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t •1 Finai Pasirengę Baigti 
Karą su Sovietų Rusija

Naciai Vėl Bombar
davo Londoną.

Mėto aliejines padegamą
sias bombas.

Vokietijos karo aviacija 
vėl pradėjo bombarduoti 
Londoną. Vienas puolimas 
padalytas pereitos sąvaitės 
pabaigoje, antras sekmadie
nyje. Nors Londonas turi 
stiprią priešlėktuvinę sar
gybą, bet daliai nacių lėktu
vų pavyko pasiekti miestą.

Numesta daug padega
mųjų bombų. pripildytų 
aliejumi. Atmušus puolikus, 
da per kelias valandas Lon
done siautė dideli gaisrai.

Kaunas Laukia Ru
su Karo Lėktuvu.
Gyventojams Įsakyta klau
syt signalų ir neprarasti 

galvų.
Vokiečiai išleido priešlėk

tuvinės apsaugos Įsakymą 
Kauno gyventojams. Jiems 
Įsakoma klausyti priešlėk
tuvinės sargybos duodamų 

praneša, kad jo lai signalų, bėgti i slėptuves ir 
lėktuvai pleškina ja- i “neprarasti galvų,” kitaip

enai Nuskandino 
Laivus

TRUKO TVIRTOVE SU-1 sprogdina japonų lizdus Pa
DAUŽY i A IR 200 PRIEŠO tifiko metuose 
ORLAIVIŲ SUNAIKINTI
Dėl šitų smūgių Japonija 

pašalino keturius savo 
karo vadus.

Stalinas Atmetė
Churchiūo Pasiū

lymą.
Nenori tartis su dabartine 

lenkų vyriaurybe Londone, j
Washingtono diplomatai 

gavo žinių, kad Rusijos dik
tatorius Stalinas griežtai ir 
besąligir.iai” atmetė Angli
jos premejro Churchillo pa
siūlymą rusams — tartis su 
dabartine lenkų vyriausybe 
Londone.

Churchillas siusiąs kitą 
laišką ir siūlysiąs, kad Stali
nas savo nuomonę pakeistų. 
Nemanoma, kad jis turės 
pasekmių. Stalinas pasiruo
šęs deryboms su kvislingine 
lenku “tautos tarvba.”

WASHINGTONAS PA
LAIKO SUOMIJOS

PUSĘ.
Bet taikos derybos kol kas 
tebėra apsuptos paslapties 

skraiste.
Tarp rusų ir finų eina tai-

Kol kas finų rusų taikos 
derybos labai slepiamos, 
nes nenorima, kad vokie
čiai sužinotų, jog finai tik
rai trauksis iš karo. Vokie
čiai turi Suomijoj kelias di
vizijas šavo kareivių, neirta

o admirolas 
kad jo lai

vai ir ieKtuvai pleškina ja-j “neprarasti” galvų 
ponų pozicijas Japonijos sakant, nenusigąsti, 
šiaurėje, būtent Kurilų salo- Tai parodo, kad rusams 
se. šią sąvaitę čia buvo su- artėjant prie Lietuvos, vo- 
bombarduota japonų Para- kiečiai laukia ju karo avia- 
muširo tvirtovė ir Šimusu cijos puolimų.
papėdė. , _____

Maršalo salyne amerikie- STETTINIUS BUS V1CE- 
čiai jau užėmė keliatą stra- - PREZIDENTAS?

Nimitz

Sunaikino 19 laivų ir 201 
lėktuvą Truko saloje.
Pereitos sąvaitės pabai

goje japonai turėjo neiauK- 
tą surpryzą. Amerikos kai o 
laivai ir lėktuvai smarkiai teginių salų. 
bombardavo Truką, japonų šitie smūgiai 
laivyno bazę Pacifiko van- kijoj didžiausi 
denyne. Japonai pamatė,

i Washingtone eina gandai, 
sukėlė To-, kad busimoji demokratų 
sumišimą, partijos konvencija vice- 
kad jiems prezidento vietai nominuo- 

J ruk yra japonų * Pearl ateina žlugimas. Todėl šią sianti dabartini valstybės 
Harbor —gerai Įruošta lai- savaitę buvo pavalyti iš vie- sekretoriaus padėjėją Stet- 
vyno bazė ir aerodromai, tu keturi vyriausi karo va- tiniu—kartu su Rooseveltu.
lėktuvams laukai. Ji išgriau- dai, jų tarpe laivyno admi-' __________
ta. rolas Nagano ir armijos va-

Japonams pridaryta daug das gen. Sugiyama. 
nuostolių. Visiškai sunai- Tuo pačiu laiku 2,000 A- 
kintas 201 lėktuvas, paskali- meiikos orlaivių buvo nulė- 
dinti 2 kruizeriai. 3 naikin- kę bombarduoti strateginių 
tuvai, 1 amunicijos laivas, 1 punktų Vokietijoj.
lėktuvų laivas, 2 aliejaus 
laivai. 1 sargybos laivas ir 4 
prekybos laivai. Be to. suža
lota 4 prekių laivai, o alie
jui vežti laivai-tankeriai, 1 
kruizeris ir 50 kai o lėktuvų.

Amerika nėteko 17 lėktu-_
vų ir vienas jos laivas buvo 
sužalotas.

Einant “Keleiviui” spau- pantai keičia gaires. Kol 
don. iš Washingtono atėjo jiems sekėsi kariaut su ru- 
žinių, kad per 7 dienas Pači sais. jie visaip Pabalčio val- 
fiko vandenyno dugnan stybių žmones engė. Dabar, 
amerikonai nugramzdino iš kai karas nesiseka, naciai 
viso 44 Japonijos laivus. rodo daugiau palankumo 

Ofensyva prieš japonų Lietuvai. Iratvijai ir Estijos 
tvirtoves Pacifiko salose žmonėms.
prasidėjo labai plačiu mastu žinios sako.

A menkos galybė kila ir 
šluoja priešus kaip audrą.

Lietuvoj Nevalia 
Klausyti Radijo.
Už nepaisymą Įsakymo 
žmonės skaudžiai bau

džiami.

VARŽTAI KAUNIEČIAMS
Okupacinės vyriausybės 

patvarkymu, Kauno gyven
tojams draudžiama vaikš-j 
čioti nakčia, tarp 10 vai. va
karo ir 5 vai ryto. Kas nori 
išeiti į gatvę, privalo gauti 
specialų leidimą.

ir neapsakomu smarkumu. 
Japonai triuškinami kaip 
žiurkės.

Generolas MacArthur

Padarė (Operaciją 
Keturi™j ui Vai kui.

Operacija, buvo sėkminga ir 
vaikutis yra normalus.

kos derybos. Apie tai jau ža orlaivių, ir galėtų uz- 
nėra jokios abejonės. Šuo- grobti strateginius Suomijos 
mija karo nenorėjo ir neno- miestus, kaip jie padarė įta
ri. Ji ėmėsi ginklo tik savo lijoj. jeigu aiškiai matytų, 
laisvei ir žemei ginti. Rusai kad Suomija taikosi su Ru- 
iš jos žemių buvo išvyti ir sija. Dėl to ir slepiamos tai- 
toliau kariauti finams nėra kos derybos.
dėl ko. Ypač Suomijos So- Bet sunku ylą maiše pa- 
cialdemokratų Partija tvir- slėpti. Nors švedų laikraš- 
tai stoja prieš karo tęsimą, čiai rašo apie tas derybas 
Amerika taipgi spiria Šuo- labai neaiškiai. Londone 
mijos valdžią trauktis iš ka tos derybos kelia didžiausio 
ro. Todėl ir prasidėjo taikos susidomėjimo. Londono dip- 
derybos. Suomijos atstovai lomatams rupi klausimas, 
nuvyko Stokholman ir tenai kokios bus Rusijos sąlygos 
susitiko su rusais ar jų tarpi- Suomijai? Sulyg tų sąlygų 
ninkais. Sužinoję rusų išly- busią galima spręsti, kaip 
gas, Suomijos atstovai išvy- Rusija elgsis su kitomis mu
ko atgal i Helsinki pranešti žomis valstybėmis, pavyz- 
apie jas savo vyriausybei. džiui

Žuvo Amerikos Lai
vas su 1000 Kareiviu

Karo departamentas pa
skelbė šiuipią žinią. Euro
pos vandenyse buvo paskan
dintas didelis transporto 
laivas, kuriuo vežta du tūks
tančiai Amerikos kareivių. 
Pusę ju pavyko išgelbėti, 
kiti gi žuvo.

Laivas žuvo nakties metu. 
tur būt nuo priešo submari- 
nos. Europos vandenys eina 
plačiu ruožtu, nuo šiaurės 
Atlanto iki Viduržemio ju
ros. Išrodo todėl, kad laivas 
buvo paskandintas kelionėj 
Į Afriką.

HITLERIS AMERIKOS 
ARMIJOJ!

Amerikos armija turės sa
vo Hitlerį, ir ne falšyvą. Tai 
newyorkietis William Pat- 
rick Hitler, Anglijos pilietis. 
Jis yra nacių Vokietijos Hit
lerio sununas, 4 i šią šalį at
vykęs 1939 metais, o dabar 
sutikęs tarnauti Dėlei Ša
mui.

, su Lietuva,a Latvi}
ir tt.

\Vashingtone leidžiamas 
“Army and Navy Journal** 
rašo, kad musų Valstybė^ 
sekretorius Hull palaikysiąs 

mise ir

Lietuvos okupantai pa 
skelbė, kad bus skaudžiai 

ie
pranešimų 

Londono
vinirvai vx

Kalba Apie Pabalčio ^udžia.mi tie žmonės, kurij klausysis radijo pranešim
A epnklausomybę. iŠ užsienio, ypač iš London

Į »» W <k.-iL TTr» irizinlzK’ l___ • :____ x D~Ld Ir OTasnvus. v/zs vramaiiNaciai bando Įsigyt Pabal
čio tartų pasitikėjimą. .nusikaltimą klausovas bus

atstatytas iš darbo. Jei to 
Pabalčio valstybių oku- neužteks ir da kartą bus pa

gautas klausant užsienio 
pranešimų, bus pasiųstas Į
koncentracijos stovyklą.

Iš Londono lietuviškos
Iš Londono lietuviškas 

radijo programas duoda 
! kiniai.

kad vokie- _ “
čiai jau grąžina tas žemes, i VĖL DAUŽĖ POPIE- 
kurias buvo nusavinę bolše- ŽIAUS PILJ.
\ ikai. Iki šiol jas laikėsi pa-; f>omos radijas skelbia, 
tys vokiečiai. kad aHjantų karo

Be to. vis dažniau kalba- į yėl bombardavusi 
ma apie tai, kad Pabalčio vasarnami,
valstvbėms busianti gražin- Gandolfo.

KODĖL PRASTI ČEVE- 
RYKAI.

Vienas senatorius riešai 
apkaltino avalinės tinstą. 
Jis sako. kad trustas tyčia 
daro tokią odą, kuri butų 
nepatvari. Iš to jis turi daug 
pelno, o žmonėms tik nuo- 

. stolis.

aviacija
popie-
Castel

Išgarsėjusio] Mayo k 
koj, kuri randasi Minneso-; 
tos valstijoj, šiomis dieno- j 
mis buvo padaryta labai 
komplikuota operacija. Į! 
kliniką buvo atnežtas 12Į 
metų vaikutis, Ernie Defort,' 
kuris turi 4 rankas ir 4 ko
jas. Be to. jis turi dvejatą 
plaučių ir dvi ponis inkstų.

ta jų nepriklausomybė.
Ilgos ir skaudžios prakti

kos pamokyti. Pabalčio 
žmonės nesidžiaugia tais na
cių pažadais.

60.000 ŽMONIŲ VIENAM 
ORO ŽYGIUI.

Puolime dalyvavo septyni 
tūkstančiai lakūnų.

Užpereitos sąvaitės pa
baigoje anglų karo aviacija 

O galva buvo tik viena. Vai-į bombardavo Berlyną. Tame 
kui augant, tos priedinės ko-! žygy dalyvavo 1,000 lėktu- 
jos ir rankos liko paraziti- vų ir 7,000 lakūnų, arba po 

7 žmones ant lėktuvo.
Tam puolimui pasiruošti

liko
niu dalyku. Viena cirko 
kompanija tuo susidomėjo. 
Vaikutis ir io motina buvo. . . . -1° reikėjo net 60.000 žmonių,
paimti į enką. kad užduoti Vien tik bomboms sukrauti 
pinigų operacijai. {reikėjo 4,000 žmonių. Trum-

Pinigų sutaupius vaikutis l,aį sakant, vienam bomba- 
buvo atvežtas Į Mayo klini- aprūpinti reikia oO
ką. Atimta jo priedinės ko- zrnomŲ.

rankos. Operacija bujos n
vo sėkminga, vaikutis dabar 
sveikas ir gabus. Mokykloje 
iis pralenkia visus savo 
draugus mokinius.

LAUKIAMA KOVŲ 
KINIJOJ.

Is kinų sostinės Chunkin- 
go gauta pranešimas, kad 
greitu laiku Kinijoj galima; 
laukti didelio ofeiisyvo. Ki
nai, padedami amerikiečių, 
vys laukan japonus.

SMARKUS MŪŠIAI ITA
LIJOS FRONTE.

Prie Anzio, kuris randasi 
netoli Nettuno. ėjo dideii 
mūšiai. Per kelias dienas 
nacių armija desperatiškai 
i uolė Amerikos armiją. Kai 
kuriose vietose liko krūvos 
vokiečių lavonų.

Naciams nepavyko pra
laužti amerikiečiu frontą, 
jie buvo atmušti, bet kovos 
da tęsiasi

Ryšium su Castel Gandol- 
fo. Vatikanas skelbia, kad 
ten nėra vokiečių.

280,000 BEDARBIŲ.
Federalis Darbo Statisti

kos biuras skelbia, kad sau
sio pabaigoje Jungtinėse 
Valstijose atsirado 280,000 
naujų bedarbių. Tai buvus 
pasėka sumažėjusių karo 
užsakvmu.

MIESTELIS LIKO BE 
DAKTARO.

Carver miestelyje mirė 
senas gydytojas, Lawrence 

: Chase. Tai buvo vienintelis 
to miestelio gydytojas, nes 
kiti yra kalinėj tarny
boj. Miestelis ir gretimos 
apylinkės turi 2,500 žmo- 

j niu.■ ___________________

LIKVIDAVĘ NACIUS.
Maskva praneša, kad Uk

rainoj raudonoji armija lik
vidavusi apsuptą vokiečių 
armiją. Kovos ėjo 14 dienų. 
52,000 vokiečių buvę už 
mušta ir 11,000 paimta ne
laisvėn.

PALEIDO 6 ITALŲ 
LAIVUS.

Ispanijos vyriausybė da
vė Įsakymą paleisti šešis ita 
lų pirklybos laivus, kurie iki 
šiol buvo internuoti. Laivai 
tenka alijantams.

ANGLAI NETEKO 36,626 
KAREIVIŲ-

Nuo 1943 metų rugsėjo 5 
dienos iki šių metų vasario 
12 d. Italijoje anglai neteko 
36,626 kareiviu.

Amerikos Lėktuvai 
Smogė Vokietiją.

Puolime dalyvavo 2,000 lėk
tuvų; 102 jų nesugryžo.
Pereitą sekmadieni Ame- 

I likos karo aviacija vėl puo- 
i Iė nacių Vokietiją. Griovė 
; Vokietijos lėktuvų fabrikus.

Amerikos bomhanešius 
(lydėjo Anglijos ir jos domi
nijų kovos lėktuvai. Prane
šimai sako. kad Vokietijos 
lėktuvų dirbtuvėms pridary
ta didelių nuostolių. Be to, 
nušauta virš 60 nacių lėk
tuvų.

Amerika ir jos talkinin
kės šitam žygy neteko 102 
lėktuvų.

PALIKO $600.000.
Anglijos rašytojo Shaw 

mirusi žmona paliko Airijos 
švietimo reikalams 600.000 

i doleriu.

KARŽYGIAI SVEIKINA VIENS KITĄ

Amerikos ; žygiai, leitenantas Kisters ir leitenan
tas Walsh. buvo apdovanoti Kongreso medaliais ir 
sveikina viens kitą. Kisters. būdamas sužeistas, su
naikino du ulkasvaidininku lizdu Sicilijoj, o laku 

M'aKb ' ’^Dvė žemėn 5 ;ap<>nu o»laiviusnas

GINČAI KONGRESE DĖL 
PALESTINOS.

Kongrese ėjo dideli gin
čai dėl Palestinos. Mat. bu
vo pasiūlymas svarstvt klau- ___________ _______

į Buvo žinių, jog Suomija 
prašys, kad ją okupuotų 
Amerikos armija, jeigu rusų 
sąlygos jai butų nepriimti
nos. Bet ar Amerika norėtų 
toki žygi daryti, kol kas ne-

Laivyno Reikalams 
30 Bilionų.

1945 metai busią “spren 
.. džiamu kovu metai.” . . žinia.

Karinio laivyno vadovy-! Šiaip ar taip, tinai, tur* 
bė Kongresui pasiūlė savo j neužilgo padės ginklą, 
išlaidų samatą. Norima gaut Į . ~ ~ i-i •
30 bilionų dolerių. Vi tuo< \ Sugriovė Benedikta
pinigus bus statomi karo lai - i 
vai, transporto laivai, lėktų- i 
vai ir kitkas.

Neoficialiai kalbama, kad 
1945 metai bus “sprendžia
mų kovų metai” — žinoma. 
Ramiajam vandenyne.

nų Vienuolyną 
Italijoj.

Naciai buvo susikraustė 
tenai kaip žiurkės.

Alijantų karo aviacija iC 
didžiosios kanuolės sudau*

Kokių laivų ir kiek nori- žė benediktinų vienuolyną, 
ma pastatyti, pranešimas buvusi vienoje Cassino auk-* 
nesako. štumoje. netoli fronto. Tų

-------------- vienuolyną naciai buvo pa
vertę Į tvirtovę.

Kai vienuolynas pradėta
PASKENDO ANGLŲ 

LAIVAS.
Maine’o valstijos pakraš- daužyti, šimtai rudomis uni- 

ty per audrą nakties laiku formomis nacių, lyg žiur- 
sudužo i uolas ir nuskendo bėgo iš griuvėsių. Bet ne 
anglu prekvbos laivas, žuvo visi pabėgo, griuvėsiuose dao v iii *1**1 i*
28 žmonės.

BAUS SABOTAŽNINKUS.
Alijantų okupuotoje Itali

joje da veikia grupelės fa 
šistų, jos bando sabotažuoti 
karo pastangas. Alijantų ka
io vadovybė tokius baus 
mirtimi.

likę kulkosvaidininkų liz
dai. Dabar ir jie baigiami 
naikinti. j

Nevyksta Suomių- 
Rusų Derybos.

Du Suomijos pasiuntiniai 
gryžo Į Helsinkį.

_________ Suomijos vyriausybė jau
ARKLIENA LIETUVOJE. sav® Pasiūlymus Mas-

Lietuvos žmonės džiau- ?aL >et matyt,
giasi, gavę nors šmoteli ark- (la nepatenkinta, nes du 
lienos. Kiauliena, ka/viemv pasiuntimai gryzo
ir paukštiena vežamos i na- -l Hėriinki, pantai ti su savo 
cių Vokietija. ‘ vyriausybe. Stokholme liko

tik .Juho Passikivi. Jis veda 
pasitarimus su “bešališkais 
tarpininkais.”

Manyta, kad Suomijos 
pasiuntiniai galės vykti i 
Maskvą ir ten derėtis. Da
bar pradeda aiškėti, kad 
Maskva stato d,' ’e’ių ir suo
miams nepriimtinų reikalą 
vimų. Kai kurie spėja, kad 
suomių-rusu derybos neduos 
vaisiu, >

Kareiviams išmokėta 
600000 dolerių.

Armijos iždinė, kuri ran
dasi Bostone, iki šiol išmo
kėjusi $600.000. Pinigai iš
mokėta paleistiems karei
viams.

Didžiausia suma, kokią 
kareivis gauna, yra $300; 
mažiausia—$100.



So- 8. L Vasario 23 1944 ft.

GINKLAI FRANCUZIJOS 
POŽEMIUI.

Anglija sutiko duoti Fran 
elizijos požemiui ginklų ii 
amunicijos, kad vokiečių 
užnugary pastatyti franeu
zų patriotų ai-miją. kuri pul 
tų vokiečius iš užpakalio, 
kuomet prasidės alijantų 
invazija.

Šitai taktikai pritarė ir 
Washingtonas.

Kai kurie Francuzijai 
Laisvinti Komiteto nariai 
A žyre buvo tam priešingi. 
Ji i bijosi, kad apginkluoti 
“neatsakomingi elementai" 
g?.li pridaryti daugiau “be
tvarkės” begu naudos. Kiti 
argumentavo, kad alijantų 
orlaiviai, bombarduodami 
Francuzijos miestus, užmu
ša labai daug gyventojų: 
pavyzdžiui. viename tik 
Kantes^miestę buvę užmuš
ta daužau kaip 1.000 f tan 
euzų; todėl vargiai užmuš 
tujų giminės ir draugai no 
rėftią už alijantus aukotis.

Bet generolas Charles de 
Gaulle, laisv franeuzų 
vadas, tvirtai stojo už tai. 
kad požemis butų ginkluo
jamas. Jo manymu, verčiau 
duoti ginklų ir amunicijos 
Francuzijos žmonėms vo
kiečių užnugary, negu bom
barduoti miestus iš orlaivių. ' 
nes mėtant bombas iš dide
lės aukštumos, jos sunaikina

do. Kalbėdamas anądien 
New Yorke jų vadas Brow- 
leris pranešė, kad šiomis 
lienomis Kubos komunistai 
pasivadino “Socialdemo
kratų Partija.”

KINIEČIAI TURI DAU
GIAUSIA DIENRAŠČIU 

AMERIKOJE
Amerikoje yra iš viso 

1,002 svetimom kalbom lei- 
Ižiami laikraščiai, ir dau
giausia jų priklauso vokie 
nams. Jie turi čia 9 dienraš
čius. 51 savaitrašti, 48 mė
nesinius ir keliasdešimts ki-j 
:okių, iš viso 151 laikrašti.

Po vokiečių pirmą vietą 
ižima ispanų kalbos laik
ančiai, kurių yra 142.

Italai turi 117 leidinių.
Lenkai—78.
Čekai—61.
Vengrai—57.
Žydai—50.
Švedai—17.
Prancūzai—43.
Lietuviai—27.
Finai—-25.
Rusai—19. 
šitokių skaičių 

Common Council
ican Unity. Reikia tačiau 
nastebėti. kad čia yra iškai
tyti ir tokie leidiniai, ku
riuos nevisuomet galima 
’aikraščiais laikvti. Pavyz-

JVC, SO. BOSTON. Antras Paslaptį

Naujas Amerikos' Lėktuvas

demokiatnie ,. r• . Daugeligyvai sumtere žmonių Įsikalba 
olri < ligas, kartu senat- 
5 ir laiko neturėjimo li

čiu yra parodytas naujo tipo Amerikos k .os lėktuvas- Tokie lėktuv; 

Vi kietiją: 1 >mharduoti. Jie gali toli lėkti, /ali nešti daug borrJ, i rt birt

Ort r* \ m t * # j ti m i

Juo Toliau, Tuo Gražiau
Dabar tik aklas gali ne- nematytų, abai abejotina, 

matyli, ko siekia Rusijos Tai kogi r.orima pasiekti? 
į diktatorius Stalinas. Len Kam tas liaupsinimas apie« • • v 1 1 • y-. 1 . J • • . • •kams jau iškepta vadinamo
’ ji “tautinė taryba.” Iš Lon 

paduoda’ (jono eautj pranešimai sa 
for Ame- i ĮęO, ^a(j Stalinas griežtai at 

metė

Lietuvos nepriklausomybė.
Amerikos lietuviai ir ši : 

met iškilmingai minėjo Li: 
tuvos nepriklausomybės su
kaktį. Visose lietuviu kolo
nijose, kur tik buvo galimy 
bės, buvo mošiami masiniai 
mitingai- prakalbos.

Buvo didelis mitinga 
Chicagoje, buvo Pittsbur 
ghe. Bostone. Ne\v Yorke ir 

j kitose vietose.
i Tai parodo, kad Ame 
į kos lietuvių 
i visuomenė
jsuota savo tėvų krašto liki
mu. Tai parodo, kad C.Iask- 

; vos pakalikų komunistų pa 
i sakos apie “sovietinę’’ Lie- 
, tuvą neturi pasisekimo. Am. 

----------------------------------- - {lietuvis sako. kad Lie
tai” ir kiti, tai vis tie patys tuva tui i but laisva ir nepri 
Maskvos klapčiukai! Suk klausoma! O komunistų 
lybėmis jie visur siekia to zaunos jam tik šuns lojimas 
paties — raudonosios dikta- prieš mėnuli.
turos režimo.

Nereikia manyti. kad 
Roosevelto vyriausybė to 
nesupi anta, ai ba kad Chur- 

Roosevelto administracijos chiilas vykintų išversto skė- 
genirną, o tikrumoje sabota- čio politiką. Jeigu jie tyli. 
žas? tur but vra priežastis. Bet

ris tylėjimas tu-i Lietuva turi priešų, bet iTam, kad rusų diktatūros kada nors

Ir Lietuva bus laisva. Pa 
Saulio galiūnams ii visuo
met primins ir Atlanto Č .r- 
teri ir didžius Keturiu Lais
vių Šukius.

Mus žino ir kiti.

padedama ėmiau raidę nuo 
aidės skilti. Išmokau ir 
iandien skaitau laikrašti.”

išgirdęs tuos žodžius, pri- 
-iminiau tuos musų drau- 
_. s. kurie nuolat skundžia
mi: pasenau, nėra laiko orga- 

•i atkus mitingus lankyti, 
sunku dirbti...

bet nas graborių jie nesi-
<■111 i. a, mirti da nenori. Ir 
mubvktų. jei kas jiems paša

uti. kad jau laikas gult po

Ana moteriškė jiems da-
. o sai matą.
“Tekančios saulės” kraite.

Japonai savo militaristų 
ai - išmokyti, kad geriau 

mirti, o ne pasiduot. Ir dau
giau. He mano. kad “tekan
čiu* saulės” kraštas turi val
dyt ne tik Aziją, bet visa 
'baltųjų velnių” pasaulį.

Kol Japonijos militaris- 
‘. ms sekėsi, buvo gerai; bet 
dabar nesiseka ir dabar Ja
ponijoj jau areštuojami 
studentai ir šiaip jauni vy- 
įai, kuiie apsikrėtę “pavo
jinga galvosena.”

Tai įeiškia, kad ir Japo
nijoj atsirado “kramola.”

Ateis laikas, kada Japo
nijos militaristams labiau 
nesiseks, ir bus daugiau 
“kramolos." O tada didin
gasis Mikado turės jieškoti 
geltonos velnio močiutės ir 
iašytis. kad ši imtų jį už 

Rūkorių....
Į pagalbą komunistams?
Brooklvno

Churchillo režimo imperialistinius šie- rėš pasibaigti; kada nors ir turi ir draugų. Šįmet. Lu-i.
Mat, Ame- Washingtonas ir Londonas vos nepnklausomyoės 26 

su tremtine lenkų vyriausy rikoje da yra žmonių, kurie turės prabilti ir Maskvai pa metų sukaktį minint. Illinois 
be Londone. O dabar gauta mano, kad Maskva jau atsi- sakyti: “Stop”! Jei to ne- ir Omo valstijų gubernato 
ir kita budinga žinia. Chica- žadėjusi Trockio skelbtu bus. laimėjimais apsvaigęs uai paskelbė pioklamacijas.

" ‘ Stalino diktatūros režimas Vasario SesioliKta buvo de
ri ežiuos kur sustoti. ; klaruota kaip Lietuvos ne-

, , , - • priklausomybės sukaktis.Galu gale. buvęs jungti - •
niu Valstijų ambasadorius' Milionai žmonių da karių 
Standlev buvo teisingas, kai išgirdo apie Lietuvą ir jos 
iis sakė. jog Stalino diktatu-' žmonių troškimus — ne

premjero
pasiūlymą atsteigti ryšiu?

lietuviškų laikraščių g()S dienraščio “Sun" korės

daug nekaltu gyvvbiu, o kur 
reikia, tenai nepataiko. Ap • ’ ^cllJ Pas mus 
ginkluoti partizanai galėsią*° 
padaryti priešui daug dau
giau blėdies. negu bombos 
iš orlaivių.

Ir todėl dabar bus gink
luojamas Francuzijos pože
mis. Kokiais keliais tie gink 
lai bus siunčiami, kad nepa
tektų į vokiečių rankas, tai 
jau, žinoma, militarinė pa- 
s’aptis. Be abejo, nuostolių 
bus. Bet jeigu nors dalis 
siunčiamu ginklu pasieks

,. . .. ....______ ...v _____ — “permanentinės revoliuci
na pažymėta 2/. kuomet zi-, pOn<jentas Fritz Kuh sako. įos” avantiuų. Maskvai pa 
romų savaitraščių ir dien-įka(j Stalinas darąs pastari- laidojus Komintemą, komuir dien-j

yra tik apie inkorpoiuoti į Rusiją da- nistai pasidrrę demokratiš 
, i lį Rytų Prūsijos! ki ir sukalbami — ko čia su

kad Rusijos jais bartis...
, . - . . . , , iu nnų r i uj’ij

Įdomiausia, kad dienras- ' Tai reiškia
rių daugiausia turi kinie- 
riai. Iš viso jie turi Ameri
koje tik 12 laikraščių, ta
riau 11 jų eina kasdien.

Einant tautinių grupių 
••avadinimais. svetimkalbių 
'aikraščiai dalijasi į 39 kal
bas, nors kartais sunku vie- 

' ną kaiba nuo kitos atskirti. 
Pavvzdžiui. chorvatai (kro
atai » ir sei bai vartoja vieną

diktatoriui da neužtenka to. 
ką jisai gavo iš Hitlerio— 
viso trečdelio Lenkijos ir 
Pabalčio valstybių. Jis noti 
ir Rytų Prūsijos!

Juo toliau, tuo daugiau— 
Staliną? eina Hitlerio pėdo 
mis.

Lenkams iškepta “tautinė 
taiyba” yra niekas daugiau, 
tik noras pasigrobti visa

Maskva nie- ra geriausiai supranta “laz-! klausomo ir laisvo gyveni 
rio ?r rieke.” Tad Amerikos mo troškimus.

Tuogi tarnu
ko neatsižacėjo. Viskas, ka <ią ir 
Stalinas pararė, tai nustu- ir Anglijos valstybių vyrai į Lietuvos bvlai tai daug 
mė į užpečki diskrediduotą vieną ranką turės imti gerą reiškia. VVashingtono žemė 
savo agentūrą, Komintemą. lazdą, o antron—riekę duo- ie da nėra užgesę laisvės ži- 

kurie nos. Sakoma, kad Stalinas bintai:
bukit I kraštui

agentūrą,
Bet liko jo agentai

savo tikslą, ir tai iau bus kalbą, >et kitokias, abcce- Lenkiją. Atsisakymas tartis 
aštrus dicįlys vokiečių pa- ei™.™" u»n mėmę su tiemtine lenku vvriausv-— • - r intvnn rouloc z\ cnrhoi__D*. _ . . *
šone j.

NUMATO INFLIACIJĄ.
Infliacija yra neišvengia 

ira, nes prie jos veda pinigų 
tįsumas Amerikoje, sako

ateonas.

lotynų raides, o serbai—ki- 
ilieą, tai yra tokias raides, 

kain rusai vartoja.
Kitas pavyzdys yra Pa

kai pačio rusai. Jie skaitosi 
atskira tauta, tačiau vartoja 
ukrainiečių kalbą.

Vienas laikraštis yra lei- 
kuri

be tą norą patvirtina.

Jisai nurodo, kad dabar-: džiamas tokia kalba,
nepriklauso jokiai tautai— 
tai esperanto kalba

tiniu laiku Amerikoje yna 
140 bilionų dolerių pinigų.
P&lis jų randasi apyvartoje, 
dalis bankuose ir apie 20 bi-.sakvti ir apie ladino kalbą, 
lionų doleriu žmonės turi1 kuria eina vienas sąvai t r aš- 
sudėję ą valdžios bonus. 'tis. Tai ga ispanų ir žydų

Ir tuo pačiu laiku žmonės!ka'bo5 mišinys; jis rašomas 
daug daugiau uždirba, negu zvdu raidėmis, ir skaitomas 
išleidžia pragvvenimui. atbulos puses. _

Ar žinot, ka Visa tai reiš. se™al> Amerikoje buvo
kia? Tai reiškia infliacija, P™dziabų (is Induos), per- 

ir turku kalbomis laikraš-
Kuoraer produktų yra/'in: dabar jų jau nebėra, 

daugiau, negu žmonės gali' 
išpirkti, tai neišvengiamai 
turi kristi jų kaina.

Tas pats principas veikia 
ir pinigus: kuomet jų yra i kad 
daugiau, negu žmonėms jų jau 
reikia, tai neišvengiamai tu 
ri kristi jų vertė

Kurią nors dieną žmonės 
Šoks pirkti na aus, žemę ir 
įvairių kompanijų šėrus, 
kad nusikratyti pinigų, ku 
rių vertė mažėja, o įsigyti 
tokiu daiktu
kila.

tautininkai 
gaires. “Vienybės” 

laido už vasario 18 d. pilną 
ra rimtų priekabiavimų. Ro- 
Roma špygas socialistams ir 
iOrtalikams. Tysliava matė 
reikalo leisti pasiskerėčidti 
r.et tokiam Klingai. Jis už- 
akcenta.vo, kad Lietuvos ne
lik- ausomybės sukakčiai 
irtėti prakalbos buvo ne- 

'okios. kokių jis nori.
VvelR neteks stebėtis, jei 

Tysliavos organas da griež
čiau pasuks savo gaires. Jį, 
kaip ir komunistus, matyt, 
r.psvaigino tautininkų “sei
mas." Kol kas, da nedrysta-

keičia
mažam musų tėvų 
jie teikia ir nauju

neva Komintemo tikri — iis pasirinks riekę, ’ vilčių ir ryžtingumo.
Jei nekalbama apie o ne lazda.. į «Iitei$ino” Chaplina.

Kol to nebus, neturėsime
gero. Taip manėme ir taip bu-

Juo toliau, tuo daugiau vo: komunistai teisina savo 
_ nori Stalinas. Kažin, o gal bendrakeleivį Chapliną. Ir 
espub- ir iis. kaip toii pasakos bo- kaip da teisina!
nus. O butė, liks prie suskilusios Chicagos “Vilnis” paskel 

i>ė žinią.

daro tą pati kas pirma buvo 
darom 
vardu.
revoliuciją, apie proletaria 
to diktatūra, tai kalbama 
anie lenku “patriotus,” apie 
“laisvuosius” vokiečius, so

VAflllctaCIVGncvar. Tm tain»/VX

vietų “autonomines r
Washingtone ir Londone likas” ir panašius monus 

reiškiama vis daugiau susi- tikrovėje visa tai yra tas geldos.
rupinimo. Ypač kebli yra pats komunistinio “gręži- 
Roosevelto administracijos mo” darbas. Lenkų “patrio- 
padėtis. Šie metai via prezi
dento rinkimų kampanijos 
metai. Nors Maskvos paka
likai ir sako, kad jie remia 
prezidentą Rooseveltą. bet

Beveik ta pati galima pa- PJ boso (Maskvoje) uzma 
‘ " čios rodo ką kitą. Jei Roose

BIMBA MATO TIK 
VIENA AKIMI.

“Laivės” Bimba pyksta, 
Amerikos vyiiausybė 

“ištisus du metu” siunti
nėja Suomijai “persergėji
mus.” o Suomija vis nepasi
duoda Stalino diktatūrai, ir 
gana. Todėl 35-tame savo 
gazietos numeiy jisai pareiš
kia. kad tai esąs “didelis A- 
merikos pažeminimas... Šuo-

kuriu kairt "Ua kariauja prieš Sovietų 
Sąjungą, o musų saus tik

Tuomet pinigų vertė grei- Į^t^inius duoda ir toleruo
tai krisianti. o visokie pro
duktai ir nuosavybės L.ilsią, 
sako šitas ekonominių daly 
kų specialistas.

KOMUNISTAI VIRSTA 
ATGAL I SOCIALDE

MOKRATUS.

ja
Su Bimba yra ta bėda, 

kad jis mato tik viena aki
mi. Jis mato Suomiją, kuri 
ginasi nuo Maskvos smurto, 
bet nemato Japonijos, kuri 
kariauja prieš Ameriką. Jei
gu tas žmogus nebutų ant 
vienos akies aklas, jis turėtų

Pagyvensim i’- matysim.
St. Strazdas.

Kuro Aliejus

kad Hoilyvvoodo 
Čalis jau “išteisintas," nors 
io byla da nepradėta. Broo
klyno “Laisvė" davė redak 
eini straipsni, kuiiame sako. 
kad prieš Chapliną sukilo-

ti, kiek tie reikalavimai pa-

klos visos “anti-komunisti- ma atvirai pasakyti, kad jis 
nės organizacijos.” išstoja prieš Amerikos Lie-

“Nuts” ir gana. Chapliną tuviu ~arybą. Sakoma tiek,
ir kitus juk kaltina federalė 1 " 
valdžia! Kaltina ne tik dėl t^ka. 
tos mergos, su kuria jis ga
lėjo ar negalėjo turėti “good

(Office of War Information)

velto administracija tylės, Pastaruoju laiku daug kai- į didės bėgyje sekamų mene 
o Stalinas ris daugiau norės, beta apie tai? -kad žmonės, siu.
susidarys tokia padėtis, kad neturi anglies. Bet daugelis Imant šį klausimą prak 
atžagareiviai pradės triukš- tų žmonių kažin kodėl už- tiškai. reikia pasakyti štai time.” Hollywoodo čali? tv
mą kelti, jog Roosevelto vy- miršta, kad mums stinga ir kas:'šiandien musų skysto- rėš da aiškintis ir dėl kon
riausybė tenkina Rusijos aliejaus. j jo kuro ištekliai yra mažės- miracijos. O tai reiškia Jau
diktatoriaus užmačias ir Budinga. kad aliejaus ni, negu buvo pernai. giau. negu “good time.”
ruošia dirvą naujam karui, klausimu žmonės yra susi
Atžagareiviai tą darys ne iš darę visai klaidingą paziu- 
meilės mažoms tautoms, bet rą. Skaitydami žinias apie 
savos politikos sumetimais, naują vamzdžių-pervadų li- 
Chicagos McCormickam. niją, girdėdami apie tulus 
New Yorko Patersonam ir pagerinime,3 transportacijos 
visai įų pakalenijai mažo- sistemoje, iie skubinasi d 
sios tautos nerupi. Jiems tik ryt tokią išvadą: “Su alie 
rupi, kad izoliacijos raugu jaus kuru au geriau; tiktai 
oraingusi republikonų par- anglių stinga, todėl gerai 
tija laimėtų rinkimus. darome vartodami aliejų.”

Ir juo daugiau Stalinas Tai yra klaida. Nekreip- 
norės, juo ilgiau Roosevel- dami dėmėgio į skystąjį ku 
to administracija tylės, tuo rą. jie veda eikvojimo dalba 
lengviau bus atžagareiviams iš atbuk, talo. Musų alie- 
rinkimus laimėti. Jie žais jaus ištek iai da maži, visai 
lenkų, lietuvių ir kitų tauti- maži. K irui vartojamas 
nių grupių nacionalistiniu aliejus šiandien tebėra 
sentimentu. Roosevelto ad- retas pmd ;ktas. 
ministracijai bus sunku tas Įrengi 3 taip vadinamų 
tautines grupes įtikinti, bus “Big Ir, ’ vamzdžių-per- 
da sunkiau gauti jų balsus, vadų roč vien tą 
Pasėkoje — naudosis atža- dėtis buvo rimta

Vis didėjanti pareikala- Komunistai to nesupranta, 
vimai aliejau? žaliavas vei-‘ Bet ar jie supranta, kad taip 
kia dviem atvejais. Juo dau- žioplai teisindami savo ben 
giau st naudojama “high oc- drakeleivį jie šmeižia vy- 
tar.e" gazolino, tuo mažiau uriasybę? Ar ji “anti-komu- 
Heka aliejaus kurui. Ir kaip nistinė organizacija?” 
tyčia, didėjant karo indust- “Vilnies” ir “Laisvės’’pi 
rijos reikalavimams, to kuro šoriai pilsto iš tuščio į sausą, 
reikia vis daugiau! Reikia
tam. kad suktųsi Dieselio 
motorai, kad laivai plauktų, 
kad dirbtuvių ratai veiktu.

Trumpai sakant, mes. vi
daus fronto žmonės, esame 
plaišoje, iš kurios sunku iš
lipti. Mes neturėsime dau- •

Nėra to, kas negalima
Man teko girdėti 

moteriškę, kuri sakė:
“Nemokėjau skaitvt i. bt

šen?

tas" ir “Kitas ’ nėpa-

Bet pradžia jau padaryta, 
toliau bus da lengviau.

\ I’roolyno tautininkai 
renčiasi daryt “bendrą fron
te" su komunistais?

“Dear. gelbėkite!”
“Naujienose" buvo Įdėtas 

laiškas vienos moteriškės.
’ /.ri ggyvena sovietų “roju
je." Ji. kaip ir tūkstančiai 
kiti; buvo išvežta į Rusijos 
gilumą ir ten kenčia.

JR ? moteriškės laiško ant
raštė buvo tokia: “Dear, gel
bėkite!" Bolševikas cenzo
rius. matyt, lietuvių kalbos 
nesuprato (pats laiškas bu
vo rašytas anglų kalba), ir 
ta “Gelbėkite“ skaitė pa-jusų laikrašti pamačiusi

ėmiau jį vartyti ir drainres “Ta5' vienaR žo(ljs ,abai 
daug pasako! Jis rodo. koks

giau aliejaus: reikės verstis įaip tą šilim^ sunau' gyvenimas sovietų “rojuje
tuo. ka leidžia mums skirto f °Ia e' . . , , padėk’te kaip
racionavimo kiekiai. .-’usų "a,m.al- .to ištrukti.... .

visi pastatai yra šilimo? pa- Ot. kad Bimbą ir Prusei- 
Tai reiškia, kad reikės laikytojai. Jei leidžiate, ka.d ka ten pasiuntus! Jie geri 

kad pa taupyti kurą, bet kartu rei- šilima bereikalingai eikvo- rėksniai, gal ir be garsiai 
—reikėjo kės turėti ir užtenkamai ši- tusi. turite dvigybą nuostolį bio iuos girdėtame š

gareiviai. laimėję rinki- kas nors daryti. Tuo buvo limos. O tai reiškia, jog rei-:—netenkat kuro ir šilimo-

Mes esam šioje vietoje pasakyti, kad didelė gėda 
rašę, kad iš komunizmo iš- vra Stalinui imti iš Ameri- 
paravo jau visas “štymas," kOs duoną, lašinius ir cukrų 
liko tiktai vardas. Dabar pa- jr gerti arbatą su japonais, 
sirodo, kad komunistai pra- kurie skandina Amerikos 
dėjo nertis jau ir iš savo var- laivus ir žudo jos žmones.

mus. jie palaidos naująją susiniprt ; 
dalybą—visas reformas, ku- svbė. 
rias pravedė Roosevelto ad- Bet tai ria ne viskas. D; 
ministracija. Pagaliau, i- baltiniai -kystojo kuro iš

girdėtame šau
ki :nt: “draugai, gelbėkit^”

St. Strazdo*.ir musų vyriau- kia prižiūrėti pečius, kad jie Tad įeikia prižiūrėti langu- 
tinkamai veiktų, neeikvoda-’ir duris. Jei nėra tiek pinigu
mi aliejaus. Taip pat reikės kad Įsigyti brangiai kaimu? Kai vaikutis klykia ir 
žiūrėti, kad musu gyvena- įančia insuliaciią, užkamšy spardosi, motina jam duoda

mant tarptautiniu mastu, tekliai y ,, netiktai maži, bet mieji butai butų geriau in kit durų ir langų plyšiu*, snenivką. Kai pradeda klyk- 
dausimo ženkle atsidurs vi- atsirado ir kita problema, suliuoti. Svarbu ne vien tai. Taip padarę jus sutaupysite ti komunistai ir jų kontū
ras pokarinis pasaulis.

Nors komunistai yra akli industrijos reikalavimai.
Padidėjo armijos ir karo kad deginame kurą; svarbu 
.ndncf,-;: Tr ir ta,; darome sušilimą.

fanatikai, bet kad jie šito niekas nr Mi tikrai nasakv- Ją gauname degindami alie-'dėl padalykite!

- - ,r Nir kurą ir šilimos turėsite. rentai tautininkai-, jie 
Tai lengva padaryti, to s*rirrsavoti. Tai irgi savbru-

Jos speniukas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIK:A

IS NEW JERSEY PADANGES. Kova Laimėta IŠ CHICAGOS UETUVIŲ GYVENIMO
Newarke ir Patersone k»l- 

“Keleivio” redaktorius.
Sausio 30 dieną drgė A. 

Vasikonytė, drg. J. Glavec
kas ir aš nuvykome i Pater- 
soną pas draugą E. Kinderi. 
Jis yra senas veikėjas ir ge
ras sąjungietis. Patersono 
miestas šiais laikais labai 
“byzi.” Seniau, budavo, kri 
nuvažiuoji tenai, tai drau
gai skundžiasi, kad nedirba, 
neturi pinigu ir tt. Dabar 
kas kita. Iš anksto buvo su 
sitarę su draugu Kinderiu. 
kad jis 'sukviestų saviškius 
pas save ir mes visi pasikal 
besime. Bet nuvykę pas ji 
mes nustebome.

“Kur yra kiti?" klausiam 
jo-

“Dirba, nebus,” paaiški 
no jis.

“Tai negerai.”
z‘Pas mus dabar tokia

darbymetė, kad draugai dir
ba po septynias dienas į są
vaitę.’’ aiškina drg. Kinde 
ris. “Bet nenusiminkite. Aš 
mačiau J. Remeiki. M. Ra
gauską, P. Trocki. M. Sku
bą, A. Shelį ir kitus—visi 
jie pritarė, kad prakalbos 
‘Keleivio’ redaktoriui butų 
surengtos ii' Įgaliojo mane 
su jumis dėl tų prakalbų 
tartis.’*

“Jeigu taip tai labai ge
rai," sako drg. Glaveckas

“Aš senai norėjau pama
tyt draugą Katilių, kuris ra 
šinėja iš Brooklyno žinias i 
‘Keleivi’,” sako draugė Kir. 
derienė. “Ot. kad mes Pa
tersone toki korespondentą 
turėtume, tai butų puiku! 
Apie brooklyniečių veikimą 
beveik kiekvienam 'Kelei
vio’ numery yra parašyta. 
Net malonu skaityti, kad 
musų draugai tenai nesnau
džia. Jų veiklumas priduoda 
ir mums noro veikti. Už tai 
nors pavaišinsiu draugus, 
kad taip darbuojatės. Eikit 
šen, prie stalo, užkąskit su 
mumis ir susišildykit. Kaip 
girdėjau, tai šiandien va
žiuosit ir j kitus New Jersey 
miestelius.”

“Taip. taip," sakau; “va
žiuosime da i Nevvarką, nes 
ir tenai norim prakalbas su
rengti. Turime tenai drau 
gų, kurie remia socialistini 
judėjimą, tai norime su jais 
pasitarti.”

Pasirodė, kad draugai 
Kinderiai laukė musų at
vykstant ~ ne “sausam pasi 
kalbėjimui,” nes pavaišino 
puikiausiai** užkandžiais. 
Prie stalo da susipažinome 
ir su dviem gražiom jų dūk 
relėm ir plačių pečių’sūnu
mi. Kitas drg. Kinderiu su
nus tarnauja Dėdės Šamo 
armijoje ir turi atostogas 
Chicagoje.

Nutarėme Pateisone pra
kalbas laikyti balandžio 2 
dieną. 6 vai. vakare, 62 La
fayette st.. lietuvių svetai
nėje.

Patersono lietuvių organi
zacijos rengia Lietuvos Ne
priklausomybės 26 metų su
kakties paminėjimą vasario 
27 dieną. Nutarėme i tas 
bendras prakalbas pasiųst i 
d. J. JanuškĮ. Kur tos pra
kalbos Įvyks, d. E. Kinderis 
praneš mums vėliau.

Užbaigę visus reikalus su 
d. Kinderiais. atsisveikinom 
ir išvykom Į Nevvarką.

Diena buvo graži ir saulė
ta. Vėjas pro automobiliaus 
langus bučiuoja musų vei
dus, o mes dumiam Nevv 
Jersey puikiais keliais Į Ne
vvarką. Apie 12 valandą iau 
mes buvom drg. Gaubiu 
stuboje, 14 Wilson ave. Ten 
yra drg. Gaubio auksų ir 
laikrodžių krautuvė, o vir
šuje jie patys gyvena. Ra
dome visus namieje. Kvietė

prie pietų, bet mes nebuvom Į 
alkani ir atsisakėme.

D.g. Gaubiai nusiskundė,' 
kad mūsiškiai draugai čia 
iabai užimti karo darbais ir 
veikti daug negali; nors dir
va veikimui gana plati ir bu
tų kas veikti, bet nėra kam. 
Mes siūlėme surengti Ne
vvark e prakalbas. Jie sutiko 
jas surengti, bet reikia tal
kos. Talkos galima kiek 
gauti iš diaugų H. Burkės ir 
Kazanausku. kurie gyvena 
Union City.

Veltui laiko mes negaiši
nome; tuojaus susėdome i 
automobili kartu su d. Gau 
biu ir išvykome i Union City 
pas d. Buikę. JĮ radome na
mieje. Tai gėlių karalius! 
Jis turi Union City puikias 
dvi gėiines, ir. rodos. West- 
villėj tur i trečią, kur augina 
puikiausias kvietkas. kokių 
tik yra šiame pasaulyje.

Paaiškinom draugui Bur- 
kei ko mes čia atvykome. Jis 
mus pavaišino degtine, kas 
buvo jau neprošali. nes ge
rokai buvome apšalę, ir tuo
jau užsakė šv. Jurgio svetai-

Rci saloje. Maršalo salų grupėj, amerikiečiai laimėjo kovą ir ilsisi- Ant medžio plevėsuoja 
iškelta žvaigždėta vėliava. Tai pergalės ženklas.

Būrų kare kaip tosnę 2-rai balandžio dienai. GlclJa . _ . .
nuo 2 valandos po pietų iki 8nlPes “^etonus. Tun vie 
penkių vakaro. Be to,' d. šonų, kuns yra užbaigęs 
Burkė užsiprenumeravo vi- lo^in.enaus mokslus ir Ar
šiems metams “Keleivį.” Jis ka j?“0 'ndustnjoje Drg. 
kartu su d. Gaubiu pasižadė- f: Steponavičius myli ran
jo pasikviesti i talką d. Ka- k,.otl. senienas (ant,quei. 

1 - -- visokie seni daikteliai sude-zanauskus ir jie suruose pia- 
kalba? minėtą dieną Ne
tvarkė.

Drg. H. Burke yra senas 
tos apylinkės veikėjas. Jam 
teko pereitais metais pergy
venti skaudžiu

Jioti tvarkingai skiepe, kaip 
kokiam muziejuje.

Čia mus draugai Stejx>na- 
vičiai pavaišino vaka? iene 
ir vynu. Vakarienė buvo sa
vo vietoje, nes jau buvomegyvenimo „ .

valandą. Mirė jo žmona. alkanl "' »ana skaniai val-

NAUJIENOS IŠ KANADOS.
TORONTO MIESTE KAL- paukštienos vakarienė.

Dviejų parapijų atskaitos. 
Keturi kunigai gauna dau- 
daugiau, negu keturiolika

seserų.
Parapijos Amerikos lietu

vių gyvenime sudaro “big 
business.” Amerikos lietu
vių tarpe nėra kitų biznių, 
kurie “bytytų” parapijas ar 
ba vienuolynus. Kad taip 
yra, parodo metinės parapi
jų atskaitos. Tos atskaitos 
išduodamos kas met sausio 
mėnesyje. Ne prošal} i tas 
atskaitas Įsižiūrėti ir jasr pa
lyginti.

Štai, seniausioji Chicagos 
lietuvių šv. Jurgio parapija 
per praėjusius metus Įplau
kų turėjo $34,825.42. O Ne
kalto Prasidėjimo parapija, 
kuri yra viena iš jauniausių, 
tų Įplaukų turėjo 34,298.14.

Į tas sumas, žinoma, ne 
Įeina tie pinigai, kuriuos 
parapijonai sumoka kuni
gams už krikštus, šliubus. 
mišias, laidotuves. Taipgi 
neįneina ir tie pinigai, ku
riuos parapijonai kunigams 
suaukoja per primicijas, 
vardines, išleistuves, sutik
tuves, kalėdojimus, nėr Įvai
rias jų sukaktuves. Galimas 

ku- daiktas, kad pridėjus šias
BĖS “KELEIVIO” RE

DAKTORIUS.
4 kovo bus vakarienė,

5 kovo nrakilbos.
Toronto lietuviu CCF sky užsibaigus, bus linksmus šo- išlaidas. Šv? Jurgio parapi- 

rius rengia metinę karštų kiai prie geros lietuviškos 
valgių vakarienę ir prakal- muzikos. Įžanga suaugu 
bas. Kaip vakarienėj, taip ir siems 75c., vaikams—25c. 
prakalbose dalyvaus sve
čias iš Bostono, drsr. S. Mi-

rios bėgyje išgirsime svečio sumas prie pirmųjų, bend- 
kalbą darbo klasės reika- roji suma pasidvigubintų.
lais.

Vakarienei ir kalbom?
Dabar pažiūrėkime i mi

rštu parapijų paduodamas

ihelsonas, “Keleivio” re-

Kovo 5 d., 3 valandą po
piet. taipgi 404 Bathurst st.. 
tik didžiojoje svetainėje,

ii jei vyskupai neprižiūri, 
kad kunigai tų enciklikų lai
kytųsi, tai kas tas enciklikas 
turi vykinti? Gal žydai, be
dieviai, laisvamaniai, komu
nistai. pagonys, protesto-* *> nai ?

Tai va kaip parapijonai 
galvoja ir ką diskusuota.'

Reikia pasakyti, kad 
Bridgeporte tos diskusijos 
prasidėjo ne be ypatingos 
priežasties. Vienas Įvykis 
pastūmėjo parapijomis prie 
galvojimo ir diskusijų. Bu
vo taip: Praėjusi pavasari Į 
vieną kazimieriečių rėmėjų 
susirinkimą atsilankė vika
ras kun. J. Prunskis. Jis pra
loto vardu rėmėjų prašė pa
dėti sukelti pinigu būtent 
$2.000.00, atmokėjimui se
serims užsivilkusių algų. 
Dalykas buvo staiga pakiš
tas ir bufo' nurodytas būdas 
kaip tą reikės at’ikti. Buvo 
pasiūlyta išrinkti kolektor- 
kas. kurios po namus vaikš- 
čiodamos greit ir lengvai 
surinks minėtu du tūkstan
čiu dolerių. Narėms tada 
neraiėjo galvon pasiteirau
ti. kada ir kaip algos sese
rims buvo užvilktos. Išrinko 
kolektorkas.

Kai kolektorkos pradėio 
savo darba. tai iš žmonių iš
girdo visokiausiu klausimų 
ir priekaištų. Vieni sakė: 
Jau kelinti metai kai pa
skelbta. kad parapija be 
skohi. o čia dabar nei iš šio, 
nei iš to atsirado skola.

Kiti sakė: Visur ir visada 
algos seserims išmokamos 
iš paraoiios kasos, be ypa
tingu kolekto. Krip ir kodsl 
dava^ atsirado ta nauja mu- 
da^

Treti sakė: Jei seserų al
gos ištikruju yra neišmokė
tos, tai kodėl pralotas to ne
pasakė parapijos susirinbi- 
me?

Ketvirti sakė: Jei algos 
seserims ištikiu jų neišmo
kėtos. tai kodėl ta skola ne
buvo pažymėta parapijos 
metinėse atskaitose?

Tokių ir daug kitokių 
kalbu ir priekaištų išgirdu- 
sios ir nieko nelaimėjusios 
kolektorkos atsisakė nuo 
savo darbo. Vėliau pasigir
do dėl tu seserų nemokėti] 
algų kitokiu gandų. Buk tos 
algos užsilikusios dar nuo 
depresijos laikų. Buk lai
kams pagerėjus kazimierie
čių viršininkė, atvykus pas 
pralotą ir reikalavus užsili
kusių algų. Buk pralotas aiš
kinęs, kad parapija negalin
ti išmokėti. Tai viršininkė 
sutikus vieno tūkstančio at
sižadėti, bet kitas tūkstantis 
turįs but Išmokėtas.

Ryšium su neišmokėtomG•r
seserims algomis parapi jo
nai prisiminė poterius. Juk 
poteriuose pasakyta, kad 
algų nusukimas darbinin
kams be jų kaltės yra nuo
dėmė. šaukianti dangaus 
keršto.

Tai va kaip parapi jonai 
rūpinasi ir kaip jie jaudina
si. Toms kalboms nėra lem
ta užgesti, iki klausimas ne
bus pilnai išaiškintas.

“Keleivio” skaitytoja*.

ja išlaidų turėjo $34,337.20, 
o Nekalto Prasidėjimo tik 
$21.978.65.

Šv. Jurgio parapijos Į- 
nlaukų perviršis $488.22. o 
Nekalto Prasidėjimo įplau
kų perviršis $13.184.49.

Šv. Jurgio parapija viso 
labo ižde turi $729.09. o Ne-

daktorius, kuris pažangiajai Įvyks prakalbos. Apart sve 
visuomenei yra gerai žino- čio iš Bostono, šitose prakal 
mas kaip energingas darbo bose dalyvaus taip pat žy
klasės veikėjas. mus kalbėtoias, E. B. Jol- kalto Prasidėjimo $47,618,-

Toronto ir apylinkės lie- life. CCF Ontario provin- 51.
.irttia.- CM1.«O 11 s. , ,. .. ..... tuviu tarpe “Keleivis” yra cijos vadas. Jis kalbės temo- Tai va koks didelis skir
ia aviacijoje. Visų tu įvykių ekspedicija nenueis xe¥u\’į plačiai skaitomas, o kas je: “Kanados darbininku ir trinas gaspadoriavime. Jur-
jis yra smarkiai paveiktas. ' PraKa*; “Keleivi" skaito, tas gerai valstiečių bėgamieji reika- ginė parapija dvigubai se-

bas: Newarke ir Patersone; gino, kad gerb. S. Michelso- lai." O musų gerb. svetys iš nesnė, o kasoj neturi nei 
r.o prakalbu via verta pasi- Bostono kalbės Lietuvos ne- tūkstantinės. Nekalto Prisi
klausyti. Taigi nepraleiski- priklausomybės klausimu ir, dėjimo parapija nesenai
me progos: kovo 4-5 dieno- jei laikas leis. gal paaiškins šventė tik Sidabrini Jubilė-
mis susirinkime visi i 404
Bathurst st.. ir išgirskime jo 
prakalbas.

Kovo (March) 4 d. aukš
čiau minėtu antrašu, apati- datų ir atsilankykite 
nėję svetainėje. 7 vai. vaka- tik ardinkvbės leis. 
re vra renčiama karštos CCF. Liet. Sk. Komitetas.

Paskui ištiko nelaimė jo su
nui Californijoje, kur besi- 
leisdamas kariniu orlaiviu 
iis apsivertė ir užsimušė. 
Antras jo sunus irgi tamau

Bet vistiek žiuri i gyvenimą 
su vilčia. laukia šviesesnės 
ateities. Kiek jo spėkos lei
džia, iis darbuojasi, veikia 
musų socialistiniame judėji
me. Malonu susitikti, pasi
matyti seną veteraną, kuris 
pergyvenęs tiek skausmų 
nenuleidžia rankų, kaip 
daugelis kitu padaro.

Drg. H. Burkė po visų 
kalbų ir pasitarimų, nusive 
dė mumis aprodyti savo gė- 
lines. Tai puikus kvietky- 
nas! Ko jis ten neturi! Vis
ko. Tik nusiskundė žmogus, 
kad karas kvietkų bizni pa

geme. užgersnodami vynu. 
Laikas prabėgo greitai ir at-
-Z— -1- ’— -   jL ---- - - CU su CTrao^ai^
ponavičiais išvykome namo. 

Atrodo, kad toji mu«u

kalbės “Keleivio" re
daktorius d. St. Michelso
nas ir d. J. Januškis iš Broo
klyno. Be to. balandžio 1 d. 
bus prakalbos Brooklyne. 
bet apie jas paskelbsime ki
tą kartą.

Vyt. Katilius.

DETROIT, MICH. 
Nelaimingai ncirė lietuvis 

Jonas Kibartas.
1944 metų sausio 19 d. 

čia nelaimingai mirė lietu
vis Jonas Kibartas. Ji užga
vo neatsargiai vairuotas au
tomobilis. Jau be sąmonėsliete. Ka nori pagerinti, pa- ,, ribuvo nuvežtastaisyti, tai tun daryti viso

kius prirodymus, kad tau 
būtinai to reikia. O jeigu jie 
surado, kad tas ir tas jiems 
atrodo nereikalinga, tai ir 
negausi. Aprodęs savo kviet- 
kynus. Įteikė puikiausi bu- 
ketą d. A. Vasikoniutei, kad 
ji pusę jų parvežtų d. Gla- 
veckienei. Ji jo pageidavi-

ir kitus dienos klausimus 
Taigi. gerb. Toronto

apylinkių lietuviai, prašome 
visus nepamiršti suminėtų 

kam

iu, o skolas išmokėk) anks- 
ir čiau. negu Jurgine ir kasoj

iau turi veik $50.000.00.

E ROO K LYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
ėmė galvotiKomunistV vėl bando 

ardyti uniją.
Savo laiku International' savus “eilinių narių sąra- 

1 Keoifee’La'*.ie? GaimentWnrkers‘šus bandydami įpiršti sa-ti 
Bandyta jo gy- ?.nlJnje ėjo d,dėlės kovos, .viskius.

Štai kuo iš dalies tas išsi
aiškina. Nekalto Prasidėji
mo klebonijos aptarnavi
mas pernai atsėjo tik $557.- 
00, o Jut ginei tas atsėjo net 
$1.605.00. Telefonas Nekal
to Prasidėjimo parapijai

,.a.’,ie uzjjariavi; pernai atsėjo tik $109.93, o 
mą unijos. Nekartą jie statė jurgjnei net $249.62.

Kad suprasti, kodėl minė-
darosi, turbut 

reikėtų Saliamono galvos. 
Bet nors nurodyti skirtu-

ėjo didelės
vasti išgelbėti, bet nepavy- Komuni-tri buvo užsispvię .
i - • H • paimt ta unna 1 savo kont- jau didesne skale, komunis
to. t:---- -----------------,----- saviški niai yra keisti, vienok yra ir

kur ir miiė. l>«uiuv <.<1 iv. tr----------- \uvo užsispyrę šįmet daroma tas pat
paimt ta uniia

Velionis buvo palaidotas ">'«• al'1,a į^^irdyti Jiems tai suorganizavo
sausio 22 d. Paliko dide- P.a'A°, ,?kana’!tl k”. .............

nuos lokalus, jų tarpe ir 22 
lokalą, didžiausią Nevv Yor
ko garmentiečiu lokala.

liam nubudime žmona ir sū
nų. taipgi broli, brolienę ir 
daug kitų giminių.

Jonas Kibai tas buvo 
mą išpildė. Kaip Vyt. Kati- darbštus ir išmintingas žmo- 
liaus, • taip ir d. Glaveckų gus. Buvo narys Susiyieniji- 
kambarius puošia šiandien mo Lietuvių Amerikoje. Sa- 
puikiausios d. H. Burkės su- vo laiku yra prirašęs daug . . . . ,
teiktos carnations. ' naują narių. Be to. su kitais n,° lokal° ?a<

Užbaigę reikalus su d. savo draugais pasitaręs, jis vettonietisk‘'.To lovestoniz 
Burke ir Gaubiais, skubino- sutvėrė Demokratų Politiš- x ^tonieti.. • 
mės i Cliffsidę pas senus ką Kliubą, kuris ir šiandien mas senai 1>-aia °- 
musų pažįstamus ir veikė- gyvuoja. Priklausė ir prie

Bet ėmė ir susipešė patys 
komunistai. Atsirado Loves- 
tono “skloka.' ji kazionus 
komunistus išstūmė iš to lo
kalo. Stambiausias dabarti-

r] fTas smūgi? komunistu? ( a a
jus draugus Steponavičius. Tėvynės Mylėtojų Diaugys- aPPlusin(}- 1 J 
Ten nuvykome jau tems- tės. Buvo didelis mylėtojas .tn* f • “ , ’
tant. Ch. Steponavičius turi knygų bei apšvietos. To ir ejo ?erai- ' 1
gražia užeigą. Bet ji rado- kitiems nepavydėjo. Ruda
me labai “busy.” Tad neno- vo, naują knygą jis duoda 
rėdami jo laukti, nuėjome apdaryti ir paskui ją siunčia 
pas jo brolį J. Steponavičių. Į Lietuvą. Daugiau kaip šim-
Tai inteligentiški žmonės, tą knygų jis yra apdaręs ir na_;frail,.- •• u4.iokos »
Tini labai gražų nuosavą pasiuntęs Į Lietuvą. Visas Pa^ri auke 1. . . os.
namą. Mumis pasitiko labai išlaidas pats padengė. Dau- <ai,.i V-i
maloniai ir paėmė LSS 19 gelis Lietuvos žmonių betur- no skloka. ^oroiBastoi ve 
kuopos 10 vakarienės tikėtų čių naudoj'osi Jono Kibai to
parduoti. , knygomis ir įsigijo naujų ži- nių ir šiandien skaito “Ke-

Drg. J. Steponaitis-Stepo- J nių. Be to, Jonas Kibartas leivj.”

ema
nauii vaidai. Mat, Lovesto- 
no “skloka" senai likviduo-

bet

eilinių narių" komitetą, panašumų, kurie lygiai keis 
Lapeliais ir per savo spauda ti ir Įdomus. Abi parapijos 
jie veda agitaciją už “darbi Yra maž .daug vienodo didu- 
ninku reikalu gynėjus,” už mo- Abi parapijos turi po 
“Rauk and File” kandida- keturis kunigus. Abi parapi
nis. Tam tikslui jau ikinkv- Jos turi po lvgu seserų mo
ta ir komunistu “Laisvė.” kytejų skaičių. Tai abiejų 
Nors garmentįečių unijoje Parapi.ių atskaitos rodo, kad 
lietuviu kriaučių nedaug. Per praėjusius metus kuni- 
bet “Laisvė” deda ilgas “ži- ffams išmokėta po lygiai 
nias" apie “pažangiųjų vei- būtent — $4,800.00, o sese- 
klą.” Be to, ji skelbia ilgą mokytojoms— $3,500.- 
sąraša komunistu kandi 00.

Dabar parapijonai. o ypač 
parapijonkos, gyvai disku- 

Dabar nėra to susirinki- suoja kunigu ir seserų algas, 
mo, kad nebutu lapelių, ku- žmonės sako; kaip tai gali 
riuose agituojama rinkti buti, kad keturi kunigai ai- 
“darbininku reikalų gynė- gauna daugiau, negu 

i urn os valdybą, biz-ibetuiioKka seserų? Be to.
ta. Jau pirv ikvidayimosi (nio agentus i? busimos gar- kunigai ima nuo žmonių už
ioje pasireiskč nesutikimų mentiečiu konvekcijos dele -*------- *— * --
ii gera dali? loyestoniečių ,gatvs. Susirinkimuose daž

nai iškila ilgi ir tušti ginčai

sakramentus ir mišias, o se- 
servs už savo poterius pini
gų negauna. Kokia, girdi, 
čia teisybė, kokia lygybė? 

vra Yra tokių parapi jonu. kurie

navieius tarnavo Rusijos ka
ralienės pulke. Jau gana pa
gyvenęs žmogus, bet puikiai 
atrodo. Jis buvo su Rusijos 
Raudonojo Kryžiaus ekspe-

buvo ilgametis “Keleivio” Velionio šeimai 
skaitytojas. Ne tik pats skai- nuoširdžios užuojairtos žo 
tė “Keleivį,” bet ir kitus ra- dį. O jam te būva lengva 
gino užsirašyti. Daugelis Jo- laisvosios Ameiikos 3bmė. 
no Kibarto paragintų žmo- A. S.

Žinoma, komunistai
mažumoj^, iie rriaimės. bet.^ ^jno apje pOpježjų enci- 
unijai jie gali pridaryti Į^jįi^ darbininkų reikalais, 
skriaudos. Išrodo, kad tie dabar tas enciklikas

reiškiu zm?n,es ” prisimena ir sako: kaip tą
nednka, kaip griovimui. O jr seserų algų nelv
gal fabrikantai jiems apmo- ^ suderinti su popiežių 

enciklikomis? Girdi, jei ku- 
Ganmentietis. nigai tų enciklikų nesilaiko

ka už toki darba?

LOWELL, MASS.
Vasario 13 d. šv. Juozam 

parapi ios svetainėje iv ko 
masinis mitingas, prakalbos. 
Apvaikščiota Lietuvos ne
priklausomybės 26 metų su
kaktis.

Rinkta aukos ir pardavi
nėta ketvirtosios karo pas
kolos bonai. Jei neklystu, 
parduota daugiau už 15.000 
doleriu.

l'Ti>iT'<Te biv’o -ro-
zoliuciia. pasižadant mrrti 
Amerikos karo pastangas ir 
prašant vyriausybės, kad ji 
padėtu atstatyt nepriklauso
mą Lietuvą. Koresp.

«
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Pasikalbejiimas 
Maikio su Tėvu

ARGENTINOS SMURTININKAI
Vasario 15 dieną telegra- ’ grupelė rezervistų, taip pat nos militaristų sluoksniuose

Naujas Išradimas Orlaiviams

f o agentūros paskelbė nau-1 iškrikusių, 
ją žinią: Argentinoje susi- Žinodamas savo padėti, 
pešė dvi fašistinės klikos ! Ramirez
Jaunesnieji armijos karinin- mišo. Išrodo, kad toks kom- 
kai jėga užėmė užsienio mi- promisas jau surasta. Kari- 
nisterijos rumus ir pavarė į ninkai pareikalavo ir Rami- 
užsienio reikalų ministeri rez sutiko pravesti “tam tik- 
Gilberto ir jo padėjėją Gar- rų pakaitų." Iš ministerių 
čia. kabineto pavaryta keturi

Kas per vieni tie pučinin- ministeriai. kurie reiškė 
kai ir ko jiems reikėjo? griežtesnio nusistatymo 

Jie yra Grupo Oficiales prieš nacių Vokietiją ir Ja- 
Unidos — suvienytos kari- poniją. Jų vietos tenka kari
ninkų organizacijos nariai, ninku klikos žmonėms. Reiš- 
Priežastis jų žygiui—baimė, kia. laikinai tos rietenos lik-
kad Ramirezo vvriausvbė viduota ir Ramirez lieka sa-•> •/
skelbs karą Ašies valsty- vo vietoje.
bėras, visų pirma nacių Vo- Nežiūrint to, kad dvi fa-
kietijai ir Japonijai. šistinės klikos rado bendrą

ir aristokratijos rateliuose 
yra daug fašistiškų kieta- 

jieškojo kompro- kakčių. kurie žut-ar-but nori 
išlaikyti ir savo viešpatavi
mą ir nacių ideologiją.

Tai gali reikšti vien tą, 
kad ir neturėdami ryšių su 
fašistine Ašimi, Argentinos 
fašistai kenks demokrati
joms.

Musų valstybės departa 
mentas ir Anglijos užsienio 
reikalų ministerija turės rei-' 
kiamų išvadų daryti, jei ne
norės susilaukti to, kas buvo 
pasiskubinus duot pripaži
nimą Ramirezo diktatūros 
režimui. Vis labiau aiškėja 
viena galimybė: Argentinos 
fašistines žiurkes nebus ga
lima kitaip sotinti, tik eko
nominių sankcijų nuodais ’ 
Jos turės pastipti, arba jos į 
kenks gero kaimyno santy-' 
kiams.

Argentinos fašistų pešty
nės da nelikviduotos. Pada- 

paliauba. 
Kuri susi-'

—Tegul bus pagarbintas.
Maike!

—Labas, tėve!
—Nesakyk “labas.”
—Kodėl*?
Todėl, kad ant svieto nė

ra jokio labo. šiandien žmo
gus gyvas, o lytoj gal jau 
pas graborių busi. Sakau, iš
eini žmogus iš auzos. ir dė
kis marškinius rnt smerties.

—Gal tėvui viduriai suge 
do, kad apie mirti kalbi?

—Viduriai mano dirba 
nesiektai, ačiū Dievui. ale 
smertis vistiek gali užklup- Negalėsim gaut:, 
ti. Žiūrėk, bolševikų genero- Vyčių generolui 
Jas Timošenko koks buvo Pilvą reiks ispiauti.
zdarovas, o kur jis šian- _ --------------
dien? , ĮSAKĖ 7003 MAINERIU

—O kas su juo atsitiko? GRYŽTI DARBAN. ,
—Kas atsitiko? 0 ar tu Shenandoah. Mahanov 

neskaitei angelckuose pei- City ir Shamokino apylir. 
periuose. Sako. Stalinus Kėse buvo sustreikavę 7,000 
;am rėžė su bonka per gal- kietųjų anglių maineriai. 
vą ir apie Timosenką jau Darbas kasyklose buvo nu- 
niekas negirdi. trauktas dėl to, kad buvo pa-

Q 38 praėjau, kad Sta- šalintas vienas unijos parėj
imas jam medali davė. gunas. Bet ši panedėli Kie

—Koks jau ten medalis, tojo Kuro *Administraciia 
vaike, kad žmogus prapuolė mušė unijos vadams tele- 
kain kamparas. Ale ką, čia gramą, kad maineriai tuo- 
kalbėti. Maike. apie tokius jau givžtu i darbą. Ju skun-

Ispanės juodakės.
Ką taip dailiai žaidžia. 
Dėl pigesnės duonos 
Nor sugriauti valdžią.
Ant baisaus brangumo 
Rėkia portugalas:
Mat, ir tenai valdo 
Tas pats kapitalas.
Taip patt su Švedija— 
Ir jos būvis kietas. 
Skundžias Vokietija. 
Skundžias visas svietas.
-Tpi rįauaritiu riti ruiintn

karininkų žygis aiški- kalbą — gal ir laikinai—ki 
namas taip: 1 lupios peštynės sukrėtė Ar-

Suvienytos karininkų or- gentiną. h* daugiau, tos peš 
ganizacijos nariai yra kraš- tynės vers daugiau pagalvo- 
tutinis “radikalų fašistų” ti ir Anglijos ir Jungtinių 
sparnas. Jie uolus Hitlerio ir Valstijų diplomatus. Nors 
riitlerizmo garbintojai. Ra- Argentina nutraukė ryšius 
ir.irezas, nors taip pat fašis- su Ašies valstybėmis, bet jo
tas ir karininkas, jiems pasidje da valdo tie žmonės, ku-lryta vien mušiu 
darė neištikimas. Būdamas rie padėjo ir nori padėti na- rieznikų ugados. 
vyriausybės viršūnėse. Ra-;cių Vokietijai. Argentina niovusių grupių galų gale 
mirez galų gale suprato, kaip buvo. taip ir nori likti paims viršų, nėra taip svar- į 
kad reikia daryt nuolaidų užvėja nacių Vokietijos šni- bu. Ramirezas ar kuris Gru- 
Jungtinėms Tautoms, visų paras. Ramirez diktatūros po Oficiales Unidos čučlas 
piima Anglijai ir Jungti- režimas baudė daryt da vie- bus pastatytas prie valsty-; 
nėms Valstijoms. Šitą su- na “pasisukimą” ir juo klai- bės vairo, jisai bus demo- 
pratimą Ramirezui įkvėpė dinti pasaulio opiniją—de- kratijjos ir žmonių pažan- 
sfambieji žemvaldžiai ir ja. ir jis negalėjo, Argenti- gos priešas. K. V.
pirkiai. Netekęs Jungtinių
Tautų rinkos. Ramirezo re
žimas negalėtų pasilaikyti.
Jei ne dėl kitko, tai stokos 
algų karininkams ir valsty
bės aparato žmonėms jis tu 
lėtu susmukti. Pagaliau.

A4 SAKO APIE JAPONUS LIETU
VIS JURININKAS.

I \Vorcesteri, Ma-Ssachu- jome užtenkamos oro ap- 
Įsetts valstijoj, gryžo atosto- saugos musų vyrams. Nuo 
į gauti jaunas lietuvis jurinin- to laiko tačiau ivvko visa ei-

naciu Vokietija ir jlponTfa: 1?“™°^°? klibės radijo lė stebėtinų atmainų. Nega
pasiuntė __ ______ _ įsienalistas Edvardas Lamn- liu turas Dasakvti. kokiosgramozdiškas no-1 s^nalistas Edvardas Lapin- liu jums pasakyti, 
tas. lygias ultimatumui. Jos!sk.as; ,Ja“ b'4s aPieme- tos atmainos. Bet jos atidarė 
užganiusios Ramirezo garbe. tai. kaip Lapinskas tarnauja kelią j galingą invaziją, ko- 

* Dėdės Šamo laivyne. Kada kią dabar matome RamiaPasitaręs su ministerių kabi- . ... . ... , . , T . ,
neto nariais. Ramirez jau • Joniški agresorai uzpuo , jam vandenyne. Japonai da 

, .... . ** 1p Ptn-hi Havaiu sa-; nežino, kas m lankia atei-
lesė. jam teko gyventi pir- tyje. Bet jie gaus visko, už 
mąsia- šio karo valandas.; tenkamai ir skaudžiai.” 
Paskui jis buvo nuvežtas ii Lapinskiui pačiam teko da- 
Guadalkanalo salą, kur ėjo! lyvauti lėktuvų kovose su ja

ponais. Be radijo signalisto 
pareigų, jis da eidavo ir kul-

luosesi skelbti karą.
Armijos karininkai supra

to. ką tai reikštų. Ramirez 
gerai juos pažysta ir. pasi
naudojęs karo meto Įstatv-! baisus mūšiai su japonais, 
mais. galėtų spustelt net sa
viskius, kurie bandys šiauš 
tis. Diktatūros režimo “al
fa”
kas

ir omega"’ juk yra ta:
ne su manim, pnes ma

ilium? buvo prisiųsta iš
karpa iš vieno anglų dien
raščio Morcesteryję. Ame-

. rikonu dienraštis

kosvaidininko pareigas. 
Taip būdavo, kada visas jė
gas reikėdavo koncentruoti 
k°vai prieš japonus. Lapins- 
kas sako: “Mačiau užtenka
mai krintančių - nukirstų Ja
ponijos lėktuvų. Bet dėl jū
sų tai bus tik bendras vaiz
das. Kada žmogus esi pačia
me kovu sūkuryje, esi per
daug užimtas, kad galėtum

ne. o kas prieš mane—šalin lietuvio jurininko prietikius 
galvos! Trumpai sakant, fa įr nuomonę dėl Japoni
škai nebepasitikėjo fašis- j°'s-. T’umpai ją suglaudus, 
tais ii- stvėrėsi už gerklių. Lapinsko nuomonė yra to- 

Ir Ramirezas butų elgęsis
griežčiau, jei ne viena jam Japonai gali laukti naujų 
nemaloni aplinkybė. Krašto sukrėtimų. *kurie juos išmes 
sostinėje ir jam gretimose i? visu salų pietinėj daly stebėti detalius

Ketvirtas Puslapis

Goodrich gumos kompanijos inžinierius rodo naują padan

ga orlaiviams, kuri padeda orlaiviui pakilti ir nusileisti.

SUOMIJOS NELAIME

reikalus: verčiau aš tau pa
dainuosiu šios gadynės ka 
lunką -•

Kur tik žmogus neini.
Kur tik nevažiuoji. 
“Valgis jau pabrango!” 
Visi tau dejuoja.
Jr ne vien tarp musų 
Badas taip grūmoja,
Pet po visą svietą 
Su juo jau kovoja.
štai gudrus prancūzas. 
Slaunas iš narsumo,
Baisų kelią lermą 
Dėl vyno brangumo.
Berlyno prūsokai.
Kaip garsina “Blatter.” 
Kad pabrango špekis, 
šaukia ■ Donnenvetter!
Juodos italjonkos.
Ką česnakais minta.
Kai šitie pabrango.
Apie storą spinta.
Ir musų tautietės,
Ką kilbasus myli,
Nuėję i storą 
Nelabai jau tyli.
Lenkai buvo narsus, 
Dabar nusiminę:
S’uchaj tv psiascirvo, 
Polak z glogu zginie.
Buntai kjla Romoj 
Ir ant tėvo švento 
Ttal jonai šaukia:
Šatre saeramento!

Frskiai iau nuo seno 
Garam tik gyveno;
Dabar eina Vaina,
Čajaus jau negauna.

das prieš 
pei žiūrėtas

kompaniją b” 
vėliau.

PAĖMĖ STARAJĄ 
RUSSĄ.

pyknkėse armija vra Giu- 
o Oficiales Unidso kari- 
’nk" valioj. Ramirezui liko 
ien sostinė? policija, kuria

Ramiojo vandenyno. “Aš 
buvau Perlų Uoste, kJi jį 
užpuolė japonai” — sakė 
Lapinskas, “žinau, kokių

Lietuvio jurininko many-, 
■nu. skaičius japonų ir jų 
’ėktuvų skubotai mažta ir 
prastėja. “Gal tai dėl to,”• 
sako Lapinskas, “kad musų

Maskvos pranešimas skel
bia. kad raudonoji armija 
paėmė Starają Rusą. svarbų 
strategini miesteli.

RUSU MEDALIS GEN. 
EISENHOWERIUI.

ris negali pasitikėti, da ma- pabūklų gurėta anuo metu.
žiau jos pagalba laimėti Ir aš buvau Guadalkanalo! lėktuvai yra ir greitesni ir 
prieš gerai disciplinuotą ar- saloje, mums da tamsiose geriau Įrengti ir, pagaliau, 
mi.ią. Jo žinioje da buvo dienoje. Tada mes neturė-; kad musų lakūnai geriau

Amerikos gen. Dwight 
Eisenhovver buvo apdova
notas aukščiausiu rusų ar
mijos garbės ženklu, Suvo- 
rovo medaliu.

SUDUŽO TRAUKINYS.
Ohio valstijoj pereitą su

katą sudužo traukinys. Vie
nas asmuo užmuštas, 8 su
žeisti.

NAUJAS SMŪGIS JA
PONAMS.

Bismarko archipelage, Ra
miajame vandenyne, Ame
rikos karo aviacija paskan
dino 3 japonų karo laivus ir 
12 prekybos laivų, viso 36,- 
500 tonų talpos.

MOKYKLŲ IŠLAIDOS 
i GEROKAI PADIDĖJO.

1943 metais gerokai padi- 
: dėjo Bostono mokyklų išlai
dos, net $332,232. Mokyklų 
palaikymui peniai buvo 
skirta netoli 16 milionų do
leriu.

k

Rusai Da Toli Nuo Lietuvos

Kreiva juoda linija, kuri ęina per ši žer ėlapį iš viršaus apačion. parodo kaip toli vikieči ai yra pritraukė iš Rusiio« Tnisyi iki Liet”vn« rusams da** tn1>

pai uosti.
Lapinskas ne be pagrin

do save gali vadint gyliukin-; 
j gu Dėdės Šamo jurininku, 
j Ir Perlu Uosto mūšiuose, ir 
I vėliau Saliamono salų mu- 
' šiuose, o da vėliau Guadal- 
j kanalo mūšiuose jis išliko 
nesužeistas. Not even a 
serateh— kaip amerikonas 
sakytų, Lapinskas pasidarė 
“a casualitv” tik tada, kai 
givžo į Worcestery — jis 
šalti ar ji šaltis pasigavo, tai 
viskas. “Well.” sakė La
pinskas, “tai gali būt dėl to, 
kad pripratau prie šilto oro, 
pietinei daly Pacifiko. ir 
Naujosios Anglijos klima
tas man iau nepriprastas, 
bet nežiūrint to. jaučiuosi 

i gerai, gavęs atostogų nors ir 
'ant 30 dienų.”

Pasilsėjęs, pamatęs gimi
nes ir draugus, jaunasis lie- 

1 tuvis jurininkas vėl gryš Į 
Dėdės Šamo tarnybą.

VĖL BOMBARDAVO 
BERLYNĄ.

Anglų karo aviacija pe
reitą sąvaitę vėl daužė Ber
lyną. Puolime dalyvavo 

. LuOO lėktuvu, kurie numetė 
į2,800 tonu bombų. Anglai 
neteko 43 bombanešiu.

Pereitą sąvaitę žinių' 
agentūros paskelbė senai 
lauktą naujieną: suomiai ir 
tušai pradėjo derybas dėl 
atskiros taikos.

Toji žinia nei vieną ne
stebino. Buvo aišku, kad 
anksčiau ar vėliau suomiai 
turės jieškoti taikos. Jei kas 
nors galėjo būt Įdomesni >. 
tai tas. kokiomis sąlygomis 
Maskva sutiks taiką daryti. 
Bet kaip tik šituo klausimu 
žinių agentūros labai sku- 
pios. Jos patyrusios vien tą. 
kad Į suomių-rusų derybas 
Maskva nekišianti “politi
nių klausimų.”

Tuo lyg ir duota suprasti, 
kad Maskva nenorės diktuo
ti “draugo"’ Kusenino vai 
džią. Bet Pabalčio valsty
bėms irgi buvo duoti paža
dai, kad Į jų vidaus tvarką 
Maskva nemano kištis. Tie 
pažadai buvo sulaužyti. Ma
skva jau sako. kad Pabalčio 
valstybės Rusijai yra lygiai 
tas pat. kaip Amerikai Kali
fornija!

Suomiai tą žino ir to la-, 
blausia bijo. Amerikos sa
vaitraščio “Newsweek” ko-; 
respondentas praneša:

“Suomiai nori taikos ir 
tokiu skaičius greitai auga...; 
Net jei opozicija karui ir pa- i 
jėgtų sudalyti naują minis- 
te: ių kabinetą, kažin ar bu- 
taika. Maskvoje vyrauja ne 
sitaikymo nuotaikos ir turĮ 
būt kuriam laikui da vvrau-. • 
Iš kitos nusės, suomiai noi> 
ir pasidalinę dėl karo su ru
sais. bet rie dideliu vieniu ' 
gurnu stoja prieš bet koki; 
besąlygini pasidavimą Mas-j 
kvai. Pagaliau, nors civiliai ■ 
žmonės ir nervuoti. nors] 
reiškia daug baimės, bet 
suomių armiios moralė yra 
gera. Armijos vadai mano. 
kad rusu puolimus bus gari-i 
ma atmušti, turint savo ži ; 
nioje strategine karelų są-! 
smaugų ir toliau i šiaure— 
tokią pat karelų ‘sovietinę 
resnubliką’.”

Reiškia. suomiai no: i 
trauktis iš karo. bet jie nesu 
tiks besąlyginiai pasiduoti.

Ta matyt žiro ir Maskva. 
Gal dėl to ii ir paskelbė, kad 
i derybas nebus kišam: “po
litiniai klausimai”: gal dėl 
to ir žinių agentmoms leista 
suprasti, kad Maskva gal 
sutiks duoti geresnes sąly
gas. negu tos. kurias ji pa
diktavo po suomių-rusų ka 
1940 metais.

“Gal” — daugiau žinių 
nėra. bent šiuo tarpu.

Suomių padėti da sunki
na ir kita aplinkybė. Jų že
mėje veikia kelios namų ka
riuomenės diviziios. Su tuo 
faktu taip pat reikia skaity 
tis. Suomiai, nepasitikėda

mi i ūsais, negi kariaus su 
vokiečiais...

Taigi, suomių-rusų taika 
daugiausia priklausys nuo 
Maskvos. -Jei bus duoti už
tikrinimai, kuriuos suomiai 
galės priimti, bus nesunku 
susitaiti ir padalyti taiką. 
Jei to nebus, tai nebus ir tai
kos. Tada liks vienas klau
simas: kaip greitai rusams 
pavyks nugalėti suomius ir 
visą Suomiją okupuoti.

Suomijos klausimas bus 
da vienas bandymas Stalino 
politikos. Musų valstybės 
depai ramentas patarė, kad 
ąjiomiai taikintus: su Rusi
ja—ką jis sakys, kada Mas
kva ir iš Suomi ios norės da
rni sovietine “respubliką”?

G. D.

Trumpai Apie Viską
Iš Rusijos buvo nugaben

ta Į Persiją (Iraną) daug 
lenkų tremtinių. kuriuos 
bolševikai buvo suėmę savo 
okupacijos metu. Su lenkais 
Persijoj atsidūrė nemaža ir 
lietuvių iš Vilniaus krašto. 
Vėliau 22.183 tų tremtinių 
iš Persijos buvo perkelta 
Afrikon, 2.598 Indijon ir 
1,500 Meksikon. Kai kurie 
lietuviai iš Afrikos ir Mek
sikos iau parašė laiškų savo 
giminėms Amerikoje.

Japonijos miiitaristai yra 
pasiruošę tęsti karą 100 me
tų. jeigu reikės. -Jie buvo gi
liai Įsitikinę, kad Ameriką 
jie sumuš. Jie ir šiandien da 
giriasi diktuosią taikos są
lygas Washingtone.

Naciai turi 300 gerai Į- 
rengtų divizijų, milionus 
kareivių. Jų armija šiandien 
yra didesnė, negu buvo 
1939 metais pradedant šį 
karą. Jų kareiviai gerai 
maitinami, nes jie atima 
maistą iš okupuotų kraštų. 
Vokietijos civiliai irgi ne
badauja. Dabar jie gauna 
da daugiau maisto kalorijų, 
negu gaudavo prieš karą. 
Todėl alijantų vadovybė ne
stiki. kad Vokietija ralėtų 
-'usmukti iš vidaus. Wash- 
irgtono žiniomis, naciai tu
ri impoitavę iš okupuotų 
kraštų 35,000.000 darbinin
kų. kurie atlieka jiems visus 
mukiuosius darbus.

Japonijos džingos yra pa
šiluose paaukoti 5,000,000 
kareiviu Pacifiko saloms 
ginti, kurios saugoja priėji
mą prie pačios Japonijos.

Janoni ios gvven t o jt a i 
šiandien dirba 98 valandas 
i savaitę ir valgo vienu treč
daliu mažiau negu jie valgė 
iki Peail Harbom*

V i
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WORC ESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS. Tinime ir vieną lietuvi, mas ašaras ir tą darė per vi-;

stambios dirbtuvės savinin- są pamokslą. Pamokslą pra
žuvo lietuvis karininkas. “Keleivio’’ skaitytojus su- ką. dirbtuvėj yra gami- dėjo šitaip: Aieksandrai, 

Vasario 11 d. vietos gy- pažindinti su Worcesteriu. narni svarbus karo užsaky- Aleksandrai, atsikelk, pra- 
ventoja Agota Karlonienė Worcesteris turi 195,000 mai. Ki.ba keli šimtai mer- šnekėk čia į mus. Bet gulin- 
(gyvena 204 Stafford st.) gyventojų. Imant tą gyven- ginų ir dviem pakaitom, tysis neklausė, neatsikėlė ir
gavo liudr.ą žinią. Pr; n šta. tojų skaičių, Worcesteris Trs Ii trvis — Antanas Ka- neprakalbėjo. Po to, žino

Į iai Medžioja Japonus

nešime nesakoma. taip vadinamo vandens tyje. metu amžiaus. Parapijdnai
Liūdinčiai motinai įeiš- vieškelio. Worcėste.rv gyvena daug dyvijasi. kodėl jų kunigai,

kiu nuoširdžios užuojautos. Worcesteryje ir apylinkė- lietuviu, kurie vra dirbtuvių turėdami tokias “vigadas,”;
Zinkevičių sukaktis. 'e p-iškaitoma apie 10,000 užyeizdos-bosai. Tūli jų ge o m i šta palyginamai jauni.

Vasario 6 <1. turėjom retą. it tuvių. čia randasi dvi lie- tai sumokami vyrai. Mat. tos “vigados” trumpi-j
ir smagią sukakti. < iori.i - uvių parapijos — šv. Kaži- Bpio. Wc rcesteryie ran- na amžių, 
nas ir jo žmona Zinkevičiai rriero parapija, su klebonu dasi dešimts lietuvių kar Senasis klebonas da tebe- 
šventė savo vedvb'1 io g;- ''įgustu Petraičiu ir dviem tit mni^ku. . buvo ant lentos, o parapijo-

Vašiu ir vikaru Jonu Jutke- v°s ava ata čia suka papras- arie tuos, kuriu norėtu, ku
prium. Kazimieio parapija b fy ’. 7 

f.tiri trijų aukštų mokvklą. veikė’- ’
• mones. apsitašę riu reno’ėtų ir kuriuos vytų 
Ju ’ i-i didelis bu- lauk jei butu paskirti.

ir duktė jau yra Dėdės Sami 
tarnyboje.

Nubaudė automobi Istą.
Teisėjas James C. Dcn- 

nelv nubaudė šešiais m rū 
siais kalėjimo vieną ,' nn.i 
Becker, neatsargų automo 
bilistą. Jis suvažinėjo mot€ 
riškę, Mrs. Derosier. • 'J m 
tų amžiaus.Choro parsnginies.

Vasario 9 d. M 
Hallėj buvo Aušros V 
parapijos choro < ; 
mas. “minstrel show.” Pv; 
likos buvo daug, virš 
tūkstančiai žmonių.Gavo paskyrim-*.

Worcesterio poli i: ' 
šininkas Thomas K. i 
vasario 7 d. pasky e 
daktarą Petrą Laui : ' 
policijos daktaro 
eiti.

r. Ža ’
Vasario 7 d. k ’ 

cesterio spau la id 
žadeikio kali 
kė tautininką 
New Yorke. k s i 
antraštę:-“Re< 
for friendsGryžo lietu

u “high school” teisėmis. ’ys. O tai rodo. kad jie ne- Griežčiausias nusistatymas 
.Vorcestei vje, be to, yra ke- f;’n?r n Avintis ir to pašėko- vra prieš tuos klebonus, ku 
.-•.i i chorai, du bažnytiniai ir V iškilo i musų judėjimo riu gaspadinės nepatinka 
lu nebažnytiniai. Pirmie viršūnei. šios kolonijos parapijonams.
i irs vadovauja vargoni- Tai tiek ši kaitų ir su
irtai Žemaitis ir Burdulis; glaustoje formoje apie Wor- 

* ušrelės chorui vadovauja cesteri. Manau, kad dabar 
’. Dirvelis, o Motera Kliubo ji geriau pažinsite ir man 
chorui — Marijona Meškie- nerugosite už supažindini- 
įė-Jablonskaitę. mą. . Nuo Kružiunų.

Voi cesterio lietuviai turi

Yla.
PHILADELPHIA, PA. Ph’Jadelphijos lietuviai valosi nuo komunistu.

n
K’

Va: z;

Philadelphiios lietuviuose skridimo lakūnam

X

.. ....
::bujo salą. kur jankiai dabar medžioja japonus.

IŠ Dariaus-Gh eno Komiteto Veiklos. ; Nutarė pagaminti paminklo 
- ; sutiko su p. Moses patarimu.

Brookiyn, N. Y. šių metų sausio 16 d. ko- modelį pritaikintą prie Li-
1 -Jau ilgokas i;.ik,. kari tratėto posėdy buvo perskjai- tt.anica Aikštės ir patiekti jį
į ruošiamasi

Iv ne musu

Kas lai/.,. a; > i:nivw yvcvuj .uuaniva u paumi jį

pasta: , i B: !. ryti nuo councilmano A. Di-miestui, kad užtvirtintų, 
trankąJa. tinia Giovanna ir New Yorko Tuomet sužinosime, kokio

pavutė kiti vėjai. Raudono
jo Kryžiaus ir Karo Perga
lės Komitetas apsivalė nuo

CHICAGO, ILL.Mirė klebenąs—kas bus jo vietoje?
Ši žiema Clricagos lietu-

i vadinamą “Bunga- vtų katalikų kunigams ne- c~~t” renkamas jau keliat:
Jis randasi viduryje ^a. Mat kasziema klebo- vkna. komunistas* nebuvoįmetų, ir paminklo fondą yn 

pne nai y j ksta atostogų i uitu* išrirkus> Taigi Philadol- jau $2,276.79, bet to da n 
jr užtenka. Daugelis I) .. ia. -

nėra au

tžių vietų išvažiavimams 
riti. Katalikai turi Mairo- 

io Parką, vidurinės srovės 
ovės turi savo gražu va-

ir Girėnui paminklą, o 
vis keblumų, kuriuo _
lengva nugalėti airiu rišu - i e et Paike, vietos naujiems Kaip ten ateityje bebūtų,

Stalino agentų komunistų. sti.° Piimfausia ir svatomk paminklams yra , aprube- šis žygis išėjo ant gero. nes 
Vasario 10 d. buvo renka-'sia kliūtis, tai pinigai. Nta's puotos, ir kad po karo gali buvo gandų, kad Union

vu. v eud * z-vct unco uai v v
Mat. per Velykas viciaus 

svarbu būti namie ir raginti

u i uiympia rantą, 
i trys parkai randasi lykas.
-sbuiy apylinkėje.

parapijomis, jkad dėtų gau-Aaioamos grupes ir įmes 
turi savas svetaines. Lie- sias auras. _

šįmet tos žiemines klebo-k; Viliočių Kliubo namas

ir Pranaičio bftvo i menkam 
geri lietuviai—Poš- j stžityti 

ka. Pūkas, Žadeika, Grinius

panun .
iši ir.kti

Taipgi yra
Kaniušis, Žemaitis. Džikas J >ie*7ri Pai ; " 
Ramanauskienė. Biržietis ii oranzi į neuu 
kiti. Da kiti valdvbos nariai Į monių. kaip J 

k m specn

būti daugiau panašių reika- 
i-’.vimų. Tad. jei suteikti Da- 
rinus-Girėno paminklui vie
tą, reikėtų leisti ir kitiems.

to. tame parke turėtų bu- 
G ; ukštos vertės paminklas. 

,dėl jis siūlo laikytis Litua- 
Aikštės, kuri. jo ma- 

. yra patogi ir tinka- 
vi ta: čia galima pasta- 

; aminklą iš akmens, 
lant bronzo lentą su 

iždais ir užrašu.

. aminklo statymui komi- 
•5 ir keliatas draugijų at-

. vu svarstė ši įeikalą ir

avenue, ant kurios randasi 
Lituanicos Aikštė, bus pla
tinama, ta aikštė bus panai
kinta ir nebus paminklui 
vietos. Dabar gi p. Moses 
laiškas parodo, jog nieko 
panašaus ant tos gatvės ne
manoma taisyti — kitaip, 
leidimas butų sulaikytas. 

Paminklo Fondo K-tas.
J. Šaltis, pirm..Adv. S. Briedis, sekr.

Wore estei 
Edvardas 
radiom
metus išbuvo tarnyboje. Bu- oieanas inteligentais ir pro- , , . .. didži
vo Perlu Uoste, kai u užpąo- fesionalais. Turime vos du - .Rur ?1 a viena iš didžiau .uiruuLj.tc, r.zu,. ... . . _ _ =ių ir gražiausių lietuvių ko-

;ko sveikatos 
tiko mirtį. Nei 

odo lyg Dievo
yra liūdnos. Edvardo moti- policijos daktarai. buvo išvvke kun
na. negaudama jokios žinios Turime du advokatu— • 7 - . §
apie
vo
pereitų naieoų atogt Panašiai atsitiko
Tėvas buvo miręs pirmiau. Zeką. - , ™
Tad sūnūs iau nerado nei ?^ledwat “5**“ Jri “gori tirie'.” ' Tik neatbo'$ 
ievo. ne, mot.no, k 1 a,s k_ K,,,a, kuris, pa.i-

- lietuviai turi virš 50 įvairiu sa?0 Pa™P>». "• «»vo
2.N- organizaciją - kiiuby. kuo- .^Skas.

lietuvių
anapus ir šiapus Atlantiko,

vietą, bet gavo “kiką.”
Bus gerai, jei ir kitų Phi

ladelphijos organizacijų na 
riai apsivalys nuo komunis
tų. jei tokių da turi savų or
ganizacijų valdybose. Lau 
kan iš lietuviško darbo visus 

parsida-

vieta butą 1 .
ratų. i v k<

n. birželio 6 d 
•ė vietą paKek- 
komitetui nu
kalu. Norėta 
Prospect Pa 
klyno lietuviu 
lanko.

iau'

PRAŠAU — SUSiPAZIN-KIT SU WORCESTEPiU. pu. draugijų ir draugijėlių. natya„sip, t.,rnp 
Noriu darvt laiKaštinę; Lietuvių biznierių Wor- £ J n . Siri‘ J. ,

ekskursiją ir gerbia cesteryje randasi gąnądąug. ^.^P

Kritusiu įu Laidotuvės čio bičiulis, į laidotuves at
vyko net iš Lon Angeles, 
(’al. Jisai ir pamokslą sakė. 
Maciejauskas yra senas ir 
todėl jo pamokslai senoviš
ki. Į sakyklą įlipo šluostyda-

Petronelė Latnsargienė
’lžlaikan visokiu varstų nuo rožit> 

-onotu kojų ir nuo kaulų jrėlimo 
Taipfi turiu Gal.ri"a Gydymo Most 
nuo Roum.itizmo. Kurie turite kokiu? 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu grer? 
oatarims ir busit patenkinti. (-)

PET LAMSARGIENfi
1914 S. Water St.. Philadelphi*. P»

Reikalingas Darbininkas.

Juo mažiau žodžių, tuo i 
geresnė malda. Luther’is. j

PAIN-EXPri..Li^
nuo i 867 matu . ..

I palikimas šeir į ■
25c i 
25c ' 
25c i

Šv. Jono Evangelija.
Ir dautr kitų gerų skaitymų veltui, 

už prisiuntima antrašo. Rašykit: 
H. Miller. 181f> \Vvlhngton, Chica- 
po 13. III. (9)

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Nors Maršalo salas pavyko a meiikietianis užimti lengvai  ̂

via dėl t<r krito 285 jurininkai ( įapcnu užmušta 8,1221). 

Nuotrauka pa/oJo amerir.tč.;; lavonus suguldytus ant lai

vo denio ir apdengtus vėliavomis. Nuo laivo jie buvo palai

doti juroje.

Gera pmra nasilioat-noti nuo armi
jos ir išmokt vištų ūkio.

Gera aitra ir pragyvenimas. Vyras
pageidaujamas tarp 18 ir 50 metų 
amžiaus. Jaunam trera protra pasi- 
liuosuoG r.uo armijos, nes darbas 
pr'e vištų ūkio yra •'essential.” Tia- '
Varnas žmogus po 2 mėnesių traus I „ .. .
ki per mėnesi. Ir kartu galės j jp, "u i"1’’
U,nokti vištų ūkio biznį vesti. Krtdp-. Gud " 
i :les šiuo adreso: (8) ' coV-J

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

Sandėlis Knygų Ir Žolių
Kantičkos, Giesmių Knyga .. $2.00 
Kapitonas Fogelis, apysaka .... 4Oc 
Girtuoklių Linksmos Dainos .. 15c 
Apie Dangų. Saulę ir žvaigždes 10c
Mikaldos Pasakojimai ............... 25c
Duktė Marių, graži apysaka
Duktė Gyvena I’ustynėjc ...........
Burykla ir Burtminkas ...............
Lengvas Budas Išmokti Angliš

kos Kalbos ................................ 35c
Naujas Budas Išmokti Gražiai

Rašyti ........................................ 15c
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 35" -aistiškų žolių 25c 
Eustakijušas. gražus apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c 
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio-
riaus ............................................ 35c

Praloto Olšauske Darbai ir Nuo
pelnas. su pav. ikslais ........... 2oc

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, ke,,: ui, virimuui, ke-
navimui ir tt................................ 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50.: 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga Paveikslais,

apdaryta   $1.25
Kapitonas V<i: 400 pusi. .. $1.25
istorija Seno i Naujo įstatymo,

i su paveikslais ............................ 25c
Istorija Abcir.a. 500 pusi...........$1.50
Orakulas \,->kų Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimu. Delna-
žinystė, 412 ? si........................ $3.50

u paveikslai

saka
Kabalas. Z" •

žOUk
. Pailių Arbata 
Nuo Kosuli".
Nervų ir nu 
Inkstu Kraut 'LIGONIAMS Nuo k<» u i .
Vyriškumo I' 
Vidurių Liu.

visokių ligų Šaknimis, Išvarymui

Sveikata—Brangiausi* Turtas. SVEIKATAPamokins būt Sveikai*.
’ »ydvmns

» i -o.eni i-s, žievėmis. Žiedais. Sėk- 
’• i ir T.»>ais Joje telpa 311 vardų 
.....I i j .nukalu lietuviškai, angliškai 
r lotyniškai, ir naaiskinimai kokias Nuo nenvsl 
n. ;o ir kaip reikia vartoti Nuo su’u'

P nn iš Kims 1"« štampu nesiųsti Nuo rom.T i 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) Trejanka. 
i.»: a su pn-iuntimu $1.00. Pinigus Xuo Cukrim 

«-.i<t. Mcney Orderiu, arba «ęuo gutuki / 
iHipidtinj dolerj laiške. Adresas: (-) Visokiom /■ 

PAI’L MIKALAUSKAS nurodymais, k
1 H) Alhens Street,SO. BOSTON, MASS.

šlapinti k 
Nuo užsi i

Hay Fov.

Utboanian — 44

apsi ved;? ..i
Norėčiau susipaži,

: kuri gali būt ir su • . 
senesniu kaip 5 n, 

i nis, 51 metų amžiaus,
! tus namus ir gera 
kurj laikau savo n:1.' 
Taigi rimtai mot' : i !. 
būt užtikrinta. Rašyk 

G. Alektat 
30 N. Ogdcn a v, .

$3.00
as, graži apy-

25 c
Knygutė .... 15c 

5RBATOS:
a Mostis po 85.
ulio .................... GOc
kimo, po .... 85c 

• ytojas, po
-ulio ................ <’><'<
y mui 85c

»s .................... 00c
dių, ka 1 ne

ito .................... 00c
kataro,

• apo ...............
o (heartbui ti i 

a sgėlių
šaknys ....s ................  s. ■

•s ...................... s.,
fa pakeliu*, ie 
ts vartoti. i -1

M zl HAITIS.
335 Dean |{d.. Peneerport, N. 4

turiu 2
rtizr.Į,

8eiwvrė» Detavių žiayrta

• TIKRAI 
j PRERARA
J ALEXANDER’S J CASTILE OLIVF. J SHAMPOO
• padarytas iš tikro-
• jo Castile muilo,
J L. S. P. išpili ana 
, pleiskanas ir \-.so-
• Kius kitus nešvari'i mus ir austu r.- ,i

re iv r t j ft/
Al

1 patingai dahartiaea knk*e»>ayfcėa gadyaeja kiefcsienae turėtų 
perrk.ilyt, nes tik tada (ale* aiškiai aapraati Dievo boviat*.

Knyga didelio formato, ton 271 poalapj. Kaina pop.eros apdarai* 
— 1 įsi, audimo apd.—*1.2*. Pmi(ua galimo riųati popienni doterj 
artm -Monev Orderi” Adruen-Urn aekaoriai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mas*.

J odą. 50c. ui bonkai ALEXANDER’S ; REFRESH1NG
Aliejų ir Odą Gydai

• .Mišinį s. Pa z \ met,'.
i plauki, šaknims ir < • 
i 50 rei tų už bonka.
J Pas žymi savo g 
i čiam įer Pastą į v.<
• vienytų Valstijų.

A .EXAND’
411 A’. BRO

irk u n

nemažiau kaip 

i!/darhia dali.

TON
t,

1
desimta savo

I' *
įl

Karas Europoj e
kary ir Ūtos pasaulisJei norite žinoti apieįvykiu*, tai (kaitykite “Naujienas".

“Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių d enrašlia Amerikoje.Užsirašykite "Naujienas" liandiea. Naujiem) prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- cagij), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$S4Xk 
Money Orderį ar čekį siųskite!
“NAUJIENOS"

1739 South Halsted StreetCHICAGO, ILLINOIS
tiutpailnimai kaptįą patupiant
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A • at cvvphi muiDirnŠĮ SKYSIU TVARKO 
M. MICHELSONIENŽL

KADA MES GARS1N0M LIETUVĄ.
Kiekvienais metais, mi

nint Lietuvos nepriklauso
mybę, man prisimena senai 
pergyventi laikai—laikai.

eina. Pamaniau, kad reikia j 
susirasti geresnę vietą. Bet į 
nežinojau, kad leidimas bu
vo duotas tik pažymėtose

kada mes buvom tik atvykę; vietoje. Vos atsistojau au- 
i šią sali, buvom jauni ir pii kas rinkti, prieina polieis- 
ni energijos. Tai buvo lai- tas. .Jis kažką sako. kažko 
kai. kada norėjome uždirbti klausia, o aš nesuprantu! 
centą-kitą ir vėl gryžti i sa-įTaip mudu ir “kalbame.” 
vo tėvų kraštą, i gražias gė lyg avinas su žąsinu. Tik vė
lėmis nusėtas lankas ir ža- liau supratau, kad jis mane 
lias girias. Ir tai buvo natų- veja nuo tos vietos. Bet aš 
ralu: tose lankose ir giriose ■ galvojau taip: kokia čia bė- 
maži bėginėjome, gyvulius i da. jei ir areštuos. Turiu iga- 
ganėme. Lietuvos girios ū i Mojimą ir komiteto telefoną 
lankos ir jų kvepiantis orą. | —pašauksiu ir išleis, 
mus viliojo atgal pas saviŠ i Taip visą dieną policistas 
kius. saugojo mane, o aš saugo

Kada atėjo pirmasis ka jau polieistą. bet aukas rin 
ras ir musų tėvų kraštui grę- kau ii- gana. Gryžusi iš rink- 
sė pavojus, mes čia nenulei iiavos sužinojau, kad toj? 
dome rankų. Kaip galėdami vietoje neturėta leidimo ir 
ir kaip išmanydami. stojo policistas galėjo mane areš-

Močiute Įstojo Aviociion

Vaizdelio vidury parodyta AI rs. Dora McNett. kurios duk
tė jau turi beibę (kairėj). Nors jau nioėiųtė. Mrs. McNett
išlojo aviacijos tarnybon.

, PER MOTERIS I GENE
ROLUS.

i •
Seripps Howai\i dienraš 

i čių bendrada• Uis ir komen 
talerius Diew Pearson vr; 
vienas geriausia painfer 

i nu otų laikraštiniai
• T * • •• s »•

•.«.X Ak Ii c.

Garu

, (lipu matų ir kauk
?siu slaptybes. Aišku, tue 
jisai nusikalsta ir nolirikie 
įiams ir kcipoiacijų tu 
cams.

Pearson dabar 
i»* gene oiams. -lis ; 
jog graži ir iškalk in 
tt riškė dau •> i c i •• k i a 
mui generolo rangos.

? Jis stato šitokį, argumen 
.tų:
i John Pershing i

‘is vedė senakapitona kai
i toi iaus VYarreno 
ming) giažia ir

į dukrelę. Kai
buvę

44Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Ji
u ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

O UZKU- i ______________
AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT .ANGLIŠKAI.

iš

sika.l 
■ * ..suk.

a mo 
sigiji

•h

Bažnyčia sako, kad buvo. • moks- * Raukius reikalingiausių žodžių ir 
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
...ingi Nojus butų galėjęs surinkti t taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
c?as <!’■ nas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt _nng. 

<urie gyvina išsimėtę po visą žemės liškai. Joje telpa netik atskiri žo- 
Kaip jis galėjo tuos gyvu- džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji-Kaniuon, _

j? prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų

mai darbo jiešk&nt, važiuojant kur 
nors, nuėjus Irrautuvėn, pas daktarų 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 

tar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
.■ -.iėj-.i atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida. 
:r kitų veislių žmonės? šitie ir šim- Sutaisė St. Micbelsonas. Pusi. 95.
ai kitu klausimų, į kuriuos negali Kama..................... .............. .. 86c,

atsakvti jotis kunigas, yra nuosakiai
t; K ir aiškiai išdėstyti ''šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 

Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai v,, c-riiii pn icmitO 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku-, vALgslljęi r 1L.1e.CILj .

Vij- nigų argumentas griūva. Mokslas ir ; Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- 
mokslas nuo pradžios iki galo. .mai su reikalingais klausimais ir at-
Kaiua ............................. ................. 25e. sakymais Lietuvių ir anglų kalbose.

. Antra peržiūrėta ir pagerinta
’ IETUVIŲ ŠEIMYNOS ESTO- laida. Ka na............................ 25c.

RIJ A JUŠKEVIČIAUS į ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
DAINOSE. ĮMETU.

nori žiro'ti. kaip senovėje lietu į Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
> .em, tai perskaityk šilą koy- Su rašvtojos (įveiksiu, 126 pusia-

’ “ 60c.

cmę apsemtų? Kur tas vanduo da-

ir.t?'

i imi m io buvę darg V/ėst 
i Pointo mokvkla baigusių 
• kadetų, jaukiančiu generolo

------------ ----------------- :----- Įrangos, bet Pe;shing nirmu-
lengva skaičiuoti ir išvengti i tinis ją gavo. Maža ir o: GiAPYVARTON LEIDŽIA

Mi NAUJI RACIONAVI- klaidų bei suktybių. _
MO,ŽENKLAI._ Ligšiolinė recionavimo! ėJLOgįįaĮčaį. ką sk

Kainu administiacijos ofi- buvo ;etikusi ir to-, kos armini yra-.
sibaigė. surinkau virš 30 do sas yra patvarkęs, kad daug nesusiprati-; Buvo daugiau generolų ir

los bonus ir visais galimai: lenų. Buvo gera parama ir su vasario 27 d. pradės kur- ^ų. Dabar norima tų nesu-. labiau išgarsėjusiu. Senato
budais garsinome Lietuvos geram tikslui. suoti rauji racionavimo žen- si pratimų išvengtu Bus ge- didžiuma stojo uz tai. kaa
vardą. Nesigailėjome darbe šitaip mes tada dirbome klai. Amerikonams jie bus 7au ir seimininkėms, nes . butų paskirtas zeddv Roo-
ir tų skatikų, kurių da ma ir gaišinome Lietuvos var- žinomi kaip “tokens.” dabar visų racionavimo kny-
žai turėjome. dą. Turiu pasakyti, kad mu- Jau yra gaminami net du štampų \erte bus vie-

Darba* buvo sunkus, kar- su darbas davė vaisių. Lie- bilionai tokių racionavimo ėda
lais ir nedėkingas. Atsime- tuva. amžius svetimiems ženklelių—raudonų ir me
nu, reikėjo gaut leidimą au vergavusi, liko nepriklauso- lynų. ženkleliai bus padary- 
kas rinkti. Sunku buvo jį ma valstybė! Amerikonų ti iš stiprios ir vulkanizuotos
gauti, nes buvom mažai ži spauda, pirmiau visai nemi- medžiagos. _________ _______
nomi, mus da vadino “pola- nėjusi Lietuvos vardo, jau Kainų administracijos ofi- vaj laivės, vasario 16 daug 

duoda ne tik aprašymus, bet sas prašo, t _J ~

ntie i pagalbą vargstančia 
tėvynei. Mes rinkome auka 
ir drapanas, pirkome pasko

tuoti. Bet jau buvo -valu .nu
gąstauti — viskas gerai pa

jus pirmajam 
k?

VASARK) ŠEŠIOLIKTA.
Tiem* lietuviams.

kais ir
neTiasidavėm
GabesuieJ- m
gal
abkj

“ru senais... Vis tik 
nusiminimui

.•t ir vaivt
jakų. Kitaip sa

kant įeikia parodyti, ka-' 
mes ne lenkai ir ne rusai 
bet lietuviai. Kai ruošėmės 
aukas rinkti, buvo atspaus 
dinti lapeliai. Tuos lapelius 
dalinome žmonėms, 
aukojo Lietuvai.

1-.r. r: u Senate 
t i Ameri- 
i ‘opoje.

a-seveltas. Tačiau buvo 
skirtas John Peishir.g. R •~- 
kia, čia turėjusi paveikti jo 
žmonelės Įtaka...

Peaison t
i žios žmonos itak 
į veikusi n genei

sako. kaa o-r-i.

trokšta savo tėvynei lietu-į 7. - v... ...vai lai’<voc vaoari/t Ifi rfaiur ’ .i"thUIO kuij^ ldi. Kai US Up- 
sivedė su bankininko Stot- --

-------jyaio juiEueja
punktig kuomet Liet.... ________

Lietuvos žcmėla- nepaisant stampos numerio, laisva ir Kuosai galėjo ao- 
>? akis besdavau Į tą Tuos naujuosius ženklelius vaikščioti savo nepriklauso- 

ražą taškuti, kur pažymėta šeimininkės gaus pas krau- mybę, ne vienam širdį su-
“Lithuania.” Tai mano ša- tuvninkus. kaip grąžą, kada Spaudė prisiminus tą bran- 
lis, šiaudinių bakužių šalis, pirks racionuotą maistą. To- jr neaDkainuojama-Braė- 
kurieje

Sunku atpasaKoti
. .... i- - ui- - i- gų ir neapkainuojamą-praė-
iras gimiauj kius ženklelius jo” galės var- laik^ kuomet daiįeKs
U atpasakoti viską, loti vienus ar kartu SU FaCiO- mus pačių dalyvavo = fcėjUgi

Ii jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina ?- tie- paciv, c žmonos po kelis vyrus.
:.a a:‘ užimanti ir pamokinanti kny- KUNIGU CELIBATAS, 

i.-iin.c Kama ____ o<k-■a. > j paveisslais 
- u- t lo iio.Iarudsv ".trr?.-..- TZc.

.A DETROITO RATAL1- 
SU SOCIALISTAIS.

Si knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai r.esipačiuoja, čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. S:ą knyga turėtų per- 

,1 ... . _ . .. ... . . skaityti kiekvienas v\ras, tėvas ir
Dalijant Detroito lietuvių soeialis- ja.jn.karitis; kurie geidžia, kad jų mo-

tar.s puikatus r.eto.i nuo bažnyčios, terjs dukterįs ir mylimosios nepa- 
kumgo pa-ęirstj-ti brostvir.imtai uz- ,t į toR^ giob^. Parašė
P.ur4« 2.13ur.’4! S®**: kun. Geo. TSu-nsend Eox, D. D., si
Į-.stai i Įele uzpuoCkams .bytų, kun ijetnvino Ferdinand de Šamogitia.
ir yra -oj knygutėj aprašyta, su v.- Rain> ................................. 25c
sais teismo rekordais ir nudinmkų
parodymais. Kaina .................... 25c. KODSL A§ NETIKIU
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. | DIEVĄ?

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
■ ‘ - - - • ------,r tikėti. Pilna argumentų, kurių

joks jėzuitas. Kaina tos
I o-prt.i ui. Labai įdomi knygutė šituo svarbiu va,'.sv“,1 

•? -T- klausimu. J.p turėtų perskaityti kiek- neguli til
l‘O!O ..'ližC- nas katalikas ir socialistas. Parašė tiesumus

ja pakelti MacAithuią i 
pinnos rangos generolus!

Da kitas Davyzdys esąs 
generolas Patton. Graži 
iškalbi jo žmonelė savo k - 

wi‘a daug kartu i -2e!° ■ ii irnl-Li mr>.
kurie kas jausta ir Kaip manyta, narinio stampomis. Jų var- Kajp gpmi až rai prisiwi<pnn t smagumų

Užteks pasakius tiek. Lietu- tojimas neribotas neture?

su-

Var.dervelde, 
Kaina

vc-rtė Vardunas.
16c

Knygutės 20c.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonoi,Ožką klau

si knygele aiškina proletariato fi- sima aiškina garsuis Vokietijos so- 
lizi fijos mokslą. Jei nori žinoti, kas cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-
giir.do pasaulyje įvairiausius nuoti- ky. Kaina ...................................... 1(»e.
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau- SIELOS BALSAI, 
jautiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........ . ....... ... 25c Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo- 
\ » i'/VA 'rc*n2>Tl& paveikslų. Popiera gera ir spaudaiR.ALIZMO TEORIJA. j. B. Sroelstorius. 221

šis veikalas trumpais ir aiškiau puslapis. Aud’vao apdarais ... $1.50 
faktais parodo, Kaip iki šiol keitės,___ir- ir kc-dį! tuea būti BIBLIJA SATvROJl.

! ik S r'i. oje. ; •<apitax)z.rr.as. Kaina 2->c. jaj Biblijos pašaipa. Į Kar.aaą tos
_____  . . « knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
r.Ii.O IR STRAIPSNIAI. 379 puikiais paveikslais, perstatan-
... . . , ... čiais įvairius nuotikius nuo prieš su-, Šioj knygoj telpa gražios eiles. nounKn iki nieim ino Kris-

UZgUVO sei'L'il'l'.l O-JO ■''e Straipsnių juokų ir tt.
PnikiMi ibnxtn?ota. Kaina 2Sc

Į kur jis neturėjo žmonos.
Ir aš turėjau rinkti aukas va atgavo nepriklausomybę nustatyto laiko išsibari- Bet dažnai mintį kankina;Patton išsišoko ir buvo

bet... nežinojau kaip jų pra- ir per 20 savojo nepriklau mui,, koki turi racionavimo nelaba abejonė. Dažnai kįla maudytas (užgavo sero;
syti amerikonų kalba! Ne- somo gyvenimo metų ji iro- stampos. klausimas: “ArmesįstengĮ kareivi L
mokėjau anglų kalbos; ma-'dė. kad ji moka laisvai gy- Raudonuosius ženkleliu^ sime kada nors nusikratyti Aišku, šitaip kalbėdamas, 
ne išmokino tik kelis žo-lventi. Tiesa, šiandien Lietu- šeimininkės galės vartoti tų slibinų? Ar galėsime vėl! Pearson dabar nusikalto ir 
džius — prašyti aukų. Tuos Į va ir vėl pavergta. Bet esu pirkimui mėsos, sūrio, svies atgauti ta viską. ' ką esame, generolams. Bet išrado, kad 
žodžius gerai Įsikaliau Į gal-irikra, kad musų tėvynė ir to, riebalų ir kitko, kam da- praradę?” Kol kas Lietuvos-tas žinias Pearson ne iš piri- 

vėl bus laisva ir nepriklau- bar yra vartojamos racionu- Nepriklausomybės klausi- to laužė. Kaip sakėm. 
soma. vimo stampos. Su mėlynais mas nėra išrištas. Jos ateitis*yra gerai informuotas, be to.

Barbora Gurskienė. ženkleliais jos pirks kenuo- neaiški, vienok mes nenu-: laba aisargus. Ks.
--------------- tas daržoves, vaisius ir sun- stojam vilties, kad garbin- i -

Buvo labai sunku. Aukas KLAIDOS PATAISYMAS, kas. d vyrai savo duotą žodį da-i PIRK KARO BONĄ.
Pereitą sąvaitę šiame sky- Racionavimo stampos bus laikys. Dabar gi mes gyve- p. , , . , ,

’iuje* tilpo pranešimas apie plėšiamos kitaip, negu bu- name tik vilrimis. jrirK. moiau Ka o oona
Mortos Tarailienės mirti, davo iki šiol. Pavyzdžiui. A.w r
kame įsiskverbė pora klai plėš nuo viršaus, štampai _____

vą, tik bijojau, kad aukoto 
jas daugiau neklaustų — ne
žinosiu ko jis nori ir ką jam 
sakyti...

l'-jik-ia: iliustruota. Kaina

V M ERIKOS MACOCHAS. i
A rb?. kaip Romos katalikų kunigą?. 

Uiirs Schniidt New Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aur.iulleraitę. 
Knygelė fotogra!iškaiš atvaiz
dus. Kaina ..................................... 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOG1T1
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 

■ i: .la? Ir dėlko vienas mai-

tvėrinao pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .... $7.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ......................... Ž5c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuorinkti tada išviso nebuvo la- Į 
bai madoj, o čia atsirado ne
žinoma tauta, jos skirti ko
lektoriai lenda Į akis ir pra
šo aukoti... Bet kenčiu dan
tis sukandusi, vieno pavary
ta. lendu prie kito.

Tą dieną mes gerai išgar 
sinome Lietuvos vardą. Gai 
la. kad nepasilaikiau nors 
vieno tu lapelių, kuriuos tu 
rėjau platinti.

Beje, man buvo skirt? 
vieta, kur nedaug praeivių

į Kad sudaužyti jauoną! 
Pirk, pirk bena kita

m ’s suprasi tiktai iš šios knygutes 
Parašė D-ras G-mus. Kama .. 15cJų varduose. Tenai buvo A-8, B-8, C-8 ir tt. ir tt. Pas- Mokslini’.kai kad;

pasakyta, kad velionė Ta- kui jau plėš kitą skersinę 75 nuošimčiai šios šalies Daugiau laivų reik statyt,
ailienė iš namų buvo Balta- eilę. Ir kaip sakyta, kiekvie- žmonių valgo nebalansuotą i Kad Hitlerį sudaužyt.
Tunaitė, o turėjo būti Bar- nos stampos vertė bus 10 maistą. i Reik jgnuM.priešui akis.
ašiuniutė. Be to. buvo paša- pointų. Sakysime, dabartį- ■-------—L 1 Kad nebūtų žiaurus jis.
<yta, kad ji kilusi iš Vigir-- nė A?8 stampa turi,8 poin- p?jnetęs garbę, tai >y«iai!Negailėk ^btolaū šimtinėskuimn n tnrčtn būti tus: naskui pina stamnos no v- . įVeganeK oioiau Šimtine-"onių kaimo,
Vazgirdonių.

Šiuomi tos klaidos atitai
;omo^.

o turėtų būti tus; paskui eina štampo* po kr 
5. 2 ir 1 pointą. Visos jau 
bus po 10 pointų.

/ pametęs save.

Rašytoja Krikštija Laivą

Apgynimui mų? tėvynės. 
Laiks kareivių eilėn stoti, 
Už žmonių laisvę kovoti.
Pirk dar Jonai kitą boną. 
Jspirk Hitleriui i šoną.

Ži nuotrauka parodo, kaip Margaret Marsh, *‘Gone with the 
Wind” veika’o autore, teškia burką šampano j naują karo 
laivą "Atlanta" vardu. Tuo vardu vienas skraiduolis buvo 
nuskandintas ties Guadalkanalu. Jo vieton šiomis dienomis 
buvo pastatyta už $63,400,000 nauja "Atlanta ”

Keičiant racioną vimo MAISTO 
knygelės stampinių pointų KNYGUTES 
vertę, teko pakeisti ir racio- KALENDŲ K lUa 
navimo tvaiką. Planas via Mėsai ir sviesti 
toks. Penkios mėlynos stam ^os stampos su raidėm V, 
pos, kurių vertė yra 50 p>oin- \v ir X iš : čios knygutės ‘ Pabuski m visi iš miego, 
tų, Įsigalios penktą dieną galioja iki vasario 26. Stam-,Paiodykim savo jėga 
kiekvieno mėnesio. Išimtis pa y yra gera iki 20 kovo. i Priešą lengviau nuga 
daroma tik su pirmuoju m ė- Kenuotoms darjosemt * ‘ ‘ ‘ '
nešiu, nes tą mėnesi racijos dabar galio a žalios stam- 
Įsigalioja 27 d. Toliau, kas pos g Ketvirtom** Ksys*- 
dvi sąvaiti Įsigalios trys rau- tės su raidėm G, H ir J yra 
donos štampo*, kurių vertė geros iki 20 vag—ioL Raidės 
bus 30 pointų. Kainų admi- K, L ir M giros iki kovo 20. 
nisracijos ofisas yra taip pa-z Cukrui skiriaBBa juoda 
tvarkęs, kad šešios raudo- stampa Ni. 30 iš Ketvirto
mis stamfios, su verte 60 sios Knygutės. Ji gera iki 

, pointų, bus geros keturiom* kovo 31 d. ir duoda 5 sva- 
sąvaitėms laiko. rus cukraus.

Naujoji lacionavimo tvar- Čererykami stampa Nr. 
ka palengvins darbą krautu- 18 iš Pirmornaa ijoftn 
vininkams ir pačiai maisto pasilieka gera neribotam 
administracijai. Bus Ieng- laikui. Iš Twčiowoi Koy- 
viau išvengti klaidų ir kitų gotės čevervkams skiriama 
netikslumų. Neber e i k ė s stampa No. 1 su orlaiviu.
^kaityti štampu pointus, Jai laikas taipgi neribotas, 
kaip daryta iki šiol. Skai- Kuro aliejui
tant stampa^ reikės turėti vartojama ti 
palvoje vieną dalyką, kad kuponai, bus 

t reikia dauginti pointus. Pa- kovo. Ketvį

. ... -Reik valdžiai kariaut pade 
H. 1 Kad karą greičiau laimėt’

nugatėsim. 
Laisvę pasauly turėsim.
Dirbkime visi išvieno,
Liek i m ginklus kieto plieno. 
Kaip ginklu gana turėsim. 
Tai ir karą greit laimė im!

K. Kinderis.

LIETUVIŲ LA ISV£5 MY- 
LETOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN. fi.l.

yra 
odo 

13 «L

vyzdžiui: iš 100 štampų bus kuponas dunda 10 galionų 
1.000 pointų, iš 1,000 stam- aliejaus, o >nktesk» klasės 
pų—10,000 pointų ir tt Bus —50 galionų.

Valdyba 1944 metams:
PIRM.—Juozas Mačnlii.

90G Prcscott st.. \Van- z-i. I, 
VICE-P1RM.—S. Gintaras,

82*» S. Victory st., Wau!:c -an, E!. 
PROT. RAST—A. Srhick.i..

S12 Xth st., Waųfcc^an, III.
12D.—Kazimieras 

TK Eisrhth st., Wanke{r.m. UI.
FIN. RAST.—Emily Kcrnasris,

7JA Vinc PI., Wauk<'.sran, III 
KASOS GLOBĖJAI - D. laarait s. 

Paulina Whitr.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus,

M. Kernagis.
Sasrrinkimai būna paskui oj k< t- 

▼ergą kožno mėnesio 7:50 vėl. vale s
ni Liuoaybės Svetainėje, kamp. fcth
Ir Adams Sta., Waukegan, III.

$!

ekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.

Parašė
M. METEL10NIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
ni: ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra
gavystė, nea
sai nėra. Jisai 
kad toj vietoj, kar BibO- 
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kaųaatad am> 
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25

Knyga
vio" Knygynai
Adresas:
536 BROADWAT,

SO. BOSTON. MASS,

Taipgi ir pas 
A M. METBU0M1

7747 Navy AtmMv
Detroit, Mieli.

raė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta repubbka.. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika.' čia telpa visi svarbesni do- 
kumeatai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ......................... $1.00

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

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DERLAMACIJOS- 

Sioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

br deklamacijų. Visokios temos: 
kos, revoliucionieriškos,

hamoristiškns ir laisvama- 
Visos skambios, visos geron. 

Tinka visokiems ap vaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

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

sMtSririis Vyras: (2į žydinti Giria; 
£» Klaida; (4) Kerekta. Jose nuro- 

paikai tiki j viso- 
ir tt.__ _ 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
tėvų vsrtoiami svaigl-_I --«_ T>j__  _______ atsiliepia

kams. Kas yra arba tikisi k»< 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėta 
oerskaityti šita kn v nito Kaina 10c.
"Keleivis,** 636 Broadway,

Ž



Trys Kelini Kinijvn

KUR GERIAU PIRKTI gyventi nei žmonės, nei<ry- 
FARMĄ? vuliai.

Klausimas: Aš gyvenu Arti upių dažnai kiia poi- 
Ohio valstijoj ii- noriu pa- viniai ir žemose vietose van- 
klausti “Keleivio” redakci- duo pridaro daug nuostolių, 
jos, kur butu geriau pirkti Tokių vietų reikia vencti. 
fermą? Girdėt, kad daugeli
vietų apsemia vanduo, tai 
aš bijau kad nepaskėsti. No 
rėčiau tokios vietos, kur že 
mė geresnė, kad viskas galė
tų gerai augti. Ar nebūtų ge
rai Massachusetts valstijoj, 
apie Bostoną ar kitur?

Atsakymas: Kur geriau 
pirkti fermą, tai priklauso 
nuo to, kurios žemės ūkio 
šakos draugas nori imtis. 
Bulvės geriausia auga'Mai- 
r.e’o valstijoj, o tabakas— 
Connecticut ir Virginijos 
valstijose. Massachusetts 
valstija javams nelaba'i tin
ka, nes žemė nederlinga ir 
brangi, čia ūkininkai ver
čiasi daugiausia iš pieno, 
paukštininkystės ir daržo
vių. šitokiam bizniui farrr.a 
reikia rinktis netoli nuo 
rinkos. Mes žinom lietuvių 
fermerių
daro iš

Bet fanuos per ši karą la
bai pabrango, ne - - 
jas perka, kad nereikėtų ek 
aimijon; todėl ar verta da 
baltiniu laiku farmą pirklį, 
mes nesiimam spręsk 
karo jų kainos vėl c;ri 
kristi.

i t)
nu-

LAWRENCE. MASS.
Pas mus visi dirba.

Pas mus darbai eina tri
mis pakaitomis, dieną 
nakti. Čia nediiba tiktai s • 
ni žmonės, kuiie jau negali 
dirbti, ar šiaip nenori n tie' 
dubti. Dienos metu. jei 
eini i miestą, jame matai tik 
moteris ir senelius. Jauną, 
vyrą tik kur-ne-kur pama
tysi. »

Pas mus ir daug mote?" 
dirba. Mat, jauni vyrai šian- 

kurie gerą bizni dien tarnauja kariuomenė- 
vištų Connecticut je ir jų vietas užima <note- 

valstijoj. Jie perka viščiu- rys.
kus, paaugina juos ir par- R, • 
duoda mėsai Nevv Yorko 
rinkoj.

imant, musų 
Lavvrence jau ne toks, kak.- 
būdavo pimv kelių metu. 

Perkant fermą, visuomet Dabar visi dirbame. Ar d- 
reikia turėti galvoj šiuos da gai taip bus. negalima paša
lykus:

Daržovėms ir javams že 
mė turi būt derlinga. Ge
riau akras derlingos, negu 
penki akrai prastos, nes vie
ną akrą lengviau apdirbti, 
negu penkis, o naudos jis 
gali duoti tiek pat, kiek pen

kyti.
‘Keleivio” Skaitytoju

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvis augina kavą ir

pinacus.
Pereitą pavasari “Kelt

KELEIVIS, S0BP5T0N.

tos

a-,- :.: tu. .ar pradėjo imti . kurio >?>vi ant kelio j Kiniją- žemėlapis parodo 3 
-s: ;]) pro Ma-ą',. salas, (2) pr \Vake salą ii (3) pro Midway salą. Jei vi- 

paimtos, Koiūa. i.--,-iras. met tik Japonijos laivynas galės ameri-
'.a-k ti. Amerika kaip tik ir no: . kad japonu laivynas stotu j kovą.

aaitytojų pareiškimai.

U 2
iu tr

va v

. visiems r ..t .. >.
•.amoji “Ke 
a: — Siunči .. - 

sti už “Keleiv ? ... 
e. juti daugiai 
ris” yra verti At 
, ?s lietuviški:r.k .- 
, bet “Keleivį ’ 

visus. Ačiū jj
mius straipsni- 
Jais gėrisi v . 
kurie tik gauna 
Visi sako. kac ‘v- 
jiems patink;

Mary S ic-. 
Chicag y

LVT
lėms 
i k.usia.

vio” skaitytojai matė juodu
ki akrai prastos. Prastai že- ant balto parašytą, kad ga
mei ir trąšų reikia daugiau, Įima augint kavą ir pinacus.

, ... , Ta “Keleivio” žinia ir aš suVištoms ir kitiems paukš- A ..
čiam« reikia mrkti nrastes- sidomejau. Pereitą vasarą tiams reikia .likti prastės išbandžiau. “Kolei is"
nę žemę, nes u bus nisresne. , . , - , r .,• * .. - , T, ® . rase teisvbe. kac eaP .a ?z-Genau arti miesto. Daug ze- . - -== z siaumnt kavos ir nmaaa.mes nereikia. ® r
« i - - -i - Aš auginau kava ir ,rina-Pieno ukiui reikia geni A • • . • s . •

pi.kti toliau'nuo m esto, kur [ei™’’ skaitytojams, ’u; - 
turi sklypeli žemes- a f ržeme pigesne. J ,H s mą. patanu, kad augintų ka-

Svarbu. kad farma butų vąir pinacus. Žiema ir ••a- •-
prie gero kelio. Bet svar- turėsite naudos ir ši " 
biausia, kad butų gero van- pelno padarysite, 
dens. nes be vandens negali “Keleivio” Skaif-p

M"rikis mokina lietuvi :. 
Kanados jaunimą.

Ač-iu “Kel.” administraei- 
ri i i;ž pranešimą, kad mano 
vrenumerata jau pasibaigė.

rii siunčiu Maiklui $3.50. 
'Krivis su savo Tėvu patin- 
a netik Kanados suaugu- 
ri-ms. bet ir musų jaunimą 

:'mokina lietuviškai skaity- 
i. Kanadoj lietuvių mokyk
is nėra, bet vaikai išmoks- 

lietuviškai iš “Keleivio,” 
v..-.. Tėvas su Maikiu ginči- 
': si. Vaikai pers kaito tuos 

o k: e nekartus, ir iš-
moksta lietuviškai.

V. Mickus.
Montreal, Canada.

TV

AR ROMOS
opiežius yra Kristaus 

\ ietminkas?
PARAŠĖ KU?L VALADKA

5 rubliai generolui
ant snapso.

Prabočyk. tavo visokia 
:riogii:'odija, kad truputi pa
vėlavau su užmokesčiu. 
Skaičiau, kad nori ženytis.

i siunčiu penkis rublius 
•m; šnan?o. Lankyk mane
per Ntisus šiuos metus,

Wm. Gutovskis

SHAW VĖL NUSIKALTO 
KOMUNISTAMS.

Anglų rašytojas George 
Bernard Shavv vėl “pagar 
sėjo.” Londono “Times” jis 
parašė sensacingą straipsni. 
Shavv skundžiasi, kad jis 
baigiąs brankrotuoti. Pirm 
šio karo jis gerus pinigus 
datė ir gražiai gyvveno. O 
dabar — “juo daugiau už 
dirbu, tuo greičiau mano už 
darbis pranyksta vyriausy 

įbes iždinė k*.” pasakė Shavv. 
į Nuo 1939 meti} Shaw kas 
! met vyriausybei mokėjęs po 
•25.000 svarų (apie 100,00': 
. dolerių) ieiginio mokesnio. 
'Tai kiek jis uždirbo?

Vo- 3. — Vasario 23 d., 1944 m.

Spiaudymo ir laižymo 
amate” niekas nesubytins 

lomunistus. Ks.

ROCKFORD, ILL 
Iš Rockfordo lietuviu 

veiklos.
Savo laiku Rockforde bu- 

• o stiprus lietuvių judėji
mas. čia veikė lietuvių so
cialistų kuopa, veikė ir kitų 
pažangesnių organizacijų 
variai. Bet kaip viskas ir vi
sur kinta, taip buvo ir pas 
mus. Užėjo skaldymosi lai
kai ir buvo sugriauta socia
listų kuopa. Vėliau užėjo 
nedarbas ir daug lietuvių 
apleido miestą. Liko vien

Shavv nepasako, bet jis tie, ką turėjo savastis-na- 
pasako štai ką: visos meti mus ir negalėjo juos par
neš ieigos virš 25.000 svaru, duoti.
turėtų būt laisvos nuo ieigi- Dabar Rockforde visi jau 
nio mokesnio. Kitaip sa- dirba ir pamažu pradeda at-

li taip karštai gynė Romos >ei^.n!s .,1?ok.esiLi|?vt lietuvių veikla, bet ji to-
- - ketų mokėti tik uz 25.000 jį gražu nuo to, kas būdavo

visai panaikintas.i uo tavęs ayiestką, jog pritarti ir užgiedojau: “Od 
ų nori. Kūgi siunčiu vvieprza glowy i ogona wy-, „ Kažin kodėl, Shavv da pa-

u- is Įubnus ant votkos. baw nas, Panie,” kas reiš- sakė, kad jo pasiūlymui ne 
u ilk savo oziogą, tai kia: “Nuo meitėlio galvos ir pritars tik kietakakčiai kon 

rus ous ir pne tos uodegos išgelbėk mus. Vieš- servatoriai ir tokie pat kraš .
. au ątiuka. Gal patie.” Vos aš spėjau tuos turiniai kairieji — reiškia. '
' ?ausi, jei nebusi toks žodžius ištarti, ‘tuoj pasiju- komunistai. Pirmieii, pasak :il5 

‘-• iyvas^ tau išmestas už durų. Shavv. “tiki, kad vienintelis
agarba.

Jonas Grigutis, 
Cataivissa, Pa.

Bet ar tas Viešpats len- kelias turtinga turtingesnių 
kams už tai padėjo? Ne, jis daryti, tai beturti daryti da 
neišgelbėjo jų nei nuo “pa- biednesniu”: pastarieji— 

.vietrės,” nei nuo bado. nei “taip pat isitikinę, kad vie- 
nuo ugnies. Tie, kuine Vieš- nintėlis kelias praturtini 
pačiui netikėjo, sunaikino beturti, tai priimt turėk 
visą Lenkiją. alkanu eiles.”

ASTABĖLĖS.
nerikos generolas

Hitlerio ir Stalino trobe- tuvai. Nepadėjo ir niekad Komunistai vėl tuiės n:, 
liai ? Jie savo generoloms nepadės, nes jis ir negali ^*žiagos Sha\\ ą paanėi.. 
davė “Pir mordasri Ir dau- niekam nieko padėti. Bet ta pati žmogų jie garbi
giau—iuos šžudė!

Amerikos republikonai ir, 
demokratai turi “senąją 
gvardiją.” Ją turėjo ir bol 
ševikai. Rusijoje. Bolševikų 
sena ą gvardiją Stalinas pa-

vos nepriklausomybės 26 
metų sukakties. Prakalbos 
Įvyko Petro ir Povilo para- 
• i jos svetainėje. Jas rengė 
^I.A 77 kuopa. Prakalbos

vo sėkmingos, nes zir.o- 
prisirinko pilna svetai

ne. J. R.

PAGAUS! V INAI į
yv> ii

‘KELEIVY
Norint, kad 

SREIT. reikia
.čminit tracijon 
_IO VAKARO.

•i

SKYKIl’S I. Aiškinama laiK&i ir aplinkybės kada į Pa-a 
Kristus. Patroriįka tų laiki) v:envbė. Pirmieji Krist : 
nuskriaustoms minioms.
SKYRUS II. U) •Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. 4 > Romiškoji tažny<-:.i. 
SKYRIUS Iii. Ar Jėzus Krist:s buvo Romos RataV 
SKtKilS IV. Kaip profesonus Pr. Bačya, Kuri
minarijoje rtėstydamas fun-lamentalinę Ujolojr.;a, a: 
«sama va:?tyi'Įje administracijos formų. Aišk i.iaa.-ia; 
mas, jis pr:dg» didelę reikšmę monarchijoms bot irk 
mis forme-.-ais, kaip šiandien y-a romiškoje liažnyči: 
SKYRIUS . Popiežių vardai iš devinto šimt.
SKYRUS Y J. Kryžiaus Kaa ir popiežius Cr. 
o;a ir popiežių prakeikimai
^KY'RIIS VII. Romos bažnyčios nuopelnai I rancu'-.'u: 
Filipinų revoliuę-.ja ir priežastys, kurios tų rvvo'.iuc.rą 
Romos barnyoa Ispanijoj ir Meksikoj.
t'k'KItS Viii. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų . 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasiavc ti:; :.’ 
reišKimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reika.o • 
bažnyčioje. Kaip popiežius ikonas X pardavinėjo m . .

KIEKVIEN AM RONOS KATALIK 1.1 reikėtų p> - 
knytfė. ni-s joje ras daug reikalingų daOkų >r jre.-ia. -n 
nmipažint su »isa katalikiško-, bažnyčios praeitimi

KIEKVIENAM L1ETVVII I, kuria turi vienok) sr •' 
pratimų api? tikėjimą arba tikėjimų skaito kaino .<a; ,
Rir.imą r.'ač.os visuornenėa, ypatingai reikėtų tu ;
lyti. taip aiškina savo knygoje kun M. Yaia.ika.

Knyga apie 230 puslapiu, didelio forn<«to, , -
Aodiipo viršeliam, gražiu sidabrinėm rsolcm 

gan ordas. KAINA J'J.dK
Tvirtais pnpieres viršeliui*, kaina Sl.2.»

Galima paut pas aut >rsų, sekančiu a.,,e*.
KKV. M. VALAI*A. R. O. 2. DALIOS \

Taipgi srnliroų jaut tų kayzų nuo’rlj'tii ka,ra r

KELEIVIO” KNYGY\c
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

p.-’C-i'stoinias tilpt
p- d ztl g>r,:ni ną * 

nevį’ a i
S.unfi-mt per pafl i

-ų. reikia pasiųsti iš anksto, kad pa. 
siektų mus nevėliau kaip panecė . 
ly. Vėliau gauti gaslr.itnai } tęs i 
savaitės numerį nespėjama patai- 
pint.

Norint. kad garsir.lmas nesu*! i 
trukdytų. sykiu su pagarsmlm. 
reikia siųst! ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant piknką | 
ar kitokį parengimą, trumpa p-.ine- 
Šimą patalpinam ui $1.00. Už dloer- |i 
r.lus garsinimus skaitoma nuo co'io

UŽ pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina Zc. už žodi. Stanebes- 
mlm raidėm- antgalvie—15e. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškcjlmus giminių h- draugų kai
na 1c. už žodi. Mažiausio pajieško-

no! Kai Shaw paikai gyrė 
Stalino diktatūros režimą, 
komunistams jis buvo viso
kios išimties šaltinis.

Well, dabar jie spiaudo Į 
tą šulini, iš kurio pasigar- 

paskyrė rižiuodami ragaudavo Shavv

A. J. Miller, 
Hastings, Pa.

$1.350,000,000 RADAU 
JANTIEMS ŠELPTI.

Senato rūmai
riuntė pas Abraomą. Zinov- $1.350,000,000 šelpti žmo- kvailybių. Bet tai nedidelė
"CAč’.s. r;::cnanna5 ir itocris nes iujc vci nuuvs neaa. rviuia nors onavi vci
<ral sudarytų: šengvardiečių bus atimtos iš agresorių. Pi- pagirs Stalino diktatūros re- i 
internacionalą, bet negali— nigai eina Jungtinių Tautų žimą. Tada komunistai vėl 
Amerika savų sengvardie- pašalpos ir atstatymo admi- bėgs prie to šulinio ir pasi- 
čiu da nesiunčia Abraomo nistracijai. kaip Amerikos gardžiuodami ragaus jo
n Rm įdėlis. vandenėli.

pajiežteoti au 
reikia pasiųst fotografijų ir klaust 
kainos

KELEIVIS. 636 BROAOWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Rytų fronte naciams nesi
seka vesti “atsipalaidojimo 
manevrus” — trauktis nuo 
oriešo. Kodėl Hitleris už
miršta dykumų lapę Romeli. 
Jis. kai “atsipalaidojo” nuo 

• EI Alemeino — bėgo per vi-
Irons, Mich. są Lybija. Tunisiją. stačiai Į 

Berlyną!Prisiunčia $3.00 už metus.
. ^-e^elVo i Rochesteryie mirė beturiu
dakerta. Siunčiu $3.00. at-: komunistu 'karikatūristas.’’ 
m-.rmdamas prenumeratą LuTnbis_Jonas Bu]is/ Mi.

siu metų. Ir prašau. kad;zara j{ šiuip charakterizuo- 
i;z tą o c. nenginturnet man i . x-jsuornet ;am geriau bu- 

cn; ? matos. Užrašyk it ant vo kur nor? kampelyje pa
metu. ir viskas. Man tuos oO
tentų nėra kaip Įdėti j>rie 2 
dolerių: reikėtų pirkti mo-
• : v orderi, o tas kainuoja 
?. centu, ir da reikia kelis 
sk’-ėvis eiti iki pašto, tai jau

'i tų 50 centų neverta tiek 
' n > daryti. Skaitytojui

• u.-riori iis nėra toks jau di-
's daiktas, o redakcijai 

■ • ’ šiokia tokia paspirtis.
' ri n vėd prisiųstų po $3.00.

Teigi likite visi sveiki ir 
' Linkiu geriausioslaimingi

ties
štabui.

• lt

visam “Keleivio’

Juozas Pazniokaitis, 
Philadelphia, Pa.

3".00 generolui ant kalinių.
Siunčiu staršam vyčių ge- 

n-rolui 5 dolerius ant keli- 
i ' n nes man nepatinka nu- 

io ša ro vasai. Aš skai

sėdėti... gaiia žmogaus!
Bulis ištikro buvo užkam 

pio žmogui ;. tikras gramoz- 
das. Jo karikatūros—kaž 
koks išplėšto molio gabalas. 
Bet tik ne Mizara turėjo ši
tokią rekomendaciją duoti. 
•Juk tai buvo savas žmogus 
ir jam mirus—šitaip spiau
dytis... Pupa.

Kas Mums Rašoma
“Od wieprza glowy i 

ogona,..”
Gerbimu; < Redaktoriau! 

Aš gavau vieną “Keleivio” 
numeri pamatymui ir jis 
man labai panko, todėl siun- 

: čiu pren ratą čieliems 
metams.

Man siuntinėja ir “Ame
rikos Liet i ' bet jis man

Keleivi” nuo pat jo srt-j nepatinka. »rs jis vadina 
i u*> u atrandu, kad iis 1. grasau, bet
e kuisis laikraštis. Ko- 
ni.i irgi mvli jį skaity- 

cs iis parašo apie juos 
f cisybę. Linkiu “Keleivio” 
šta'oui daug laimės.

Juoz«s Rupšis

ti

S. Bue.nai; -ima visą laik 
rasti re'i reikalams ir 
sako, kaJ r no katalikų ti
kyba d < nti Lietuvai 
laisvę.

Aš tam
La Porte, Ind.p'au. J 

-------- davė Sm<
Trys rubliai ant votkos. tikybą. T:
Mano pirmutiniai štai- kią laisve

a'iu. nes as zi- 
isvę Lietuvai 

drutindamas 
pat žinau, ko-
• Lenkija, ku-

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lrties ir sveikatos rei

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jusu laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ■ o nereikia, kad butą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smaguma.s ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
iš kur ji p»-Kų reiškia meilė ir 

reina?
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Kų reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šl.'bė? Jaunosios šrdras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir "’feisinga.-, Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalro? D-ras Reeder sako, 
kau galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo rurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tuk 3 motervs neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šita Jausimų atsako.

Kokius vj rus motery? myli ? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys ccrivalo tekėti? “Tei
singas Patai ;as” pasakys jums ris- 
kų^

Kas reikit žinoti, kad vaikai batų 
sveiki ir gn-žus? Kaip turi užsrai
kyti nėščia loteris? Kaip reikia au
ginti kūdiki'

Moteries ; ratomija ir fisiologt,x
Kodėl k j -gams t irėtų b . į- 

drausta ka;I ap e -my. - 
kalus?

I visus 
Patarėja "i.

K • j • i , 
puriapių, ;

. ftu pa
a u

’US i enhnęad 
ir ci-uo

siais, 223 
.mo apdarais.

Be to, “leisingas Patarėjas” pasakys -Ji; .
Kaip prasidėjo pasaui;.-. is kur ir taip a; .:a 
rado žmogus ant /.e; ; • .—ir daug-daug kn’i .<

“Teisingo Patarėjo’’ parašymui buvo suuai ti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio btonja,” Jordane “Evoliucijos Pag ri
dai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija.” Boti. ne s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugy kitų. Tai kariu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 tizsisakykit “Teisingą 
Patartją.**

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

t'iUH'4.11 ir aiškiai: 
/•.me'.’—Kaip alsi

ntų dalykų.
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ŠAUNIAI PASIRODĖ
LAWRENCE LIETUVIAI

Per prakalbas išpirko

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Kliubo veikla.

Dorchesterio Lietuvių Mo-

KELEIVIS, SO. BOSTON. Aštuntas Puslapb

$2O,CO0 vertės karo bonų. tetų Kliubas buvo suruošęs 
savo metinį banketą, kuris

sugiedojo
Pauiiukai-

Pei eitą nedėldienį Law 
rer.ce'o Lietuvių Ukėsų 
Kliubas buvo surengęs savo 
svetainėj Lietuvos Nepri 
klaus r.-.ybč.- paskelbimo 
ir ir. ėjimą. Tu pačia proga 
buvo ] ą davinė įami ir Ame 
rikbs karą paskolos tonai.

Iškilmės į rasidėjo Ame
rikos ir Lietuves himnais, 
kuriuose gražiai 
P. M. Choras p. 
eio vedamas.

Paskui kalbėjo miesto 
tr.aior 
S
Bakunas ir “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas.

Didelė Kliubo svetainė 
buvo kupinai prisikimšusi 
žmonių, kurie karštai plojo 
kalbėtojams, kai jie aiškino, 
kad demokratinės valstybės 
neleis Rusijos bolševikams 
pasiglemžti Lietuvą.

Seserys Černiauskaitės 
gražiai sudainavo keliatą 
duetų. Publikos nuotaiką 
buvo labai gera.

Prakalboms pasibaigus, 
programos dalyviai buvo pa
kviesti apatinėn salėn, kur 
jiems buvo iškelta gera ir 
jauki vakarienė.

Bonu pardavinėjimo vajų 
vedė M. Zautra, gabi ir ener
ginga Latvrence’o lietuvių 
veikėja.

Kunigo Bakuno sumany
mu. prie stalo susidarė ko
mitetas “Keleivio” prenu
meratai rinkti. Komitenan 
inėjo šios draugės: Violeta

įvyko pas Blinstrubą. Daly 
vavo visos kliubo narės ir1 
daug viešnių. Buvo Mrs. 
Ketvirtis, Mrs. Dragas ius. 
Mis. K i opas. ?i:s. Štokas 
Mrs Kass, Mrs. LIvingst , 
Mis. A nesi.i. M t s. Gegu.ts 
ir cav.g kitų. kurių pavardes 

i neteko sužinoti.
j Iš viso dalyvavo 50 mote
rų. o vėliau atsilankė ir drg. 
P. Ketvirtis. Jis moterims į 

i padarė surpryzą — užfun-
ot » dijo po “koktėl.” Jo lin

'.aioras, SLA iždo globėjas dėjimas yra, kad moterys ir 
. Mockus iš Bostono, kun. į 2nt toKau Šių metų vasario 21 d. su kako lygiai metai kaip mi

rė Jurgis J. Gegužis, buvęs “Keleivio” administra
torius ir vienas jo leidėjų.

BANKIETAS.

Dorchesterio Amerikos 
! Lietuvių Piliečių Kliubas 
įrengia puikų bankietą pa
gerbimui j). A. J. Namaksio 
pii mutinio lietuvio aseso
riaus Bostone. Bankietas 
bus Arcadia Mali, 201 
Adams st.. Dcrchestery, ko 
vo 12 d.. G valandą vakar?.

anksčiau, apie kovo vidun. 
Geriausia rasidninkui vieta: 
vra prie sienos ir prieš sauk 
kur mažiausia užpučia vė-į
jas. I

Cur-ey vėl bylinėjasi.
ves Bostono majoras 

vėl bylinėjasi. Skun- 
a vieną laikraštį, kuris jį
eižęs.

Serga Kazimieras Vidu
giris.

Bostono City Host)G‘.a’.' 
au viiš dvi savaites -u ii

Bus keptu kalakutu ir ki» tuvis bostonietis, Kaži? 
tokių gardžių valgių. B*, s »«S Vidugiris, gyvenąs 
taipgi gėrimu, šauni mu?:- olumbia avė. n ok ; 

ka ir dainų. Todėl visus šir- B vargino pakrikusi širdi 
dėl to turėjo eiti i kg • ;dingai kviečiame atv kri ii 

tinkamai pagerbti šį nenu
ilstantį lietuvi v 
Namaksi. kuri

> bar pask\ ė nu 
isorium. Kitų 
įprašome tu vai 
į jokių

tuu. ; k - ,

savybių ase- 
organizacijų 
mą nerengti

rot
Rengimo Komisija.

kur randasi nuolatinė 
tojo priežiūra.

Kazimierui linkiu ■ 
pasveikti ir vėl gryžt 
seno užsiėmimo.

Kaim
Cigarctas

3ČVERAGE CO. 
i i Si: ?et. South Boston

ir visokios ru- 

? ras. vestuvėms j

(18)

. - Arlauskas ir 

, endalLs.
>U 3141.

7.4 ASF

ii Insurance

Pi Jok-i A > t 1 L* * 1 i .
padegė

įas.

ant toliau taip draugiškai 
veiktų.

Mes suruošėme kelias 
“Whist” pares dėl kareivių, 
o kas antradienio vakarą 
darom bandžus dėl Raudo
nojo Kryžiaus. Kovo 2 d. 
bus musų reguliaris mitin
gas. kuriame dalyvaus Rau
donojo Kryžiaus atstovė. Ji 
aiškins apie Raudonojo 
Kryžiaus veiklą šio karo 
metu ir jo nuveiktus labda
ringus darbus. Beje, kovo 
mėnesį rengiam kitą ‘Whist’ 
Darę dėl Raudonojo Kry
žiaus. Kviečiame dalyvauti.

Rengėjos.

Sėkmingos buvo prakalbos 
Cambridge’ u je.

Albertas Valeika gryžo iš 
kariuomenės paviešėti.

Šiomis dienomis iš ka- Į Pereitą sekmtdiėnį, vasa-
riuomenės gryžo jaunas rio 20. Cambridge’uje Lietu-
Cambridge’aus lietuvis. Al
bertas Valeika, draugų Va- 
eikų sūnūs. Jis dabar vieši 
>as savo mamytę.

Jaunasis Valeika turi vy
riausio saržento laipsnį. Pa
aukštinimą jis gavo nežiū
rint to, kad neturėjo progos

vių Piliečių Kliubo svetainė-1 
je buvo suruoštos prakalbos 
Lietuvos nepriklausomybei 
minėti. Ruošė Lietuvai 
Remti Draugijos šeštas sky
rius. Lietuvos Sūnų Draugy
stė, SLA 371 kp. ir LSS 71 
kuopa.

Kalbėjo adv. Ch. Kali- 
ir “Keleivio” re-

Adv. K. J. Kalinauskas pa
skirtas Raudonojo Kryžiaus 

vajaus pirmininku.

Kovo 1 dieną Bostone 
prasidės Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajus pini
gams rinkti. South Bostono 
distriktui vajaus pirminin- 

Kali-Kazlauskienė. Rita Cirienė ku giltas adv. K. J 
d.,.u__ i nauskas.ir Barbara McDurmott. ( Su i 

jų pasidarbavimu, buvo SU= 
rinkta daugiau kaip 30 me
tinių prenumeratų “Kelei
vine”

Vakaro pabaigoje draugė 
Zautra pranešė, kad ji par
davusi karo paskolos bonų 
už $20.000 su viršum.

Bravo, Lawrence’o lietu
viai ’

Norwcode kalbės adv.
F. J. Bagočius.

Ši sekmadieni, vasario 27, 
Nonvcode Įvyksta 
bos, kurias ruošia Amerikos; 
Lietuvių Pi iečių Bendrovė. 
Tai bvs Lietuvos nepriklau
somybės’ sukaktuvių minėji
mas.

Kalbės adv. F. J. Bagočius. 
Bus ir muzikos bei dainų: 
dainuos angių tautybės dai
nininkės. Pirmininkaus vie
tinis adv. P. Sykes.

Da viena įdomybė. Šių 
prakalbų dalyviai turės pro
gos pamatyti filmas, kurios 
yra atimtos iš vokiečių. Ro
dys aviacijos saržentas Buf- 
ford iš Bostono. Kartu daly
vaus Bostono komandos la
kūnu kapitonas Benjamin 
F. HiU.

Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami skaitlin
gai susirinkti. Pradžia 3 va
landą po pietų. Koresp.

Tam vajui pasiruošti, šį 
penktadienį, 25 vasario, 8 
valandą vakaro, South Bos
tone yra šaukiamas mitin 
gas Health Unit bildinge, 
prie Dorchester streeto, ne
toli nuo Broadway. Butų ge
rai. kad į tą mitingą atsilan
kytų kuo daugiausia lietu
vių.

Amerikos Raudonas Kry
žius prašo, kad South Bos
tonas sukeltų $5,000. Tai-vi 
so South Bostono kvota.' .

ankstesni mokslą baigti nes k ..Ke,eivio ,c.
turėjo eiti uždarbiauti, kad:d k jj &
palengvinti motinos gyveni- Stra2(las . Rrmininlivo d. 
mą. Taigi, jaunasis Dėdės An(J 
Šamo kareivis savo jėgomis
prasisiekė. i Žmonių buvo pilna sve-

r. • v i -i • „ tainė. Rengėjams paprašiusDraugai Valeikai yra nę- auku lėšonį padengti, sūdė- 
mažai dubę musy socialisti- vl].. $2g FKad^p buv0 
niam judėjime. Smagu, kad sudėu ,,au^ nejį reikį.
,ų sūnūs daro progresą. jo iaaido^ apmokėti, tai

Sužinojus, kad gryžo Al- likusią aukų dalį rengėjai 
bertas, pas draugę Valeikie - siunčia Amerikos Lietuvių

Ateir.?. laikas daržovėms 
sėti.

Bostono apylinkėj balan 
ožio mėnesį jau prasidės lai-‘žinia, 
kas kai kurioms daržovėms’, 
sėti. Nuo balandžio 10 d. j • 
iau bus galima sėti šias dar-! 
žoves:

Kopūstai, »
Burokai.
Morkos.
Burokėliai,
Kaliafijorai.
Salotos.
Svogūnai,
Pastarnokai,
Žirniai ir
Špinakai.
Binzai sodinami nuo 1 d. 

gegužės iki 15 liepos. Kor 
nai. nuo 1 gegužės iki 10 lie
pos.

Tomeičių rasoda sodina
ma i daržus nuo 20 gegužės 
iki 20 birželio. Bet rasodą

ington avė., bu; 
ras. Pi i ežastis- 
buvo numestas 
garetas. Kas u

m

37
e»t

BROA DWAY 
LOSTON, MASS. 

i. So tiostoa OJ48 
RlObE STREET 

Roxbnry, Ma«».
Parkvay I233-W

d v

so.

0. PILKA
’aandoa: nuo 2 iki 4 

ir nne 7 iki S.

SPOrkDVVAY
BOSTON. MASS. 

SOUtfc 3oston 1320

rtę buvo susirinkęs buria ar
timesnių draugų. Jaunam

Tarybai. .
Šias prakalbas reikia skai

tyti gerai pavokusiomis, 
ištvermės ir pasisekimo vi- Rengėjai nesitikėjo sulaukti 
suose jo žygiuose. Neužilgo tiek publikos, nes šioje ko 
Albertas bus užjury. Lauk- Jonijoje tam tikslui nesenai 
sime jo sveiko sugryžtant.

Ten Buvęs.

karininkui jie linkėjo daug

buvo ir kitos prakalbos.
Rep.

CiUBbridge’aus Kliubas ve- Adv. Bagočhu Kanadoj. 
4* bemą pBrdavimo vajų. perejtą vaUę adv. Ba-

Cambridge’aus Lietuvių gočius buvo išvažiavęs Ka- 
Piliečių Kliubas nutar ė ves- nadon atli pi tulusSLArei- 

prakal-į Keturi italai pavogė keturis j Hąro paskolos bonų par- Kalus, no SLA kuopų yra ii
tonus sviesto.

Federalės valdžios agsn-j?°
tai suėmė keturis italus, tar ' “ 
navusius laivyno sandėlyje.
Jie kaitinami vagystėje, pa-

į daviir.o vaju. I’ž tuos bor
ti kariška Lnk

n.

vogė net keturis tonus svies- ’ 
to!

Suimtieji yra A. Attardo 
S. Rao, J. Bellardino ir P. 
DePalma. Išskiriant Bellar- 
diną, visi yra vedę žmonės. 
Jiems gręsįa ilgametis kalė
jimas.
Gaudo palaidus jaunuolius.

a. .t o pietų.
B i 1 > d.—musų
kliu b o b e v k e t e. Banketas 
įvyks kliubo svetainėje. 823 
Main st.. Cambridge.

Cambridge’aus lietuviai

tenai. Pas k
ga. Mcnt:
rengtos
r.edėidier.

“Keleivio 
bes Kar:

udojant ta pro- 
• e jam buvo su
ka’bos pereitą

redaktorius kaJ- 
03 lietuviams.

Kanados lietuviai Toron
to mieste *hgia prakalbas 
ir kviečia Keleivio” redak- 

. - • i x i torių S. Mk-helsoną kalbėti,via pasiiYzę nuplikti tanką Prakais ;,as kOvo 4 d. va- 
ir, reikia manyti, kad savo
žodį išlaikys. Beje. kurie

bus
kare ir kovo 5 d. popiet.

Bostono policija pradėjo pirk bonus, jų vardai 
nauja “vajų.” Gaudona pa- - sklebiami.perradiją, 
sileidę jaunuoliai, kurie Visus Cambndge aus he- 
naktimis bastosi, kelia triuk- tuvlus kviečiame pnsidėu 
šmą ar vaginėja.

. .

Boston Edison Company -ak< 
...padedant prosą į salį. visai 
žiūrėk kad jis butų visai at- 
Ir žiūrėk, kad sujungimo šr. M., 
nesiektų proso ko! jis karštas.

Boston Edison Comocr.y

(REI’ŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

\— a.iucs: 2-4 ir 6-8
<« ..-sis ir šventadieniai*: 

nuo 10 iki 12 ryto.
27S F. EV AR D STREET 

itinp lamu st arti Central akv. 
CAMBRIDGE, MASS.

reikia dausėti po stiklais

lBIC CH1EFWAHOO

g

SAVNDeKS U/O6&0N-—-

CMOH. FOLKSĄ

H0P0NUMBOND- .
rt

Pildome Income Tax'us
Kurio p.-tys nedali išpildyt Inco- 

ir.e Tax’u nuo savo a’.srų, uždarbių ar 
nuosavybių, mes tiems pazeibėsiui 
mielu noru. Prašome ateiti 7 valanda 
vakarais į ."".S E. Broadway, South 
Boston. M ..Tie lietuviška:.
Laikas tak. ams pildyt yra trumpas, 
prašom, nevėluoti.

L 1 T H 
FURNi

APDRAUSTI

PERKRAUK 
TYKU Al 

( tTK'jrrO

1 I N

y

IRObridge 6330

kepshis

ŠOU 2712

. C. Seymour
(LANDŽIUS)Si- . ė: Akių. Vidurių Lig*. 

Au>ų. Nosies ir Gerklės.
?. vėliausios konsirukdjoo

-j.A Y Aparatų.
Pritaiko Akinius.

■ ALA 7DOS: nuo 2-4 nuo 7-S
= jx u OŽY a. I'kUL’’ AV r-»7xw.-a tr ▼▼ z-a a ♦

s o. Boston, mass.

TE

L'i

ri n J ii-- C,. L. KILLORY
>0 S' OI.LAY SQUARE. Room 22 
LOSTON. T?'ef. Fafayette 2371

arba S.omerset 2044-J 
■I’ECIAI.i^T/.S KRAUJO INKSTŲ 

ii: SERVŲ LIGŲ.
Vai 9 ryt. iki 7 vak. kasdien

•uo 10 ryto iki 1.

Di* T J. Podder
! I.ei'ir cjrado.

P i Vyriškų organų na-
M ‘ < : enimo permainų

•ro ir Vyrų ligas
Kray ir Odos Ligas.

: '' :o 10 iki 12 dienų
F ’ k n o 7 iki 8 vakare

IH? T INGTON AVĖ, 
■><;?<' .7, MASS.

•i. t i : .-r;.rwealth 4570.< 11

o

L

1 2.'f4

DAKIAXAS

Pasakantis
TCMETRISTAS

Bostono demokratai kelia 
maištą.

Bostono atžagareiviški de
mokratai paskelbė karą pre
zidentui ir jo administraci
jos “naujajai dalybai.” Pre
zidento vietai jie siūlo aršų 
Roosevelto administracijos 
priešą. Joseph Ely, buvusį 
Mass. valstijos gubernato
rių. I busimą demokratų 
pai tiios konvenciją Chica
goje jie bandys sudaryti tik 
Ely salininkų delegaciją.

Mirė Stasy* Norkūnas.
Pereitą subatą mirė Sta

sys Norkūnas, 65 metų am
žiaus lietuvis. Velionis pri
gulėjo sandariečių srovei, 
buvo pusėtinai apsišvietęs, 
inteligentiškas, švelnaus bu
do žmogus. Paliko nuliudu- 
sią žmoną ir dvi ištekėjusias

Da renka
ir

tuvius kviečiame prisidėti Bostone ir apylinkėse da 
i prie šio darbo ir vasario 27 j renkama sena popiera ir 
dieną skaitlingai susirinkti skarda. Gyventojai prašomi

popiera REIKALINGAS
Patyręs laikrodžių taisytojas

Darbas užtikrintas ant visados, 
perą. Kreiptis

fta pa’ -r • r- !,’t- '•'
Įima* _ ‘,

..c- i’MirM ks-i.-,
326 BROADWaY

SO. BOSTON. MASS 
r„i -ęof’tb Pr.<r,.n

rie-,n*-r»
Mokestis
ofisar..

Ofise T»larvina:
N ,o 9 ryto iki

Sororjr-TPia;
Nao 9 ryto ild 12 rfi'
447 8RnADWAY,

- ). BCSTON, MASS.

7 vakar*.

į Lietuvos Kliubą, 823 Main seną popierą surišti ir dėti 
st. Pradžia 2 vai. vakare. prie savo namų. Taip pat 

Komitetas, ir nereikalingus kenus. Juos
--------- paims popieros ir skardos

rinkėjai.Trys naujos vaikučių prie
glaudos Bostone.

Bostone šiomis dienomis Radijc

buvo atidarytos trys naujos Lietuvių Radijo Korpora-
vaikučiu prieglaudos, viena ei jos progr

dukteris. Velionis sirgo vė- jų South Bostone. Karo pra- nedėldieni iš W0RL stoties, 
žio liga apie metus laiko.

Gaila gero žmogaus!

Gaisras Bostone.
'Pereitą sekmadienį Bos

tone kilo daug gaisrų. Du. 
žmonės sudegė ir du pavo- j 
jingai apdegė.

Paleido 900 darbininkų.

Iš Fordo dirbtuvės So 
mervillėj buvo paleisti 900 
darbininkų. Unija dėl to už
protestavo

‘Keleivio”
(-)

ateinanti

Boston Edison Comę.p.ny 
sako ...jei jus skaibyr.-’j 
atsiras keistų garsų, pa
šaukit taisytoja. Elekt
riškos skaibynės dabar 
brangios.

BOSTON EDISON COMPANY.

uy v 311M «

’ p’? A.Gaidis\
o Trr-rrR!STAS ♦

u*

v.

f -■ FTRISTAS
• iąnrio*- 9 iki 

n«< 2 ikj t, j
nuo 7 iki 9. J

-eredom 9 iki 12 iuoitaraa
D .KTARAS»5 tn ąi akis ir tinka J

■ ęr-*. ’ ’ u išag «

.i ,1-

-iri»kirin «knia

Summer Street, 
M'.'-.'E. MASS

9:30 ir
10:30 ryto. bus

I A į,
1. Muzika.
2. Dair.ir.inkė Em. Burbu- 

lienė iš So. Bostono ir Elena
su Juknevičiūtė iš Revere.

3. Pasaka apie Magdutę. 
Po pinyi ąfoos parašykite

Įmonėje dirbančios motinos!950 kilocikiių, 
; jose galės palikti savo vai 
kučius.

VISIEMS SVARBUS 
PRANEŠIMAS.

Automobilių nelaimės pa* 
ėmė 8 gyvastis.

Dėl automobilių nelaimių nuo 1:00 iki 5:00 valandos.

tarp 9: 
tokia:

114

NEGIRDĖTA PROGA

Dažnai lietuviai kreipiasi 
Įvairiais reikalais pas Ministeri 
B. F. Kubilių, ypač dabar, pildy
me Income Taksą. Malonėkite:

'ateiti tik vakarais, o Suhatomis savo ispudžfas ir nusiųskite« /vyv '1 • » ZVZ\ 1 J va .P”.šiuo adresų; WORL Sta
Bostone, pereitą sąvaitę žu-'antrašu: 575 E. Broadvay. So- tion. Liri ianian Program, {
vo 8 žmonės. j Boston

APSIŠVIETUSIAM
Turi būt piliečiai, _ _ _ ___

patyrimą ir mokslą paprastos knjrgvedystės ir algų tvarkymo. ^ 
muo turi būt toks. kad galėtų padėti savininkams prižiūri tį ka- de
dasi didelioj. su 1200 sėdynių ir “floor shovv” įstaigoje. Proga ,b..; 
dirbti iki aukščiausiam laipsniui. Pradinė alga sa\ai‘ei
šešios dienos, S valandos. Kreipkitės asmeniškai į;

P.1.INSTR1 P.S‘ VII.l.AGE K- GRIKI., pas Manageri St W į;; 
strub. arba laiškais, su kvalifikacijomis ir rekomendacijomis 
įstaigos advokatų. F. .1. Ragočių. * 1 '

308 W. BROAinVAY. SOUTH BOSTON, MASS.
(Visa suaugusi Blinstrubų šeima yra SI.A nariai per metų eiles.)

VYRUI AR MOTERIAI AR MERGINAI 
nejaunos ni kaip 21 metų. Taipgi turi turž.:

fBoston. M. s,. S. Minkus. 11.................................... ............. ....._____

S. BARASEVIČ1US
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININK* 
LIETUVIU GRABORIUS IK

!. VI.S\MUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. 3roadway 
so. ROSTON. MASS.

Te!. SOUth Boston 2399 ,
Sima is gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
TeL COLumkia 2537




