke nebuvo ir reikia-; 
mos apsaugos nuo gaisro. I 
lėlius minutes • gris Ksip’ė-' 
tojo po vi ą cirką.

Ar į a::ncrk»'cjl apeliuos 
savo bris, da nežinia.

ŠIS KARAS AMERIKAI 
DUSYK ILGESNIS

(parašas)

(adresas)Pereita subatą buvo ly-
f iai 1168 dienos, kaip Ame- Dėkodami Tamstoms 
rika kariauja, i ai yra lygiai kooperavima, paliekame 
rtouvu ilgiau, negu Amerika Ru pagarba,

o pereitame pasauli-! . .. t «
2 kaie.li nuostoliai <Iu-;/C.g'Č’ Lteluvi, T.rybo.

Vykdcmasi* Komitetas:

dusyk ilgiau, negu Amerika 
išbuvo 
niam
syk didesni. Per pereitąjį 
karą Amerika neteko 364,

Pas mus nekurį laiką bu
vo labai slidu, ir ivvko la
bai daug nelaimių. Tarp ki
tų susižeidė ir Mary’ Kutrie- 
nė. Vasario 5 d. eidama gat
ve ji paslydo ir nusilaužė 
koją. Nuvežė ją ligoninėn, 
bet pabuvus keletą dienų, 
liepė važiuot n?^o, ims li
goninėj trūksta vietų; taigi, 
ligonė guli lovoje ir nežinia 
dar kada galės vaikščioti. 
Anot jos, “nieko butų pagu
lėti, ale kad skausmai ne
duoda naktimis užmigti! Ot 
bėda!”

Kutrai užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę, tai abudu 
dirbdavo krautuvėj. Dabar 
Kutra skundžiasi, kad jo 
“alperis” lovoj guli, o jam 
reikia net viršlaikį padirbėt.

Draugai Kutrai yra ilga
mečiai “Keleivio” skaityto
jai ir lietuvių visuomenės 
darbų rėmėjai. Tikiu, kad 
draugai-gės atjaus jų nelai
mę ir parodys užuojautos, 
nors atlankydami lieronę. 
Jų antrašas: 4542 Rising 
Sun Avė.

širdingiausia mano užuo
jauta drg-. T‘'utrienei ir jos 
šeimai 1 ’i onei grei
to pasveikimo

V: na Draudė.

siun- j draugijas jau neprisirašo, 
o seni vienas po kito kraus
tosi pas Abraomą. Kaip iš
rodo, tai netik draugijos, 
bet ir daugumas musų lie
tuvių gal pranyks arneriko- 
nizmo bangose.

L. U. Ž. Draugija turi du 
ligonius: Oną Lapenienę ir 
seną “Naujienų” skaitytoją 
A. Linkevičių. Jiedu serga 
jau keliata savaičių.

L. U. P. Draugija žiemos 
metu per tris mėnesius su
sirinkimų nelaiko. Ji nete
ko dviejų narių, kurie mirė 
šią žiemą.

Dabar pas ūkininkus atsi
rado paprotys laidoti numi
rėlius su kunigo patarnavi
mu. Nors gyvi būdami tie 
žmonės neturėjo su kunigu 
jokių reikalų, bet kada nu
miršta, tai jų vaikai arba 
giminės šaukia kunigą, kad 
ii protestonų tikybos. Toks 
paprotys yra labai negeras 
ir daro nekokį įspūdį laido
tuvių dalyviams, kada už 
laisvą žmogų kunigas bam
ba poterius.

šioje apylinkėje randasi 
keletas neblogų kalbėtojų: 
V. Pili pas, J. švelnis. V. 

iMaitinait's, F. Žukas ir F. 
Mkk vi’ia. Jie gali geriau 
paša Luti trumi.ą prakalbą

firic laisvų pažiūrų mirusio 
ietuvio be jokio atlygini

mo, negu toks kunigas už 
kokią dešimt dolerių nurez- 
gioia nuobodžią maldą.

Vasario 10 d. lietuviai u- 
kininkai čia turėio šaunų 
pasilinksminimą. Tai buvo 
Miko Bundzos su Ona Ži
liūte vestuvės. Porą dienų 
gražiai pasilinksmino. Jau-

UZ

Rara Amerika neteko 364,- L. šimutis, Dr. P. Grigaitis, 
800 vyrų. o dabar iki šių M. Vaidyla.

fg.111* “■ m ai-taB bem i—iMHmiuu—

PLEŠKINO BERCIiTES- š 
GADENĄ v

Alijantų karo aviaci’a B 
pereitą savaitę mėtė bom f 
bas ant Hitlerio rezidenci- f 
jos Berchtesgadeno. Jei Hit
leris ten buvo, jam buvo 
baimės. Berchtesgadeno a- 
pylinkėse buvo sudaužyti 
keli traukiniai, kuriais na
ciai vežė kareivius ir tan-i 
kus.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

pupnus!;, daugeliu i»p«buolų puikių paveiksiu, 
:nts!apv« dydžio, apie 150 irairio eilių, 

ji UAHNKSMINS JŪSŲ LAISVAS NITO 
OAKIJO VALANDAS.

KVYLOJE VRA TRIJV RUSIŲ EILĖS:
» V. H-KO5. SEIMYNI&KOS IK IMRRININK1&K0S 

TIKRAI r.RAZ.I IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Audimo apdarais $1.25.

h>rfc«irn«- larrty papooMt save knygynu minėta knyga.
•UMHitrkfi* kay»e I'mi^a.t g<

iirrfrriB ” Popiennion ynlimti silpti papraa-
«.»< rte. ’*t reikm Kiekiai u/.easyt' <mvo ir " Kelt imt” ad-
-»a ir nepNinirKKit (.rillpyt ut.<

•KELEIVIS’
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

Maaaaaa»^MaMKMcanQ«Baa

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEH

VIETA MAItoNI IR ŠILTA

Visokių Gėrimu. Alaus,
gardžiai pagaminti; Vai*

fiu ir Užkandžių.
čia gaunama ir "KELEIVIS** 

pavieniai* numeriai*.

90 MILLBURY STREET 
*n«. r*rra

v
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Atlanto Čarteris ti!: 
“Rankvedis, ne 

Taisyklė9
- aip pasakė Churchillas sa* 

o kritikams parlamente

MASINIAI DEPORTAVI
MAI RUMUNIJOJ

Bolševikai apšaukė fašistais 
kiekvieną vokiškai kalban

tį žmogų

Iš Rumunijos ateina ži-
„ ,. i . , niu, kad ten yra vedamih os parlamente bu- ,lisiniai a,.eštaf ir d

as per serengą v;mas žmonių Nau iie ii Ru- ..-.s Churchill Ry-'munijos okupantai apšaSiė
. •- Lemtuos padalini- fašistJaįs vokU^i kal-
- - a oalcio valstybių a- b či ž areštuoja

parlamento na- , fa. j R y į.
■arsimus. 1n 

suse:
—v ,s padalinimas

.ūmą.
Eolševikai deponuoja ir' 

i i/*““111111“?* račius rumunus, ypač libe-
alcio Jstyfcių anek- ra]us jr darbininku judėji- 

’.mas sutaikomi su At- T;. ‘ -L «Z.
to Čarteriu?” ” Tuia m™ n„t

i klausimą Churchillas vaistvb£s vairo Rumunijoje
?AtUn^ CKr; aa stovi du aiškus fašistai 

rns yra tik rankvedis, bet - DUČininkai
taisyklė.” O dėl Jaltos 1 PPclninha\y yci ryiivvro į Runjunija bolševikai ne- 

nferencijos tarimų Chur- ile;džia jokio svetimos vals- 
rili atsisakė aiškintis. Reis- ; , -

KAIP TOLI JIE VOKIETIJOJ

Sprendžiant iš bolševiku propagandos, išrodo, kad 
rusai užėmė jau pusę Yok’etijos. Ištikro taip nėra. 
Juoda kreiva linija šiame braižinyje parodo lenkų- 
vokiečių sieną. Baltas skl.pas i kairę nuo tos lini
jos, tai viskas, ką rusai tu i Vokietijoj užėmę. Į de
šinę nuo tos linijos yra Lenkija.

tybės piliečio, ypač laikraš
tininkų. Išrodo, kad taip 
bus tol, iki bolševikai baigs 
savo “čistkas.”

ČA ’ INAS SKUNDŽIASI, 
KA jį “PERSEKIOJA”

Mano Pastatbos
Lietuviški komunistai tu- Vorošilogrado kasyklų 32 

ri Lietuvai Pagalbos Teiki- šaftų išpompuota 16 milio- 
mo Komitetą. Neretai jie gi- nų kub. metrų vandens. Per 
riasi visuomenei, kad su- metus tapo išpompuota 20

dą, kaip gyvena ir dirba po
litiniai nusikaltėliai. Toj į- 
monėj, kur tarnauja tiedu 
amerikonai, dirbą apie 70,- 
000 žmonių, ir pusė jų esą 
politiniai nusikaltėliai, iš
tremti Sibyran už nepalan
kumą Stalino diktatūrai. Jie 
gyvena barakuose, miega 
ant purvinų šienikų, pames
tų tiesiog ant žemės, nes lo
vų barakuose nėra. Dirba 
po 12 valandų į dieną vyrai 
ir moterys. Maistas labai 
prastas ir tie darbininkai 
miršta masėmis nuo. nusilp
nėjimo ir ligų. Per vieną 
mėnesį iš 70,000 mirė nuo 
tifo 2,600 žmonių.

Tokių nelaimingų žmonių 
Sovietų Rusijoj esą apie 15 
milionų. Taip White’ui pa
sakoję tiedu amerikonai 
technikai.

Tačiau nereikia manyti,' 
kad visi Rusijos žmonės gy
vena tokiose baisiose sąly
gose. White ir Johnson tu
rėję progos susitikti ir su į 
nauja Rusijos ponija. Ko
munistų partijos sekretoriai 
Magnitogorske ir Novosi
birske gy vena visai kitaip. 
Novosibirsko kompartijos
sekretorius Kulagin gyvena Į 
ištagingoj viloj ant Obi u- 
pės kranto, su visu štabu 
tarnų ir visokiais įrengi
mais, kaip tikras aristokra
tas.

asiKaiDejimas
Maikio su Tėvu

—Sei, Maik, ar tu girdė-' parlamentas pripažino, kad
\ ienas senatorius pereitą rinkta “pagalba'’ eina vien milionų kub. metrų van- Taigi pasirodo, kad ir “di- 

savaitę pasiūlė, kad vy- tik Lietuvos žmonėms. Ka- dens, bet tuo pačiu laiku1 džiojo” Stalino karalystėje - - -
riausyb5 ištirtą filmų kome-‘da “Keleivis” bimbininkus daugiau pribuvo vandens, tokia pat" padėtis kaip bu- Jai tQkią naujieną, kau ute-^ą slauną peiperi čiurčelas 
dijanto milionieriaus Char- pakritikavo, tai jie šoko vi- negu jo išpompuota. (“Iz- vo Mikės Romanovo— Iės su£dė Atlanto čarterį? atidavė utelėms. Tai kaip tu 
les Chaplin karjerą. Tas se- saip plūstis—“smalaviriuo- vestija” 31, rugp. p. m.). daibininkai miršta iš hado. —Niekus kalbi, teve. gali sakyt man tokį žodį,
natorius mano. kad Čapliną tis,” “juodašimčiuotis. Stahngrado kasyklose o valdininkai gvvena kaip Kodėl, niekus. Ai ule- kad aš nesuprantu?
reikėtų deportuoti, kaip ne- Vieton judošiuotis, lai jie manoma per keturis mene- 1 les negali jį suėsti? —Tėvas nesupranti, apie

jis nenori pasakyti tie-

Vis dėlto t .ali turės 
oti save *a , uą. Tą jis 

adarys’ ~ tan vasario 26 
ir kovo 3 dit.ių. Churchill 
iš ankste jau pasakė, kad 
parlamentas turės užgirti jo 
raportą arba jis reikalau
siąs balsuoti nepasitikėjimo 
klausimą.

Ką da s pa: '.amen tas, 
da neži? a. Bet jau aišku, 
kad Chi chill praranda vis 
dauyiau pritarėjų. Prieš ji 
'au pasisakė net toks kon
servatorių partijos
kaip profesorius Douglas 
Savoi. Premjero ad 
šovė: “Ponas ministre, f "Į Cha-Hnas yra Anglijos 
tamsta manai, kau Atl nto = pilietis. Jis atvyko neturtin-
Čarteris nereikalauja atsi- ’ 1 " —”----- ’
klausti žmonių valios pir
ma, negu jie yra pavedami 
kitų globai?”

Į šį kiau imą Churchill 
e davė joi atsakymo.

T * Ang i dideli a susi- 
’ nuėjimu 1 iukia šios savai

tės pa: lamento posėdžių, 
kuri mis teks spręsti Chur
chillo raportą m jo v 'au
gybės likimą.

penktam puslapy sakoma: 
“Todėl progresyviai atbė

gi anglių KasyKios 
niu pasemtos, tai tie žmo
nelių šimtą tūkstantiniai pa-

Dideli Nuostoliai' 
Iwo Saloje

F - -gas. bet čia greitai išgarsė-jka gerą darbą, kuomet jie rašai stoti į darbą nieko ne- 
įo / pasidarė milionierium. stengiasi pagelbėti Tarybų gelbės.

Čaplinas sako, kad jį per- Sąjungai ir jos žmonėms. O ---------
se’^oja “reakcinis elemen-reikia žinoti, kad Lietuva Žurnale “Readers Digest” 
tas.” Pinnieji jį “užpuolę”įyra dalis Tarybų Sąjungos. Wiliiam White. kuris važi-: 
izoliacininkai už jo filmą tad pagalba eina ir Lietu-'nėjosi po Sovietų Sąjungą, 
“Didysis Diktatorius.” Vė- vos žmonėms.” pasakoja kokias kainas So-
liau jį “užpuolę” ir kiti — čia komunistai aiškiai pa- vietų gyventojai turi mokė
si kartą už tai. kad jis pa- pasisako, ką jie remia — ti vž maistą ir kitas gyve- 
sisakęs už “antrą frontą.” Tarybų Sąjungos žmones, nimo reikmenis. Vidutiniš-į 
Girdi: . 0 kadangi Lietuva yra tik kas darbininkas Maškvbs

“Po to, kai aš drysau už- Tary bų dalis, tai daugiau mašinų fabrike uždirba per 
arti Rusiją, reikalaudamas, kaip dalį ir gaut negali! mėnesį 1,000 rublių. Tai iš-

kad alijantai atidarytų ant- UT . . rodo graži krūva pinigų.J J Laisve sausio 30 d. tuo * r _rą frontą, prieš mane buvo Bet keičiant Stalino rubliusl C4 X X Xa iu 9 X IvO X i»CX i X Vz •-» V4 - Vz T , • v • * i • i.

tęsiami persekiojimai. Ma- Facju k^ausjyPru dai. ^kia.ui
ne įžūliai atakavo reakci- ^sakoKanadiečiai ir i Amenkos dolenus užsie
niai* kolumnistai. sugalvoję kietuvos z.mOT?11^ SelPlma?- mo korespondentams nusta- 

' merikos jur.nmkai ūžė- visokiausių priemonių ma- s.tJ"a^Pi?nk',] Prispaus- ura kursu, už 1,000 rublių
nžima salą, kuri ne diskredituoti.” * dmt^ is Kanados konaums- gaunama tik 80 dolenų.
' toli nuo Japoni- Taigi, kritiką jis vadina Liaudies DaE-o. Tena. Tiesa, ir $80 nebūtų blo- 

nedidelė salukė.' oerseldoiimu. Čaplinas na- Kada Sovietų vy- ga alga, jeigu pigesnis butų

la-’kus ir ran- ią,” kada alijantai nebuvo’y tautybės nė j Maskvos rinkoj kainos
mylių nuodam pasiruošę.

^ar nežinia, ar valdžia 
. ? jaeonai ta komediiantą tyrinės, bet 

nešt I 48 va- is skundžiasi dėl persekio- 
ms Amerika ten neteko imu.. Tačiau Čaplinas nie- 

^'0 jurin akų užmuštais, kc nesako apie persekioji- 
’°;stais ir be žinios din- mus Rusijoje ir raudonosios 
ci*ais. f i mijos okupuotose šalyse.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SI 'GALVUOTU ŽEMUPIU
‘X .Kalas parodo, Kaip nuo 1935 metų 

revolii įnės Lietuvos spėki vedė kovą su 
ro • .Ūžia, ir kaip tuo u laiku kunigai 

ią vai žią rėmė ir gynė; ki. eskui revoliu- 
įja paėmė viršų, kaip Lie j va likos paliuo- 
•ota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap- 

ota respublika. Pridėtas didelis spalvuo- 
zemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
oš ir kaip šalis yra padalyti. į apskričius.

1 u yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
jimė Liet. ’ os Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas irisų 
mušiu su lenkai* ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintu s. kur. apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš * is.
Kaina............................‘.......................$1.00

KELEIVIS
63fi Bmadway, & Bosto*, Mass.

žmonės butų.” Toliau sako: Amerikos doleriais esančios 
“Sovietų Sąjunga yra bro- tokios: 
liškų respublikų šeimyna. į Tuzinas kiaušinių. $13.10. 
Jcs visos lygios ir vienodai Svaras duonos, $5,65. 

Svaras avienos, $11.34. 
Svaras bulvių. $1.05.
K vorta pieno. $2.65. 
Dirbtinio šilko (rajono) 

pastogės keikunėliai moteriškos kojinės, $25. 
judešiuojasi “Keleivio” ad- Pora panešiotų čeveryku, 
tesu? Juk jie patys pasisa- 1,000 rublių, vadinas, viso 
ko aiškiai, kad Sovietų vy- mėnesio uždarbis, 
riausybė tas dovanas - pa- Porai naujų Čeveryku, 
ramą siunčia tenai, kur yra 4.000 rublių.
didesnis reikalas siųst, žo- Viskas brangiau 20 kar- 
džiu sakant. Lietuvos žmo- tų ir daugiau, negu New 
nęms pasiųstų dovanų per- Yorke.
davimas priklauso nuo Mas- White sakosi nuskridęs su 
kvos diktatorių. Ačiū komu- .Johnsonu orlaiviu į Magni-

traktuojamos. Kuri daugiau 
nukentėjo, tai daugiau pa
ramos bus duota.”

Na, tai ko čia taip “Lais
vės”

vėl mano
gyvena kaip rojuje. . — ioiuo generolo Jie ne- unąio izei,ūmas. Kaip tu

Gaila tu tamsių žmonelių. ,ture-’?- .... , .. gah sakyt kad as nežinau
kad juos •suklaidino komu-: 7Jcs’?la‘ke- jį uteIes! as ne-
nistiškos spaudos demago- ™,llno « Timosęnka. bet sluz.jau pas ruskj vaiske, 

I r tikra jo pavarde buvo Ta- kad tokio daikto nezino-
* ' mošaitis. Aš žinau, ba jo čiau! Tų tai nežinai, ba A-

giminės Tamošaičiai mano menke utelių nėra,, o Ra- 
laikais gyveno Užkabarz- sėjuje jos dažnai net uki- 
džių parapijoj. .: : ninku kiaulės užėda. Juk

—Tamošaičių yra daug, tu pats anais metais skaitei
tėve, bet tai nereiškia, kad man iš laikraščių, kad Sta-
iš jų yra kilęs Timošenko. lino valdžia perka Lietuvoj
Pagaliau, iš kur tėvas iška- lašinius. O kodėl Stalino

Dailinau kain šimtas me- sei tekią pasaką, kad ji u- kclkozai negalėjo lašiniu
~ - ---- teles suėdė? užsiauginti? Todėl, kad u-

Na. tai kur jis dabar teles jų kiaules išplauna.

P. Kručas. 

Reti Gamtos SpOSai

Paseno ir airė būdamas 
septynių metų amžiaus

tų atgal Staffordshire pro
vincijoj gyventojai Angli
joj buvo liudininkai reto >’ra ; Kodėl Bimba dabar . Taigi tu nesakyk man. kad 
gamtos šposo. 1836 metais nieko aPie ji savo‘ gazietoj aš nežinau kas yra utelė! 
toje provincijoje mirė sep- ‘
tvnių metų senelis, Charles

nerašo.
-Kur jis yra.

Charlesvvorth. Mirė visiškai 
pasenęs, tartum sulaukęs 
didelės senatvės. Jis buvo 
pražilęs ir kupron sulinkęs.!

—Nesikarščiuok, tėve. Aš 
aš, tėve,| pasakiau ir vėl atkartosiu,

nežinau. Gali but, kad Sta -į kad tėvas nesupratai, apie 
linas pasiuntė jį pas Abra-į kokias uteles anglai savo 
omą amžinoms atostogoms, parlamente kalbėjo. Jie kal- 

—O kaip tu. Maike, ro- bėjo ne apie tas uteles, ką
Chaihs Charlesvvorth gi-iku°jK už ką Stalinas galėtų kiaules piauna. bet apie ko-

mė 1829 m. kovo 14 d. Jis 
greitai augo. lengvai pra
moko ir greitai paseno.

Septynių metų seneliu 
buvo susidomėję gydytojai, 
bet šito gamtos reiškinio 
jiems nepavyko išaiškint.

Mergaitė, kuri gimė su 
viena akimi

1793 metais Francuzijoj 
gimė mergaitė, turėjusi vie
ną akį. Akis buvo kaktos 
vidury, virš nosies. Šiaip 
mergaitė buvo visai norma
li. gražiai augo ir gerai mo
kėsi. Ji numirė sulaukus 15 
metu. apsikrėtus nepagydo-! 
ma liga.

jį pas Abraomą siųsti? munistus. Jie reikalavo, kad 
—Priežasčių gali but vi- Churchill neleistų Rusijos 

šokių. tėve. Prieš savo už- komunistams sumindžioti 
temimą Timošenko buvo So- tautų laisvę, kuri joms yra 
vietuose labai pagarsėjęs, prižadėta Atlanto Čartery.
Stalinas tokių žmonių ne- —Na, jeigu taip, tai us-
mvli. Ikiuzmi, Maik!

—Kodėl? ! ------------------
—Jis bijosi, kad garsus

vyras neužtemdintų jo pa- LENKŲ ARMIJA IŠTIKI
MA LONDONO VAL

DŽIAI .ties vardo. Aiškiau pasa
kius. Stalinas galėjo bijoti, 
kad Timošenko neužimtų,
jo vietos. .... .. . . .

-Reiškia, utelės čia ne-!av,acl« ,r armi«- kun-veN
Lenkai turi karo laivyną.

Grojantis medelis
Anglų Sudane auga aka-

nistams už atvirą prisipa- togorską. Iš aerodromo jie
žinimą lietuviams darbinin- nuvykę* automobilium pas , nakvia \ėias 'akaciioš — šl° 
kams, iš kurių jie kolektuo- dirbtuvės direktorių ir Jos groja tartum!Zakri?tijonas

fleitos.ja neva Lietuvai paramą, ji nakvoję. Iš ryto visi kartu
--------  važiavę automobilium į

Kuomet rusų armija išvi- dirbtuvę. Jie prisiviję dar- 
jo vokiečius iš Donecko bininkus einančius į darbą.
Baseino kasyklų distrikto, Daibininkai žingsniavę gli- 
iš staliniškos oblastės buvo tomis, po keturis į glitą, ir 
pasiųstas Stalinui laiškas su viena glitą paskui kitos,
710 tūkstančių parašų, no- kaip kareiviai. Iš abiejų pu- 
rinčių stot į darbą. Iš Voro- siu juos lydėję sargybiniai 
šilogrado 617 tūkstančių ginkluoti šautuvais. Ant 
parašų. Tačiau pasirodė, šautuvų buvę užmauti dur- 
kad darbas neina taip, kaip tuvai. Darbininkai susidėjo 
norima dirbti. Pereitą rude- vien iš moterų, apsirengu- 
nį kasyklose susikaupė 300 siu skarmalais.
milionų kubiškų metrų, ir Omsko aerodrome White 
vanduo į kasyklas vis bė- išsikalbėjęs su dviem ame-
^a; į 24* valandas pribėga įikonais technikais, kurie 8 kvortos padai o 1 peką. 
'pusė miliono kub. metrų. Iš,nupiešė jiems klaikų vaiz- o 4 pekai—bušeli.

Paslaptis nedidelė. Aka
ciją išėda kirminai, palik
dami joje skylutes. Kai pa
kyla vėjas, jis veržiasi per 
skylutes ir akacijos groja.

A r Žinot, Kad

kaltos?
—Ne. tėve.

‘ —Bet Atlanto čarterį jos
gali suėsti.

—Kur tėvas tokią nesą
mone girdėjai?

—Maike, tas buvo gazie
tose rašyta.

—Kada?
—Ogi šiomis dienomis.

man skaitė.
—Tėvas nesupratai, kas 

tenai buvo rašyta.
—Olrait. Maike. jeigu tu 

supranti geriau, tai tu man 
išvirozyk. ką angelcki pei- 

i penai apie tai rašė.
—Angliški laikraščiai ra

šė visai ką kitą. tėve. Jie 
padavė žinią, kad apie At
lanto Čartsri buvo kalbama

kia kartu su alijantais įvai
riuose pasaulio frontuose. Ir 
tos ginkluotos lenkų spėkos 
pasilieka ištikimos savo vy
riausybei Londone. Štai, ge
nerolas Anders, antrojo len
kų korpuso vadas Italijos 
fronte, prisiuntė' Lenkijos 
prezidentui Račkievičiui 
Londone šitokį komunikatą:

“Atsižvelgdamas į trijų 
didžiulių konferencijos nu
tarimus, kurie musų tautai 
yra tokie tragiški, noriu 
tamstai pranešti, jog laiky
damiesi kareivio priesaikos, 
mes skaitome tamstą, ponas 
prezidente, ir toliau vienin
teliu nepriklausomos Lenki
jos atstovai, o Lenkijos val
džią Londone — vienintele

Žmonių suaukotą kraują Anglijos parlamente, ir kad 1 pn^diSlTna^r ramybe™ 
Amerikos Raudonasis Kry- per tas diskusijas vienas, P P 3 y ?•
žius be jokio atlyginimo parlamento narys sušuko —
perduoda musų armijai ir 
laivynui.

premjero adresu: “Chur 
chill, neapleisk Atlanto Čar- 
terį utelėmis.”

—Nu, matai, vaike, ai re 
mano teisybe0 ST°. 'nglijos'pastangas

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugiyžtų? Tai 
reinkite musų šalies karo
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Tragiška Kelione į Šiaurę
—Didžioji olandų ekspedicija kelionė. Jau iš pat pradžių 

į šiaurę ir Vilhelmo Barenco' prasidėjo - nesutarimai tarp 
Barenco ir kapitono Reipo, j 
Pasiekę tolimą šiaurę ir pa
matę Špicbergeną arba kaip 
noivegai ji vadina Svalbar- 
dą, kurį jie palaikė už Gren
landiją, laivai išsiskyrė. 
Reipas nutarė plaukti i 
šiaurę, aplink Špicbergeną 
ir ten jieškoti kelio. Baren-

pirmas žiemojimas su bal
tomis meškomis.

IG-io.’o šimtmečio pabai
goje olandai, atsikratę is-. 
panų karalių žiauraus jun
go, smai kiai pakilo ir pra
dėjo varžytis su anglais dėl 
pirmenybių jurose ir naujų 
žemių užkariavimo. Tą ka- cas nesutiko, palinkėjo jam
rą lėmė ne ginklai, bet ke
liauninku narsumas ir su-

laimingos kelionės ir pasu
ko link Naujosios Žemės.

manumas. Visi žinojo, kad Po pusantros savaitės ją 
kas suras artimiausį kelią j!pasiekė ir stengėsi aplinkui 
Rytus, to kraštas užims pir-i apiplaukti. Bet čia jo laivą 
mą vietą pasaulio prekybo- iš visų pusių apsupo ledynai 
je ir greitai pralobs. tir ligi pavasario nebuvo jo-

Be to. olandai jau tada kios vilties ištrukti iš tos le
dinės nelaisvės.

Nori — nenori, o reikia 
siaubingoje šiaurėje bai
siausiuose šalčiuose be na
mo, be pastogės žiemuoti. 
Netrukus laivą ledai visai 
sutriuškino, neteko ir tos,Į 
nors netikros prieglaudos. 
Laimė, pasisekė iš laivo iš-į 
gelbėti maisto, ginklų ir į- 
rankių dalį, tai bent bado 
mirtimi neteks žūti. Iš laivo 
skeveldrų ir srovės atneštų 
medžių pasistatė šiokią to

tuiėjo užėmę Indoneziją — 
Malaju archipelago salas, 
su kuriomis buvo būtino rei
kalo susisiekti. Tad Olandi- 

Oeneraliniai Štatai irms
- nutarė surengti ekspediciją 

jieškoti šiaurės rytų kelio.
Pirklių bendrovės išrengė 

į kelionę keturis laivus ir 
pavedė juos Amsterdamo 
piliečiui, mokytam ir prity- 
rasiam jurininkui Vilhelmui 
Earencui. Ekspedicijos iš- 
rengime dalyvavo tų metų 
garsus geografas Piteris 
Planelius, kuris patarė jieš
koti kelio plaukiant pro 
Žiemių ašigalį ar šiauriu 
nuc Naujosios Žemės.

1591 metais Barenco eks
pedicija išplaukė į tolimą 
kelionę. Tų pat metų liepos 
mėnesy ekspedicija persi 
skyrė. Pats Barencas su 
dviem laivais pasuko į šiau 
rėš vakarus, o kitus du lai
vus
salos

Netrukus pamatė Naują
ją Žemę. Plaukė pakrantė
mis toliau i šiaurę. Nuplau
kė net šiauriau už salą, li
gi 77 45’ platumos laipsnio. 
Bet čia kelią pastojo užša
lusi jura ir ledo kalnai. To
liau plaukti nebuvo galima. 
Pradėjo ir jurininkai mur
mėti. Taip ir teko atsisakyt 
briautis toliau j Šiaurės aši
gali ir atgal pasukti.

Gryždami atgal keistų 
radinių rado: porą trobų, 
šešetą purų ragių miltų ir 
keletą grabų. Tikrai nepa
prastas radinys šiaurės snie
gynuose! Tai buvo, matyt, 
rasų žveju maisto ir mirties 
atsarga. Krante matė ir po
rą, rusiškų kryžių.

Rugpiučio viduryje susi
tiko su kitais dviem ekspe
dicijos laivais. Tie du lai
vai plaukiojo į Karsko ju
ra. rado ią be ledo ir pri
plaukė Sibvro vieną upę, 
kuria jie palaikė už Obę ir 
manė. kad ta upe galima 
nuplaukti į Kiniją, o iš ten 
ir i Indi’ą. Bet nežinai—ne
sakyk. Su ta klaidinga ži
nia sugryžo ekspedicija į O- 
landi ja ir čia buvo džiaugs
mingai sutikta.

Kitais metais vėl bu
vo surengta didžiulė ekspe- 
diciia — net 7 laivai, pri 
krauti pilni prekių Kinijai. 
B' t ši kartą jau iš pat pra
džių nesisekė: audros, ra
kąs kliudė plaukti ir tiktai 
po pusantro mėnesio pasie
kė Nau:osios Žemės kran
tu- 0 čia atrado tokią dau
gybę susigrudusių ledų, kad 
teko nas1, kti i pietus. Ret ir 
čia '-įsos pastangos niekais 
nuėjo. Pro ledynus jokio ke
lio nebuvo. .Artėjant rude- 
ni' i teko tuščiomis gryžti 
atgal.

Dabar ir olandų pirkliai 
at^'e k t kokiems naujiems 
iieškc'imams. Ko čia jieš
koti j•-‘i nieko negali rasti. 
Tada valdžia paskyrė žymią 
premiją tam, kuris atras 
iieškomą kelią į Kiniją ir 
Tndiią. Pirkliai ir vėl So
krato: o gal gausime pre- 
mi-a. Suma nemaža, pagun

KELEIVIS, SO. BOSTON.

1ŠLAISVINT1 AMERIKIEČIAI

Čia matosi 3 išlaisvinti iš japonų nelaisvės ame
rikiečiai. Bataano kovose’ 3 metai atgal jie buvo su
žeisti ir paskui paimti japonų nelaisvėn. Išlaisvinto
jai duoda jiems cigaretų.

IR LEO KRZYCKIS SU 
KVISLINGA1S

Amerikoje veikia Lenkų 
Darbininkų Taiyba, kuriai 
vadovauja žydų kilmės žmo 
gus, Leo Ki-zyckis. Savo lai-

Lenkai šituo Krzyckio 
žygiu pasipiktino, jam ne
pritaria ir socialistai.

lentynose, bet slepia nema
tomoj vietoi ir pardavinėja 
t'k tiems, kuriuos pažysta. 
>' v Yorko krattuvmnkai 
; pri ve sti laikyt cigare- 
vs lentynose. Tą patį nori-

Uždraus krautuvninkams 
casl pti ei garėtus

Bostone įstinga cigaretų. 
ku jis buvo paskilbęs sočia- Tafcokc krautuvės n-, turi jų u a i a daryt ir Bostone
listų partijoje. Kartu su 
Ncrman Thomasu jis darė, 
“bendrus frontus” su komu-; 
nistais.

Norman Thomas tą fron- 
tinį medaus mėnesį jau per
gyveno, bet ne Leo Krzyc- 
kis. Savo taryboje jis perva
rė siūlymą, kad butų užgir- 
ta Liublino kvislingu “val
džia.”

DIDEIJS KNYGŲ BAItGENAS

Žiūrint is Šalies Klausimai
, L. Pruseika rašo: “Hitle- 1. Kuri Amerikos valsti-

kią trobelę, kur ir praleido j-įg dar turį sėbrų — ir ne- a turi mažiausia gyvento- 
visą baisiąją šiaurės žiemą. mažai.” jų?

Vieno tos ekspedicijos da- aš prie to pridėsiu: “Ge- " 2. Kuris Amerikos mies- 
lyvio, Herito de Vero, išli- riausis Hitlerio sėbras buvo tas dažnai yra vadinamas, 
ko dienoraščiai, kur jis ap- Stalinas, bet Hitleris to ne- Gotham?
rašo tą klaikųjį žiemojimą. įvertino...” • 3. Kurioj valstybėj augi-
Tai nuostabus, šiurpulingas --------- narna daugausia tabako? i
dokH™n^s’ k.aiP į kiti Kai Stalinas gulėjo su .. 4. Kur gimė budistų tikė-!
rasai įs siaurės ledynų gy- vienoj lovoj, tai ir pranašas Buda?
venuno. „ . .. L. Pruseika su savo drau-; 5. kur kdo dienos var

įs aPra^’ gaiš uoliai jiedviem darba-:das “subata”?
u n,c utnc ui trobelę ir joje VOsi. Bet savo neapgalvotu: 6. Kuri liga yra žinoma:

akavus o kitus du lai- |slkure. Pabaigę statybą, įšgišokimu Hitleris prarado'kaip Baltoji Plėga? 
pasiuntė link Vaicago vietoj vainiko, viršum sto-1 Sfalina 7. Kurioj ša y randasi

...................................... .... . šventasis Benams miestas?
traukį padarė iš medžio.
Pagal sienas padarė narus

A A
MARĖ DIKSATIENĖ

Mirė 1945 m. vasario 1 d 
Naugatuck. Conn.

Velionė atsisveikino su šiuo 
pasauliu sulaukusi 59 metu 
amžiaus. Ji gimus ir augus 
sietuvoj, Jurbarko miestely, 
Dainių kaime. Amerikon at
važiavo būdama 23 m. ir iš
tekėjo už Jurgio Andriukai
čio iš Hoosick Falls, N. Y 
Jos vyras mirė 1917 metais. 

>|Vėliau Naugatucke ji ištekė
jo už Andriaus Diksato, ku
ris irgi jau miręs.

Nabašninkė paliko sūnų ii 
mukę Naugatucke, seserį El
zbietą Mileriutę-Andrušaitče- 
nę (\Vatervliet. N. Y.) ir bro
lį Joną Milerį, kurio adreso 
nežinom. Dėdė Jenas Naujo
kas gyvena Waterburyje.

Ilsėkis, mano brangioji se
sute, šios šalies žemelėj.
. . Sesuo Elzbieta Anderson

8. Kam priklauso Tautų 
Lygos tėvo titulas?

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 
' Tilžėj spausdinta, gražiais celuloidomiegoti. Artt sienos pakabi-: Beje, prie Hitlerio sėbrų: 9. Kurisgyrtmas turi dau-!

no iš laivo išgelbėtą laikro- Pruseika skaito ir londoniš- giausia proto? ' vainikėlis. maža maldų knygelė,
dį, o ant stalo—smėlio laik- kės lenkų valdžios premjc- 10. Kodėl Amerikos eže-!^ios su Pavc,ksU,s- druUls apda- 
rodį. Viduryje trobelės, po rą Arciszevvskį. Bet čia L0- »e Salt Lake taip daug drus- Ta pati minkštais juodais virš. $1.25 
dumtraukiu — įrengė židi- onas nepataikė. Arciszev/s- kos? Kantiškos, visokių šv. giesm. $2.25

TIK VIENAM MĖNESIUI,ir patys ‘uos naikina. Kny-
------  |yos viršeliai papuošti seno-

‘Keleivis” atiduoda nupi-!vės lietuvių žinyčies pa- 
ginta kaina labai naudingas vr-i’ siu. Kama buvo 51.00, 
knygas. Štai jų surašąs: 1 labar tik 50c.

Žemaites Raštai Karo Sveikata — Didele, gra- 
Vletu. Knyga didelio forma- aai apdalyta ir gausiai 
o. an* daibos popieros. i- diustruota D-ro Graičiuno 
ustr a ta piešia baisius l a ura.yta knyga. Paprasta 
t va’zd’s Lietuvoje. Kai- ’ain-.- $2.50: musų nupi

la buvo 50c.. dabar 25c. i ginta kaina—$1.50.
Si los Pa-sai—Jono Smel-

Gyvulių Pro’a* — D-ro ,toriausda ncsireilės.Kny- 
Zell’o mokslinės studiios 2 j« a gražiai iliustruota, ap- 

joie gyvulius. Autorius aiš- daryta dratais audekliniais 
kiną visokius keturkojų pa- r darais. buvo $1.25, da- 

Jpročius ir prigimti. Pavyz- bar tik 75c.
džiui, kodėl šunelis loia ant ..
mėnulio? Ką reiškia arkliui . Istorija Abelna, nuo se- 
bailumas? Kodėl gyvuliai Prūsių Kinijos laikų, nuo 
su gera uosle paprastai tu- metų Pnes Knstų,
ri silpnas akis ir greitai ap- muštruota, aiti oOO pusla- 
janka? Ar lapė ištikrujų y- P1^. puikiai apdaryta, pa
ra tokia gudri, kaip žmo- puošta aukso raidėmis, kai- 
nės apie ją mano? Kodėl na $2.75. Atiduosim už 
vieni gyvuliai ginasi nuo $Lo0. . Pasiskubmkit, nes 
savo priešų, o kiti bėga? Ir tik kelios jų yra. 
daug kitokių dalykų. Kny-' Amerikos Istorija, knyga 
ga didelio formato, -1_ gražiai apdalyta, apdarai 
puslapių Kaina buvo $1.2o, papuošti aukso raidėmis, su 
dabar tik 65c. , Jungtinių Valstijų konstitu-

Biblija Satyroje—Tai yra cija, 364 puslapiai. Kaina 
knyga, kur Biblijos pasako- $2.25. Mes atiduosim už $1. 
jimai yra atvaizduoti juo- Lictuvos Vaizdai, tai yra 
ningais paveikslais Kama atvirutės su gražiais Lietu

si13''0 $1.00, dabar tik uOc. . vog vajzdais. Atvirutės tin-
' ka bile sveikinimams arba

Kokius Dievus Žmones i korespondencijoms, o ypač 
Garbmo Senoveje?—Paraše metais, Ruomet

j Iksas. Tai labai įdomus ir tuvos nepriklausomybę A- 
, pamokinantis leidinys. Die : meriRos fietuviai vįd*
,vų ir tikybų istorija paduo-; Ri įt t R

J*bu™soc-da-

Knyga turi 272 puslapius.' Dai
Arti 100 puslapių pašvęsta Prašom pasinaudoti pro- 
vien tik senovės lietuvių į ga ir įsigyti gerų knygų nu-

nį, kur virdavo valgį ir pa
tys šildydavosi. •

Teko pergyventi daug 
nelaimių, kęsti šaltį, badą, 
begales pavojų. Nesitikėjo

kis yra Lenkijos Socialistu (Atsakymai 7 pusi.)
Partijos veikėjas, per 40 - _____
metų gynęs darbo žmonių

Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Kaktas j Gyvenimą, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta

dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30 
įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny-

... , Pirkit Karo Ilondsus ir Stam- VO laimės sryvenimo turtus, arba ga ne religinio popildžio.reikalus. O per šitą Karą va- ‘ ,,as Kas savaite idėkit i juos mcilško apsivedimo gyvenimas $1.00 — - — - — - - -
dovavęs Lenkijos požemio nemažiail kaip ‘ dešimtą savo uJebijok .Mirti.’. k.nys*.su. .T'Sc.

taip sulaukti žiemą ir buvo kovai prieš okupantus, - ai- uždarbio dalį. 
jai nepasirengę. Be to. ir gi Arciszewskis ne Stalino1
patyrimo jokio nebuvo. Tai plauko žmogus ir su Hitb?-į----------------------------------

riu jokių sąmokslų nėra cla- NUPIGINTOS KNYGOS
ręs. Savo klaidą Prašei ku! _____
turėtų tuojau atitaisyti, jei-i sveikata Ligoniams. Gydymas vi- 
gu jis nori tiksliai savo sckių i:;rų Sakr-: • žolėm, žiedais ir 
draugus informuoti.

buvo pirmas žiemojimas 
šiaurės pūgose ir ledynuose.

Jau iš pat pradžių bai
sios pūgos užpustė jų name
lį, kad net išeiti nebuvo ga
lima. Teko išsikasti grio
vius pei pusnį, išsirausti o- 
las sniege, kad butų galima 
išeiti į orą. O pagaliau tik
tai pro dumtraukį buvo ga
lima išlįsti.

Prasidėjo didžiausi šal
čiai. Termometrų tada ne
turėjo. nežinojo, kiek laips
nių šalčio buvo. Tiktai iš 
užrašų matyti, kad tai bu
vo nepaprasti šalčiai: už
šaldavo net stipriausia deg 
tinė ir alus. o kai džiovin
davo prieš ugnį drabužius, 
tai antroje nuo ugnies pusė
je atsirasdavo ledo sluoks
nis dviejų pirštų storumo. 
Išdžiovink tada. jei gudrus, 
drabužius! O kokis šaltis 
pačiam tenka kęsti!

Pusnynai, uždengę trobe
lę, apsaugojo juos nuo šiau
rės nugų ir audra, bet sie
nos buvo tokios plonos, kad 
visos apledėjo iš vidaus pu
sės, o drabužiai pabaldavo 
nuo šerkšnos. Laive turėjo 
truputį anglių, kuriuos pa
sisekė išgelbėti. Kūreno iš 
jradžių prisirinkdami išska- 
autų pakrantėse medžių, 
iet užėjus dideliems šal
čiams — sunku buvo jų pri
sirinkti. Sumanė tad pasi
naudoti angliais.

Petras Linonis 

(Pabaiga bus)

žievėm ...............  .......................... Sl.OS
l ekiamacijos ir Dainos, 76 posla

piai .................................................. 25c.
Paslaptis Kortu Lošimo, kaip ap

sisaugoti nuo apgaviku ............ 1.40
Kas pirks visa- 3 knygas, tam ati-“Laisvė” anądien piane 

šė saviškiams linksmą ži- duosiu visas penkias už $1.00. O kas 
nią, kad jų Dr. Kaškiaučius
jau sugryžo namo. Bet kur
jis buvo, iš kur sugryžo. ji j 206 Athens st., So. Boston 27, Mass. 
visai nutyli. Nejaugi jis bu
vo Stalino “rojuje.” jeigu 
“Laisvė” sannatijasi pasa
kyt teisybę?...

Vienas Stalino barabanš- 
čikų labai pyksta, kad A- 
merikos Lietuvių Taryba 
turėjo Washingtone konfe
renciją ir įteikė Valstybės 
Departamentui memorandu
mą dėl nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo. Paminėjęs 
šį faktą, jis urzgia: “Paims 
jiems šluota Washingtone. 
Paims ir gal greit.”

O aš sakau: “Jeigu Wa- 
shingtonas nepaėmė šluotos 
Stalino ‘saulės broliams.’ 
kai jie pikietavo Baltuosius 
Rumus ir rodė Rooseveltui 
sugniaužtas kumštis, tai A- 
merikos Lietuvių Tarybai 
juo labiau nepaims.”

PAKARS AMERIKOS 
KAREIVĮ IR JO 

MEILUŽĘ

ims po vieną, tam pilna kaina. 
Mano adresas toks:

PAUL MIKALAUSKAS,

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

iš tikro
jo Castile muilo..
U. S. P. Išplauna • 
pleiskanas ir viso- į 
kius kitus nešvaru- 
TTU*5 ’T
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

{AKeją ir Odą Gydančią Taiate
t Mišinys. Pažymėtina gyduolž dŪB
• plauku šaknims i; Odos gydymui. 
J 50 centų ui bonką.
J Pasižymi šarvo gerumu. Prishm-
• čiam per Pašta į visas dalis Su-
> vienytų Valstijų.

> ALEXANDER’S CO.
J 414 W. BROtmVAT

SOUTH BOSTON, MASS.

i

Iš Manilos pranešama, 
kad pereitą nedėldienį tenai 
buvo užmuštas jau paskuti- 

da didelė. Išrengė du laivu- nis japonas. Jąponu garai
kus. plaukite, dar kartą pa- zonas Maniloj susidėjo iš 
mėginkite!

Tai buvo nelaimingiausia

Kovo 8 d. viename Lon
dono kalėjime bus pakartas 
Amerikos parašiutininkas 
Kari Hulton, iš Cambridge. 
Mass., ir-jo meilužė EHsa- 
beth Jonės. Ji yra Angli jos 
pilietė. Jiedu plėsimo tiks-

.7 DEL-
RRUMtNU

skausmu

GAUK

>AIH-EXPELLER
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas I
20,000 kareivių, ir nei vie- jais nužudė Londono veži-j 
nas jų gyvas nepasidavė. įk4 George Heatną. . l<thu4UUIl — C

Kapitonas Velnias, didele, 3 tomų 
knyga ............................................... $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c. 
Lengvas būdas išmokti anglų kai- »■

bos be kito pagalbos ................ 35c.
1 Neužmokamas žiedas, graži apy
saka ................................................... 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vyrų Užlaikyto ja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

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

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

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

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

Nevv 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 ..........J.............................. $1.25
Nedoras žydas, jaunų merginų

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 veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingu mėnesiniu reguliatorius

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

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

fever .........................................  85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ........................ 35c. |
Plaukų augintojas — saugoja juos ;

nuo pražilimo ........................ 60c.!
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c. i
Nesišlapink miegodamas ........... 60c. į
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. t 
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) j

.......................................... 85c.i
Paiiių arbata arba niostis .... 85c.:

M. ŽUKAITIS, (15)
335 Dean SI.. Spencerport, N. Y. ,

Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuriai

pigintom kainom.
Užsakymus prašom siųs

ti šitokiu adresu:
“KELEIVIS”

636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

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

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 

kaina 35 centai

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

K Earas .Guro
i pasaalteJai norite ftinotl apie karą ir kitus 

Įvykius, tai akai tyki te "Naujienas*.
•Naujienos" yra pirmas ir didžiausias 

diearažtis Amerikoje.

UMražykite "Naujienas" Handlea. Naujienų 

prenumerata metama Amerikoje (tHmant Ckk 

•egi), $6.00. Chicagoje ir Europoje 6>0A 
Money OrderJ ar tekj siųskltai

"NAUJIENOS"
\ 17tt South Halsted Strnt 

CHICAGO, ILLINOIS

Itos(pal6uma( hop^/g

I 1 i i
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Moterims Pasiskaityt
ftĮ SKYRIŲ TVARKO 
lf. MICHELSONIENĖ.

Moteris, Pirmoji Krikš- 
conybes Auka

Ta moteiis buvo moks--- Aleksandrijos gyventojų 
ninkė Hipatija iš Aleksam i- buvo labai didelė. Bet tą i- 
rijos miesto. Ją nukanki; > taką nuolatos mažino mok- 
krikšėitnys vienuoliai ta s siininkės Hipatijos malonios 
laikais, kuomet krikščiony- ir rimtos pamokos. Ji labai 
bė būvu tik ką pradėjus j - gabiai dėstė didžiųjų Grai- 
—',s*: kijos filosofų Platono ir A-

įistotelic mokslus.
Vyskupo Kirylo įsakyti 

vienuoliai užpuolė Hipatijų 
gatvėj, nutempė bažnyčion 
ir tenai žiauriai nukankino. 
Jos kūną paskui sukapojo Į 
pabalus, sumetė į liepsno
janti laužą ir sudegino.

?\ors Hipatijų kunigai 
nukankino, tačiau moters 
kovos už žmogaus teises jie 
nesustabdė. Moteris šian-

. „ i dien vra jau laisva ir lygiIB ir savo protu toli praler.- JjIjetž
ke tų laikų knkscionylR 5 • Semper Fidelis.

<Y to***
Krikšč i o ny b ė s s k e i ’<ė j;: i 

niekino ir žemino kiekvi - 
ną moterį. Apaštalas Pov - 
las yra pasakęs: “Tegul mo
terys tyli bažnyčioje, nes 
joms kalbėti nėra leista.”

Hypatijos nužudymas \ - 
ra aprašytas Draperio kn - 
goj “Conflict Between R - 
ligion and Science” (Kov.i 
tarp Tikybos ir Mokslo).

Ji buvo labai gabi mote-

keeeivb, ro; i

KARO ROMANSAS

Karas ne karas, o jauni turi mylėtis. Štai, chica- 
gietė Ruth Spiwak. turėdama majoro laipsnį, ištekė
jo už Ii v ingo Geršuno, kuris turi vos tik saržento 
rangą. Armijoj jis turi klausyti jos komandos, bet 
kaip bus namie?...

laikų krikščionyb< ; 
skelbėjus. Ji mokino žmo
nes tokių dalykų, kurių kv- 
nigai negalėjo suprasti, v: 
buvo baigusi Aleksandrijt 
ir Atėnų universitetus ir p; 
garsėjo kaip labai mokyta
moteris. Ji turėjo labai gra Nepersenai aš turėjau 
žią išvaizdą ir labai malc- malonumo būti vienoj gim- 
nų būdą. Jos mokiniai va- tadienio parėj, kur duktė 
dindavo ją “motina-moky- buvo pakvietus savo motu- 
toja.” Tuomet ji buvo apie'tės drauges, kad pagerbus 

jos 7-5 metų gimimo dieną. 
-Vi.t gražiai papuošto stalo 
buvo gražus bukietas gėlių 
ir didelis pyiagas su 75 
žvakutėm. Laimingos tos 
motinos—pagalvojau aš — 
kuries mokėjo išauklėti taip 
gražiai dukteris, kad tos jų 
senatvėj nepamiršta, gerbia 
ir karštai myli.

Kalbant apie gyvenimą, 
pasirodė, kad ta 75 metuX---- — - - «,
jubilijantė yra išauklėjus 6 
vaikus, bet kiti gyvena to
liau. tik duktė su savo šei

45 metų amžiaus. Į jos pa 
mokas susirinkdavo didelės 
minios žmonių.

Tais laikais bažnyčia da 
nepripažindavo moteriškei 
dūšios. Taigi, ar galėjo ku
nigai leisti, kad padaras be 
dūšios, kuriam net kalbėti 
yra uždrausta. mokintų 
žmones ir aiškintų jiems to
kius dalykus, kurių kunigai 
negalėjo suprasti, arba su
prasdavo atbulai? Ne. jie to 
pakęsti negalėjo. Todėl jie 
apkaltino Hipatijų kaip

Ką daryt, kad ne- 
pasent

bedievę”, kaip “velnio tai- ma pasiliko prie motinos.
kininkę” ir nužudė.

Hipatija žuvo 1.<X)O me
tų anksčiau, negu garsus če
kų reformatorius Hussas. 
kurį taip pat kunigai nu
kankino.

Pasirodė, kad visą gyveni
mą motina sunkiai dirbo, 
nes vyras buvo silpnos svei
katos. Ir dabar ji apžiūri 
visą namą, kuomet duktė 
su vyru išeina darban. Ne- 
kurios iš mus patėmijom.Hip'atija, Priscilianas.

Hussas, Servetas, Galilėjus, j kad sulaukus tokio amžiaus 
Bruno, Ferreras — tai vis jau laikas pasilsėti. Bet ji
kankiniai, žuvę už laisvo 
minties skelbimą, religinių 
fanatikų nužudyti.

Kova tarp tikybos ir mo
kslo yra ilga ir kruvina.

atsakė:
“Man darbas menkniekis. 

Jei aš nedirbčiau ir mažai 
krutėčiau, tai man gyslose 
kraujas sustingtų. Ir aš lik-

Kaip šiandien bolševizmas Į čiua tokia, kaip daugelis su- 
žudo žmones, kurie prieši- styrelių. kurie patys sau įsi- 
nasi Maskvos diktatūrai, kalba, buk jie jau perseni 
taip tais laikais krikščiony- dirbti. Aš visą savo gyveni- 
fcė naikino laisvam in čius.: mą pašvenčiau savo vaikų 
kurie priešinosi kunigų dik- auklėjimui. Kiek galėdama 
tatvrar. [stengiausi suteikti jiems

Tais laikais, apie 415 me- aukštesnį mokslą, nes aš 
tais po Kristaus, kuomet [ juos visus mylėjau ir myliu 
Hipatija buvo nukankinta, dabai. Jie mane irgi myli ir
Aleksandrijos vyskupiją 
valdė vvskuųas Kirylas (Cy- 
ril). labai energingas ir la
bai žiaurus klerikalas. Jis;:' 
stengėsi užgniaužti ir išnai
kinti kiekvieną laisva min
tį. J’sai rėždavo smarkius 
j amol siu? ir io įtaka tarp

mano patarimo klauso. Aš 
visa gyvenimą buvau links
ma ir dėl nekuriu trukumų 
niekam nesiskundžiau, nes 
žinojau, kad gyvenime vis
ko pasitaiko. Dabar jus ste
bitės, kad aš sulaukus 75 
metų esu stipri, linksma ir

i/'/ N1LO3 GRIUVĖSIAI

Vejami iš Manilos japonai sudegino beisusprot - 
dino visus svarbesnius trobesius. Čia matosi susprog
dintas gražus pastatas.

turiu daug draugių. Aš jum 
pasakysiu paslaptį. Jei jau, 
tenka ko nors liūdėti, tai ge-1 
riausia liūdėt vienai, o prie 
draugų visuomet būt links
mai ir maloniai, tuomet vi
si tave mylės. Visuomet bu
kite geros nuotaikos ir rei
kalui esant netingėkit pa
dirbėti, tuomet pirm laiko 
nepasensite.”

A. Liutkienč.

ŽUVO SŪNELIS...
Ak, Balandėli.
Mielas sūneli.
Likus aš viena 
Verkiu kasdieną.

Mielas vaikeli.
Tu mano viltis. 
Slegia jau tave 
Žemelė, smiltis.

Kenčiu didžiausius 
Skausmus aš sielos, 
Dienos, naktelės 
Jau man nemielos.

Kas mane ramins. 
Kas varge padės.
Kas ranką paduos. 
Meiliai prakalbės?...

Tavo mirimas, 
Atsiskyrimas 
Ramybės neduos 
Jau man niekados.

Mano likimas— 
Graudus verkimas. 
Ak. balandėli.
Mano sūneli.

Vai šauksiu dangaus, 
Dievulio brangaus. 
Gal mane girdės, 
Verkiančiai padės.

Audras ir giedras. 
Šauksiu žuviedras, 
Oro platybes,
Jurų gilybes.

Kad ten girdytų.
Visi gailėtųs,
Kad žuvo sūnūs. 
Mano narsunas.

šviesi saulele.
Mus motinėlė.
Tu iį dabinai,— 
Nebgrįš amžinai.

Dangaus žvaigždelės, 
Jus jo seselės.
Kam jį apleidot. 
Pražūti leidot?...

Troli, mėnuli.
Sūnelis guli 
Užmerkęs akis,
Musų nebmatys.

’ '. kad žinočiau
Aš tavo kapą.
'"ai ners uždėčiau
Gėlelės lapą.

iis nubudus 
palengvėtų, 

relinėj
nestovėtu.

skausmas
Tau

\ ren purenčiau
Smii'.is, žemeles, 
A-aras liečiau, 
Sėvar.i gėleles.

Ka i jos žydėtų. 
Tave minėbįį, , 
Kad tu gyvenai, 
-Kar.e raminai.

Ant kapo pulčiau, 
Prie grabo gulčiau, 

•a: jis dar girdės 
Dv.onę širdies.

G ai tars žodelį, 
Atsuks veidelį,
(Jai dar apkabins, 
.Jane suramins...

Jau Senelė.

APIE VALGIUS.
RYŽIU PUDINGAS SU 

RAZINKOM
i, puoduko ryžių, 

kiaušiniai, 
puodukas pieno.J ■_> puoduko cukraus.

1 o puoduko razinkų. 
žiupsni cinamono.
Ryžius išvirink, perpilk 

Šaltu vandeniu ir nukošk. 
Sudėk cukrų, išplaktus try
nius ir prieskonį. Razinkas 
pašiidyk pečiuje, kad išsi
pūstų ir sudėk į ryžius; su
vilk pieną ir ant galo iš
plaktus kiaušinio baltymus. 
K : k vidutiniam pečiuje 20 
minutų. Vietoje razinkų ga
lima valioti bile vaisių ar
ba vuogų. Smulkiai supjaus
tytas obuolys ar du irgi la
bai tinka kad ir prie razin- 
ku.

i

AVIENA SU KOPŪSTAIS
t

u pi austyk mėsą viduti
niai gabalais, apibarstyk 
druska, pipirais ir miltais. 
J-tirpyk skauradoj porą 
šaukštų margarino ar kitų 
riebalų ir juose gerai ap
kepink mėsą. kad gražiai 

ar rustų. Sudėk į užden- 
•iamą puodą, įpilk verdan

čio vandens, kad mėsa ne- 
: i’-viltų, uždengk ir šutink 

u ifetos ugnies iki mėsa 
;s minkšta. Jei patinka, 

galima įmesti supiaustytą 
. rako galvelę arba svogū

ną. Kokia pusė valandos 
prieš baigiant susti, sudėk 
i keturias dalis supiaustytą 
kopūsto galvą ir kelias nu- 
skustas bulves.

Pirkit Karo Roodsuo Ir 
pas. Kas sąvaitę jMrft | j«H 
nemažiau

Žiemiškos Mintys
Kai iaita žčema atslinko— 
Liūdna darosi aplinkui.

a:tr.s sniegas ėmė kristi: 
iii* p;r žiemą skolon bristi-..

ai r nt žemės sniegas sninga, 
mogui htesiai daug ko stinga, 
ia už butą. čia už kurą. 
ia nuc šalčio pridengt skūrą...

,'aikšto tipas po asfaltą, 
iuri. kaip įgyti paltą— 
ras šaltas ir nejaukus, 

š kur paką čia nukniaukus?

žiopso tipas į včtriną,
Ir nuo šalčio rankas trina; 
Sako. žmogui labai biauru 
iiemavot su batu kiauru...

Sako. baisiai negerai.
Kuomet atšala orai: 
šeimininkė laukan varo.
Reikės Žalt ant trotuaro...

Kits apykaklę atvertęs 
Stovi kur prie namo kertės; 
Sako, šaltas šiaurės jx>Ls, 
Kažin kur čia monopolis?
•
Arba kits vė! metęs viiti 
Restoranan eina šilti—
Ir. piče stiklo sau degtinės 
šildos nosį pakabinęs...

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Viso* knygos, kurio* žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamo* iki pusė kainos. Kas p'rks 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit _ž $2 .C 3, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. L

Štai čia knygų sąrašas:

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

. "'t į K., s
< ».'' • 11. .- i»• ącs«-»i«<

. : -i- 
* f: V-

- Bažnyčia sako, kad boro, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j -»• 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, u i- <• 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės , i.-.ue pačiu 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- laibai užihi«oti u
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? : n- Su paveikslai.,. Kr <<h 

I Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kad via* ! 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 1 BYLA 

'bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos’ 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kuniąas, vra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina 26c

WC.

DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

• puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
1 listai iškėlė užpuolikams bylų, kuri 

ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teisino rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 25c.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

I Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 

; bažnyčios autoritetą ir faktais paro- 
: do, kati jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25

PAVIENĖS SLAUGĖS 
TURĖS STOTI ARMIJON

, z;r KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
tu-tir. STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofų da- 
I leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.“ 
Parašė Z. Aleksa.
40 pust ....................................... 10c.

MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai-
nuojama. Kaina ......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.

Washingtone jau yra pri
imtas bilius. kuriuo iveda-'XI”,L,^TAI . .. .. v., . , . - i Tragedija trijuose aktuose. Vei-ma Slaugių (nursių) kons- į kalas perstato nužudymų caro Alek-
kripcija. Visos neištekėjų- ??n.dro II. Labai puikus ir nesun- 

. . •’ų * kiai scenoj perstatomas veikalas. IsSIOS SlHUgCS, RUO 30 iki 44 , viso reikalauj'amos tik 28 ypatos.
metų amžiaus, turės stoti įtS&- Boston. 1913> pus1- 61........25c-
karo tarnybą, taip kaip ka- tabakas.
reiviai. ;. k^'p jis žmonėms kenkia. Liau-

Į kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
• daugeli iš gyvenimo patyrimų pa-

NAUJOS “LUBOS” DRA- ! rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
PANŲ KAINOMS 11909 m., pusi. 63. 25c.

ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo-v • . * , . vieno dKLo vaizaeiis ir monolo-Kainų tvarkytojas nusta- gas našlaitė. Parašė k. s. Lie

tė pigioms ir vidutinėms s®- ®os^n> „Mass-
i •» *__ « l«zl-4 m.., pusi. xo. ... —medvilnėms drapanoms 

naujas kainas.
.. 10c.

SUDEGĖ DVI MOTERYS

Waterville, Me. -
tą nedėldienį čia 
Jeffersono hotelis. 
žuvo dvi moterys.

- Perei- 
sudegė 
Ugnyje

Išminties Krislai

“SALOMĖJA”
JL L-oin avaaV iy-ož q Ja_

nui galva. iJrama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. 
“O. S. S.”

Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras 
perstatymai. Kaina ................... 15c.
DĖL PINIGŲ

Trijų aktų ir septynių scenų dra- 
' ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. 
JVečkys. Kaina ............................ 35c.

Sis veikalas trumpais ir 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
dėl jam reikia riebalų ? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Si* knygų turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo-

a
 dukterįs ir mylimosios nepa- 

j tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kama ........................................... 25c.

KODĖL AS NETIKIU 
f DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
negali tikėti. Pilna argumentų, kūnų 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės .............. ........................ 20e.

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

amžius ? šį intri-KARĖS NUOTAKOS žmonės.k'^ria ...................._
Vieno akto drama, vaizduojanti 2^2*,1,^xv^iltl55?'"€l<o’™I?iškų klau-

vokieėių utilitaristų žiaurumų ir ne- -uŠ—n.
’aiminmi motėm lilrima ky KarlKas dirba vien savo nau-į’aimingų moterų likimą.

dai, nieko gero nenuveikia. ; .............................
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. BIBLIJA SATYROJE 

fya i Labai įdomi knygutė šituo svarbiu Tai 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 

Parašė
Ha rvto ernro iR- Vandervelde, vertė Vardunas.oaryią gerą. Kaina ............................. ioc.

Pasitenkinimas yra _______ _ ___
riausis atlyginimas už pa-Į na? ūauiikL iš^iaKstes.*

Saumylis nedaug draugų 
teturi.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

M etai ir riebalams: Geros:
visos raudonos stampos nuo 
05 iki Z5 ir nuo A2 iki D2! 
(ketvirtoj knygutėj). Q5,[ 
R5 ir S5 pasibaigia kovo 31.: 
T5, U5, V5. W5 ir X5 pasi-i 
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-i
ty-

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 šlampa, šita bus ge
ra iki birželio 2 d.

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

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir uz pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt noo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet ši<>» kny- 
go? autorius parodo, kad 
vi?* tai yra melas ir ap
gavystė, oh peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kepMel au
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis Uitai patvirti
na.

Kalas 3S ceataL

Ksyge 
vie” Kari

IVI8”
<N BROADWAT.

80. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas

knygos neįsileidžia.Labai juokinga sa 
379 puikiais paveikslais, perstatųa- 
čiais įvairias nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knygų niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... fi.08
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO? :

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos gero*. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 26c.

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

ožaitikintis Vyras; (2i žydinti Giria; 
(3) Klaida; <4» Korekta Jose nuro
doma kaip imciiės paikai tiki j viso
kios prietarus, burtu? ir tt. ____16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaog-di. Parašė 

D-ra? F. Matu’ait'? Antra prrZ'urė
ta ir papildyta laida Kaina .. 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
8»j knygoj telpa 23 gTožios eilėa, 

daugybė straipsnių juokų ir tt.
ikmi fPui iliustruota. Kaina 25c.

TMT

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepta ių sai
kams. Kas vra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
ostskaHyti Utų knygute. Kabia lflc. 
'TeleMa,** $36 Bro*dwayt 

Sovtk Boston, Mas*.
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Adv. F J. Bagočiaus Kalba
Pasakyta minint Lietuvos 

N epr iklaiuomybę
So. Bostone

ra laikoma menkniekiu. 
Tikras dabartinis Lietu

vos gyventojų likimas mums 
j nėra žinomas, nes kaip 

jo pasaulinio karo griuvę- kiekvieno karo laiku, taip 
šių ir žmonių apiplėšimo, ir dabar, savos rūšies pro-
Laikai buvo sunkus, aplin 
kybės skaudžios, ir jei Lie-

paganda skleidžia žinias, 
kurios njvisada atatinka 
tikrenybei. Štai, Sovietų

USA valstybės sekretoriaus ry: nepriklausomybė visoms paikuose pagelbėjimui sa-tse ir Lietuvos žemė karo 
tautoms ir laisvas gyvento- viskių Lietuvoj? Tą, ką mes 
jų apsisprendimas, kokios darėm pirrmojo pasaulinio 
valdžios jie pageidauja. Ta-'kaio laiku: bendromis jė- 
me yra ir musų lietuvių vii- gomis veikti kiek aplinkv- 
tis, kad po karo bus laisva, bės mums leis: politine ak-

pareigas, pareiškė šitokį A- 
merikos valdžios protestą:

“During these past few 
days, the deviuos proces-
ses vvhereunder the politi- 
cai independente and ter- 
ritorial integrity of the tb.ree 
small Baltis Republics —

veiksmų planuose visada y- 
ra pažymima kaio “Lithua- 
nia.”

4. Taryba stovi ir pasiliks 
lietuviu irsargybei

Gerbiamas Pirmininke, tuva per tą laiką padarė di- 
svečiai, kalbėtojai ir daly- dėlę pažangą šalies sutvar- šaltiniai praneša, kad vokie-j Estonia. Latvia and Lithua 

Ikyme ir kultūros, finansų čiai .

Lietu-
nepriklausoma Lietuva, su cija ir aukomis. Tam tikslui vos gerbūvio paiol? pakol 
tokia valdžia, kokios pagei- patriotiniai ir demokrati-’Lietuva vėl bus nepriklau- 
daus Lietuvos gyventojų di- niai nusistatę Amerikos lie-įscma Lietuvos Respublika, 
džiuma. ' tuviai sutvėrė nepartyvi vei- Kiek ims laiko: ar tai įvyks

tuoj po šiam karui, ar mums 
vėl reiks kovoti kaip kovo
jome carizmo laikais, skir
tumo nedaro: Taryba dirbs 
patol, pakol patriotiniai ir 
demokratiškai nusistačiusių 
Amerikos lietuviu idealas

O jei ne. ar Lietuva pasi-J kimo aparatą, i kuri Įeina 
" " ‘ ‘ musų pasaulė-

slogsnių atstovai: ka- 
ialistai-radikalai 

iečiai - liaudinir.- 
Amerikos Lie-

of this go- Lietuvių tauta nežus! Ji tuvių Taryba. Taryba yra 
universaly j nežuvo per 350 metų susi- nuveikusi ir veikia didelius į taps tikrenybe: Nepriklau- 

tautos labui darbus, bu- soma. Laisva, Demokratinė 
Lietuva.

Amerikos Lietuvių Tary-

viai. išžudė Lietuvoje’ nia to be delibe-

lesčio nuotaikoje, nes Lie- kas ir asmeniškai siųsdami žinios teisingos — ir atsi-' “The poliey 
tuva dabai- yra karo sukury- pinigus savo giminėms. A- menant, kad daug tukstan-' vercment is 
je ir svetimos armijos ir merikiečiai davė daug mi-
valdžios žinioje. lionų dolerių pagalbos.

Lietuvos nepriklausomy-, _ - Tiesa, mums, Amerikos
lietuviams, jau p.ipratu- 
siems prie pilnos demokrati-

Dar prieš oficialį Ta-

tėvų žemė ir tauta tebebuvo 
vokiečių armijos ir valdžios 
pavergta, ir to laiko Lietu
vos valdžia tuėjo grumtis 
su nuožmiu istoriniu musų 
tautos priešu ir šalį tvarky
ti labai nepalankiose aplin
kybėse, net iki 1920 metų 
gegužės 15-tos dienos, ka-

nės tvarkos, įvertinantiems 
tikėjimo, spaudos, žodžio ir 
susirinkimų laisves bei as
mens neliečiamybę, atrodė 
kad Lietuvoj yra daug ne
gero, nereikalingo suvaržy
mo ir liaudies teisių panei- 

. • - • gimo; matėsi nesugebėji-Ktiimnu Steigiamasis mas prašalinti vargą, skur- 
seimas, kuris priėmė dą i. kaikuriu asmėVi beso-
vos Konstituciją ir sutvar-Į tj|ka g,.obonilkun,?. vienok 

reikia neužmiršti, kad kal

da susirinko

kė administracinį valstybės 
aparatą. Nuo to laiko prasi
deda normalus nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimas.

Pilna nepriklausomybe 
Lietuva džiaugėsi tiktai per 
20 metų, nes birželio la, 
194-i metais, Lietuvą užėmė 
Sovietu Sąjungos kariuome
nė: Lietuvos valdžia buvo 
priveista pasitraukti, o jos 
vieton buvo pastatyti Mas
kvai ištikimi žmonės. Lietu
vos nepriklausomybės pa
naikinimas buvo teisinamas 
tuo. kad 190 milionų gyven
tojų turinti Sovietu Sąjunga 
bijo-o. kad 2b2 milionų gv- 
vos valdžia turėjo grumtis 
ventoių turinti Lietuva ne
užpultų ios; tai buvę reika
linga “apsaugoti” Sovietų 
sali.

Per 20 metų nepriklauso
mybės. Lietuva turėjo pri
sikelti ir atsistatyti iš pirmo-

bent’ į priverstino darbo matter 
vergiją Vokietijoj — tai da
bar Lietuvoj vargu liko gy
vais ir laisvais bent pusė 
gyventojų.

vvhether they are 
canied on by the ūse of 
force or by the threat of 
force. They are likevvise op- 
posed to any forai of inter-

Minėdami kad ir trumpą'vention on the part of one 
Lietuves nepriklausomybę,! statė, hovvever powerful, 
mums visiems, kurie turėjo-į hovvever vveak." 
me ir turime su Lietuva iri Po Lietuvos užgrobimo 
jos gyventojais bent kokius iki dabar, daug Amerikos
įysius, rupi, kokia bus Lie
tuvos ateitis. ,

Tuoj po Lietuvos paver
gimo, būtent spalių 15, 1940 
m., Amerikos lietuvių dele-į“™*, d|Se k±U'LS gacija lankėsi pas preziden- 

kaimjnų salyse buvo d»|. Pnosevelta nusiskusda blogiau! štai demokratinė tą KooseveIt^ nusiskųsda- 
Anglija, kurios gyventojai ma dėl Lietuvos nelaimės. 

Delegacijos sąstatas buvo 
beveik iš tų pačių asmenų, 
kurie dabar sudaro Ameri
kos Lietuvių Taiybą. Jų 
taipe buvau ir aš.

Prez. Rooseveltas, išklau
sęs delegaciją, pareiškė:

“Jus savo deklaracijoj, 
kurią man čionai pridavėt, 
sakote, kad Lietuva prarado 
savo nepriklausomybę. Tai 

t klaida. Lietuva nepriklauso- 
Šiandien Lietuva pergy- j mybės neprarado; jos ne- 

vena trečią svetimųjų oku-' priklausomybė yra tik lai- 
naciją: pirmiaus Sovietų kinai suspenduota.”
Sąjunga, paskiau Hitlerio' Kaip žinome, Jungtinės 
gaujos, o dabar vėl Sovietųį Valstybės pripažino Lietu- 
Sąjungos galybė viešpatau-' vos nepriklausomybę 1922 
ja musų Lietuvoj. Aišku, • metų liepos 28 d. Sovietų 
kad ten yra didelis skurdas,; aimijai užėmus Lietuvą, 
badas ir žmonių gyvybė y-'Sumner Welles, ėjęs tada

džiaugiasi savo laisvėmis 
nuo paskelbimo Magna Car- 
ta 1215 metais; o štai ir 
musų Amerika (Jungtinės 
Valstijos), kuri per suvirs 
pusantro šimto metų turi vi- 
f išką nepriklausomybę ir 
laisvę — ir jos nėra liuosos 
nuo žymių trukumų, nege
rumų. ir toli nėra taip tobu
los, kaip idealistai geistų 
matyti.

senatorių, kongresmanų, gu
bernatorių ir kitų aukštų 
valdininkų, nedviprasmiai 
smerkė ir tebesmerkia Bal
tijos valstybių pavergimą, 
prisižadėdami remti tų pa
vergtų tautų kovą už laisvę. 
Turim Įsidėmėti, kad tokie 
valstybės vyrai nedaro vie-

per 700 metų biauri vokie- rybos sukūrimą, delegacija.
čių politika negalėjo iš mu 
sų brolių prosų sielų lietu
vybės išplėšti. Taigi mus 
tauta nežus, nors jai ir vėl 
laikinai tektų svetimųjų Įna
miais būti..

Žmonija žino, kad impe
rijos žlunga. Babilionija, 
Asirija. Persija, Romos im
perija — kur jos dabar y- 
ra? Ar yra likę nors pėdsa
kai imjierijų, kurias sukurė 
Atila, čingis chanas, Te- 
merlanas, Tleksandras Ma- 
cedonietis, Maurai. Ferdi
nandas ir Izabelos, Habs- 
burgai, Honezollernai, Ro

kurios nariais buvo Tarybos 
viršininkai, kaip pirmiau 
minėjau, Washingtone iš
gavo iš prezidento Roose
velto žodi. kad Lietuva bus 

' nepriklausoma tauta. Tai 
‘ musų “Atlante čarteris,” 
kuris yra daug senesnis už 
Roosevelto - Churchillo čar- 
teri. ir kurį mes turėtume 
vadinti “Lietuviu Čarteriu.”

šų pareiškimų pasauliui ne- Ivanovai, Abdul Hamidas,
apgalvoję, ką jie kalba ir 
nesiskaitydami su savo žo
džiais.

Visi žino, kad 1920 me
tais Sovietų valdžia pripa
žino Lietuvą nepriklauso
mą, souverene valstybe. Tai 
buvo du metai anksčiau, 
negu Amerika ir kitos ša
lys pripažino Lietuvos lais
vę “de jure.” Lietuvos ne
priklausomybė buvo Sovetų 
valdžios aiškiai užakcen
tuota ir 1936 metais, kada 
abidvi šalys pasirašė drau
gingumo, nepuolimo ir ben
dros pagalbos sutarti. Tas 
pats buvo padaryta ir 1939 
metais, kada Sovietų val
džia, turbut numatydama 
kad karas su Vokietija yra 
neišvengiamas, privertė Lie
tuvą užleisti kaikurias vie

na ir paskiausių laikų Hit
leris? Imperijų kūrėjai ži
no, kad jų darbas nėra am
žinas, bet laikinas. 40 mi
lionų ukrainų, 12 milionų

2. Taryba sutvėrė Bend
rą Amerikos Lietuvių Fon
dą (United Lithuanian Re
lief Fund of America, Ine.), 
kuris yra visų Amerikos 
valdžios Įstaigų užgirtas ir 
kuris iš Amerikos valdžios 
yra gavęs sušelpimui lietu
vių Lietuvoje ir pabėgėlių 
užsienyje jau suvirs $150,- 
000.00, ir kaip tik pašalpos 
pridavimo keliai susitvar-

baltgudžių. keli milionai-’kys, galės gauti šelpimui
lietuvių, latvių, estų ir kitu 
nenori būt suguldyti vienoj 
politinėj lovoj su armėnais, 
gruzinais, totoriais, kirgy- 
zais, turkmėnais, uzbekais 
ir kitais mongolais, kaip šie 
kad nenori būti kad ir, da- 
leiskime, prieteliškoj globoj 
Maskvos ar bendroj šeimoj 
su lietuviais, ukrainiečiais 
ir kitais, kad ir savo rasės 
kaimynais. Visi žmonės ir 
visos tautos "bendrai trokš
ta savistovybės, laisvės ir

bą privalo remti moraliai ir 
finansiniai visi ištikimi, ge
ri Lietuvos vaikai, kad Ta
rybos užbriežti tikslai Įvyk
tų. Aukos duodamos Ame
rikos Lietuvių Tarybai (ku
rios viršininkai ir nariai 
dilba be jokio piniginio at
lyginimo), yra aukos deda
mos ant Lietuvos ir lietuvių 
tautos laisvės aukuro!

reikalingas sumas. Šis fon
das yra grynai labdaringas, 
nepolitiškas.

3. Taryba įsteigė Lietuvių 
Infcrmacijos Biurą (The 
Lithuanian American Infor
mation Center), kuris spaus 
dina ir skleidžia savaitini 
Biuletiną. To Biuletino me
džiaga naudojasi daug di
džiųjų dienraščių, valdžios 
pareigūnai ir akademiškos 
sferos. Jis palaiko lietuvių 
vardą ii- lietuvių tarptauti-

Atsakymai
(Klausimai 5-tam pusi.)

1. Nevada.
2. Nevv Yorkas.
3. Jungtinėse Valstijose.
4. Indijoje.
5. Nuo žydų žodžio “sa- 

bath” arba “sabas.”
6. Džiovos liga.
7. Benares miestas ran

dasi Indijoje.
8. Hugh Grctius, olandų, 

teisininkas.
9. Žmogus.
10. Salt Lake vanduo nie

kur neišbėga. Upeliais su
neštas vanduo palengva iš
garuoja, palikdams vis dau
giau druskos.

CASSINO GRIUVĖSIAI 
KAIP KARO PA?/dNKLAS

ramau? sandarbininkavimo: ne bylą Amerikos visuome- 
su kaimynais. nės akvvaizdoje, ir dėka

iš Romos pranešama, Kaa 
Cassino vienuolynas ir mies
telis. kurie per šį karą buvo 
labai suardyti, busią palik-

Karo Tranzito Vartotojų, Credo
Į Visuomenę:
Basai ir gatvekariai perpildyti kaip dar nėra buvę. Tu
rini krizę. Karui paimant vis daugiau vyrų, padangų ir 
gazo, vargiai: galėsim aptarnavimą palaikyti. Važiuoto
jų kasdien vis daugiau.

Tik J VMS padedant, busai ir gatvekariai galės veikti. 
Jei JUM tenka važiuot, tebūna toks jūsų credo:

1. NEVAŽIUOT SKUBOS VALANDOM, jei bent 
darban ar iš darbo.

2. TURĖT LYGŲ FĖRĄ GATAVĄ. Tas sutaupo 
laiką.

3. eit užpakalin vežėjui neprašant. 
Taė palengvins jums ir kitiems.

4. VAŽIUOT GATVEKARIl' VIETOJ BUSO. jei 
galima. Tas sutaupo padangas ir gaza.

5. PRAŠYT DARBO VALANDŲ PAKEITIMO. 
Tada bus lengviau busams ir gatvekariams.

6. EIT PĖSČIOM, kur galima ar netoli.
7. VART0T AUTOMOBILĮ. Sudaryt važiuotojų 

grupę. Tai palengvins busams ir gatvekariams.

Galop, nesitikėt patogumų. Tas negalima. Bet tas credo 
daug pagelbės. Padėkčm patys sau!

DIR1CTOR. OfTICF OF DEFENSE TRANSPORTATION
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_ ___  ______ _ O ką mes. Amerikos lie-' jam. Lietuvos vardas yrarti griuvėsiuose kaip pamin
tas " Lietuvoj, kad Sovietų tuviai galime daryti šiuose minimas pirmose puslapiuo- kias šitam karui, 
kariuomenė galėtų įsitaisy
ti pozicijas. Kada kitos tau
tos pradėjo smerkti tokią 
Sovietų politiką, sakydamos! 
kad Rusija nori užmesti’ 
mažoms tautoms savo eko
nominę ir politinę sistemą,
Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų komisaras Moloto
vas 1939 m. snalių 31 d. 
pareiškė pasauliui:

“We stand for the scro- 
pulous and punetilious ob- 
servance of all pacts on the 
basis of complete recipro- 
cTty and we declare that all 
nonsense about sovietizingĮ 
the Baltic countries i s only 
to the interest of our com- 
mon jenemies and of all an- 
ti-Soviet provocateurs.”

Vienok nežiūrint visų ne
priklausomybės pripažini
mų ir draugiškumų ir ne
puolimo sutarčių, mes žino
me kokioj padėty Lietuva 
dabar yra.

Kokia tad via numatoma 
Lietuvos ateitis?

Mes turim suprasti, kad 
dabartinio karo metu visa 
tarptautinė politika yra re
ale jėgos politika. Mes ne
galime laukti, nežiūrint vi
sų pareiškimų ir ideališkų 
principų skelbimų, kad An
glija, Amerika ir kitos ša
lys skelbtų karą kad atsteig 
ti Lietuvos ir kitų pavergtai 
tautų laisvę, ir tam tikslui! 
aukotų milionus gyvasčių ir 
bilionus turto.

Šiomis dienomis, kiek ži
nom?, eina pasitarimai taiĮp 
Roosevelto. Churchillo ir 
Stalino. Be abejo, tuose pa
sitarimuose bus nustatyti 
bendri principai mažųjų 
tautų klasiniuose, ir nėra a- 
bejonės, kad Rooseveltas 
stovės už savo valdžios pa
skelbtus principus, kurie bu- 

, vo atkartoti Atlanto Čaite-1

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas“ aiškina daugiausia lytie* m: sveikatos rei

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
ir M kor Ji pa-Ką reiškia meilė 

reina 7
Kaip at.rimdo ir ką reiškia hučkm?
Ką reiškia ',pirm'>*io«» naktier trt- 

sė,” kuria seniau nauHojmi kunigai 
rr rfvarpnniai ?

Ka reiftkia šliuhmia žMh«? Balta 
latmorios štčhė? Jauno-rine ^ydraa? 
Ryžių barstymas jauni. rna ant gal- 
v«j? “Medam Mėnuo?“

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prie* ištei šjima kad nepadaryti klai
dos?

Kokio arrodaus geriausia teketi ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirma naktį? Si 
to nepaiko jauniems nei levai, toei 
bažnyčia, nei mokykla O hiau»tiiftu 
laitai svarbus, nėr nuo j»> 
gyvetimio laime ar oeia-.n>e. čsel kg 
visi Jepia, ta atvirai pasako "Icisin 
gas Patarėja*.“

Arba Gimdymo Koi:lr«»le> Siauti
ma*. Tarei ai rtetuiei »an>u.‘ lai 
opiauair kieavrenoe sutimi
rtias ir letn.u^ac • »baie^w <*a 

lO'.niiu inior ut a,, i

Ar galima nustatyt bostono kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
ksd galima, ir "Tpisingas Patarėjas” 
padooda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

motery* ri? “Teiskad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šita klaadmg atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei- 
5>ag*t> Paurrcjaa'' pasakys jums via-

Mu reikia rtnoti, kad vaikai botų 
svvihi u grasus? Kaip turi uamu- 
r/u nencu, moteris? Kaip reikia au- 
k.'iAi Kūdiki?

Moteries anatomija »r fiziologija. 
ė..«iei kunigam* turėtų oat u>- 

•initaoi ualitet apie setmyoisku.- rai- 
kėiut* !

1 visu* siann kinu*intu.- “Tnainaaa 
l’atareja *VsaKa M’kkmi u ruwKw 
r.l

K n? g* gi HX.i, •>, pnvetHo- a. 
l'u.-iepių, silpnai* auOnAo epilkiK*.
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AStuntas Puslapis

POLITIKIERIAI UŽSIMA- 
NE “TIKRINTI SVEI

KATĄ

SOUTH BOSTONE ‘ 
DU GADYNĖ”

LE-

VVashingtono Dienos puota 
Vėliavų Salėje

Lietuvai Remti Draugijos

Sveikatos Departamento 
komisionicrius protestuoja

Per ledus sunku buvo gat
vėmis pereiti

Politikieriai 
rauja skx, ma

sugalvojo
pasipinigavi- vaite

Kas nežino ką reiškia “le
dų gadynė.” tai pereitą sa 

jis turėjo pamatyti

Valstijos rūmuose Bosto
ne \ra Vėliavų Salė, kurio
je gubematura kasmet ruo
šia "VVashingtono Dienos 
puotą. Karui prasidėjus tos 
puotos buvo atšauktos dėl 
saugumo sumetimų. Pereitą 
ketvirtadienĮ naujasis vals
tijos gubernatorius Tobin 
vėl suruošė puotą. Puotoje- 
dalyvavo daug aukštų val
dininkų ir karininkų.

šio penktadienio vakare, 
kovo 2, yra saukiamas Lie
tuvai Remti Draugijos 2 kp. 
narių susirinkimas. Vieta— 
Sandaros svetainė, prie F 
ir Silver Ste. Visi nariai ir 
narės prašomi dalyvauti.

Kp. Valdyba.

Sužeisti lietuviai kareiviai

inui. Ir tą suktybę jie nori , South Bostoną — ir čia bu- 
pridengti labai gražiu obal- 
siu. Girdi, reikia apsaugot 

•visuomenės sveikatą. ~ 
tikslu gubernatorius turi 
paskirti “tarybą” su riebio
mis algomis, kuri regist- 
rucs visus virėjus, jų padė
jėjus ir mokinius. Visi, kas 
tt ri ką nors bendra su mais
to gaminimu, turi duot savo 
sveikatą patikrinti 4 karius 
per metus. Sveikiems bus 
eiliodami “laisniai,’’ už ku
riuos jie turės mokėti po 
$5.00. Kas turės kokią už
krečiamą ligą, “laisnio” ne
gaus ir negalės dirbti prie 
maisto gamybos.

Šitoks sumanymas yra 
jau Įneštas legisiaturon ir 
politikieriai ruošiasi ji pri 
imti. kad galėtų savo sėb
rams Įsteigti naujų “džia- 
bų” ant visuomenės pinigų.

Bet Sveikatos Departa
mento viršininkas Dr. Get- 
ting pakėlė prieš tai protes
tą? Jis sako, kad šitokia akyles ir tikrai nelaiminga;

vo tikra “ledų gadynė.” Per 
eito ketvirtadienio rytą žmo- 

Tuo nes čia turėjo ropoti visom 
Keturiom. Visos gatvės bu
vo padengtos ledu. Tą nak- 
i net fcusai buvo sulaikvti.

maisto gamintojii registraci
ja butų tiktai proga politi
kieriams pasipinigauti, bet 
nuo ligų nieko neapsaugo
tų, nes ligomis žmonės už
sikrečia per vieną naktį, tai 
ką reiškia sveikatos tikrini
mas 4 kartus per metus? 
Šiandien žmogų patikrinsi 
ir duosi jam “laisnį” trims 
mėnesiams kepti duoną, o*<«»♦ a-- ■* 1i y i vj j 
krėtės

.,.,K Vktit- T 011

Sulaikė šunų parodą
Armijos departamentas 

: paskelbė naują sužeistų 
I Mass. valstijos kareivių są
rašą. Tarp ju vra trys lietu
viai:

Jurgis Miliotas iš Malde-
, no.

Leonardas Arlauskas iš

Sūnų mėgėjai norėjo su
ruošti Bostone metinę šunų 
parodą. Buvo jau pasisam- 
dę tam tikią patalpą, 
vežę šunų ir plačiai išrėk-
lamavo parodos atidarymą. j a Gardne.
bet valdžia sulaikė. Trans- •
policijos priemonės, žmo į ___________
nijj laikas, šviesos ir kiti da?| y d bi

. ,. ilvkai sian.hen reikalingi u
’ ?‘iurl"iemS dalykamS' “H Karo Darbų Tarybos vai-

ebuvo nuvalvti. O tokiu So. į ° __________ dininkai Bostone pradėjo
Bostone iabai daug. J,i ša- Nailį 2s (X)0 do|eriu Į tirti "nebudnų įstaigų” per- 
uygatvi imti kaip žmonių s Te faim vnot-.,

Dalykas buvo toks. kad 
ro ir salo, paskui vėl lijo 

k vėl šalo. Vaikščioti buvo 
.neįmanoma, ypač tais 
zatviais, kurie iš pirmiau i

No. 9, Vasario 28 d., 1945

Suspendavo du advokatus t RADIJO PROGRAMA PIANO TUNER
AND REPAIRER

Jei ša- ____  ___  ___________ , i sonalus. Iš tokių vietų noi i 
i „ -ma gauti “bent du tukstan-

ku0 kė Helena jasior.otvska. ku- č!us <1erfimdk'a’Dleistiesavo
did,el? b-V‘« 'id^bu™į&ktaas 

gelezm- vietas.

Bos-<ulturos mąstą, tai iio.
:ono gyventojai neturi 
2irtis. Matu, vra d

kuriems daug malo 
aludėje sėdėti, 

nuvalyti...

.<ių.
niauialygatvi

lUg
Boston and Maine 

kompaniją.ne?u : kelių kompaniją. Teismai j-,,, i
nusprendė, kad ši kompani- ,. . Į . nr1-Iln<r! fam

gėdJia turi sumokėti jai 25,000 hlninkal Pneslngl «“"• 
aiga^ doleriu už Jos tyrą, kuris, laukite ko,o

Tą South Bostono
ia labiau pavaizdavo__ o
•žėies ativdis. Kai ledas ir žuvo vienoje geležinkelio.

ant ne- nelaimėje. Jasionowskis bu- 
atsirado v0 tos kompanijos tarnauto-

niegas 
. alvtu

ėmė tirpti 
šalygatviu

}alos. Vanduo uragriaužė Jas- jiesmininkas.

Pasmerkė sudegusio kliu
bo vedėją

uvo tas, kuriam teko i to
kia vietą Įdėt koją...

Scuth Bostone ne tik)
“griešni žmonės” taip apsi-' 
leidę. Štai. ant East Seventh i kė dviem metam kalėjimo 
gatvės, taip H ir I gatvių buvusį Cocoanut kliubo pre-

Buvo skelbiama, kad Bos
tono rinkoje atsiras dau
giau paukštienos, ypač viš
tų. Daugelis tuo džiaugėsi, 
bet jų džiaugsmas buvo 
ankstyvas. “Atatinkamos 
Įstaigos’’ praneša, kad dau-Federaiis teismas pasmer-a eiau vištienos galima lauk-
ti tik kovo mėnesyje.

bjauriausia liga!
Panašus sveikatos tikrini

mas buvęs Įvestas New Yor
ke, bet dabar jau atšauktas, 
nes pasirodė nepateisina
mas pinigų eikvojimas. Per 
vienus metus tokia taryba 
New Yoiko mieste suėdė 
$50,000.00, o surado tiktai 
vieną asmenį su šiltinės bak 
terijomis.

Dalyvaukim istorinėse 
apeigose

Majoras Kerrigan kvie
čia visus dalyvauti Bostono 
Evakuacijos 169 metų su
kaktuvėse, kurios bus ap
vaikščiojamos South Boston 
High Schocl auditorijoj ko
vo 11 d., 8 vai. vakaro.

169 metai atgal Bostono

randasi lietuvių maldininkų 
Įstaiga. Brolyti, penktadie
nio rytą pro ją reikėjo 
plaukti. Visas šalygatvis bu
vo visa laiką nevalytas, tik 
mažas tarpelis prie šoninių 
durį}. Kada užėjo atlydis.! ( oeoanut 
pasidarė bala. ir nežinai, 1942 metų 

ną. Gaisre 
žmonių.

zidentą Bamettą WeIanskĮ. 
Euvo išaiškinta, - kad We-, Pastatė 192 laivui
±±VP±° SldŠ2l,^i HinghamoTaivų dirbtu-
umokėdamas jai priklau 

-ančių mokesčiu už likie-
_ i laivas. Tai buvo iau 192-ras i

vese pereitą savaitę buvo 
i nuleistas jūron da vienas

... - . Massachusetts vyriausis Lietuvių Radijo Korpora
i. T.u„— ; laivas nuo 1942 metų vasa- į teismas nusprendė suspen- cijos programa ateinantį ne
lapKnCIO —o UlC-i • - įritinti rili srivnkntiię 117. n p. rialrii^ni ie WnRI. ctrhtipc

žmogus ką darvti: bristi 
plaukti!

Sakytum, kad maldingi; 
žmonės pinigų nebeturi: sa- i 
kytum. kad jie savo dievu
lį užmiršo. Bet eidamas pro 
ą vietą anądien girdėjau 

tokį dielogą:*
“Dūšele, nepasakyk ma

no vyrui, aš daviau visą de
šimti dolerių. Dievo garbei 
reikia duoti...’’

“Tuo nesirūpink,, kaimy
nėle, ir aš daviau...”

Na, tai kodėl šalygatvis 
liko nevalytas? Ar Dievo 
naudą aitvaras išgaudo?

South Bostono gatves ge
rokai apvalė pereito ketvir
tadienio ir penktadienio lie
pus. Sniego gerokai sumažė
jo ir

ar žuvo apie 500 no men.

Susižeidė daugiau šimto 
Bostoniečių

Surado už 2,200 dolerių 
vogtų daiktų

duoti du advokatus už ne- ’ dėldienį iš WORL stoties, 
tinkamą advokatui elgesį. 1950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
Vienas netenka teisės per 10:30 ryto, bus tokia:

S0 Union SU. Cambridge, Maaa.
(•>

Slidžiose Bostono gatvėse 
pereito ketv iriadienio rytą 
susižeidė daugiau kaip šim
tas Bostono gyventojų. Kai 
kurie jų išsilaužė kojas at
rankas ir ilgam laikui turės 
būti ligoninėse.

Raudonasis Kryžius prašo 
daugiau kraujo

Italo Ermino Baldassario 
namuose Bostono policija 
rado už 2,200 dolenų vog
tų daiktų. Jie buvo pavogti 
iš krautuvių. Italas suimtas.

Žuvo Petras Staniulis

Revere miestelio gyvento
ja Staniulienė gavo liūdną 
žinią. Karo departamentas 
jai pranešė, kad Europos' 
karo fronte žuvo jos sūnūs, |Amerikos Raud. Kryžiaus, 

skyrius Bostone ragina gy- Petras Staniulis, 
ventojus aukoti daugiau I
kraujo.

du metus praktikuoti savo 
profesiją, o kitas per metus. 
Suspenduoti advokatai yra 
Walton iš Somervillės ir 
Dolan iš Cambridge.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms Į namus ir sales. (-)

Savininkai:
.Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Tclef.: ŠOU 3141.

1. Muzika.
2. Dain. Emil. Burbulienė 

ir Ona Savichunienė.
3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program. 
Boeton, Mass. S. Minkus.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

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

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON A V K, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 4570

DR. D. PILKA !
Ofiso Valandos. noo 2 iki 4

ir ? iki i
506 BROADWAY

dabar jau nereikia bi-| c.. - i u ’
revoliucionieriai išvijo bri- joti. kad koją ar gaivą nu-i^ ° cevery 9 gamy a
tų armiją. Britų pasitrauki
mas ir vadinasi evakuacija. 
Bostonas mini tą istorinį į- 
vvkį kasmet. Verta tose ap
eigose dalyvauti ir lietu
viams, juo labiau kad ši
toms iškilmėms pirminin
kaus jaunas lietuvis profe
sionalas, adv. Jonas J. Gri
galius.

sisuksi. i
. iReporteris.

Camp Edwards bus pasta
tyta kareivių ligoninė

Netoli Bostono randasi 
didelė kareivių stovykla, 
Camp Edvards, kuri šian
dien yra ištuštėjusi. Vieta 
ten yra labai graži ir fede- 
ralė vyriausybė planuoja 
pastatyti ten kareivių ligo
ninę. Statybos darbai kai 
ruošią 20 milionų dolerių.

Sudegė motina ir kūdikis

Pereito penktadienio rytą 
Woburne užsidegė butas, 
kuriame žuvo motina. Mrs. 
Maiocci, ir jos kūdikis. Iš
gelbėjus vieną savo dukre-

Motina a p ai no. 

savo “mirusi”
pamačiusi 

sunu

MrsMedforde gyvena 
Vila Gatės, kuri pereitą va
sara buvo gavus žinią, kad 
Italiioj žuvo jes sūnūs, 
Guilford Gatės.

Bet šiomis dienomis ji ga
vo pakvietimą nuvykti į Ge
neral Hospital, kuris randa- 
dasi prie Nevv Yorko. Nuvy
ko ir pamatė sužeistą sūnų. 
Motina apalpo.

\ ynausybės patvarkymu. 
Naujosios Anglijos čevery
kų dirbtuvės gamins mažiau 
čeverykų civiliams, nes ar
mijos ir laivyno reikalavi
mai yra padidėję.

CASPER’S BEAUTY SALON
738 BR0ADWAY

Spėriai—Every Monday, Tuesday, Wedne»day

Permanent §5.00
Shampoo and individually styled Hair-do $1.50 

EXPERIENCED MANICURIST ALWAYS PRESENT 
l elephon*: ŠOU 4645 No Appointmcnt Nece««ary

Open Thursday Nights

SO. BOSTON. M 
Telefonas soi’th f>.

A. J. NAMAKSY
Keal bslale & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948 
K«e. S7 ORIOLE STREET

A e»t Roibary. Mu».
TeL Parkiray 1233-W

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Kas išnešė keturis šimtus 
doleriu?

Chelsea policija turi gal
vosūkį. Jauna to miesto mo
teriškė, M ra. Kesster. atėjo 
su tokiu skundu: Savo mieg- 
rumy ji pasidėjus piniginę, 
kurioje buvę 400 doleriu. 
Miegrumio langai buvo už- 
daiyti. niekas te neįėjo, bet 
pinigai dingo.

Policijos vyrai suka gal-
ję, motina šoko gelbėt ant-'vPS. Fsa. o ral da yra užsi- 
ra. Ji buvo rasta ant grindų, likęs koks pasenęs aitvaras, 
su kūdikiu rankose, nebegy- kuris žmonių pinigus isne-
va. sa i'

Daug kas negerai.

Boston Edison Company sako

..:niekad, niekad nekišk elek
trini toasterį vandenin. Išva
lyk ji drėgna skepetaite... 
švelniai. Toasterių sunku da
bar gauti.

Boston Edison Company

Geriauaia 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 atsilankyti į musų naują biznio vietą. 

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

South Boston Liquor Store, Ine.
134 W. 6tl* & Cor. D Ste., South Boston, Mass.

Tel. SOU-3645 (15)

♦ Ie) osi’Zz Gyv. 81132

į DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

'atando*: • iU 1 
nao 2 Ud ■ 
nuo 7 Ud •

’Saredom t Iki 
ir

AKIŲ DAKTARA8 
(Maišo defektuota* aki* ir 
na laiko
-aminaoja ir

114
UAWRRNCE. MASS.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKf 
U ETŲ VIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teiaes.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Bmto*
Šonan* gyvenamoji

838 Doreheater Av*.
T«L COLoidbU 2887

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAT SQUARE, Reea a 
BOSTON. Telef. Fafayette 2871

arba Someraet 2044-J 
i SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

IR NERVŲ 1JGŲ.
Paro Kraajo Patikrinimą

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

Tel. TRObridge 6330

Or. John Repshis
(REPSTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 8-8 

Nedėliomi* ir SventadieoM*: 
no* 10 iki 12 ryt*.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central aka. 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO;

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI 

(Inaorad 
Movaral

PerkraaatoiB
Ha pat ir i to 
Urna* vieta*

Saugi priefc’nra. kaina 
828 BROADWAT.

SO. BOSTON,
Tat SOUth

F l




