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Kaina 6 centai. METAI XXXVIII

Amerikos Lėktuvai Išmaudė 
Liepsnose Bremeno Miestą

IR NUMUŠĖ 42 NACIŲ 
ORLAIVIU.

čiu laiku jie sunaikina daug 
vokiečių orlaivių. Pavyz 
džiui. bombarduojant ame
rikiečiams Emdeno miestą 
11 gruodžio numušti žemėn 
138 vokiečių orlaiviai. Ben
drai imant, oro kovose A- 
merikos lakūnai numuša 
daugiau vokiečių orlaivių,

Tuo pačiu laiku buvo su
bombarduota ir Bulgari

jos sostinė Sofija.
Šį utarninką. dienos švie

soje, didieji Amerikos bom 
banešiai smarkiai bombar
davo Bremeno miestą. Vo- negu vokiečiai numuša mu- 
kietijos submannų uostą, siškių. Taip būna dėl to, 
Žinios sako, kad Bremenas kad mūsiškiai skraidomieji 
paskendo liepsnose. fortai yra labai stipriai pa-

Kiek šitame žygy dalyva- statyti ir labai gerai apgink- 
vo lėktuvų, žinios nesako, luoti. Tai yra tikros oro 
bet jų turėjo buti nemaža, tvirtovės. Dėl to jos ir vadi
nes 25 bombanešiai ir 8 ko- naši “Flying Fortresses.” 
vos lėktuvai žuvo kovose su Bremeną alijantai pradė- 
vokiečių orlaiviais. Vokie- jo naikinti ne vien tik dėl 
čiai šitoj kovoj prarado 42 to. kad tenai yra didžiausis 
savo orlaiviu. submannų uostas, bet ir dėl

Amerikos orlaiviai skri to, kad manoma, jog vokie- 
do 4 mylių aukštumoj, kur Čiai tenai turi sustatę ka- 
šaltis siekia 50 laipsnių že- nuoles. kurios šaudo rakie- 
miau zero. Ir vos tik jie pa- tomis. Tai esąs jų “slaptas” 
siekė Vokietijos pakraštį, ginklas, kuriuo jie tikisi at- 
juos tuoj puolė vokiečių or- remti alijantų invaziją. Ga- 
laiviai. Prasidėjo padangė- li but, kad dėl to naciai taip 
se atkakli kova. Vienas or- atkakliai Bremeną ir gina. 
laivis po kito pradėjo kristi Vienas mūsiškių lakūnų, su- 
žemėn liepsnodami. Kai 42 gryžęs Anglijon iš Bremeno 
vokiečių orlaiviai buvo nu- misijos, šį utarninką pasa- 
musti Žemėn, Amerikos ke: “Aš manau, kad mano 
bombanęŠiai pasiekė Bre-. orlaivy yra 100 skylių. Su- 
rtnstirid miestą ir išvertė savo kapoti abudu mano forto 
bombas, kurios sprogdamos sparnai, propelerai ir vai 
sukėlė tikrą pragarą. ras.” Bet vistiek jis sugryžo

Nacių radijas vėliau pa- Anglijon ir nusileido že- 
skelbė. kad tuo pačiu laiku mėn- Tai parodo, kaip stip- 
kita alijantų orlaiviu forma- riai tle skraidomieji fortai 
cija bombardavo Bulgari- -vra padaryti, kad ir “šimtas 
jos sostinę Sofiją. skylių” jiems nieko neken-

Diena prieš tai, Amerikos k*a’ 
ir Anglijos bombanešiai 
pleškino Augsburgą pietų 
Vokietijoj ir Innsbrucką 
Austrijoj.

Šitie žygiai via gana nuo
stolingi, nes

LINKSMŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems “Keleivio” skaitytojams, korespondentams, 

rėmėjams, žodžiu—visiems' musų draugams nuošir

džiai linki
Visas “Keleivio” Štabas.

Z

Bolivijoj Fašistai Paėmė 
Valdžia į Savo Rankas

PREZIDENTAS IR JO AR
TIMIEJI AREŠTUOTI.

Naciui Paskandino
17 Musų Laivų.
Užpuolimas daryta Bari 
prieplaukoje, Italijoj.
Nacių Vokietijos karo 

aviacija šiomis dienomis 
puolė Italijos prieplauką 
Bari ir Jungtinėms Tau
toms pridarė nemažų nuo
stolių. Paskandinta 17 lai
vų, jų tarpe penkis Ameri
kos laivus. Be to. sužeista ar 
užmušta 1.000 žmonių.

Bari prieplauka yra tieki-

Olandija Neleko Pu- Amerikos Kareiviai 
sės Savo Laivų. Įsiveržė į New Bri-
Prašys, kad alijantai pa

dėtų olandams.
Pirm šio karo Olandija 

turėjo 1,200 laivų, trijų mi-

taino Salą.
Be didelio vargo nugalėjo 
japonus; nuostoliai maži.

Perversmo lyderiai esą nu
sistatę prieš Jungtines

Valstijas.
Gruodžio 20 naktį Boli

vijoje Įvyko perversmas. 
Smurtininkai nuvertė pre
zidento Penarandos val
džią, o jos vieton pastatė 
fašistinę tarybą, susidedan
čią iš 4 karininkų ir 5 civi

tas, nors greitai buvo pa 
leistas, nes jis parlamento 
atstovas.

Bolivija guli Pietų Ame
rikos vidury ir neturi išėji
mo jūron. Todėl Bolivijos 
nacionalistai kovoja už “ge
ografinę rekonstrukciją,” 
kas reikia, kad Bolivija turi 
praskinti sau kelią į jurą. 
Tas galėtų but padalyta tik 
tai Čilės ar Peruvijos lėšo
mis. s

Paėmę valstybės vairą įlių nacionalistų (fašistų).!
Penaranda ir savo rankas, smurtininką?Japonija gavo dar vieną Prezidentas 

lionų tonų talpos. Daugiau smūgį. Karo departamentas J0 artimieji esą areštuoti. išleido “manifestą” darbi- 
kaip pusė tų laivų pasiųsti į skelbia, kad Amerikos ka-i Perversmas buvo supla-1 ninkams, pareikšdami, kad 
juros dugną — Olandijos reiviai įsiveržė i Nevv Bri- i nuotas ir Įvykintas penkių perversmas esąs “liaudiško
priešai juos paskandino. taino salą. Ramiojo vande- 

Vyriausis šaltinis Olandi- nyno pietinėje dalyje. Pirm
sąmokslininkų. Keturi iš jų ir demokratiško pobudžio” 
buvę karininkai, o penktas įr pagerinsiąs Bolivijos dar.-}

jos pasilaikymui via jos to karo lėktuvais ir laivais civilis, Victor Paz Estenso- bininkų būklę. Su užsieniu 
pirklyba. kuri vedama veik toii sala buvo smalkiai bom- r<>- Bolivijos nacionalistų jie taip pat gerinsią santi-X* * * 1 1* * V’ «\ -_ 3 T - •_ - 1,^-1 _ .^,5 1 • • ’•! 1 • • Xišimtinai juros keliais. Ne- barduota.

mo centras Jungtinių Tautų ■ tekus tiek laivų, aišku, Olan-1 \ew Britaino sala
kariuomenei. Ten visuomet dijai bus sunku verstis, nams labai svarbi. Ten yra zavęs vieną nacių pučą Bo-
randasi daug laivų; karo; Olandijos vyriausybė todėl jų karo laivų ir lėktuvų ba-1 įvijoj dar 1941 metais, bet praktikos yra žinoma, kad
pabūklų ir kitko. Kažin ko- yia nutarusi kreiptis į savo zė. iš kur puolama amerikie- sąmokslas tuomet nepavyko Bolivijos nacionalistai yra
dėl toji prieplauka neturėjo talkininkus, pirmiausia An- čiai. Netekę Nevv Britain ir Estensoro buvo areštuo griežtai nusistatę prieš
įeikiamos apsaugos. Karo gliją. kad jos padėtų olan- salos, japonai bus priversti - ' ' Jungtines Valstijas. Jie jau
departamento pranešimas dams atsisteigti. trauktis į šiaurę, i kitas ju NACIAMS STOKA LA- dabar apstatė kareiviais ka-
mini apie stoką kovos lėktų- ------------- . pasigrobtas salas. ‘ KŪNŲ, IMA MOTERIS, sykias. kurios kasė Jungti-
ffoš ^DrieDbuL ' bombar- ANKSTAIPranešimai sako, kad ja Naciu Vokietija priapo nėms Valstijoms ciną.

duoti ir daug nuostolių pn-
Bari prieplauka naciai nei 50 centų Į valandą. j go nugalėti. Amenkos nuo-1 vierias Amerikos lakūnas, perversmas pa dalė prasto

bombardavę gruodžio 2 d., Nacionalė karo darbų ta- ; stoliai esą maži.

japo-
(fašistų) judėjimo lyderis, kius ir pildysią visas tarp- 

Estensoro „buvo suorgani- tautines sutartis.
Bet tai tik žodžiai. Iš

dalyvavęs kovose už Saler- Įspūdžio, nes parodė, kad
Neturėdami rimtos opozici-' ryba pagaliau išpildė Amai VOKIETIJA TURI MILIO n° ir A,merikon atos-į Bolivija pasidavė Argenti-

t „zUL-oio-irimo VOKlfc. 1 IJA i UKI MILIO- togauti, spaudos atstovams nos įtakai. Argentina iki
pranešė tokį dalyką: j šiol flirtuoja su naciška Vo-

Už Salerno turėjome ko kietiją ir su Japonija. Taip 
voti, kaip liūtai. Naciai mus .yra žiūrima ir Washingto- 
puolė visais jiems galimais ne. nors čia nemanoma, kad

jos, jie sprogdino Bari prie-; gameitp unijosreikalavimą. | Nus BENAM1Ų.
plauko ie buvusius laivus.

ALIJANTAI “MISINO 
BUSĄ.

Unija reikalavo, kad jos 
nariams, dirbantiems med . Švedijos socialistų dien- 
vilnės industrijoje, butų rastis Stokholme, “Sočiai 
mokamos minimum algos. Demokratėm” įdėjo savo

RUSIJA NUTARĖ PRI
PAŽINTI TITO-BROZ 

“VALDŽIĄ?”
Turkijos radijas skelbia 

prarandama sensacingą žinią. Jis sako, 
daug orlaivių ir lakūnų, kad Rusijos vyriausybė nu- 
Bet priešui jie pridaro daug tarusi pripažinti Jugoslavi- 
didesnių nuostolių. Jie su- jos partizanų “maršalo” Ti- 
ardo jo miestus, fabrikus, to-Broz “valdžią.” kaip 
uostus ir kitus svarbius stra- “vienintelę ir teisėtą val- 
teginius punktus. Ir tuo pa- džią.”
—--------------------------------- Jugoslavija turi vvriau-

"Maršalo^ Darys
Talką SU Karalium. Egipte. Jei is tikro rusai da-
Iš Londono ir Kairo atei-1 7^°.. vak

na keistos žinios. Jos kalba dzl«- tal slu,° tanmu jie at- 
apie galimybę taikos tarp‘T9et.a /Jugoslavijos taldaą 
Jugoslavijos partizanu va- jstt'emime. Tą valdžią patys 
do? -maršalo” Tito, ir kara-i™831 buv0 PnPazln?- 
ko“■ ir Si\ FRJLN„CUZV KĄRIUO-

liepos mėnesį alijantai “mi- 
sino busą,” kitaip sakant, da Amerika Turės Lėk*nražionsbio gera^nroga’i Blogiausia padėtis buvo!nuostolių nacių Vokietijai, lėktuvų ir išgelbėta kai ku-1 
Esą. jei tuo metu aUjartį New -Jersey. i. Pennsylvani-]Užmušto . 124 630 civiliai rie priešo lakūnai. Mes nu-, 

butu puolusios na- J°s valstijoje. Ten mokėta gyventojai, didelis skaičius
ciu Vokietiią/ kažin kaip nuo 30 iki 40 cent^ i valan-j sužeista ,ir 2.o80.000 zmo-

pneso
stebome, kai jų tarpe rado-; 
me ir moterų.

MENĖ KARIAUJA 
ITALIJOJ.ralius jau įtikinti, kad bus 

geriau dalyti taiką—tarpi 
ninkaujant Anglijos užsie-! Iš Alžyro. Tunisijoj, pra- 
nių reikalų ministeriui Ede- nešama, kad Francuzija vėl 
nui! ;kariauja prieš nacių Vokie-

Tas pats Eden, sako. jau tiją. Italijoj, greta anglų ir 
“tarpininkaująs” lenkams amerikiečių, jau kariauja ir 

franeuzai..
Franeuzų kariuomenė, 

kariaujanti Italijoj, esanti
aprūpinta iš Amerikos gau
tais ginklais ir uniformo
mis.

ir rusams. Lenkai taip pat 
norima įtikinti, kad “bus ge
riau” atnaujinti diplomati
nius ryšius su Rusija.

Jei tiesa, ką skelbia pra
nešimai, tai Reikštų, kad sli
dus angių diplomatai yra nmi?CMlir A, rlT
padarę Užkulisinį “dyla” su NORI DIDESNIŲ ALGŲ. 
taip pat slidžiais bolševikui 690,000 Anglijos anglia- 
diplomatais. kasių įteikė samdytojams

Tai reikštų ir daugiau, reikalavimą padidint jų ai 
Kol Maskvai to reikėjo, gas. Norima gaut 30 šilingų 
“maršalas” Tito buvo “ne- (apie 6 dol) daugiau, nei 
permaldaujamas” karaliaus gauta iki šiol. Angliakasiai 
Petro priešas. Dabar, kai mano, kad jų minimum al- 
Maskvai to nereikia, jos gos turi but šeši svarai (21 
mauras gali eiti—kad ir pas'doleriai) sąvaitėje.
karahu 
koti...

pi ietelingumo jieš Unijos vadai ir samdyto
jai tuoj pradės derybas

butų buvę. Vokiečiai buvo 
nepasiruošę invazijai. Bet 
kas kita dabar: alijantai, 
kad ir darys invaziją, bet 
neturėsią pasisekimo. Na. 
pamatysim.

dą. nių buvo padaryti bena

JAPONIJOS NUOSTO
LIAI “APIE” 159,000 

VYRŲ.
j Japonijos vyriausybė pa- 
i skelbė savo nuostolius iš

miais.

POLICISTAI IR UGNIA
GESIAI LAIMĖJO

DEMOKRATAI TURI TIK 
VIENO ŽMOGAUS DAU

GUMĄ.
Atstovų Rūmuose deme - 

kratų partija šiandien turi

tuvą-Milziną.
Lėktuvas galės pakilti 

Amerikoje ir iš jo 
pulti Vokietiją.

Amerikos oro jėgų gene
rolas Arnold praneša, kad 
greitu laiku musų šalis turės 
lėktuvą-milžiną. Dabar tu-STREIKĄ.

Montrealo miestas, Kana-j tik vieno žmogaus daugu- rimi “skraidomieji fortai
NACIŠKI FRICAI NETU- j dviejų metų karo sujungti- doje. turėjo nepaprastą mą. Tai pasėka mirimų, re- prieš jį busią tik nykštukai.
RĖŠ RAMIŲ KALĖDŲ, i nėmis Valsijomis. Sako, streiką. Metė savo darbus zignacijų ir demokratams Pasak Arnoldo, juo be var

tai kad Japonijos laivynas ne- policistai ir ugniagesiai— nesėkmingų kongresmanų go bus galima paklupdyti
............. rinkimų. Partinis sąstatas nacių Vokietiją.

Atstovų Rūmuose dabar Arnoldas neskelbia smulk- 
yra toks: 218 demokratų, menų, bet kitos žinios mini 
208 republikonai, 2 progre-; naują bomberj, B-29 rūšies, 
sistai, 1 Farmer-Labor at-'jis busiąs didesnis už 
stovas ir 1 Darbo Partijos “skraidantį fortą” ir paki- 
atstovas—viso 430 atstovų, lęs Amerikoje, galės sklisti 

Penki atstovai dar reikės tiesiai į nacių Vokietiją— 
išrinkti. Demokratai prisi- bombarduoti jos industri- 
bijo, kad tos vietos gali tek-! jos centrus.
ti republikonams. Jei laimė- -------------
tų republikonai, demokra- KAIP NAIKINAMA VO-

Užsieniu korespondentai , „ . . .
pereita šeštadiei kreipėsi į tek?s, 3P'e ’ la9-°00 v-v™- miestas neteko tvarkai pa 
Vokietijos užsienių reikalu u,ztal Arnikos nuosto- laikyti apsaugos n; taip pat
ministerį von Ribbentropą: dlaI JS'? , la ,.al d,K>*h ~ nuo ugnies.
Klausė, ar šių Kalėdų proga, 227,00° ir Anglijos 122,000. Pohcistų ir ugniagesių 
bus susitarta su aliantais dėl' JLal .m?!as' : vy1’lau- streikas buvo paskelbtas, po
oro karo paliaubų sybe skelbia, Kad jos nuo- to. kai miesto valdžia atsisa-

Ribbentrop atsakė trum- toliai buvo 129.000 vyrų.
i pu “ne.’.’ Reiškia, ir Kalėdų

kė pripažinti uniją—Kana 
dos Darbininkų Kongresą. 
Ir po to. kai buvo paskelb
tas streikas, miesto valdžia

JAPONAI NETEKO 
374 LAIVŲ.

Ramiajam vandenyne A- dar spyrėsi. Vis dėl to, įsi- 
DANAI PAKORĖ TRIS merikoę submaiinai paskan-, maišė Quebec provincijos

IŠDAVIKUS. dino da 8 japonų laivus, jų: vyriausybė ir streikininkų
Danijos sostinėje Kopen- ,ta.rPe du dideliu transporto reikalavimas buvo paten-

hagene pakarta trys danaidal™- !Rintas-
išdavikai .Tnn<s nnknra da- v ISO iki S. * AmerikOSj

dieną naciški Fricai netu
rės ramybės.

tai liktų mažumoje. KIEČIŲ INDUSTRIJA.
Aliantų kaVo aviacija die- 

OPA SLEPIA MAISTĄ. j,. nairtį bombarduoja na- 
Massachusetts namu savi- ciu industrijos centrus. Wa-

635,000 VYRŲ PALEISTI partnerių nacių. Tokio radi- sako, kad tas ofisas nelei- Anglų karo aviacijos vadas. 
KAREIVIAI GAUS IŠ ARMIJOS. ; jas šiomis dienomis skelbė, džia į rinką mėsos produk- generolas Harris. nesenai

PO $500. Karo departamentas pra- kad prie Bougainville salos, tų, kurių turima “didelis skelbia, kad nemažiau 40
Kongrese svarstoma bi- neša, kad iš armijos yra pa- Ramiajam vandenyne, pa-j perviršis.” Jei taip busią ir . nuošimčių nacių industrijos

liūs skirti tam tikrą altygi-! leisti 635,000 vy; ų. Visi ga-į skandinta “daug priešo lai- ateityje, daug geros mėsos jau sunaikinta. Washingto-
nimą iš armijos paleistiems vo taip vadinamą “hono- vų.” jų tarpe naujausias ir suges ir reikės išmesti. Visi ne manoma, kad tie skaičiai 
šio karo veteranams. Atsto-rable discharge” paliudiji geriausias Amerikos dred- didieji sandėliai esą perpil- yra “labai konseivatvv ’s.” 
vų Rūmai siūlo 300 dolerių:; mą. Dauguma paleistųjų notas Wisconsin. Bet tas dyti mėsos produktais, rei- Musų vyriausybės rateliuo-
Senato Rūmai—$500. Išro-Į yra senesnio amžiaus vyrai, laivas tuo metu buvo vos kėsią naujus sandėlius sta- se kalbama, iog naciai vra.
do, kad bus priimtas Sena- turintieji vienokių ar kito- nuleistas j vandeni. Atlanto tyti ir “bereikalingai mėtyt .netekę “apie 50-60 nuošim-
to Rumii sTiilvma< [kili fiziniu truk mų ' pakraštyje pinigus čiu” savo industrijom
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APŽVALGA
Vokietijos Miestai Paskirti Sunaikinimui

Kas Sąvaitė
Pagaliau atvyko žvalgy

bos valdininkai ir paėmė 
šen- Hessą savo žinion, sakyda

,a. na. ...v.u ^gU-,** į™1'

10 (1. Anglijoj nusileidoiP1!^10 Hamiltono drau-.

KELIONĖS TIKS- 
ISAIŠK1NTAS.

HESSO
LAS

Visi atsimename tą 
saciją, kai 1941 metu gegu
žės

Susipažinkime. ‘Budingas pavadinimas?

vnrtMj

iš Vokietijos atskridęs Ru- ?a,b , .
dolf Hess. anuoji Hitlerio, Jausdamasis 'savųjų tar- 
ranka pc. Hessas tuoj pradėjo ais-r

Berlynas tada paskelbė..kinti ii<™s sav0 tiksl°' 

kad Hess ‘‘pabėgęs.*’ Atsi- Suglaudus.

;aų«g‘

sėdęs orlaivin ir išskridęs 
juros pusėn. Mėginta suda
ryti toki Įspūdi, kad jis išė
jęs iš proto.

Anglai Hessą suėmė, bei

smulkmenas 
jos tokios:

Hitleris siūlo Anglijai 
baigti karą Europos vaka
ruose. Vokietija pasitrauks 
iš Francuzijos, pasilikdama

GERMANTfc tacuAu
°*o IMUlMfh 
,GUtW»TZ £

Sveiki, “Keleivio” skai-: Komunistų pisatelis Ro- 
tytojai. Štai jums nauja i kas Mizara turi “budingą 
skiltis—“Kas Sąvaitę.” Jo-j pavadinimą.” Vienas žmo- 
je kalbėsime apie viską;; gus jam pasakęs, kad Lietu- 
kalbėsime trumpai ir storai. į vos laisvės ir demokratijos

r -i ju« i,„j ; šalininkus reikia vadintiLaiki artis, kad n didete, “lietuviškai* kryžiokai*.’’ 
ne visuomet gali visais klau
simais ir plačiai pasisakyti. Kryžiokai kadaise ėjo i 
Ir ne visi klausimai dera Lietuvą, kardu ir ugnimi 
plačiai komentuoti. krikščionybę skelbti. O Mi-

Ši skiltis tam ir Įvedama, žarą niekas nekliudo, net

jokių paaiškinimų oficialiai, tik Alzaciją ir Lota ii n 
iki šiol nėra paskelbę. Ap- dl norės pasilikt sau n NV»€
linkiniais keliais tačiau pa
vyko sužinoti Hesso misijos 
tikslus. “The American 
Mercury’’ magazinas patie
kė labai Įdomių informaci
jų apie tai. Hessas ne “pa-

Liuksemburgą, bet pasi
trauks iš Belgijos. Olandi
jos. Danijos ir Norvegijos. 
Be to. Hitleris ištrauksiąs 
savo armijas iš Jugoslavi
jos ir Graikijos, ir padėsiąs

bėgo” iš Vokietijos, bet pa- Anglijai susitaikyti su Itali- 
fioc Hitlerin cinnpiamuc nn 1*^- I Ž V isHS SltaS koncesijas 

Anglija turėsianti būt tiktai 
draugiškai neitrali Vokieti-

ties Hitlerio siunčiamas nu 
skrido Anglijon kaip spe
cialus taikos pasiuntinys, 
sako šitas magazinas.

Suglaudus. Hesso kelio
nės istoriją yra tokia:

Hitleris senai įuošėsi 
“šventam” karui prieš Rusi 
ja, bet bijojo Anglijos. To
dėl jis nutarė piima sudau
žyti Angliją; bet kad už
tikrinus sau užnugari, iš kai 
no padarė dešimčiai metų 
nepuolimo sutarti su Rusi
ja. Ir kai tik ta sutartis bu
vo Maskvoje pasirašyta, 
Hitleris su Stalinu tuojau

jos atžvilgiu Europos ly
tuose (Rusijoj).

Hessas aiškino, kad Eu
ropos rvtuose Hitleris turis 
labai svarbių tikslų. Jis no
ris “gelbėti žmoniją” ir to
dėl noris turėti tenai laisvas 
lankas. Anglijai ir Francu
zijai iš to busią labai daug 
naudos, nes jos tarnautų 
kaip kapitalizmo arsenalai 
kovoj prieš azijatišką ko
munizmą. Vokietija paimtų
visą jų karo fabrikų garny 

užpuolė Lenkiją. Anglijos bą. iki jie pradėtų gaminti 
sąjungininkę. Iš to ir prasi- taikos produktus, taip kadpr:
dėjo dabartinis karas.

Kai Lenkija buvo sunai
kinta, Vokietijos orlaiviai 
pradėjo bombarduoti -Ang
lijos miestus. \ okiečių ar
mija užėmė Belgiją, Olan
diją. Daniją. Francuziją ir 
prlėjO ViSaI netoli Anglį JOS. 
Eet pasirodė, kad Angliją 
parblokšti vistiek nelengva. 
Tada Hitleris sumanė pa
siūlyt Anglijai taikytis. Ji
sai nutarė kreiptis tuo tiks
lu prie kunigaikščio Ha
miltono. kad per ji sužinoti 
Anglijos valdžios nuomo
nę. Bet Hamiltonui siųstas 
Hitlerio laiškas pateko Į 
Anglijos žvalgybos rankas, 
kuri pranešė apie tai Lon
dono vyriausybei.

Londono vyriausybei pri 
tariant, anglų žvalgyba pra
dėjo Hamiltono vardu susi
rašinėti su Berlynu, 
į, šiltos i pert raktą ei jos pra
sidėjo 1942 metų sausio mė
nesy ir tęsėsi iki gegužės. 
Pagaliau Hitleris nutarė 
siųsti Anglijon savo- Įgalio
tini tartis dėl sutarties. Šitai

galėtų išvengti ekonomines 
depresijos.

Hessas kalbėjo ištisas dvi 
dienas apie Vokietijos pla
nus prieš Rusijos bolševiz
mą. Į taikos smulkmenas 
Hitleris nesigilina, tvirtino
UG/lljiocii. An/rluo rvoti -meilia įzcEvi

taikos
nrolinti

pasirašyti taikos sąlygas. 
Hitleriui rapis tiktai žmo
niškumas — sustabdyti be
prasmi karą su broliška tau
ta (su angių tautai.

Anglų žvalgybos agentai 
viską susirašė ir nunešė ra 
portą savo vyriausybei. 
Churchill ji peržiurėjo ir 
oasakė: “NO!” Taikos su 
Hitleriu nedarysim.

Hesso pasiūlymas ir 
Churchillo atsakymas bu
vo tuojau prisiųsti Į Wash 
ingtoną prezidentui Roose- 
veltui. Tas irgi pasakė: 
“NO!”

Washingtonas ir Londo
nas tuomet Įspėjo Maskvą, 
kad vokiečiai ruošiasi pulti 
Rusiją. Bet Maskva neklau
sė. Ir kain čia klausyti? Juk 
tik vakar Stalinas su Hitle 

misijai buvo paskirtas Ru- riu buvo padarę “kraujų su-
dolf Hess, ištikimiauais 
Hitlerio sėbras ir gabus dip
lomatas. kuris gerai vartoja 
anglų kalbą ir pažįsta ang
lų galvoseną. Hessas turėjo 
nuskristi Škoti.ion ir nusi
leisti kunigaikščio Hamilto
no dvaro skraidykloj. Ha
miltonas žadėjo tenai jo 
laukti. Ištikrujų gi tai buvo 
ne kunigaikštis Hamilton. 
bet anglu žvalgyba jo skrai
dykloj laukė Hesso. Kad 
taikos derybose anglai butų 
“minkštesni.” tą pačią nak
tį vokiečių orlaiviai smar
kiai bombardavo Londoną.

Ties Anglijos pakraščiu 
pasirodė ir Hesso orlaivis. 
JĮ pasitiko du anglų karo 
lėktuvai ir nulydėjo Į Škoti
ją. Taip iš kalno buvo sutar
ta. Bet skrendant i kuni
gaikščio Hamiltono dv’Rfra. 
Hesso orlaivy pasibaigė ga 
žolinas. Kadangi saugios 
vietos nusileidimui nebuvo, 
tai Hess iššoko iš orlaivio 
ir parašiutu nusileido že
mėn. Nusileisdamas Škoti
jos ūkininko lauke, jis nusi
laužė koią. Ūkininkas atbė
go su šakėm: “Ar tu nacis 
priešas, ar mūsiškis?” Hess 
atsakė: “Aš ne priešas, bet 
Anglijos draugas.”

cementuotą*’ sąjungą. Tik 
vakar jiedu paskerdė Len
kiją ir pasidalijo jos turtais. 
Tik vakar raudonosios ar-

SAtIBuRG
austria

WILI 
FA C E 
FINAL 
DOOM

Ar viskas ir visada pavyks 
įeikiamai komentuoti—jus 
spręsite. Duosime jums tą. 
kas mums išrodys gera ir 
duotina. Jus, skaitytojai, 
busite teisėjai.

Ak, taip. Bus ir daugiau 
. teisėjų: bus tokių, kurie 
man prie “Keleivio” dar ne
esant jau rėkė, kad musų 
laikraštyje bus “daugiau 

! cholerikos.” Jų nepaisome 
ir su jais ginčų nevešime. 
Bet kur reikės, duosime

šis hraižinys parodo svarbesnius Vokietijos pramonės centras, kurie bu< sunaikinti ali

jantų bombomis iš oro. jeigu Vokietija tuoj nepasiduos.

mijos karininkai ir nacių 
oficieiiai vaišino vieni ki
tus papiiosais. pabaigė Len
kijos kraujo puotą. Ne. vo
kiečiai Rusijos nepuls.

Taip galvojo Maskva. O 
jos samdiniai, jų tarne ir 
lietuviški komunistai Ame
rikoje, pradėjo kolioti Ang
lijos ir Amerikos valdžias, 
kad ios norinčios “išprovo
kuoti” karą tarp Sovietų 
Rusijos ir jos draugės, na
cių Vokietijos. Bimbos vais- 
kas net Į Washingtoną va
žiavo pikietuoti prezidento 
Roosevelto namus ir protes
tuoti. kam jis daro tokias 
“provokacijas” prieš Hit
lerį,

Bet gyvenimas tuojau pa
rodė. kad tai nebuvo provo
kacijos. Hessas nuskrido 
Anglijon gegužės 10 dieną, 
o birželio 22 d. vokiečių ar
mija jau įsiveržė Rusijon.

Jeigu Anglija ir Amerika 
butų priėmusios Hesso pia
ną. Sovietų Rusija šian
dien jau butų buvus sutriuš
kinta!

prižiūrės visų Jungtinių Tau

tų atstovai. Taigi, bile kuri 
viena pašaiinė valstybė, pa
vyzdžiui Sovietų Rusija, nega
lės ten nieko pakeisti ar sufal
sifikuoti.

“Pravedi mas šio principo 
Maskvos konferencijoj nebu
vo lengvas. Valstijos sekreto
rius Hull susidūręs su smar
kia opozicija, kuri viską norė
jo savotiškai išrišti- Po trijų 
dienų argumentavimo, kai so- i 
vietų atstovai pamatė, kad 
pono Hull neilenks. jie sutiko 
priimti tą bendrą plebiscito 
principą ir pritaikinti jį vi
siems kraštams, kurie buvo 
užimti pasėkoje Molotovo-Rib- 
bentropo surarties 1939 me
tais.“
Jeigu i^iesų taip bus, tai 

Lietuvai nebus jokio pavo
jaus. Mes žinom, kad visi 
Lietuvos gyventojai balsuos 
už nepriklausomos Lietuvos 
respublikos atstatymą.

JIEMS SKAUDA ŠIRDĮ.
V. Andrulis rašo savo 

“Vilnv:”

jiems
viskas.

“per kupras.” Tai

bet katalikai nusispiovė i ją. 
Tuo tarpu socialistus (Stil
sonas via socialistas) katali
kai kviečia net prie savo 
laikiaščių dirbti.

Vargšai tie komunistai!
Niekas nenori 
gauti!

Sovietini* “rojus.”
“Laisvė“ praneša, kad 

“broliai amerikiečiai” Į Ru
siją pasiuntė: cigaretų. ta
bako. nosinių, kojinių, rank
šluosčių, barzdai skusti ge
ležėliu (razor blades), šiu

šu jais drau- Iu. adatų ir kitko.
ir
a-

j Cigaretas. paišelis 
baizdai skusti geležėlė 
merikiečiui .vra paprastas 
dalykas ir nebrangus. Kas 
kita sovietų “rojuje.” Pai
šelis ten vi a tikriausias luk- 
susas. už kurį dėkoja “pats” 

bačkos

“CATHOLIC STANDARD 
AND TIMES” APIE 

LIETUVĄ.
Mums prisiųsta iš Phila-

delphijos “Catholic Stan-____
dard and Times” iškarpa su sovietinės* silkių 
ilgu straipsniu apie Lietuvą, i “prezidentas,” Justas Pa- 
Jo turinys toks: nors Lietu-,leckig. Jis sako: dėkoju, la
va buvo paskutinė Europos .baj dėkoju

pnėmusi krikšęio-| Ot, “bojus!” —gyvenk ir
dėl tO U Vilto » r- * J__ n __ J’A.-rs -įauK is Amerikos paišelio ir

,. Tz , ... .barzdai skusti geležėlės,tove. Knkscionybę Lietu- Nesulautoi. 
von įvedę apie 1368 metus

valstybė priėmusi krikščio
nybę, vis dėl to ji vilto 
“drūčiausia katalikybės tvir-

Brooklyno karčiamoje. Tik 
vieną kartą, kai Mizara bu
vo labai “Įkaitęs,” Tauras- 
Vidikas jam davė “per au
si.” Bet Tauras juk savas 
žmogus, o ne kryžiokas; sa
liunas gi—ne kryžiokų 
dinas. Taip ar ne?

Vadinasi, “budingas 
vadinimas” čia netinka 
—šuniui penktoji koja. 
gul Rokas jieško geresnio 
“advaiserio.” Gal Grikštas 
ar Klinga galėtų jam patar
nauti?

VVashingtono aritmetika.
Kongresas atmetė bilių. 

kuriuo norėta pakelt paja
mų mokesnis $10.000,000,- 
000 sumai. Tas pats Kon 
gresas dabar skiria penkis 
bilionus dolerių statymui 
invazijos laivų. Ryšium su 
tuo juokdariai sako:

Tai VVashingtono aritme
tika: viena ranka atimk, 
antra grąžink...

Tie juokdariai klysta. 
Kongresmanai pinigų ne
moka. ar jie skiria ar neski
ria. Tik vienu atveju kon
gresmanai yra logiški—ta
da, kai eina asiimti savo 
“pėdę.’’

St. Strazdas.

or-

pa-
jis

Te-

Kodėl Pritruko
jveuę apie įooo iiiclus .z promatėle” rašvti DegtUlėS?

jos valdonai: Jogaila, kurio! •. t gj % ikš-- L barzda Sandėliuose yra 117,000,- anukas buvo Kazimie- pį^ 000 galionų seno snapso.
>tauta^ Dicrtsis. Iki |tona? Paskutiniais laikais Ame

ii94 metų Lietuva buvo Dabar aišku. kodėl Bim 
viena didžiausiųjų Europos (ba ir Pruseika it 
valstybių, sako tas Philadel-' f
phijos katalikų dienraštis

nebus kuo

L1ETUVOS APSISPREN
DIMĄ PRIŽIŪRĖSIANTI 
ALIJANTŲ KOMISIJA.

“Sandaros” kolumnistas 
V. G. rašo:

“Šiomis dienomis man teko 
kalbėtis su buvusiu Amerikos 
atstovu Lietuvai, p. Owen J. 
C. Norem. Jis man patiekė Įdo
mių paaiškinimų apie propo- 
nuo.iamą plebiscitą Baltijos 
kraštams Jo manymu, žmo
nėms bus leista išsirinkti toki 
valdžios forma, koki jiems at
rodys geriausia, ir balsavimus

“ ‘Lietuvių žinių’ redakto

rium skelbiamas St. Gabaliau

skas, jo pagelbininku kunigas 

Magnus Kazėnas.

“Juozas Stilsonas. kuris sto

jo to laikraščio redakcijom, 

taipgi, bus pagelbininku kuni

go Kazėno.

“Trys redaktoriai prie vie
no mažiuko laikraštuko.

“O gal Stilsonas ir kitkame 
Kazėnui patarnaus-”

Andriuliui, žinoma, skau
da širdį. Skauda visiems ko
munistams. Jie atsiklaupę 
siūlė katalikam? savo ranka.

rikoje pradėjo reikštis sto
ka degtinės. O kai jos stin
ga, žmonės daugiau jos jieš- 

.... , , . , „ ko ir moka brangesnes kai-
Vergeltungschlacht. nas. Yra vietų, kur už pain- 

sa. Didžiausios savo galy-' ^acių Vokietijos žmonės tę degtinės spekuliantai rei- 
F^€k^;huri nau.ją “dvasios peną.*’ kalauja jau $8.00—ir gau- 

’ Berlyno propagandistai na.
.'daug kalba apie “vergei- Tai kodėl degtinės pritru- 

* ■ ” ° ~ ' * * aiškina.

Tas, žinoma, ne visai tie- •
nevažiuoja.

‘rajų

Vytauto laikais, taigi iki 
krikščionybės priėmimo
Krikščionybės įvedimas bu-Į^^^1,,.. paskutinę ko? Degtindariai 

io didelis lietuvių tautai su-.įr c|j^eĮę “keršto kovą.“ jog jos pritruko dėl to. kad 
žmonėms Įkalbę- valdžia uždraudė degtinę 

ti, kad Vokietija dabar ruo- gaminti karo metu.

krėtimas, prasidėjo viduji-• t>andnma 
nės konvulsijos, kovos prieš L 
naują religiją ir naujus die-!? 
vus.

Kai Lietuva pateko po 
Rusija, katalikus pradėjo da 
persekioti ir rasai. Visi žino 
Kražių skerdynę. Taigi su 
katalikybe i Lietuva atėjo 
sunkus laikai ir valstybės 
nupuolimas.

šia visas geriausias jėgas, 
kurios neužilgo bus deda
mos ant svarstyklių. Naciai 
žada vesti dideli ir “perga
lingą ofensyvą.”

Bet senatorius George iš 
kėlė Senate faktą, kad dag
tinės netrūksta: dabartiniu 
laiku sandėliuose esą 11?.- 
000.000 galionų senos deg- 

Hitleris buvo “pergaliu- tinės, bet degtindariai neiš-
gų ofensyvų” meisteris. Bet leidžia jos iš sandėlių, nes 
jie nėjo toliau El Alemeino, tikisi aukštesnių kainų. To- 

- i toliau Stalingrado. Dabar dėl jisai siūlo užkrauti sto- 
! jis yra meisteris arba “sitz” rą mokesnį ant tos degtinės, 
ar “zurick” — tupėt vietoje kuri laikoma sandėliuose 

i ar bėgti atgal, su dideliu gu- daugiau kaip 4 metus. Da
žu pakaušyje. į bar degtinė gali stovėti san-

Dar didesnį guzą jis tu- dėliuose 8 metus be mokes- 
rės. pradėjęs tą “vergei- nio.
tungschlachtą.” Anksčiau 117.000,000 galionų deg- 
ar vėliau, nacių Vokietija tinės, tai beveik po 20 kvor- 
sulauks neišvengiamo “ka- tų kiekvienam suaugusiam 
put.” vyrui. Graži “stoka?”

Lina s™'"

LAISVEI ir SAUGUMUI REIK i A 
SISTEMATINGAI TAUPYT. 

FINANSUOKIT SAVO NAMUS PER 
MUSŲ MODERNIĄ. NEBRANGIĄ 

LENGVAI IŠMOKAMĄ PASKOLĄ 
L "Mn esam namų karėjai”

estafete najiĄ
24 SCHOOL STREET. BOSTON

T h* Ltr/tlt C^ptrtiivt Barti m Mattechnrtti

i
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPUMO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Pats Nusipirko Armotų BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Jurininkas Garland V. Smathers turėjo susitaupęs $7.000 

ir visus sudėjo Į karo bonus, kad už tuos pinigus valdžia 

nupirktu jam kanuolę. Jis gavo šitą 5 colių armotą.

Iš kriaučių veiklos.
Pas kriaučius darbai ei 

na. kaip ir ėję 
firmos jau gavo užsakymus
iš valdžios naujos mados . t , . . ,
uniforma? siūti. Uniformos v“ but ‘ 'a,sva- ‘•emokratt-

geriausia tinka. Supranta
ma, kad kivžiokai aršiausiai

Kai tarini naikino, Lietuvą. TBetuAmf 
rikos Lietu viii taryba to 
nedaro. Ji siekia, kad Lietu-

siųti.
gerai trumpesnės ir daro
mos be rankinių kliaučių— 
viską siuva mašina, aprei-

ne i nepriklausoma respub- 
lil a. O penktakojai. tokie 
krip Mizara ir ' > frentai,

t - TnbmZln A, siūlo Lietuvą Atiduoti Stali-tonai. Tokių paltų (karei- nQ saulei *
Tai kas vra dabar tie krv-

Iš “Keleivio” Skaitytoju Susirinkimo.
CHICAGO, ILL.

Gruodžio 4 d. Įvyko “Ke
leivio” skaitytojų susirinki
mas Mildos sveti inė je 
Bridgeporto. Susirinkimas 
buvo entuziastiškas. Buvo 
gyvos diskusijos pažangių 
laikraščių klausime.

Visus kalbėtojus negali
ma suminėti, nei paminėti 
jųjų kalbas.

Kalbėjo Kai čiauškus lai
svos spaudos reikale ir jos 
reikšmę. Sakosi esąs 70 me
tų amžiaus, tačiaus nebijo 
susikibti i krūtis su bile jau
nu vyru.

Karčiauskas matyti yra 
plačiai apsiskaitęs. Pasakė 
idomią kalbą. Pageidavo 
kad “Keleivyje” butų dau
giau laisvamaniško turinio 
raštų.

Zidor Milius, taipgi yra 
senas laisvamanis. Jisai 
taipgi yra plačiai apsiskai
tęs ir reikia pasakyti pasa
kė gerą kalba. Jisai sako. 
“Kas yra laisvamaniai? 
Laisvamanis yra tas žmo
gus. kuris reikalauja kad 
kiekvienas turėtu teisę iš
reikšti savo mintis. Už ši 
pareiškimą East St. Louise 
komunistai mane puolė 
mušti. Žinoma, turėjau pa
bėgti...”

.Tisai taipgi pareiškė, kad 
“Keleivyje” turėtų būt dau
giau laisvamanišku raštu. 
Pirmiau “Keleivyje” buvę 
daugiau laisvamaniško turi
nio raštų, todėl “Keleivis” 
daugiausia ir išsiplatinęs 
tarp žmonių.

Petras Kaitis, 75 metų 
amžiaus socialistų veikėjas, 
pareiškė, kad mes liežuviai 
Amerikoje turime vieną 
laikrašti, tai “Keleivis.” ku
riame dar randame daugiau 
laisvės žodžio, negu kuria
me kitame Amerikos lietu
vių laikraštyje. Todėl, tęsė 
Kaitis. musu pareiga yra 
platinti tą laikrašti...

T. J. Kučinskas kalbėda
mas nurodinėjo, kad kleri
kalizmas dabar daugiau yra 
Įsigalėjęs, negu kada pir
miau Amerikoje. Nurodė, 
kad Stalinas panaikino lais 
vamanių organizaciją ir 
spaudą Rusijoje, tačiau da
vė laisvę kunigams leisti sa
vo laikraščius ir knygas. Gi 
laisvamanių raštus uždraus
ta leisti Rusijoje. Nėra abe
jonės, kad Rusijoje už kri
tikavimą religijos Stalinas 
jau šaudo ar Įkalina kri
tikus.

Zidor Milius Įnešė pasiū
lymą kuni laisvamanių kuo
pą Chicagoje. Petras M. 
Kaitis tuoj pareiškė: auko
ju penkis dolerius laisvama
nių kuopai. Ir kiti žadėjo 
aukoti pinigų laisvama
niams organizuoti.

Tuoj buvo išrinktas ko
mitetas rūpintis laisvama
nių kuopos sudarymu. Iš
rinku yra: T. J. Kučinskas, 
Petras M. Kaitis ir Juozas 

I Laurinaitis.
Nutaria turėti laisvama 

nių prakalbas sausio 9 d.. 
Mildos svetainėje.

T. J. Kučinskas kalbės 
temoje: “Ką laisvamaniai 
davė žmonijai;” Petras M. 
Kaitis kalbės: “Laisvos 
Spaudos Reikšmė.”

Tačiau kun. S. Linkus ne 
patenkintas, kad taip ilgai, 
net už mėnesio laiko nukel
tas susirinkimas. Kunigas 
sako: “Duodu svetainę dy
kai. Tai kodėl jus negalite 
susirinkti kiekvieną sekma
dieni. kaip dvi po pietų, ir 
laikyti pasikalbėjimus bei 
diskusijas įvairiais klausi
mais? Man labai patinka 
tokios diskusijos.”

Susirinkimai Įvyksta kas 
sekmadieni Mildos svetai
nėje. Tačiau prakalbos i- 
vyks 1944 metų sausio 9 d. 
Bus plačiai aiškinama apie 
laisvamanių nuveiktus dar
bus.

“Keleivio” skaitytojas.

vių ove kotų) New Yorke 
dirba virš septynis šimtus 
tūkstančių. Unijos viršinin
kai sako. kad tokių paltų 
valdžia ('uos Amalgameitų 
unijai pasiūti net du milio- 
nu. Tie du milionai paltų 
įeikės rytiniu valstijų kriau- 
čiams pasiūti. Vakarinės 
valstijos gausiančios vasa
rinius švarkus siūti.

Iš LSS 19 kp. susirinrin- 
kimo.

Gruoodžio 10 d. buvo 
LSS 19 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas. Narių su 
sirinkime nedaug dalyvavo. 
Atrodo, kad musų draugai 
nors ir vasarai praėjus, o 
vis dar pavėsiauja...

Palikta LSS 19 kuopos 
visa senoji valdyba. Orga
nizatorium d. J. Glaveskas, 
protokolų ir susisiekimų 
raštininkas d. J. Januškis, 
finansų raštininkas d. M. 
Žvingilas. kasininku d. Kal
veli

žiokai; a tie, kurie kovoja, 
kad Lietuva butų nepri
klausoma valstvbė. ar tie.

fašistini taikos frontą.”
Pats karas Antano lupo

mis buvo buržuazijos karas. 
Kova prieš fašizmą—ne, tu
ri būt taika su fašizmu, su 
Hitleriu ir Mussoliniu. Ne 
tik A. Bimbos, bet visų 
penktakojų buvo tokia nuo-; 
taika. Jie norėjo, kad Ang
lija ir Amerika klauptų 
prieš Hitlerį ir prašytų tai
kos. Jie piketavo Baltuosius 
Namus Washingtone. Jie 
siuntė perkūnus F. D. Roo- 
seveltui ir Churchillui. Ka
da jų penimas per 22 mene 

“elis Hitleris puolė

Sučiupo Būtie gėrių “Štofą”

sius nai s
kurie ia 1 1940 metais pado- matušką Rasieja, tada ir jie 
vanojo Lietuvą Suvietų Ru- apsivertė aukštyn kojomis 
sijai i< to šiandien laikosi? ir liko ‘ patriotais.”
Lietuva jiems turi būt So- Taip jie liko patriotais, 
vietų Rusijos provincija, taip “persiorientavo” ir 
kaip Kalifornija kadaise kova prieš fašizmą dabar 
buvus Meksikos, o dabar yra darbininkų “klasei ir

Los Angeles mieste valdžios agentai sučiupo 2,800 kei.su 

degtinės, kurią butlegeriai rengėsi platinti prieš Kalėdas 

po visą Ameriką. Tas jų “štofas“ nebuvo tikra degtine, 

bet vandeniu atmiežtas nevalytas alkoholis. Los AngeL: 

mieste nuo jo susirgo daug kareiviu.

Amerikos. Tai d ir Lietuva, 
nois išgyvavo 25 metus kaip 
nepriklausoma valstybė, bet 
turi būt prijungta prie Rusi
jos ir ios pasilikti. Bet tie 
penktakojai. taip sakydami

jos ta’kininkams vyriausias 
Bet

tai kodėl jus už-
kelrodis.” Tas puiku! 
jeigu taip, 
gyrėte Hitlerio ir Stalino su
tarti. kuri tapo pasirašyta 
1939 metais, kad pasidalin-

mano, kad jie nėra kryžio- ti Lenkiją ir Pabalčio kraš- 
kai, o Lietuvos patrijotai. tus? Jeigu esat nuoširdus

Tai atbulo “mokslo” žmo- anti rtid?ri±kKai„,tai pa' 
nės. Jeigu iie ka daro. prie rmyklįe ‘.' Ribentropo su
ko siekia, tai ir šaukia, lyginį k“1.bu™ Pas!rasgta 
tas vams- “Laikykite vairi'” 1939 metais- Maskvoje. Pa- Kada ?agis\ėkdamas bėįa., smel.k!t.e ^ dalybas kūnų 
suprantama. turi tikslą nu- P^koJ« galinas ir Hitleris 
kreipti žmonių atvdą ne i fobe svetimus kraštus. Kol 
save bet i kilį pusę Taip t0 nepadėsite, lietuviai 
daro ir musų penktakojai supras, kad lūs esate Lietu- 
t.- o....j.. . • vos ir kitu kraštu kryžiavo-LSS 19 kuopos atstovai iš die dV°da Akcijas kaip rei-

New Yorko Lietuvių Tary. I Wa. plūsti: Amerikos Lie- 

bos padarė pranešima, nu- ‘ lUiių Tai\ba. ..atalikus,

rodydami, kad N. Y? L. T. socialistus ir sandaneęius-! 
veikia gana gražiai. Ruošia Komunistiškų penktakojų
(13 d vasario) Webster I ?.kazu.-.»“!? i“03 vadl"tl ' 

Hali Lietuvos nepriklauso-!z,oka'-; P J16 pati s. lygtas 

mvbės 16 <1. vasario paskel-l^- Lietuvą nesą Sonetų 

- Rusijai.

Toks
bimo minėjimą, 
turėti gražią

tojai.
Vyt. Katilius.

NEW YORK, N. Y.
V. Bacevičius New Yorko 

Konservatorijos profesorius
Vytautas Bacevičius yia 

pakviestas profesoriauti 
mokinimas Consei-vatory of Musical

Numatoma
programą, i Toks Roko

kaip iš solistų, taip ir kalbė -nieko kito neįtikins, kaip tik Art of New York City. Jam 
tojų ' jo buriutes. O tos buriutės pavestas aukštesnysis piano

Nutarta i metini susirin- he Roko ir Bimbos pamokų kursas. Toje konservatori- 
kima šaukti ‘narius atvirutė- Iabai gerai moka plūstis, joje išviso yra 12 piano pro- 
mis/ nes yra daug darbu. Bet lietuviai juos ge fesorių. Be to yra visų in-
daug reikalų dėl kuinų rei-Jai pažįsta ir žino, kad va-J strumentų ir dainavimo kla- 
kia pasitarti visiems kuopos kar komunistams Roosevel- sės, bei teoretiškų mokslų.

tas buvo Wall Streeto agen-i kompozicijos ir francuzų, 
tas ir karo kurstytojas, o ispanų ir italų kalbų klasės, 
šiandien draugas. Bet pa- šitoje konsei-vatoi ijoje 
žvelkime, ką jie kalbėjo pir- V. Bacevičius pereitais me- 
miau. tais davė pirmą Amerikoje

Tame penktakojų organe diplomą gabiai pianistei

nariams. Svarbu, kad tuos 
dai bus atliktume kuo ge
riausiai. Metinis susirinki 
mas pripuola sausio 14 d., 
1944 metais. Visi nariai tu
rėtu ateiti.

BLOGA KRIMINALIS
TAMS.

Jungtinės Tautos yra su
dariusios cpeciab’ą komisiją 
kai o kriminalistams tirti. Ji 
praneša, kad naciški ir fašis
tiški karo kriminalistai vel
tui jieškos prieglaudos neit- 
ralėse šalyse. Karui parbai
gus Jungtinės Tautos reika
laus juos išduoti ir jie bus 
nubau-ti.

V/ORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IP. ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir "KELEIVIS" 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
WOR< ENTER. MaNJ*.

SAULT STE. MARIE. 
ONTARiO.

Labai išnaudoja darbi
ninkus.

Čia kompanijos labai iš
naudoja savo darbininkus. 
Moka po 59 centus i valan
dą, bet reikia dirbti po 12 
valandų kasdieną. Algas 
moka kas dvi sąvaiti ir gau
ni 40 dolerių, kai atskaito 
visokiausius mokesnius. 
Pragyvenimas labai bran 
gus ir iš gautos algos žmo
gus vos suvedi galą su galu. 
juodai dienai nėra ko palik
ti... Ir valgyt čia negali nu
sipirkt ko nori. perki ką 
gauni. Svaras vidutinės mė
sos kainuoja 70 centų, sva
ras sviesto — 60 centu, o

NEW BRITAIN, CONN.
Mirė Juozas Žvinakis.
Lapkričio 26 d. čia mirė 

Juozas Žvinakis, sulaukęs 
59 metų amžiaus. Paliko di
deliam nubudime savo žmo
ną ir vieną sūnų. taipgi bro
li Motiejų. Lietuvoj liko da 
vienas brolis, jauniausias 
Žvinakių šeimoje. Į Ameri
ką Juozas atvyko dar būda
mas jaunuolis, 17 metų am
žiaus. šioje šalyje išgyveno 
42 metu.

Juozas buvo gero budo, 
turėjo daug draugu ir pri 
klausė prie visos eilės lietu
viškų ir amerikoniškų orga
nizacijų. Gražiai gyveno ir 
gražiai išauklėjo sūnų, ku
ris lankė mokyklą ir gavo 
elektros inžinieriaus diplo
mą. Velionio sunus jau trys 
metai tai nauja Dėdės Šamo 
armijoje, yra pirmasis lei
tenantas.

Velionis paėjo iš Kroka- 
laukio parapijos. Alytaus 
apskrityje. Lai buna jam 
lengva šios šalies žemė.

Kurie norėtumėte plates
nių infonnacijų apie velio
nį, kreipkitės i jo brolį Mo
tiejų. Jo adresas toks: M. 
Zwinakis. 20 Star st.. Ne\v 
Britain. Conn.

Į-* » •- *4- VZ X 1niavKuiriai- vviiLai va. vvc“
žiną. Gyvenimui kamba
riai taip pat brangus: triių 
kambarių butas kainuoja 
Š40 mėnesiui. Tai ir gy 
venk, jei nori.

Kanadoje gyvenantieji 
“Keleivio” skaitvtoiai gerai 
padarys, nevažiuodami i 
Sault Ste. Marie darbo jieš
koti. •

“Keleivio” Skaitytojas.
“Laisvėje” spalio 26. Bacevičiaus kla- 

pamokos kaina
1939 Lebovitz. 

metais A. Bimba sako: “Da- sės piano 
bartinis karas yra imperia- $3 ir $4.
listinis karas, už kuri atsa- Konservatorijos adresas:__________

Mizeriokas, rašydamas ko buržuazija visu kraštų.” i 353 Ft. AVashington avė., S. „
krisluose, sako: “Iki šiam Tėmikite: “Todėl ir antifa- W.. cor. 176 th Street. Kas JlUms Kasoma

šizmo obalsis negali būti Privati V. Bacevičiaus 
darbininkų klasei ir jos tai- piano studija veikia ir to- 

nuo dabar turėtu tarybiniu Skiniukams vyriausias kelro- bau tuo pačiu adresu: 115 
is. Gir- dis. kaip kad buvo pirmiau. | Waverly place. Ne\v Y

Rokas Mizara per “Laisvę 
mokina savo pasekėju: 

plūdimosi.

Galingi žuvo jau, kad vietą tu 

retų menki, nematomi beveik 

—Byron.

laikui musų 
tai sakvdavo

koresponden- 

‘troika’.” Jie

Pergyvenus meilę prasideda 
draugiškumas.—Heine.

Keleivyje” rado savo bro
lio tremtinio varda.

kus vadinti kryžiokais, 
di. kiyžiokų vardas jiems laikotarpyje kovos už anti- City.

ork

U KELEIVIS”
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja metams $2.50. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduoti aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikrašti užrašot. Prašom pažy 
mėti, jog tai “Kalėdų Dovana.
Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdini “Keleivio” nume
ri, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinėji
me “Keleivi” ištisus 1944 metus.

“KELEIVIS"

686 Broadivay, South Boston, Mass.

“Keleivio” skaitytoja iš 
Montreai, Kanadoje, mums, 
rašo :

Noriu pasiskųsti tams
toms, kad ir mano broli bol- i 
ševikai ištrėmė Į Rusiją. Jo 
pavardę radau paskelbtą 
“Keleivio” 39 num. Mano 
brolio pavardė Bronius 
Vaišvila. Už ką bolševikai 
ji išvežė ir už ką jie išvežė 
kitus? Kai kūrėsi nepriklau
soma Lietuva, mano brolis 
buvo savanoris. Buvo pamo
kintas vyras, turėjo gerą 
darbą kaip knygvedis, pri
vačioje Įstaigoje. Jokiai 
parti iai nenriklausė. buvo 
neoartinis. 40 metu amžiaus 
ir vedęs. Jis vienas tur būt 
išvežtas, nes kitų šeimos na
riu tame sąraše napastebė- 
jau.

Labai atsiprašau, kad 
skundžiuosi apie savo ne
laime. Bet rodosi, jei kam 
pasiskundi, tai ir lengviau 
art širdies. Marį Milienė.

Montreai, Canada.

Boston Edison Company sako
...dedant maistą į šaldytuvą, visa
dos išimk jj iš popieros. išskyrus 
šaldytus daiktus. Popiera neprilei
džia : alčio prie maisto.

Boston Edison Co.'tsc.t/

-•'•'fe y
V

IŠLEIS 5C0 MILIONŲ.
General Motors korpora

cijos prezidentas Sloan skel
bia. kad io korporacija yra 
nutarusi išleisti 500 milionu 
dolerių. Tie pinigai busią 
išleisti rekonversijai — per- 
tvarkvmui dirbtuvių iš karo 
gamybos Į civilinę gamybą.

imon.ų ir Vtf» u, re. <»ngB
mot

Edam
•»"« V,;a> į, pnfc.

t I

kei.su
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Prezidentas Rooseveltas 
Sugryžo Sveikas

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

■s.ioUs

—Ar “Bože, Staliną chra—Men kiismus, Maike! 
—Linksmų Kalėdų, tėve! 
—Žinai. Maike. kad ne 

visiems bus linksma, ba 
žmonės turi visokiu t gube
lių. Vot, paimkim kad ir tą 
auzą, kur aš ant burdo gy- 
venų. Prieš pat Kalėdas gas 
padinė pabėgo su burdin- 
gierium. tai gaspadorius iš 
tos zlasties sudaužė sinkoj 
visus dvšius. Na, tai kokio

• o *m?
—Truputi kitaip, bet Sta

lino vardas vistiek keliamas 
Į padanges.

—Na. o kas bus. Maike. 
jeigu trockininkai išsiųs 
Staliną ant paselienės arba 
i turma uždarvs? Ar ir tadac fc. •*
įuskiai giedos tą himną?
—Ne. tėve. Jeigu taip atsi
tiks, tai trockistai parašys 

čia gali but linksmvbės per Trockiui gaibinti himną. 
Kalėdas? Nebus ant ko nei —O kodėl prezidentas 
silkės su plotkeliais padėti, Ruzveltas neparašo Ameri- 
ba neliko nei vienos toriel- kai himno, knr butu jo val
kos. Negana to, Dievas dai das paminavotas? 
užleido ant Amerikos tokią —Todėl, kad Ameiika
kvarabą. ką angelckai vadi- yra kultūringa šalis ir Roo- 
nasi “pliurze.” Gazietos ra- seveltas yra kultūringas vy- 
šo. kad jau milionas žmo- ras. Civilizuoti žmonės šito- 
niu serga. O milionas. tai no kios pigios garbės nejieško. 
Laikos. Maike. Ar tu žinai, Net Smetona sarmatijosi sa- 
kiek tuzinų eina Į milioną? v° vardą Į Lietuvos himną 

—Į milioną eina lygiai ---ALa1 KC.

Teherane nacių šnipai no
rėję jį ir kitus vadus nu

žudyti.
Prezidentas Rooseveltas, 

kuris mažai kam žinant bu
vo išvykęs į tolimas šalis 
tartis su Alijantų vadais, 
pereitą sąvaitę jau sugrvžo 
namo ir turėjo ilgą pasikal
bėjimą su laikraščių korės 
pondentais. Užsieny jis iš
buvo 36 dienas.

Spaudos atstovams prezi
dentas pasakė, kad jo kelio
nė buvusi maloni, o Kairo ir 
Teherano konferencijos 
“tikrai sėkmingos.” Sėk
mingos ne tik atžvilgiu da
bar vedamo karo, bet taip 
pat atžvilgiu busimos taikos 
ir tautų bendradarbiavimo 
visam pasaulyje.

Prezidentas dar pasakė 
naują dalyką. Nuvykęs i 
persų sostinę Teheraną, jis 
gavo konfidencialų prane
šimą. kad nacių šnipai darv 
šią pasikėsinimą prieš jį ir 
kitus Jungtinių Tautų va
dus. Tą žinią jam pranešęs 
asmeniškai Stalinas: ir to
dėl Stalinas prašė, kad Roo
seveltas apsigyventų rusu 
ambasadoje. Rooseveltas 
sutikęs: sutikęs dar ir to
dėl. kad Jungtinių Valstijų

atstovybė buvo tolokai nuo 
anglų ir rusų atstovybių.

Taigi, Teherano konfe-' 
rencijos metu Rooseveltas 
buvęs nuolatinis Stalino 
svetys. Asmeniškai, prezi
dentas nekreipęs “rimto dė
mesio” į nacių suokalbi, bet 
iis mano, kad Teherane tuo 
metu galėjo slankioti “šim
tai vokiškų šnipų.”

Staliną prezidentas vadi
na “realistu.” Apie konfe
rencijas jis sako: “Turėjom 
labiausia malonią viešnagę 
ir Kaire ii Teherane.” Apie 
'asimatymą su Stalinu ir 
?iang Kaiše ku prezidentas 
išsireiškė šitaip: “Faktas, 
kad turėjau progos matyt 
uodu vadu. bus naudingas 
iteityje.”

Rooseve kas yra gabus 
uokdarys. Spaudos atsto- 
•ų klausinėjamas apie rusų 
•aišingumą. jis pasakė da- 
yvavęs vienoje rusų puoto
je. kurioje suskaitęs 365 
:oastus — stiklų pakėlimus, 
ir, girdi, budinga—visi tie; 
skėlimai atlikti “blaivai.”. 
Vieno korespondento pa
klaustas, ar iš tikiujų taip: 
buvo. prezidentas atsakė. 
•Jei tamsta netiki, nuvyk i 
Teheraną ii žinosi...”

KOMUNISTŲ “ORATORIUS” PIRTY.
D. Šolomskas NorwooJo 
prakalbose negalėjo atsa
kyti į statomus jam klau

simus.

dusi.” Girdi, patys lietuviai 
išvijo Smetoną ir išrinko 
Paleckį. Be: jei taip. tai ko
kiems galkms Į Lietuvą at-
ėjo raudonoji anni ja 
okupavo?

Priplepėjo jis niekų ir 
apie Teherano konferenci
ją ir apie tuos laikus, kada 
“nebebus i arų” ir kada 
“visas pasaulis bus išlais
vintas.”

Bučiau pamiršęs. kad 
savo kalba Šo-

ir ją

(Tęsinys) klausė gydytojo. Gydytojas ėmė tai šį, tai
jsaa.eass.'S; MSB W58«t

jimus. Jis dažnai girdėdavo jų kalbdšuUet 
Achilas visai nesuprato, jog visi tie rėgėji-4 
mai tėra jo smegenyse ir akyse, o velnių 
balsai jo ausyse. Jis girdėdavo vien savo 
paties balsą, kuris velnio vardu kalbėdavo. 
Žinoma, jo balsą girdėjo ir jo artimieji. Jie 
taip pat tikėję velniais. Jie taip pat buvo 
įsitikinę, jog Achilą velniai apsėdo. Vėliau 
jie pasakojo apie Achilą šitaip: “Matyti, 
jo lupomis kalbėjo piktoji dvasia. Jis šauk
davo tai moterišku balsu ir tie balsai taip 
skyrėsi, jog negalima buvo nei manyti, 
kad taip galėtų tas pats žmogus kalbėti.

liežuvį; taip pat gydytojo įsakymų jam pa
sirodydavo įvairiausi regėjimai. Pavyz
džiui. gydytojas Įsakė “velniui,” kad jis 
parodytu Achilui rožes ir įdurtų jam į 
pirštus, tr štai Achilas tikrai pamatė pui
kių rožių puokštę ir pradėjo šaukti, kad 
iam duria į pirštus. Gydytojas kalbino vel
nią lotyniškai, bet pasirodė, jog velnio tos 
kalbos nemokama. Ir tatai suprantama, 
nes lotyniškai Achilas nemokėjo kalbėti. 
Bet “velnias” vis labiau ir labiau klausė 
gydytojo.

Ir štai kas nuostabuAchilas tikrai ginčv- į Gydytojas pareikalavo kad velnias sa
kosi su velniu. Achilas sakydavo? vėl-

nos. tik Achilo balsas 
našus į velnio balsą.

“Prakeiktas Dievas, Trejybė. Dievo Mo
tina,”—tars, būdavo, Achilas storu baisu, 
ir paskum laibesniu balsu ir apsiašaroję.' 
sakydavo: “Ne aš kaltas, kad mano lupos 
taria šiuos blevyzgojimus! Tai ne aš. ne aš! 
Aš spaudžiu lupas, kad žodžiai negalėtų 
išeiti. Bet mano pastangos eina niekais; 
velnią tuos žodžius manyje taria. Jis varto

Achilas beveik nemiegojo, ir jokie vaistai 
negelbėjo. Bet gydytojo įtaka paveikė: 
velnias ištiesų užmigdė Achilą. Jisai už
migo giliu ir ramiu miegu, šitaip gydyto
jas surado naują vaistą nuo priepuolio. 
Bet tas vaistas dar kai ką davė. Gydytojas 
oer “velnią” įsakė Achilui, kad jis pasipa
sakotų atvirai, kaip io tokia nepaprasta li
ga prasidėjo. Ir Achilas papasakojo gydy- 

J Į tojui, kad jis apsirgęs dėl to, kad negrą-

eina
tūkstantis tūkstančių, teve nemeluoji” Aš girdėjau bando paslėpti carinės Ru

—Ne dyvai. vaike, kao , . ? J • V , valdonu smurtąusu Ščeslyvos Smerties, Bimbą sakant praka.- ’ J ,

ar tu man kar-

Gruodžio 12 d. Lietuvių 
svetainėje kalbėjo iš Broo- 
klyno atvykęs komunistų 
“oratorius.” D. Šolomskas.
Jo prakalba, tai kraipymas 
visiems žinomų faktų ir 
bandymas paslėpti tiesą.

Šolomskas sakė, kad lie- 
tuvių tauta per amžius gru- tei damas 
mest su vokiečiais kryao- ionJkas žmž įauktis ie| 
kais, bet kad Lietuva per K Girdi> StrazdasFnu. 
300 metų buvo pavergto ca-. marfn0 -vauįają Gadvnę" 
nnes Rusijos valdonų, apie jr nusibaladojo f-Keleivi.” 
tai Šolomskas nei gu-gu. Jis I)uok 0;^/^ kad įfjj 

numarintų..

mano liežuvį prieš mano norą. Aš gerai ” o 1 - ’ u T niaučiu kaio ik iuo« taria štaii klaupkite ?iai Pasiel^s 5avo žmonos reikalu. Pas- € man daba -X ” Maus-'kne' kum gydytojas išklausinėjo apie visas jo
ji. man uaoai sako... ! gyvenimo aplinkybes paskutiniu laiku. IrIr kitu, diutu balsu Achilas sako:—L. -1- - t- . • gydytojui pasictare aiški io liga.nigai—nedorėliai. Jiems tik pinigai rupi,! j &
daugiau nieko. Jie savo Dievą visą ir po . Dėl ko ir kaip velnias žmogų apsėdo? 
kąsnelį nardavinėja, už kiekvieną Dievo T. o
dovana jie reikalauja pinigu.” i , f >

Paskum vėi laibesniu balm Achilas sa- nerYa11 Iam P8™,del “’Mįi,, p? S , * 
kė:—Ne. aš tuo netikėsiu! .pasielgė savo žmonos reikalu Jis buvo

- a 1 ila.1., : teisingas ir labai jautrus žmogus. Jis ne-Taip nelaimingasis Achilas kalbėdavo m • norė£ Rad ;Q žmJona if visi sužinotų 
ginčydavosi su velniu, kuns nuolat jį kai- bfogą pasįelgima. ir pradėi0 save sekti.
tmdavo. Tu meluoji tJr^a'° kad neprasitartu. Sekė atsidėjęs, susirupi-
-•^e. as nemeluoju, atsakydavo ligoms. 1 nęg h. bijosi;Jo baimė vis didėjo ir di- 

. Achilui pradėjo įodytis, kad jame ne dgj0 Bijodamas prasitarti, jis pagaliau 
vienas, bet vasa velnių banda. Jis girdeda nusprendg xdsaj nekalbėti. Taip ir pasida- 
vo. kaip jie kalbėdav osiir Juokda\ osl \je- rė jis nebylis, kaip jau minėjome. Nuo su-
ną velnią jis matė prieš save. Ypač aiškiai 
buvo matyti to velnio galva.—juoda, baisi, 
raguota ir permatoma: per ją buvo galima 
matvti kiti daiktai.

musu ščeslyvw --------W), ... . . , . , e
Susaidės sekretorius nega- bą. tai ns lokuoja, kad So- 
lė tokios ličbos parašyti. G ?ie,Va kurmsa’ai e>ą .abai ci- 
sako. kad į klesas ėjęs. tbulizuoti vyrai.

—Taip. tėve. milionas. > . T“^}^u'\ai’ te\e’ netun 
tai didelis skaičius. Tai nieko bendra su civilizuotu
trečdalis lietuvių tautos. jmu ir kultunngumu.

1 , . - • į —Na. tai denkiu,—Ot, gerai, kad tu uzsi
minei anie musų tautą. Kaip 
tu rokuoji. Maike. ko musu 
kra jus susilauks po vainos? 
Ar sugrįš Smetonos načalst 
va. ar Padleckio komisa
rai?

—Aš manau, kad nesu 
grįš nei vienas, nei kitas.

—Tai gal man butų geras 
čenčius tenai parvažiuoti?

—Ne. tėve. tau geriausia 
vieta Amerikoje.

—Kodėl?

kad tain 
bizni išvirozijai.

gražiai

sigraužimo jo nervai jau buvo visai suirę, 
o baisios mintys vis nėjo jam iš galvos^ Jos 
kankino jį dieną ir naktį. Achilas laukė 

, bausmės už savo nuodėmę. Jis buvo pasi- 
Kas yra velnio ženklas? ryžęs kentėti, kad ir kažin kokias kančias.

„ . . _ , , , . Iš mažens iis liga laikė bausme už nuode-Senoves kn\go^e parašyta, kad venio meg jf -taj jam pasjrodė, kad Dievas jam 
apsės ta?1? turis ypatingus zentdu>. Tie atgjuntė tą ligą. Achilo sieloj atsitiko nuo- 
zenklai e>ą tokios kūno vieto?, kurios viso , dalvRas: mintis apie ligą ivarė jam
nejunta skausmo. Tas vietas galima badyti paĮjam b & J
ir deginti.—ir apsėstasis nieko nejus. Nuo T .
seniausių laikų tuos ženklus kunigai laikė ?-• *•
per geriausią Įrodymą, kad žmogus yra Bet kodėl galėjo įsi .
velnio apsėstasPliuškis ir gana. Neturi į 

rimtų areumentų, tai plepa'
r.esąmones.

Šo-omskui baigus kalbą, 
vienas žilaplaukis senelis į 
paklausė:

—Na, gerbiamasis, pra
šau atsakyti šitą klausimą: 
jei Hitleris vra toks barba-! 
ias, kaip jį čia piešei, tai ko
dėl Stalinas su tokiu niekšu į 
tarėsi ir kodėl “Laisvė” Hit- 

coL-s Ilerio ir Stalino sutarti svei-, 
kino? Kodėl jus sakėte, kad 
toji sutartis išganinga ir ko
dėl rėkėte, kad Amerika ne- 
simobilizuotų kovai prieš: 
Hitlerį ir hitlerizmą?

Šolomskas jautėsi kaip ant! 
karštų žarijų patupdytas.' 
Ot, girdi, tuomet Amerika 
dar nebuvo užpulta...

Klausėjas tuo nepa.dten- į 
kino ir pasakė: “Bet jei A 
merika butų paklausiusi ko
munistu ir nepadėjusi Ang
li iai, Hitleris ja butu pa- 
klupdęs — fu kuo dabar 
Stalinas konfemotų ir kur: 
pagalbos gautu?”

Bimbos pasekėjai tik su-j 
cypė, suklykė, Ivg šaltu van
deniu apipilti. Mat. nepati
ko teisybė.

Tuo \iskas ir baigėsi. 
Reikia stebėtis, kad tokie 
žmonės turi drąsos kalbėti 
publikai. Bet kokios idėjos 
tokie ir jų skelbėjai.

Svečias

Toliau Šolomskas vei Ke 
dėl Lietuvoje išgriautų mie
stų. Juos sugriovę naciai, 
puldami buvusius savo 
partnerius bloševikus. Bet 
ir vėl užtylėio faktą, kad 
pirmutiniai Lietuvon buvo 

rtitn isibriovę bolševikai. Tad už 
Lietuvai padarytas sknau- 
das-nuostolius ir jie ima at
sakomybę. Bet Šolomskas 
tą faktą nutyli.

Kalbėtojas taip pat sakė. Į 
kad naciai verbuoja Lietu
vos žmones, ypač jaunimą, 
ir siunčia į Vokietiją, vergų 
darbams atlikti. Bet Šolom
skas nei žodžiiu neprisimi
nė apie tuos lietuvius, ku
riuos bolševikai prievarta 
išvežė gyvulių vagonais į gi-

Maik.

BENEŠĄS ?4ASKVOJE;
DARYS SUTARTJ.
Čekoslovakijos laikino

sios vyriausybės- galva, 
Eduardas Benešąs, nuvyko 
i Maskva. Jo kelionės tiks
las—tartis su Rusijos vy
riausybe, pasirašyt naują 
sutarti. Čekų-rusų sutartis
radikaliai pakeisianti “cent-

—Todėl, kad Lietuvoje valines Europos veidą. ’ Pa- lumą Rusijos, į Sibyro tun- 
nvragu nebus. Nežiūrint ko- keisianti tuo. kad Lenkijai dras. Taį toks iš jo* “istori- 

bus atidarytos durys į cent- kas ” *
ralinės Europos tautų fede- šolomskas mano, kad rau- 
racuą ir kad sutartyje bus donoji armija daro “stebuk- 
idėtas punktas, kunuo Rusi- _ muša įr veja nacius, 
ia atsižada bolsevizuoti ma- get koks čia stebuklas? Vi- 
žąsias tautas. Sutartyje bet- sas svietas juk žino, kad vie- 
gi nebus kalbos apie poka- na Amerika yra davus Rusi- 
nnės Europos valstybių šie- jaį už tris bilionus dolerių 

i ginklų ir maisto. Duoda ir 
jau geroka va- Anglija — štai kur visa pa- 

anda. kam^furtuoja su ru- slaptis! Pats Stalinas jau 
prisipažino, kad be Ameri
kos pagalbos butų buvę sun
ku ir rusams ir kitiems. Ko

kia valdžia tenai susidarys 
karo sunaikintas ir apyplėš- 
tas kraštas ilgai neatsigaus.

—Maike, aš turiu da vie 
ną klausimą.

—Kokį?
—Zakristijonas man skai

tė iš gazietų, kad Stalinas 
išmetė i džionką Sovietu nat\ 
Rusi ios himną, ka Bimbo
vaiskas iki šiol giedodavo. . . r , . ,
Ar tas gali but teišybė? fu vadais. Londono lenkų

__TAKVh£ tpvJ ' ir kitu Kuojos pasienio tau-
-Na.“ tai’ kur io raau- > « žinia neko-

mas? Kai io vaiskas anais Į Ia entuziazmo.
meta’N užėmė Lietuvą, tai 
tuo i uždraudė musu 'me
nėms gjpoot Lietuvos him 
na. l iepė mokintis komuni 
stu Tntemaciionala. O da 
bar ir ta Internadonala įš-

REZIGNAVO PERSIJOS 
PREMJERAS.

Persijos premjeras Ali 
Soheili ir keli kiti jo minis-
terių kabineto nariai įteikė 

metė i dumpą. Tai ka dabar savo rezignacijas. Spėjama, 
konum’stai savo mitinguo kad tai pasėka Teherano
se giedos?

—.Jie turės dabar mokin
tis nauio himno, kuris gar
bina Staliną

konferencijos. Ali Soheiliui 
matyt nepatiko “trijų dič
kių” kai kurie tarimai Per
sijos atžvilgiu.

dėl šito fakto šolomskas ne
minėjo? Ar užmiršo?

Bet jis neužmiršo sočia 
listų, tautininkų ir katalikų. 
Šolomsko manymu, jie blo
gai daro piršdami Lietuvai 
“savo valdžią.” O kad lietu
viški komunistai dieną ir 
naktį perša Lietuvai Palec
kį, kaip Lietuvos preziden
tą, tai jie “gerai” daro. 

Beje, kalbėtojas sakė.

NERINKS “VYRIAUSIO 
SOVIETO.”

Sovietų Rusijos preziden
tas Kalininas pasirašė dek
retą, kuriuo einant atideda 
mi Rusijos parlamento (vy 
riausio sovieto) rinkimai. 
Jie bus tik 1944 nn-'u giuo

kad Lietuva jau “apsispren- džio mėnesyje

vienui viena mintis
Todėl kad 

įsivyravo Achilo gal-

tad ias galima buvo badyti ir gnaibyti, jos . . - , , i • ....
si “lissis «wasrs.

Kas ir kaip pradėjo varyti velnią? • kelias geresnis? Ir taip visados svyruoda-
Achila aulankė kunigas. Jis 

nuraminti. Bet io žodžiai Achilo nepavei-
noreio u mas Achilas nebemokėjo nieko pasirinkti 

J į ; nei nuspręsti. Kas vra pasirinkti tą ar kitą 
kė. Lig tik kunigas paminėjo velnią dar keli?? Tat yra apreikšti tuo pasirinkimu 
smarkiau iis ėmė šaukti. Tas kunigas jam savo vairą. Neteko mokėjimo spręst, .r pa- 
priminė visus kitus kunigus, kurie jam ki-,5.lnnk,tl-,kaA;lar>“-.tLt,
tados taip daug prišnekėjo apie Pelnius. ’?s- Ir P8sl?afe S'

bandė išvaryti velnią, bet šis;vl®n.“ ^v8įMen^ P^uoda P^h 
J - • nei įtakai. Kas negali patsai suręsti, tas

gydytojai prispyrė, kad vežtu lenŠ'ai išduoda pašaliniams sprendi-
Achilą i gera ligoninį. Jie buvo įsitikinę mams' K.!ek,vl«?8 ateJusln,! *al'3 min‘ls 
iog mokslas gali greičiau ligoniui padėti.: ?>0Jau gah tok, žmogų P'jverst, veikt,.
nekaip geriausi tikintieji velnių valytojai. Yra mintisr-'r ve.ksmas, darbas bet gal- 

, -r,. Tv 1 L. • vojimo apie ta veiksmą, jo įvertinimo—
Ir nuvežė Achilą 1 Paryžiaus Salpetnero ngra Atėjo kita mintis—Įkvėpė kitą veiks-

Kunigas
nėjo.

Tada

Gydytojas nusprendė, jog Achilą galima pagalvodavo jis anie kokia ligą—
icmrrlvti hot filrfoi I0K01 a fcu veri u 1 orvnant - - ,išgydyti, bet tiktai labai atsargiai gydant, 
ir ne iš karto. Ir štai ką jis darė. Pirmiau 
šia iis nusprendė priversti Achilą visados 
jo klausyti. Jis pastebėjo, jog Achilas ta
riasi negalįs pats net rankos pakelti; bet 
jeigu iam velnias įsako, tad jis visa daro.

iau pajusdavo sergąs ta liga: kalbėdavo 
jam ligonys ir gydytojai apie įvairias li
gas,—tuojau jį tos ligos ir paimdavo.

Tokiu budu Achilo siela ištižo, ir jis lyg’ 
nebe tas pasidarė; lyg tai buvo jis ir ne 
jis. Ir štai jam atėjo mintis, kad jis jau mi-io klauso. Gydytojas taip pat ėmė kal-įrg jr t • pajjRo , numirėli panašus, 

betis su velniu, kuns buvo Achile ■ - - 1 -. Atsisveikino su namiškiais ir nejudėdamas
Aš tavo jėga netikiu kartą pasakė jčpUiėj0 dvį dienas. Ir visą tą laiką jis gal- 

gydytojas. —- As ta\imi įtikėsiu, jei tu man V0jo j,. gajvojo vjen tik apie mirti. Ir gal- 
tatai kuo jrodysi. ' - r 'nai kuo Įiooy ? 1. _ n .-r 'arėdamasflpiejmirti. jis «ą^vojo ir

-Kuo! paklausė velnias Ach,l^upfc- A nj|)ą ILAiea.'Blt fiųZ.k- a;ė.
rniS’n 1 11 1 - z r . , * ^i^aną*įh’^niftią?Au©iiW nelai

—Pakelk to žmogaus (vad.nas, Achilo). Achį|as rfjut0 ■ u į a|).
kairiąją ranką, bet taip, kad jis pats tata 
nepastebėtų.—tarė gydytojas.

Kairioji Achilo ranka tikrai pakilo. Ir 
Achilas iš tikrųjų tatai nepastebėjo. Tada 
gydytojas jam pasakė, kad jo ranka pakel 
ta. Achilas labai nustebo ir vos-ne-vos ją 
nuleido.

—Tai vis velnio štukos,—pastebėjo 
Achilas.

šiaip ar taip, bet “velnias” lyg deho pa-

apie gy- 
atėjo mintis 

nelaimingasis 
pasijuto jau pereiną? į aną gyveni

mą. Bet apie tą gyvenimą jis buvo prisi
klausęs nuo mažų dienų įvairių pasakoji
mų. Jis tikėjo gyvenimu po mirties, ir visi 
aplinkiniai tikėjo. Ir kunigai bažnyčioje 
baidydavo žmones baisiomis pragaro kan
čiomis, kitiems žadėdavo ir dangų. Ir tuo
jau Achilas įsivaizdavo, kad jį laukia pra
garas už jo nuodėmes. Gi kas yra pragaras 
—apie tai Aenilas irgi buvo girdėjęs 

(3u3 daugiau)
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Iš Viso Pasaulio
Sveikino Rooseveltą Sicilijoj

Sugriauti Nacių V o- i kaip čekai sabota- uw?i «uut „. ų. . ŽUOJA VOKIEČIUS. 
kietuos miestai. _ .. . . ..
Washingtone turima apy- T7* w“n«! .*k'lk? popi— 

tikriy žirui kiek ir kokiems r,n,u’ nra“> pib't° 
nacių Vokietijos miestams rosu*.
pridaryta nuostolių. Mini- čekai visais galimais bu
mą šie miestai: dais sabotažuoja savo oku-

Essene —sunaikinta trys pantų vokiečių karo pastan - 
ketvirtadaliai miesto: be gas. Štai vienas budingas 
to, mažiausia du trečdaliai pavyzdys:
iš 200 Krupo dibtuvių “rim- Ketuii čekai lakūnai sie
tai sužaloti.” ! i mis dienomis nuskrido i ruĮ

Lorient — karo lėktuvų sų teritoriją ir nusileido sū 
bombomis tas miestas kone trimis naujutėliais nacių 
visiškai sunaikintas. kovos lėktuvais, meseršmi- .

Duesseldorf — trys ket- tais. Jie papasakojo sekamą 
virtadaliai miesto sugriauti, istoriją:
80 nuošimčių gyventojų be 1943 metų liepos 5 d. na- 
pastogės ir 25.000 žmonių ciams bernaujanti kvislin- 
užmušta. ginė čekų vyriausybė juos

Emden — 60 nuošimčių pasiuntė j rusų-vokiečių 
miesto pastatų sunaikinta;. frontą. Aišku, siuntė ka-į 
liko . daug benamių ir daug riauti prieš rusus. Ir jie “ka- 
sužęistų. riavo” — skrido neva bom-

Bremen — Focke-VVulf barduoti rusų pozicijas, bet 
kovos lėktuvų dirbtuvės savo lėktuvų bombas sumes- 
“rimtai sužalotos;” išgriau- davę į vandenį, o paskui 
tas penktadalis miesto. kits kito lėktuvą šaudyda-Į 

Luebeck ~ išgriauta be vę. Gryžus Į bazę turėdavę į 
veik-penktadalis miesto pa- kuo pasigirti: daužėm rusų 
statų. z pozicijas, sunaikinom dau-

Roetock — daugiau 75 gybę ju lėktuvų. Ir naciai, 
nuošimčiai visų pastatų yra jiems tikėdavę, juos deko! 
s^riauti; liko daug bena- ravę už “pasižymėjimus.” 
mįų. ’ Bet... dabar, jei galėtų pa

Kięl—gegužės 14 dieną siekti, naciai juos “dekoruo 
aliantų karo aviacija daužė tų”—kulkomis! 

kone visos submari-
nąms statyti dirbtuvės bu
vo sugriautos.

įamburg — trijuose ket
virtadaliuose miesto visi 
pastatai sugriauti; “rimtai

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Šitie trys Amerikos generolai Sicilijoj laukia orlaivio nusileidžiant su prezidentu Roosevelt*, kuris buvo tenai sustojęs pakelėj i Teherano konferenciją- Iš kairės j dešinę stovi: gen. Patton, gen. Arnold ir gen. Clark-

-kulkomis!

HITLERIS KARTOJA 
STALINO KLAIDAS.

AR BUS TREČIOJI PAR-. BIEDNAS OTTO—NETU- 
TUA? 1 RI VAISKO!

St. Louis dienraštis “Post Jungtinėse Valstijose bu- 
Dispatch” skelbia gavęs vo sudarytas Austrijos ba-

RUSAI GAUS SACHA- 
LINĄ.

Londone kalbama, kad 
Teherano konferencijoj ki

j “labai patikėtinų žinių.” talionas. To bataliono i rie- *usi mintis grąžint rusams 
Jos tokios: buvęs republi- šakyje stovėjo buvusio Aus- pjetinę Sachalino dalį. ku 

ikonų partijos kandidatas t ijos karaliaus sunus Gtto rią valdo japonai. Toji dalis 
1 prezidento vietai, Wendell ir kiti Hapsburgų dinasti-. sa^os buvo aneksuota prie 
Willkie, sudarys trečią par- ios nariai. Pats Otto ėme/^P°piios P° rusų-ja
tiją ir konkuruos republiko- reikšti pretenzijų į sostą, PŪrių RąrO.
nus; konkuruos, jei republi Tas iššaukė daug ginčų, 
konai spirsis nominuoti pre- Laisvieji austrai kėlė pri 
zidento vietai senosios gvar- testus: jie reikalavo kuni 
dijos (reakcininkų) kandi- eaikšuką pažaboti. Kažin 

i datą ir nepakeis gairių už- kodėl, jų protestai nedavėx 
sienių politikos klausimais, pasėkų.

Ar tos “patikėtinos ži- Dabar karo departamen- 
inios” yra teisingos, sunku tas praneša, kad Austrijos 
pasakyti. . bataliono jau nėra. Jame

likusiems trims nariams-
LENINO ORDINAS VI 

ŠINSKIUI.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistu nuo rožių, 
notų kojų ir nuo kauly gėlimo, 
aipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 

nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
veikumus, kreipkitės, duosiu gerų 

patarimą ir busit patenkinti (-) 
PETT. LAMSARGIENfi 

1814 S. Water SU Philadelphia. Pa

Reikalingas Bekeris
Pajieškom bekerio. kuris moka kep

ti gerą ruginę duoną. Užmokestis ge
ra, darbas garantuotas.

Lithuanian National Bakery Corp. 
66-68 Holly st., Lawrencc, Mass.

kunigaikščiams buvę pasiu-; 
lyta stoti i musų armiją ar i

r, • . , visiškai likviduoti savo “ba-,‘Buvęs sovietų prokuroras >, KunioaikštukaiAndriejus Višinskis gavo ^Ske “honorable dh-
Lenino oidiną. Tuo garbės S h. M.iier, isid weiiington, chi«-
ženklu jį apdovanojęs aukš- ’__________
čiausias sovietas, jo gimta- |NFLlj£NZA PASIĖMĖ 
dienio proga. GYVASČIŲ.

Šv. Jono Evangelija.
Ir daug kitų geru skaitymu veltui, 

už prisiuntimą antrašo. Rašykit.

go 13. III. (52)

Kornai-Višt .kiai'Guzai
Gali pašalint juos tik už 1 dolerį. 

; Nelauk kol sukietėję kojų mezginiai 
. . . : surakins tave skausmais. Parašyk

kuris nusiuntė pas Abraomą Pereitą savaitę Anglijoje šiandien ir tuoj gausi ko reikia, m’u- 
buvusius savo draugus Zi- mirė 1,000 žmonių
novjevą, Buchariną ii' kitus, fluenzos. Tai rodo, kad in-j 
•-------------- fluenzos aukų skaičius di-

Višinskis yra tas žmogus.
i,-, su vėliausi patirimai visada pagelbs nuo (52)

The Hickory Hill.
P. O. Box 672, Evanston, Iii.

- SUDEG£ BOMBŲ , 
DIRBTUVĖ.

Dalias mięste. Texas vai 
tijoj. pereitos sąvaitės pa- plaukįs

MUSSOLINIO SUNUS 
ORGANIZUOJA 

ARMIJĄ.
Berne, Šveicarijoj, turi _

ma žinių, kad Mussolinio baigoje sudegė didelė bom
sunus Vittorio nacių oku- bų dirbtuvė, priklausanti daroma šliurės. Darba atlie 
puotoj Italijoj organizuoja Austm Bndge kompanijai. Ra išimtinai moterys. ‘ 
“republikoniškų fašistų” Nuostolių pridaryta uz ke-’
aimiją. Ji norima sudaryti lis. milionus dolerių. Gaisro

ŠLIURĖS IŠ PLAUKŲ- deja. Užpereitą sąvaitę An- 
Francuzijoj pradėta ga- ^iij°j buto 709 mirtys. 

minti šliures (slippers) iš
plaukų. Francuzijoje kas 
mėnesį surenkama 230 to-

TIKRAI GERI • 
PREPARATAI !APSIVEDIMAI

--------------------------------------------|J ALEXANDER’S
________ ____________,___ __ Pajieškau gyvenimui draugės, mer- i i piCTll p fhl 1VF HIInu plauku, kurie siunčiami i bSk”ik’' "“7ŠS i
sliuriu* dirbtuves. Ten i Eddy Tamas,

maišoma apie 20 4926 Williamson, Dearborn, Mieli.

7,, 701 . nuoš. kitokios medžiagos ir Pajieškau apsivedimui moteriespnklausantl H;lrnTna oflip. tarp 40 it-47• metų amžiaus. Aš. turiu

Iš nacių Vokietijos atei- iš tų italų,—viso 400,000,— pnezastis nenustatyta.
Mussolinio režimuina pranešimų apie Hitlerio kuiie

• j- - “nauja pasisukimą.” Jisai susmukus nacių buvo paim- 
suzalotos laivų dirbtuves; to-kg Senoji? junkeriška ar- ti Į belaisvę.

Zm°mų d rai jos vadovybė skubotai Pranešimai sako, kad 
350,000 liko be pastoges. pakeičiama politinių komi- Mussolinio sunus esąs “tėvo 

Oberhausen — išgriauta sąru vadovybe. Mat, Hitle- veltas Įpėdinis” — geras
kohe pusė visų garvežiams ris biio, kad junkeriai gali kalbėtojas ir organizato- 
ir vagonams statyti dirbtu^ sukilti ir jam rr:i- —logv,

kokią gavo Mussolinis

PASKANDINO 6 JAPONU 
LAIVUS.

Marshall salų grupėj?, 
Ramiajam vandenyne, šio
mis dienomisi vėl ėjo mū
šiai. Karo departamentas

SHAMPOO

nuostolių, 
rin ^griauta 

nuošimčių Į visp mierito su
naikintos devynios Idirbtu-
vės fr šešios “rimtai sužalo
tos:”

Vegeasack — submari- 
narfrs statyti ir taisyti dirb
tuvės “rimtai sužalotos.”

60 Politiniai komisarai 
senas Rusijos diktatoria 
Stalino triukai iš tų laik
kai jam gręsė opozicijos pa- SUOMIAI MOKA SKO- 
vojus. Rusų armija tuo me-' LAS
tu buvo apstatyta politiniais _T
komisarais. Vėliau pasiro- -Nors Suomija auo tarpu 

. . dė, kad tie komisarai truk- _nac]1i okietijo,
Pocke-Wulf kovos lėkimu 3 i metike talkininke Rusija.!
dirbtuvė ir daug kitokių 
nuostolių pridaryta.

■ Berlin—-daug gyvenamų
jų ttamų išgriauta, taip pat 
išgriautas biznio centras;

t padarytas iš tikro- 
{ jo Castile muilo. 
} U. S. P. Išplauna 
J pleiskanas ir viso- 
j kius kitus neš varu- 
j mus ir sustiprina 
i odą. 50c. už bonką.

HAIR 
TONIC i

8 metų amžiaus mergaitę. Turiu žve
jybos laivą ir darai pragyvenimą iš 
juros, gaudau žuvis ir vėžius. Gyve
nu neblogai, bet man labai reikalinga 
šeimininkė. Rimtai moteriai gali but , * 
geras gyvenimas. Prašau rašyt man ; >
šiuo adresu: (52) ! J Aliejų ir Odą Gydančia Vaistą t

Stevc Milinski ! Mišinys. Pažymėtina gy duolė dėl J
Box 105, Wells, Me. i t plaukų šaknims ir Odos gydymui. !

-------------------------------------------------------- -  j j 50 centų už bonką. t
Gydymas visokių ligų šaknimis Pajieškau apsivedimui merginos, 1« Paaižymi savo gerumu. Prisius- J 

Augmeni iis. žievėmis. _fiiedais. Sėk- re jaunesnės kaip 25 metų amžiaus, i ♦ čiam i visas dalis Su- J
Aš esu vaikinas. 5 Dedu ir 8 colių, į į vienytų Valstijų.
sveriu 160 svarų Atsakyn-t duosiu , į ALEXANDER’S CO. J 
kiekvieną rimtą laišką. Adresuokit: , ’ ,

M. K.. (O' į 414 W. BRO\DWAY
2150 Bleury st.. Montreal. Que., 1 ♦ SOUTH BOSTON, MASS. »

Canada. 1 ---- ----------------------r»

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardi 
visokiu augalu lietuviškai, angliška* 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 

ir kaip reikia vartoti 
Prašau iš Kanados štampu nesiusti

duoti “sarti” (rius. Tik io padėtis nedėkin-Į i ££ S&
Money Orderi®, arba 
laiške. Adresas: (-)

is. " ga. Viena, jis turi klausyti,^^japonųiarvai n siina;- geriausia siųsti (naciu antra—Ttaliia nPbe J ^nta 72 pnes© lėktuvai. oop.enm deien a1’ • 41 turi Lt fioStJL ,-oiL Amerikos nuostoliai ma- ^.72; 2
įaifc < t-A 
iki!^-

šansu but fašistinė vals-1 .: zi, sužalotas vienas laivas.
MIKALAUSKAS 

140 Athens Street.
SO. BOSTON. MASS

ALEXANDER’S
REFRESHING

CHRYSLER ATMETĖ 
UNIJOS REIKALA

VIMUS.
pu’sė miliono žmonių turėjo ?i^'s'“^^CniUd 
apleisti miestą—nebera kur f
gyventi. į

merikos talkininke 
bet ji moka Amerikai savo 
skolas. Valstybės iždinė' 
praneša, kad neužilgo Suo
mija atmokės dar $233,915. 
Suomiai yra skolingi Ame
rikai apie 9 milionus dolerių. |

s r s '= = = = s it s gSB

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

Strancl Oafo
CHĄS. BUDRECKIS J. TAUTVAISHA

Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengtiVisokių Degtinių. Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.
374 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON.

JCtXSč
K
a
I•»
5

Bėgyje paskutinio šimt
mečio musų žemė ties ekva
torium susitraukė l’ j my
lios, sako žinovai.

Automobile unijos reikala
vimus. Unija reikalavo al
gų pakėlimo, nes pragyve
nimas yra labai pabrangęs.

Unija savo reikalavimo; 
neatsižada ir tuo reikalu 
teks vesti derybas.

Sveikinam 
Su Kalėdom

Link smų Kalėdų
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Savo Kostumeriams, 

Kaimynams ir Draugams

Linki

SILVER CAFE
S. Zavadskas. savininkas

324 BROADVVAY. SOUTH BOSTON.

Tel. ŠOU 5104

Jūsų VVhiting pienius linki jums geriau
sios sveikatos, laimės ir pasisekimų kiek
vieną sekančių metų dieną.

Jis dėkoja kad jį remiate ir ka tu di
džiuojasi VVhiting Milk Company pasiek 
tais laimėjimais pereitais metais.

• y • * *
Lai Nauji Metai veda į dar didesnius 

laimėjimus ir lai tęsia jūsų Whitim> pie
niaus patarnavimą.

- - -

Savo Užsakymus 
Telefonuokit 

CHArlėstovvn 2860

Greater Boston

WHITING
MILK COMPANY

Providence VVorcester

’ l

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietsvią Žinyėia

Y patingai dabartinės kriUėtonybėa gadynėje kiekrienM turėt, 
perakaityt, nes tik tad* galės aiškiai aupraati Dievo korimą

Knyga didelio formato, tari 271 poslapį. Kaina popieros apdarais 
—i uo, audimo apd.—$1.25. Piniipia galima siųsti popienni doleri 
arba “Money Oraerį”. Adrosonlctt sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Karas Europoi
itus pssaulisJei norite žinoti apie karą ir kitus 

Įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas lr didžiausias lietuviu 
dien r ai tis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas" Iiandien. Nsujieot} 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), $6.00. Chicagoje lr Europoj a—$&0(k 
Money Order] ar čekj siųskitei

“NAUJIENOS”
Jį, 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
„a tuiipollnimul Inpifo feuIųeimM

I
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Moterims Pasiskaityt
X ’ A. .» ottvdttt TViDrnŠĮ SKYRIŲ TVARKO M. MICHELSONIENt.

------------------------------- - • įmonės miršta nuo bado
♦ LINKSMŲ KALĖDŲ IR L kasdien šimtais, nes kraštą
♦ LAIMINGŲ NAUJŲ J užėmė priešo armija ir tuo

METŲ. • jau išnyko maistas.
} Šio skyriaus vedėja svei-J
} kiną visas savo bendra-* 
} darbes ir skaitytojas. lin-J 
{ kėdama joms kuolinks-J 
« miausių Kalėdų ir visais J 
! atžvilgiais laimingų ir tur-{ 
5 tingų 1944 metų.

KAIP MANOMA APSAU 
GOTI PASAULI NUO 

BADO.

Tokia padėtis šiandien 
yra beveik visoj Europoj ir 
Azijoj. Ir ji nepagerės karui 
pasibaigus.

Taigi, kad Europos ir 
Azijos žmonėms nereikėtų 
badauti, kuomet Amerikoj, 
Australijoj ir Naujoj Ze 
landijoj maisto visuomet 
vra perdaug, pradėta galvo
ti apie geresni maisto pa
skirstymą.

Kad ši klausimą tinkamai 
išrišti, Hot Springs’e buvo 
sušaukta tarptautinė maisto 
konferencija, kurioj dalv-

Iki šiol pasauly būdavo 
taip: vienoj vietoj maisto 
pagaminama perdaug, o ki
toj žmonės badauja. Nuo . . .
bado rvkštės daugiausia yavo salių atstovai. Šitoj 
kentėdavo atsilikusios nuo i konferencijoj buvo sūdai y- 
progreso šalys, kaip Kinija. ;as aparatas, kuriam paves-
Indija ir Rusija. Visi atsi 
menam, koks baisus bada 
Rusijoj buvo 1920 metais.

ta išdirbti planas badaujan
čioms tautoms maistu aprū
pinti. Dabar Washingtone

kuomet bolševikai atėmė iš manoma, kad tas aparatas
ūkininkų žemę ir pradėjo 
steigti vadinamus "kolcho
zus.” Tais metais Sovietų 
Rusijoj nuo bado išmirė 
daugiau kaip 5,000,000 
žmonių. Tėvai valgydavo 
miiusius savo vaikus. Tuo 
tarpu Amerikoje nebuvo 
kur maisto dėti.

Ir taip buvo ne vien tik 
1920 metais. Vos keli metai 
atgal Amerikos valdžia mo
kėdavo taimeriams pinigus, 
kad jie mažiau gamintų 
maisto, nes nebuvo kur jį 
parduoti. Tuo tarpu Kinijoj 
žmonės mirė nuo bado kaip 
musės.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko norvegų žurna
listė Rea. Ji pasakoja pasi
baisėtinų dalykų apie mais
to stoką Norvegijoj. Kaip 
tik nacių armija okupavo 
Norvegiją, tenai pradėjo 
nykti maisto produktai. Da
bar žmonės tenai džiaugia
si, jei gauna silkę. Jie renka 
kalnuose nuo akmenų sama
nas, sudžiovina jas, sutrina, 
ir sumaišę jas su silke valgo. 
Vietoj kavos, norvegai vai
toja ąžuolų giles ir bulvių 
lupinas. kulias paspirginę 
ant ugnies sutrina ir verda 
“kavą.” Cukraus, žinoma, 
nėra. “Aš pati toki mišinį 
gerdavau.’’ sako p. Rea. 
“Valgydavau ir šutintas sa
manas su silke. O jei pasi- 
faiko kam užmušti varną ar 
'jūrių žuvėdrą, tai būna to- 
•kia prabanga, kaip Ameri
koj geriausis steikas.

Iš Graikijos ateina da 
liūdnesnių žinių. Tenai 

KRIKŠTIJA LAIVĄ

/š Senų Drapanų Padaryti “Dž'omperiai”

•eikia paversti pastovia or
ganizacija. kuri nuolatos 
tvarkytų maisto paskirsty
mą taip žemės gyventojų.
Amerikos ūkininkai tada 
galėtų da daugiau pakelti 
savo gamybą ir jų produk
tams visados butų gatava saulės užtekant 
rinka. Taigi, šįmet jausis lai-

Hot Springs sudaryta ko mingos ir Kalėdų šventėm 
misija savo laporto da ne-, džiaugsis tik tos motinos, 
oaskelbė, bet is atskirų jos kurių sūnus dar nėra karo 
narių jau teko sužinoti, kad šmėklos paliesti. Su joms 
ji siūlys steigti “tarptautini kariu džiaugsis ir tos. ku- 
magaziną” maisto atsargai į rios sunu neturi.

"Džiomperiais" anglai vadina liuosas drapanas, skiriamas darbui arba sportui- šiame 
vaizdely matome tris tokių “džiomi>erių” pavyzdžius. Jie padaryti iš senų drapanų me
džiagos.

ios laukia ju grvžtant. kaip MAIKIO TĖVUI KALĖDŲ 
PROGA.

uKeleivio” Knygų
Katalogas

Šita laivyno tarnautoja, Bet- 
ty Thomas. laiko rankoje apvy
niotą bonką šampano, pasiruo
šusi krikštvt naują kam laivą. 
Metai atgal Solomonuose žuvo 
jos brolis. Garfidd Thomas; 
tokiu vardu ji pakrikštijo ir ši
ta laiva.

laikyti.
Įsteigus toki magaziną.

Amerikos ūkininkams, pa
vyzdžiui. nereikėtų savo Į 
produktų naikinti. Tam tik
ra organizacija tuos pro
duktus iš jų supirktų ir su 
dėtu į “tarptautini magazi
ną.” o šalys, kurioms maisto 
trūksta, galėtų iš to magazi
no pirkti arba skolinti.

Motina-

AMERIKOS LIETUVAI
TĖ PAS ANGLIJOS KA
RALIŲ ANT BALIAUS.
Associated Press prane

ša iš Londono, kad Anglijos 
karalius su karaliene nese
nai buvo iškėlę Amerikos 
karininkams ir slaugėms 

Šitaip dalvkus sutvarkius I Priėmimą ir balių, ku 
niekam pasauly nereikėtu I "am« .bu'_° lr ^.menkos he- 
mirti badu, kuomet kitur
maisto yra net perdaug.

KOKIOS KALĖDOS KA
REIVIŲ MOTINOMS.
Kokios šįmet bus Kalė

dos kareiviu motinoms?

tuvaitė. Ema Čiurlionytė ii 
Lavvrence. Mass. Jos tėve
liai. Petronėlė ir Kastantas 
Čiurlioniai, yra ilgamečiai 
“Keleivio” skaitytojai.

MAISTO 
KNYGUTĖS 

Kaip jos jausis kuomet, gal KALENDORIUS 
pirmą kaitą gyvenime, ju
sūnų nebus su jomis? Kalė 
du lytą jų namai išrodys 
tušti, nejaukus, kuomet prie 
šventėms papuošto stalo jos 
atsisės vienos. O jei ir ne 
vienos, tai vis tiek bus jau
čiama. kad nėra sūnų. Vie
nos tokių motinų graudžiai 
aimanuojamos visiems skų
sis. kitos gi tyliai nešios 
skausmą širdyje. Bet kentės 
lygiai visos. Nebus joms 
linksmios Kalėdos. Jų aky 
se stovės karo vaizdai, o 
širdį griauš nežinoma bai
mė. Baimė to. ką gali iš ka
ro lauko jai atnešti rytojus...

Daugelis motinų praleis 
Kalėdas gal besimelsdamos. 
Kitos gi, kurios maldos ga 
liai netiki, drebančiom šir
dim lauks ką joms likimas 
atneš. O dar trečios mėgins 
savo sielvarią paskandinti 
svaigalų stikle. Bet visos jos 
kentės širdperšą, nes visos 
motinos myli savo sūnelius. 
Kad butų galima užimti 
vietas karo arenoj, tai mo
tinos mielai tatai padarytų. 
Jos .savo gyvybę paaukotų, 
kad tik jų vaikai galėtų svei
ki ir laimingai gyventi.

Viki giminių ir draugę 
pasveikinimai, linkėjimai ii 
dovanos motinoms maža: 
džiaugsmo bei susiramini 
mo suteiks. Jos nori ir trokš
ta tik vieno daikto: kad ju 
sūnus butų namie su iom. Ii 
čia nėra ko stebėtis, nes 
daugelis kareiviu yra vo? 
18-20 metų. Motinoms ta’ 
dar tik kūdikiai, apie kurir

Mėsai ir sviestui pirkti da
bar geros rudos stampos iš 
Trečiosios Knygutės su rai
dėmis L, M. N, P ir Q. Jos 
geros iki Naujų Metų.

Kenuotoms daržovėm-5 
dabar galioja žalios stam
pos iš Ketvirtosios Knygų 
tės su raidėm D. E ir F. Jos 
bus geros iki 20 sausio.

Cukrui skiriama juode 
stampa Nr. 29 iš Ketvirto 
sios Knygutės. Jį gera ik 
sausio 15 d. ir duoda 5 sva
rus cukraus.

Čeverykams stampa Nr 
18 iŠ Pirmosios Knygutė'
pasilieka gera neribotam 
laikui. Iš Ketvirtosios Kny
gutės čeverykams skiriam: 
stampa su orlaiviu. Jai lai 
kas taipgi neribotas.

Kuro aliejui dabar varto 
jami piimojo periodo kupo
nai, kurie galioja iki sausif 
4 dienos. Ketvirtos klasė? 
kuponas duoda 10 galiom 
aliejaus, o penktos klasės— 
50 galionų.

Gazolino kuponai Nr. 8 i*
“A” knygytėS duoda 3 ga 
lionus gazolino ir galioja ik 
vasario 8 d. Kuponai “B” ii 
“C” duoda tik po 2 galionu 
gazolino. Ant kiekvieno ku 
eono viršutinės pusės turi 
būt rašalu Įrašytas automo- 
biliaus registracijos numeri5 
»r valstijos vardas.

Padangų inspekcijai “B”
automobil i a m s paskutinė 
diena bus 29 vasario; “A” 
automobiliams—31 kovo. 

Šitos informacijos yra ofi-
ateitį jos nuolatos svajoja. ;iąlės. Jas skelbia OPA In-
rupinasi ir planuoja. Dabar formacijų Departamentas.

Du ir pusė dvieriukų 
Maikio tėvui ant batukų. 
Kad po švenčių jis keliautų. 
Naujus batu- užsimautų.
O per šventes balevotų. 
Naujų draugu pajieškotų: 
Kur tik lietuviai gyvena. 
Tegul duris jiems klabena.
Kad -‘Keleivi" jie skaitytų. 
Maikio tėvas juos lankytų. 
Kad ant pypkės jam pridėtų. 
Už metus užsimokėtu-

nsi šilzln—r -----.
Musų liūdesius išdildo;
Kad nereiktų šalčiu sirgti. 
Reik tabako jam nupirkti.
Juk sveikatą juokas teikia. 
Todėl juoktis kožnam reikia; 
Kas juokauja, greit nesena — 
Daug ilgiau toksai gyvena.
O kas pyksta—raukšlių gauna. 
Ten nei Maikis ne keliauna. 
•Jis tik myli kas padoru.
Daug ką suveda i porą.

Barbora Gurskienė.

D v iik ė -..-n ii:.• i—- ■ —

JUOKAI.
VYRO VARGAI.

Istorija, Kritika, Polemika, 
ristika ir kitos. Visos geros,

AR BUVO VISUOTINASTVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo. o moks

las sako, xad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butu gaicies surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvinus, 
kurie gyvina išsimėtę po visą žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti 7 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo ats rasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitu klausinių, į kur.uos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mok-las ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .................................... ............ 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kry- 

; gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po keiis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Ka'na .. . 5Ue. 

i Audeklo apdaruose .................... 75c.

BYLA DETROITO KATALI- 
;KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuviu sočia,is- 
■ tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

‘ puolė juos ir žiauriai -ur-.ušė Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri ■ ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS

Beletristika, Poezija, Jumo- 
visos įdomios ir naudingos.

LENGVAS BUDASIŠMOKT ANGLIŠKAI.
Kanl.ius reikalingiausių žodžių ir 

jasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
.-ienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
iškai. Joje telpa netik atskiri žo- 
ižiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- 
nai darbo jieškant, važiuojant ku' 
įors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
>as barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Kntra padidinta ir pagerinta laidu 
Sutaisė St. Alichelscnas. Pusi. 95. 
Kaina .................................................. &>c

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aisčiai išguldyti pilietybės Įstaty
mai su reti alingais k!au.-imais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose, 
entra perz.ureta ir pagerinta 
aula. \a*««a . .. w.................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS METU.
Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 

Su rašytojos paveiksiu, 126 pusla
piai. Kaina ..................................... 50c.

KUNIGŲ celibatas.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

oopiežiaus Kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą Parašė 
nūn. Geo. Townsend Fox. D. D., su- 
betuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25c.

. .. Labai įdomi knygutė šituo svarbiuSugryzęs vakare is darbo. vy- klausimu. Ją turėtu perskaityti kiek-
ras rado duris užrakintas. I’a- kataHkas ir aooalistas Parašė 

E. Vandervelde, verte \ ardunas.
laukęs koki pusvalandi, išalkęs Kaina ................................................ 10c.

ir susalęs, jis nutarė mėginti MATERIALISTIŠKAS
kaip nors dc* rakto vidun įšilau- SVPIJ-^TIM \S
ti. Norėjo lįsti per langa. bet at- x. . . **,’*. ,*. ... . Si knygele aiškina proletanato fi-sargl moteris išeidama IŠ namų lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
visus langus užsuko. Dar pusva- g.in'*do pasau’y.e įvairia usiu į nuoti- 

r k rus, ta: perskaityk s.tą knygelę.
, landi palaukes, jis išmušė skle- Kalba labai lengva Knvga protau- 
i po langą ir įlindo į vidų. Įėjęs 

virtuvėn, ant stalo jis rado nuo;
pačios laiškutį: SOCIALIZMO TEORIJA.

"Mielasis! Aš išėjau mama , ,Sjs.veikalas trumpais ir aiškiais- 
. - faktais parodo. Kaip iki šiol <e:tesi 

aplankyti. Ji sunkiai Serga, rtū K - draugijas fermos. i? kodėl turįs bsti 
tą nuo durų rasi pakištą lauke pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

KODĖL AŠ NETIKIU IR RELIGIJA. į DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesamus joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20c.

po t repais.’’

LIETl VIO VILTIS.
Slėgta. guita ir slopinta 

Lietuva.
Laikas bėga, amžiai kinta— 

Taip yra.
Tu nebu< amžius rusti 

Ir tamsi.
Ims vėjeliai švelnus pusti 

Jau kiti.
švelnus, sotus, sumaningi 

Bus vaikai.
Ir be vargo ir laimingi

Bus laikai! L. Vt.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 pražios eilės

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorfce papjovė 
savo meilužę, Oną Aunia.ler’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ..................................... 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
_______ _ norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

ni’vn \ vn iiTOf-o Bet dėl ko gi nori.-i . Del ko be valgio
iii VU ArllAIKln ZAlvFvrCJo. žmogus silpsta? Ir dč’ko vienas mai- 
Kunigas: Na. širdel. ar tavo

vyras buvo

ČIA JUMS FILOZOFIJA.
Aklas tas. kuris nemato, 
šlubas tas. kuris šlubuoja; 
Nebilys, kas galvą krato. 
Nekantrus, kas aimanuoja;
Tas netyli, kas daug šneka: 
Tas neaukštas, kas mažiukas; 
Uodega tasai, kas seka,
O kas Šoka. tas ožiukas.J. Viskas

žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
pasiruošęs mirčiai dniskos ir kitų panašių dalykų? Ko-

kaip reikalauja kataliku bažny
čia

dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Našlė: Tai jau buvo apsižiū
rėjęs nesiektai. Prigulėjo net 
prie 10 pašalpiniu draugysčių.

VIRTUVĖS SVARAI IR 
SAIKAI (MIEROS).

Išsikirpkit šias informa
cijas ir pasidėkit, kad rei
kalui esant galėtumėt pasi
naudoti.

4 šaukštukai—1 šaukštas.
4 šaukštai—1 vyno stiklelis.
2 vyno stikleliai—’z puoduko.
1 puodukas—16 šaukštų.
2 puodukai—1 p>aintė.
4 paintės—1 kvorta.
4 kvorto----1 galionas.
2 šaukštai skysčio—1 uncija.
1 šaukštas druskos—4 unc.
16 uncijų—1 svaras arba 1

paintė skysčio.
4 puodukai persijotų miltų—

1 svaras.
1 kvorta nesijotų miltų—1 

svaras.
8 ar 10 vidutiniu kiaušinių—

l svaras.

1 paintė smulkaus cukraus—
1 svaras.

1 puodukas prispaustas svie- čia yra parodytas modelistčs 
sto—4 svaro- Catherinos Gunold atvaizdas.

1 šaukštas sviesto—1 uncija, šiomis dienomis ji nusižudė fli-
1 paprastas stiklas yra lygus vo apartmente New Yorke. Ji 

vienam kavos puodukui arba buvo 39 metų amžiaus ir dar»- 
paintė?. davo pragyvenimą pozuodama

25 lašai skysčio padaro 1 kaip modelis paveikslų picšė- 
šaukštuką. jams.

“Musų miesto majoras 
jau atvyko, tai dabar prasi
dės pilna gyvulių paroda.” 
pasakė parodos vedėjas.

JI NUSIŽUDĖ
Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.

Tarašė
M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, „ad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai au
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama "Kalal*
vio” Knygyne.

Adresas: “K ELEI VIS” 

636 BROADMAY,
SC. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 

A- M. METELIONI 
7747 Nevy Avenua,

Detroit, Mich.

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

žmonės kuria nėr amžius? ši intri
guojanti politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kii-ta .................. 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvno- 
:ų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Audimo apdarais — $1.50

PJUIJJĄ SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo nasau’io iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .... $-.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 

1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ §1.(M1

DžIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

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

užaitikintis Vyra5*; Žydinti Giria; 
O> Klaida; (4) Korekta Jose nuro
domą kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigl- 

ramieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas vra arba tikisi kada nors 
būti kndikm tėvais, būtinai turėtą 
'•erskaityti šita knygute Kaina lOe. 

j “Keleivi#,” 636 Broadway,
South Boston, Mas*.



Septintas Poslapis

Amazona Naciai Saugoja Anglų Automobilį

,gan didelė suma pinigu ir šis 
oei tas jau atlikta. Jei karas

’IVIS, SO. BOSTON.

Kai anglai anądien bombardavo Berlyną, naci 

mobilį, kurį prieš karą vartodavo Anglijos i; 

korespondentas Berlyne ir iš Stokholmo ji buv.

kareiviai paslėpė nuo be m bu šitą auto-

. o.sadorius. Šitą nuotrauką padarė švedų 

prisiųsta oro bangomis
i New Yorka.

Sako. rusis buvo gerai 
įrengtas. Greta jo buvo ir 
kitas rusis, miegojimui. Įėji
mui į rusi buvo slaptos du
rys grindyse. Duris slėpė 
kauras.

TeL 8OU 280*

OAKTARA*

./. f., Pasukami* 

OPTOVJETR1STA5

Nauja Pietų Amerikos 
Legenda.

Pietų Amerikoje randasi bus atlikta i.
upė vardu Amazona. Ji yra! da?Mlau* ... ,
viena ilgiausių upin Ameri-j . 1 ie^as neabejoja. kai. 
koje, berods 3.500 myliu, i Amazonos girynai turi dide- 

J J * liūs gumos šaltinius ir kad
Tai atogrąžų upė, tekanti i juos reikėtų naudoti. Belie- 

per nepereinamus raistus, gi- ka išspręsti vienas klausi- 
rias ir plačias lygumas. Pa 'mas: ar prie esamų ir buri- 
kelyje i jurą. Amazona susi- :nų aplinkybių bus galima 
randa i du šimtu pagelbinin- viską reikiamai išnaudoti, 
kų—upių upelių. Tuo budu Dalykas yra toks, kad reikia 
jos vandenys sudaro gana Įdėt milžiniškus kapitalus, o 
parankų vandens kelią. Ja tuo tarpu anglai nenorės, 
gali plaukioti ir didesnieji kad žlugtų jų kapitalai, su- 
vandenyno laivai—net iki dėti Olandų Indi jose. Taip 
2.500 mylių nuo juros. To- pat bus klausimas, ar šiau- 
liau plaukia mažesnieji lai- rėš Amerika, kurioje dabar 
vai. . : steigiami dirbtinės gumos

Su ta upe yra susijusių'fabrikai, norės atsižadėti sa-i 
daug įvairių pasakojimų bei vų kapitalų?
legendų. Bet apie jas šioje Yra žmonių, kurie mano. i 
vietoje nekalbėsime. Kalbė- kad Amazonos eksperimen-l
sime apie tai, kaip neapre-; tas nepavyks. Šiaip ar taip,’ pjioj rt'rFmiiVnn JV k i 4 i 1/ & 
piamus Amazonos plotus mes gyvename tokiame pa- Orl/OI er&Lin&lii 1ALLI1/ iiLLAIlIL. 
norėta išnaudoti pelno dary- šaulyje, kur daugelyje klau- ...
mui ir kaip šiandien norima s imu paskutinis sprendėjas] Užmušta 70 kareivių ir civi- nes 
daiyt tą pati. yra pelnas. Jei pelnų jieško Hų; diug sužeistų.

Van Valkenburgo žmona 
visą laiką iš valdžios ėmė 
pašalpą, kaip kareivio žmo
na. Pats Van Valkenburgas 
kai kada išeidavo į girią, i 
medžiota paukštienos ar _ 
žvėrienas. Kartą ji pastebė- -L 
io kitas kareivis ir pranešė 
“kur reikia.”

Apie Viską Trumpai
Aliejaus administratorius 

Ickes praneša, kad rytinėse 
valstijose labai maži esą 
kerosino ištekliai.

Kiekvienoj kubinėj my
lioj juriu vandens yra devy
ni bilionaii svaru magnesiu- 
mo.

* *t »««•
Nuo » ryto iki 7 -skara 

f*»rwior«i«:
Nee • ryto iki lj 41nu

447 RROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

. -.i.............r .. .1 ■'
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DrJoseph A.Gaidi* į
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Valandoa: 9 iki Ii t 
nuo 2 iki B, J 
nuo 7 iki B. J

Seredom B iki 18 1 
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ir Ausitaroa. 
AKIU DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
nsu :aik»> sugražina šviesa- Iš*g 
(•minuoja ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
t»W«BNn!. MASS

praleisti Kalėdas ir
__  ,.„r_______ r-—^ „____ - - - j Naujus Metus. Jų nukentė-

Amazonos lygumose auga tojai manys, kad jiems bus Netoli Lumberton, North;JO daugiausia.^ 
daug visokių medžių. Jų tar- geriau kitais šaltiniais nau- I Carolinos valstijoj, pereitos L ^uvo nemažai 
po auga ir vadinamieji gu- dotis. Amazona dar kartą' r .
mos medžiai. Kai kilo šis ka- bus užmiršta ir apleista. i a- • OueikuU du
rask- kai Japonija užkarta- nereiškia ekspresiniai traukiniai. Pir- j Uip sudr^kyri. kad ; netoli Taco
vo Olandų Indijas,—salynus Amazona bus vįsiems lai- masis susikūlė West Coast !tono.valstlJ°T
Ramiajame vandenyne,— užmiršta ir apleista. Champion traukinis. Nelai-
kilo nmta pioblema, kur rei- vienaip ar kitaip kalbėsime, mės priežastis—sugedę bė- 

Kadangi traukinys bė-

ir civilių 
žmonių Iš viso žuvo 70 gv-sąvaitės pabaigoje ivyko visojuhl;=i «k|L SniiknU Daugelis uzmustuių.

Pabėgęs Kareivis
Per Du Metu Slė

pėsi Rūsyje.

Užauginimas ir nupenėji- 
mas kiaulės farmeriui kai
nuoja 400 svarų grudų ant 
kiekvieno 100 svaru mėsos.

Kariuomenės vyriausybei jis pridarė daug galvosūkio.

Gal jums stebėtina, bet 
pagaminimas plieninių bon- 
koms kamščių reikalauja 
tiek pat plieno, kiek paga
minimas automobilių “ba-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Rea. 87 ORIOLE STREET

West Rozbory, Mass.
TeL Parkway 1233-W

kės imti gumą. O gumas yra 
viena labiausiai reikalinga 
medžiaga karo pastangoms 
vykinti. Jis reikalingas lėk
tuvams, sunkvežimiams, 
tankams ir kitkam.

Vienu tarpu jau daryta 
bandymas su Amazonos ba
seino guma. bet jis nepavy

pietų Amerika yra didelių giai 
galimybių kraštas. Kaip ir go pilnu greičiu, tai nuo bė- 
visur, pietų Amerika darys'gių nušokę vagonai išsibars- 
progresą. Faktinai, ji tą pro- te kaip tytės. Bet šiame 
gresą daro. Tolimi pietų A- traukinyje užmuštų ir sun- 
merikos kraštai ir šiandien kiai sužeistų buvo nedaug, 
siaurės Amerikos gyvento- Nelaimę tikrai baisią pada- 
jui yra butini. Iš ten gabena- rė kitas traukinys, atlėkęs 
ma įvairiausios medžiagos, iš priešingos pusės.

Traukinio mašinistas laiko. Nepavyko daugiausia to- f“ 
dėl, kad negalėta išlaikyti Rj , ’ 8 • inaustr?W'- 
konkurencija su Olandų In- ,ramtoS’
diiomiF, kur ton pramonėn ' -______ i^-._ j.-----a .^nib iryra suueia uaug 11 4obs pįetų Amerikos turtais,
raaąkos kapitalo. Aišku, ne- Ta(|a jr Jį, Amazona bus 

b&aiuTmazė- galimybių kraštas.

džių.” Automobiliu musų 
Netoli Tacoma. Washing-‘šalis turi milionus (kelis), o

w ___ _____ šiomis dieno-1 kamščių—bilionus.
žeistų da daugiai;, negu tiž- mjs buvo išrišta “sena mis- ---------
muštų. . terija,” kariuomenės va- Nuo 1914 metų chemijos

\ Įsų artimesnių mieste- <qams dariusi nemenko gal- mokslas davė galimybės pa- • 
Irų ligoninės buvo perpildy- vosukio. Slaptame rūsyje, gaminti 200,000 naujų pro- , 
tos sužeistais žmonėmis. Kai kuris buvo iškastas po men- dūktų, kurie iki to laiko, 
kurie sužeistieji nebeturi ko namelio, surasta senai žmonėms buvo nežinomi.
vilties pasveikti: kiti bus vi-, dingęs kareivis, Robert Van --------- I
sam .gyvenimui sukoneveik Valkenburg, 31 metų am- Bėgyje pastarųjų 25 metų, 4 
ti, koliekos. žiaus. Iš kariuomenės jis Jugtinėse Valstijose audros

Nelaimės vietoje buvo vie- pabėgo 1941 metų gruodžio užmušė 4,200 žmonių ir pri- 
na be galo liūdna scena. 7 dieną — tuoj po to, kai darė nuostolių už pusę bilio- 
Guli nėščia moteriškė, su- gauta prnaešimai, kad japo- no doleriu.
laužytomis kojomis., šiaurės Amerikos ku nepastebėjo ugnies sig- nai bombarduoja Perlų Uo-

s turtai kada nors išsi- nalų. Pilnu greičiu > ivo kudikf T- ^anuomenes seki,ar ir
r. natūralu, teks nau- kįnys smoge j p.rmojo trau-, neįaHu/(;erj ar'gat u Ja

S. BARASEVIČ1US 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2596 
Sun&us gyvenamoji vieta:

538 Dorcheater Are.
TeL COLurahia 2537

LITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

apdrausti
PERKRAUS 
TYTOJAI 

flusnred 
Movcra)

Pterkraastom 
£ia pat ir j to- 
Bmas vietas.

Sat)f4 orieiinra. kaina prieinama
826 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS 
TeL SOITth Rnvton 4419

Viename Pullman vagone] 
įsur Van Valken- yra suvesta nuo dviejų iki ' 

burgo įieško io, bet nerado.: penkių mylių ilgio elektros į 
ovenėt uuvv ... • - _ Manyta, kad jis slapstosi laidų? " !
Vagonai lve- ^aoeliai virto ^mones negalėjo jai pa in-ur nors miškuose, ar pabė-
n b.r/n Kai kmrip varnai detl- K v e..au, Kada at. v gęs į užsieni. Taip nebuvo.

kimo apvirtusius vagonus, j ;:y= a ;
Scena buvo pasibaisėtina J •

K. V. ir lūžo. Kai kurie vagonai ,UCL1- A13\VCiau’."V;-' eęs I užsieni. Taip nebuvo. Jungtinėse Valstiiose yra 
buvo taip sutriuškinti, kad ko. J1S neiay Pabėgėlis visą laiką gyveno paleisti Į apyvartą tik galva-

įmingą motenskę nurami nas savo žmona, iškastame nizuoti plieno centai. Tai 
“Tamsta pasveiksi ir

nos guma nepavyko.
Šiandien kiti laikai ir kita, AREŠTAVO DE BONĄ. jokiu budu negalėta išimti]

kalba. Šiandienų ang am > t užmuštu ir sužeistu žmonių. no^rTL;
ir amerikiečiams guma yrą; Alziro radijas skelbia, T, ■. - turėsi savo kūdiki, nešim.-
reikalingiausias produktas, kad okupuotoje Italijoje su ri ? . ,. vuo.nnil pink/’
Tad šimtai inžinierių šian- imta vienas Mussolinio ge ri y; . ' ; - Jį į-f, ! Antrajam traukinyje bu-
dien tiria Amazonos girias ir netolų. Emilio de Bono. Na ar‘r ;. L "-vo daug įžymybių, jų tarpe

rūsyje.
plieno 

priemonė variui taupyti.

galimybes
randama

naudotis tenai ciai jį kaltina kaip šalies iŠ- 
Investuota daviką.guma.

ikan šios nelaimės aukas. bu,.ęs -JungtM„ valstijų
Traukiniuose buvo daug ambasadorių? Sov. Rusiiai. 

kareivių, paleistų iš armijos Bullitt ir jo duktė. Jie išli- 
ir vykstančių pas savo gimi- ko gyvi ir sveiki.

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

CHARKOVE PAKARTI 
NACIAI KRIMINALISTAI

Nacių išgriautame Char
kove pasibaigė didelė byla.

NEAPOLY VIS NERAMU.
Nesusipratimai tarp lais

vųjų italų ir Amerikos Mili 
tarinės Vyriausybės pagilė-

Teismo atsakomybėn pa- jo. Priežastis — Neapolio 
traukti 3 naciai, kankinę ir i universiteto studentai. Be

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučvs, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darna 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai. —
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių „pi* 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perBk»it,i ta 
knyga, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galca 
aaaipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienok) ar kitokj su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimą »kaito kaipo žaislą ir tam- 
sirimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskni. 
tyti. Taip aiškins savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 poslapių, didelio formato, spauda «iaki
Aadimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm (apausiaa kny 

gos vardas. KAINA 82.0(1.
Tvirtais popieros viršeliais, kales 81.25.

Galima gaut paa autorių, sekančiu adresu.
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. Pa

Taipgi galima gaut t« knygų nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO’’ KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

I

žudę civilius gyventojus. 
Tarp kaltinamųjų radosi 
vienas rusas, tarnavęs na
ciams. Jie vadinami “duše- 
gubakkais.” galvažudžiais. 
Žmonėms žudyti jie vartoję 
įvairias priemones. Viena 
jų buvusi tokia. Į dengtą 
troką suvaroma žmonės ir 
iš motoro paleidžiama nuo
dingosios du įos. Kai žmo
nės nutrokšta, jų lavonai 
buvo arba kasami i žemę ar 
sudeginami.

Ir naciai ir tas rusas buvo 
pasmerkti ir vėliau pakarti 
vienoj Charkovo aikštėj.

militarinės vyriausybės lei
dimo jie šaukia masinius 
mitingus ir juose stato Įvai
rius reikalavimus. Vienas 
studentų mitingas buvo už
darytas, dabar jie šaukia 
kitą mitingą — taip pat be 
militarinės vyriausybės lei
dimo. Manoma, kad studen
tams sudraust reikės “griež
tų priemonių.'’

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ;r sveikatos rei-, kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitą dalyku^ Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa’s ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

ji pa-

TURKAI PRANAŠAUJA 
ALIJANTĮJ INVAZIJĄ.

Turkijos radijas skelbia, 
kad “netolimoje ateityje” 
alijantai darys invaziją Į 
Balkanus. Vyriausiu tos in
vazijos vadu busiąs Ameri- į 
kos generolas Patton.

To pat ladijo žiniomis. 
Balkarm okupantai naciai 
“desperatiška paskuba” 
bando isidrutinti Balkanuo
se.

ŽUVO 25 KAREIVIAI.
Pontchartrain ežere, Flo

ridoje, ivyko nelaimė. Ten 
paskendo aimijos valtis, da 
rant pratimus
rei vi ai.

ŽUVO DU NACIU SUB- 
MARINAI.

Atlanto šiaurėj šiomis 
dienomis buvo paskandinti 
dar du na- i submarinai. 
Juos paskar ino anglų ka
ro aviacija, dėjusi du kon
vojų.
LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1913 METAMS. 

PIR?.I.—Juozas ' ačulis.
906 Prescott st., Waukcgan. III. 

PIRM. PAGELI’. F. Sedoravičia, 
733 Lincoln =• Waukegan. III. 

PROT. RAST ana L. Gabris. 
730 McAlister f ve., Waukegan, III 

IŽD.—Kazimiera Vaitekūnas,
726 Eighth st., Waukegan, III. 

;FIN. RAST.—Er ja K. Brothers,
| 111 McKinley avė., AVaukeran. II>.
(KASOS GLOBEI M — D. Lauraitis. 

Paulina Vaitekunas.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus,

M. Kernagis.
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

Žlivn ^5 ka- verga kožno mėnesio, 7:30 vai. vaka
re, Liaosyhės Sv. rainėje, kamp. Sth 
ir Adams Sts., IVaukegan, III.

Ką reiškia meilė ir iš kur
reina ?

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos ?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisinga* Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlo, moterys neturi vaikų, 
kad ir labai iori? “Teisingas Patarė
jas” rr šitą Klausimų atkako.

Kokius yy-ua moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Batar jaa” pasakys jums vis- 
kų.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia noteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fizioiogųa.
Kodėl kui igams turėtų būt už

drausta kalbit apie šeimyniškus rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” stsako aiškiai ir nieko 
neslėpdama.-.

Ejiyga griižL su paveikslais. 228 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jurrs trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado Žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitų įd imtų dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s "Žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugy! ė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 1 žsisakykit “Teisingą Patarėją.”
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

i
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NAUJA PILIEČIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.

Po Naujų Metų bus “šurum
bu r um” draugijos nariams.

Pereito ketvirtadienio va
karą kliubo svetainėje Įvy
ko South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos metinis 
susirinkimas, kur teko rink
ti nauji viršininkai. Išrinkti 
šie:

Adv. J. Grigalius — pir
mininku. adv. Cunys—vice
pirmininku. A. Neviera— 
protokolų raštininku, P. Du
rnas — finansų raštininku. 
A. Namaksy—iždininku.

Direktoriai išrinkti šie:
Dr. A. Kapočius. VVm. 

Amsie, J. Arlauskas. F. 
Grandeliutė, W. Jakštas. J. 
Petrauskas ir dar vienas, 
kurio vardą reporteris pa
miršo.

Susirinkimas dar nutarė, 
kad tuoj po Naujų Metų bu
tu suruoštas draugijos na
riams “šurum-burum” pa- 
žmonis. Rep.

Kap. Šimkus pakeitė tris t 
policistus.

Valstijos policijos kapito
nas Vincas Šimkus šiomis' 
dienomis pakeitė tris poli
cistus. Pirmasis sarzentas. 
Bamicle perkeltas iš Fram- 
ir.ghamo i Bridgevvaterj ; 
pirmasis saržentas E. Ma
jauskas—iš Bridgewaterio Į 
Northamptoną ir pirmasis 
saržentas Eaton—iš North- 
amptono i Framinghamą.

Aleknų sunui gerai sekasi 
laivyne.

Smagu yra girdėti, kuo
met musų žmonėms sekasi, 
štai draugai A. Aleknai, se
ni musų kaimynai ir ‘“Ke
leivio” skaitytojai. Jie turi 
gražią geležinių daiktų 
krautuvę prie Flood Sąuare, 
South Bostone, ir turi du 
sunu ginkluotose Amerikos 
jėgose. Abiem jaunuoliam 
gerai sekasi, bet ypatingai 
dideli progresą yra padaręs 
jaunesnysis sūnūs Haroldas. 
Būdamas vos 19 metų am
žiaus, jis jau pasiekė chief 
engineer pozicijos su Com- 
manderio ranga. Jis gauna 
didelę algą ir prisiuntė mo
tinai gražią sumą pinigų 
Kalėdoms.

Jaunuoliai surinko daug to
nų senos popieros.

Bostone ir visoj Massa
chusetts valstijoj renkama 
sena popiera — dienraščiai, 
sąvaitraščiai ir žurnalai. Po- 
pierą renka jaunuoliai ir 
pradžios mokyklų mokiniai. 
Pereitą sąvaitę surinkta 
virš milionas tonų.

Senos popieros rinkimo 
vajus dar tęsiamas.

Nesikarščiuokite—sako 
administratorius.

Federalis kuro administ
ratorius Massachusetts vals
tijai. Richard Bowditch, i- 
spėja gyventojus. Mat, tūli 
žmonės nori prisipirkti ku-, 
ro daugiau, negu gali suvar
toti. Bovvditch sako. kad 
tai nereikalingas pasikars-, 
čiavimas. Jis liepia būt ra-į 
mierns—kuro užteksią.

Reikalauja atšaukti mėsos 
racionavimo štampas.

Massachusetts mėsos pirk
lių asociacija, nutarė kreip
tis Į vyriausybę, reikaMū’da- 
ma atšaukti mėsos raciona
vimo štampas. Asociacijos 
pirmininkas sako. kad mė
sos rinkoje yra perteklius 
jautienos, kiaulienos ir kito
kiu mėsų, bet žmonės nega
li pirkti, nes štampų varžtai 
neleidžia. Jeigu ir ateityje 
šitaip bus. daug geros mėso.- 
nueis niekais -sako pirklių 
aęoeiaciįo* pirmininką?

Išrinko $750,000 nelegalių 
pašalpų.

Nedarbo apdraudos di
rektorius Marshall praneša, 
kad per šių metų 11 mėn. jo 
ofisas atgavo $750,000. Tie 
pinigai buvo išmokėti be
darbiams. bet vėliau paaiš 
kėjo, kad reikalautojai juos 
gavo nelegaliai, suklrstuo- 
tais liudijimais.

Rado miegantį vagišį.
Viename Back Bay bute 

šeiminiinkė rado keistą va
gili—mieganti prie šilto pe
čiaus. Tai jaunuolis James 
Stedman. Policijos kvočia
mas jis prisipažino, kad bu- 
tan įlindo vagišiavimo tikš
tu. bet atsisėdęs prie pečiaus 
jis užmiršo savo "misiją’’ ir 
užmigo.

★

★

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Dingo lietuvis kareivis. Į Suėmė kareivį bigamistę.
Kai o departamentas pra- Policija areštavo kareivi

Reikalauja didinti algas.
Miesto taryba priėmė re-

viai. Jų tarpe randame ir j Bostono. Jis eina kalėjimam \ gesiams.

viena lietuvi kareivi—štabo • —-—:--- ——----- 7777--------------------------------
Naujos Zmycios Atida- per metus areštuota 2,825sa žentą Jurgį GineikĮ, iš Į 

Clinton, Mass.
Jurgio Gineikio sesutėj 

Elena Gineikis. gyvena 81 
Greelev st., Clintone.

Radijo programa.
Lietuviu Radijo Koipora-i** >k"rtu-! 

* - - ves. Pirmiau si vieta buvo zino-cijos programa ateinanti 
nedėldienį iš VVORL stoties. 
950 kilociklių. tarp 9:30 ir 
10:30 rvto, bus tokia:

1. Jce Venners Radio 
Trio iš So. Bostono.

ma kaip Hawes Unitariar 
Church. E. Broadway, South 
Boston, netoli nuo Municipali
nės svetainės.

Atidarymo programa:
Kalbės Unitarų D-jos pirmi-

2. šešios Birutės ir Sauki-1™““ Dr'V‘iot'"ReSis‘e:"' 
žurnalo redaktorius Dr. Fntcn- 

man ir kiti; dainuos Ona Kubi-

' lene ir Curry College daininku

3. Dainininkė Ona Kubi-jgrupė. Bus ir muzikos,
j iienė iš Ne\v V orko. ■ Visus kvieėa

1 4. Pasaka apie Magdutę. i Liet. Vnitaru D-jos Komitetas.

tės mergaičių grupe p. Min- 
kienei vadovaujant.

a (5ood Nciqhbor 
on Christmas
Buk geras kaimynas per Kalėdas. Nedaug bus vietų Naujoj Anglijoj kur Kalėdų

Dieną jaunuoliai nebūtų išvykę toli nuo savo namų ir šeimynų. Milionai Naujos

Anglijos žmonių galės tik atsiminimais pasidžiaugti dalindamiesi Kalėdomis su 
• . %

kitais, kurie bus dėkingi už pabuvimą kelias valandas šeimyniškoje šilimoje.ų
Ruk Geras Kaimynas... Atidaryk savo namus kam-

• „s * t*. ' ■* z * . ' < i » o t v • v y 9 *-* • j • k4
nors Uniformoje Kalėdų Dieną

rymas. žmonės.
(Skelbimas) Per 1942 metus Mass. val-

Ini'ormuojame. kad lietuviai stijoj buvo suimti 2,825 as- 
įsigijo naują žinyėią ir svetainę, i menys. Iš kiekvieno 100 nu- 
kuri tarnaus jų reikalams. To- bausta 80.
dėl kviečiame visus ateiti į iŽ-i l-Jl"_____

PLASTIKA
“Greičiausia Auganti Amerikos 

Industrija” Reikalauja

Vyrų ir Moterų
Molderių ir Finišerių

Kreipkitės į
NORTHERN INDUST 
RIAL CHEMICAL CO.
7 Elkins St., So. Boston

Nuo South Station imk City Ponu 
karą tiesiai iki Elkins st. (o—>

I 4 kambariai ant rendo-s
Yra šiltas vanduo, maudynė, du pe

čiai ir klijonkė virtuvėj. Kambariai 
Kerai ištaisyti ir šilti, nes per visus 
kambarius eina štymo paipos į viršų. 
Vienai šeimai dvejos atskiros durys 
ir didelis jardas. Tarpe G ir H gat- 

■ vių, 41? East Fifth Street, So. Bos- 
! ton, Mass. Kambarius galima matyt 
{ tik vakarais, o nedėlioję visų dienų. 
415 E. 5-th st., So. Boston. (-»

DR. D. PILKAi
Ofiso Valandos: nuo 2 iki • 

ir nuo 7 iki &

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS 

Telefonas: SOUtb Boston 1321.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidurių Lig*. 
Ausų, Nosies ir Gerklės

Vartoja vėliausios konstrukcijom 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534. BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Aštuntas Puslapiu

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

UtTI'VIS GYDYTOJAS 
Valandua: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniai*: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman et. arti Central eke.

CAMBR1DGE, MASS.

D R. G. L. KILLORY
6» SCOLLAY SUVARĖ, Kuom 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt iki 7 vak. kasdien 

Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.

TeL Commonweaith 4570.
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