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Nacių Vokietija Klumpa 
Po Amerikiečių Smūgiais

BERLYNAS EINA IŠ 
PROTO

Hitleris sušaukė nepaprastą 
savo gauleiterių konfe

renciją

Vėliausios žinios sako, 
kad amerikonams iki Ber-i 
lyno šios savaitės pradžio
je buvo apie 250 mylių, o 
rusams tik 32 mylios; bet 
rusai jau kelintą savaitę 
stovi nuo Berlyno tokiam 
atstume ir nei žingsnio ne
pažengia pirmyn, kai tuo 
tarpu amerikiečių šturmas 
eina po 35 mylias Į dieną 
Berlyno kryptimi.

Amerikiečių ofensyvą bu
vo kiek susitinkdžiusi tik 
ties Reino upe, ant kurios: 
vokiečiai susprogde tiltus.; 
Be to, amerikiečiams netaip 
lengva privežti savo armi
jai maisto ir amunicijos., 
Juk vien tik per Atlantą vi-i 
są medžiagą reikia gabenti 
apie 2,500 mylių; o paskui! 
da reikia viską iš laivų iš
krauti ir kelis šimtus my-1 • I

Pnnnikinti Lenkijos 
pinigus

Londono žiniomis, Liub
lino (komunistu) “valdžia” 
panaikino visą iki šiol bu
vusių zlotų valiutą, kurios 
buvo apyvartoj daugiau; 
kaip 10 bilionų zlotų. Jų i 
vieton bolševikų “valdžia” 
leidžia naujus zlotus. Žmo
nės, kurie turėjo senųjų 
zlotų, galės išsikeisti Į nau
ją valiutą nedaugiau kaip 
*500 zlotų. Naujas bolševikų 
“valdžios” zlotas busiąs ly
gus Stalino rubliui, o tas 
rublis, kaip žinoma, tarp
tautinėj rinkoj neturi jokios 
vertės.

Bolševikų propaganda 
skelbia, kad prie Liublino 
“valdžios” Lenkijoj atgiju
si visa pramonė, atsidarę 
visi fabrikai, krautuvės ir 
gyventojai džiaugiasi “nau
ja tvarka.” Bet Londone 
gautos tikros žinios sako, 
kad visa tai melas. Fabrikai 
stovi uždaryti, žmonės ken
čia baisų vargą, o dabar, 
kai Liublino “valdžia” pa
naikino žmonių sutaupąs, 
jų vargas busiąs da dides
nis. Bolševikai įvedė Lenki
joj ir Maskvos laiką, kuris 
visai netinka Lenkijos geo
grafinei padėčiai, nes saulė 
čia teka daug vėliau.

lių trokais ir traukiniais ga
benti i frontą. Tai n etai ) 
kaip rusams, kurie kariauja 
beveik namie. Bet nežiu-; 
rint tų sunkumų, amerikie-! 
čiai pasistatė per Reiną i 
pontonų tiltus. prisivežė 
reikalingos armijai medžia
gos, ir eina šuoliais Berly
no link.

Jeigu didesnių kliūčių ne
pasitaikys, tai Berlynas bus 
paimtas piiTna negu kas 
nors tikėjosi.

Žinoma, gali da pasitai
kyti nenumatytų kliūčių. 
Bet kai šioje valandoje da
lykai išrodo, tai Vokietijai 
galas jau nebetoli. Ji gali 
suklupti bet kurią dieną.

Šią savaitę iš Šveicarijos 
atėjo žinių, kad Hitleris su
šaukęs nepaprastą savo mi
nisterių ir gauleiterių mitin
gą Berchtesgadeno kalnuo
se. Nors tos konferencijos 
tikslas nežinomas, bet vie
nas vokiečių karo ministeri
jos valdininkas išsireiškęs, 
kad Vokietija turinti laukti 
“nelaimingų žinių.”

Į Švediją atvykę iš Vokie
tijos sako. kad nepaliauja
mas Berlyno bombardavi
mas iš oro varo vokiečius iš 
proto. Jau 50 parų be jokios 
pertraukos ant Berlyno 
krinta bombos. Žmonės ne
gali nei darbo dirbti, nei 
susisiekti, nei pasilsėt.

Todėl gali but. kad tos 
“nelaimingos žinios” bus 
Berchtesgadeno konferenci
jos nutarimas pasiduoti ali- 
jantams be jokių sąlygų.

Naciams nelaimingos ži
nios bus labai laimingos 
mums. Laukim tų žinių bet 
kurią valandą. Kai išgirsim 
fabrikų sirenas švilpiant, 
tai reikš, kad karas Euro
poj jau pasibaigė.

Kreditas už tą pergalę 
priklausys vienai tik Ame
rikai. Amerikos technika ir 
agrikultūra bus atlikus ste
buklus. Mes busim sutriuš
kinę kiečiausi pasauly mili- 
tarizmą, išmaitinę Rusiją ir 
išgelbėję Didžiosios Britani
jos imperiją. Ir tuo pačiu 
laiku mes busim likvidavę 
geltonąjį pavojų visai Va
karų civilizacijai.

Jeigu ne Amerikos de
mokratija, tai per šį karą 
butų žlugusi ir Anglija ir 
Rusija. Rudas banditizmas 
butų paskerdęs savo raudo
nąjį brolį. Gaila, kad ne 
abudu jie žlunga!

VOKIETIJA DEGA

Alijantų kareiviai įeina į vokiečių miesteli. Jis visas jau suardytas ir dega. 
Taip išrodo visa Vokietija, kur eina alijantų armijos.

Vokiečiai prašo 
taikos?

BERLYNAN BE 
SUSTOJIMO?

Ar Litvinovas gryš 
Amerikon?

Prašymas esąs paduotas 
per Airiją

‘Tiltas ar ns
per

ns, mes eianm 
Reiną!’’

Dabartinis ambasadorius 
Gromyko busiąs atšauktas

NORVEGIJOJ PRASIDĖ
JO SABOTAŽAS

PAĖMĖ DAUG KARO 
GROBIO

Pereitos savaitės pabai-į Tokiais ūbaisiais šian- 
goje vėl pasklido gandai. , dien žygiuoja per Vokieti- 
kad nacių Vokietija nori I ją amerikiečiai. Vienas ko- 
taikos. Londono dienraštis; respondentas, kuris vyksta
“Daily Telegraph" prane
ša. kad nacių Vokietijos mi
nistras Edward Hempei 
padarė Airijos prezidentui 
De Valerai vizitą ir įteikė 
savo vyriausybės taikos pa
siūlymą.

Londono dienraštis dau- 
giaus smulkmenų nepaduo
da, tik sako. kad nacių vy
riausybės pasiūlymas buvęs 
perduotas Jungtinių Valsti
jų ministrui Dubline.

su amerikiečių Trečiąją Ar
mija, praneša, kad iki šiol 
jis da nematęs tekios galy
bės. kokią sudaro Amerikos 
ginklai. Kur eina amerikie
čių tankai ir infanterija, 
prieš juos viskas trupa ir 
griūva. “Ištisi Vokietijos 
miestai yra pavirtę griuvė
siais,” jis sako. “Retai kur 
stūkso iškilęs namas. Su
naikinimas toks didelis, kad 
keliai užversti griuvėsiais ir

Scripps-Howard laikraš
čių trusto bendradarbis p. 
Danton Walker sakosi ga
vęs tokių “patikėtinų ži-
nr

Viskas rodo. kad anks- suardytais vokiečių koro pa 
čiau ar vėliau nacių Vokie-' buklais. Šitas laužas dažnai 
tija turės pasakyti,, kad ji mūsiškius sutrukdo, kol jie 
pasiduoda be jokių sąlygų, nuvalo jį nuo kelio. Jie ne

kantriai skubinasi i Berly-
JUOKDARIAI

Gudrus Senato vyrai pra
dėjo svarstyti, kas reikia 
daiyti, kad Amerikos gy
ventojai galėtų gauti dau
giau mėsos. Visų pirma, jie 
pareiškė, kad dėl mėsos sto
kos esanti kalta “juodoji 
rinka,” o kad tą rinką iš
naikinti. reikia esą pakelti 
mėsos kainas.

Tuo tarpu gi visiems aiš
ku, kad ne dėl to mėsos 
stinga, kad “juodoji rinka” 
ją pardavinėja, bet dėl to, 
kad “lend-lease” gaspado- 
riai išsiuntė Amerikos mėsą 
užjurin. Tegul jie duoda 
mėsoš žmonėms kiek rei
kia, o juodoji rinka išnyks 
pati savaime. Pakėlus mė
sai kainas, daugiau mėsos 
neatsiras. Mėsa ir taip jau 
perdaug brangi. Pakėlus 
kainas da aukščiau, “juoda
jai rinkai’’ butų geriau.

ną. Aš mačiau jų uždėtas 
ant trokų iškabas: ‘Berlin, 
Non-StopP Ant kitų uždėti 
užrašai: ‘Across the Rhine 
—Bridge or no Bridge*.”

Tas* korespondentas? va 
žiuodamas armijos “džv- 
pėj,” matęs daugybę vokie
čių kanuolių, kurios gulėjo 
sudaužytos ir išmėtytos 
Sunkiosios jų kanuolės esan
čios traukiamos motorais 
arba trokais, o lengvesnės 
—arkliais. Todėl vienoj 
vietoj ant kelio gulėjo net 
apie 400 arklių, vieni jų dar 
gyvi, kiti gi baisiai sudras
kyti. Tokį sunaikinimą ple
čia Amerikos ginklai.

REIKALAUJA NEPRI
KLAUSOMOS PALES

TINOS

Amerikos Laivynas Jau 
Nebetoli Nuo Japonijos

NUKIRTO 475 PRIEŠO 
ORLAIVIUS

;Iš Tokijo jau prasidėjo gy
ventojų bėgimas

Klumpa po Amerikos 
(smūgiais Vokietija, smunka 
nuo koto ir Japonija. Iš To
kijo pranešama, kad Ame
rikos laivynas jau šturmuo- 

ija Okinawa salas, vos tik 
i 380 mylių nuo Japonijos. 
Esą, atakoj dalyvauja 13 
lėktuvų laivų, 11 šarvuočių, 
10 skraiduolių ir 23 nai
kintuvai.

Tai šios savaitės žinios.
Gi pereitą savaitę Ameri

kos laivynas buvo nuplau
kęs visai Japonijos pašo- 
nėn ir paleidęs oran savo 
bombanešius, kurie užklupo 
pasislėpusius japonų karo 
laivus siauraose uostuose ir 
smogė juos bombomis. Mū
siškiai bombanešiai sudau
žė 17 priešo karo lai vii ir 
sunaikino 475 orlaivius.

Tai buvo drąsiausis žygis 
prieš Japoniją, tačiau jos

Nevv Yorke gyvenantieji
natvlnovo oraugai 

atvirai kalba, kad Sovietų 
Rusijos ambasadoje Wa- 
shingtone “bus stambių at
mainų.” Jau kuris laikas ru
sų diplomatams vis mažiau 
sekasi ir Maskvoje rimtai 
kalbama, kad į Washingto- 
ną reikės pasiųsti Maksimą 
Litvinovą — tą patį, kuris 
išgavo Amerikos pripažini
mą Sovietų valdžiai ir ku
ris nesykį “ištraukė iš ba
los” rusų diplomatus.

Walker sako, kad dabar
tinis rusų ambasadorius 
Gromyko busiąs atšauktas 
į Maskvą, arba gausiąs 
“naują vietą” kurioje nors 
lotinų Amerikos respubliko
je.

8,000 LĖKTUVŲ DAUŽĖ 
VOKIETIJĄ

Jau mėnuo su viršum kaip 
alijantų aviacija daužo Ber
lyną ir kitus Vokietijos 
miestus. Pereitos savaitės 
pabaigoje Vokietijos mies
tams sprogdinti buvo pa
siųsta net 8,000 karo lėktu
vų.

AMERIKA NETEKO ARTI 
900,000 VYRŲ

STABDO TROKUS 
VIŠTOMIS

SU

Massachusetts valstijos 
policijai įsakyta neišleisti 
trokų su vištomis, kurias 
spekuliantai čia supirkinė
ja ir gabena Nevv Yorkan.

Pereitą savaitę "VVashing- 
tone buvo paskelbta, kad 
nuo karo pradžios iki šių 
metų kovo 14 d. Amerikos 
laivynas ir armija neteko 
jau 859,587 vyrų. Iš to 
skaičiaus 150,310 buvo už
muštų. 464,730 sužeistų. 
88,900 dingusių ir 64,430 
nelaisvėn patekusių.

Pereitą savaitę nuostoliai 
pašokę apie 20,000. Taigi 
iki šiol bendra skaitlinė gal 
bus pasiekusi jau netoli 
900,000 vyrų.

BOSTONE KARŠČIAI
MASKVA NORI RYŠIŲ 

SU VATIKANU

Telegramos sako. kad 
Norvegijos patriotai pradė
jo sprogdinti ir kitokiais 
budais naikinti vokiečių į- 
rengimus. Patriotams pata
rimų ir nurodymų duoda 
tremtinė Norvegijos val
džia, kuri gyvena Londone. 
Sakoma, kad Norvegijoj 
dabartiniu laiku esą apie 
200,000 vokiečių kareivių. 
Tų okupantų norvegai bai
siai nekenčia, nors jų Quis- 
lingas parsidavė naciams, 
taip kaip l.eiu ių Paleckis 
ir kiti parsidavė bolševi
kams.

Amerikos karo vadovybė 
praneša, k*ad musų pirmoji 
ir devintoji armijos Reino 
krašte paėmė 2.500 vokie
čių vagonų ir 350 lokomo
tyvų. Visi sveikutėliai, nes 
vokiečiai nespėjo juos su
sprogdinti.

Be to, į amerikonų ran
kas pateko 20,000 kitų va
gonų ir 40 lokomotyvų, ku
rie daugiau ar mažiau ap
gadinti. Jie bus pataisyti ir 
paleisti į darbą.

Da nėra žinių, ką turi 
paėmusios anglų ir kana
diečiu armijos

OPA PRAŠO DAUGIAU 
LĖŠŲ

Kongresui pasiūlytas bi
lius. kuris reikalauja da 15 
milionų dolerių Kainų Ad
ministracijai. Pinigai esą 
reikalingi “kovai prieš in
fliaciją ir spekuliaciją.”

Kairo mieste. Egypte, į- 
vyko svarbi konferencija, 
kurioje dalyvavo septynių 
Arabijos valstybių atstovai. 
Pasirašytas Arabų Lygos 
Čarteris, kuriame reikalau
jama nepriklau>' 'mos Pales
tinos. ,

Iki šiol arabai buvo prie
šingi Palestinos nepriklau
somybei.

Romoje vėl eina kalbos, 
kad Maskva daro pastangų 

j užmegsti ryšius su Vat i ka
lnu. Taip pat eina 
j kad Maskva
1 Washingtono, 
tarpininkautų 
ir popiežiaus.

yra
kad
tarp

gandai 
[įrašius 
šis pa- 
Stalino

ŽVEJAI NORI DAUGIAU 
ALGOS

Bostono žvejai pareika
lavo daugiau algos, bet kai
nų administracija jų reika
lavimą atmetė. Sako, jie 
uždirba gana, apie $5.000 
per metus.

Po sunkios žiemos. Bosto
ne prasidėjo karščiai. Perei 
tą savaitę termometras pa
siekė 79 laipsnių, o šį ant
radienį buvo net 85 laips
niai.

SUSPROGDĖ GESTAPO 
ŠTABĄ DANIJOJ

Žinios iš Europos sako, 
kad apie 30 alijantų orlai
vių buvo nuskridę Kopen- 
hagon bombarduoti nacių 
armijos įrengimų. Buvusi 
suardyta prieplauka, kur 
sustoja nacių žvalgyba, to
kia pat kaip bolševikų čeką.

VOKIEČIAI NETEKO 
300,000 KAREIVIŲ

Nuo kovo 1 dienos iki 
šiol Vakarų fronte vokiečiai 
prarado apie 300,000 karei
vių ir daugybę ginklu.

Visiems skaitytojams ir draugams
t

linkim
LINKSMŲ VELYKŲ!

ŽUVO JAU 40 5UB- 
MARINŲ

Šiomis dienomis da viena 
Amerikos submannų nebe- 
sugryžo iš medžioklės. Tai 
bus jau 40-ta Amerikos sul>- 
marina dingusi per šį ka
ra.

laivynas nedrįso išeiti į 
aikštę; gi japonų orlaiviai, 
kurie bandė mūsiškiams 
priešintis, buvo nuskinti že
mėn. Tie jau neskraidys 
daugiau.

Be to, šeši japonų trans
porto laivai buvo nugramz
dinti juros dugnan.

Japonų radijas praneša, 
kad jų. sostinės Tokijo gy- 
ventojų skaičius sumažėjęs 
nuo 7,000,000 iki nepilnų 4 
milionų. Reiškia, iš Tokijo 
pabėgo jau 3,000,000 japo
nų. Pabėgo nuo Amerikos 
bombų. Japonų karo minis- 
teris jau prisipažįsta, kad 
padarė “nepaprastai didelių 
nuostolių.”

Niekas nenorėjo tikėti, 
kad amerikiečiai galėtų iš
mušti japonus iš Filipinų. O 
vis dėlto svarbesnės Filipi
nų sales jau amerikiečių 
rankose. Koregidoro fortą 
japonai atakavo kelis mė
nesius, kol jį paėmė, kai a- 
merikiečių maistas išsibai
gė; gi amerikiečiai dabar 
atsiėmė Koregidorą iš japo
nų į kelias dienas. ;M

MacArthur nesenai prae
tiaČA Irorl Filinrniuwp iann.

nai neteko jau 282,000 ka
reivių.

Amerika laimi visuose 
frontuose!

Masiniai areštai 
Lenkijoj

Bolševikai areštuoja len
kus, kurie kovojo prieš 

nacių okupaciją '

Londono “Dziennik Pols- 
ki’’ praneša, kad Radomo 
mieste, Lenkijoj, visi kalė
jimai esą sausakimšai pri
kimšti buvusios lenkų po
žemio armijos karininkais 
ir kareiviais. Masiniai areš
tai nesiliauja.

Rusai da nebuvo Lenki
jos pasiekę, kaip 27-toji 
lenkų požemio brigada iš
laisvino iš nacių olaipacijos 
Liubartą vo miesteli netoli 
nuo Liublino, ir išlaikė tą 
miestelį savo rankose iki 
atėjo rasai. Tuomet šita len
kų brigada stojo rusams į 
talką ir prade atakuoti vo
kiečius toliau nuo Liuberta- 
vo. Bet rasai lenkus nugink
lavo ir visus jų karininkus 
areštavo. Liubertave rasai 
įsteigė koncentracijos sto
vyklą, kur jie buvo suvarę 
6,000 lenkų karininku. Da
bar iš tos stovyklos lenkai 
karininkai esą imami bū
riais ir išvežami nežinia 
kur. Jų šeimynos bijosi, kad 
bolševikų žvalgyba gali 
tuos karininkus išžudyti.

KĄ LA GUARDIA 
PASKIRS?

Nevv Yorko majoras La 
Guardia senai buvo numa
ldąs “kurioms nors” fede
ralinės valdžios pareigoms. 
J r jis senai butų sutikęs tas 
pareigas eiti, bet... iis ne 
norįs rezignuoti P m»:nro 
vietos, ko r-;iki’lau.'a iti vy
riausybė. La Guardia kol 
kas nepasirenka.

i
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APŽVALGA I Kas Sąvaite
SAKO, CHURCHILL BO’- ti svetimas žemes ir plėsti 

KOTUOJA ARCI- , savo sienas. Skirtumas tarp
SZEWSKĮ mus ii- Sovietų Rusijos yra

toks. kad mes, demokrati-

Pradžia nacizmo pabaigos .Pasigailėkit dvarininkų!

Kodėl Anglijos valdžia, 
kuli k‘tąsyk taip karštai rė
mė trsmtinę Lenkijos val
džią Londone, paskutiniais 
laikais nuo jos atšalo?

Šitą paslaptį aiškina Sir 
Patrick Dollan, kuris, kaip 
praneš i “Scotchman,” sa-

nės anglo-saksų šalys, sten
giamės laimėti karą, kad už
tikrinti silpnesnėms tau- 
tautoms laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą, kai tuo 

. tarpu Rusija stengiasi plės- 
” v savo sienas, kad galėtų 

pasiglemžti Suomiją, Pa- 
baičio kraštus, Balkanus, o

ko, jog Churchillas boiko-jeį ra.-yktų, tai ir Lenkiją, 
tuoja soc: :stą Arciszevvs- įr Rumuniją, ir Vengriją. Ir 
kį, kuris (iaoar eina prem- nežinia, kuo tai gali baig- 
jero pareigas tremtinėj len- ”
kų vaidžioj. ' ’

Nuo to laiko, ka Arei- Cameron pareiškė, kad Ru- 
szevvskis atsistojo ler ’ ka- gjja aįškiai laužo Atlanto 
ometo priešaky, ta,P Ang., cįkupį .. paU pagi_ 
lijos n Lenkijos \ tuozių ne- ra^ tuo budu Maskva pa
buvo da nei Meno tiesiogi- ro<jan^į kad jos parašas 
mo kontakto, sako Sir Pat-į niekQ neverusJir žo_

Nacių Vokietija neteko Amerikoje veikia būrelis 
Saaro srities; alijantų ar- taip vadinamų smetoninin- 

i mijos jau persikėlė per Rei-kų. Jie visada visus kriti- 
,'no upę — Hitleriui ir hitle- kuoja. Vienas jų “Amerikos 
rizmui ateina pradžia pa- Lietuvyje” rašo: 
baigos. “Lietuva... jos vadai, kur-

Labai galimas daiktas, darni nepriklausomą valsty- 
kad taika ateis staigiai — ■ bę, padarė daug politiškų 

| taip kalba rimti laikraščių klaidų, svarbiausia klaida 
komentatoriai ir diplomą- i buvo žemės reformos pasku- 

fcinimo, kuri išgązdė dvar
ponius... padarė mus Lenki
jos pavaldiniais, mes gyve
nome tarsi lenkų kalėjime.”

; tai.
Nacių Vokietija turės pa

siduoti, dėl to jau neliko jo
kios abejonės. Eina kalba

riek Dolan.
Gali būt, kad ištikrujų,

taip ir yra, nes Lamas Ar- SUOMIJOJ STIPRIAUSIA 
ciszevvskis yra žymus Len- PARTijA YRA SOCIAL
IOS socialistų vadas ir per DEMOKRATAI 
keturis vokiečių okupacijos _____
kijos požemy kai tuo ta»- Informacijų Biuras
pu Churchill yra Anglijos j C W I) pasistengė gauti įn- 
konservatoriu partijos žmo- ■ rnaclJU aP1?. Suomijos 
gus, tariant‘lietuviška ter- parlamento rinkimus kūne 
minologija — atžagareivis. į - ko apie sakaitę atgaL Is 
Nuoširdžiam socialistui jis informacijų matosi, kad 
negali turėti simpatijų. Jis,.linkimuose dalyvavo 12 
žinoma, neturi simpatijų irlPart}^ V blokų bei koalici- 
komunistams. Juk mes atsi- 'dsų grupių pasirodė
menam jo pasakytą kalbą sociaklemoki atų
parlamente, kuomet jis ua- viena pati su-
reiškė: “Hitleris padarė Ru- nnko 487,587 balsus.
siją savo priešu, bet jis ne- Antroj vietoj seka “de- 
padarė mus bolševizmo mOlft*atinė sąjunga,” kuri 
draugais... susidėjo net iš keturių gru-

Jeigu Churchill ši; ndien pių: (i) socialdemokratų o- 
pataikauja ir nusileidžia pozicijos, (2) komunistų

džiams negalima tikėti.

Čia matosi Koblenzc miestas Pareinėj, žiūrint nuo Berlyno pusės. Dabar jis 
jau amerikiečių rankose, ita tiltą per Reino upę vokiečiai susprogdino. Mies
tas irgi labai nukentėjęs nuo karo veiksmų. Ši nuotrauka buvo padalyta prieš 
prasidedant šiam karui.

'Didysis Talkininkas'

Stalinui, tai vier tik oėl to. 
kad Stalinas nesusiL ikytų

partijos, (3) mažažemių 
partijos ir (4) “šešių parti-

w ivs. r <x?uxiajiį
Anglijai nebūtų reikalinga ’ įeši buvę seimo nariai, ku- 
Rusijos talka. Churchill rie už priešvalstybinį veiki- 
prie vieno stalo su Stalinu mą buvo pašalinti iš seimo 
neatsisėstų. ir pasodinti kalėjiman kaip

Ar reikėtų tuomet stebė- valstybės išdavikai. Susida- 
tis, jeigu Churcnillas ištik- nusi iš šitų grupiu “demo- 
rujų baikotuotų Arciszevvs- kratinė sąjunga”' surinko 
kį? 354,272 balsus — 33,315

----------------- balsų mažiau, negu surin
ko vieni socialdemokratai.

Trečioj vietoj seka ūki
ninkų sąjunga, surinkusi 

--------  237,595 balsus.
Iš Paryžiaus pranešama,-

kad Maskvos agentai suda- Suomijos seime bus 200 
rė iš komunistuojančiu len- atstovų. Iš to skaičiaus šo
kų komitetą, pavadino j: cialdemokratams teksią 52 
“Pagalba Tėvynei” ir tuo ar 53 vietos, “demokratinei 
vardu sušaukė Francuzijos sąjungai” — 50, ūkininkų 
lenkų suvažiavimą Aulnay sąjungai — 47 ar 48. koali-

eu ieK7w iiwwjv, .kuom ! IV3.

MASKVOS AGENTAMS 
FRANCUZIJOJ 

NEPAVYKO

Sour 3ois mieste. Suvažia
vimo tikslas buvo užgirti 
Liublino “valdžią” ir nu
siųsti Stalinui pasveikinimą, 
kad “išlaisvino” Lenkiją.

Bet suvažiavime komu
nistai pasirodė mažumoj ir 
negalėjo pravesti nei vienos 
savo rezoliucijos. Suvažiavi
mas pasmerkė Liublino 
kvislingų “valdžią” ir išne
šė karštą rezoliuciją už ne
priklausomą ir demokratinę 
Lenkijos respubliką, ir už 
londoniškę Lenkijos vyriau
sybę.

Negana to, francuzų val
džia konfiskavo komunistų 
organą “Nier<>dlegiosc,” 
kuris agituodamas už Liub
lino “valdžią” prirašė daug 
melagysčių apie Jaltos kon
ferenciją.

SKIRTUMAS TARP RU
SUOS IR DEMOKRATI

NIŲ VALSTYBIŲ

Skirtumą tarp totalitari- 
•s Sovietų Rusijos ir de- 
okratinės Amerikos bei 
nglijos valdžiai anądien 
įbrėžė Australijos parla- 
ėnte liberalų part: ^s kal- 
štojas Cameron.

“Iš šitų trijų di.’žiujų 
dstybių,” sa: o jis, “tiktai 
ena Rusija stengiasi grob-

cijos partijai — 27, švedų 
liauckes partijai — 14, ir tt.

IŠS12IOJO

Įtik apie laiką — kaip grei-; Ar girdėjote, didžiausia 
tai ji pasiduos. Į klaida buvo “gązdinti dvar-

Šis karas nuteriojo Vo-Į ponius!” O kas buvo tie 
kietiją; alijantai ras joje dvarponiai?
tik griuvėsius. Ilgam laikui Didžiumoje lenkai, 
vokietis negalės atsigauti, Sakoma, kad žmonės “iš 
nei kariauti. didelio rašto eina i kraštą.”

Bus gerai, jei neatsiras Taip ir su tuo Smetonos ka-
kitas agresorius, kuris drum valierium. f lenkus jis siera
stų pasaulio taiką ir ramy- i ir ugnim spiaudo, bet lenko 
bę. Į dvarininko poką gaudė ir

gaudo. ,
Tai yra dinastijos patrio-Ar bus “triumfo maršas”?eities tironai nėra padarę 

i tiek žalos, kiek jos prida-į Vienas New Yorko žurna
le Stalino “saulės broliai.” listas, Danton Walker, pra-

Bolševikų Rusija šiandien taip, kad Berlyną paims 
yra Jungtinių Tautų na- raudonoji annija, bus ma- 
rys; ji kariauja prieš nacių žai galimybės tikėtis, kad 
Vokietiją ir kalba už demo- didžiausią šio karo žinią 
kratiją. galėtų duoti Amerikos laik-

tizmas.
Didysis Auksas triumfuoja

Šiomis dienomis buvo pa
skelbti kelių kompanijų ra
portai, kiek jos turėjo pel
nų 1944 metais. Štai vienas 
pavyzdis:

American Box kompani
ja pernai turėjo gryno pel- 

metais 
pelnė

Franeuzas sako, kad su 198,622 dol. Reiškia, jos
tauriu Jteri™ "An,-n- Gera padala automob- PaT- P^o virš 87,000
TCLrafc.U?-«. IM išlaiko apie 30.000 my- »„b^»i - - do‘erl«!

K. V. neša tokią naujieną
Jau turim žinių, jis sako,

kad Rusijos diktatorius Sta
linas yra pasiruošęs triumfo

Kareivio paruošimas ka- marštui (.Berlyną, kai tą 
1 miestą užims raudonoji ar

mija...
Galimas daiktas, — jeigu

AR ŽINOT, KAD

Savo laiku ta pati bolše- raščiai. Nei vienas Ameri- ’° pareigoms užima maz-
vikų Rusija buvo nacių Vo-įkos korespondentas nelei-:<’aug 1c8?'310”!- \el . uaiuliai, — icku m pernai ture iv ki vi

kietijos sąjungininkė. Ang- džiamas lydėti Rusijos ar- fiSnff i£i raudon°ii armi> užims'no 285,809 dol. 1943
lijos ir Francuzijos atsto-jmijas. Neleido į Varšuvą. *aro tecnmKos n užmes iš gerlyna pat- kompanjja
vams Maskvoje da vedam'neleido į Budapeštą. Nėra tvermes, 
derybas su rusais, netikėtai pagrindo manyti, kad bus 
buvo paskelbta, kad Molo-. w-, .------ —kos įmonės veikiausiai iš

girs tiktai tą, ką praneš pa
tys rusai.”

tovas ir Ribentropas pasira 
šė “draugingumo ir nepuo
limo” sutartį, kuri vėliau

Į- Raudonoji armija Berly
no da nepasiekė. Jeigu ji

Bet tai tik viena kompa-
______ . , nija ir nedidžiausia.

Italų kompozitoriaus G- bar ^(vis^an^vnetos)3 la? Didžiojo Aukso Formulė 
ivrH r.rrmtKor-i-SVis.itcta Dar *'1S ant VldOSJ, tai _ •-- ,

lių kelionę.

gavo “krauju cimentuotosį Amerikos spauda remia; v ^on poetui taussąjungos" vardą. i Rusijos karo pastangas. Mu-: L^a vra T™
Kol Hitleris ir Stalinas ^ spaudos

saliu daug ir palankių rusams ži-jbuvo partneriai, visų
komunistai smerkė šį “įm- - “didžiojo kai-
penateuni karą ir reika-’ ji1VTM><BŽ*Dvrin>a8. lavo taikos. Amerikos ko
munistai siuntė saviškius i Demokratai šitaip n?siel- 
Washingtoną, kad piketuo- gia. Taip elgiasi tik sauva- 
tų Baltuosius Rumus. Ko- Hautojai.
munistai darė viską, kad Maskva ir jos pakalikai 
Anglija negautų pagalbos sako, kad raudonoji armi- 
iš Amerikos. ja “išlaisvino” Pabalcio val-

niu. Jie salėtu duoti ir ciau-

triumfo maišo” veikiausia 
nebus.

Viena pora čeverykų su-i Aš esu linkęs manyti, kad 
1 oiv 1 pirmieji Berlyną pasieks

senai pralenkė ir už savęs 
paliko nabagę Mažojo Plie
no Formulę. Darbininkų al
gos įšaldytos, o kainų lubos__1___1 _

uiSS anglai'K- amerikonai. Jie ™A auKsciauKyia
ba&tPv?n“ P3dU tik "" ' ja.p,rkąd jk, si

Anglų vartojamas žodis į Degtinės maištas 
“cartel” yra paskolintas iš Į
vokiečių kalbos ir reiškia; 4 Karo jėgų direktorius su- 
tarptautinę trustu sąjungą, sikirto su New Yorko majo- 

-------- r " ru La Guardia. Pirmasis iš-

sio
karo Keturios Laisvės teks 
keturiems vėjams?
Atsipeikėjus liberalė

Šitą nusistatvmą komu- stvbes, Lenkiją, Bulgarija! Federalės vyriausybės.leido patvarkymą, kad pa- O ii^Buiųvin^ numu ,;j , o, _ m-.-tarnyboje yra apie 274.000 silinksmmimo įstaigos bu-nistai pakeitė tik 1941 me- ir kitas. Tai kodėl Į tas 
tų birželio 22 dieną, kada "laisvas” šalis neleidžiami 
Hitlerio legionai ėmė verž- laisvos Amerikos žumalis- 1790 metais rusų ir aust-,tis į Rusiją. tai? .. . .. .

i Vokiečių užpulta ir terio- Anglai turi patarlę: “So-armija tnimpam^ laikui 
Įjama Rusija pasidarė musų mething is rotten in Den-
! talkininkė. Iš Amerikos ir i mark.” Tur būt kas nors
Anglijos rusai jau yra ga- į dvokia ir tose rusų “išlais- 
vę visokiausių karo pabūk-! yintose” šalyse, jeigu jie bi
lų ir maisto už bilionus do- josi įsileisti laisvos ameri- 

- ' - - - - - spaudos korespon-

“Šimutis ir Grigaitis iš
galvojo naują apgavystę. 
Jie praneša, kad jų Taryba 
nutarė siųsti delegaciją į 
San Francisco konferenciją 
ir ten ‘faituotis’ už atėmi
mą Lietuvos iš Tarybų Są
jungos... Amerikos Lietuvių 
Taiybai nebesiseka tuštinti 
Amerikos lietuvių kišenius. 
Jai reikalingas naujas blo- 
fas. Ot, reikia pinigų pa
siuntimui Šimučio ir Gri
gaičio į San Francisco. Au
kokite Tarybai. Ir atsiras 
kngvaširdžių, kurie jiems 
auKos.”

Turbut, ir be paaiškinimo 
skaitytojas supras, kad tai 
yra A. Bimbos išsižiojimas. 
Tas Stalino gončas visada 
surinka, kada tik Amerikos 
Lietuvių Taryba padaro 
ryškesnį mostą už Lietuvos 
nepriklausomybę. Jam la
biausia pikta, kad Amerikos 
lietuviai karštai Tarybą re
mia ir gausiai jai aukoja. 
Ir yra ko pykti, nes kai jis 
pats išeina kolektuoti Stali
no vierai paremti, tai, vie
toj dolerių, lietuviai pride
da špygų.

lerių. Toji pagalba ir išgel
bėjo rusus.•

Bet ką šiandien daro Ru
sijos; valdžia? Kaip ji trak
tuoja savo talkininkes Ang
liją ir Ameriką? Ar bolše
vikų kalbos apie demokra
tiją yra sutaikomos su jų 
darbais?

Nieko panašaus! Rusija 
ir šiandien yra devyniais 
raktais užrakinta skrynia, 
kurios atidaryti negali nei 
užsienio korespondentai, 
nei karininkai, nei diploma
tai. Štai ką sako vienas A- 
merikos korespondentas:

“Reikšminga, kad Ameri
kos korespondentų neįlei
džia į Jugoslaviją, Bulgari
ją, Makedoniją, Albaniją. 
Rumuniją ir Vengriją... Mes 
traukiame jas iš bėdos, siųs
dami joms visokias medžia
gas, reikmenis ir vaistus, 
bet, lyg tyčia, mums nepri
pažįsta teisės pamatyti.

dentus.
O dvokia tai, kad raudo

nosios armijos okupuotose 
šalyse eina bolševikų tero
ras! Pati Maskva sako. kad 
ten “valomas!” nuo “fašis-Į 
tų.” Bet žinant Maskvos ter
minologiją, “fašistai” yra 
visi, kurie nesutinka komu-i 
nizmo “gadzinkas” giedoti, 
šaudomi visi pažangesni 
žmonės, ypač darbininkų 
vadai ir socialistai. Maskva 
supranta, kad joks padorus 
žmogus tokiam “laisvini
mui” nepritars.

Tai ve priežastis, kodėl 
Maskva bijo Amerikos žur
nalistų. Jos sąžinė yra ne- 
gryna — žodžio “demokra
tas” bijo parodyti bolševi
kišką “deržimordą.”

Sunku įsivaizduoti, kas 
liks Pabalcio šalyse, kurias 
“išlaisvino” bolševikai. Da 
keli mėnesiai ar metai — ir 
tose šalyse balsuos už “ta-

kaip tie daikUi yra varto- rvbų rojų” ne lietuviai, lat- 
jami... Valstybės departa- viaf ar estai, bet iš Rusijos 
mento protestų visai nepaiatvežti Stalino vergai — gal 
soma. ConsUntine Brown Dono kazokai, gal kiti. 
tvirtina, kad pirm keliate

tų uždarytos 12 vai. naktį; 
La Guardia jam atsakė: 
“New Yorke aš šeiminin
kas, musų įstaigos užsida-

buvo užėmusios Berlyną, i rys 1 vai. naktį!”
--------- " " į O juokdariai sako: New

Garsųjį Maskvos Kremlių Yorke turim degtinės mąiš-
pastatė italų architektai
Marco ir Antonio. Darbas 
buvo pradėtas 1485 ir baig
tas 1495 metais.

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Remkime aukomis Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir jos 
Informacijos Centrą, kuris 
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš- 
pildę šį lapeli ir pasiųskite 
kartu su savo auka Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cent
rui ; American Lithuanian 
CounciL, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, IU., U. S. A. 
Čeki arba Money Orderi ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių TarybaiS.......auką paremti lietuviųtautos kovą už laisvę.

(parašas)

(adresas)
Bet tiesa kils į viršų; is

torija duos savo nuospren- 
__ __ ______________ . dį. Ateities žmonės, varly
je nebuvo leista išvažiuoti darni istorijos lapus, baise- Amerikos Lietuvių Tarybos 
iš tos sostinės, nei paskirtu sis dvidešimto amžiaus rau- Vykdomasis Komitetas: 
laiku matyti Bulgarijos ka- donaisiais kryžiokais. Nei!L. šimutis, Dr. P. Grigaitis, 
ro ministerį... Jeigu atsitiks čengis Chanas, nei kiti pra-' M. Vaidyla.

savaičių musų valstybės ir 
karo departamentų aukš
tiems valdininkams Sofijo-

tą.

Amerikos kolumnistė Do- 
rothy Thompson per kurį 
laiką buvo susižavėjus Sta
lino “demokratija.” Nesykį 
ji kritikavo musų vyriausy
bę, kad ši neima pavyzdžio 
iš rusų.

Dabar Thompsoniutė jau 
kitaip kalba. Šiomis dieno
mis ji davė neblogą straips
nį apie Jaltos konferenciją 

; ir prospektus taikai. Daratė- 
7le mano, kad su taikos rei
kalu labai. prasti dalykai: 
“trijų didžiųjų” trijulėje 
galingieji nori aiktuot silp
niesiems, o sau jokių

Karo jėgų direktorius sa
ko : reikia Uupyt kurą ir 
elektros jėgą, La Guardia 
jam atkirto: o kur aš dėsiu 
tuos tūkstančius darbininkų,
kurie bus paleisti iš darbų?j2?e.norL. _ .. ... A

Tai suvis Rusijos diktato-
Juokdariai vėl sake: tu-‘riui Stalinui: kitas—Chur- 

rim “free for all show,” užjchillui. Tai jiedu dalinasi 
kurį nei cento nemokame... į “Įtakų sferomis” ir diktuo-

Tikrai, teks “show” nei ja silpniesiems! 
cento nevertas. Daroma Us, Laukit komunistų riks- 
ką darė anas pasakos hero- mo.
jus, ką ilgino virvę, piauda-; .
mas jos antrąjį galą. i JurS! n* kepure....

Balandžio 23 d. New 
i Yorke bus lietuvių paradas. 

Vienas laikraštis išspaus- šalpos paradas, 
dino gautą laišką iš Kauno. Bendrasis visų tautų pa- 
Laiškas datuotas 1944 me- radas atšauktas ir lietuviam 
tų rugsėjo 6 d. Jo autorė leista pasirinkt atskirą die- 
sako: i ną.

Kur dingo Marytė?

“ŠUi, aš esu gyva ir svei
ka... Aš apie save neturiu 
ką rašyti... Karo audrai pra
ėjus nežinia kur dingo Bro
nius, Marytė, Miliutė ir vai-

Jie pasirinko šventojo 
Jurgio dieną pirmadienį.

Įdomu, kas galės tame 
parade dalyvauti? Juk tai 
darbo diena. Parado ruošė
jai turbut, mano, kad šven
tasis Jurgis ten viską už
fiksuos ir bus “fine and 
dandy.”

Mes žinom posakį: “pa
gal Jurgį ir kepurė.” Ar 
reikėtų manyti, kad darant

kai...”
Je, “aš gyva... neturiu ką 

rašyti... nežinia kur dingo 
Bronius, Marytė, Miliutė”— 
kaip daug pasakyta!

Jie dingo tada, kai buvo 
praėjus “karo audra,” vadi-

x nas, kada Lietuvon atėjolšį pasirinkimą galvota tik 
Stalino “saulės broliai”... kepurėmis?Dėkodami Tamstoms už 

kooperavimą, paliekame
Su pagarba, Aišku, kur dingo jos bro

lis ir vaikai — Sibyro tund
rose, ar Soloveckų ledynuo-
cp f

Tikras “rojus,” ar ne?

Si. Strazdas.

Pirkit Karo Bondsaa Ir 
pas. Km sąvaitę fdiHt | jam

kaip Matą

l
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KAS NIBKD KKVBIKIA 
TO VIEKAS BEPEIKIA Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į

■■■'■i

KAS 8MTO *4*0 
TAS DUONOS NEPRAŠO

IS CBICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Karna pakanką Chicago* 

lietuvių

Chicagos lietuviai turėjo 
daug ir gerų choru. Buvo 
džiugu, kad musų choruose 
didžiumas sudaro čia gimę 
ir augę jaunuoliai. Vienas 
chicagiečių choras buvo pa
siekęs Lietuvą ir ten susi
laukė daug pagyrimų ir vai
šių.

Taip buvo pirmiau, bet 
taip nėra šiandien. Visuose 
Chicagos lietuvių choruose 
badas vyrų, ypač jaunų vy
rų.

Suprasite, kas atsitiko. 
Tie jauni vyrai buvo pa
šaukti į Dėdės Šamo tarny
bą. Vieni jų tarnauja toli
moje Europoje, antri — da 
tolimesniuose Pacifiko sa
lynuose. Gera dalis niekada 
nematys savo gimtosios ša
lies, jie žuvo kovodami 
prieš agresorių ašį.

Chicagos lietuviai laukia 
karo pabaigos, kaip gervė 
laukia giedros.

Parko, iš Brightono ir net 
North Sidės vyko į stokjar- 
dų apylinkes jieškoti mė
sos, bet ir ten jos nesurado.

Laikraščiai sako, kad vy
riausia mėsos sumažėjimo 
priežastis yra dideli vyriau
sybės užsakymai ir juodoji 
rinka.

Zujo komunistų kolektoriai

Chicagos pietinėje daly
je, kuli žinoma kaip Rose- 
landas arba Rožių Žemė, 
šiomis dienomis zujo komu
nistų kolektoriai, ypač ko- 
lektorkos. Landė po stubas, 
prašė drapanų ir pinigų, ne
va išvargintos Lietuvos 
žmonėms. Zujo Klibienė, 
zujo buvęs “sklokininkas” 
Maziliauskas ir kiti.

Aiškus dalykas, kad Lie
tuvos žmonės tų drapanų ir 
pinigų negaus. Juos suvar
tos Stalino komisarai, kurių 
yra pilnas sovietų “rojus.”

RUOŠIASI PLEŠKKINTI NACIUS

Amerikiečiai krauna ant savo tanko rakietas, ku
riomis jie dabar pleškina nacių lizdus Vokietijoje. 
Tai yra naujas ginklas.

PEABODY, MASS. 

Stinga darbininkų

Siunčiu “Keleiviui” pre
numeratą, nes žinau kad 
jau pasibaigė. Pinigu dabar 
nestinga, bet laiko nėra. Aš 
pats dirbu po 78 valandas

PHILADELPHIJOS PASTABOS.
Mano pripotkai Sčeislyvos 

Smerties sosaidė je
buvo ilgesnis už raportą. 
Ryšium su tuo pasiūlomą, 
kad iš draugijos iždo butų 
skiltas šimtas dcierįij Ąjnįe-Per ilgą laiką nebuvau

musų sosaidės mitinguose, likos Raud. Kryžiui. Patai- 
Girdėjau. kad pas mus jau symas, kad skilti 50 dole- 

, . _ yra kitoks parėtkas ir tu- lių, o pataisymas prie patai-
į'savaitę, todėl nėra kadasrįm naują prezidentą. Tad symo — skirti tik 15 dol.
nei skaityt, nei rašyt. Dar- Į nutariau mest ant pečių sa 
binmkų pas mus labai stin- vo i-ubaška ir eiti mitingam

Vėl gaudo automobilistus, 
ir lietuvius

Žuvo ciceriečių Kaminskų 
sūnūs Ernestas

Cicero gyventojai Emili 
ja ir Justinas Kaminskai 
gavo liūdną žinią. Karo de
partamentas jiems pranešė, 
kad kovo 1 d. Vokietijoj 
žuvo jų sūnūs Ernestas.

Ernestas Kaminskas bu
vo įstojęs savanoriu, jis da
lyvavo visoj eilėj didelių 
mušiu.

Velionis paliko brolį Jus
tiną ir seserį. Brolis irgi 
tarnauja kariuomenėje.

Nuo kovo 19 d. Chicagos 
policija pradėjo seną vajų. 
Gaudyta tie automobilistai, 
kurie da neturi 1945 metų 
leidimų (laisnių) — miesto 
ir valstijos. Į policijos ran
kas pateko ir keli lietuviai, 
jų tarpe vienas stambus 
biznierius, kuris “neturėjo 
laiko” išsiimti leidimą.

ar Įstaigų dienos tą spragą 
užpildys.

Lietuviams buvo duota 
proga pasirinkti dien^. Nu
tarta, kad pirmadienis ba
landžio 23 d. butų labai pa
togi. Paradui numatytos ce
remonijos tuo budu pakei
čiamos ir bus pritaikytos 
Lietuvių Dienos programai. 
Pasirinktos atskiros dienos 
praktiškumas yra tas. kad 
visoj Amerikoj lietuviai ir 
lietuvių draugai galės gra
žiai įvairiomis pramogomis

BROOKLYN, N. Y.

Iš Dariau* Girėno Paminklo 
Komiteto pramogos

ga. Ima bile kokį, kad ir 
Kolieką.

Su “Keleiviu” aš nežadu 
skirtis. Čia yra tokių žmo
nių, ką giria “Laisvę.” Bet 
kaip aš ją paskaitau, tai 

į nenoriu tikėt, kad A. Bim- 
. ba rašytų tokias nesąmo
nes. Sykį jis čia kalbėjo ir 
neblogai nukalbėjo; aš ma
nydavau, kad neblogas žmo 
gus, bet kaip dabar rašo, 
tai pasirodo tikras kvislin- 
įas.

“Keleiviui” ir jo štabui 
aš linkių kuo geriausios klo
ties.

J. Stankevičius.

Ten pamatysiu, kaip spin
dės nauja “saulė” ir kaip 
bus inbezdintas musų nau
jasis prezidentas.

Diena, geriau sakant va
karas, buvo lietingas. Bet 
dėl to juk negaliu misint ši
tokių ceremonijų. Tuoj imu 
strytkari ir važiuoju ant 
Ričmondo gatvės, ‘ c nuva
žiavęs jieškau numerio 
3148. Bet kas čia darosi

Komunistai rėkia, kad 
“perdaug” — nereikia nei 
cento duoti. Kas čia daiosi, 
ar musų sosaidė bankru
tuoja. jei reikia baltis dėl 
kapeikų?

Galų gale susirinkimas 
nutaria aukoti 5b doi.—taį 
vis geriau, negu komunistų 
siūlymas “nei ceiVo.” Bet 
galėta daugiau aukoti ir 
reikėjo aukoti.

Vėliau vienas žmogus 
prezidento klausė, kaip bus

nėra nei tų trepu aukštyn su “knvgų inspekšinu,” ku- 
lipti, nei tų dubeltavų du-; i io laukiama daugiau pusę

Gengsteriai nužudė “spe
cialistą gengsterį”

Lietuviai dalyvauja Raud. 
Kryžiaus ,vajuje

Netoli Kankakee mieste
lio policija rado žmogaus 
lavoną. Buvo nustatyta, kad

Visą kovo mėnesį Chica-

foj buvo vedamas Ameri- 
os Raud. Kryžiaus vajus, 

kuriame dalyvavo ir lietu
viai. Chicagai buvo skilta 
vienuolikos milionų dolerių 
kvota. Rašant šiuos žodžius 
Raud. Kryž. jau sukelta a- 
pie devyni milionai.

Chicagoj kalbėjo vice-pre- 
zidentas Truman

Kovo 11 d. Logan Inn sa
lėj, Brooklyne, Paminklui 
Statyti Komitetas sunioaė 
kortų ir vaišių vakarą. Sve
čiai buvo pramoga paten
kinti. Pasižymėjusieji žaidi
me laimėjo dovanų.

Vėliau svečiai buvo pa
vaišinti karšta kava ir s*ca-

REMIA AMERIKOS LIE
TUVIŲ TARYBĄ

rų, kurioms ir raktą turiu! 
Man bežiopsant išeina ita
lė ir klausia:

“Bona sinjore, vat chu 
vant?”

metų ir vis nesulaukiama. 
Prezidentas sako, kad tokio 
rapoito nereikią — jis “iš- 
drukuotas ir memberiams 
išdalintas.” Bet vis tiek jis

, . - . . - niu tortu. Vakara tvarkė J.bei programomis ją atzy-. Sisvaitis> g Spudienė ir 
met1' Mačienė. Laimėjimų tįkie-

LOS ANGELES, CAL.

Minėjom seno vietos lietu
vio sukaktį

tus traukė jaunutė Maciū
tė. Užkandžius pagamino 
O. Daubarienė ir K. Dumb- 
lienė. Komitete dirbo: P. 
Montvila, V. Pūkas, D. Pa- 
leckas, J. Šaltis ir adv. S.

Chicago, III. — Kovo 21 
d. Joe Šteppen-Steponavi- 
čius, Kazimieras Gudjurgis 
ir Kazimieras Jakštas savo 
aukomis parėmė Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbus. 
Kiekvienas iš jų sumetė po 
penkinę ir pasiuntė pašto 
perlaidą Tarybos iždinin
kui. Butų gerai, kad ir 'kiti 
tolimose kolonijose išsimėtę 
lietuviai pasektų šiuos La- 
fayette, Colo. srityje gyve
nančius ir dirbančius tautie
čius.

Žirniu i nelauktą viešnią išprašo to raporto. Rapor- 
! ir klausiu: misiuk, o kur tas J tuoja žmogus, kuris gerai 

pažysta figeriu3 ir leidžiamusų sosaidės mitingas? 
“Miting? — klausia ji ir

sako: “No miting, dis iz 
forničiur stor...”

Vardan Dievo ir jo tėvo

per šerengą musų preziden
tą, kedėl šis nesilaiko kons
titucijos. Ar prezidentas ne- 
žint), kad knygų peržiurėji-

—tikriausi stebuklai. Visas; mo komisija yra pati vy- 
manc razumas maišosi ir riausia komisija ir jos par-
nežinau ką daryt — nebus 
mitingo, nematysiu ceremo
nijų...

Galų gale atsikvošėjau, 
kad musų sčėslyvos smerties
sosaidė apsiženijo su muzi-1 tokole?

eiga išduoti raportus? Ar 
jis negirdėjo, kad protokole 
yra pažymėta, jog komisi
jos skaitlinės nesutinka su 
tomis, kurios surašytos pro-

Pereitų metų liepos mė- Briedis, kuris suteikė dvi 
tai žinomas Chicagos plė- nesį į Los Angeles atvyko dovanas laimėjimui. Juozas 
šikas Urban — gal lietuvis viena lietuvių šeima, Vin- Ginkus, lietuviškos radijo 
Urnonas. jisai ouvo špečia- cas ir Barbora Tuniiai-Tuy-; valandos vedėjas Brookly 
listas sprogdinime saugiųjų'
spintų.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

A Atn 
nvxu

nell. Jiedu atvyko iš Seat- oe, aukojo $4 radijo skel-; laišką ir prenumeratą. Bet 
tie miesto, kuris randasi bimus. A. Mikalauskas, Lo-turim pastebėt, jog tamsta 

Gengsterio burna buvo; Washington valstijoje. Vy-'gan Inn savininkas, davė klysti sakydamas, kad mes
užrišta, o kaklas apveržtas j ko geresnio klimato jieško- salę dovanai. Todėl iš šio kovojam už ponų laisvę Lie
viela. Policija mano, kad darni, nes abudu yra pasi- mažo parengimo naudai tuvoje. Mes kovojam už
tiii dnrhas erpnenit/u-in sukurki,' liks iki ŠnU Paminklo Fon- Amoniu loiavo iv tnrlol moctai darbas gengsterių, su 
kuriais Urban tur būt nepa
sidalino grobiu.

kos sosaidė, tad ir cimpinu 
į pastarosios mitingą.

Muzikos beismente randu 
pilna žmonių, o pačiam vi
dury stovi žilagalvis grafco- 
rius, su ilgu cigaru dantyse. 
-Jis varo per šerengą didelį 
vyrą, ju akulicriais ant no
sies. Frentas man baksteii į 
pašonę ir sako: “Cit, tu ne
kišk savo nosį kur nereikia, 
čia bus fonių, is lupa ko
munistų lyderį ir dagi pre
zidentą!”turinti žmonės ir jau sulau- liks iki $50. Paminklo Fon- žmonių laisvę, ir todėl mes tam

U, eonotvAo Pnrnito vici. d P vra S2 024 SI konninietume VnJ ZlUgalVlS gTd 0O11US tam

li didelio debesio mažai 
lietaus

kę senatvės. Pereitą vasa
rio mėnesį Vincui Tunilai 
sukako 70 metų.

de yra ?2,634,51. ijrieringi komunistams, ku-
Pramogos dalyviams, au- rie remia vienc žmogaus di- h “

kojusiems ir dirbusiems ktaturą. Nors tamsta sakai- 
kojnunistas, bet

Prezidentas atsisėda ir 
klausosi, kaip jį bara. Bet 
tai eina į sveikatą, naujasis 
prezidentas prižada laikytis 
konstitucijos — žinoma,^ ka
da tą konstituciją is išstu
dijuosiąs. Well. bus gerai, 
jei “studijuodamas’’ dau
giau nešupainioš dalykų, 
nes painiokime jis yra tik
ras ekspertas; taip pat eks
pertas užminti tai, kas rei
kia žinoti.

Girdėjau, kad geri fren
tai rengiasi užfundyti pre
zidentui naują ir raudoną 
kojalį. Sako, turėdamas rau
doną kujalį jis geresnę tvar 
ką palaikysiąs. O tvarkos 
tikrai reikia, jeigu — taigi, 
jeigu kujaliu galima ją pa
laikyti.

O jes, bučiau pamiršęs 
vieną dalyką. Musų prezi
dentas vistiek yra gudrus 
vyras. Visus memberius ir

už tai, kad jis neturi raudo
no siuto, o kitiems perša 
maskolių rojų. Girdi, kodėl 
pats ten nevažiuoji, bet no
ri, kad musų broliai lietu
viai vergautų maskoliams?

Klausaus graborio kalbos 
ir atsimenu, kad ujamas y- 
ra tas pats žmogus, kuri vie-

T . ., x ; reiškiame nuošidžiausios si nesąs
Jei neklystu, pirm dauge- padėkos. (galvoji komunistiškai. Vis

Šia proga prašome ger- dėlto mes duodam tamstai 
biamos visuomenės ir drau- kredito, kad skaitai “Kelei- 

laiku 
kc-i mui. Money orderi "ar čekį munistų kelias yra ne pro- 

mert Park. į teikitės išrašui Darius Gi-' greso kelias, bet vergijos ir
Abudu Tunilai yra Kui- ienas Monunient Fund vair-smurto kelias. Žmonija tuo 

tures ir Labdaringo kliubo du ir pasiuskit Komiteto iž- keliu neis.
nariai. Vasario 11 d. pas dininkui, Mr. John Spur- Vincui S 
vietos gyventojus Lūžias, gai. Port Jefferson Station, pinigus. Siuntinėsime

lio metų Tunilai gyveno 
Bostone ar jo apylinkėje.katalikusPas lietuvius 

buvo kilę rimti 
vadinamų

.... . .Igos ir jų prieglaudos,jo ainy susirinkime, kum dviGupes, vieni stop 
už

Į Chicagą buvo atvykęs 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Truman. Jis kalbė

imti kivirčai dėl Dabar jie tun gražų namą; prisiųsti aukų Dariaus-vį.” Tikimės, kad su laik 
labdarių sąjur.- toje Los Angeles vietoje,. gij-ėno paminklo" pastaty- tamsta pamatysi, kad kc 
rieglaudos. Vai- ^un yra žinoma kaip I^i- . ; Monev orderi ar čeki munistu kelias vra ne brc

buvo ruoštas atminčiai ai- “sesutes” kazimierietes,
rių šventojo, Patricko. 

Truman kalbėjo už tautų antri už kitas “sesutes.” 
Manyta ir sakyta, kad lab-ir religijų bendravimą, prieš darjy kils'“tikra reI n tm _ . * . .netoleranciją. Pasmerkė va-1 

dus tų religinių sektų, kurių 
išpažintojai nekenčia kitų 
religijų.

Vis daugiau liūdnų žinių 
iš karo frontų

voliucija.’’
Tos “revoliucijos” nebu

vo ir šiandien vėl ramu. Iš
rodo, kad labdarių prie
glauda teks kazimierietėms, 
kaip joms teko ligoninė.

A. K. Lietuvis.

Šiomis dienomis karo de
partamentas paskelbė nau
ją sąrašą sužeistų ir užmuš
tų kareivių,, kovojusių prieš 
agresorius. Sąraše suradau 
šiuos sužeistus lietuvius:

Jurgį Pleskuną iš Brigh 
ton Parko, Antaną Paulaus
ką iš Roselando, Henriką

NEW YORKO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

Drapanų Rinkliavos Para
das kovo 31 d. neįvyks

Anksčiau skelbtas United 
National Clothing Collec- 

xą is rvoseianao, nenrmą; paradas, kuriame buvo 
Kipni is Garfield Park ko- dalyvauti ir lie-
lomjos. Petrą Kailių iš West r - - -
Sidės, Joną Adomaitį ir Ka 
rolį Budrikę iš Cicero.

Aišku, tai nėra visi, nes 
gera dalis lietuvių savo pa
vardes yra pakeitę.

tuviai, kovo 31 d. neįvyks 
dėl daugelio priežasčių.

Ir chieagiečiai jau nesu
randa mėsos 

dolerių
Chicagos gyventojai iki 

šiol neturėjo bėdos su mėsa. 
Didesnė bėda jiems buda-

Pirma — tą dieną pri
puola Didysis šeštadienis, 
nepatogi diena paraduoti. 
Antra, balandžio 1 d. jau 
prasideda drapanų rinklia
vos vajus ir tęsis per visą 
balandžio mėnesį, todėl pa
radą rengti viduryje va
jaus butų jau nepraktiška.

Buvo norėta paradą ruoš-

turėjo Įvykti kliubo susirin
kimas, ir jis Įvyko. Ta pro
ga Tunilienė susitarė su Lu- 
žiene ruošti surpryzo parę 
ir ja paminėti savo gyveni
mo draugo Vinco gimtadie
nį.

Niekas šito “suokalbio” 
nepastebėjo. Mat, pas mus 
šilta, vyrai buvo lauke, po 
lapojančių medžių, jie šne
kučiavosi ir kortavo. O tuo 
tarpu darbščios šeiminin
kės ruošė skanius valgius. s 
Kada viską paruošė, buvo 
sukviesti vyrai, ir pats “kal
tininkas,” Vincas Tunila.

Patyręs kame dalykas 
Vincas nustebo ir susijaudi-' 
no. Jis gražiai padėkojo už 
jam suruoštą parę.

vo su tais “pointais.’’ BeUti tuoj po Velykų. Bet pasi- 
kadangi gera dalis mėsų ne-'rodo, kad tą dieną yra ka 
turėjo jokių “pointų,” visi riuomenės paradas. Todėl 
ir visko užtekdavo. Bet su; Įžiūrėta, kad New Ycrkas 
pradžia kovo Chicagos paradų turi perdaug, o visi 
krautuvėse žymiai sumažė- kiti miestai Amerikoj netu- 
jo mėsos. Buvo tokių šeiir.i- rėš tokių pramogų, dėlto 
ninkių, kurios iš Marquettet manoma, kad atskiros tautų

nu tarpu apvanojo lietuvis
bučeris: apvanojo tik dėl 1 jų frentus jis pakvietė į pa-

Vin^UBtašiui - A čin ir/ to’ kad šis buvo Paleidės ’S ~ kazimierinę parę kur 
savo liežuvį. bus toji ekstra bačka alaus

Galų gale pradėjom mi-lir turėsime “gut taim.” O 
tingą. Senasis musų prezi- kur yra alaus ir šnapsiuko
dentas praneša: “Gerbia-----bus ir norinčių gerti. Tik
mieji ir gerbiamosios, da- šnapsiukas ir alukas musų 
bar aš perduodu prezidento sosaidės narius paveikė 
džiabą naujai išrinktam bo- rinkti naują prezidentą. To- 
sui.’’

Tuo pat kartu fronte at
sistoja suvargęs žmogelis ir 
eir.a prie stalo — argi tai 
musų sosaidės prezidentas?
Negalimas daiktas — jis nei 
kiek nepanašus i Stalino či-

‘Ke-ai, Port Jefferson Station, pinigus.
L,. I., N. Y. Jis gavęs aukas leivį” tamstai ir tamstos se- 

serei, Magdalenai Dapkie
nei.

prisius jums kvitą, o vėliau 
jūsų vardai ir aukos bus 
paskelbtos laikraščiuose. 

Fondo komitetas:

Visi svečiai ir viešnios 
gražiai laiką praleido. Bai
gę vaišes ji? skirstėsi kas 
sau, linkėdami Vincui ir jo 
žmonai Barborai geros svei
katos ir ilgo gyvenimo.

Beje, Tunilai yra ilgame
čiai “Keleivio” skaitytojai.' 
Savo laiku Tunilienė buvo į 
“Keleivio” platintoja.

Nuo savęs ir aš linkiu 
Tunilams geros sveikatos ir 
ilgo gyvenimo.

Jonas Šaltis, pinų. 
John Spurga, iždia. 
Adv. S. Briedis,

BALSAI
GRAŽIOS EILP.8, DAINOS 

IR BALADOS.
Knyga p^puoMs daugeliu apalvmtų puifciy pateiksiu, 

223 puslapiu dydžio, apie ISO įvairių eiNy.
.11 PALINKSMINS JUSĮJ LAISVAS NUO 

DACHO VALANDAS.
KNV(XNP YRA TRIJŲ RUSIŲ EILfcS:

TAI’1 H KOS, SEIMYNIMCGS IN DARMNINKIftĮUIS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA BILIŲ KNYGA. 

Audimp spdarah $14U.
Kiekvienas ĮSĮpofM MTO knyga-
(r*-ienas nueipMM pygMOanga. Pinira geriaanU-iųst “Money < .derta. nlima aijtfti tiesiog papraa* .h- konverte. ir ‘ Keleirl^ «

n-si, Ir nepannr-iklt prilipyt Wg rantą* marke
“KELEIVIS”

<36 BROADWAV, 50. BOSTON, MASS.

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jūsų draugas 
negalės užmiršti. Užrašyki
te jam “Keleivį.”

kia jau tų memberiu notura 
įla— prie snapso ir alaus, tai 

kaip bitės prie medaus. Bet 
pabandyk juos gauti darbui 
už Raudonąjį Kryžių, už

fiardavinėjimą karo pasko- 
os bonų — brolyti, tu nusi-

novninką! čia tur būt yra vilsi. Prie darbo ir su pa-
didelis misteikas..

Ištikrujų, jis yra musų 
naujas {.'rezidentas. Tas pat 
žmogus, kuris “Keleivyje” 
bažiiosi esąs “tikras repub- 
likonas.” Tik keista, ant 
savo krutinės jis da neturi 
republikonų emblemos — 
slonio: neturi nei staliniško 
medalio.

Naujasis prezidentas tuoj 
apznaimina, kad mitingą 
jisai ves “iš konstitucijos.” 
Taip ir daro — varto lapus, 
da varto ir neturi ko saKvti. 
Sekretorius tik bakst i šo
ną: mister prezident, klau
syk komisijų raporto..

Prezidentas susimaišo, 
jis nežino jokių komisijų. 
Tik sekretoriaus informuo
tas jis pašaukia Raudonojo į 
Kryžiaus komisiją. Ši iš
duoda raportą, o žilas vy
ras padaro pridėčką, kuris;

galiu juos nenuvysi...
Bet gana, musų preziden

tas uždarė mitingą — noriu 
būt pirmas lainėie. kad gau 
ti frv alaus. Nežinau, ar 
suspėsiu būt pirmuoju, nes 
visi iau bėga į ta laina. Da- 
col ir gud bai, iki sekamo 
mitingo. A. 5. ŽataMokas.

W0R£E$TER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR 8ILTA

Visokių Gėrimų, Ąlaos, 
gardžiai pagamintų VaL 

gių ir Užkandžių.
CW gatansm ir “KELEIVIS" 

p*rt«nia(s numeriai*.

90 MILLBURY STREET 
W(MtCErrER, KAM.

-mr
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Padėtis Naciu Vokietijoj
Švedų korespondentas pie- Pirm šio karo nacių Vo-
šia

prastesnė už paklydusio 
šunes būklę. Vokiečiai ne
protestavo, daugelis jų net 
džiaugėsi, kad visus sun
kiuosius darbus atlieka iš

liūdną vaizdą tragiškos kietija turėjo 250 didesnių 'kitur atgabenti vergai. Bet
vokiečių būklės

ORLAIVIAI GABENA SUŽEISTUOSIUS

miestų. Šiandien ir juose,kaip bus, kada pati nacių 
toks pat reginys — alijantų Vokietija bus perblokšta ir
karo aviacija rūsčiai nubau
dė Vokietijos miestus. Bu 
vo tokių . vokiečių, kurie 

Jaederlung, Stockholmo džiaugėsi ir didžiavosi, ka- 
dienrašeio “Tidningen” da nacių karo aviacija ardė 
bendradarbis. Tasai švedų Varšuvą ir Londoną, šian- 
žumalistas parašė labai įdo- dien tie patys vokiečiai Bu
mų straipsni, kurio turini d i ir verkia — visa jų man- 
čia atpasakosim. Jis rašo: :a, jų kultūros turtai pavir- 

Pirm šio karo Berlynas to Į pelenus! Nedarysiu klai 
buvo penktasis pasaulio dos pasakydamas, kad ma- 
miestas, turėjęs virš keturis žiausia 20,000,000 vokiečių 
milionus gyventojų, šian- apleido miestus. Vieni bėgo 
dien jo gyventojų skaičius nuo alijantų karo aviacijos, 
yra keliariopai sumažėjęs, kiti bėgo jieškot prieglaudos 
Berlyne liko vos tiek žmo- kur nore provincijoje, nes 
nių, kiek jų turi New Or- miestuose jos nebeturi 
leans miestas — reiškia. Vokiečių miestai buvo jų 
virš pusė miliono žmonių: pramonės ir šiaip kultūrinio 
reiškia, Berlynas neteko. gyvenimo centrai. Kada
3,500.000 žmonių! juos išdaužė alijantų karo

Kur tie žmonės dingo, aviacija, nutruko susisieki- 
kaip jie gyvena? mas su provincija, miestas

Niekas to nežino ir nega- ’r kaimas neteko žmoniško 
li žinoti. Jokia žinia, kuri gyvenimo sąlygų. Bet nežiu- 
yra nepalanki naciams, ne- rint to, nacių režimas da 
turi galimybės pasiekt už- laikosi. Butų neišmintinga 
sieni. Net pačioje nacių sakyti, kad Vokietijoj siau 
Vokietijoj gyvenąs žmogus čia anarchija, kur dešinioji 
neturi galimybės patirti nežino ką daro kairioji 
faktus. Jis yra pririštas prie Kieta nacių režimo kumštis 
savo menkos apylinkės, da valdo ir kuriam laikui 
jam nevalia keltis iš vie- valdys, nors jau aišku, kac 
tos i vietą; da mažiau leis- artinasi pradžia pabaigos, manija
tina tirt padėtį, nes tokiam . ... . I eių vadus — jie prie sienos i ralfl ipno-vasatsitikime jisai bus priskai- ”ete.kol prispirti vilkai. Jie ■ -reJą’
tytas
šnipinėja 
tus.

Iš nacių Vokietijos šio- 
l|mis dienomis grvžo vienas 

švedų žurnalistas Christer

;urės mokėti reparacijas Y 
Pinigų ji neturi, turto irgi 
neliks — kuo mokėsi?

Vokietis todėl mano, kad 
jis bus siunčiamas i tas ša
is. kurias išgriovė vokiečių 
armija; tai jis turės ilgai 
ir sunkiai dirbti...

Tokia mintis momenta
liai iššaukia šiurpą. O kaip 
jį pasitiks badu marintos 
Lenkijos, Graikijos ir kitų 
šalių žmonės?

Vokietis to bijo ir vengia 
galvot apie liūdną ateiti.
Kitaip sakant, jis atsidūrė 
tarp kūjo ir priekalo — 
žiaurios nacizmo praeities ir 
labai rizikingos ateities. Pa
sėkoj to vokiečio nuotai
kos yra labai miglotos, jis į 
daro žingsnį pirmyn ir du 
atgal, arba vice versa. Joj 
nuotaikas išblaivo tik gink
lo pajėga. Amerikono už- NAUJAS DUMy UŽDAN- turinčius geras uosles ir ge-
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šioj nuotraukoj matosi Amerikos greitasis oro 

transportas, kuris atgabeno sužeižeistų kareivių iš 
Saipano salos į Hawaii ligoninę.

Mokslo Naujienos

—Tegul bus pagarbintas,' pavogimą. Juk Stalinas vi- 
Maike! Ar tu žinai, kad jau sus savo partijos vadus iš- 
Velykos? šaudė, kad nepaveržtų iš jo

—Aš žinau; bet iš kur tė- vietos, tai ką jam reiškia 
vas žinai? paprastas kareivis! Jo žval-

—Maike. aš žinau valuk gyba yra iššaudžius jų tuks- 
prezentų. Viena gyvanašlė tančius. Bet tas šaudymas 
prisiuntė man porą margu- neparodo komunistų teisin- 
čių, o nuo kitos gavau škar- gurno, tėve. Jis parodo tik 
petkas. Gavau ir pinigų, jų žiaurumą.

kluptas ir neturvs galimy
bės atsilaikyti, jis greit pa
siduoda. Ne tik pasiduoda, 
bet ir savo pritarimą jam 
demonstruoja.

Tai nuotaikos 
kurį

GOS GAMINTOJAS ro skonio žinovus.
--------- i Bet greitu laiku tie paty-

Cheminio Karo Tarnybos rę žmonės neteks savo rei- 
ofisas skelbia, kad musų kšmės. Amerikos Chemikų 
armija turi naują durnu už- Draugija skelbia, kad du

du žurnalistas sako taip:
Alijantų lėktuvai prida- sekoje — minios

tobulina-
kuriuos reikia pasotinti, tik S3.-'™ nau«oJama «m- Kati mas. oet juo jau susidomėjo
bėda: nėra kuo sotinti! Pa- 3rt‘/“'“Z3 . P'.'?535 nematytų musų ar- maisto pramones karaliai.

ymnnin Hltlenu- boenngu, Croeo- mijos veiksmų ir, aišku, ne- -----------------
belsu, Himmleriu — ir bai-Į žinotu kur šauti. NAUJIENA AUTOMO

BILISTAMS

Velykos atėjo? į —Jie. tėve, ne vieną ku-
— O ką tu, tėve, savo mele nuiejo. Jie nujojo jų 

draugams už tai dovanojai? tūkstančius. Jie apiplėšė vi- 
—Maike, aš neturiu ką sa Lietuvą. Aš skaičiau iš 

dovanot, tai tik sukalbėjau Lietuvos atėjusi laišką, kur 
rožančių, kad panelė šven- viena moteris ašaromis ra
čiausią duotų jiems sveika- šo, kaip bėgdami Rusijon 

bolševikai išsivarė visus jų 
gyvulius, paėmė su savim 
jos vyrą. sūnų ir dvi dukte
ris. Išvežė visą rūkytą mė
sa, grudus ir drapanas. Ar-

1=tos ir neleistų iškrypti 
doros kelio.

—Tai prastas atsilygini 
mas, tėve.

—Kodėl prastas? 
—Todėl, kad “ 

nevertas.
jis nieko gi tai ne vagystė, tėve?

XT ....... , —šiur, Maik, regli raz-—Na, tai kaip tu čia da- 
bar išfigeriavai, kad svei- J ’ 
kata nieko nevertas daik- —Bet savo laikraščiuose
tas? Juk gazietos kasdieną ’ie giriasi, tėve, kad sušau- 
r??o. kad sveikata vra di- dė apsivogusį raudonarmie- 
džiausis žmogaus skarbas. j ti. Reiškia, tegul mato pa-

-Bet tu, tėve. svėika-os!sauli?- kokie 
negali jiems duoti. Negali ir
p? relė švenčiausia. Todėl 
aš ir sakau, kad toks linkė
jimas nieko nevertas.

—Maike, tu manęs nekri- 
tikuck. ba aš galiu sunykti 
Ot. verčiau pasiklausyk., ko
kią istoriją aš tau pasaky
siu.

—Gerai, tėve, klausau.
Į

—Buvo taip, vaike. Vie-1 
ną vakarą aš nuėjau į kliu- 
bą ir radau tenai dideli 
sporą. Bimbos padriačikas 
ginčijasi su kliubo gaspado- 
rium apie komunistų teisin
gumą. Kliubo gaspadorius 
tvirtino, kad komunistai y- 
ra vagys, ba netiki į Dievą 
ir neina spaviednin. o ko
munistas spyrėsi, kad jie 
labai teisingi žmonės. Ir, 
kad parodyt davadą, jis iš
sitraukė savo gazietą ir 
perskaitė žinią, kad komu
nistai sušaudė vieną rau
donarmietį. Perskaitė ir 
klausia: “Ar žinai už ką jį 
sušaudė?” Ogi užtai, sąko.į 
kad jis buvo Norvegiioi pa
vogęs d.ziegorių. Taigi, sa
ko, tas parodo, kad korru-

Bet tai nėra teisingumas 
tėve. Tai yra dūmimas pa
sauliui akių. Vienas karei
vis pas juos vogti nepriva- 
■o. bet visa armija gali 
plėšti.

—Na. tai denkiu, Maike. 
į kad tu man tą komunistu 
1 biznį taip gerai išvirozijai.

‘EKSTRI,” FRANKAS 
TURI REZIGNUOTI

Ispanų sosto įpėdinis, 
Princas Juan, kuris gyvena 
Portugalijoj, padarė sensa
ciją pasiųsdamas diktato
riui Frankui reikalavimą, 
kad jis rezignuotų ir grą
žintų Ispanijai “teisėtą vy
riausybę” — monarchiją! 
Kitaip Ispanija vėl susilauk
sianti civilio karo.

Civilis karas ten gali kil
ti. bet ne dėl tokio kerėp
los, kaip Juanas.

GAUDYS MOKESČIŲ 
“SLEKERIUS’’

Federalio iždo valdinin-
nistai nėra vagvs. Kas kai ruošiasi naujam vajui, 
juos apsivagia, tam s^ertis. Busią gaudomi “didieji 
Na, tai kaip tu, Maike. ro- spenderiai,” kurie “pamir
ktoji. ar tas gali būt teisy- šo,” kad reikia teisingai at- 
bė? ' iškaityti su valdžia, nesuk-

—Aš tikiu, tėve, kad ko- ti jai priklausomų mokes- 
munistai galėjo savo karei- čių. Tokių dolerių patriotų 
vj sušaudyt už laikrodėlio są nemažai.

da turi gaso, vandens ir e- nacių teroras, ten atsiranda 
lektros. Bet ir ten rasime vis daugiau Himmleriu. Vie 
vadinamųjų “pavietrės šie- nas jų. generolas Schoer- 
nų” — tokių vietų, kur ne- nėr, net Himmlerį pralen- 
bėra gyventojų ir kui- liko kia. Jisai yra rytų fronto 
tik užmuštųjų lavonai. Mat. vadas ir jau paskilbo kaip 
nėra galimybės lavonus iš- karo teismų generolas. Jo 
imti, nes į griuvėsius primė- Įsakymu yra šaudomi ne tik 
tyta automatiškų bombų, armijos dezertyrai, bet ir 
Jos nuolat sprogsta ir sta- tie kareiviai, kurie parodo 
to pavojun gyvastis tų, ku- bet kokio nepaslankumo, 
rie ten drystų eiti. Tokių Jei nedaroma ceremoni- 
“pavietrės sienų" esama net jų su kareiviais, da mažiau 
pačiame miesto centre. Vie- jų daroma su civiliais, ku- 
nur ir kitur ištisi blokai pa- rie parodo bet kokios neiš
versti į laužą. tikimybės nacių režimui.

Da blogiau Miunike (Mu- Vokietijos žmonės ma- 
enchene) ir kituose Vokieti- žiausiai paiso to, kas atsi
jos didmiesčiuose. Miuni- tiks su Hitleriu ir jo gau- 
kas jau neturi vandens, jis ja: didžiausis jų rūpestis 
neturi šviesos ir gaso. Miu- via toks: “Kas atsitiks su 
niko gyventojai, kiek jų da mumis, su visa Vokietija?” 
liko, žiemos metu graibtė Kame dalykas? 
sniegą, jį tirpino ir darėsi Tai yra balsas neramios 
vandenį. Kitam vokiečių sąžinės. Nacių Vokietijos 
didmiesty, Dresdene. taip valdonai per metų metus 
pat.'Ten irgi griuvėsiai. Tik gaudė vergų darbo rankas, 
centrinės miesto gatvės kiek Iš okupuotų šalių buvo at- 
apvalytos; kitose gatvėse gabenti milionai vyrų ir 
tik plytos ir nuodėguliai. moterų, kurių būklė buvo 

VOKIETIJA ALIJANTŲ REPLĖSE

Polaroid korporacija iš 
Cambridge, Mass., gavo 
naują patentą, kuris bus

mui — tegul pragaišta ir buvo stiprus ir smarkiai naujiena automobilis-
Vokietija! puolė amerikiečius. Veikė tams. Surasta priemonė ko-

Švedų žumalistas savo nacių submarinai ir ju karo ordinuoti trafiko signalų ir
straipsnį baigia taip: nacių lėktuvai. Durnų uždanga automobilių šviesos sistemą.
Vokietija yra pralaimėjus pastojo jiems kėlią. | Sakysime, jei važiuodamas
karą. tą žino Hitleris, žino ‘ Darant invaziją siaurės, £atvę automobilistas neju- 
ir milionai kitu vokiečių. Afrikoje, musų armija var čiomis uždega stipriąsias
Bet vokiečiai kariauja, jie tojo M-l generatorių, veža- lempas, trafiko signalai 
neranda kelio iš tos pade- mą sunkvežimiu. Dabar tu- Jam parodo, kad jis turi už
ties išeiti, kurią jiems su- rimas “portable” generato-n(? tąsylempas, kurių 
darė nacių režimas. Tačiau rius yra daug parankesnis.
už tą režimą gera dalimi y-i -----------------
ra kalti patys vokiečiai. Tik 
dėl to jie ir kariaus, kol bus 
nors kokios galimybės ati
tolinti neišvengiamą gala. T. , ~ _
Kai tos galimybės neliks.’ katalikams Jeruzale,
ateis rezignacija ir pasida-jMekka, bu

vimas likimui. Karo pabai- ai?tairs Tibetas, tas japo- 

ga Vokietijai bus pradžia narn° Nara. Tai didžioji Ja-

žodžiais neišreiškiamo peši- PonlJos Jos lst°n-
mizmo — tos dvasinio ir e- Ios- tradicijų ir meno lop-
konominio skurdo išraiškos. į) s: 1 a,a. matukas randa

si tarn Rieto ir Osaka. Da

ŠVENTASIS JAPONŲ 
MIESTAS

rei kia. Be to. laukuose ta
Į pati sistema jam duos sig
nalą. kada reikia vartoti 
stipresnes lempas.

AMERIKOS DARBININ
KAI NEPATENKINTI

K. V.

Galvosūkiai
bar jis turi apie 50.000 gy
ventoju ir rodosi nieko anie 
ii nesigirdi dinamiškai bė
gančiame japonu gyvenime 
bet kiekvienas japonas pa
triotas ar religingai nusi
teikęs laikys «au didžiausia

Norit išbandyt savo ga
bumus? Štai bus keli gal- 
vesukiai raidėse. Raidės y- mete“nė1
a sumaišytos, jas reikia at- k neaI)lankys 

rinkti, kad gavus žmogaus, Npra mjesto 
laikto ar vietos tikrą var-, \ara turi 1.400 metu sė
ją. Raidžių yra tiktai tiek, ' numo j,. apįe porą šimtų 
Kiek jų reikia pavadinimui’me^ ™a bUVęS valstybė? 
daikto, vietos ar žmogaus sostinė. Čia taip pat kūrėsi 
vardo: Štai: , -:apOnu imperija. Ir čia te-

1. KLANNIRF PaYar" bėra daugybė gilios senovės1 
de garsaus amenkonų isra-, meniškulŲ japonų šventyk-
Bėjo. . ■ lų, visiškai neturinčių Euro-

2. ESENI — viena di-1 po? kultūros įtakos. Taip

šventojo

džiausią franeuzų upė.
3. NOCNILL — vardas 

vieno Amerikos automobi
lio.

4. USMOGŽ — gyvūno 
pavadinimas.

5. ILJALEL — lietuviui 
žinema gėlė.

nat čia yra karalių ir liau
dies kanai su apie pusantro 
tūkstančio metu atgal sta
tutais paminklais. Ypatin
gai pasižymi šventyklų vi
dus. senovės menininkų iš- 

į dirbiniais iš brangiųjų me
talu. porcelano. kristalo ir1 * • jr. • J • •« v •

Amerikos organizuoti 
darbininkai rodo vis dau
giau nepasitenkinimo 'Roo
sevelto administracijos žmo 
nėmis. kurie uoliai saugo 
Mažojo Plieno Formulę, bet 
mažai ar suvis nieko neda
ro. kad sulaikyti brangimą 
pragyvenimo reikmenų.

Iš Karo Darbų Tarybos 
iau rezignavo vienas orga
nizuotų darbininkų atsto
vas, Emil Reeve. Įteikda
mas savo rezignaciją Reeve 
pareiškė, kad padėtis liko 
nepakenčiama ir jo tarnyba 
Karo Darbų Taryboje ne
turi prasmės.

Manoma, kad perz. Roo
seveltas turės ką nore da
ryti. Kitaip, organizuotu 
darbininkų nuotaika radi
kaliai pakitęs. Ir CIO ir 
AFD unijose vis dažniau 
pasigirsta rimtų balsų, kad 
suvaldymui fabrikantų ne
liks kitos išeities, kaip pa
skelbti streikus.

6. SAAŲKN — Lietuvos medžio. Čia randasi milži-
miesto vardas. į niška Budos stovyla iš gry-

7. ILJACSI — salos var-'do aukso, 
das Europoje.

8. LISANSTA — diktato
rius.

9. JĖVAS — gamtos jė
ga.

Bandykit šias raides is

APARATAS SKONIUI 
PAŽINTI

Mėsos industrijoje, taip 
pat vaisių ir daržovių prt- 

indu t* įjose,
Tamsus plotai šiame žemėlapy parodo alijantų ar

mijas, kurios dabar spaudžia Vokietiją kaip replės šifruoti pirma, negu ziuie zeivavimo 
iš dviejų pusių. Iš kairės eina alijantų šturmas, o iš šit į atsakymus, kūne »a n- kompanijos iki oiui samdė 
dešinės__rusai. dasi 7 puslanvje- .-n patvmsiu'- ms.

PRANAŠAUJA KANADOS 
SOCIALISTŲ LAIMĖJIMĄ

Žurnalas “This Month” į- 
dėjo įdomų straipsnį. Jisai 
sako, kad sekamų rinkimu 
metu Kanados socialistai 
nuošluosią liberalus ir, jei 
kokios, nugalės konservato
rius.

To žurnalo manymu, Ka
nados liberalai baigia krik
ti; jų laukiąs toks pat liki
mas, kaip Anglijos liberalu, 
kuueins vadovavo TJoyd 
George
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Maskva nenori drcu- Susikirto dėl maisto 
gintumo su turkais i stokos

Atšaukė nepuolimo sutartį; Kainų tvarkytojas sako, 
ir pranešė, kad “laika i kad mėsos industrija

pakitėjo” jieško pelnų

Sovietų vyriausybė perei
tą savaitę netikėtai atšaukė 
Rusijos-Turkijos “drav. Tin
gumo ir nepuolimo” sutar
ti. kuri galiojo nuo 1S25 
metų. Užsienio reikalų ko
misaras Molotovas pasisau
kė Turkijos ambasadoj i j ii 
pranešė:

“Gerbiamasis, prašau pa
informuoti savo vyriaus z’oę, 
kad Rusijos-Turkijos sutar
tis jau negalioja. Noriu pra
nešti, kad toji sutartis ne- 
beatatinka naujoms sąly
goms ir reikia ją pataisyti, 
rimtai pataisyti...”

Pasak Molotovo, Rusija kraštui gręsįa bada§; o mė- 
nori draugingų ryšiu su šos pramonininkai sako, 
Turkija, bet... “ypač antro- kad jiems gręsia pražūtis, 
jo pasaulinio karo metu į-; Maisto administracijos 
vyko didelės atmainos”;' vadas Marvin Jonės tačiau 
reikią išnaujo visokias ver- tvirtina, kad bado nebuvo 
tybes pervertinti. ir nebus; kainų tvarkytojas

m , .. v - j ' Charles Bowles vėl sako,Turkijos vyriausybe da- ka(j mėsininkai apgaudinė- 
bar susirupinus. Ji mano,, j publik,. Skerdyklų savi- 
kad tai yra pradžia Mask-

Washingtone prasidėjo 
karas dėl mėsos. Kongreso 
republikonai ir skerdyklų 
kompanijos kaltina vyriau
sybę. Piermieji sako, kad 
vyriausybės žmonės, ypač 
kainų tvarkytojai, yra ne
tikę planuotojai. Jie plana
vo ir suplanavo vien stoką 
mėsos. O skerdyklų kara
liai sako, kad vyriausybė e- 
santi užsimojus subankru
tuoti mėsos industriją. Jai 
nustatytos tokios kainos, 
kurios veda “stačiai į bank
rotą.’’

SUGAUTAS P1KTADARIS

Pakėlęs aukštyn kruvinas rankas, stovi sugautas 
E. M. Thompson. 27 metų amžiaus despeiaras, kuris 
anądien išsilaužė iš kalėjimo Texas valstijoj ir tuoj 
pradėjo šaudytis su policija.

į darbą, gaunu sau pėdę ir Siunčiu penkinę Maikio Sveikinu “Keleivio” Te
galiu pasididžiuodamas Tėvui ant batų, kad jis dakciją ir pranešu, kad aš
šiandien siųsti Maikiui su lankytų -mane ir toliau, kaip labai myliu skaityt “Kelei- .
Tėvu jau trirublinę, o kitą lankė jau per 38 metus. Tik vi.” Pas mus ateina daug .
metą gal ir penkinę. žiūrėk, seni. kad kokia ža- l<talikių moterų, tai ir jos .

Ir va, ko gero, tikiuosi maitė nuo Šiluvos neišve.v; įrašo lad oms duočiau

M. Petrus,
Nevv Britain, Conn.

M. Šimkcvičius,
Baltimore, Md.

DIDELIS KNYGŲ B ARGE NAS

Republikonai sako. kadi SKAITYTOJŲ PAREIŠKIU Al.
Gerbiamoji Redakcija i , LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI kad galėtų ne tiktai pad

vanašlę, kada aš jam pri-' bo lentos, 
siunčiau 10,000 vokiškų: 
markių kaip Kalėdų prezen-į 
tą.

Taigi, valio, tėvuk, sene
li! Gyvenkim ir džiaugki- 
mės šio graiaus pasaulio
vargais, bėdomis ir links- T!K VIENAM MĖNESIUI vai i”, ir šventųjų. Bet kny-
mybemis, kol nelaukiamoji --------- . ca re religinio popudžio.
mirtis pahuosuos mus nuo' “Keleivis” : ti’uoda nupi- Priešingai, ii parodo, kad 
visko. Tada nereikes tau g;n{.. p;>ma labai naudingas ’>vus patys žmonės kuria 
nuolat bartis su tuo bedie-!knygas. Štai jų surašąs: ’r natv« juos naikina. Knv-
viu Maikiu; nereikės nei _ . yp? viršeliai paDuošti seno-
valkiot tą sunku brauktą &»•:»«» Karo ,,fs ■ žinyčios
pne šono; o man nereiks ! ttu- un/=?a ut .eno ioima s]u Kaina buvo $1.00 
tau kasmet čebatus lopvti. r? ant daiao?. popieros 1- ųapjar fjk 5^
Ir viskas bus O K " nustruota. piešia baisius l.a

Tavo amžiaus draugas, ro yaiZ(l”s Lietuvoje. Kai- Sveikata — Didelė, gra-
P. Adomaitis, na bavo °0c., dabar 2oc. ziai apdaryta ir gausiai 

VVorcester, Mass. Gyvulių Protas — p_ro’iliustruota D-10 Graičiuno 
--------  iZell’o mokslinės studijos a .- »'ai.a^ta ^y>g'a- PaPrast.a

Siunčiu Maikio tėvui P’‘e gvvulius. Autorius aiš-! , musų nupi-
kiną visokius keturkojų pa- ka.na-Sl.50.

Siunčiu visam tamstų šta
bui geriausių linkėjimų ir Gerbiamoji 
kartu Įdedu $3.00 prenume- Redakccija!

Noriu tamstoms pasakyti. ..
kad i musų namus pareina Jie *an^ mane per
6 laikraščiai, bet iš visų ?ie^' SJ' metą. KalP lankė 
----- ----- uu, ’au Der 28 metus be Dersto-

, nackus pridėti, bet ir geras P‘.'oi!u= ĮJ Prigimti. Pavyz- Sielos Balsai—Jono Smel-
"Keleivio natkavas nrieikalti O iei c-zlul- kodėl sūnelis loja ant .tonaus dainos ir eiles. Kny-S išsiū ti tai te : mėnulio? Kų reiškia arklių >a gražiai iliustruota, ap

sems non issig.lti. tai te- KeJsl jaIyta dnl(ais audekJinia^
tpdarais. buvo $1.25, da
bar tik 75c.

DTtroTTS Lietuvos Vaizdai, tai yfa
nes apie ją mano? Kodėl -tvirutes su gražiais Lietu- 
vieni gyvuliai ginasi nuogos \gzfial». Atvn-utes tin- 
savo priešų, o kiti bėga? Ir sa J1 e sveikinimams arba

m ,.. , esą, non pasidaryti politi-Turkuos reikalaujamt to. nįo , Patortina uKeleivf, „-j.
kas “priklauso Rusijai. Galimas daiktas kad. fįį. -1? ^eivĮ uzsivraumas uanuas,, nau raSyti visiems, jeigu da yra 

VVashingtone ir Ix>ndone Kongresui bus pasiūlytas tokių, kurie jo neskaito.
eina kalbos, kad Maskvos bilius sudaryti specialę ko- Kas “Keleivi isigijo. 
valdonai nori gaut Darda- misiją, kad ištirtų maisto li
nelius ir Bosforą — vartus kainų tvarkytojų veiklą, 
iš Juodosios juros. Tuo tarpu gi ir aklam

----------------- aišku, kad maisto stinga
TTK D11VIKI UnCTANA dėl daUg j° iŠVeŽa‘
TEIS BUVUS J BOS.. ONO ma užjunn.

MAJORĄ J. CURL’SY

Jis ir šeši kiti kaltinami 
dėl svindelio

ŠVEICARIJA IšuUOS 
NACIŲ GROBI?

rv —TT-Šveicarija pasirašė naują
Balandžio -3 dieną v\ a- piršlybos sutartį su Ameri- 

shingtone prasidės įkanda-, ka< Anglija ir Francuziją. 
linga byla, kurion yra įvel- Vienas tos sutarties skyrius 
tas buvęs Massachuse 1 s gu- 53^0, Ka<J Šveicarija sutin- 
bernatorius ir Bostone ma- ka atiduot alijantams tuos 
joras James M. Curlev. Da-: turtus ir pinigus, kurie bus 
bar Curlev yra kongresma- apvežti iš nacių Vokietijos.
na£- , , , , • x Yra žinių, kad Šveicari-

Curley buvo apkai įntas. jos bankuose naciai yra pa-
1944 metų sausio 20 lieną gj^pę milionus doleriu.
kartu su sesiais kitais as- ____________
menimis būtent: D-^nnth. TURĖSIM 300 BILIONŲ 
James Juller. Ma'shall DOLERIŲ SKOLOS
Fitzgerald, James Under- _____
wood, Bertman Hali i Da- Atstovu romuose buvo 
vld.r)e^°nd-P’^JL°s Y’! priimtas bilius, kuris lei- 
ra įskelta 16 kaltinimų. Sa-Ljžią valdžiai kelti naujas 
konia, kad 1J41 metų Pra* paskolas iki 300 bilionu do- 
dzioje jie įkūrę Engineers [erj„
Group. Ine., kuri naudoju- Bilių siūlė iždinės depar- 
si pastą klaidinanti? ns ir tamentas, kuris sako. kad 
apgavikiškiems tiksi ims. 1945 metų liepos pirmos 
Korporacijos vadai skelbę- Amerikai teks skolintis dar
?\.kad.Jie es%, “bent 58 bilionus doleriu.”
mzmienų grupe, kun duo- Kol kas, Amerika da turi 
dantį patarimus ir įsrupi- <<tik„ 242,500,000.000 dole- 
nanti vyriausybes kontrak- rfu skolos.
tus firmoms, kurios norėtų - ___________
gaut karo darbų. 'Vėliau 1 Luzono saloje amerikie- 
betgi paaiškėjo kad tai y-,čiai išnaikino jau 282,000 
ra grupe spekuliantų, netu- j }Ta di.
rinčių nei reikiamo patyri- džiausią Filipinų sala. Te
mo. nei teises gauti rynau- naj v|.a k. g0g|įng Manila, 
svbės uzsakvmus. _______ ___________

Curlev jau ne pirmą kar-
PARDAV1MI I

korespondencijoms, o ypač 
šiais metais, kuomet už Lie-

Tas jau velnio nebijo!
J o sep h G. Silks,

Nevv Haven. Conn.!

tam Boylstone, o dabar gy- džiogą nešioji, 
venų Worcesteryje. Visur naują.
Maikis su Tėvu mane su-į Tavo senas denščikas, 
randa kas mielą ketvergą. * Wm. Chappas,
nepadarydami mažiausios; Clinton, Mass.
klaidos. I ________________

Paskutiniuosius du metus 
■siunčiau tik po $1.25 pus- 

... metinei prenumeratai. Mat,
Gerbiamieji: į ilgai buvau be darbo, daž-
Šiame laiške rasite mano naj pasirguliuodavau ir jau 

maniau, kad reiks persiskir
ti su mylimu draugu “Ke
leiviu” ant amžių amžinu-

daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 212' ,

Nusipirk1 puslapių. Kaina buvo $1.25. tuvR® nepriklausomybę A- 
dabar tik 65c. menkos lietuviai veda to-

.... _ . kią įtemptą kovą.
Biblija Satyroje—Tai yra Kompletas buvo 50c., da- 

knyga, kur Biblijos pasako- ^ar 35C
jimai yra atvaizduoti juo- w .
kingais paveikslais. Kaina Prašom pasinaudoti pro-
buvo $1.00, dabar tik 50c. ša ?r Se™ knyg^

_ pigintom kainom.
Kokius Dievus Žmones

Užsakymus prašom siųs- 
' esu:

čeki už $3.00. Malonėkite 
man užrašyti jūsų puikų
laikrašti. Tegul “Keleivis” ......
lanko mano namus per iš-'ju"..
tieji m p t Ji ' "vttisą metą.

Pridedu 50c. kaip dova- Majkio genesnis!, 
ną ir linkiu jums geriausio bet (,vkaut; „emj tu Svei. 
pasisekimo jūsų kovoj pnes. kataf kiek ačju
nacizmą ir komunizmą. ; R A Klimienei.

Senas Keleivio skaity-
tojas ir J. V. Karo Vetera
nas,

Jack Stukas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdžių ir tetulių 

Bliuvų, gyvenančių Jungtinėse Vals
tijose. . (16)

P. MIKŠIONIŠ,
20 Grove Avė., Toronto, Ont., 

Canada.

Pajieškau Antano Barzdenio. Na
vikų kaimo, Subačiaus vaisė., Pane
vėžio apskrities. Prašau atsišaukti. 
Aš esu jo pusbrolis. (14)

ANTANAS ŽEKONIS,
332 Concord Avė., Toronto, Ont., 

Canada.

Pajieškau sesers Marijonos Greviš- 
kaitės-Marmakienės, Buivėnų kaim., 
Pandėlio parapijos. Jei kas žino kur 
ji gyvena, prašau man pranešti, ar
ba tegul ji pati atsiliepia, už ką bu
siu labai dėkinga. (14)

Zofija Greviskaitė-Binkevičienė. 
374$ W. 63rd St., Chicago, III.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

A.1™ Aiu^™.a, , Garbino SenovėjeT-Para^ė: Lzsaky’nus
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido i Iksas. Tai labai ĮdomUS 11 ^ltOKlU 301
vigeliais ............. .............. $1.75 f pamokinantis leidinys. Die nvis”

Vainikėlis, maža maldų knygele, f . R. t L. fc I V 1 O
paveikslais, drūtais apda-ĮvU ir tikybų istorija padUO- Rrnarlwnvnnaiz\c

, • , - , rr • Keturi ir pusė akrų žemės, mūrinistą patenka Į bedą. Kaip is narT1a«s su g kambariais, mie.-tavas 
jos išsisuks, parodys ateitis, vanduo, gazas, elektra, vištininkas.

_______________* daržinė, gražus sodas, prie didelio
prūdo, gera vieta maudytis ir žu-

rnrpnr! c v-ai d a ADir vauti- vidury miestelio su $00 g>-- uOL.Dl,L.LO INALoA Ar It ventjų, yra 2 lietuvių krautuvės, prie
PERGALE geležinkelio ir buso linijos, 9 mylios

* nuo Philadelphijos. Dėl senatvės par
siduoda tik už $5,000. I^bai pigiai. 

Naciu Vokietija turi pro- john p. Trakimas. <i5)
nagandos ministrą Goebbel-i ^oodbury Heights, n. j.
są. kuris sako: farmos parsiduoda

‘Vokietijos žmonės nepri-i Viena 340 a^-ž~ės. 12 kaniba.
va o nusiminti. Nacių Vo-į rių namas, bamė, 4$ melžiamos kar
kleli a savo karo da nepra-|v^ ,2 arkliai traktorius ir kitos
laimėjo Į priešingai, tun prie reto kelio ir didelės u-
S’J progų jį laimėti. Girdi. P*8- Yra 2 banės ir 19 jaunų tely-
karas yra savo rūšies ura- pjUS karolevitz, 
garas, kuris netikėtai atei- R. d. 2. oneonta, n. y. 
ra ir a neša nelauktų pasė
kų.

Pajieškau dėdės Petro Ambrozo, 
gyvenusį Grand Ranids. Mich. Kas 
žino. kur jis gyvena, malonės man 
pranešti šiuo adresu: (13)

VILIMAS AMBROZAITIS,
2200 53rd Sfe. Kenosha, Wis.

65c. dema nuo raulės garbini-1 & 2? Ma ,
mo iki knkscionybes laikų.; ’
Knyga turi 272 puslapius, i -j ■ - ---------- 1 jaž
Arti 100 puslapių pašvęsta pirkit Karo Bondsus ir Stam- 
vien tik senovės lietuvių Kas it jdįkit , jM. 
dievams apibudinti, čia yra/ _ .. ... a
aprašyta daugiau kaip 30 nemaziau ka,P desimtą saro

lafe'-T“..-“-.r-.6?.60c. Įvairių Lietuvos dievų, die- uždarbio dalį.
Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų

knyga ............................................. $1.50
Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos ................ 35c.
Neužmokamas Žiedas, graži apy

saka .................................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa-

raia
Ta pati minkštais juodais virš. $1.25 

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

Nors esu jau senas (gal ca, su kankinimo įrankiais ... 30c.
J - Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du

ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00 

Nebijok Mirti, knyga su paveiks-

gavau savo amžiui tinkama

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveikata Ligoniams. Gydymas vi

sokių ligų šaknim, žolėm, žiedais ir I kymai ............................................. 25c
žievėm ..................... $1.00 j Girtuoklių Gadzinkos, linksmos

Deklamacijos ir Dainos, 76 pusią- ' dainos ............................................. 15c.
piai ................................................ 25c.

Paslaptis Kortų 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 Athens St., So. Boston 27, Mass.

Pajieškau sau gyvenimo draugės, 
nuo 40 iki 45 metų amžiaus, links
mo budo. be tikybos skirtumo. Gali 
būt mergina ar našlė. Prašyčiau pa
veikslo. Malonėkit rašyti šiuo adre
su: (14;

MR. J. J. B..
Box 2, Lash, Pa.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

i ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
padarytas iš tikro
jo Castile mu.ln 
U. S. P. Išplaur.a 
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
•dą 5O<- u*, b^nlrs
AI.EXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

'lieju ir Odą (Adančių Vaistų 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ii Odos gydymui. 
50 centų už bonką

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
riam per Pasta . visas dalis Su- 
-ienvtų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
W. BRO'DMAV 
SOUTH BOSTON, MASS.

APSIVEDIMAI
Noriu susipažinti su moterimi ar 

mergina apie 50 metų amžiaus. Aš 
esu amatninkas ir pragyvenimą pa
sidarau nebloga. Kurios pag idautų 
susipažinti, meldžiu parašyti ir pa
veikslą prisiųsti.

E. NEBLUGA.
P. O. Box 2$5. Oxford. Mass.

Dėl

RftUMtNU
SKAUSMU

GAUK

Pajieškau moters apsivedinui, ne- 
j jaunesnės kaip 56 metu. be vaikų. 

15 akrų dirbamos žemės. 6 kamha-i Tikėjimas skirtumo nedaro. Aš esu 
. . .. . ii, • - ' nama!*- vanduo virtuvėj, elektra, P**sit unntis. 55 metu amžiaus. Pla-kieli ii) iliil “«jll k<irą «Aimė-( netoli nuo Saratogos miestelio. Kai- čtau parašysiu laišku. Atsakymą 

kuinai. (15)
JOE APSEGA.

(> ■jbflt' SeiKi', ka<I \ o-

KARMA PARSIDUODA

li. Matys jis pergale, kaip na Kreipkitės » n.,, duosiu
** • t i MRS. KIRMAX,

SaVp AUSIS. į Koy.leras ilotel, Saratoga, N. Y. Ct»O?J

PAIN-EXPEUER
Inuo 1867 metu . • .

patikimas šeimos tepalo Į

k rakoiv A'e, Clevelanc^ Ohio. | tnha.nuo — t ■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kų istorijų dalis 1 ........................ 60c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

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

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

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

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

lietuvius ......................................... $1.25

[Nedoras Žydas, jaunų merginų 
kupčius ............................................. 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. 
Dainų Knygutė apie Peklos Kan

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. $5c.
Nuo cukrinės ligos ................... $0c.
Vidurių valytojas ........................ 60c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

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

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

fever ............................................. $5c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas .............. $5c.
Trajankos, stambios ................. 60c. i
Kamparas, pakelis ........................ 35c.!
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo .......................... 60c.
Nuo nemalonaus burnos kva:>o $5c.
Nesišlapink miegodamas ............. 60c.
Nuo nutukimo, eik kudvn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart burn i 1

.......................................... $5c.,
Pailių arbata arba mostis .... 85c. I 

M. ŽUKAITIS. (15)1
335 Dean SI., Spvncerpoct, N. Y. ,

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

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

Karas Europoie
Jei aorlte ftinoti apie karą ir kitus 
trykiua, tai skaitykit* **Nauji«nss*.

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias 
iianraitia Amerikoje.
Uielraiykite "Naujienas" Iiandien. Naujieną 
prenumerata metama Amerikoje (Uimant CM» 
•agą), 96.00. Chicagoja ir

Money Order] ar 6ekj eJųskItei

NAUJIENOS"
17S9 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS



leitaa Puslapis
/

No, 13, Kovo 28 d., 1945

Moterims Pasiskaityt Ii
A A IĮ SKYBIŲ TVARKO

M. MICHBISONIENft. ____ !

Baltasis Paukštis
Palydėjau vieškeliu uka-j viškai * ir tautiškai puolu- 

notus vidudienius... Grižda- siems padėti atsikelti, 
ma atsisėdau kryžkelyje po' Kilo paukštis — ir mes 
samanotu kryžium. Pakai- kaitų. Nors nepriklausomy-
nėj didelis ežeras tyvuliavo. 
Žuvėdros klykdamos ant 
vandens plaukiojo. Ilgus 
smailius sparnus vilgė žals

bės idėja apėmė visą tautą, 
bet kilti mums vis dar ne
gana, oi negana! Saulės, 
dar saulės mums daug rei-

vose ežero bangose: grobio: kia! Perilgai mes rymojome 
jieškojo. Vakaruose perku- i po samonotu kryžium ir su- 
nas dundėjo, žaibus svaidė, stingom. Dabar reikia kiek- 
Aš rymojau ir narpliojau vieną musų sąnarėlį atpa- 
gyvenimo posmus... , laidoti nuo to sustingimo.

Tik štai atplasnojo baltas!
mano maj laisvės saulė perėmė 

vieškelio. Nuo jo baltų, kai j) į mus^ sielas. Dar nevisiškai
sniegas, spainų driek e>i paskendusios esame tautos
saulėtos gijos. Paukštis au- F • - 
go. Sparnus tiesė. Spindu

GAUNA GENEROLIŠKO KRAUJO

Francuzijoj sužeistas Amenkos kareivis Ken- 
neth Johnson gauna kraujo, kurį buvo- aukavęs gen. 
Eisenhower, vyriausis alijantų kaio vadas. Dabar jis 
galės drąsiai girtis, kad jo gyslose teka generoliškas 
kraujas. ilaisvės troškime.

Todėl kas rytas, kas va
karas ir diena, turime kilti 

Kai aš pavargusi atsisto- §u baltuoju paukščiu, turi- 
jau eiti. per balta ji paukšti j me budėti tautos laisvės 
nebemačiau žalsvojo ežero,: sargyboje, turime jaunąją 
neii klūkiančių žuvėdrų, n:-'kartą ugdyti ant nepriklau

liuojančių gijų vis daugėjo.

bežinojau kur link einu . 
Susipvniau saulėtose jo gi
jose... Didingas paukšti s 
pažvelgė i mane. Jo akių

flmėse sukosi saulių ratai.
jų dvelkė angeliškas ge

rumas, karžygiškas pasiau
kojimas, tyroji meilė, neiš
semiamas gerumas... Norė
jau bėgti, norėjau grįžti po 
samanotu kryžium... Paukš
tis vis augo. Ir pasitaisęs 
baltuosius sparnus prabilo:

“Žaliųjų rūtų sarge, pla
čiųjų pievų dukra, pažvelk., 
tavo šilkų kasos susivijo su 
saulės verpalais! Klausyk, 
skamba laisvės varpai !... 
Broliai išjojo pietų — rytų 
— vakarų linkui: trimitų 
aidai juos iššaukė. Ar Įda
vei iiems rutu šakų? Ar Da-•7 _ t --- -t X
lydėjai ligi vartų? Ko ry
mai po samanotu kryžium? 
Žiūrėk, perkūnas grūmoja, 
audra kyla! Sėsk ant mano 
baltų sparnų. Tu brolius pa
vysi. Tu padėsi jiems Gedi
mino pily trispalvę vėliavą 
iškelti...”

Perkūnas smogė strėla i 
ežerą, pabiro stambus lie
taus lašai... Aš pasvirau ant 
baltųjų sparnų... Paukštis1 
pragydo. Mojo sparnais iri 
kilo aukštyn. Kai pažve!-| 
giau Į gimtąją žemele—nu
stebau! Pamačiau gijose i- 
sipynusių daugvbę mažu si
luetų. Jie visi kilo j paukš
ti. didėjo ir švito. Paukšti - 
alsavo ir giedojo:

“Praamžiau, saulės jiems, 
saulės!”

Žvilgterėjau aukštyn. Pro 
debešų plvšius jau matėsi 
saulės kraštelis...

somybės idėjos baltųjų 
sparnų...

Puriena.

Margučiai

Raudoni, geltoni.
Mėlyni, margi;
Kundini, pailgus.
Buki ir smaili,
Gražiai nudažyti.
Visaip išrašyti.
Margučiai Velykom 
Jau yr’ gatavi.

Prie stalo pietauti 
Visi pakviesti,
Pradžiugo margučiais 
Seni ir jauni;
Visi tik mėgina.
Kurių drutesni,
Ir gražus margučiai 
Tuojau sumušti.

Kapse.

APIE VALGIUS.
VELYKOM BABKA

5 puodukai miltų.
2(4 puodukai saldaus pieno.2 plytelės mieV.ų.
1 puodukas cukraus, 
tį svaro sviesto ar marga-

Baltasis paukštis, tai mv- rino.
su nepriklausomybės idėja. 6 kiaušiniai.
Ji gimė tada. kai musu tė- 1 lemono žievė, 
vvnėj patrankos griovė Druskos,
gaisrai švietė, kai žuvėdras Pašildyk pieną, sudėk
klykė ir grobio jieškojo... mieles ir šauktą cukraus. 
O mes. lietuvės, po sama- Pastatyk šiltcj vietoj. Išsi- 
notu kryžium rymojom ir iok miltus, sudėk likusi cu- 
nedalios mazgus rišinėjom... krų, neplaktus kiaušinius. 
Nepriklausomybės idėja vieno lemono nvtarkuotą 
pradžioje mums atrodė ma- žievę, supilk mieles su pie- 
žutė, nesuprantama. Bet kai nu. ištirpytą sviestą ar mal
toji ideia išaugo musų vieš- gariną ir minkyk mažiausia 
kely dideliu gražiu paukš- pusę valandos. Tešla netu
riu. kai jos šviesus siūlai ri but pertiršta. Miltų dėk 
ėmė driektis po visą sali.—- sulig nuožiūros, kad butų 
mes Įsivėlėme Į tas gijas, galima plakti mediniu šau- 
Kitaip sakant, tos gijos Į- kštu. Tešla turi but kiek 
sivėrė j musų sielas ir mes tirštesnė negu paprastų bly- 
pajutome kažin kokį neri- nų. Plak ar mir.kvk tol, kol 
mą, ilgesį ko aukštesnio, nelips prie šaukšto ar rar.- 
skaistesnio. Panudome nu- kų. Dabar padėk rikoj vic- 
eiti nuo samanoto kryžiaus, toj, kad tai iltu. Ba ką rei- 
Ir štai. svirome ant baltojo kia kepti giliam a’ skritam 
paukščio didingų sparnų, puode. Gerai ištepus puodą

ugnies

3 die-

Velykų Istorija
Dar senų senovėje, pago- Kasmet pei* 40 naktų, 

nybės laikais Įvairiuose prieš susilyginant dienai su 
kraštuose pavasari žmonės nakčia, pavasarį persų ku- 
švęsdavo saulės mirimo ir. nigai dėdavo aukas, roels- 
prisikėlimo šventes; švęsda- davosi, c paskutinę naktį 
vo net ištisą savaitę ir va- pranešdavo žmonėms, kad 
dindavo ją šventąją savai dievas prisikėlęs iš nuroiru- 
te. Finikiečiai vieną šios siu ir savo kančiomis išga- 
šventės dieną skirdavo die- nysiąs žmones. Paskui, dar 
vo Adonis (saulės) mirčiai saulei netekėjus, eidavo di- 
minėti. Taip pat ir katalikų dėlė procesija, pryšaky su 
pamaldos “tenebre’’ didžia- kunigais, baltai apsįrengu- 
jame ketverge yra skiria- siais, su sidabrinėmis smil
iuos šviesos dievo mirčiai: kytuvėmis rankose. Paskui 
iš eilės gesinamos žvakės ir eidavo 365 jaunuoliai sų 
paliekama tik viena (vely- šviesiai raudonais drąbu- 
kinė). Kitą dieną finikie- žiais, kurie buvo 
čiai švęsdavo deivės Vene- ženklas.
ros kančių šventę, tą dieną Egypte pavasarį
nieko neaukodavo, o žmo- nas švęsdavo dievo Ozirio 
nės eidavo prie mirusio A- prisikėlimą iš numirusių, 
donio statulos melstis: tą Sirijoj švęsdavo mirimą ir 
pačią Veneros dieną. t. y. iš numirusių prisikėlimą 
penktadienį, milžta Kris- dievo Adonio. Pavasarįlr 1«Lr a e rr r/11 z.-' Zk ntus, ii ik<xi£um.i£ vviv^r ?vpuavu uuu muir
tą dieną taip pat per mišias šio Adonio mirties šventu, 
nėšventina sakramentų, o 7 dienas gedėdavo ir pas- 
maldininkai eina prie Kris- nin kaudavo. Per tą “didžįą- 
taus grabo melstis. ją savaitę” bažnyčiose iš-

Kojų mazgojimo apeiga statydavo tam tikrą guolį, 
yra kilusi iš deivės Venerc s kur gulėdavo mirusio Ado- 
statulos mazgojimo. Ryto n^° medinė statula, tokia 
dieną finikiečiai linksmomis P?b kokios dabar knkšcio- 
giesmėmis (alleluia) gar- P’9 rodomos per Velykas 
bindavo saulės prisikėlimą bažnyčiose. Statulą api- 
po žiemos mėnesių. Ant au- plaudavo,_ kvėpindavo, įvy
turo vėl uždegdavo šventa- niodavo į lininius audek- 
ją ugnį. Krikščionys dabar ^us- ? paskutinę gedulo die- 
uždega velykinę žvakę kai- giedodamos minios zmo- 
po grįžtančios saulės švie- laidodavo ją. Aštuntąją 
sos ženklą. Taigi, krikščio- dieną jau švęsdavo linksmą 
nių Velykos atsirado > dievo prisikėlimo šventę, 
garbinimo saulės, kuri nv- D visa to matyt, kad ken- 

tamsą ciančio ik mirusio dievo
Senovės žydai ir kitos šventės atsirado senovėje iš 

pietų tautos švęsdavo mt- saulės ir 'mėnulio garbini-
1 nulio dievo šventę, kai pa mo- .... „ , J...
■sirodydavo danguje piauti - . P1(lŲl šeštadienį katalikų 
»vo pavidalo mėnulis. VIa', bažnyčiose ugnį įdega (pri- 
po pilnačio 3 dienas nema- kelia) taip, kaip ir vedų 
tydavo mėnulio, laikydav > maldyklose. Kunigas eina 
jį esant mirusį. Kai po tri- P/ię paruošto indo su ang- 
jų dienų jį vėl pamatydav , Hmis ir jomis įdega žvakę, 
vyriausis kunigas paskelr - senovėje per saulės pri- 
davo tai trimitais. dėdav » s’kėlimo šventę ugnį titna- 
aukas ir pranešdavo, ka i -.a.
mėnulis prisikėlęs iš num i- trinant įdegdavo.

Pavasaris Lietuvoj
Mirga žemė jau visa,Mys šalelė ištisa.
Ir miškai ir laukai.—Visur džiaugsmas ir juokai.
įr gužutis išdidusSkrapdo, žiuri i lizdus; 
Klegesys ir balsai.Dainos, kur tiktai klausai.
Ištisa šalies gamta Po žiemos visai ne ta:Taip jauku net nakčia.Mat, pavasaris jau čia.
Ir Šešupės jau antai Semias vandeniu krantai. Češupėl, tu srauna.
Vėl gyva tu jr jauna!
Nemunėlis išdidusIšnešiojęs jau ledus.Tekę sau į juras,Į banguotas, i sūrias.
Sklidina jau ir Venta,—Ta upelė mus šventa.Taip graži, taip tyra,— Niekur jau tokios nėra !...
Mėnesėlis, lyg ugnia Sužibėjo jos dugne.Ir stebi čia žmogus,—Visas dugnas—vien dangus!...
Taip pavasaris šviesus Ten gaivino mus visus,Kai laisva Lietuva Buvo nepriklausoma.
Bet dabar jau ta vieta Ašarėlėm aplieta,Lietuva nekalta Rusų pančiais apkalta...
Nuo tironų tų naujų Apse pylė ten krauju Mus šalis ištisa,—Žūna ten gentis visa...
Lietuva mus taip graži,— Džiaugės čia didi. maži.
Ir laisva ta vieta,—Virto vergija kieta...
Jei visa tauta atjaus,Už tėvynę stos tuojaus,Ranką jai tuoj paduos,—Iš vergijos išvaduos.
Tad, lietuvi, netylėk,.Darbo, triūso negailėk, Nesitrauk nuo kovos Dėl liuosybės Lietuvos!

J. Steponaitis.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knyfo*, kurios žemiau yra surašytos, trum* 
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti 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: f*

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-
RUA JUŠKEVIČIAUS

» .___  __ 'DAINOSE.Bažnyčia aako, kad buvo, o moks- j
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai, Jei nori žinoti, kaip senovėje lieto- 
kaipgi Nojus butą galėjęs surinkti į i viai gyveno, tai perskaityk šit* kny- 
kelias dienas visą veiską gyvūnus,
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuoti? Kaip jis galėjo tuos 
nus prastoj savo arkoj 
Iš kur ėmėsi tiek vand 
žemę apsemtą? Kur tas 
bar yra? Kaip iš Nojaus 
galėjo atsirasti po tvano ju 
ir kitą veislių žmonės? Šitie ir 
tai kitą klausimą, kuriuos 

ir aiškiai įMestyn anam veikale.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS? L

gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačią, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 5Oc.

BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

_ . , .« , v puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia-Knyga be galo Įdenu. xKas_ soma tai ĮĮįg^j -jkelė užpuolikams bylą, kuri 
faktas; kas sakinys, tai naujas kn- šioj knygutėj aprašyta, su vi-
nigą argumentas gnuva. Mokslą* ir |8aįs teismo rekordais ir liudininką 
mokslas noo pradžios iki guls. i parodymais. Kaina ..................... 25c.

MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS. ‘

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
bzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

DELKO 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 spėką, kitas ma
žiau? Delko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitą panašią dalyką? Ko
dėl jam reikia riebalą? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutes. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
* knygelė parodo, kodėl Romoa 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa ją bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knygą turėtą per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad ją mo
terjs, dukterjs ir mylimosios nepa
pultą i tokią kunigą globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su-

Jis mums priminė musų par margarinu ai ba sviesiu, iei 
eigas: apkaišyti brolius, ei- kas jo turi: pakilusia tešlą

rusių.
Frigiečiai mėnulio die 

vadino Menu. Jį vaizduoti 
vo piemens pavidalo, 
lazda vienoje rankoje. 
duona antroje rankoje i 
mėnulio ragais už peči . 
Dievui Menui nešdavo a 1 
aukas.

Krikščionių Kristus vis, 
panašus Į dievų Meną, a; - 
sisiautusį apsiaustu ir s 
piemeniška lazda rankoj • 
Meno rankoje duona primi
na krikščionių vartojam 
kai kuriese tikybinėse apri 
gose duona.

Krikščionys kai kuriu; 
tikybinius dalykus j aėrr. 
ne tik iš Meno "arbinin- o

“ 'č!

VELYKŲ LAIMĖ 
MOTINOM

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusl. Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktnose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusl. 61..........25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimą pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Man.
1909 m., pusl. 63.......................... 26c.
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusl. 23....................... 10c.
“SALOMĖJA”

Arba, kain buvo nukirsta šv. Jo
nui galva. Drama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c.
“O. S.* S.” 11 dievą v

to farsas, labai juokingas ir geras pasako, kodėl jia
perstatymui. Kaina ................... 15c. ne«*h *?*!*?- argumentą, kurią

nesumuš joks jėzuitas. Kama to*
................................... 20c.

Kaina ..

KODĖL AS NETIKIU

.... 25c.

DĖL PINIGŲ
Trijų aktą ir septynių scenų dra

ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. 
Večkys. Kaina .......................... 35c.

knygutės

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

žmonės kuria per amžius? šį intri* 
gnojantj politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratą teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... lOe.

KARĖS NUOTAKOS 
Vieno akto drama, vaizduojanti 

Žukauskienė iš Phi-;y°.ki<?či‘l miliuristą žiaurumą ir ne- 
.-i • . - i- laimingą moterų likimą,ladelpnijos, tikrai turės lin-.Kaina ’......  ....77............................ 20c.

S°C,AUiaUS ® MU-,GUA B,BLUA SATYSOJK šventu, nes JOS sunu^ * ą- Labai jdomi knygutė ątao svarinu Tai Biblijos pašaipa. I Kanaa* tos 
mas, kuns tarnauja Dėdės klausimu Ją turėtą suskaityti kiek- knygos neįsileidžiTLabai juokinga sa 
Saąo kariuomenėj ir
nCUUVO rn&ClUS jau per triSj“ina ........................................... tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-

šio
Teklė

skyriaus skaitytoja, j ‘

metus, šiomis dienomis su
gryžo iš Italijos tūlam lai-' 
kui pas namiškius paviešėt. 
Tai yra nepasakomas moti
nai džiaugsmas.

Saržentas Tamas Žukaus
kas už nepaprastą narsumą, 
ir kitus atsižymėjimus yra; 
apdovanotas Purple Heart 
medaliu su ąžuolo lapais, 
auksine ir sidabrine žvaigž
dėm, taipgi su ąžuolo la- 

_ . . pais. Už gerą apsiėjimą tū
li Įskeldavo, arba medį be-, ri kaspinų dekoraciją ir In- 

fantry .Combat Badge. Taip
gi keturių žvaigždžių deko
raciją už dalyvavimą ketu
riuose didžiuliuose mūšiuo
se.

Paviešėjęs pas motutę, 
i-'saržentas Žukauskas vėl 

gryš karo frontan.
Linkime jam vėl laimin

gai sugryžti laimėjus demo
kratijos kovą.

Kita skaitytoja, p. Stella 
Aback iš Marlboro, Mass., 
irgi gavo linksmą žinią nuo 
savo sunaus, Jono Aback, 
kuris tarnauja kariuomenėj 
jau nuo 1943 m. Motinai 
dabar pranešta, kad jis pa
skirtas prie oro jėgų už ra- 
dio techniką Italijoj.

Linkime ir jam laimingo

Paskui kunigas uždega 
tiižvakį, o šiuoju uždega 
velykinę žvakę. Dabar už
dega vaškinę žvakę, o se
novėje degindavo aliejų. 
Taigi, šios velykinės a 
ges į katalikų bažnyčią 
patekusios iš vedų ir kitų 
rytiečių tikybinių apeigų.

Per Velykas Kristus ro
domas avinuko pavidalo ir 
vardo (agnus). Šis vardas 
yra sulotynintas vedų žodis 
Agni. Visa eilė katalikų ve- 
ivkinių maldų gavo pradžią 
iš vedų himnų: kai kurie 
ouvo stačiai nukopijuoti.

Senovėje me£ų pradžia 
būdavo pavasari. Ątgijan- 
čios saulės šventę žmonės

di luri ciuj: po kiek laiko kai’sti urve, daug kentėjęs pi i< “alliluja
brolius pasivyti, moraliai biskį padidinti. Kepa apie: mirtį, o mirusio labai gaili-uoli«  
susilyginti su jais, o doro- valandą laiko. 1 jęsi jc mokiniai. šventę m

saulė į- 
žvaigždyną.

(Ą — aukštas,;Dabartinė Velykų šventė y- 
spindintis). ra anų senoviškųjų apeigų 

entę pradėdavo kovo mė- ir papročių kopija.

taus
lės.

jęs šią knygą i 
puslapiai. Ka;

niekas nesi; 
.ina

5igai-
fl.M

Pekla
BROŠIŪRA 8U PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
PanH
METKLION18.

Kunigai gąsdiną tamsuo
lius amžins pekloa ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt aao 
amžiną kančią pragaro 
liepsnos*. Bet ifoa kny
gos autorius parodo, kad 
riša tai yr* malaa ir ap-

kad taj vietoj, 
ja aako

ga. Ir pridėtas

Kaiaa »

M M0A»WAY. 
sa BOSTON,

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juoką, no- 

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACUOS. 

ėioję knygoje telpa daugybė nau
ją, labai gražią ir juokingą monolo-

Sir deklamaciją. Visokios temos:
rbininkiškos, revoliucionieriškoa, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos gero*. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 2Pe.

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

Btsttkintis Vyras; (2) žydinti Giria;

2) Klaida; f 4 > Korekta. Jose n u ro
mą kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietarus, burtus ir tt. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
apsi.*ausroti. ParotaIr kaip nuo ią 

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

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

daugybė straipsnių, juokų 
Paikiai iliustruota. Kaina

tt.
26c.

Taipgi tr pap 
A it. mmuoMi

7747 Nary A*

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvą vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ją vai
kams. Ras yra arb* tikisi kad* npra 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
aenkaityti šit* knygutę. Kaina 10c. 
•TUlvivis," $36 Broadway, 

Maaa.

i
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Lietuviai Karininkai
SURINKO IZABELE BALTRAMAITIENE

(Tęsinys)
Lieut. J. S. Naujokaitis, 

USA, gydytojas, 1944 m. 
buvo Veteranų ligoninėj, 
Minneapolis, Minn.

Capt. Alexander Navic
kas, AAF, iš Maspeth, L. I., 
lakūnas, po tarnybos Ang
lijoj, 1944 m. paskirtas a- 
viacijos instruktorium Ro
me, N. Y.

Lieut. Walter V. Nųrak, 
USA, iš Chicagos, gydyto
jas.

Leitenante Elena Norke- 
liunas. Navy Nurse Corpes, 
iš Rochester, N. Y., slaugė.

Lieut. W aiter Ošinskas, 
USA, iš Chicagos, dantų gy 
dytojas.

Lieut. Bill Ošmanski, U. 
S. N., iš Providence, R. I., 
dantų gydytojas

S. N., iš Chicagos, chemi
jos inžinierius.

Lieut. Albert Salnoris, A 
A.F., iš Philadeiphijos. 1943' 
m. žuvo lėktuvo nelaimėj.

Capt. Paul J. Šaltenis, A. 
A. F., lakūnas, iš Brooklv-A. F., iš Newark, N. J., ka

pelionas. no
Lieut. Albert Povilonis, Lieut. Daniel Samson, U. 

USA, iš Hartfordo, dantų g.A., gydytojas, iš Broek- 
gydytojas, 1944 m. susirgo iton< Mass. 
eidamas pareigas n- mirė Leitenante Rutha Saulė- 
Washingtone. nas, slaugė, iš Elizabeth, N.

Lieut. Vytautas Pučko- j
rius, USA, iš Downers Leitenante Alice Savic- 
Grove, III. kaitė, slaugė, iš Elizabeth,

Capt. Le Van Palsucki, \ j 
U. S. A. iš Chicagos, gydy- * Leittnantė Ona Savickai- 
tojas. j iė slaugė, iš Elizabeth, N.

Lieut. Vincas Pušinskis, j
USA, gydytojas, iš Phila- Lieut. Casimir A. Savic-
delphijos.

Lieut. Joseph A. Putlius,
AAF, iš Lynn, Mass., bom
banešio navigatorius, atli-

kas, iš So. Bostono, chiro- 
praktas, žuvo 1942 m. ka
ro laivų kautynėse.

Capt. Charles Savišky,

MEDŽIOJA NACIŲ ŠAULIUS Visko Po Biski
Maskvoje daromi pianai vermento vikelšino.’ Jis ra- 

i uosti “milžinišką celebraci- į šo naują traktatą, kaip
ją’’ Gegužės Pirmai pami
nėti — žinote kur?

Berlyne!

Hitlerio dešinioji ranka, 
i Rudolfas Hess. kuris šian
dien yra anglų belaisvis, no
rėtų buti vokiečių laikino
sios vyriausybės galva, ka
da bus sukriušintas naciz
mas.

Matys jis Berlyną, kaip 
savo ausi!

žmonių širdys 
pulsuoja.”

"troškimais

Brooklyniečiai dr. Ven
cius ir Kringa jau netiki, 
kad Hitleris laimės ši ka
rą. Bet šitą naujieną jiedu 
nesutinka skelbti už dyką.

Lieut. Mykolas Ožalas,
USN, iš Scranton, Pa., ka-:k>s nariais dingo be žinios.

ko daug sėkmingų misijų! USN, iš Pcrtland, Oregon; 
Afrikoj, Italijoj, Austnjoj, m. jo laivas buvo tor 
Jugoslavijoj, Francuzijoj; i plotas ir jis buvo sužeis- 
1944 m. skraidant virš Vo-i^,
kietijos kartu su kitais Įgu- Ccmmander Joseph Sa-

Prumo miesto griuvėsiuose amerikiečiai medžio
ja nacių šaulius, kurie pasislėpę tarp laužo vis dar 
šaudo Į mūsiškius.

Lietuvių komunistų fiure
ris Bimba norėtų vykt Į Ru
siją ir ten rasti tokią žmo
ną, kuri galėtų but be duo
nos, bet turėtų tuziną vaikų.

Bet “fašistas’’ Žadeikis 
jam neduoda pas porto!

Bolševikų Rokas Mizara 
pasikrikštijo i “Rojų.’’ Jis 
dabar gyvena Amerikoje ir 
sako: ko man važiuoti į 
Stalino rojų. kad aš pats 
sau Rojus.

Titnagas.

ČEKŲ PREZIDENTAS 
MASKVOJ

pelionas.
Lieut. Pabarčius, USN, iš 

Pittsburgho, inžinierius, ka 
rui prasidėjus Įstojo Į pre
kybini laivyną, jo laivas bu
vo sutorpeduotas ir jam te 
ko išbūti 8 dienas valtelėj 
iki buvo išgelbėtas.

Lieut. S. R. Palutsis, U. 
S. M. C., iš Cicero, Ilk, gy
dytojas, dalyvavo Tarawa. 
Guam ir Saipan salų paė
mime.

Lieut. V. Pastelis, USA, 
iš So. Bostono, yra apdova-

Capt. Frank Radzukynas. 
AAF, iš Cambridge, Mass., 
kovojo prieš japonus Pači-

waska (Zagorskas), USN, 
iš Lynn, Mass., kovojo du 
metus Pacifike, Naujoj Gvi
nėjoj fcuvo sužeistas ir tris

fike virš du metus, yra nu-; mėnesius gulėjo ligoninėj, 
šovęs keliatą. priešo lėktų- 1944 m. apsigy veno Califor- 
vų, pakrikštino savo lėktų- nijoj.

Teroras Lenkijoje
Lenkų valdžia Londone | kų žvalgy ba dabar areštuo- 

gavo žinių, kad vasario 28 j ja visus buvusius Lenkijos 
d. rusų bolševikų žvalgyba požemio armijos

notas bronziniu 
medaliu. 1944 
Francuzijoj.

Lieut. Stanley Paulaus
kas, USA, iš Elizabeth, N. 
J., chemijos inžinierius.

Lieut. Alfonsas J. Paule- 
kas, USA, kapelionas.

Leitenante Anna Paulu- 
konis. Army Nurse Corps, 
iš Worcesterio.

Lieut. Algirdas Pavilonis, 
AAF, iš Brooklyno, lakū
nas, yra atlikęs virš 80 mi
sijų prieš vokiečius.

Ensign Anthony Pečiuke- 
vičius, USN, 1943 m. buvo 
Corpus Christi, Texas.

Lieut. William Peters 
(Petrulis), USA, iš Eliza
beth, N. J., dantų gydyt.

Capt. Rcbert Petraitis, 
AAF, iš Chicagos, dantų 
gydytojas.

Capt. Anthony Petraus
kas. USA. inžinierius, 1944 
m. buvo Kinijoj.

Ensign Fiancis Petraus
kas, USN, iš Cicero, III.

Lieut. Peter Petravičius 
USA, iš Adams, Mass., gy
dytojas, 1943 m. buvo An
glijoj.

žvaigždės 
buvom.

vą-puoliką vardu “Perkū
nas.” 1944 m. buvo paskir
tas aviacijos instruktorium 
Texas valstijoj.

Lieut. Joseph M. Rapšis, 
USA, iš Amsterdam, N. Y., 
gydytojas.

Lieut. Joseph M. Rapšis, 
USA, iš Amsterdam, N. Y., 
gydytojas.

Lieut. Kazys Ratkevičius. 
AAF, iš Wilkes-Barre. Pa., 
gydytojas (jo žmona leite
nante Mary Jones-Ratkevi- 
čius yra Army Nurse Corps)

Lieut. William

Leitenante Morta Sawo- 
kin, armijos slaugė, iš Chi
cagos, 1944 m. buvo Fran
cuzijoj.

Lieut. Lawrence Sedar, 
USA, iš Chicagos, kovoj su 
japonais 1944 m. buvo sun
kiai sužeistas Leyte saloj.

Capt. Raymond A. Sher- 
win (širvinskas), AAF, 
chemikas iš Grand Rapids, 
Mich.; 1944 m. buvo “ra
dai- installation engineer” 
Anglijoj.

Majore Albina H.. Shim- 
F. Rec-įkus, WAC, iš Worcester,

Lenkijoj areštavo premjero 
T. Arciszewskio žmoną, 59 
metų amžiaus moterį, kuri 
dirbo Lenkijos Raudonojo 
Kryžiaus organizacijoj. Bu
vę suimti ir kiti Lenkijos 
Raudonojo Kryžiaus dar
buotojai, kurie globojo ir 
gydė sužeistus kovose su 
naciais Lenkijos požemio 
kareivius.

T. Arciszewskis, kuris da
bar Londone eina lenkų vy
riausybėj premjero parei-

kareivius 
ir karininkus. kurie per 5 
metus kovojo su naciais. 
Suimtieji esą grūdami Į 
koncentracijos stovyklas ir 
tremiami Sibyran.

Raudonas teroras esąs 
daug žiauresnis, negu ru
das bUVO.

Buvęs Anglijos karalius 
Edvardas, kuiis šiandien y- 
ra žinomas kaip Windsoro 
kunigaikštis ir Bahamas sa
lų gubernatorius, pasitrau
kė iš savo pareigų. Jis ne

lūs, USMC, iš. Lynwood,!Mass.; 1943 m. buvo Ka- 
Pa., pasižymėjo kovose Hunų Aspirantų kuopos va- lX)ž€ml0 k 
prieš japonus New Britain dė, Fort Oglethrope, Ga.
saloje, apdovanotas Purple
Heart Ordenu, 1944 m. žu- Leitenante Nelly Sieman 
vo kur nors Pietų Pacifike.

^žmT- ‘>bematoriauti..’
na buvo likusi Lenkijoj ir Edvardas yra vedęs a- 

merikietę ir dėl jos neteko 
soste. Jis ir jo žmonelė no
ri apsigyventi Paryžiuje, 
nes Bahamų salose jiems 

Žinios sako, kad bolševi- esą “perdaug nuobodu.”

dalyvavo lenkų 
požemio kovose su naciais 
okupantais.

Lieut. Joseph J. Reikas.

Naujasis dinastijos pa
triotų pribuišas, Juozas Tys- 
liava, ragina mažiuką Kar
pių traukiniu važiuoti Į Wa- 
shingtoną, “misiją” pama
tyti.

Pats Juozas turi ilgas ko
jas ir pėsčias keliausiąs i 
Washingtoną.

Buvęs Chicagos daktaras 
A. L. Graičiunas gydo Pru
seikos padus, kurie 1930 
metais buvo Įšalę Į “fliorą, 
kada ji pakvietė Į Maskvą.

Čekoslovakijos preziden
tas Beneš ši panedėlį atvy
ko Maskvon. Jisai išbuvo 
Londone 6 metus kaip trem
tinis, kuomet vokiečiai oku
pavo jo šalį, ir dabar va
žiuoja namo.

Pats Graičiunas da laukia 
Stalino “pavieskos,” kad j 
galėtų nuvykt Į Lietuvą ir 
užimt Justo Paleckio vietą.

SPROGO LAIVAS SU 
AMUNICIJA

Anglijos pakrašty Įvyko 
nelaimė. Vienas alijantų lai 
vas, gabendamas karo fron
tui gazoliną ir amuniciją, 

” nakties laiku susidūrė su ki
tu laivu ir sprogo. Žuvo 8 
gyvybės.

Brooklvno dėdė Ambra
ziejus labai patenkintas 
Juozo Tysliavos “Vienybe.” 
Bet jei pagautų strazdą, iš
keptų jį su visomis plunks
nomis.

. Newarko daktaras Kaš- 
kiaučius jau gryžo iš “go-

GALV0SUK1Ų
ATSAKYMAI

(Žiur. 4 pusl.)
Išradėjas Benjaminas 

Franklin.
2. Seino upė.
3. Lincoln.
4. Žmogus.
5. Lelija.
7. Sicilija.
8. Stalinas. »
9. Vėjas. ,

1.

___laivynu j 
slaugė, iš Chicagos; 1941 
m. buvo Pearl Harbor, Ha-

(Simanauskaitė )

USN, iš Ciceio, III., kape- waii salose.
lionas.

Leitenante Magdalena M. 
D. Rėkus, armijos slaugė, iš 
Wilkes-Barre, Pa., 1944 m. 
tarnavo Indijoj.

Capt. Edward Šilkas, A. I 
A. F., inžinierius, iš New! 
Haven, Conn.; dalyvavo' 
kautynėse Tunisijoje, Mal
toj?, ir Italijoje. ,Lieut. Joseph Rėmas, U. T . , v,

S. A., iš She'nandoah. Fa., . ,Lleut' ..Ed*"d šlm,įS 
1933 m. baigė West Poin: !;;kGnas 15 Chicagos. 1944 
Military Academv. im-. z.u™ ?ro. nek™** Nau‘

Capt'. John F." Ro<izans-'i°J°l Ctinejoj
kas, AAF. iš Pittsburgho. „ U?*: :Jchn Slmutls- AA 

nuskandino M Chicagos.

Imęim horror of this
war mrithoot the Reė Crass I #

J lakūnas; jis 
!vieną japonu dideli kreise-iii.* sugadino porą kitų:’LSA- ® Da>lon- Ohl°- 
už nuopelnus yra gavęs Dis- Leitenante Bemice Sku 
tinguished Flving Cross tas. WAC, iš Chicagos.
Star ir Air Medai. Lieut. M. Šmigelskis, lai-!

Lieut. Jonas Romanas. Vyno kapelionas.

Lieut. Joseph Širvaitis,!

Lieut. Petnishius, AAF. iši Jr., AAF, iš Providence, R Coi. Smith (Norusis), ar-
Waukegan, III., 1944 m. bu 
vo aviacijos instruktorius 
prie B-17 bombanešių.

Lieut. Lawrence Petro- 
shius, USN, iš Waukegan. 
III., advokatas, tarnavo vie
nus metus Atlanto Vande
nyne.

Lieut. Jack Phillips, USN, 
iš Cicero, III.

Leitenante Felicia A. Po
cius, slaugė, iš Riverside, 
N. J., tarnauja Pacifike.

Lieut. Joseph Poška, U. 
S. A., iš Chicagos, žurnalis
te0

Capt. Thomas Poška, A.

I.
Lieut. Stanley Ross (Ras- 

tauskas), USN, iš Hartfor-
mijes karininkas.

Ensign Albin Smolelis,
do., inžinierius, 1943 m. laivyno chemikas, iš Chica- 
baigė Annapolio Navai A-gos.
cademy. Capt. Tadas J. Spelius,

Lieut. Charles Rudaus- lakūnas is Hartfordo. Atli- 
kas, AAF, lakūnas, iš Chi-' ko suvirs 50 misijų prieš vo- 
cagos, B-29 bombanešio Į- kiečius iš Anglijos, atsižy-
gulos narys, baigęs “radar”! niėjo kovoje prieš “robot”! 
kursus. ” bombas, apdovanotas ke-*

Lieut. Algirdas Rudis liais pasižymėjimo meda-i 
(Rauktis), USA, iš Worces- liais, jų tarpe Air Medai su! 
ter, Mass. Seven Oak Leaf Cluster

Lieut. Jacob Rudis. U. S.

nM be fergettM. That Ibey have not been 
abandoned to their fate in thia war is ths ochievement of yoor Red Croos, 
yrhich haa conatantly reacbed them, even in Japan, with morale-building 
parcele of food, eztra dothee, medicines, ogarettes and other comforts. 
More and more of yoor dollara ara nrgently needed to keep our men ia life, 
health and hope nntil they can be brought safely homel

Soppose the Red Cress hod 
never been creoted
would now be ho Army of Mercy to save end A ctMnfort the milijone of Bvee wrecked or dislocated— 

ell over the warld—by earth’a mosi destructive war. No 
millkms of pante of blood would be collected for plasma.

No nuOione of heartening, sustaining food packagee 
would be debvered to deepondent Allied war prisonen.

NoemergencymeaBageefromhomewouldreachourmen.
No giant hand of compeanon would be outstretched 

to help the vietime of flood, famine and hurrieane.
Only cheoe would be left in the wake of battle and 

catastrophe—if the RED CROSS’ hand of mercy wera 
withdrawn!

It ie up to you io give—in gratitude that your RED 
CRO6S wa» created—and grew to keep pace with the 
world’s anguished need.

Give your doUars now—give non than ever before!

Capt. W. A. SpeĮyng. U., 
S.A., gydytojas, iš Scran-i 
ton. Pa. !

Lieut. Vincas J. Staku- 
meteorologas iš South 

Eostono.
Capt. A. J. Stalonas, gy-' 

dytojas, iš Brooklyno.
Lieut. Joseph C. Stan- 

cock (Stankūnas), USA,1 
iš Utica, N. Y., 1934 m. 
baigė VVest Point Military 
Academy.

Lieut. John P. Stanie- 
vich, AAF, iš Detroito.

Capt. Edward Staniulis, 
USA, iš Paterson, N. J., 
1944 m. buvo paimtas i vo
kiečių nelaisvę Francuzijoj.

Saržentas Vanskite ir trys jo sūnus iš Texas vai- Capt. Casimir Stank 
stijos—visi tarnauja Amerikos armijoj. Pirma jie (Stankus), USA, iš Chica- 
buvo Nevv Guinea saloj, opaskui dalyvavo Filipinų gos.
invazijoj. ' (Bus daugiau) '

N„ iš Worcester, Mass. 
Lieut. Algirdas Rulis. U

TĖVAS IR SŪNUS—VISI ARMIJOJE

i at Fnal waU ba tnaMatad bf Raaw *orriK. Milliona of fighters 
b!em the Red Croaa for rebef from aoziety. Eacb week thouaands of 
ir.» —t* para between Red Crara Field Directora *ith the troope and 
Rome Service workrae ia home towne—cmergency ąueetione about wtvee, 
childna, eeralheerta or purenta. Your doUars wiU bolster fighting apirit.

• baai few af Und abeta tbty fe*. This ie the firat «u ia 
srUch the folke at home ectually aaved livee at the fnet. Surgenns Genėtai 
of the Anty and Navy ray blood plasma has been the foremoat lifs-sarar ia 
thia star. The Red Crora. through your blood dona t iena and money, hw 
euUected and distributed milliona of pinta to the modical ecrviccs.

GIVE
GIVE MORC

KCIP YOUR
RED CROSS
4THISSIM

I



Aštunta* Puslapis

Vietinės Žinios
KONGRESMANAS SMER

KIA RACIONAVIMO
I’ SISTEMĄ

Iš žmonių reikalaujama 
daugiau “pointų, ’ o 

sviestas genda

Massachusetts kongres 
manas Rogers iškėlė rirmų 
kaltinimų Kainų Administ
racijai. Administracijos pir
mininkui Bovvles jis parašė 
laišką, kuriame be kitko 
sako:

“Racionavimo sistema 
perdėm netikusi. ' Sviestui 
administracija uždėjo 24 
pointus už svarą. Tai neį
manomai didelis reikalavi
mas. Sviestui pirkti yra rei
kalingi tie patys pointai. 
kurie reikalingi mėsai ir ki
tiems riebalams. Už svarą 
sviesto reikia atiduoti be
veik pusę tų pointų. kurie 
yra skiriami keturių savai
čių laikotarpiui. Aišku, kad 
žmogus negali sviesto nusi
pirkti, nes tuomet jis nega
lėtų nusipirkti mėsos.

“Pasėkos yra tokios, kad Į 
tonai sviesto sandėliuose 
jau sugedo. Daug tokioj 
sviesto jau teko atiduot į j 
muilo dirbtuves, kaip išma-iJ Jtas.

Tas negerai, ir kongre

ATVYKSTA Į BOSTONĄ 
Balandžio 8 d.

Rūtelė Kilmonytė 
iš Montrealo. Kanados

Baudžia drabužių valymo 
įstaigų savininkus

Kainų Administracija 
traukia atsakomybėn dra
bužių valymo firmų savinin
kus. kuine nesilaiko nusta
tytų kainų. Vienas siuvę as 
buvo nubaustas sumokėti 
487 dolerius, kam už valy
mą drabužių ėmė daugiau, 
negu yra nustatyta.

Bus mažiau čeverykų

Atatinkamose vyriausy
bės Įstaigose vėl yra svars
tomas klausimas apie suma
žinimą odos. kuri skiriama 
civilinei avalinei. Sakoma, 
kad gegužės, birželio ir lie
pos mėn. bus mažiau čeve- 
rykų.

i Civilinė avalinės gamyba 
'siaurinama dėl to. kad ar- 

■ mijos ir laivyno reikalavi
mai padidėję.
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PICKWICK
viena iš

Geriausio pasaulyje Alės
1870...1945

SEPTYNIOSDESIMTS PENKI METAI TEISINGO DARYMO
BREWED BY HAFFENREFFER t CO.; INC.. Boston. Vass., BREUER5.SINCE JI70

RADIJO PROGRAMA BORIS BEVERAGE CO.

-K i rinkimuos“
F j

Talentinga ir pasižymė
jusi dainininkė, šokėja, ak- 

_ . , I robatė ir vaidintoja, atvvks
manas Rogers siūlo page- ir dalvvaUs Bostono Liet. 
nnti racionavimo sistemą, jaunamečių Tautinių šokių 
įvedant atskirus pointus Grapės parengimo pramo- 
sviestui ir atskirus mesis- goje, viešnia artistė
kiems daiktams. j Parencimas ivvks balandžio

Ar Kainų. Administracija: ^priį) g 'd’
paklausys jo. da nežinia. Buildinge. 3 vai.
Bet jei tiesa, ką jis sako. 
tai padėtis ištiesų yra nege
ra. Kam pūdyti tokį gerą 
maistą ir kam iš to nauda?

Kęsinasi Įvesti pirkinių 
mokestį ’

Massaėhusetts legislatu- 
ron yra įneštas bilius. ku
riuo norima įvesti šitoj val
stijoj taip vadinamą “sales 
tax,” kas reiškia, kad pirk
damas kokį nors daiktą 
kiekvienas turės mokėti val
stijai mokestį. To biliaus 
rėmėjai aiškina, kad įvedus 
“sales tax.”

Gubernatorius Tobin pa
sirašė naują bilių. kurį pri
ėmė valstijos legislatura. 
Bilius buvo priimtas tam. 
kad bostoniečiai kareiviai, 
kurie dabar randasi užsie
niuose. galėtų dalyvaut ma
joro rinkimuose, kurie bus 
lapkričio mėnesy.

Cigaretų raketas Bostone

Kainų Administracija y- 
ra gavus daug skundų, kad 
Bostone ir apylinkėse vei
kia cigaretų raketas. Kai 
kurių valgyklų savininkai 
išima cigaretus iš automa
tų ir vėliau juos pardavinė
ja. imdami po 10 centu

Municipal (h\ug^U- pak<tlį' 
v aidžios pareiguipo pietų. pareigūnai

So. Boston. Mass. Be dau- !aketienus tvrinėja: m 
gelio įvairių scenos nume- -au^’L areštų, 
rių, ji padainuos Kanados

mmrlZt uc rita!—lietuviu pesus v iviuc
neles: “Apie Mažą Tautelę 
Prie Baltijos Junj.*' Gaila, 
gaila Lietuvos’
kitu-

tuos

Bostonas neturės to
“siurpryzo’

Bostone buvo paaklidu- 
ir dauerpb s^os kalbos, kad miesto vai- 

dzia leisianti naktinių uz- 
Rengėjai kviečia visus at- savininkams laikyt jas

silankvti.

Vokietijoj žuvo saržentas 
Jonas Gedeminskas

atdaras iki 1 vai. ryto. Bet 
leidimų taiyba pareiškė, 
kad Bostonas neseks \ev 
Yorko. Kitaip sakant, alu
dės ir kliubai čia bus atda
ri tik iki 12 vai. nakties.

Pasmerkė keturis jaunus 
banditus

A rh A
PRANAS RAGAUSKAS 
Mirė Kovo 18, 1945

Dr. Leo J. Podder
Iš I^eningrado.

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 HCN'TINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Common wealth 4570

Lietuvių Radijo Korpora-;22O E Street, South Boston 
cijos programa ateinantį ne- Pristato ton.ką, vyną ir viso- 

dėldienį iš \VORL stoties, I kios rūšies alų baliams, vestu- 

950 kilociklių, tarp 9:30 ir vėms į namus ir sales. (-) 

10:30 ryto, bus tokia:
t

1. Armonistai Frank Ko- 
vachic ir Eddie Kairis iš 
No. Walpole.

2. Birutės Radio Choras, 
vad. Vai. Minkienei.

Pasaka apie Magdutę.

Me-, nulįudusi jo šeima, šioom
•..-reiškiam ko širdingiausia pa
dėką visiems, kurie kuom nors 
prisidėjo prie musų suramini- 
-jo šioj, taip liūdnoj valandoj, 
r.efikėtai netekus savo bran
daus vyro ir mylimo šeimos tė
vo. Dėkojam visiems už atsi
lankymą, gėles, išreikštą užuo- 
’autą ir palydėjimą Į kapus. 
Labiausiai dėkojam graboriams 
po. Zaleckams už jų nuoširdų 
ir gera patarnavimą. Jie viską 
taip rūpestingai atliko, kaip 
kad savo artima: giminei.

Marijona Ragauskienė. 
Anastazija Miller (duktė).

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3111.

Middlesex teismo rūmuo
se buvo pasmerkti keturi 

p j jauni banditai, kurie užpul
dinėjo “taxi” šoferius. Visi 

penkių iki
randasi žešių metM kalėjimo. Tarp 

pasmerktųjų randasi jauna 
Vii mergaitė iš Dorchesterio ir 

vienas jurininkas iš Detroi
to, Thomas Ruerenskis.

Seni “Keleivio” skaityto
jai. Feliksas ir Agnieška 
Gedeminskai nuo Sth St., 

busią galima pereitą savaitę gavo iš Ka- 
numušti nekilnojamos nuo-,ro Departamento žinią, kad
savybės mokesčius. Bet ne-į Vokietijoj buvo užmuštas 
reikia politikieriams tikėti, j jų sūnūs Jonas. Jis išbuvo 
Apie 14 metų atgal jie įve-į armijoj metus-ir pusę. 
dė “laikinį” mokestį gazoli-į liko didžiausiai nuliūdę tė-. , -
nui, žadėdami greitai jį at- vai, sesuo ir brolis Benedik- Pasmei 'll nuo 
šaukti. Bet ne’tik neatšau-' tas. kuris taip pat

Vokietijos karo fronte. i 
Reiškiame Gedeminskų 

šeimai ko giliausios užuo
jautos.

kė. o šiomis dienomis norė
jo dar vieną “laikinį” mo
kestį gazolinui užtraukti. 
Taip bus ir su “sales tax.” 
jeigu žmonės nepakels 
triukšmo.

Išvijo dvi nacių talkininkes

Iš Cushing General ligo
ninės Framinghame buvo 
pavarytos dvi tarnautojos. 
Pasirodė, kari jos turi arti
mų ryšių su vokiečiais karo 
belaisviais, juos informuoja 
ir net myluoja.

Įdūkęs senis nužudė žmona 
ir pats nusiskandino

Bevcerly gyventojas Ed- 
ward Crocker pereitą sa vai

ri tę baisiai įdūko ant savo 
daug buvo kiaulienos. Rin- žmonos, 70 metų senutės, ir 
ros vadai sako. kad tai y- sudaužė jai galvą. Pa
ra “tik pradžia.” Kada at-

Mėsos bus da mažiau

Visą pereitą savaitę Bos
tono krautuvėse mėsos bu
vo labai mažai. Ypač ne

Nevalys mokyklų langų

Mokyklų taiyba nutarė 
iki rugpiučio mėn. nevalyti 
mokyklų langų. Tuo budu 
busią sutaupyta 21.000 dol.

Toks nutarimas buvo pa
dalytas dėl to, kad langų 
valytojai reikalaują “ne 
žmoniško atlyginimo.”X X XX X X X X

eis šiltos pavasario ir va
saros dienos, mėsos busią 
da mažiai-. Blogiausio gali
ma laukti birželio ir liepos 
mėnesiuose.

Daugelis kaltina valdžią, 
kad jos pastatyti ekspertai 
yra prasti apskaičiuotojai; 
kad tūlam laikui buvo pa
naikinti “pointai” ir t.t. P.ct 
yra žmonių, kurie protauji 

„ kitaip. Jie sako. kad ne tiek 
-Įkalta vyriausybė, kiek juo

doji rinka.-----------------X X rž

likęs savo žmoną kraujuc- 
e. Crocker nuėjo i pajūri

ir nusiskandino.

OO.
Po programos parašykite 

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

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos nuo 2 ik> 

nu,- 7 ik> s

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. 

Telefonas: SOUth Boston 132i

L I V K S V Ų VELYKŲ!
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

Stronci C afe
CHAS. BUDRECKI3 J. TAUTVAISHA

Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti
Visokių Degtiniu, Yvnų, ir Alaus Pasirinkimas.

n,V
'į

r.

Boston Edison Compan> sako
...virimui imk ko niaž au.-ča 

vandens. Perdaug vande is iš

eikvoja vertingus vitaminus.

3»ston Edison Coir.pcny374 BkOADVVA?, SJLTH BOSTON.
. Va ,, f • X r x r » >. ;> a'.- r, a x x x x'" f x ,

HK

CASPER’S BEALTY SALON
738 BROADWAY

SpeciaI—Every irionday, Tuesday. Wednesday

Permanent $5.00
Shampoo and individually styled Hair-do SI.50 

EXPEP.IENCED MANICURIST AIAVAYS PRESENT 
lėlephone: SOL 4615 No Appointment Necessary

Open Thursday Nights

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS LINKI

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą. 

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

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

Tel. SOU-3645 (15)
—

A. J. NAMAKSY
Keai bslate & Insurance 

414 M. BROADVYAY 
SOLIU BOSTON. MaSS.

Office TeL So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET

M ėst Roibury, Mass.
TeL Psrkway 1233-W

1 lel «<t>24 Gyv. SI 132 i
J UrJoseph A.Gaidis 

OPTOMETRISTAS
^alandoa: S iki II nao 2 iki S, 

nuo 7 iki t.
Seredom t iki 11 

ir raaitaras.
akiu daktaras 

Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
nu laiku sugrąžinu šviesą. Uag 
taminuoju ir priskiriu slrinlaa

114 Summer Street,
LAWBENCE. MASS.

S. BARASEV1ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUtk Boston 259S 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorehester Avė.
Tel. COLurakia 2537

Tel. ŠOU 22S5

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
M SCOLLAY SQUARE, Roon B 
BOSTON. Telef. Fafayette 2271

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ 1JGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimą

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

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir S-S 

NodėUomia ir Šventadieniais: 
nao 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kanp. Inmaa st. arti Central skt. 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Ineured 
Moras)

Perkranatom 
čia pat ir j to
limo Metas.

Sausi priežiūra,
226 BROADWAT.

SO. BOSTON, MAS*. 
TaL SOUtk Roatoa «Slt

✓t




