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Visos Slavų Tautos Turės 
Priimti Rusų Kalbą

Japonijos Miestai Dega,

Ivo Džima Jan Paimta
TAIP NUTARĖ KOMU
NISTŲ “KONGRESAS”

Lietuvos vaikams irgi spaus
dinami rusiški elementariai

Pereitą savaitę Bulgari
jos sostonėj ' Sofijoj buvo 
Maskvos agentų sušauktas 
“visų slavų kongresas,” ku
riame dalyvavo keli kvis- 
iingai iš Lenkijos, keli 
“maršalo” Tito atsiųsti de
legatai, keli rusai, bulgarai, 
serbai ir kiti. Visi. žinoma, 
komunistai, savo tautų prie
šai.

Vyriausis šito “kongreso’’ 
tikslas buvo Įsteigti bendrą 
pietų slavų frontą, kad pas
kui lengviau butų tas tau
tas prijungti prie Sovietų 
Rusijos, nors kol kas tas 
tikslas yra slepiamas.

Kad paruošti kelią susi
jungimui su Rusija, bulga- 
ni popas Stepan I padarė 
Įnešimą, kad visose slavų 
šalyse butų Įvesta privalo
ma rusų kalba. Jo pasiūly
ta ir vienbalsiai priimta re-

Panika Japonija* 
Miestuose

Iškraustomi penkių didmies
čių ‘nereikalingi gyventojai’

Japonijos didmiesčiuose, 
ypač krašto sostinėje Toki- 
joj, eina didelė panika, nes 
Amerikos oro jėgos pradė
jo smarkiai juos bombar
duoti. Paskiausiame Ameri
kos oro jėgų puolime ant 
Tokijo dalyvavo net trys 
šimtai “skraidančių fortų.” 
Ištisi to miesto kvartalai y- 
ra paversti Į laužą.

Ryšium su tuo Japonijos 
vyriausybė Įsakė, kad iš To
kijo. Jokohamos, Kobės, 
Osakos ir Nagojos butų iš
kraustyti visi “nereikalingi 
gyventojai,” ypač moterys 
ir vaikai.

Japonų spauda ir radijas 
jau sako, kad Amerikos 
lėktuvai pridaro “rimtų 
nuostolių.”

Pereitą savaitę, kada A- 
merikos lėktuvai da kaitą 
bombardavo Tokiją, ten 
buvo kilus tokia panika, 
kad policija ir kariuomenė 
pasidarė bejėgės.

“ACHTUNG” — ŽYDAI 
GOEBELSO PILYJE!

Associated Press žinių a- 
gentura pereitą savaitę pra
nešė tokią naujieną:

Netoli Reino upės yra 
nacių propagandos ministro 
Goebbelso pilis. Toje pilyje 
Amerikos žydai kareiviai 
turėjo pamaldas. Jos Įvyko 
puošniame svečių saiione. 
kuriame dar kabo Hitlerio 
paveikslas. Žydai kareiviai 
pasimeldė ir apleido pilį. 
Hitlerio atvaizdas liko ne
paliestas.

Goebbels yra pats nuož
mus nacis. Jis kurstė ir 
kursto mušti žydus. Ir, lyg 
tyčia, jo pilyje žydai susi
rink. melstis. Koks panieki
nimas tam neva nordikui!

4 £ f i* * *

zoliucija, tarp kitko, sako:
■ “...musų brolija pareiškia, 
kad rusų kalba yra privalo
ma ne tiktai kaip oficialė 
kalba, bet ir kaip kasdieni
nė kalba visiems slavafhs.”

Už šitą rezoliuciją balsa
vo ir lenkų komunistai. Tai- 

Į gi Įdomu bus pamatyt, kaip 
: dabar Liublino “valdžia” 
mokins lenkus rusų kalbos, 

I kurios jie taip nekenčia. 
Lenkai jaučia, kad gražes
nės ir tobulesnės kalbos pa
sauly nėra ir negali būt 

rkaip jų kalba. Jų akimis 
žiūrint, rusų kalba, tai tik 
rusams kolictis, bet ne kul
tūringiems žmonėms varto
ti. Bet komunistams šian
dien viskas šventa, kas ru
siška. Jie duotų ir kailius 
sau nulupti, kad tik galėtų 
išrodyt kaip nišai.

Taip galvoja ir lietuviški 
komunistai. Nors rusiškai 
jie nemoka, bet savo tautos 
neapkenčia, o už rusus gal
vas guldo.

Iš Lietuvos atėjo žinių, 
j kad pradžios mokyklų vai
kams tenai jau spausdina
mi ivisiški elementoriai.

Rusijos carų valdžia bru
ko lietuviams rusišką spau
dą per 40 metų. Per 40 me
tų Lietuvos žmonės išbuvo 
be knygų ir laikraščių, bet 
nisiško surogato nepriėmė. 
Šimtai musų knygnešių pa
dėjo savo galvas ir tūkstan
čiai buvo ištremti Sibyran, 
kol buvo atkovota savo 
spauda.

Ir štai, atsirado išgamos 
komunistai, kurie vėl spaus
dina Lietuvos vaikams ru
siškus- elementorius. Tai y- 
ra tik pradžia. Vėliau jie 
nutars, kad lietuvių spaudą 
visai uždrausti. Po Stalino 
“saule” viskas turi būt ru
siška.

Ko negalėjo padaryti 
kruvini carai, tą dabar mė
gina padaryti komunistai.

IŠLAISVINTI AUKSAKA
SIAI GAUS METUS 

ATOSTOGŲ

Teisėjas John Hausser- 
mann, kuris turi Filipinuo
se dideles aukso kasyklas, 
dabar davė savo darbinin
kams metus apmokamų ato
stogų. Tų darbininkų yra 
200. Japonai buvo juos su
ėmę ir uždarę Į koncentra
cijos stovyklą. Amerikos 
armija dabar juos išlaisvi
no.

NACIAI ATRĖMĖ AME
RIKIEČIŲ TANKUS

Iš Romos pranešama, kad 
amerikiečių tankai pereitą 
savaitę atakavo italų fron
tą Italijoj. Įvykęs karštšas 
susirėmimas ir naciai pri
vertė mūsiškius tankus pa
sitraukt atgal.

JAPONIJOJ MOBILIZUO
JAMI MOKINIAI

Japonija paskelbė moki
nių mobilizaciją. Visos mo
kyklos uždaromos karo lai
kui.

OHIO UPĖS POTVINYS

1

1

Čia vaizdas iš Kentuckv valstijos, kur patvinusi Ohio upe apsėmė Bellevue 
miestą. Pavojui artėjant, visi gyventojai pabėgo Į aukštesnes vietas.

KASĖ 9 DIENAS KOL 
IŠKASĖ 11 TONŲ 

BOMBĄ

Anglai dabar pradėjo 
vartoti naujas oro bombas, 
kurias jie vadina “town 
busteriais.” Tai reiškia, kad 
tokia bomba sugiTauja vi
są miestą. Ar ji miestą su- 
griauja, ar ne. mes tikrai 
nežinome, bet jos ardomo
ji jėga turi būt vistiek labai 
didelė, nes bomba sveria 
11 tonų arba 22,000 svarų.
Ti mAfnma ic zlizirziiini 

tra nivwixic* io vi iai“

vių. Oro ministerija sako, 
kad buvo daromi bandy
mai, kad nustatyti, kaip gi
liai tokia bomba gali Įlysti 
Į žemę. krisdama iš orlaivio. 
Buvo padaryta tokio pat dy
džio ir svorio bomba be 
sprogstamos medžiagos ir 
numesta žemyn. Ji Įsmigo 
taip giliai, kad 18 darbi
ninkų kasė 9 dienas, po 12 
valandų kasdien, kol ją iš
kasė.

BRAZILIJOJ EINA KOVA 
UŽ SPAUDOS LAISVĘ

Brazilijos laikraščiai, ku
rie priešingi prezidento 
Vargaso administracijai, 
pradėjo griežtą kovą už 
spaudos laisvę. Prezidentas 
davė laisvę, bet tik didžių
jų centrų laikraščiams, ku
rie eina Sao Paulo ir Rio 
de Janeiro miestuose; gi 
provincijos miestuose laik
raščiai uždarinėjami arba 
baudžiami kaip ir seniau. 
Taigi prasidėjo spaudimas, 
kad cenzūra butų panaikin
ta visoj šaly.

ALIJANTAI VARTOJA 
11 TONŲ BOMBAS

Alijantai pradėjo vartoti 
“naują ginklą” — super- 
bombas, kurios sveria 11 to
nų. Tos bombos yra mėto
mos ant militarių sandėlių 
ir geležinkelio centrų. Bom
bos sprogimas turi nepa
prastos jėgos, jis sugriauna 
ne tik sandėli, bet išverčia 
jo cimentinius pamatus. 
Miesto gatvėje numesta to
kia bomba momentaliai su
griauna visą bloką.

NUTEISĖ SUŠAUDYT 30
BULGARIJOS GENE

ROLŲ
“Liaudies teismas” Sofi

joj ŠĮ panedėlĮ pasmerkė su
šaudymui 30 bulgarų armi
jos vadų, kurie Įtraukė Bul
gariją karan. 65 kiti pa
smerkti kalėt iki gyvos gal
vos.

IVO DŽIMA SALOJE ŽU
VO 20,C00 JAPONŲ

Gera dalis jaconu buvo gy
vi palaidoti kalnų olose

Pereitą savaitę buvo už
baigti mūšiai dėl Ivo Dži
ma salos, kuri randasi už 
750 mylių nuo -Japonijos. 
Karo departamentas prane
ša, kad toje saloje Japoni
ja prarado virš 20.000 ka
reivių, jie buvo užmušti. Be-'
laisvių suimta visai nedaug...z. t..^ , „..1„

huto u£ ivi7 izzauii*
tęsėsi virš tri$ų savaičių. 
Japonai visur atkakliai lai
kėsi. Kalnų šlaituose jie 
buvo isiruošę specialias o- 
las. iš kurių šaudė ameri
kiečius. Iš'olų japonai nesi
traukė ir daugelis jų buvo 
susprogdintos ir jose gyvi 
japonai palaidoti.

Amerikos nuostoliai irgi 
dideli: virš 4.000 užmuštų, 
15.000 sužeistų ir keli šim
tai be žinios dingusių.

RAGINA RUOŠTIS 
‘VICTORY” DARŽAMS

Maisto administracija ra
gina gyventojus steigti va
dinamus “Victory” daržus 
ir auginti daržoves, nes 
maisto šimet busią da trum
piau. negu peniai buvo. 
Valdžia žada duoti net 
“ekstra” gazolino, jeigu 
kas gyvena toliau kaip 15 
mylių nuo tokių daržų.

DAUŽĖ VOKIEČIŲ 
ARMIJOS ŠTABĄ

Pereitą savaitę Anglijos 
ir Amerikos karo lėktuvai 
bombardavo vokiečių armi
jos štabą, netoli Berlyno. 
Numesta “tūkstančiai tonų’’ 
bombų. Iš štabo likusi tik 
“krūva laužo.” Galimas dai
ktas, kad bombardavimo 
metu žuvo nemažai vokie
čių armijos viršininkų.

ISPANIJA GALI AP
SKELBTI JAPONAMS 

KARĄ

Ispanijos visuomenė ir 
spauda labai pasipiktino 
sužinoję, kad japonai išplė
šė Ispanijos konsulatą Ma
niloj ir žiauriai pasielgė su 
jo tarnautojais. Sakoma, 
kad Ispanija gali da ap
skelbti karą Japonijai.

Pereitą subatą Providen- 
ce mieste busas atsimušė Į 
tilto stulpą ir 47 keleiviai 
buvo smarkiai sukrėsti, 27 
sužeisti.

ARGENTINA NACIONA
LIZUOJA ELEKTROS 

ĮMONES

Pietų Amerikos respubli
kose senai jau yra naciona
lizuojama elektros gamyba, 
tik viena Argentina buvo 
šiuo žvilgsniu atsilikusi. 
Bet dabar ir Argentinos 
valdžia pradėjo vykinti e- 
nergijos šaltinių nacionali
zaciją. Visų pirma buvo 
paimtos elektros kompani
jos Buenos Aires apylinkė-
cm HT/-KC lz/vmnunilAa ninVlai 1— x n^7-xxxjzc*xxx jvrvz JZX »«»«•»<
sė Italijos ir Ispanijos kapi
talistams.

64,000.000 DRAPANŲ 
RINKLIAVAI

Drapanų rinkliava Jung
tinėms Tautoms prasidės 
balandžio 1 dieną ir tęsis 
visą mėnesį. Tam vajui va
dovauja pirmininkas Hemy 
J. Kaiser, kuris praneša, 
kad drapanų rinkliavai esą 
organizuota 64 milionų 
žmonių. Norima surinkti 
150 milionų svarų drapanų, 
avalinės ir patalinės. Šito 
vajaus metu tautinių grupių 
fondai, kaip lietuvių BALF, 
prašomi drapanų sau ne
rinkti, bet padėti United 
War Fondui rinkti.

RUSAI VIS NEPAIMA 
KARALIAUČIAUS

Maskvos propagandinin
kai yra skelbę, kad Rytų 
Prūsijos sostinė Karaliau
čius “jau rusų rankose.” 
Pasirodo, kad Karaliaučius 
da nepaimtas, dėl jo vis ei
na smarkus mūšiai. Netiek 
rusams sekasi, kiek jų pro
paganda triubija.

SAIPAN SALOJE DAR 
YRA JAPONŲ

Keistas tas Pacifiko ka
ras. 1944 metų liepos 8 d. 
musų karo departamentas 
davė oficialų pareiškimą, 
kad Saipan saloje pasibai
gė kovos. Japonai buvo nu
galėti, bet...

Associated Press žinių a- 
gentura dabar skelbia, kad 
toje saloje da randasi ja
ponų. Tai yra slapukai, sa
vo rūšies partizanai, kurie 
tęsia beviltę kovą. Nakties 
metu tie slapukai susirenka 
kalnų viršūnėse, kad iš jų 
matyti kareiviams rodomas 
“mūvės.” kintamuosius pa
veikslus. Daug tokių slapu
kų pagauta, bet kiti d a vis 
slapstosi.

VOKIETIJOJ UŽIMTAS 
KOBLENZ

Trečioji Amerikos armija 
arčiausia prie Berlyno

Jau kelinta diena Japoni
joj dega Tokiją. Nagova, 
Kobė ir kiti didmiesčiai. | 
Dega nuo bombų, kurios! 
■krinta iš Amerikos bomba-! 
nėšių kaip kruša. Japonai' 
blaškosi kaip žiurkės lieps
nose ir žūsta tūkstančiais. 
Spauda rėkia ir kaltina val
džią, kad ji negali apsau
goti savo žmonių, o valdžia 
yra bejėgė, žinios sako, 
kad amerikiečių bombos 
suardė jau ir karaliaus Hi- 
rohito šventuosius ramus.

Toliau japonams bus da, 
karščiau, nes amerikiečiai! 
Įsigija papėdžių savo orlai- 
viems vis arčiau ir arčiau 
prie Japonijos. Pereitą sa
vaitę jau buvo galutinai ap
valyta nuo japonų Ivo Dži
ma sala. Tiesa, ji brangiai 
kainavo. Amerikiečiai tenai 
neteko 19,938 kareivių; iš 
to skaičiaus, 4,189 buvo už

CU"iiiucvj, u mvr
žeistieji dabar gabenami 
orlaiviais Į Hawaii salas, 
daugiau kaip 7,000 mylių. 
Japonai turėjo toj saloj 21.- 
000 kareivių, ir visi jie jau 
išnaikinti. Bet laimėta sala 
turės neapsakomai didelės 
svarbos tolimesnei karo ei
gai. Jau dabar apie 30 di
džiųjų skraidomųjų fortų, 
kurie bombardavo Japoniją, 
išsigelbėjo nusileisdami Ivo 
Džimos saloje. Kitaip jie 
butų žuvę juroj. Iš tos sa
los mūsiškiai orlaiviai da
bar galės dažniau ir sau
giau pleškinti Japoniją.

Pereitą subatą 300 di
džiųjų bombanešių nuvertė 
2,500 tonų uždegamųjų 
bombų Į Kobę, didžiausį 
Japonijos laivų centrą. Uos
to sandeliai, Mitsubiši or- 
laivivių dirbtuvė ir Kawa- 
sake lokomotyvų fabrikas 
tuojau paskendo liepsnose.

žodžiu, dega visi svar
biausieji Japonijos centrai.

Europoj taipgi sekasi ge
rai. Pereitą savaitę ameri
kiečiai paėmė jau Koblen- 
zą (ištark: Koblencą). 
Kiek pirmiau buvo paimtas 
Bonno miestas, pagarsėjęs 
vokiečiu mokslo centras. A-

UŽGINČIJA 20 BILIŪNŲ 
PASKOLĄ

Washingtone pasklido 
gandų, kad Roosevelto ad
ministracija, pasiremdama 
Lend-Lease Įstatymu, pla
nuojanti duoti 20 bilionų 
dolerių paskolą Sovietų Ru
sijai ir kitoms nuskriaus
toms šalims. Kongrese tuoj 
kilo triukšmas. Pradėta tei
rautis. ar ištikrujų valdžia 
ketina remti šios šalies pi
nigais Stalino diktatūrą? 
Valstybės Departamentas, 
kuris veda Amerikos užsie
nio reikalus, atsakė, kad 
valdžia tokių paskolų visai 
neplanuojanti ir kad to
kiems gandams nesą jokio 
pagrindo

pie Koelno paėmimą jau ra
šėm. -

Bijcdamiesi, kad iš Kob
lenzo jankiai nepultų tuo
jau antron Reino pusėn, vo
kiečiai susprogdė ties tuo 
miestu tris tiltus per Reino 
upę, užmiršdami, kad už 
tos upės tebėra d a 80,000 
nacių kareivių. Dabar jiems 
nėra kur bėgti ir amerikie
čių orlaiviai su tankais pra
dėjo juos naikinti.

Į šiaurę nuo Koblenzo a- 
merikiečių armijos yra jau 
persikėlusios antron Reino 
pusėn ir eina pirmyn Į ly
tus. Žinios sako, kad gene
rolo Pattono šarvuočiai 
(tankai) dabar yra arčiau 
prie Berlyno, negu kuri kita 
alijantų armija.

Giriasi dideliais laimėji
mais ir rusai Bet jų laimė
jimai susideda daugiausia 
iš Maskvos propagandinin
kų riksmo. Rusų armija 
tūpčioja vietoj ir jokio pro
grese nesimato.

Išrodo, kad Berlyną teks 
imti amerikiečiams.

Vokiečiai įieško tai 
kos Švedijoje

Pereitą savaitę Londono 
radijas paskelbė, kad ang
lų ambasados narys Stock- 
holme gavo per vieną “at
sakingą švedų vyriausybės 
pareigūną” vokiečių pasiū
lymą baigti karą. Vokieti
ja norinti žinot, ar esama 
galimybes pradėti derybas 
dėl paliaubų.

Anglų ambasados naiys 
šitą pasiūlymą atmetė.

Kiek vėliau toks pat siū
lymas buvęs Įteiktas ir pa
sams.

AMERIKIEČIAI AT5IA- 
TO SUGRIUVUSI TILTĄ

Ties Remagono miesteliu 
pereitą savaitę sugriuvo 
Ludendorfo tiltas per Reino 
upę, nusinešdamas su sa
vim 200 amerikiečių gyvy
bių. Amerikiečiai tą tiltą 
buvo paėmę čielvbėj ir per
kėlė per jj apie 100,000 vy
ną armiją su tankajg ir ka- 
nuolėmis. Nors dabar tiltas 
sugriuvo (jis buvo nuolatos 
vokiečių bombarduojamas), 
tačiau persikelusiems ame
rikiečiams nesą jokio pavo
jaus. nes jie jau spėjo ant
roj Reino pusėj gerai Įsi
stiprinti ir nutiesti keliatą 
tiltų ant papėdžių. Vėliau
sios žinios sako, kad mūsiš
kiai armijos inžinieriai tu- 
griuvusį tiltą jau baigia at
statyti.

Reikia pridurti, kad vo
kiečiai sušaudė 4 savo ka
rininkus, kurie leido Luden
dorfo tiltą amerikiečiams 
užimti.

PERNAI ŽMONĖS SU
TAUPĖ $40,000,000,000

Valdžios žiniomis, perei
tais metais šios šalies gy
ventojai pa idėjo Į bankus 
ir karo bonus nona iau !(> 
bilionų dolerių. Tai <'s;į lu 
kartų daugiau negu 1940 
metais buvo sutaupyta.
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I SAN FRANCISCO VYKS 
LIETUVIŲ DELEGACIJA

laisvės, žmoniškumo ir de- 
mokratybės idealai*.

‘•Visais šitais tikslais A- 
Balandžio mėnesio 25 d. menkos Lietuvių Taryba 

San Francisco mieste susi- nutarė
rinks ungt ;ių Tautų kon- “i. Pasiusti į San Fran-
ferencija, Kuri tarsis kaip 
sutvarkyti pasaulį po karo, 
kad žmonijai butų užtikrin
ta rami ateitis.

Amerikos Lietuvių Tary
ba nutarė nusiųsti tenai ir 
savo delegaciją, kad sustip-

cisco Lietuvių delegaciją, 
drauge su kitomis tautomis.

“2. Pagaminti rupestin 
gai paruostą memorandumą, 
išdėstant dabartinę Lietu
vos padėtį ir jo* “bylą/’

“3. Sudaryti kontaktus
rinti Lietuvos istaisvinimo su asmenimis ir grupėmis, 
reikalą. Tuo tikslu Taiyba kurių bendradarbiavimas ir 
ruošia memorandumą apie parama šituose reikaluose 
Lietuvą, kuris bus Įteiktas gali būti naudingi, 
atatinkamiems konferenci- “Šitiems sumanymams 
jos dalyviams. besivystant, lietuvių visuo-

Rtšlum su tuo nutarimu menė bus informuojama. 
Amerikos Lietuvių Taiyba Musų nusistatymas yra at- 
išleido platesnį pranešimą, likti rimtą žygį, iš kurio bu- 
kurį čia paduodam ištisai: tų naudos Lietuvai ir jos 

“Amerikos Lietuvių Ta- žmonėms.”
ryba jau senai pradėjo Pasirašo:
svarstyti, ar butų galima Amerikos Tarybos vykdo-
kokiu nors budu sustiprinti masis komitetas:
Lietuvos išlaisvinimo reika- L. Šimutis, prez.
lą San Francisco konferen- Dr. P. Grigaitis, sekr.
cijoi, kuri susirinks ateinan- M. Vaidybų iždin.
čio mėnesio 25 d. steigti pa- “Keleivio” redakcija ma- 
saulio taikos organizaciją, no, kad Taryba gerai daro 
Buvo ne tiktai apsikeista: siųsdama į San Francisco 
nuomonėmis savo tarpe bet konferenciją savo delega- 
ir pasitarta su įtakingais A- ciją. Reikia daryti viską, 
merikos politikoje žinonė- kad pasaulis neužmirštų, 
mis, su palankiais lietuviams jog Lietuva yra pavergta 
Kongreso nariais ir Euro Stalino ir Hitlerio sąmoks- 
pos klausimų ekspertais; į lu ir kad demokratijai butų 
buvo susižinota su kitų Bai- gėda tokį diktatorių sąmo- 
tijos tautų veikėjais ir su kslą užgirti.
kai kuriomis Amerikos vi-----------------
suomenės organizacijomis 
kurios rengiasi deleguoti 
savo įgaliotinius į San 
Francisco.

‘Diskusijos ir susb-ašinė

“HOTENTOTŲ”
YRA IR DAUGIAU

“Keleivy” buvo anądien

SUGRYŽO IŠ JAPONŲ NELAISVĖS

San Francisco gyventojai sveikina sugryžusius iš japonų nelaisvės amerikie
čius. Jie išbuvo toj nelaisvėj tris metus.

Kas Sąvaite
Į Pertinaz apie Jaltą

Francuzų žurnalistas Per- 
tinax kritikuoja Jaltos kon- 

iferenciją. Jis sako, kad tos 
•konferencijos tarimai buvo 
:tik “palaidi barščiai.” Esą: 

'Jaltos Deklaracija, kiek

kontrolei,” arba komunistų 
kontrolei.

Musų valstybės departa
mentas irgi pasisakė prieš 
bolševikų šeimininkavimą 
Rumunijoje.
Tie Chicagos pliuškiai

Anglai Protestuoja Prieš Rusu Klastą

ji liečia išlaisvintas šalis, ,. _ . ur_ .
buvo paruošta taip palaidai, . Chicagos dieni astis Tn- 

'kad Maskvos vyriausybei ji hune yi a žinomas kaip 
duoda progos nepaisyti ben- reakcinių pliuškių oigana». 
drų pasidarimu procedūros, Jls puolę net tokį gaisų sa- 
jeigu ji tam nepritaria.” naų kaip Wan-

Pertinax mano, kad Ru- dell Wilkie. Nedaug besti-
munijoj, Jugoslavijoj ir Bul|g°’ kad buv*s rePYblįk°7? 
gari joj darosi tai, ko ne-’vadas butl^ gavęs led ti-
galima sutaikyti nei su At- ,
lanto Carterii nei su Jal-‘,,.Tas pat Chicagos pilus
ios Deklaracija. k!« organas eme tnubyt a-

Jis sako tiesą! Musų “di- P.le tul^ karininkus, buk 
dysis talkininkas” (Mask-i J1® as4 komunistai. _ _ 
va) nesiskaito nei su žmo- . V ienas aukštas kanmn-
nių valia, nei su savo talki- kas molus _ atrėmė ir

• • - — - - - pasakė, jog kaltinamieji y-
ra geri vadai ir taip pat ge
ri patriotai.

“Tribūne” išmislu pasi
naudojo kiti pliuškiai—ko
munistai. Ot. girdi, ką sako 
aukštas karininkas — jis 

“vadinamus komunis-

- ■ nintais. Kas bus ir prie ko 
J einama?

Gali but taip, kad pa 
. saulis neturės nei pastovios i 
taikos, nei laisvės!

Smerkia bolševikų terorą be jokių politinių suvaržy- Churchill sako, kad Jalta
Lenkijoj mų. garantavo Lenkijai laisvę;
-------- “Tai yra mažiausi reika- (2) Liublino “valdžia’’ sa-

Kovo 1 d. Anglijos par- lavimai, kuriuos butinai ko. kad Jalta užgyrė Lenki-
lamente atstovas A. South- reikia įvykinti jeigu neno- joj komunistų smurtą ir

‘Naciška propaganda’
Lietuvių komunistų fiu- gina 

tus!”
Bimbos davatkos tam iš- 

mislui “šventai tikės”—pa
laiminti ubagai dvasioje!

reris Bimba kovo 15 dienos 
“Laisvėje” aiškina, kaip iš
rodo naciška propaganda.

1 Jis sako:
“Taip vadinamas ‘Lietu-'Meluoja, kaip pasamdytas

iii In/rmutpiint: Pcntruc’, .
Bimba vėl apsimelavo. Ji

sai bara Lietuvių Šalpos

by pasakė: “Lenkija turi rimą, kad Lenkijos rinki- kerštą 
teisės reikalauti iš alijantų mais butų dumiamos pa- Jeigu Churchill nenori, 
teisingumo. O teisingumas šauliui akys.” ! kad jo žodžiai virstų apga-
reikalauja šių septynių da- Tai taip kalba britų vi- vyste ir kad Anglijos var-
lykų: suomenės atstovai parla-'das butų rišamas su žiau-;žarija... Ve tik vienas^/en-i??1 ^eiU^įpos

“1. Lenkijoj tuojau turi mente prieš bolševikų tero- riausia pasaulio istorijoj tro aplinkraštis, išleistas ko- ka _
liautis žmonių deportavi- rą. ; klasta, sako ‘Daily Herald,’ vo 11 d.: ‘Naciai garsina ~............. ’
mas. Visiems Lenkijos pi- Dabar pasiklausykit. ką tai dabartinės sąlygos Len

vių Informacijos Centras 
yra atvira hitlerinė organi-

sovietų generolą’. ‘Belais-
liečiams, kurie jau yra de- apie tai rašo Britų Darbo, kijoj turi but griežtai pa- 
portuoti, turi but leista su- Partijos organas “Daily: keistos. Šitokia klasta butų 
grįžti atgal taip greit kaip Herald.” Kovo 2 d. laidoje ne vien tiktai gėda Angli- siaučia badas’?” 
galima. Suimti ir laikomi jis sako: r>™u~: ..—x

čia vilkina išsiuntimą dra
bužių, kurie buvo surinkti 

Lietuvos žmo-viai kovoja prieškuo » ‘CavIuIii nems. Kimoa sano.kus.’ ‘Sovietų užfrontėje

jos vardui, bet ji butų mir- 
galėtų tinas smūgis

Tai negražu ir nedora. 
Juk da pereitų metų liepos

iimai dar tebeina ir visas raš5rta’ kad bolševikai lai-: koncentracijos stovyklose “Jeigu žodžiai galėtų uuas sni 
tos konferenci io^’ .Lrvk-is kosl laukimU hotentetų lenkai turi but tuojau pa- duoti tautai laisvę, Lenkija 'Tautoms, 
turės būti atydžiai seimas dcros:, J*1*“ kaimynas pa,leisti. . . šiandien galėtų jaustis lais-! Politinės laisvės ir demo-
iki nat ffalo ne- natv« ios! vo?s tavo. moterų tai bus ‘2. Visi įstatymai ir pa-va. kaip kalnu vėjas. Jokios! kratijos rusai tun mokintis 
kvietėjai0 dar nėra nedarė nedoras darbas, bet jeigu tvarkymai, kurie vaižo poli- tautos teisės nebuvo taip iš- nuo anglų, sako “Daily He-
tralntinu nlar.11 Teim/ ri tu Pavo£si žmoną, tai tinęs žmonių teises, turi but kalbingai ginamos ir ga- rald,”betneanglainuoru-
^nvmuose ivvktu kokiu Uda bus ^eras darbas’ panaikinti. O kad butų ma- rantuojami kaip lenkų sų.
SbTu pakeitimu tai L Reikia tažiau pa8akvti- tvt' '<*tas >ra daroma, tu- teisės./ Deja, žodžiai, ku-1 ----------------
musų akcija turėtų atitinka- kad ‘?kio P“. masto ri but sustabdyta visokia riais kalba valstybės ir ka-1 neniv/iimo
mu budu nasikeisti R-r laikosi ir naciai, kūne, ro- armijos ir civilių bolševikų ralijos, nevisuomet išlaiko- K&VAIM'IJUd
™ informacijų.tokte A- Haug kultūringesni propaganda ir rusu žyalgy- mi. Mes. pavyzdžiui, atsi-1 ATSAKYMAI.
merikos Lietuvių Tarvbai bcl-'vlKUS /vokiečių kul- ba (NKY D) turi but i< menam kaip vos tik kelioli-!
___ - i - ... -• i ‘ turą aukštesne nevu rusui. Lenkuos tuoiau atšaukta. L--a matu utrrd Rn’tn ,n-ri<niJ

i butų mir- Bimbai vpač nepatinka, .“5^°Jungtinėms kad Lietuvį Infekcijos
Centras nranešė aDie hadaimgO Konciaus laišką, Rus- 
„S?; rK.ro sian War Relief žmonės pri-
rusų užfrontėje. Bimba ne- ž dė- Bendrojo Fondo
gali tą pranešimą uzgmcy- __ J„__ ______ _________
ti, tačiau turi drąsos šaky-i / punuunus pa
ti kad tai “naciška nrona I S1^S^1 Lietuvos žmonėms, randa ” propa-. Bimba meIuoJ-^ kai

Bimba tur but neri. kad:
Lietuvių Informacijos Cen-| lį'

've. Pats Bimba tada rase, tras skleistų Maskvos pro- kad Rusgian War Relief

pasisekė iki šiol gauti, pa- tura aukšt^ė ne-^ nišų). Lenkijos tuojau atšaukta, ka metų atgal Britų vyriau-'. Wm. R. — Kiekvienam 
aiškėjo šie dalykai: ..ns grūmoja 4 rinkimai turėtu s^b^ P?s*^”,ėjo.nePriPažin" i savo gyvenimas yra reikš-

“San Francisco konferen- irimam- liktu t?k koki3 nors reikšmę, tuojau;tl- ,įoklų navlIP^ Pa-įmingąs. bet visuomenei jb
cija atskirų tautų likimo "a. P? P/te-ams Ji- ,, t. turi but atstatyta Dilna >lekt9 , smurtc keliu, bet gali but visai neįdomus, to-
nespręs, taigi ir Lietuvos at- ..ziurkes, b^°8 J11?*118, b spaudos ir žodžio laisvė, o Prasbnko vo? kfeb metai ir dėl rašyti apie jį neverta.
eitie> klausimas nebus į- J18 priduria, kad taip padątaipiri laisvė visoms politi- u vyriausybė. Lordo B. Dvilaitei. — Tamstos
trauktas i jos dienotvarkę. ^enta vokiečių ‘a^e^įsom poiai^ Halifaxo jupomi3, užgyrė!tiesa, Herodas buvo už Kris
Bet netiesioginiu budu Lie- tingus’ ir vartoti Radiją. AIV3?01™0 Abls-V' bJ galingesnis; kitaip jis

len, arm,.o. ve™» Ru». k» nijoj^p^n.
ra

tuvos padėtis gali tenai būti . ,
d^Siu^tus^; “ ^F ^t^ned7 '^apdengus vi^ paskatinis
sričių susitvarkymas saugu- Rnesu.> llk‘>l ‘,lk . ^“' “4 balsu/ti arba r,eAimtmetis’ per kUli kone
mo ?ik.l.is, pasaulio or£. būtii kSdkuSfe Sri but ' i- valstybės kalbėjusios

i™,: duota vien tiktai Lenkijos aP'e taiką, sudardėjo ) ka-

Tokiais pavyzdžiais yra

nizacijos rėmuose, nss Lietuva yra Baltijos srities (re- ^šventa įTisų pareiga.’ Prie- "tafyr^tJems ,iį’ UMJC1
gion) dalis; (b) santykiai "Sikff Wbiru da^” buvo T’ meS nesRai'
tarpe didžiųjų ir mažųjų IjHuki^u harbani darbas P>H««ai prie* vokiečių ir tom darbais- 
tautų, ir kaip pastarąsias virsta par^ga kuo. rusų okupaciją (prieš 1939 Padaręs tokią ižangą,
k^imyn^’“^^/’54’ngUJM met da’bą atlieki pats. m. rugsėjo mėnesį). , darbiečių organas deda ant

tą; todėl galit mums atleis-

nebūtų galėjęs Kristų nu 
kryžiavote

J. Alkevičiui. — Ačiū už 
pinigus ir už laišką.
. G. A. Orinui. — Ačiū 
draugui, kad pasakei savo 
nuomonę. -

Tai laukinio hotentoto do- 
“Svarbu, kad nebūtų pa-' ra. 

neigti Lietuvos interesai ko- Bet tai da ne viskas.

met tą darbą atlieki pats. m- rūgėjo rnėnesj).
5. Yra būtinas reikalas.

kiais nors nutarimais, ku 
riuos konferencija gali ši
tais punktais priimti. Ka
dangi Lietuva, kaip neut- 
ralė valstybė, savo įgalioti
nių konferencijoje neturės, 
tai užtarti josios teises ga
lėtų tiktai tos tautos, kurios 
tenai turės balsą. Jų atsto
vus tcdėl reikia painfor
muoti ir pasistengti gauti 
jų talkos.

“Yra dar vienas svarbus 
dalykas, kurį tam tikros i- 
dejinės grupės bandys pra
vesti konferencijoje, giuly- 
damos papildyti Dumbarton 
Oaks projektą: jos reika
laus, kad butų įdėtas j pa
saulio organiz. cijc~ statutą 
posmas apie “Zmog&us tei-

Berlyno radijas anądien 
pranešė, kad rusai artinas 
prie Reicho sostinės ir to
dėl Berlyno “masės” (civi
liai gyventojai) dabar e- 
sar.čios mokinamos vartoti 
šautuvus, kul kas valdžius ir 
kitokius ginklus, kad kovo
tų prieš įsiveržusius rusus 
iki miestas bus visiškai su
naikintas.

Reiškia, civiliai gyvento-

kad tuojau butų įsteigta ne- 
utralė arba maišyta alijan- 
tu komisija rinkimams pri
žiūrėti. ir kad nuo tokios 
komisiios sudarymo, tvar
kai palaikyti tuojau butų Į- 
vesti maišyti alijantų ka
riuomenės garnizonai.

‘6. Lenkų Respubliko>

svarstyklių Churchillo kai
rią. kurią jis pasakė parla
mente sugryžęs iš Jaltos 
konferencijos. Anot jo, ta 
konferencija padėjusi pa
grindus žmonijos taikai ir 
laisvei. Lenkijoj busią pra
vesti demokratiniai rinki
mai ir visi busią patenkin
ti.

Jeigu Churchill kalba a-armijos nariams, kurie tai-, . , , .. .
nauja ginkluotose alijantų •
pajėgose už Lenkijos ribų, 
turi but duota teisė daly
vauti rinkimuose tiesiogi

jai l uošiam i kovai su prie-i nįaj ar per paštą, taip kaip 
so armija. Tai irgi esanti Anglijos kareiviams, butų 
šventa vokiečių pareiga. duota balsavimo teisė.

Bet kuomet Varšuvos “7 Lenkijon tuojau turi 
“masės pavartojo ginklą but įleisti užsienio spaudos 
prieš vokiečių armiją, arba korespondentai, ir jiems
kuomzt graikai, francuzai 
ir kiti pradėjo gintis nuo o- 
kupantų, tai vokiečiai ap

turi but duota pilna laisvė.

ir patrina ir.lų laisvių. skelbė juos “žmogžudžiais,” 
apsaugojimą.” Lietuvių žo- kuriuos reikia “gaudyt kaip 
dis šituo klausimu turėtų ir- gyvulius’’ ir “naikinti be 
gi būti tartas San Francis- jekio pasigailėjimo.” Ker

liams gyventojams karo me-

rald,” tai Lenkijoj turi but 
sudarytos visai kitokios są
lygos, negu tos, ką Liublino 
“laikinoji valdžia” įvedė. 
Liublino komitetas išėjo 
scenon prunkšdamas ugni
mi ir skerdynėmis prieš 
Lenkijos Požemio Armiją. 
Visus lenkų valdžios Lon
done narius jisai vienu at
sikvėpimu apšaukė “fašis
tais,” nors jo šmeižiamieji

ccj, kari konferencijos da
lyviai žinotų, jogei tie, ku

šy darni tokiems žmonėms 
vokiečiai yra sunaikinę ke-

rie stoja už nepriklausomos lis kaimus ir Lietuvoje. 
Lietuvos atstatvmą, savo Tiesa, tarptautiniai karo 
troškimuose vadovaujasi

tu priešintis reguliarei ar- žmonės yra ilgiau ir nar- 
mijai; bet ruošdami Berly- siau kovoję prieš vokiečius, 
no gyventojus kovai su ru- negu Liublino komiteto ly- 
sais, vokiečiai parodo, kad deriai. Ir Jaltos nutarimus 
ir jie patys tų įstatymų ne- Liublino komunistai sveiki- 
silaiko. Taigi ir čia matom na kaip pilną sau laimėjimą, 
tos pačies “doros” mastą: Taigi turim du Jaltos nu-

įstatyraai draudžia civi-man valia, kitam—ne! tarimų aiškinimus: (1)

Padekime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

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

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

(parašas)

(adresas)

Dėkodami Tamstoms už 
kooperavimą, paliekame 

Su pagarba,
Ameriko* Lietuvių Tarybos

Vykdomasis Komitetas:
L. šimutis, Dr. P. Grigaitis, 

M. Vaidyla.

pagandą apie “laimingą ir 
perteklingą” gyvenimą sa- 
vietijoj. Bet kam tuomet 
bus reikalingas toks mela
gis. kaip Bimba?
Hitleris nori taikos,

Iš Londono ir Maskvos 
atėjo žinių, kad Vokietija 
jieškanti taikos.

Nežinia, kas jieške—Hit
leris ar Prūsijos junkeriai
— bet tai ir nesvarbu. Jun
keriai buvo kalti už naciz
mo įsigalėjimą. Nacizmas 
ir ijunkerizmas yra dvynai
— modemiškieji musų die
nų kryžiokai. Junkerizmą ir 
nacizmą reikia sunaikinti, 
jei norima, kad pasaulis su
silauktų taikos ir ramybės.

Išrodo, kad naciams ir jų 
apiekunams junkeriams jau 
karšta; toliau bus da karš
čiau.

Kad bent greičiau tie 
kryžiokai galą gautų!
“Išlaisvintoj” Rumunijoj

priima ir siunčia drabužius 
“visiems Rusijos žmonėms”!

Je, negražu ir nedora taip 
per akis meluoti. Bet ar 
Bimba supranta, kad yra 
negražu ir nedora?

Tur but ne. Kas gali taip 
meluoti, gražumas ir pado
rumas jam yra svetimi. 
“Raseisko* abėcėlės”

.. Štai kaip atrodo Maskvos 
patriotizmas:

Lietuvių komunistų spau
da tjžiaugiasi, ka/i Lietuvoj 
yra spausdinami rusiški ‘^he- 
mentoriai.”

Yra kuo džiaugtis rusų 
kalbos nekantiems Maskvos 
patriotams! Bet tuomet mu
sų komunistai turėtų gar
binti ir koriką Muravjovu, 
garbinti tuos carinės Rusi
jos raudonsiulius, kurie ru
siškus “lementorius” bruko 
ir persekiojo tuos lietuvius, 
kurie nenorėjo “raseiskų le- 
mentorių.” Daugelis jų bu
vo ištremti į Sibyrą.

Rumunijoje rezignavo Tie “deržimordai” buvo 
premjero Radescu vyriau-j stalinizmo pionieriai. Stali- 
sybė. Mums jos negaila, nes'no “saulės” garbintojai taip

pat bruka “raseiskus lemen
torius,” o lietuvius patrio
tus tremia į Sibyrą.
Lietuvis japonų belaisvi*

Chicagos “Draugas” pra

joje buvo ir kruvinų fašis
tų.

Rumunijoje tačiau šeimi
ninkauja fašistų pusbroliai 
bolševikai. Komunistų ben
drakeleivis Petru Groza su- _____ o__ ____ o__
darė naują vyriausybę. Ji- neša, kad tenai sugryžo Liu-
šai neva atstovaująs “nacio- 
nalį demokratijos frontą,” 
bet čia yra melas: tai ne 
demokratijos, bet komunis
tų frontas!

Į Grozo vyriausybę atsi
sakė eiti dvi stambiausios 
partijos — valstiečių parti
ja, kuriai vadovauja Julius 
Maniu, ir liberalų partija, 
kuriai vadovauja Dinų Bre- 
tianu.

Abiejų partijų vadai at
virai pasakė, kad jie nesu-

das Žilius, kuris per tris me
tus buvo japonų belaisvis.

Žilių ir kitus išlaisvino 
drąsieji Amerikos “range- 
riai” ir Filipinų partizanai.

Jaunasis karys Chicagoje 
buvo karštai priimtas ir pa
gerbtas.

St. Strazdas.

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 

, padės ir musų broliams Li<- 
tinka * pasiduot “mažumos'tuvoje.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kaip Pittsburgho Lietuviai Minėjo Lietu
vos Nepriklausomybės Sukaktuves

Jau esu rašęs apie Lietu* 
vos nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimą ir žadė
jau savo pirmesnį praneši
mą papildyti platesniu ap
rašymu. taigi čia ir išpildau 
savo prižadą.

Pirmiausia turiu atitaisy
ti savo pirmesnį pranešimą 
apie surinktų aukų sumą, 
nes pasirodo, kad aukų bu
vo sudėta daugiau, negu 
mano buvo pranešta. Sve
tainėj buvo sudėta $1,055.- 
35, o per draugijų suvažia
vimą sausio 21 d. $364.00, 
tad viso susidaro $1,419.35.

ALT pirmininko L. Šimučio 
kalba

Taigi Pittsburgho lietu
viai aukomis, turbut, bus 
pralenkę visas kitas didžią
sias kolonijas, turbut ir di
džiulę Chicagą.

Šįmet Pittsburgho lietu
vius pažadino aukoti gau
siau du dalykai: (1) grę-į 
siantis pavojus Lietuvos ne-' 
priklausomybei ir (2) bol
ševikų lapeliai, kuri? paro
dė tikrąjį Lietuvos priešų 
veidą. Plačiau apie tuos la
pelius pakalbėsiu toliau; 
dabar paminėsiu apie iškil
mių programą ir kitus da
lykus.

Šimutis buvo perstatytas 
kalbėt kaip vyriausis šios 
dienos kalbėtojas. Tačiau 
jis pareiškė, kad ta garbė 
priklauso kapitonui Schult- 
zui, kuris netik žodžiais gi
na Lietuvos reikalus, bet ir 
mūšio laukuose už tai kovo
ja.

Nuosaikioje ir vaizdžioje 
kalboje p. Šimutis apibudi
no Amerikos lietuvių dar
buotę už nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos at
statymą, pabrėždamas tą 
faktą, kad ALT, kuri vieni
ja Amerikos lietuvius, tam 
visam darbui sėkmingai va
dovauja.

Reikia pasakyti, kad Ši
mučio kalba padarė pas 
mus gero įspūdžio ir para
gino dirbti, kad Lietuva at
gautų laisvę.

S. Gabaliauską kalba ir 
aukos

Iškilmių programa

Nors jau nekartą esu gir
dėjęs p. Gabaliauską kal
bant, bet reikia pasakyt, 
kad šį sykį jam turbut ge
riausiai sekės kalbėti. Jisai 
trumpoj savo kalboj labai 
daug pasakė ir gerai nušvie
tė reikalą paremti kovą už 
Lietuvos laisvę pinigais. Jis 
labai nuosakiai apibudino 
lietuviškų bolševikų deda-

Prorgama buvo pradėta 
apie 3:30 po pietų Ameri
kos ir Lietuvos himnais, . -
skautams atnešant ant pa- mas pastangas parduot Lie- 
prindu Amerikos ir T.ietiiJ tuvą į Rusijos bolševikų ver-

JAUNI AMERIKOS KARŽYGIAI

Prezidentas Rooseveltas sveikina Rendžerių Bataiijono narius, kurie Luzo- 
no saloje išlaisvino 513 amerikiečių iš japonų kalėjimo. Tie karžygiai lankėsi 
anądien Washingtone ir buvo pakviesti pas prezidentą. ,

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučių padėtis linskas vienbalsiai tapo iš*

--------  i rinktas 54 kriaučių skyriaus
Šiuo laiku siuvėjai pas sekretorium.

mus dirba smarkiai. Iš 11 N.statymas kandidato pa
lietuviškų siuvyklų devynios rodo, kad rimtesni komunis* 
siuva ploščius kariuomenei? tai nenori rodyti savo “spė- 
Iš kaito darbininkai buvo kų,” kurių jie neturi. 0 
apsiėmę dirbti nuo savai- karštesni atkando dantį 

■čių. Ir valdžios agentai ir'norėdami prieš-metiniame 
unija tikrino, kad siuvėjai kliaučių lokalc susirinkime 
turės užsidirbti senąsias al-'padaryti “revoliuciją,’’ kuri 
dirbėjus savaitę-kitą, darb- nepradėta susmuko iki že- 
dami civilinį darbą. Bet pa-miausio laipsnio, 
dirbėjus savait-kitą, darb-i
daviai pradėjo aimanuoti,' 
kad jiems teksią uždaryti! 
dirbtuves. Darbininkai ne-'

LSS 19 kuopos veikla

Kovo 9 d. LSS 19 kuopa 
kreipė į tai dėmesio. Tuo- turėjo savo susirinkimą A. 
met darbdaviai ėmė šaky- L. P. Kliubo name.; Sųsirin- 
ti, kad dirbdami “nuo štu- kime dalyvavo gana gražus

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO su savo žmona negyvena, 
j tai buvo prisikalbinęs bur-

Lietuviai katalikai pralai- kunigas suprovojo savo pa-) dmgienų A. Z., tokį pat gy
nėjo bylą rapijonus. O reikėjo, rodos,, vanaslį.kaip ir jis pats. Bur-

parašyti, juk kun. A. geras | dingierius iš amato, galima

Tarp lietuvių katalkių kilo! kimuose. i pinigų pasiskolint,
didelis sumišimas. ' Poną Dimšą susitikęs pa-'. Parėjęs burdingienus

Stalino agentai rėmėsi klausiau, ką jis mano, kad kiek vėliau suuodė gazą, 
“konstitucija,” kad, girdi, katalikai pralaimėjo bylą
pagal “konstituciją” jie turį; juodukės klausime. Dimša

būrelis kuopiečių. Finansų 
sekr. M. Antanaitis prane
šė, kad nariai gerai apsi
mokėję ir ižde randasi virš 
šimto dolerių pinigų.

Iš industrinio komiteto 
veiklos duotas gana plato- 

darbininkams, jeigu kurie kas pranešimas, kaip darbo 
nori ir gali uždirbti dau- unijose veikiama ir sklei- 

Bet klausimas, ar jie džiama socialistinė propa-

kių” darbininkai galėtų už
dirbti po $15-$20 į savaitę 
daugiau. Tas paskatino kai 
kuriuos siuvėjus mesti sa
vaitini dalba ir dirbti “nuo 
štukių.”

Unija nenori priešintis

nuo štukių,” bet didelių tik talkos, bet ir finansinės 
uždarbių neturėjo, tai kaip paramos. Tam veikimui pa-
jie dabar 
daugiau?

salėtų uždirbti skiria 10 dolerių. 
Komisija pranešė, kadbet negalėdamas įeiti į 

kambarį, pašaukė policiją.
.Policija išlaužė duris ir ra-

ranka ir nuėjo. Nenori neiĮ^0. revoliucionierių klupan- .......... * • v i • - • , , i
ji butų ir juoda. Žinoma, a-i kalbėti. tj ,r gazo PaiPą burnoje be-: nuo savaičių, jiems tun bu- piečiai mano, kad vakarie-
pie konstituciją komunistai Reikia priminti, kad D i m- laikantį. Kadangi gazo pai-iti dirbtuvėje darbo. Bet nė gerai pavyks, nes šiuo 
žino tiek, kiek višta žino a- ša buvo senas kariautojas P05 buvo usrudyjusios, tai dirbant nuo stukių, kuo-, metu nedaug jų būna. Va- 
pie debesį. da kun. Krawczuno laikais. nesmarkiai ėjo ir po-,į met, vieno-kito skyriaus dar- kanenes bilietų galima gau-

Lietuviai katalikai buvo Kuomet Dimša sukviesdavo bcl.ia rado. jį dar gyvą. Nu-bininkas išlieka iš darbo, ti pas kiekvieną kuopietį.

pilną teisę laidoti katalikų 
kapinėse ir komunistę, nors

patraukė pečiais, mostelėjo
Žinoma, darbdaviams y- LSS 19 kuopos metinė va

ra kitas išskaitliavimas. j karienė bus balandžio 14, 
Kuomet darbininkai dirba A. L. P. Kliubo name. Kuo-

grindų Amerikos ir Lietu-jtuy4 lalw?^ipikUnę.“^l kur? J)a??pijon?‘'‘p^tew’‘miti'n- gabeno Į ligoninę ir ten bu-jam tada nereikia mokėti įr. V. Katilius prašytų Brook-
vos vėliavas. Svetainėj bu-!«‘į8.Jr kvi.te Alhaviriii« leido inodnke ga reikalauti iš kun Kraw- ™ atgaivintas. I Į migai lieka darbdavio ki-, lyno publikos, kūne tik

- --i- to daktarai tvrė jo šeniuje. “KpIaivi ” knd visi
vuS ovctaniej «u- “ at I Albavičius leido juodukęvo jaučiama tikra Lietuvos lietuvius duoti tinkamą at-
nepriklausomybės šventės sakvmą į tuos bokevikų la 
nuotaika. 'Scena buvo pa- pelius, kurie šmeižia ALT 
puošta netik vėliavomis, bet jr agituoja neduoti aukų. 
ir žalumynais. Publikos pil-Į Pabaigęs kalbą, p. Gaba- 
nutė svetainė. Susirinkusių liauskas kreipėsi į publiką: 
veiduose matėsi pasiryži-' argi jau nėra tokių gerų He
mas kovoti už Lietuvos lais-'* ’ ’—*
vę.

Pasakęs kelis žodžius a-
pie šventės reikšmę, Ame
rikos Lietuvių Tarybos vie
tinio skyriaus pirmininkas 
Tamkevičius pakvietė Povi
lą Dargį vesti programą.

Maironio choras sudaina
vo keliatą dainų ir pirmuo
ju kalbėtoju buvo perstaty
ta R. Kryž. atstovė.

Antruoju kalbėto jum bu
vo War Manpower komisi
jos viršininkas Fagan, ku
ris Lietuvos kovą už atgavi
mą nepriklausomybės pri
lygino airių kovai už pasi- 
liuosavimą iš po Anglijos 
jungo, kuri tęsėsi net 700 
metų, ir airiai laimėjo. Ji
sai esąs įsitikinęs, kad ir

palaidoti kazimierinėse ka- czuno atskaitos, tai pastara- 
pinėse. 
jisai pras
niu. Albavičius nepaisė tų dirmavcdavo” Dimšą. Ne- ______ _ _________ _ _________
reikalavimų. Net nėsileisda: reikia užmiršti, Dimša nėra namo netik ourningieriaus viams šuyeuz’OU, net nur pr^0š joje uaij^auu. 
vo kalbėti apie tai. i paprastas kavalierius. Už J)et 1L visi geresni tau — kaip tik įsgirco darbi Paskirta iš iždo 10 dole-

skaito “Keleivį,” kad visi

laisvę?.Ir tuoj atsirado po- darytų juodukės iš kapinių 
ra geradarių, kurie paklojo pašalinimui. Vyskupas atsa- 
pc šimtinę, tai p-lė Agota .......

Darbininkas, draugas buvo.

kė, kad jisai nieko bendro 
su tuo neturįs, nes tai esąs 
kun. Albavičiaus reikalas.

Kadangi kun. Albavičius 
lietuvių reikalavimo nepai
so, tai komitetas nutarė pa
rašyti “prošeniją” pas po- 
pežiaus nuncijų į Washing-

Sutkaitytė, Lietuvių Banko 
vedėja, ir biznierius Petras 
Jurgaitis. Vincas Kriaužliš, 
auksinių daiktų krautuvės 
savininkas, tuojau pridavė 
$50; Simonas Starta iš Wil- 
merding, Pa., Povilas Bajo- 

; ras iš Nsrth Side, kun. Po
vilas Lunskis, Jonas Greb- toną. Ir parašė.
liūnas ir Petras Pivaronas 
padėjo po $25.00. Paskui 
darbininkai pradėjo iš pub
likos nešti dienos uždarbį— 
po dešimkę, po penkiolika 
ir pc penkis dolerius. Nešė J
________ 4.: j.* !

PHILADELPHIA, PA.

Norėjo patekti į Stalino 
Rojų

j dirbti į savaitę 15-20 dole- kreditą.
Kalbėta apie savitarpinį 

lavinimas}. Nutarta pradėti 
ruoštis per visą vasarą prie 

Ot, ir solidarumas! ; rudens apšvietos darbų, ku-
Kai prie uniformų visiem'^ labai reikią. Neblogiau-

Philadelphietii. iiy daugiau, aš dirbsiu už 
_______________ i paprastą algelę? Nieka-

. - x ♦ idos!”Ar jūsų sūnūs tarnauja1

Nelabai senai senai pas pastangas.
mus buvo tokis atsitikimas. —-----------
Gyvanašlis P. š.. labai karš
tas Stalino garbintojas, bol-,

kariuomenėje? Norit, kadi
jis greičiau sugryžtų? Tai ix«xi pne miuuim^ , , xii, u,,,
remkite musų šalies karo darbo nėra, turi eiti jo ki- 8'

tur jieškoti. Gerai da, kad butM K8"8 Ber8', 
dabar darbų yra ir darbi- V. Katilius.

v ORCESTER. MASS.
Tačiau šiomis dienomis į ševikas, iš amato neva “kos-; 

lietuviai katalikai gavo at- tumerskas” siuvėjas, bet 
sakymą nuo nuncijaus, ku- mažai kada siūdavo, dau- 
ris buvo kai perkūno trenki- giausia išsigėręs spvčius 
mas giedroj dienoje. droždavo apie revoliuciją.

Nuncijaus atsakymas e-
paprasti dirbtuvių darbinin-• sąs toks, kad eiliniai kata- 

T. - ■ . - . . kai, mechanikai, mažesni ir-likai neturį jokios teisės ru-
Lietuva turi atgauti nepn- didesni biznieriai. Dešimkių1 pintis kapinėmis, nes tos
klausomybę.

Kapitono A. Schultzo kalba

Pasirodė ant pagrindų 
adv. Edv. A. Schultzas, a- 
viacijos karininko unifor
moj su kapitono laipsniu. 
Publikai tas buvo kaip ir 
koks “siurpryzas” ir ji karš
tai jam ploja. Turbut, bus 
daugiau kaip trys metai kai 
musų Edvardas savanoriu 
įstojo į Dėdės Šamo aviaci
ją ir jau dalyvavo mūšio 
laukuose Afrikoj ir Euro
poj. Ir štai jisai vėl yra su 
mumis Lietuvos nepriklau
somybės šventėje! Tikrai 
buvo jaudinanti nuotaika 
svetainėje.

Pradėdamas kalbėti kap. 
Schultzas pasakė: “Man y- 
ra linksmiau su jumis šian
dieną būti, negu jums ma
ne matyti...” Toliau jis pa
pasakojo apie savo pergy 
ventus prietikius mūšio lau
kuose, drąsiai reikšdamas 
savo įsitikinimą, kad Lietu
va turi atgauti nepriklauso-

ir penkinių paradas tikrai 
buvo didelis ir sudarė di
džiausią dalį aukų. Mažiau- 
sis dienos uždarbis buvo se
nelės Varašienės. velionio 
Karolio Varašiaus našlė, 
kuri pati būdama neturtin
ga ir sunkiai versdamosi iš 
mažos pensijukės, atnešė 
savo dolerį kaip dienos už
darbį. Ji tai padarė iš gi
liausio savo įsitikinimo, kad

kapinės ne jų, bet vyskupo...
Lietuviai nupirko sklypą 

žemės, ištaisė kapines, dėjo 
ir tebededa pinigus kapinių 
užlaikymui, tačiaus jie ne
turi jokios teisės kapinių 
valdyme.

Šis nuotikis gal atidarys 
katalikąms akis, kad Ro
mos katalikų kunigai nesi
skaito su eiliniais katalikais 
parapijonais. Kunigams ap-

Matydamas, kad negalės re
voliuciją sukelti ir Roose
velto valdžios nuversti, sykį! 
gerai išsigėrė ir nežinojo 
ką bedarąs. Parėjęs namo 
užsirakino savo kambaryje, 
atsuko gazą ir apsižiojęsi 
paipą laukė, kada pateks į, 
Stalino rojų. Kadangi jis

CHESTNEY’S 
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Gėrimų, Alaus, 
ęnrdžiai pagamintų Val

giu ir Užkandžių.
Čia gaunama ir “KELEIVIS” 

numeriais.
90 MILLBURY STREET 

VVOKCESTER. mass.

reikia pagelbėt Lietuvai at-įe^na tiktai vienas dalykas: 
gauti laisvę. kiek jie gali paimti is Jie-

Buvo ir tokiu aukotoju, tuvių pinigų vardan katali- 
kurie ta dieną dirbo ir ne- kybės. Tai ir viskas, 
galėjo būti Lietuvos nepri- Eiliniai katalikai labai 
klausomybės iškilmėse, bet nusiminę, kad pralaimėjo 
savo dienos uždarbį prida- kylą- Reikia tačiau pasaky

ti, kad tai ne pirmas ir ne 
paskutinis atsitikimas. Ku
nigai iškrės da daug siur-. 
pryzu katalikams.

Celibatininkų “Draugas” j 
nei gu-gu apie šitą bylą. Ro
dės. reikėjo išleisti specia-' 
lę “Draugo” laidą, kuomet 

, jų kunigas laimėjo bylą 
Kuro administracija pra-! prieš narapijonus. Raudo-

vė per kitus.
Iškilmių programa buvo

baigta jaunų mergaičių tau
tiškais šokiais.

S. Bakanas.

AMERIKIEČIAI TURĖS 
MAŽIAU KURO

neša, kad nuo balandžio pir nujų fašistų organas “Vii- Į 
nis” irgi nieko nepranešė, 
kad jų juoduke laimėjo by-

mos dienos civiliai gyven- 
mybę, kaip žada Atlanto (tojai saus mažiau anglių, 
čarteris. Jo kalba buvo pu-, žmonės gaus tik 80 nuošim- 
blikos palydėta karštu dėl-' čių to, kiek jie suvartojo šią 
nų plojimu. žiemą.

lą.
Net “bedieviška” “Sanda

ra” nieko neparašė, kad

SIELOS
BALSAI

ninkai tokių “brolių” ne
paiso. Bet pavyzdis labai1 
prastas.

Tiesa, tokia padėtis ne 
visur. Didžiumoje lietuviš
kų dirbtuvių siuvėjai dirba 
nuo savaičių ir nepavydi 
tiems, kuriems per darby
metį pa vyksta padirbėti 
kiek lengviau. Taip ir rei
kia. Unijistai privalo su
prasti vieni kitus kaip uni- 
jistus. Šiandien gali but vie
nam sunkiau, ryt poryt bus 
kitam tas pat. Darbininkai 
gali but įvairių pažiūrų, 
vienas gali but tikintis, 
kitas laisvamanis, bet visi 
dirba toj pačioj dirbtuvėj, 
priklauso tai pačiai unijai 
ir čia visi turi but broliai 
vieni kitiems.

Apie politikų

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI palinksmins jūsų laisvas nuo

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS: 

rAUTMKOS. 3EIMYN1MCO8 IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audime apdoroto $1.25.
Kiekvienas tori 

a iekvi«naa nostpi 
ną-t “Mvvney t 
a.’iie kranverte, bet reiki* 

re.«a ir nepamirškit prilipyk

Miniu kny

avo ir “Keleivioūmrkf. ad-

"KELEIVIS"
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Kas liečia politinę kriau
čių pusę, tai ji yra rami. 
Prieš metinius lokalo rinki
mus kiek pašturmuota, pa
siginčyta — ir baigta. Tie
sa. pralaimėjusieji lokalo 
valdybos rinkimus apsiskun 
dė į Joint Boardą, bet nie
ko nelaimėję tyli. Atrodo, 
kad viskas eina gera va
ga...

Tiesa, kaip kada per “L.” 
vieną kitą nekomunistinio 
plauko kriaučių komunistai 
papeizoja, bet tai ir viskas. 
Buvo pereitą mėnesį lokalo 
susirinkimas ir reikėjo rin
kti protokolų raštininką. Į 
kandidatus apsiėmė A. Ži
linskas. Komunistai net 
kandidato nestatė.

CHICAGO, 1LL

Pruseikos ir daktaro 
dialogas

“Vilnies” redaktorius L. 
Pruseika mėgsta girti Stali
ną, kad jis esąs labai išmin
tingas ir geras žmogus.

Sykį lietuvis gydytojas 
prispyrė Pruseiką prie sie
nos (kiti sako, kad prie ba
ro) ir klausia:

“Pasakyk, kodėl bolševi
kai nori, kad Rusija valdy
tų Lietuvą?”

Rruseika išvertė akis ir 
sako:

“Bolševikai nenori, kad 
Rusija valdytų Lietuvą.”

Tada gydytojas jam sa
ko:

“Jus, lietuviški bolševi
kai, esat dideli melagiai ir 
veidmainiai!” Ir da pridū
rė: “Ar žinai, kas vra ru
sai?”

“O kas,” sako Pruseika.
“Ogi brodiagos!” pareiš

kė daktaras.
Buvę aludėj žmonės pra

dėjo juokti, o Pruseika nie
ko neatsakė, tik susikūpri
no ir išnėrė per duris.

J. Ulinskaa.

NUTEISĖ BUVUSI AME
RIKOJ AMBASADORIŲ
Romoj šį panedėlį buvo 

nuteistas 24 metams kalėji
mo Fulvio Suvich, buvęg 
Italijos ambasadorius Wa- 
shingtone. Jis buvo apkal
tintas kaip Mussolinio fa-

A. ži-l štatas kriminalistas.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, Sg BOSTON,

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kelnas - Sužeista Vokie
tijos Didybe

as
Prie Reino upės, apie 40 rai žinomas, nes jame gy- 

mylių nuo francuzų sienos, venau. Einu vienur, einu ki- 
randasi Cologne, arba Kel- tur ir nieko čia nepažystu, 
ne miestas. Tai didelis tvir- Tiesą sakant, čia nebėra ko 
tovės miestas, pirm karo tu- pažinti. Tik didžiąją mies- 
rėjęs apie milioną gyvento- to aikštę pasiekęs kiek atsi
jų. * kvoši. Eini per aikštę ton

Kelno miestas šiandien y- linkmėn, kur stovėjo gražus 
ra paveiktas į griuvėsius, iš muzėjaus rūmai — jų nebe
likus tiktai senoji katedra, ra. Jieškai senosios švento- 
443 pėdų aukščio. Matyt, jo Gereono bažnyčios—ten 
musų karo aviacija ir ar- irgi riogso krūva laužo. Jieš 
mija vengė tą istorini pa- kai Stadttheatro — nebėra 
statą griauti, nors ja nau- ir jo. Nebėra gražių Teisin- 
do’asi vokiečių armija ste- gurno Rūmų, valstybės ban-
bėjimo tikslams. 

Kelno istorija sena

panorės gauti Pareinį ir 
garsųjį Saaro klonį. Tai bus 
atlyginimas už tuos nuosto
lius, kuriuos vokiečiai pa
darė laikydami savo ranko
se Francuziją. O jei,taip 
butų, franeuzai turės dar
bo. kol atsteigs Pareinį. Ar 
vokiečiai norės ir galės su
gryžti į savo ukius ir mies
tus, sunku pasakyti, bent 
šiuo tarpu. Tai priklausys 
nuo to, ar tie vokiečiai da 
bus gyvi, ar franeuzai leis 
jiems sugrįžti. Bet ir sugrį
žę jie nieko neras, tik že
mę, kurią jie turės ašaromis 
ir prakaitu laistyti; laistyti 
už tą didžiulę nuodėmę, ku
rią papildė Hitleris ir hitle- 
rizmas.

Tai šitaip kalba Ameri
kos žurnalistas, kuris matė 
Kelną. Jis nei kiek neper
deda. Jei po pereitojo karo 
Vokietija buvo išlikus veik 
nepaliesta, tai šio karo me
tu ji baisiai nuteriota. Nie
kais virto storpilvio Goerin- 
go prižadas, kad ‘luftvafas’j 
apsaugos faterlandą. Jį nu-- 
šlavė alijantų karo aviaci
ja. Ta pati alijantų karo a-Į 
viacija dabar šluoja nacių 
Vokietijos miestus. Kelnas 
yra vienas iš daugelio tokių 

įsivaizduoti, kiek darbo h*^^- ________ G. D.

ko rūmų, istorinės Hansa 
ir Saal ir visos eilės kitų pa-
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TAI BUVO TODŽ1O DIENOS

garsi. Romėnams tas mies- statų. Bet kam apie juos 
tas buvo žinomas kaip Co- kalbėti — Kelno neliko ir 
lonia Agrippina, kas reiš- gyvenamųjų namų, gražių 
kia: Romos imperatoriaus apartamentinių pastatų, tu- 
Claudius’o žmonos Agrippi- įėjusių po keturis, penkis ir 
nos Kolonija. Toks vardas net šešis aukštus ir užėmu
siam miestui buvo duotas sius po keturkampį bloką. 
50 m. po Kristaus gimimo. Viskas ir visur virto laužu. 
Bet jau ir tais laikais Kel- Nemačiau Stalingrado, 
mas buvo vokiečių miestas, bet spėju, kad Kelnas yra 
ten gyveno vokiečių genties lygiai tiek pat nukentėjęs.
ubai. kaip ir Stalingradas. Sun-

Tulą laiką Kelno sritį- vu j

valdė romėnai; vėliau. Ro- reikės Įdėti, kol šis miestas!

Ši nuotrauka parodo japonų premjerą Todžio, 
kuris 1943 metais buvo atvykęs su savo štabu į Ma
nilą.. Tas kreivakojis bašibuzukas šleivuoja pirmuti
nis, ir karininkai atiduoda jam pagarbą. Dabar To
džio armija Maniloj jau sunaikinta ir tas Filipinų 
miestas vėl amerikiečių rankose. Žiūrėdamas į šią 
nuotrauką, Todžio gali tik apsiverkti.

ĮVAIRENYBES.

mos imperijai žlugus, Kel 
ną pasiveržę frankai. Ne

bus atstatytas. Vokiečiai jį 
gynė jiems neprastu įžulu-

—Ko taip užsimąstęs, tė-'mano galvoj tuoj stukterė- ziurir,t K e Inas is lakė sa-. mu. Bet da įžūliau jį puolė
;? ‘jo mislis. kad reikia patra-!vo__v?klskas savybes. Amerikos armija — ta ar-

o gal ir bus galima iš-

Maskvos propagan
da apie Latviją

Anot okeanografų, Paci- 
fiko vandenyne esą suras
ta 33 vietos gilesnės kaip 
18,000 pėdų; Atlante esą 
žinoma tik 19 tokių gelmių.

kanu pasiekė Europą ir iš- 
sėdę Francuzijoj 1776 m.

Ruonių (seals) vaikas 
vos tik gimęs sveria tik 15 
svarų. Gi už poros savaičių 
jis jau priauga iki 80 svarų.

Arabijoj tarpe turtingųjų 
yra paprotys po valgiui iš- 
siperfumuoti kvepalais, kad 
paslėpus arba prašalinus 

1 maisto kvapsnį.
J. D. T.

Japonijoj randasi 54 vei
kiantieji vulkanai.Viri jos gyventojai “išnai

kinti,” bet gyvenimas eina 
paprastu tempu

Office of VVar Informa

vę; j jo
—Maike, aš labai daug jyt

mislinu. i mokyt j)
—Apie ką? Taigi aš ir
—Darau didelį išradimą.
—Nebūk juokdarys 
—Maike

Jeigu man r_____ _________ , _ ......_____T . _
no vardas bus garsesnis da giasi. Kai patupės ant sve- griovė alijantų mps.
neem Edisono, ką per šaltą timo. gal padės ir savo. Za- J^, kitą dali artilerija, o kas tos pajėgos jame sukelia ir 1 *pvfroip susnroe-dinti 
dratą atsiunčia

kiaušinius
Kelnas yra garsus kaip mija, iš kurios eilinis vokie- 

dėti. pramonės centras. Jame bu- tis juokus krėtė ir sakė:
sakau zakristi- vo visokių dirbtuvių: cuk “Jankius kepurėmis išbai- 

jonui. ar tu turi aisbaksvje raus. šokolado, maliavų, ge- Jysime ir išvaikysime.
Puošnieji stiklai, tokie 

kaip karališkas lubinas.
SdL Jei uri sakau, ležies'dirbtuvta. bravo?/! ■ &ndfe„bi pa Vokietis «<=" Paduoda apie Latviją padaromi B aukso sumaišy- u. viaa , .\ - . .... M... .. irtnmm rimu L-unuc i,c įmo ti\ cu iStarpmtU paprastuike, čia ne juokai, tai pakiškim vieną po gai- kitų. Dabar viskas paversta au nesijuokia 

an pasiseks, tai ma- džiu ir tegul jis juo džiau-. griuvėsiais. Dalį miesto su- sikaupimu jis 
as bus garsesnis da giasi. Kai patupės ant sve- griovė alijantų karo aviaci- kos mechanizu

. Dideliu su 
stebi Ameri-

įdomių žinių, kurias jis ima to su 
bolševikų propagandos stiklu.

mechanizuotas pajėeas. ?aItin!> {domesnes vietas Svajonės apie rojųpineapple
esąs vai-! --------

su- Aš bernelis Lietuvos.
patrajvt. Kerno upes. visi Kerno patvarkymus. Net daugiau.: b' Twn’.\r*''p‘“ • *-**<* struktuią Ale dirbu dėl Maskvos.

Sako, jeigu’ italijonas gali tiltai, kai kurie labai gra- is mieli noru parodo ta ke-i <<ami. .Di«te Rmos 15 daugelių mažų vaisių. Dirbau, dirbu ir skubu,
s J kuvo !garsusis viešbutis Hotel- dę -------- J Staliną tuo džiuginu.

zą.
—Gal pasakytum apie tą 

išradimą plačiau?
—Kol kas, Maike, tas tu- išmokyt monkę per virvutę “ orangųs, 

ri būt da sekretas, ale kaip šokinėt, o Stalinas gali iš- griauti^ vokiečių
iu toks cekavas, tai jau ki- mokyt 
ba pasakysiu. dieną

—Aš klausau. rodyt.
—Viena farmerka. vaike, balsuot, tai kcdėl

komunistus vieną Prieš šį karą ir da karo vokiečių nedaug; gal pa- 
Ruzveltui kumščiasi vokiečiai didžiavosi tys jie bėgo iš miesto, kai
o kitą dieną už jį Kelnu. Bet šiandien iš Kel

minu‘aimiįaDBlt Kelne'tų Rom.e-. vaidybinė opera fr, Medis gali būti lanksto-: Dirbsiu tolei, kol galėsiu.
kareivinės taipgi sunaikin- mas į pageidaujamą formą Lietuvą parduot padėsiu, 
tos. Sudinamituoti taip pat su pagalba taip vadinamo Žinau, ką už tai aš gausiu.

mes ne-!n° >Ta likę tik palaikai bu
vokiečių didvbės. svbė

artinosi alijantų armiia, gal miesto vandentiekis ir elek-(Urca, arba carbomido, įkai- Kai į Maskvą nukeliausiu. 
- ucs išvijo Hitlerio vyriau-tinus iki 225 F. laipsnių. Gausiu ciną komisaro.

atvežė klebonui gaidi ant eralim išmokyt gaidį kiau- yusios vokiečių c 
PUovn o-oi-kzc vinknnoc šinius dėt! Jis išėmė kiauši- » ienas Amerikos z

Mums, amerikonams.
žumalis- dėl to mažiau bėdos. KurDievo garbės. Klebonas ati- šinius dėt! Jis išėmė kiauši- . . , . .

davė jį zakristijonui. Žak- nl iš aisbaksio ir pakišo po tas Reiną pavadino sužeis- : adėtum tas minias bena-
ristijonas nežinojo ką su 
tuo gaidžiu daryti, tai pasi
kvietė mane ant rodos. Iš
gėrėm po klebonišką ir pra
dėjom figeriuot.

—Bet kur tas išradimas?

ta vokiečių didybe. Jis sa
__ _________ ir mes lau-j^o:
kiam. kada jis pradės dėti.Į Kam bet kada teko būti ką: jei Amerikos vidaus 

—Tėve, jus ne iš to ga-! Kelne, šiandien to miesto fronto žmonės turi varžyti 
lo pradėjot. ” ’ is nepažysta. Stokoja tokių savo diržus, tai dėl to, kad

—Artu nori pasakyt, kad įžodžių, kuriais butų galima Europa turi milionus alka- 
mes ne iš to galo kiaušinį pavaizduoti Kelno likimą, nų pilvų. Pagaliau. Ameri- 

Man užteks sekamo: Kelnas kos ir jos talkininkų armi-

gaidžiu. Dabar gaidys tupi 
ant kiaušinio

mių. kuo pripildytum jų al
kanus pilvus? Žinokit štai

Gyventojų Rygoje liko 
tiktai pusė. Visi kiti yra žu
vę arba išgabenti Vokieti
jon prie darbų.

—Veidiminut, buk cerp- padėjom? ___ - _______
lyvas. Figeriuoti. Maike. ne- * —norju pasakyt, tėve,! buvo siaurų ir lenktų gat- ios negyvena tik šventa dva- 
lengvas darbas. Aš daviau t-ad iusu darbas vra bersrž- :’ tų miestas, išskiriant jo šia. Kareivis turi pavalgvti
įnešimą, kad reikia da 
vieną klebonišką išmauti

P? džias, nes gaidys kiaušinių vyriausią gatvę, kuri da ne- ir apsirengti.
. . i - i j ’t1* dėt negali. Jus verčiau mo- senai buvo išplatinta. Atė- Kelnas šia------  —

ba ir ruskiai sako, kad be kykit vištą giedoti, o ne gai- § i Kelną, visas jo gatves palaikas sužeistos vokiečių 
snapso razumas nedirba, ji kiaušinius dėti. radom užverstas laužu" — didybės. Jis sugriautas gal

šiandien yra tik

Taigi išgėrėm da po vieną 
porciją ir užgi 
nios karunką:

Kas nor panai

dį kiaušinius dėti.
—Bai gali. Maike, tu čia-nuodėguliais, —____ -___ _ - ir plytomis, patiems vokiečiams to no-

porciią ir užgiedojom gavė- wan rodą davei. Da- ^as. apvalyti, kad ati- rint. Jie nėra tikri, kaip bus
lranmlra- ^ar Jau matau< jęa(j ne darius kelius m ūsų tankams po šio karo. Juk galimas

Danai ?a^° buvo pradėta. b* sunkvežimiams. daiktas, kad iš nacių V okie-
Mariiai služvt —Dabar tėvas eik namo , Kartą aš užsimaniau mar- tijos nebus ko imti, kaip re-

- - ir išsimiegok, kad kleboniš- šrutuoti po Kelną, kuris paracijas už padarytus nuo-
ka išgaruotų. pirm šio karo man buvo ge- stolius. Jei taip, franeuzai

BOMBARDUOJAMI JAPONŲ CENTRAI

ir jos asablyvu 
miiasnyku būt...

uz-—Ir kaip tik mudu 
giedojom, vaike, tai gaidys! 
pradėjo giedot. Ir gražiai 
giedot. Tada zakristijonas 
ir sako. kad tokį paukštį Į 
piaut ant mėsos negalima.! inercijos departamento 
ba, visų pirma, jis yra apie- vo atskirti tokie musų 
ravotas ant Dievo garbės: 
antra, dabar gavėnia ir mė
sos nevalia valgyt; o trečia

VINSON — VALDŽIOS 
FONDŲ KONTRO

LIERIUS
Kongreso tarimu iš ko- 

bu- 
vy-

riausybės fondai, kaip Fi- 
nance Reconstruction Cor
poration ir kiti. Kongresas

jis labai gražiai gieda. Jį nenorėjo, kad tuos fondus
reikia laikyt ant veislės. Tik 
gaila, kad jis kiaušinių ne
deda; jeigu galėtų dėti, tai lace

kontroliuotų naujasis ko
mercijos sekretorius Wal

butų visai sugadlyvas pauk
štis.

—Ar jus tik po dvi kle
boniškas buvot išgėrę?

—Dalibuk, Maike, tik po 
dvi. Galiu pasibažyt, jeigu 
nevieriji.

—O kaip su tuo išradimu, 
tėve?...

Tiems fondams kontro
liuoti prez. Rooseveltas pa
skyrė Fredą Vinsoną.

KUBOJ BUVO RUOŠTAS 
PERVERSMAS

Pereitą savaitę Kuboj bu
vo susektas sąmokslas prieš 

—Veidiminut. veidimin t, rrezidenta Ramoną San 
Maike! Jeigu tu nori žinot Martiną. Pučą rengęs buvęs 
apie mano išradimą, tai - armijos viršininkas genero- 
ri išklausyt visą istoriją, las Pedraza, kuris dabar e- 
Kaip tas gaidys pradėjo su sąs su savo sėbrais areštuo- 
mumis giedot, ir kaip za- tas. Jų tikslas buvęs užmuš- 
kristijonas išsitarė, kad bu- ti prezidentą, armijos vir
tų geras daiktas, jeigu jis šininką ir pagrobti valdžią 
galėtų dėti kiaušinius, tai į savo rankas.

J A P A N

Čia parodyti svarbieji Japonijos centrai, kuriuos 
dabar be paliovos sprogdina Amerikos bombanešiai. 
Tokiją, Yokahama. Nagoya. Osaka, Kobe dega die
ną ir nakti.

“Duokit man
nors naudingo padaryti, o 
aš daugiau nieko nereika- 

Kiti Latvijos miestai irgi lausiu, kas mane labiau pa- 
nukentėję. Ypač smarkiai tenkintų” — sako senas ki- 
sunaikinti yra Mintauja nų filosofas.
(Jelgava). Valmiera. Reze- 
kne ir Dvinskas (Daugavpi- 
lis).

Bolševikai taipgi skelbia, 
kad vokiečiai užmušę Lat
vijoj “apie 1,000.000 žmo
nių.” Bet tai yra aiškus me
las, nes Latvija iš viso tu
rėjo tik apie 1,500.000 gy
ventojų. Patys rusai sako, 
kad apie pusę Latvijos žmo
nių naciai išgabenę Vokie- 
:ijcn “vergijos darbams.”

Taigi, pagal Stalino “a- 
ritmetiką,” Latvija butų ne
tekusi daugiau žmonių, ne
gu ji turėjo gyventojų. Ir 
uo pačiu laiku Stalino pro- 
oagandos fabrikai skelbia,
:ad Latvijoj dabar veikia 
T.118 mokyklų, kuriose 
rokinasi 152,000

Kuris rojuj tvarką daro. 
darbo, ką Tuomet aš valdysiu ponus

Ir nestorus ir neplonus...

Visokie augmenys geriau 
auga ir bujoja vidurdieny, 
nuo vienuoliktos iki trijų 
po pietų.

Chilėj, Pietų Amerikoj, 
esą didžiausis pasaulio kū
dikių mirtingumas. Iki 9 
metų amžiaus tik pusė iš
lieka gyvais.

Parazitiško augalo, vadi
name Mistletoe sėklos, pa
sodintos žemėn neauga, jei 
jos negauna maisto iš kito 
augalo.

San Bernardino apsk
ritys Califomijoj užima di
desnį plotą žemės, negu 

moki- Vermonto, Massachusetts ir 
niai.” Be te. “45.000 uki-'Rhode Island valstijos su
ninku Latvijoj gavę 400,-'dėtos krūvon.
000 hektarų žemės” nuo Į 
bolševikų. Rygos universite-i Jungtinių Valstijų gele- 
te mokinasi 900 studentų.
Šių metų sausio 1 d. Latvi- 
oj veikę jau 65 fabrikai.

Latvijos darbininkai dabar 
kerta Latvijos girias Lenin
grado ir Sovietų Sąjungos 
geležinkeliams.

Ar tai ne juokai? Visi
Latvijos gyventojai nacių | 
išžudyti arba išgabenti Vo
kietijon, ir tuo pačiu laiku 
matom tūkstančius Latvijos 
ūkininku dirbant žemę, 
tūkstančius vaikų lankant 
mokyklas, tūkstančius lat
vių dirbant fabrikuose ir Anot istorikų, pirmame 
kertant malkas Sovietų ge- pasauliniame kare dalyva

Štai, į Maskvą pribuvau, 
Bet Stalino nemačiau! 
Nežinau nei ką daryti. 
Kaip Juozelį pamatyti. 
Klausiu vieno, klausiu kito, 
Bėginėju nuo pat ryto. 
Klausiu pono komisaro.
Ką Maskvoje žmonės daro, 
Kad Staliną pamatyti?
—Reikia pasportą įgyti!— 
Man atsako komisaras.
Ir vėl klausia, lyg žandaras: 
—Ką tu moki ir gali. 
Pasportėlį ar turi?
Sakau: ariu ir akėju.
Šieną piaunu ir ravėju!
—Molodėc, tu gausi vietą, 
Kolkczinį darbą kietą:
Molį minti, plytas drėbti. 
Dėt jas pečiun ir ten kepti, 
O iškepus vėl žiūrėti. 
Kurion vieton jas sudėti...

Ir bernelis Lietuvos.
Kuris dirbo dėl Maskvos, 
Tik kolchoze vietą gavo 
Ir patylom sau dejavo: 
Dirfci-vargsti, lyg arkliukas. 
Gauni putros, lyg veršiukas.

žinkeliai sunaudoja mikštOA Nebeliko pinigų 
sios anglies daugiau, negu 
'Kuri kita pramonė.

The National Audubon 
Society apskaičiavimu, J. 
Valst. esą 5 bilionai visokios 
lūšies paukštelių.

Yra patilta, kad tūlos 
bakterijos, išbuvusios įšalu
siam heliumo skysčiuje, po 
savaitės laiko atšilusios at
sigauna.

ležinkeliams!
Keista, kad šitą juokingą

Maskvos propagandą wa- 
shingtoniškis Office of War 
Information kartojo 
biuletiniuose kaip nkrą 
“štofa ’’

vusios tautos neteko 20 mi- 
lionų žmonių gyvasčių ir 
400 bilionų dolerių turto

jungtiniu Valstijų juri
ninkai, dalyvaujant Ben ja 
mimu Franklinui

Ir sugryžti negaliu 
Pas bagotą Šamą. dėdę. 
Kurs mokėjo gerą pėdę.
Čia jei nori švarką pirkti, 
Metus rojuj turi vargti,
Kol sutaupai pinigų—
Ot, tai rojus—po velnių!

Tik dabar jis susiprato.
Tik dabar iisai jau mato. 
Tas bernelis Lietuvos,
Kuris dirbo dėl Maskvos. 
Kad jis proto neturėjo. 
Kada dirbo ir kalbėjo 
Už Staliną juodaskurį, 
Kuris vilko širdį turi.
Ir bernelis Lietuvos.
Dirbęs, vargęs dėl Maskvos, 
Gavo tikro vergo vietą— 
Kolchozinį darba kietą. 
Skur.r’ž^o je dėl pinigu. 
Sdko: “rojus po velnių!”

Rnntnn»"t <•
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NE WYORK, N. Y.

Penktas Pualapb

ir pradeda klausinėti, kas 
jai sakė, kad Lietuvos jau 

Steigiama BALF apskritis nėra? Mergaitė pasisako
-------- buvusi kliube ir girdėjusi, t

New Yorko miesto apy'in- kaip Kastulis Šimkūnas vi- 
kėse veikia jau 14 BALF siems “aiškinęs,” kad Lie- 
skyrių. Kovo 12 d. buvo su- tuvos “jau nėra ir tie pini- 
sirinkę tų skyrių viršininkai j gai, ką žmonės deda Lietu- 
ir nutarė steigti Nevv Yor-j vai gelbėti, tenka viršinin
ko BALF apskriti, kad su- kams.”
vienytom spėkom butų ga- Kaip žinome, Kastulis 
Įima daugiau nuveikti. Šimkūnas yra LMD kliubo 

Susirinkimas išrinko lai- gaspadorius ir tame kliube 
kinaji apskrities komitetą,' yra varoma ta bolševikiška 
kurio pirmininku yra Jonas propaganda prieš Lietuvą. 
Brundza, sekr. Leonas šer- Jei LMD nariai ir toliau 
kšnys, iždin. Salomėja Če- snaus, tai yra rimto pavo-: 
rienė. jaus, kad netrukus ir Lietu-j

Sekantis susirinkimas nu- vos vėliava bus iš svetainės 
tarta šaukti kovo 19 d., toj ir kliubo išmesta, 
pat vietoj, būtent BALF. LMD. Nary*..
sandelio raštinėj, 101 Grand i -----------
Stu u ?vyne'v i v ! BINGHAMTON, N. Y. 

BALF Nevv Yorko apsk- _____
litis Įsipareigojo padirbėti , me, inįjom Lieluvo, 
Lnited National Clothing, ne£Hd»luomybę 
Collection (rūbų rinklia
vos ) paradui, įvykstančiam

KELEIVIS, SO. BOSTON.

KUR SUGRIUVO REINO TILTAS

Ties dryžuota rodykle Nr. 1 parodo Remageno 
miestelį prie Reino upės, kur amerikiečiai buvo pa
ėmę Ludendorfo tiltą. Pereitą nedėldieni tas tiltas 
įlūžo ir 200 amerikiečių žuvo.

frentaa lig grabo lentos. f. Kazlauckas i s Springfield,
Barnc

FARMA PARDAVIMUI
ey Schultz,! Mrs- M. Austročius iš Phila- , Parduodu 404'akrų farmą ubai

Los Angeles, Cal. Mass. Taipgi ir August Grvgel gražioj vietoj, prie upės kranto,
Į iš Chicagos ir J. Schaltmer iš 2neo,lta’ apylinkėj. Karma la-Į bai gera, l>et tunu parduot, nes jau

LAIŠKAI MA IKIO TEVLI

(H)Gerb. “Kel.” administra- • Clevelando. 
cija! Matau, kad mano pre-1 Visiems ačiū!
numerata jau pasibaigė, o! ---------
staršas generolas paviestkos
da neprisiunčia, todėl su
maniau savo valia pasiųsti 
jam penkinę ant padnackų. 
kad lankytų mus ir toliau.
Aš be “Keleivio” ir be Mai
kio Tėvo paveikslo, tai taip 
kaip davatka be brostvos.
Linkiu “Keleivio” štabui il
giausių metų ir laukiu se
kančio “Kel.” numerio.

Mrs. Julia Pocius,
Chicago, III. gjnta kitina labai naudingas dievus patys žmonės kuria 

knygas, štai ju surašąs: ir patvs juos naikina. Kny-
Žemaitė. Raštai Kero vfršcliai ’oiti OT°- 

Metu.
to, ant dainos popien

Visi po penkinę
Šie draugai Maikio Tėvui at

siuntė Velykom po penkinę, už

KARPENTF.RIS

pasenau ir nedaliu dirbti.
PILS KARALEVITZ, 

Oneonta. N. V.

KARMA PARSIDUODA 
lo akrų dirbamos žemės, 6 kamba- 

Kuris nusimano apie medžio darbą, rių namas, vanduo virtuvėj, elektra, 
vedęs ar nevedęs, tegul kreipiasi lai- neto’; nuo Saratogos miestelio. Kai- 
šitu šituo adresu: > na $15<X). Kreipkitės j (13)

>1R. Z. H. JOHNS,
Box 53, Cassapolis, Mich.

MRS. K.IRMAN, 
Koyuetas Hotel, Sala toga, X. Y.

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS
TIK VIENAM MENESIUI vaičia ii šventųjų. Bet kny- 

--------  ga ne religinio popudžio.
‘ke’eivis’ ti uodą nupi- Priešingai, ji parodo, kad

Knvga dit'elio forma- v4?, žinyčios pa-
- - - 1 dailios popiet os., i- . , .. r*

simokėdami už “Keleivio’’ pre- liustruota, piešia baisius ka- * * •'*—
numerata ant poros metu: Bla- ro vaizdus Lietuvoje. Kai- Sveikata ?— 
das Zarumba iš New Yorko, V. na buvo 50c., dabar 25c. žiai apdalyta ir

gra-
usiai

.. .. „ Gyvulių Protą. _ D.ro; iliustruota D-ro Graičiupo
Msr. M. Austročius iš Phčla- zen*0 mokslinės studijos a - i-a'.as>ta knjga. Paprasta 
delphijos, Stanley Cotton iš pie gyvulius. Autorius aiš- musų nupi-
ilarntrHrncko, ^Its. NI. Luchs iš. Vino ru*—Youngstown, O.. Walter Povėli ^oėi^k prigimtį&£- Sičio. B.ltai-Jono Smel- 
is Pittsburgho. A. Raibikis iš džiui, kodėl šunelis loja ant storiaus dainos ir eilės. Kny- 
Cassville, \\. Va., John Ramos- mėnulio? Ką reiškia arkliu ga gražiai iliustruota, ap- 
ka iš Chicagos, Walter Gudonis bailumas? Kodėl gyvuliai daiyta drūtais audekliniais 
iš Waterbuičo, J. Pocius iš Chi- su gera uosle paprastai tu-i apdarais, buvo $1.25, da- 
cagos, Joe Paskevich iš Sando- rį silpnas akis ir greitai ap- bar tik 75c.
vai, III., Ben Balevitch iš Law- janka? Ar lapė ištikrujų y- . . </♦--.•
rence, Frank Saban iš Pitts- ra tokia gudri, kaip žmo- , L*ctuvos Vaizaai. tai yia 
burgho, K. Čiurlionis iš Law- nės apie ją mano? Kodėl atvirutės su gražiais Lietu- 
rence, P. Barkas iš New Bri-ivjeni gyvuliai ginasi nuo 'aisčiais. Atvirutės tin-

Jonušas iš Brighton. Mass-,

Ciicle, pi ie o9th St.. ii tę- ęjaj atšventė ta diena vie-' Jeigu jis gali gaut be uodu. Kai gaunu “Keleivį, ... - . _ _
sis iki 42nd St. Public Lib- -u susirinkimu kuris susi-. reišino. - tai tą dieną man šventa. rence, Frank Saban iš Pitts- ra tokia gudri, kaip žmo
rary, is kur laisvai skiisty- ^gjo - koncertinės dalies
sis. Parado reikalu smulk- •emaiu &uium- ip prakalbų. 

•e Jonas va T 7 o r* z-'.

M. Bacevičius,
Canolltovvn. Pa.

menas pranese va- Vasario 25 d. Bingham-

A. Vaitkunas,
Cantonbury, Conn.

tono Lietuvių Taryba su- Dažnai matau žmones ra- štai siunčiu $3 Senam
is” vra

tain, Peter Swede iš Nevv Yor- savo priešų, o kiti bėga? Ir ;*a bile ’sveikinimams ai ba 
i«- etai Muiitiu oo ocnaiiiiko’ Henr>' Pankiewv.cz iš Bur-Į daug kitokių dalykų. Kny- korespondencijoms, o ypač 
ge- generolui ant rytmetinės įr*lington’ N- J- J- Lavickas iš|ga didelio formato, 212 =iais metais, kuomet uz Lie- 
lik- ant tabako. Skaičiau Keno- i \Vaterbury. Martiną Petrus iš puslapių. Kaina buvo $1-25..

Parade dalyvauti pasiža- - Lietuviu svetainėje šant» kad “Keleivis 
dėjo Liet. Legionieriai, kun, riausis darbininkiškas laik- ______
Masaičio vedamas Angelų darė įr vedė B L Tarvbos rastis... Tikrai, jis daug ge- sha “Evening News,” kad’New Britaino. Mrs. M. Gudai- dabar tik 65c.
Karai, parap. benas. Bro- pirmin A Liepa. Jisai į resnis už kitus, nes vra greitu laiku gal nebus nei iš Elizabeth, N. J-, Vincas i Satyroje_Tai yra
nes Brundzienes 30 šokėjų pakvietė parap. chorą, ku- dau^ zmuJ ir Slaip įdomių: degtinės, nei tabako, taigi Kaskoms is Umdsor \t„ Z. knyga, kur Biblijos pasako- 
grupe. tautiškais rūbais pa- sugiedojo Amerikos iri pasiskaitymų. Aš gaunu ir;tegul Maikio tėvas apsiru-• AksUnas is Haverhill. Mass. jimai yra atvaizduoti juo-

menkos lietuviai veda to
kią įtemptą kovą.

Kompletas buvo 50c., da
bar 35c.

sipuošusi, eilė draugijų ii Lietuvos himnus ir keliatą' ‘ni-” bet tai tikra biau- pina, kad nereikėtų “pas- 
grupių. Parade dal/vauti i- v,,.3^ rvbė. nieko daueiau nerašo, ninkauti.”grupių
kviefiami visi, tautiškais
rūbais n- vėliavomis pasi-/p.]4 £ žinoma
puo^ę cmliai. *>gtat kaip gera akordinistė. šj
kanai veteranai. Bus nesą- ®asirodė ir dai;
minsUu1^1'- -i * r nininkė. Tai buvo jos pir-Darbu ir pilna talsa yra mas pasirodyTOas daininFį„. 
nutarusi dalyvauti ir New Rfc ,‘.oIžje "j; turi stipnJ
^oiko Lietuvių Taryba. balsą ir gali tapti gera dai-

liaudies dainelių, kurios lybė, nieko daugiau nerašo, 
tik Staliną garbina.

Siunčiu Maikio tėvui pre
numeratą ir linkiu draugam 
viso gero. K. U.,

A.T rl 1/Zkf ZYTY iYiCV* *umuiuwn< v,*-.

Wm. Stanaitis,
Kenosha, Wis.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Paradas bus filmuojamas, nininkė. Laimingo jai pasi-! vui ant tabako.
o filmos bus rodomos visoj sekimo!
Amerikoj.. . Taip pat keliatą dainų

Norintieji dalyvauti pra- įdainavo p-lė Felysė Jas- 
somi kreiptis į BALI Cen- kauskajtė, kuri jau nebe 
trą, 19 \\. 44th St.. New kartą pasirodo savo
Yorke. Tel. MU 2-8062. ar- švelniu balseliu, 
ba į sandelį. 101 Grand St. Paskui dar buvo duetas 
Telef. E\ 8-6203. ir dvi mergaitės pašoko, tai

Yra Žalnieraitė ir Marcius- 
SOHO PITTSBURGH, PA. j<aitė.

-----; Vyriausiu kalbėtoju bu-
Kaip bolševikai ag d avo VQ jį. Zųjus, “Garso” re- 

neduot Lietuvai aukų daktorius. Jis pasakė gerą,
T -------- tam momentui pritaikytą
Jau skaitėme laikrasciuo- Raihą. 

se. kad Pittsburgho bolševi- Kalbėjo dar vietos klebo- 
kai siuntinėjo visiems Pitts- nas kun. Krancevičius ir B. 
burgho lietuviams lapelius Liet Tarybcs sekret. P. B. 
ir agitavo, kad niekas ne- Balčikonis. Jis kalbėjo apie 
duotų Lietuvos laisvinimui vjetos lietuvių reikalus ir 
aukų. Stalino saulės broliai apje Liet. Tarybą, kuri dar
ią judosiską darbą dirbo vi- t>uojasi atgavimui Lietuvai 
šokiais budais ir visokiose. nepriklausomybės, 
vietose. _ Aukų surinkta $70.20.

štai pavyzdis: \asano 19, (Dėl stokos vietos aukotoju 
dieną vienoje krau uyėje vardus nededam.—Red.)
mokyklos mergaitė susitin
ka savo tėvą grįžusį iš dar
bo ir klausia: “Papa. ar bu
vai vakar Lietuvos nepri- Karo departamentas orą 
k’ausomybės minėjime?” neša> kad generolo MacAr- 
“Ncbuvau, nes dirbau, bet thuro kariuomenė buvo iš- 
aš kitam įdaviau nunešti iaipinta da dviejose Filipi- 
savo dienos uždarbį’ —- at- nu gajose — Ramblone ir 
sako tėvas dukteriai. Mer- Simaroj. Abidvi salos ran- 
gaite nustebus sako: “Ko- dasj pačiam Filipinų salyno 
dėl tu duodi pinigus. Juk centre. Japonai matyt ne- 
Lie’uvos jau nėra, o tuos ]aukė šio puolimo ir nebu- 
pir.igus pasiims sau j kiše- vo pasiruošę jį atremti, 
r.iu parengimo viršininkai.'

Tėvas išgirdęs tokią keis
tą fluktcrs kalbą susigriebia PAJ1ESKOJ1MAI

P. B. Balčikonis,
B.L.T. sekret.

Gerbiamoji Redakcija! 
Siunčiu JuiTiS -?3, kad Mal
ki? su Tėvu lankytųsi pas 
mane ir toliau. Aš skaitauSiunčiu jums $3. Tie eks 

tra 50 centu, tai Maikio Tė- “Keleivį ’ nuo pat jo įsiku-

S. Yozėnas,
Brooklyn, N. Y.

1 rimo ir nenoriu su juo skir
tis kol gyvas esu. Geriausio 
jums pasisekimo!

Aukso Altoriukas. maldų knygelė, 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
viršeliais ...................................... $1.75

maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ............................................ 65c.
Ta pati minkštais juodais virš. $1.25

Kantiškos, visokių šv. giesm. $2.25
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.
Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du

ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 

.00

kingais paveikslais. Kaina Prašom pasinaudoti pro-
buvo $1.00, dabar tik 50c. ’gą F kn-v^ nu'

: pigintam kainom.
Kokius Dievus Žmonės

Garbino Senovėje?—Parašė . Užsakymus prašom siųs- 
Iksas. Tai labai įdomus ir d šitokiu adresu: 
pamokinantis leidinys. Die į “KELEIVIS”

REUMATIZMO
SKAUSMU

Gauk

PA!N-EXPElinR

Pajieškau dėdės Petro Ambrozo, 
<vyvenuaj Grand Rapids. Mich. Kast 
žino. kur jis gyvena, malonės man 
pranešti šiuo adresu: (13)

VILIMAS AMBROZA1TIS.
2200 53rd St., Kenosha, Wis.

Pajieškau sau gyveninio draugės, 
nuo 10 iki 45 metų amž.iaus, links
mo budo, be tikybos skirtumo. Gali 
būt mergina ar našlė. Prašyčiau pa
veikslo. Malonėkit rašyti šiuo adre
su:

L nuc 1867 metu ... 
patikimas šeimos tepei u

M R. J. J. B.. 
Kox 2, I^tsh, Pa.

(14)

Vitl,... "

Pajieškau apsivedimui laisvos mo- 
j terjes. Turiu namus ir gerų amat^. 
bet vienam nuobodu. (12)

GEORGE 110.0,
1 ftodgė Rd. 2, Van (»>ko, Mich.

lumys. į
vų ir tikybų istorija paduū- j 
dama nuo saulės garbini-: 
mo iki krikščionybės laikų.
Knyga turi 272 puslapius, j ~i. • ’ «■
Arti 100 puslapių pašvęsta Į pirkit Karo Bondsus ir Staa- 
vien tik senovės lietuvių Kas jdįkj, , j

636 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

dievams apibudinti. Čia yra .. . . ... .
aprašyta daugiau kaip 30 ■nemaz,au ka,P des,mtQ 
įvairių Lietuvos dievų, die-1 uždarbio dalį.

K. J. Kodis, meilško apsivedimo gyvenimas $1.( 
Danville, IIL: .ai?'bii<*.

------------ i Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų

.įaihlO levui Duktė Marių, graži apysaka 2oc.
išmokti anglų kal- 

pagalbos . — - • - • 35c.
~ i - i Neužmokamas Žiedas, 'graži apy-

zinau, kad stiKiiukas snap-įsaka .................................... 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 .......................................... $L35
Sapnų Knygelė, atmena sapnus, 

įlanetas ir kozvrų nukėlimus 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

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

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

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel- 
įai ant Gedimino kalno Birštone, su
neilužės paveikslu ........ — 25c.

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

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

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

<ew Yorko iki Berlyno ........... 10c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

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

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

i'etuvius ........................................ $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 mėnesinių reguliatorius

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

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

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

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.,
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum) I

........................................ 85c.
Pailių arbata arba niostis .... 85c.

M. ŽUK AITIS. (15) j
[ 335 Dean St., Spencei port, N. T.

Matau, kad senis vis pra
šinėja Maikio pinigų pasko- ——
lint, ir vis nieko negauna. Prisiunčiu _______
Taigi siunčiu jam $2.50. te-: penkinę ant trajankos. kadį Lengvas būdas iš 
gul jis to vaiko nebaderiuo- nereikėtų muterkas ryti. Aš j
ja. “Keleivio” štabui linkiu
daug laimės, o visiems ki- so su liekarstvom jam daug 
tiems patariu užsirašyti ir sveikiau, negu 5 muterkas
platinti “Keleivį.”

A. Mažsitis, 
Turtle Creek, Pa.!

Skaitau “Keleivį” jau 
nuo 1911 metų ir vis neno
riu su Maikio Tėvu skiltis. 
Taigi siunčiu $3.50 ir atei
nantiems metams.

Lcon \Buta, 
Hamilton, Ont., Canada.

SVEIKATA—ŽMOGAUS 
DIDŽIAUSIS TURTAS

Palangos Trejos Devynerio*
Yra augalinis sutalsymas; suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Veikia i kūno orga
nus taip, kad pavartojus ja tūlą 
laiką žmogus gauna naujų jėgų ir 
energijos. Kiekvienas kas tik nori 
būti visados sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ, nes tai geriaūsis vais
tas nuo dispensijos, vidurių užkie
tėjimo. nerviškumo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
gerklės skaudėjimo, karšči ivimo, 
krupo, blogo ūpo, bendro nusilpimo, 
inkstų ię kepenų ligon. Kaina su pri- 
siuntimu 75c. Visuomet gaunama 
pas FLORAI. HERB CO.

Indijonu Arbatžolės
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi

durių virškinimo, užkietėjimo, vidu
rių kataro, kepenų sustingimo, taiso 
nešvarų kraują, odos ligas, inkstų 
negalavimą ir moterų bėdas.

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš. nuk<-šk, į- 
dėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai.

Kaip vartoti; Pradėk imti nuo ma
žo stikliuko iki kavos puoduko kas 
rytas prieš valgį ir vakare einant 
gulti, du kartus į dieną.

Perkant žolių mišinį visuomet pra
šyk FLORAI, HERBŠ. o gauti ge
riausiu. Kaina baksui $1.00.

PASTABA: Su orderiu siųskit ir 
pinigus, nes kitaip orderių nepi dvsiu.

Reikalai!iam agentų pardavinėti 
musų arbatą.

J. S K I N D E R,
3448 M. Emerald Avė., 4'ktcago, III.

pralyti.
Ben Balevich,

La\vrence, Mass.
Gavau nuo Maikio tėvo 

pranešimą, kad jam reikia 
batų. Žinoma, Į Califomiją 
kelionė ilga. batai greitai 
nuplyšta, todėl siunčiu jam 
$3 batams pataisyti. Aš jo

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveikata Ligoniams. Gydymas vi

sokių ligų šaknim, žolėm, žiedais ir 
žievėm ......................................... $1.00

Deklamacijos ir Dainos. 76 pusla
piai ................................................ 25c.

Paslaptis Kortą Lošimo, kaip ap
sisaugoti nuo apgavikų ........... 1.40

Kas pirks visas 3 knygas, tam ati. 
duosiu visas penkias už $1.00. O kas 
ims po vieną, tam pilna kaina.

Mano adresas toks:
PAUL MIKALAUSKAS,

206 Ather.s St., So. Boston 27, Mass

{

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
oadarv tas iš tikro
jo Castile muilo.
f S P n»
pleiskanas ir vise-
iiij« ••Rus nesi ar • mus ir siistiv-i ■»
->da už bonk*
ALEXANDEPS HAIR 
REFRESHING TONIC

šlieių tr Oda Gtdančių V*i«tų 
Mišinys •’ažymr't na rydun’r 
□lanku šaknim? ii ndo» gyd; mui 
50 centu už bnnka

Pasižymi savo gerumu. Pr’-dun- 
‘iam per Pašta į visas dali* So- 
•ienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
114 w. broidmay

SOUTH BOSTON. MASS.

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

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiaiz .
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

AkO'**.' 
jot>

/N*.’ r» •

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

Karas
Jei aorlte ftinoti api« karą lr kitua 
įvykius, tai skaitykit* ‘"Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias 
dienraitis Amerikoje.
Uiairaiykits "Naujienas" Iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (Uimaat Chfc

I), $6.00. Chicagoje ir
Money OrderJ ar 6ekj siųskite!

“NAUJIENOS
’į 17M South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOISfMpnlin/jmd Anptf/f

M

i l J

Pankiewv.cz


- •» , v a • e r • • • •«»**»•»<»•< r\ z • » z •'
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Moterims Pasiskaityt
A ▼ *v OVVPm RPY7 Al>vrtBĮ SKYRIŲ TVAKKO

M. MICHEISONIENŽ.

DAILININKAS
(Iš žydų kalbos) | io nemirtingas; bet koks gy- 

Jis ėjo pro dideli, seną vas paveikslas ten. nusku- 
namą. ilgoj, nuskurusio!,i rusicj gatvėj?
triukšmingoj gatvėj. Dury- Ir mintis darėsi Įkyresnė, 
se vieno iš žemutinių kam- ji neduodavo jam ramybės, 
barių stovėjo jauna, apsku- neduodavo jam dirbti, 
rusi moteris su kūdikiu ant JĮ traukė ten, i tą gat- 
lankų, ir abu — motina ir vę. jam norėjosi vėl pama- 
kudikis — žiurėjo kur tai tyri nuskurusią moterj. Bet 
toli, toli. per aukštus na
mus, fabrikų kaminus, pru 
tirštus durnus, išėjusius Iš 
kaminų.

Ir jų abiejų akyse matė
si be žodžių maldavimas:

—Paimk mus ten, ten I

veltui I Moteries, ką taip 
gražiai žiurėjo i toli su sa
vo kūdikiu, ten jau nebuvo.

—Kur ji? Kur ji dabar? 
—bevilčiai klausinėjo apie

ją—Kas ja žino! — šaltai
Čia mums sunku, mes trok - atsakė jam paklaustieji, 
tame be oro ir šviesos!... —Cha, cha, cha; — ne-

Ir jy veiduose buvo šir<’-! jaukiai nusikvatojo jis, gri- 
gėla. aimanavimas, nuliudl- žęs namo: negyvas paveiks- 
mas. las ant audeklo — gyvens

—Tai tikra nelaimė — amžinai, o ji pati, su šir- 
pamanė dailininkas. Koks;džia, jausmais, išnyko, dar- 
gražus, koks graudinantis gi nežino, kur jos dulkės, 
vaizdas! Dieve mano! nieks nežino net jos vardo...

JĮ pagavo Įkvėpimas; j. s 
dar kartą pažiurėjo Į t; 
vaizdą ir pamatė tuos žvi - 
gsnius, tą pat liūdėsi,' ti 
pat maldavimą: ten, ,ter.! 
Ir, rodos, vejamas pastai - 
tingos jėgos, jis nubėgo na
mo.

—Aš sukursiu paveikslą.
Ateinanti sekmadieni, ko

vo 25 d.. Chicagos lietuvių 
—sušuko jis, eidamas i sa\ >’moterys rengia Įdomią mu-

TAI NE KONVENCIJA, BET VISA ŠEIMYNA

Šitoj nuotraukoj yra palodyta viena Askolių šeimyna, iš viso 16 žmonių. Ji 
vyksta iš Jamaica salos Į Kanadą ir pakelėj buvo sustojus New Yorke. Kur ta 
šeimyna sustoja, tai išrodo kaip invazija.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali p—trinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.

Štai čia knygų sąrašas:

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
<e!ias dienas visų veislių gyvūnas, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemė* 

olį? Kaip jis

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE. ■

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai per.kaityk kny-

alš jos sužinosi, vad vyrai turėjo 
g pačių, o žmonos po helis vyrus. 
Labai užimanti ir pamainanti kny

ga. Su paveikslais. Kama .. . 5«»c.
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
U kur ėmėsi tiek vanoens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir ii®; Dalijant Detroito lietuvių socialis
tai kitų klausimų, » kuriuos negali Ums plakatus netoil nu0 bažnyčios, 
stsaa^ni josiskuzugas, yra nuosakiai kunjjrO pakurstyti brostvinukai už- 
w aiškiai įsoestyti Sitam veikale. puojį juo^ ir žiauriai sumušė. Socia- 
Knyga be galo Įdėmi. Kas žodis tai iškėlė užpuolikams bylų, kuri
faktas; kas sakiny.—tai naujas ko- kny£uttj aprašyta. su vi-
nigu argumentas gnuva. Mokslas ir f ,yis\ raeif t v ’ 11 vi i w si

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

nigų argumentas griuvę, 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina

bos,” kvepianti toliai, py
ragai, patiekiami liet. sal
dainiai, pyragaičiai, kisie
liai, pudingai, drebučiai, 

Cha, cha. cha...’ Ikremai, degantieji Ikriiri-
Ant. Skrinskis. ki ledai (ice cream» ir u-

------------------ i Nėra tiek vietos ir gali-
CHICAGIETĖS RUOŠIA mybės įvardinti viską. 
LIETUVIŠKŲ VALGIU parodoj e bus pažiūrėti ir 

PARODĄ j pavalgyti. Patartina visivn:
Chicagos ir apylinkės Ii tu
viams, ypatingai moterims 
ir mergaitėms,

APIE VALGIUS.
AR KOMOS POPIEŽIUS YRA i 
KRISTAUS VIETININKAS?

sais teismo rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina .................... 25c.

MATERIALISTIŠKAS

uaroda

sų tautiškų valgių irstudiją.
Ir tris dienas jis buvo 

kaip rodos prilipęs pri? au
deklo, tris dienas nevalgė, 
negėrė, nieko nematė; jis 
norėjo nupaišyti paveikslą, 
kuri matė nuskurusioj. triu
kšmingoj gatvėj.

Ir jam tas pavyko!
Kuomet jis buvo baigtas, 

jis žiurėjo i jj su didžiau
siu vidujiniu džiaugsmu, jjsįgoms: 
buvo laimingas, jo akys Vestuvėms,
spindėjo, jis. rodos, sukurs Kučioms.
ne paveikslą, bet laimę. Velykoms, ir t.t.

Jis pavadino savo pa- Už geriausia paruoštus 
veikslą “Nelaimė” ir nusiur- valgius ir gražiausia pa
te parodon. mostus stalus bus skiria-

Kritikai juo stebėjosi, pu- mos dovanos, 
blika gėrėjosi. Žinovas. b?{ Publika gaus visų gami- 
to dar turtuolis, nupirko ji! nių paragauti, pavalgyti ir 
už didelius pinigus. I pigia kaina išsinešti.

—Jus tuo paveikslu igi-j Bus paduodamas šaltas 
jot sau nemirtingumą!—pa-į pūtuojantis ir karštas virtas 
sakė kitą dieną žinomas šiaurės aukštaičių alus; bir- 
kirtikas. —Jūsų kūrinys am žiečių, vabalninkiečių, pa
žinai gyvens! svaliečių budu pagamintas

Ir dailininkas buvo, ro- lietuviškas “krupnikas/’ 
dos, apsvaigęs savo laime: į svaiginantis midus, gaivi-

gėri
mų parodą. Ji Įvyks Mar- 
ouette Parko lietuvių para
pijos salėj.

Parodos tikslas yra pa
rodyti musu tėvynės senove 
ir pažangią Lietuvą nepri
klausomybės laikais.

Parodos salėj bus pa
ruošti stalai su valgiais ir 
gėrimais įvairioms nro-

BALTA DUONA 
ŠVENTĖMS

Parašė kun. M. 
. drąsiai kritikuoja

Valadka. Knyga 
Romos Katalikų

jis sukurė geriausi kurini. 
Bet, kuomet jis prasi

blaškė nuo pirmosios lai-

nancios giros, rūkytos ir ne
rūkytos lietuviškos dešros, 
spvalkiečių skilandis, lietu-

mės, jj pradėjo persekioti viski kumpiai, žemaičių šiu- 
nuodinga mintis.

.*—Kur dabar ta vargšė]
•moteris su kūdikiu?

Netrukus mintis pasidarė 
dar labiau Įkyresnė.

—Paveikslas ant audek-

s puodukai miltų.2 puodukai karšto vandens. 
2 šaukštai aliejaus.
1 pakelis mielių.2 kiaušiniai.
1 šaukštas cukraus.
1 šaukštukas druskos.

(pirmesnės pvnios. Viršų ap-j bažnyčios autoritetą ir faktais paro- 
liepk išplaktu kiaušiniu,'api-.^“ Jį 
biUT.yk Aguonų sėklom u--
sudėjus i ištaukuota keptu- kaip senovės žmonės persi- , J į/ ,* - STATYDAVO SAU ŽEMĘVą duok pakilti. Kepk » i- J^bai įdomus senovės filosofų da- 

Va- • leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 

P*" knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- 
arba Kaip Atsirado Kalbos.” 

Z. Aleksa.

dėtinio karščio pečiuje
landą laiko. Išėmus iš
čiaus padėk Į vėjo traukia- ari v.wl L„t., Paraše- 2

(STORUOS SUPRATIMAS.
Si knygelė aiškina proletariato fi- 

lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas

E'indo pasaulyje įvairiausius nuotL 
us, tai perskaityk šitų knygelę. 

Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, aaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

UĖLKO 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? šituos klausi
mas suprasi tiktai iš šios knygutė*. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. J5c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
ši knygelė parodu, kodėl Romo* 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasižkijos 
nupuolimas, šių knyga turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 

Ikai'........................

mą vietą, kad butų trapės-
ne' Barbutė.

40 pusi. 10c.

Užpilk karštą vandenj ant 
paragaut. <lt-US5kos, cukraus ir alie

jaus. Kaip atvės, sudėk 
drungnam vandeny ištirpy
tas mielias, išplaktus kiau
šinius ir išsijotus miltus. Iš
maišyk ir minkyk kol nelips 
prie rankų. Padėk šiltai kad 
pakiltų iki dvigubo kiekio. 
Perplauk pusiau. Padėjus 
ant miltuotos lentos vieną 
dali supiaustyk į dalis, su

matyti, gaminių 
ir tikrą supratimą apie lie
tuvių tautini kulinarijos me 
ną išsinešti!

Parodos motyvai yra šit:
1. Kad parodyt moterim; 

kaip gaminti lietuviuku.- 
valgius, kurie skiriasi nu. 
kitų tautų valgių.

2. Kad tautiški musų va 
giai nenueitų užmirštim re:-
U i-j cni ioic eun-a-zinri int i minio fve j««ac? maj-----------  --

BLYNAI IŠ KORNŲ IR 
RŪGUSIO PIENO

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61........... 25c.

1 puodukas korninių kruope- TABAKAS. 
Iių (com medi).

Vj puoduko miltų.
*/j šaukštuko druskos.
1 šaukštukas cukraus.
2 puodukai rūgusio pieno.
2 išplakti kiaušiniai.
1 šaukštukas (ištirpyto svies-

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63............................ 25c.

_-- ------- --- Lrclr izvArcnyicuę utį numv
sų jaunąją kartą Amerikoj. C0Iio ir pusės storumo ir su-jt0 ar Tnargarino- 

pink Į kasą. Kitą dali irgi;
padalink į tris dalis, suvo-' Kornines kruopeles, mil- 
1 io k pusės colio storumo, su-, jr druską sumaišyk ir 
pink i kasą ir uždėk antpykiu viską persijok. Išplak 

kiaušinius ir sumaišyk

s rvi a z ■ vi vuiiun
1 šaukštukas baking sodės.

pims, kastinis su k?ptomis 
bulvėmis, Įvairiai paruošti 
grybai, žuvys, silkės ir ki
ti užkandžiai.

Užsigardžiavimui dar bus 
raikomos aukštos liet. “bo-

LAIVO KRIKŠTYNOS

Admirolo Nimitzo duktė Man; krikštija naują A- 
merikos karo laivą San Francisco laivų dirbtuvėje. 
Laivas buvo pakrikštytas “Buck” (ožio) vardu.

3. Kad parodžius, kai 5 
galima pagaminti gardži ; 
ir maistingų valgių be rn - 
sos. kurios dabartiniais lai
kais sunku gauti.

Demonstruodami lietuvi ; 
liaudies papročius ir val
gius šios parodos rengėjai 
nenori grąžinti senovę. ix 
paskatinti pirmynžangą.

Nuo senų laikų pas iieti - 
vius vra žinomas lenktynia
vimas valgių gamyboj,. 
šiaurės aukštaičiai stengėsi] 
viens už kitą geresni narni-1 
ni alų padaryti, žemaičiai ’ 
šiupinĮ, dzūkai — Velyl 
margučius; kitur stengta 
Į vestuves nunešti kuo pui
kesni karvojų ir p.

Parodoj vyraus tautiniai, 
gaminiai dėl to, kad jie ge
ri, .kad jie musų. ir ka i; 
daugelis jų tinka ir šiem 
laikams (jie tiks ir visiems 
amžiams!).

Pavyzdžiui, šiupinis: jam 
daug mėsos nereikia, m s 
jame žirniai pilnai atstoja 
mėsą, kaip turtingi balti
niais.

Paroda duoda galimybę 
visoms šeimininkėms ir m< i ’ 
gaitėms pasireikšti: paro
dyt savo gabumus šeimini: -' 
kavime, išstatant savo ga
minius. Tat nepraleiskim 
šios geros ir retos progos, 
atneškime savo išdirbinių 
ir visos būtinai parodą pa-' 
matykime!

Agronomė-mokytoia.
S. Juozelėnait j.

ŠI U DIENŲ LIAUDIES 
DAINA

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, iiass.
1914 m~ pusi. 23. .................... 10c.
“SALOMĖJA"

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo
nui galva. Drama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c.
“O. S. S."

Arba šliubinė 
to farsas, labai 
perstatymui.

jauni

Iškilmė. Vieno ak- 
juokingas ir geras 

Kaina .................... 15c.

tia, kurie geidžia, aad jų mo-

JUOKAI.
Jam neapsimaka

Apžiūrėjęs ligoni, dakta
ras tarė:

— Mano mielas nėra l.i- 
'oe išeities, re’kės tamsiai 
Įdėti stiklinę aki.

— E. tai neapsimoka, dak
tare.
• Kodėl neapsimoka?

- Jei Džiovas man gyv t į 
akj kumšeia išmušė, tai apie 
stiklinę nėra nei kalbos...

Teka saulelė 
anksti ryteli; 
kelkis, brolęli, 
balnok žirgelĮ. 
Balnok žirgeli, 
imkie kardeli, 
ginkie tėvynę, 
musų šalelę.

Aš nesikelsiu 
anksti ryteli— 
naciai išjojo 
mano žirgelĮ, 
ruskiai pavogė 
mano kardeli.

Teka saulelė 
anksti ryteli, 
kelkis, tėveli, 
piauti šienelį. 
Kelkis, tėveli, 
pustyk dalgeli, 
eik Į lankelę 
piauti šienelį.• * V I ? * - » ' ■
Aš nesikelsiu 
anksti ryteli, 
naciai nuganė 
mano šieneli. 
Naciai nuganė 
mano šieneli, 
i-uskiai pavogė 
mano dalgel|.

Teka saulelė 
anksti rytelį, 
kelkis, močiute, 
austi drobelę. 
Auskie drobelę, 
nešk | miesteli, 
tenai parduosi, 
gausi litelį.

Aš nesikelsiu 
anksti ryteli 
ir nebeausiu 
daugiau drobelių. 
Naciai išmynę 
mano linelius, 
i-uskiai išvežė 
mano drobeles.

Prisiuntė 
Anykščių

pultų į tokią kunigų globą. F u rašė 
kun. Geo. Townsend Fox, '). su
lietuvino Ferdinand de Samegitia. 
Kaina ........................................... -/Ąę.

KODĖL AS NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pa.iako, kodėl jla 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ........................................ 20c.

ir sumaišyk su 
rugusiu pienu ir ištirpytu 
sviestu. Viską sudėjus kru-

i\?-nvgtrab- Ant gal.° ma. ftgal L Tolstojį, parašė A. A. KURGI VISA TAI NYKSTA?
įdek baking sodę. sumai-K.i„ ..................  ate K„
sius SU biskeliu Teigusio pie- KARĖS NUOTAKOS žmonės kuria per amžius? šį intri-
no. Kepk kaip bilfe blynus. į Vieno akto drama, vaizduojanti

DĖL PINIGŲ
Trijų aktų ir septynių scenų dra

ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.

Valgant reikia užsitepti mou^ikSS"1“* * ~
margarino arba užsipilti bi- Kaina ............................. 20c.
Ie kokio saldaus syrupo. _ SOCIALIZMAS IR wtr.ir.ui

Barbutė. Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-

-------------------------- ----------- -----------nas katalikas ir socisUstas. Parašė
...... . - B. Vandervelde, vertė Vardunas.Laikraštis yra geriausia i Kaina .............................  įoc.

dovana, kurios jūsų draugas.________________________
negalės užmiršti. Užrašvki- i
te jam “Keleivį.”

----------- -—t—
RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Mėsai ir riebalams? Geros 
visos raudonos stampos nuo 
Q5 iki Z5 ir nuo A2 iki J2 
f ketvirtoj knygutėj). Q5, 
R5 ir S5 pasibaigia kovo 31. 
T5. U5. V5. W5 ir X5 pasi
baigia balandžio 28.

Keruotoms daržovėms ir 
vaisiams: Dabar galioja šios 
mėlynos stampos: X5, Y5 ir 
Zo, ir visos 2-ro numerio 
stampos nuo A2 iki S2. 
Kiekviena ių verta 10 poin- 

įtų.
Bet ios geros tik apribo

tam laikui. Kovo 31 d. šios 
iš jų pasibaigs: X5, Y5 ir j 
Z5; pasibaigs taipgi A2 ir 
B2.

Cukraus stampa No. 34
pasibaigs vasario 28 d. Su 
ja galima gauti 5 svarus 
cukraus. Suvartokit ją kol 
nepaseno.

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

čeverykams. — Stampos 
su orlaiviai Nr. 1, 2 ir 3 iš 
Trečiosios knygutės geros 

, *m?ĮTBĮ UItt)0qU9U

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS

ŽEMĖLAPIU Ot KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METEUON1S.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigu* apsiima 
kiekvieną išgelbėt nao 
amžinų kančių pragaro 
liepsnos*. Bot Uos kny
gos autorius parodo, kad 

tai ym matas ir a>>

kad toj statoj, kur Bibli
ja sako

•a BOSTON, 

Taipgi ta pas

simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kar.aaą tos 

knygos neįsileidžia.Labai ju->kmga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius no» prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai. 
lės. 3H2 puslapiai Kaina ... ž. <>0

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje- Bft mok.-Uas Rojų 
visai atmeta. Mokslai mano, kau 
žmonijos lopšine buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis . 
Skaitymas. Kaina ........................ z5c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, no-

P Amerikoj munšaino. Šioje knygo 
telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria- 

tiiki straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Raina ............... 26e.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugvbė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo-

Sta deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškoa, revoliucionieriškoa, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niško*. Visos skambios, visos gero*. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gurinta laida. Kaina ................... 2l>e.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) N*, 

užsitikintis Vyras; <2i žydinti Gina; 
(3) Klaida; (4) Korekta Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti, 

ii
laida

kaip nuo 
D-ras F 
ta ir

Mlaitis Antra, perziurė-
Kaina

ParaM 
urė- 
25c.

EILRS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių juokų ir tt. 
Puikiai Iliustruota Kaina .... Žfte.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi, 

namtaji gėrimai atsiliepia Jų vak 
i arba tikrti kada nora 
tėvais, būtinai turėtų 

knygutę. Kaina 10c.
“KaUrrig,” 636 Broadarup, 

Sootb Boston, Matu.

boti budi!
Kaa yra
rudikn^ M

I

t
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Lietuviai Karininkai
SURINKO IZABELE BALTRAMAIT1ENĖ

(Tęsinys)
Lieut. Peter krasnauskas, 

A.A.F., iš Chicagos, 1944 
m. mirė nuo žaizdų, kurias 
gavo po Įvykusios lėktuvo 
avarijos Anglijoje.

Lieut. Victor Kriaučiū
nas, USA, iš Chicagos, ad
vokatas.

Lieut. Edward Krikščiū
nas, U.S.N., iš Hartfordo, 
dantų gydytojas.

Lieut. Križanauskaitė, 
WAC, iš Shenandoah, Pa.

Lieut. Luis Kručas, USA, 
iš Ratine, Wis., 1943 m. 
dalyvavo Francuzijos inva
zijoj.

Lieut. Wyde M. Krutulis, 
USA, iš Warrior Run, Pa., 
1944 m. buvo Panama Coast 
Artillery Komandoj.

Lieut. Vincas Kučinskas, 
A.A.F., iš Worcesterio, la
kūnas, dingo be žinios virš 
Vokietijos.

Capt. Joseph A. Kulbok, 
USA, iš Brooklyno, 1944 m. 
buvo Vakarų Europoje.

Lieut. Elsie Kunavich, Ar- 
my Nurse Corps, iš Clinton, 
Iowa, slaugė.

Lieut. Anna Kundrotaitė, 
Army NuVse Corps, iš Wau- 
kegan, III., 18 mėnesių tar 
navo šiaurės Afrikoj, Sici
lijoj ir Italijoj.

Capt. Victor J. Kupstas, 
USA, iš Pittston, Pa., kape 
lionas.

Lieut. Albert Kwetz 
(Kvedarauskas), USA, iš 
Brooklvno, 14 mėnesių ko
vojo Šiaurės Afrikoj, Sicili- 
ioi, Italijoj, 1944 m. gryžo 
Į USA.

Lieut. F. Kwinn (Kvie- 
činskas). USA, iš Spring 
Valley, III., gydytojas, bu
vo Indijoj#

Lieut. Alexander J. Lap-

ka, USN, iš Chicagos, inži
nierius, 1942 m. lankė lai
vyno kursus Darmouth Uni
versitete. , 

Ccmmander Peter Mon-
- , , . .. cy (Moncevičius), USN, išm. žuvo lėktuvo nelaimėje Mass.,' 1922 m.

Monaoj. baigė Annapolis Navai A-
a Jrank Beleckas, 1929 m h„vn via.

AAF, įs Custer, Mich., Li- 
beratorių navigatorius; jo 
B-24 bombanešiui Įkritus Į 
jurą prie Choiseul salos, jis 
turėjo plaukti 15 mylių Į 
krantą, kur išgyveno 35 
dienas džiunglėse, iš kur 
laivyne lėktuvas jį išgelbė
jo ir nugabeno Į Guadalca- 
nalą.

Lieut. Joseph J. Mali
nauskas, USA, iš Rockford,
III., sužeistas Afrikoj, 1944 
m. buvo Italijos fronte.

Lieutenantė Nellie O.
Mankus, Army Nurse Corps 
iš New Britain, Conn., slau
gė, viena iš dviejų slaugių, 
lydėjusių gen. MacArthurą, 
jam lankant pirmuosius su
žeistuosius New Britain sa
loj, Pietų Pacifike.

Lieut. Joseph Markelio- 
nis, AAF, iš So. Bostono,
1944 m. buvo Italijoj.

Lieut. Edward Marko- 
wich (Morkevičius), iš Eli- 
zabeth, N. J.

Majore Agota Martin,
Army Nurs Corps, -iš Grand 
Rapids, Mich., 1944 m. tar
navo Belgijoj.

Kapitonė Agnės Mashid- 
lauskas, WAC, iš Brockton,'
Mass., 1943 m. buvo Fort 
Devens, Mass.

Lieut. Clement Maslous-! 
ki, USN, iš Plymouth, Pa. į

Lieut Edward J. Mas- 
lowski, AAF, iš Plymouth 
Pa., lakūnas, 1944 dinero be 
žinios skrendant virš Vokie
tijos ; buvo apdovanotas 
Air Medaliu ir kitais pažy-

Naikina Lenkų Požemi
'Baisi teisybė apie Liublino kuri dabar jau yra paleista, 

komiteto darbus” visur padėdavo raudonajai
-------- armijai mušti vokiečius.

Londoniškis lenkų dien- ?9t kur tik kovos su vokie-

prieš Londono valdžią ir, Peter M. Kaitis. Chicago, 

prieš visus, kurie ją remia. ' 111............................... S 15.00
---------------— Toronto. Can., lietuviai,

Aukos Amerikos ponią Indi eiiene $25.00 
T. , *rr r • J. P. Varkala. Chicago,Lietuvių Tarybai m........................................... $55.00

-------- Toronto. Can.. lietuviai.
Nuo 1945 m. vasario 20 per J. Mankų...........$13.50

r DOScademy, 1939 m. buvo vie- rastis, “Dziennik Polski,” ?iai? pasibaigė, rusai tuo-d. iki kovo 1 d. Į ALT ižd Pittsouro.no -n t. 
nas iš prez. Hooverio laivy- Įdėjo straipsni antgalviu:! .Jau -?ia< 5(or n-alkinp. ?nkų ’plaukė Šios sumos: , skyrius, į r u. < -rj* bu
no adiutantu. ėio nareipasl “Straama nwnv<k A tntalie-! airnD°s dalinius. Radomo ALRK Federacijos šv. -..................no adjutantų, ėjo pareigas 
Kinijoj, Filipinuose ir To-1 tychznych rzątiach Komite- 
limuose Rytuose, 1942 m. tu Lubelskiego.” kas * reiš- 
vadovavo karo laivu “Lara-
mie” ir, priešui tą laivą su- 
torpedavus, jį išgelbėjo: už 
tai buvo apdovanotąs N avy 
Cross ordenu.

Maj. Joseph P. Muliolis, 
USA, iš East Cbveland. 0., 
1944 m. buvo Šiaurės Airi
joj.

Lieut Vytautas Nanarto- 
nis. USMC, iš VVorcesterio, 
1937 m. baigė Annapolio 
Navai Academy.

Straszna pravda o totalis-i i -• • - -- - 1 • apylinkei rusai suėmė 200

lenkų karininkų. Suimtųjų 
tarpe yra du lenkai para
šiutininkai. kurie vakarų 
fronte kovojo prieš vokie
čius išvien su anglais ir a- 
merikiečiais.

kia: ‘'Baisi teisybė apie to
talitarinę Liublino komiteto 
valdžią.”

Tame straipsny paduo
dama iš Lenki - šitokių ži
nių:

Vienas Lenkijos namų 
armijos skyrius padėjo ru
sų raudonajai armijai kovo
ti prieš vokiečius ties San- 
domierzu. Kai vokiečiai bu-

Sandomierzo apkr. Liub
lino komunistų valdžia su 
Sovietų žvalgybininkais per 
kelis mėnesius areštavo tiek 
daug žmonių, kad sakoma, 
jog naciai nėra tiek suėmę 
per 5 okupacijos metus. 
Lenkijos gyventojai areš-vo likviduoti, raudonoji ar

mija apsupo lenkų dalini ir tuojami dėl te, kad iie išti 
Lieut. Raymond J. Nar-Į pradėjo šaudyt. Trečdalis kirni teisėtai savo vyriausy- 

lenkų krito nuo bolševiku
ugnies. O tas lenkų dalinys

wid, USA, iš Hari •ison. N. 
J., pasižymėjo Italijoj t pavo
jingoj užduoty, jie'-kant buvo tik ką užmušęs 200
priešo paliktų minų (boob į vokiečių! 
traps). (Bus daugiau)

bei Londone, o ne Liublino 
komitetui, kuris susideda iš 
Maskvos agentų. Viešuose 
mitinguose ir spaudoj varo- 

Lenkiios namų armija, ma pikčiausia propaganda

mą
racijos sv. .......... ->i,vm/.00

Pranciškaus parapijos Lavv- Detroito Liet. Organiza- 
rence. Mass., skyrius, per cijų Centras, per P. Medonį
Kun. P. M. Jurą ..........$80.55   $310.00

Kun. Emil. Paukštys,
Lowell. Mass. lietuvių au- Chester, Pa................$100.00

kos, surinktos Lietuvos ne- JaCob Maskoliūnas, Chi-
pnklauscmybės rnetu.^ per cag0> ni.................. $10.00
kun. P. V. Žukauske $79.25 Juozas Kaunas, Chicago,

Akrcno Liet Draugijų .............................  ->5.00
tarybos, uer A. Gutauską

. \.............  $150.00 CIVILIAI GALĖS GAUTI
Toronto, Can.. lietuviu PENICILINO

aukos, surinktos vasario IŠ 
d., per J. Yokubyn? $25.00

Cleveianei. Ohio, per Mrs.
M. Cicėnas .......... $300.03

Toronto. Can., lietuviu 
aukos, per A. Frenzeli $25

Mykolas Stoškus, Kanka

Karo Produkcijos Taryba 
pranešė vaistų gamintojam, 
kad nuo kovo 15 tu jfių lei
džiama pardavinėti penici
liną ligoninėms ir dakta
rams, kurie gali tą vaistą

kee, III..................... $80.00 i vaitoti savo pacijentams.
John Kasper, Kankakee.'Penicilinas labai greitai gy- 

111...............................  $2.00 do venerines ligas.

• *

mejimais.
Lieut. Commander Vin- 

cent Maslowski, USN, iš 
Plymouth. Pa,

Major Madton, U. S. A.,1 
1942 m. buvo Army Trans 
port Command, Califomi- 
joj, vėliau paskirtas kur 
ners Pacifike.

Capt. Joseph Matikevi- 
čius, USA, iš Sheatov/n, 
Pa., gydytojas.

Lieut. Kazys J. Matike- 
vičius, USA, iš Nanticoke 
Pa.

Lieut. Frank Matukitis. 
AAF, iš Dalias, Pa., Fly-. 
ing Fortress lakūnas, apdo-; 
vanotas Distinguished Fly-j 
ing Cross, Air Medai with 
Three Oak Leaf Clusters, 
dąug kartų dalyvavęs misi
jose prieš vokiečius.

Lieut. Albert K. Mažei
ka, USMC, iš Worcester. 
Mass., 1944 m. užmuštas 
ekspliozijoj Marinų bazė
je, Quantico, Va.

Lieut. Claude Meconis, 
AAF, iš Grand Rapids, Mi- 
chigan, yra atlikęs 30 misi
jų iš Anglijos, apdovanotas 
Distinguished Flying Cross 
ir Air Medai, 1944 m. gri
žo j USA.

Capt. Peter G. Medonis, 
AAF, iš Detroito, 1944 m. 
grįžo iš Anglijos.

Lieut. Krizostomas Men- 
delis, AAF, iš Brooklyno, 
gydytojas.

Lieut. Lawrence L. Mel- 
las, AAF, iš Edwardsville, 
Pa., Liberator “Dirty NelF 

buvo jurininkas Norvegų lakūnas, daug kartų bom- 
laive ir po daugelio nuoty- bardavo japonų okupuotas 
kių Afrikoje pasiekė Angli- salas PacifiKe, apdovanotas 
ją, kur Įstojo Į RAF, pada- Air Medai su Oak Leaf 
rė 30 misijų priešo teritori- Cluster.
jon, 1942 m. perėjo j Ame- Lieut. Bronius Meškis, 

USA, iš Chicagos. advoka
tas, 1944 m. buvo Aleutian 
salose

Lieut. Kenneth E. Mika
lauskas, AAF, iš tlew Bri
tain, Conn., lakūnas, yra 
nušovęs vieną priešo lėktu
vą; už ypatingą pasižymė
jimą apdovanotas Air Me
dai su Three Oak Leaf 
Cluster.

Leitenante Victoria Mil- 
ler, WAVES, iš Los Ange
les, Cal., slaugė.

Ensign Edward T. Minei-

____ TTCA
515, von, 13
Conn., meteorologas Angli
joje- ! . _

Lieut. Lastauskas, USA, 
iš Mt. Carmel, Pa., gydyto
jas.

Lieut. Laurence A. Lau
raitis, U.S.N., iš Chicagos, 
1944 m. už išgelbėjimą sa
vo lėktuvu katastrofos iš
tiktus jurininkus, apdova 
notas Air Medaliu.

Capt. William Lazauskas, 
U.S.C.G., iš Baltimore, Md. 
1944 m. buvo Texas valti- 
joj-

Lieut. J. Levickas, USN. 
iš So. Bostono, dirba povan
deninių laivų tarnyboj nuo 
1926 m.

Lieut. Kazys Linkevičius, 
USMC, iš Calumet City, III., 
pasižymėjo prieš japonus 
Pacifike, 1944 Tarawa sa
loj buvo sužeistas ir už tai 
jam admirolas Nimitz Įtei
kė Purple Heart Ordeną.

Lieut. Stasys Linkevičius, 
USN., iš Calumet City, III., 
lakūnas.

Lieut. Clarence Lipsky, 
AAF, iš Great Neck, L. I., 
lakūnas, 1942 m. žuvo bom
barduojant Europą. Atrodo, 
kad jis buvo pirmuoju Fly
ing Fortress auka, negrįžu
sia iš dienos metu Įvykdy
tų bombardavimų.

Capt. Al Lukas, AAF, iš 
Chicagos, lakūnas, 1940 m.

rikos oro jėgų tarnybą, vie
nintelis lietuvių kilmės na
rys American Flying Aces. 
1944 m. paskirtas į Pacifi- 
kc kovų sritį.

Lieut. Charles Lunskis, 
USA, iš Elizabeth, N. J. 
1944 m. buvo Anglijoj.

Lieut. Alfred Mackevi
čius. USA, iš Maspeth, L. 
I„ armijos medicinos dali
nių karininkas.

Lieut. William P. Malas- 
kis (Mikalauskas), AAF, iš 
Du Bois, Pa., lakūnas, 1942
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Aštunta* PuslagU'
BOSTONAS NORI GAUT 

MĖSOS IŠ KANADOS

Bet negauna, nors Kanadoj 
panaikintas racionavimas

PRANAS STANKŪNAS 
DAINUOS S. BOSTONE

Jis daug dainuoja kitatau
čių operose

Suspendavo miesto tarybos 
narį Sullivaną

Vyriausybė apdpvanojo 
Dorchesterio lietuvių 

šeimynų

Pasižymėjo So. Bostono 
lietuvių sūnūs

. . Bostono dienraštis “Tra-
Dorchesteriečiai Jonas iiįveler” pereito ketvirtadienio 

Eugenija ^Tuzinai šiomis laidoje Įdėjo kario Antano 
Žardeeko paveikslą ir pa-

Leitenanto A
tėvai ©vena South“'^^0 
ne. 2 Mercer St. OOSto-

Kovo 21 d., 1945
.v dfccko Prašo slaugių armijai ir 

laivynui

Gaisras tunely

Laikinasis miesto tarybos 
j pirmininkas Dwyer suspen-

-------- davo neribotam laikui Bos-
• Balandžio 29 d., 3 vai. tono miesto tarybos narį 

1' Sullivaną. Jis negalės da
ly vaut miesto tarybos posė-i 

kol neatsiprašys. ■

V’iena Bostono mėsos pir- dienomis gavo vyriausybės
'kliu firma kreipėsi i Kana- skirtą jų sunui medalį su skelbė linksmą žinią jo *tė- Požemių geležinkelėi 
dą. kad gauti mėsos. Kana- ąžuolo lapais. vams. Už pasižymėjimą ka- nelyje, tarp Ąridrew ir r
doje mėsos yra užtektinai; Tuzinų sūnūs Bronius tar- ro veiksmuose '------  4 ’—1';" vo“
ir racionavimo sistema ten navo oro jėgose ir buvo šta- nas

Armijai ir laivynui reikia 
daug slaugių, kurios prižiu
rtų sužeistus ir sergančius 
kareivius* Bostono majoras 
Kerrigan prašo, kad slaugės

po* pietų. Gavin Sehool audi
torijoj, F ir 7th Sts.. South 
Bostone, girdėsi dainuojantįdžiuose 
brooklynieti Praną Stankų-'ar kol.suspendavimas nebus savo mėsa Kanada taupo 
ną. Jis yra plačiai žinomas atšauktas. Anglijai ir jcs dominijoms,
ir mėgiamas amerikonų Sullivan nusikalto tuoj Visą pereitą savaitę Bos-

jau atšaukta. bo sjiržentas, bet pereitą
Bostono firma gavo toki gegužės mėnesĮ jis be ži- 

atsakymą: “Gaila, bet mė- nios dingo “kaž kur” Aust- 
sos pristatyti negalime, nes ralijoj, bombarduojant prie- 
vyriausybės patvarkymai, šo vietoves. Apie sunaus li-
neleidžia.” kimą tėvai da neturi žinių.

Bostono firma mano. kad —--------------

riksmuose jaunas Anta- lumbia stočių pereita i>env'iStou^ i armiją ir laivyną sa-
Žardeekas buvo apdo- į tadienį buvo kilęs g ST'° noru*
tas 2 bronzo zvaigz- kurį iššaukė sugedę ~1 įssauKe sugedę am . i "

laidai. Dviem valando ' ' IiondsU!> lr sta’
t.l’Oli LriM - — •

Išlaužė Silkinio barbernę

Tarp pereitos subatos va-tarpe ir yra daug dainavęs kad negavęs leidimo kalbė- tone stigo mėsos. Bet tai e-\aro f,- «į0 panedėlio mo 
operose. Lietuviams Pranas ii ėmė baltis su pirmininku, i sami tik pradžia, toliau bu- r Jo kJ™ ič^iast-j

----------------- Isia da blogiau.Stankūnas yra žinomas jau 
suvirs 25-kių metų. Mes ii 
girdime iš gramofonų plok
štelių ir per radiją. Dabar 
turėsim progos ji asmeniš
kai mauti ir girdėti gra
žiai. tobulai pildant lietuviš
kas dainas bal. 29 d. Mat. 
tą dieną Minkų vedama ra
dijo programa minės savo .
11 metų sukaktuves ir Pra- aonis paliko žmoną Mari- cj.--»re-a įr atsigulė. Keist
nas Stankūnas bus tos die-'Jon> .v^ną,.s¥n’^ .dviD . budu rūkytojas išliko gwas
nos žymiausis artistas. jtens ir broliu Andrių. Pa&Į- :r sveikas. *

* Pranas Stankūnas yra! dotas kovo i d., New Cal-

Mirė Jonas Mickevičiuj C i gare tas padegė namą

Cambridge buvo išplėšta 
lietuvio Leono Silkinio,bar
beni ė. po numeriu 783 

i Main St. Vagys išlaužė ge
ležines grotas ant durų, iš-Susilaukęs 68 metu am- • ------- —v -žiaus kevo 4 d mirė Jo- □ AK,. La wi ence >u- jaužė duris a. įgibriovę i vi-.

’ didokas an;irtiirnpriT’"1 du pavogė daug daiktų. Nu 1

daug daiktų pavogė. 
Policija nuėmė pirštų

antspaudas nuo durų ir jieš
ko vagių.

vanotas 2 bronzo žvaigž
dėm ir iš štabo saržento pa- ros 
aukštintas Į leitenantą. buvo sustoję traukiniai ,rniras- savaitę įdėkit j j«*»s 
____________________ _ _________________ Udl- "emaiiau kaip decimų kito

vary kapinėse. Buvo kilęs iš 
Vidurgirio kaimo. Girkal- 

mus vra‘Ri° ParaP- Amerikoje išgy-
,. - • metus- PP“ “Keleivio", skairvtoja 0-
Klause pne So. Bostono I-ie- kuri gyvena

įtuyių Piliečių Draugijos. Cambri^fc. a#nlfe edieno 
pne v ytauto ir prie Lietu
vos Dukteių ir Sūnų.

Iš amato velionis buvo 
ŠĮ pirmadieni tapo palai- siuvėjas ir visa laiką dirbo

southbostoniečiams daina
vęs. bet jau senai. Todėl 
jisai dabar pas 
laukiamas ir visu bus gra-'v®no aPie 
žiai pasitiktas. * 1

Užsimušė worces ter ietis,
Antanas Janušonis

Ona Čiapienė gavo pilie
tybės popieras Policijos komisionierius 

nenori daugiau algos

dotas nelaimingai miręs drapanų siuvyklose. 
Antanas Janušonis. Iš Lie- . Likusiai, šeimynai ‘‘Kelei- 
tuvos jis paėjo iš Seinų ap- V1S reiškia gilios uzuojau- 
skrities. Buvo vienas veik- Gos
liausių \vorcesterietis lietu
vis; karštas tėvynainis, ge
ras ir energingas veikėjas, 
ilgametis ‘‘Aušrelės” choro 
narys, geras vaidintojas. Jis 
dar pirmojo pasaulini

Žuvę lietuviai kareiviai

Bostono policijos komi
sionierius Sullivan Įteikė 

.y..? c.leno- pVOtest« valstijos legislatu- 
rr;1~ Pilnas pmet.t bes raj p^g bilių. kuris siūlo
popiertts. . ?‘V ""e sa\° į padidinti komisionieriaus
vardį :• pavartę : Anniejalą nuo $g.(xjo iki S 12.000 
M. Cluipas. metams.

Sullivan sako, kad jam 
butų gėda imti didesnę al
gą, kuomet jo departamento 
nariai policistai gauna tik 
bado algas.

Bostone gan pristigti ir 
pieno

Massattuse-s
kreipėsi : fe^eraję valdžia.
kad ji duotųKaro departamentas pa- Y--.n — • - ... OI JŲ 1^-'nirto Tiesino 7nvncm

ir. L-lij-rtIV r.m \Z

skelbė naują žuvusių karei 
viu sąrašą iš Mass.

;osi- 
Ri:aiu

X* J

' ♦ jr
•• -r'.4, QF US

vals: i-
prądžicje prie tuomet Ame- Tarp jų randam siuos•i • __ -i -_ r*_ ___ k 'iatnvinc •

jie busią priverst: parduoti 
savo karves. kuriem? stinga

Darbo Federacija laimėjo 
rinkimus Lawrence

rikoj veikiančios art. Vit
kausko gropės priklausė ir 
buvo vienas iš tos grupės 
rimtųjų vaidintojų. Buvo 
labai malonus ir doras žmo
gus, nevedęs, 53 metų am
žiaus.

Velionis pragyvenimą da
rė statydamas bei taisyda
mas namus. Pereitos savai
tės ketvirtadieni jis taisei 
vieną lietuvių namą ir nuk
rito nuo palaipų. Krito jisai, 
atbulas, todėl kad ir iš ne-i 
didelio aukščio, vos apie 12 
pėdų, tačiau neturėdamas 
progos rankomis nei kiek 
susilaikyti, galva pataikė Į 
cementini grindini ir vietoj 
užsimušė.

Labai gaila šviesaus lietu
vio, gero veikėjo, nuošir
daus draugo ir didelio Lie
tuves mylėtojo!...

įetuvius:
Edvardas Gainis 

mervillės.
Bcnis Krupavičius iš Lo-

wellio. ® ____
Petkevičius išAlfonsas 

VVebsterio.
Visi žuvo Europos karo 

teatre.

pašaro. Pacific Mills kompanijos
Jei bus sumažintas karvių darbininkai Lawrence ture- 

įs so- skaičius, šjos, valstijos mies-’jo pasirinkt uniją, kuri juos 
tams ir miesteliams gali pri atstovantų derybose su komi 

panija. Didžiuma balsų jie
----------------- pasirinko Darbo Federaci-

Pagautas “kunigą*” bandė ją. už kurią buvo paduoti
nusižudyti 2,183 balsai. Nepriklauso

ma unija gavo 1,157 bal-

Bušo nelaimėj sužeista 
14 žmonių

cp o „ . x- įbuvo sravęs kunigo drabu-Tarp Bostono ir Xonvoę- j £ įD5i
do pereitą savaitę susikūlė.v- ® !
Norwoodo busas. Nelaimėj D ya

Iš Deer Island kalėjimo sus. Viso tos kompanijos 
pereitą savaitę bandė pa- dirbtuvėje yra 4,076 darbi- 
bėgti vienas kalinys. Jud- ninkai.
kins Smith. Kažin kur jis

Banditai ižsinešė 2,200 
dolerių

Sūnus pagerbė motiną

•>: • •n U ■rnu i w i?
•>

■K.... I B
ž'?1B A 11 w a.vnnifc w ryy r

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora
BORIS BEVERAGE CO.

c.jos programa aumanlji ne į £&*£***£>
9I0 kSUklii Urp X
?0?30“ biuL9/30 I ’T’J “>«• <->

1. Muzika.
2. Dr. Rudokiutė, daini

ninkė.
3. Pasaka apie Magdutę.

vems j namus ir sales. 
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas 

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

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVR, 

BOSTON", MASS.
TeL Commonweaith 4570

sužeista 14 žmonių, didžiu 
moj moterys.

Tarp sužeistųjų yra viena 
lietuvė, S. Steponavich iš 
Norwoodo. ,

Uždaro valstijos kalėjimą 
Charlestowne

artu sargas jau rengėsi -iaHHai-vt vartus ir “kurT,TS maskuoti banditai; Po programos parašykite išleisti bet kitas ji pažSo !*«»« ^vaitę įpuolė Co-jsavo įspūdžius ir nusiųskite 
ir nulaikė Nepavvku< i=- lurn°ia Comice kompanijos šiuo adresu* VVORL Sta 
trukti iš kalėjimą Smith Cambridge ir pa
bandė nusižudyti. Dabar jis -l0 >e 2.200 dolerių, 
randasi ligoninėj.

tion, Lithuanian Program. 
Boston, Mass. S. Minkus.

Gubernatorius Tobin Įsa-į 
kė uždam valstijos kalėji
mą. kuris randasi Charles-

Karo veiksmuose sužeisti 
lietuviai kareiviai

Juzė? Stančikienės sūnus,Į |own Jame esantieji kali- 
Edvardas u; Valteris, sio-lniai vra pe,.keliami i Nor
ime dienomis savo mamytei folk kalėjimą.
surengė jos gimtadienio su- 
kakties pokilĮ. Buvo susi
rikę Stančikienės giminės.
artimi draugai ir draugės. 

Senai buvom matę Juzę
Stančikienę kur nors viešai 
pasirodant. Dalykas toks.

Nori panaikint mirties 
bausmę

Massachusetts 
legislaturai vra

valstijos
pasiūlyta

Karo depaitamentas pa
skelbė naują sąrašą sužeis
tų kareivių. Tarp jų radom 
du lietuvius — Praną Mar-j 
kūną ir Stasį Palaimą.

Markūno motina Ona gy
vena ant G St.. So. Bostone: 
Palaimo — Tremont Street. 
Cambridge.

kad ją kankina reumatiškiĮ rezoliucija, kad panaikinti 
mirties bausmę. Bilius Į- 
teiktas teisių komisijai, ku
ri ji svarsto.

skausmai.
Svečiai ir viešnios gra

žiai laiką praleido. Išsiskir
dami visi linkėjo, kad Ju
zė greitai pasveiktų ir vėl 
galėtu dah"vauti svkiu su 

N. J.

Nori tirt padėtį New 
Bedforde

visais.

Išvogė automobilių pa
dangas

Pranas Ragauskas mirė

Maasachusetts legislatu
rai yra pasiūlyta ištirt pa
dėtį Nevv Bedforde, ki r fe- 
deralė vyriausybė nori pri
verst dalį audėjų, kad jie 
eitų dirbti Į gumos fabri-Į 
kus.

Sumanymą davė republi
Pereitą nedėldieni South 

Bostone staigiai mirė Pra
nas Ragauskas. Jis nuėjo 
prausyklon nusiskusti, ištie
sė ranką pasiekti skustuvą, 
ir susmuko. Velionis senai 
jau nesveikavo, bet pasku
tiniais laikais buvo jau pra
dėjęs lyg ir taisytis, lazda

Nežinomi piktadariai iš
kraustė Clayman Bros. kom 
panijos sandėlį, iš kurio iš- konai, bet demokratai jam 
nešta daug naujų automo- yra priešingi 
biliams padangų. Piktada- * -----—
riai nesurasti.

Prašo daugiau popieros 
it skardos

Reikalauja padidint valsti
jos tarnautojų algas

Massachusetts legislatu-
--------  rai yra pasiūlytas sunany-

Bostono gyventojai vėl mas padidinti algas valsti- 
raginami rinkti seną popie- jos tarnautojams, kurių y-

pasireindamas jau vaikščio- rą ir skardą. Popiera ir skar ra apie 17,090 
jo po Broad\vay. širdies da reikalingos karo pramo-' Sumanymas 

.i i massmūgis hm o netikėtas 1 nei,

CASPER’S BEAUTY SALON
738 BROADWAY

Special—Every Monday, Tuesday, Wedne*day

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

EXPERIENCED MANICURIST ALWAYS PRESENT 
Telephone: SOL" 4645 No Appointment N’ecessary

Open Thursday Nights

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkass

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Z?-

da svarsto-’
i’

Parduodam Visokius Gėrimus

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos. ■*> 2 Ifci « 

ir 7 iki ».

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS 

Telefonas: SOUth Ronton 112»

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insuranco 

«1« W. BROAOWAT 
SOUTH BOSTON. MaSS 

Office TeL So Boston 0848
27 ORIOLE STREET 

W ėst Roahury, Maea 
Tel. Parkway 123S-W

Tel. SOL" 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE,
BOSTON. Telef. Fafayette M71

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimą

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedėliom. nuo 10 ryto fld L

'Į r«l

SV

Prašom atsilankyti Į musų naują biznio vietą. 
Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų 
ir kitokius gėrimus. Remkit savuosius.
Savininkai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak

South Boston Liquor Store, Ine.
134 W. 6th dž Cor. D Sts., South Boston, Mas*.

Tel. SOU-3645 (15)
——— —y—ą>«

Gyv- tim
: DrJoseph A.Gaidis

OPTOMETRISTAS
Valandos: » fld 11 

2 iki B, 
7 fld •. 
t fld U 

ir
ARIU DAKTARAS 

(Stabo defektuotas skb Ir tinka- 
moJaikOj ^rųUna

114
LAWRKNCS. MASS.

S. BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBTN1NKE 
LIETUVIU GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Tori Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TaL SOUth Boston 25M
Sunaus gyvenamoji vieta: 238 Darehaatar Are.

Tai. COLumkia 2M7

TaL TRObridfce 62M

Dr. John Repshis
(REPiYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir t-A 

NadėHomis ir SraatadiaaMs: 
aaa 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
Inmaa at. arti Ceatral afcv. 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Inaured

Movara)
Perkraus tom 

Ba pat ir j to 
Urnas vietas

Savai prieDora, kaina prieinama.
228 BR0ADWAT.

SO. BOSTON, MASSu 
TaL SOUth Boaton MIS

t t




