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Kongresas Ruošia Naują 
Bilių Prieš Darbininkus

TAM PRITARIA IR PRE
ZIDENTAS ROOSE-

VELTAS.
Atžagareiviai nudžiugę, bet

kų atžagareiviams neduoda 
ramybės. Gręsęs plieno dar 
bininkų. o paskui geležin
keliečių streikas pas juos 
buvo iššaukęs dideli sumiši-

mevienigi; lankia preziden-; mjj jr tužmą k spaudoje ir
gyvu žodžiu daryta visokių 
kaltinimų unijoms. Dabar 
gairės pasuktos i kitą pusę.

to kalbos.
Sausio 10 d. vėl prasidės 

Kongreso posėdžiai. Ry
šium su tuo vvasmngtone kalbama, apie “visuomenės 
kalbama, kad šiai sesijai bu- reakciją” ir “dideli nepasi- 
siąs pasiūlytas naujas bilius tenkinimą” karo jėgose. Vi- 
prieš darbininkus. Norima suomenė esanti pasipiktinus 
visam karo metui uždrausti geležinkeliečių ir plieno 
streikai. darbininkų noru suparalv-

Tie patys šaltiniai sako. žiuoti karo pastangas; “ka- 
kad biliui pritarsiąs ir prezi- ro jėgos” taip pat reikalau- 
dentas Rooseveltas. Girdi, jančios “daryt tvarką”—ne- 
prezidentas paskelbė naują leisti streikų’ Priedais. Roo- 
obalsį, “pirmiausia laimėt seveltas skelbia naują obal- 
katą.” Einant tuo obalsiu,
Roose velto pritarimas bu
siąs “visai logiškas.” 
j Kongrese veikia stipius savo žodžio 
reakcinių demokratų ir re- 
publikonų blokas. To bloko 
žmonės yra jau pervarę bi
lių, varžanti organizuotų sesijai. Kalbės 
darbininkų veiklą. Nors rencijas su 
prezidentas tą bilių vetavo, 
jis buvo antru kartu priim
tas ir liko įstatymu.

Bet to neužtenka. Dabar
frotinio-'id-ztvnartĮlc

sj—"pirmiausia laimėti ka
rą,”

Prezidentas

&—-■"■'j-r7
nedraudžia. Jis tik

Lrii
reika

lauja, kad samdytojai ir dar 
bininkai savo ginčus spięs 
tų arbitracijos keliu. Jei ne

Rooseveltas 
dar nėra taręs 

ir, veikiausia, netai’s iki sau
sio 10 dienos. Tą dieną jis 
kalbės bendrai Kongreso 

apie konfe- 
Churchillu,

Čiang Kaišeku ir Stalinu: 
kalbės ir apie vidaus frontą. 
Iš to ir daromi spėliojimai, 
kad prezidentas pritars nau
ją rn biliui. --

Įstatymo, kuris draustų 
streikus, reikalauja rytinių 
ir vidurvakarinių valstijų 
industrialistai. Kongrese jie

pavyksta susitarti, streiko turi slidžių lobilistų. turi ne
klausima balsuoja patvs mažai senatorių ir kongres- 
daibininkai. Paskui dar tu- manų. Washingtonui ne pa- 
ri praeit tam tikras laikas, slaptis, kad toks bilius yra 
kuris yra žinomas kaip “at- paruoštas. Bet dienos šviesą 
vėsimo periodas.” Tik jam jisai galės matyti po sausio 
isšibaigus darbininkai meta dešimtos, kai prasidės sena

to ir atstovų rūmų posėdžiai.
Washingtone kalbama ir 

taip. Gera dalis prezidento 
Roose velto patarėjų yra 
“senos dalybos” žmonės. 
Jie sako, kad reikia daryt 
naują pasiskundimą, jei no- 

jrima, kad dešiniųjų demo
kratų blokas griežtai neiš
stotų ir prieš naująją daly
bą ir pačią administraciją.

darbus.
Tas, kad dabar galiojąs

įstatymas nedraudžia strei-

Plieno Darbininkai 
Sugrąžo Darban.

Per kelias streiko dienas 
Amerika neteko 125,000 

tonų plieno.
Kūčių rlieną, graudžio 24, 7? " hų, rink ma r iei d- plienu darbininkų unijos; bus ne^iėningt.

nanai pradėjo mesti dar- , j republikonai. Kai
bus: Po,-,?,Sn<,lenU nrelKJ kurie yra i nk? manyti, kad
i Da-baS prezidentas Rįosevėltas su

mesta todėl, kad tą dieną tFiks_aisku. jei noržs statyt
ba.gesi umjos kontraktas su kandidatura ketvirtam
kompanijom. Kompanijos ir tprminil:
Karo Darbų Taryba nepa-l Organizuoti darbininkai 
tenkino darb.mnkų reikalą-., j kad j ¥eik,a
vimo—pasiūlė maz.au. ne- ' £ valžantje^s istatv.

gu unijos atstovai norėjo. 
Be to. deryboms nesibai
giant, darbininkų atstovai •'

mams jie yra priešingi. O 
jų balsas taip pat daug reiš-

.eikalayo, kad algų pakelt- nuo j
mas butų skaitomas ne nuo į f -jsai l’pasirinks_da,..

to laiko kada baigsis dery- bininĮ J ar savo partijos .le
lios, • bet nuo gruodžio 24 šinluju'bloko pa .ama. 
dienos, kada pasibaigė se-. J ‘____ _ ___  ‘
nasis kontraktas BENEŠĄS PAS KARALIŲ-

Buvo aišku, kad samdy- . . . , .. .,
tojų ir darbininkų atstovai! Čekoslovakijos preziden -
nesusitars, todėl įsimaišė 
prezidentas Rooseveltas. Jis apleido

tas Eduardas Benešąs jau 
Maskva. Gręžda

įsakė, kad derybos butų tę 
siamos, bet tuo tarpu- darbi-

mas iš ten, jis buvo sustojęs 
persų sostinėje Teherane.

ninkams liepė gryžti dar-;šachas (karalius) Be- 
ban. Prezidento patvarky-' pasikvietė j svečius ir 
mu, algų pakėlimas skaitv-; vaisino.
sis nuo to laiko, kada pasi- < i
baigė senasis kontraktas. NAUJAS DEKRETAS.

Darbininkai jau grvžo į Nauju sovietų valdžios 
•laibą. Bet tos kelios dienos dekretu, privalomas moky
Amerikai daug kainavo 
Apskaičiuota, kad per tą 
laiką netekta 125,000 tonų 
plieno.

klos lankymas vaikučiams 
bus nuo septynių metų am
žiaus. Iki šiol būdavo nuo 
aštuoniu melu
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Kėsinosi Nuversti 
Chilės Valdžią.

Sukilimą kurstę Angentinos 
ir Bolivijos fašistai.

Naciai i&iosiasi 
Sprogdinti Romą.
Iš miesto veja 

j žemę k
Į Neapoli at

ventojus,
minas.
o keli ita

lų okupuo

Berlynas Liko Tik 
Griuvėsiai.

Dar vienoje pietų Ameri
kos lespublikoje fašistai no- lai, pabėgę iš 
įėjo daryt pučą—nuversti tos Italijos. J 
Chilės respublikos vyriau- okupantai did
sybę. Ryšium su tuo,daromi mu Romoje veidą barbariš-!oficialis pranešimas kalba 
labai rimti kaltinimai Ar- ko naikinimo darbą. Iš mie-' apie “dideles formacijas” 
gentinos ir Bolivijos dikta- sto vejami visi įtariami žmo- karo lėktuvų, dalyvavusių 
turų režimams. Paaiški. kad nės; gatvėse ir po didžiųjų griovime Berlyno. Minima 
pučą kurstė Argentinos ir pastatų sukasamos bombos’ įezidenc-ijų kvartalai, i ku- 
Bolivijos fašistai! Jie krei- Kai naciams reikės trauktis rius leista “dideli kiekiai” 
pėsi į Chilės armijos vado- iš Romos, jie tą miestą su- bombų.
vybę, įagindami ją “daryt sprogdins. Stokholmo pranešimai sa-
tvarką” — tokią, kaip Ar- Tie patys informantai da ko. kad per dvi valandi ne- 
gentinoj ir Bolivijoj. sako. kad visa šiaurinė Itali- turėta jokio telefoninio su-

Armijos vadovybė tuoj ja “laukia sigpalo sukili-
pranešė vidaus reikalų mi- mui.” Nežiūrint to. kad per 
nisterijai. Ši išleido pareis- 23 metus Musjsolinis ir jo 
kimą, grūmodama sunkio- gaujos skelbė ‘‘naują kultu-

Ten nėra kas griauti, sako 
švedų korespondentas.

Pereitos savaitės pabai- į 
goję anglų karo aviacija dar j 

sako, kad i kartą bombardavo nacių 
u skubotu-į Vokietijos sostinę. Anglų

Hitleris Nesitiki Laimėti, 
Tačiau Ramina Gyventojus
PRISIPAŽINO, KAD NA-1 vilties laimėti šį karą. rodo

CIŲ VOKIETIJA 
IŠGRIAUTA.

mis bausmėmis tiems, kurie 
žodžiu ar raštu kurstys žmo
nes sukilti prieš teisėtai 
rinktą vyriausybę. Kaitų iš
kelta aikštėn faktas, kad

sisiekimo su Berlynu.
Vienas švedų korespon

dentas. gyvenąs Berlyne, sa
vo laikraščiui praneša: 
“Mes gyvename milžiniška- 

‘griežtai nusiteikę” ir prieš me lauže, griuvėsiuose; nie-
rą,” ji neprigijo. Italai esą

fašistus ir prieš Jų apieku- 
nus nacius.

Naciai esą susirūpinę

ko daugiau čia nėra. kas rei 
ketu griauti...”

Gmodžio 16 anglai taip 
suokalbyje dalyvauja nacių nesirenka priemonių “kia- nat bombardavo Berlyną.

Maskvos pranešimai sako. 
kad tą dieną buvo išgriauti 
trys penktadaliai miesto. Li
kę du milionai benamių.

Vokietijos agentai. molai” malšinti;

n

Japonai Ištuština 
Savo Didmiesčius.

Bet kartu jie tvirtina prieš
lėktuvinę apsaugą.

Tokio radijas skelbia,

Nužuc
iliuną.

žudytiBandė 
KubOi

Bomba užmušė tris jo štabo 
narius; užpuolikai nesuimti

Lenkų rateliai Londone

toks jo pasakymas: “1944 
metai iškels didelių reikala
vimų visiems vokiečiams. 
Šįmet bus krizio metai.”

Hitleris kalbėjo apie ali- 
jantų planuojamą invaziją. 
Tik jis nežinąs, kur ir kada 
tokia invazija bus pradėta 
—gal Balkanuose, gal Nor- 

- , i vegijoje, Belgijoje, Portu-
zydu$, ^ke*. kad anglu,; gaiijoje ar kitur. Bet nacių 
amerikiečių ir žydų blokas Vokietija tokiai invazijai 
non pražudyt \ okietiją. ■ esarkį pasiruošus. Alijantų
ksSj puolimai busią atmušti, tik

Eina negailestinga ko\a, Vokietijos žmonės turi pa- 
kova uz musų tautos gyvy- sitikėti fiureriu, turi dau-

Po karo vokiečiams reikės 
pastatyti po 2-3 milionus 

namų per metus.
Naujų metų išvakarėse

Vokietijos diktatorius Hit
leris kalbėjo per radiją. 
Puolė Angliją, Ameriką ir?

bę. Mes taip pat. neatsi
žvelgdami į gailestingumą 
turime vesti ją iki “garbin
gos pergalės.” Pasak Hitle
rio: “Nėra jokio skirtumo 
žmonijai, ar ji bus naikina
ma žydų-kapitalistų, ar žy- 
dų-bolševikų diktatūros; ar 
bus vergiama Amerikos ir 
Anglijos, arba Sovietų vė
liavom plevėsuojant. Ma

giau aukotis ir tikėti, kad 
nacizmas išeis pergalėtoja^.

Karo eigos stebėtojai sa
ko. kad tai buvus Hitlerio 
“ramiausia kalba,” jei ne- 
skaityt epitetu prieš anglų- 
amerikiečių “žydišką koalB 
ciią.” Bet kartu tai rodą. jog 
Hitlerio žvaigždė leidžiasi 
—jis jau neturi kuo pasi-

Gazo Sprogimas Su- žiausia skirtumo bus tiems, girti. . , ,- - - - - - tyrashingtone ir Londonekrėtė Binghamtoną. kurię tui;ės kentėtiy
kad japonų vyriausybė, su gavo žinią iŠ Stokholmo. Ji ‘ kinghamtoho priemiesty, - -P * pažin
Mikadu ir jo premjeru Tojo sako: §£ Lndicott e. per kalėdas bu-
nripšakvje. baigė tartis dėl Lietnvus k*į jungai - gėSe ) ° . >ajjaZ”
“tam tikrų patvarkymų pla- Kubiliunui buvo padėtaPUVO

/Kubi-iir^P^n.ovt
kie: kraustyti iš miestų vi
sus “nereikalingus gyvento- gyvas, bet trys jo štabo na 
jus” ir “stiprinti priešlėktu- riai buvo užmušti, 
vinę apsaugą.” * Bomba sprogo Kubiliu-

Šitie patvarkymai palies nui darant milicijos inspek- 
krašto sostinę Tokio. Osa- ciją. Sprogini padėję “pože

no.' Patvarkymai esą to- bomba. Jai keliatą namų

kad
Berlynas. Hamburgas, Mu- 
enchenas. Koelnas, Kasse- 
lis ir kiti Vokietijos miestai 
paversti į griuvėsius. Bet

turima žinių, kad nuolatinis 
Vokietijos miestu sprogdi
nimas stipriai veikia vidaus
franto ruiot^įką,
kimai karo frontuose taip 
pat veikia armiją. Štai kam- bomba. Jai sprogus, Kubi- / ‘‘‘““T dėl jų Hitleris nesirūpinąs. .ff/VT J7-. f'į- liūnas tik per plaukį ^liko ^terio Robeko namą. vi- j £ Hitleris kalbėjęs - drutint

- ,rw*s bPt trvs io štabo na.; siekai suai de n jo savininką ... , T vidaus frontą ir savo armi-
užmušė. Policija ir gazo 
kompanijos ekspertai mano. 
kad Robek norėjo Įsivesti 
iš lauko nusės nelegalę gazo

ką. Kobę, Magoją ir kitus minio judėjimo veikėjai.” ° ' komSniios 'isas karo
Japonijos didmiesčius. Jie nepagauti. , itT'įu ”g u-uri

Tai rodo. kad japonai lau- Kubiliūnas eina “Hotnvdn n te b kad ne eiketų 
kia Amerikos “kiškio pyra- administratyvines
gų”—bombų. Ramiajame jos” pirminiųko pareigas,
vandenyne, Australijoj ir --------------

tija laimėtų karą. Laimėjus yiuaas fiontą - j •
karą, tie miestai busią at- Dl ut,nt kad ir Pazada1^
statyti. Iš griuvėsių kilsią 
“didingi pastatai” ir tuo 
nacių tėvynė pašalinsianti

Kiek ir Ko Yra Ga- 
Rusiia.vusi

Kaip didelės tos žaizdos, 56 nuoiimfiai «untimi| 
----- ėjo raudonajai armiiai.1e 4- *

kornisi? mokėti už gazą. Jam bedir- liudija pats Hitleris. Jis sa-Į
bant. per atdara paipą priė- ko. kad pirm karo Vokieti- Komunistiški straksėto
jo i skiepą tiek daug gazo, joje kasmet buvo pastatoma jai nuolat kartojo, kad Ru- 
kad Įvykęs sprogimas pa- apie 380.000 naujų namų. i sija šio karo metu neša “di

Kinijoj sutrauktos stiprios Bulgarija Pilna Na- vertė jo” narna šipuliais. Ro- Bet po šio karo reikėsią sta- džiausią naštą.” Ypač pirm 
oro jėgos aiskus įrodymas, rz___bėk buvo austras. tvti no du ar tris milionus Teherano konferenciios iie
ko gali susilaukti Japonija. cių Kareivių.

600,000 vokiečių kareivių 
laikomi toj šaly.

Iš nacių talkininkės Bulga
rijos atėjo žinių, kurios sa- 

! ko:
Tuoj po Teherano konfe

tyti po du ar tris rnilionus Teherano konferencijos jie 
naujų namų! “Tiktai per-j daug šukavo. Tik po to, kai

Lietuviu Bula Karo- . yokięčių mi«- jų “saulė- (Stalinas) paša-
“ “ tus 1S griuvėsių ir padalys kp kad hp Ampnkns nafral-

išteklingomis savivaldybė
mis” — sako Hitleris.

Toliau jis priduria: “Tik
laimėjimas suteiks milio-

RUSAI PASIEKĖ
LENKIJA*

Šį panedėlį rusų armija Tuoj po Teherano konfe-j Karaliaučiuje, Rvtpru- 
jau perėjo Lenkijos sieną;rencijos nacių Vokietija su- siuose, nesenai užsibaigė nams žmonių darbo ir uz-, džios įstaiga—Foreign Eco 
žemiau Pripečic• pelkių. Ali-! sirupino padėtimi Bulgari- vienuolikos lietuvių byla. tenkamai gyvenamosios ei-į nomjc Adminisitration. davė 
jantai susirūpinę Lenkijos joj. Bufgarija. kaip žinia. Lietuviai buvo kaltinami už dvės. Tik laimėjimas sukurs j^omių skaitlinių. Jos kalba 
likimu. KĮla klausimas, kaip antras silpnas grandinys prekybą juodojoj rinkoj ir tokią valstybę, kuri neleis apie Rusijai teikiamą pagal- 
Lenkijos žmonės į-usus pasi- pO Italijos, kuris bile laiku siuntimą pinigų i Lietuvą, tarptautiskiems kriminalis- einant “lend-lease” su
tiks: kaip draugus, ar kaip trukti—prašyti taikos. Du kaltinamieji — K. Pieža tams vėl užtraukti tokių tartimi. §tai ko ir už kokias 
naujus pavergėjus. Bijoma- Antra. naciu Vokietijos ir P. Gudauskas—nubausti kentėjimų žmonijai. Jei mi
si. kad lenkai nepradėtų ka- strategai abejoja ir Turkija, mirtimi. Ilonai žmonių neturi ko dau
ro prieš bolševikus. Todėl ;Jie mano. kad Turkija galų

liaučiuje.
Naciai nugalabijo du 

lietuviu.

giau pralaimėti, tai jie gali 
nors kai ko pasiekti.”

Tai rodo. kad milionai
alijantai ragina Maskvą, į ga]e mes “taikaus neitralu- žuvo 50,000 ŽMONIŲ, 
kad ji užtikrintų lenkus, jog mo’’ oolitika ir pasidarys Maskva skelbia, kad ru- 
po karo raudonoji armija iš; Jungtinių Tarnų narys, ko- su atk
Lenkijos pasitrauks. Tuo- voje prieš nacių Vokietiją, j naciai 
met lenkai padėtų rusams Kad apsisaugoti nuo “vi-į tarimo
mušti vokiečius. Kitaip, jie Sų galimų pavojų,” i Bulga- 50.000 žmonių — civilių ir nors pasieksite., 
gali stot prieš rusus. Taip riją buvo pasiųsti dideli na- raudonosios armijos vyrų. jau nėra kas. 
sako ir Lenkijos valdžios ęįy kariuomenės pulkai. Vi- Maža to. 30.000 žmonių bu-. kad Hitleris
premjeras Mikolajczyk Lon- so šiuo tarpu Bulgarijoj esą vo išvežti Į nacių Vokietiją.
done. Bet Maskva nenori su j 600,000 nacių Vokietijos Pirm karo Gomelis turėjo 
lenkais tartis. j kareiviu.

FRANKAS PRIPAŽINO 
MUSSOLINĮ.

Berlyno radijas praneša, 
kad Ispanijos diktatorius 
Frankas davė oripažinimą

INSTABULAS—LAISVAS 
PORTAS?

Washingtone vaikšto gan
dai, kad po šio karo atsiras 
daug laisvų prieplaukų. Vie
na tokių prieplaukų busiąs
Instabul —buvusi Turkijos Mussohnio 
sostine Konstantinopolis, yynausybei 
Taip buvę susitarta Tehera- zinia paneigia u 
no konferencijoje; kur Ru
sija reikalavusi laisvo įėji
mo į Viduržemio jurą, per 
Dardanelus.

Oficialiai toji žinia du ne- 
patvirtmia

sudarytai
Madride

lėliu

kė. kad be Amerikos pagal
bos nebūtų galima šį karą 
laimėti — tik po to komuni
stai uždarė savo armonikas.

Pereitą savaitę viena vai -

sumas Sovietų Rusija yra 
gavusi iš Amerikos:

Viso “lend-lease” pagal
bos Rusija yra gavusi už 
$3,550,443.000. Reiškia,

atkariautame Gomelyje Vokietijos žmonių .na pi a daugiau kaip už pusketvirto 
per 23 savojo viešpa- radę viską. Jų fiureris todėl biliono dolerių. Iš tos su

sius nužudė ir sako: kariaukite \i> ko,mos raudonosios armijos 
' Pralaimėti reikalams pasiųsta reikrįe_

nų už $1,991,102,000, bū
tent: 7.000 lėktuvų, 3,500 
tankų. 130.000 kulkasvai- 
džių, 150.000 trokų, 25JXK» 

ir 225,000 lauko
telefonu.

menesius

nebeturi

13.000 gyvenamų namų. 
jų 5,100 visiškai suriauti.

Iš
“VOKIŠKA KULTŪRA.”
Laikraščiai paskelbė tokią “džypių 

“naujieną:”
Nacių Vokietijos genera

linis konsulas Milane šiomis 
dienomis išleido tokį dekre 
tą: “Nuo šio laiko oficiali

SUPLEŠKINO NACIŲ 
LAIVUS.

Francuzijoje Biscay įlan 
koje Amerikos ir Anglijos kaH)a itatijoj bus tik vokie- 

paskandino ka]ba.” o italai vokiškaikaro lėktuvai
toj* tris nacių Vokietijos laivus nernoka> 

‘ naikintuvus

NUPIRKO ATSTOVYBĘ.
Etiopijos vyri a u s y b ė 

Washingtone pirko namą. 
Tai bus Enom"»? -^Atstovy
bės nama^ J.

Du švedų Raudonojo Kry
žiaus laivai. prikrauti mais
tu, jau pasiekė Pirėjų prie
plauką. Graikijoje. Maistas Bolivijos fasištų vynausv- 
bus išdalintas badaujan- bę. Washingtonas tų fašistų

Kitokiems reikalams— 
maistui, drapanoms, maši
nerijai ir tt.— išleista 81,- 
559,341,000.

Sugriautai Rusijos gek 
žinkelių sistemai 150,0(>o 
trokų yra milžiniška pagal

ppiPA-riMA Tnifi !ba‘ Tokiajau pagalba yraPRIPAŽINO TOKS TOKI |£je 25,000 “džypių” ir. kas 
Argentinos diktatorius žvarbiausia, tūkstančiai lėk

Ramirez pripažino naująją J tuvų ir tanku B< jų Rusi jai 
butų sunku, gal

tiems graikam* valdžios nepripažįsta
manoma la.kytis 
ciu Vokietija

visai nei- 
prieš na
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1 Sunkus Kelias į Tokiją

IŠ KA1L1AMA1N1Ų—D1D- SMETONOS KAVALIE- 
VYRIAl, O IŠ IDEALISTŲ, RIAI ŠAUKIA “SEIMĄ.”' 

“ASILAI. Nenorėdami apsileisti A-,
Nadas Giedraitis rašo menkos Lietuvių Konfe- 

“Naujienose,” kaip Smeto rencijai, kuri Įvyko 1943 
nes laikais tautininku spau- metų vasarą Pittsburghe. 
da teisindavo visokius kai- piadėjo šaukti savo “suva- 
Krmainius. kurie dėl riebes- žiavimus” ir visokie musų 
nio bliudo barščių išsižudė- demokratinės visuomenės 
davo savo idėjų ir plakda- priešai. Prieš pat Kalė- 
vcsi prie '‘tautos vado” gar- das Brooklvne turėjo savo 
bintojų. "sobraniją” Bimbos vais-

"Tiktai asilas nekeičia kas, o dabar panašu ”sei- 
savo nuomonės.” rašydavo mą” šaukia Smetotos kava- 
tautininkų spauda, teisinda- lieriai.
ma tokius persivertėlius. Smetonininkų "seimas”

N. Giedraitis parodo, kad busiąs New Yorke. vasario
taip pat prisiplakėlius gar
biia ir Rusijos diktatorius 
Pavyzdžiui. Liudas Gira. 
buvęs lietuviškas klerika
las, paskui žvalgybos virši
ninkas ir komunistų naikin 
toias. dabar Maskvoje pa
keltas Į "kapitonus” ir ap
dovanotas Sovietų Rusijos 
medaliais. Tuo tarpu 7~ 
Aleksa-Angarietis. kuris vi
są laiką fanatiškai dirbo 
boševizmo labui ir pasiliko 
ištikimas Lenino Trockio- 
Bueharino - Putnus - Tucha- 
čevskio idėjoms—tas Alek
sa-Angarietis “nužegnotas 
užmirštin.”

Vadinasi. Angai ietis bu 
vo “asilas.” kad nepakeitė 
savo nuomonės. O išverst- 
skuris Gira—didvyris!

Toks pat didvyris ir per
krikštą Paleckis. Jis irgi 
smerkdavo bolševizmą. Kai 
1933 metais Paleckis nuvy
ko Rusijon ir pamatė savo 
akimis baisų žmonių skurdą 
bolševikų žemėj, tai sugry
žęs parašė 222 puslapiĄkny
gą: “SSRS—Musų Akimis.” 
Apie šitą Paleckio veikalą 
tada Maskvos bolševiku 
“Priekalas” atsiliepė ve 
kaip:

“Justas Paleckis—buržua
zinis lietuvių laikraštininkas. 
Kartu su muziku Dvarijonu 
jis aplankė SSRS. Buržuazi
nėmis akimis žiūrint. Palec
kiui atrodo visa ne tiktai poli
tinė.- bet ir ekonominė SSRS 
tvarka nenormali ir absurdiš
ka- Vadinasi, pas Paleckį išei
na. kad prieškariniai caro lai
kai, tai normalumo ir sotumo 
idealas."

o ir 6 dienomis. Jie skelbia 
ji "Dirvoj.” "Vienybėj” ir 
“Amerikos Lietuve.”

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šis vaizdelis parodo amerikiečius išlipant Mono saloje. Solomono salyne. Jiems reikėjo lip

ti iš laivų i krantą, kuomet klastingi jationai pasislėpę tankumynuose smarkiai i juos 

šaudė. Kai kurie mūsiškių karžygių matosi kritę dar kranto nepasiekus. Bet šita sala vis

tiek buvo paimta ir japonai išnaikinti. Taip eiria kelias i Tokiją.

Kas Sąvaitę
Su Naujais Metais. na ne dėl to, kas priimti ar

Pradėjome naujuosius ’ rd.” b? už ,n?Pri'
metus - ko draugams lin- klausomos Lietuvos atstąty- 
keti, ko priešams norėti? ">«• .GlTa? e,na.d®> to;.kad

Nauju metu proga visi ir au,.,.n,onka‘ non >■*“»“ 
visokius' linkėjimus sudeda. teto Smetonos režimui! 
Mano linkėjimai bus seka-' Jei tautininkai vis norės 
mi: diktatūros režimo, su jais

i Draugams — daugiau są- bus sunku susikalbėti. Ir iš 
moningo darbo; priešams— viso. jei geia Smetonos dik- 
kad jų pikti siekimai nepa- tatura, kodėl turėtų but blo- 
vyktų. ga Hitlerio ir Stalino dikta-

• Reikia sakyti tiesą, dau- turą?
gelis ir gerų musų draugų Tokius Įsitikinimus mes 
mažai dirba—visuomeniš- nesutiksime gerbti. Mes sto
kai naudingo darbo. Jei uo- jam už nepriklausomą ir de- 
liau dirbtume, turėtume mokratine Lietuva!

Bet kadangi p. Smetonos 
“kavalerija” visai neskait
linga ir organizacijų beveik 
neturi, tai ir savo “seiman” 
ji kviečia daugiausia tik 
“atskirus vyrus ir moteris.” 
kurie, žinoma, nieko neat
stovauja.

"Draugas” sako:
"Iš pirmojo pranešimo 

mums neatrodo, kad tai bus 
•Amerikos lietuvių seimas’. 
Pirmoje vietoje, kad seimą 
sušaukti neužtenka penkių ar 
šešių savaičių laiko. Reikia 
paskirti mažiausiai tris mė
nesius. kad organizacijos ir 
draugijos galėtų gauti kvieti
mus. juos apsvarstyti ir atsto
vus išrinkti- Bet ‘seimo’ šau
kėjai. matyti, organizacijų ir 
draugijų atstovybės nelabai 
ir paiso, nes kviečia ‘atskirus 
vyrus ir moteris’.

“Reikia pasakyti, kad ir 
‘seimo' kvietėjai neatstovauja 
jokių lietuvių draugijų ar or
ganizacijų. Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga susideda ne iš drau
gijų ir organizacijų. Ik , iš ke- 
liatos paskirų, gerokai ‘fašis- 
tuojančių tautininkų’, kurios 
‘dvasios vadu' yra A. Smeto
na. netikįs Į organizuota lietu
vių veikią, bet noris, kad visas 
lietuvių veikimas tik aplink ji 
vieną koncentruotųsi- Panašiu 
‘organizuotumu’ (t. y. neorga- 
nizuotumu) pasižymi ir New 
Yorko Tautininkų Centras, su
darytas taip jau iš keliatos 
•f?.šifruojančių tautininkų’.’’

Bolševikai kvietė i savo

greitesnes kojas ir daugiau 
■ i yžtingumo, musų organi
zacijos butų stipresnės, so
cialistinė mintis plačiau 
sklistų.

Pagaliau, turėsim “antrą 
frontą.”

Komunistai visą laiką rei
kalavo “antro fronto” Euro-

Daugiau šiais metais dirb- poje. Jie barė Angliją, bare 
kimo, daugiau ir pelnysime. Ameriką, kad jos nesiskubi- 
Geros idėjos neateina sa- na atidaryt “antrą frontą.” 

,vaime. Reikia už jas dirbti.

PALEIDUS OSVALDĄ MOSLEY.Anglija irgi pasmerkė 
bolševikų elgėsi, nes pakar
tieji vokiečių. kareiviai, ne- Anglijos vidaus reikalu ir kurną. Tai, girdi, ne žmoniš- 
ziunnt kaip žiaurus buvo jų kraįĮ0 saugumo ministeris kūmas, bet vstė!”

Teikia kovoti!
Šie bus istoriški metai.
Šie J 944 metai bus isto

riški metai. Rimti karo ei
gos stebėtojai sako. kad 
šiais metais baigsis karas, 
nacių Vokietija bus sumuš
ta.

Bet kaip tuomet bus su 
Lietuva?

Dabar lietuvių komunistų 
“fiureris’’ Bimba savo “Lai 
svėje” rašo. kad jo šalinin
kai greičiausiu laiku turi 
pradėt “visuotiną ofensy- 
vą” — prieš demokratijos ir 
nepriklausomos Lietuvos ša 
iininkus Amerikoje.

Tai. vadinasi, bus
ras frontas.” bet ne Europo
je. Bimba ir jo Žalnieriai

darbai, vykdė tuos darbus Herbert Morrison paleido- Komunistai mano. kad ne- 
ne savo valia, bet pildyda- j -ribotą laisvę” anglų fašis-.va kritikuodami fašistus jie 
mi savo vyriausybes įsaky- vadą Osvvaldą Mosley. paslepia tikrąjį savo veidą 

... . Paleido, po to, kai gydytojai —pagalbą reakcijai. Morri-
Bet jeigu jau bausti kai o pranešė, jog Mosley serga sonas yra socialistas — štai 

kriminalistus, tai bausti ne džiova ir. laikomas kalėji- kodėl jis “blogas!” Visu , . . .
vien tik tuos. kurie žudo Ru- me, galėtu mirti. * I sroviu atžvilgiu, net ir faši- . savmasi .
sijos beginklius gyventojus, Mosley buvo paleistas! stų, komunistai yra ne syki •>?? kaimynas, sovietine Ru-. šio karo^klau^imu musų 
bet taip jau bausti ir tuos. pįnniausia dėl to. kad neda keitę savo “liniją.” Karia, slJa. Rusijos valdonams, su-, nuomime . aiški 1 |įkia su- 
kurie žudė beginklius Lietu- J-yti iš jo kankinį. Nors Ang-Įkai Hitleris ir Stalinas pa- Praskite, neužtenka sesto- mi^i Hitleij.
vos žmones. LKF spaudos ]fjos fašistai yTa nestiprus iri darė “krauju sucementuotą SIOS dahes mUi>ų žemes rutu- komumstukų draugucių ra- 

vienybę.” komunistai yra 
sakę, kad fašizmas, tai “sko
nio dalykas.’’ Vis dėl to, so
cialistų atžvilgiu komunis
tų “skonis” nepakitėjo. So-

biuras sako: kraštui nesudaro rimtesnio
“Gerai, kad rusai suskato pavojaus, vis dėl tomirus 

bausti karo kriminalistus. Jie jų vadui, jie butų turėję pro - 
turi pilnas galimybes nubaus- gos apeliuoti į žmonių jaus
ti ir tuos žiaurius karo krimi- mus. jieskotl pritarimo, 
nalistus. kurie Praveniškio Retas gafejo laukti, kad įcialistai jiems buvo ir pasi 
stovykloje kulkosvaidžiais ir Anglijos fašistai susiras lieka “nepataisomas gaiva 
granatomis išžudė kelis šim- geių taikSmkų, bet taip las,” “priešas.” Kad taip 
tus nekaltų lietuvių ūkininkų, yra. Mosle£ nėra paleistas Į' yra. liudija Alterio ir Erli- 
Reiketų sujieškoti ir tuos kri- pilną laisvę; „nors jis gyve- cho likimas Rusijoj. Mask- 
minalistus. dėl kurių žiauru- na ūkyje jr neturi gaKmy- . vos valia ir galia tiedu žydų 
mo šiandien Sibyre mirtis taip bės turėti ryšių su savo pa- socialistų vadai buvo nuga- 
baisiai skina ištremtuosius sekėjais, pirmieji šoko fa- labinti! 
lietuvius. Teisingumas turi šistams Talkininkauti ko- Komunistai galabintų ir 
būti atstatytas ir karo krimi- munistai! Jie kėlė ir šian- Morrisoną. jei galėtų. Netu-

ant-

didysis luinos žirgus ir jos Į vainą.

mažytės Lietu- zumas protą pametė. Bimba 
vos! jodinės po Brooklyno Grand

Lietuvos žmones bolševi- strytą, bet ne Europos lau
kų kratosi, kaip pavietrės, kuose, ne prieš Hitlerį!

lio—reikia »

Bet turime ir tokių lietuvių,• 
kurie agentauja Maskvai. 
Tai musų komunistai.

Musu Dareiea žadinti------t X !
kiekvieną Amerikos lietuvi, 
kuris sau ir savo tėvu kraš-

Mr. Bimba. vvhat is the 
matter—blusos miršta?

Ir jie seimavosią.
Stalino berneliai komuni

stai šaukė “demokratiniu
tui trokšta laisvės. Pasaulio lietuvių” suvažiavimą. Tai 
galiūnams jei kas nors ir buvo Lietuvos pardavikų 
kiek nors reikš, tai reikš A-: kermošius.
merikos lietuvių balsas. 

Neužmirškite to ir dirbki
te. dirbkite—kad Lietuva

Dabar atsiliepė Smetonos 
berneliai tautininkai. Jie 
šaukia “Amerikos lietuvių”

nefetai turi būti nubausti, ne- dien kelia skandalus:, jię.rėdami tos galios, jie nors įutulr nepriklausoma ir 'de- suvažiavimo. Tai bus Kar- 
žiunnt ar jie yra pritapę vie- kalba apie saliai gręsianti liežuviais Mornsoną ata- kratinė re«nUblika’ H™ ‘kvsšistn kermn-
nur. ar kitur.” pavojų.” apie “tūkstančius kuoja. Net toks raudonosios- moKiaune įespumiKa.

, ...... gyvasčių.” kurias dabar pa- armijos dezertyras, kaip Stalino “malonė” Lietuvai
O kas buvo tie krumnali- si~ima Mogfey prieteHs Hit- ’ Abekas-Akelaitis. ir jis “Vii- Knmunktll «t

leris ir tt. Priedais, komuni- nyje” plepa apie Moįrisono «vilnk” nuolat 
reikalavo ir reikalauja, “nuodėmes...” Bent jis ture- ^a(j ]jetuv

Šiandien Paleckis Stalino “&kodą ir lietuvių organi- 300 belaisvių Praveniškio j.afj mįnjsteris Morrison pa- tų tylėti ir džiaugtis, kad

maus tipo 
sius.

Buvo vienas, bus ir antras 
(jei bus) diktatūros papūgų 

kukuoja, sąskridis. Matote, kaip nors 
butu sovietinė, ir kuo nors reikia atsireko-

ir

sako. kad tik menduoti vadui. Kitaip—ir 
” šviečiant buterbrotą prarasi ir garbėsdidvyris, nes išvertė savo zacijas;. bett nepavyko jų konce^racijos sto^ldoje? ,musų ^raugm Kručui pade- ^^©1 “saulei . ...................

kaili ir lietuviška savo dūšią Pavilioti. Draugas ma- Boise Tkai. O ada j e kajauja nežiūrint to fakto, dant gavo progos ištrukti iš t ;etuva bus apsaugoto nuo neturėsi *
pardavė bolševizmo velniui• X ’ —__— parlam.e"te 7 dei but^ pavergimo, Mums',' demokratijos ir
Isvet-stskuns Paleckis paki l’1PjPaLt3t? no reTfe LONDONE MASKVA m,1įn,SK.a da'«u?1? ?tetO; likęs rojuj, dabar kartu su Girdj ne kas UtaSi bet&Trtepriklau.somos Lietuvos ša
o į bolševikų viršūnes, o to rAVWPFfiTųnsi *-lW?*?rn^a^ “Zg}TC buv?“.“ SV° P°P,ež,'™lAn- ]jna? Lietuvai atidavė Vi! ...........................................

kritikai is Artojo pasiliko -13* šviečia, ląeiuvių GAVO PER NOSĮ. ,n- kad milsauSca dauguma ganeciu kur nors Sibyro
“asilai.” kurie nekeičia sa- mePe ne pritaria nei fasiz- dabar yra or^a- krašto gyventojų pirštais miškuose malkas skaldytų!
vo nuomonės, šiandien jau nizuojama Jungtinių Tautu ba^o komunistiškus skan- Dėl to, kad buvo paleis
nėra nei to “Artojo, kun ;ja^dien karia4^ Amerika komisija karo piktadary-

ir Anglija. * t)€ms tirtb “aiP pranešajie tada redagavo.

Londono “Sundav Dis- 
.. - . nateh” dabar skelbia, kad

tas Mosley, dangus negnus; Londone gauta tokių žinių:

KUR JŲ VILTYS.

Chicagos bolševikų

Associated Press
aneša komunistai taip pat eis niekais komuni- gtaJinas nori daryt naują teles ir n
žinių ir . bendrakeleivių “f|via”—gį kartą su lenkais, dugno: š

I^aisvcic ir ‘ Vrlnvic “sfnrnnps ’ Mnmsnnm nc ‘ • v, ,__ , •

finmkams. dėl tų 
nei šilisf-nei šalta. Kiekvie
nas brogas turi savo putas. 
Putu turi ir diktatūros bro
gas. Šumijo stalinizmo pu- 

nusėdo ant tuščio

seimu

umys smetonizrito
1bolševikų mitingą Broo- agentm-a. Maskva pareika- Laisvėje ir Vilnyje jie storonės. Morrisonui jie Mainais už baltgudžiu ir uk- putelės ir taip pat nusės ant 
klyne VV ashingtono valdžia 1 ®vo kari tnn knrn; h,,, smerkia Momsono žmonis- tikrai nepakenks. K. V. & " - -“V;i ----- - lavo, kad ton komisijon buv 11' žiurėjo kaip į svetimos vals- jiejSfa

fjirdi - t “nuo visų 16 sovietinių res-, AR ii NOTE, KAD- Alaska turi 65,000 ketur
011 ir Justicijos Departamento pukiju,, ” “ic resnutdi ' kampiu myliu labai derlin-

“Visa musu viltis tai tie lie. agentai uoliai jį sekė. Ru’sijoj Utu bJĮ UR. ■ ^ndon^ S°- ?/džiuina tos že'
tuvaai. kūne pasitraukė 1S0 WeregBi fepudį Į vai- tei tada, jeigu pripažinti jai ned>rbama‘

le ų Sąjungą... padarys į,. Smetonos Lietuvą. Latviją ir Estiją. Ir a 25O i)8o daugiu Jrteeu < Pereita birželio mėnesi
“Sandara*, dėl to daro. ši- šalininkų “seimas.” Jis ga- jeigu Jungti^ Tautos pri- t^ėj0 pi^lS^. ' 'Jungtinė^ Valstijose buvo 

tokią pastabą; l<«s vnaz* Elncmi atsihenti nu- imtu šita Maskvos reikalą- 1 n Jlės ypač blogai atsiliepti pa- imtų šitą Maskvos reikala-

rainų gyvenamas sritis Len- dugno 
Rijai norima duoti rusinu Bimba ir ,
Lvovas ir lietuvių Vilnius!

Tai geradarys, tai malo- “Laisvės 
nė! Už sau norimą gaut kad “Keleivis” bus privers- 
kąsni. jis duoda svetimo tas aiškintis. Mes Įžeidę Ju 
kąsni. goslavijos partizanų vadą.

Gaila. kad “draugai” pasakydami, kad jo “vy-

maršalas” Tito.

’ Bimba sako,

- .. ....... tik 62 japonai karo belais- Bimba, Mizara ir Pruseika riausybė” tėra lėlių vyriau
“Subėgę i Brooklyną iš visu čiam p. Smetonai, kuris yra vimą. tai jos pripažintų, kad Įvairios apdraudos kom- J h' » gyvena Amerikoje. Jei gv- sybė.

užkampių, jie nusitarė, kad įleistas čia kaip karo pabė- šitos trys Pabalčio valsty- panijos ungtinėse Valsti-' *   ventų bolševikų “rojuje,” Bimba mano, kad Jungti-
Amerikos lietuviuose vilties gelis ir į politiką neprivalo bės ištikrujų priklauso Ru- jose kasdieną, išmoka pa-; Vyrai giriasi, kad jie iš- Stalinas ir juos užstatytų— nės Tautos pripažins tą “vy-
jiems nėra ir kad patys Lietu- kištis, ypač į politiką su fa- sijai. Bet šitas šmugelis šalpomis ir pomirtinėmis auga ir didesni ir stipresni sakysime , japonų Mikadui. riausybę.”

už motelis. Bet taip pat gali mainais už pietinį Sachali- Kam taip ilgai laukti, kol
girtis žuvis pataitė, žuvų ną. O vergui juk tas pat. ją pripažins? Galima pasi-

vos gyventojai jiems neištiki- sistiniu raugu, 
mi. Vienintelė jų viltis, tai tie,

Maskvai nepavyko. Jos rei- virš $6.00<X06& 
kalavimas buvo atmestas.11 1 i • ▼ iv- i 11 1 I L r? ITT J 14 \ 11L1.1, L<tl V IV| v -Z** e J O VC** VV. W w ’ ''‘į J V *. 1 r

kurie pasitraukė i Sovietu Ru- JEI KARO KRIMINALIS- Vadinasi, pataitės visuomet vra didės- kur ji deda—po lova ar bač- aiškinti jau dabar.
Triic v-A n-r ■ -r Al k* n „ova ner DHemone nutrukusiems nėr- „i —“moriokc"TUS KARTI, TAI KAR 

TI VISUS.
siją..

“Bet kiek gi yra tokių pasi
traukusiu Į Sovietų Rusiją?
Keliolika ar kelias*lęšimts bu
vusių komisarukų 
mų agentų”

Rusijoj šiandien via (jei- ginklais žmones, 
gu da neišmirė badu) ke- šitas bolševiku

gavo per nosį 
į Taip ir reikia!

priemenę nutrukusiems nėr nįs už patinėlius, 
vams gydytL pilnai atstei-, koje. vis “karašo...
giant sužateto nervo ar nėr- ’ Netoli Romos dar yra už- Turėtų supr.ati—ką?

Tas “maršalas’ yra veng

ras komunistas, bernaująs 
ne jo pa-, Maskvai. Tito _

silikusios senovės knkščio- J. Tysliava mokina sočia- varde, bet inicialai (pirmo- 
niu katakombos ir maža listus ir katalikus gerbti sios raidės) jugoslavų tero-

Rusijos bolševikai pakorė _ v . T11BI — - A vų funkcijas.
, 3 vokiečius ir vieną saviškį LENJ^J a• o L .'k ______________ ________________

,ipm a' kaip “karo kriminalistus. ’ V • k<»PWlė. Legenda sako, tautininkų įsitikinimus. Sa- rištinės-fašistinės organiza-
Jie pnsipazmo žudę be- Londono lenkų rateliai gaudys Vokietijoj kad lankyda- vo “Vienybėje” jis sako: cijos. Tai organizacijai pri-

skelbia. kad šiuo tarpu Ang- naudojami sūnys. Jais taip ,ves vienas apaštalų. Petras. “Tautininkų įsitikinimu, klausė ir da&artinis^ Jugo-
o--------------------- ------ ----------- -- darbas lijoj veikia 12,000 lenkų la- J** ^kami.svetimų vals- —- \ Antanas Smetona, kaipo slavas kvi^ingaL PaveW
Kasdešur.ts tūkstančių lietu-nuaidėjo per visą pasaulį, kūnų. Jie aprūpinti Angli- pai asotmuikai. , Automobilių padangos pirmasis Lietuvos respubli- Sakoma, iš plunksnų gali
nių, Bet jie ne patys tenai Vokiečiai tuoj paskelbė, jos ir Amerikos karo l^tu-į DidžiauiTJįaUstuvė ri- kos prezidentas, negali būti ma spręsti apie pauk&į Jei

ikintuvas — nuo 122 iki 230. (smetonininkais) ginčas ei- St. Strazdas.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į “ = =

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS. bės atstovais: Žadeikių, na rimtas ii- svarbus, jį rei-
_________ Daužvardziu ir Budriu. Bet kia protingai svarstyti. Bet

Iš kriaučių susirinkimo. :kurie musų neva “progresy- jie mielai priima K. Pilieno ??’. .J?ni9P,^s pripumpuoti

“DEMOKRATINIŲ LIETUVIŲ” SUVAŽIAVIMAS.

Gruodžio 22 d. Amerikos m13,1 na3Jai-,-, • „Toks kritikavimas yra
atakavo žvdus. raštus, kuris buvo Lietuvos bimbiskų ; "spycių,

Lietuviu Piliečių Kliubo 
svetainėje buvo kriaučių 54 
skyriaus priešmetinis susi-

šlykštus ir jo reikėtų vengti, vedė aštriausią kovą' 
Nes musu unijoje didžiumą 

rinkimas. Kaip paprastai. .su^ro "e /ydak bet
priešmetiniuose suslmiki- ,talal kltos tautos- Duok‘

žvalgybos viršininkas! Jis ą^ko, kad peikia kovoti, ir

visą piogresyvi judėjimą

Brooklyne buvo sušauk- jog suvažiavime dalyvavo 
jiems tas “demokratiniu lietuviu” i ‘‘apie 300” žmonių..X* >•»» *” I T F • i • 1

prieš jie <iard tfensyvą kad ir iš 
nima atkuto goto Lile ofensy- Jarr*$

suvažiavimas. Ji šaukė Komunistai, kartu ir lie

džiaugėsi “sovietine kultū
ra,” “draugus“ Bimbą ir ki
tus jis ragino “atlikti savo

les ir visokius mokesčius nu
stato konvencijos ir Joint, 
Boardu atstovybės, o ne

muose persirenka kriaučių 
54 skyriaus Pildomosios Ta
rybos nariai. Taip ii- šįmet .................... , ,.buvo padaryta, kenkti T,’.

Lietuvoje. Penktakoju logi- Taikei o ie kokio iš-
ka tokia: aš galiu daryti ką •$rv'e tom bimbizmo .. .. , ...
tik noriu, bet ne tu. Tai lau- mciodri. *• Vyt. Katilius. .LL J? 300” žmonių, reikia manyti, yra sakę, kad Lietuva ci.i
kinių žmonių metodas. Nors! T kad buvo daug mažiau. Pa- priklausyti Rusijai — ko

šie nariai:
Pirmininku V. Zaveckas, 

iždininku J. Kairys, Pildo
mosios Tarybos sekr. .J. N’a- 
livaika. V. Paulauskas iš
rinktas Board Direktorių at
stovu; F. Vaitukaitis ir J. narių yra 
Pranckevičius išrinkti Joint lokaluose. 
Boardo atstovais; J. Buivy

kalbėtojai” aiškino. To
kiame klausime kelti neapy
kantą prieš žydus ir unijos 
viršininkus nėia pamato ir 
nereikėtu žmones kurstyti.

Užsilikusiomis duoklėmis 
visose tautose ir 
Duoklių užsivil

kimo klausimas ne tik lietu-
das ir J. Jasaitis išrinkti at- vius paliečia, jis liečia ir ki- 
stovais i Trade Boardą; P. tas tautas bei lokalus. .Jeigu
Grabauskas išrinktas į Tra
de EkzekutyvĮ Boardą; i

iškeltą klausimą (Joint 
Boarde) neparėmė kiti lo-

Pildomają Tarybą išrinkti kalai, tai mes jų negalime
J. Ambrozaitis ir F. Rain 
hait. Visi viršuje minėti as-

niekinti. Gal but jie turi ki
tus išrokavimus, savotiškus

niai — kitokios išvados ne 
gali būti.

Siundyti narius jie tikri: 
meistei iai. Štai pavyzdys. 
Šiame kriaučių susirinkime 
jie biauriausiai smerkė žy 
dus ir unijos viršininkus; 
smerkė duoklių užsilikimo 
klausimu. Vadinasi, ofensy- 
vas jau niasidėjo Brookly
ne, kliaučių lokalo susirin
kime. Tik, suprantama, ne 
prieš fašistus, bet prieš uni
jos viršininkus ir žydus. 
O šitas klausimas yra ga j

WORCF.STER. MASS.

CHESTNEY’S 
r«ntffn

VIETA M M .0X1 IR ŠILTA 

Vicn’'»- Gėrimu, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai*

gui ir Užkandžių.
Čia j^ttinaiua ir “KELEIVIS”pa'

90 M1U BŪRY STREET 
kuki estfjl mass.

Lietuvos duobkasių šuva- gatams” skirti. Todėl bus__. • .
žiavimas. ir jie neturi kuo gatams” skirti. Todėl jie ir t $ P j/?/
pasigirti. Pirm šio suvažia- nepaskelbė dalyvavusių or- J .ll*
vimo komunistai kalbėjo ganizaciju vardu. -.t'Ąugii..
anie -mases;” sakė. kad v . b . bl.1d*’ .talbu'? ’'.^nujų

i “ru.vri- bot,nr;Kaip m^nkas ir mizernas fasistuojancių lietuviu šuva-I vŽS^Zi^ Si^ buvo tas « “^iarimąs.” žiavimas.” Well, koks k.o- 
; , ‘ ‘ ‘ - rodo sekamas faktas. Kad- mas, toks ir ta voras. I kernu-I I Q 1F T I I . _ . - - - . _ - *•I kas” ir tt. 
i

To nebuvo. Pati

menys jau per kelius metus nusistatymus duoklių reika- 
išrenkami i lokalo Pildoma- le. Unijos viršininkai sako, 
ją Tarybą, šiuo kariu jie kad New Yorke pas narius 
buvo išrinkti be jokios opo- vra užsilikusiu duoklių virš 
zicijos. į trys šimtai tūkstančių dole-

Iš unijos Įstaigų darant rių! Va kodėl ir nebuvo rea- 
pranešimus musų atstovai guotą i musu iškeltą duoklių 
pabrėžė, kad nuo liepos mė- klausimą. Jeigu duos leng- 
nesio jau išmokėta iš armi- vatų vienam lokalui, tai aiš- 
jos pomirtinių fordo (mirų- ku, to reikalaus ir kiti loka- 
sių kriaučių šeimynoms) už lai. Visiems lokalams su- 
125 kriaučius, po penkius teikti amnestiją duoklių 
šimtus dolerių. ; klausime, tai butų didelis

Numatoma, kad ateinan- žygis. Tiesa, nepavyko mū
riais metais Įeis i galę ir Ii- sų lokalo Pildomaiai Tary- 
goje pašalpos. Tiedu fondai kai; \ a pavyks lokalo rs- 
tvarkysis taip: Amalcramei- nnk\aJa? atstovybei. Ji sa- 

planuoja išleisti kė busianti smarkesne irtų unija
Įvairiomis kalbomis konsti
tucijas. kad kiekvienas uni
jos narys pilniausiai žinotu, Naujoji 
ko reikia prisilaikyti, kad 
ištikus neb.imei gauti iš tų 
fondų pašalpas.

Iš CIO konvencijos pra
nešimus davė Ch. Kundrotą 
ir J. Pranckevičius. Prane- na ofensyvą 
Šimai buvo gražiai apdirbti, naudelius.

aštriau
luck.”

faituosis. 'Good

nanĮętaĮrniu q£siį- 
syva jau prasidėjo.

A. Bimba “Laisvės” 302 
! numery- šaukia
nuosius: 
nesnausti

savo vier- 
“Mes irgi turime 
ir pradėti visuoti- 

prieš tuos ne- 
Suvažiavimas

tai Į klausovus darė gražaus padarė gražių ir geru nuta- 
jspudžio. . rimų. Tie nutarimai mus

Lokalas Įgaliojo savo tvirtai apginkluoja tam 
vykdomąjį komietą, kad ofensyvui prieš lietuviškąjį 
suteiktų sergantiems kriau- fašizmą.”
čiams po penkiolika dole- Taip, taip—su K. Pilienu 
rių dovanų iš apdraudos ir Dr. Graičiunu. kurie nete-, 
fondo. . ’ko abrako prie A. Smetonos

Čėrmanai savo susirinki- lovio... 
me nutarė, kad lokalas ap- Antanas nekartą smar-į 
svartytų užsilikusių narių kiai šaukė į kovą. bet pats 
duokles. Lokalo susirinki- visuomet po stalu lindo, 
mas čėrmanų sumanymą'Taip bus ir šiuo kartu. Ar 
priėmė ir išrinko penkius senai jis savo kareiviams 
atstovus: J. Stakvilevičia. rašė tėzius. kad “kova prieš 
J. Kazlaucką. Al. Kulį, F. fašizmą, tai ne darbininkų 
Rainhartą ir J. Bernotą. Jie klasės galutinė kova.” Dar 
turės eiti į Joint Boardą iri ir dabar “Laisvė” iš “Dir-
įeikalauti, kad musų lokalo 
narių užsilikusias duokles 
panaikintų. Ar musų dele
gacijai pavyks ką pešti.

vos' persispausdina Smeto
nos ir Smetonuko pliovones 
prieš lietuvius katalikus, so
cialistus ir sandariečius, ku-

sunku iš anksto pasakyti.! rie kovoja už Lietuvos ne- 
Tuo reikalu lokalo Pildomo- priklausomybę ir demokra- 
ii Taryba kreipėsi į Joint tiją.
Boardą ir nieko negavo. Tas ablavukas pamii-šta, 
Tad sunku nuspėti, ką gaus | kad varde literaturkos jis 
dabar išrinktoji delegacija.! siuntė Rooseveltui rezoliu- 
Bet pats klausimas yra ge- cijas; jis reikalavo, kad 
ras ir lokalas ką nors turės Rooseveltas atitrauktų na- 
daryti su tais nariais, kurie j gus nuo rėmimo Anglijos — 
duoklių mokėjime daug at- kare prieš vokiškus nacius, 
silikę. ; Kokia čia naujiena, kad su-

Yra daug tokių, kurie, surinkusios komunizmo cyp- 
mano, kad narių duokles tu- i davatkės pridaro visokių 
retų apmokėti pats lokalas,, popieriniu tarimų ir išmeta 
iš savo iždo. Apmokėti iki | dolerį? Fanatiški žmonės 
tiek, kad nariai butų geram j nesigaili centų. Nesigailėta 
stovyje ir galėtų naudotis jų ir gruodžio 18 ir 19 suva- 
teisėmis unijos pomirtinio j žiavime. Jei atlaidai tai at- 
iVknrln ir 1 TOTAIS rtOOil 1tWS . loirloi ’ ITmna icTYiofafondo ir 
Taip pat 
kurios ateinančiais metais 
nariams bus apmokamos. 
Didžiuma nariu užsiliko su 
duoklėmis todėl, kad per ke
lius metus siautė nedarbas. 
Nedarbo nualintiems žmo
nėms reikėtų pagelbėti ir lo
kalas veikiausiai pagelbės.

ligoje pašalpos. į laidai! Kuris išmetė dau 
ir prie vakacijų. i giau dolerių, tam komunisti-

nis rojus bus atdaras...
Kad pas Amerikos lietu

vius yra fašistinio elemento, 
dvieių nuomonių negali bū
ti. Bet A. Bimba ir jo vien
minčiai nekovoja su fašis
tais. Jie Įjovoja su demokra
tiniais žmonėmis (socialis-

Kada ėjo kalba apie pa- tais, katalikais ir sandarie- 
galbą musų nariams, kurie čiais). Jie šaukia, kad Ame-
iš priežasties nedarbo nega
lėjo užsimokėti duoklių, kai

rikos Lietuvių Taryba turi 
reikalų su Lietuvos valsty-

Kelias Priešaky
a * ; /

. . . bus ne lengvas kelias. Daugeliui 1944 metai bus liūdnas ir ny

kus kelias. Bet nuo mus priklauso padaryti taip, kad tas kelias 

vestų ;i pilną Pergalę, kuri reiškia ne vien tiktai armijos triumfą ant
' * * y* > . ’ . • ? .^4 ‘» ♦ < * < i ‘ • •

musų priešų, bet taipgi teisingą ir .pastovią taiką, ir patenkinanti 

sunkiųjų problemų po karo išrišimą.

Kad šis karas pasibaigs, visi žinom. Kad jungtinės Tautos ji 

laimės, taipgi visi žinom. Kada šitas laimėjimas ateis, nežino nie

kas; tačiau problemos, kurias teks spręsti karui pasibaigus, yra 

žinomos mums visiems, visus mus paliečia, ir turės būti sprendžia

mos visų musų bedromis pastangomis.

Jei norime kad demokratija gyvuotų ištikrujų. o ne vien tik iš 

vardo, jei tikime i laisvąjį verslą, tai dabar yra laikas galvoti apie 

jų išlaikymą. Tie, kurie nori sunaikinti demokratiją ir laisvąjį ver- 

slą, galvoja ir planuoja: jie bus pasiruošę ir mielai viską perims, 

jeigu kiti iš mus miegos ir nebus pasiruošę.

Boston Edison Company

! bedama apie pirmos dienos nistų kraudę patekęs, ne 
‘Laisvė” sesijas. “Laisvė” į pirmą kad loska turi meluoti... 

(gruodžio 20 d. laidoje) tą vietą iškiša seneli Dr. Grai- Kai ką dar sakė “profeso- 
pripažysta. Nore ant pirmo čiuną—tą nelaimingą ex rius” Kubilius, apie “šventą 
puslapio baslinėm raidėm “tryliktą numerį” iš SLA. Lietuvos žemę;” kai ką pa- 
akcentuojama, kad suvažia- Iškiša taip pat pittsburghie- sakė ir kiti. tai ir viskas. Be- 
vimas buvo “stebėtinai sek- • tę Baltrušaitienę, kuri tik je, “draugas” Mizara turėjo 
mingas,” bet tekste sakoma,1 save atstovauja. Greičiūnas progos kalbėti apie vieną 

:— - ■■ ..7 “reikšmingą dovaną,” įteik-
tą suvažiavimui — kuįali! 
Suvažiavimui jį atvežė iš 
Clevelando. Mizara pasakė, 
kad tą kujalį jis veš į “lais
vosios Lietuvos muzėjų. 
kaip istorinį Amerikos lie
tuvių paminklą...” Tai iš
mintis !

“Demokratinių lietuvių” 
suvažiavimas neužmiršo pa
siųst telegramas prezidentui 
Rooseveltui ir valstybės 
sekretoriui Hull’ui. Suva
žiavimo iniciatoriai giriasi 
atstovaują “tūkstančius aA- 
merikos lietuvių nuo Atlanto 
vandenyno iki Pacifiko;” 
prezidentui jie žada “pilną 
musų paramą” — užmirš
dami, kad pirm ke’ių metų 
jie pikietavo Baltuosius Ra
mus ir Rooseveltą vadino 
“karo kurstytoju.” imperia
listu bernu.

Vis dėl to, savo telegra
moje jie. kažin kodėl, ne 
prašo “prezento” Stalinui 
—atiduot Lietuvą Rusijai. 
Kodėl? Pačiame suvažiavi
me juk sakyta, kad jiems 
gera tik “sovietinė kultū
ra;” Rusijoje gyvenantieji 
lietuviški kvislingai, svei
kindami “demokratiniu lie
tuvių” suvažiavimą, aiškiai 
ir griežtai užakcentuoja, 
kad Lietuvoje jie statys 
“laimingą tarybini gyveni
mą.” Kodėl Amerikoje gy
venantiems kvislingams a- 
pie tai tylėti?

Kas nors jų poteriuose 
susimaišė, ko nors jie ven
gia—ko?

Brooklyno suvažiavimas 
buvo Lietuvos išdavikų su
važiavimas — tai aišku, bot 
tai nėra viskas. Jis šaukta 
tikslu mulkinti musų visuo
menę, kvislinginei prona- 
srandai. Nepriklaus o m o S' 
Lietuvos ir demokratijos ša
lininkai privalo atlikti savo 
pareigą. Visur ir prie kiek
vienos progos reikia tuos 
pardavikus kovoti: kovoti 
tol, kol bus pasiektas tiks
las — laisva ir demokratinė 
Lietuvos valstybė. Vėliau 
priklausys nuo ių: atsiža
dės savo niekšybių—gal pri
imsime tuos sūnūs palaidū
nus. Neatsižadės — tėčiui 
važiuos i rusišką “rojų.” 
Kol Rusijoje švies Stalino 
“saulė.” kandidatai Sibvro 
malkoms skaldyti, kaip Žal- 
pis ir Angarietis, ten bus 
reikalingi. G. D.

* į

i BENESĄS DEKORAVO 
RUSUS.I

i Maskvoje viešėjo Čeko
slovakijos prezidentas Be
nešąs. Ten buvo pasirašvta 
čekų-rusų sutartis. Ryšium 
su tuo Maskva skelbia, kad 
Benešąs apdekoraves “visą 
eilę rusų karininku.” Cere
monijos įvyko Kremliuje, 
kur Benešąs apkabinėjęs 
bolševikus čekų medaliais.

/ *
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

*4
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Diplomatijos Užkulisiuose 
Ne Viskas Gerai STEBUKLAI IR 

PASLAPTYS
PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

—Apynių jyr, Maike!
—O kur tėvas buvai pe

reitą sąvaitę?
—Ar kas jieškojo?
—Aš pats buvau susirū

pinęs. Maniau, kad per Ka
lėdas policija uždarė tave i 
šaltąją.

—Ne policija buvo mane 
uždai ius. ale pliurzė.

—Kokia “pliurzė?”
—Nugi ta kvaraba. ką 

dabar visus kamuoja.
—Gal influenca?
—O gal ir taip.
—Ar buvai pas daktarą?
—O ką čia daktaras ma

tys. Maike? Ot, kad butų 
gero snapso su barsuko tau
kais. tai kas kita!

—Šnapsas nėra vaistas, 
tėve.

—Maike. as geriau žinau. 
Kodėl žmonės pirma nesir
go? Todėl, kad očiščenos 
buvo ne brokas. O dabar, 
kaip tik to štofo pritruko, 
tuojau ir užponavo pliurzė, 
ar kaip ten tu ją vadini.

—Na. o ką tėvas manai 
daryti dabar, po Naujų Me
tų? Gal pasirinkai kokį nau
ją nusistatvmą?

—-Jes, Maike, pastanavi- 
jau užsidėti bizni.

—Kokį bizni?
—Vot. čia tai mano razu- 

mas negali išfigeriuot, Mai
ke. Gal tu galėtum duot ro
dą? Aš nenoriu anksti iš ry
to keltis, ir nenoriu sunkiai 
diibti. Ir nenorėčiau tokio 
biznio, kur galėtų pra pult 
mano pinigai, ba. teisybę 
pasakius, aš ju ir neturiu. 
Kaip tu rokuoji. Maike. kas 
mano stonui geriausia pri 
tiktų?

—Pamėgink parduoti
kam nors namą. tėve.

—Kad aš namo neturiu. 
? laike.

—Gali parduot kito na
mą.

—Sakai, parduot svetimą• » » r-r o O< .
—Taip.
—Ar tu nori, kad mane i 

džėlą uždarytų?
Tėvas nesupratai. Aš 

roiėjau pasakyt, kad suras
tum toki žmogų, kuris nori 
savo namo nusikratyti, ir 
nurodytum jam pirkėją, ku
lis nori tokia bėdą nusipirk
ti.

—Na. tai koks man iŠ t > 
pažitkass?

—Vž savo patarnavimą 
tėvas t’ omet gausi iš pa; da
vė *o at!’einimą.

—G kiek iis man duos?
—Tai priklauso nuo na

mo karnos ir nuo susitarimo. 
Pa'rastai, agentas gaunm 4 
nuošimčius nuo namo kai
nos Jeigu savininkas yaus

S 10.000. tai tėvui jis turės 
užmokėti apie §400.

—Bet ką aš darysiu, jeigu 
jis neduos?

—Tokiam atsitikime tė
vas galėsi patraukti ii teis
man ir teismas privers jį už
mokėti.

—Ar tu nemeluoji?
—Ne, tėve; tas yra tikra 

tiesa.
—Olrait, Maike. tai pasa

kyk man. kas nori namą 
parduoti ?

—Apie tai tėvas turi pats 
pasįru: linti.“ 'T'-“

—Kad aš, Maike. neži
nau iš katro galo toki bizni 
pradėti.

—Nueik, tėve, i lietuvių 
kliubą ir susitikęs pirmą 
žmogų tuoj užkalbink. Sa
kyk. “girdėjau, kad tamsta 
nori savo namą parduoti.”

—O jeigu jis išvadins 
mane kreiziu. ką aš tada 
sakysiu ?

—-Jeigu mandagiai ji už
kalbinsi. jis nesupyks.

—Bet kaip bus. jeigu jis 
neturi namo ant pardavi
mo?

—Tada paklausk jį. ar iis 
nenorėtų nusipirkti. -Jeigu 
su tuo niekas neišeis, už
kalbink antrą, trečią ir taip 
toliau. Šitokiu budu surasi 
vieną kitą. kurie turi namų 
pardavimui, ir surasi tokių, 
kurie jieško namų pirkimui. 
Piirkėjams pasakyk, kad 
dabar getą proga namus 
piikti. nes jie tuoj pabrangs, 
o pardavėjams paaiškink, 
kad dabar gera proga na
mus parduoti, nes žmonės 
tui i pinigu.

— 'rs 'laike, čia gerai
skamba Aš tuoj einu Į kliu
bą. Janu padarysiu gerą 
bi-r>t. t-?; nupirksiu tau li
pas O dabar gudbai.

- i •rimirgos kloties!

Kolumnistas ir komenta
torius Drew Pearson musų 
krašto sostinėje turi daug 
pažinčių. Tos pažintis jam 
duoda galimybės patirti to
kių smulkmenų, kurios la
bai nemalonios tūliems dip
lomatams. nes parodo jų 
tikrąjį veidą.

Peai-sonas gavo įdomių 
smulkmenų apie Kairo ir 
Teherano konferencijas. Jis 
buvo informuotas apie “ne
malonų incidentą” Kairo 
aerodiome. Ten nusileido 
lėktuvas, kuriuo atvyko Ki
nijos armijų vadas, genero
las Čiang Kaišekas. Tame 
pat aerodrome buvo iškil
mingai pasitikti preziden
tas Rooseveltas ir premje
ras £hurehill. Bet kai nusi
leidi Čiang Kaiseko lėktu
vas, (aerodrome buvo tik vie 
nas įžymus vyras” — gene- 
įolag Joseph Stilhvel: buvo 
ten ne tam. kad pasitikt ki
nų vadą. o tik pripuolamai. 
Aišku, jis pasitiko Čiang 
Kaišeką ir padarė ką galė
jo. Bet susidariusi labai ne- 
malojii padėtis; Čiang Kai- 
šekdį klausiamas apie “ofi 
cialius reikalus.’’ Stilhvel 
neturėjo ką sakyti—nebuvo 
įgaliotas ką nors sakyti-’

Vėliau, kai apie šį inci
dentą buvo painformuotas 
prezidentas Rooseveltas. jis 
bandas šią “nemalonią pa
dėtį” atitaisyti. Rooseveltas 
padarę oficialų vizitą kinų 
vaduUir.su Juo /- turėjo ilgą 
pasik$bėiirraį.-. - Be kitko, 
prezidentas Rooseveltas pri- 
simiĮrė apie planą atidaryt 
Burm'os kelią ir teikti^ ki
nams pagalbą. Aišku, Čiang 
Kaišekas buvęs labai paten
kintas. bet...

Bet vėliau įvyko dar ne
malonesnis incidentas. Roo
seveltas kalbėjo apie atida
rymą Bui mos kelio, apie 
naują kampaniją Burmoje. 
o anglų vadas pasakė griež
tą “No. Churchill prisipaži
no. kad Burmos kelio atida
rymo klausimu jis nėra en
tuziastas. Jo manymu, Indi
jos kareiviai nėra patikimi, 
o kinų kariuomenę siųsti į 
Burmą nepatartina. Reikė
tų turėti vietos gyventoių- 
kareivių ir taip pat reikėtų 
“da’bo lankų.’’ be kurių 
kampanija Burmoje neturės 
pasisekimo. Bet kur to gausi 
—Buima okupuota japonų!

Tuo budu klausimas dėl 
Burmos kelio atidarymo ir 
Kinijai pagalbos teikimo 
pakybo ore. Nereikia nei 
aiškinti. kad generolui 
Čiang Kaišekui tai sudarė 
blogą įspūdį.

Bet tai ne viskas. -Tarp 
prezidento R josevelto ir 
Churchillo atskilo 
skirtumų, sud
gesnio Įspud 
apie grąžininą1 Kinijai tų 
sričių, kurias pasigrobė Ja
ponija. prezidentas Roose
veltas pasiūlęs, kad Chur
chillas sutikt į atiduoti ki
nams Hongkorgą. tą svar
bų portą pa-iėmė anglai 
pirm šimto mitų, laimėjus 
opiumo karą. Buvo supras
ta, kad savo ruoštu Čiang 
Kaišekas taipgi darys kon-' 
cesiją — Honkongą pa
skelbs laisva prieplauka, ku
lia galės naudotis Anglija, 
Amerika ir visas pokarinis 
pasaulis. Bet Churchillas ir 
vėl pasakė “Nu.” Jis užsi
spyrusiai karti jo, kad rei
kia grąžinti vien tas sritis, 
kurias Japonija yra pagro
busi.

Ir Honkorigo klausimas 
taip pat pakybo ore. Bend
rame komunikate,- kuris bu
vo paskelbtas užsibaigus 
konferencijai, minimos tik 
japonų pagrobtos sritys. Ir 
tai sudarė blogą įspūdį.

Giyžęs į VVashingtoną. 
musu prezidentas savo arti- 

■^r.iems < Raugams nusiskun- 
dęs. kad Churchillas yra di
delis užsispyrėlis.

Kairo konferencijos įtakai 
buvo jaučiama da ir Tehe
rano ko* ierercijoje. Kairo 
konferencijos metu Roose-i 
veltui, br- e sunku nuraįnin-l 
ti čiajer Ką; seką. Daug] 
lengviau. buvę Teherano 
konferenci joje.' Stalinas ė- 
męs tempai “per virvutę” 
Churchillą, kėlėjo pretenzi
jų i “kai i u uos dalykus.” 
Stalinui padėjęs ir musų 
prezidentas. Dabar Chur
chillas jautęsis nekaip.

Dėl karo v-riksmų Tehe
rano konferencijoje nebuvę 
tokių bėdų, k; ip Kairo kon
ferencijoje. ūsai ir ameri
kiečiai visus klausimais 
“gražiai sus: : ribėję;” Chur-i 
chillui tekę en pritarti ar 
kurį laika bejoti dėl “to 
ar kito” klausimo. Gryžda- 
rr.i iš Tek-. uo konferenci
jos. ameri i: i iai gyrę rusus, 
bet apie an.’ is jie tylėję.

Auriai y u geri biznie
riai. Ne vha ir ne visiems 
jie daro nu dų, kol nema
to sau nros: tu. G. D.

giau
šiušių da blo-V 
|ž|o. Kabant

Bictinas a paskiausiai 
rauta cher ė substancija. 
Padalyt vi unciją bioti
po kainuoj; eturi milionai 
dolerių—tai bent apskai
čiuojama. produkto dar 
neturime nei mciios.

Indai Mokinasi Pi<! i
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TAM GINKLUI ‘KAPUT’?
Londono karininkų ir dip- 

le m; tų rateliuose kalbama, 
kad vienas nacių Vokieti
jos “.Vartas ginklas” susi- 
ipn'.-o nulemto;galo. Tai ra- 
kietinė I anur 'ė. Sako, na
riu proprgandistai nelaiku 
paskelbė ta ginklą, o karo 
vadovv-ė n laiku jį pradė
jo dir' t? — mokslininkams 
dar neb• galutinų ban
dymų. Vėliau pasirodę, kad 
ginklas neveikia kaip rei
kiant. Todėl iis ir nenaudo
jamas kovoj prieš Angliją.

Viena musų vyriausybės 
įstaiga skelbia, kad 1943 
metais farmų ir miestų gy
ventojams žiurkės yra pri
dariusios už §200.000 001) 
nuostoliu

šioj nuotraukoj matome Indijos kareivius danties ofen- 
syvai prieš japonus Burnoje. Juos mokir. njaj karinin
kė’

(Tęsinys)< r • , • • •
Tada ėmė kovoti su velniu kunigai: 

apsėstąsias vienuoles išskirstė ir išvežiojo 
kitus vienuolynus.
Kitais 1631 metais, tokia pat užkrečia- į

moji nervų liga ištiko šv. Uršulės vienuo- i 
lyną Francuzijoj. Ludeno mieste. Nakti-, 
mis vienuolės pradėjo vaiduoklius matyti:: 
sergančioms nervų liga moterims pradėjo 
dar dažniau vaidintis nesenai miręs vie
nuolyno viršininkas. Baisiausiai persigan - 
dusios, jos šokdavo iš lovos, bėgdavo, pas
kum pargriudavo žemėn, susilenkdavo i 
lanku taip, kad kulnai siekdavo pakaušį, ir 
kliedėdamos matydavo piktąsias dvasias. 
Jos voliojosi žemėje, koneveikė Dievą ir, 
kunigus, šliaužiojo ir raitėsi iškišę liežu
vius. Užkalbėjimai negelbėjo, ir patys už 
kalbinėtojai vienuoliai įsivaizdavo paga
liau, kad ir į juos velnias įsikraustęs.

Netrukus po Ludeno, istorijos 1642 me
tais, ištiko panaši liga š\. Elzbietos vie
nuolyną Luvjes mieste Francuzijoj. Mums 
yra užsilikęs smulkus ir teisingas tos ligos 
aprašymas. Aprašė ją vienas tų laikų teo
logas. “Vienuolės.—rašo jisai.—imdamos 
sakramentą, reiškia didžiausią pasibiaurė- 
jimą juo; jos raukosi, rodo liežuvį, spiau- 
do ir visaip blevyzgoja. Kelis kartus per 
dieną jas ištinka baisus siutimo ir pykčio 
priepuoliai, ir tuomet jos save vadina de
monais. Per tuos priepuolius jos visaip 
langosi. raitosi, susilenkia lanku į užpaka
lį be jokios lankų pagalbos, ir taip laiko 
kūną atrėmusios greičiau viršugalviu, ne
kaip kojomis. Jos ilgai taip lanku stovi ir 
išsitiesusios dažnai vėl susilenkia. Kartais 
jų toks kraipymasis trunka po keturias va
landas. po tam mergaitės esti visai gerai 
nusiteikusios, sveikos ir guvios. Kartais 
skaitant egzortus jos apmiršta. Tuomet 
nebegali pažinti, ar jos kvėpuoja ar ne. 
Paskum jos vėl stebuklingai atgyja: piima 
pradeda judėti didieji kojų pirštai, pas
kum pėda. kojos, pilvas, krūtinė ir kaklas. 
Visą tą laiką apsėstųjų veidas nejuda. Pa
galiau jis, persikreipia, ir vėl prasideda 

nicMungSii.
Tai šitaip aprašo velnio apsėdimą se

novės teologas, matytojas. Jo aprašymas 
nesiskiria nuo aprašymo Ludeno ir Madri
do vienuolių “pasiutimo.” Visur tas pats 
paveikslas.

Bet kodėl siautė tos biaunos ligos? Iš 
kur jos atsirado? Kodėl jomis sirgo vie
nuolės. kurios būdamos arti Dievo, regis, 
turėjo buti neprieinamos velniui?

Tais sunkiais ir tamsiais laikais atsaky
mas buvo paprastas ir aiškus. Mat protin
giausi ir šviesiausi tų laiku žmonės neabe
jojo. jog tokio siutimo priežastys yra vel
nias, seniausias žmogaus priešas, kuris ap
sėda žmogų. Juk ir patys apsėstieji raity- 
damiesi ir raukydamiesi ir baisiausiai 
keikdami ir koneveikdami Dievą ir šven
tuosius. kaltindavo dėl to piktąją dvasią. 
Kiti jusdavo savyje nevieną dvasią bet 
kaltais 7 ar 8. ir vadindavo jas vardais, 
kuriais praminė jas bažnyčia.

Nelaimingieji apsėstieji kalbėdavo su 
velniais, kovodavo su jais. kaip Achilas su . 
savo piktąją dvasia, bet šėtonas ir jo tar
nai pasirodydavo galingesni. Isikraustę į 
žmogų, jo lupomis jie burnojo bažnyčią ir 
Dievą.

Taip manė senovėje, taip daugelis tebe 
mano ir šiandien apie apsėdimą.

Nuo tų laikų praėjo 300 metų. Daug su
žinojo. daug išmoko žmogus per tą laiką 
Tamsumo ir prietaringumo mažiau be'iko. 
Ko seniau bijodavo, kame matydavo nik 
lają dvasią i - velnio žabangų?, ta dabai 
1 aip reikiant ištyrė. IŠtvrė ir “apsėdimą.”

“Apsėstųjų” ii dabar yra. Ir dabar gali
ma matvti ju priepuolius, tampymasi, rai- 
tymasi ir baisius šauksmus... Bet dabar ta 
tai kitaip vadina. Dabar tatai iau nebe 
Žmogaus r’ ic. 0—velnio ža’ angai bet sun 
] i ne;vu liga. I urią sukelia nervų ir sme- 
genu suirimas. Dabar toji liga gerai žino
ma ir ištirta. Dabar ją vadina “didžiąją 
isterija” arba “isterija epilepsija.”

Kai žmonės tą ligą ištyrė, jie suprato ir 
“velnio apsėstuosius’’ ir kodėl į žmogų įsi- 

. krausto “piktoji dvasia” ir kas nėr daik
tas “piktoji dvasia.”

štai kaip aprašo tą liga garsingi ir mo
kyti franeuzų daktarai Rišę ir šai ! o, ne r 
vų ligą specialistai—tyrinėtojai:

“Didžiąją i.rte rą paprastai įvaro koks 
r.ors sielos sujaudinimas. Ligonei pasida
lo negerai Ji randasi liūdna ir pikta. Fas 
1 vm prasideda regėjimai. Ji mato įvai ių 
bkurių gyvulių: kates, žiurkes, vorus, 
sraiges. Ligonė nebegali nurimti: ji pa
moksta ir nežmoniškai šaukdama bėga lau
kan. Staiga pradeda ja tampyti; kvėpavi
mas pasidaro nevienodas, pradeda smal

kiai širdis plakti, seilės teka. Kai kurios 
kūno dalys nebejunta lytėjimo ir pagaliau 
visas kūnas pasidaro nel>ejautrus. Taip 
prasideda liga.” v ,

“Paskum užeina pats priepuolys.”
“Jis prasideda tuo. kad ligonė nustoja 

sąmonės. Jos kūnas sustingsta atlaužtomis 
į užpakalį rankomis ir išsižiojusia burna. 
Tiktai viena kuri kūno dalis, pavyzdžiui, 
ranka arba liežuvis dąr bent kiek kruta. 
Pagaliau ir ji nustoja judėti. Kūnas ap
miršta ir nejuda. Paskum kūno nariai pra
deda greitai stirenti ir vėl tiestis po kelis 
kartus per sekundą, veidas persikreipia ir 
iš burnos eina putos. Po penkių minučių 
kūnas griūva be judėjimo ir visai be jėgų.”

“Po kelių minučių liga pradeda kitaip 
reikštis. Ligonies kūnas susilenkia lanku, 
taip kad kojos beveik siekia galvą ir taip 
pasilieka kelias minutes. Tokią būklę gy- 
dytojai vadina ‘tilto arka.’ nes tikrai jis 
primena nedideli tiltelį. Po ‘tilto arkos’ 
eina keliata smarkių judėsiu: kūną meta 
aukštyn ir jis lyg ore kaba. nes remiasi tik
tai pakaušiu ir alkūnėmis. Kartais jis tie
siog stovi ant galvos. Paskum jis krinta ir 
vėl prasideda visi tie judesiai iš naujo ir 
atsikartoja 10—20 kartų. Kartais juos ly
di nežmoniškas šauksmas, rankų mojavi
mas, veido kraipymas, liežuvio Raižymas. 
Sąmonė palengvėle pradeda gryžti.”

"Po to ligonis vėl atsimaino. Sąmonė 
dar labiau atsigauna. Ligonis pradeda 
kliedėti. Jis mato visokius regėjimus ir vi
saip kraiposi, vartosi ir labai greitai. Ligo
nis čia prašo pasigailėti, čia ima baisėtis, 
čia bailiai slepiasi nuo pašalinių akių.”

“Tuo paprastai priepuolis baigiasi. Bet 
kartais priepuolis dar negauna galo. Ligo
nis j amažė'i atsipeikėja. Jis ne judrus, 
bet daug kalba, atsimena praeitį, nusi
skundžia savo likimu. Kartais vėl mato re
gėjimus, tokius pat kaip ir ligos pradžioje: 
jis vėl mato visokius gyvulius, kul ių jis bi
jo ir reiškia savo veide skausmą ii siaubą.

Retas atsitikimas, kad iigoni vienas te- 
ištinka priepuolis. Po ramios atvangos,vėl 
prasideda priepuolis. 2b ir net 30 priepuo
lių gali eiti paskui vienas kitą.

Tatai—pilnas “didžiosios isterijos” pa
veikslas. Bet tokia pilna isterija gana retai 
atsitinka. Paprastai trūksta kai kurių ligos 
reiškinių; kiti. priešingai, esti labai smar
kus. Kai kurios “apsėstosios” ypač baisiai 
tamposi ir raitosi. Ligonė puola žemėn, 
stengiasi sau įkąsti, rauna sau plaukus, 
drasko rubus. Ji baisiausiai rėkia, staugia, 
nelyginant žvėris.

Nenuostabu, kad toks baisus priepuolio 
regias tamsiems žmonėms įkvėpdavo ir 
dabar įkvepia minti, jog ligoni apsėdo 
piktoji dvasia. Regėdams “apsėdimą” tik- 
įai galėjo tamsus žmogus apkvaisti ir jsi- 
baidyti. Dabar dvasiomis daug mažiau 
žmonių betiki.

Bet ir dabar atsitinka “velnio apsėstų
jų:” ir dabar jie mato tuos pačius regėji
mus: žvėris, numirėlius, velnius; taip pat 
bėga nuo tų vaiduoklių, taip pat tamposi, 
šaukia, keikiasi, burnoja Dievą. Reikia 
tiktai palyginti mokytų daktarų ligos ap
rašymus su senovės vienuoliu pasakoji
mais apie Ludeno. Madrido. Luviero ap
sėstuosius — tuojau kris i akis didelis jų 
panašumas: tos nelaimingos mergaitės, 
piktosios dvasios, yra tolygios gydytojų 
Pišės ir š’arko ligoninis. Visi apsėdimo pa- 
''miai y'a tie pat’s, tiktai kito’ i? ligos 
aiškinimai. Sc: < vės mat-’ tojams čia atsiti
ko t; i”. 1-i io f’ažn- i atsitinka b t kokiems 
mat'tojams: ;ie tikrai matė i teisingai 
?pnšė. kri net risimai aiškino. Dabar 
žingsnis po žinrsrio. pm'k^Las icaiš’ ina vi
sokias ’ asla’ tis. Ji? iėaiškino ir šias sl’ap- 
tingas istorijas, pasi kurias mus iš ž.i’o 
sios senovės.
Kaip ir kas ser.vveje išvarydavo velnius?
štai kas itin Įdomu. Visose tautose ir vi- 

•ucmet budavo žmoni ’, kurie .i?varydavo 
vel’-i-s i: ;<;s"‘s+u:u. K ? iu ui Lud j^Ta 

kai. 1 : in t; i da;*ė dakt ”-’s Ž^r:ė. 
’v.'va-r-as ' hi ą Štai. pavzc’žii i.^ip. 

f' avf’a’ o varius iš : pssstuju - šve’itaeis 
'rir: rr as. Tatai s' ,;' iai ;r rašvta vieno- 
e itak’ 1 nugoje. Iš tos kry->-<’s da>' matyti, 
og tų laikų ž neorių ruoši: džiai tikėta vėl 
.liais.

“Velnias -au senai buvo a; sėdęs vieną 
(mote i kę. kilusią i- Mrano miesto,”—ra 

omą vienoje senovės krv‘ oie — “?v. Be:- 
ns n o gyvenimas.” — “Velnias taip ią ž” 
’uauriojo. jog i labiau buvo panaši į bai
dyklę, negu į žmogų.” (Vadinasi, ta mo
teriškė sirgo nervų liga i,- buvo mėšlungio 
iškraipyta.)

vaduUir.su
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KOVOS SU JAPONAIS TARAWA J musu baržos motorą, įimtas 
SALOJ, RAMIAJAM VANDENYNE.

----------- —Per dešimti minučių
pasitikus mus j^įojo bangos, nebe

veikiant motorui. Ta dešim-
Gilberto salų grupėje 

pietinėje daly Ramiojo van ! 
denyno, nesenai ėjo didelės 
kovos su japonais. Žemiau 
dedame vieno marino Įspū
džius, kaip jie buvo atpasa
koti laikraščių korespon
dentams. Kalbama apie Ta- 
rawą salą ir ten ėjusias ko
vas.

—Tik dabar pradedu at

greitai išnyko,
Tiscią tikrovę. Į mus pra
pliupo kulkų lietus: supra
tome, kad piiešas yra stip- 
esms, negu manėme.
—Taip ir buvo

tis minučių buvo dešimtis 
(i gu dienų, šiaip taip sutai- 

• . . sėm motorą, šiaip taip išli- 
Priešo 1 bom nesušaudyti — dau-

kulkos mus statė j vis didės- gjalsja galbūt dėl to. kad 
ni pavojų, reikėjo trauktis mums pasitarnavo staiga 
ii vėl pulti. Jau buvo pietų atėjusi vakaro tamsa. Ir ji 
metas, o musų darbas ton atėjo kaip tik laiku: Į musų 
mažu nebaigtas. Gaunam iajva smarkiai veržėsi van- 

gauti sąmonę — sakė man- Įsakymą perkelti Į kitą bar dvo ir bile momente gręsė 
nas. Niekada neužmiršiu to, zą tuos, kurie buvo sužeisti pavojus nugarmėt į juros 
kas teko pergyventi bėgyje į-, kurioie buvo sudėta amu- duona nes vandeniui išlieti 
72 valandų. Visa tai Įaugo r.iciįa. Visu galimuoju sku pompa’ jau neveikė.

botumu išimame amunicija j —Musu laimei, pasiekė- 
ir sudedam “gyvąjį tavorą’’ me Rrantą. priešo nepaste- 

sužeistuosius draugus, bėti. Greitai iš savo laivo

mano smegenyse ir vaikšto 
mano kraujuie. Tai buvo 
kovos, kokių iki šiol nėra 
matę ir marinų korpuso ir Taip
laivyno vyrai. baržą iinKui musų transpor- į kitą

—Buvo šeštadienio rytas. to. Kiekviena minutė yra mus jr gražus, o mes nežmo- 
berods ketvirta valanda, brangi, priešo kulkos nelau- niškai išvargę. Nereikia 
Gavome Įsakymą apleisti kia—skina visus, kuriuos jurns aiškinti, poilsio klausi- 
transpoito laivą ir sėsti i pasiekia ir gali skinti. mas mums buvo pirmas
baržas. Musų kelionės tiks- —Sakiau, kad mus pasi-i klausimas. Negalėčiau jums
las — užimti Taratva salą. tiko kulkų lietus ir buvome išaiškinti, kaip užmigau. Ži- 
Už valandos laiko buvome priversti trauktis. Vidurdie-! nau tiek: tik penktą valan- 
apie šešiatą mylių nuo sa- nvje puolimą panaujinome, dą ryto buvau pažadintas, 
los. Tuo pat kanu pasigirdo Gyvybinis reikalas vertė pa-i kai vienas priešo lėktuvas 
kanuoliu baubimas — šau- siekti krantą ir ten isitvir-:padalė nelauktą vizitą. Bū

timi. Mums ji nepasiekus, ir vau pasilsėjęs ir jaučiausi 
kiti negalės pasiekti. O kas geiai, nepaisant to. kad 
svarbiausia: negausime a- priešo lėktuvas nuolat mus 
municiios ir kitko. Vis dėl vaišino bombomis. Tie ja- 
to. kad bandymas pavyktų, ponukai matyt prasti taiky- 
reikia turėti greitas susisie-' tojai — jų bombos krito ne 

nepajėgem su- Rimas su musų karo laivais. Į musų pozicijas, bet toliau 
esančiais toli nuo kranto, j į vandeni.

—Šaudymas tęsėsi per 30 Mes žinome, iš kur eina —Tai buvo ne paskutinės 
minučių. Vienas šovinys priešo kulkų lietus ir reikia kovos su japonais. Mes išli- 
matyt pataikė i dideli pne- mūsiškius informuoti. pome, bet turėjo išlipt ir ki
šo pastatą, ten matėme __Paskubomis iruošėme li musiI draugai; buvom rei-
smarku gąisp Vėliau pa- kalingi ir gyvosios. ir negy-
aiškėjo, kad toje vietojo infolTOacijy bet’vosios pagalbos — žmonių.

tos pat radijo bangos pne-1 amumciios ir mais
tui pasakė, kur patys esame. i?- kranto į krantą, nuo
Vienas kanuolės šovinys nu- akmens ant akmens turejo- 
kiito už 50 jardų nuo'musų me M' * visur buvom vai

Pain pat skubiai siunčiame ėmėme amuniciją, maistą ir 
laižą linkui musu transpor- Rita. Vakaras buvo toks ra-

dė musų karo laivai. Sala 
buvo apšaudoma nuo galo 
iki galo. skersai ir išilgai. 
Matėme šovinius sprogs
tant ir jų sprogimas buvo 
toks stiprus, kad savo bar
žoje dažnai
sikalbėti.

pnesas buvo sukoncentra
vęs svarbiausią dali savo 
jėgų-

—Mes artinamės pne
kranto ir džiaugėmės, kad .'''sm-o^maš'' buvo šinami kulkomis._______
taip lengva pnesas nugaiš- tokg ’marku^ gd mus api. jome sunkiai ir ilgai kovoti:

pvle vandeniu ir geležies '■ kovoti ne tik uz paėmimą
skeveldiomis. Antras kiek “- Tai buvo sunkios kovos.

ti. Ir aišku kodėl: mums pa 
deda karo laivai: be to, 
greitu laiku padės ir karo 
lėktuvai.

—Tą savo džiaugšmą pa
sakiau marinų, kapitonui 
Farkas’ui. iš Detroito. Jis 
pažvelgė i mane ir prabilo 
tokiais žodžiais, kurių ir 
šiandien negaliu užmiršti.

“Neduokit valios savo vil
tims’’-—sakė kapitonas. Kar-

mažesnio kalibro šoviny. .
sprogo prie pat musų laivo daug kraujo teko pralieti, 
ir jame prakirto didoką ^5 tnes paėmėm viršų, lai- 
skvlę. Nuo komanduojančio nuėjome. G daoar—dabai 
laivo gavom Įsakymą iš- turim progos atsigauti ir pa 
jungti savo radiją. Mat. ra- galvoti apie tai, ką pergyve- 
dijas nors ir geras daiktas, P,orne. Pef ^as. valandas, 
bet jo bangos kartu išduoda Pagalvoti apie save ir tuos 
musų pozicijas. musų draugus, kune buvo

—Tik penktą valandą va-,su mumis, bet kurių daugiau 
kas. Nereikėjo laukti ir su- kare' musų jėgoms pavyko nematysime.
pratau, kad jis sakė tiesą. išlipti krantam Niekada ne-:

—Oras buvo stebėtinai užmiršiu to paskutinio ir
gražus, dangaus skliaute sėkmingo bandymo. Priešas 
mirgėjo ir pynėsi Įvairiau- visą laiką mus apšaudė ir

NACIŠKŲ BARBARŲ 
DARBAI LENKIJOJE.
Nevv Yorke leidžiamas

sios spalvos — tikriausia nevisai blogomis pasekmė- lenkų biuletenis “Polanc 
svajotojo karalija! Bet ji mis. Jo šoviniai sugadino, Fights” gruodžio 20 d. lai-
-----------------------------------------------------------------------doje duoda šiurpų vaizdu

apie Rajsko koncentracijos 
stovyklą Lenkijoje. Pabė 
gęs' iš tos stovyklos lenkas 
sako:

“Aš esu pirmasis belais
vis. kuriam pavyko ištrukti 
iš Rajsko pragaro Į laisvę. 
Nenoriu daug kalbėti apie 
Rajską: teisybė apie jĮ yra 
taip šiurpi, kad daugelis ja 
netikės.

“Tai nauja stovykla. Ji 
randasi už šešeto mylių nuo 
Osv/ietimo stovyklos, pa
stai’ ta ant dumblo, pramir- 
kusio kankinių krauju. Net 
šiandien, būdamas jau lais
vėje. regalin ramiai apie 
šią istaieą galvoti.

“J irmoji grunė belaisvių, 
krria buvo perkelti iš Os- 
jviecimo i Raišką, susidėjo 
iš i.300 žmonių. Už keturiu

Vokiečiai Ruošiasi Apsigynimui

( aukdand alijantų invazijos vakarų Europon, vokiečių 

st’.itvgai apžiūri savo furtif kaciįas. .Jų vidury čia matosi 

pats feldmaršalas von Rundsledf. vyriausis Vokietijos jė

gų \adas vakaruose. ,

Alijantų Spėkos Apsupa Burmą

Prieš karą Burmą valdė ąn^lai. Per tą kalnuotą kraštą buvo nutiestas žinomas Burmos 

kelias, kuriuo alijantai teikdavo karo pagalbą Kinijai. Japonai Burmą užėmė ir tą kelią 

uždarė. Babar alijantų spėk s pradėjo supti Burmą aplinkui ir tenai galima tikėtis 

smarkių kovų su japonais.

KAS MUMS RAŠOMA
Didžiausi “revoliucionie

riai’’ pasidarė didžiausi
reakcininkai.

Senas musų draugas iš 
Detroito rašo:

Kaip aš žiuriu, tai išs. 
gimimo procesas niekur 
taip greitai nesivysto, kai. 
komunistų judėjime. Kaio 
čia
skelbė
ją.’ o šiandien jau išversta 
i šiukšlyną ir Kominternas 
kuris tą ‘revoliuciją’ tuiė.?> 
Įvykinti. Zinovjevas. Bu 
charinas, Trockis ir kiti L. 
nino bendraminčiai senai 
jau sušaudyti kaip ‘išdavi 
kai.’ Dabar Stalinas lie1?' 
jau ir revoliucinį Rusi* 
himną iššluoti už tvoros. 
Komunistai jau nesi vadina 
nei komunistais — ‘demo 
kratais' virto. Net mūsiškiai 
penktakojai skelbiasi ‘de
mokratiniais lietuviais.’ Iš
sinėrė ne tiktai iš komunis
tų vardo, bet kratosi jau ir 
‘draugo.’ Giuodžio 4 d. ‘Vii 
ny’ L. Piuseika M i žarą va-; 
dina jau ne ‘draugu,’ betį 
‘broliu’—‘brolis Mizara.’

“Greitai komunistai šoke* 
pirmyn, bet da greičiai 
traukiasi atgal. Didžiausi 
‘revoliucionieriai’ pasidarė 
didžiausi reakcininkai.’’

SUMAŽINO NAUJŲ DVI
RAČIŲ GAMYBĄ.

Kainų administravimo ofi
sas skelbia, kad sausio mė
nesyje visose Jungtinėse 
valstijose bus leista padirb
ti 15.800 naujų dviračių— 
per pusę mažiau, negu leis-, 
ta dirbti giuodžio mėnesy.

ATŠAUKĖ SUVARŽY
MUS KINAMS.

Costa Rica parlamentas 
atšaukė visus suvaržymus, 
taikomus kinams ateiviams. 
Tai yra piimoji šalis Pietų 

i Amerikoje. kuri atšaukė 
tuos suvaržymus.

Sveikata—Brangiausi? 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis/ 
Augiimm is. Žievėmis ZjeHajs. Sėk
lomis ir Tjapais. Joje teb>a 311 vardų 
visokių aii/alų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
lisias gydo ir kaip reikia vartoti, 
f Prašau iš Kanad->s štampu nesiusti. 
Kanados doleris dabar tik SO centų.) 
Kaina fn nrisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųst, Money Orderiu, arba 
iK>pierinĮ doleri laiške. Adresas: (-)

PM’L MIKALAUSKAS
140 Athens Street,

SO. BOSTON. MASS.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

t j ALĖXANDER’S 
5 CASTILE OLIVE OIL 
S SHAMPOO
l padarytas ii tikro- 
♦ jo Castile mnilo.

f

U. S. P. Išplauna 
i pleiskanas ir viso- 
į kius kitos nešvaru- 
r mus ir sustiprina 
! odą. 50c. už bonką.

■ apie nacių konfiskuotas 
amerikiečių nuosavybes ir 
investmentus. Skaitant su-

ALEXANDER’S HAIR J 
vestmentų vertė siekia dau-J REFRESHING TONIC !
giau biliono doleriu. IJAKeją ir Odą Gydančių Vaistų J

--------- ------------ . _lo- . I j Mišinys. Pažymėtina gyduolė dė! J
i Washingtoną Retas tiki kad Vokietija • plaukų šaknims tr odos gydymui. J
)tl Kultuosius įgulės visus nuostolius Htlj-lj” Pasižymi savo geram u. Prisi u n- • 

Ne tik Amerika, bet • riam pėr Paštą j visas dalis Su- } 
vienytų Valstijų. i

iuk r.eealima, nes Bimbos . .... , , . . ,
i.,etyžas nukentėtu. Mano, >r nuosimt-ius. tokių in-, 
manymu, Bimba dabar tu-!
lėtu mobilizuoti savo vais
kų ir siųsti Į 
vė’ pikietuotiRumus, kaip pikietavo 1941 gintimetu vasarą. O gal da ge- visa Europa reikalaus nuo-į 'riau butu Rooseveltą visai stolių atlyginimo. Naciški,

comunistų judėjime. Kai? r:>;aHnti ir jo vieton pasta-!vandalai yra pridarę tiesiog'*
IH S6nHl - i>-------- . milyini^kn TTiiosšt žiliu 0
kelbe pasaulinę revohuc;- Go?„o<lin Bimba, walieį----------------- --------- -o icvtve' •; * _ __ « • ■ - —-- - ■ ■ ■ ■Senas Kalvis, i

i "JSŲ INVESTMENTAI
NACIŲ VOKIETIJAI.
Hitleris yra konfiskavęs 

už bilioną savasčių.
; baigsis šis karas, na- 

Vokietija turės atlygin-, 
: ne vien tuos nuostolius. į 

kokių musų šalis turėjo ka
ro operacijas vedant. Ji tu-' 
rėš atlyginti ir musų šalies 

, i.iečiams, kurių nuosavy-į 
bes ar pinigus Hitleris su-i 
konfiskavo. Iždinės depar
tamentas turi surinkęs žinių

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių 

•onotų kojų ir nuo kaulų gėlimo 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
• uo Reumatizmo. Kurie turite kokiu? 
lesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
įtarimą ir busit patenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa

PAJIEŠKOJIMAI
Ką Bimba darys su Prezi

dentu Rooseveltu?
Antanas Bimba savo 

“Laisvėj” anądien paskel 
bė dekretą, kad Ameriko. 
generolas Patton turi b 
pašalintas iš vietos ir nu 
baustas. Jisai iškoliojo šit? 
Amerikos karininką bevei!- : 
tokiais pat keiksmažodžiais ! 
kokiais Stalino prokurorą.- į 
Višinskis k Jiojo Maskvos'

<?vrUiu kai’a5%abėffauUjo?lte,’8me pi ,r‘,OsiUS ,evo!i.u!
• ’ j p -'J icijos vadus. Bimba stačiap liko nedaugiau 140 zmo-! ' , - , . v.
rto. Iš 12.(no h,su belais-'i:a-’akpl..^,l.7n'Pa,'0"I'‘‘ , 

!uie bnvo uždaryti eeda H,tlelll'L
Ra’sko sfowklo’e liko gyvi Bet štai. nuskrido Italijon ’ 
ves ?pie du š’rrtai. ■ prezidentą.- Rooseveltas iri

“rievriasdešimt^ devyni eražiai su generolu Patton- 
rr n<imčiai visų belaisviu, pasisveikino. StJgi vžęs A j 

pa 
vrr

Aš Vincas Cilcius pajieškau Anuf 
-r> C.k-iau . kuris 1912 metais gyve-Į 

<> ’.ianrhester. N. II. Prašau paties 
-n atsišaukti arba ka nors apie a 
•int, man pranešti, už ka busiu dė- 
ingas. ' Vincas Cilcius.
-i: r.iderts VVoodhaven, N.Y.

Aš. Ona Jovalienč (I'ilipavičiutė). 
a.iirskau .Albinos l.učinskaitės. kuri 
odos l'.'20 motais gyveno 29 Walla- 
c :t.. Methuen. .Mass. Prašau jos 
ačv s a;, išrūkti arba ką nors apie jį 
inanė u ’>ranešti šiuo-n - "tiašu;

Mrs. Anr.a Jovrall,
93 Day State Rd.. Methuen. Mass.

Pajieškau pusbroliu St. ir Kaz;o 
'arnų. Jie kily iš Krakių parapijos 
r l o vinis'ių kaimo Jie patys arba 
as juos žino teiksitės pranešti man 
ų adresą. (2)

Boleslovas Zv'kas.
70? Portand st.. Baltimore, Md.

APSIVEDIMAI

u;’.,■omu’ Ra ško stovykloje, me’ikon Į iezidentas 
a ha rnra’sbpami nacišku reiškė, kad ien. Patton

'p’ 11

ALEXANDER’S CO. {
414 W. BRO\DWAY

SOUTH BOSTON, MASS. Į

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

l.iefavių Žinyčia

Ypatingai dabartinė* bri kar < nybea gadynei? birk. u-na, turėta 
perakaityt. nea tib tada gtlea aiikiai aopraati |ne»a a»«im«

Knyga didelio formato, ton poalapį. Kaina p- piero. apdsrn(9 
—1 09; audimo apd.—$1.25. Pi ■■<«* galima aiųari ,Hiuier>ni u rj 
arba “Money Orderi”. Adraae *Mt sekančiai-

KELEIVIS, 636 Broadw«y, So. Boston, Mass.

Karas E

vėzdais, arba nri- vienas gabiausių musų ka 
purvinuose liugy- rininku ir. uirbut. bus pa 

osm” keltas svaigesnėms parei
Tain ebiasi HitLrio “ntr- goms.

r’i’ - i*’ fraciri^ okupuotoje Na. tai ką dabar Bimbt 
T enki’oje: taip iie sklei- da»va su p «ridentu Roose 
džia “vokiška knpurą.” Kas veltu, kini- nepaklausė j 
daroma Lenkijoje, aišku, bimbiško ui azo pašalint 
daroma ir kitose nacių oku- gen. Pattoną iš vietos? Pr; 
puotose šalyse. lei-'ti ’itol i d dyką tylomi

vi doru 
r

Par—1 -n apsivedimui merginos, 
-'n: r kaip 25 meUi amžiaus.

< i- -j v-tipina'-. 5 pėi.i įr x rot ų. 
er ų !<’>■> svarų. *' v v r i duosiu į 
i j na rimfn laiška. AtJrt • uokit:

H. K.. <1>
Blevry >t., Montreal. Quc., 

Canada.
21

Paii<--k.'u ,m> vodįr ui merginos ar
•i'-'... be vaikų, kuri gerai išrodytų 
• my .’tu dorą gvveni ną. nesene.snė 
aip 42 n. tu. Pinigu nereikalauju. 
., e i pr dūrines vaikinas, turiu 
zni ir p3 gų. Prašau su pirmu laiš

ki pri-1 : ti ir savo paveiksią, kurį 
i"ra/:: u ar! pirmo pareikalavi- 

Kur: >- nemanot, tekėti, prašau 
erašinėti. (1 >

t*. L. Alukas..9 V. perior t., (Yie’ign, III.

I

uropoj e
Jei norite žinoti apie karą ir kitu* pasaulio 
įvykius, tai skaitykite "Naujiena*".
"Naujienos" yra pirma* ir didžiausia* lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas" iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $6.00. Chicagoje ir Europoje—S8XXk 
Money OrderJ ar čekj siųskite!

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Su*(pai/nZznta( kopifa puitąttmt

Iii I



Ko. 1 — Kaprio 5 3-, 19 ii m'» fieitas Poslapis

t

Moterims Pasiskaityt
A * at cinrom tvadvoSI SKYSIU TVARKO M- MICHELSONIENĖ.

PEILIS IŠBUVO PILVE 
5 METUS.

Puošnios Špilkos Priduoda Įvairumo u

vyro-globėjo. kad butų kas 
uždirba duoną jai ir jos vai
kams. O tačiau moterys taip' 
pat pameta namus, kaip ir į

savo pilve 8 colių lipo sU- ; b H I
lavą peili ir nejautė jokio *

dirbo

Tūlas troko vežikas pietų 
Afrikoje 5 metus išnešiojo

blogumo, visą laiką 
sunkų darbą. Tik dabar, pc 
5 metų. jis pradėjo jausti 
pilve skaudėjimą, ypatingai 
atsisėdus. Kadangi skaudė 
jimas darėsi vis aštresnis ir 
jkiresnis, jis kreipėsi pas 
gydytoją pasiteirauti. Jc 
pilvas buvo peršviestas X 
spinduliais. kuriame aiškiai 
matėsi peilis.

šitam žmogui buvo pada
ryta operacija Groote 
Schuur ligoninėje ir peilis 
buvo rastas viduriuose. Pei
li išėmus, žmogus pasveiko 
Į 17 dienų ir sugryžo prie 
savo paprasto darbo.

Peilis išbuvęs 5 metus vi
duriuose blizgėjo tartum ką 
tik nušveistas. Ant peilio 
nebuvo jokio rudžių ženk
lo. Jo baltos kaulinės griau- 
nos taipgi nerodė jokių pa
sikeitimų. Peilis buvo visai 
papiastos rūšies ir dagi rū
dijantis ir labai aštrus.

Tas žmogus jokiu budu 
negalėjo išaiškinti ar atsi
minti, kaip peilis pateko Į jo 
vidurius. Jis tik tiek atsimi
nė, kad vieną kartą prieš 5 
metus jis buvęs išsigėręs, ii 
kai išsipagiriojęs, tai jam 
pilvas skaudėjęs atsikosė- 
jant ir atsikvepiant. Bet vė
liau jis nieko nejautęs per 5 
metus. Dr. D. Pilka.

laug suklysiu pasakęs, kad 
'larp lietuvių dažniau mote- 
.ys pameta savo vyrus, ne- 
įu vyrai moteris.

Kaip tat šitą reiškinį iš
aiškinti?

Poros nesusitaiko dau- 
riausia dėl to. kad viena ar 
kita pusė susiranda sau mei- 
esni partnerį ar partnerką. 
Teigu vyras savo moterį lai
to ųž nieką. įžeidžia ją, ne-1 
oaiso jos, nenori su ja nie-; 
kur išeiti, bet eina sau vie- į 
įas, tai ar galima ją kaltin- 
i. jeigu ji tokį vyrą pameta j 
r nueina su kitu. kuris mo-'
<a geriau 
■austi?

ją suprasti ir at-jKometa..
JO NIEKAS NELAUKĖ.
Einant karan ginti savo 

:alį nuo ušpuolikų, Pranelis 
□uvo beveik visų pamiištas. 
Niekas jam nerengė išleis- 
;uvių. niekas neteikė dova
nų ir niekas jo neverkė. Nie 
kas, išskyrus tik Barbutę, 
kuri su juo darbe susipažino 
•r karštai vienas kitą įsimy
lėjo.

Planelis buvo našlaitis. 
Jo tėvai mirė kuomet jis dar 
nevaikščiojo. Jis užaugo 
orieglaudoje. nes tėvai ar
timų giminių čia nepaliko, 
lis buvo vienu vienas, todėl

KELEIVIS, 50. BOSĮOfr.

Paprastos suknelės išrodo daug dailiau ir gyriau, jeigu prie jų prisegsi puošnią špilką, ko

kardą. gėlę ar kitokį papuošalą.

Keleivio” Knygų
Istorija, Kritika. Polemika, ristika jr kitos. Visos geros,

VISUOTINASAR BUVO TVANAS?
Bažnyčia sako. kad buvo, o moks

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
velias dienas vi.-ų veislių gyvūnas, 
kurie gyvena išsimėtę jx> visą žemės 
kamuolį T Kaip ji.-- galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo ats,rasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigu argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS
J DAINOSE.

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

' gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 

, Audekio apdaruose ................... 75c.

i BYLA DETROITO RATALI-! KŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių sočiai is- 

' tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
į kunigo pakurstyti bro&tvininliai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socin- 

į listai iškėlė užpuolikams tylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 

• sais teismo rekordais ir liudininkų

jų Metų rytą. vos pradėjus 
dienai aušti. Pranelis, pava
duodamas kitą kareivį žval
gyboj, krito nuo priešo kul
kos. Krito pačioj jaunystėj 
gyvenimu apviltas, niekeno

KODĖL VYRAI PAMETA 
NAMUS?

Šitokį klausimą gvildena 
“Woman” magazine tufas 
(b gal tūla) R. H. Read.

Autoriaus ar autorės nuo
monė yra tokia: vyras pa 
meta žmoną dėl to, kad jis 
niekad neketino jos vesti. 
Jaunam vaikėzui rupi ne 
merginos, bet prietikiai. Kai 
jis pamato judžiuose raitus 
Vakarų kauboisus keliant 
į padanges sausas tyrų dul 
kės, arba policiją šaudan- 
ties su banditais, jis negali 
tuo atsigerėti. Jis tik svajo
ja. kada jis pats galės būti 
šitoks “didvyris.’’

O kaip apie merginas? 
Nei vienas jaunuolis neturi 
prie jų patraukimo. Tiesą 
pasakius, jis visuomet gata 
vas duot Į žandą tam, < kaš 
jam prikiša męrgiftak

Kai vaikinas paauga ir 
pradeda bręsti, jo pažiūros ;i 

♦ merginas pradeda po trupu 
ti keistis. Jis neatsisako su 
jomis pašokti, kartais nusi
vesti į teatrą, užfundyt “so- 
dės,” “aiskrymo” ir tt. Ta 
čiau jeigu jam ateina mintis 
apie santuoką (apsivedi- 
mą), tai tas jam išrodo kaip 
geležiniai pančiai ant jo 
rankų.

Bet štai. sykį pasitaikė 
su juo susitikti merginai 
kui i. vėliau liko jo žmona. 
Kaip gi tai atsitiko, kad jis 
vedė?

Atsitiko taip, kad ji ža
vingais savo žvigsniais ap- 
jakino jį. Jis pasijuto pate
kęs į tokią padėtį, iš kurios 
yra tik viena išeitis—apsi
vesti. Ir apsivedė.

Bet jo prigimtis nepasi
keitė. Ji nuolatos vilioja jį į 
nežinomas sritis kažko jieš- 
koti. Ir todėl jis dažnai pa
meta namus, pameta savo 
žmoną, ir leidžiasi prietikių 
jieškoti.

Tai tokia esanti priežas
tis dėl kurios vyrai aplei
džia savo pastogę.

Bet jeigu taip yra su vy
rais, tai kodėl gi moterys 
pameta savo namus? Juk 
moteries padėtis yra visai 
kitokia. Jos prigimtis reika
lauja užtikrintos pastogės ir

ir sakydavo, kad jis niekam , . - ...
aeprigulL Jam augant, ma- neapverktas našlaitis 
žai kas apie jį paisė ir rūpi
nosi; bet dabar, dabar tai 
?au kas kita. Apie jį paiso 
ir rūpinasi jo numylėta Bar

ei gal kada ateity, kada 
senio doleriai išsibaigs, jo 
dusulvs Barbutei nusibos...

gyvenimą? Tai mano žodis MAISTO 
vyrams. * KNYGUTĖS

Dabar jus. džentelmenai, KALENDORIUS 
imkite balsą. Tik visi kartu
nekalbėkite!

F. Abelienė.

parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

_ klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
' nas katalikas ir socialistas. Parašė 
; E. Vandervelde. vertė Vardynas.
1 Kaina ............................................... 10c.

1-

ARMIJAI KEPAMA 
KIAUŠINIENĖ IŠ DŽIO
VINTŲ KIAUŠINIŲ.

Seietristika, Poezija, Jumo- 
visos įdomios ir naudingos.

LENGVAS BUDASIŠMOKT ANGLIŠKAI.
Mankius reikalingiausių žodžių ir 

•lasikalbėjirr.ų. Si knyga sutaisyta 
.aip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
.ienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
iiškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- 
r.ai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
jas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 

Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Vntra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. ilichelsonas. Pusi. 95. 
Xama ...............  ................................ S5t

KAIP TAPTI SUVIENYTŲVALSTIJŲ PILIEČIU?
Agniai išguldyti pilietybės įstaty
si -<u reikalingais klausimais ir at

sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Antra perz:ureta ir pagerinta 
oda \a—'a ................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS METU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 

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

KUNIGŲ CELIBATAS.
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįa, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
;un. Geo. Townsend Fox, D. C., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Įvairia ............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU | DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

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

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

žmonės kuria Der amžius? ši intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsui* Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina .................................... 10c.

SIELOS BAŲSAI.
Puiki knyga, daugy bė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Stnelstorius, 221 
puslapių. Audimo aodaraia ... 51=50

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ši knygelė aiškins, proletariato fi- 

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
‘ sūriausius nuoti- 

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

Mėsai ir sviestui pirkti i u
dos stampos su raidėm L, M __________
N. P ir O iš 3-ČioS knVgytėli ,*?mdo pasaulyje įva v- • , taus, tai perskaitykmirt AiAtn nohn raiL v_» _ • v _nuo Naujų Metų jau nebe
geros. Dabar galioja rudos 
stampos R ir S. Jos bus ge
ros iki sausio 29 dienos.

Gal tada Baioute pnsimins: Kiaušinis sunku išlaikyti Nuo sausio 9 bus gera jau ir 
Putė. Jis dabar jai plūkiau- brangias n laimingas ilgesniam laikui, jei T stampa.
šo, o ji jam. jaunos meiles valandas?! n-„o .. 1 . _K?kiVl.ai ^‘■Sj^vk'jTv^ksk^aSs'?^ reiklų įrengimų- Kenuotom, dartovžms 
me ! Dabar jie abu džiaugė- iau nebtL. S>ld-vtuv« ,r «<•«». <?»?• dabar galioja žalios stam-
si kad per sunkias pastan- o 4 J sims yra geras maistas ir 10 ;x v ~ .___per sunkias pa 
gas, dienom dirbdamas, 
vakarais eidamas mokyk-

tralima9 i7*“~ "7 geiaB 11 J.,J pos iš Ketvirtosios Knygų-
° ' Barbora Gur,kienė. “V P^aa «"m- .« su raidėm D. E ir F. Jos

jos yyiai, ,,liaujantieji uz- bus geros įkj 20 sausio. Gi 
stampos G, H ir J bus geros 
iki 20 vasario.

’on. Pranelis pasiekė aukš- ..gxTI-DC 4Anic \jvdam sieniuose. 
tesnį mokslą. Kada jis su- MOTERS ŽODIS VYRAM. Su kiauiiriais kurie siun-

Nuo to laiko, kiek mums čiami armijai, daroma šigryš iš karo, jiedu apsives ir A,Uv «.v įamu. , .
bus laimingi. Dabar jiedu yra žinoma rašytoji istorija, taip. Jie sudžiovinami ir pa Cukrui skj

buvo neperskiriami, visur, vyrai nieku geru nepasižy- verčiami į miltus. Paskui -tampa N r. -9
kartu ėjo. ateitį planavo ir mėjo. Jie barėsi privačiai, juos reikia tik sausoje vie- s,os Knygut«8-
gyveno svajonėmis apie kėlė riaušes, darė blogą sau toje laikyti ir jie nesugenda
laimingą rytojų. ir kitiems. Dabar mes turi- Armijai duodama kiauši

Atėjo laikas skirtis. Bar- me, kun- nienė padaroma šitaip:
bute palydėjo Pranelį sto- xa(bname 
tin. Jis jautėsi labai laimin
gas ir nieko daugiau 
>ė. Jo Barbutė išlydėjo 
karan. apkabinus karštai 
pabučiavo prižadėdama bū
ti jam ištikima iki mirties.
Atminčiai ji davė jam savo 
fotografija ir prižadėjo ra
šyti kas diena. Taip jiedu 
atsiskyrė. Atsiskyrė ant vi
sados !

kami. Šimtui kareiviu imama

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiau 

faktais parodo. Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapital’zmas. Kaina 25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

daugybė straipsniu, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kairia .... 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigą?- 

Hans 5chmidt New Yorke papjovė
,?avo meilužę, Oną Aumuller’aitę. skiriama juoda Knygelė.su fotografiškais atvaiz- 

jš Ketvirto- dais Kaina ..................................... 10c.

Ji gera iki i dėlko REIKIA 
sausio 15 d. ir duoda 5 sva
rus cukraus. Valgyt ir gert reikia dėl to, kadČevervkams N r 2,onsj’, ?tšaVs nepagalvojęs žmogus.ryKams įtampa ai. get dėl ko gl nonsi? pgj ko vaigio 
18 1S Pirmosios Knygutes žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-

ŽMOGUI GERT IR VALGYT?

Tai vis pasėka to. kad vy- dvi galioninės dėžės kiauši- pasilieka gera neribotam žSū?du°Dė!ktazmogu^PrAuak^kr^is,

kitę valdyt pasaulį mote- Viskas sum išoma. iškepa-

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos

knygos neįsileiažia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikhss nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .— į..00

KUR MUSŲ BOČIAIGYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė bu.-o šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kain 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
c įdėlis spalvuotas žemlapis parode 
utąteigtes .nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė sietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do- 
k-imentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais, 
-utartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
• nyga. bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ SI .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 DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklumacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliocionieriškos, 
tautiškos, kumoristlškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra r>a- 
gerinta laida. Kama .................. 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Na

ci is i tikintis Vyras: (2» žydinti Giria; 
f3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia Jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikio tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šita knygute. Kaina 10c. 
“Keleivi*,** 636 Broadway,

South Bocton, Mm».

Kas taipgi neribotas.
Kuro aliejui dabar via

vartojami antrojo perijodo 
kuponai, bus geri iki 8 vasa
rio. Nuo sausio 4 dienos ga
lioja jau ir trečiojo perijodo 
kuponai. Jie bus geri iki 14 
kovo. Ketvirtosios klasės

rims. Ir nesirūpinkit dėl pa- ma—ir kiaušinienė gatava, 
sėkmių. Tiesa, buvo laikai, Vienas a: nijos korespon 
kada moteris buvo skaito-' dentas sako kad tokia kiau 
ma silpno proto ir silpno ku-, šinienė panas į keptą bly
no padai u. Bet tie laikai ną, bet mai -tinga.
praėjo ir daugiau negryš.'---------------------------------
Žiūrėkite, kas dedasi šian- Pirkit Karo Bondsos ir Stam
dien. Daugelis moterų dir- pas. Kas savaitę įdėkit į juos kuponas duoda 10 galionų 
ba fabrikuose vyrų darbus nemažiau kaip dešimtą savo aliejaus, o penktosios klasės uždarbio dali. —50 galionų.

Išpradžių Barbutė savo 
prižadėjimą pildydama ra
šė Praneliui kasdien, atkar- ir gerai juos atlieka. Jos yra 
todama ir užtikrindama dirbtuvių vedėjos, mokyto
jam savo meilę. Pranelis gi jos. rašytojos ir filosofės, 
buvo linksmas ir išdidus. • • 1Jam rodėsi, kad Barbutei Taigi. Į^yen.mas veda
jis galėtu visą pasauli llžka Pnekfl lr motc™ K31' 
•o f- - - 1 - tuieti sau tinkamą vietą po

x » v x- 1-1 • musų saule.Bet Barbutei laiškai pra- pet safcorna kafj moters 
dėjo reteti. o ant galo 11 \i- vjeta virtuvėje. Nuo to ji ne

EDELVEISAS.
M. Girk'j. tarnu numirėlio apdangalu 

Ledas i: diegas nenyks- amžinai dengia Alpių viršu- 
tamu numirėlio uždangalu ,r vaespatauja viršum jų 

’ amžinai dengia Alpių vfižu- tyl?-^'n<Was >^i- 
sai sustojo. Pranelis rase ir atsi?ako. Tai garbinaa vie- ir.pespatauja jose salta •
siuntė telegramas bet tai ta Paimkime vyrą.' kuris tyla-’^ngas išdidžiu JBet> įy? kad tam kad kaž- 
meko negelbėjo. Atsakymo staiga netenka savo žmo- aukgtumŲ . .ejima>. kam apįe žemės
nuo Barbutes nebu\o. nos-šeimininkės? Pripratęs Beribė rimgaus dykuma ’ nelaimes ir”apie nuvargusių

Po kelių mėnesiu jis suži- prie jos gamintų valgių ir jų viršum ka nų viršūnių ir ne- (žmonių kančias,—pas ledų 
nojo nuo kito kareivio, kad netekęs, vy ras skundžiasi ir suskaitome? liūdnos šviesa ! pakojį, amžinos nebylės ty- 
jo numylėta Barbutė ištekę- dejuoja, kad jam bloga. UJ akys viršum snieguotų!]os karalijoje atsiskyrusi au
jo už tuitingo senbernio. Ta Netekęs savo mylimos viršumų, 
meilė, kurią jiedu taip ger- žmonos ar merginos-suža- Pa^ kalno pakoiį, žemės
bė ir brangino, ji pardavė dėtinės. vyras taip pat jau lygumose, auga ir kenčia nu- _ __  _
seniui už dolerius. Tas Pra- čiasi kaip “be galvos.” vargęs lydimų valdovas— gaus dykumoj? tylėdama, 
nelio jautrią širdį taip pa- Taigi, ne visuomet vyras žmogus. miaukia išdidi saulė, liūdnai
žeidė, kad jis pradėjo visai yra išmintingiausias, ne vi- Tamsiose žemės duobėse'šviečia nebylys mėnulis ir 
nepaisyt kas su juo atsitiks, suomet viską žinantis ir vis- vaitojimas ir juokas, įtūži- tyliai mirgėdamos žiba žvai- 
Jis vaikščiojo lyg apsvai- ka galintis sutvėrimas. Jei mo riksmai meilės šnibžde- gždės... 
gęs. Noras gyventi jį visiš- taip, tai kodėl mums mote- sys... tai da įgiagarsė žemės Ir šaltas tylos uždangalas, 
kai apleido. Jis siūlėsi eiti rims nereikalauti savo tei- gyvenimo liūdna muzika... nusileisdamas iš dangaus, 
visur, kur tik gyvybei gręsė siu? Moters vaidmuo gyve- Bet kalnų Iršunių tylos ir laiko apglėbęs ir naktį, ir 
oavojus. Kareiviams jis sa- nime labai didelis. Ji įrodė žvaigždžių abejingumo ne- dieną atsiskyrusią gėlelę— 
kydavo. kad iis našlaitis, savo gabumus. Kodėl ji nt- jaudina sunkus žmonių at- Edelveisą.
niekas jo nemyli, jis niekam galėtų valdyt pasaulį ir pa- dusiai, 
nereikalingas. Ir taip, Nau- daryt laimingesnį žmonių Leda? ir niegas nenyk?-

kalnų gėlelė- 

O virš jo begalinėj dan-

ga liūdinti 
Edelveisas.

Išvertė
Arėjas Vitkauskas.

V

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Parašė

M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga 
vis” Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS" 
636 BR0ADWAY, 

BOSTON.SC. M A SS.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONI

7747 Navy Avenos,
Detroit, Mich.

j

Knygel%25c4%2597.su
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‘ Revoliucija’ Bolivijoje 
~Keno Naudai?

Gruodžio mėnesio pabai- Pirmasis ir geriausias pir- 
goj iš Bolivijos atėjo nelauk- kėjas šiuo tarpu yra Ameri- 
ta žinia. Grupė karininku, ka ir Anglija. Neparduos! 
vadovaujama vieno Estens
soro, nuvertė taip pat kari
ninko vyriausybė. Jos prie
šakyje stovėjo generolas 
Penaranda.

Penarandos vyriausybė 
buvo skaitoma demokrati
nė. Bet su demokratija ji tu 
įėjo lygiai tiek bendra, kiek 
turi gaidys su atsronomija 
Pearandos vyriausybė buv< 
senųjų konservatorių vy 
nausybė, bet daugiau šli
fuota, negu stačiokiški at
žagareiviai.

Simono Bolivaro žemėje, 
kaip sako lietuvis, “vargas 
kerojo, vargas lapojo, var
gas varteliuose žydėjo.”
Nors Bolivaras yra skaito
mas Bolivijos Jurgiu Wash- _
ingtonu, bet jo šalies žmo- nau(jaj. o jai labai

Amerikai ir Anglijai—tai 
kam parduosi ir kaip išsilai
kysi ?

Ne be reikalo todėl- Es- 
senssoro vyriausybė skel- 
>iasi esanti “kairiųjų” vy- 
iausybė; ne be reikalo bu- 
’o išleistas atsišaukimas Į 
larbininkus, kad jie liktų 
kasyklose ir tęstų darbą. 
Taip pat ne be reikalo ji 

. rašo kitų valstybių pripa
žinimo ir pasižada gerbi! 
visas tarptautines obligaci
jas. Ji žino, iš kur vėjas pu
čia: žino. kad doleris kalba 
ir doleris tyli.

Jei doleris tylės, nerėks ir 
Estenssoro vyriausybė. Pas
kiausioj i “revoliucija” buvo 
suruošta Estenssoro klikom

nės laisvės neturėjo. Viena 
po kitai ten buvo keliamos 
palociaus revoliucijos: vie
nas po kito ten ritosi nuo 
sosto diktatoriai, viso net 
septyni. Jie buvo nužudyti.
. Bolivijos varguomenė bu

vo ir tebėra labiausia išnau 
dojama. ypač darbininkai, 
dirbantieji įvairiose cino-

svar-
bu gauti dolerį ar šilingą. 
Amerika pirks ciną, “kai
rioji” Estenssoro vyriausy
bė ims dolerius ir lauks savo 
dalios—kitos palociaus “re
voliucijos.”

Bolivijos žmonės mažai 
laisvės turėjo, kai jų šalį 
valdė Penaranda. Tos lais
vės bus dar mažiau prie Es

Sunaikintas Naciu Šarvuotis

I

štai kaip išrodė ta jurią pabaisa, naciu šarv uotis "Scharnhorst,” kuri 26 gruodžio diena 

anglai nugramzdino šiaurės Vandenyne. -Jis bu\o užpuolęs ali.iantų konvojų vežant Ru

sijai karo pagalbą. Kaip parodo viršutiniam kampe įterptas žemėlapis, kova Įvyko i šiau

re nuo l-'inlandijos. ties Meškos sala-

KOVOS ITALIJOS KALNUOSE.
Tau kuris laikas Anglijos ikiai jau buvo pasiekę kalno 

ir Amerikos kariuomenės 'iršunę, jie atsargiai pasi
veda kovas Italijoje be kiek .lėpė šlaituose. Kiek pasil- 
didesnių pasisekimų. Kodėl ėję, jie apžvalgė aukštumą 
taip? Ar buvo lengviau pa- t surado kelią pulti priešą
daryti invaziją, negu dabar 
vyti nacius iš Italijos? 

Nereikia manvti, kad in-

š užpakalio, kas ir padary- 
a. Nelauktai musų vyrai 
molė nacius; šie pajuto esą

vazija buvo lengvas darbas, arp dviejų ugnių ir bėgo. 
Taip pat nereikia manyti, urie dar galėjo pabėgti 
kad bus lengva išvyti nacius įuo mūsiškių... Aukštumą 
iš Italijos. Darant invaziją, jaėmeme ir rangerių darbas 
Amerika ir Anglija neteko juvo užbaigtas.”

AMERIKA TURĖSIANTI 
ŠEIMOS LĖKTUVŲ.

Daugelis žmonių šiandien 
stato tokį klausimą: kas at
sitiks su lėktuvų industrija, 
pasibaigus šiam karui
Daug kas įdomauja, ar po 
šio karo bus toks dalykas, 
kaip šeimos lėktuvas?

Yra pranašų
skardžio kasyklose. Dar tenssoro—tas jau aišku. Bo- 
pereitą vasarą musų šalies Ii varo žemė savo laisvę at-
vice-prezidentas Wallace gaus vien tada, kai jos su- už trijų metų, pasibai 
viename susirinkime paša- nųs išmoks už ją kovoti, gus karui, musų šalis jau tu- sim3- 
kė, kad Bolivija, tai vargo Tiksliau pasakant, kai jie rės 300.000 šeimos lėktuvų.

daug senų automobilių nu 
eis i laužą.

Suprantama, po šio karo 
;•> prasidės automobilių gamy

ba. Bet galį būt ir taip. kad 
ją ims balansuoti privačių 
lėktuvų gamyba. Taio bent 

i mano Donaldsonas. Jo ma-

daug kareivių ir laivų. Tas 
pat ir dabar — kovose su 
naciais tenka pakelti daug 
nuostolių.

Italija yra kalnuota šalis. 
Joje nedaug tokių lygumų, 
kaip rusų-vokiečių fronte. 
Išvijus nacius iš vieno kal
no, jie kraustosi į kitą. Vėl 
tos pat kovos, vėl aukos, ir 
taip be galo.

Tas kovas aiškiai pavaiz
duoja vienas Amerikos ko
respondentas Italijoj, Ralph 
Ingersoll, buvęs New Y’orko

----------------------------------- dienraščio “PM” redakto-
! tančiai automobilių, poka- rius. Be kitko jis sako: 
'rinėje Amerikoje turėsime “Kovos Italijoj, ne vaiko 
ir “oro vieškelius.” kuriais žaislas. Turime reikalo su; 
lakstys šeimos lėktuvai. gerai išlavintu ir apginkluo- 

K. V. tu priešu. Jį reikia vyti iš
-------------- aukštumų, kūnas sunku pri-

BĖDA KVISL1NGAMS. eiti. bet musų priešui lengva

Tokių aukštumų, kokią 
nini Ingei-soll, Italijoj labui 
aug. Štai kodėl taip .-unku 
ovoti ir kovų pasėkos to- 
ios menkutės.

ir skurdo šalis. Dar tik me bus ir apsišvietę ir orgam- 
tai atgal Bolivijoj buvo žvė- zuoti. St. Strazdas-
iiškai šaudomi streiką pa---------------

Nacių ir jų pataikūnų pa- £}ntis. Geras pavyzdis yra 
dėtis Francuzijoje darosi Guettar. Musų vyrai bū
vis sunkesnė. Prancūzų po- vo Pasiųsti paimti aukstu- 
žeminis judėjimas ir parti-. turinčią siaurą tarpek-

v • v Invmu ffamvbos vadams rei- zanai siunčia pas Abraomą Ji; panašų 1 tuneli. Mes jsiti- kune sako, ,aymu. garny 005 vadam, lei francuzDku kvislin- kinom. kad frontale ataka11 n^dkes tarpeklio nepaimsiu a Ui
, būtent kas daryti,, -- J - k.anc* rankaš ir paimsime, turėsi 

kad semios lėktuvu, nereu daryti.

skelbę darbininkai; skar 
džio kasėjai. Pasėkoje to, 
Penarandos vyriausybė vos 
išsilaikė. Dėl tų žvėriškumų 
ji apkaltino komunizmą. O 
tai buvo melas.

Demokratinėmis plunks
nomis Penaranda buvo ap-

KONFISKUOJA MUN 
ŠAINĄ.

Federalis iždinės depar
tamentas skelbia, kad nele- 
galės degtinės - munšaino 
dirbėjai SaVO nUOdaiTiS pla
tinti randa plačia dirva.
Lapkričio mėnesi buvo su

ŽUVĘ KARO VEIKS
MUOSE LIETUVIAI.
Edvardas Tarvainis, 20

įetų amžiaus aviacijos ma- 
inistas. žuvo orlaivio nelai- 
įėj. Jo tėvai Tarvainiai gy- 
ena Brocktone, Mass. Pe- 
eitą sąvaitę jie gavo iš lai- 
yno vyriausybės telegra
mą, kad jų sunaus kūnas 
us prisiųstas namo.
C. V. Mazgelis, taipgi iš 

Irocktono, irgi žuvo orlai- 
io nelaimėj. Žinios sako, 
:ad tai atsitiko ties San 
•Yancisco, 19 gruodžio, 
:uoinet sudužo gryžęs iš Pa- 

i ifiko salos bombanešis. Su 
uo žuvo 8 vyrai. Gali būt, 
tad toj pat katastrofoj žu- 
ro ir Tarvainis.

Kareivis Burba, 36 metų 
amžiaus, iš Methuen, Alass., 
?Ta patekęs į vokiečių ne- 
aisvę. Apie tai buvo pra
nešta jo motinai, Agnei 
Burbienei, kuri gyvena “Mi- 
unuose.” Lavvrence’o prie

miesty.
Jonas J. J aru šas Lš Stough- 

;ono, Mass., irgi paimtas 
i stataus kalno vokiečių karo nelaisvėn.

Valteris Daidukas, iŠ 
springfield, Mass. taip pat

daug 
i?

fSes Donaldton^em* jS^reiM “Automobiliui?.... tai /*un<’4' kuriuos gavo • “Darėme tai, kas išrodė
„atrtical ScfencS insrituto ' Šiandien su lėktuvais yra S J Auimti baTmS* sun“’
nareie-unas Jis sako kad ta bėda. kad jiems reikia Kalingai apimti baime*, pasirodė sėkminga. Vieną
lėktuvų gamvbos vadai se- erdvingų stočių aerodromų. sustiprintos apsau- naktį rangeriai. paruošti
nai apie tai galvoja. Kai kas J«gu šeimos lėktuvui irgi?0" _________ , kalnų kovoms puolikai, su

atlikta kad nn šio karo reikės aerodromo, jisai ne _ mane lipt
butu galima dirbti šeimų turės vertės. Kas norės ke- Komercijos departamento aukštumą. Tai buvo sunkus,
lėktuvus, kaip šiandien yra liauti į tolimą lėktuvų stotį surinktomis žiniomis, karui dgas ir pavojingas
daromi automobiliai.

Pirm karo Amerikoje bu-J?’ toiJV :astos 554 munšaino dirbtu- vo užregistruoti 29 milionai
nacionalSu eikalav' vės' Konfiskuota 6.194 automobiliu, šiandien auto- 

-legalės degtinės, mobiliai beveik negamina, 
vandenvua. Tai butų reiškę , Ka™‘ Prasidėjus ir nu. Automobilių dirbtuve- 
karą su Cili ar su Peru res dangstant degtine, naivus se šiandien yra daromi 
Dublikomis Pirm 50 metu i z-mones J,esko P‘«esnl° dzypai,” armijos trokai u 
ČiH kariavo s ™ «Uvi>it “Vi gauna pas būtie- kiti karo pabūklai Aišku,
paveržė dideli plota bolivu ...... - . P.nva?* automobiliu skai
tė,-itorijos. esančios prie I Tūkstančiai tokių manai- eras šiandien bus mažesnis,
n • iTzvii no dirbtuvių buvo surastos negu buvo pirm karo. Jei
vija tuo budu neteko priėji-!ir « sa™inkai nubausti. ikaras dar kuri laiką tęsis, 
mo prie juros, bet Penaran
da suprato, kad jo šaliai bus 
sunku laimėti karą. Buvo 
karas su nedidele Paraguay' 
respublika ir tą karą Bolrvl-u ? 
ja pralaimėjo : ir susmuko • 
ekonominiai. Bolivija atsi
gavo vien dėka to, kad jai Į 
talka atėjo Jungtinės Vals
tijos, duodamos savų kapi
talų. Vis dėlto, ir tie kapita-j 
lai Bolivijos žmonių vargo 
nesumažino.

Ta padėtimi naudojosi 
kraštutinieji nacionalistai, 
vadovaujami tokio Estens
soro ir kitų. Sako. kad gera 
dalimi tiem nacionalistam 
padėję tokie pat fašistuo 
jantieji Argentinos nacio- į 
nalistai. Mat, Argentina 
šiuo tarpu yra vienintelė 
valstybė pietų Amerikoje, Į 
palaikanti diplomatinius ry-į 
sius su nacių Vokietija. Ar
gentina ne vien tik palaiko 
tuos ryšius, bet atvirai pa
taikauja naciams. Aišku, jai 
reikėjo partnerio, ir Argen
tina ji surado—Bolivijoje.

Pavykus Bolivijos nacio
nalistų pučui, daugelis reiš
kia baimės, kad toji pietų 
Amerikos respublika dar 
labiau pasišiauš prieš Jung-! 
tinęs Tautas, ypač Jungti
nes Valstijas. O tai butų ne
gera.

Gal taip, gal ne—parodys 
ateitis. Bet man regis, kad 
to nebus, jei bent Estensso
ro vyriausybė jieškos japo
niško “hara-kiri.” Dalykas 
toks, kad 80 nuošimčių 
Bolivijos pajamų susidaro 
iš cino-skardžio, gumos, 
tungtseno ir antimoniumo.

f

darbas.
prasidėjus daugiau pustre- Jie galėjo būt pastebėti ir lyra vokiečių^ belaisvis. Jo 

Tuo klausimu jau šis bei rniliono žmonių turėjo lyg zuikiai iššaudyti. sesutė, Ona Lauronis, gyve-
tas atlikta žinome lėktuvus apleisti savo gyvenamas vie- ' Taip nebuvo — matyt, na tame pat mieste, 
ėlikopto ir autogvro var- tas keltis į naujas. Dau- priešas darė klaidą, neturė- Robertas ViKs, iš South
dais. Pirmasis gali pakilt iš gausia žmonių persikėlę Į damas budrios sargybos. Bostono, yra sužeistas Ra-
mažo sklypelio? tik bloga, vakarines ir pietines valsti- Tose aukštumose jis netikė-
kad jam nusileisti reikia -las- f^fbti įvairiose karo jo sulaukti musų vyru. Bet

ir ęaišu ’aiką?

Ti
niojo vandenyno karo veik
smų arenoje. Motina Vilie-■ jam

erdvios vietos. Antrasis gali Pramonėse, 
ir pakilti ir nusileisti į mažą - 
sklypelį. Danaldsonas ma
no, kad autogyras bus idea
lus šeimos lėktuvas. Aišku, 
reikės daugiau pagerinimą.
Bet viskam yra laikas ir sai
kas. Tos rošies lėktuvas dar 
tik naujanybė, kaip buvo 
naujanybė ir senasis “for 
dūkas.” iš kurio Henry Ford 
pasidarė milionus. Kodėl 
negalima daleisti. kad ir 
lėktuvo gamyboje bus daro
mas nuolatinis progresas?
•Tuk ir dabartinis lėktuvas 
kadaise buvo netobulas.
Palyginkit dabartinį bom- 
banešį ar “jankių kliperį” 
su tais lėktuvais, kokie buvo 
gaminami pereitojo karo 
metu. ir matysite skirtumą.

Rimti ekonomistai mano, 
kad po šio karo daugelis in
dustrijų palyginti trumpu 
laiku bus pertvarkytos civi
linei gamybai. Tik vienoj ar 
kitoj industrijoj tas persi
tvarkymo darbas užims 
kiek * ilgesnį laiką. Pavyz 
džiui. automobilių indust
rija busianti pertvarkyta į 
šešiatą mėnesių. Kai kurios 
dirbtuvės dar greičiau per
sitvarkys. Viskas priklauso 
nuo to. kiek ir kokių maši
nų reikės Išmesti. Kur. dabar 
dirbama u nedideliu maši
nų skaičiumi, tinkamu tik 
karo pramonei, ten persi
tvarkymo darbas bus neli
gas.

Automobilių industrijai, 
kurioje gaminama daug 
lėktuvų, bus dar lengviau 
persitvar. yti. Ypač nesun
ku bustoms dirbtuvėms, ku
rios tik lėktuvų gamybai 
ir statytos.

Taigi, ako Donaldsonas, 
pokarinė Amerika turės iš
rodyt! kitaip, negu šių die
nų Amerika, Be žemės vieš
keliu. k riais laksto tuks-

sulaukė. Rytmetyje musiš- uė gyvena So. Bostone.

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

kalus. Bet jis taip pat nušvieėįa įr daugybą kitų dalykų. Jis pasakė 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.. r p

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jus į buko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa s ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, e I o neregia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumą s ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į okius klausimus, ku
riu jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo Plaustu Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, bevei< kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “' eisingas Patarėjas:” 
iš kur ji

AR ROMOS
Kristaus Iopiezius y'ra 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS 1. Aiškinama laidai ir aplinkybes kada į Pašau!) atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laika vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje, (t) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiikino kokiq 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas i L Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriaaaiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčių* praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitokį sa 
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam 
Smirna plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikslą persksi- { 
tyti. Taip aiškina savo knygoje Icun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aadimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny 

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
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P*-Ką reiškia meilė ir
reisą?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kaip > ? D-ras Reeder sako, 
kad galima, r “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo urodyraus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tuloi moterys neturi vaikų, 
kad ir labai įori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą laušimą atsako.

Kokias vj -us moterys myli ? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patar ;jaa” pasakys jums vis
ką-

Kas reikis žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gnžųs? Kaip turi užsilai
kyti nėščia Moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį'

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl ku ignms turėtų bot už

drausta kalt it apie feimyniškus rei
kalus?

I visus šii os klausimus “Teisingas 
Patarėjas” Atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas

Knyga grr.ii, n 
puslapių, stipriais audimo 223

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu; 
REV. M. VALADKA. R. D. 2, DALTON.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
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KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Juncs trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsira lo žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

"Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Weilso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boclscbe’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugytč kitu. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Vžsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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PIRKIT KARO BONDSVS IR ŠTAMPAS

PAGERBĖ LIETUVĘ j Kriaučių unijos orgmiza- 
MOT1NĄ. torius buvo Bostone.

Žilinskienė gavo garbingos . Pabaigoje pereitos savai 
tarnybos kryžių; žuvo jos \es Bostone buvo sustojęs 

sūnūs" Amalgameitų unijos orga-
_ . , - inizatorius A. Jankauskas.
Biightono gyv entoja. Iie- j švenčių proga jis buvo nu-

tuvė Rožė Žilinskiene, vykęs į Methuen, Mass., pa- 
yia viena tų motinų, kurios į viešėti pas gimines ir žmo- 
neteko savo sūnų. Ji taip na
pat yra viena tų. kulias mu
sų vyriausybė gražiai pager- • sustojo Bostone, 
kė- .. .... ... ' Ilgoki laiką Jankauskas

^i ms^len^ ; darbavosi Montreale. Kana-
490 Westem aje.. Erighto- ^Qje §juo tarpU jįs darbuo- 
ne. Pereitą trečiadieni j? bu-, jasj Burlingtone. Vermonto 
bo pasaukta į komandos bu- va,stįjoje jo pastangomis 
stinę. Majoras generolas ten fcuvo suorganizuoti ada- 
bneiman Milės jai pnsege tog in(|ustnjos darbininkai, 
garbingos tarnybos kryžių jankauskas yra senas 
(medali), uz sunaus Jono Amalgameitų unijos dar- 
atsizymejimą Sicilijoje. ^a buotojas, turvs daug patyri- 

mo ir gabus organizatoriaus 
• pareigoms eiti. Amalgamei
tų unijoje jis yra vienintelis 
lietuvis, turis nacionalio or-

kuri ten gvvena. Favie-— o*
sėjęs jis gryžo tarnybon ir

dangi Žilinskienei ua ne 
lengva su anglų kalba, su
naus atsižymėjimo doku
mentas jai buvo perskaity
tas lietuvių kalba. Jisai yra 
toks:

“Kareivis, Jonas Žilins
kas. buvo pagelbinis kulko
svaidininkas savo dalinyje. 
1943 metų liepos mėnesyje 
jo dalinys buvo smarkiai ap
šaudomas priešo kulkosvai
džiais ir artilerija. Priešo 
tankas, padedamas infante- 
rijos (pėstininkui, darė 
frontalę ataką. smarkiai 
šaudydamas musų poziciją.

gamzatoriaus vietą.

29 metai—to perdaug: 
bėgo iš teismabučio.

Fall River teismo rūmuo
se buvo toks kurjozas. Tei
sėjas pasmerkė 21 metų am
žiaus jaunuoli, Francis Dur- 
fee. Jis buvo kaltinamas dėl 
trijų vagysčių ir vieno ban
dymo apvogti. Teisėjas 
skelbė bausmę: už tris va-

' Atmetė Bostono darbinin
kų reikalavimą.

Bostono elevatorių, gat- 
vėkarių ir busų tarnautojai 
buvo gavę pakelti algas— 
po 6 centus i valandą. Algų 
pakėlimą užgyrė regionalė 
Karo Darbų Taryba—War 
Labor Board. Visi tarybos 
nariai, išskiriant jos pirmi
ninką Saul Wallen, sutiko 
pakelti algas.

Darbininkų reikalavimas 
vėliau buvo pavestas spręsti 
nacionalei Karo Darbų Ta 
rybai Washingtone. Ši nu
sprendė, kad užtenka pakeit 
algas centu ir puse valan
dai. Tarybos manymu, ele
vatorių tarnautojų algos ir 
šiandien yra nemažos—do
leris i valandą.

Ką sakys tarnautojai, dar 
nežinia. Algų pakėlimas ga
lioja nuo liepos 1 dienos.

Nebus laidotuvių sek
madieniais., r . I

Bostone ’ ir apylinkėse1 
esančių kapinių savininkai 
paskelbė naują patvarky
mą. Jisai toks:

Atsižvelgiant i tai.- kad 
dabar eina karas ir stoka 
darbininkų, sekmadieniais 
nebus laidotuvių. Naujasis 
patvarkymas galios visam
karo metui. ...............

Žmonės, ypač laidotuvių [)R Įį PILKA 
direktonai-grabonai, prašo 
mi šio patvarkymo laikytis.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaadea: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir šventadieniai*: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET
ka«p. Inman st- arti ('antrai ak*. 

CAMBRIDGE. MASS.

1. DAILY MUUSbOR

Ofixr> Valandos: nuo 2 iki « 
ir nur 7 iki S

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1329

Lietuvis kalėjime, be 
kaucijos.

Jaunas Brocktono lietu
vis. Stasys Kavaliauskas, 
rždaiytas i kalėjimą ir lau 
kia bylos. Jis kaltinamas dėl 
žmogžudystės. Mat, savo 
kambaryje įasta mirusi se
rą moteriškė, Mrs. Carrie 
Higgins. Jos kūnas buvęs 
labai sužalotas ir piktadary-1 
bėję Įtartas S. Kavaliauskas, j

Kavaliauskas yra vos 28 
metų amžiaus. Teisėjoj 
sprendimu, nepriimama jo 
kia kaucija.

TEK ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Viduriu Lig*. 
Ausų, Nosies ir Gerklė*, 

j Vartoja vėliausios koastrukcijoa 
Į N-RAY Aparatą.

Pritaiko Akiniu*. 
VALANDOS: nuo 2-4 nno 7-g 

534. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Mirė Aleksandras Thomis- 
Tamašauskas.

i .Issirgęs pustrečių met į,

, gruodžio 18 d. persiskyrė su 
: šiuom pasauliu Aleksandras 
Tamašauskas, kuris angliš
kai vadindavosi Thomas.

, Velionis buvo dar jaunas 
vyras, vos 47 metų amžiaus, 
bet širdies liga ir aukštus) 
kiaujo slėgimas nutraukei 
jo gyvenimo giją. Liko nu ' 
liudusi žmona Barbora ir 
vienas sūnūs.

Velioonis buvo ilgametis 
“Keleivio“ skaitytojas ir 
ramaus budo žmogus. Mė- 
giamiausis jo užsiėmimas 
buvo skaitymas. Net ir sirg
damas nuolatos klausinėda-

I.
Radijo programa.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinanti 
nedėldienį iš WORL stoties. 
950 kilociklių. taip 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: \V0RL Sta- 
tion. Lithuanian Program, 
Boston, Mass.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.nai jau nebus. Už 10 metų 
gal bus nedarbas ir pinigas 
bus labai reikalingas. Taigi 
kaip tik tada valdžia ir grą
žins mums tuos pinigus, ku
riuos šiandien busim Įdėję 
i karo bondsus. Kas dabar 
Įdės $375, tuomet gaus 
5500; o kas Įdės $750, tas 
gaus atgal visą $1,000. Ge
nesnio ir saugesnio invest- 
mento nėra.

Taigi nuo šios savaitės 
oradėkit pirkti karo bond- 
•us, kas savaitė Įdėdami 
bent po 10 procentų savo 
iždarbio. O kas gali, tegul 
deda ir daugiau. Remkime 
avo šąli ir kartu taupykime 
-avo pinigus ateičiai.

Artinasi ketvirtoji karo 
paskola.

. Sausio 18 dieną bus pla
kas bridge kliubo patalpose Įvy-' dėtas naujos paskolos va- 

ko smagus pažmonys. Jo jus. Tai bus ketvirtoji karo
_________ iniciatorius, kaitų ir “kai-: paskola. Massachusetts val-

Įspėja gyventojus; Bostone tininkas,” buvo drg. Pianas stijai nustatyta kvota—258;
mirė 29 žmonės Ramanauskas. kliubo gas- milionai doleriu—93 milio-mirė žmones dotjus. Mat. tai buvo nai daugiau.- '

Massachusetts sveikatin-.J,ro„m, - -
gurno komisioniei

V, S. Trmury Depertnm, ~
— CoMTteay .V

Musų Amerikos valdžia 
veda sunkų karą. Jai reikia 
labai daug pinigų. Taip pi
nigais statomi tankai ir or-
laiviai, gaminami ginklai ir 

gystes po aštuonis metus amunicija. Fabrikai dirba
kulkosvaidininkas, i £ienkartinio kalėjimo : uz dįena jr naktį. Darbininkai 

sa. į bandymą vogti penki me- uždirba didelius pinigus, 
tai ir viena diena, taip pat Taigi valdžia prašo nors de- 

šimtaali to uždarbio Įdėti Į

Rezultate tos atakos žuvo i
pirmasis
Kareivis Žilinskas laikė 
vo poziciją, nežiūrint visu-,
priešo atakų. Žuvus pirmam! kdS”, ... nnrtcnrAndi slIntaal} t0 uzaaroio įaeu }
kulkosvaidininkui, jis kėlei- r,dęs TSSn Karo Bondsus ar Štampas, 
ruviici nnn knlko«?vaidžin JaunUOllS Šoko 1S vietos iT: k’,0by;onq< tnrAtn nnsi«tatv- 
zuvusį nuo kulkosvaidžio «,bėg0 iaukan. Bet ji sulaikė
pats jį valde. Jis atidarė,. Jaunuolis teisinosi;
smarkią ugnį i priešo tanką ,.,9 R
ir jam padedančią infante- , „
riia jo žygis buvo didelė. tuT_‘__ m.:__nnešo ‘ Jam paaišKinta^ i\Hu savo atiduos.

bausmę jisai atsėdės kaitų > garais nuošimčiais.
—Pe.r ? metus, o gal Į trum šiandien pinigų yra. Bei 

CiV1„ laiką- Jaunuolis nu- u£ metų tokiu uždarbių
didžiau- dziugo ir tarė: Thats----------------------- -------------amžiau !diferent», _ veskit mane j 

sios pagarbos. Jo asmenyje,,
buvo išlaikytos musų karo MJ pasmerktasis mane. 
tarnybos ankstos t.adici-,k d nusikaltimus
JOS.

■v
pagalba atmušimui 
nors galų gaįle ir jis buvo 
mirtinai sužeistas. Už tą 
didvyrišką žygį kareivis Ži
linskas vra vertas

jau per-

Kiekvienas turėtų nusistaty
ti kas sąvaitę dešimtą dalį 
savo algos Įdėti i tuos bond
sus. Tai bus paskola musų 
valdžiai. Vėliau ji tuos pini- 

Ir atiduos sr

vo. “Ar ‘Keleivis’ da neatė
jo?’’

Amerikon Aleksandras at
vyko 1913 metais, prieš pir
mąjį pasaulini karą. ir per 
25 metus išdirbo prie Bos
ton Elevated gatvėkarių 
kompanijos.

. Lai būna jam lengva lais
vos Amerikos žemelė!

Žmona Barbora.

Policijos komisionierius 
Įsakė Bostono policmanams 
neimti iš saliunų už dyką ci
garų ir... “kavos.”

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterų ir Vyrų liga* 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4579.

Center Markete, Lexing- 
tone, sprogo boileris, išneš
damas visus langus ir šukei- j 
flumu izaisi’a. ----z-

Minėjo Ramanauskų ve
dybų sukakti.

Naujų Metų dieną Cam-

Kuro administratorius 
ramina Bostono gyvento
ms. kad kietųjų anglių Bos
tonui šią žiemą nestigs.

Iš Deer Islando pei' Kalė
das pabėgo kalinys Hunt- 
ington. Jis išplaukė Į krantą 
ir dingo.

_............. jis turės atskirai kalėti.Bostono laikraščiai idėjoj , 29
Rožės Žilinskienės, kariu1 sunai ?tų metUs’ 
su gen. Milės, atvaizdą.

Parsiduoda Forničiai
Ix>va. kamodė ir sofenyras (vyriš

ka kamodė), visi vartoti, parsiduoda 
lebraneiai. Kreiptis: 182 M streot, 
South Boston. (2)

4 kambariai ant rendo-s.

raumenų
SKAUSMŲ

i I

T*L ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.

Ssredoaiis:
Na* * ryto iU 12 «*■*. 
447 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

• Tol. 28624

Gausim vaisių, daržovių ir 
pupelių—be “pointų.”

Kainų administravimo of i, , ,,
sas skelbia nauiu lengvatų Gettong paskelbė 
šeimininkėms. Si Gausio mė mus« 3
nesi šeimininkės gaus tūlų ve."^J?ms; /‘O™’?; 
vaišių, daržovių i? pupeliii ™'<staL tunntieji ik. , 
be iacionavimo k^elėš
štampų. Eilei kitų kenuotų 

suma

Gyv. 81122 «

j Dr Joseph A.Gaidis j 
OPTOMETRISTAS J

Valasdos: 9 iki 12 t 
nuo 2 iki B, 
nuo 7 Iki 2.

Seredom 9 iki 12 
ir msitarua.

AKrŲ DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 

nu laiku sugrąžinu šviesą. Iėeg 
zaminuoju ir priskiriu akiaiu*.

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS.

J
Įi

»»
• j

GA'J<
Yra šiltai vanduo, maudyne, du pe- 

treČlO- • č*8* *r klijonkė virtuvėj. Kambariai 
; ęerai ištaisyti ir šilti, nes per visus 

ambarius eina štymo paipos į viršų, 
ienai šeimai dvejos atskiros durys

... t ii- didelis jardas. Tarpe G ir H trat 
U ValStlJOS vių, 417 East Fifth Street, So. Bos

ni Oga drg. Ramanauskas gvventoiui išeis >O 65 dole- i Mass-. Kambarius tralima matyi 
r v • . i J | 'ik vakarais, o nedelioje visa dienų
pakvietei bun savo artimų Į nūs. - 1415 e. 5-th st., So. Boston. (->
draugų ir jiems išdavė

negu
. ? vi. 1 drauSą Prano ir Pranės Ra ; sios<karo pasko’ s metu. įka 

. a?° manauskų vedybinio gyve-: Šitą sumą padalinus,
. T .-Vesą Ls’ nimo 30 metų sukaktis. Ta kiekvienam musų valstijos vi,

’ tbl.,
1 ik 
1 415

gy
kad
50,-

PAIN-EXPOUR
Inuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas Į

LatbuaaUa — 42

re-
gistruotų influenzos epide
mija sergančius žmones.

pa-

produktu pomtai auma- - t-‘- Apie tai privalo žinoti sveizinti. Išimtis padaryta vien , * 1 , . .♦,.„,0;™ cmir’i * karingumo reikalų autonte
pointų”

tomeičių sunkai. 
Mėsiško maisto

veitė lieka ta pati 
žiai 
nas

Tik švie- i Gettingo manymu, dabar 
siaučianti influenzos epide-kiaulienai pridėta .. . . . .....

•pointas.” Perkant “ha- ml^"eara taf'P. a,sV7ka*P. ’u' 
mes” jau reikės duoti = ™ 1918 metais. V.s Ūkta,, 
“pcintus,” vietoj keturių. žmonėms 

Kaip pa
vyzdi iis duoda Bostoną. 
Kalėdų dieną ir paskui sek- 

Kainų administravimo madieni mirė 29 žmonės.

senesnio amžiaus 
ji ya pavojinga.

Gal turėsime badą vištų.

ofisas “užšaldė“ vištų rin 
ką. Nauju patvarkymu, ma 
žiausia 70 milionų svarų vis 
tienos. laikomos šaduuvuo 
se. nebus galima vaitoti ei 
vilių žmonių reikalams.

Apskaičiuojama, kad mu- nėra 
sų šalies šaldvtuvuose ran-

Senesnio amžiaus žmones 
liepiami būt atsargiais. Pa
sigavus šalti, reikia teirautis 
pas šeimos gydytoją ir lai
kytis tu patarimų, kokius 
jis duoda. Pati influenza 

pavojinga, bet senes-

ii' jiems
slapti. į

Draugai Ramanauskai 
svečius ir viešnias gražiai 
pavaišino. Vėliau buvo kai- j 
bų ir linkėjimų. Pažinomo) 
dalyviai Ramanauskams lin-) 
kėjo laimingai sulaukti auk
sinio jubilėjaus. Toastmas 
teriu buvo drg. Hermanas, 
Ramanauskų kaimynas.

Pažmonys baigėsi apie į 
vidurnakti. Palinkėję Ra-: 
manauskams ilgo ir laimiu-, 
go gyvenimo, pažmonio da- į 
iyviai skii'stėsi kas sau.

Rep.

Daugiau va žomi kliubai 
ir teatrai.

(I
s:
: i ! » t»

mo amžiaus žmogui ji pavo 
dasi 170,000.000 svarų vis- Įinga tuo, kad sudaro kito- 
tienos. Jei 70 milionų svarų kjų komplikacijų. vpač 
Įšaldomi, lieka 100 milionų plaučiu Įdegimą. Tokiame 
.svarų. Jų toli gražu neuž- atsitikime ligoniui gresia 
teksią, kad civilių žmonių mirtis.
reikalavimus patenkint. Pa
sekoje 
tų.

turėsime bada viš- Gaisras Dorchestery j e, 
liko 50 benamių.

Dorchesteryje. 20 Wales 
buvo kilęs didelis gaiš

Su sausio pirma diena 
Bostone pradėjo veikti nau
jas Įstatymas, daugiau su- 
vaižąs kliubus ir teatrus, 
įstatymas pravestas tam, 
kad iš\ engti tokių tragedi
jų. kaip Cocoanut Grove. 
Įstatymas paliečia kiekvie
ną užeiga. Į kurią susirenka’ 
50 ar daugiau asmenų.

Da viena OPA dovana.
Kainu administravimo

Gražiai sulaukė Naujų Metų
Gruodžio 31 d. pas drau- ras. Užsidegė apartmentinis 

gus Anestus, Dorchesteryje, namas, kuriame gyveno 18 ofisas skelbia naują lengva-i 
susirinko būrys artimų drau- šeimų. Visi. apie 50 žmonių, ta šeimininkėms. Ketvirto- 
gų, kad sulaukti 1944 metų. turėjo apleisti namą ir pas sios racionavivo knygutes 
Draugė Anestienė visus gra- kaimynus jieškoti prieglau “spare” stampa No. 2 bus 
žiai pavaišino ir paskui. ber dos. Namas labai sužalotas
šnekučiu o j a n t, sulaukta ims daug laiko, kol bus pa 
nauiieji metai R. taisytas

gera penkių “pointų“ ver
tės kiaulienai. Stampa ga

»s iki sausiolios iki 15 dienos

“Prašau gražinti tas 
bonkas kad galėčiau 
ir toliau duoti jum 
PICKWICK’O zopo-
sta!”

n HAFFINaEFFIR * CO., Ine., 
Boston, Mas*.

«wci i»ro

ii

j
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PIEKWICKALE

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948 
Bes. 37 ORIOLE STREET

West Rozbury, Mass.
TeL Parkvay 1233-W

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
UETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALS A M UOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorehester Avė.
TeL COLumAia 2537

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Inavred 
Moven)

Perkranstora 
Ha pat ir j to- 
Bmas vieta*.

Saori priežiūra, kaina
226 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASR 
Tel. .CPlTth Rc«r»n 4*1»

ŠĮ panedėlĮ buvo apiplėš 
Copley Plaza viešbučio 

ilhsierius. Banditai atėmė iš
'jį »33,000. . ___________

k «




