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NACIAI SUTRAUKĖ TE
NAI DIDELIU JĖGŲ.

Alijantai atrėmė jau ketu- 
rius jų puolimus, bet 

priešas vis puola.
Netoli Romos,-tarp Cano

ceto miestelio ir Sisto upės

čių mechanizuoti 
yra kiek pasistumę Į prieki. 
Bet alijantams da negręsia 
pavojus.

Iškeldami savo kariuome
nę Nettuno prieplaukoje, 
alijantai tikėjosi perkirsti 
vokiečiu armijos susisieki-

sų Ultimatumą.
Reikalauja baigti karą, bet 
neduoda jokių pasiūlymų.

Švedijos sostinėje Stok-,
daliniai kolme «auta įini«: kac! ?uo‘ i

’!prasidėjo dideli mūšiai. To- mą su Roma. Pajūrio susi-

su Vokietija?
Amerikos katalikų vadas

Fulton Sheen rusams 
nepasitiki.

Bostono “Heralct” kores- 
mija gavo iš Rusijos ultima- pondentas turėjo ilgą pasi- 
tumą. Maskva reikalauja, kalbėjimą su stambiu Ame- 
kad i šešias sąvaites laiko rikos katalikų vadu. Fulto- 
Suomija pasitrauktų iš ka- nu J. Sheen, kuristpasakė: 
ro, arba su ja bus pasielgta “Alijantai gerai padarys, 
“kaip reikia.” jei pasiruoš rusų]taikai su

Kokiomis sąlygomis Ru- vokišku fašizmu, jtuoj kaip
sija sutiktų daryti taiką, ui- tik bus nuveistas Hitleris, 

je vietoje alijantai iškėlė sa- siekimą jie perkirto ir supa- timatume nepasakyta Bet Gal dėl to is Teherano dek- 
vo kariuomenę ir ji laiko 20 ralyžiavo susisiekimą Via diplomatų rateliuose kalba- laracijos ir buvo tK.-isti zo- 
keturkampių mylių plotą, Appia kloniu. Bet alijan- ka^ geriausiame atsiti- dziai besąlyginįpasida\i-

Stalinasstatydama į pavojų ir Itali- tams nepavyko pasiekti Via k™e Rusija sutik.- daiyri mas 
jos sostinę Romą ir vokiečiu Castilino vieškelio ir gele- taik^ piisilaikant tos sutar- kelią taikai su 
užfronte. žinkelio liniją. Tas vieške-^- kuri buvo Pada^a uz- nujos stabu.

Uwri lis ir geležinkelio linija ran- /usų-suomių karą Sheen yra
už 40 myliu nuo pajų- l9^.1.940 nmetais- Kitais versiteto prof 

žodžiais, Rusija reikalaus spaudos komėm 
tų žemių, kurias ji tada iš sako. kad tarp

Vokiečiai pasiryžo išvyti 
aliantų kariuomenę ir tam dasi 
tikslui sutraukė geriausius .
savo kariuomenės pulkus. Pavyko praplėsti savo ope , .
mechanizuotus dalinius. Ra- racijųi zoną. Taigi, dabai ^mijos atėmė, o gal .
šant šiuos žodžius, alijantai Padėjusios kovos . gali au-_________
buvo atrėmę jau 4 nacių tikšti labai daug m vienai yr . 'rrfiuj-jį.f.j
puolimus. Bet pranešimai antrai pusei. Jei vokiečiai V °,.ai. fUUKlti*1 
sako, kad tai yra tik bandy- bus. sumušti, jie turės trauk- Toliau į Lenkiją. 
mai. Tame fronte esą gali- ti? į naujas apsigynimo po- Neteko Lutskoir Rovno tvir- 
ma laukti labai didelių ir la- zieiias. Bet jeigu jie paims tovi lenkai susirūpinę, 
bai kruvinu mūšių. viršų, negerai hus alijan

žinios sako, kad ameri tam?: Jie neteks daug karei 
kiečiams išvyti vokiečiai visokių karo pabūklų
jau traukia kariuomenę net Karo eigos stebėtojai di
iš pietų Ftaneuzijos. dėlių susidomėjimu seka Lutska jr R jau užėnul

ga. nusistatę musius ties Canoceto ir Sis-.gj rau;ionoji a,riiįja.
‘ ‘ ranaasr

no. Alijantams taip pat ne-

o atdarą 
dėčių ar-

likų uni 
us ir ių 
rius. Jis 

rlitlerio ir
Stalino skirtumas! vien tas.
kad jie asmenis 
antro nekenčia, 
mas ir hitleriz 
bu tokiu.

i vienas 
staliniz- 
abu Ia-

Tie nuėstai
jau užminuotas. Minos su
dėtos no visais geresniais 
pastatais, po tiltais ir vis
kuo. kas turi bet kokios mi- 
litarės reikšmės. -Jei vokie
čiams teks iš Romos trauk
tis. tai alijantai rasia

Vokiečiai Kraustosi 
iš Lietuvos.

Kolonistai ir Lietuvos turtai 
vežami i Vokietiją.

Naciški okupantai pradė
jo kraustyt iš Lietuvos savo 
kolonistus, kurie buvo at
vežti Hitleriui užėmus Lie
tuvą. Vokiečiai kolonistai 
ir jų šeimos yra vežamos 
traukiniais, kartu su pasisa
vinta manta—gyvuliais, ja 
vais, paukščiais, rakandais 
ir kitkuo.

Spėjama, kad Lietuvos 
žmonės neteks daug savo 
luito. -JĮ išsiveš kolonistai ir 
okupantai.

Iš kitų dviejų Pabalčio 
valstybių — Latvijos ir Es
tijos — kolonistai buvo iš
vežti kiek anksčiau.

Kongresas Nori Panaikinti 
Kainų Kontrolę ir Subsidijas
GALĖSIM SUSILAUKTI 
DIDELĖS SUIRUTĖS.

sidijų maistas butų branges
nis.

Tad norima Įvaryt kylį i 
Roosevelto administracijos 
programą. Bus pasiūlyta re
zoliucija, kad atmesti subsi
dijų Įstatymą. Administra
cijos priešai Kongrese tikisi 
sudaryti didžiumą.

Bet jeigu jiems tas nepa 
vyktų, jie laiko savo ranko
se kitą ginklą. Su liepos pir
ma baigiasi terminas kainu 
administracijos ofisui. Rei
kės Kongreso autorizacijos, 
kad kainų kontrolė butu 
pratęsta toliau.

Tuo tikslu bus pasiūlyta 
rezoliucija, kad kainų ad
ministracijos veiklą palai
kyti. Ir joje bus Įdėti siųstai, 
kurių Rooseveltas negalės 
apeiti, jei norės, kad kainų 
kontrolė pasiliktų. Prie re
zoliucijos bus pridėta “pa
taisa.” kuri niekais pavers 
visą subsidijų programą’.

Jei Rooseveltas rezoliuci
ją atmes, bus atmesta kainų 
kontrolė. Jeigu jis ją priims, 
bus atmestas subsidijos ir 
spekuliantai turės laisvas 
rankas. Vadinasi, šiaip ar 
taip, prezidento priešai 1ot= 

mes.
Ir viename ir antrame at

sitikime galima laukti nege
rovės. Jei spekuliantai tu
rės laisvas rankas, netylės 
darbininkai. Brangstant 
pragyvenimui, jie reikalaus 
kelti algas. Kils streikai, 
bus tiukdomos karo pastan- 

i gos-
Todėl Roosevelto admi

nistracija šitais politikierių 
manievrais labai susirapi- 
nus. Sakoma, kad ji nori 
rasti “kompromisinę išeitį.” 
Ar ras, ir kokia ji bus, maty
sime vėliau.

Pirmiau bandys panaikinti 
subsidijų įstatymą, vėliau 

kainų administraciją.
Jungtinių Valstijų žmo-. 

nes gali susilaukti baisios! 
anarchijos, kurią jiems ruo
šia Washingtono politikie-. 
riai. Jei tiems ponams pa
vyks savo planus pravesti,1 
tai doleris neteks ir tos ver 
tės, kiek jos turi šiandien. 
Bus nukeltos lubos maisto 
ir kitų produktų kainoms, 
iš ko naudosis spekuliantai.

Suokalbi daro Roosėvel- 
to administracijos priešai, 
iš republikonų ir atžagarei- 
viškų demokratų tarpo. Vy
liausias jų siekimas yra tas, 
kad demokratų partija pra
kištų busimus prezidento 
rinkimus. Jie mano, kad ne
turint kito populiaraus kan
didato. Rooseveltas da kar
tą bus nominuotas preziden
to vietai.

Atstovų ir senato rūmų 
priemenėse atvirai kalbama, 
kad greitu laiku bus atmes
tas subsidijų Įstatymas. Tas 
Įstatymas musų vyriausybei 
leidžia duoti farmeriams 
subsidijų arba pašalpų. Ne 
visi farmeriai nori tų subsi 
diju. Stambiųjų farmų savi
ninkai joms yra priešingi, 
nes imant subsidijų mokes
nį, reikia parodyt valdžiai 
visas savo pajamas ir išlai
das: tada nelengva nusukti 
taksus. Bet smulkus taime
riai toms subsidijoms prita
ria.

Nežiūrint Į tai, ko nori ar 
nenori farmeriai. subsidijų 
Įstatymas neleidžia brangti 
maisto produktams. Be sub-

Pabrango Pragyve
nimas, Sako Unijų 

Vadai.
Nuo 1941 metų kainos paki

lo 44 nuošimčiais. S,
CIO ir Amerikos Darbo 

Federacija paskelbė Įdomų 
raportą. Jis kalba apie pra-j 
gyvenimo pabrangimą ir 
skiriasi nuo valdžios rapor-į 
to, kuri išleido Darbo Sta
tistikos Biuras Pastarasis 
skelbia, kad nuo 1941 metų 
pradžios pragyvenimas yra 
pabrangęs arti 23 nuošim
čių. Gi unijų raportas sako, 
kad jis pabrango veik 44 
nuošimčiais!

CIO ir AFL buvo pasky- 
rusios speciales komisijas, 
kurios rinko žinias apie pra
gyvenimo pabrangimą. Jei 
unijų paskelbtos skaitlinės 
yra teisingos (nėra pagrin
do manyti, kad jos prasima
nytos). tai gali kilti nema
žas skandalas. Unijų vadai 
ne kartą yra sakę, kad Dar
bo Statistikos Biuras nepa 
rodo pilnu skaitlinių.

ATIDĖS PAJAMŲ MO
KESNIO BLANKU IŠ

PILDYMĄ.
Iždinės departamentas ruo

šia naujas blankas.
Iždo departamentas skel

bia, kad šįmet Kongresas 
prailgins laiką taksų blan- 
koms grąžinti. Priėmus nau
ją mokesnių Įstatymą, seno

ų Biuras sios blankos jau netiks. Ma- 
įhingtono, noma todėl, kad bus pratęs- 
ceturi A- tas laikas tų blankų giąžini- 
pavadin- mui mažiausia 30 ar 45 die- 

}WU) nomis.

ivasAmerikos
Berlyno radijas pranešė. Socialisto * Vūl du. 

kad vokiečių armija apleido Karo Infor 
Lutską ir Rovną. Lenkijoje, praneša iš 

* (,li Tas pat radijas skelbia, kad kad greitu lai 
7 „tcsVo Pm-no ion 11-žzmi, merikos laivai 

ti siiMtėjų m r’-iy__vaiuiia .ULUtl jmuj vi vti _navai n
30-40 mylių nuo sienos Len- siąs pavadintas ir advokato nes blankas, vyriausybė jų 
kijos ptisėj. Tai rodo, kad Morriso Hillouito vardu, ku- neatmes: bet paskui reikės 
vokiečių armija traukiasi ris buvo tos unijos patarė- darni naujus taksų apskai- 
toliau Į Lenkiją. jas. čiavimus.

Ryšium su tuo gauta ži- Hillųuitas buvo plačiai --------------
nių, kad Lenkijos požemio žinomas Amerikos socialis- 

V okiečiai nutarė sugriau-' judėjimas reiškia daug susi- tų veikėjas. Jis buvo gimęs 
Ją ti_ Italijos sostinę Romą. Vo-j lupinimo. Jis nėra linkęs Rygoje, atvyko Amerikon 

kietijos atstovas Vatikane, kooperuoti su raudonąja ar- 1886 metais, čia baigė teisės 
mija, kol Maskva neavstatys mokslą ir New Yorke prak

Vokiečiai Nutarė 
Išgriauti Romą.

Popiežiui buvo pranešta, 
kad apleistų miestą.

gi įuvesiuose
Taip buvo ir Neapolyje, baronas Weizaecker, krei- 

taip busią ir Romoje. pėsi Į popiežių, patardamas
Kai kuriose vietose vokie- jam apleisti miestą.

Alijantų annija dabar

rysiu su Lenkijos vyriausy- tikavo advokatūrą. Buvo
be. Bet rasai yra pasakę, nuoširdus socialistas, 
kad lenkų požemio neko- jis jau miręs.

dabar
armija

Lietuvoj Pilna Ra- randasi tik už 20 mylių nuo operavimą jie skaitys "pa-
z?,.,.,, Romos. Miestą jau apleido galba Hitleriui” ir persekios RADO 

(IaUjanCUį KUSU. ;Ašies valstybių diplomatai-lenkus.
ipųni ei et u iTremtiniai nuplyšę, išbadė-J ir žinomesni fašistai

ję ir platina epidemiją.---------------
švedų laikraštis “Afton Šeši Milionai ui Ein-

‘SUPLOTĄ ŽVAI
GŽDĘ.”

ŠĮMET GAUSIM PO 12
* SVARŲ SVIESTO.
Maisto administracija ap

skaičiavo. kad šįmet kiek
vienas musų šalies gyvento
jas gaus po 12 švara sviesto. 
Tai bus pusė svaro mažiau, 
negu gauta pernai.

Tarp 1935 ir 1939 metų 
kiekvienam žmogui išteko 
po 16 svarų su kaupu.

Maisto administracija da 
pasako, koks nuošimtis ir 
kam bus skii iamas. Iš kiek -

Harvardo observatorija 
pietų Afrikoje šiomis dieno
mis pastebėjo naują .žvaigž
dę, kuri savo ašigaliuose vieno šimto švara sviesto 76 
esanti “labai suplota.” svarai eis civiliams gyvento-

Mokslininkai ją tyrinėja, jams. 18 švara musų kariuo- 
kad toji menei. 5 svarai Rusijai ir 
pavyzdis vienas svaras atsargai.

KAIP PLĖŠIAMI LIETU
VOS ŽMONĖS.

Lietuvos okupantai na
ciai surado legalią priemo
nę apiplėšti Lietuvos žmo
nes. Už lietuvio ūkininko Vienas jų sako, 
gludus, mėsą ir kitką jie žvaigždė esanti

Tidning” praneša, kad na
cių okupuotoje Lietuvoje 
dabar pilna rasų ir baltgu- 
džių tremtinių. Juos atvežė 
vokiečiai traukdamiesi Į 
vakaru

J ie nacių tremtiniai rasai davimui du rankraščiai. Jų: kainos, kokia yra nustatyta 
yra išbadėję, nuplyšę ir ser- autorius yra garsusis yokie- Vokietijos žmonėms. Kai 
tZH įvairiomis ligomis. Jie čiu mokslininkas Einstei*, pasibaigs karas,ir tas 60 
platina ėpidemijas. nas. Pirmasis jo rankraštis j nuošimtis neturės jokios

——-------- yra originalas knygos apie|vertės. nes vokišku pinigu
Bcneš Siūlo Slavu relativumo teoriją. Antrasis j niekas nepriims. i • • r> • • rankraštis da nematęs spauFederaciją Europoj: dos-tos pat teorijos papii

Ji užtikrinsianti “pastovią” dymas.
taiką ir gerovę. Savo rankraščius Einštei

šteino Raštus.
Rankraščiai bus padėti 

Kongreso knygyne.
Kansas mieste. Missoun 

valstijoj, buvo išstatyti par- moka tik 60 nuošimtį tos kataklizmo” (nelaimės). 
kuris pagimdo planetas, to 
kias, kaip musų žemė.

Rusija yra vienintelė ša
lis. gaunanti Amerikos svie
stą einant lend-lease Įstaty
mu.

KA-

ŽUVO LAIKRAŠTININ
KAS, RAYMOND 

CLAPPER.

Atstovų Rūmai AL 
metė Kareivių Tei

sės Bilių.
Prieš bilių balsavo 175 rc- 

publikonai ir 48 demokratei
Atstovų rūmai 224 bal

sais prieš 168 atmetė karei
vių teisės bilių. Už atmeti
mą balsavo 175 republiko- 

‘ nai, 48 demokratai ir vienas 
“progresistas.” Už bilių bal
savo 148 demokratai, 17 re
publikonų ir trys “mažes
nių partijų” žmonės.

Filius reikalavo, kad mu
sų kareiviai turėtų teisės 
dalyvauti sekamuose prezi
dentiniuose rinkimuose ir 
kad tie balsavimai butų fe- 

s<k-ralės vyriausybės prie
žiūroje.

Atmetę šitą bilių. atžaga
reiviai priėmė “rekomenda
ciją.” kad kareivių teisę 
balsuoti spręstų ir vykintų 
pačios valstijos, jei tatai yra 
“leistina iš legalio atžvil
gio.”

Prezidentas Rooseveltas 
šitą atžagareivių manevrą 
vadina biauria apgavyste.

WELLES GIRIA POLITI
KĄ LINK ARGENTINOS.

Buvęs valstybės sekreto
riaus padėjėjas Sumner 
IVelles parašė straipsni, ku
riame jis aiškina musų vy
riausybės politiką linkui 
Argentinos. Welles mano,

i-r, , ri „ kad musu vyriausybė išmin-bis Raymonrl Clapper . . venįlama ne.
Clapper yra sesiohktas apaaIvo.a į.gių prie5 Ka.

mirezo režimą. Tokie išsišo
kimai, girdi, butų sukurstę 
Argentinos žmones ir dau- 

igiau padėję Remirezui.

Marshallo salose, kur da
bar eina smarkus mūšiai su 
japonais, pereitą sąvaitę 
buvo užmuštas žinomas ko-

PRANAŠAUJA ILGĄ 
RĄ IR KITKĄ.

Vienas Amerikos prana
šas. Frederic Snyder, prana . . . TT
šauja. kad Amerikos-Japo- Jttentatonus _ir >cnpps-Ho 
nijos karas užsibaigs tik
J 947 metais. Jis taipgi pra-

Londone ivvko čeku Vai- nas Payedė ketvirtosios ka 
styhės Tarybos posėdis, ku 1() paskolos vedimo orga-
riame davė pranešimą če- y13™8- ^a\ef^. ta .sąly£a’
koslovakijos prezidentas ka<^ aukščiausią kamą^ uz
Benešąs. Be kito, jis paša- JHOS nupliktų uz i°- na^auja pa(j šimet bus nu-
kė: , M sumą karo paskolos bo-; šautas Hitlei,is ir kad už aš.

Maskvoje pasirašyta čekų- .iaV..?.™CLUb I)a(,eiŲ tuonių mėnesių rezignuos
, i Anerlijos premjeras Chur- 
k chillas

o rankraščius
rasų sutartis, kad sukurti .Kongreso^knygy ne.
Euronos slavu federacija, . buvo nupn

‘ ti uz .$6.o00,000.Įskaitant Rusiją, Čekoslova
kiją ir Lenkiją. Pasak Bene- 
šo. tokia sąjunga “užtikrins 
taiką centralinėje ir rytinė
je Europoje.” Kartu užtik
rinsianti

Londono

AMERIKIEČIAI LAIMĖ
JO MARSHALL SALOSE

Marshall salų

vvard laikraščiu bendradar-

Amerikos laikraštininką 
žuvęs šio karo metu.

DIDĖJA PLIENO GA
MYBA.

Vienas plieno kompanijų 
LIAI ITALIJOJ. leidinys praneša, kad sausio

Italijos fronte musų salis mėnesyje stipriai pašoko 
.grupėje, neteko jau 23,407 kareivių, plieno gamyba. Gauta nau- 

iausybės užsakymų.i ir gerovę. amerikiečiai pasiekė didelių įš kurių 3,384 buvo užmušti’ įu VVri
ono diplomatų rate- laimėjimų ir mažais nuosto-i 14 379 sužeisti ir 5,144 be ' 
šis Benešo pareiški- liais. Iš 32 salų jau užimta žinios dingo. iz-aoinuošė sis neneso pai 

mas iššaukė daug nusistebė- 21 sala. Kovose, kurios ėjo 
iimo ir visokių spėliojimų, už tas salas, Amerika nete- 
Visi mano, kad iš Benešo ko 286 užmuštu. 1,148 su-

PASKANDINO 3 LAIVUS
Ramiajam vandenyne A-

KARIUOMENĖ PAĖMĖ 
DIRBTUVES.

NUKIRTO 1.450 JAPONŲ 
LĖKTUVŲ.

Amerikos lakūnai, laiko
mi Solomono salynuose, bė
gyje pastarajų šešių mėne
sių sunaikino 1.450 japonų 
lėktuvų.

HELBOMBARDAVO 
SINKĮ.

sumanymo niekas neišeis, žeistų ir 82 be žinios dingu merikos karo laivai paskan- septynias medvinės dirbtu- Rusu karo aviacija smar-
i__i„; i-.-j _i.. 1 :.... t dino tris nacių Vokietijos ves Fall Riv r miestelyje, kiai bombardavo suomių

sostinę Helsinki. Pridaiyta 
dane nuostoliu.

nes lenkai jokiu budu nesu- siu kareivių. Japonija vien 
tiks dėtis Į federacija <n Ru- užmuštais neteko 8.122 ka
si ja. reivių.

laivus. Ju žmonės 
nelaisvėn.

Armijos vadovy ė užėmė

paimti Darbininkai t,nai 
skelbe streiką

buvo pa

Maskvos pranešimas sako, 
kad Dniestro upės alkūnėje 
buvo sumušta vokiečių ar
mija. Rusų armija jau pasie
kus Nikopoli.

Raudonoji armija Įsiver
žė Estijon. Ji esanti jau ne
toli Narvos

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKIJOJ.

Gerede miesto apylinkė- 
se, Turkijoj, ėjo smarkus 

! žemės drebėjimas. Miestai 
(visiškai išgriautas, nukent e- 
įo 25,900 žmonių
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L ETUVIAI TREMTINIAI 
I ERSIJOJ IR AFRIKOJ.

Pasirodo, kad daug Vil
ui .us krašto lietuvių, ku 
ii os bolševikai buvo ištrė- 
rr? Rusijos gilumon kain 
L' nkijos piliečius, dabar t 
jt r atsidūrę Persijoj. Afri-Į 
kcj ir kitur.

Musų korespondentas pra- 
rr "a iš Worcesterio. kad kai; 
kr rie lietuviai ienai jau yra ‘ 
g: vę laiškų nuo savo ginu-1 
ni r iš Afrikos ir Meksikos.1 
TA žmonės buvo ištremti iš 
Vilniaus krašto i Bolševiki- 
jr: paskui, kai tremtinei 
lenkų valdžiai pavyko dalį 
tr tremtinių išgelbėti, ke 
lirsdešimts tūkstančių jų 
b’ vo nugabenta iŠ Rusijos į 
Persiją arba lianą. Vėliau 
d*'lis jų iš Persi jos buvo per- 
k Ita Indijon, dalis Afrikon 
ir dalis Meksikon. Jų tarpe 
yra nemaža ir Vilniaus kraš
to lietuvių. Kiti jų tebėra da 
Persijoj.

Visi tie tremtiniai dabar 
g,"vena tremtinių stovyklo
se todėl aišku, kad jų gyve
nimo sąlygos negali but ma
lonios. Tačiau iš Meksikos 
stovyklos lietuvis rašo. kad 
Meksikoje jis jaučiasi “kaip 
danguie. palyginus ją -u 
Bolševikijos pekla.”

terio principus padėt į šąli. 
nes jai yra ir bus svarbu pa
laikyti geri santikiai su Ru-. 
sija.

Laiško autorius cituoja 
Bernardo Newmano knygą 
“The Xe\v Europe.” kuri 
aiškina Anlanto Čarteri 
taip:

“Šiam karui pasibaigus, At

lanto čarteris turi buti pagrin

das taikai, čarteris negali but 

priimtas dalimis, kitas dalis 

iš jo išleidžiant arba aplen

kiant. Ir jis negali but priva

lomas tik kai kuriom Jungti

nių Tautų, kitas nuo jo paliuo- 

suojant- Jis turi but privalo

mas lygiai visoms Jungtinėms 

Tautoms, kitaip jis butų be 

vertės ir mes turėtume ruoštis 

naujam, da didesniam Pasau

lio Karui.

"Jeigu Jungtinės Tautos 

ima Atlanto čarteri nuošir

džiai. tai nei Rusijai, r.ei ku

riai kitai valstybei nėra jokio 

pagrindo reikalauti daugiau 

žemių ‘apsaugos’ tikslams. 

Prieš ka ta apsauga? Prieš 

Vokietiją, kuri bus nuginkluo

ta ir Jungtinių Tautų kontro

liuojama?

“Nei vienai valstybei nerei

kia bijotis dėl savo saugumo, 

jeigu Atlanto čarteris bus pri

imtas ir nuoširdžiai pildoma.-.

"Atlanto čarteris yra di-

Jurininkai Saugoja Sužeistuosius

čia matosi vaizdelis iš Bougainvillės sal< -. kur išlipant Amerikiečiai turėjo sunkių nuosto

lių. Nuotraukoj matosi, kaip sugulę Amerikos jurininkai saugoja savo sužeistuosius drau

gus. kurie surankioti ir išnešti iš vandens i krantą.

Antras Puslapis

Taip yra demokratijoje.
Amerikos generolas Pat

ton buvo susilaukęs aštrios 
kritikos, kam užgavo du ka
reiviu, kurių nervai buvo 
pakrikę.

Duokit jam speniuką! 
Čliupdamas per ji orą, Grai
čiunas gal neturės laiko to
kias glupstvas rašyti.

Pirma mišios, ne Lietuva.
“Darbininkas” įdėjo tūloAišku tai buvo neapgal- u d ikt ra-jnėli Jjs 

votae veiksmas ® Jo puses.
Vėliau ir pats generolas su- ,us u ; Remti Drau. 
prato, kad negerai pasielgė.^ vald b Girdi: 
ir atsiprase savo kareivių. 6 <paž įti’a ka(1 <Uetu. 
Dabar spauda paskelbė jo
laišką, rašytą vienai ameri
kietei. Patton rašo:

Aš padariau didelę klai-

vai Remti Draugija’ savo 
seimo pradžią skelbia sek
madienį. 10 vai. rytą. Kata 
likai kaip tik tuo laiku daly-

SUSIDARĖ LENKIJOS
POŽEMIO VIENYBĖS 

TARYBA.
Lenkų telegramų agentū

ra (PAT) paskelbė, kad 
Lenkijos požemy susidarė 
“Rada Jednosci Narodo- 
tv?j” (tautos vienybės tary
ba), kurion inė jo viso? ketu
rios didžiosios politinės par
tijos, Ju tarpe Lenkijos So- 
cmlistu Partija ir žydų so
cialdemokratų “Bundas.”

Lenkijos požemiu vadi
nasi slapta lenkų organiza 
cija. kuri sabotažuoja nacių 
kar<Koperacijas Lenkijoj. Ji 
palaiko nuolatinį susisieki
mą su Lemtine Lenkijos vy
riausybe Londone ir ruošia
si paimti vadovybę į savo 
rankas, kaip tik sąlygos 
leis.

Kaip išrodo, lenkų “Rada 
Jednosci Xarodowej” buvo 
sudaryta tuo tikslu, kad ne- 
Įleidus Lenkijon komunistų 
“valdžios,’’ kurią Stalinas 
tjųri sudarės savo užpečky. 
su komunistų Wasilewska 
priešaky.

džiausia dovana kiekvienai 

valstybei. Ir nėra mažiausio 

reikalo siūlyti kuriai nors val

džiai specialių privilegijų, sve

timų žemių ar kitokių kyšių, 

kad ji tą dokumentą priimtų "

Ištikrujų, jei Atlanto Čar
teris hutų atmestas ir karas 
pasibaigtų mažesnių tautų 
pavergimu, tai koks tada 
butų tikslas tą karą remti? 
Nes koks butų skirtumas, 
ar. pavyzdžiui. Lietuva butų 
pavergta rusų ar vokiečių?

N’e. ne dėl to mes auko- 
jam savo pinigus ir kraują, 
kad išlaisvintas iš nacių jun
go tautas Įkinkyti į bolševi
kų vergiją, bet tam, kad vi
soms tautoms butų grąžinta 
pilna laisvė ir nepriklauso
mybė. Šitą skelbia ir Atlan
to čarteris.

Taigi mes esame Įsitikinę, 
kad Lietuva bus laisvai

APIE ATLANTO ČAR
TERĮ.

Bostoniškis "Christian 
Science Monitor” įdėjo Įdo
mų vieno savo skaitytojo 
laišką apie Atlanto Čarterį. 
Laiško autorius polemizuo
ja su tais. kurie mano, jog 
Amerika sutiks Atlanto Gar

.NE AUTONOMIJA. BET 
KOMEDIJA.

Maskva nutarė duoti vi
soms savo “respublikoms” 
teisę turėti atskiras “atsto
vybes” užsieniuose, ir pava
dino tą teisę “autonomija.”

Maskva padarė tai dėl to. 
kad kiekviena jos “respubli
ka” galėtų nusiųsti savo de
legaciją į taikos derybas. 
Bet kas butų. jeigu Ameri
ka tą patį padalytų ir nu 
siųstų taikos konferencijon 
48 delegacijas nuo savo val
stijų?

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA ATME
TĖ SMETONININKU “KVIETIMĄ”

Buvusiojo Smetonos garbintojai Amerikoje pasivadino 'Lietu
vai \ aduoti Sąjungos’’ vardu ir nutarė sušaukti savo mitingą, pa
vadindami ji 'visų Amerikos lietuvių seimu.” Jų sekretorius K. S. 
Karpius nusiuntė ' formalų pakvietimą” ir Amerikos Lietuvių Ta
rybai. kad atsiųstų Į tą jų “seimą’’ savo atstovus.

Į tą jų “kvietimą” Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis 
Komitetas davė šitoki atsakymą:

Mr. K. S. Karpius, Secretary.
League for the Liberation of Lithuania,
6820 Superior Avenue,
Cleveland Ohio.
Gerbiamas Tamsta:

Lietuvai Vaduoti Sąjungos formalu kvietimą,” datuotą 1944 
m. sausio 25 d., gavome. Atsakydami į jį, turime pastebėti štai ką:

Tamstų Sąjunga sumanė šaukti vigų Amerikos lietuvių “seimą, ’ 
nepasitarusi nei su viena stambesnė Amerikos lietuvių organizaci
ja ir visiškai ignoruodama Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri tik 
prieš keliatą mėnesių buvo sušaukt&i skaitlingą Amerikos Lietu
vių Konferenciją Pittsburghe ir yra tbš Konferencijos įgaliota vei
kti kaip tik tais klausimais, kuriuos Tamstos dedate į savo "seimo” 
programą. Tai koks čia dabar tikslas tokį “seimą” šaukti?

Jokio rimto pagrindo jam šaukti nėra. Bet šis vienos grupės žmo
nių sumanytas, o betgi reklamuojamas, kaipo ' visų Amerikos lie
tuvių’’ suvažiavimas, gali suklaidinti dalį Amerikos visuomenės, 
kuri nėra kaip reikiant painformuota apie lietuvių judėjimą, ir gali 
įnešt daugiau nesantaikos Į Amerikos lifetuvių tarpą—kaip tik tuo 
laiku, kada mums reikia jungti savo jėgas į daiktą, jeigu norime pa
dėti savo gimtajam kraštui jo kovoje dėl laisvės.

Po Įspūdingos Pittsburgho Konferencijos šoko trukdyti patrio
tingos musų visuomenės darbą kbmunistai, sušaukdami savo seimą, 
kuri jie pavadino “Amerikos demokratinių lietuvių” suvažiavi
mu, su tikslu apdumti akis publikai. Šitos ardymo taktikos nerei
kėtų pamėgdžioti tiems, kuriėfhs rupi Lietuvos gerovė.

Todėl Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas vien
balsiai nutarė Tamstų kvietimą atmešti.

oagarba, 1 ’
ALT Vykdomasis Komitetas

L. Šimutis, Pirmininkas.
(Pasirašo) P. Grigaitis, Sekrėtorius,

M. Vaidyla, Iždininkas.

j u

Maršalo Salynas

Baltas plotas šiame žemėlapy parodo Maršalo salyną, kuri 
šiomis dienomis pradėjo atakuoti Amerikos karo laivy
nas ir orlaiviai, žvaigždėmis pažymėtos salos buvo smar
kiausia subombarduotos- Tas salas japonai’fortifikavo per 
daugeli metų. nės jos saugoja kelią į Japoniją.

dą ir... reiškiu dėl jos nuo- * mišiose. Vien tik 
širdų savo atgailos žodi. |dė,Jt() jeigu tos draugijos

Tai šitaip būna demokra- valdyba pagerbtų katalikų 
tijoje! ‘Bet ar kas girdėjo, įsitikinimus, neskelbtų su- 

; kad šitaip butų Hitlerio ir sirinkimo pamaldų metu.” 
i Stalino armijose? į . ti Ne. negirdėjo. Diktatūros Ta,gl‘ 'up,"‘L pl™a L?

tokiu atsiDrašvmu ituva’ ° nc misl0Tms’ tai‘ Pa‘ tokių atsiprašymų al 
nežino. Diktatonus tik s 
smaugia kitus, niekam at
skaitos neduodamas, kol

įezimas j —"smerteinas gne--------------« tik.bas,.J-TasL.etuv.s_
galvoja šitaip: nėra mišių

: . , i —nereikia ir Lietuvai lais-pats tampa pasmaugtas! . ,-inti darbo!
‘Patiko skaudi nelaime.. Čia išlaikyti visi “vieros 

i artikulai.’’ nesiginčysim. Bet: Vasario antrą komunistu ■ ....... , , -
i “Laisvės” dzūkiška gegutė !???’ Lietuvls J,s
, Mizara šitaip užkukavo? : !ske.‘* se.n«. Uenkalizmo
I “Musų uolų bendradarbi j !*;k?l,a lreTO«
lir gausu demokratinės spau- h?? ne la,k“ !r.ne vleto-,- . 
dos įemeją. Į politikos “zabovų!”rėmėją,

■ kiaučių. patiko 
- laimė: dėl gero darymo ki , 
tam, dėl lengvo kitais pasi-' 
tikėjimo, jam teko atsiskir- Į MontelR> komunistiškos

• 1 “Tek™atsiskirti” — kur ’cypdavatkės sužinojo, kad
’ iZ v ių raudonasis kvislingas Pa-uz ką, kodėl? (J,. neturi fontaninė«į Neklauskite. Mizara juk; !<*k s *onuni.nep

! ne^kvs kad tas iu dakta- i Plunksnos 11 susigraudino.• nesakys, Kad tas jų dakta buvo daryta kolek.
ras tupi kalėjime uz nelega- Brooklvno “Laisvei”i lių operacijų darymą! nran^o.

Iv rlrT d^n “Dvidešimts penki dole-
i kratinės^ spaudot rėmėją” riai eina nuPirkimui amži’ 

tosios plunksnos draugui
. teKO giruvtl ptaviii Kų. = p j i i - jy
Už menknieki jis nndavęs Kam plunksną? Reikėjo 
gerą kainą ir ^Rydavęs: į ^rieIbąf Kada tL
“Tai. drauge, kaip del ta-:^iiMQ„ Pq?h- 
vęs, nedaug rokuoju...

Je. “Laisvės” štabui jis 
buvo duosnus. Ii* kodėl ne:

Kam plunksna, o ne 
strielba?

‘draugiškai” nusku-

Kada tas 
draugas” Pa(d)leckis nu

vyks Į Lietuvą, su plunksna 
“čistkų” jis negalės daryti. 
Pagaliau, strielba bus nau
dinga ir tada. kai reikės lik-vienus

tęs. antrus galėjo patepti. viduot pati Paleckį—Stali- 
Abeji—plėšikai! nui Įsakius tai daryti!

Paleckio galva StalinuiLietuvos požemio laikraš-
_  Z__ _ . v pra
neša tokfincidentą: A°: .. ,

“Atvykusiam i' Skuodą ?alv?fr Ka'la "orsJ* ™ain?
Šiaulių' apylinkės komisą^ aišku, stnelba bus tikrai 

iriri Gevvecke suruošė vaišes J PaPlacy\a‘" 
menkose patalpose, atšipta- . .’į"?’1® k',munistų «JT> 
šydami, kad gen. Plechavi-f^k«> ‘® nesupranta- 
čius savo dvare negali pri- iful •
imti, nes baldų nėra. —O Eduardo Benešo rolė. <

; kui «?e5i£>i Pagaliau, ima aiškėt Edu-
vežė. dalis pas tamsta, ko- ardo »™eso >o>5.- Į* Lon<”-
misare - atsakė jam. ‘Ne /®ut-a tok‘;-* .. a
gah būti... bet jeigu pas ma-; , Vntevbė* Tarvbai Tfene. aš nieko svetimo neno-Į6®“? Valstybes laiybai. Jis
riu’ — aiškineris vokietis“ 3ake’ PrasytanU t sutartis turi

tis “Laisvės Kovotojas” pra- -ia negu Zino\je-
Buchanno ir Trockio

į Bet kai vėliau nueita tuosj., 
baldus atsiimti, Gewecke 
jau buvo pasiskubinęs is- taiką

Euro
kad tuo užtikrinus 
eentralinėje ir rytųĄr sHnolp kricJ— c _____rVCEVI.- kama knyga, negu kurio A‘ha’ “slavų sąjunga”—
Maskvos vadovybėje—retas 
“kiškio pyragas,” ir bolše
vizmo bacilomis užtaisytas

baltinė rezidencija, kuri Duokite jam speniuką! kaip razinkomis.
randasi Hyde Parke, N. Y., Sakoma, kad senatvės su- • . pasaky-
buvo statyta 1826 metais. laukes žmogus gyvena arba-^1’ Benes. valgyk tą

a ----TT -------- viršlaiki arba antra kudi- Pats if- non pa-. . , Amen-; 1918 20 metais Jungtinių Daugelis mano, kad be- kvAp *’ ‘ springkjuo!Mes joneliesi-
kos oro pastų buvo pnstaty ! Valstijų vyriausybė buvo laisvėje auganti žvėrįs yra kad tai tiesa vra geras m€’’
ta l,40o,0<h ekspresimų paėmusi savo kontrolėn šios ramesni. Tai klaida. LaukiC navyz€|is. Štai žilo plauko Kada nors ir pats Bene-

Per kelis šimtus metų J
Graikijoje buvo saugojama! Rusijoje; rasta didelis pože 

mini? miestas, panašus į ro 
menų katakombas. Jis ran

Athos šventovė, kad pne 
jos nepiisiartintų moteris.

w k Cone With me juos j Vokietiją 
Wmd buvo daugiausia pen Taiį ’vogė bolševikai, P°^’ 
Kama knyga, negu kūno vagįa'ir jų buvę partneriai 

Netoii Stalinbado, Azijos nors klto autonaus knyga. naciai. Meška su lokiu, abu- 
Prezidento Roosevelto da- *°kiu—

kaip “žemesnis sutvėrimas.”: dasi vieno kalno Saite.

Pereitai? metais

siuntiniu.
paėmusi
šalies geležinkelius.

Costa Rica
auga didžiausi pasaulio me 
džiai. Kai kurie jų turi aš- 
tuonias pėdas skersmens.

, .. .______ .(L? niai iroys. kai jie nėra al- i wsiiaukęs senelis. Dr. A. L. s“Pr?s- kad hol9evlka>
7«„„hliknie tt Ute P° ka"' •v™ daU? rameSn’- Graičiunas, Chicagos komu-: )am *>’* "« PJ™«- ° nu’
.espubhkoje liom, doleml. Inistų “ViMyje” spardosi: paūžtų kaulą.

vidutinis Indijos zmo-: “Tamsos gadvnė ne šian-
Rio Grande upė, skirianti amžius yra 27 metai. į dien tai iytoi; turėp žuti.

Užviešpataus duosnus, lai-Jūngtinefc Valstijas ir Mek- Anglijoje—60 metų. 
įsaką, oažnai keisdavo savo,

Anglų rašytojas šekspv- vaga. Dabar, pravedu? pot- ,?°k)U?za?'’i?0 An-
ras savo kūriniui “King vinių kontrolės Įrengimui. pnsiunte 50«-
Lear” temą gavo iš vieno nėra. . kriminalistų ir kita tiek
velšų rašytojo istorinių raš-! _____ elgetų.
au anie mahometų tikėjimą

N’edaug žmonių žino 
džiovintos daržovės 
vartojamos Amerikos dvi-i davusio 
lio karo metu. lehti;

St. Strazdas.

NUBAUDĖ SPEKU
LIANTĄ.

Federalis teismas nubau-
mmgas gyvenimas visai i 
žmonijai... tamsos gadynės 
tvėrėjai irgi ištirps it pava- ■ dė miesto spekuliantą Phi- 
sarį sniegas! Tąjį sniegą lipą Coheną iš Wiscassett, 
tirpdo SSSR.” Me. Jis pardavinėjo paukš-

Senam žmogui šitaip tieną. nesilaikydamas mais-KalĮfornijos Kiautvarlės amžių galima .. ,
* pasakyt iš jos lukšto rumbu, spardytis—kaip “trecio pe- to administracijos nustaty

--------  ’ įiiodo” komunistiškam ožiui tos kainos. Spekuliantas ga-
Didžiausias aukso šmotas Mikitonui—nesveika. Taip vo sumokėti $2.500 baus-

78,000 pėdų geni buvo rastas Australijoj. Jis 
" svėrė 2.280 ūndjų.

nesispardo net ir “draugas’ 
Bimba.

mės ir padengti 
šas.

teismo lė-
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TAS DUONOS NEPKa->O I AMERIKOS I IETUV'U GYVEN1M KAS SIEKO SKV tiki* 

TO NIEKĄ.* M.KĮ.ima

IVORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS. Sugriautas Zitomiro Miestas
“Aušreles” choro sukak

tuvės.
apsčiai ir. išskyrus kelis at
skalūnus, visi jie di.ba už 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir visomis išgalėmis lemia 

o^sukikti Amerikos kai° pastanga?.’
Be pašalpiniu draugijų, 

ia gražiai gyvuoja Lietuviu 
'iliečiu Kliubas, kuris dar-

Sausio 23 d. “Aušre ėsr 
choras šventė savo 25 metų 
jubilėjų.
choristai 
tu ir vakariene.

Koncertas prasidėjo 3 va
landą popiet ir turėjo turi . buojasi politikos dirvoj, ir 
ningą programą, kurią v^dė “Aušrelės” choras, kuns 
Jonas EHrvelis. Dainininkai zeikia meno srity, 
dainavo labai gražiai, ypač Kliubo piimininku yra 
p-lė Julė Rioghlė, p. Ona Jonas Dirvelis, kuris eina 
Dirvelienė. F. Blažys ir Jo-. tas pareigas jau 24-tus me
nas Emkus. ' tus. “Aušrelės” chorui i gi

Publikos koncerte buvo vadovauja Jonas Dirvelis— 
apie 350. jau 23-čius metus.

Po koncerto sekė “Aušre
lės” choro vakarienė, kurioj 
svečių buvo apie 300. Vaka
rienės metu choras taipgi Prie Lietuvai Lemti Prau- 
gražiai padainavo. ąijos skyriaus čia priklauso

“Aušrelė” gavo daug do- šios organizaci jos: 
vanų nuo draugijų ir navie- Lietuvių Piliečių Kliubas; 
mų asmenų. .. Moterų Piliečių Kliubas;

Vakarienes laiku ka.oejo §v_ jurgjo Draugija;

Šitą sav
pažymėjo koneer-

Lietuvai Remti Draugijos 
skyrius.

ši nuotrauka parodo kaip dabar išrodo kitąsyk gražus žitomiro miestas Ukrainoj. Tarp 

griuvėsių matosi nacių kareivis su šautuvu. Dabar vokiečiai jau pasitraukę iš žitomiro.

i Lietuvių Laisvamanių Pareiškimas.
Pasidėkavojant “Kelei- j jaunimas nežino, kad per 

rio” pagalbai, Chicagoje' penkis šimtus metų klerika- 
buvo sušauktas “Keleivio” lizmas engė Lietuvos liaudį, 
skaitytojų susirinkimas. Lai- Jis naikino Lietuvos kultu- 
svo nusistatymo lietuviai rą. jos kalbą, lietuvius darė 
susirinko ir plačiai apkalbę- ponų ir kunigų vei gaiš. pa- 
jo laisvos spaudos reikšmę stumdėliais.
ir jos reikalingumą. Buvo šiuo laiku mes numato- 
r.utarta steigti lietuvių lais- me išleisti angių ka ta (apie 
vamanių draugiją. Ant vie- Lietuvą) sekamų knygą: 
tos išrinkta ir komisija, kad “Arijonų Prisikėlimą.” pa
rūpintus! tokios draugijos rašytą Juozo Pranckaus. ir 
įsteigimu. Komisijon buvo “Nuo Perkūno iki Baziii- 
išrinkti T. J. Kučinskas, kes.” parašytą Laisvūno. 
Juozą5 Laurinaitis ir Petras T M D tuį kun

, -Jt1, . .. , ......................... kio parašytų knvgu: “Kan-
' Netrukus toji komisija is- ųinjL „žVokslį” “Iš Ko 
eme ir carterj. jis gauta Uh- KįIa Me!aj jr - Skriaudos 
nois valstijoje Musų orga- ££onyai >. Turi ir kitu kun. 
nizaeiia angliškai vadinsis; Demskio ,^tu Tas kįveas 

t Lithuanian Freethmkeis
Society of America.

Lietuvių laisvamanių or
ganizacija rūpinsis

A. Dailvda. A. Janušonis, 
Juozas Žemaitis. Jonas Dir
velis ir kiti.

Į mano širdį giliausia įs
migo Amerikoje gim ura o ir 
engusio jaunuolio B. Am- 
broz-Ambrozevičiuko pasa
kvti žodžiai. “Aš nemoku 
gerai kalbėti lietuviškai,” 
sako jisai, “bet aš esu -mtu- 
ris ir busiu. Ar žinot kodėl? 
Todėk kac! kaip tik aš išvy-

Šv. Liudviko Draugija;
Birutės Draugija:
SLA 57 kuopa;
SLA 318 kuopa;
Sanda-os 16 kuopa:
“Aušrelės” Choras:
Liet. Republ. Kliubas.
Skyriaus 

tas 1944 metams 
A. Janušonis 
Jieva Danilienė

skelbia tautiškos parapijos laidos komunistai, kuriems 
kleboną kun. Bakuną. Ma- jis aukojo savo pinigus ir 

kurių laikraščius skaitė. 
Taip nebuvo — Ledo lavo-, 
nas buvo paliktas miesto li- į 
goninėje !

LAWRENCE, MASS.
Kalbės “Keleivio” redak

torius.
Lavvrence’o Lietuvių Ukė

su Kliubas šįmet minės Lie-

tyt, pravoslavų popo nega
lėjo gauti, kad juos paba- 
gasiovytų. Dainuosiąs ir tau 
tiškos parapijos choras. _

Ryšium su tuo dabar pas Tai šitokia artimo meilė į tuvos Nepriklausomybės pa
muš eina gyvos diskusijos, pas tuos “darbininkų drau- skelbimą vasario 20 d., 2-rąTV • ” • • 1 A 1*1 • . 1    T T T7 _ 1 _____ T 21 • vnlnvu-l n w-» 1 V, ^4-«

reikia platinti. Lietuviai tu
ri matyli klerika’i :mo dar 
bus prieš demokratiją ir 

ne tik žmoniu p omesą.
leidimu laisvamanišku-mok- Lietuviu kalboio norime 
sliškų knygų Amerikoje, bet išleisti Kobe to G. Ingersol- 
dės pastangų, kad pagelbėti lo pagarsėjusias prakalbas: 
Lietuvos žmonėms įų kovoj “Libertv of Man Wcma: 
prieš klerikalizmo užma- and Chi’.d” ;r “Mistakes of 
čias, ieigu Lietuva atgautų Moses.”
savo nepriklausomybe. Penkiasdešimts metų at

Amerikos lietuviu jauni- ?al Dr. Jonas Širmas v«i

klausomos parapijos para
kau šį pasaulį, aš visų į Irma maitaitis, vice pirmininkai; pijonys nieko anie tai neži- a 
išgirdau lietuviška kalba. Juozas Krasinskas. sekreto- no. Vidunas vra 1

Ll’ o ' Iv iJlvvU » ivlv,
Apvaikščiojimas įvyks i ik?lizmas persekio'o Lietu

ty pažystamų, kune norėtų Kliubo svetainėje, 41 Ber- vos baudi. Amerikos lietu- 
rauti m.ionnacj,ų, tegul keley st. Bus ir vietinių kai- riu ’aunimas. neturėdamas 

bėtojų. į tokios literatūros, smerkia
Visi ristos ir apylinkės savo tėvus už juių tamsn- 

lietuviai yia kviečiami da-.mą. Tačiaus jaunimas neži- 
Ivvauti. i no. kokio j verriioj buvo jų

Rengimo Komisija, tėvai. Amerikos lietuviu naĄ

Jei randasi Ledo giminių

beveik vy- gat
^ai buvo mano motino:- kai- rius: Vincas Keršis, finan- ta^rVkos paraniios kreipiasi Į Clevelando mies
ba. Tu niimutinių žodžių sų raštininkas: Jonas Dva- galva, bet jis vra komisroi. to ligoninę. M

is iš mano širdies neiš- rėčkas, iždininkas : Juozas kuri rengia Lietuvos Neori---------------
Pupka J. Bioriis ir A. ~toš- klausomybės prakalbas va-
kus. i’do riobėrai: Joras rario 20 d.. kur kalbės “Ke- 
Petruskevičius. maršalka; krivio” redaktorius S. Mi- 
K. Žurlis, korespondentas, chelsonas ir SLA iždo glo- 

Li etų vi ai miršta. bėjas S. Mockus. J. C.

niekas 
raus.”

Vakarą vedė Jonas Dva 
rėčkas.

Šiurpus laiškai iš Sibyro 
tremtinių.

Ponai šilanskiai čia yra

MINEVRA, N. Y.
Automobilyje rado negyvą 

kunigą su mergini.
Vienas “Keleivio” skai- Anglijos Konservatorių Planai.

vietą.
Pet k rista m-v-muro m- 

rija • ra’’ril'ieri3’ suririem 
io su klerikalais i • šiandien 
kin ikaliT srauja v$' im • 
viršų ant Apru1''* -tu 
laisvo® spaudos. Tiktai vie- 

Kelriris” naši-Po ko
voti p ie? klerika’izmą.

Amei ikonai laisvamaniai 
šiandien veda kova prieštyt^jas mums rasot klerikalizmo kėsinimąsi pn-

Is u„im ^nwkln- A f ffvvuiu tarpo Worce®tervie ------------- ' ’* “Nev Yoiko valsti joj yra “bend. ą frontą.” Darbo kurių fabrikuose yra garnį- smaugti Amerikos žmonių
run ^fekvrė dau" mu®u broliu Waterburio lietuviai nupir- nedidelis miestelis, Hudson Pa tra, kūnai vadovauja narni “Spitfire” ir “Lankas- krauiu iškovota laisve. To

noje jaudinanti laisk< nuo išsiskyrė <iau& musų Pranų ,-----------------?aIls Pereįtų meįy pabai. socialistai, davė savo at ter’’ lėktuvai! Nei žodeliu dėl ir mes. lietuviai be

Pereitais 1943 metais iš WATERBURY, CONN. Ang.-ija ; liejau: ryja iįrruvirrill t»i -f a K,-i lc ant Al 
iuūIk-O nia --- -----------

riko je jaudinantį taravę *.uv. ---- b ——v-----~ ..
Agotos Kvaraciejienės iš ir seserų. Mil ė daugiau kain ko armijos ambu.msa.
Marcinkonių miestelio. Šita 30 visiems pažystamu vyrų Sausio 30 d. Nemuno sve
moteris gyveno Vilniaus ir moterų. tair.ėje buvo suruoštos iškil

baisių dalykų, kaip bolševi 
kai vežė juos į Sibyre., su- 
giustus Į gyvulių vagonus

LAWRENCE, MASS. 
“Laisvės”

be maisto ir vandens. Šiur- «Rusijos konsulo atstovas, 
pas žmogų krato, kai skai
tai tų žmonių pergyv intas Isgird 
valandas. Butų gerai, kad lietuviai 
tokius laiškus persk 
Juozo Džiugašvilio anjakę 
vergai, gal tada pamatytu, b pardavinėti Amenkos ka 
koks pas jį “roius” bied- ro bonus, bimbukai irgi nv, 
niems žmonėms. tarė pasirodyti. Jie atsi

Agota Kvaraciejienė iš spausdino ir paskleidė pla- 
Rusijos pragaro pateko i katus. kad ir jie rengia ‘ ka- 
Afriką su 'lenkais tremti- Lės bonu pardavinėjimą.”

kad butų nu- sišovęs valdyt pokarinę An- nepanaikins karu. Karos 
galės panaikinti tiktai mok
slas — laisvamanvhė. Kada

T n ....................v .............................................o--------------- ---------------v -i ------ r-mokyklcse bus dėstomas
^etnyių Komiteto narys j. r. atėjo jaunas kuni- sprendžiami a bitracijos ke- vatorių raportas nėra joks grynas mokslas, vmtoi na-
lreciokas. Buvo visa erė ggjjg Pašoko su mergina ir h”- Organizuoti darbinin- raportas. Jis — krūva be- cionalizmo: kada bažnvčio- 

sdaktorius jau kalbėtojų, ių taipe*n- miesto jjpcro. Vėliau pa- kai sutiko nešti karo sunkė- prasmių žodžių. Anglijos se sakys prakalbas sūrini® i
aiškėjo, kad iiedu išvažiavo n’ bm naštą ir dėlei to neke- organizuoti darbininkai, ne-j ir kultūriški mokytojai, tik- 
ant “joy ride.” Kadangi ’ia pratęstų. ’ ’ ‘ 1 » * l-»~
oras buvo šaltas, jiedu Įva

farmerio daiži

” majoras John Monagan.
, , T , Maioras pagvrė lietuviuskad Lavrrence o už šį gražu darbą. Juos gyrė. kad lietuviai ruošiasi vieningai ir Jame9 Moran, ^eneraiis

aitrių nirivii Lietuv-s . ey h pirmininkas specialės komi- II1-3-, ° r,.1*•
tujakę sopi? bes paskelbimo sranię cįras karo bonams pardavi- / 1

mais. kuriuos Stalinas suti- Paskelbė ir savo kalbėto1'! Dasa!^(-ta daug kalbu 
ko išleisti. sąrašą. Tarp kitų. kalbėsią pėj0 fr p Vileišis.

paretav
nėti.

Iš lietuvių kalbėjo Tarnas 
Matas, Jonas Kontautas ir 
kiti.

Baigus iškilmes, buvo su- temr bilis, o jame porelė, la- 
ru.oštas banketas, čia vėl bai keistoje pozicijoje ir ne 

Kai- gyvi! Besiglamonėdami

šą sunkią karo naštą, jokiu tai tada bus galima isauklė- 
Ne taip vra su Anglijos budu nesutiks buti savų in- i ti kulturinmą visuomene, 

jos konservatoriais — ban- dustrialistų vergai. Jie ko-' Tik ki.dturin^ai išauk-ėri 
kinir.ikais. fabrikantais ir voja ne vien tam, kad hitle- J žmoni1?, panaikins karas ir 
žemvaldžiais. Viskas rodo, rizmas butų sudaužytas. Į skurdą

apsistojo na

serai jis paluose raportą, karinė Anglija negalės but klerikalus. Radi raš tainri 
Tas raportas "au atspaus- feodalinė Anglija, kaip A- į yra uždarytas laisvamaniu

du, matyt, nepajuto, kad į
Worcestervje gautas ir ki- nos asmenybes: “Pi-orassor Be;e iškilmių metu buvo automobilį renkasi nuodin- 'k-nnmado ra®

tas panašus laiškas. Jį rašo B. F. Rubinus rok_Bostono; įr muzikos programa. Iškil- gos dujos. Ir taip kunigėlis • T /‘ p.- „n:
savo giminėms vienas lietu- B. Nizara. laisves redak mės buvo pradėtos Ameri- su mergina mirė. ‘
ris iš Meksikos. Jis taio pat toras ir Rusios Konsu ato kos himnu ir baigtos Lietu- A . “ navatna ir kart-, 
nuo Marcinkonių ir buvo Atstovas, P. Rotonskus. Lie- vos himnu trari^a ateitikiSa UikrS
bolševiku suimtas ir isbug- tuvys. Vietos dienraštis “Water- \ '-.f
dvrias į Rusijos šiaurę, bet Lietuviai skaito tuos ko- fcurv Republican” tas iškil- ciai nieko nep

buvo išleistas su ki- munistų plakatus ir juokiasi rres ir banketą gražiai apra- 
nkais tTmintiniais ir at- šonus susiėmę. Buvęs meto g§. Korespondentas.

Jame merika šiandien nedali but paskaitoms, bet ne kuni
gams. Kodėl trio vra? T--

vėhau 
tais le
gabentas i Meksiką. Dabar distų žinyčios piyčeris Kr. 
jis džiausdasi. kad Meksiko- bilius. kuris dabar dirba lai- 
ie jaučiasi kaip danguje, vų dirbtuvėj. pavadintas 
palyginus ją su Bolševikijos “Frofessor” “nok” Bosto- 
pekla..

CHICAGO. ILL. 
Mirė Vincas Rinks-

dintas ir platinamas.
kalba apie pokarinę Jeffemono laikų Amerika. • 

ašyto- Anglijos darbo žmonės, 
apie tą p*vo krauju išpirkę laisvę 

raportą kalba taip: ‘ Litu tautu, kurias pavergė
Mažiausia, kas galima sa- ™<*>. Viliją dar turės 

kvi apie ši rapottl. vra tas. ^Y0'.1 ir su vldau.s front° 
kad jame iškelti' siūlymai - savals vcnre-
lodyte rodo, iog po šio karo a,p* "ca’
bus visiškai negalima da- tori iu kova.

tis.-

ar sunki bus 
parodys atei-

G. D.

dėl. kad tos snnu'T® r* radj. 
ra vedėki biio tei®vbės, bi o 
iškultu1 intes liaudies.

T. J. Kučinskas, 
Juozas Laurinaitis, 
Petras M. Kaltis.

Vasario 13 Worceste'’yje 
bus didelės lietuviu iš

kilmės.

CLEVELAND, OHIO.
Komunistai savo draueo la

voną paliko ligoninėje.
Clevelando miesto ligo- 

R. Nizara) jau nebe redak- ninėie nesenai mirė vienas 
torius, bet “redaktoras”— lietuvis, Vincas Ledas. Jis

no! Gi “Laisvės” redakto
rius Mizara (parašvta:

bartinė nacionalės vynau
sybės koalicija. Nors kon UFTUVUJ LAISVES MY-Rinkevičius. servato: ių raportas del svic- 

kauntės igoninėje a’:-ių duoda tam. tikrų kre
kenomis mirė senas valst- bei. už gynima

Cook
šiomis dieno 
Chicagos gyventojas, 
cas Rinks-Rir.kevičius.

LCTOIU DRAUGYSTE
Tt!.,

:n

Pereitame numeryje ra 
fiau. kad Rinks riili kaun-

4T F Uk TV o

A. K. — Drrn’,
eilute® cavome. bet rr^>' °, 
ked negalėsime

qrf j-p •noiš"?.ik'rt'3 
ra t/u‘®vt-lp.c.. Prmo- 

'i '- tęs iš lietu
viu vefrirm

VaJdyba 19! 1 melams: 
bet PUTU ,lu»»ra« M aė'iiis.9OC Pn-.eri*t •!.. III

VICE-eiRM.—S. Gintaras,
E29 S. Vietory st., V/aul'esran, III. 

PROT.. RAST.—A. Salnrkas.
S12 Rth st.. Waukejran, III.

IfcP — Kazimieras Vtitekunas, 
E»e*r»-h «t... Watikejran. III. 

FIN. RAST.—Emily Kernari",
720 Vine PI.. Waukegan, III

turėt -''Lio bendro su visuo- kasos gi/>««ai — n. Lauraitis.

“msucmenės mte'-esų, 
visas raportas reikia skaity- 

pr i va taus ver-ti vien himnu 
s’o garbei.tai, turbut. dėl to. kad lšro- senokai gyveno Clevelande.

Ateinanti sekmadieni, va- dytų rusiškiau. Ir magary- Buvo menkai, išsilavinęs tės ligoninėje, be vilties pa- R?p-> to autoriai atmeta
sario 13 d., Ims didelės Wor- čiams jis dar tituluojamas žmogus, bet gęrai išmokęs ̂ veikti. Taip ir buvo, jis mi- bet kra Ja nacionalizaciją—
cesterio lietuvių iškilmės di- “Rusijos konsulato atsto- vigus komunizmo pOtprį’-F?- v-ė greičiau, negu daugelis vaht- h'"< ravėti. Jio nenori
džioioj miesto Memorial vu.” 0 gčspodin “P. Roton- Mat, “švietėsi” iš komuni®- valė jo tikėti

laevtu- Velionis buvo pažangus ____ ........~
Be to. buvo puste^ninkas žmogus. Ko! b-no sveikas, ^VPta profesinės sąjun-
------  ’ V’^liptuv,n or' gos (uniios) yra padariu

_ _ _____ sios daug gero. bet senu pa-
iški’ir.es ren ria risi Worces- šia, kas juos rašė ir kas draugu prisišaukti, atsida- Yriams. pratimu keliama klausimas
terio lietuviai bendrai. Toks spausdino — žvdeliai. kurie vė likimo valiai. Bet netikė- Kadangi ii? buvo netur- epie da bininko teisę “pri-
vieningumas. tai graž s da- nemoka lietuvių kp'b-s. ar tai *i aplankė vienas drau- tingas, tai laido'imu teko klausuti ar nepriklausyti”
lykas. negrametnie'i mūsiškiai lx>- gužis ir pristatė į miesto li- rūpintis jo artiniems drau- uri ;J. i-r i: miglotai kal-

Worceste io lietuviu kolo- munistai? oonine. Pagulėjęs tenai ke- gams. l ama mie biurokratiją,
nija yra patriotinga koloni- Įdomu da ir tas, kad tarp lias dienas. Ledas mirė. Te būva jam lengva Ame- iiaursim . vie protekciją
ja. Lietuvių čia gyvena gana savo kalbėtoju komunistai Manyta, kad velionį pa- rikos žemė.' J- K. smulkiam bizniui ir baigia-

Auditoiijoj. Bus pardavinė- skus” pažymėtas kaip “Lie- tų spaudos. Skaitė “Vilnį 
iami 4-tos Karo Paskolos tuvys.” ir kitus tokius raštus,
bonai ir kartu bus Lietuvos Lawrence’o lietuviai ne

mo apvaikščiojimas. Šitas viens kitam, juokiasi ir klau- susirgo ir negalėdamas ?aPLzaciJo?e ir a?ineJ° lalx

eiiiavi

menės k.or.trolc gąmvbai. 
Nors raporto arioriai pripa-

Paulina White.
MARŠA LKOS — Jonas Stoikus,

M. Kernatris
Susirinkimai būna paskutinj ket

vertą kožno mėnesio, 7:20 vai. vaka
re. Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
•r Sts.. W»i)knr*n. UI

LeUAie.

rę'p? jt v 

r a v’T’ •• '

VIETA MALONI TP 

Viee»l'»,, Ciė’rir-vtt A fa”* 
gardžiai pagamini-i V? ’

gi t ir UikanJr’M.
Čia iaunaira ir ’VH.i'zaunaira ir» ■ u’M* ri» l

MlilBt t 
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I
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RADO NUŽUDYTOS MOTERIES LOBI.

Chicagoj nesenai buvo nušauta Amerikos diplomato \Vil- 

liamso žmona. Ją nušovė moteris plėšikė, kuri buvo pasi

slėpusi jos kambary. Dabar detektivai rado nušautos mo

teries pavogtus deimantus, paslėptus viename Chicagos 

viešbuty, čia matosi detektivai ir nužudytos moteriškės 

vyras~ _______________________________________________________________________________________________________________________

Dvidešimto Šimtmečio
Kryžiokai ir Vagys

Kodėl Maskva Pataisė “Demokra
tiškiausią Konstituci j ą ?

Kas Laimes Karą: Rusija 
Ar Jos Talkininkai?

Yisase valstybėse ir visi j lės, jos tr; . kėši labai pama- 
žmonės daug kalba apie'žu. Voki iai dar turi Kri- 
karą, ypač tos ar kitos pusės voi Rogą >' Nikopolj. Vie- 
iaimėjimus. Bet pastaruoju nas anglą šaltinis leidžia 

suprasti, ad šioje srityje 
vokiečiai daro gigantiškos 
pekuliaci. s žygi. Jie spe

kuliuoja t », kad pavasaris 
ir kartu 1. isvas jų kariuo
menės jut jimaš ateis pir
miau, nei: -įsai bus suspėję 
pridaryt mtų nuostolių: 
kad jie .ali laikyt visą 
Dniepro A tunės teritoriją, 
kol Vakaruose bus sulaukta 
alijantų invazija, ir atmuš 
ta. Vokiečiai tą mano pada- 
•yti. Jei pasiseks musų (ali- 
antų) in ..zija Vakaruose 

—nebus svarbu tai, kas atsi
tiks Rusijoje.

“Taip gal ir bus. Bet pats 
faktas, k:, d vokiečiai pasi
šovė šitaip spekuliuoti, rodo 
ir kitką. Rusų ofensyvas 

• į Ukrainoj nėra pasiekęs to 
galvoja ir kalba. Yra rim-! Punkto- J ;,d’
tesnių .žmonių, kūne į tas vįiksIį f ri kontroliuo-.i

da ir. reikia sakyti, neįud- £1 ? i
ną propagandą šioje; neto- į; pabraukimo. 
ie nonme pacituoti žinoma •
komentatorių Fletcher’i “Turim galvoje šiuos
Pratt’a. Sausio 24 d. Over- reiškinio. reikia sakyti
seas Nevvs Agency davė jc tiek: neži rint sunkių kovų, 
sraipsni. Jis yra toks:

“Nuo to laiko, kai na
ciams nepavyko jų kontrata
kos prie Kijevo, iš Rusijos

laiku ypač kalbama apie ži
nias iš rusų-vokiečių fronto. 
Lyg tyčia, iš Rusijos ateina 
daugiausia žinių—ir oficia 
lių pranešimų ir šiaip viso 
kių aiškinimų. Tie praneši
mai ir aiškinimai kalba apie 
didelius rusų laimėjimus 
Vienur raudonoji armija iš 
mušė “tūkstančius vokie
čiu.” kitur buvo išlaisvinti 
“šimtai miestelių,” ir taip 
be galo. Natūralu todėl, kad 
tas žinias skaitą žmonės vi
sokiu išvadų darosi. Pavyz
džiui. komunistų spauda 
nuolat kartoja, kad vokie
čių aimija “tuoj bus išgrūs 
ta iš Rusijos” ir kad raudo
noji armija “tuoj išlaisvins 
Lietuvą.”

Bet ne visi žmonės

Maskva pradėjo 
'‘monkey business’ą. 
sario pirmą Rusijos “aukš
tasis sovietas” vienbalsiai 
priėmė komisaro Molotovo 
pasiūlymą pataisyti “demo
kratiškiausią konstituciją.” 
Pataisa tokia: šešiolikai 
sovietinių respublikų sutei
kiama teisė turėti “nuoša
lus” krašto apsaugos ir už
sienio reikalų komisariatus

Šitą apgavystę Maskva 
vadina “autonomija.” Su 
praskite: sovietinės respub
likos, kaip ir anglų domim
os, dabar tvarkysis sava- 
ankiai. Tik dėl visų bendro 
saugumo jos turės ir federa- 
linius ryšius.

naują 
” Va-

dies atstovai” ėmė ir sukvai- kalikai, jei Anglija ir Ame- 
Iiojo. Lyg tas šunelis, savo rika atsisakys tas “respubli- 
poną pamatęs, jie šoko iš kas’’ pripažinti, jei atsisa- 
vietų, plojo ir klykė. Matyk, kys per užpakalines duris 
musų saule, kad mes geri—- Įsileisti Stalino “diploma- 
pildome tavo valią... tus ’ Į svetimas valstybes.

Tiems bolševižmo mor- Komunistai rėkaus, kad 
čiaus katinams nuraminti Jungtinės Tautos, visų pir- 
reikėjo barškint skambalą, ma Anglija ir Amerika ne- 
Tik tada jie suprato, kad geibia jų ‘demokratijos.”

Sana- . . • Tuo riksmu Maskva kartuBet visgi, kodėl šitaip 
daryta? Ko norima tuo pa-'
siekti ?

Kaip sakėm, Maskva nori; 
kyliuoti Angliją. To siek-j 
lama ji ir skelbia “autono- i 
uniją” sovietinėms “respub
likoms.” Paskui ji reikalaus 
tas “respublikas” pripažinti

Kurie da nežino (tokių | ir duoti joms atstovybės tei- 
vra!) Stalino diktatūros re- šių užsieniuose, šešiolika 
rimo triukų, šiai apgavystei ' sovietiškų atstovybių kiek- 
rali patikėti. Jie sakys: ma- vienoje valstybėje — tvt- 
tote, bolševikų diktatūra i veikas raudonųjų diplomatų 
nėra taip bloga, ji demokra- i (jei nesakyt, konspirato- 
tizuojasi... iių), ir tiek pat balsų busi-

Tuo taipu Maskva siekia moję taikos konferencijo- 
ko kito. Ji bando kyliuoti ie! Stalinas juk žino, kad 
savo talkininkus, visų pirma nei vienos tų “autonominių 
Angliją. Kartu ji nori pa- Į respublikų“ Įgaliotinis ne
slėpti begėdišką plėšikavi
ma.

bandys pas.ėpti savo plėši
kavimus — svetimų žemių 
grobimą. Šiaip ar taip imsi
me, Maskvos pasišovimas 
jieškoti “strateginių sienų” 
buvo ir yra nepopuliabus. 
Visi supranta, kad sumušus 
nacių Vokietiją ir Japoniją, 
Rusijai negręs joks pavojus. 
Tai kam jai reikia tų “stra
teginiu sienų”? Kokiu išro-
kavimu nerimą 
silpnesnius kaimynus?

skriausti

Nesenai prezidentas Roo- ka.” Atbėgę Į galeriją, jie 
seveltas paskyrė specialę klausė: “Kur randasi tie 
komisiją, kurios vyliausia garsus piešiniai?” 
pareiga bus: sužinoti, iš kur Atsakymas buvo toks: 
ir kiek meno kurinių yra pa- “Nežinome.” Mat. pirm at- 
vogę naciai. Jei tie kuriniai eisiant naciams, francuzai 
bus rasti, aišku, juos grąžins da spėjo tuos piešinius pa
teisėtiems savininkams. Ko- slėpti! Hitleris ir jo bernai ateinančiu
misijen ineina 2 Vyriausio- tūžo. bet tai nepadėjo. žinių pagrindi-
jo Tribunolo teisėjai. Stone 
ir Roberts.

Darbas bus nelengvas. 
Da nei a pilnų žinių, iš kur 
ir kiek naciai vogė. Bet tai, 
kas jau žinoma, leidžia sa
kyti. kad naciai yra patys 
aršiausi dvidešimto šimtine-

Sakoma, kad vokiečiai 
yra metodiški žmonės. Na
cių režimas tą metodišku
mą išplėtojęs iki paskiau 
sios smulkmenos. Okupuo
tose šalyse vesta ir šiandien 
yra vedama organizuotas 

...........  . ..........  . .......... vogimo darbas. Jam vado
čio plėšikai. Štai kas jau ži- YauJa buvęs vistų auginto

jas Himmlens. vienur nau
dota plėšiko metodiškumas, 
kitur — niekšiška apgavys-

kurias naciai veda Rusijo 
je. tas kovas jie daugiau ne
skaito s. endžiamų karo 
operacijų teatru 1944 me
tams.”

Tokia yra komentato
riaus Pratto nuomonė. Mu
sų supratimų. ji yra teisin
ga. Ties Novgorodu, tie:

Visų pirma, reikia pa
brėžti štai kas. Agituoda
mas už savo boso Stalino

Nėra jokio išrokavimo, 
nėra pateisinimo. Yra vien 
ekspansija, tęsinys caristi- 
nės Rusijos imperialistų po
litikos. Kas kita, jei kalbėsi 
apie “autonomija,” apie 

drys kalbėti ir balsuoti priešl “lygiateises respublikas” ir 
Kremliaus valią. Tuo budu!fedeiacųą apgausi 

‘ e valsty : Pasaul! ir turesi g”*! ■
štai koki “monkey busi- 

’ą” pradėjo Maskva. Ir 
da nelaimėjusi 

i,.ikaro! Bet jei jos apetitai 
dabar, tai

nis tonas yra kupinas padrą
sinančio abejingumo. Rei
kia sakyt tiesą, išlaisvini-į _____________

rnas Leningrado, kuri spau Leningradu rusai turėjo pa 
de vokiečių armija, yra tik- gigekimŲ. ųe- taį nėra toki* 

pasisekimas: taip patras
naciu aimnos išvijimas nuojp.
Suomiu Įlankos, tarp Lenin
grado ir Kronštadto. Bet lu

to kie
pasisekirr 1. kuriuos galėtu-

noma;
1. Naciai išvogė visą 

Olandijos karališką meno 
galeriją.

2. Jie pavogė visą rusų 
Katrės Didžiosios piešinių 
kolekciją.

3. Pavogė visus Hapsbur- 
gų dinastijos sosto brangak
menis.

4. Išvogė kone visus fran- 
euzu ir flamandu meninin

tė. Tai priklausė nuo aplin
kybių. Kur plėšti neparan
ku. ten vartojama tokia

Stalino žodis kito 
bėse turės būt labai svarus.

Kaip matot, Stalinas nori ..
‘sakymą, Molotovas tame “sekti” Angliją. Jos domi-i Pradėjo jį 
-ovieto posėdyje pasakė, nijos turi savo atstovybes ir 
kad raudonoji armija jau balsą. Kodėl Stalino “res-J 
•uošiasi “tuojau išlaisvinti publikoms” to neturėti?'
Lietuvos, Latvijos, Estijos. Bet ką bendro turi tos “au. ' 
Moldavijos ir Suomijos Ka- * tonominės respublikos” su 
elu respublikas.” anglų dominijomis?

Karelų “respublika” bu- Nieko. Nuo anglų domini- •
■o sudalyta po suomių-rusų jų jos skiriasi, kaip ugnis 
karo 1939-1940 metais. Pa-‘nuo vandens. Pavyzdžiui, 
kalcio valstybės buvo oku- tokia Kanada turi savo va
duotos po to. kai atsirado liūtą ir savo parlamentą, ku-

nes

jei
nepasotinami 
kaip bus po karo?

Bus blogai. Jungtinės 
Tautos gavo talkininką, ku
ris viena ranka šaukiasi jų 
pagalbos, bet antroje laiko 
meili. Nacių Vokietijos dik
tato! ius H itl e ris už okius

ir.igus negalėtų pirkti šito- 
įkies pagalbos, kokią jam

j įstatymus •suteikia Studijas. už dvka,
__________w..„o____ ___ „_______ ės padėti ar Ta pagalba, tai kėlimas

,iauh- . oet to11 g1 <^1-jja tajp pat į)Uvo pagrobta.: nepadėti Anglijai kariautiį Jungtinių Tautų sąjungoj 
2.1.15:' eatsiklausus jos gyvento-:prieš nacių Vokietiją irtt.'kivi cų i? juro pastangų 

’ų valios. Kanadoj sėdi tik vienas -An-! trukdymas; Ir rangiau. Na-
Vadinasi. tas teritorijas glijos atstovas-gubernato- ba”eJ ~\rf ?. net

Maskva skaito savo nuosa-irius, kurio teisės yra apribo- načio.’e Vek^jyo'e. pas de- 
•ybe! Skaito nežiūrint to'tcs. mokratijes su ninku* kelia-
rakto, kad Anglija ir Ame-! Tas pat kitose angių do- rr>a vis daugiau abejonių

urcr menu.
naciams.

- ............................ x . pasitraukė,sų laimėjimai pietuose grei- ^uo bet toli 
131 JT#

ėiau tenka vadinti pagerini-į^" vo;^ Kelj^ 
mū savo pozicijų ------
kiečiu katastrofą.

boin Irai agi rrkfcr\dJV CAkM.'VI -V r i r
Vokiečių aimijt jno-Hitlerio sąjunga. Molda- Ji dagi turi teisės padėti a

‘krauju cementuota” stan- ris leidžia savo

mū savo pozicijų, o ne v o- į traukimui nėra atkirstas
nacių armija nėra apsupta. 

“Šiaurėje vokiečiai sku- iš tų atyrimų, kokių vo 
botai pasitraukė iš gerai kiečiai jau turi, jie matyt

“Perkame meno fortifikuotų sričių, kuriose yra gerai apskaičiavę rau- rika šitos teisės Maskvai ne-iminijose — tokiose, ' kain dėl to. koksgudrybė
kurinius ir uz juos moka
me gryną pinigą!”

Visi žino. kad Vokietijos 
markė šiandien neverta nei 
tos popieros, iš kurios ji pa-

K

ku kurinius, kurie buvo daiyta. Tai pirkimas tokiais

laikyta daug kariuomenės.; donosies armijos jėgas. Ten 
Y iskas rodo, kad rasai gero- negirdėt, kad naciai vario
kai pažengė Į prieki ir nacių tu dider ;s kiekius savo me- 
jėgoms pridarė daug nuo- chanizu .ų jėgų, kiek jų bu- 
stolių. Bet pietuose, prade- Vo pinrr. Visas svarbiąsias

pokarinis 
ypač Europa?lasauns

Maskvos politi- 
tarnauja nacių Vokieti

jai. Hitlerio propagandistai

pripažino. Skaito nežiūrint! Australija, N. Zelandija, 
to, kad Stalino režimas da-! Pietų Afrika ir kitos, 
vė savo parašą po Anlanto Nieko panašaus nėra ir 
Čarteriu, kurio pagrinde nebus sovietinėse “respubli- 
yra laisvė visoms tautoms—

koncer.t- didelėms ir mažom:

ka
Taigi, ši

koše.7 Buvo sušaudytas so- trina delnus ir sako: “Bol-
vietinės Ukrainos “prezi- ševizmas nori praryt Euro-

. . . dentas” ir kitų tokių neva pą. o sąjungininkai yra be
rytų f r-rite naciai laiko Didesniam pasityčiojimui respublikų “prezidentai." i jėgiai. Tik Vokietija gali iš-
daug k; iuomenės, bet taip įg tautų laisvės principo, i Taip bus ir ateityje, kol gelbėti Europą ir pasaulio

liesa, kad rytų fron-prieki buvo pastumtas ir viešpataus Stalino diktatu-i civilizacija...”
tas labai ilgas, ten reikia kvislingas Justas Paleckis, ros režimas. Pagaliau, buvo žinoma, tai yra melas: 
daugiai kariuomenės. Jis karštai sveikino “tautų taisytas da vienas “demo-,bet Maskvos nusistatymas 

Tas faktas, kad naciai vadą“ Staliną: vergui ty- kratiškiausios konstituci- grobti svetimas žemes* yra 
koncer.: joja savo jėgas va- pingu nuolankumu jis dėko- jos” punktas. Jis sako. kad vanduo nacių propagandos 

pateisina jo už “socialistinės tėvynės“ “visasąjunginis

dant Kijevu ir einant to
liau Į nietus. vokiečiai ne
daug traukėsi. Ir tai nežiū
rint fakto, kad tame fronte 

Atimk jos meno vokiečių jėgos buvo nedide- pat T-r 
liks neužpildoma

pa- 
Aust-

savo 'etas naciai
pinigais vistiek yra vagystė. 

Hitleris karta pasakė, 
pavogė meno kuriniai vra “tau-

“Eriuko Ado- sieIa.
, kurinius.

dėti Belvedero 
i ijoje.

5. Francuzijoje 
gaisų piešini 
racija.”

6. Iš Krokuvos katedros itvštnma. LaikvRamiesi šitos
navorti brangus Strosso pie- ■ taisyklė^, naciai ne tik va 
šiniai. ‘ į^ia

7. Naciai navogė brangius

pilyje. įuoja vakaruose. Tiesa, kad sti savo likimą!
-sprę-

svetimus mėso kurinius, 
bet da ir naikina juos. Tuo 
žvilgsniu daugiausia nuken
tėjo Lenki a ir Čekoslovaki- 
;a. Visi jų meno kuriniai, 
kurie okupantams išrodė 
•inkamesni. buvo išvežti i

BERLYNAS—DIDELI 
LAUŽAI. SAKO LON

DONAS.
Visi valdžios pastatai su
griauti, kartu ir Hitlerio 

rūmai.
j iešinius “Sparnuota Per
galė” ir “Venus iš Milo.”

S. Pavogė Rafaelio pieši 
ni “Žmogaus Atvaizdas.”

9. Pavogė italu 
Da Vinci kurini 
Pastoliu.“

10. Pavogė brangų Rem-
' randto kurini “Panora- Via pritildytos vogtais daik- Pačiam Berlyno centre 
ina-"’ . . .,. tais. Kiti pavogti daiktai yra 628 keturkampiai akrai

11. Išvogė Varšuvos pili. gedėti Į Be;lyno ir kitų mie- miesto paversti Į laužą. V’i-
1 urioje buvo sudėti lenkų galeri'as* Kiek jų išliko, siškai sugriauti ar “nepatai- 
karališki deimantai. alijantų karo aviacijai bom- somai apgriauti” propagan-

Cia suminėtos vagystės barduojar.t Vokietijos mies- dos ministerio Goebbelso
žinomos, bet jos tik tvs niekas nežino. Ir, bend- rūmai; oro jėgų ministeri-

, Prieš tas vagys-. rai jn-<ant. po §j0 bus jos (Goeringo) rūmai; slap-
a navmnmnc Tu sunku vjską‘ atgauti—ypač tosios policijos (Gestapo)

rūmai; užsienio reikalų mi

karuos-. pilnai
Pratto ^sakymą, kad rusų didžia malonę 
frontą naciai neskaito !e- mą Lietuvos!

ų piesejo Vokietiją, o kas buvo jiems Vokietijos sostinė Berlynas 
Moteris su netinkama—sunaikino! paversta i dideli laužą. Tai 

Hitlerio. Coeringo, Him- padarė Anglijos ir Ameri- 
mlerio i kitų vilos šiandien kos karo aviacija.

komisaria- malūnui sukti.
pavergi- tas” organizuos krašto ap-i Viskam via savo laikas ii 

į saugą ir jo žinioj bus gink- saikas. Kada nors turės iš- 
jo tipo luotos jėgos. O tai reiškia,! sekti kantrybė tų. kurie Sta-

. padeda gintis
karą’ vien dekoracijai. Tegul ma- publikų krašto apsaugos ko ,nuo Hitlerio. Jie turės pasa-

.... . -ra t • mian^ių kovų frontu. Iš to Paleckis ir kiti
Anglijos jvyi įausy be tun pa^g savaimį gaunasi atsa- kvislingai ten buvo išstumti kad neva autonominiu res-llino režimui 

surinkus žinių, kad nacių kvmas> laimė

kraujuO cementuota
nuom.
dėl ko: ;ie kalba ir rašo apie 
tai, ko jie nori, o ne apie 
tai. kas ra. G. D.

jau
menkniekis
tęs. kurios da nežinomos. Jų
bus daug. labai daug. Kai ta kas buvo sunaikinta na- 
nacių A okietija bus nugale- cjų p. šiandien sunaikina 
ta ir apvogti žmonės neskos a]jj-ntų karo aviacija. Be
savo daiktų, bus įskelti nuo t0 ’ fiaUg meno kurinių bus jos rūmai ir kanclerio (Hit- 
stabųs dalykai. pas’epta. Bus ir tokių atsiti-, lerio) rūmai.

Kas naudojosi pavogtais kimŲ ,kafl ?avįninkai bus1 Londonas spėja, kad na- 
meno kuriniais. Aišku, na- mirė ar nacių nužudyti. Ne- čių vyriausybė jau apleidusi 
cių partijos viršūnės, piimoj turint žinių, nebus galimy- Berlyną, nes ten jau nėra 
< ietoi Hitleris ir jo leitenan-j pavogtų daiktų jieškoti. reikiamų patalpų.
tas Goenngas. štai vienas Naciški kryžiokai vagia:---------------
payvzdis: .. ne tik meno kurinius; jie

Kai nacių Vokietijos lc- vagia viską, kas yra vertes- 
gijonai nugalėjo Francuzi- nj0 — mašineriją, rakandus . .
;os armiją. Hitleris. Goenn ir kitka Kai baigsis šis ka.| Lietuvos požemio spauda 
r as ir Himmlens atbildėų, ,as ir įus padarytos sąskai- praneša, kad buvo nušautas 
i Ta yziu, ir visu pirma puo- togų piaukaj šiaušis skaičiuo- Vendziogalos policijos vir 
L ' meno kurinių Valeriją janį tuos milžiniškus nuos-

1€TS. <lU v ’iaC-'Vs tolius, kurių pridarė naciai,
l unniai Sargyba Nav dvidešimto šimtmečio kry
ti • m ‘Anatomijos Pamo-,žioRai jr va£fvs K V

nisterija: valstybės iždinės 
rūmai; švietimo ministeri-

NUŠOVĖ LIETUVI 
KVISLINGĄ.

šininkas. Nušautasis "pasi
žymėjo” tuo, kad gaudė jau
nimą ir ji atiduodavo vokie
čiu vergi jon,

Bet ir toji dekoracija grei- Vis-tiktai, jums teks buri j;
tai nušuto. Stalinui atėjus liudininkais didelio riksmo, ungą? Gal ji savo “monkey 
i posėdžių salę, tie “liau kuią kels Maskva ir jos pa- business’ą” sugalvojo namų 

~ mitybai?
Mes nenustebtume. Savo 

tikslui siekti bolševikai ne
sirenka priemonių. Kartą 
’iems buvo lengva išduoti 
demokrati'as — kodėl da 
kartą to nedaryti?

Anglai suko, “vvatch your 
steps.” Ši posaki reikėtų 
naraf’azvoti šitaip: stebė
kite Maskvos Rūkorius! Jie 
kepa naują “kiškio pyma- 
eą.” Jei negalės kitiems 
ii iišti. petys turės ii imti. 
Bus vienaip ar kitaip—ma
tysite. St. Strazdas.

Čia Vyksta Baisios Kovos

Sis nėlapis parodo Italijos karo frontą, kurį dabar vokiečiai pradėjo pašėlusiu smarku

mu akuoti amerikiečiu-' ■> ingius. Juodos rodyklės parodo kuriose vietose tos kovo.

'•Vht:i.B i’ i

LIETUVOJ VĖPA VYRŲ 
GAISRININKŲ.

Vienas švedu laikraštis 
praneša, kr J Pakaičio vals- 
tv’kėse gaiš A rika pareigas 
dabar eina moterys,, nes 
stoka vyrų. -krisrams gesinti 
imami ir vaikai, tai p 12-14 
metu amžiau •
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Manitoboje mirė lietuvis skyrė su gyvaisiais.Jonas Janušis. Janulis turėjo 55 metus
1943 metu gruodžio 2o ^iaus, priklausė SLA 126

dieną nikė lietuvis Jonas k\\°P?J- 20 metų jis
Janužis. Jis buvo palaidotas •V‘e^1-v^\ taipgi ir
Mae Gregor kapinėse, Ma- kitus laikrascius. . .
r.itr.bn- VellOniS DUVO labai SlUl-mtoooa. piovmcijoj. » n ...patiskas žmogus. Paliko di-

Velionis buvo kilęs iš Vei-heliam nuliudime savo my- 
verįų, Lietuvoje. Būdamas Hmą žmona, tris dukteris ir 
vos 10 metų amžiaus jis ap- du sunu. Duktė Salomėja 
leido gimtąją šalį ir išvyko jsu yra vedusi, gi antroji 
Škotijon. Kai sulaukė 13 duktė Elena dirba Montlea- 
metų amžiaus, jau pradėjo !o miesto raštinėje. Trečioji 
dirbti sunkų darbą, anglies duktė Natalija tarnauja 
kasyklose. Ten dirbo per 12, Kanados armijoje, “Cveks” 
metų ir paskui atvyko į Ka-‘ skyriuje. Sūnūs Antanas Ja- 
nadą, būdamas 25 metų nv.šis irgi tarnauja Kanados 
amžiaus. Apsigyveno Syd-. aimijoie — aviacijos sky- 
ney’je. Nova Scotia. Čia ir’riuje. Su tėvais buvo tik jau- 
vėl per 21 metus diibo ang-Į niausiąs sūnūs Petras, 
liu kasyklose. Aišku, toks A
dirbąs suardė jo sveikata ir . šermenyse vaikai negale- 
1936 metais Janužis metė ?° dalyvauti kaJ-° 
savo darbą, atvyko i Mont. "eĮe.do tai darytu Bet jie 
.eala. Bet paūvvenes iki Į P,ls,“nt® gyvų gebu varnu 
1943 metų kovo mėnesio jis!1™*- kune buv0 gautl lalku- 
nusprendė apleisti miestą, i Jono Janušio laidotuvėse 
Mat, anglies kasyklose dir- : dalyvavo daug svieto, visi

vietos lietuviai. Ir iš toliau 
atvyko geri Janušių drau
gai. Kamą į kapus nešė šie 
lietuviai: P. žemaitis, P. 
Liokevičius. J. Liokevičius, 
P. Vaivilavieius, P. Balčiū
nas ir anglas Kepeiys.

Janušio šeimai linkiu

bant nukentėjo plaučiai ir 
miesto oras Janužiui jau ne
tiko. Tad nutarė keltis į pro
vinciją, kad tyrame ore pa
gerinti sveikatą. Atvykęs Į 
Mae Gregor jis pasirendavo 
faimą ir joje triusėsi. Tain 
buvo per vasarą, kol oras j 
buvo gražus. Bet atėjus žie j nuoširdžios užuojautos, o 
mai. Janušis pradėjo sirgti. J iam tebūva lengva šaltosios 
Trumpai pasirgęs, jis at si-‘ Kanados žemė! F. V.

įvairios žinios.
PENKIŲ T.

ZIJA ;T

Associą: 
agentūra s 
kiaušio;! 
buvo peni i 
Kareivi1? ~ 
ciią ir ki I. 
jos, Anieri • 
Graikijos u

UZ) 103, 
“5* ofe ka

riški ir pkL’vbc-s laivui.

VĖL NAUJAS GINKLAS..
Karo sekretoriaus padė

jėjas Pattersor. buvo pašau
ktas Į Senato P.umų milita- 
riams reikalams spręsti ko
misijos posėdi. Be kitko jis 
pranešė, kad Jungtinės 
Va’stijos turi “labai sekret- 
ną kovos lėktuvą.” Jisai bus 
pradėtas dirbti da šįmet.

SUDEGINO FRANCUZU 
MIESTELI.

Šveicaių laikraštis “Jour
nal de Geneve” praneša, 
kad Houte-Savoy apylinkė
je. Francuzijoj, naciai sude
gino franeuzų bažnytkaimi 
Poullv. Miestelio deginimui 
naudoti tankai. Naciai ker
šijo f’ancuzams už partiza
nų veiklą.

GERI KAIMYNAI— 
KOKIA KAINA?

r t is metus išleista netoli 
ceri bidonai dolerių.

2 = Lraskc- senatorius But- 
jc." suko, sau Amerikai iu- 

i daug. kainuoja palaiky: 
gero kaimyno santikius su 
lietu Amerika. Per pasta- 

: uosius tris metus išleista 
riet $5.733,933,543.

Butler kaltina Roosevel- 
to administraciją. Kai ku
liais atvejais ji daranti “vi 
sai nepateisinamų išlaidų.”

Butler yra republikonas, 
aršus naujosios dalybos prie
šas. Jo kaltinimus nereikia 
skaityt grynu pinigu.
PASKANDINO DVYLIKĄ 

JAPONIJOS LAIVŲ.
Karo departamentas skel

bia. kad Ramiajame vande
nyne Amerikos 'submarinai 
ir karo lėktuvai paskandino 
da 12 japonų laivų—devy- 
nius prekių ir du transporto 
laivu.

tll iiŠk. raakose.

o.<L. kvailybių. 
P?iOd\TTlų”

;c iikė ir vie- 
ri us j iuVOilŲ

gra-

ii;-;:

Z .4.1

tur

as,;;u vienur raaę 
sueiliuotus lavonus, ki-

Krūvomis suverstus: 
esą, naciai, norėdami savo 
Iriminališką darbą paslėp
ti, iš vienų duobių lavonus 
atkasė ii’ į kitas duobes už
kasei ’;.n j.'.' j.

Intriguojanti pasaka, bet 
ji mažai skiriasi nuo tos pa
sakos, kuri žinoma kaip 
“tūkstantis naktų ir viena.”

Maskva, matyt, neturi 
kuo pateisinti savo užsispy
rimą, diktuoti Lenkijai to
kius rubežius, kokių ji nori. 
Tam jos “investigacija.” 
Bet iš Katynio tragedijos 
Maskva daro šlykščią ko
mediją. Tokiu desperatišku 
uolumu norima rankas nu
siplauti. Kam to reikia, ar 
sąžinė negryna?

Kol nėra aiškių ir bešališ
kų Įrodymų, kas nužudė 
lenkus karininkus, nėra rei
kalo kreipti domės nei į Ber
lyno. nei Maskvos “investi- 
gacijas.” Viskas, kam gali
ma tikėti, yra tas: lenkai 
karininkai buvo nužudyti. 
Gi iuos galėjo nužudyti ar
ba bolševikai, arba naciai! 
Kurie — da nėra davinių. 
Juos galės duoti netolima 
ateitis, jei bus galimybės 
;ią tragediją bešališkai tir
ti.

Kalbant apie šią tragedi
ja. da galima pasakyti tiek, 
kad savo darbais ir bolševi 
kai ir naciai yra demonstra
vę daug barbarizmo; vieni 
ir antri tikri bučeriai. G. D.

nūn 
■di

deli ’ ; : karinin
kų Ilvc: • . Tuos lenkų ka
rininkus buvo suėmę rusai.
kada raudonoji armija Įsi- taipu pati rusų v*.;;/;.. n- 
veržė i Lc-nkiją. bar vedė tyrinėjimus — nei

Tai buvo Lenkijos pada- lenkų ir nei kitų atsiklausu 
iinimo metas, kada bolševi-' si. Taip dalydama ji Įžei- 
kai ir naciai turėjo “krauju džia ne tik lenkus, bet visus

f.-.
nors . r. .rijo 
i ad Raude n ris
vienšališka u..aT 
taipu pati rusų \e ......

iš Pidaus Pasaulio
MEKSIKA. ISPANIJA.

Lenksi muša žydus.— Fašizmo centras. — ONA
Meksikoj yra karo pabėgę- praneša, kad Ispanijos mo
lių stovykla, kurioj gyvena narchistai ir falangistai pa- 
apie 700 žmonių, jų tarpe darę planą paversti Ispani- 
27 žydai. Lenkai pradėjo ją pasauliniu fašizmo cent- 
toj stovykloj žydus mušti, ru, jeigu Vokietija bus su
kilo skandalas, kuriam iš- mušta.
tirti buvo pasiųsta tarptau------------------------------------
tinė komisija. Dabar siūlo- ’Šv. Jono Evangelija, 
ma. kad nusidėję lenkai bu Ir daug kitų gerų skaitymų veltui, 
tų iš tos stovyklos pei kelti į £ wXfton,r
naciu stovyklą. **go 13. 111.

Chic
(9)

Maskvos pranešimai skel
bia. kad šiauriniame fronte 
raudonoji armija paėmė du 
geležinkeliu mazgu — Vo- 
Jcsovą ir Tosną,

Dega Japonų Įrengimai

Nakties laiku dega jaji >.i.i a-įdėliai. i.- visokie (rengimai \Votje saloje 
kuri priklauso prie Maršalo salų grupės, šita salų smarkiai subom- 
bardavo \ine«-«kns laivynų*

VOKIETIJA.
N£xiai Į požemį.—Vokie

tijos užsienio reikalu minis
terio padėjėjas Habicht ta
po Įpareigotas sudaryti na 
cių organizaciją, kuri galė
tų veikti “uožemy” (slap 
ta), jeigu Vokietija butų su
mušta. Anie tai praneša 
ONA.

Reikalingas Darbininkas.
«

Gera proga pasi Kuoduoti nuo armi
jos ir išmokt vištų ūkio.

Gera alga ir pragyvenimas. Vyras 
pageidaujamas tarp 18 ir 50 metų 
amžiaus. Jaunam gera proga pasi- 
liuosuoti nuo armijos, nes darbas 
prie vištų ūkio yra '‘essential.” Tin
kamas žmogus po 2 mėnesių gaus 
iki $100 per mėnesi. Ir kartu galės 
išmokti vištų ūkio bizn} vesti. Kreip
kitės šiuo adresu: (8)

Jonas Stevenson.
298 High st., Randolpb. Mass.

Sveikata—Brangiausia Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMSPamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų 4 Švininis, 
Augineni .is. žievėmis S--lc-
Inmis ir Lapais. Joje te' -a 311 vardų 
visokių augalu lietu-- ar.-. Ii ik ai
ir lotyniškai, ir paai • -tai kokias 
ligas gjdo ir kaip re .ia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampu nesiusti 
Kanados doleris dabar tik 80 centu.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00 Pinigu* 
geriausia siųst* Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresą : (-(

PAUL MIKALAUSKAS
140 Atbens Street.

SO. BOSTON. MASS.

raumenų
SKAUSMU

gauk

Ge: biama Redakcija: Pii-!
: iu mokesti už “Kelei-I 

i — sau ir da vienai drau- 
4š:iu man- pranešti, 

u i pririunči' ; 
" " -turiu dar ; į 

| i iu uu- S
• -u’’ Taip nat no 

ris ir mano draugė.
.r jums viso gero,Paul Balchen, 

Chicago, III. 
Petronėlė Lams&rgienė

■ PAIN-EXPELLER
L
 nuo 1867 metu . .vpatikimas šeimos tepalas I

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO 

padarytas ii tikro-
. jo Castile muilo.
J U. S. P. Išplauna 
j pleiskanas ir viso- 
l kius kitus nešvaru- 
} mus ir sustiprina 

odų. 50c. ui bonkų.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

j Aliejų ir Odų Gydančių Vaistų 
! Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
I plaukų šaknims ir Odos gydymui
• 50 centų už bonkų.
J Pasižymi savo gerumu. Prisšun 
t čiam per Paštų į visas dalis Su
♦ vienytų Valstijų.
J ALEXANDER’S CO 
} 414 W. BRO\DWAY

SOUTH 3OSTCN v. A.

r5 fvvl

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
ronotų kojų Ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Moatį

Vėliau kai Hitlerio lerio-1 ^užtenka ir to. Rusų vai- nai plolė RL5a pasteSjiT^ '-Izriestila'
vėl pripažino Lenkijų kaip ^0 2«
nepriklausomų valstybėL P1!44. lletarls Priapus ras--
Bet apie tuos karininkusinie- J®?’ ,kuTaii ‘>uoIa'T'a tr“v KAJltSKOJIMAI 
kas nieko nežinojo. Lenkai,t,?e,.I?n„la» ,'7™»Wbe

visur iieškojo sa-'™5“*1

sucementuotą’’ sąjungą. savo talkininkus.

1814 S. Water 8L.

‘Iz-j
teiravosi, visur jieškojo sa- /iTOV*J<l sa^°- 
vo karininku, tik be pasise- “Akyvaizdoje
kimo. Maskva išsisukinėjo.; mu faktų, lenkų vyriausy- C
vienaip ir kitaip aiškinosi, bės rolė darosi vis aiškesnė. . chusetts valstijoj. Aš trokštu su juo 

1 Alrt-raioi nalvv a n d a m -A Gusižinoti, todėl jei kas apie jį žino. Lenkai sako, kad Boise- A.5?131, °a , teiksis man apie jį praneštu už kų iš....... ’ , šmeižtu kamoaniioie. JI Sle -;alno tanu aciu. Tunu svarbų reikalųVikijoj dingo lo.OOO jų ka- 1 .. JT _<erJdima Pas ji. (6)rininku lenkų haunies SKeicumą. Mrs Michaiina Vilkins,
r> X * • r • -• ~ Norėdama patenkinti Hltle 175 Monadnock Lane,S^:',S>kSaX<ioaįlį ji P— «« r u

gauta tokių žinių:1 , bu’rdienė, pajieškoni Vinco Halabur

negmcija-
Aš Michelina Baliukevičiutė ęajies- 

kau savo brolio Juozo Baliukevičiaus, 
kilusio iš Vilniaus krašto. Trakų ap-

tur 
lenska. ! kurios žmonės deda visų 

pastangų sumušti rusų ir 
lenkų bendrą priešą, kaitų 
ir visų laisve mylinčių žmo- 

Naturalu. lenkai nustebo nių priešą. Veikdama bėnd- 
ir susijaudino. Jie kreipėsi Į vai su Hitleriu, šioji lenkų 
tarptautinį Raudonąjį Kry- vyriausybė padarė daug ža 
žiu. prašydami nacių prane- los Lenkijai.’
šima ištirti. Maskva tuo Įsi- Tai girto žmogaus kalba, 
žeidė ii nutraukė ryšius su plūdimas. Budinga, kad ši- 
tremtine lenkų vyriausybe, taip kalba vyriausybės or 
Tuo pat kartu Maskva pra- ganas. Tai ■ a- 'do. kad man 
nešė. kad r.eto'i Smolensko dagumas bolševikų diplo- 
rusai turėjo koncentracijos* mafijai yra. svetimas daly- 

, sovvklą. kurioje buvo laiko- kas. Bet i? tai nėra viskas, 
mi belaisviai lenkai. Rusai
respėję tro* belaisvius pa- T, * - jT 
siimti ir rie’likę naciams. ,!x
Tad. jei rasta lenkų kariniu- J.. 
kų kapai—čia nacių darbas.
Jie lenkus karininkus nužu
dė ir užkasė miške.

Kaip ten aiCio būti, nie-

Katynio miške rasti kapai, 
kuriuose užkasti lenkų kari
ninku lavonai!

dos. kilusio iš Vilniaus krašto. Trakų 
apskričio. Onuškio valsčiaus, Židinių 
kaimo. Turime labai svarbų reikalų. 
Jis pats, ar kas jį žino, malonės pra
nešti mums jo adresų, už ka mes bu
sim labai dėkingi. (7)

Joe Lipševičius.
103 Messerole st.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo kaimyno Jono Rin
kimo iš Krinčino parapijos, Robonių 
kaimo. Kas apie jį žino, malonės pra
nešti man jo adresa. tam busiu labai 
dė’-'inga. Cipriona Ranonis. Rašykite 
taip: (7)

Cipriona Dravvsaky.
1246 N. Arisan avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI

rb

kas nežino, 
kas. T enk 
tuos 
•ierrs r‘

'et svarbu štai 
‘ iravosi anie 

bet tada 
i. kad neturi

neginei 
kad tie ’t ’ 
ti 1940 nu. ik 
metais. I’>« 
čiiamus f; 
Ar buvo 

'ii A r TI 
Ni?k->

r anesimai
ia miške rasta 
iavonu 
aktai' rodo. 
buvo nužudy- 
“o gal” 1941 

S tuos 
’’ patikrin 
sti Am ri:

Norėčiau susipažinti su moteriške, 
kuri gali būt ir su mažu kūdikiu, ne- 

81-- - enesniu kaip 5 metų. Aš esu pavie- 
: is. 51 metų amžiaus, turis 2 išmokė
tus namus ir geri) delikatessen biznį,

kad < kurį laikau savo name jau 18 metų. 
Taigi rimtai )>:oteriškei ateitis gali 

ut užtikrinta. Rašykit (9)
G. Aleksandra

k' X. Ogden avė., Chicago 7, III,

neg:n- I’ajie-kau apsivedimui draugės 
: i p 2" ir :{o n.otų amžiaus. Su pir- 
: .u laišku prašau ir paveikslų prisių- 
:i. kur sugražinsiu jei bus reikalau
ji.a. vš esu 30 metų amžiaus ir fi 

’ •' . a ikši'iu. DanHau anie save pa-
i ; ■ lai ka. Adi-esuokit:.i. r.,

V Vi —<i» .-t., Uutrait, Mieh.

.' V1SK113. 
be jos ži

uUS DitVUS 2M0NE: 
GARBINO SENOVĖJE7r

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinė* krikaeitnybėa gadyBėj* kiekvienas turėtų 
perskaityt, ne* tik tada galea aiikiai aaprasti Dievo buvimu

Knyga didelio formato, tor-. 27 puslapį. Kaina popieros apdarai* 
—i (tu; audimo apd.—JI.25. Piniy-ua galima riųati popierini dolerį 
arba "Monev Orderi” Adraaa -tm sekančiai:KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

aras uropoi
rą ir kitus pasaulioJei norite žinoti apie karą įvykius, tai skaitykite "Naujienas*.

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuviųdienraštis Amerikoje.Užsirašykite “Naujienas** iiandiea. Naujienų prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi- c«gą), $6.00. Chicagoj c ir Europoje—>84Xk 
Money Orderį ar čekį siųskite!
“NAUJIENOS"

17. 3 South Kalsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

'iiuipaiinimui kopiją patiąoiM

i
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Moterims Pasiskaityt
A ’ *' si SKYRIŲ TVARKO_____  M. MICHE1SONIENS. _______

_________________  KELEIVIS, 53. BOSTON _____

V Gausios Ma >s Rankinukai

LAIŠKAI MOTERŲ 
SKYRIUI.

Gerb. Redakcija:
Meldžiu ši mano rašinėli 

patalpinti Moterų Skyriuje, 
kad gerbiama p. Gurskienė 
matytų. Man jos rašiniai 
Moterų Skyriuje labai pa
tinka ir už tai ji tikrai yra. 
verta pagarbos. Nors aš jos 
ypatiškai ir nepažystu, bet 
man darosi lyg ir neramu, 
kuomet nerandu jos parašyk 
ta. Ateinančią vasarą ma j
nau aplankyti Chicagą. tat 
man butų labai malonu su 
gerb. Gurskiene susitikti.

Su pagarba. Juzė Servą,
Saginąw. Mich.

pašvęsti jo tvarkymui. Man 
rodos, kad visi, kurie tik 
mėgsta Moterų Skyrių skai 
tyti, turėtų prisidėti su dole
riu. kitu. Aš savo dali jau 
turiu paskyręs ir mielai pa
aukosiu, nes doleris-kitas už 
toki darbą verta. Jei jus pa
čios to rašyti nenorite, tai 
paveskite man; aš tuoj Įsa
kysiu visiem “second-hand” 
senberniam ir bobom bent 
pante mažiau nupirkti rugi
nės. o tuos pinigus pasiųsti 
Tamistai už Moterų Sky- 
iaus tvarkymą.

Gerb. Moterų Skyriaus 
Vedėja:

Pasakyk man, kur dingo 
jūsų sandarbininkė Kapse. 
Kaip aš. taip ir kiti vyrai 
kurie skaito Moterų Skyrių.' 
yra man sakę. kad Kapsės 
rimti straipsniai geriausi? i 
patinka. Butų geistina ka ’ 
dažniau ;ų pasirodytų. C 
biama Pvčetaitė irgi y 
retai pasirodo. Abelnai. vi
sos moterys per mažai krei- 
pia dėmesio joms paskirtam : 
skyriui. Moterėlės, sukrus ;o*
kitę ir pradėkite ši tą nau 
dingo veikti.

Siųsdamas jums visoms į 
kuogeriausius linkėjimus ; 
pasilieku. J. K. Bruožą.

Alliance, Ohio.
Gerbiamoji:
Labai apgailėtina, kad 

ta dainelė netilpo. Tiek to 
vienok aš noriu žinoti, kur 
tos moterys kurios rašydavo 
Moterų Skyriuje? Gal jos, 
kaip ta pelė po šluota, tuno 
palindusios po lovos kaldra. 
Gal jos sakys, dabar, karo 
metu, jos neturi tiek liuosr 
laiko rašinėti. Bet joms yra 
laiko saliunuose gerti, tai 
kodėl neparašyti? (Tos mo
terys. kurios šiame skyriuje 
bendradarbiauja, saliunų 
nelanko ir negirtuokliauia 
—Red.). Neapgailėstaukite 
jų. nes aš matau ką jos daro. 
Aš esu bosas, kur prie karo 
darbų dirba ir 4 lietuvės. 
Kada tai buvo pavyzdingos 
moterys, o dabar, tai tik ci- 
garetai lupose. Jokio rimtu
mo pas jas neliko.

Kitas dalykas, tai štai ką 
aš noriu žinoti. Kodėl gerb. 
Moteių Skyriaus vedėja ne
gauna algos? Daug kas myli 
skaityti Moterų Skyrių, tai 
reikia kas nors daryti, kad 
Tamsta gautum užmokesti 
ir kad galėtum visą laiką

į Su tikra pagarba. S. K.

Nuo Moterų Skyriaus vedėjos: Ačiū gerbiamam
k K., vienok man už Mote- 
ų Skyriaus vedimą nereikia 
okio užmokesčio. Aš tai 
iarau ne tam, kad man alga 
nitų reikalinga, bet tik to
lei. kad man toks užsiėmi- 
nas labai patinka. Dirbda- 
na prie laikraščio, neturiu 
tada - ’ uti ir r.eri-
natr.i, t i t ’ 'p tos mote

li neturi jokio užgi
namų ruo- 

1 aš
ilno laiko prie Moterų Sky-
’aus .t -lirbu ir man niekas
’ž tai neužmoka, kuomet 
'ekurics moterys pradėjo 
įrašyti visokių receptu ir 
atari mų per privatiškus
mškus. Aš tasvk pasakiau, 
ad visi receptai ir patari 

■"ai bus duodami riešai, per 
Moterų Skyrių. Ačiū Tams
ai dar karta už užuojautą. Moterų Skyriaus Vedėja.

Draugė A. Liutkuvienė 
buvo ypatiškai užėjus pa
klausti kas atsitiko su “Var- 
vo Duktere.” Ji jos eiles la- 
vai mėgsta. Daugeliui musų 
'kaitvtojų “Vargo Duktės” 
-eilės labai patinka. Ji buvo 
ųlą laiką sustojus rašinėti, 
bet dabar vėl gavome pluoš- 
ą jos eilių, kurios telpa Mo
terų Skyriuje.
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“Keleivic” Knygų 
Kata ogas

i r’stiha ir Lilės. V sos geros, 'eletristlka, Poezija, Jumo isos Įdomios ir naudingos.

rankiniai krepšiai siuvami kaip šieninkai.

Alt BUVO VISUOTINAS IVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- 

as .-ako, kad tiebi vo. Jeigu bui»>, tai 
la.pgi Nojus butų galėjęs surinkti } 
velias diena.- v.sų veislių gyvūnus, 
turie gyvena išsimėtę po visą žemės 
tamuoli? Kaip ji.- galėjo tuos gyvu
mą prastoj savo arkoj sutalointi? 
^š kur ėmėsi tiek vanaens, kari visų 
žemę apsemtų? Kur tas voadto da- 
lar yra? Kaip iš Nojaus še i ny uos 
galėjo ats rasti pu tvano juodveidžiai 
r kitų veisl;ų žmonės? Šitie ir Šim
ai kitų Hausiinų, į kuriuos negali 
įtsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
r aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi Kas žodis—tai 
'aktas: kas sakinys—tai naujas ku- 
įigų argumentas griūva. ?4okslas ir 
noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 25c.

LIETI VIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Je; nori žinoti. h«ij lent-veje uelu- 

via g.veno, U.1 . » it \ L šitų ki y- 
C* H jos -LŽim..ii v. -ai lurtjo 
daug pačių, i žinoti )• ,:i. teks vyrus 
La)-ai ižimanti i ■ • antį %i.y-
ga Su p’iveik-!a . nt ode

I A . u-l !• .pd iff - 75e

BYLA DETROITU KATALIKŲ SI 'SOCIALISTAIS.
Dalijant Detro to lietuviu ro.sal s- 

tams plakatus i?<cl mi< b t. y<i a 
, kunigo eakirstyi br< stvi-.iii.--i tž 
pūdė ju-'- t ia >ij: t - - .
listai iškelt ižj.ii! t«, ,i I.- . i r>
ir yni šioj knyg-.tėį .rašyta -i 
sais teistu,, -e-oirais ir 'iidionkų 
parodymai- Kaita 2S«

O palaiminta sveikata! j socializmas ir religija. 
Tu esi brangesne už auksa >4©wi knygutė šit«. artu.
ir tintus! Tu ispletoji dva-;n«$ katalikas ir oh**- 

ir atidarai visas jos pa- E vanderveide een, -v.i.«

KO IR KADA VALGYTI? MAISTO
n r • • t,," „o KNYGUTĖSDaugelis žmonių tun ne- |ęA| fjuDORHIS 

likusi paproti—Raitais per- ... .
daug. kartais perdažnai vai- Mėsai ir sviestui pirkti ru

ENGVAS BUDAS SMUKT ANGLIŠKAI, 
kaitins reikalingiausių žodžių i» 

įsi! albėjin-ų. Si knyga sutaisyta 
lip lengvai it suprantamai, kad kiek 
ienas gal; greitai išmokt kalbėt ang 
skai Jcje telpa netik atskiri zo
nai. bet rie Ii sakiniai, pasikalbėji- 
lai carbo j ieškant, važiuojant ka* 

tom. nuėjus krautuvei!, pas daktarų 
aa rar2di-.~k.utI, pas kriaučių u tt 
u fonetiška ištarimu u gramatika 
ntra padidinta ir pagerinta lama 
dtame St. Michetsonas. Pusi. 95. 
a.na . . ...................................... *5e

kAIP TAPTI SUVIENYTŲ .AUS IU V PILIEČIU?
Atsčiai įsguldytT pilietybės įstaty

tai ėu reikalingais klausimais ir at- 
ikymais lietuvių ir anglų kalbose 
.ntra peržiūrėta ir pagerinta 
■oda Xa’*ia ...................... 2Se

ŽEMAITES RASTAI KARES METU.
Lie*uvo» Šelpimo f ondo leidinys 

•u ras>toj-» paveikslu, 12b pusia- 
.21 Kama ................................ 60c

MdŲ CELIBATAS
S- ujgeU parodo, kedė) Somos 

ojjm- aus kLiugai nesipačiuoja. Čia 
.ai- rita ia ju bepatystės istorija, 
■f , arkinė < ir con s «as dvasiški jos 
upuolnnae. Š;ų knyga turėtų per- 
kaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
,vr " a-ti:. kurie geidtia, kad jų mo- 
-j įs luktelia ir mylimosios nepa- 
, - Lt suntgų glv'oų. Kaiašė

e*, f lAitt-eitd i* t>x, L>. D., su 
ezi.'t •■trdii.tnri :• Su tu- <g it. a 

i ai ut 25-

l»ėl AŠ. NETIKIU l'IEV.|?
Uaisviru.i is Čia. pasako, kodėl j-t 

eg.-.! likė i Pilis srri unitų, kart 
is-tt-m i# i- t. jėtuits- Kaina tos 
-y.r-ė- 20-

Ivanuos muštardos, kartus 
pipirai ir krienai.

Kenuotoan
labar galioja

oarzovems
žalios stam

gam, kūnam tavęs trūksta.
—trūksta visko.

Daug valgjli nėra taip oos iš Ketrirtosioa Knygu-

KĄ GALI ATLIKTI AME
RIKOS MOTERYS.

Vienas Chicagos gydyto- 
’as, Dr, Sappington. Indust- 
inės Higijenos fondacijai 
"aruose Įdomų raportą. Jis 
"odo, kad šios šalies mote- 
ys gali atlikti 80 nuošim
čių tų darbų, kuriuos atlie 
ka vyrai.

Dr. Sappington sako, kad 
irgimu atžvilgiu su moteri

mis blogiau. Jos dažniau 
’Hieka nuo darbo. Bet užtai 
’os yra daug atsargesnės 
■’arbe ir jų ta? De mažiau ne- 
’aimingų atsitikimų.

bloga vien tokiems, kuri? 
sunkiai dirba — laivų kro
vėjams, namų statytojams ii 
kitiems. Jie išsimankšto ii 
tas kiek padeda jų skilvi 
taupyti. Bet daug 
tam, kuris nuolat sėdi. ; 
nesveika. Jis. kaio 
savo locna.is dantimis :as 
sau duobę.

Dar bloeiau su tais. ku ‘ 
dažnai valgo nors ir maž 
Tai yra žmonės, ku1 ie re: m' 
jokios nuovokos apie purei 
gas jų skilvio. Supratima 
apie virškinimą pas juos yr? 
toks: mesk viską, kaip i 
maišą: ko nereikės—išmesi 
Bet taip nėra

:ės su raidėm G, H ir J yra 
. eros iki 20 vasario. Raidės 
I L ir M gėrės iki kovo 20.

CuĮctL ? riama juode 
Nr. iš Ketviito-
7—i - - ■ Ji .gera i. •. 

duoda 5 sva

JUOKAI.

Ši knygele aiškina iro au -'. 
, lizofijo? aobksių Jei nori ;in..t , ka- 

Otcroe &8. jfimrii p&saclyje j’ai-iausris nio-i
siti l .lĮiret* 

•vi.,1 •»»!.- u

l» l? l s t ESTĄ?
oy it t & -- -n ti-' o' iai. k uriuot 

k : is per aražias? šį intri 
ti pi iri ska -eko: oimškj k!an 
liški ii garsuis -kieti jos 

»ri.-kr;.’u teoret-ka* Kar! Kauts

Ir Burmoj Yra Merginu

ši nuotrauka parodo, kaip Amerikos kareiviai Burmo.ie meilinasi prie čiabuvių merginų.

šiam pa •ICG
ovo 31 d. 

•us cukr.
Čeve

NEGALIMAS DAIKTAS.
Maža mergaitė, gryžusi iš vės, klausia motinos:—Mama. ar galiu klausti?
—.\k tu. mažulėle, ko dabar

pašau y je 
kius. tai ptrskaityl 
Kalbi, labai ien^vt 
janlleni- darbinu 
nuo ai* Kaina 

t SLLI A IZMO I ĖDRU A
i Si* r_l
fakTa’s parodo. . >.

; rira 'ijo- firan. 
ak“’ -a- kajrti

Ai'r.i 10c

LALSAl.
*: .g.., dr.’igyb Eta-- gražių 

. j :•* d ?.if u O’Bpjt i '-pa.vao-
3 r ♦ K v ir >pau<ta
j r pi . ė i I» “ v. M'H. -*’l 

.t<-.pių. uiinc-i andarfi.“ fl-50

vk-.-Į3 stampa Nr 
’S iš Pi vsio3 Knygutė 
asilieka aa neribotai! 
Ūkui. IŠ II3 virtosios Kny 

Tutės čev kams skiriami 
laivių. Jai iai 

r ribotas.

—Ąlrma, išrišk man vien:-.- Pui’- ia; 'b i-ii

—Koki, mažutėle, koki? • ^*‘s•—Kai aš užaugsiu, kaip galė

S A ,r'KOI S.
'■s- rašai ia

- . į-ižis.l .di-ioki.'ga .-o 
. v .Į 1; i- r»£ r Mta.-• i k - •• . •< prieš su--a - i c-t -ii i t Kris- 

«• r.Ssigai. i. ir • . .<*

tam pa si; 
as taipgi
Kuro aiie ui dabar yri 

-•aitojami įtrojo peri jodo 
kuponai, br.- geri iki 8 vasa- 

Skilvis musų kūne atlieka jęuo gar<io 4 dienos ga 
svarbią funkciją. Jis yra tas :joja -;au jr. perijodo
aparatas, kuris maistą vrs '..;uponai. bus geri iki 14 
kiną ir. žinoma, dėvisi. Skil- kOVO Ketvirtosios klasės 
vio jautrios' sienelės skina, kuponas duoda 10 galionų 
reikalingas medžiagas nuo' alieĮaUs. 0 penktosios klasės TAS GRAŽUS SKATIKAS.
nereikaHn^. Reikalingo? _5o galicHą. i Petrienė kalba su vyru ir s
-------- j žmogaus kraują;

.'rb;i <a:p U

«iu žinot, su kuriuo vyru apsi- T.o t; i-j-vestį? Knieel.
Motina nustebo tokiu klausi- 

:nu ir sau tarė: I K'v 1 l . . l—Negalimas daiktas... 1 GERT IR v A* 1 f?Mergaitė ja pasigavo už ran- 'I*!®** : - 1 t-, ba.. ’ norisi, ats&as nepbgal ojęs
KOS ir pasakė I 3et dėl ko gi n »ri? ' Dėl <0 b - va!<i.—Netiesa, mama! O kaip tur ta> duoda d?»UKia i <!M'kl kieji.- ma žinojai, kad reikia apsivesti s u i iau? Dė ko imi,, ii reni; ml-rtLi?.

1 Iniskos ir kitų pa:.ašis dalykų? Kc- 
iėl jam reikia riebalu? S-tvos Idansi- 

1 mus suprasi til tai iš ?ir» kr.ygutė* 
Kaina 15c.

d*!- Kainu
MIKO FL

RESPUBLIKOS

pape?
•Parašė D-ras G-mus

pereina į žmogaus Kraują;' 
nereikalingos eina atmato
mis. Skilvis, kaip ir pats 
žmogus, ne visą laiką gali 
dirbti. Jis turi gaut ir poil
sio. Negaus to poilsio, pa
vargs, nusidėvės, o pasėko
je—žmogus susilaukia Įvai
rių negalavimų viduriuose.

Taigi, blogiausia elgiasi 
tie, ką dažnai valgo. Jie, lyg 
tyčia, nuolat vargina savo 
skilvius, neleidžia pasilsėti. 
Visoki skilvio Įdegimai vi
durių užkietėjimai daugiau
sia paeina nuo neišmintin- 
ges dietos. Tokie “uleeriai” 
gaunami pasėkoje nuolati 
nių erzinimų skilvyje. Kar
tą jie paeina nuo dažno val
gymo. antrą—stiprių “pri- 
smokų.” Sugenda jautrios 
skilvio sienelės, ios nebepa 
lėgia savo pareigas atlikti 
ir—negalavimas.

Stipresnių “prismokų” 
išbarti nėra bioca. Bet n? 
rfikia visuomet juos vartoti. 
Nereikia dažnai valgyti, 
Lj.d ir no truputi. Geriausia 
^lgiari tie. ką valgo tik skir- 
" laiku :r tik reikalingą ki^- 

i maisto. Tokie ^sti sveiki, 
imian m vena ir žilos at
vės .usi’aukia. f? ----

sa-;iko: Antanienė pirko naują fur-j kotą; aš beeinu, kad ji užmokė-; i jo j^ražu skatiką.Petrienės duktė Julė klausia sesutės: Ką reiškia gražus

rau<y Ijengviau vra dova- 
r.cti priešui, negu d'.augui.

M. Deluzy.

JI PATIKO KAREIVIAMS

atvaizdo. t 
savo nuol r.

skatikas? Sesutė atkerta: Ko dar klausi—tai tie patys niekam neverti centai, kuriuos vai- Į džia Išleido ir kurie visai pana- į .šus i dešimtuką!
Iš mintingas gydytojas, 

žmogus, giriasi savo kaimynui: gerai padariau, nueidamasnas ta gydytoją, jis sutaupė irano pinigus-Kaip? — klausia kaimynas. O. šita’p: apsirgau persival- 
j gęs slyvų ir norėjau gaut pata- . rimą. Gydytojas uždraudė slyvas valgyti. Jos dabar brangios, tai man atlieka pinigu.

GERAS PATARIMAS.—Kas daryti, kad nuo žuvies reeitu toks nemalonus kvapas?—Nupiavk jos nosį!
NEDUODA IŠRISIMO.—Ar buvai pas kunigą, išpa žinties?—Ko aš eis’H ? Jis pasakė, kad man nėra išrišimo...

ertistė. Ramsayį 
atiko kareiviams kad jie prašė jos ūsirutė jiems šitą ;ą- i

soNoa^ mumini HV||*

HKDSit Ra Si 
ŽL.MĖL \ » lt
TAIS

PEKLOS- 
IK KI

P WKik si. v -
Pž s
ML’i'ELiOSlb

Kunigai eų«'!r a ta is c 
bus amžina jckl'- i-jtm 
mi ir i7. rio e - ap-ini:
Sl«1 VNIUt 11
•m žtn 1 f nci-t i«rni^ •

liepsnose. Bet šios kny
gos autorius panirto, kar 
▼iaa tai /ra melą* ir ap 
Carywt4, nes petloe n 
eai nėra J umu pnroilr. 
kad toj mete), kur BiWi 
ja saki, buvni kitųayl 
pekla, dabar kopūstai m 
<a. ii {•rn’.fta.i "peklos” 
Uir.čUpij tatai patairti- 
oa.

Kaina 25 rentai

Karpa rauna ma “Keiet- 
>» Knygyno 

Adresas: "KELEIVIS’ 
«36 R8OAGWaV.

SO liOnAiS v \

’.’4;

f . ' l A i >S(•RIJA.
,rj . '-s ut.r- 1. kaip nuo

įh»- teių revoliucinė- Lietuvos sj-ž- 
« i ? iė k> ve ?•» . a -o •.i.ldžia. ;r -a'o 

?ėr>i kilu ur.’g;.: I: . i'.dži.Į K 
rr i g.-n- kait. n r>-/<>!'.nei’»
at t>ė viršų, kaip Liet' vs likos pa
lu -• to iš po caro vtidžioe ir k&.p ji 
jĮV-i ap«ktlbta repubiika Pridėiaa 
::l - i- spfl'/ootar žemfaipis parodo 

e irtos nepriklaes'.r o* Lietame
, i >ias ir ai? -a.' yra padalyta j 
r. :iči»: Tai y-a 7 c-atme knyga,

► 01 lr 'k ka p g. -i. ’ ietį, Vii- R-*- 
{atliko. Čia telp: visi evt rbesni do- 
' 'f *ai 3 cei srv.tr n jo S« itr.c nuta-

-t -ai teikis sutartis su botėevikais, 
i tat ris si latviais, aprašymas visų 
■asm - u itikais it ;t Yra tai ne 
njga be- tiesu g žibinti-v&s, kuris 
pšįsų Lietuva iš lauko ir

•i su Kair-a ................... $T

i t N BAMBOS SPTČIAI.
f • t <s fonė-s OiiugiiMi juokų, ue- 
,-1 •« koj -nonšain - šiije knyvo- 
)t e.pa 72 “P? a • 3j.r> b<>- s-,y-
> tai' eile* pasikaicė.iii iai, hii.n-.via- 
t-Akt str*i|sniuka: ii į;a»ka> Antra
i agennta aido Kaina 25c

,HE DIEVĄ, VELNIĄ. k/NGŲ IR PRA GAR $.
Pi rašė |-arsus Biblijos kritikas

I •-gersola*’ Kairia .. ............... 25c

■ -(B IK. a |!»I.A?1A< ĮJOS
Ai ji anygo;.’ telp* laugybe ome

;ų Ltbai sražiu it uokingų rr.ono o- 
i-ų i;- rie Jama.-ijų Ciabkk-* teima: 
{a-b n,n‘ i ikos r* vt.bucionienškos, 

i autišvo. htitn. n«t;-k-t- ir '» ssamo 
ako. Vi v* -knn.bi •*- visos geros 

'trr <t ••Šiltiems ay v«i k-Kioji v a. ia, 
» k .o* ertu t»> t »t \ntra pe-

•r nio '.ada Rami ................... 25c

•ArMK’O ŽIEDAS, 
lr ker-ir.-i kitos apis-akru: (li.Ne 

kritikinib Vyra?.; (2) lydinti Gina;
klairit. z4| Kortkta Jo« r.uro- 

ki-m kaip teorinė* pmtfci tiki i »._o- 
kio* prieUron, burtus ir ft ’5e

• 1'TfąKOS LIGOS.
tr kait nuo ių aramanroti. Pav’šė 

■»-ta« F ,'lntn’ai’i? An‘-a. p^ržiurė- 
» it imrėrivta laida Kaina 25e.

• v r »įj >. teiktai
. • r*. — **igi-. .. d-T. I 'TtS *ir % hl tu f* r* Vilt >C-

“Ke!<.tt»,” 57,G Broadvray, 
South Boston, Mass.

I <
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ARGENTINA-ZUVUSI NACIU 
VOKIETIJOS UŽVEJA

Šiomis dienomis iš Buenos Anglijos rinkoje. Reikia sa- 
Aires atėjo nelaukta žinia: kyti, kad Anglija šiuo metu 
Argentina nutraukė ryšius yra geriausias Argentinos 
su Ašies valstybėmis! kcstumeris. Gal dėl to ir

Tai buvo perkūno trenki- musų vyriausybė taip ilgai 
mas giedroje. Niekas to ne- ukuriavo, nedarydama kiek 
laukė, nes Argentina buvo stipresnio spaudimo Argen- 
toji valstybė, kurioje nacių tinai. Mat anglams reikia 
Vokietijos agentai darė ką mėsos, reikia kitų maisto 
norėjo. Generolo Ramirez produktų. Jungtinės Valsti- 
vyriausybė buvo ir lieka jos negali patenkinti visus Į-

gaiš ten iau Įruošta keli mo
derniški lėktuvų laukai, ae
rodromai. Pats didžiausias 
yra Natale.

Visa tai veikė Argentiną. 
Generolo Ramirezo režimas 
gal ir butų kiek ilgiau šiau- 
šęsis. Bet stambieji žemval
džiai ir pirkliai jam davė su
prasti, kad toliau eiti nega- 

Ramirezas nusilen-pronaciškas režimas. Ir vis anglu reikalavimus, net jei kė Naci Vokietijos ir Ja 
tiktai nutraukė lysius su ir norėtų tai daryta O ang- jjos a^basadoriams 
nacių Vokietija: Kociel? mi matyt nenorėjo but diue- -•

Buvo svarbi priežastis. Pe- i akyplesos. Bet viskam yra *
reitą birželio mėn.. kai Ar- ;aikas saikas. Nacių \ o- Netekusi Argentinos, kaip 
gentinoj ivyko perversmas, ' ietijos agentų veikla Ar- atramos punkto. savai pro- 
visur reikšta daug vilčių, kentinoje, o iš jos visoje pie- pagundai, nacių Vokietija 
Argentinos žmonės nekentė ta Amerikoje pasidarė ne- daug p.araoo. Piaianda n 
Cnrtillns režimo lis buvo pakenčiama. Tad įuostasi patys Argentinos įasistai. 
sužiedėjęs konservatorius- "pūsteli Ramirezo prona- šiaip ar taip. nutraukimas 
reakcininkas. Net ir musų cišką režimą, šis greitai tą rjfcių su fašistine Ašimi tei- 
valstvbės departamentas ap- pajuto ir ve, Argentina Aia naujų vi-cių Argentinos 
siriko, pasiskubinęs duoti nutraukė rysius su Asies demokratijai. Nacių agentai 
pripažinimą naujam Rami- valstybėmis! ou» pažaboti, galės atviriau
įezo režimui. Vėliau pasiro Nėra reikalo manyti, kad pasisaKyti demo! ratijos sa- 
dė, kad Ramirezo vyriausy- Ramirezas “susiprato, ’ kad nnm.zai. F asekoje ansto- 
bė vra daugiau pronaciška, Argentinos fašistai atsisako kratų-kai m i n k ų sūneliai 
negu buvusi Costillo vyriau nacių Vokietijos. Nieko pa- tau.' pat P^kąs savo liezu 
svbė. Bet neturėta kas dary- našaus! Jie neturėjo kitos vius. Tuo budu, nors ir pa
ti. Valstybės departamen- išeities. Ir dabar, pataikavu- mažu nyks fasistims tau
tas, padaręs klaidą, laikėsi H nacių Vokietijai Argenti- <as. Kur pirma buvo nesio- 
“bešališko* stebėjimo” poli- na yra daug praradusi. Jos lamos fašizmo bacilos, da- 
tikos. Bet juo toliau, tuo Kaimynės, kitos pietų Ame- bar stiprės demokratinių

V« lfcefc j'ODRS:

Tbls w*r calls for evt.-» ounoe 
, every dinie and dollai 

master for ships—and

Blt the enemy a $25
Boad. Hurt him tr?± a $50 
Boad. Help to blow him sky- 
Irfgh wtth a $l«O or $1000 Bond

Don*t (May — erery h o a r 
Buy Uii-.cd stata 
Bocds ard Suuapt

TODAY.

Trumpa Vinco Riaks-Rin- 
kevičiaus Biog afija.

Milžiniškos Kovos 
Vokietijos Pajūry.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

karo lėktuvai 
cių 
lyv
bane

Velionis buvo “Keleivio” 
bendradarbis, buvo baigęs 
medicinos mokslą, bet mi

rė labai suvergęs.
Kadangi Vincas M. Rin

kevičius savo raštais buvo 
žinomas ir “Keleivio” skai
tytojams, matam reikalą pla
čiau aprašyti velioni ir jo 

. gyvenimą.
Jisai pasirašydavo Kūjų 

Vincas, Višakio Ruda, Kaz
iu Ruda. Ąžuolų Buda ir da 
kitokiais slapyvardžiais.

c;imė 1884 metais. Grin-

jo tenai ir nebuvo. Nęilgai teko daktarauti,
šis studentų bandymas ’ž pagalbą moterims jis ne

baisiai sukrėtė Mariampo- k ko laistau.
ės gimnazijos valdybą ir tie 

studentai tapo prašalinti iš 
mokyklos. Da 1907 metais 
Amerikos klerikalų spauda 
labai daug rašė apie šitą 
studentų bandymą.

1907 metais Vincas M. 
Rinkevičius atvyko į Ameri
ką, i Wilkes-Barre, Pa., pas 
savo gimines.

Giminės žinojo, kad tėvai

Potam Rinks griebėsi real 
statė biznio. Kadangi tuo 
"etų žmonės labai pirko 

i amus, tai namų kainos 
uolat kildavo. Pats žinau, 
ad 1925 metais jisai i pert
as mėnesius ant vieno na

mo uždirbo net $8,000.
1927 metais nuvyko i Lie- 

uvą. Pabuvęs devynis mė
nesius, sugryžo Į Ameriką. 
929 metais vėl išvvko i Lie-norėjo leisti Vincą Į kuni

gus. Kuomet Rinkevičius at- iuvą. Pasiėmė su savim 
000. Kitus pinigus, tikrai 

įežinau kiek, paliko banke.
su- nės griebė jam rankas bu-ukinirko

čiškės kaime. Pilviškių pa- vyko čionai, apsirengęs stu-p‘»2.0( 
lapijoj, Suvalkijoj. Buvo dento drapanomis, tai girta- j įežii

Amerika netekusi 64 lėktų- t *noT hnv M • ‘ Ieiao,nKt- naKų.
VU o su iaU iv anie šešių Ainco mot!n? taipgi buvo jam pernakvoti. Ant ryto-, 
šimtų vyrų ‘' turtingo ūkininko duktė. jaus liepė išsikraustyti

inkš buvo lengvo budo 
u ogu s ir negalėjo atsisa- 
•ti. Tuogi tarpu Ameriko-

it.- i-i • • ’iigus. .juk tais lamais ūki- tu euese. ne ro. runKevicius
„ įtekti °4 lektrnų n apie ninkaj daugiau nieko ir ne- išjudino ir M. X. Mockų, 
sesių šimtų vyrų 51a didens <,aivojo, tik leisti vieną ar kad važiuotu i lietuvių kolo- 
nuostolis. Bet jau aišku, kad (ju gunu j kunigus. Ukinin- nijas prakalbu sakyti.

kai ęaIv3l° .ta5’): -jeigu su' Kum M. X. Mockus kar-
rnnniVptai' Primai i nus ^us kunigas, jis paleng- tais pasakydavo prakalbąmumkatai (p.anesimai) ^ng tgVU gyvenine o ant- petrf>ite bet jei ji kviesda-nuolat kalba apie busimus uet jei ji «su<$- ld’ kunigu ouoamas įsgei- vo , lotus miestus kalbėti,

P * bės daug dusių... Tikinčiai jjs atsisakydavo. Pats Moc-
Tai rodo ir kitą dalyką, motinai nebuvo nieko malo- kus da nežinojo, kad jisai 

Didėjančios oro kovos na- nesnio, kaip matyt sūnų mi- vra gabus kalbėtojas, 
cių Vokietijai lemia didesni šias laikant. * Vincas M. Rinkevičius
smūgi — invaziją i hitleri Baigęs pradinę mokyklą, nuolat kvietė Mockų atvykti

buvo blogiau. Argentinos ’ ikos respublikos. gauna idėjų vėjas ir jas išblaškys, 
fašistai ir jų apiekunai na Jungtinių Valstijų “lend- Nereikia Įsivaizduoti, kad 
cių Vokietijos agentai ir ki- ’ease ’ pagalbą, o Argenti- vįsa Argentina buvo apsi- 
tose pietų Amerikos respub- nai—nieko. 1 pac jos gauna R1ėtusi fašizmo nuodais. Te- 
likose bandė sudaryti pro- Brazilija — tolokai atsiliku- raj vra daug ir labai pažan- 
naciškus režimus. Niekam si nuo Argentinos, bet atei- žmonių. Ypač Argenti-
šiandien nėra paslaptis, kad turinti visų progų pasi- nos jaunuomenė yra pažam; Fin-nnn<5 “tvirtnvp” !• Vinnuč hnvn i 1nučas Bcliviioie buvo orga- ‘iaryt labai pavojingu kon- o-: Tpi atsimenate kai Mas-‘ '*tO^**i • ?• ,incas - 'UV o pasiųstas į .U j Giand Rapids pasakyti
nizuoti Araentintae Ta. šventu. Brazilija - ponu- Slioi buvo -°S mvaz!jo.s Vaklve-t:' na^P°les. ^naziją. Bai prakalbą. Ant galo Mockus
nizuotas Aigentir.oje. ia. kraštas dautaau šuva.-- ~“cri;s5tts val^ijoj puvo pa la ne jUOkais laukia, \okie- gus keturias klases, jis buvo atvyko. Kalbėjo per keturis 
pac nor.eta padaryti Peru atsilikęs t'^rk.i Sacco ir Vanzetti, tija kaip galėdama apgink-i pasiustas i kunigų seminari- vakarus. Prakalbos pavyko
wkoUb l °K' b režimas taip pateikta: ^kree?tSoie''buvon'SraS! JU°ia tu05Jn(,“sr!^cę‘; » Sei™*®-,.. b. ir nuo tada Mockus pamatė.
7Šitaip dalykams einant, turos režimas. Bet lietuviui tcs milžiniškos demonstra- kal; yra .gaminam1 jos Manampoleį mokindama- kad jam sekasi kalbėti. Nuo

Jungtinės Valstijos pasuko
™ 1 - semmasValdybės denarta- Brazilijos diktatorius — bu 

mente buvo iškeltas klausi- v° gudresnis. Brazilija nu- 
mas apie reikalą nutraukti traukė rysius su Asies vals- 
rysius su Argentina. Reikia lybėmis ir net paskelbę ka- 
manyti, kad tie ryšiai ir bu- -’4- Suprantama, aktualiuose
tų nutrukę. Kai Jungtinės 
Valstijos ir kitos pietų Ame
rikos respublikos atsisakė 
duoti pripažinimą Bolivijos 
režimui, buvo aišku iš kur 
pučia vėjas. Padėtis liko da 
rimtesnė, kai Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
Eden pranešė, kad jo vy
riausybė nesiskubina duoti 
pripažinimą Bolivijos reži
mui.

Remirezo režimas supra
to, ką tatai reiškia. Argenti
na veda neblogą verslą su 
Anglija. Jei Jungtinės Vals
tijos nutrauks ryšius su Ar
gentina, tą pati gal darys ir 
Anglija—kas tada?

Tada ou»ų daugiau negu 
bloga. Argentina — žemės 
ūkio kraštas. Joje augina
ma daug javų, pašarų ir gal
vijų. Pirm karo Argentinos 
rinka naudojosi nacių Vo
kietija. Tai buvo Argenti-į 
nos geriausias kostumeris. 
Vokiečiai pirko mėsą, glu
dus ir kitus žemės ūkio pro
duktus. Argentina, kurios 
industrija nėra didelė, gau
davo Įvairios manufaktūros, • 
ypač mašinų. Nestebėtina 
todėl, kad Argentinos vai- 'Į 
dančioii klasė linko Į naciz
mą. Komercijos sumetimai 
vertė palaikyti gero kaimy
no ryšius su Vokietija. Ka
rininkų ir aristokratijos sū
neliai buvo siunčiami Į Vo-; 
kietiją ir joje mokslus ėjo.
Gi nacių Vokietijos mokyk 
los buvo ne kas daugiau, tik 
nacių ideologijos skelbimo 
centrai. Ta ideologija iki 
kaulo smegenų persisunkė Į 
Argentinos studentiją. Bai ! 
gę savo mokslus, Argenti
nos aristokratų sūnus gryžo! 
i savo šalĮ ir joje skelbė na- i 
ciu ideologija.

Bet netekusi Vokietiios.' 
kaip pirkėjo, Argentina- 
šiandien gali išleisti savo! 
produktus tik Jungtinių i 
Tautų rinkoje, visų pirma'

karo veiksmuose Brazpra 
veik nedalyvauja. Viskas, 
ką ii daro, tai saugo Atlanto 
oakraščius. Šiaip

rus, kur yra gaminami jos Mariampolėj mokindama-
D................ _ karo lėktuvai, ypač kovos ?įs Vincas eidavo Į kazar- tada iis pradėjo keliauti po

( įjos. Pažangieji žmones— lėktuvai. Mat. iš praktikos nes ir sakė kareiviams pra- visą Amerika sakydamas 
s ir jaunimas kėlė VQįjeėiai jau žino. kad ; kalbas. Kadangi prie kazar- prakalbas.

prptestus ir reikalavo paleis- njmosi kovose tos rūšies nių visuomet būdavo sargy- " Jg Grand Rapids V. M. 
ti tuodu italu. ■ lėktuvai lošia svarbią rolę. ha, tai Vincas per langą Įlys- Rinkevičius atvyko i Chica-

Taigi, nutraukimas ryšių Ne kas kitas, tik kovos lėk- davo ir sakydavo prakal- rodosi, 1917 
u; naciu Vokietija bus nau- tavai išgelbėjo Angliją, ka- has. Karininkai per kelis at- Daugiausia dirbo 
dinras ir Argentinos demo- da buvo daužomas Londo-vėjus Vincą buvo sučiupę, čiuose.
'-atimi. Ji turės progos lais- nas ir kiti Anglijos miestai. Tačiau jis buvo švelnios Dirbdamas

Lietuvoje būdamas F.in- 
evičius palengva vai ė avi
aciją prieš Smetonos veži
ką. Smetonos valdininkai 
cdėl darė planus, kad jis 
egalėtų sugrįžti i Ameriką. 
>et V. M. Rinkevičius turė- 
o giminaitį, kuris buvo ge- 
ai apmokamas vaMinin- 
:as. Nors jis buvo ištikimas 
Smetonai, tačiau pranešė 
Linkevičiui, kad skubintusi 
tpleist Lietuva. Giminaitis 
lar pranešė, kad išsibaigus 
aikui jis negaus paso ir 
Smetonos valdžia jį baus.

V. M. Rinkevičius pradė- 
o reikalauti, kad išduotų 
įasą. Mat, Amerikos konsu- 
as Kaune nedavė leidimo 
p-yžti, kol negaus Lietuvos

metais.
viešbu-

vakarais da

Per šešis mėnesius jis ne
galėjo išgauti to paso. Beli
zo tiktai trys dienos laiko.

“Tada.” sakė Rinkevi
čius, “sugalvojau pavartoti 
smurtą. Nuėjau į Kauno raš
tinę ir vieną ranką laikau 
kelinių kišeniuie. Užpykęs 
griežtai reikalauju išduoti 
pasą. Pareiškiu, kad jeigu 
man paso neišduosite. bus 
man ir jums mirtis. Ir ant 
greitųjų pasas tapo išduo
tas.”

Bet Lietuvoj paskolintus 
pinigus jįs negalėjo atgauti, 
o Chicagos banke visi jo pi
gai žuvo. Tai Rinkevičiaus 
geras draugas Tipšas nu
siuntė pinigų į Lietuva, kad 
galėtų sugryžti Amerikon.

Amerikoje jis rątta baisių 
nedarbą. Be to, sveikata, iau 
buvo pakirsta. 'Kraujo sp.au- 
dimas buvo didelis. Tuo bil
du jis niekur negalėjo gauti 
darbo. Nuo tokio krair'o

nuo lankė mokyklą, mokinosi 
profesijos. Tačiau 
nesisakė, kad jis 

mokyklą.
4mnkp ^crppnai” 11 *tarn vius laike 1904 06 metU re’ Reikia pasakyti, kad Rin- 

tikros dujos, slepiančios vo- yol^nės bangos Suvalki- kevičius turėjo nepaprastas 
kiečių lėktuvus nuo Ameri-J^į. , . . „ v ., • • , smegenis-atminti.
kos ir Anglijos lėktuvu ir ju Keleno skaitytojai gal kartą jisai man issireiske: 
kanuoliu.' Be to. vokiečiai P.?n’.ena tu°s lėtas kai kie- ‘Lyg durnas, nusipirkau šią 
jautuli" naujos rūšies šovė "kalM spauda kele dideli knygą Brangiai užmokėjau 
nius - rakietinius šovinius. Pnęs Manampoles jr nieko naujo negaunu...
Alijantų pranešimai kartuftY.?entus‘ uz leidimą ti- Daunausia as gaunu is mo-
mini apie nacių Vokietijos ke™°; . . b v • .alskinlml*' T®,PSI ,s
didėjanti pasipriešinimą. ?a’vka-s bVv® K,un.1’ knygoje apie zmo-
Tai reiškia sukmeentruoU ea' skelbe; kad šventasis gaus kūno sudėti...” 
daugiau lėktuvu ir lakunu. sakramentas yra gyvas Tik vėliau sužinojaui kad 

_ . Knstaus kūnas ir krauias. jis dirba ligoninėje uz taip
Viskas rodo, kad nacių Tai keturi Mariampolės gim- vadinamą “intem.” Tai bu- 

Vokietija daugiau bijo ali- razijos studentai, tarp jų ir vo 1923 metais. Dr. Kara- 
jantų invazijos, negu raudo- Vincas M. Rinkevičius, įsi- liūs man tarė: “Susipažink 
nosios armijos puolimų ry gavo bažnyčion ir badė su nauiu lietuviu daktaru, 
tuose. Apie nacių karo avia-i “švenčiausi” adatomis, no- tai Dr. Rinks.” Dr. Karaliui. ,iaiuu 
cijos veiklą rytų fronte veik i ėdami persitikrinti, ar iš- paaiškinau, kad ji pažinau Vnandimn rGJ i
nieko neberirdime. Matyt, tikrųjų jis gyvas, ar ištikta- Lietuvoje, tik iki šiol neši- b«? minute,
visus savo oro jėgų rezervus jų pasirodys kraujas. Žino- noiau, kad jisai jau dakta- 
vokiečiai koncentruoja pa- ma, kraujas nepasirodė, nes'taras.
čioje Vokietijoje.

brazilu ’ iau atsikvėpti ir savo jėgas Kad ansitant nuo aliiantu kalbos išsisukdavo

tuo geriau ji aptankluoia- resnio rytojaus 
na. Jungtinių Valstijų pini- St. Strazdas.

AR ROMOS
V Kristaus sopiezius 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama taisai ir aplinkybes kada į F&s*u!į atėjo 
Kristus. Pajror.iška tų laik; vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar J»z.us Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kam profesorių“ Pr. Bučys. Kaune Kunijjų Se 
mir.ari.iojr dėstydamas fundamentalinę teoloeijs;, aiškino kokių 
esama, vaistybėje adn inistracijos 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 dar>*a. 
SKYRIUS I. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas It. Ink*iz> 
cija rr popiežių prakeikimai. •
SMRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai ls;H> m 
f-iiipi.’iu -evoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Rormi b*;nyč;a Ispanijoj ir Meksikoj.
SkYR!l > VII). Aiar.dier nis supratimas tikinčiųjų lietuvių apn 

r>,..-i Kei..r' orių pradžia, jų pasišventimai u pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikaiauja Lile*o 
bažnyčioje. K&ip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencija*

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų per* k aitu tą 
k«»y«». "e. i«ie ras dscg reikalingų dalykų »r (rriaa*<ai galės 
susipažint su »isa katalikiškos baznyčme praeitimi.

MkHlIPA n M : it r VIL I, kuris turi vienakį ar kitokį m- 
pratimą apie tikėjimą arba d. ėjimą skaito kaipo žaislą it tam- 
. v |ši«cios visuomenes, įjn rnibem Uft. veiKiMttryti < Aip U un .'*• ♦n’nAii < i

kftv^c» J M- ‘tpl <C*:< ♦-!»«> r *«•./ -evjaU'ifc aiSMi.
A»<1 i»We uršebain, ai.t ihf,n?n' raidėib iapau«n« ąn,

. ,r(l*l. r, lĮ.St <2.1)0.

Irlfljli. ĮMij/ier.--

• « csol ,-s - nu' ir'
RE V. M V A LAUK A,

ais. katra $1.25.

•i sekančiu adresu: 
R. D. 2, DAUTON Pa

'utp^t

636

lims r»u; ta knyeą nuordyta kaina ir

KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

Rimti karo veiksnių ste 
bėtojai sako. kad pirmosios 
kovos už kontinentalę Euro
pą bus oro kovos. Vis didė
janti ir dažnėjanti alijantų 
oro jėgų puolimai ant Vo
kietiios rodyte rodo, tad in 
vazija jau netoli, šį pavasa 
įį ar vasarą busime liūdi 
ninkai naujų ir milžiniškų 
kovų, kurios turės nulemti 
ir nacių Vokietijos ir viso 
laisvojo pasaulio ateiti.

V-s.

Dramblys (senius) nega
li visom ketr iom ant syk 
nuo žemes iti. kaip kiti 
gyvūnai. Jis Jk koją po ko ; 
jos kilnoja.

IOA1V

Paimti Nelaisvėn

šitie du Japonijos kareiviai buvo paimti nelaisvėn Gilberto 
salvne. Juos klausinėja Amerikos laivyno karininkas.

Pergyventos bėdos ir s"- 
; sikrimtinai, žinomas daik- 
Itas, labiau pakirto jo svei- 

<atą. šeši metai atgal jis tu
rėjo vieną operaci j j; du 
metai atgal turėjo antią 
operaciją. To negana. As- 

'tuoni mėnesiai atgal turėjo 
ir trečią operaciją. Nuo šios 
operacijos šuoliais ėjo men- 
kyp.

Prieš operaciją jis svėrė 
175 svarus. Kai po aštuoniu 
mėnesių mirė, vargiai svėrė 
ir šimtą svarų.

Po biskį, slapta, užsiėmė 
ir gydymu. Iš pasikalbėjimų 
buvo aišku, kad jis pusėti
nai nusimanė apie medici
ną. Bet nepasisekimai nu
traukė gyvenimo siūlą pe»-- 
greitai. Sausio 25, kaip 1:30 
vai. po pietų. Vincas Rinke
vičius užbaigė savo gyveni
mo aienas.

Buvo labai reras žmogus, 
todėl jo apgailestauja visi, 
kurie turėjo artimų pažin-

. čių. Draugas

1
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BUS MASINIS MITINGAS

LIETUVAI REMTI DRAU- Gegužienė se.-atės Jurėnai- Worcesterio lietuviai minės 
GIJOS REIKALAI. tės. Ketvirtis, Whitkens Lietuvos Nepriklausomybę.

. . . Klimas, Stonis, Alekna irAntro skyriaus parengimas Ą4eknjeng
davė gražaus pelno. * šiame vikare dirbo Ge 

Sausio 15 d. Lietuvai gužienė ir Ulevičienė. Sve- 
Remti Draugijos antras sky- čius vaišino Tumavičienė.

Šį sekmadienį, vasario 13 
dieną. VVorcesteryje įvyks
ta masinis mitingas ir pra
kalbos Lietuvos nepriklau
somybei paminėti. MitingasPajamų0 mol^sčiuuinco- ri.us suiuošė centinį išparda- Tvarkdarė buvo Keslerienė. iVyks"'Worcestėrio Auditori- 

Minėsims Lietuvos Nepri- me Tax) blankas privalo iš- vim3- arba /‘pennysale.” Išpardavimą vedė Amestai- pėdžia 5 valanda po
klausomybės 26-tą sukakti. nįidvt kiekvienas, kas tik Parengimas įvyko Sanda- tė, Jurėnaitė. Keslenutė, pietu

kakti ir pirks 4-tosios Karo mano, kad blankų pildyti kų. Žemiau skelbiame auko-! ien^im.° gražaus p ei -
Paskolos bonus. nebereikia. Tai klaidinga tojų sąrašą. Jei per klaidą P°- /i®?-n™ :

Josephs.

Masinis mitingas įvyks nuomonė, nes iš algos gali bus praleista ar sumaišyta 
So. Boston High School' sve- būti išskaityta pcnnažai ar- kurio neis aukotojo pavar
te i nė j e, Thomas Park. Pra- ba perdaug. Jc
džia 1 vai. po pietų. žai. reikės pri’'

,'i a. V.Toės Bo- besąs išska:'
ST.....  i' ; ' ž . džia SUC
ifrk’s K G'-:?' 3. -<;.<•■
n^erė, "L)'1. - iv- 1
torus Knciži? i ' ” 'c .'■/ •'
redaktorius S. ' .a a k " :

Visi bostoniečiai, nepri- žadėti .< y
klausomos ir demokratę- busiu savo raštinėje, 
nės Lietuvos šalininkai, riant antradienius ir sekma- kas—po 25 centus. Viso 
kviečiami skaitlingai daly- dienius, kas vakaras nuo 6 kartu 15 dolerių, 
vauti. Mes remiam Ameri- iki 10 vai.; šeštadieniais bu- Gėrimus

>’.ma
ie

išlaidų $14.70 Gryno pelno 
$119.49. Šia .oga dėkoja 
me ir privatdė. atsiprašome ir meldžia . . .

m ” ar esti. Klaida bus ati-Jara?, V bizru 
• pnsidėio sa

šie : Viktoras Vąi- ?^0™5® 
litis S. Elinstrubas ir 

Dr. Pa-..barnis—po $2; P.
Čaplikas, adv. O. šalna, F.
Kesleris. M. Sabets ir 1< s*11 

. Aš Barney—po $1; Mr. Siluk 
šski- 50 centu: Šarkius ir Zalec-

l-r - rki •

"'S

ms aukoto
jams, kurie

Du negrai pasmerkti visam 
amžiui kalėti.

____ Du jauni negrai, Albert
gausiomis Barrovvs ir VValter Allen, 

viai. narėm- teisėjo Giles buvo pasmerk- 
rirs. kurie visam gyvenimui Į kalėji- 

•os 'žmonių -3- Jiedu užpuolė jauna 
r t dėkotame moteriškę, Dorothy Dunn iš 
kurie mums Worcesterio, ir per du atvė 
? be jokio Ju gėdino. Susekta, kad 

jiedu ir plėšikaudavę, 
s ir visoms’ Vienas pasmerktųjų. Bar 

Rengimo K įritėtas: rows, yra karei\is, pabėgęs
J. M. Tumavičienė, armijos.
J. Turiila,

Lit
tuos b:

pa iir.e lūs 
reikalą. Taip 

irieČiams 
šutei kė sveti, 
atlyginimo. 

Dėkui visie

M. Kr- piene.

Moterys legi< vierės ruošia

| Paliko $130,000 labdarybei.
' Mirusi Dedhamo gyven
toja Eliza Sturgis Paine 
įvairioms labdarybės įstai
goms paliko $130,000. Di
džiausią sumą gavo Brook- 
line episkopalų bažnyčia, 
būtent $50,000. Bostono ir 
Worcesterio dailės muzie
jai gavo po $25,000.

Automobilistai turės tik po 
vieną “pleitą.”

1945 metais Massachu
setts valstijos automobilis
tai neturės dviejų laisnio 
pleitų. Bus tik viena. Taip 
nutarė valstijinis automobi
lių registravimo ofisas.

Naujosios “pleitos” jau 
daromos Charlestowno ka- 
čiami dalyvauti.

Parduokit tavo typcwriterį, 
jei turit nereikalingą.

‘‘Keleivio ofisui reikalin
ga rašomoji mašinėlė—ty- 
pevvriteris. Jei kas turi ne
reikalingą ir nori parduot, 
prašom mums pranešti. Ži- 

, r omą. mašinėlė turi būt ge
ra, nesugadinta ir neperse- 
ra. Prašom pranešti tuojau, 

f Užmokėsime tinkamą kai- 
įną.

Sudegė “Star” alaus bravo
ro ofisai.

Star Brevring kompanijos 
ofisuose, Dorchesteryje, pe- 
reitą subatą kilo gaisras, ku
rs padarė $30,000 nuosto- 

t Hų-
I ..--------------\ ažiuodair.us laivyno au- i toniobilium, ririninkas Has- 
isell iš So. Bostono barakų 
ais’rrušė i stulpą ir užsimu- 

;šė. Tai atsitiko pereitą penk- 
įtadic-ni, Che.sca’je.

Huntingion -avė. ir Par
ker Hill st. kertėj pereitą 
perktadier.i susikūlė du au
tomobiliai ir gatvėkaris. 
Žmonės nenukentėjo.

Mass. vabtejai paskirta 
; i7pirkti Ketvirtos Karo pa- 
į s <olos bonų už 258,000,000 
dolerių.

Boston Elevated atmoka 
miestui skolas.

Bostono Elevated šėrinin- 
kams yra garantuoti dividen- 
tai. Jie gauna kasmet po 
$5.00 nuo šėlo. nežiūrint ar 
šita įstaiga turi pelno, ar ne. 
Jeigu ji neturi pelno ir neturi 
iš ko dividentų išmokėti, tai 
dividentai išmokami iš pilie
čių taksų.

Bet pereitais metais Ele
vated padarė daug pinigų ir 
iš to pelno atmokėjo valsti
jai $1.301.191.

Elevated raportas parodo, 
kad pereitais metais eatvėka 
riais ir busais važiavo iš viso 

• 418,203,633 asmenys.

Šluotcs eina į vainą...“
Bostono šeimininkes įbau 

gino karo produkcijos tary 
bos pranešimas, kad prade 
da stokuoti šluotų, nes karo

šio karo, greta kitų tautų, Ateidami Duunai atsineš- Yanuss. Neviera Razva 
butu laisva ir Lietuva. Tad kitę blankas prisiųstas iš In- jans.iTJ 1 nčin^kas Kviet- 
skaitlingai dalyvaukime šia- temai Revenue ir pakvitavi- Jakštas. Pe?kii^ Vi
ry e mitinge ir pareiškime sa-nrą nuo darbdavių, paro- -A Ppmarnnis Valiau- no Dariaus 31" Posto mote- reikalavimai padidėjo. Ry- 
vo siekimus! dant kiek 1943 metais uždir- 7 ? Pptrpikk Glineckis Tų skyrius ruošia , šurum- šium su tuo šeimininkės vie-

---------------boteir kiek buvo iš algos iš- ’• p^blic Market Ya burum pažmorž, kuris Įvyks na kitą ragina: “Širdele, nu-
Sa va neriai Lietuvai Remti, skaityta. cinct-oc Vilkai ‘snnrh Rr«- i šį šeštadieni, vasario 12, sa- sipirk šluotą, nes paskui ne-

Sausio 19 d. įvyko susi- Jonas J‘ Rt>manas įOn Market, Walters Mar-patalpose. 265 C st. gausi : goverTnentas sako,
rinkimas Lietuvai Remti p .... . ket. Lithuanian Fumiture Bus skaniu valgių, gen- kad š uo> » 1 ‘ .
Draugijos 2-ro skyriaus. Bu- Pagavo automobihaus vagi. A Petchell j ° vėliau ir šokiai. Pra- Ir šluotų pardavėjai tun
vo suvestos atskaitos iš cen- Prie Fields Comer perei- Shoe Store. Rudeli Dress' džia 7:30 vai. vakare. Aisi gei ą bizni. Kai une jų pra
timo parengimo, įvykusio tą penktadienį policija su- Shop, Paul Likas. G. Sut-! kviečiami dalyvauti. Rep. deda kelti kainas, 
sausio 15 d. Pasirodė, kad čiupo 16 metų amžiaus vagį, kus, P. Plevokas, Frances a . ... ,.
d a yra likę daug vertingų kuris buvo pavogęs D-ro.geautv Parlor. Jo-Ella Be-' Apskundė Bostono miestą. Bostoniečiams rodė volu c- 
daiktų. Tarp jų liko ir Ch. James automobilį. Jam bė- suty Solon, Casper Beauty Bostono Elevated Rail- čių karo pabeldus. 
Pratapo aukoti grvno ginta- gant tuo automobilium spro-. Shop, P. Apšiegienė, L. Per- way kompanija apskundė Pereitą šeštadienį, sek- 
ro karoliai, verti nemažos'go priešakine padanga ir jis nickienė, J. Tumavičienė, Bostono miestą, ir reikalau- į madieni ir ši pirmadienį Bo- 
sumos pinigų. Jie buvo neį- turėjo sustoti. Tada polici- y. Michelsonienė. B. Bago- ja $3.652,573. Kompanija; stono kadetų akademijoje 
manomi parduoti už mažą ja jį ir nutvėrė. čienė. p-lė Krukoniutė. S. V. ’ ’ ‘ 1---------
suma. Nariai, apsvarstę šį - --.____ — Minkai. .V. Sunerailienė. U.
dalyką, nutarė tęst darbą.) Kad,,o programos.

surum-: urum.
Amerikos L giono Stepo-

Chuliganai padegė mokyklą
Ištvirkę jauni vaikėzai 

Somervillėj pereitą subatą 
padegė Highland mokyklą. 
Ugnis buvo sukurta ant visų 
trijų aukštų. Ugniagesiai 
ugnį likvidavo.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos' n00 2 iki 4 

ir ę»oc 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328

- ----- _ ... „ Ulevičienė, M. Kruopienė.
kad sukėlus daugiau pinigų, . Laeoįvių Radijo horpora- gį Pratapas (tikro gintarP 
riuvargin t i e m s Lietuvos cijos programa ateinanti karoliusk N. Grigalius, St. gyventojam^. '« nedėldienį iš WORL stoties, paura< j. Jankauskas. V.

Šiame susirinkime svar- 9o0 kilociklių, tarp 9:30 ir įneštai, Tūmavičiai, Kru- 
biausias klausimas buvo tasJ 10:30 ryto. bus tokia: koniai. Kropai. Tuinila,
kad tapti savanoriais, laisvu 1- Muzika.
noru apsidėti mokesniais. 2. Dainuos Birutės ir Sau- 
Iškėlus savanorių klausimą, į lutės radijo grupės, p. V. 
pirmasis buvo Jonas Tuini- Minkienei vadovaujant.
Ia. Jis ant stalo padėjo šim- 3, Pasaka apie Magdutę. 
to dolerių vertą karo pasko- Po programos parašykite 
los boną. Antras atsirado J. savo įspūdžius ir nusiųskite 
Klinga, trečias J. Jankaus- šiuo adresu: W0RL Sta 
kas. Jiedu irgi deda po šim- tion. Lithuanian Program, 
ta dolerių. Boston, Mass. S. Minkus.

Tie aukotojai savanoriai
man primena Lietuvos sava
norius. kurie pirmose Lietu
vos kūrimosi dienose ėjo

sako. kad miestas iš jos ko- 
lektavęs - pajamų mokesni, 
neprisilaikydamas Įstatymų.

Mockienė, Marcilionienė.

Iš miesto fcanalizacij’os 
departamento stoties Dor
chesteryje :>avogta 4.000 
svaru metalo. Tai politikie
rių darbas.

rodyta vokiečių karo pabū
klai, atvežti iš Grenlandi
jos. Amerikiečiai juos paė
mė po to, kai Grenlandijoje 
buvo ir sunaikinta slapta 
vokiečiu radijo stotis.

Papublai rodyta ryšium 
su ketvirtosios karro pasko
los vajumi.

Policija areštavo du plė
šiku ir abudu prisipažino at
likę eilę plėšimų. Abudu pa
statyti po $15,000 kaucijos. 
Bet neužstačius laikomi ka
lėjime.

TeL TBObridge 6330

Dr. John ftepshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir ŠFentadieahus; 
ano 10 iki 12 ryte.

SHg HARVARD STREET 
Iantan st arti Central akt

CAMBRIDGE, MASS.
----- *■

Garsus pianistas mirė 
prie piano.

Pereitą subatą Symphony 
kovot su daug galingesniu salėj prie piano mirė George 
priešu. Ten aukota gyvas- :Vieh. garsus pia : . < . Jis 

buvo jau 74 n.e • , rržiaus 
žmogus ir

P
tis. čia 
vi? ■-er

T "r V v V
i << i

n i pinigai-
.rates

-y-
'5-.

UŽGAVĖNIŲ “SURUM- 
BURUM/’

Rengia SLA 359 kuopa, vasario 20 
!<i-, Arcadia Hali, 201 Adams st-,
•Dorehester, Mass. (ties Kields Cor- 
jner policijos nuovada).

Bus gera vakarienė, dainų ir rouzi- ii _ _ .
kos. Galėsite ir klumpakojį patnep-1 t Specialybė: Abu, Viduriu 
sėt. Kviečiam narius ir benrai visus ’ Anau, Nosies i
lietuvius. (T)

Pradžia 5 vai. popiet. Įžanga 75c- 
čekruimis nemokamas. Komisija.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Aš bandau kalbėti 
trumpai... linija 
gali būt reikalinga 
kitiems.

BORIS BEVERAGE CO. 11
220 E Street. South Boston !

Pristato toniką ir visokios ru- J
> sies Alų baliams, vestuvėms j *■
namus ir į sales. (18)t . .! Savininkai:

Jonas Arlauskas ir.*
Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141-

Ans«, Nosies ir Gerklėa.
♦ Vartoja vėliausios konstrukcijos « 

X-RAY Aparatą.
* Pritaiko Aldnina.
• VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-4

634. BR0ADWAY. 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY

iw4.u teki .1
s a .er

smūgio. .
vo Bos: i 
fakulteto

REIKALINGAS
Patyręs laikrodžių taisytojas

Darbas užtikrintas ant visados. I , 
gera.

60 SCOLLAY SQUARE. Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

II: NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

aJ • . t » ■ mavicicn*

3E CAZCFUL THf
• cle-ocn'r suz/.p ir - 

>NTQ EVERYTHfNG YOįJ SEE l.\ THE 
~ i LJ1 1 ■ - L'VUJG ROOM'

Boston Edison Company 
sako . .. nesugadinkite 
vacuum cleanerio, ne
mušk juo į kietus bal
dus bei radiatorius.

BOSTON EDISON COMPANY_______

K AD “party line” karo metu veiktų gerai, reikia 
prisilaikyti šių taisyklių.
“Jei telefonas užsukamas, nesukit savo numerio, 
kada linija užimta.
“Nepertraukit pasikalbėjimo, kuomet kas nors ki
tas kalba.

j. • ■
“Kalbėkit kaip galima trumpiau.
“Telefonuojant kelis kartus, duokit kiek laiko pro
tarpiams, kad jūsų kaimynai galėtų prieiti prie te
lefono, jeigu jiems reikia.”

NEW ENGLAND TELERHONE AND TELEGRAPH COMPANY

Mokestis
ofisan.

ii*

Kreiptis ‘‘Keleivio'’ 
(-)

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948 
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Mass.
Tel. Parkvay 1233-W

Dr. Leo J. Podder
15 Leringrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn» 
S'Ipnėjin.r. Gyvenimo permaina 

moterų. Moterą ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Liga9. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 1. nno 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.

Tel. Common wealth 4570.

REIKALINGI pas
BLINSTRUB’S VILLAGE GRILL

304 We»t Broadway 
South Boston, Mass.

Pataręs maisto ir gėrimu čekiootojas. Gera alga tin
kamam asmeniui.
Kartenderiai trumpam ir pilnam laikui- Puikios algos
su pridėčkais.
Indų plovėjai: vidutinės, valandos, maistas ir $20 per
sąvaitę.
Porteriai: valyti stalus ir grindis, vidutinės valan
dos. $27 per sąvaitę ir maistas.
Taipgi trumpalaikiai ir pilnalaikiai darbininkai vidu
tinėms valandoms gali kreiptis pas menedžerį kas
dien i«> 10:30 vai rvtn Priimtini tiktai patikimi as- 
senys ir blaivus. (6)
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S. BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorehester Avė.
Tel. COLumMa 2537

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUK 
TYTOJAL 

(Inaured 
Movarat

Perkraustom 
čia pat ir i to 
timas rietas

Sauri orieži'tra. kaina prieinama
S26 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS 
Tai SOUth Boston «6l)

Tel ŠOU 2806

1 DAKTARAS
• I •
Ji J. L. P aš akomis
t
<1 OPTOMETRISTAS
Jį Ofiso valandos:
•i Nv> 9 ryta iki 7 *akara.
• Seredomis:
5 f Nao * ryto iki 12 diaas.

ii 447 BROADWAY,
iii. SO. BOSTON, M ASS.

J

’ r«L Gyv
: Dr Joseph A.Gaidų *

OPTOMETRISTAS
Valandoa: 9 iki U 

nuo 2 iki ■ 
nuo 7 iki t.

8aredom * iki u 
ir suaitaroa

ARIU DAKTARAS 
: (įtaiso defektuotas akis ir tiafcs 
Į *nu laiko augražinu švi»<> I«w 

aminuojo ir priskiriu akiaioa

j 114 Summer Street,
J____ LAWRENCR. MASS. {

I i




