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Clevelande Gaisro Durnais 
Užtroško Antanas Smetona

Naciu Armija Tušti-\ KETVIRTOJI KA
RO PASKOLA.na Prancūzų Pajūrį.

Nuo Belgijos iki Le Havre 
nepaliekama nei vienas

civilis.
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NELAIMĖ ĮVYKO PO BA
LIAUS SMETONOS

NAMUOSE.
Pas “tautos vadą” buvo 

važiavę tartis dėl savo
su-

“seimo.”
Antano Smetonos jau ne

bėra. Buvęs Lietuvos dikta
torius žuvo gaisre, kuris kilo 
jo namuose. Clevelande, pe
reito nedėldienio naktĮ.

Chicagietis adv. A. Olis. 
kuris buvo atvykęs pas 
“tautos vadą” planuoti tau

kietai miegojo, nes to gais
ro visai nejuto. Ugnį paste
bėjo Smetonų kaiminka, tū
la Mrs. Rose Steg, kuri gy
vena gretimuose namuose. 
Ji pastebėjo, kad iš Smeto
nų namo per langus veržiasi 
durnai ir liepsnos. Ji nubė
go vienmarškinė ir prižadi
no miegančius Smetonas. 
Visi išsigelbėjo, bet senis 
Smetona žuvo. Sakoma, 
kad ji užtroškino durnai.

Antanas Smetona buvo 
69 metų amžiaus, gimęs

Karo reikalams 
kelta da $14,

Ateinančią sąv 
šio 18. prasidės

JL tęsis

būti su- 
ms dar 
Valdžia

I Madridą atvyko keli 
fiancuzai. gyvenę netoli Karo Paskola.
Belgų sienos, franeuzų pa- vasario 12. 
juryje. Jie sako, kad vokie-1 Per tą laiką turį 
čių okupacinės vyriausybės kelta karo rei 
Įsakymu iš pajūrio srities $14,000,000.000. 
vejami visi civiliai gyvento-' ragina, kad 
jai. Pradedant Belgų siena muo per šitą vajų 
ir baigiant Le Havre, 18 karo paskolos bbnų bent 
mylių plotyje nepaliekama §100 vertės, už koriuos mo- 
nei vienas civilis gyvento- karna tiktai $75. 
jas. Toji aštuoniolikos my- Kas išgali, te 
Įių juosta padaroma milita- ka $100 vertės b 
re zona. giau.

Kai kurie turėjo apleisti Atminkim, kad 
i

am >. 3 v aiuzia 
kiekvienas aš

va jų Nusipirktų

nusiper- 
lą ir dau-

tininkų “seimą,” papasako- Užulėnio kaime. Taujėnų Įnamus Į 24 valandas, laukia, sako vai 
jo Amerikos spaudos atsto- valsčiuje, Ukmergės apskri-{Aišku, liko jų turtas, kuri šaukimas. Pagal 
vams. kad Smetona žuvęs -ty. Jo žmona Zofija yra 58 SU(įar<?® okupantai.
“ruošdamas ketvirtajai ka- metų amžiaus, 
ro paskolai prakalbą.” Ug- Smetonos sūnūs Julius su 
nis kilusi nuo perdaug Įkai- savo šeimyna irgi gyveno 
tintos krosnies. Pajutęs gai- prie tėvų. Ir Smetonos nu-

musų pažįstamus 
Civiliai gyventojai kraus- jaunuolius, kuri$ 

tomi nakties metu. Jie išve- apkasuose yra aj 
žami nacių armijos sunkve- tingų japonų. Ti 
žirniais ir paleidžiami už kareiviams reikš 

dauf

Rumunija Nori Tar-\ 
tis su Rusija?

Prašys Rusijos “geriausių 
taikos sąlygų.

Turkijoje gauta “labai 
patikimų žinių,” kad Rumu
nija nori trauktis iš karo. 
Rumunijos vyriausybė su-, 
prantanti, kad anksčiau ar 
vėliau raudonoji armija pa
sieks Rumunijos sieną. Ne
turint jokio užtikrinimo iš 
alijantu. kokios turės būt

Rusai Atsisako Pripažint 
Senus Lenkijos Rubežius
PABALČIO KLAUSIMĄ Į sutikę tartis “Kurzono Lini-lir Cl/IITA DAIPTI1 1 7_ 99 _ * J..JIE SKAITO BAIGTU.

Maskva siūlo Lenkijai pri
imti “Kurzono Liniją” 

gauti iš Vokietijos 
“ką nori.”

ir

įjos" pagrindu.
( Bet Pabalčio valstybių 
klausimu Maskva vis dar 
laikosi pozicijos, kaip ją iš
dėstė Zaslavskis komunistų 
partijos organe “Pravdoje.” 
Zaslavskis. kaip žinia, ata-Ilgai tylėjusi, pagaliau

pokarinės Rumunijos šie- Maskva davė pasiūlymą kavo Amerikos republiko- 
nos, rumunų vyriausybė gal tremtinei lenkų vyriausybei nų vadą Wendell Willkie, 
bus priveista kreiptis tie- Londone. Sausio 11 dieną kam šis kelia Pabalčio vals- 
siog Į rusus ir su jais tartis. Maskvos radijas paskelbė tybių ir Lenkijos klausimą.

Už tarimąsi su Rusija sto- sąlygas, kokiomis rusai su- “Pravdos” rašytojas užak 
ia Julius Maniu ir “kiti ita- tinka spręsti savo rubežių centavo. kad ne Willkio rei- 
kingi žmonės.” Jie sako, klausimą. kalas tokį klausimą kelti,
kad sulaukus rusų invazijos Maskvos radijas sako, Pabalčio valstybės esąs Ru- 
Rumunija pralaimės dau- kad Rusija stoja už “stiprią sijos vidaus reikalas. Ten 

ir nepriklausomą Lenkiją.” buvęs “plebiscitas,” Lietu- 
bet ne tokią, kokia ji buvo va, Latvija ir Estija dabar 

teliai' kaltina alijantus. pirm karo. Lenkams siūlo prigulinčios Rusijai.
Esą. nežiūrint “visų pastan- ma vadinamoji “Kurzono Taigi. Pabalčio valstybių 
gų. ’ ligi šiol iš alijantu ne- Linija.” Rygos sutartis, kuri klausimą įusai skaito baig- 
gauta jokių užtikrinimų. buvo pasirašyta 1921 me- tu klausimu. Ką apie tai

Tai rodo, kad Rumunijos tais, esanti jau nusenusi ir
emisarai—vyriausybės žmo- “neteisinga.” Maskvos ra- 
nės ar pašaliečiai — yra tei- ai jas sako taip: 
riavęsis pas alijantus. kaip “Lenkija turi būt atstaty- 
išsisukti nuo atsakomybės ta be ukrainų ir baltgudžių

as ne- 
ios atsi- 
kim apie 

artimus 
susigūžę 
pti klas- 

ms musų 
daugiau 
šovinių, 

ų ir tan 
unicija

giau, negu galima tikėtis. 
Rumunu “neoficialus ra

srą, Smetona bėgęs su savo pirktas namas buvo jam už- militarės zonos ribų. granatu,
žmona žemyn, bet atsimi- rašytas. Visam franeuzų pajūryje reikia taipgi or

kad viršuje likusi jo '   vokiečiai daro fortifikaci- kų. Tie ginklai
Vokiečiai Naudoja Jie lau^a alijan- brangiai kainuoja.;.Valdžiai

nęs,
“f utra (kailiniai), todėl 

ją pasiimti, nes ji 
brangiai kainavusi. Žmona 
nenorėjusi ji leisti, bet jis 
ištrukęs, iš jos ir nubėgęs 
viršun. Nubėgęs ir nesugry- 
žęs. Vėliau ji radę antrame __ _ ___ _
aukšte ,parkritusį nėbegvvą. jtalijoje pradėjo var
au giaiva ---------------- _______ = -
katKhih

sugryzęs Naujas Minas.
Amerikos kariuomenei jos 

daro daug žalos.
Kai o departamentas pra

neša, kad nacių karo vado

US;
ir jų sūnūs su savo šeimyna 
išėję iš ugnies gyvi ir sveiki.

Taip atpasakotas šitas 
Įvykis “oficialiai.”

Gi “neoficialių” šaltinių 
žinios sako visai kitaip. 
Mums pranešama, kad pas 
Smetona buvo suvažiavę

žemes minas.
anuos musų karo jėgoms 
daro nemažų nuostolių.

Naujoji mina nekasama Į 
žemę. Ji padedama kur nors 
tarp lapų ar žagrų. Nuo mi
nos eina dratiniai laidai. 
Kai vienas tų laidų paliečia
mas koja. mina šoka i viršų.

tų invazijos. reikia daug pi
------------- — to juk reikia ir

KALTINA ANGLIJOS IR viams mokėti, in 
AMERIKOS FIRMAS. ti paramą likus: 
Federalė vyriausybė šau- miškiamš. Dėl

kia teismo atsakomybėn dvi haųios kai 
stambias firmas — Imperiai džia ne
4-n-----•_! . T-J----L-:-^ TU

’O prie 
kare i - 

kia teik- 
„ j« na-
įr yra ke-

; Val- 
bet pa-

fe» rmnlrala

už susidėjimą 
kietija.

su naciu Vo-

imiuoviica, —
ir
Chemicals. Imperiai Che-, tais nuošimčiais. ; 
cal Industries kontroliuoja Taigi stokim Į Ketvirtąją 
Anglijos lordas McGowan; Karo Paskolą ir pirkim bo- 
Amerikos firmą—Du Pont n0 kiek kas isgalim! 
de Nemours. Sako. kad aiš
kintis bus pašaukti Anglijos 
ir Amerikos “Įtakingi pilie-

ARGENTINOJ UŽDARY
TA POLITINĖS PAR-Tiirhc___  _

jie yra nutarę susauKti .New, Rovoti gu u m-na sunRu
Aoike. Is ( hicagos buvo at- j žinomos minom jieškoti 
vykęs adv. Ohs. adv. Gri
sius ir kiti: iš Brooklyno at
vyko Juozas Tysliava su 
nevvyorkiečių delegacija.
Konferencija turėjusi Įvyk
ti sekmadieni. 9 sausio, gi 
jos išvakarėse, subatos va
karą. pas Smetoną buvęs 
balius. Baliui pasibaigus, 
baliauninkai išsiskirstę — 
kas kur galėjęs.

Po to baliau

priemones čia netinka.

HITLERIS VĖL ŠAUDO 
KARININKUS.

Nacių okupuotoje Lenki
joje sušaudyta 20 vokiečių 
karininkų, jų tarpe leite
nantas Fritsch — sūnūs ge
nerolo VVemer von Fritsch. 
Pastarasis yra generalio 

Smetonos i štabo naiys.
ar-

Karininkai buvo pesmerk- 
ti ir sušaudyti Varšuvoje, 

į kaip “valstybės išdavikai.”
Aaciai Sunaikino SKELB1A “lend-lease” 
Graikijos Miestelį, i pagalbą.

Vyrai buvo sušaudyti; mo-; Maskvos radijas, o vėliau 
terys sudegintos mokykloje, ir spauda, paskelbė prezi- 

Tremtinė graikų vyriau- įdento Roosevelto raportą 
svbė paskelbė šiurpią žinią' Kongresui. apie “lend- 
apie nacių piktaradvstes.' lease” pagalbą musų talki- 
Ji tokia: Ininkams, kartu ir Rusijai.

Keršydami už graiku par- Tai pirmas atsitikimas, 
tizanų veiklą, naciški oku- Į kad rusai, nieko neverčia- 
pantai sunaikino Kalavrita
miesteli, Peloponesu srityje.
Visi miestelio gyventojai, 
turintieji virš 12 metų am
žiaus. buvo Įsakyti rinktis Į 
aikštę ir klausytis prakalbų.
Tuo pat kartu moterys ir 
vaikai gavo Įsakymą susi
rinkti Į mokyklos svetainę.

Miestelio aikštėje buvo 
suruošta skerdynė. Visi ten 
susirinkę žmonės buvo su
šaudyti. O mokykla buvo 
padegta.

Atlikę budelišką darbą, 
naciai išplėšė miestelį ir 
priedais sunaikinę du klioŠ- 
toriu

namuose kilo 
ivt, Smetonų

gaisras.
šeimyna

Ma-
jau

mi, daro tokį žygi.

SUDAUŽĖ 30 JAPONŲ 
LAIVŲ.

NACIAI APGINKLAVO 
VISĄ PAJURJ.

Berlyno radijas skelbia, 
kad alijantams nepavyks 
daryti invaziją Į Hitlerio

karo pa- “tvirtovę.” Visos pajūrio 
sritys, nuo Pirinėjų kalnų 
iki * Narviko (Norvegijoj). 

PALEIDO POLITINIUS “gerai apginkluotos.” Vien 
KALINIUS. j didžiųjų kanuolių ten sudė-

Portugalijos kalėjimuose ta 7,700.
iki šiol buvo laikomi šimtai-------------
politinių kalinių, nusikaltu- KINŲ ARMIJA SUMUŠĖ 
šių dabar viešpataujančiam JAPONUS. -
diktatūros režimui. Švenčiui Prie Chind\vin upės. Ki- 
proga jie buvo paleisti iš nijoje, ėjo smarkus mūšiai, 
kalėjimų. Kalėti liko “vos Kinų pranešimas sako. kad 
keli.” kaltinami dėl “sočia- japonai buvo sumušti, kinai 
liniu kriminalysčių.” i juos veja linkui Burmos ke- 

--------------- į lio.
MASINĖS BYLOS ČE- --------------

mano ar daro Londonas su 
AVashingtonu. žinių nėra. 
Taip pat nėra žinių, kaip 
bus atlyginta lenkams, jei 
šiems rėikes atsižadėti sė-

teritorijų. bet grąžinant jai nujų sienų. Maskva netie- 
tas žemes, kurias pasisavino sioginiai sako. kad toki at- 
vokiečiai.” lyginimą Lenkija gali pasi-

Toliau Maskvos radijas imti iš nacių Vokietijos. — 
sako, kad rusai sutinka tar- pasiimt “ka nori.”- • « 9 • • . • , » y7- j _ 1——a.-.- —-nau neis« uuy tų,Jiąę 

kva diktuoja savo sąlygą?, 
Maskvos radijas pabrėžia, 
kad rusai sutinka grąžint 
lenkams visas tas pasienio 
sritis, kuriose daugumą gy
ventojų sudaro lenkai. Ir 
daugiau, Maskvos radijas 
siūlo, kad Lenkija pasira
šytų naują tarpusavės pa

lų lordas. 1919 metais jis galbos sutarti, kokią yra pa
buvo Anglijos užsienių rei- sirašiusi Čekoslovakijos vy- 
kalų ministeris ir siūlė, kad riausybė. Tada bus taika ir 
Lenkijos rubežiai butų nu- ramybė.

su lenaais ir "gyvenu tai
koje.” j'ei lenkai sutiks pri
imti “Kurzono Liniją.” kaip 
pagrindą taikos deryboms. 
Tai nedviprasminis ultima
tumas: priimkite musų sąly
gas, arba...

Kurzono linija buvo pa
siūlyta 1919 metais. Kurzo- 
nas (arba Curzon). tai ang-

Rašant
neturime
tremtinė
Londone.

šiuo žodžius, dar 
žinių, ką mano 
lenkų vyriausybė 
Jei Londonas ir 

Washingtonas darė spaudi
mą Į rusus, tai galimas daik-

Bet diktatorius Ramirez 
gerinasi katalikų baž

nyčiai.
Argentinos diktatorius 

Ramirez išleido naują dek
retą. kuriuo yra panaikina
mos visos politinės partijos, 
kaip pavojingos “krašto 
saugumui.”

Tuo pat metu išleista ki
tas dekretas, kuris daro pri 
valomu katalikų religijos 
dėstymą pradžios ir viduri
nėse mokyklose. Išimtis da- statyti taip: 
loma vien tuo atveju, jei Lenkijos ir Rusijos rube- 
studento tėvai duos “rimtų žiai eina nuo Gardino per 
Įrodymų, kodėl jie nenori Balstogę iki Bugo upės, ties 
priklausyti katalikų bažny-i Lietuvių Brasta. Nuo ten. 
čiai.” Tie “rimti įrodymai” palei Bugo upę iki netoli So- . .
—priklausymas kitai religi- kolo. Iš ten Į pietvakarius, tas, kad apie tai buvo infoi- 
nei sektai/Kitu išimčių ne- palei Pršemyslą ir ligi Kar- muota ir lenku vynausybe. 
daroma. patų kalnų.

Ramirez dekretas sako. Tokias sienas lordas Kur- 
jog katalikų bažnyčia nuo zonas siūlė santarvės Amba- 
dabar yra “valstybės reli-Į sadorių Tarybai 1920 metų
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KIJOJE. . ! ITALAI PRIEŠINASI.
Buvusioj Čekoslovakijoj Berlyno radijas davė bu- 

eina masinės bylos. Bau- dingą Įspėjimą Italijos gy- 
džiami “sabotažninkai” ir, ventojams. esantiems nacių 
“valstybės išdavikai.” Vie- okupacijoje. Nacių radijo 
na tokia byla nesenai užsi- pranešimu, neteks savo ra- 
baigė Olomauce. kur buvo cionavimo knygelių visi tie 
teisiami virš šimtas čekų. italai, kurie atsisakys dirbti 
Byla tęsėsi per 10 mėnesių, vokiečiams.
Iš virš šimto žmonių tik 24 Tai rodo, kad italai prie- 
buvo išteisinti. Šinasi okupantams.

PAĖMĖ SAN VITTORE. NUDĖJO 600 JAPONŲ.
Generolo Clark penktoji New Britain saloje. Ra 

armija gale pereitos sąvai- miajam vandenyne, ėjo la- 
I tės iš nacių atėmė svarbų bai smarkus mušis su japo- 
aukštumų miesteli, San Vit- nais. Japonai bandė atimt

Pietinėj ir pietvakarinėj tore. Nacių armija ten buvo amerikiečių pozicijas. Ne- 
daly Ramiojo vandenyno gerai Įsidrutinus, reikėjo su pavyko, palikę 600 užmuš- 
« 1 — ja ilgai ir sunkiai kovoti. tų. japonai buvo priverstiAmerikos
skandino
laivų.

karo aviacija pa- 
dar 30 Japonijos

TUR BŪT ŽUVO LIE
TUVIS.

Netoli New Yorko eks- 
plodavo vienas karo laivas, 
naikintuvas “Turner.” žu
vo daug jurininkų. Tarp žu
vusių randame vieną lietu
višką pavardę, Vinslovas.

japonai 
trauktis.

KAS 20 MINUČIŲ IŠLE
KIA LĖKTUVAS.

Jungtinių Valstijų karo
lėktuvai šiandien turi griež- kalbėjo per radiją. Jis sa- 
tai nustatytą laiką, kaip ei- kė. kad “šalvie galima pa- 
vilės^ tarnybos lėktuvai ar stebėti daug liūdesio.” Gir- 
geležinkeliai. Kas 20 minu- d i, tai neleistina. Japonas 
čių skersai Atlanto palei- privalo tikėti savo impera- 
džiama vienas at keli lėk- toriui ir laukti ‘ garbingos 
ruvai. pergales ’

JAPONAI NULIŪDĘ.
Japonijos premjeras Tojo

SUIMTA TIK 377 JAPO
NAI- BELAISVIAI.

Karo sekretoriaus pava
duotojas Paterson skelbia, 
kad iki šiol Amerikos karei
viai yra suėmę tik 377 japo
nus belaisvius.

Japonai yra labai fana
tiški, jie geriau žūva, bet 
nepasiduoda i nelaisvę.

liepos 11 dieną. Bet neilgai 
trukus tuomet prasidėjo len
kų-rusų karas ir Kurzono 
linija buvo užmiršta. Len
kai rusus sumušė. 1921 me
tais Rygoje buvo pasirašyta 
lenku-rusu taikos sutartis.

Taip pat galimas daiktas, 
kad iš jos buvo gautas vie
noks ar kitoks pasižadėji
mas.

Išrodo todėl, kad lenkų- 
rusų ginčas bus išlygintas, 
bent laikinai. Ore kyboti 
paliekamas (jei palieka
mas) tik Pabalčio valstybių 
ir Suomijos klausimas. Ko 
rusai reikalaus iš Suomijos

AMERIKA TURI NAUJĄ turime žinių, kad Churchillo 
LĖKTUVĄ ir Roosevelto vyriausybės

Amerikos karo ’vadovy. dariusios spaudimą į .-usus. 
bė praneša, kad musų laku-1 Sakoma, kad rusai norele

Lenkai tuomet gavo daug įa‘P‘ 
daugiau, negu Kurzonas' eI?ta1 su Pabalčio valstybe- 
sjuj£ rms, tuo tarpu niekas nezi-

Ryšium su Maskvos radi- n.°- Pabalčio valstybių kiau
jo paskelbtomis sąlygomis. į ;‘“m« denpa miglotos atei-
Londone ir Washingtone!t,es rukas-

Amerikos Armija 
Puls Balkanus?

Septintoji armija darysianti 
invaziją Jugoslavijon.
Nacių kontroliuojamas ra -

m 4.................. d i jas Zagrebe, Jugoslavijoj,
Texas valstijoj prisnigo ske]bia tokią “naujieną:” 

daug sniego, kai kuriose Amerikos septintoji ar- 
X?e!'<?se net 14 colių stono, jiriįj'a< apie kurią niekas ir 

DINAMITAS MOSLEY UI Tokios pūgos ir seni tos va.- j senaj nieko nežino, ruošia- 
Prie namo. kuriame da- SLJOS gyventojai neatsime- Tna naujaj invazijai. Ji yra 

na- sukoncentruota prie Bari,
pi rutiNO ąnFiiA Italijoj, ir laukia Įsakymo PLEŠKINO SOFIJĄ. pUjtj Jugoslaviją. Bari apy 

Amerikos didieji bomba , linkėse daromi “nuolati .iui 
nėšiai pereitą pirmadienį pratimai,” manevrai.

nai turi naują kovos lėktu
vą. “Black Widow”—Juo
doji Našlė. Jis esąs “labai 
greitas” ir gali atlikt “ilgas 
keliones.”

daugiau.
kad rusai 
bet galų gale

SNIEGAS TEXAS’E.

Jie

bar gyvena Anglijos fašis
tų vadas Oswald Mosley, 
sprogo dinamitas. Kas ji 
padėjo ir kaip sprogdino, 
žinių nėra.

Mosley nesenai buvo pa
leistas iš kalėjimo ir dabar 
gyvena provincijoje

vėl bombardavo 
sostinę Sofiją, 
daug nuostoliu

Bulgarijos 
Pri dama

Washingtonas tą nacių ži
nią nei patvirtina nei panei 
gi a
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PERDAUG VIRĖJŲ GALI Willkio reikalas. Mes taipgi
SUGADINT BARŠČIUS. žinosime kain apsidirbti su
•“Draugas” giriasi, kad Su}”$nČ “ U'nkija' ir-e' 

*‘I .unigų \ įenybe Rūpinasi 
Lietuva." Esa:

“Smagu konstatuoti. kat! 

Kunigu Vienybė darbavosi ir 

darbuojasi ir l ietuvos nepri-

gul \Villkis savo nosies čio
nai nekiša!

Taigi Browderis nepatai
kė i Maskvos Striūną.

Dabar jam tenka persi- 
versti ragožium ir išplūsti

klausomybės reikalais. Be ki- Willkį, kam jis kiša savo no
tų darbų, ji ne \ieiią. bet kelis sj j Stalino bizni.
raštus yra Įteikusi ir Prezi- ’ '______________________ *

dentui Rooseveltui ir valsty

bės departamentui, primenant 

Amerikos lietuvių katalikų 

nusistatymą už laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos respub

likos atsteig-imą.

“šiomis dienomis, kaip pra

neša LKESB. nuoširdžiai Lie

tuvos reikalais besirūpinan

čios Kunigų Vienybės vardu 

kun. J. A. Karalius, pirminin

kas, ir vėl pasiuntė raštą Pre

zidentui Rooseveltui. nurodant 

kiek daug taikingoji Lietuva 

iškentė per dvi paskutiniąsias 

okupacijas.’’

KOKS TARP JŲ SKIR
TUMAS?

L Pruseika ‘‘Vilny” rašo: 
“Lietuvos žmcnėtns nėra 

kito pasirinkimo — su laisvę 

nešančia Raudonąja Armija, 

ar su Hitlerio kvislingais.

“Kvislingus atstovauja to

kie šunsnukiai kaip generolai 

Kubiliūnas ir Musteikis.

“Lietuvių pulkams Raudo

nojoj Armijoj vadovauja ge

nerolai Vitkauskas, žemaitis. 

Karvelis ir Čepas.’’

KELEIVE, SO. BOSTON.

Anglijos Jūrių Galybė

čia matosi keliatas Anglijos karo laivų. Jeigu Anglija nebūtų buvus tokia galinga ant jū

rių. karas butų pralaimėtas. Italija buvo išmušta iš karo vien tik ačiū Amerikos ir Angli

jos laivynams. Rusijai pagalba teikiama irgi vien laivais- Jeigu ne kivynas. Anglija nega

lėtų nei maisto sau prasivežti iš kolonijų.

Antras Puslapis

Mirė Antanas Smetona.
Pereitą sekmadieni Cle

velande mirė buvęs Lietu
vos diktatorius Antanas 
Smetona. Mirė užsidegus 
namui, kuriame jis gyveno. 
Namas priklausė jo sunui.

Smetona mirė sulaukęs 
69 metų amžiaus. Savo jau
nystėje, kaip ir daugelis 
Lietuvos inteligentų, Sme 
tona buvo pažangus žmo 
gus. Dar pereitojo karo me 
tu jis dirbo už nepriklauso
mą Lietuvą. Bet vėliau, Eu 
ropoję kurianties diktatū
ra režimams, ir Smetona 
pasišovė but diktatorium. 
1926 metu giuodžiu 17 die
ną karininkų klika, vado 
vaujant Smetonai ir Yolde-

Pasakysim atvirai, kad ♦
mums šitoks kunigu “darbš
tumas" nepatinka. Lietuvos 
reikalais Amerikoje rūpina
si ir VVashingtono vyriausy
bę informuoja kiek reikia 
Amerikos Lietuviu Taryba, 
kurion Įneina visos musų iš
eivijos srovės, jų tarpe ir 
katalikai su savo kunigais. 
Kokiais tat sumetimais len
da prezidentui i akis Kuni
gu Vienybė? -Juk tas jos 
lindimas gali sudalyti 
Washingtone tokio įspu-

tarp jų skirtu
mas: Jei Kubiliūnas ir Mus
teikis vra Hitlerio kvislin
gai. tai Vitkauskas. Žemai
tis ir Čepas yra Stalino kvis
lingai.

Lietuvos žmonės nenori

Bet koks9

Bolševiku Rusija Pasakė Ko Ji Nori

džioja. Nacių Vokietijos 
spauda jau skelbia tokį Šu
kį : “atgal į bažnyčiąna
cių propagandistai bando 
įrodynėti, kad šių dienų re- 

’vra moderniška.” 
taigi — ir Hitlerio 

r.aeionalsoeiaiizmas ii Stali 
po nacionalooiševizmas gri 
žta prie “dvasios šventos"— 
pondie, laimink paklydu 
sias savo aveles.
Nutarė laidot savo partiją.

Komunistų partijos na- 
tionalis komitetas nutarė 
rekomenduoti busimai savo 
paitijos konvencijai, (Įvyks 
gegužės mėnesį), kad ji lik
viduotų partiją. Vietoj ko
munistų paitijos bus sutver 
ta “politinės apšvietos są-

ligi ja 
Taigi,

marui, nuvertė Griniaus vy- junga." 
riausybę. Nuo to laiko Sme
tona jau buvo žinomas kaip 
“tautos vadas.’’

Smetona vpač garbino 
Mussolinio režimą. Smeto
nai dar gyvam esant tas re
žimas
ko.

Taigi, amen-komunizmui, 
tegyvuoja “apšvietos sąjun
ga!’’

Bimba. Mizara. Pruseika 
ii kiti turės ilgo ir sunkaus 
darbo. Reikės deginti visas 

negarbingai susmu- komunizmo biblijas ir kan- 
tičkas.

Pagaliau, neliko abejonių “Jau laikas suprasti, kad pasakyti vien tas: šalin bol- 
dėl to. ko nori bolševikų Ru- taip vadinamas Pabalčio ševikų kruvinas rankas nuo 

but nei Hitlerio, nei Stalino sija. Aiškiai ir griežtai paša- valstybių klausimas yra So- Lietuvos! Lietuvos žmonės 
diktatūra vergai. Jie nori kyta, kad Stalino diktatūros vietų Sąjungos vidaus reika-' neprašė ir neprašo jų glo- 

režimas nori daugiau “gyve- kas, i kuri Willkie nepriva bos. Tūkstančiai Lietuvos 
namosios erdvės," kad Ru- lo kištis. Žmogus, suintere-, žmonių, ištremtų i Sibyrą ir

but patys sau šeimininkai, 
laisvoj ir nepriklausomoj 
Lietuvoj.

vio

BE SMETONOS.
Pirmutiniame šio “Kelei- 

puslapy telpa žinia,

sijai reikia “strateginių <ie suotas tokiais klausimais, 
nų." turėtų susipažinti su Sovie-

Reikia daugiau erdvės, tų konstitucija ir tuo faktu, 
reikia naujų sienų—to rei- kad demokratinis balsavi- 
kia kaimynų atsakomybe, mas-plebiscitas kartą buvo 
jų skriauda! pravestas Pabalčio respubli-

Pirmasis tai pasakė vie- kose. ir tegul jis atsimena,džio. kad lietuviu tarpe nėra kad Antano Smetonos jau
vieningumo, kad Ąmeritos nebėra. Jo name kilo gais-‘ komunistų pani. pajėgrame
Limuv.u Taryba kataliku, ras ir jis užtroško durnais jos orga*o <mu. tt¥)( konstituciją. -
nepasitiki, i. t.. ..metonos mirtis bus di- las pasivadinęs Zaslavskiu. liečia Suomiją ir Lenkiją.

Amer,kiečiai sako: To,, delis nuostolis lietuviškiems j p'asakvma ' oficialiai už- visai neminint Pabalčio vai-
many cooks spon the broth. fašistams ir bolševikams.
Taip gali atsitikti ir su Lie- Fašistai neturės savo “tau- 
tuvos byla Washingtone. tos vado,” kuriuo rėmėsi jų 
kuomet perdaug “virėjų" politinės viltys, o bolševi

kai neturės kuo remti savo 
melo, kad Amerikos lietu

kitur, yra gyvas liudijimas 
Lietuvos žmonių valios. Jie 
buvo ištremti tik dėl to. kad 
nesutiko Stalino diktatūrai 
vergauti.

Rusijos valdonų akyplė- 
_ . šiškumas pereina visas ri- 
vt-si bas. Karo da nelaimėję, jie 

jau tiesia savo rankas prie 
svetimo labo. O kas bus po 
karo?

Ačiū pokarinei reakcijai Stalino diktatūra iš ko- 
Smetona pasidarė “tautos munizmo padarė “čiuing- 
vadu." Ačiū tai pat reakci- gumą." Kramto ir minko, 
iai jis buvo priverstas bėgti kaip tik nori.
iš Lietuvos. Savo gyveni- • i c -».»mą jis baigė demokratinėje: Ka* r,rJ“ Smetoną?
Amerikoje. j Pereitą sekmadienį man

teko kalbėti Haverhilly. 
Mass. Natūralu, prisiminiauKomunistai nesuprato, bet...

Rusijos diktatorius Stali apie Stalino diktatūrą, ry- 
las išmetė į bačką komunis- šyje su Smetonos diktatūra. 

Rusijos himną.

Kiek tai

pradės ją maišyti
Washingtono vyriausy 

bės nusistatymą mes žinom. 
Ji nenori turėti nieko bend
ra su atskiromis frakcijo 
mis. Tai ko tenai lįsti Kuni
gų Vienybei, kuri ištikrujų 
tik ardo lietuvių tautos vie
nybę?

pasakymą
gyrė rasų ambasada Wash- stybių, Sovietų Sąjunga ži- 
ingtone. Dabar belieka lau- no kaip pasielgti, ir jai ne Bus tikra nelaimė, jei ne- 
kti “praktiško darbo”—sve- reikalinga, WUlkie pagal-į atsiras jėgų, kurios norės ir 
timų teritorijų grobimo. ba.” Į - į galės raudonuosius fašistus

Maskvos dienraštis ata- Reiškia, Pabaltis, tai Ru- ’ suvaldyti. St. Strazdas.
kurio «tnip nonri kuoja Amerikos republiko- sijos “vidaus reikalas:’' su1 viai, kune stoja uz nepn — w;iiv?z, kam Suomija ir Lenkija taipgi

nas
tų ir pačios
“Internacionalą.” Maskvos . ,,- , . . .
žinia buvo gauta gruodžio ąja<«u.s komunistas paklau- 
20 dieną. 1943 meteis. Nonų kas nn-

Tas pranešimas komunis- ko Smetoną.
tus apglušino. Pavyzdžiui, .Yę!11??81* , metų
Cbicagos komunistu “Vii- Stalino bunute (iai ne- 
nis” 15 dienu tylėjo' ir tik 21noJ?- _ kas rinko Smeto
sausio 5 d. laidoje šitaip n» ". gnrabilo' nanti, kad Rusijoje komu-

Internacionalas buvo nu- "!zmas )au muoj“;’.’ Bėda 
senęs. iis nepavaizdavo nei kad nezrno, jog
“sovietinės valstybės” per- daibininkų tėvynėje be
galių. nei jos “socialistinio ‘uv»> komunistų kardinolas 
turinio...” Anganetis pavalytas į “ka-

Reiškia, per penkiolika toržną rabotą. 
dienų dumota. kol suprasta. Nori “vajauno prezidento.” 
kad Internacionalas jau
“pasenęs.” Ką tai rodo?

Tą, kad musų komunistai Pas daugelį 
buvO- žiopli! Jie keldavo iššaukia neapgalvotu posu- 
kumstis ir rėkdavo, kad In kj„
ternacionalas ifiums laisvę Taip yra ir Jungtinėse 
tikrą ras. 0 taip nebuvo. Valstijose. Čia jau gerokas 
.rtahno įsakymu komunistai iaikas vedama agitacija už 
dabar turės kelti kumšti? ir “vajaūną prezidentą.” Pie- 
rėkti: boze. \ odzių enra- zidenĮO vietai siūlomi gene

rolai ir admirolai. Siūlomi 
todėl, * kad jie pasižymėjo 
karo laukuose. - :

Geri generolai dažnai 
vra . prasti valstybininkai. 
Tą geriausiai įrodo pietų 
Amerika. Vienas generolas 
ten pavaduoja kitą genero
lą ir—ta pati sena bėda! 
Kur Voldemaras, sakykit!

Mirus Smetonai, Karpius 
ir kiti jo plauko žmonės liko 
našlaičiai, be vado.

Daugelis dabar esančių 
smetonininku — Klinga.

Po prakalbos vienas labai

IVAIRUMA1.ną Wendell Willkie,
jisai New Yorko dienrašty- bus pasielgta, kaip reikia.. Išskyras auksą, veik visi 
je “Times” parašė straipsnį O tas “kaip reikia, ei tuo-, metalai galima ištarpinti 

{numi mu u antrašte: “Yengkite kelt jant rusų atstovybę Wash- stipria nitric rakštimi. Gi
dėl kn nepasitikėjimą Rusija.” Kas įngtone, yra toks: lenkai kad išurpįnus taip vadina-

tame straipsnyje blogo? buvo uzurpatoriai; Rusija mą “metalų karalių.” reika- 
. , • • Hnbai laisvina tas tciito*tenai kritikuoja rj;a^ kurios “iai nriklauso ” i1 ga a<i,ia Ka aDanijos žmones-, e- J 3 pnklauso. ko_vandens .mišinys, kuris

nę respublikos vyriausybę. • publikomis. Jis sako. kad Zaskr skis kalba ne už sudalomas is dviejų stiprių 
išvaikė žmoniu rinktąjį sei- savo politikos tikslams jie save. Pravda' ir kiti rasų rakščių.

Wendell Willkie, žinomas ma ir paskui ‘valdė kraštą bando panaudoti Lenkijos, židiniai yra Stalino dikta-į ——— _ .
Amerikos politikierius, ku- fašistiškais metodais, imda- Lietuvos ir kitų mažųjų vai- turos padaras, kaip nacių Naturales dujos apsvieti-

KOMUNISTŲ LYDERIS 
IŠSIŠOKO.

klausomą Lietuvą, nori at 
statyti Lietuvoje Smetono: 
režimą.

Pažangiajai musų visuo
menei nėr 
gailėtis. Jis susitaręs su 
Lietuvos kunigais ir kari
ninkais nuvertė demokrati-

Willkie 
savo

Karas yra didelio visuo
meninio sukrėtimo metas.

žmonių jis iš

klausimą. Vokietijos spauda yra Hit- mui butų pradėta naudoti 
keldami nenaritikėiima ra- lerio diktatūros padaras.; Freedonijoj. New Y orko savo kalbose ir. sais aWillk!e yra SSkas Reiškia. “Pravdos” skiltyse valstijoj, 1824 metuose. Gi 

va- bendravimo su rusais, kaip savo nuomones reiškia Sta- pirma natuiaho gazo korpo- 
is.” lvgus su lvdu Jisai sako: lino diktatūros režimas! racija susiorganizavo šioje

“Nėra prasmės manyti. Dabar aišku: vienas Jung- 583‘Je 
Ikad Rusija atsisakys taikos tinių Tautų narys, Rusija. • Panamos Kanalo zonoj

ns labaį mėgsta reklamuo 
tis, parašė anądien .iųtrj 
guojantį straipsnį Nęw* 'Yor
ko “Times’ui. , kaltindamas straipsniuose visuomet 
Rooseveltą. kad šis žadąs dindavo “supuvusiomis 
visoms pavergtoms tautoms “atgyvenusiomis savo die- 
laisvę, bet nežinąs kaip su- nas valdžios formomis.” Ta- 
laikyti Staliną, kuris yra pa- čiau kai jam pasidarė pavo
SirUOŠęS pnočoėnoo tont-ra 1.2-- -- ---—,
pasiglemžti 

Willkie
karo Rusųa pas.g.c.ią.anu nen AmenKon ir cia apsigy- ralį but tik taiia kai valst'v- Rusija aip pat nori Pabai 
ne tiktai Lietuvą. Latviją ir Venęs jis darė ką tik galėjo, g?11 , tlK l.ana; Kai xaisly ^io :į. {i naraaįkvriantiEstiją, bet ji Kalėsianti pa kad plikyti Svo rtšistU- j jos narėmis, «« J! pasakysianti.

imas lekcijas iš Mussolinio. 
Demokratiją ir parlamenta
rizmą jis

vergti taip pat ir Suomiją ir ko režimo “kontunuitetą. 
Lenkiją, ir Balkanus. Dabar tas “kontinuitetas”

Jo manymu, prezidentas pasibaigė ir visuomeninia
me musų gyvenime bus ra
miau.Rooseveltas kalbąs apie tų 

tautų išlaisvinimą daugiau 
šia dėl to, kad Amerikoje 
yra labai gausi tų tautų išei
vija, ir jis norįs kad tie atei
viai ateinančiais rinkimais 
balsuotų už jo demokratų 
partiją.

stybių ateities
m »»♦

Kava piimiausia pradėta 
Tai ikrmas Stalino dik- naudoti Arabijoje. Iš čia ji 

1 reiškia, kad musų taturos pasišovimas. Tokių pei sikėlė į Javą. Ceyloną. 
įsias uždavinys turi nasišrivimn bus ir d an ori» n Olandų Guinėją ir Jamaico

Stalinas karaliaus brolėnas.
Berlyno radijas praneša, 

kad Italijos karalius Ema
nuelis padarė savo brolėnu 
Rusijos diktatorių Staliną.
Jam suteiktas Annunziata 
ordinas. Gavusis tokį ordi
ną yra skaitomas karaliaus 
brolėnu.

Jei toji žinia yra teisinga, 
musų komunistai vėl turės 
keisti “liniją.” Karalių 
Emanuelį iki šiol jie vadino 
karo kriminalistu, bet da
bar jei Stalinas pasidarė jo Valaitis. Dr. Vencius ir kiti 
brolėnu, jis turėtų but geras —savo laiku buvo voldema-

vra laisvos ir lvgios
“Tai _______

vyriausias uždavinys turi pasišovimd bus ir daugiau Olandu Guinėją 
but toks: įtikinti Rusiją, —sakysime, Balkanų ir salas. Paskui kava plito į ki- 
kad ji priimtų ir duotų gva- ypač Turkijos sąskaiton. tas salis.

Raudonųjų imperialistų E^osa^yvenantieji
apetitai mums suprantami. ai«1Sewardo iškyšulyje, Alas-

rantiją bendros organizaci
jos, kurioje ji ir mes busime 
nariai, vietoi jieškoti sau
gumo sau. politiniai ir mili- 

šaukti “lietuvių tariniai kontroliuojant jai 
gretimas teritorijas

KAIP BUS SU “SEIMU”?
Smetonos garbintojai bu-

vo sumanę
seimą,” kad duoti “tautos 
vadui” progos pasireikšti. 

Ar taip yra ar ne, mes čia Bet kai Smetona dabar žu- 
Į tai nesigilinsime. Mes čia vo, tas jų “seimas” pasidarė 
noi im pažymėti tik tą faktą, jau nebereikalingas. Todėl 
kad tas Willkio straipsnys vienas jų kaimynas iš New 
labai patiko Amerikos ko- Yorko mums rašo, kad 
munistų JyderhriBrowderiui. “Brooklyno tautininkai da- 
Savo organe, “Daily Wor- bar nuleido sparnus ir neži- 
kerv,” Brovvderis labai no,šaukti seimą, ar ne.” 
VVillkį išgyrė, kad tas ture- Prieš pat Smetonos mirtį jų 
jęs drąsos pasakyti “tikrą delegacija buvo išvykus į 
teisybę.” Clevelandą, kad nustatyti

Bet Maskvos “Pravda" galutiną “seimui” planą.
tuo pačiu laiku tą Willkio --------------
straipsnį pasmerkė. Ji pri- Moderniškas lėktuvas žy-

^linpv ilid<> koi- 'is labiau nyksta. Tai
nes P. sijos imperialistų musu civilizacijospolitika. Bet kuo tie apeti- Ę?s?Ra ™usu cninzacijos. 
tai Hitu,nzv Majoras Barrozi, kuns tarpVVllliac vvi IVOi litu?* • 1 • • • TT’lI •

Kartu Wendell Willkie ?t‘’ ™ aPie Por» metų’

pakritikavo ir Rooseveltą. J. pa^U sako, kad baltieji žmonės
kad šiuo klausimu jis neda- v. : • . eskimosus išmokino gertivė aiškaus pareiškimo. Will- \ ak» JJf' '5: degtine, atnešė plėšikavi-
kie mar,™. Vilkijos. Pa- aa 1 na .ją karą ir didesnes 
balčio valstvbių ir Balkanų ?.e. nsgu tos, k 
klausimas kybo ore. Taš 8ian'b,-n PeI»rvena"’e-
klausimas

ore.
iššaukia daug

negu tos, kurias »-.P™ritu<aJą. Vagyste 
* pas juos buvo nežinoma,

kol atsirado baltieji.
Tą -uprato ir lenkai.

—“draugas Emanuelis i” rininkai. Ką jie veiks, ką

prastu bolševikišku storžie- miai sumažino musų žemę. 
viškumu drėbė jam į veidą Nėra tos vietos, kurios jis 
lokį pareiškimą: Pabalčio negalėtų pasiekti Į 60 va- 
yalstybės yra musų, o ne landų.

abejonių ir dažnai suvis ne-,Tremtinė Lenkijos vyriau- Pinui knygutės formoje 
reikalingu spėliojimų. sybė įpareigojo Lenkijos degtukai (book matehes) 

Dėl to, kad Wendell Will- požemio t organizacijas ko- pradėta gaminti Barbenton, 
kie paminėjo Lenkiją, Pa- operuoti su rusų armijos ko- Ohio, 1806 metais.
baltijį ir Balkanus. “Prav- manda tik tada, jei Stalino ---------
dos” Zaslavskis labai įtūžo, režimas sutiks atnaujinti Vaško pairuos, kuri tarps- 
Republikonų partijos vadą diplomatinius ryšius su Len- ta Andų kalnuose, kamėnas 
jis apšaukė politiniu mekle- kija. Ir daugiau: jei tas re- yra aplipęs sakais, iš kuriu 
riu. vandens drumstytoju ir žimas gelto lenkų respubii- gaunama du trečdaliu rici- 
kitais būdvardžiais. Jis už- ko6 ir jos piliečių interesus, nos ir vienas trečdalis vaško, 
akcentuoja: Mums į lietuviams, lieka J. D. T.

Ir kodėl Stalinui nepriim- daryS? 
ti Annuziata ordiną? Jis Sako. kad Voldemaras 
pat> juk turi draugo Iva- išvežtas į Rusiją. Brooklyno 
no Baisiojo ordiną. Klinga yra “geras diploma-
— vU?- to-iau' tas” — kodėl jam neprašy-
įs bdlsevizmo ^karališką mi- ^a(j Stalinas paleistu 
siugimzmą... Voldemarą?

Atgal j “modernišką baž- Be vado gal jau nebus ir 
nycią.” “febraliaus parado,” ku-

Sekdami savo reakcinius įara^a^P Chicagos
kraujo brolius bolševikus, ^bs-Olševskis ir CJevelan-
Vokietijos hitlerininkai na- Karpius-Karpavičius. Bė
riai persekiojo religiją. Ji da, tikra bėda.
buvo neskelbta esant nuse St. Strazdas.

MIRĖ HOOVERIENĖ.
kai, naciai kūrė “naują re- Gale pereitos sąvaitės 
ligi ją.” Nevv Yorko viešbutyje mirė

Bolševikai jau giyžo prie buvusio prezidento Hoove- 
senosios stačiatikiu bažny- rio žmona, 68 metų am- 
čios, jie turi ir patriarchą, žiaus. Priežastis — širdies 
Dabar ir naciai juos pamėg- liga.

» t

nusią.
Kaip ir Rusijos bolševi-

*
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KAS SKAITO. RAŠO 
tas noox<»fj neprašo AMERIKOS LIETUVIU

VIENĄ SAKE, BET KITĄ PADARE. Kinijos Fronto Vaizdas

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Arba Chicagos praloto ir 
žydo teisingumas.

ruoti,” negali tikėtis nuo 
Dievo nei “atlyginimo.” Bet 

Dar prieš adventą Chica- Kristus visai tdbulai skelbė, 
gos lietuvių šv. Jurgio para- 'J,saĮ ^e- Palaiminti ne- 
pijoš bažnyčioj kunigai iš 1 V1 V ,ai; ne,S ^la ^aia^,b' 
sakyklos išgarsino, kan baž-1 da^aV1'; . „ , 
nyčioj bus daroma kolekta Keleivio skaitytojas.
lietuviu kareiviu naudai. , . , . KI .Taipgi' iš sakyklos buv0 i Liudm Nau). Meta, AIvk-.u
skelbta, kad reikia priduoti 
adresus šios parapijos lietu
vių kareivių, tarnaujančių 
Amerikos armijoje.

Kolekta įvyko ir suplaukė 
kareivių adresai. Kunigai 
garsino, kad iš sukolektuo- 
tų pinigų kareiviams bus

seimu.
Prieš pat Naujus Metus, 

gruodžio 31 dieną. Mar- 
ąuette Parko kolonijos gy
ventoją, drg. Pianą Alvikį. 
ištiko nelaimė. Jis gryžo iš 
darbo ir lipant iš gatvėkarių 
Alvikį už~
vairuotas automobilis.

neatsargiai
pasiųsta Kalėdų dovanų.
Kareivių tėvai ir gimines | Suželtąjį teko vežti į ligo 
parašė kareiviams, kad Ka- ninę.
ledoms lauktų dovanų nuo 
parapijos.

Kareivių ir jų tėvų apvy
limui ir visų parapijonų nu-

Tai buvo liūdni Nauji 
Metai Alvikių šeimai. Abu
du Alvikiai yra seni Chica
gos gyventojai. Savo laiku 

stebimui “Šv. Jurgio para- jie daug veikė Naujos Ga-
Čia matom Kinijos kareivius einant atakomis prieš japonus. Kitų karas prasidėjo 1937 me

tais ir kiniečiai vis dar kovoja prieš savo šalies okupantus-

Polemika ir Kritika

pijos Žiniose” pasirodė toks 
pareiškimas:

dynės chore, kurį buvo su
tverę nuo komunistu atskilę 

Rep.“Prisimename karan išė-; “sklokininkai.’’ 
jusius vyras. ... - v D .

‘•Tai p musų atsiranda ge- M,re K‘ Ru?,s'
ros širdies žmonių, kurie ka- North Side lietuviu para-

HAVERHILL, MASS.

ran išėjusiems vyrams ne tik pijos šv. Stejiono bažnyčio-
laiškais, ne tik dovanomis: ie Naujų Metų dieną mirė 
stengiasi padaryti malonu-' Kazimieras Rugis, 66 metų

Palaidojo nuodingų dujų 
aukas, Vladą ir Oną 

Rasiulius.

mą, bet ir pasirūpina, kad 
jų intencijoms butų laiko
mos šv. mišios — meldžiasi 
už juos.

“Musų parapijos bažny
čioje buvo padaryta rink
liava kaian išėjusių vyrų 
naudai. Žmonės tam parodė 
gražų prielankumą ir suau
kojo 180 dolerių. Esame dė
kingi už tai. Taipgi jau pri
duota apie 200 adresų. Ta
čiau iš musų parapijos yra 
vyrų išėjusių daug daugiau. 
Dar laukiame daugiau ant
rašų, o ir lėšų reikės sukelti 
daugiau, nes dabar kiekvie
nam kareiviui išeitų tik po 
kelias dešimts centų, o už 
tą nelabai ką galima pirkti 
ir nusiusti. Kai bus sukelta

amžiaus. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis.

Rugis senai gyveno Chi
cagoje. Kadaise jis buvo ar
timas socialistams, paskui 
pašlijo į tautininkus, o baig
damas gyvenimą—į katali 
kus. Taigi, politinėmis savo 
pažiūromis iis buvo nepa
stovus. bet šiaip, kaio žmo
gus, buvo geros širdies ir 
darbštus. Chicagietis.

Piktadarystės nemižėia.
Chicaga yra pagarsėjusi' 

savo raketieriais. gengste-: 
riais ir kitokiais piktada
riais. Reikia pasakyti, kad 
ir šiuo laiku, piktadarystės 
nemažėja. Veik kasdienąį 
laikraščiuose galima rasti 
žinių apie vienokią ar kito- i

ATSAKYMAS KOMUNI
STU MUČELNINKUI 

RAINIUI.
Philadelphietis Jonas Rai

nis kryžiavojasi “Laisvėj” 
ir aiškinasi kad jis nesąs 
joks komunistas, kad aš pa
vadinęs jį tokiu vardu be 
pagrindo ir tt. Bet besitei
sindamas jisai pats save ap
kaltina. Jisai išsiplepa, kad 
jisai dirbęs “Laisvės” pikni
kams. ir kad daug prakaito 
išliejęs kol prirašęs prie ko
munistinio LDS “225 nau
jus narius.” Jis sakosi norė
jęs važiuoti ir į Tarybų Lie
tuvą, bet niekas jam šifkor- 
tės neišpirkęs.

Rainis sako, kad jis esąs 
tik šiaip sau “pažangus 
biznierius” ir dirbąs visiems 
lygiai. Tas ne tiesa. Tamsta 
dirbi tik komunistų “Lais
vei’’ ir Stalino diktatūrai. 
Niekas nematė, kad tamsta 
butum dirbęs vargonininko 
Ziko ar “Vienybės” pikni
ke. Bet kai komunistai ren
gė “Laisvės” pikniką, tai 
tamsta per tris dienas važi
nėjai su puodais, kaip uba
gas į Šilą vos atlaidus.

Rainis sakosi prisašęs prie 
nau

jus narius. O kiek narių jis 
prirašė prie SLA? Nei vie
no! Jis dirba tik komunis-

nių. Viena jos sesuo. Šiai- Maikio tėvą ir komunistai 
čiunienė. gyvena Haver- mėgsta,
hillyje; antra. Masonienė, Siunčiu tamstoms 3 dole-
Maineo valstijoj. Brolis rius už “Keleivį ’ ir dėkoju 
Stepas Zainis gyvenąs Chi- už pereitų metų “Keleivį,”

“Keleivyje’ jau buvo ra- cagoje. kuris kas penktadieni mus
šyla apie tragediją vienoje Velionis Rasiulis šiame palinksmina. Tėvas su savo
lietuvių šeimoje. Bostonie- mieste išgyveno 24 metus, Maikiu kaip kada pridaro
tis Kontrimas pranešė, kad taip pat jo žmona. Abudu daug juokų. Pas mus ateina , Kam^/a.kosT1 ,^sa^s
nuo nuodingų dujų savo na- buvo gimę Lietuvoje. Pa- vienas bolševikas, tai ir tas Komuniruni<> Y- ,
me mirė lietuviai Vladas ir staruoju laiku Rasiulis dir- - - - - ------ num.ic - nan
Ona Rasiuliai. seni Haver- bo Harman Shoe kompani-
hillio gyventojai. joje. Abudu buvo ramaus juokėsi Maikį su tėvu skai-

Reikia da kelis žodžius budo ir inteligentiški žmo- lydumas, kad net ašaros bi- tarn'"’-
tarti apie šią tragediją. Kaip nės. Haverhillietis. rėjo. Jam labai patiko ta

prašo, kad duot jam "Kelei
vio” paskaityt. Sykį jis taip

sakyta. jie mirė nuo dujų. 
Rasiuiių nerime pirmoji 
pastebėjo Virbickienė. gy
venanti tame pat name. Ji 
išgirdo sproginėjimą van
dens pervadų-paipų, bet

daugiau pinigu ir bus gauta p p^^'Va itaiko'mindome cfraimnc anvacn . •- r • . * .pilnesnis skaičius adresų.'
parapijiečių inuo blogų darbų ir lietuvių tardovanėlės

bus nusiųstos. §ui po Xauju Metų yie.
Tai ve koks nežmoniškas į nas piktadaris užpuolė jau- 

pasityčiojimas iš kareivių ir Į ną moterį ir ją supjaustė

,pe.

koks nesiskaitymas su žmo
nėmis! Juk jei per vieną 
kolekta permažai aukų su
rinkta. tai kodėl tuoj neda
lyta antra kolekta? Be to, 
visi žinome, kaip nepasto
vus kareivių adresai. Už 
mėnesio ar kito retas iš pa
duotų adresų bus geras. 
Kaip tada jiems “dovanė
les” nusiųsti?

Prieš Kalėdas, orai atvė
sus, šv. Jurgio parapijos za
kristijonui į pagalbą buvo 
pasamdytas dženitorius. Ji
sai sakė. kad su pralotu 
Krašu buvo sutaręs, kad 
jam algos bus mokama po 
$90 įmėnesį Praslinkus vie
nam mėnesiui, dženitorius 
gavo čekį tik .$66 sumai. 
Dženitorius tą pat dieną 
metė darbą ir nuėjo į vieną 
žydišką kompaniją. Ten 
tuojau buvo priimtas į dar

bi itva. Moteris neišgėdinta. 
Kokiu tikslu ji buvo užpul
ta. niekas nežino, nes pik
tadaris nesurastas. Policija 
mano. kad tai galėjo but 
darbas paprasto kerstin- 
čiaus—meilužio, ar šiaip 
maniako. J. P.

NEWBURGH. N. Y.
Mirė Vincas Kvederaitis.

1943 metų lapkričio 11 d. 
čia mirė Vincas Kvederaitis. 
78 metų amžiaus ir senas 
“Keleivio” skaitvtojas. Ve
lionis buvo palaidotas iš sa
vo namų. 27 Colden st., 
Neuburgh. su bažnytinėmis 
apeigomis. Laidotuvės buvo 
lapkričio 13 d., i Kalvarijos 
kapines.

Velionis Vincas Kvede
raitis buvo kilęs iš Lauckai-
čių kaimo, Naumiesčio vals- 

bą ir gauna " dvigubai’ dau-Įęiuje, Vilkaviškio apskrity- 
giau. o dirba perpus mažiau,'je. Amerikoje išgyveno 55 
negu pas pralotą. Taigi, pas,'metus. Paliko dideliam nu- 
žydus teisingumas keturis liūdime žmoną Ona. tris su- 
sykius didesnis, negu pas nūs ir dvi dukteri. Sūnus 
Romos katalikų dvasiškius, yra vedę. taip pat ir duktė 

Pialotas Krušas savo ka-Įris. Visi gyvena Neuark. 
lediniame laiške parapijo- N. J. Velionio žmona ir 
nams be kito ko štai ką pa- šiandien gyvena šiame mie- 
reiškė: ' ste.

“Šiais brangumo laikaisi Velionis paliko du broliu 
visi užsimokėkim savo para- į ir tris seseris Lietuvoje, 
pijos metines mokestis ir taipgi daug tolimesnių gi- 
neskupėkime savo bažny- minių Amerikoje. Jo žmona
čiai, vpač per metines šven
tes. Kokia miera mieruosi- 
me Dievui, savo bažnyčiai, 
tokia miera mums teisingas 
Dievas atlygins.”

Pagal tą pareiškimą išei
na, kad biednieji, kurie ne
turi ko kunigams “atmie-

Ona nors buvo labai nubu
dusi. bet rūpinosi, kad jos 
gyvenimo draugas butų iš
kilmingai palaidotas. Vinco 
Kvederaičio laidotuvėse da
lyvavo skaitlingas būrys gi
minių ir draugų.

Koresp.

NEW HAVEN, CONN.
Bėdos, kad čia buvo ne 

ruskos Kalėdos.
Čia buvo toks atsitikimas. 

Prieš pat Kalėdas vienam
, • , • it- i_- , • - saliune rasai susitarė saviš-paskui. kai Y įrbickienes vy- j.aj at2vmėti šventes. Sutar- 

ras Pranas sugiyzo is mu u jr jdarvta. atrirado mu. 
viu. viskas paaiškėjo. Van- zikanfu ir toks
dens rynos eme labai spro- ..cJoraJ Kūčių vakara
gmeti. Tuomet \ nbickas ileido j m’ršruu^
nuėjo pažiūrėti, kas ten da ‘
rosi,

nieko oiogo nemanė. 1 IK

tėvo dainuška: “Jedet Bim
ba na kozie. a Palecki na 

Į sobakie....”
Taigi linkiu tamstoms lai- 

: mingų Naujų Metų ir lauk
siu kas sąvaitė “Keleivio,” 
kuri aš labai mėgstu skaiiy-

Z. Dambrauskaitė.
Detroit. Mich.

ti.

Ee “Keleivio” butų nyku 
gyventi.

Prisiunčiu $3.00 ir mel-

Taigi Jonas Rainis prisi- 
pažysta. kad jis yra tikras 
komunistų mučelninkas. Jis 
dirba jiems, prakaituoja, ir 
atlyginimo negauna.

Bet jeigu jis prisipažysta 
tiek daug komunistams dir
bąs. tai kaip gi jis gali užsi
ginti. kad jis nėra komunis
tas? Juk komunistams nie
kas kitas nedirba, kaip tik 
komunistai. Gali but, kad 
duoklių Bimbos partiiai jis 
ir nemoka, bet už tai jis au

na per zmones prašinėti su
plyšusių kapitalistiškų keli
nių ir čeveiykų Stalino “ro
jaus” gyventojams, šian
dien jie jau ir komunisto 
vardo bijosi. Vien muši 
mieste jie surinko 49,000 
porų senų čeverykų ir 10 
tiokų sudėvėtų drapanų 
“galingos” Kasėjo® žmo
nėms.

Komunistai sako. kai 
darbininkai viską pagami
na, o buržuazija su kapita
listais viską suėda. Kodėl 
gi tat Rusijos darbininkams 
visko stinga? Juk buržuazi
ja ir kapitalistai Stalino 
“rojuje” senai jau išgala- 
byti. Gal tavoriščius Jonas 
Rainys malonėtų šitą daly
ką paaiškinti?

Butų gerai, kad komunis
tai nors sykį paaiškintų, ko
dėl jie taip bijosi Sovietų 
Rusijos, kurią kitiems taip 
giria? Štai. komunistų lyde
rio Brouderio žmona yra 
nuteista ištremti Rusijon, 
nes nelegaliai Amerikon 
įsigavo. Rodos, jai įeikėtų 
tik džiaugtis, kad pasitaiko 
proga sugryžti į komunisti
nį “rojų.” Bet ne, komunis
tai deda pinigus, samdo ad
vokatus ir apeliuoja į aukš
čiausi teismą, kad Brovvde- 
rienę išgelbėjus nuo depor
tavimo. Komunistė Brovvde- 
rienė su ašarom teisinasi, 
kad ji “ne komunistė,” ir 
prašosi, kad jos neišvarvtų 
į Rusiją. Komunistinėj dva
sioj išauklėta, ii vistiek ko
munizmo bijosi.

Na, tai kam iųs norit 
įbrukti tokią santvarką mu
su Lietuvai, jeiim patvs jos 
bijotės kaip kokios paviet
rės. J. Jakimvvičius.

,-osl, UnedUkbio PVtubSS- “><*•» džia'■ „Unė ‘‘K 1 h?” ko a jai savo >ik, ir darbų,
-nikais Kasiuli ir Rasių. a,.™nlkos-.. Pasigirdo ožių k . siunt=nėjot Be ..Kelei. Ta. yra daugiau negu duok- 
iienę mik,tonų “choro balsai, j .. b į . les. Ir savo atsakymų man

Tuoj buvo pašaukta poli B,!0Te ,-toL kol1 Nors mes skaitom ir 'anglis- du?da "e Per * Keleivj.
cija ir gydytojas Pastarasis reJW.aleJo Pak«stl sauke kus laikraščius, bet “Kelei- ku>' .tdpo mano korespon-

vio vistiek pasiilgstam
A. Perkins,

Flushing, Mich

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

nustate.kad Rasiuliai mirę - Atėjo ,icijos “angelai 
piim sesiato valandų. Nors į :aku„ą.
buvo pasauktas policijos ve- Tu“ jiems'pasak-j.
zimas su atgaivinimo apara- ta. žia ,jte ffarbinti Dkv 
tu. bet jis jau negelbėjo. ..^ sv' jemu^ bet ne po

Rasiuliai buvo palaidoti miestą, ne nas žmones, ku- 
Bradfordo lietuvių tautiš- rie nori pasilsėti, 
kose kapinėse. Jie paliko Vietos rusai dabai- kalba 
vienturtę dukterį,
Aloskienę kurf gyvena kad be dėdės leidimo negali ]abar daug
Hartford, Conn. Be to. Ra- savo Dievą garbinti... gražiu linkėjimu. Ūžtuos Anie
siuliene paliko daug ginu- J. G. 8

dencija. bet per komunistų 
“Laisvę.” Argi visa tai ne
parodo, kad Jonas Rainis 
turi komunistišką dūšią?

Buvo laikas, kuomet ko
munistai didžiavosi savo 
plauku. Dabar gi jie gatavi 

Ka- klauptis ir duoti kuolus ta-Ačiū už linkeiimus.
TnlHa «Jin •'K',’fTSoM™ -ir-NaU™ a"‘ PBki* ka<1 tik

. „„„„i: Keleivio redakcija gavo žmonės nevadintų jų komu-

SKAIT1 TOJŲ PA REIŠKIMĄ L

gražių linkėjimų. L z tuos Apie tą šifkortę, kurios 
giažius sentimentus musų niekas Rainiui nenupirkęs 
įedakcija reiškia draugams važiuoti į bolševikų roįų. 
nuoširdų ačiū! į buvo taip. Philadelphijos

P. Spurgiui. — Maikio tė- biznierius K. Žadeikis man 
vas reiškia savo generoliška sako. kad anais metais, kaiSkaitys kol gyvas bus.

Redakcija ’ Gerbiama Keleivio Re- aęju Kalėdų dovaną ir už komunistai ateidavę į lietu- 
:ėvui $3.00 dakcija! Aš atnaujinu savo gražjus linkėjimūs įv>u draugijas įkaitusiom

Balsevičiui.—Tokiu!gaBom.. ir k?ldaT triukŠ 
‘perevodų” neturime. Už ““T. ;’>? Pasiul«s !‘ems va‘

Skaito “Keleivį” 34 metus.
Gerbiamoji Redakcija ’

Siunčiu Maikio tėv
ant batų. kad galėtų nešioti prenumeratą ir prisiuncių 
man “Keleivį” ir toliau. Jis $3.00. Taigi malonėkit man. „ 
jau nešiojo 34 metus ir no- gerbiamieji, siuntinėti “Ke- Pel^0(,Ų neturime.
riu toliau jį skaityti. leivį” ir kitus metus. Aš jo 131 aciu. _______r ........

Paul Rakutis, laukiu kaip vaikas motine- Chas. ^teponkui. Dė- nej Vqenas nenorėjęs va- 
Brockton, Mass. lės, ir skaitysiu jį kol gyvas kojam uz pienumei atą. bet jqUOtj Rainys gal butų va-

------------ busiu. Tai tikras darbinin- pageidaujamų adiesų nelu‘j žiavęs, bet reikalavęs, kad
Į jam butų išpirkta “round

į žiuoti į Stalino “rojų” ir su- 
. tikęs laivakortę išpirkti.

Skaitė “Keleivį” 26 metus. kų laikraštis. Kai jis ateina, nrne
Gerb. “Kel.” Redakcija! tai aš ir gulti neinu, kol jo 

Prisiunčiu $3 ir prašau siun- nepei*skaitau.
tinėti man “Keleivį.” Mano 
vyras skaitė jį per 26 metus, 
iki mirtis jo neatskyrė, o da
bar aš noriu jį skaityti.

Mrs. V. Chaplasky.
Nicholson, Pa.

Peter Sweede.
New York Citv.

“Keleivis” buvo pirmutinė 
mokykla.

Gerb. “Keleivio” leidė
jai ! Prisiunčiu už “Keleivį” 

! prenumeratą ii* atsiprašau 
1 kad taip ilgai užvilkau. Kas- 

“Keleivio.” tai jis man

Trys rubliai staršam 
generolui ant batų.

Sveikas staršas vyčių vai- link 
sko generolas! Daug laimės yra labai svarbus laikraštis, 
naujiems metams ir gero Gal svarbus dėl to, kad jis 
pasisekimo prie turtingos pirmutinis mane pasitiko 
našlės. • Man tai nelabai pa- atvykus man į Ameriką. Tai 
sisekė. Buvau sužeistas ir buvo Shenandoah’ry, Pa., 
gulėjau ošpitolėj. Dabar pa- 1910 metais. Keleivis” bu- 
sveikau ir tuoj siunčiu 3 vo pirmutinė mano mokykla 
rublius tau ant batų. Gale- šioje šalyje. Nuo to laiko aš 
tum ir naują cibuką įsitai- visuomet “Keleivy” matau 
syt. A. Baltrušaitis, teisybę. Ant. Bakšys,

Houghton, Mich. Ne^fr Britain, Ct.

Jonui Moskui. — Ačiū už trip” laivakortė—į Stalino 
prenumeratą ir linkim drau-, «roįų” jr at£rai. Toks reika 

lavimas.
logiškas.

gui greitai pasveikti.
J. A. Motiejaičiui.—Ang- 

liškai-rusiško žodyno netu-

zinoma. buvo ne 
sako K. Žadeikis, 

nes iš Stalino “rojaus” ma-
rime. Ačiū draugui už pre- žai kas sugrvžta: tai kaio gi 
numeratą. . Rainys ridėjo žinoti, kad

- iam oa\yks sugryžti atgal? 
Juk ir pas kunigą užperkant 
ekzekvijas už nabašninko 
dūšią, jos užperkamos 
kad dūšią nueitu tik į dan
gų. o ne atgal.

Kitąsyk musiškiai komu
nistėliai čia šumvdavo. Bū
davo. jų “Lyros” choras su
sirenka į rusų komunistų 
lindvnę prie Fairmount avė. 
ir kelia kumštis iki lubų. 
trrarnoia Amerikos valdžiai 
ir kapitalistinei . tvarkai, 
šiandien jie tas kumštis turi 
iau paslėpę kišeniuose ir ei-

V.’ORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN .

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
či* jraun*™* ir “KELEIVIS” 

pavier.’ais nume-lats.

90 MILLBURY STREET
F.STER. MASS.

KAS MUMS RAŠOMA.
Padėka Cbicagos moterioas- 

labdarėms.
Iš Oak Forest seneliams 

prieglaudos mums rašo:
Gerbiama “Keleivio” re

dakcija: Mes, šios prieglau
dos lietuviai įnamiai, pra
šom įdėti šį padėkos laiške
lį Raudonojo Kryžiaus Chi
cagos Lietuvių vienetui. Dė
kojam vieneto pirmininkei 
Sofijai Barčienei ir Norai 
pugįeneij taipgi jų trims 
pagelbininkėms. Graodžio 
23 d. jos padarė nelauktą 
staigmeną. Mes nieko neži
nojome, o jos—štai ir atva
žiavo su Kalėdų dovanomis. 
Vėliau paaiškėjo, kad jos 
šaukusios musų įstaigos su
perintendentą, bet šis aukš
tas ponas ir mums neprane
šė. O kai labdarės atvyko, 
jau neturėta laiko visus lie
tuvius į daiktą sukviesti. Jos 
suspėjo tik lietuves moteris 
aplankyti, o vyrams paliko 
dovanas, kad patys išsida
lintų. Mums, 99 vyrams, te
ko po 25 centus pinigais, po 
du pakeliu tabako, knygu
tę rūkomos pooieros ir dė
žute degtukų.

Tai buvo mums labai 
brangi dovana, už kurią 
nuoširdžiai dėkojame Raud. 
Krvžiaus lietuviu vienetui 
ir visiems geros širdies lie- 
tuvirms chicagiečiams. ku
rie nepaskupėio aukoti. Dar 
kartą visiems ir visoms nuo
širdus dėkui.

Lietuviai įnamiai, 
Oak Forest, III.

Patinka drg. Strazdo 
pastabos.

Drg. J. Adams-Adomai
tis iš Chicagos rašo:

Man smagu, kad prie “Ke
leivio” persikėlė drg. St. 
Strazdas. Ačiū tau. drauge, 
už tas savaitines pastabeles. 
Šiuo laiku jos labai tinka. 
Laimingų 1944 metų ,rKe- 
leivio” štabui!

f
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KANL'OLES IR PROPAGANDA.
šis karas vedamas ne vien komunistų spauda davė ilgu 

kanuolėmis, ne vien mušiu ir “džiuginančių žinių.” Gir- 
laukuos. Jis vedamas plunk- di. tuoj bus “išlaisvinti” Pa- 
sna ir žodžiu—propaganda, balčio valstybių žmones. 
Armijos laimi ar pralaimi Neišmintingi komunistų 
mušius; piopaganda jų priešai irgi.dejavo: .“ateina 
reikšmę arba didina arba bolševikai”iir bus galas Pa
mažina. Kitais žodžiais, balčio valstybių ŽB&onėms. 
propaganda dažnai padaro Aišku, ir vieni ir antri butą. ko neatlieka ginkluotos vo pagauti ant nacių propa- 
jėgos. Štai pavyzdys: Tokio gandos meškerės, 
radijas nesenai skelbė, kad
japonai “paskandinę” nau-
jausią ir galingiausią Ame
rikos laivą “Wisconsiną.” 
Tuo tarpu tas laivas buvo 
vos nuleistas i vandenį, At
lanto pakraščiuose ’. Maža 
ir to. Tokio, Berlyno ir Ro
mos radijas skelbė didžiau
sius savo armijų “laimėji
mus."

Kaip sakėm, rimti karo 
stebėtojai turi kitą nuomo
nę. Jie sakė ir sako, kad ru
sų bandypias sulaužyti vo
kiečių frontą ir pasielki Ry
gą. yra silpnas bandymas. 
Jis nėra galimas dabartinė
se aplinkybėse. Tiesa, ru
sams labai svarbu pagauti 
vokiečius “į maišą’Nacių fašistų propa- iValkSti ju ar^

ganda buvo pasiekus ciuku- •- j,. ‘mro. kai italų armija artinosi “^..Lemn^du. Ta.
prie EI Alemeino, Egipte.
Sakyta ir rašyta, kad su An
glija “jau baigta.”

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 
LAISVAI VERTĖ S. B.

—Maike, aš vėl ateinu ženysiuos. tai tik su tokia, 
pas tave ant rados. ką turi šiltą auzą ir pinigų:

—Gal svetimą namą par- o kitaip man bobos nerei- 
davei? . kia. Aš tik norėjau kad tu

—Ne, Maike, aš turiu tru- man duotum rodą. kas man 
belio su moterimis. Kaip aš daryti su šita karunka? 
andai pasakiau tau, kad no- —įdėk ją i lėmus. tėve. ir
riu ženytis su bagota našle, pakabink ” savo kambary 
tai dabar negaliu apsiginti ant sienos.
nuo ilgaplaukių. Jos prade —Olrait. Maike. aš taip
jo man net eiles rašyti. Vie- ir padalysiu. 0 dabar gud- 
na sudėjo šitokią kaninką: bai. ba reikia skubėt i baž

nyčia. Musu ščeslyvos 
Smeities Susaidė užpirko 
mišias už Smetonos dūšią, 
tai ir aš turiu tenai būti.

Maiklo tėvas kažkur dingo. 

Tartum žemėn jis Įlindo; 

Manėm kad da uiiavoja.
Po Kalėdų pagirioja.
Bet išgirdom štai navyną. 

Kad jis vesti jau ketina. 

Kad pamiršo žinias nešti. 

Kai sumanė apsivesti

Sako. radęs bobą seną.

Ką turtingai sau gyvena. 

Pagyvensiąs jis gerai. 

Nespaus bėdos nei vargai.

Seni. seni. nebūk paikas.

Ar tau vesti dabar laikas? 

Kada laiko dar turėjai.

Tada vesti nenorėjai.

Sakei, verčiau pasigerti. 

Negu bobą užsikarti; 

Pagalvoki tat gerai.

Ar ne klaidą tu darai?

Kai tiktai tu apsivesi.

Tai jau laisvės neturėsi;

O jei kada pasigersi.

Tuoj su boba susibarsi.

O tu vyras visgi geras.

Tavo Maikis vaikas doras. 

Myli mokslą ir knygas,

Da nežiūri j mergas-

O kai moėeką turės.
Tuojau plūkti jį pradės; 

Sakys:'Maikis vaikas blogas 

Nebus iš jo geras žmogus.

Maikio vardą ji gadins. 

Tave liurbium išvadins. 

Prastai, seni. sugalvojai. 

Kad tą Ijobą pasdabojai.

Argi bloga tau gyventi? 
Nors jau pradedi pasenti.
Bet ruginės išsigėręs 

Vėl jautiesi pajaunėjęs.

Jei nuplyš jau seni šiušiai. 

Tryrublinę tau prisiusimi— 

Nematysi tu bėdos—

Kam tau bobos reik senos?

RUSAI PASIEKĖ BUGO 
upę.

Maskvos pranešimai sa
ko. kad raudonoji armija 
jau pasiekusi Bugo upę.
Lenkijoje. Dniepro upės al
kūnėje vokiečiai taip pat 
buvo priversti trauktis.
MŪŠIAI PRIE CASSINO.

Amerikos armija Italijoje 
vėl pleškina vokiečius, ties 
Cassino miestu. Kely į Ro
mą užimta trys naujos aukš
tumos.
. PREZIDENTO KALBA.

Prezidentas Rooseveltas 
dar nepilnai pasveiko ir ne
galėjo kalbėti bendroje 
Kongi eso sesijoje. Vietoj 
to,' jis antradienio vakare 
kalbėjo per radiją.

Maike,—Na, tai ką tu, 
ant to pasakysi?

—Aš manau, tėve. kad 
tai neblogai parašytos eilės.

butų milžiniškas laimėji
mas, bet šiuo tarpu neįma
nomas. Vienas Washingto- 
no kolumnistas, Paul Mal- 

Tokį pat vaizdą šiandien lon, sako:
turime rusų-vokiečių fron-į “Stalinas norėtų pasiekti 
te. Ties Neveliu, Baltgudi- ne tik Rygą, ne tik Pabalčio 
joje. raudonoji armija pra- valstybes, bet ir patį Berly- 
laužė vokiečių frontą ir— ną. Visa bėda tame, kad žie- 
pirmasis apie tai prabilo mos metu nėra galimybės, 
Berlyno radijas! Taipgi, didelių ir toli siekiančių 
gavom žinių, kad raudono- ofensyvų daryti. Tai įrodė 
ji armija artinasi prie Pa- pirmesni rusų mėginimai, ir 
balčio. Buvo skelbiama, kad tą dabar įrodė rusų ofensv- 
“greitu laiku” rusai užims va ties Neveliu. Šiek tiek 
Pabalčio valstybes. Ir. lyg pasistumta į priekį, gal ir 
tyčia, daugiausia apie tai toliau pasistums. bet tai bus 
kalbėjo patys naciai ir jų viskas. Nebus perdėta pasa i 
šalininkai kitose valstybėse kius. kad šią žiemą rusų sie- 
—kodėl? kimas nėra Lenkija, nėra

Naciams visų pirma rupė- Pabalčio valstybės, dar ma! 
jo patirti žmonių nuotaiką žiau Berlynas. To jie nepa- 
Pabalčio valstybėse: jie no- darys. Bet štai kas norima 
rėjo žinoti, ką mano kitų padaryti—nuvarginti ir su- 
valstybių žmonės. Visą lai- demoializuoti nacių Vokie- 
ką jie skelbėsi esą “civili- tijos anniją. Rusų atžvilgiu, 
zacijos gelbėtojai” nuo bol- žiemos metas tam yra ge- 
ševizmo. Aišku, norėta ži- liausiąs metas.”
IIVVl jų propaganda davė

! visa. kas tinka velniui. Tatai jie kalbėda
vo visai nuoširdžiai, kaip kad Achilas kąl- 

; bėjo apie savo velnią.
Ir štai prieš tuos žmones, neva suriži- 

nančius su piktąja dvasia, sukilo (fvasinin- 
i kai. Kunigai sakė. jog jie privalą velnią 
l išnaikinti. Buvo įsteigti tam tikri bažnyti
niai dvasininkų teismai: kurie turėjo ko
voti su velnio galybe. Pasaulinė valdžia, 

■policija, kariuomenė, karaliai ir imperato
riai visaip jiems padėdavo. Ir štai nelai
minguosius ligonis, moteris ir vyrus, gau
dė, kamantinėjo, baisiausiai kankindami 
veitė prisipažinti ir pagaliau be pasigailė
jimo degino ant laužo. Senovės knygose 
via aprašytos nematytos baisenybės, ku
rias tuomet darydavo nelaimingiems ligo
ninis, kovodami su velniais. Dešimtys ir 

! šimtai tūkstančių ju žuvo. ilgai ir baisiai 
kankinami, ir jų dargi niekas negailėda- 

j vo. Dažniausiai tat buvo žmonės iš žemes
niojo luomo, iš neturtingųjų. Visokie gra
fai ir kunigaikščiai mokėdavo puikiai sa
vo reikalus sutvarkyti, ir velniai į juos ka- 

-žin kodėl retai teįlisdavo. Visur ir visuo
met buvo taip, kad nelaimingųjų žmonių 
žūdavo daugiausia tenai, kur būdavo di
džiausia dvasininkų valdžia, kur jos pusė
je būdavo karaliai ir kunigaikščiai.

Taip buvo, pavyzdžiui. Ispanijoj. Ger- 
manijoj, taip pat ir kituose kraštuose. Tik 
viename Triro mieste Germanijoj „per 
trumpą laiką buvo gyvi sudeginti septyni 
tūkstančiai žmonių už susižinojimą su vel
niais.' Vienas Bambergo (Vokietijoj) vys
kupas sudegino 600 žmonių, Viurzburgo 
vyskupijoj buvo sudeginta 8<)() žmonių per 
vienus metus. Francuzijoj Tuluros mieste 
tik per vieną bausmę iš karto žuvo 400 
žmonių. Buvo ir tokių išgamų, kurie nebe- 

: suprasdavo ką darą: teisėjas Remi Fran- 
cuziioj, Nansi mieste, gyrėsi, kad per še- 

. šioliką metų jis nuteisęs nužudyti 800 
žmonių. Ispanijoj kraujas upeliais tekėjo.

Į Italijoj Komo provincijoj per vienus me
tus nužudė tūkstantį žmonių, o kitose to 
paties krašto vietose teisėjų žiaurumas su-. 
kėlė žmones. Degino ir kankino nelaimin
guosius ligonis.' ir Šveicarijoj, Ženevos 
mieste, kur valdė vyskupas, per tris mene- 

'sius buvo nužudyta 500 raganų, t. y. ner
vingų. isteringų moterų, kurios regėjo vel
nią ir su juo neva susižinojo.

Bet štai kas buvo itin svarbu. Iš pažiū
ros tatai buvo daroma Dievo garbei. Kuni
gai tuomet mokydavo, jog raganos pasi
gailėjimas esąs Visagalio įžeidimas. Po
piežiai leisdavo Į žmones tam tikrus laiš
kus prieš raganas. Kunigai, vienuoliai, 
šventieji ir paprastieji sugalvodavo tam 
tikras maldas velniui išvaryti. Tokių mal- 

į dų įasime visose senovės bažnytinėse kny- 
: gose. Kaip gi paprastieji, tamsieji žmonės 
netikės velniais ir jų išvarymu, jeigu apie 
tai pasakyta net maldose? Ir bažnyčios pa
maldose apie tai kalbama. Ir kunigai per 

' pamokslus apie tai kalba. Bet svarbiausia 
—ir Šventasis Raštas kalba apie velnius. 
Tenai yra kalbama ir apie stebukladarius, 
kurie išvarydavo velnius.

Aklas tikėjimas senovės raštais ir kny
gomis, kurios buvo rašytos prieš kelis šim
tus ir kelis tūkstančius metų, daug padarė, 
kad šimtai tūkstančių ligonių be laiko gau
tų baisų galą ant laužų.

Tat geriausiai parodo, kaip yra pavojin
ga tikėti senovės knygomis,—geriausia 
knyga dėl aklo tikėjimo ja gali būti labai 
kenksminga milionams žmonių.

Kam ir kodėl reikalingas tikėjimas 
stebuklais?

Tas iš tikrųjų ir buvo. nes katalikų baž
nyčia daugiau kaip pusantro tūkstančio 
metų kurstė tikėjimą velniais. Seniau ji tą 
tikėjimą gynė ugnimi ir kai du. laužu ir 
kankinimais. Bet ir dabar gina žodžiais ir 
pamokslais.

Bet kodėl gi ji negins tikėjimo velniais?
Ir iš tikrųjų, kas yra velnias? Tat yra 

negamtinė, paslaptinga jėga. Ar gali kata
likų bažnyčia netikėti tokios negamtinės 
jėgos buvimu? Ką gi tada ji darytu su ste
buklais? Juk kiekvienam stebuklas^taip 

I pat yra įvairių negamtiškų jėgų įsikišimas 
į paprastą gamtos ir žmogaus gyvenimo 
eigą. Neigti tokį Įsikišimą vis tiek. kaip 
neigti stebuklus. Bet toks neigimas katali
kų bažnyčiai yra nenaudingas: daugelis 
kunigų ir popiežių buvo patvs stebuklada
riai, gydė ligonis, varė iš apsėstųjų vel
nius: daugelis kataliku vienuolynų turėjo 
ir dabar tebeturi stebuklingų relikvijų, pa
veikslų. kurie gydė ir gydo tikinčius žmo
nes. šitie gydymai ir velnių varymas visų 
kraštų dvasininkams davė ir duoda di
džiausią pelnyt o stebuklai -dar daugiau 

(Bua danginu)

(Tęsinys)
Toliau senovės knygose pasa

kyta: “Moteriškės veidas buvo perkreip 
tas ir nušašęs, akys kreivos ir baisios; il
gas liežuvis kyšojo iš gerklės, iš kurios ėjo 
negardus kvapas. Be to, dažnai griežė 
dantimis, nieko nematė ir nekalbėjo. Ji 
buvo velnio lizdas. Ją nuvedė į šventojo 
Ambroziejaus bažnyčią pas šv. Bernardą. 
Žmonės tikėjo, kad tas šventasis išgelbės 
nelaimingąją.”

“Didžiausia žmonių minia užplūdo iš 
visų pusių. Šventasis Bernardas įsakė vi
siems melstis. Jis pats su kunigais pasiliko 
prie altoriaus. Jis paprašė atvesti moteriš
kę. Bet tas buvo sunku padaryti, nes vel
nias, kuris joje lindėjo, priešinosi, spardė 
vartininkus kojomis, traukėsi atbulas, 
barškino dantimis norėjo ištrukti. Paga
liau vargais negalais velnio apsėstąją at
vedė prie altoriaus, kur stovėjo šventasis 
Bernardas. Moteriškė tuojau spyrė jį koja. 
Bet šventasis neparodė nei ženklo kad šį 
smūgį pastebėjęs. Jis atsiklaupė prie alto
riaus ir pradėjo melstis. Paskum apsivilko 
kamža ir pradėjo laikyti mišias. Per mišias 
jis atsigręžęs į apsėstąją, ją žegnojo ir lai
mino šventais Sakramentais. Tuomet vel
nias tokius skausmus jautė, lyg kas butų jį 
piaustęs. Jis biauriausiai kraipėsi, raukėsi. 
Jis taip smal kiai moteriškės kūne blaškė
si, jog visiems buvo aišku, kaip jis kentė
jo. Šventasis Bernardas sukalbėjęs “Tėve 
musų" priėjo prie moteriškės, norėdamas 
pulti priešą iš arti. Tuomet jis uždėjo pate
ną su šventais Sakramentais ant moteriš
kės galvos. Paskum jis tarė velniui: “Štai. 
prakeiktoji dvasia, tavo teisėjas. Štai ta 
neįveikiama, galinga pajėga. Dabar tu pa
sipriešink. jei gali. štai. tas. kuris mirda
mas už mus. kaibėjo savo mokiniams. Kai 
bu visagalio Dievo vardu, ir jo valdžia, ku
rią tu gerai žinai,—ir įsakau tau apleisti 
tuojau tos Dievo tarnaitės kūną ir nekuo- 
met į jį nebegryžti.”

“Per šitą Bernardo kalbą velnias bai
siausiai saukė ir tampė apsėstąją. Tat aiš
kiai rodė, jog jis ne savo noru turi nelai
mingąją apleisti. Padaręs tą pirmąjį ban
dymą. Bernardas gryžo prie altoriaus ir 
baigė mišias. Kai jis priėmė šventus Sak
ramentus, ir diakonas tarė: “Ramybė vi
siems." žmonės buvo paleisti- namo. Tuo
met ramybė gryžo ir nelaimingajai mote 
riškei. — velnias ją apleido. įrodydamas 
tuo budu neįveikiamą šventųjų Sakramen
tų galybę.”

Iš šito senovės knygos pasakojimo ma
tyti. jog Bernardas tikrai paveikė sergan
čią nertais moteriškę ir paveikė tiktai žo
džiais. Yra žinoma, kad šv. Bernardas bu
vo labai gerbiamas žmonių. Juo tikėjo, jo 
žodžiai veikė į žmones, ypač ligonis lygiai 
taip, kaip gydytojo žodžiai veikė į Achilą.
Kokios žalos pridarė tikėjimas velniais?

Panašiai varomi velniai ir dabai', kar
tais sėkmingai, kartais ne. Taip varė ir tė. 
vas Malkas, kuris skaitė egzortus Aščep- 
kovo kaime Vasilisai Aleksejevai. Taip 
pat valydavo ir Kranstadte Jonas. Pana
šiai varydavo ir Tiano Apolonius prieš 
130<> metų.

Prieš kelis šimtus metų buvo daug tvir
tesnis tikėjimas velniais, nekaip dabar, 
Tuomet buvo įsitikinę, kad velniai sukinė
jasi apie kiekvieną žmogų, jį tykoja, gun 
do. įlenda į žmogaus sielą, stengiasi ją su
vilioti. norėdami paskum nuvilkti ją į pra
garą. Sakydavo, jog gana žmonių įkliūva į 
visas tokias velnio pinkles.

Bet štai kas yra baisiausia. Kalbėdavo, 
jog daugelis patys parsikviečią velnius ir 
turi su jais reikalų. Ir ištiesų. daug moterų 
ir vyrų sakydavo, kad juos tikrai aplankęs 
velnias, su .jais kalbėjęs ir turėjęs reikalą. 
Ir jie visai nuoširdžiai tuo prisipažindavo, 
nes tų laikų nervingi žmonės tikrai maty 
davo per savo regėjimus tą, apie ką galvo
davo. O galvodavo tais laikais daugiausia 
apie velnius ir apie kovą su jais. norėda
mi įeiti į dangaus karalystę. Dėl to melsda
vosi ii' apie tai kalbėdavo. Apie tai moky
davo bažnyčiose ir rašydavo knygose. To
kioms kalboms ir tikėjimui daug padėjo 
anų laikų sunkus gyvenimas. Karai ir vi 
šokia karalių, kunigaikščių, dvarininku ir 
kunigų priespauda prikamavo, prislėgė 
liaudį. Jais nusikratyti nebuvo jėgų. No 
roms ne noroms visą viltį reikėjo kreipti į 
Dievą, ir todėl kovoti su velniais, kiek tik 
galima. Tolydžio atsirasdavo velniu ap
sėstų motei-ų ir vyrų. sergančių nervais, is 
teringų. bepročių ir visokių pamišėliu. 
Daugelis patvs prisipažindavo esą kalti, 
sakydavo, jie esą burtininkai, raganiai, 
įaganos, vilktakai, jie lakstą į šabašą. jie 
gadiną žmones, platina ligas, žodžiu, dara

šitaip 
rie seka

mano žmones, ku-: 
kąro eigą. Reikia 

Rimti karo eigos stebėto- manyti, kad jie neklysta, 
jai, žinoma, nesiskubino lys- Bet. kaip sakėm, propagan- 
ti į nacių propagandos bu- da daro savo: ji buvoiššau- 
čių. Bet atsirado daug nai- kus sąjūdi—vieni džiaugė 
vaus svietelio, bolševikiško si, kiti fupihosi. Tokių pro- 
ir kitokio, kuris darėsi “rei- pagandos “ančių” galima 
kiamų išvadų.’’ Pavyzdžiui, laukti ir daugiau. G. D.

VISKO PO BISKl

reikiamų vaisių.

Ką reiškia “Gripsholm.”
“Gripsholmo” vardu yra

Verta i 000 markių.

Sugryžęs iš Berlyno
pavadintas švedų laivas. P?s sve<Ja;' papasakojo šito-
Lietuviams tas vardas gerai ^ią ane tą apie 

. & nuotaika: Ateinažinomas, nes ne vienas yra 
tuo laivu keliavęs ir Švedų 
Linija nuolatos tą laivą 
skelbdavo musų laikraš
čiuose. Šiomis dienomis šis

;r sako

vie-

vokiečių 
į banką 
direkto-vokietys 

riui:
“Aš sudrikau 1000 mar

kių. Pasakyk man tamsta, 
kaip ir k; r galėčiau juos

laivas atvežė daug civilių saugiai ir. estuoti. 
amerikiečių iš Japonijos.
Todėl amerikiečių spaudoje 
buvo pakeltas klausimas, 
ką “Gripsholm” reiškia?

MASKVA NENORI TAR
TIS SU SUOMIJA.

Suomijos radijas skelbia, 
kad norėta ir norima daryt Vienas švedas bostoniškiam 
taiką su Rusija. Visa bėda “Heralde” davė paaiškini- 
tame. kad Maskva nenori mą. Jis sako, kad šis vardas 
pasakyti, kokiomis sąlygo- susideda iš dviejų daikta- 
mis ji sutiktu pradėti dery- vardžių—“grip” ir “holm.” 
bas su suomiais.

Banko irektorius patarė 
įdėti pinic is į karo pasko
los bonus ir pridūrė:

“Der Fuehrer garantuoja 
tamstos pinigų saugumą.”

“Bet dei Fuehrer gali nu-‘ 
mirti. K;o tada?”

“Tada Goeringas, garan
tuos.”

suGripo vardu Švedijoj buvęs! Vokiets^su 100d markių 
vadinamas tūlas paukštis, o Ivistiek abejoja: 
holm švedų kalboj reiškia “Goeringas yra lakūnas...- 
salą. Taigi “Gripsholm” Gali atsitikti ne’aimė... Kas 

Fordo dirbtuvėse pradėta reiškia “Gripo Salą.” Tokiu tada0 
gaminti naujos rūšies sklan- vardu Švedijoj esanti pava- “Tad, visi nacių partija' 
dvtuvai. kurie bus vartoja- dinta viena senovės pilis, atsakys ;z tamstos pinigus.” 
mi transportavimui karei- pastatyta dar 1300 metų pa- Klieta.'vis abejoja: 
viu ir armijos “džypių”— baigoje. Švedijoje ta pilis: “Jeigu nvsų armija busV • 1 1 • 1 • • • 1 — 1 •

DIRBA NAUJĄ SKLAN 
DYTUVĄ.

r.ečideliu automobiliu. esanti labai garsi, todėl sumušta, u ir nacių partija 
kompanija ir geriausį savo :gali .žlucrtiJBK. ;

.laivą pavadinusi tuo vardu.1 Direkt ius pasilenkė prie 
savo klieną^ i- sako:

“ŽmogatL-a pi tas nebūtų 
verta l">-^rrt3rkiu?”

SUŽEIDĖ LIETUVI 
KAREIVI.

Karo departamentas pa-! Nepaprasta bausmė, 
skelbė nauja listą, žuvusiu.; ,T i , • . i -sužeistų ir be žiAios dingu'-1 Honolulu mieste. kur 

siu kareiviu. Tarp sužeistu- nuolatos g-ęsia pavojus iš 

jų randame vieną lietuvi Japonų orlaivių puses, žibu-
VĖL DAUŽĖ PARYŽIŲ IR BERLYNĄ.

kareivį. Juozą Jutrą, iš Cen- nai ,a,tKomi iaDai! Pereita sąvaitę anglų ka-
iK i H ’ia- * tral Kalis, Rhode Island vai- aptemdinti. Kas tam patvai- ro avja(.,j j smarkiai pleški-
bes. Kas gi jas paraše? gtijoje Kymui nusideda, tas trau- no naciu Vokietiįos £stine

—Nežinau, Maike. Ji pa ------------- kiamas teisman. Teisėjas Rerlvna Amerika karo
si rašė Vargo Duktė. Miške, netoli Silkeborgo Franklinas sugalvojo šito-1 avja’cj j.,’

—Tai paiodo, tėve, kad miestelio, rasta nužudytas kią bausmę: $25 ir paintė 
moterys rūpinasi tavo liki- danų poetas Kaj Munk. Jis kraujo Raudonajam Kry
mu. Jos nenori, kad tu pra buvo nacių priešas, bet la- žiui. Jeigu nusidėjęs asmuo 
rastum laisvę. bai įtakingas ir naciai jį ne- kraujo ėmimui netinka, jis

—Nevarmai, vaike, aš dryso liesti. Spėjama, kad turi mokėti kitą $25 pabau- 
raisteiko nepadarysiu. Jeigu račiai ji nužudė slaptai. dos _______________

leškino Paryžiaus 
dirbtuvių kvartalą.

Pirkit Kafl* Bondsus ir Stair.
SOIlf f $JĮK\RS SEĄj fagu

nemažiau kaip dešimt? 3a vo 
d y



Penktas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.

Naciai Fortifikuoju Uostų Italijoj
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ĮSKELTA DIDELĖ POLITINĖ BYLA.

Toronto miesto valdininkų' terminui. Po to jis kandida- 
rinkimai. tavo i Hamiltono miesto

Sausio 1 <1. Torontoj įvy- kontolie.ius ir buvo išrink-
ko miesto rinkimai. Rinkta
majoras, keturi kontrolie- . . , ,. . Tz •
riai (Board of Control,. 18 a‘>* Padangei, metų. kaip 
aldermanu ir 18 švietimo ta Jau rnin<*lu’ K™0'1210 6 d.

tas. Baigus vieną terminą 
buvo išrinktas antram ir

rvbos narių. Board of Edu- 
cation. Šie rinkimai tad bu
vo miesto arba savivaldybės 
rinkimai. Rinkimų pasėkos 
bus praneštos vėliau.

Didelio miesto majoras— 
darbininkas.

Gruodžio 6 d. įvyko Ha
miltono miesto valdininkų 
rinkimai. CCF (socialistų) 
statomas kandidatas Sam 
Lavvrence, didele balsų dau
guma buvo išrinktas to di
delio ir industrinio miesto 
majoru.

Draugas 
nuo

kandidatavo ir buvo išrink
tas majoru absoliučia balsų 
dauguma. Tai linksma nau 
iiena — darbo žmonės dar
bo žmogų išrinko jų reika
lus atstovauti.

Be to. šiuose rinkimuose 
CCF laimėjo dviejų alder 
manu vietas. Pirmiau turė
jo tik vieną.

Ir kitur socialistai laimi..
Pereitą rudenį vyko kitų 

miestų ir miestelių savival
dybių rinkimai. Visur socia
listai daugiau ar mažiau 
laimėjo. Tik kur ne kur bu-

Sam Lavvrence vo tokių vietų, kur socialis- 
jaunystės dienų buvo tai nepravedė nei vieno at- 

paprastas darbininkas—ak- stovo. Kabolt, Ont. mieste- 
menų skaldytojas. Plikiau- lyje. socialistas drg. Taylor 
sė tos profesijos unijai. Bu- buvo išrinktas aklamacijos 
vo ir dabar yra tos unijos budu. Daugelyje miestų ir 
aktyvus narys ir vadas. Ne- miestelių jau prieš tai socia- 
žiurint to. kad draugas Sam listai buvo išrinkti atsako 
Lavvrence dabar jau neskal- mingų valdininkų-majorų 
do akmenų, tačiau unijai jis pareigas eiti. Pavyzdžiui, 
priklauso ir jai vadovauja. Simco, Ont.. Fort William, 
Jaunystėje jis priklausė So- Ont. ir kitur.
cialistų partijai ir per ją čia noriu pastebėti, kad 
Anglijos Darbo Partijoj. Fort William miestas yra

fe ■
šis vaizdelis parodo, kaip naciai fortifikuoja torpedų tūbomis >pezia 
tokių tūbų šau.iamos torpedos gali skandinti didžiausius karo laivu<-

uostą Italijoj.

Bandė Pasigauti 
Lenkų Požemį.

Naciai siūlė kariaut su “bol
ševikiškais okupantais/’

UNIJOS REMIA RFD 
KANDIDATŪRĄ.

Turi sudariusios lėšų fon
dus agitacijai vesti.

Kongrese ir už jo sienų
Nacių gauleiteris (guber- konservatoriai turi naujo 

natorius) kreipėsi į Lenki- rupesnio. Ta? lupesnis— 
požeminį judėjimąjos požemini judėjimą ir unijų nusitarimas remti 

jam siūlė .ginti Lenkiją nuo Roosevelto kandidatūrą pre- 
Atvvkęs į Kanadą jis pri- vienas iš didesniųjų miestų, ridento vietai, jei Roose\el-
klausė prie darbininkiškų vakarinėje Ontario provin- ‘ . noniik-firoma T^nlri- įkartą norės kandi- 
organizacijų iki buvo cent- cijos dalyje. Dabar šio mie- J3 , . , j Jtypminj' I v°tL • •-
ralizuota Kanados Sociali?- sto majoiu yra darbininkas- ^j .. P J\-t kongiesas ya pnemęs
tų Partija, žinoma kaip CCF geležkelietis. socialistas drg. J 1kuris unijom-

tooperative Commo,. Garfield Anderson. šita knkų žyg- naciaį ban. dimui rinkiminių kampani-
do išaiškinti 
bolševikams

wealth Federation. Pasta 
ruosius du metu drg. Law 
rence eina Ontario Provin 
cijos CCF pirmininko pa’ ei

Kaltinami 28 fašistai, norė
ję nuve sti šios šalies 

valdžią.
Sausio 3 d. federalės vy

riausybės prisiekusieji po- 
sėdininkai (Grand Jury) 
įįka’tino 28 asmenis, jų tar- 
!pe paskelbusią bobelką. Eii- 
' zabeth Dillings. Prokuratu- 
ta kaltina juos skelbus:

1. Kad demokratija yra 
“supuvusi.” Jungtinėse Val
stijose neišvengiama naciš
ka revoliucija ir toks pat įe- 
žimas.

2. Kad padėtis Jungtinė

' “Mein Kampf.” Kaltina
mieji ją platino ir sakė, kad 
Hitleris “teisybę rašo.”

Kaip matote, kaltinimai 
labai rimti. Karo įstatymai 
sako. kad už tokius nusikal
timus žmogus gali būt pa 
smerktas $10,000 piniginės 
baudos ir 10 metų kalėji
mo.

Gera dalis kaltinamųjų 
yra “viršūnės žmonės” — 
profesionalai, biznieriai, po
litikieriai ir net buvę diplo
matai. Jie turi užtarėjų ir 
spaudoje ir Kongrese. Pa-

jse Valstijose yra “nepakeli- vvzdžiui, toks Chicagos 
• ėiama,” nes visas didžiąsias “Tribūne” ugnim ir siera 
! partijas. ka tu ir Kongresą, spiaudo į šalies valdžią. Jis 
I “kont. oliuoja komunistai ir sako, kad Roosevelto vy- 
žydai plutokratai.” Reikia riausybė persekiojanti ne- 
iu?s nūs uoti, įvedant fašis- kaltus žmones ir tt. Pereitą 
tinį režimą. vasarą, kai Dillingienė ir 23

3. Kad Jungtinių Valsti- kiti buvo pirmu kartu įkal- 
ių vyriausybė, su preziden- tinti, “Tribūne” rėkė, kad 
tu Rooseveltu priešakyje.!tai yra “šlykšti konspiraci- 
“tiksliai ir sąmoningai * iš- ria.” Dillingienę ir kitus ap- 
provokavo karą” su Ašies kaltinę Washingtone sėdin- 
valstybėmis, kurios “norėjo
gyventi taikoje su visu pa
sauliu.” Aišku, ji netikusi ir 
reikia ją nuversti.

“nežinėliai” džiurinin- 
Jie padarę tai. kas

FORTAI TURI “SLAPTĄ 
ĮNAGI.”

Londonas skelbia , kad 
Amerikos didieji bombane- 
šiai — Flying Fortress ir 
Liberators — vėl bombar
davo nacių Vokietiją. For
tai dabar turį “naują įnagį,” 
kuris duoda galimybės 
bombarduot priešo vietoves 
lėktuvui skrendant virš "de
besų ar migloje.

Petronėlė Lamsargienė
” Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ir nuo kaulų gėlimo. 
Galingą Gydymo Mostj

. . ,, . » * nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiu.*kaip pagalbą jų. Unijų vadai, kad apeiti nesveikumus, kreipkitės, duosiu gers
daro progresą, žengia i nau- ,Ket. l.ai tą netikusį įstatymą, prade- r‘l''ar'TEi:. lamsargien® (’>
io ov Lenkijos požeminio judeji- j0 ‘‘švietimo kampaniją. i8n s. w*t«r su PhiladeipM*. p«

mo vadai pakartotinai yra Aiškinami tie patys klausi
skelbę, kad jie nenori ir bol- mai kaiD ir rinkimu kampa

Rinkimų daviniai rodo. 
kad Kanados darbo žmonės

ią ekonominę santvarką, ar
gas. Depresijos laikais Sam ba kaip kanadiečiai sako: 
Lawrence unijų buvo pa- “for ne\v sočiai order.” Dėl 
siųstas į Sovietų Sąjungą, šio Kanados darbo žmonių 
susipažinimui su tenykščių klasinio susipratimo ir lai- 
darbininkų gyvenimu. Gry- mėiimu pinigingi vergiįos 
žus. kandidatavo ir buvo iš- šalininkai ir iu 
rinktas į Ontario provinci- spauda
jos parlamentą. 4-5 metų mą.

ševikiškų okupantų, nes pa- nįjos metu, bet 
starieji taip pat esą barba- darbas gavo kitą pavadini- i;."/; 
rai — daugiau milioną len- ma įr dėl jo nėra kaip prisi-

TRUK2OLĖS

kelia dideli triukš-
J. N.

reakcinė kų ištrėjn§ Rusijos tundros- kabinti.

__ -A* orvrlanlĄ nūn dauceiįo
Vedama? F tru. Sek: ; - nuo patrūkimo, pasiju- 

dinimo ir skaudėjimo po krutinę. Su- 
a rakaitavimą ir atsikosėjimą. 

K: ■ a. su ri.-iuntimu, 35c. už bak-

na. Bolševikų leidinys “Ka
ras ir Darbininkų Klasė” 
lenkams užtai grūmojo.

Atžagareiviai, ypač re- 
publikonai. kelią triukšmą. 
Bet tai ir viskas, ką jie gali.

Bo FLORAI. 
3O-~>, lipt

HERB CO..
K, Clinton, lnd.

ĮVAIRIOS žinios.
Šv. Jono Evangelija.

Ir kitų gerų skaitymu veltui.
ritimą antrašo. Rašykit:

1816 \Velhngton, Chica- 
go 13, III. (5,

LENKŲ KV1SL1NGA1.
Lenkų požeminis judėji

mas budriai seka savus 
kvislingus. kurie sėbrauja

GYVATĖS UŽKIMŠO 
“SURPAIPĘ.”

Belgrado miestelv. Ne 
raskos valstijoj, užsikim

surpaip^lijos daly prasidėjo stiprus 
judėjimas už karaliaus Ema
nuelio pašalinimą. Neapoly 
anądien buvo suruoštas ma
sinis mitingas pagerbimui 
Giovannio Amendolos, 
stambaus italų žurnalisto.
Amendola mirė baisiai pri
muštas fašistinių teroristų.

Mitingas įvyko Teatro 
Rūmuose, kuriuos saugojo 
Amerikos militarinė polici
ja. Teatio Rūmai buvo ku
pinai prisipildę žmonėmis; 
susirinko virš penki tūks
tančiai italų.

Tai buvo pinnas laisvas 
mitingas nuo 23 metų, kada 
Italijoj įsivyravo Mussoli-. karališka 
nis su savo gaujom, nusmil
kusieji entuziastiškai plojo 
kalbėtojams, kurie įrodinė
jo. kad už fašizmo įsigalėji
mą, už visus smurto aktus 
yra kaltas ir karalius Ema
nuelis. Kada Mussolinio da-„

kriminalistas Hitlerio glo
boję. šiaurinėj. Italijoj \e- metų vasario 17 dieną teis- wa susirinkęs žiemoti visa* 
damas aršiausias teroras, mas paskelbė vardus asme- gvvatyna<—rasta iš viso 6»> 
žuvo šimtai ir gal tukstan- nŲ, lankančių Varšuvos ’gyvačių.
čiai laisvųjų italu. kliubą. užvaldytą okupantų.

Akyyaizdoje šito fakto Įvardytieji yra didžiūnai, 
islaisvintos Italijos žmonės verslininkai ir profesiona-
reikalauja. kad Emanuelis jaj. Vardai sekami: 
kraustytusi nuo sosto. Nea- Adv. Zigmuntas Rosma- 
polyde įvykęs mitingas tą „as. grovas'Steponas Potoc-
aiškiausiai 1000. ueja, ita- kis. grovas Kazimieras Pla- kas juos žino teiksitės pranešti n . 
lijoj dar liko nemaža fašisti- teris, grovas Gustavas Stud- Jvik„.
mo biudo, ten veikia ir mo- niekis, pirklys Janusas Ba- 707 Portand st.. Baltimore. M<1. 
narchistaL Pastarieji neva rentas, fabrikantas Stanis- F v.M!.vič^ ė
(IlVOlSaVOSl nuo rasistų, bet lovas Kiselis. krautuvnin- vo brolio B. Yaivilavičiaus (trumpai 
aktuaiiam darbe jie yra kas Henrikas šel ir daktarė
dvynukai. 1 agaliau. Amen- Lidija Rokovska-šcepanska. kur. Esu surryžęs į canada iš i ■■■ 
koje ir Anglijoje yra nema Lenkų požeminis judėji- j
Z3 tOKlŲ žmonių, kūne ta mas ne tik Įvardija savus apie jį žinote, malonėkite pranešt f 

dekoraciją nore- kvislingus, bet kartu visų ži- ™a*n jo adrs^
fu matyti ant sosto. Žinoda- niai praneša jų adresus, 
mi tai. laisvieji italai reiškia 
daug susirūpinimo ir dažnai 
daro neapgalvotų išsišoki
mu. Savo dalimi prisideda

“PAY-AS-YOU-GO.”
Federalės iždinės pareigu-Ali W. K_7CA V 1 / VA C* A AAAAA l/I AOAUAV^UAO • , • v • •

ir “Dasaulio revoliucijos va- na? aPb):ajclu2Ja. kad perei 
- komunistai. Tam jie me‘als .1S J»y-as you-gaujos marsavo! Roma. ka-!tikrj meisteriaj. 

ralius Emanuelis tuo dziau- nesusitupėjusįų liberalu, ku- 
geąi. irnei kariuomene nei ]je dažn'ai „įduoda mo- blllono <IoIen'J- 
policija nepastojo fašistams mentn j Aj-ku tOf,ė| 
kelio La pataikavimą Mus- ka(j , r u- bus
soliniu, karalius pas,laike h. *nk; Reikės

ypac tarp

PAJIESKOJIMA!
Pajieškau pusbrolių St. ir Kazė -

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydjmas visokių ligų šaknimis 
\uį.-tnern lis. žievėmis. Žiedais, SėK-

- ė- ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
■: nu žalų lietuviškai, angliškai 

r lotyniškai, ir paaiškinimai kokia? 
ižas gydo ir kaip reikia vartoti 

1 Pra-au iš Kanados štampų nesiųsti 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su nrisiuntimu $1.00. Pinigu? 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
oopierini dolerį laiške. Adresas: (-> 

PUTI. MIKALAUSKAS
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS.

. ę . DĖL

REUMATIZMO
SKAUSMU

GAUK

i. uz ką aš busiu dėk:: 
F. Va i vii.

MacGretror, Man., Canada.

PAIN-EXPELLER
nuo 1867 metu ...

I palikimas šeimos tepalas I

tieji 
kai.
jems liepta.

Apkaltintųjų sėbrai visoj
4. Kad prezidentas Roo-įsaly renka pinigus. Jiems

seveltas ir Kongresas “par-1 aukoja stambus verslinin- 
davė” Jungtines Valstijas kai ir politikieriai, aukoja 
ir “privertė’’ Aidės valsty
bes stoti į karą. Japonų už
puolimas ant Perlų Uosto 
buvęs “tyčia išprovokuo
tas.” kad musų šalį įtraukti i 
“pasaulinį konfliktą.”

5. Kad komunistai ir 
“tai-ptautinė žydija” pasto
jo kelią “garbingai ir teisin
gai taikai,” kuri buvo gali
ma. bet kurios šios šalies 
valdžia nenorėjusi.

Šiems kaltinimams pa
remti prokuratūra mini visą 
eilę leidinių, kuriuos plati
no kaltinamieji. Ji mini ir 
Hitlerio parašyta, knyga.A A * W

net kun. Coughlino 
dvasininkai. Išrodo, 
bus sumobilizuotos visos 
devynios galybės tiems “ne
kaltiems žmonėms” ginti.

Taigi, bus įdomu matyti, 
kuo baigsis kaltinamųjų 
byla. Dėl to. kad jie yra kal
ti, netenka abejoti. Jie įro
dė tatai ne tik žodžiu, bet 
ir darbu. Jie norėjo hitleriš
kos tvarkos Jungtinėse Val
stijose, demokratijos šalį - 
ninku skerdimo. Ar demo
kratija norės ir mokės duoti 
jiems ju pačių medicinos?

* G. D

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovė* Lietuviu žinyčia

tipo
kad

sostn. o Musolinis darė ka 
norėio. Net tuo metu. kai 
Italiies diktatorius pasišovė 
skelbti karą Francuzriai— 
net tuo metu karalius Ema
nuelis buvo greta Mussoli
nio. Jis tvirtino, kad “su 
Dievo pagalba” Italija karą 
laimės.

Ir no to. kai Itali’a pra 
laimėm, kai nutarta besąly
giniai pasiduoti aliiantams

’ga
vieškeliu ir šuntakių išvaikš
čioti, kol bus pasiekta tiks-

Pajieškau savo kaimyno Jono Rin
ktino iš Krinčino parapijos. Robon : 
kaimo. Kas apie jį žino. malonės pra
nešti man jo admsa. tam busiu lab.,: 
dėVinea. Cipriona Ranonis. Rašykite 
taip: (7)

Cipriona Prawsakv.
i • , • 1246 N. Arisan avė., Chicago, III.go ' mokesnio musų vynau-|_______ ____ _

svbė surinkusi tris ir puse , ,Paj'e!ikau Petro Vaientukevičia- .
-ilties iš Marcinkonių parapijos. Ka

belių kaimo. Jis pats, ar kas anie ji
___  žino. teiksis pranešti man jo adreso,

'už ką busiu labai deMngras. Seniau 
gyveno Stoughtone, Mass. Po tėvais 
vadinosi Kazio Petrąp. 28 metų am
žiaus. (3>

Motiejų- Mazgelis.
46 Ellsworth st~ rVotcester, .Va- -

ŽUVO 87.000 PARTI
ZANŲ-

Naciai skelbia, kad per
pastaruosius mėnesius Ju

le. Fašizmo-monarchizmo goslaviioj jie 37,700 parti- 
piktžolių dar pilna saulėtos zanų užmušę ir 49,659 paė- 
Ttalijos lygumuose ir jos mę nelaisvėn.
kalnu šlaituose. --------------

JAPONAMS NESISEKA. 
New Britain saloje Ame-KANADOJ SUDEGĖ 

25 ŽMONĖS.

Lithuantan — 44

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

APSIVEDIMAI
i Pajieškau gyvenimui draugės. m< r- 
Įginos ar našlės nuo 35 iki 50 metų 
amžiaus, kuri myli dora ir švarų jjv-

I 
i «»•
« padarytas' iš tikro-
• io Ostile muilo,
5 V. S. P. Išplauna 
i pieiskanaa ir viso-
• kius kitus ne'raru-
• mus ir sustiprina 
1 odą. 60c. už bonką.

5 ALEXANDER’S
• REFRESHING
9venima. Su !s-ku rašau atsiunti ir ! ! Aliejų ir Odą

atvaizdą. Aš -------‘ P,-v,
rai ir myliu

HAIR 
TONIC

Gydančių Veisti

Ypatingai dabartinės krikaėteaybėa gadynėje kiekvienas turėtą 
pemkaityt. nes tik tada galės aiikiai a ■ prast i Ltiero buvimą.

Knyga didelio formato, ten 171 poslapi. Kaina popieros apdarais 
—l.UUį audimo and.—$1.26. Plotine galima siųsti popierini dolerį 
arba “Monev Orderi”. Adraaa >kit sakaoėiai:

KELEIVIS, 636 Broadvray, So. Boston, Mass.

Karas Europo)
rą ir kitus pasauli*

l ikos marinai atėmė iš japo _10LK, nt ’ 
Hull, Que.—Ugnis čia su nų labai svarbų aerodromą, i^/ięst-an „r 

naikino seną viešbutį, su Ilgai jis ginta, bet galų gą- iH^Xkai.s'.,,-' 
—ir po to karalius Emanue- kuriuo sudegė apie 25 žmo- le japonai buvo priversti kai
lis savo pareigii neatliko, nės. i trauktis. I Tc(i,1 !'

n išlys, uždirbu 
ivaria- gyventi

G. C A.r , l'rooklyn. N. N.

iimoi mergin' 
bilderis. Rašyj 

| iškai ar ru >

5,. *'
Br<»>kl\ 1

iMišinys. Pažymėtina gyduolė dėl Į
, ' įplaukų šaknims ir Odos gydymui. !

I 150 centų už bonką.
{ Pasižymi savo gerumu. Prisiun- J 
I čiam per Paštą į visas dalis Su- ! 
J vienytų Valstijų.
• ALEXANDER’S CO. !

Jei norite žinoti apie karą 
Įvykius, tai skaitykite "Naujienas*.

“Naujienoi” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsiraiykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi« 
ceg<), 96.00. Chicagoje ir Europoje—|84Xk 
Money Orderj ar čekj siųskite!

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted StrMt 

CHICAGO, ILLINOIS
Mfiinimat kvpifa fthįgUm414 w. BROM)WAT

SOUTH BOSTON, MASS.

i
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/VĮoterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KALBANT APIE VITA- t 
MINUS.

Visur ir visi šiandien kai ; 
ba apie vitaminus. Kalba ra- • 
dio komentatoriai, žurnalis- ‘ 
tai. gydytojai, eiliniai pilie 
čiai ir. įeikia sakyti, papras 
ti šarlatanai, kuriems rup 
pelnytis iš žmonių naivu 
mu.

Esama visokių vitaminų 
bet mes kalbėsime tik apit 
vitaminą ( . Gydytojams ji 
sai dar yra žinomas kaip 
‘ascoibic acid.“ askorbin 
lukštis. Daugiausia jo ran 
dasi lukščiuose vaisiuose 
ypač apelsine ir citrinoj 
yra taipgi kai kuriose dar 
žovėse ir uogose. Jei žmo 
gus nori būt sveikas, būtinai 
privalo valgyti tuos vaisius 
daržoves ir uogas. Deja į 
sveikatingumo autoritetai 
yra užrekordavę liūdną 
faktą: musų žmonės mažai 
naudojasi tais C vitamino 
šaltiniais: jų maistas neba
lansuotas. Todėl žmonės ne- 
sveikuoja; jie skundžiasi 
visokiais negalavimais ii 
dažnai serga.

Tam yra ir kita priežastis. 
Miesto gyventojui nevisuo- 
met prieinami tie C vitami
no šaltiniai. Vitaminas C. 
gydytojų manymu, “labai 
slidus daiktas.” Jo daug iš- 
eikvojama kelyje iš ūkio Į 
miestą. Pavyzdžiui, vaisiai, 
daržovės ir uogos dažnai 
skinami nenusirpę. Kelyje i 
miestą jiems tenka pabūti 
šaldytuvuose: paskui, atve
žus Į miestą, neatsargi šei
mininkė irgi naikina vitami
ną C. Dalykas toks. kad 
maistą verdant ar kepant 
daug šito vitamino išeikvo- 
jama. Be to, štai ir kitas pa- 
vyzdis. kuris lengva patik
rinti. Valgykit pilnai nuno
kusi apelsiną, kai jis tik ką 
nuskintas nuo medžio, jis 
bus kitoks, negu tas, kuri 
jus perkate mieste. Tas pat 
ir su išsirpusia uoga ir su 
daržove. Jos skanesnės, turi 
daugiau vitamino C.

Pienas taip pat turi daug 
vitamino C, ir jis labai rei
kalingas žmogui, bet... vėl 
bėda. Mieste pienas yra pas- 
teurizuojamas. Tai daroma 
dėl to, kad pienas ilgiau iš
silaikytų, ir kad iš jo paša
linti tūlas bakterijas, kenks
mingas žmogaus sveikatai. 
Bet kaip tik dėl to pienas 
netenka geros dalies vita
mino C. Sveikos karvės pie
nas, da ne pasteurizuotas, 
turi daugiausia vitamino C.

Rimti sveikatingumo rei 
kalų žinovai yra pastebėję, 
kad amerikietis—taip balta- 
kalnieris. taip darbininkas 
—nepakankamai naudoja
si vitamino C šaltiniais. Jie 
sako, kad ir toliau šitaip 
esant, galima susilaukti vi
sai negeistinų pasėkų. Jų 
manymu, žmogus kasdien 
privalo gauti vidutiniškai 
apie 100 miligramų vitami
no C. Tas vitaminas lošia 
neapsakomai svarbią rolę. 
Jis didina žmogaus pajėgu
mą gintis nuo visos eilės 
bakterijų ir apsinuodijimo. 
Apsinuodijus. C vitaminas 
padeda greičiau pasveikti. 
Jei žmogus turi užtenkamai 
C vitamino, jis netaip greit 
“pagauna šalti.“ Net džio
vos atveju, jo kraujas nelei
džia bakterijoms plėstis, 
tiek žalos daryti. Jau patir
ta. kad ir vaikų paralyžiaus 
liga mažiau žalos pridaro 
tiems, pas kuriuos yra už
tenkamai C vitamino.

Pastebėta, kad šis vitami
nas turi daug bendra su 
plaukų augimu ir su jų spal
va. Vitaminas C daug prisi
deda prie to. kad žmogus 
butų aprūpintas kita labai 
svarbia chemine substanci
ja, melaninu. Melaninas

yra dažas musų plaukams. 
Nelieka melanino, plaukų 
spalva kitėja, žmogus pra
žyla.

Ir visoje eilėje kitų žmo
gaus kūno funkcijų C vita 
ninas lošia svarbią rolę, 
Ivarbu todėl valgyti dail
iau citrinių vaisių, žalių 
opustų ir tomeičių, kuriose 
ra daug vitamino C. Iš vai-' 
ių ii uogų daugiausia to vi- 
amino turi orančiai. lemo- 
tai. grapefruitai ir žemuo
gės. •

Sakoma, kad žmogus esąs 
avo likimo kalvis. Tas tie 
;a: bet dažnai tą savo lizi
ną mes kalam iš atbulo ga- 
o; dažnai, kaip sakoma, 
tavo locnais dantimis žmo
gus kasa sau duobę. Žmo
gus dažnai negaluoja, daž
nai serga ne dėl to. kad jis 
butų alkanas. Priešingai, 
serga dėl to. kad persival 
to. ir persivalgo kaip tik 
o, kas jam mažiausia reika- 
inga. Tad balansuokime 
maistą: ko patys nežinome, 
paklauskime savo gydytojo. 
ršmintingas ir sąžiningas 
gydytojas visuomet mielai 
mums patarnaus. K. V.

Kaina ...................

CHICAGOS VARGŠAI.
Pas mus Chicagoje via 

daug keistumų. Anądien 
linu Halsted gatve ir susi
tinku suvargusi žmogeli. Jo 
sermėga apdulkėjusi, visas 
išrodo apsileidęs. Kada 
draugė man paaiškino, kad 
tai buvęs tautiškos bažny- 
čio kunigas Žukauskas, aš

Maisto produktai po karo 
bus džiovinami, užims ma

žiau vietos ir ilgiau 
galės stovėti.

Sako. kad vargas mokina 
žmones. Tai ne tiesa. Rei-Ir <=»Lrr-ri1 nlne!\CLU ju, X^II\<XI<XC'
yra geriausias mokytojas.

Ši kartą norime kalbėti 
apie karo dievaitį Marsą. 
Nors karo niekas nenori, bet 
šiuo atveju Marsas savo pa
reigą atlieka — mokina 
žmones.

Sakysite, kad tai netiesa, 
prasimanymas? Klystate, 
taip sakydami.

Jei po šio karo Amerikos 
žmonės galės pirkti jiems 
labai gerai žinomą ir nuolat 

: vartojamą bulvių košę miltų 
pavidale, jei pirks sviestą, 
kuris netirpsta, steiko milte
lius ir daug kitų maisto reik
menų kitokiose formose, už 

! visą tai jie eralės dėkoti karo 
dievaičiui Marsui.

juo susiinteresavau. Kitą sy
kį pasitaikė su juo ir kalbon 
’neiti. Aš da rienOfejau tikė
ti. kad jis butų buvęs kuni
gas. bet išsitraukė iš kiše- 
niaus nuotrauką, kurioj jis 
stovi kunigo rūbuose šalia 
Dariaus ir Girėno. Nuotrau
ka buvo padaryta tais me
tais, kai Darius su Girėnu 
-uošėsi Lietuvon skristi. 
Matyt, tada jis turėjo da ne
blogą duoną, nes gerai išro
dė; gi šiandien jis vaikščio- 
įa Bridgeporto gatvėmis ir 
nežinia iš ko gyvena. Nors 
išrodo da ne senas, bet labai 
suvargęs ir apsileidęs. Da
bar aš ji iau pažystu ir pa
reidama iš kepyklos rytme
čiais dažnai ii susitinku. 
Kai kada pasiūlau pyragaiti 
—priima, neatsisako. Gaila 
suvargusio žmogaus!

Po Bridgeportą (taip va
dinasi Chicagos miesto da
lis) vaikščioja ir kitas pana
šus vargšas. Jis nueina ir to
liau i vidurmiesti. Kaip 
apie kun. Žukauską, taip ir 
apie jį eina visokios kalbos. 
Žmonės kalba, kad kitąsyk 
jis buvęs turtingas, turėjęs 
daug pinigų, bet bankuose 
’iskas žuvę, todėl iis neteko 
noro daugiau dirbti ir atsi
davė likimui. Kiti pasakoja, 
kad jis turėjęs mylima mer 
giną. bet kitas ją paviliojęs, 
todėl jis dabar ir bastosi be 
vietos ir be tikslo, be jokios 
prieglaudos. Bet kada ji už
kalbini, jis išrodo pilno pro 
to žmogus ir nukalba gana 
protingai. Matydama, kad 
jo apsiaustas visai nuplyšęs, 
pasiūliau savo brolio žipo- 
ną, kuris buvo da neblogas. 
Jis priėmė, bet ačiū nepasa
kė.

Bet jeigu jam ko šiai die
nai nereikia, tai rytojui jis 
neims nieko. Nei pinigų ne
priima. “Nereikia.“ sako. 
“Šiai dienai da turiu.“

Šituo žvilgsniu iis skiria
si nuo kun. Žukausko, šis 
neatsisako ir atsargiai bet 
ką paimti, jeigu jam pasiu 
lysi.

Tai taip gyvena Bridge- 
porte šie musu lietuviai, vi
sų apleisti ir užmiršti.

Raseinių Magdė.

Perkalines Drapanos Gerai Išrodo “Keleivio” Knygų
Katalogas

Istorija, Kr:.a:a, Polemika, Cc'etristika, Poezija, , 
r stJ'.a ir kitos. V.sos geros, visos Įdomios ir naudi

J ūmo* 
naudingos.

KELElVOt SO. BOSTON.

Dabar pasidarė mada siūti iš perkalinės medžiagos ne tiktai naktines drapanas, bet ir šliu- 

bines šlėbes. Ir jos gerai išrodo.

KARAS DARO DIDELĘ REVOLIUCIJĄ 
MAISTO SRITY.

Taip. karo dievaičiui 
Marsui. Musų armijos šta
bas tuo jau naudojasi. Kaip 
žinia, tulus maisto produk
tus sunku išlaikyti. Dabar
tinėse formose jie greitai 
genda, tai viena: antra, 
jiems reikia daug vietos va
gonuose ir laivuose. Tad im
ta jieškoti priemonių, kaip 
išeiti iš keblios padėties. 
Tos priemonės jau surastos, 
bet apie jas pakalbėsime 
vėliau.

A linijos štabas daro re
voliuciją žmogaus mitybo
je. Amerikos kareivis šian
dien valgo, pats to nežino
damas. daugiau ir moksliš
kai balansuoto maisto. Jei 
gryžęs iš armijos jisai neat
sisakys joje įsigytų žinių. 
Amerika pasidarys moksliš
kos mitybos kraštas.

Taip sako tie žmonės, ku 
rie žino dalyką. Vienas tų 
žmonių via žurnalistas F.H. 
Wa)sh. Jis turi surinkęs įdo
mių žinių apie musų jauni
mą, paimtą anmijon. Walsh 
'ako, kad mažiausia 35 nuo
šimčiai jaunų vyrų ateina i 
armija visiškai nedavalgę. 
Likusioji dalis, mažomis iš
imtimis, parodo didesnių ar 
mažesnių mitybos trukumų.

Visiškai nedavalgiusiais 
VValsh vadina tuos, kurie 
nors ir daug valgę, bet kurių 
maistas nebuvo reikiamai 
balansuotas. Turinčius di

desnių ar mažesnių neda- 
teklių jis skaito tuos, kurie 
naudojasi paskubos pietu
mis valgyklose ir neregulia
riai valgo—kaitą Į kelias 
ar dešimts valandų.

Aimijoje pabuvę tie vy
rai atgauna ir sveikatą ir 
skonį. Ir. kas budinga, patys 
jaunuoliai pradžioj nežino, 
kad motinos jam duotas 
maistas, kuri jis gauna ir ar
mijoje. via kitaip balansuo
tas ir daug sveikesnis.

Tuo rūpinasi patyrę žmo
nės—sveikatos ir maisto 
specialistai. Jie taip pat rū
pinasi, kad maistas butų ga
lima ilgiau išlaikyti ir, kas 
svarbiausia kad jį butų ga
lima pristatyti armijai dau
giau koncentruotą, žinoma, 
paliekant visą maistingumo 
vertę.

Tas padaroma keičiant 
maisto išvaizdą, darant eks
traktus. Maistas džiovina
mas. maistas šaldomas. 
Džiovinant, iš jo išimama 
daug vandens, kuris be rei
kalo užima daug vietos. Pa
šalinus vandenines dalis, 
kulias paskui galima atpil 
dyti, nepakenkus maistui, 
reikia mažiau vietos vago
nuose ir laivuose. Tokie eks
traktai ypač svarbus lakū
nams. kurių lėktuvai užpil
domi aliejų ni ir bombomis. 
Jie taip pat reikalingi karei
viams, kurie atkirsti nuo 
susisieki ir su užfronte. 
Vandens šiaip ar taip gausi 
ir ji apvalysi nuo kenksmin
gų bakter: ri, bet jei neturė
si maisto, bus bloga, mirsi 
badu!

Labai daig maisto reik
menų dabar paverčiama 
i miltus. Miltai yra taip va
dinamas koncentruotas mai
stas — lengvas pristatyti 
kur reikia ir ji lengva išlai
kyti nuo sviedimo. Štai vie
nas navyzdis. Sudžiovin
tam obuoliui nedaug vietos 
reikia ir ji? greitai negenda, 
iei bent sudrėks. Vaisių ir 
uogų sunkoms-ekstraktams 
kaipgi mažiau vietos reikia 
ir jos greit negenda. Walsh 
sako, kad iš penkių galionų 
dėžės džir intu obuoliu ga
lima padarvti 700 lėkštelių 
geriausio mieskonio. Kiek 
tokiu dėžių reikėtų, jei o- 
buoliai butų nedžiovinti?

Dar lengviau su sunko- 
| mis-ekstraktafe. Ir dar leng-,

\R WVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Eažnyč:a si .<>, kad 'uv«>, o moka
us s a j. kad ntbuvo Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus br.ių galėjęs surinkti Į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena iš imė’.ę po visą žemės 
kamuolį? Kaip ji? p-n!.'jo tuos gyvū
nus prastoj s vo arkoj sutalpinti? 
Iš ker ėmės: tiek tateens, kad visą 
žemę anse-r.t’t? !2u- tzs vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atp rasti po tva: ■> -uodveidžiai 
ir kitų veis’:ų žmonės? Šitie ir šim
tai kitu k’.Jsiir.u, į kuriuos negali 
atsakyti joki's kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: 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.

viau su džiovintu pienu. 
Pieno miltams suvis nedaug 
vietos reikia. Menkas žiups
nelis, įdėtas į kvortą van
dens, padaro kvortą gero 
pieno. Jo kokybė nieku ne
siskiria nuo to pieno, kuris 
miestelėnams pristatomas 
bonkose.

Kas daroma su vaisiais. SOCIALIZMO TEORIJA.
tioi vinie, viAzg.vriiiir' xx nxv

kuo, tas daroma ir su mėsa. 
Tuo rūpinasi armijos vado
vybė ir mokslininko labora
torija. Be apsirikimo galima 
sakyti, kad greitu laiku A- 
merikoje turėsime “steiko.“ 
“porkčiapo“ ir kitokių mil
telių. Papildžius tuos milte
lius kuo reikia, žmogus tu
rės skanią ir maistingą “pa- 
trovą.”

šitaip karo dievaitis Mar
sas mokina žmones. Tiesa, 
ne visko jis išmokino. Bet 
ateities Amerika, Marso iš
mokyta, bus jau kitokia, ne
gu siu dienu Amerika.

K. V.

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Mėsai ir sviestui pirkti ru
dos stampos su raidėm R, S j 
ir T iš 3-čios knygutės ga
lioja iki sausio 29 dienos.

Kenuotoms daržovėms 
dabar galioja žalios įtam
pos iš Ketvirtosios Knygu
tės su raidėm D. E ir F. Jo5 
bus geros iki 20 sausio. Gi 
stampos G, H ir J bus geros 
iki 20 vasario.

Cukrui skiriama juoda 
stampa Nr. 29 iš Ketvirto-' 
sios Knygutės. Ji gera iki 
sausio 15 d. ir duoda 5 sva
rus cukraus.

Čeverykams stampa Nr. 
18 iš Pirmosios Knygutės
pasilieka gera neribotam 
laikui. Iš Ketvirtosios Kny
gutės čeverykams skiriam a 
stampa su orlaiviu. Jai lai
kas taipgi neribotas.

Kuro aliejui dabar yra 
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 
kuponas duoda 10 galionų 
aliejaus, o penktosios klasės 
—50 galionų.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Ultra violetinių saulės 
spindulių įtaka žmogui iri 
augalams birželio mėnesi. 
yra šešis kartus stipresnė, 
negu žiemą.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio" Knygyne.
Adresas: “KELEIVIS** 
636 BROADWAY,

SG, BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. METELJONl 

7747 N avy Avenue,
Detroit, Mich.

Šeštas Poslapis

2&C.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

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

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

i Audeklo apdaruose ................... 75c.
BYLA DETROITO KATALI

KŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus r.etoli nuo bažnyčios,
. kunigo pakurstyti brostvir.inkai už- 
' puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
. Hstai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 

|E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ............................................... 10c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

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

Šis veikalas trumpais fr aiškia?? 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos. ir kodėl turės buk- 
pakeistas kapitai-zmas. Kaina 25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

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

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigą.-. 

Hans Schmidt Nevr Yorl.e pamovė 
savo meilužę, Oną A u m u liepaitę. 
Knygelė su fotograliškais atvaiz
dais. Kaina ..................................... 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dė:ko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

LENGVAS BUDAS 
tšMOKI ANGLIŠKAI.

Kaitraus reikalmgutu-sių žodžių ir
.»a». itbėjinių. ši knyga sutaisyta
3ip lengvai ir sopramaniai, kad kiek- 
iei.UA gali greitai išmokt kalbėt ang

liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai. bet čieh sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku’ 
nors nuėjus krautuven. pas daktarą 
..as carzdaskutp pas kriaučių ir tt 
-u fonetiško ištarimu ir gramatika 
\ntra padidinta ir pagerinta laida. 

Sutaisė St. Micbelacnaa. Pusi. 95.
K a>na .....................  ........................... 85c

AAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
ALSTUŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldytr pilietybės įstaty

•nai su reikalingais a.ausnna's ir a, 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra perz:ureta ir pagerinta 
laida Kama .............................

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys 
rfu rašytojos paveikslu, i'26 pusla
piai. Kaina ...................................... 50c

KUNIGŲ CELIBATAS 
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsetid lox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................... 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
r.esumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .......................................... 20c.

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

žmonės kuria nėr amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsui® Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ...................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslu. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Audi-SO apdarais ... 31.50

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai* įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus įgijęs šią knygą nieka3 nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .... $-.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
(JYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaio 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip, ji 
buvo apskelbta repubiika. Pridė as 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietoyes 
rubežius ir kaip šai»s yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kur: parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Sreigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ......................... $1.00

JttIAN BAMBOS SPYčlAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvam*, 
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1> Ns- 

ožsitikintis Vyras; (2, žydinti Giria; 
13) 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 K1TDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svairi- naniM-ii gėrimai atsiliepia iu vai

kams Kas yra arba tikisi kana nors 
būti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų oerskaitvti šita knygute Kaina lOe. 
"Keleivis,” 636 Broadway,

South Boston, Mase.

iei.UA
iei.UA
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SUSIPAŽINKIME SU BULGARIJA. Vaizdelis
mrr

Guadalkanalo GINČAS DEL RAKI ETINIŲ TORPEDĄT

Musų žmonės dažnai skai-'pavojinga vieta — vieškelis 
to žinių apie Bulgariją. Bul- alijantų invazijai, 
garija dabar yra nacių Vo- štai kodėl nacių Vokieti- 
kietijos talkininkė. ja saugo Bulgariją, kaip sa-

vo aki! Hitleris ir jo patarė 
jai žino, kad Bulgarija silp- 
įna valsybė ir negali nešti 
; sunkios karo naštos. Susmu
ko Italija—naciu Vokieti-

Nors Bulgarija yra nacių!
Vokietijos talkininkė, bet' 
keistu b.udu ji nepadeda 
Vokietijai kariauti su Rusi
ja. Bulgarija ir Rusija dai. . ,i;„. jai buvo didelis nuostolis,normalius diplojnati- ■ ..... ,,rv1, •• 'moralis ir medžiaginis. Su

smuktu Bulgarija — hutų
turi
r.ius santykius.” Bulgarijos 
atstovas sėdi Maskvoje, o 
Rusijos atstovas — Sofijo
je. Kodėl toks prieštaravi
mas ir kas yra toji Bulgari
ja?

Bulgarijoj panslavizmas 
yra suleidęs gilias šaknis. 
Caristinei Rusijai dar nesu- 
griuvus. bulgarai ją skaitė 
globotoja. Tai buvo nuolati-

naujas nuostolis.
Bulgarija, turbut. geriau 

žino. kad jos karas yra plu
oštas. Žino tą ir bijo. Po 
>ereito kai o ji neteko daug 
eritorijų. Vieną jos žemių 
lali pasiėmė Rumunija, ant 
įą — Jugoslavija, trečią— 
Giaikija. Dabar susidaro 

nių varžytinių tarp Rusijos naujas pavojus. Dali jos te- 
ir Turkijos pasėka. Otoma- ritorijos gali pasiimti Tur- 
nų Turkija per ilgus metus Rija. Gal dėl to princas Ki- 
valdė Bulgariją ir ją naudo- rylas pirm kiek laiko vedęs 
jo. Bulgarijos žmonių nelai derybas su “įtakingais šve
ntė buvo ir ta. kad jie buvo timų valstybių diploma- 
krikščionys-stačiatikiai. Fa- tais.” Jis norėjęs patirti, 
natiški Mohameto sekėjai kokia kaina Bulgarija galė 
turkai juos persekiojo. O tų pasitraukti iš karo. Kiry- 
rtisai, norėdami gauti turkų las prašęs, kad Bulgarijai 
Dardanelius — išėjimą i Vi- butų grąžinta “nors dalis 
duižemio jurą — neva ūžta- teritorijų, kurių ji neteko 
rė bulgaius. Natūralu todėl, po pereito pasaulinio karo. 
kad bulgarai palinko i ru- Aišku, norėta gaut dalis ru
sus. Natūralu taip pat. kad munų pasigrobtos žemės, 
ir šiandien, prie valstybės Graikijos ir Jugoslavijos, 
vairo stovint šašistiniam ele- kurios šiandien yra Jungti- 
mentui, Bulgarija vis dar nių Tautų talkininkės, var- 
nc-nutraukia ryšiu su Rusi- giai galima ko nors laukti, 
ja. Bolševikų diktatūros re- ' A' Ki ,ui kag nors .. 
ztmas paveldėjo visus cans ž , į žinių nėra.
tmes Rusijos tmpenahstų R aišku tiek: Bulearija 

Kaip carai, taip,,, kariauja , „,.ieš sį. 
ir bolševikai non gauti Dar-, J, ne*ul.ė(lanla ki.
danelius ir. aišku, “uzta- t -- ®
ria" bulgarus. Pastarieji, .& J Todėl, naciu Vokietijos

gFTFTVTS. SO. BOSTON.

Ši nuotrauka buvo padaryta 1942 metais, k.iomet Amerikos jurininkai pirmu 

po Guadalkanalo saloj. Čia buvo labai sunki-- kovos su japonais. Dabar tokios 

eina kitose Pacifiko salose.

kartu išli- 

pat kovos

Suktos Politikos Užkulisiai
Vidaus fronto mitybai pa- tuvėse. kurios turėjo gerą1 Tai kvaršina ir suktų po- 

Pir- vadovybę, pernai atliktaį litikierių galvas. Tai, reikialeista nauja “antis
miausia Washingtono “at- daugiau darbo, 
sakingi vyrai," o paskui ir nuota atlikti.

Iš spauda ėmė kelti aikštėn Dėl plier.o darbininkų!, ., 
“liūdną faktą.” Jisai toks: streiko yra kalti patys fabri- Amen ’a 
kaią Europoje butume už- kantai — sako unijų vadai, 
baigę vasario mėnesyje, Į Kalti ir geležinkelių mag- . , , . ,
bet... plieno darbininkai! natai, kad jų darbininkai ies 

..................buvo priversti skelbti strei-metė darbus, geležinkelie
čiai grūmojo skelbti streiką. ką. nors pats streikas ir ne-
Tuo pasitarnauta Ašies vai-.kilo. Samdytojai tyčia truk- 
stybėms ir nutolinta “gar-'dč dprvEas- n Vai utčin rw- 
bingos pergalės valanda.”

dė derybas: o kai atėjo pa 
skutinė valanda, samdyto-

savų fašistų slegiami ir bol- vunieuju> pv^s žinion buvo paimti
ševikų diktatūros režimo atzvdgiu, Bulgarija ruyo ir geiezinkeijai, kaltinama 
“saldybių” negavę para- į Į^. Parako ba<Ta- Jei t0.n Roosevelto administracija 
gauti, linksta i “brolius šiau- Į bačka sprogs beda nacių jį vįsuomet buvus ir šian 
rėje.” °kietijai. (jįen esantj perdaug “nuo

štai kuo reikia aiškinti! Kas pirmasis tą bačka su- ]aidi” darbininkams. 
Bulgarijos abnormalę pa- i sprogdins — patys bulgarai Tai pūtimas burbulo, 
dėti: kodėl ji, būdama na- iai’ alijantai ateities klausi- propassanda.
cių Vokietijos talkininkė, mas. Bet vienain ar kitaip diskredituoti 
nekariauja su Rusija.

Bulgarija

Amerikos spaudoje eina 
ginčas dėl rakietinių torpe
dų — “paskiausio” nacių 
tinklo, kuris dabar vartoja
mas aliantų laivams skan
dinti. Vieni teigia, kad tas 
ginklas neturi didelės reikš
mės: neturi ypač tos torpe
dos. kurios mėtomos iš lėk
tuvų. nes ji kabinama po 
lėktuvo sparnais ir pačiam 
lėktuvui sudaro nemaža 
kliūčių. Lėktuvo greitis ir 
pajėgumas manevruoti la
bai sumažta ir toks lėktuvas 
beka aliantų kovos lėktuvų 
auka.

Tokia yra pirmoji nuomo
nė. Antroji pusė vartoja ge- 
lesnius argumentus. Žino
masis lėktuvų ekspertas, 
Alexander De Seversky. 
įspėja tuos. kurie linkę ma
žini nacių ginklo vertę. Jis 
sako: I

“Pirm kelių menesių pa
sirodžiusi vokiečių rakieti- 
nė torpeda, mėtoma iš lėk
tuvu. buvo netikėta mums

sustot gaminus. Lėktuvus 
tyrė neatsakingi politikie
riai ir neatsargų.- armijos 
.adai. Vėliau betgi tie lėk- 
uvai buvo išmesti ir daromi 
geresni. Bet kas iš to—iš
eikvota daug laiko ir už
vilkta geresnių lėktuvų ga
myba. Bendrai imant, turė- 
. i nuostolių.

Viskam yra savo laikas ir 
raikąs. Tik dėl to. kad na- 
iai pasigamino geresnės 
ašies kovos lėktuvus. Ame- 
ika dabar gaminasi naujos 
ušies bomhanešius. Nau- 
ieji bombanešiai galės 
ukščiau pakilti, toliau ir 
įeičiau lėkti. nešdami 
kiškio pyragus” nacių Vo- 
ietijai. G. D.

Sutaupė Milionus
Svaru Riebalu.£

Už svarą riebalų duoda du 
“pointu” ir keturis centus.

Pereitą liepos mėnesi 
ungtinėse Valstijose buvo 

staigmena, už kurią teko, >radėta kampanija už tau-
brangiai mokėti. Pridaryta 
daug nustolių ir buvom pri
versti stvertis naujos takti

»vmą riebalų, kurie šeimi- 
ūnkėms atlieka nuo viralu 

kepsnių. Pradžioje už rie-j * * w \ vi OL1 » V1 llc 1 lcl LIJ vč) U t* *> v 1 | f\t_ 1 i v<« 1 I LiZ, J 1V "

negu p a . sakyti tiesą, vers galvoti ir kos. kad to pavojaus išven-' >alus nieko nedavė, bet vė- 
pačią visuomenę. Pokarinė gus. Yra žmonių, kurie ma-' iau kainų administravimo 

negalės gryžti i žiną rakietinės torpedos pa- i ifisas paskelbė naują pa- 
“senus laikus.” Ne tik*Ame- vojų tik dėl to. kad ji šiuo
rika. bet visas pasaulis tu- tarpu kabinama po lėktuvo 

jei norės iš- sparnais. Tai klaidinga pa
rengti kito ir dar baisesnio žiūra. Nenorima suprasti, 
karo. K. V. kad savo ginklą priešas tik

--------------- bando. Juk ir dabartinės
TRUMPAI APIE VISKĄ, kombos pirma būdavo kabi

namos po lėktuvo sparnais.
Šiandien to nedaroma, ir 

kodėl. Turim naujos 
lėktuvus. Priešas juk

vaikymą. Jis buvo toks: už 
tiekvieną svarą sutaupytų 
iebalų šeimininkė gaus 
Iviejų “pointų” vertės ra- 
rionavimo štampą ir 4 eon
us pinigų. Riebalai prista- 
omi i artimiausią mėsos 
<rautuve.Brazilija turi 42 milionu

Dėl plieno darbininku Jam? i talką atėjo da ir tūli ’ gyventojų. Jungtinės Vals- ^“ku* 
streiko ir dėl to. kad vyriau- musų vyriausybės pareigu-i ti jos-132 milionu. Bet ap- rušies A . , , . J .

— i------ —’~ti nai- Padėti išgeloėjo tik-skaičiuojama, kad Brazilija t • ffa|:mvhs,. įiacidaArti ^balų taupymo vajus davė
iv prezidento Roosevelto Įsiki-Įgalėtų išmaitinti apie 900,- lėktuvu kurie neš torpedas ^ražilJ vaisių. Pradedant 

.gyventojų, o Jung- * - 1 ~~ x-~'~ *■

Kainų administravimo 
Misas dabar skelbia, kad

imas.
Darbininkai reikalavo di

desnių algų: jie turėjo tei
sės to reikalauti. Mažojo 

tai plieno formulė darbininkų 
Jos tikslas — algoms uždėjo, lubas^ bet 
organizuotus pragyvenimui lubos kilo ir

ienos ir baigiant gruodžio
nešamos bombos. • ^‘"esiu ąut? 120-('00- 

Tada. aišku, rakietinės tor-; neb“hi- .
| pėdos reikšmė bus padidė-,

____ raconuoti Z įai dnWa --------------
svaigiuosius gviimuS — vy-

000,000
tinęs Valstijos tik apie 500,- ĮJandien 
000.000 gyventojų.

Senatorius Kilgore. iš Vir
ginijos, siūlo

sparnuose ar liemeny, kaip

: Kinai pirmieji pradėjo
bus, Bulgarijos žmonės jau darbininkus, unijas. Ir tai samdyto jų pelnai augo' nūs ir degtines. Jis mano. j De Seversky duoda visą; vartoti geležinius pinigus—

; dabar yra pralaimėtojai. Jų yra melas. Ji atrėmė Ameri- au?a- Tokia padėtis nėra kad taip darant bus užbėgta eilę pavyzdžių. Jis sako. 2,000 metų atgal. Dabar tą
i - - ne.e. valdonai, su karaliaus dva- kos Darbo Federacijos pre- sveika. Jei yra lubos algoms.' už akių butlegeriavimui. Iš- kad ilgą laiką buvo skaito- patį daro Amerika: daro

Balkanų valstybė, mažesnė 17J priešakyje, kraštui davė zidentas- William Green ir turi būt lubos ir pelnams, tikrųjų gi butlegerių biznis mi gerais tie lėktuvai, ku- pusiau geležinius “penus.”
už Lietuvą. Jos teritorija tjk varga ir kentėjimus. ęio nrezidentas Philinh vpač maistui. i tada butu geresnis. Iriuos patyrę žmonės liepė kad sutaupyt vari.
kampiu myliu. Bet gyvento- K. Valone Murray. Jiedu griežta, at- Tokia yra organizuoto---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ju Bulgarijai turi daugiau.! .. , —’— . . , meta organizuotaems darbi- darbo į. jį teisinga,
neeu Lietuva—virš lęšiu Is dau*Pau tono sudegintų mnkams daromus kaltini- get pelnagrobių organizuo- 
milionu žmonių malkų lieka vos 60 svani mus. Pasak jų. produkcijos ta propaganda, suktos poli-

pelenų; iš tono anglies—(fronte atlikti darbai patys tikos užkulisiai siekia kitko 
nuo 200 iki 300

yra

Kai kurie istorikai linkę 
manyti, kad bulgarai yra 
suomių kilmės žmonės— • 
reiškia, mongolai. Bulgarų; 
kalba—slavų kalba, su gera į 
doza graikiškų, ser^sS^Į 
rumuniškų čigoniškų ir tur-t į 
kiškų žodžių mišinio. Bul-! 
garija yra kalnuota šalis:}; 
jos žmonės kone išimtinai j 
yra žemdirbiai, bet atsilikę i 
nuo vakaru kultūros. Savo 
žemę jie dirba primityviais i 
Įrankiais ir todėl neturi 
daug naudos, skursta.

Visas Bulgarijos ekspor
tas susidaro iš grudų, odų, 
tabako ir kitokių, mažesnės 
svarbos, produktų. Bet šalis ; 
turi nemaža gamtos turtų, 
tik jie nenaudojami. Jie lau
kia “geresnių laikų.” kai 
prie valstybės vairo atrištos 
kiti žmonės, gabesni už ka i 
raliaus dvaro lakudras: ir 
kai patys krašto žmonės bus Į 
daugiau apsišvietę.

Bulgariją, kaip sakėm, 
dabar valdo fašistinis reži
mas. Išrodo, kad nacių Vo
kietija galėtų būt patenkin
ta ir rami. Bet taip nėra. 
Bulgarija yra prigrūsta na
ciu kareivių—ju ten esą Į 
600.000! Kodėl?

Yra daug priežasčių, bet 
pati ryškiausia šitokia: .Sa
vo geografine padėtimi 
Bulgarija yra kertinis ak
muo nacių Vokietijai. Leisi 
jam pašlyti—bėda pačiai 
Vokietijai! Bulgarijos žmo
nių nuotaikos palankios ru
sams—reikia jas veikti stip
ria militare jėga. Bulgarija 
yra Turkijos kaimynė ir, 
tuo budu. vokiečiams labai

svaru.

mus. rasaK jų. 
fronte atlikti darbai 
už save kalba. Visose dirb-

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laisai ir aplinkybes kada į Fasaulj atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji. Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (I) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (41 Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamontalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V, Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas Ii. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinėtųjų 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 tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriaosiai galėo 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tara- 
einimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.popieros

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

<* i
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Šie merai yra rinkimų kam
panijos metai. Darbininkų 
judėjimo ir Roosevelto ad-} 
ministracijos priešai jieško Į 
“geriausios išeities.” Jiems 
svarbu diskredituoti organi
zuotus darbininkus ir Roo
sevelto administraciją. No
rima. kad prie valstybės vai
ro atsistotu kuris nors “se-l 
norios dalybos” žmogus— 
republikoniškas Hooveris 
ar demokratiškas Game- Į 
ris. Pasakysi, kad plieno 
darbininku streikas, kad 
geležinkeliečiai kalti už nu- 
tolinimą “garbingos perga-1 
lės.” sukiršinsi milionus tų. 
kurie savo sūnų laukia su- 
giyžtant iš karo laukų; pa
sakysi. kad ir prezidentas 
Rooseveltas čia kaltas—tie 
patys žmonės bus sukiršinti 

: ir prieš Roosevelto adminis
traciją. ir rinkimų dieną, ko 

' gera, šiai šaliai jie gali duot 
kitą “gerbūvio už kampo”' 
pranašą.

Šįmet turėsime ir daugiau 
tokių sukto? politikos ančių.! 
Bus tokių kaltinimų, kurie, 
iš piršto laužti, ir bus naivių1 
žmonių, kurie tikės. Vienin-I 

Itelė ir kiek rimtesnė kliūtis; 
> —organizuotas darbininkų! 
• judėjimas. Milionai karei- ( 
vių. kurie šiandien tarnauja' 

(užsieniuose ar da randasi 
musų šalyje, yra darbinin
kų sūnų?. Laikinai, kol jie 
tarnyboje, galima juos ap
gaudinėti. visokius niekus 
pasakojant. Bet kaip bus 
pasibaigus karui? Ar jie su
tiks, ar norės j senos daly 
bos netaukuotą puodą žiū
rėti ir liūdno likimo posū
niais būti0 į

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kiti^ da}yk^. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. ’ “ ‘'

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jur a laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa s ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o 1 o nereikia, kad butę galima be baimės naudotis gyvenimo smagumą s ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į okius klausimus, kuriu jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo 1 įausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “t eisingas Patarėjas:”
meilė ir iš kur ji pa- Ar galima nustatyt bosimo kūdikio 

iš kali, >? D-ras
Kų reiškia

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

sė.” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimi ar nelaimė. Bot kų 
visi slepia, tų atvirai 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 
lytis
kad galima, 
paduoda jo 
daroma. *

Kodėl tūle, moterys netari vaikų, 
kad ir labai ,ori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų ! laušimu atsako.

Kokius vj -us moterys myli ? Ko- 
moteris myli vyrai? Arba ko

kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patar -jas” pasakys jums vil
kų.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip t, 
kyti nėščia i loteris ? Kaip 
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl ku igams turėtų būt už

drausta kalt it apie šeimyniškus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas“ r taško aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyg* gr:.ži. su paveikslais. 22S 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Reeder sako, 
r “Teisingas Patarėjas" 
urodymus, kaip tai pa-

turi užsilau 
reikia au-

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Junrs trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—14 kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo tunai doti tokie mokslo veikalai, kaip Weilso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boel&che's “Žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexusl Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Vžsisakykit “Teisingą Patarėjų.”
KELEIVIS

636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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LIETUVIAI RUOŠIASI 
KETVIRTAI KARO 

PASKOLAI.
Susivienijo abudu lietuvių 
komitetai karo paskoloms 

remti.
Iki šiol Bostone veikė du 

lietuvių komitetai karo pa
skoloms remti. Vienas ko
mitetas buvo susidaręs prie 
Foreign Language Group 
War Savings Committee 
Massachusetts valstijai. Ji 
buvo sudaręs iš laikraščių 
atstovų ir kai kurių visuo
menės veikėjų Iždo Depar
tamento iš VV ash ingtono at-

Skerdyklų baronai išnau 
doja krautuvninkus.

Žmonės skundžiasi, kai 
juos išnaudoja raket ienai. 
Skundžiasi ir krautuvnin- 
kai. kad juos išnaudoja 
skerdyklų baronai. Mėsos 
kiautuvninkai sako. kad jie 
yra verčiami pirkti tokius

Iš “numirusių prisikėlęs“ : Lietuvai Remti Draugijos 
atvyko į Brocktoną. skyrius HaverhilI’y.

Biocktono gyventojas Pereitą sekmadienį, sau- 
VYilliam Corcoran prieš Ka- šio 9. HaverhilI’y buvo su- 
lėdas pergyveno retą staig- kurtas Lietuvai Remti Drau- 
meną. Suskambėjo telefo- gijos skyrius. Skyriun įstojo 
nas ir Corcoranui pranešta, apie 20 narių.
kad norima su juo kalbėt iš Ta proga buvo ir prakal- 
Xe\v Yorko. Tuoj pasigirdo bos. Kalbėjo “Keleivio” red. 
jauno vyro balsas: “Heilo, štabo narys St. Strazdas. 
Dad!” * , į Skyriui sutverti daug pasi-

Tėvas apstulbo. Nesusi- darbavo bosto

Rickenbackeris nori “kito 
prezidento.“

Bostone kalbėjo “paskil- 
bęs aviatorius,” Eddie Ri- 
ckenbacker. Jis yra žinomas 
kaip naujosios dalybos prie
šas. pirmiau agitavęs už ge
nerolą McArthurą. kaip 
“geriausį kandidatą” Jung

Turim sniego, turim ir 
žalčių.

Pereitos sąvaitės pabai
goje Bostoną ir apylinkes 
aplankė sniego pūga ir pra
sidėjo šalčiai. Kadangi pirm 
to lijo, o pradėjus snigti 
ėmė šalti, visi keliai ir gat-' 

.. - vės' buvo - padengtos ledu.
tinių. \ alstijų prezidento Pasėkoje, buvo daug nelai-

Serga influenza.
Bostone ir apylinkėse vėl 

pašoko skaičius susirgimu 
influenza.

griebdamas ką turėtų saky
ti. jis klausia: “Tu. tai tu esi

Laroavo oostonięcuu 
i imas ir Tru^įŪ^

Nors., diena buvo

TeL TRObridgs 6530

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S 

Nedėlioaūs ir Šventadieniam; 
ano 16 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lamas st. arti Central ako. 

CAMBRIDGE. MASS.

vietai. Bet šį kaitą jis kalbė 
ėįyL Jfuž kitą “geriausį kandi

datą” — už generalio štabo 
viršininką, generolą Mar-
shallą!

Rickenbackerio agitaciją 
generolas Marshall ignoruo
ja tylėjimu.

labai

mių. ypač su automobiliais 
Dėlei tų šalčių ir nelaimių 
mirė šeši žmonės.

mano sunus James? Bet tu šalta if šiame Iniestelyje ne- 
paskui buvai daug lietuvių gyvena, susi- 

gražus bu- 
diena bu-

skerdvklu pioduktus. kuriu buvai miręs, paskui buvai daug lietuvių gyven 
jie negali parduoti. Jei ne-/vokiečiu belaisvis Ir da-:rinko pusėtinai gra 
uirks—negaus tų produktų, bar esi be aisvis. Pasakyk, rys klausytojų. Jei di

tų buvusi ne taip šalta, šiose
_____prakalbose butume turėję

verčiamas pirkti prasčiau ka’o belaisvis, bet šiandien .£?ią bin i Laurence o lietu
sios lūšies taukus ir kitus esu laisvas ir jus matysiu''1^ ... ... , .
mėsgalius, kurių jo koštu- Kalėdų dieną.” Prakalbos reikia skaityti

. .. . . ... . meriai neperka. Tuos mės- Tėvam tai buvo didžiau- Peikusiomis. Naujojo sky-
siųstas įgaliotinis. Šis komi- Hus krautuvninkas meta i das džiaugsmas. Ir tikrai- naus nariai žada darbuotis 
tetas buvo sudalytas tik nevartoUmu liebalU kim*ą i Kalėdų diena jie turėjo sve-'tam; fad butų peremtos mu- 
propagandos ir intormaci-vėliau ati‘duoda v<Tiausv< ti—sunu. sahes karo pastangos ir,
jos tikslams. Bonų jisai_ne- bei _ su dide’Hu nu\. ‘ jaunasis Corcoran buvo *tė!us reikalui, musų tėvų

stoliu. Bet už tai jis gauna patekęs Į vokiečių nelaisvę. !krastas Lietuva. . Rep. 
sviesto, stoikų ir kitko, kas Karo departamentas skelbė,
galima parduoti. kad iis be žinios dingo. Bet

Vyriausybės pareigūnai pereitą vasarą jam ir jo 
daro investigaciją. bet ne- į draugui pavyko ištrukti iš
turi pasisekimo. Krautuvė koncentracijos

kurie jiems reikalingi! Pa "Tėve. dar nei karto ne 
vyzdžiui, kiautuvninkas yra buvau miręs, o kaitą buvau

Rinko senas drapanas 
Europai.

Peieitą sąvaitę Bostone 
buvo renkamos senos dra-1 
panos. Drapanos, buvo neša-! 
mos i pradžios mokyklas. 
Vajus davęs neblogų vai-į 
vių.

agitavo.pardavinėjo, tik 
kad visuomenė juos pirktų.

To komiteto pirmininku 
buvo adv. Shallna; vice- 
piimininkė, p. Michelsonie- 
nė; sekretorium, advokatas 
Young: jo padėjėja, p-lė 
Grendeiytė: iždininkė, p. 
Cunienė.

Kitą komitetą buvo suda
riusi South Bostono Lietu
vių Piliečių Draugija, kuri 
suiertgė jau ne vieną vajų: 
karo bonams pardavinėti. į

Gubernatoriaus advokato 
duktė bėdoje.

Suffolko aukštajame teis-j 
stovyklos, i me pasibaigė byla, užvesta 

ninkai pasako savo bėdas. Teko eiti 250 mvliu. kol pa-Į prieš buvusio Massachusetts
tačiau bijo liudyti, nes to- dekė mūšių lauką ir perėio 'gubernatoriaus. advokato Brocktono teismo rumuu- 
kiame atsitikime jie gali but i saviškiu pusę. Viso kelyje Coakley dukterį, Mrs. Mary .se buvo nubaustas kiautuv-
išvyti iš biznio.

Teismas nubaudė maisto 
spekuliantą daktarą.

Bostono federaliams teis-

išbuvo 40 dienų. Jaunam 
amerikiečiui gelbėjo italų 
požeminis judėjimas.

Veda kampaniją už miesto 
apvalymą.

Bostono dienraščiai, ypač 
“Herald” ir “Globė.” pradė
jo reikalauti, kad butų ap- Į Tos drapanos eis Europos 
valytos Bostono gatvės. Da-Į žmonėms. Vajų vedė Bosto- 
lykas toks, kad pastaruoju no Salvage komitetas, 
laiku Bostono gatvės stovi 
užverstos popieromis ir ki
tokiomis išmatomis. Kai di
desnis vėjas, popieros ir 
dulkės kila i orą, užverčia 

į visą miestą ir stato pavojun 
žmoniu sveikata.

Gavo $200. o pabaudos 
užmokėjo $664.

Maloney. Ją skundė krau- ninkas Herman Broun.
tuvninkas dėl sąskaitų ne 
apmokėjimo. Skundžiamoji

Savo Odisėjas pergyven- tikrino, kad čia jos buvusio jnojo, kad jo pirkinio “lu
pamas jaunasis Corcoran tarnautojo kaltė. Ji davus bos” via nedaugiau kelios

pardavė seną šaldytuvą ir 
paėmė $200. Pirkėjas suži-

OR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuc 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1329

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidnrip Lin, 
Ausų, Nosies ir Gerklė*.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nno 7-1 

S34. BROADWAY,
.SO. BOSTON, MASS.

To komiteto pirmininku bu- me buvo iškelta byla prieš neteko 30 svarų, buvo labai pinigus tarnautojui, bet sis 
Medfordo daktarą James suvargęs. Dabar jisai pade-Į gal ir nemokėjo. Dabar 
Arne kuris vra didelės viš- tas i poilsio namus, kad ga- tarnautojas armijoje ir ką ji 
tų fanuos savininkas. Pirm į lėtų pataisyt sveikatą. - alinti darvti?
kiek laiko jis pardavė daugi--------------
vištų, neva veislinių, ir už Susilauksim racionavimo 
jas parokavo daugiau, negui automobilių.

vo adv. Kalinauskas
Dabar Lietuvių Piliečių 

Draugijos valdyba Įparei
gojo savo pirmininką adv. 
Grigalių susižinoti su pir
muoju komitetu ir, jei gali
ma, sujungti abudu komite
tu Į krūvą.

Sausio 4 d. vakare įvyko 
abiejų komitetų susirinki
mas. Pasikalbėjus nutarta 
siKivienyt. Susidarė vienas 
bendras komitetas bonų 
pardavinėjimui ir agitaci
jai. Jo pirmininku išrinkta 
adv. J. Grigalius; vicepirmi
ninke, p. M. Michelsoniene; 
sekretorium, adv. Young: 
jo padėjjėja, p-lė Grendely- 
tė; iždininke, p. Cunienė.

Raportas apie šitą mitin
gą buvo nusiųstas į U. S. 
Treasury Departamentą ir 
dabar šis komitetas užregis
truotas kaip oficialus bonų 
pardavinėjimo ir agitacijos 
lietuvių komitetas.

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija jau yra 
nupirkusi vieną tanką už 
parduotus bonus, o dabar 
nupirko ir vieną kovos or

dešimtys dolerių. Rezulta
te — krautuvninkas buvo 
pašauktas Į teismą, pirkė- 

galinti daryti? jui jįs turėjo sumokės $561.
Teismas jai pasakė kąjgį j0 advokatui—$100. 

daryti — sumokėti krautuv-
ninkui $450. Vėl neturėsime “bom

bardavimo pratimų.”
Gale pereitų metų Bosto

ne ir. berods, visoje Massa
chusetts valstijoje, turėjo

kainų kontrolės ofisas buvo Massachusetts valstijos,1 w .77 ~ . .
nustatęs. Vištas pirkusieji kartu ir Bostono gyventojai,! tarp žvejų,
apie tai pranešė kainų ofi- šįmet gal susilauks racioną- Nev Bedforde susikūrė
sui. Surasta, kad Dr. Aiue vimo automobiliu. Musų naujas žvejų unijos lokalas. valstijoje, turėjo

valstijoje pardavėjai turtli ji Įstojo streikuojančių įvykti.. bombardavimo pra- 
v ! s—:.. —::---- „^„4 rimai. Norėta mėtyt popie-parokavo po 18 centų (sva

rui) daugiau, negu valdžios vos 2.000 naujų automobi-Į žvejų 
lių. 0 reikėtų turėti mažiau-1 gSSUl 

Arne buvo užvesta trigubo šia 18.000. Senų automobi-į senasis, 
nuostolio bvla ” —' ; *

nustatyta. Iuomei prieš Dr.
unijos nanai įnsur-
Tr muiįarafi IrUralag ir

iš kurio jie pasi- oro rie Pratimai buvo atidė-
rines bombas. Dėl prasto

Old ĮO.VVV. OVlitL dUVUUivDl* , kTYzMUViu, J*lių skaičius taip pat maita traukė, priklauso Amerikos j11 sausio 9 dienai
Dr. Ame’ą teismas pripa- —vieni baigiami dėvėti, an- Darbo Federacijai. Naujojo Į. Dabai vėl prastas oras 

žino kaltu. Jis turi grąžint tri sudaužomi neatsargių i lokalo nariai nori gryžti dar- *r pratimai atidėti nenbo-
$425.0-5 permokėtų pinigu, vairuotojų. Automobilių ban, o senojo stoja už strei- tam laikui._______
bet kadangi buvo užvesta verslininkai todėl sako, kad;ko tęsimą.
trigubo nuostolio byla, tai vyriausybė turės racionuoti 
jam gal reikės sumokėti j automobilius, 
apie $1.275.12. Jis ketina'

Parsiduoda Fomičiai

apeliuoti.
T.. . . . 1 Levz, kamodė ir Mrfenyras ivy-ris-rinigų Žmonės Šiandien ka kamodė), vis: vartoti, parsiduoda

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora-j 

cijos programa ateinantį 
nedėldieni iš VVORL stoties,'
950 kilociklių, tarp 9:30 ir1 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Dainininkė Dr. Emilija 
Rudokiutė iš So. Bostono.

2. Muzika.
Po programos parašykite

savo ispudžius ir nusiųskite i _ ' ,—
šiuo adresu: WORL Sta iDJŽ. G. L. KILLORY 
tion. Lithuanian Program, Į scollay square, Room 22 
Boston, Mass. BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

...ir daugelis to reikalauja—Yisur.,, 
bet turim palaukti iki karas pasi
bai irs. * <■

Boston Edison Company sako •
...ateis laikas kada galėsite nusi
pirkti elektrišku prietaisų darbo 
palengvinimui, bet dabar taupykit 
pinitrus pirkdami DAUGIAU KA
RO BONŲ!

Boston Edison Company

Dr. Leo J. Podder
U Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organą na-
■flpeijhne. Gyvenimo permaing 

■oterg. Moterų ir Vyru liga* 
Krauj* ir Odos Ligaa. 

Valpndos: auo 10 ild 12 dienu 
auo 2 ikį 4, nuo 7 iki 8 vakar* 

188 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

’ ’TeL CoMm<Mwe*ltb 4570.

T»l šou
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Jieško trijų šoferių.
Bostono policija jieško 

trijų šoferių, atsisakiusių 
patarnauti sužeistas karo 
veteranui.

Ofiso
Na* 9 ryt® IU 7 vakarai

Na® 9 ryt® iU 12 Maaa 

447 BKOADWAY,
80. BOSTON, MASS.

tun, bet nėra automobilių.
—----------- 7vlat, naujų automobilių ga-

Eglaičių spekuliantams mybą vyriausybė yra “su- 
nepavyko, dejuoja. ' šaldžiusi.”

Kalėdų bostono Lietuvai Remti Draugijos 
gatves buvo užverstos eigai- Į bazaras.
temis, bet nebuvo užtenka- T • • o .. ••«,z,; -..i-a;. ttz,-„ v Lietuvai Remti Draugija;mai pirkėjų. Kainos buvo . ha7i±ra kuH„ 
iškilusios ne virš lubu. bet į?on vA Jji 
iki debesų. Todėl liko tuks- subat3- ‘ -30 vakare., 
tančiai eglaičių, kurias vė-

nebranriai. Kreiptis: 182 M street, 
South Boston. (2)

Šita Telefoniste 

yra įvykių
Sandaros salėje, 124 F st.,. 
South Bostone. Pelnas ski
riamas Lietuvai gelbėti.

t__ z, Uz.ziw..j„ T-,, 1 Visi kviečiami prie to pilnijų lietuviai yra nuveikę A________ . e' ? sH5?G<sidėti kuo galėdami, kad
daugiau. Todėl šis komite- S. .a , e paiclJT butu galima sukelti daugiautas stengiasi pagyvini bonų: buvo toks didelis. inį» ;
pardavinėjimo veiklą ir Bo-! t0 Ia.u ^uusieji zmo- Bazare 1 penny-sale) bus. 
stono apvlinkėj. Kai dabar Pe> ',nane.' pardavinėjami smulkus dai-'
ateina Ketvirtoji Karo Pa-1138 df«a — saukė pohciją. kurių Draugija prašo?
skola. komitetas raginai ... _ visų aukoti. Tinka viskas:
Brocktono. Norvvoodo. Cam- *a‘tanavičiens serga. adatos, špilkos, siuviniai.i 
bridge ir kitų apylinkių ko Massachusetts General li- mezginiai. vaikų žaislai,1 
mitetus organizuoti bonams goninej sunkiai serga p. Ste- knygos, maži rakandai ir tt. i 
pardavinėtivajus savo ko fanija Paltanavičienė. p. i Aukojamus daiktus gali- 
ionijose. Valentinos Minkienės moti- i ma palikti pas Juozą Gene-

na. Ligonei padalyta galvos vičių aiba pas Grigalių So. 
operacija. ! Bostono Lietuvių Kliube.

laivų, kuris bus pavadintas 'f"'-“' vS.«,,v,u
•Tiįbtinp Lituanica." Bef!1,a“ ‘J*0 degint;

& Didžiausias boneto dar neužtenka. Kitu kolo- fire” 
Ten sude-

Kova dėl sniego plūgo.
Bostonas turi modernišką 

sniego plūgą gatvėms valy
ti. Pereitos sąvaitės pabai 
goję dėl jo buvo kilusi kova. 
Valstijos viešųjų darbų ko
misionierius McDonald pa
prašė, kad tuo plugu butų 
išvalytas Bostono aerodro
mas. Parkų komisionierius 
atsisakė reikalavimą paten
kinti. Tnomėt įsikišo miesto 
majoras — sutiko paskolinti 
tą plūgą, bet...

Viešųjų darbų komisio
nierius atsisakė siūlymą 
priimti. Pirma jis manęs. į 
kad aerodrome “daug snie 
go prisnigs.” bet ne prisni
go. todėl plūgas jau nerei
kalingas.

Taigi, “kovą laimėjo’’ abi 
pusės — nedavė ir davė. 
reikė in ir nereikia ’

I
y ■ \" t ^Plu5 +he Old Favorites

1

M O 1 IKI 11 VAL. VAK ARE 
Subatom 10 ryto litęi U vak. 

Rąstų Ritimas, Meškeriavimas, Valčių Vertimaą 
M«Skų Kiliomis Ituonfe<.Bad
mintono £.» rupi jonai. Bailus F^rdi- 

L ’ B- Auti ~ <:• !mas
t I •••!'. u kin <i Na 1 ntts J

M K'.-» i zvs Lai; 'V <»is\\“bl. Ciužikai 
| M n'-.i.i:

d<*n>; MIsk _

JAN. 14 18tu

BOSTON ARENA
♦ Directmn CHMPBELL' PBIRBflNKS EXP05IT!0NS INC

s

vidury
Ji nedėvi uniformos, vis
tiek ji svarbi karo darbi
ninkė... Jos darbas yra 
persiųsti Įsakymus, ku
riais statomi laivai, ka
nuolės, orlaiviai, ir tan
kai.
Jeigu jums tenka varto
ti Long Distance telefo
ną, prašome nekalbėti 
ilgiau kaip penkios mi
nutės.
Jeigu telefonistė pasa
kys, kad jūsų reikalau
jamas Long Distance 
susisiekimas yra užim
tas, jus gerai padarysite 
tą pasikalbėjimą kance- 
liuodami, jeigu jis nėra 
būtinas.

Gyv. 21129 i
! Dr Joseph A.Gaidis\
! J OPTOMETRISTAS ♦

Valando*: 9 iki 12 Į 
ano 2 iki I, t 
nuo 7 iki 2.

Seredom 9 iki 12 
ir prataru*.

AKIŲ DAKTARAS 
« IMaiao defektuotas akia ir tink®- 

. { ura laik® •□gT*žina griesĮ. Ua<
J zaminuoju ir priskiriu alduiua.

114 Sommer Street,
LAWRENCE, MASS. *

MM-,

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

Weat Rozbary, Mas*.
TeL Parkvay 1233-W

J

S. BARASEVIČIUS
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Tori Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Ave.
TeL COLumhia 2587

------- -------
11THU A NIA N 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAL 
(Insured

•)

ir } to-NEW ENGLAND TELEPHONE A TELEGRAPH COMPANY

ĮL-aiflr.. h . ’ 7 ’, ii'» ■ • .• •: ♦ . .!'•*. - •

į. ■ ; . ♦

Baori priežiora, kaina
222 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASA 
Tai. SOUth Ik-stoa <412




