
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams: 
Amerikoje .............................................$2.50
Pietų Amerikoje .............................. g.00
Kanadoje ....................................  $.50J . Pusei Metų:
Amerikoje .................................... $1.25
Pietų Amerikoje  ...................... 1.50
Kanadoje ..............................  1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 

į; adresuokite:
KELEIVIS

g 636 Bruadway, So. Boston 27, Mass.

< -

THE TRAVELER

Advertising Rato 
on Application.

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

KELEIVIS <r
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians ia
N«w Engianti, and about 1,000,000 

in tha United Statės.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

J

NO. 3 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071

LITHUANIAN WEEKLV
~SO. BOSTON, JANUARY-SA.US1O 19 D., 1944 M.

“Entertd as Second Ciass Matter" February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.
Atskiro Numerio 

Kaina 6 centai. METAI XXXIX

Maskva Atsisako Tartis 
Su Lenkijos Vyriausybe

Belaisvių Stovykloj Rusų Spaudu Jau 
Pasikorė Vokiečių

Kapitonas.

I
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I
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Jį pasmerkęs tokiai mirčiai
__ 1________ :_________ »»

TUO LABAI DŽIAUGIA-’sianti Katynio skerdynes. 
SI VOKIEČIAI IR

JAPONAI.
Kaip žinia, Katynio skerdy- 

. nių klausimas nutraukė ru
sų-lenkų diplomatinius ry
šius. Vokiečiai paskelbė, 
jog Katynio miškuose jie 
radę užkasta apie 10-15 
tūkstančių lenkų karininkų, 
kuriuos bolševikai sušaudę. 
Bolševikai, savo ruožtų, kal
tino nacius. Lenkų vyriau- 
sybė kreipėsi į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, prašyda- 

; ma tas skerdynes ištirti. 
_ “ kad

vyriausybės siūlymą atmeta, nutraukė diplomatinius ry- 
’ Lenku vyriausybė siūlė šius su lenkų vyriausybe, 

atstatyti* diplomatinius ry. Maskva supyko, kad lenkai 
sius ir pradėti derybas dėl kreipėsi į T. R. Kryžių, ig- 
Rusijjos ir Lenkijos sienų.. noruodami rusus. Bet dabar 
Tose dervbose tarpininkau- i Pa^i Maskva skiria savo ke
ti lenkai kvietė Amerikos ir misiją, ignoruodama len- 
Anglijos vyriausybes.

Maskvos atsakymas yra 
toks:

“1. Lenku

I Washingtonas ir Londonas 
labai susirūpinę Stalino 

r atkaklumu.
Maskva metė naują bom

bą. Ji dar labiau suardė la
bai prastus rusų-lenkų san- 
tikius. Rusijos žinių agentū
ra TASS šį pirmadienį pa
skelbė Stalino atsakymą į 
lenkų vyriausybės pasiūly
mą. Stalinas griežtai lenkų;Maskva taip įsižeidė.

Indiją Vargino Ba-\ 
das, Dabar Ligos. 
Bengal provincijoj siaučia 
malarija, raupai ir cholera.

Šio' karo metu Indijos 
žmonės tur būt kenčia dau
giau, nei kurios nors šalies 
žmonės. Bengal provincijoj 
buvo didelis badmetis. Ba
do nukamuoti žmonės kaip 
musės mirė.

Anglijos vyriausybė da
bar skelbia, kad badas jau 
prašalintas. Iš Anglijos ir 
ypač Amerikos gauta mais
to, kuris išgelbėjo milionus 
to krašto žmonių, bet......

Bengal provincija turi

Fašistai Kėsinosi Nuverst 
Peru Respublikos Valdžią

Puola Anglus.
Maskva “Pravda” rašo, buk 
anglai vedą slaptai derybas 

su naciais.
Stalino diktatūros reži

mas pradėjo naują ofensy- 
vą, dabar prieš Angliją. Ko
munistų organas -Pravda” 
įdėjo sensacingą '. ir kartu
šlykščią žinią iš iro. Joje
pasakyta, kad u anglų
oficialai” nesenaiĮvedę de
rybas su nacių okietijos
užsienio reikalų misteriu
Ribbentropu. D bos ves
ta separatinės taikos klausi
mu.

Londone šita ‘IPravdos”, 
žinia buvo priimta didžiau
siu pasipiktinimu. Ir vyriau- ■ 
sybės žmonės ir spauda 
smerkia šį Maskvos prasi-! 
manymą.

Kad neįvelti Stalino reži
mą, “Pravda” prie savo ži
nios nededa Tass agentūros 
vardo, bet mini vardą “spe
cialaus korespondento.” 
Taipgi sako, kad loji žinia 
gauta iš “graikiškų ir jugo
slaviškų šaltinių.”

Rašant šiuos žodžius, so
vietų valdžia nėra davusi 
jokio pareiškimo, 
spėjama, kad ši žinia 
įspėjimas Anglijai, nesikiš-! 
ti į rusų-lenkų ginčą.

“Pravdos’’ ataka prieš

belaisvių karo teismas.
Pašiiodo, kad vokiečių 

karo belaisvių stovyklose 
Amerikoje veikia savytar- 
piai “karo teismai,” kurie 
teisia Hitleriui neištikimus 

; savo draugus.
Štai, Concordia * belaisvių 

stovykloj, Kansų valstijoj, 
pereitą sąvaitę nusižudė du 

; belaisviai. Kareivis Franz 
Kettner persipiovė riešų 
gyslas ir mirė nuo krauja- 

i pludžio, o vienas kapitonas 
| pasikorė.

Tas kapitonas buvęs nu-j 
sistatęs prieš Hitlerį ir nuo-; 
latos jį smerkdavęs dėl šito 
karo. Stovyklos “karo teis
mas.” sudarytas iš pačių be- 

į laisvių, nuteisęs jį mirti už 
, tokią neištikimybę savo 
i “fiureriui.”

Nuteistasis kapitonas bu-
■ vęs nakties laiku išvestas iš 
į savo kambario, nuvestas į 
i kitą patalpą, jam paduota 
i tenai virvė su kilpa, pasta- 
! tyta kėdė palipėt aukštyn.
■ ir tuomet jisai paliktas vie- 
i nas.

Iš ryto jis buvo rastas pa
sikoręs.L

I
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ignoruodama len-
> kus, ir dar juos kaltina ne
norėjimu tartis! Net dau
giau: Maskva nori, kad len- 

vyriausybės i kai be jokių derybų priimtų 
deklaracijoje visiškai aplen-1 Kurzono Liniją. Tai kam 
kiamas ir ignoruojamas reikia tų derybų, jei priimti 

tai, ką siūlo Maskva?
Toks storžieviškas Mask

vos žygis padarė blogo įspū
džio Londone ir Washing- 
tone. Abidvi šitos sostinės

kiamas ir 
klausimas pripažinti Kurzo
no Liniją, kaip sovietų-len- 
kų sieną. Tai reiškia atsisa
kymą pripažint Kurzono 
Liniją.

oficialės di _______
tų vyriausybė mano, jog tas 
siūlymas yra daromas vi
suomenės klaidinimui, nes 
aišku, kad Sovietų vyriau
sybė negali pradėti oficia
lių derybų su tokia vyriau
sybe, su kuria yra nutrukę 
diplomatiniai ryšiai.

“Sovietų sferose yra ma
noma. jogei diplomatiški 
ryšiai buvo nutraukti dėl 
Lenkų vyriausybės kaltės, 
kadangi ji atvirai dalyvavo 
neprieteliškų ir anti-sovie- 
tiškų šmeižtų kampanijoje, 
kulią vedė vokiški įsiveržė
liai. ryšium su tariamomis 
Katynio skerdynėmis.

“3. Sovietų vadovybė ma
no, kad suminėtos aplinky
bės dar kartą rodo, jogei 
dabaltinė Lenkų vyriausy
bė nenori atsteigti gero kai
myno ryšių su Sovietų Są
junga.”

* Beveik tuo pat laiku Tass 
) paskelbė kitą budingą ži- 

i nią. Maskva paskyrė “vals
tybės komisiją,” kuri tir-

l

I

I go. Viskas rodo, kad Mask
va nenori derybų su len
kais; ji nori tik diktuoti. 
Rimti padėties stebėtojai 
Londone ir Washingtone 
dabar stato klausima: ką 
darys alijantai? Padėtis li

piko taip rusti, kad ilgiau ty- 
; lėti negalima.

Šitokia Maskvos politika 
! gali būt naudinga tik Vokie- 
į tijai ir Japonijai.

Milionas Rusų Eis 
į Pabaltį.

Šiauriniam fronte laukia
ma “kruviniausių susi

rėmimų.”
Berlyno radijas šį pirma

dienį paskelbė, kad šiauri
niame rusų-vokiečių fronte 
“galima laukti kruviniausių 
susirėmimų.” Šia u r i n i u 
frontu yra vadinamas tas 
frontas, kuris tęsiasi nuo 
Leningrado iki Smolensko. 
Vokiečių pranešimas sako, 
kad tame fronte rusai turi 
daugiau miliono vyrų armi
ją ir bandys veržtis į Pabal- 
čio valstybes.

Tas pats Berlyno prane
šimas dar priduria,- kad į 
pietus nuo Leningrado rusų 
armija pralaužusi vokiečių 
frontą.

Maskva, kažin kodėl, tų 
žinių neskelbia.

12,000 Užmuštų ir 
50,000 Benamių.

Brunswicko miestas nušluo
tas nuo “žemės paviršio.”
Pereito penktadienio nak- 

Įtį anglų karo aviacija daužė 
nacių Vokietijos miestą 
Biunswicką. Stokholme gau
ti pranešimai sako, kad tas 
miestas yra nušluotas nuo 
“žemės paviršiaus.” Bom
bardavimo metu žuvo 12,- 
000 žmonių ir mažiausia 
50.000 liko be pastogės.

Berlyno -pranešimai mini 
tą anglų puolimą, bet apie 
nuostolius jie tyli.

ostinės.
Dar dvejetas puolimų, ir So

fija busianti nušluota.
Bulgarijos sostinėj Sofijoj 

didelė panika. Jos gyvento
jai < tūkstančiais apleidžia 
miestą, kraustosi į provin
ciją.

Sofijjos centras visiškai 
išgriautas. Nei vienas pasta
tas ten neišliko sveikas. Bul
garai mano, kad jei alijantų 
karo aviacija da porą kartų 
aplankys Sofiją — miestas 
“visiems laikams .bus nu
šluotas nuo žemės p’aviršio.”

Jau du kartu Sofija buvo 
bombarduojama, žuvo tūk
stančiai žmonių.

NUSTATYTA DATA 
INVAZIJAI. •

Karo sekretoriaus pava
duotojas skelbia, kad “jau 
galutinai nustatyta data in
vazijai” į Hitlerio “tvirto
vę.” Aišku, toji data laiko
ma slaptybėje, taipgi ir vie
ta, kur tokia invazija bus 
daroma.

• <

1
VĖL BOMBARDAVO 

ROMĄ.
Pereitos sąvaitės pabaigo

je alijantų karo aviacija vėl 
bombardavo Romos prie
miesčius. Amerika neteko 
trijų lėktuvų:

I

Kongreso priemenėse vėl 
pradėta agitacija už prohi- 
bicijos įvedimą. Agitaciją 
veda tūlos bažnytininkų 
grupės.

i

SUIMTA DAUG JAPONŲ 
IR VOKIEČIŲ.

z

Atšaukė Montrealo 
Tarnautojų Streiką, 
Algų pakėlimo klausimą 

spręs arbitracijos taryba.
Montreale, Kanadoje, bu

vo paskelbę streiką miesto 
tarnautojai baltakalnieriai, 
viso 2,300. Streikavo 20 die
nų. Pereitos sąvaitės pabai
goje unijos viršininkai strei
ką atšaukė.

Miesto tarnautojai reika
lavo padidint algas, kai ku
riems net iki 500 dolerių į 
metus. Jų reikalavimą da
bar spręs specialė arbitraci
jos taryba.

GAL DAR TURĖSIME 
18 MĖNESIŲ KARO.
Washingtone “autorite

tingi žmonės” 'kalba, kad 
reikėsią kariauti dar ma
žiausia 18 mėnesių. Tai 
reiškia, kad šis karas turėtų 
baigtis apie vidurį 1945 me
tų.

•< 
svetimą valstybę,” kuri tą 
sukilimą inspiravusi. Toji 
valstybė gali būt tik Argen
tina. Ar Peru vyriausybė tu
ri kokių nors įrodymų, nie
kas nežino.

Pas suokalbininkus buvo 
rasti “inkriminuojantys do
kumentai.” Pasirodo, kad 
vokiečiai ir japonai tokius 

i pat pučus organizuoja iv ki- 
; tose pietų Amerikos respub
likose. Ir pasirodo, kad jų 
veikimo bazė yra Argenti- 

Bet vyriausybės prane- 
Jie

Spėjama, kad šitą pervers
mą organizavo Argentinos 

agentai.
Associated Press žinių 

agentūra praneša, kad pie
tų Amerikoje bandyta nu- 

j versti Peru respublikos val- 
i džią ir įsteigti pronacišką 
; režimą.

—i Pronaciškiems Peru puči-i 
kitą ir didesnę bedą. Ten<nįnį.ams vadovavo vokie-j 
pradėjo siausti malarija,; ir japonai. Sukilimas i na.

'norėta įvykdyti Naujų Metų'Šimai apie tai nekalba, 
dieną, bet nepavyko. Peru; kalba tik apie suokalbį Peru 
vyriausybė jau buvo gavus respublikoje.

Sakoma, kad Peru res-r 
publikos pučininkai buvo 
užėmę “svarbias strategines 
pozicijas.” Pučininkų žmo
nės veikė spaudoje: jie tu
rėję galimybės kalbėt per 
įadiją. Ypač daug jų nau- 
___i radiju. Provincijos 
pučininkai buvo nuolatos 
informuojami iš anksto su
tartais “nekaltų žodžių’’ sig
nalais.

Peru vyriausybė daro ty- 
. Labai galimas 

daiktas, kad bus išaiškintos 
ir kitos pučininkų slapty-

pradėjo siausti malarija, 
raupų ir net choleros epide-f 
mija! Vėl milionai žmonių! 
pavojuje.

Epidemijų užpultiems 
Bengal provincijos žmo-- 
nėms gelbėti buvo suorgani-1 fią/luimt7daug Peiu res- 
zuoti specialus kareivių ir j purkos piliečių ir vokiečių 
gydytojų batalijonai. Tuks- beį japOnu jje bus depor- 

„.v.™,.j kasdieną į
Suokalbininkai buvo gerai

. organizuoti tiek krašto sos- c]otasi 
! tinėj Limoj, tiek kituose

' ....______ Bet kai sostinės
pučininkai buvo suimti, pro
vincijoj neturėta jokių su
mišimų. Ir pačioj krašto sos
tinėj užteko vien policijos, rinėjimus. 
kad suvaldyti pučininkus.

Nors vyriausybės praneši*

I

! tančiai žmonių kasdieną 
(yra čiepijami nuo choleros 
ir raupų.

Spėjama, 
prpvincijoi 

____ ' siims kelis 
Todėl i čių žmonių, 

yra!

šaukė didelio nustebimo, 
kartu ir pasipiktinimo.

Naujas Įstatymas
Prieš Streikus.

Draus streikuot, persekios 
unijų vadus.

Atstovų rūmams yra pa
siūlytas naujas įstatymo 
sumanymas—bilius. Jį pa
siūlė Virginijos kongresma- 
nas Smith.

Jei tas bilius bus priim
tas, darbininkų judėjimas 
susilauks da negirdėtų per
sekiojimų. Bus uždrausti 
streikai, unijų vadai bus at
sakingi ir už taip vadina
mos “juodosios katės” (ne- 
autorizuo’tus) streikus. Ben
drai imant, organizuoti dar
bininkai galės būt baudžia
mi ir piniginėmis baudomis 
ir kalėjimu.

Smith yra autorius dabar 
galiojančio Smith-Connally 
akto. Tas žmogus yra dide
lis atžagareivis.

įspėjimą apie pučininkų 
planus ir pastojo jiems ke- 
’ l. Suimta daug Peni res-

epidemijos, pa- mjestuose. 
Šimtus tukstan-

Fašistai Bėga iš 
Savo Partijos.

Italiini netiki tani? vyuauby UCb piane&r . 11puciiiiimų Biapoy-
ltahjoj niek n£u, • mas mini tik tą, kad Peru bes. Šitų pasėkoje gal būs

mo galybe. respublikoj nOTėta įsteigti ’ ' ‘ ‘ '* ' ‘ ’
Į Barceloną, Ispanijoj, at- pronaciškas režimas, neofi-

iš nacių okupuotos Italijos.! giau. Kalbama apie “vieną
Jis praneša labai įdomių — ------ ■—------------------ -

respublikoj norėta įsteigti

.vyko vienas italas, pabėgęs cialės žinios pasako dau-

įvelti “labai atsakingi žmo
nės.”

Peru respublikoje dabar 
ramu. Pučininkai. kurie liko 
nesuimti, pasislėpė.

Washingtono valdininkų 
sferose manoma, kad “Prav- 
dos” paleisti durnai turi tik 
slo ką nors pridengti. Gali
mas esąs daiktas, jog patys 
bolševikai pradėjo slaptas 
derybas su naciais, todėl iš 
kalno sugalvojo melą prieš 
Angliją, kad paskui turėtų 
kuo teisinti savo apgavystę.

I 
smulkmenų apie naująją K į
“republikoniškų fašistų” ^^ri, naa
partiją, kurią įkūrė Mussoli- Japonai Pultų RUSUS 

^įstų Naujas “Pearl Harbor” iš
gelbėtų nacių frontą 

rytuose.
Egipto sostinėje Kairo 

gauta “patikėtinų žinių,” 
; kurios sako:

Vokietijos diktatorius 
! Hitleris daro spaudimą į 
! Japoniją, kad ji tuoj pultų 
iusus. Ji turėtų padaryti tai 
netikėtai, kaip su Pearl Har- 
boru. Hitlerio manymu, 
anksčiau ar vėliau Japonija 
turės kariauti su Rusija.

Tuo klausimu Hitleris tu
rėjęs kelis pasitarimus su 
Japonijos ambasadorium 
Vokietijai. Ko laimėta, ži
nių nėra. Aišku tiek: japo- 

i nams puolus iusus, Hitleriui 
butų kiek lengviau i-ytų 
fronte.

I

nis. “Tūkstančiai 1 
apleidžia savo partiją”— 
sako tas pabėgėlis. “Nors 
šiaurės Italijoj tebeveikia 
Mussolinio valdžia, bet visi 
žino, kad ji yra tik nacių 
palaikoma. Niekas netiki, 
kad Italijoj gryš fašizmas ir 
todėl eina masinis bėgi
mas.”

Pirm sušaudant Mussoli
nio žentą Ciano. į Veroną 
buvo atvykus jo žmona, Ed- 
na Mussolinis. Kur ji dabar, 
niekas nežino.

Milionai Amerikos 
Kareivių Vyksta 

Anglijon.
Londono spauda prane

ša tokių žinių:
Milionai Amerikos karei

vių vežami į Angliją. Veža
mi šimtais laivų, kur ie dieną 
ir naktį lydimi karo laivų ir 
apžvalgomi iš lėktuvų.

Londono laikraštis “The 
People” sako, kad “Jungti
nių Valstijų armiją veža 
per Atlantą didžiulė trans
porto laivų armada. Londo- 
niškis “Sunday Chronicle” . 
tą žinią dar papildo. Jis sa
ko: “Anglija darosi galin
gas punktas, iš kurio Jung
tinės Tautos puls Hitlerio 
Europos tvirtovę”

Kad alijantai ruošiasi 
pulti Hitlerio tvirtovę, dėlei 
to neliko jokių abejonių, 

i Tai sakyta jau senai ir tai 
pakartota tuoj po Teherano 
konferencijos. Neliko abe

jonės ir dėl to. kurį priešą 
norima pirmiau paklupdyti. 
tai Vokietiją. Net labai 
atkaklus Roosevelto admi7 
nistracijos kritikai jau ne
reikalauja, kad pirmiausia 
butų puolama Japonija. Vi
sų nuomonė šiandien yra ta. 
kad pirmiausia reikia su
mušti nacius.

Jei taip, tai labai aišku, 
kam tie milionai Amerikos ’ 
kareivių vežami į Angliją^

Baisus Žemės Dre
bėjimas Argentinoje 

Visiškai sugriautas S*n 
Juan miestas.

Ančių kalnų srityje, Ar
gentinoje, įvyko baisus že
mės drebėjimas. Pranešimai 
sako, kad San Juan miestas 
visiškai sugriautas. Žuvo ne
toli du tūkstančiai žmonių, 
daugiau tūkstančio esą pa
vojingai sužeistų.

Žemės drebėjimo metu 
iš San Juan kalėjimo pabė
go daug kalinių, kurie išliko 
gyvi.

San Juan gyventojai sau
kiasi į centrralinę valdžią. 
Jiems reikia ūmios ir gau
sios pagalbos.

I

ROOSEVELTŲ DOVANA.
Prezidentas Rooseveltas ir 

jo žmona Jungtinėms Vals
tijoms paaukojo savo šei
mos rezidenciją Hyde Par
ke, New Yorko valstijoj. 
Prie rezidencijos yra 33 ak
rai žemės. Pervedimo do
kumente yra du skirsniai: 
(1) iki gyvos galvos Roose- 
veltai naudojasi ta reziden
cija ir (2) užtai moka visus 
mokesnius apskričiui, vals
tijai ir federalei valdžiai.

NEUŽMIRŠO fNDIJONŲ.
Prezidentas Rooseveltas 

reikalauja, kad Kongresas 
paskirtų 28 milionus dole- i 
rių indijonų kolonijoms i 
Jungtinėse Valstijose užlai
kyti.SURADO BUDĄ REGĖJI

MUI GRĄŽINTI.
Viena valdžios įstaiga 

skelbia, kad surasta būdas 
regėjimui grąžinti tiems ka-h ______
reiviams, kurie jo neteko ketinių padangų aųtomobi- 
šio karo veiksmuose. * j liams.

Federalis gumos direkto
rius skelbia, kad šįmet bus 
pagaminta 30,000,000 sin-

t

ITALIJOJ RENKA LAU
ŽĄ AMERIKAI.

Associated Press žinių 
agentūra praneša, kad Itali
joj yra renkamas geležies 
laužas ir vežamas į Ameri
ką. Tokio laužo yra labai 
daug ir pas mus, Ameriko
je. bet ne visur jis renka
mas.

TIES VIEŠKELIUS.
Prezidentas Rooseveltas • 

siūlo, kad tuoj po karo šioje ■ 
šalyje butų tiesiami nauji 
vieškeliai, viso 34,000 my
lių. Tuo budu busią išveng
ta nedarbo. 1

NaciiJ valdžia išleido nau
ją dekretą. Moterų darbas 
pailginamas nuo 8 valandų 
iki 10 valandų dienai.

“LORDAS HAW HAW” 
AIRIJOJE?

Berlyno radijas 
anglą komentatorių, 
vadinosi “lordas 
Haw.” Tai airys 
O’Reilly. Londono spauda 
turi žinių, kad vokiečiai tą 
“lordą” lėktuvu -atvežė vir
šum Airijos ir nuleido para
šiutu. Jis areštuotas ir užda- 
rytap į kalėjimą.

Airijos vyriausybė tos 
Londono žinios da nepa

tvirtino.

turėjo 
kuris 
Haw 
John

• ’ - , f

• *
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Jungtinių Valstijų piliečiu.

Likit savo darbuose.
Amerikos vyrai ir mote-

i APŽVALGA i

Antras Puslapis

——

•- _

suveniras.”
New Yorko 
(“Herald-Tri-

VIDAUS FRONTAS
(Office of VVar Information)

“Krauju sucementuota sąjunga-”

mmro. boston.

NUMATO TREČIĄ PA- Francuzų Alžyras Afrikoje
SAULINI KARĄ.

Kalbėdamas Foreign Po- 
licy Association’o susirinki
me, Ohio valstijos senato
rius Robert A. Taft išreiškė 
nuomonę, kad trečias pa
saulinis karas kilsiąs daug 
greičiau, negu galime tikė
tis, jeigu dabartiniam karui 
pasibaigus nebus sudaryta 
kokia nors organizacija pa
saulio taikai palaikyti.

Jisai mano, kad pasauliui 
nvo karo apsaugoti turėtų 
būt sudarytos tam tikros 
ta ybos ir tarptautiniai teis
mai. Viena taryba ir teis
mas turėtų būt Amerikos 
kontinentui, kita Europai, 
trečia Tolimiems Rytams.

Tautų ginčai turėtų būt 
sprendžiami derybomis; 
jeigu derybose nesusitaiko
ma, tada ginčą sprendžia rys, kurie dirba įvairiose ka- Į 
tarptautinis teismas,, ir jo ro pramonėse, yra milžiniš- 
sprendimas turi būt privalo- ka vidaus fronto armija. -Jų: 
mas. Jeigu butų reikalo, būtinoji pareiga gaminti dentas Rooseveltas turėjo priimtas 1942 metų 
sprendimui vykinti galima ginklus ir kitką. Gaminimas kalbėti bendrai Kongreso mėnesyje, 
butų vartoti ekonominį 
spaudimą ii- net ginklo jėga.

Kai kas siūlo steigti vieną 
pasaulio valstybę karams iš
vengti. Senatorius Taft ma
no, kad tai nepasiekiama 
svajonė. Jis taipgi priešin
gas ir Amerikos-Anglijos- 
Rusijos karo sąjungai, nes 
prieš tokią sąjungą susida
rytų priešinga sąjunga ir 
karas butų neišvengiamas.

Bet senatoriaus Tafto 
siūlomas planas taip pat ne
apsaugos žmonijos nuo ka
rų. Karai buvo ir bus. Mes 
visai netikim. kad kas nors 
galėtų pakeisti žmogaus 
būdą.

NACIŲ SĄMOKSLAS PE 
RUVIJOJ NEPAVYKO.

Nacių agentai Pietų Ame
rikoj dirba išsijuosę. Nela
bai senai jie įvykdė pervers
mą Bolivijoj, o dabar mė
gino tą padaryti ir Peruvi- 
joj. Bet čia jiems nepavyko.

Žinios iš Limos (taip va
dinasi Peruvijos sostinė) 
sako, kad valdžia sužinojo mas, kuris neleido priešo davė eilę pasiūlymų Kon- nai. Jie paneigė darbininkų domi keturi pirmieji Roose- 
nacių sąmokslą iš kalno ir valstybės piliečius imti ar- gresui. 
daug sąmokslininkų su- mijon. Neimta ir tie. ką no- kie: 
ėmė. Jų tarpe esą daug vo- rėjo padėti Dėdei Šamui, y. L______ o____ ___ _
kiečių ir japonų. Visi jie bu- stodami į armiją. Dabar bus tų “realistinį įstatymą,” ku- tas 
šią deportuoti. Kitiems įsa- priimami 
Jsyta. kad; jie patvs išvažiub piliečiai, 
H. . e • f ;

Perversmas Peruvijoj bu-
•* ■ 4 ' ■v ▼ ••

esąs komunistų lizdas.
i Amerikos ambasadorius 
atsakė, kad tai ne tiesa. Tai 
esanti vokiečių propaganda. 
Ant to Franco atkirto: “Aš 
ne tas žmogus, ką vokiečių i 
propagandą platina.” 

Amerikos ambasadorius 
pasijujo šitokiu Franco at- 
sakymu taip įžeistas, kad: . 
visas jo veidas išraudo. Jis į 
užsisuko nuo Franco ir no-Į 
įėjo tuojau apleisti bankie-- 
tą, bet kiti diplomatai jį su
laikė, nes nenorėjo, kad 
įvyktų “tarptautinis inci
dentas.”

Ka Siūlo Prezidentas Rooseveltas
Pereitą antradienį prezi- zaeiios statutą, kuris buvo, “daug nusistebėjimo,” ar. 

j spali0;kaip sako tūli koresponden- 
tai, “ponai konkresmanai 
buvo apstulbę.”

Dėl tų pasiūlymų ypač 
5. Priimti nacionalės tar-; manevruos republikonai ir 

, visam šio karo jų pusbroliai, reakciniai 

kolyra išlavinamas kitas įkalba (per radiją) buvoi ^y^g galės mobilizuoti “vi- darni aoie keturis nirmuo- 
darbmmkas. kiek trumpesnė, negu ra-! sus sve;kus niliečius” to- .ami. fpie „ s. 1 . .

Dar neįvyko sprendžia-1pertas Kongresui. 'kiem užsiėmimam, kurie vy-l?IUS ^ulymus jie daug kai-
mos kovos, kurios mums ' * . _ . . . Koe koihno

tų ginklų priartins musų lai-! sesijai. Kadangi buvo ne- išvengimui finansinio kra- 
mėjimo valandą, galą Ašies pilnai pasveikęs, tai gydyto- ■ cho ir Amerikos dolerio 
valstybėms. jo patartas jis nėjo į Kon-į “garbei išlaikyti.”

Keitimas darbo sutrukdo j greso
kaio pramonę. Bereikalin-i Rooseveltas kalbėjo per ra-į nybos aktą' \'.J—i' ' 
gai išeikvojama daug laiko, diją, iš Baltųjų Rūmų. Jo metui. Einant juo, 
kol yra išlavinamas kitas j kalba (per radiją) buvo -ybė galės mobilizuoti

i

rumus. Tik vakare

a\f^lxx LIZ4O£\-/x11XXX1C*X.Lx« Aullv ▼ y x • y , •• r/ n —

...... . . Daugelis manė, kad Roo- riausybei išrodys būtinai ;hes apie p6” tajl- Ka bes
teveliąs duos smulkmenin- reikalingi. Naujasis įstaty- Į vienu tikslu - 
gesnį pranešimą iš savo draus streikus, 

į konferencijos Kairo ir Te
herano miestuose. Jie apsi- dentas vadina antruoju tei-įaktas, 
riko, apie Kairo ir Tehera- siu biliumi.

i no konferencijas preziden- jie iššaukė nemažą reakci-! - -
' tas mažai kalbėjo. Ir tai, ką ją. Atsiliepė ir organizuo-: 

jis sakė, buvo pakartojimas tas darbininkų judėjimas. : 
ipimuau išemj'Mj. nuubcvcivao Organizacijų i

naują patvarkymą, liečiantf pasakė tik vieną naują da-l Kongr®> ir Amerikos Dar- į ™ms. 
nepiliečius. Einant juo, visi

musų jaunimui duos galimy
bės gryžti į namus, pas sa
vuosius. O tai reiškia, kad 
privalome likti savo darbuo 
se, kuriuos turime. Bukime 
juose iki galutinos pergalės.

Nepiliečių pareigos.
Musu-vyriausybė išleido

- įtikti “orga- 
įnizuotam darbui.” Šiaip ar 

Tuos pasiūlymus prezi-jtaip, nacionalės tarnybos 
rlontua varlina anfnirvin tai-! nlrfaa^ kui’l Siūlo RoOSeVel- 

apie Kairo ir Tehera- šių biliumi. Bet Kongrese tas, nėra ir populiarus ir rei
kalingas. Tai greičiau yra 

i prezidento nuolaida atstovų 
i ir senato rūmų atžagarei- 

. Bet kaip tik dėl to
lyką. Tą būtent, kad abejo- , bo Federacijos vadai—Mur- sis pasiūlymas gali pakerik- 
__ i ___ ___ _____ .L. _ Roosevelto admmistraci-

nepiiiečiai, kurie yra P8^ Hausvbė 
ar da bus imami armijon, 
nuo dabar nebus verčiami 
kariauti prieš savo kraujo 
brolius, jei jie to nenorės.

Roosevelto kandidatūra, j kia, kad pabučiuoti į “drau- e I “ — - ---
Spaudoje ir šiaip žmonių 

sueigose dažnai yra kelia-’ 
mas klausimas: ar prezi
dentas Rooseveltas statys 
savo kandidatūrą ketvirtam 
terminui, ar ne? i

Atžagareiviai — republi- 
koniški ir demokratiški— 
mano, kad Rooseveltas kan
didatuos. Tą rodąs jo siūlo
mas nacionalės tarnybos 
aktas. Esą, Rooseveltas pa
suko gaires, kad gauti žmo
nių pasitikėjimą. (

Unijų vadai ir liberalai 
mano kitaip; jie reiškia su- būt, yia nusišpicavęs 
sirupinimo. Jų manymu, narchistas, laukas ir nesu 
Rooseveltas nekandidatuos laukęs caristinio režimo sad 
—tam jo siūlymas; dėl to lės užtekant. J
leidžiama “senosios -gvardi-' Kodėl savo tavorą jis 
jos” demokratams kelti šu- pasiūlė Stalino “saulei® 
mą ir. pasėkoje, busimuo- Daugelis jo sėbrų jau žin| 
sius linkimus prakišti.

Taip ar kitaip bus, nede-j 
įa spėlioti. Bet kad Roose
velto administracija yra pa
sukusi gaires, visiems aišku.
Naujas “monkey business.”

“Demokratinių lietuvių” i 
kauke prisidengę Lietuvos 
pardavikai komunistai pra- 
deda naują “monkey busi
ness.” < ' 
Lietuvą. Komunistiškų “gel-' 
bėtojų” komitetas, su Bim-i 
ba priekyje, išleido atsišau-1 
kimą. Amerikos lietuviai 
“be tolimesnio delsimo” yra 
raginami nnkti drapanas “ienkjškai kalbančių 
Lietuvai. .: kraštas” ir tt.

.Jie rinks ne bet kokiai __ ________________
Lietuvai, o sovietinei. Savo jįe valstybių sienas ir upiu 
atsišaukime komunistai už- kiyptį pakeičia!

go” Bimbos pantaplį?
Pruseika tai žino ir galėtų 

• pasakyti. Ar jis pasakys?
“Ideališkas
Viename 

dienraštyje 
bune”) prieš Naujus Metus 
pasirodė toks skelbimas:

“Noriu parduot caristinės 
Rusijos milioną rublių, 
penkšimtiniuose banknotuo
se. Tai ideališkas suveniras 
šių Naujų Metų proga. 
Kreipkitės...”

Tų rublių savininkas, turi 
mo-

kad Stalinas “molodec čel® 
viek,” net Ivaną Baisųjį pi 
siėmęs ant burdo! I

Ką gali padaryt plunksnai
Amerikos spaudoje gali

ma užtikti šitokių “plunks-, 
nos karžygių”: J

i Vienas “Europos reikalrl 
žinovas” kalba apie Lenkil 
ią ir Pabalčio valstybes! 

T. - .. . Baigia tuo, kad Dnieprd
Z1 ' upė išsilieja ties Ryga i Bal-

.0 „ o-r. ,tjjosjura!

i Kitas lašo, kad Lietuva 
buvo artimiausias Rusijos 
kaimynas: dar kitas, kad ji 

* per amžių amžius buvo 
žmo-

Tai galiūnai! Plunksna

akcentuoja:^ “neužilgo Lie-; ’Beje, savo i^u įr “Vil- 
tuva bus išlaisvinta”—bol-; nįes” Andrulis taip darė, 
sevikų! Čilės respubliką jis perkėlė

Bukit atsargus! Kadaise iš Ramiojo vandenyno pa- 
tiejjatys meklenainnkOTPi- kraščių_ į Atlanto pakraš-

i tei-
zece-

raę famfereneijose musų W-.«y-ir Green.. Jie pareiškė, ti R«°^^® admtaistrad- nigis-‘‘badaujantiems Ue- ir si
nedavus, jokių ted yra pnesmp namona- « o vos žmonėms šelpti? ir pa- Wai p^io jjoktta. jis

D • ir tys juos pravalgė! Taip gali sinosi^ «Tai mat, tie z
Racioną 

slaptų pasižadėjimų. Ta- lės tarnybos -aktui. — 
riant Roosevelto žodžiais, mažomis ir retomis išimti- prezidentiniai rinkimai _ 

i “nebuvo jokių slaptų sutar- mis, Amerikos darbininkai republikonų partija turės ,jPtUvos žmonės bet ko- 
Ik’” 1 b t ' k d * čių, jokių politinių ar finan-■ be murmėjimo atliko savo geros amunicijos. ‘misarai. ’ 1 Girdėjo8kambinant,bet...
lietis, naimtes i^armiia. to- pasižadėjimų.’ : pareigas. Jei kur buvo gin- Į Nacionalės tarnybos aktui j Net politiniams, kaliniams New Yorke yra leidžia-

nesipriešintų, rinktus pinigus komunistai mas Chicagos milionieriaus 
savo reikalams yra naudo- dienraštis “PM.” Nors ir mi- 

{ję! | lionieriaus, bet “labai radi-
Kur eina Sidney HiUman? ! fališkas.” Dėlei to New 

■Yorko žmones jį vadina 
i Amalgameitų unijos pre- “Daily Workerio” vakarine 
zidentas Sidney Hillman laida.
turi daug gerų norų. Kadai- i Ir ne bereikalo. • Štai, 
se iis buvo pasišovęs pada- “PM”. davė politinį straips- 
ryti “milionieriais” Ameri- nį. fcuftaine aiškinami rusų- 
kos kriaučius. Jo unija su- lenkų santykiai. Jis teisina 
kėlė stambią sumą pinigų ir Rusiją ir smerkia lenkus. , _ - • . .K. • • • - - J- » — • " — « • •bolševikų 
“kriaučių biznį.”

Aišku?
mas nepavyko. Bet šiandien giau, tik “reakcinė klika.

Fieldo “liberalai” girdė
jo skambant, tik negali pa
sakyt kur. Tai sena komu-

lietis, paimtas į armiją, to
kio pasirinkimo neturėjo. Rooseveltas skyrė vidaus kai, buvo kalti samdytojai jei butų užtikrinimas, kad 

Iki šiol buvo patvarky- fronto problemoms rišti, jis ir _ne^ . vyriausybes pareigu- bus priimti ir reikiamai vyk-

Pasiulvmai yra to- teises ir jų gyvybinius rei- velto pasiūlymai. Nežiūrint 
i kalus. i to, kad galioja karo kont-

1. Kad Kongresas priim- Nacionalės tarnybos ak-1 raktų persvarstymo įstaty- 
j rastu šilto -pritarimo mas, kad turime stabilizaci- 

priešo valstybių ris apdėtų mokesniais “be- Kongrese. Visa bėda tame, jos įstatymą, fabrikantai 
kurie sutiks tar-!

. nauti Dėdei Šamui. _
Naujasis patvarkymas ’lie- 

vo ruošiamas Naujiems Me- čia ir neitralių valstybių pi- 
tams. Kad pridengti savo liečius. Neitralios valstybės

Didesnę dali savo kalbos čų, jei buvo ar-gręsė strei- t darbininkai i 
Rooseveltas skyrė vidaus kai, buvo kalti samdytojai jei butų užtikrinimas

Kad pridengti savo liečius. Neitralios valstybės 
tikslą, sąmokslininkai visti pilietis gali duot prašymą, 
pirma buvo pradėję mušti kad jį paleistų iš armijos, 
žydus. Vėliau, sumišimams Bet tokiame atvejyje jis ant 
įsisiubabus, jie butų puolę visados praras teises būti 
jau ir valdžios įstaigas. i “ * ‘ ...........

Kadangi valdžia tuos pla
nus jau žinojo, tai pradėtos priskaitoma ir Lietuva, 
riaušės tuoj buvo numalšin
tos ir konspiratoriai suimti.

--------------- provmer ja ; _ 
FRANCO ĮŽEIDĖ AMERI- ketvirtainių myliu plotą. Ji žmoniškas kainas iš varto- 

KOS AMBASADORIŲ j yra didžiausia nepriklauso- tojų.
New York Times-’o” ko- valstybė Indijoje. ’ 4. Palikti galioje stabili- Kongreso

prasmius pelnus” — korpo-įkad Kongrese yra stambūs kriaunasi nemieruotus pel- 
raciįųrir pavienių asmenų. farmerių ir industrialistų nūs, negalima uždėt lubų

2. Kad: paliktų.gagoje ka- blokas. kuris priešingas 2 , i
ro kontraktams persvarstyti Roosevelto siūlomam “rea- 
įstatymą, kuris musų vy- listinio mokesnio” įstaty- 

žiniškas šbmas pinigų, per- dar vedama kova už atšau- ■ 
mokėtų už atlikimą tam tik- kimą įstatymo, kuris leidžia’ 
rų darbų. ' j.

3. Priimti naują įstatymą, tus. Tam blokui taip pat republikoniški mekleriai ši-

maisto produktams ir kit
kam. Bet pra vedus nacio- 

■nalės tarnybos aktą, organi- 
riausybei.leido atgauti mil-mui.Kongrese jau vesta frizuotas darbininkų judėji- 

j mas :bus galutinai suvaržy
tas. Tad organizuoti darbi- 

1 persvarstyti karo kontrak-, ninkai bus nepatenkinti, o ^^4.'___ u 111__ ______
l‘*fev***x^ tJ. A X XXXXXVX XXCXVXJC^ vau. 1 V|/aUAXI\VXXlUI\l XXXkzXXX.V>X XCXX

Prie neitralių valstybių kuris duotų galimybės regu- nepatinka Roosevelto siūlo- tą jų nepasitenkinimą mo- 
iskaitoma ir Lietuva. Jiuoti kainas maistui, nelei- mas “maisto įstatymas,” t kės išnaudoti savo naudai.

Sekite Kongreso darbus,-------------- džiant mokėti farmeriams kuris pažabotų maisto spe- Į Sekite Kongreso darbus, 
Tain vadinama Kashmir juokingai mažą atlyginimą kuliantus; jis nori atšaukti sekite ir politikierių manev- 

apima 84,000 už jų produktus ir lupti ne- ir stabilizacijos įstatymą, i rus. Išmintingam stebėtojui 
Ti ___ i- ■_________ IX______L- VT , • , , , . ' 12- J —- _21_ — 2___

būt ir šį kaitą. Bus aprengti rjai, zeceriai...”

Rusijoje vedė Esą, net šiandien,-.Lenkijai 
į- , ‘ į susmukus, tremtinė^j$;*^-

Hillmano bandy- riausybė yra niekas člau- — - . I . _ -- - - — ”
jis daro kitą bandymą—gel-i 
beti New Yorko valstijos 
Darbo Partiją! . . -

Tą partiją ardo komunis- P888^8] 
tai. Hillmanas mano, kad 
reikia ją “apvienyti,” ir sau

<4

respondentas Harold Den- 
ny praneša, kaip Madride 
Ispanijos diktatorėms Fran
co įžeidė Amerikos ambasa
dorių Hayes’ą.

Franco buvo iškėlęs poki- 
lį diplomatams karaliaus 
rūmuose. Besimaišant jam 
svečių tarpe, prie jo priėjoį 
Anglijos ambasadorius Ho-' 
-are ir pradėjo išmėtinėti, 
kad Anglijos laivuose, kurie 
išeina iš Ispanijos uostų,'* 
dažnai sprogsta Jjombos. į 
Tas sabotažas tūri būt su
stabdytas, pareiškė \britų 
atstovas.
' Ispanijos diktatorius bu- j 

vo sunervintas. Tuo tarpu 
S nėjo prie jo Amerikos am- 

asadorius. Jiedu -.pradėjo 
apie Francuziją ir Franeo 
tuoj pareiškė, kad visi “lais
vieji francuzai” ir jų vadas 
de Gaulle esą komunistai,

Ne bereikalo, perskaičius jie duos visą eilę labai nau- 
Roosevelto siūlymus, tūli dingų pamokų.

> nariai reiškė

Tiesa, kad lenkų vyriau-, 
sybėje yra konservatorių/ 

į talką jis pasikvietė komu- ^et jie mažumoje. Daugiji- 
nistų bendrakeleivius—Paul
Robesoną, William Gailmo- Naudininkai, socialistai ir

St. Strazdas

1 liula Uvilai Ciiivivi v imu x v*vai • ♦ « •

Robesoną, William Gailmo- Naudininkai 
vo iv* 1<-7O 1aVi Uoiitūo Kiti.

u 
ir

Rusai Jau Netoli Nuo Lietuvos

Dešinėj šio žemėlapio pusėj galima matyt, kaip rasai yra-flenkę vokiečių liniją: jie jau ne
toli nuo Lietuvos»ir Latvijos. Itys Juodos rodyklės rodo rasų ofensyvos kryptį. Kairėje 
trys juodos rodykles parodo, kuriomis vietomis fali eiti alijantų invazija iš Anglijos.

rą ir Elizabeth Haweš.
Juokis ir voliokis—jie pa

dės apvienyti Darbo 
tija...

Socialistai pasakė:
Hillman, mind your 
business.

Par-VOKIEČIAI RUOŠIASI 
TRAUKTIS K VAR

ŠUVOS.
Lenkų žinių agentūra PAT

s praneša, kad vokiečiai, .. ... „
iau ruošiasi iš Varšuvos Shaw jiems jau raseno, 
trauktis. Lenkijos požemis Anglai turi gabų rašytoją

-' sužinojęs jau ir to pasitrau- —Shaw. Jis gražiai rašo~ 
kimo planus. Jie esą tokie: 1 bet politikoje dažnai galo

1. Pasitraukiant, suspog-1 su galu nesuveda.
dinti visus fabrikus, tiltus, Shaw kadaise gyrė Stali

uj ■ suardyti visa susisiekimą. no ir Mussolinio režimus.
į 2. 'Visus darbininkus, Ura- Kai gyrė bolševikų režimą,

! rie gah dirbti kokį nors komunistų spauda jį gar-
1 darbą, išsigabenti su savim bino. Žiurėkit-klausykit — 
į Vokietiją. kukuodavo Stalino gegutės.

3. Visus naciams priešin- Dabar Shaw prabilo iš 
! gus lenkus sušaudyti kartu • kitų notų — prieš bolševikų 
su jų šeimynomis. režimą, fr

į PAT sako, kad per 3 pa- “Vilnies” 
staruoeius mėnesius Varau- kad Shaw

I voj naciai aušaudę daugiau kad pas jį išsisėmė “humoro 
kaip 600 lenkų. Krokuvoj sensas.’’ nemažiau

*buvę sušaudyti 596 žmonės. We!l, o kiek to «p?>®o r-ei-'buvę sušaudyti 596 žmonės.

Mr.
own

I

Paskutinis pasispardymas.
Mirė Smetpna, bus bloga 

komunistams. Smetona ir 
smetonizmas jiems buvo vi
sų temų tema. Net komunis
tų “fiureris’’ Bimba tą pri-’ 
pažysta — nebusią jiems 
medžiagos, kad šmeižti ne
priklausomos ir demokrati
nės Lietuvos šalininkus.

Bet užtai dabar jie spar
dosi! Net toks politinis 

it Abekas- 
Kolitinius 

ifccfja apie

j režimą, ir jis jau negeras! 
Pruseika mano, 

’ “jau nusenęs,”

analfabetas, 
Akelaitis. ’ rašo 
traktatus,’* 
raiPtteį.

Wėll, tegul pasispardo. 
Kadaise jie taip pat spardė
si dėl Pruseikos mirusio tė
vo ir jo kumelaitės!

St Strazdas.
Pirkit Karo Bondsus ir Stan* 

pas. Kas sąvaitę (dėkit į jao® 
kaip de&imtą savo 

uždarbio dalį.



BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. I
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nas duris šitokią biaurybę, 
bet gaspadinė sako, kad jai

KAS SKAITO, RAKO
TAS DUONOS

l

JIVR 30. BOSTON.

Šaudo Japonų Orlaivius

i

i

i

Amerikos Orlaivio Katastrofa

1

šiandien

I

I

i J t i i

i

mų kalkakmenų.

i
I

kad di- 
nuslinki-

Ties New Britain sala, Pacifiko pietuose, Amerikos laivą užpuolė japonų orlaiviai. Iškilę 
iš vandens balti stulpai parodo, kur nukrito priešo bombos,' taikytos i mūsiški laivą- Ame
rikos jurininkas stovi prie priešlėktuvinės kariuolės ir taiko i priešo lėktuvus.

<

. A. J« G., 
Lyhn, Mass.

Tekle Tipshu*,
Cleveland, Ohio.

Ko. 3. — Sausio 19 d„ 1944 m.

komunistai su- 
laisva maniu kuopą 

jie gyrėsi.

yra kviečiami 
susirinkti. Atei- 
išgirsite Įdomiu

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.

bet apie žmoną tuvos valstybės nevidonams, 
gali per Amerikos aš skaičiau sena kaina.

Tiesa, Maskvos barabanš-

RAS NIEKO NEVEIKU

TO N|EK*> ♦ »•

•- * A < * .

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia raunama ir “KELEIVIS”

90 MJLLBURY STREET
A I iK< KS I KK

nenori.
Viso labo velijantis,

V. Pikutis, 
New Britain. Conn.

“seimo” planus. Bet

Seniausia Amerikos in
dustrija—anglies ir medžio 
gaminimas. Ji ir 

; pelninga.

♦

AMERIKOS IIETU V ’ U G YVENIM AS
-___________ _____ ___ •

dėti iki oras atšils. Tai vie
nas dalykas. Antras, tai 
krikšto tėvų klausimas. Jei
gu krikšto tėvu butų toks 
vyias, kaip brooklynietis 
Jonas Buivydas, tai jis paė
męs už ausų nuogą Mizarą 
arba Bimbą lengvai galėtų 
į bačką vandens įmurdyt; 
bet jeigu kurnu butų toks 
kaip Tauras arba Siurba, tai 
jie Mizaros ir Bimbos jokiu 
budu į bačką neįkeltų. Pa
likta krikštų tėvus jiems pa
tiems susirasti. Ar krikšty
nos bus viešos, ar slaptos, 
pamatysime vėliaus.
Tautininkų delegacija ne- 

• spėjo pasimatyt su Smetona 
| Sausio 7 ar 8 dieną. Broo 

svės” komunistams prieš klyno tautininkų delegaci- 
Kalėdas susidarė kaip ii- ne-Į i-a, Juozo Tysliavos vado- 
malonumai. Sakoma, jog vaujama. išvažiavo į Cleve- 
cerkvės popas pareikalavęs, landą pasimatyti su A. Sme- 
kad per Kalėdas jie persi- tena ir nustatyti jų šaukia- 
krikštvtų į pravoslavų vierą. mo
O rusiškas krikštas, kaip ži- kuomet delegacija pasiekė 
nome, reikalauja krikštija- Cvelelandą. A. Smetona jau 
mą žmogų išrengti nuogą ir 
įmerkti iki kaklo į bačka 
vandens. Vanduo turi būti 
toks kaip yra, šildyt ji nega
lima, o kai dabar šalta, tai

Komunistai iškilmingai 
šventė rusiškas Kalėdas.
Sausio 6 ir 7* dienomis 

Biooklyno cerkvėse buvo 
šveičiamos rusiškos Kalė
dos, kurių apeigose, kaip 
tūli vietiniai lietuviai matę 

• kalba, iškilmingai dalyvavo 
ir laisvininkai.

Prieš pačias Kalėdas, 
Bimbos Įsakymu Tauras iš
vertė lietuvių kalbon naują 
Stalino himną, kurį ir 
“Laisvėje” atspausdino. Sa
koma, kad “laisviniai” 
komunistai prieš Kalėdas 
specialiai mokinosi tą him
ną savo cerkvėje sugiedoti.

Vietiniai kalba, kad “Lai-

buvo užtroškęs dūmais ir 
delegaciia negalėjo su juo 
pasikalbėti. Smetonai mi
rus. Brooklvnc fašistiški 
tautininkai visiškai nuleido 

toks krikštas reiškia beveik sparnus ir nežinia, ar jie sei- 
neišvengiamą “pliurzę.” mą šauks, ar ne. Be tautos 
Todėl sakoma, kad Pimba vado ką gi seimavosi? 
ir Mizara prašę krikštą ati- Visų Kaimynas.

HAVERHILL, MASS.
Kalbėjo drg. Strazdas.

Sausio 9 d. Lietuvai Rem
ti Draugija čia buvo suren
gusi prakalbas. Žmonių pri- 

.. sirinko pilna svetainė. Kal
bėjo “Keleivio” redakcijos 
štabo narys draugas St. 
Strazdas. Prakalbas atidarė 
M. Kuliešius. Drg. Strazdas 
kalbėjo labai gerai. Jo kal
ba visiems patiko, išskiriant 
tik komunistėlius, kuriuos 
kalbėtojas gerai vanojo. 
Gal kitam komunistui ir ke
linės prasitrynę, nes negalė
jo ramiai pasėdėt.

Kalbėtojas ragino klau
sytojus remti musų šalies 
karo pastangas ir daugiau 
veikti musų senosios tėvy
nės Lietuvos reikalui. Taip 
pat aiškino skirtumus tarp 
demokratijos ir diktatūros 
režimo. Diktatūra, kokia ji 
bebūtų—ruda, juoda ar rau
dona—žmonių laisvės prie
šas. Prasčiausia demokrati
ja yra geresnė už “tobuliau
sią” diktatūrą — sako kal
bėtojas.

Čia teko ir komunistams, 
kurie garbina Stalino dik
tatūrą. Jis gražiai išaiškino 
kaip komunistai keitė šaVo 
“liniją” ir nuėjo iki to, kad

neteko sav© internacionalo 
ir net himno. Dabar jie turi 
giedot “didžiajai Rusijai” 
ir Stalino “saulei” garbinti 
himną.

Po prakalbos buvo klau
simai. Juos davė tie patys 
“labai įkaitę” vietos komu
nistėliai. Kalbėtojas tinka
mai jiems atsakė ir jie nu
tilo.

Prakalbas mes skaitom 
gerai pavykusiomis.

Haverhillietis.

CHICAGOJE PRADĖJO VEIKTI LIE
TUVIAI LAISVAMANIAI.

Jie suruošė prakalbas, per 
kurias prisirašė 10 

naujų narių.
Sausio devintą šių metų 

Lietuvių Laisvamanių kuo
pa turėjo pirmą viešą susi
rinkimą, kuris pavyko kuo- 
geriausia visais atžvilgiais.

Seniau sausio devinta bu
vo apvaikščiojama paminė
jimui kruvinų skerdynių St. 
Peterburge, kur caro val
džia šaudė duonos ir laisves 
reikalaujančius žmones. 
Dabar gi Chicagos lietu
viams laisvamaniams ši die
na bus atmintinga tuo, kad 
prie jų kuopos tą dieną pri
sirašė net dešimts naujų na
rių, iš kurių yra penkios 
moterys!

Prisirašė sekami nauji 
nariai: Paulina Buožis, An- 
na Gaučas, Jonas Gaučas 
Stella Rupšis, Anna Da>aš- 
ka ir Antanas Daraška (juo
du yra iš Dewogiac. Mich.),

Neiškrypo iš kelio.
Gerbiamieji “Keleivio” 

leidėjai! Prisiunčiu jums $3 
už “Keleivį” ir linkiu jums

Patinka, kad “Keleivis” sto
ja už Lietuvos nepriklau

somybę.
Gerbiamoji Redakcija!
Kadangi mano prenume- daug energijos jūsų darbuo

se. Labai malonu, kad per 
“Keleivis” neiš- '* v •! — W . 1

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

Chas. AreškaL — Metri- _____  ......
kų dabar negalima iš Lietu- kant, lietuvių tautos ir Lie- 
vos gauti; 
tamsta
Raudonąjį Kryžių pasitei
rauti. Tam tikslui reikia čikų mazgotė iš Brooklyno 
gauti iš Raudonojo Kry- irgi ateina į šitą patį namą, 
žiaus specialiai paruoštą Mat, jie siunčia ją už dyką, 
blanką. Kreipkitės tuo rei- Kasgi mokės pinigus už ši
ka lu šiuo adresu: Miss Gold- tokį bradą? Nors man sar- 
smith, • Superintendent of mata, kad pastorius atneša 
Foreign Inųuiry Service. 
American Red Cross, 161 
Massachusetts avė., Boston, gerai “garbičiai” suvyniot. 
Mass. Blankoj galėsite tik 
paduoti f 
gyvenimo vietą Lietuvoje, sumažėjo, 
ir paklausti, ar ji gyva ir 
sveika. Kitokia korespon
dencija neleidžiama.

rata už “Keleivį” artinasi 
prie nuliaus, tai prisiunčiu tiek metų 
$3 ir meldžiu pratęskit ant krypo iš savo užsibrėžto ke- 
toliau. lio. Tas labai patinka skai-

Viskam pabrangus. “Ke- tytojams ir aš tikiu, jog kat- 
leivis” irgi turėjo kainą pa- ras pradėjo “K.” skaityti, 
kelti. Todėl pusę rubliaus tai jau tas atsiskirti su juo 
priskjaitykit prie praeito me
to. Aš jaučiuosi kaip ir nu
sikaltęs, kad tokį puikų laik
raštį, kuris šimtu nuošimčių 
stoja už Lietuvos nepriklau
somybę, paduoda teisin
giausias žinias ir tuo pači1 
sykiu vanoia kailį Stalino 
gončams arba, kitaip sa-

Sutinka auginti 2 našlaičiu, i
“Keleivio” skaitytojas iš 

South Bend, Ind., prašo mus 
pranešti, kad jis gali priimti 
porą našlaičių auginti. Jis 
ašo: “Pranešu visuome

nei, kad aš galiu užauginti 
porą vaikų, kurie yra likę 
be tėvų. Pageidaujama, kad 
vaikai butų tarp 5 ir 6 metų 
amžiaus ir Chicagos apylin
kėj.”

Jo adresas toks: C. Ara.- 
'.unas, 713 E. Keasey st.. 
South Bend. Ind.

Visi po $5.00.
Šie draugai prisiuntė Mai

kio tėvui po penkinę ant 
“očiščenos” ir batų. P-nia 
Ona Dovgin iš Chicagos ne
tik kad prisiuntė penkinę 2 
metams už savo prenume
ratą, bet kartu dai prisiun
tė už du senu ir vieną naują 
skaitytoją; po penkinę pri
siuntė taipgi Joseph Pranai
tis iš YVorcester, Mass.; An- 
ton Mack iš Pana, Iii.; V. 
Cilcius iš Woodhaven, N. 
Y.; Peter Zinkus iš Detroil, 
Mich.; Charles Chick iš 
Easton, Pa.; K. Kizola iš 
Nashua, N. H.; Walter Tar- 
wid iš Montrealo; John No- 
vikas iš Kcainey, N. J.; Po
vilas Kolas iš Indiana Har- 
bor, Ind.; J. Eidukevičius 
;š Westfield. Mass.; Adam 
Subacz iš Florence, Mass.; 
P. C. Yankauskienė iš Port 
Carbon, Pa., Antanas Igna
tavičius iš Fairfield, Ct. ir 
Joseph Paskorię iš Baltimo
re, Md.

Visiems ačiū!

KALĖDŲ EGLAITĖ PRA
ŽUDĖ LIETUVIUKĄ.

Mirties prisžištiš buvo tė
vo Įteikta dovanėlė.

Chicagiečių Uršų šeima 
turėjo liūdnas Kalėdas. Ne
lauktai ir dėl menko daikte
lio žuvo jų sūnūs Juozas, 
devynių metų amžiaus. Bu
vo taip. Kalėdų proga tėvas 
nupi’ko dovaną sunui— 
“skeltus.” Sūnūs išbėgo čiu
žinėti ir sušlapo. Gryžęs Į 
namus jis atsisėdo ant ra
diatoriaus. " Pamatęs, kad 
eglaitėje viena lemputė 
prastai žiba. Uršų sūnūs 
bandė ją pataisyti. . O butą 
sugedusio elektros laido. 
Esant šlapiam ir sėdint ant 
radiatoriaus, elektros srovė 
jį vietoje užmušė.

Buvo pašauktas gydyto
jas ir ugniagesiu komandos 
vežimas, su kvėnavimui at- 
steigti instrumentu Niekas 
nepadėjo—sūnūs buvo mi
ręs.

Numušė 15 Japoniškų “Zero”

šitas Amerikos lakūnas, pulkininkas Neel Kearby, turi nu
piešęs ant savo lėktuvo” 15 japoniškų vėliavą, kas reiš
kia, kad jis numušė jau 15 japoniškų orlaivių 
dinamų. t • •

Atrodo, kad Stalino gon- 
žmonos vardą ir čų lietuviškas vaiskas visai 

. Keliolika metų 
atgal ių buvo Amerikoje 
apie 500, o dabar, pasirodo, 
’iusmuko iki 300. Žinoma, 
tai paprastas dalykas—vie
ni susirašė i parapijas, o kiti 
paseno ir išmirė.

Su gilia pagarba,
John Puskunigis. 
Cleveland, Ohio.

Patinka geri raštai.
Daug gergiama “Kelei

vio’’ Redakcija!
Aš manau, kad mano mo

kestis už “Keleivį” jau pasi
baigė, todėl siunčiu $2.50 
Maikio tėvui ant šiltos ru- 
baškos, nes noriu, kad jis 
mane ir toliau lankytų ir 
“Keleivį” nešiotų, nes tai 
labai teisingas ir garbės 
vertas laikraštis. Jame yraį 
labai naudingų aprašymui 
iš kuriu galima daug pasij 
thokinti. Dabar eina labaį 
naudingas raštas “Stebuk-Į 
lai ir paslaptys,” o pirmą 
ėjo kaip Kolumbus atrado 
Ameriką. Tai labai gerai ži-. 
ficti, ynač Amerikoje gyve-1 
hant. O kas gi nemvli Mai- 
kio su tėvu? Kiek juokų ir 
teisybės tehai pasakoma! ! 
Kas iį Suredaguoja, linkiu 
tam žmogui ilgai,'labai ilgai 
gyventi.

ĮVAIRENYBES
Rockefeller’io Parke. Cle- 

velande, randasi keliolika 
medžių, kurių šaknys užpil
tos žemėmis tu kraštu, iš ku- 
rių jie pargabenti.

V’ORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

Už geriausi laikrašti $3.00.
Gerb. “Keleivio” Red.
Artinanties Kalėdoms, at

siminiau. kad jau mano 
prenumerata baigiasi už ge
riausi laikraštį “Keleivį;” 
Taigi čia įdedu 3 dolerius, 
kad “Keleivis” ir šiais me
tais pas mane keliautų.

Su pagarba,
V. Praninskas, 
Baltimore, Md.

Gromata staršam vyčių 
generolui.

Tegul bus pagarbintas, 
su tavo atsakymų “ant am
žių ir amen.” O dabar ap- 
znaiminu, kad gavau pa- 
viestką, kurioj tavo visokia 
blogarodija duoda žinot, 
kad padnackai ^.prakiuro, 
^aigi Idedu^O®•“’K g • • ar • . '• “Slio ir 
bar dufich ižū

Faroe salos gyventojai 
žuvį, vadinamą Čodfish, 
prirengia sekamai: pagauta 
žuvis sudžiovinama iki ak
mens kietumo. Paskui su 
kūjais muša ją Į miltus, o iš 
jų kepa ką nori.

Marijona Zemblis, _ Jonas 
Budginas, Kazys Karčiaus
kas ir Mykolas Titiškjs.

Anna Gaučas pareiškė, 
kad jus vyrai mokate tiktai 
kalbėti, bet jus neparašote į 
laikraščius gerų laisvama
niškų raštų. Mes, moterys, 
auginame šeimynas... Mes 
nerime, kad jus parašytu
mėt gerų raštu, geros kriti
kos religijos klausimu... Tik
tai gerą, mokslišką raštą 
skaitydama moteris galės iš
auginti gerus vaikus...

Panašiai išsireiškė ir Pau
lina Buožis ir Stella Ruošis, 
klausdamos, kada iš leisite 
laisvamaniškų knygų ?...

Moterys reikalavo, kad 
laisvamaniai tuoj' surengtų 
kokį nors pasilinksminimo 
vakarą; ios pasižadėjo atei
ti ir padirbėti. Juk žinote, 
sako jos, kad be pinigų nie
ko nenuveiksite...

Gavus i laisvamanių kuo
pą tokių veikliu narių, yra 
kuo pasididžiuoti laisvama
niams. Nauji nariai pareiš
kė, kad ateinanti metą, sau
sio devinta, ši laisvamanių 
kuopa turės nemažiau kaip 
šimtą nariu. Ir nėra abejo
nės, kad tain bu<< nes turi
me gerų ir darbščių moterų.

Ona Daraška pareiškė, 
kad “Keleivis” remia lais
vamanius, “todėl aš ir užsi
rašau ‘Keleivi’.” Sako, kaip 
tik parvažiuosiu į savo ūkę 
Dowagiac. Mmh,. tuoj už
sirašysiu “Keleivi.”

Vasario 6 d. Irs 
laisvamanių prakalbos Mil
dos svetainėje, 3142 S. Ha’- 
sted st.

T. J. Kučinskas kalbas 
temoje. “Ka Romos katali
kybė davė Lietuvai ” Prtr's 
M. Kailis kalbės apie “lais
vą spauda ir jos reikšmę 
Žmonijai.”

Lietuviai 
skaitlingai 
kit visi, o 
dalykų.

Kuomet 
griovė 
Chicagoje, jie gyrėsi, jog 
Jagminas taip “užfiksinęs,” 
kad lietuviai laisvamaniai 
negaus kito čarterio be jo 
leidimo. Ponas Jagminas 
jau miręs, vienok laisvama
niai gavo naują čarterį ir 
tokiu būdu, ju organizacija 
yra legališka. Turi teise or
ganizuoti lietuvius ir kurti o 
naujas kronas- kituose mies
tuose ir pačioj Chicagoje.

I Laisvamanis.

Rekordai rodę, 
džiausiąs žemės 
mas Įvyko 1903 metais prie 
Frank’o miestelio, Alberta 
provincijoj, Kanadoj. De
vynios dešimtys milionų to
nų žemių ir akmens slinko 

, t tokiu greitumu, kad dalį to 
nib-įijesto miegančių gyvento-

dnritąsių.Sdirbusių 
išliko gyvi.■K. rha

Viena;----- ... _.....—pa
ėjo 21 metai kaip mirė ma- naudodamos taip vadinamą 
no frantas, ką man paskoli- acid sekrecija, gali sūgadin 
no 10 dolerių, o antra, tai j ti net cementinius narnoj 
dabar persimufinau ant matus, 
naujo burdo, ba ant seno 
pleiso visos paipos subosti- 
r.o... Ale uskiuzmi, turiu eit 
jau ant mišparų, ba jau pra-1 
dėjo zvanyt.

Gud bai,

Baltosios skruzdelės, pa-

Kalgoorliė. Austrai! j'ds 
miesto gatvės blizga kaip 
auksuotos, ypač po lietaus. 
Mat, gatvės išgryStos me
džiaga. atskirta nuo iškasa 
mų kalkakmenų. J. D. T.

*4
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Netoli nuo Battte Creek, Mich , anądien nukrito armiji 
bombonešis į farmerio lanką. Katastrofoj žuvo 5 lakūnai!



—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve!
—Tau. Maike. lengva pa

sakyti “sveikas,” ale kaip 
aš galiu būt sveikas, kada 
šnapsas toks brangus! Jau 
nuo Kalėdų mano džiogas 
sausas ir nėra kuo pripildyt, 

neskaitei 
Kristus iš 
gero vyno

—Ar tėvas
šventrašty, kaip 
vandens padarė 
Galilėjos kanoj?

—Jes, Maike, 
tą istoriją skaičiau, 
tokių cudii negaliu padaryt.
-—Aš tau duosiu gerą pa

tarimą, tėve. Pripilk savo 
džiogą vandens, nunešk pas 
kunigą Virmauską ir papra
šyk, kad jis tą vandenį pa
verstų į degtinę.

—O ar jis gali tą pada
ryti?

—Man rodos, kad jis tu
rėtų žinoti kaip tai padaro
ma, nes jis skelbia Kristaus 
mokslą.

—Bet tai butų tikras cu
das. Maike.

—Tuo geriau, tėve. Kuni
gas Virmauskas pagarsėtų 
kaip stebukladaris, o tu tu
rėtum stebuklingos degti
nės.

—Maike. aš bijausi, kad 
man neišeitų taip, kaip išė
jo musu susaidės maršalkai 
su ta ožka.

—Su kokia ožka? .
—Ar tu to atsitikimo da 

negirdėjai?
—Ne, tėve.
—Musų susaidės maršal

ka nesenai nusipirko fauną. 
Agentas jam Įpiršo. Sako, 
ką tu čia mieste gyveni, kur 

. tave bile dieną armobilis 
gali užmušti ar kitokia ne
laimė atsitikti. Ot, sako, nu
sipirk fauną, tai turėsi gy-z 
venimą! Yra gera karvė, tai 
bus pieno, sūrių ir sviesto 
kiek tik norėsi, ir viskas už 
dyką, nereikės nei pinigų, 
nei pointų. Na. ir nupirko 
musų maršalka tą farmą. 
Bet už mėnesic • ’o karvė už
tiško. Jis melžia ir melžia, 
o pieno kaip nėra, taip nėra. 
Tada eina fnusų maršalka 
pas tą agentą1 ir sakd, kad 
kaivė pieno neduoda. O 
agentas sako* kad tai geras 
ženklas. Sako, tavo karvė 
atsives veršį, tai turėsi mė
sos: o jeigu dabar nori pie
no, tai nusipirk ožką.

Tai neblogas patarimas,' 
tėve.

— -Jes.

skaityt aš 
ale aš

Musų mai šalka užmokėjo 
už ją farmeriui 15 dolerių. 
Ale kai parsivedė tą gyvulį 
namo, pasirodė didžiausis 
trubelis. Pieno neduoda ir 
spardosi kaip koks komu
nistas. Tada atvažiavo jis 
pas mane ir sako, tu moki 
kamandavot vyčių vaiską, 
tai pasakyk, kaip reikia su
valdyt jauną ožką, kad ji 
nesispardytų ir duotų pieno. 
O aš jam sakau, nupirk 
paintę snapso, tai nuvažiuo
sim pažiūrėti, ko ji spardo
si. Jis nupirko paintę ir mu
du nuvažiavom ant jo far- 
mos. Paėmėm po kelias bur
nas ir nuėjom ožkos žiūrėt. 
Aš jam sakau, sėsk ir melžk. 
Ale kaip tik jis pakišo py ce
rį, tuoj gavo kiką. Trajino 
kelis kartus, bet vis nieko 
neišeina. Tada aš sakau, 
verkim tą bestiją ant šono ir 
gulinčia pamelšim, ba ki
taip nebus rodos. Ale kaip 
pai vertėm, tai pasirodė, 
kad tai ne ožka, ale senas 
ožys. Taigi aš bijausi, Mai
ke, kad man su tuo šnapsu 
neišeitų taip, kaip musų 
maršalkai išėjo su ožio pie
nu.

—Vadinasi, tėvas nenori
tikėt, kad kun. Virmauskasi 
galėtų vandenį paversti į 
degtinę?

—Maike, dabar tokie čė-j 
sai, kad cudai nesidaro. Žiū
rėk, Hitleris užėmė cudau- 
ną Čenstakavą, išmetė alto
rių iš bažnyčios ir įtaisė sa
vo vaiskui kazarmes. Ir per
kūnas jo nenutrenkė. Tas 
pats atsitiko ir su musų cu- 
dauna Aušros Bromą Vil
niuje. Sustatė arklius prie 
stebuklingos panelės šven
čiausios, ir nei vienas cudas 
nepasirodė. Tai kaip gali 
norėt. Maike, kad kunigas 
Virmauskas galėtų vandenį 
mano džioge paversti į 
snapsą?

—Tas tiesa, tėve. Stebuk
lų pasauly nėra. Ir jų nie
kad nebuvo. Aš džiaugiuos, 
kad nors senatvėj tėvas pra
dėjai sveikai protauti.

ITALIJOJ SUIMTA DAUG 
> FAŠISTŲ.

Alijpntų okupuotoje Sici
lijoje šiomis dienomis buvo 
susekta slapta fašistų orga
nizacija, “Fašizmui Ištiki
mųjų Komitetas.” Komiteto 
veikla finansavo jauna 
mergšė, turtingų tėvų dūk-

Maike, ir musu relė; jam vadovavo jauiiast 
mai šalka taip mislijo. ale studentas, taip pat turtingų 
kitaip išėjo. Tas agentas nu
vežė jį pas kitą farmeri ir 
tenai jam įpiršo 'barzdotą 
keturkojį. Sakė, kad tai jau
na ožka ir duos gero pieno.

i
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

RUSIJOS ARMIJA VERŽTAI Į 
PABALČIO VALSTYBES.

(Office of War Administration)

nosios armijos puolimai ne- 
siribos vien Neveliu ir Vi
tebsku. Tai buvo pirmasis 
bandymas; jį seką kiti ban
dymai — puolimai. Rusams 
svarbu pasiekti Baltgu

Ketvirtas Puslapis

STEBUKLAI IR
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. Ę.

Vokiečių pranešimai daž
nai mini apie raudonosios 
aimijos puolimus Į pietus 
nuo Nevelio. Tie vokiečių 
pranešimai lyg ir rodo, kad 
rusai pradėjo savo didi jį ____
puolimą. Taip bent mano sostinę Minską. Tai 
daugelis tų žmonių; kurie mazgas dviejų svarbių gėlė- 
seka dabartinio karo eigą. Cinkelių.

Maskvos pranešimai taip- j" 
pat nelemia gero vokie- siekti Minską, 
čiams, nors jie yra daug1— 
skupesni.

Nebuvo jokios abejonės,’ 
kad rusai anksčiau ar vė-, _ 
liau bandys išvystyt raudo- Pskovą. Tas visiškai paraly- 
nosios armijos veiksmus žiuotų vokiečių susisiekimą, 
ties Vitebsku ir Neveliu; Pskovas yra svarbus grandi- 
kad jiems yra labai svarbu nys Leningrado-Dvinsko- 
pasiekti Dvinską ir tuo muš- Varšuvos linijoj.
ti langą į Baltijos jurą. Toks Koks didelis yra vokiečių 
raudonosios armijos žygis susirūpinimas dėl Pabalčio 
suardytų vokiečių frontą valstybių, rodo viename 
tarp Ilmen ežero ir Lenin- ; švedų laikraštyje tilpęs pra- 
grado. Jis rusų armijai ati-Į nešimas. “Svenska Dagbla- 
darytų trumpiausią kelią į dėt” kalba apie vokiečių 
Rygą ir Klaipėdą. armijos vedamą civilių gy-

Jausdami sau gresiantį ventojų evakuaciją Baltijos 
pavojų, vokiečiai stiprinasi pajūryje. Visas pajūris yra 
Estijoj ir Latvijoj. Jiems paskelbtas militare zona, 
svarbu raudonosios armijos Manoma, kad jisai bus nau- 
puolimus sulaikyti. Vokie- dojamas vokiečių armijų 
čiai žino, kad rusų pasiseki- susisiekimui — atsitikime, 
mai Vitebsko-Nevelio fron- jei butų prarasti minėti ge
te radikaliai pakeistų jų pa- ležinkelių mazgai.
dėtį Suomijoje. Rusų arini- Pajūrio evakuacija ne-i 
jai pasiekus Baltijos jurą, palietė tik Taliną, Rygą ir j 

; nutruktų tiesioginis susisie- Klaipėdą.
kimas su frontu Suomijoje. Į Nauji vokiečių karinės 
Liktų ilgas ir vargingas ke- vyriausybės patvarkymai 
lias per Norvegiją. Berlyno Pabalčio valstybėse, ypač 
pranešimai taip pat leidžia evakuavimas pajūrio sri- 
suprasti. kad raudonosios ties, labai sujaudino iš Rei- 
aimijos puolimai ties Neve- cho atsiųstus vokiečius ko- 
liu buvo ne tik bandomieji lonistus. Vokiečiai pulkais 
puolimai, bet kad juos turės vyko į Taliną ir Rvgą, jie 
sekti Amerikos ir Anglijos prašė leidimų gryžti į Vo- 
armijų puolimai šiaurinėj kietiją.
Europoj. /1 Tai rodo ir kitą dalyką.

Kiti Berlyno radijo pra- Vokiečiai kolonistai bijo 
nešimai dar rodo, kad Nor- vietos gyventojų neapvkan- 
vegija. ir Danija yra skaito- tos. Jiems geriau kęsti orę 
mos vaitais į Europą. Rom-1 puolimus pačioj Vokietijoj, 
mėlio vykimas Į Daniją šitą ne kad sušilaukti heišven- 
nuomonę lvg ir patvirtina, giamo — prievarta vijimo iš 

Reikia žinoti, kad raudo- svetimų sodybų.

Rusai įeisią į Eisen-\ 
hoiuerio Štabą.

Bet į rusų tarpą alijantai 
neįsileidžiami.

Per ilgą laiką Rusijos vy
riausybė slėpė nuo pasaulio 
savo karo planus ir patį ka

po teatrą. Nei Anglija, nei 
: Amerika neturėjo galimy
bės patirti apie rusų karo 

i vadovybės planus. Rusai 
dagi neleisdavo amerikie
čių karininkams ir korės-; 
pondentams būti arčiau 
fronto.

Bet visą laiką rusai nore? 
jo žinoti, kada bus atidaly
tas “antras frontas,” ir kur 
jis bus atidarytas. Rusijos 
spauda piktai atakavo Lon
doną ir Washingtoną.

Dabar padėtis kiek paki
tėjo. Rusų spauda jau neke
lia triukšmo dėl “antro fron
to,” ir Rusija dabar gauna 
tai. ko kitiems nenorėjo 
pripažinti. Iš Londono pra
nešama, kad generolo Ei- 
senhowerio štabe sėdės keli 
“aukšti rusų karininkai.”

O kiek anglų ir amerikie
čių karininkų sėdi rusų ka
ro vadovybės štabe?

SCHACHT VIETOJE 
RIBBENTROPO?

Spėjama, kad nacių Vokie
tija pradės “taikos

•P"*' ofensyvą”
'Alžyre vaikšto gandai, 

kad nacių Vokietija greitai 
turės naują užsienio reika
lams ministerį. Jisai bus 
Hjalmar Schacht — stam
bias vokiečių bankininkas, 
padėjęs įsigalėti hitlerinin
kams. Dabartinis užsienių 
reikalams ministeris Rib- 
bentropas busiąs paleistas. 
Mat, Ribbentropui nepavy
ko gaut Turkiją, kaip Ašies 
valstybių talkinikę.

Nacių Vokietija jau ne

i

tėvų sūnūs.
Viso areštuota trylika 

žmonių. Jie uždaryti Tra
nam kalėjime ir laukia by-

. _________  ■ . k -

tikdavo. Bet valstiečiai ir be abato tikėjo 
šv. Justo stebuklais,,, jįr apie jups kalbant 
jiems darėsi baisu... Stebuklai "h* “net kal
bos apie juos be galo žmones įbaidydavo. 
Ir jie atsimindavo baisias pragaro kan
čias, kurios kiekvienam nusidėjėliui pa
ruoštos už netikėjimą stebuklais ir neger
bimą šventųjų.

Per tūkstantį metų šv. Justo vienuoly
no gyvenimo daug buvo atsitikimų, kad jo 
kaulų daromi stebuklai nuramindavo suki
lusius žmones, ir jie kantriai šimtmečius 
Jaukė ir meldėsi, kad šv. Justas juos prieš 
Dievą užstotų. Ir žmonės kai štai meldėsi 
ir nešė jo relikvijoms paskutinius skati
kus. kurie dar nebuvo atitekę dvarininkui 
ar vienuolynui. Ir čia prie relikvijų, greta 
valstiečių melsdavosi tas pat baronas, ku
riam kilo nesutikimai su valstiečiai. Mels
davosi ir dėkodavo šventajam už išgelbė
jimą nuo nemalonumų ir nuostolių, kurių 
galėjo turėti. Ir melsdavosi šventosioms 
relikvijoms visiškai Įsitikinęs, jog šv. Jus
tas gerai supranta jo teisingumą ir jo prie
šų neteisumą. Ir išgelbėjęs savo tūkstan
čius baronas irgi aukodavo šį tą vienuoly
nui... o reikiant, gindavo jį ir su ginklu 
rankose. Tat buvo vienuolynui labai svar
bu ir reikalinga, todėl, kad ir jam tekdavo 
su valstiečiais ginčytis dėl žemės, ir čia ne- 
visuomet padėdavo ir šv. Justo relikvijos.

Tokia yra šv. Justo vienuolyno istorija, 
to vienuolyno, kuris savo šventojo stebuk
lų dėka išaugo, Įgarsėjo ir pralobo.

Šventojo Snapo istorija.
Štai dar nuostabi kelių stebuklų istorija. 

Tų stebuklų dėka pralobo, liko galingi ir 
Įtakingi valstybės valdžiai keli vienuo
lynai.

Normandijoj (Francuzijoj) pajūry yra 
labai senas šventojo Snapo vienuolynas. 
Štai ką apie jį pasakoja senas padavimas, 
kurį vienuoliai užrašė Į savo knygas. ’

“Nikodemas nuėmęs nuo kryžiaus Išga
nytoją.—sako tas padavimas.—surinko į 
savo pirštinės pirštuką kelis kraujo lašus, 
kuriais jis paskum padarė kelis didžius 
stebuklus. Žydų persekiojamas už tai, kad 
jis buvo Kristaus sekėjas, Nikodemas tu
rėjo nuo jų pabėgti. Ir štai ką jis'sumahė / 
padalyti, norėdamas Kristaus kraują iš
gelbėti. Jis surašė pergamente visu# ste
buklus ir visą šios šventenybės istoriją; 
paskum kraują drauge su pergamentu Įdė 
jo Į paukščio snapą, kietai aprišo ji ir įme
tė Į jurą, pavesdamas ji Dievo malonei. 
Atsitiko,—sako vienuolių padavimas,— 
kad tas snapas, išplaukęs tūkstantį ar tūk
stantį su šimtu metų visose rytų ir vakarų 
jurose, atplaukė prie Normandijos pa
kraščių. Čia jį bangos išmetė Į pakraščio 
kerynus. Ten tuo metu medžiojo briedį 
vienas Nbimandijos hercogas. Staiga 
briedis su šunimi kažin kur dingo. Jis jų 
ėmė jieškoti. Ir kas pasirodė? Briedis gre- 
ta šunų klūpojo kerynuose. Tatai labai nu- 

■ stebino hercogą. Jis pamatė šventąjį sna
pą. tuojau suprato, kas čia yra, ir tuojau 
Įsakė tą vietą, kur buvo rastas snapas, nu
valyti ir joje pastatyti šventojo Snapo vie
nuolyną.”

“Jis valdo tiek turtų,—sako apie ji met
raštis,—ir tiek dvarų, nes, matyti, vienas 
snapas daug pilvų maitina.” Sako, tatai ir 
yra tikrasis stebuklas, bet. be to, snapas 
daiąs ir daug kitų stebuklų... Jis ne tik 
sukurė vienuolius, bet dar teikė visokios 
pagalbos Normandijos hercogams ir Fran- 
cuzijos karaliams...
Vienuolikos tūkstančių mergaičių istorija.

Bet dar nuostabesnis dalykas buvo di
deliame ir labai sename vokiečių Kelno 

: mieste. Tame mieste ir šiandien tebeguli 
vienuolika tūkstančių stebuklingų mergai
čių. Bet didžiausias stekublas. tai ne jų 
skaičius, bet tas dalykas, kad jos visos bu
vo mergaitės ir ne krikščionės, šitų “ste
buklingųjų’’ kaulų istorija yra labai įdomi 
ir pamokoma. Štai ką apie juos kalba se
ras padavimas, užrašytas vienuolių į kny
gas, kurios taip pat duoda gražaus pelno. 

MMAOLsto — o«*»v * Kitados senojoj Bretanėj (Francuziioj)
pas: valstiečius ir visaip juos prikalbinėda- gyveno viena princesa, vardu Uršulė.^Kaž 

. “Šventajame Rašte koks stabmeldžių karalius įsigeidė jąfves- 
~Tda Uršulė «vy-' 

DįeMų,g».kę 
-Uršule” pagrasė 

karalių, kad atidėtų vestuves, surinko vie- 
nuoliką tūkstančių mergaičių ir išvyko į 
jūrių kelionę. Ji plaukė trejus metus. Ka-

(Tęsinys)

Ispanijoj, Italijoj, Tibete, Indijoj kiek-
idijos vienas vienuolynas stengiasi įsitaisyti ką 

yrį nors stebuklingą,—čia gydomą šaltiniu,

■a.*- ; ••Į’-.*';

Bet jei rusams svarbu pa- 
" , jiems taip 

pat svarbu išvyt vokiečius iš 
Novgorodo ir Staraja Rusa, 
ir labiau svarbu pasiekti ki
tą geležinkelių mazgą.

įtuii vilties laimėti karą— 
! Schacht jai busiąs naudin- 
j gesnis. Kaip bankininkas, 
: jis turi daug pažinčių užsie
niuose. Be to, nacių režime 

i jis kone visą laiką užėmė 
“nepolitinę vietą” ir tuo, 
sakoma, ne taip Įsipykęs 
alijantams. Jo pareiga to
dėl bus gauti ryšių su “įta
kingomis sferomis” užsie
niuose ir gelbėti Vokietiją 
nuo “visiško pralaimėjimo” 
—jieškant kelių prie dery
binės taikos.

Londonas ir'Washingto- 
nas Į tuos gandus nerea
guoja.

I

VOKIETIJOJE EINA 
MASINĖS BYLOS.

Abejojimas, kad bus pralai
mėtas karas reiškia mir

ties b-usmę.
Abejojimas, kad bus pra

laimėtas karas naciu Vokie
tijoje yra -didžiausias nusi
kaltimas. Tie, ką žodžiu ar 
raštu pareiškia abejonių dėl 
galimybės laimėti karą, tuoj 
areštuojami ir paskui bau
džiami mirtimi.

Švedų laikraščio “Tidni- 
gen” korespondentas, kurį 
laiką gyvenęs Berlyne, savo 
laikraščiui davė ilgą straips
nį. Jis kalba apie pasibaisė
tiną terorą naciu Vokietijo
je ir vokiečiu okupuotuose 
kraštuose. Tėn eina masinęs- 
bylos, žudomi net tie “abe
jota jai,” kurtė: Dirmiau sto
davo *už Hitlerio režimą.

REPUBLIKONŲ KON
VENCIJA BUS CHI

CAGOJE.
Nacionalis republikonų 

partijos komitetas vienbal
siai nutarė, kad busimasis 
partijos suvažiavimai įvyk
tų Chicagoje. Kenvencija 
prasidės birželio 26 d

ten stebuklinga statula; Ceilono saloje ro
do paties Budos pėdas, musulmonų šven
tajame mieste, Mekoj, rodo- šventąjį akme
nį. iš dangaus nukritusį. Bet dar daugiau 
stebuklingų daiktų rodydavo prieš kelis 
šimtus metų Francuzijoj, Vokietijoj ir ki
tuose katalikų kraštuose. Pavyzdžiui, ke
liuose vienuolynuose rodė Nojaus laivo li
kučius, daugiau kaip dviejuose šimtuose 
vienuolynų rodė dalis kryžiaus, ant kurio 
prikaltas Išganytojas, ir dar keliuose vie
nuolynuose visą kryžių. Vinių, kuriomis 
buvo Kristus prikaltas, rodė šimtais. Vie
name vienuolyne rodė Mozės ragus, t. y. 
spindulius, kurie ėjo iš jo galvos; kitame 
vienuolyne—stebuklingąją Aarono barz
dą. Rodė plunksnas iš archangelo Gabrie
liaus sparno. Buvo vienuolynų, kur dary
davo tikriausius stebuklus ir gydydavo 
sergančius šienas, buvęs Kristaus lopšyjp. 
Rodydavo ir žvakę, kuri degusi Kristui 
gimstant. Pagaliau viename vokiečių vie
nuolyne rodydavo pirštinę, Į kurią Niko
demas surinko Arimofejos Juozo dvasią.

Visų tų keistų daiktų nei nesuskaitysi. 
Bet Įdomu, kad jie sutraukdavo šimtus 
tūkstančių maldininkų. Ir kiekvienas mal
dininkas duodavo vienuolynui šiokį ar to
ki pelną. Bet dar Įdomiau, kad tie visi 
daiktai tikrai galėdavo stebuklus daryti.

Bet iš kur jie atsirado? Tatai mums pa
pasakoja tų laikų matytojai. f

Vieno katalikų vienuolyno istorija.
Štai ką rašo sąžiningas ir atviras vie

nuolis Radulfus, kuris gyveno prieš 800 
metų.

“Pas mus atsirado žemos kilmės žmo
gus ir pradėjo kapus kasinėti. Iškastus 
kaulus jis pardavinėja įvairiems vienuo
lynams, vadindamas juos relikvijomis. Ir 
vienuolynai perka. Jis pardavinėja ir kitus 
stebuklingus daiktus, pavyzdžiui, Dievo 
kiyžiaus medį. Jis nuėjo į vieną Alpių mie- 
stą. Tenai savo papratimu, surinko pirmo, 
pakliuvusio numirėlio kaulus ir ėmė tvirti 
tinti, jog jam angelas apreiškęs, kad tai i 
esą šv. Justo kaulai. Pasklido1 apie tai gan
dai. Iš aplinkinių kaimų subėgo žmonės, ir 
čia tuojau atsitiko daug stebuklų, kaip ant! 
diakono Fransua kapo. Čia padėjo ir do
vanos, kad kai kurie pasisakytų išgiję. 
Artimieji pralotai (vienuoliai ir kunigai) 
tuojau visą reikalą savo naudai pakreipė 
ir relikvijas nupirko.”

Veltui apšviestieji ir sąžiningesni žmo-Į 
nės stengėsi iškelti aikštėn to žmogaus pri
gavimą. Tatai negelbėjo: relikvijas nupir
ko kunigai ir vienuoliai ir padėjo Į sidab
rinį iųdą. Tat atsitiko prieš 800 metų, bet 
tas sidabrinis indas tebėra ir dabar. Kodėl 
gi jis tebėra? Todėl kad senąją istoriją vi
si pamiršo, o relikvijos duoda pelną.

Vienuolvnas išliko ligi šiol, per tą ilgą 
laiką, relikvijų dėka, sukrovė didžiausius 
turtus. Buvo daugybė atsitikimų, kad tur
tingi ligonys, tų relikvijų pagydyti, užra
šydavo vienuolynui didelius kapitalus, 
kad už juos pasimelstų. Tokie paaukoti 
kapitalai skaitomi ne tūkstančiais, bet mi- 
lionais. Dar daugiau milionų sukrovė vie
nuolynui skatikai tikinčiųjų varguolių, ku- 
kurie ištisus šimtmečius ėjo toms relikvi
joms pasimelsti. Bet ypač sukurė vienuo
lyną Įvairus palikimai. Tais palikimais 
jam atiteko didžiausi ir turtingiausi dva
rai. Tuo budu vienuolynas virto didžiau
siu žemės savininku ir dvarininku, ir jam 
pasidarė artimi reikalai kitų tokių pat že
mės savininkų. Jis taip pat nuomojo savo 
žemes valstiečiams, gaudamas iš jų gra
žaus pelno.

Atsitikdavo, kad tarp valstiečių ir dva
rininkų kildavo nesutikimai.. Kartais pra
sidėdavo tarp jų muštynės ir net tikras ka
ras. Tokiais atsitikimais šv. Justo vienuo 
lynas stovėdavo ne valstiečių, bet dvari
ninkų pusėje. Abatas — vienuolyno virši
ninkas — apsirengęs savo rūbais eidavo

<

.‘.voonėiti prieš ponus. . “i JĮMMI
yra pasakyta, — kalbėdavo abatas,—kad ti ir paprašė jos rankos. Tada 
vergas privalo klausyti savo pono.” Dar. do regėjimą. Pasirodė jai 04 
abatas aiškindavo, kad jeigu kam sunku netekėti už stabmeldžio, 
šiame pasaulyje gyventi, tai pats Dievas 
baudžiąs žmones už jų nuodėmes. Prieš 
Dievą eiti nereikią. Ir abatas kalbėdavo
karštai ir ilgai. Jeigu jokios kalbos neveik- da. atėjo vestuvių diena, tada, Uršulei pa- 
davo sukilusių valstiečių, tad abatas kai- simeldus, kilo audra ir priplaukė karalai-
bėdavo apie kaulus, vadinasi, apie šv. Jus- tė su visomis mergaitėmis prie kranto. Ta- 
to relikvijas, apie stebuklus, kuriuos tiek da jos visos pasileido plaukti Reino upe 
šimtmečių iie daro. “Ar jus norite nusipel- aukštyn ir priplaukė Kelno miestą, pas 
nyti šito šventojo rūstybę?”'—šaukdavo kum pėsčios nukeliavo per Šveicariją į 
abatas. Ir jis imdavo pasakoti apie kurį Rymą nusilenkti šventajam tėvui, 
nors jo stebuklą, kuris geriau tuo-atveju (Bus daugiau)

4
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VOKIEČIAI TURI NAU- UŽMUŠTI VIENĄ VOKIE- 
JAS MINAS.

Jomis prisėtas visas Fran- 
euzijos pajūris.J. »

Anglijos mokslininkai ra- skaičiavo, 
da . priemonę gintis nuo< 
iiiagnetinių minų, kurias 
vokiečių karo aviacija leido 
į jurą. Anglai taip pat turi 
magnetinius detektorius, 
suiadimui minų žemėje ir 
vandenyje. į

Užpereitą sąvaitę spau 
doje pasirodė žinių, kalban
čių apie naujos rūšies vokie
čių minas, leidžiamas į van
denį. Tai minos, padubtos 
iš “platinių1 medžiagų.” Vy
riausioji tokios minos savy
bė yra ta, kad ją negali su
sekti -magnetinis detekto
rius. '

Naujos lūšies minomis 
vokiečiai yra prišėję visą 
pajūrį, netoli Francuzijos. 
Mat, laukiama alijantų in
vazijos, bandoma apsisau
goti--

Kiek tuose ganduose yra 
tiesos, šiuo tarpu negalima 
pasakyti. Gal tai yra propa
ganda. o gal ir-tiesa—paro- 
dys'ateitis.

TI KAINUOJA $25,000.
Bostono “Globė” kores- 

’pondentas Emie Pyle ap- 
kad užmušimas 

vieno nacių kareivio Itali
joj atsieina net $25,000. 
Pyle kalba apie sunkiąją ar
tileriją, kuri naikina priešo 
įrengimus.

i

LENKIJA.
Rusai areštuoja lenkus.— 

Lenkijos požemis tebetęsia 
kovą prieš vokiečius oku
pantus. Nežiūrint to,besiver
žianti Lenkijon rusų armija 
areštuoja ginkluotus lenkus 
ir ima juos karo nelaisvėn. 
Lenkų vadovybė nesitiki, 
kad su įusais butų galima 
susitarti.

Afrikoj ir Italijoj sužeistieji Amerikos kareiviai gryžta namo. Vieni jų guli, kiti stovi 
kriukiais pasirėmę, bet visi linksmais veidais sveikina Ameriką, ši nuotrauka buvo nuim
ta ant laivo, kuris anądien atėjo į Amerikos rytų uostą-

• -k     —•

Nacių Vokietija Neteko 6,000,000 Vyrų.
‘ Pirm karo, gavus Austi i- Dabar paskaičiuokime.
ją ir Čekoslovakijos sude- Pėdžioj 1943 metų Vokie-- 

1)UVO netekus 4,100,000
Iki spalio 1 Rusi-

nus, ]
83 mi ionus gyventojų. Pati i ' ivin 
Vokietija turėjo 72 milionu t . . -1 .
gyventojų. Pavergęs Aust- ir neteko 1,700,-
į iją, Hitleris gavo 7.400,000 000 kareivių^ viso 
gyventojų; čekų sudėtus— 5.800,000 kareivių. 
"3.600,000 gyventojų.

'Karui prasidėjus,
Vokietija turėjo 19,250,000 ~ 
jaunu vyrų rezervą.
skaičians armijon
15,700.000.

Ryšium su tuo vienas Če-!
koslovakijos I

įvairios žinios.
STEBĖTINAS ŠUNS PA

SIAUKOJIMAS.
Per kelias dienas gulėjo vie

toj, kur paskendo šeimi
ninkas.

Netoli Ludlow, Vermon- 
to valstijoj, ,-įvyko šiurpi 
tiagedija. Black upėje pa
skendo viduramžis žmogus,

ARMIJOS MANEVRAI 
/ ANGLIJOJE. ' 

; v 5 t • / ■ .

■ Manevruose dalyvavo 
įvairus vienetai.

Anglijoje ėjo dideli armi Elmer Jonės ir jo dukrelė 
jos manevrai, kuriems va
dovavo vyliausias naujo 
fro£|o vadas, generolas Ei- įvažiavus į upę. 
sęnhoweris. Pranešimai sa- _ j 
ko, kad manevruose daly- nes, jo žmona 
lyvavo įvairus vienetai. kučiai. Buvo dar vienas “pa
kartu ir baržų daliniai. Bar- sažierius” — nedidelis šu- 
žos yra reikalingos vien ta- nelis. Visiems gręsė mirtis, 
da, kai daroma invazija. bet Jonės žmona ir trys vai- 1 1L —a* m

metų amžiaus. Nelaimė įvy
ko automobiliui paslydus ir 

. Automobi
lyje buvo šeši žmonės—Jo- 

ir keturi val

MILŽINIŠKA LĖKTUVŲ 
GAMYBA AMERIKOJE.

Gruodžio mėnesį pagamin
ta 8,802 lėktuvai, visokių 

rusių.
Lėktuvių Gamybos Tary

ba paskelbė labai įdomius 
skaičius apie lėktuvų gamy
bą Amerikoje. Ji sako, kad 
gruodžio mėnesį musų šaly
je buvo pagaminti 8,802

PUČAS BOLIVIJOJE— 
ARGENTINOS DARBAS 

Argentina gali laukti dides
nio jos izoliavimo.

Valstybės sekreto r i u s“ 
Cordell Hull spaudos atsto
vams davė pareiškimą. Jis 
pasakė, kad karininkų pu
čas Bolivijoje buvo inspi- 
įuotas Ašies jėgų, gyvenan
čių svetimoj valstybėj. Nors 
Hull neįvardija tos “sveti
mos valstybės,” visi suprato 
apie ką eina kalba—Argen
tiną.

< 
bus
r

Bet nuo spalio 1 d. iki šfc 
nacių Rusijoj jr Italijoj na-
R7 to Vokietija galėjo netekti

paimta ^ar kokių 200,000 kareivių 
—viso bus 6 milionai vyrų.

< Moravec sako, kad tie 
karininkas, skaičiai kalba už save. Ka- 

pulkininkas Fi antisec Mo- ro pastangų klausimu naciai. 
rayec, davė tokių žinių: 1 ‘ -

Iš 15,700,000 mobilizuo
tų kaveivių nacių Vokietija 
su pradžia 1943 metų da 
turėjo 11*600.000 kareivnū 
Bet 1943 metai nacių. Vo
kietijai buvo didžiausių 
nuostoliu metai. Apytikriai 
skąičiuojama, kad mūšiuose 

į už Stalingradą vokiečiai 
neteko 400,000 kareivių. 
Rusų pranešimai sako, kad 
1943 metais iki spalio' 1 <1, 

ivien i
Federalė Karo Darbų ko-(netekę 1,600,000 kareivių, 

misija išleido i
, tvarkymą, kuris sako, kad ko, kad Afrikoj ir Italijoj- 

gydytojai, dentistai, veteri- iki pereitų metų spalio 1 d. 
narai, sanitarai ir slaugės, į vokiečiai • neteko 100,000 Sutok? bi PESkiskreipkitės 
dirbantieji už algas “būti-' kareivių. ' ' ’ ’
nai reikalingose įstaigose,” 
nuo dabar negalės mest sa
vo užsiėmimų'ir jieškot kitų.

“ĮŠALDĖ” BALTAKAL- 
NIERIUS.

i vartoja “paskutinius savo 
rezervus.” Noi ėdama atpil
dyti nuostolius, nacių Vo
kietija dabar juos turi at
pildyti nepilnamečiu jauni
mu. Tas išaiškinąs faktą, 
kad tarp belaisvių randasi 
nemažai jaunuolių, sulau
kusių vos 16-17 metų am -: 
žiaus.
M f - .-r- , ■

v* Parsiduoda Slesarnė.
Slesamč (locksmith shop) su vi- • 

- mašinom ir šimtais raktų (key ■rusų fronte vokiečiai blanks), taipgi mašinos galandimui 
lown mo-wers ir ice skales, sausas ir 

. , - . ' .*5* šlapias‘tekilas, kiekviena mašina turi’naują pa- Be to, anglu pranešimai sa- atskirą motorą, šiame mieste aš tik 
1 . kad kri kad Afrikm ir Rali irti .vienas turiu tokį biznį. Jei per sąvai- 

tę padirbi, tai subatoj kisenius pil
nas. Parduoti verčia nesveikata. Jei

J -183 W. Mai-n st., Somerville, N. J.
-■ ■— - ------ ■-

Spėjama, kad tie manev- kučiai buvo išgelbėti. Taip 
7_i daryti ryšium sū_ruošia- pat išsigelbėjo šunelis, kuris- 
irta ■wvazi ja į<;n
Tvirtovę.” Oficialiai piane- Iiai^i? -_J<3?pšĮm.0 •

tik nepasakoma relei
Nors buvo šalta, o šunelis 

sušlapęs, jis atsisakė eiti 
nuo aketės. Pamatęs kokį 

i nors daiktelį, kurį vanduo 
neša, iš panėrusio automo
bilio. šuo tuoj po ledu, veja
si daiktelį ir neša jį laukan. 
Net vėliau, kai buvo ištrauk
ti Jonės ir jo dukrelės lavo
nai. šuo liko prie aketės. Jis 
atsisakė eiti net su likusiais 
šeimos nariais. Vienintelis 

'i komfortas, kurį šuo įverti-

~ Tar .
į; “Europos vėliau parodė tiesiog jaudi- 

prisirišimo žuvu- 
įa**kadr tokla*"invazifa*bus si^m šeimininkui ir jo dūk- 
daroma, i 
kada ir kur ji bus daroma.. *

lėktuvai—daugiau negu lap-l T°^-K bullo pareiškimas 
kričio mėnesi. nelemia gero Argentinai. Ji

Viso pernai metais paga
minta 85,946 lėktuvai. Tai 
buvo tik karo lėktuvai, ir vi
sokiu rušiu.A.

1942 metais tpkiųjėktu- ,
vų pagaminta tik 47,873. įikų — pietų ir šiaurės Ame- 
Reįškia, pernai pagaminta rikoj.e -— nei viena nesutiks 
38,073 lėktuvai daugiau. ne- pripažinti naująjį Bolivijos 

režimą. Jį pripažino tik Ar
gentina. AToks Argentinos 
žygis’galįs nuvesti prie to, 
kad Jungtinės Valstijos nu
trauks diplomatinius ryšius 
su Argentina.

‘yra vienintelė pietų Ameri- 
kas respublika, palaikanti 
ryšius su Ašies valstybėmis 

! ir dėl to izoliuota. Ji gali 
laukti daugiau izoliavimo. 
Spėjama, kad iš 19 respub-

gū 1942 metais.

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

už prisiuntimą antrašo. Rašykit: 
H. Miller, 1816 Wellington, Chica
go 13, III. i !' (5)

ANGLIJA.
Bomba fašistų vadui.— 

.Viešbučio prieangy, kur yra 
apsistojęs nesenai iš kalėji
mo paleistas Anglijos fašis
tų vadas Mosley su žmona, 
šiomis dienomis sprogo 
bomba, bet nieko nesužeidė.

ITALIJA.
■ Karo teismas

riams. — Milano mieste vo
kiečiai areštavo ir atidavė 
karo teismui visus darbinin
kus, kurie buvo apskelbę 
sreiką karo reikmenų dirb-' 
tuvėj.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ ŽINIAI.
Per pereitą 18 metu mes parduodam, viščiukus amerikonams, 

netiktai Bostono apylinkėj, bet siunčiam į visas valstijas, net 
už 1200 mylių nuo Bostono. Kas tik nuperka iš mus viščiuku, 
visi yra patenkinti ir rašo mums laiškus su padėka.

Aš tikiu, kad bus patenkinti it lietuviai, kurie nupirks 
mus viščiukų. Nes musų vištų veislė ištobulinta taip, kad 
čiukai auga greit, užaugę deda daug ir didelius kiaušinius.

Kas mano pirkti viščiukų au ginimui, parašykit mums, o 
nusiųsime apie musų viščiukus platesnių informacijų, 
kaip 100 viščiukų nesiunčiame. ■ . :

pas
v iš-Sveikata—Brangiausi* 

Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių lipu šaknimis 

Augmeni lis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. .Joje telpa'311 vardi. 
visokiu auzalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia.* 
litras gjdo ir kaip reikia vartoti 
(Prašau iš Kanados štampu nesiusti 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiurtimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųst, Money Orderiu, arba 
oopierini dolerį laiške. Adresas: (-)

P'I'L MIKALAUSKAS
140 Athens street,

SOI BOSTON. MASS

I
i

ines- .
Mažiau 

(D

•» Tt

t

JOHN STEVENSON
Red Feather Farm, Randolph, Mas-s

—■■ ” —v

Karas Europoj e
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulTa 
Įvykiu*, tai skaitykite “Naujiena*”.

“Naujienos” yra pirma* fe didžiausia* lietuviu 
dienraštis Amerikoje. 7
Užsirašykite “Naujienas” iiafidlan. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoj* (išimant Chi- 
cagą), 36.00. Chicagoje ir Europoj*—

Money Orderį ar čekį siųskite i 

"NAUJIENOS" 
\ 1739 South Halsted Strett
Z CHICAGO, ILLINOIS

TELEVIZIJOS “AKYS” : 
MUSŲ LĖKTUVAMS. !

Ir miglos metu bomba pa
taiko į reikiamą vietą.
Londonas skelbia, kad 

Amerikos ir Anglijos karo 
aviacija turi “slaptą gink
lą.” Tai naujas aparatas, 
“televizijos akis.” kuri mig
lų ir tamsos metu lėktuvo 
bombardieriui leidžia ma
tyti taikinį — priešo fabri
ką, geležinkelio stotį ir kit
ką, kas norima 

gtreifeieJ no, buvo sena kaldra. Jis at- duoti.
’ sigulė ant kaldros ir liko šiomis dienomis 

vienas. įkos karo aviacija
Taip per dvejatą dienų davo pietinę " 

šuo gulėjo ant upės ledo, ne-: Bombardavime 
imdamas jokio maisto.. 1,500 Amerikos 
Šimtai apylinkės gyventojų Pasėkos buvusios 
ėjo pamatyti šunelį, reiš-; stebėtinos.” Prieše yuua- 

j kiantį tiek pasiaukojimo ne - ryta daug nuostolių, bet pra
laimės ištiktam šeiminin- raSta vos 23 bomberiai.

!

Ameri- 
bombar- 

Vokietiją. 
dalyvavo 
lėktuvų. 

------ — --------- j “tiesiog 
; e.io pamatyti sūnelį, reis-- stebėtinos.” Priešui prida-

MUSSOLINIS RAMINO 
NACIU FIURERI.

Buvęs Italijos diktatorius 
Mussolinis naujų metų pro
ga siuntė “nuoširdžius lin
kėjimus” nacių Vokietijos 
diktatoriui Hitleriui# Be kit
ko jis sakė: šiais 1944 me- 

bombar- tais italų jėgos kovos greta 
vokiečių ir kartu žygiuos į 
didingą pergalę...

Hitleris padėkojo “du
čei” ir dar pridėjo: “tavo 
Adolfas.”

INDIJONŲ ARBATŽOLĖS
Stebėtinai veikia prastą vidurių 

virškinimą, užkietėjimą, vidurių ka
tarą, kepenų sustingimą, nešvarų 
kraują, odos ligas, inkstų negalavi
mą ir moterų bėdas.

Kaip pagaminti:
J paintę verdančio vandens įdėk 

pusę puoduko arbatžolių. Kai atauš, 
nukošk, įdėk medaus ar cukraus ir 
laikyk šaltai.

Kaip vartoti:
Pradėk imti nuo mažo stikliuko iki 

kavos puoduko kas rytas prieš valgy
mą ir vakare einant gulti, dukart per 
dieną.

Perkant žolių mišinį, visados pra
šyk Florai Herbs, o gausi geriausių.

Kaina 50c.—3 baksai už $1.

FLORAL HERB CO.
Bcx 305, Clinton, Ind.

PAJIESKOJIMA!
RUMUNIJA.

Trauksis iš karo? — Jau
nasis Rumunijos karaliukas 
Mykolas turėjo slaptą kon
ferenciją su premjeru Ma
niu. Neitralųs diplomatai
mano, kad Rumunija atsi-! 
palaidos nno Vokietijos ir! 
nutrauks karą. klausimą.

I RAUMENĮ!
1 SKAUSMU

gauk___

Aš Michelina Baliukevičiutė pa j ieš
kau savo brolio Juozo Baliukevičiaus, 
kilusio iš Vilniaus krašto. Trakų ap
skričio, Valkininkų parapijos, čižunų 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Massa- ; 
chusetts valstijoj. Aš trokštu su juo 1 
susižinoti, todėl jei kas arde ji žino, 
teiksis man apie jį pranešti, už iš kal
no tariu ačiū. Tūrių svarbų reikalą 
pas jį. (6)

Mra. Michalina Wilkins,
175 Monadnock Lane, 

Manchester, N. H. 
_______________ i_____________

Pajieškau savo kaimyno Jono Rin- 
kuno iš Krinčino parapijos, Robonių 

nešti man jo adresa. tam busiu labai 
dėdinga. Cipriona Ranonis. Rašykite 
taip: - ' (7)

Cipriona Drawsakv.
1246 N. Arisan avel, Chicago, III.

Pajieškau Petro Valentukevičia-’s, 
kilęs ii Marcinkonių parapijos, Ka
belių k’imo. Jis pats, ar kas apie jį 
žino, teiksis pranešti njan jo adresą, 
už ką busiu labeil dėkingas^ Sėhlau 

ną bilioną dolerių didesnių Petrws
ar mažesnių laivų, už $800,- 
000.000 įvairių metalų ir už 
vi š bilioną dolerių kitokių 
dirbinių.

kui. |
* — —

NEPRIPiAŽYSTA BOLI- !
VIJOS.

Anglijos vyriausybė ne- _ .
ribotam laikui atidėjo Boli- tymu. Jungtines Valstijos 
viios valdžios pripažinimo

KIEK IR KO YRA DA
VUSI AMERIKA.

Einant “lend-lease’’ įsta-

Sučiupo Japonų Munsainą

>Tulė Lake stovykloj joj, internuoti japonai jąi-
taiaė munšaino dirbtuvę ir padarė daugiau kaip 1,000 ga
lionų degtinės- Bet valdžia jų biznį sužinojo ir viską kon
fiskavo. čia yra parodytos bačkos, kuriosę buvo raugi

teikia pagalbą savo talki
ninkams — Anglijai, Rusi
jai ir kitiems. Nuo 1941 me- 
tų kovo pirmos iki 1943 me- 
tų birželio 30 dienos Jungti- *—, v ’
nės Valstijos savo talkinin
kams davė:

Už $1,800,000.000 karo 
lėktuvų, už $1,600,000,000 
maisto reikmenų,*už $l,200,-> 
000,000 tankų, už $1,200,- 
nnn nnn už Tcą busiu labeil dėkingas. Sėtiiau00 ).000 amunici os. uz vie- gyveno snddghtoi&j'MtsktPo tėvgiš

PAIN-EXPELLER
Inuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas

Lithuaaiaa — 42

£htis. ’
Motiejus Martelis, olyti

46 Ellsvfoyth, ;yorcestę^ t pie

APSIVEDIMAI

Laivyno sekretorius Knax 
sraudos atstovams pareiš
kė, kad lėktuvų nešiotojais 
Jungtinės Valstijos . šian
dien yra turtingesnės, ’nėgu 
kada ners pirma. Šiuo įaikii 
laivynas tuiįs 42 didesniu 
ir mažesniu lėktuvų nešio
toju. < • ' ,

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos ar našlės nuo 35 iki 50 metų 
amžiaus, kuri myli dorą ir švarų gy
venimą. Su laišku prašau atsiųsti ir 
atvaizda. Aš esu našlys, uždirbu ge
rai ir myliu švariai gyventi. (3) 

G C A
101 Kent st., Brooklyn, N. N.
Pa 'iešką u 

darbrn’nk 
lieti 
kai.

15 Teli K

apsivedimui merginr 
■s. Aš esu bilderis. Rašyk 

iškai,. amerikoniškai ar rusi:

J.' T^em. Rot 1, 
Brooklyn, N. Yk st.,

P TIKRAI GERI 
: PREPARATAI
• ALEXANDER’S
| CASTILE OLIVE OIL 
: SHAMPOO
| te1 padarytas tMNM'
• jo Castile muilo. 
Į.UII Sl P. <> Išplauna
1 pleiskanas: ,fr viso- 
‘ _*□« -kitus nešvaru- 
{ mus ir sustiprina 
t odą. 50c. už bonką.
; ALEXANDER’S HAIR 
; REFRESHING TONIC 
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistą 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
1 plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
{ 50 centų už bonką.
į Pasižymi savo gerumu. Priaiun- 
1 čiam per Paštą j visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.
į 
Į 
1
tI

•i

♦
ALEXANDER’S CO.

414 W. RROtDWAY ;
- SOUTH BOSTON, MASS. j

I j
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Moterims Pasiskaityt

4

V

Dabar madoje nedidelės skrybėlaitės. kurios nešiojamas taip, kad kakta butu uždengta.

aus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kcr tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 

. galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kito vešslių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jotis kunigas, yra nuosakiai 
tr ai^rtai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
anotalas nuo pradžios iki galo.
Kaina . ....................................— . 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
»iai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kehs vyrus. 
Laba: užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ___ 50c.
Audeklo apdaruose ................. 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus retoli nuo bažnyčios 
kunigo pakurstyti brostvinink ai už
puolė juos ir žiauriai sumušė Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekoniais ir liudininką 
parodymais Kaina .............. 25c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai Įdomi knygutė šituo svarbia

No. X — Sausio 19 3^ 1944 i

“Keleivio” Knygų
81 SKYRIŲ TVARKO
M. laGHRl^ONIENĖ. - |

GERA PROGA MOTERIMS IŠMOKT 
SLAUGIŲ PROFESIJOS.

1J** • ■» ! ; •
Massaehusetts sveikatos reikalinga priežiūra, 

departamento galva, Dr.! Atendantės reikalingos 
Getting. išleido atsišaukimą prie motiną kurios susilau- 
Į merginas ir moteris, kad kia kūdikių; jos reikalingos 
jos eitų mokintis slaugių prie senų žmonių, kur reikia 
profesijos (nursing). ; prižiūrėti namus. Todėl

Musų valstija yra užgiru- ypatingai tokiai profesijai 
si 9 mokyklas, kuriose tos tinka Įau nebejaunos mote- 
profesijos galima išmokti, i *ys, kurios yra turėjusios 

z-. - • x • uatyrimo prie namu ruošos, iDr. Getting pataria mer- / ‘ginoms ir moterims eiti į' 4^tas kurdas tęaamas^nuo. 
atendantes-slauges (atten-'J^ ApKkan-.
dantnures). . s .tęs gali būt tara 18 ir oO me-i

Atendantės-slaugės ski-’?*l amziaiis. tun būt sveikos, 
riasi nuo registruotu slaugiu' !r pradines mo-
tuo. kad jų (atendanėiu) 'k/klos (pubhc schoon mok-j 
mokslo laikas yra daug ?>«■ Bcj daugiau pageidau- 
trumpesnis. nes joms nerei- • 'amos toKloa kunos “nl 
kia prižiūrėti sunkių ligonių u°r^ vidurines mokyk- į 
ir nereikia turėti reikalo su į °® (bigb sehool) mokslo, 
užkrečiamomis ligomis. Jos- Kaip sakėm, Massachu- 
yra lavinamos tik namų ruo-1 ^etts Sveikatos Departamen- 
šos ir prižiūrėti lengvai ser-' yra užgyręs 9 mokyklas, 
gančius. chroniškus ar sveik- i sur*galima~ gauti atendan-' 
stančius (convalescent) Ii- ’ :ės-slaugės diplomą Norint 
gonius. į >auti tų mokyklų sąrašą

D-ras Getting sako, kad • -eikia parašyti laišką i Statė 
dabar yra labai didelis to- i 3oard of Registration in 
kių atendančių pareikalavi- • Nursing, Statė House, Bos- 
mas, o jų nėra. Jų daug rei- ’ ton, Mass.. ir paprašyti: 
kėsią ir no karo, nes armi- i “Please send me a list of ap
jos ligoninėse bus labai • oroved schools for atten- 
daug ligonių, kuriems bus!dant nursing.”

į - -- I i - ■ M — «

rinkti.

Indijoj Pigūs Patarnavimas
nadžeris. Jos gryžo danban,

fl

$3.00 per mėnesį 
sostinėj- Jis at- 
centy per diertS

Šitas indas valb amerikietei batelius. Už 
jis aptarnauja šešias amerikietes Indijos 
lieka visą namą dMPbą ir mano, kad 10 
yra labai geras atlyginimas.

LIETUVOS MOTERIMS 
BAISUS VARGAS.

Neitralios švedu spaudos 
paskutiniai pranešimai ro
do. kad gyvenimo sąlygos 
Baltijos valstybėse yra ka
tastrofiškos.

Pranešama, kad maisto 
stoka pasidaiė labai aštri ir 
kad gyventojai pasidarė vi
siškai priklausomi nuo juo
dosios rinkos. Mėsos ir bul- 

žu- 
, vieš ištekliai toli gražu ne
pakankami. Kalėdoms buvo 

i duotos padidintos porcijos 
tiktai privilegijuotiems.

Malku taip pat nėra. 
Žmonės vaikščioja ir mieg: 
nenusirengę viršutinių dra
paną

Šitaip dalykams stovint 
( po visą kraštą siaučia kars 

tinė. influenza ir kitos ligos. 
Labai daug žmonių miršta.

Šitokiose sąlygose dau
giausia kenčia moterys.

čiau tokia, kuriai visuome- RAUDONASIS KRYŽIUS 
nė gali tučtuojau padėti.

Kiekvienas nebereikalin
gas laikraštis ar žurnalas, j _______ ____ _____
vyniojamoji popiera, karto- mininkasNorman H. Davis 
nas, dėžė ar net ir mažiau- praneša, kad Amerikos vi- 
—4 popierio šmotelis turi suomenė ateinantį kovo mė- 

. . . . - būti renkami kaip žaliava nesį bus prašoma sudėti
• Krautuvės savininkas tu-; popieros dirbtuvėms. Suriš- $200,000.000 Ame r i k o s 

popiergalius Į Raudonojo Kryžiaus Jkaro 
, „ . , _L2__k---- --- laiko veiklai finansuoti.- ^

thy taip pat bus geras ma- lektoriams, kurie važiuos jų

AR MOTERYS ŠITAIP bet-vis netiki, kad toji mo- 
VALDYS PASAULI? teįis galės būt gera užvaiz- j Z"v o
Moterys dažnai smerkia „__

vyrus, kad jie nemoka vai- k , d dL akysite0 Iš- 
dyt pasaulio. Jos sako: vy- * , 
rai tarp savęs pesasi karas . b ’ Jeitaip-vvrai da 
kelia ir kitokių blogybių pasaulibZm kol iti-
pndaro. ButU visai kitaip. kį / L seses geltonplau- 
jei pasaulį valdytų moterys. ,, s Si_;..

Taip mano ir sako mote-* _ ________  mgens.
rys, bet ar visur?

Ne visur, ir štai jums pa- | 
vyzdis. Peabody miestely,' 
Massaehusetts valstijoj, bu-' 
vo paskelbtas keistas strei
kas. šešios merginos, vie
no dešimtštorio tarnautojos, 
ėmė ir paskelbė sėdėjimo 
streiką—Įspėkite, dėl ko?

Jos protestavo prieš krau
tuvės vedėją, kuris paskyrė 
joms naują užveizdą, mote
lį! Merginos reikalavo, kad 
butų sugrąžintas senasis už- 
veizda, vyras...

Tas vyras užveizdą pats 
rezignavo, susiradęs gėrės 
nę vietą, ne savininkas jį at
statė, vistiek šešios mergi

nos-tarnauto jos sėdėjo ir ši
taip , argumentavo: ’nėnori- 
me moters perdėtinės; grą- . 
žinkit mums pėrdėtfnĮ Mr. sias popierio šmotelis turi 
Johną... < * .' *

TAUPYK1M POP1ERĄ '1*1 
KARIU. ™" —

Popieris dabar lyginasi 
su plienu, geležim, alumini- 
įum ir guma, kaipo No. 1 

. būtinybė.
į Buvo paskelbta, kad A- 
imerikos popieriaus dirbtu- 
į vės turi mažiau kaip dviem 
[ sąvaitėm žaliavos kraujo 
' plazmos dėžutėms gaminti.
Taip pat trūksta popieriniu 
dėžių maistui ir amunicijai. 
Tai yra rimta padėtis, ta-

NORI SURINKTI 
$200,000,000.

Raudonojo Kryžiaus pir-

rėjo daug vargo, kol Įtikino 
merginas, kad “Mrs. Doro-

kim visus į 
bundulius ir atiduokime ko-

i

«

KAI BUVAI JAUNUTE...
Kai buvai jaunutė. 
Augai pas tėveli. 
Sėjai žalią nitą. 
Ravėjai darželi.
Nors tu nenorėjai 
Jauna ištekėti.
Pradėjai netyčia 
Berneli mylėti.
Su juo išvažiavai 
Į svetimą šalį. 
Nors tau gaila buvo 
Palikt tėviškėlę.
Palikai darželį 
Gražiai išravėtą.
Palikai rūtelę
Nesenai pasėtą
Palikai tėvelius.
Sesutes, brolelius.
Nes daugiau už visus 
Mylėjai bernelį.
Čion laimę suradus 
Laimingai gyvenai. 
Pamiršai tėvynę. 
Šeimą auginai.
Tik skausmas aptemdė 
Tavo linksmą veidą 
Kai savo sūnelį 
Į karą išleidai.
Atminei tėvynę. 
Tėvelius senuosius. 
Nors senai jie guli 
Šaltuose kapuose.
Supratai tą skausmą 
Ant močiutės veido.
Kaip tave jaunutę 
Iš namą išleido.

Vargo Duktė.

i
t

i
*
I

MAISTO 
KNYGUTES ' 
KALENDORIUS

Mėsai ir sviestui pirkti ru
dos stampos su raidėm R, S 
T ir U iš 3-čios knygutės ga

į lioja iki sausio 29 dienos.
Kenuotoins daržovėm-’ 

dabar galioja' žalios stam 
pos iŠ Ketvirtosios Knygų 
tės su raidėm G, H ir J yr? 
geros iki 20 vasario.

Cukrui skiriama juodė 
stampa Nr. 30 iš Ketvirto 
«ics Knygutės. Jį gera ik 
kovo 31 d. ir duoda 5 sva
rus cukraus.

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

Kuro aliejui dabar yra: 
vartojami antrojo peri jodo 
kuponai, bus geri iki 8 vasa
rio. Nuo sausio 4 dienos ga 
boja jau ir treciojo perijodo 
kuponai. Jie bus geri iki 14 
kovo. Ketvirtosios klasė? 
kuponas duoda 10 galionr 
aliejaus, o penktosios klasės 
—50 galioną

Ko

KO NULIŪDO 
GIRUŽELt

nuliūdai giruiėle. 
Ko šlami tu tyliai viena:
Ar kad vėtros tave drasko. 
Verčia laužo kožną dieną? 

Ar pagailo tau berželio. 
Ką pakirstas ašaroja. 
Ar tau gaila putinėlio. 
Kurį vėjalis svyruoja? 

Ar tau gaila šermukšnelio. 
Kuris žydi, raudonuoja? 
Gal tau gaila gegužėlės. 
Kuri taip liūdnai kukuoja 

Tai pagailo giruželei 
Senos moėės ašarėlių. 
Kuri verkti nenustoja. 
Kai sūnūs karan išjoja.

Tai pagailo giružėlei 
Seno tėvo žilgalvelio, 
Kurio širdis liūdna buvo 
Kai sūnūs karužėj žuvo. 

Liūdi ir jauna mergužė. 
Jau nutilo jos dainužė, 
Gailiai verkia, ašaroja. 
Kad bernelis neparjoja- > 

Prisiuntė K. Khaderis.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI. ■' 

K*iixiub reiKąliofiaasių žodžių it 
atU albėjimų. si knyga, sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad loek- 
ienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
.škai. Joje telpa netik atskiri žo* 
-ziai. bet ėieli saki-irai, pasikalbėji* 
oai darbo jieškant, važiuojant kxr 
.or>, nuėjus krautuvėn, pas daktarų 
_•*« barzdaskuty pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika 
kntra padidinta ir pagerinta laida 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95. 
,airj» .............................  25c.

AAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VAISTU U PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty 
nai su reikalingais klausimais ir at 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose, 
.uitra peržiūrėta ir pagerinta 
■aid* Kabia .......................... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusią- 
piai. Kaina ................................. 50e.

aUNIGŲ CELIBATAS.
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

lopiež-aus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris. dukteris ir mylimosios nepa
pultą į tokią kunigų globą Parašė 
Šub Geo Tovnsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ......................................... 25c.

KODĖL A§ NETIKIU
1 DIEVĄ?

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

Kl RG1 VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tit lobiai, kuriuos 

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

SIELOS BALSAI.
Puild knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Audimo apdarais . $1.50

draugijos~forn»os, i/ kodėl turės būt BIBIJJA SATYROJE.
^-1—_x„ r.*— Ta_ J Kah?djt toa -

knygos ne įsileidžia. Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikiuš nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus įgijęs šią knygą niekas nesigai- 
•ės 382 puslapiai. Kaina .... $-.00

M R MUSŲ BOČIAI
'S 7ENO?
P -;iko. šad pirmutiniai žmo

nis g veno Rojuje. Be* mokslas Rojų 
.sai atmeta. Mokslas mano, kad 

■:noniks lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo todėl taip manoma 
Laba? įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir 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. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis p&rc^c 
a tsteigtos nepriklausomos Lietutis 
ruhežius ir kaip šalis yra padalyta j 
aps-kričitis. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
-utartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 

nyga. bet tiesiog žibintuvas, kuria 
i-pšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ...................... $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKIAMAC1JOS.

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

PAPARČIO ŽIEDAS.

2
1 KIMO (<> Korėti - 
ma kaip žmonės paiš

JUOKAI.
-i_____

GERAS išROKAVIMAS-
Krautuves savininkas, pama

tęs. kad pardavėjas meta lau
kan pora 
klausia:

—Koks 
čeverykus

—Jie negeri — atsako parda- ; jantiems darbininkams neapkai- 
noojama Kaina ......... 25c

SOCIALIZMO TEORIJA.•
Sts veikalas trumpais ir aiškiai.- 

taktais parodo, Kaip iki šiol keitės. 
C - - \
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI
šioj knygoj telpa 23 gražios evė- 

i daugybė straipsniu juokų ir tt 
! Puikiai iliustruo'a Krioš 25

: AMERIKOS MAC0CHA>.
Arba kaip Romos katalikų tujuga. 

Hans Schmidt New Yorke paui-rv- 
savo meilužę, Oną Aumuder'aitę 

j Knygelė su fote gralis kais atvaiz
dais. Kaina ............ ...........

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
stą5 duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų pai>ašių dalykų ? Ko- 

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

įganai juvmi Knygute sivuu :«armu 
klausimo. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Paraše

10c
nas katalikas ir socialistas. ----

•E- Vandervelde. vertė Vardtinas. 
Į Kaina ................................ - —

MATERIALISTIŠKAS 
eereryką supykęs | «STOMJOS Į PRATIMAS.

ši knygelė aiškina proletariato fi- 
fizofijos mokslą. Jei nori žinoto kas 

išrokavimas gerus i gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
-- -, t~~ krus, tai perskaityk šitą knygelę
įsmesa. i Kalba labai lengva Knyga protau-

i jautiems darbininkams neapkai-
vėjas. — šešiems kostumeriams 
bandžiau pritaikinti ir nei vie
nam netiko.

IŠŽJO LYGIOMIS.
Gatvėkaryje sėdi nutukus mo

teriškė- Greta jos atsisėda liesi 
moteris ir, mažai vietos turėda
ma. krisi moteriškei sako:

—Butų gerai, "kad gatvėkariu 
kompanija važmos kainą nusta
tytu pagal žmogaus svorį.

i Netekus moteriškė, nieko ne
laukdama. atsako:

—Bet tuomet tiesios dusios 
negalėtu prisišaukti gatvėka- 
rio; komnaniiai neapsimokėtą 
jas vežioti!

I

i 
i
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SUŠALO MIRTINAI

,4

Kaina 25 centai.

BROŠIURA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI

TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Pekla
Kunigai gąsdina tamsuos 
liūs amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melą* ir ap- 
gKvyRLe, dm peno® ▼>- 
■ai nėr*. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pakito dabar kopūstai au
ga. Ir pndetaš ■penios” 
žemėlapis tatai parvirti-

šitas pustrečių metą vaiku 
' tis, Joseph Moran, anądien Nevr! 
į Yorke buvo rastas ant stogo ne- j 
jryvai sušalęs. Jisai uflipo tenai 
laiptais pasidairyti; tuo tarpu 
kažin kas duris nuo stogo užra
kino ir vaikutis tenai paliko. Jo 
šauksmo niekas negirdėjo- Oras 
buvo labai šaltas ir per 11 va
landą vaikas sušalo.•

♦

Ne- 
_  . __ _ Jiria; 
21 Klaida: f4) Korekta.' Jone miro

ms kaip žmonis paikai tiki J Tiso- 
kfaa prietarus, burtos Ir tt .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
% Ir kaip nuo jų ansfeaugoto Parašė 

Vrt** - ™ --<-=• -
ta Ir

m KOtthLts m krbfKu&t
Arto kaip tėvų •-artėjami evaigt 

ramieji gėrimai atsiliepia jų vai* 
karas R«< yra arba tiktai kada norą 

dą tavais, būtinai turėtų 
irtą knygute. Kaina 10t 

636 Bi 
i South Borton,

Antra, perfiurė.
Kaina .. 25c.

boti

»
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Ką Sako Anglijos Žurnalistas Apie 
Rusijon Išvežtus Lietuvos Žmones

“Latvijoje išnyko dau
giau kaip 60,000 žmonių, jų 
tarpe 20,000 moterų ir 7,300 i 
vaikų (Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius Genevoje turi ’ 
35,000 vardų šitų tremtinių, 
apie kuriuos yra surinktos: 
žinios)'.

“Lietuvoje spėjama, kad 
buvo išgabenta į Rusiją ma- i 
žiausia 50,000 civilių, gyven
tojų, bet tiktai 30,000 vardų ■ 
buvo gauta iš sąrašų, ku- i 
iuos rusai paliko, bėgdami ■ 

nuo besiartinančios vokie-1 
čių v armijos 1941 m. liepos: 
mėnesį.” 1

Faktai šitam straipsniui 
surinkti labai rūpestingai. 
Jame yra paminėtas ir D-ras 
Devenis, Amerikos lietuvis 
iš Waterburio, kuris 1940 
metais buvo su savo šeimy
na Lietuvoje ir pateko į bol
ševikų žvalgybos tinklą. Pa
rodyta, kaip tie despotai nu- 

i teisė jį 8 metų katorgon ir 
į ištrėmė į Ledinuotojo Okea- 
no pakraštį, kur iškankino 

• jį dvejus metus. Kadangi 
įDr. Devenis buvo Amerikos 
I pilietis, tai po dviejų metų 
i pastangų Valstybės Depar- 
itamentui pavyko išreikalau- 
!ti, kad jį paleistų. Dabar 
Į Dr. Devenis yra sugryžęs 
:Waterbury. bet jo sveikata 
į jau sunaikinta.

Jeigu raudonieji barbarai 
šitaip elgėsi su lietuviais 

tai nesunku įsivaiz-

I

Besiartinant Prie Priešo
KELEIVIS, SO. BOSTON.

šis vaizdelis parodo Amerikos laivo denį, besiartinant laivui prie New Britain salos, kur 
yra Įsitvirtinę japonai- Jurininkai sustoję klausosi, kaip jų viršininkas skaito jiems raš
tą besiruošiant Į kovą. Ant denio matosi trokai ir kitokie karui reikalingi daiktai.

GALEAZZO CIANO—ITALIJOS 
FAŠIZMO GĖDA.

V**<9šnsk> 19 tL- 1944 m.visokio:; 2
motina 
gyvena

iš Mas-

u

, Londone eina rimtas ir 
įtakingas žurnalas “Nine- 
teenth Century and After,” 
kuris nesenai įdėjo ilgą 
straipsnį apie tuos žmones, 
ką bolševikai išgabeno iš 
Lietuvos ir kitų Pabalčio 
kraštų Rusijos gilumon. 
Nors mums tai* jau nėra jo
kia naujiena, tačiau norime 
ėia tą straipsnį atpasakoti 
daugiausia dėl to, kad jisai 
tilpo Londono žurnale. Kai 
Amerikos lietuvių spauda 
talpino išvežtųjų Lietuvos 
žmonių vardus, tai komuni
stų “Laisvė” ir “Vilnis” ap
siputojusios rėkė, kad tai 
esanti “hitlerinė propagan
da” prieš Sovietų Rusiją. 
Bet “Nineteenth Century 
and After,” pats rimčiau- 
sis ir įtakingiausis Anglijos 
žurnalas, “hitlerinės propa
gandos” netalpins. Taigi 
lai pasiklauso Maskvos loji- 
kai iš “Laisvės” ir “Vilnies” 
gardų, ką rašo tas žurnalas. 
Jo straipsnis yra paremtas 
surinktais neginčijamais do- 
dokumentais, asmeniškais 
pabėgėlių liudymais, . gau
tais tremtinių laiškais ir pa
duodamas kaip medžiaga 
20-tojo amžiaus istorijai. 
Jis yra jau išleistas atskiroj 
knygutėj ir gaunamas Jung
tinėse Valstijose. “Naujie
nos“ sako:

“Šiurpuliai ima žmogų,; 
skaitant tą 11 puslapių kny-; pirma, 
gėlę, aprašančią pasibaisėti- duoti, kokiu įniršimu jie žū
na tremtinių kelionę į Rusi-idytų Lietuvos žmones da- 
ją uždarytuose gyvulių va- bar, kuomet lietuvių tauta 
genuose, be ventiliacijos, be uarodė tokio tvirto pasiry- 
sanitarinių patogumų, be žimo gyventi laisvai, 
vandens ir maisto; ir kone 
dar baisesnius vaizdus pie- i 
šia tremtinių laiškai, paša-; 
kodami apie jų ‘gyvenimą’!
Kazakistane, Uralo srityje klauso Graikijai, bet kurią 
ir Sibyro tundrose. - j dabar turi okupavę vokie- 

“Iš Lenkijos bolševikai čiai, veikia 15,000 graikų 
išvežė 1939 ir 1940 metais partizanų. Jie slapstosi kal- 
milioną žmonių, pusė to nuošė ir, gavę progos, puo- 
skaičiaus moterys ir vai- la okupantus.
kai.” • Su graikais partizanais

“Kai Raudonoji armija kartu veikia ir anglai karei- 
1940 metais įsiveržė į Lietu- viai, kurių nespėta iš tos sa
vą, Latviją ir Estiją ir jas los iškelti, bet kurie spėjo 
okupavo, bolševikai išvežė pasislėpti nuo okupantų, 
iš šitų šalių apie 150.000 
žmonių.”

Apie žmonių areštavimą 
ir jų trėmimą tas Londono 
žurnalo 
taip:

“N. K. 
žvalgyba) 
lietuvius, latvius ir Uvuo,, t 
įtariamus dėl prieš-sovieti- j

15.000 GRAIKŲ PAR
TIZANU.

Kretos saloje, kuri pri-

straipsnys sako

Pirkit Karo Bondsus ir įtam
pas. Kas sąvaitę įdėkit j juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

V. D. (sovietų į 
pradėjo areštuoti Į 

ir estus? j 

nių palinkimų, tuojau po to. | 
kai Raudonoji armija pėrė- j 
jo sienas birželio 15-17 dd., j 
1949 m. Pirmutinės jų au
kos daugumoje buvo politi
kai, diplomatai, advokatai, 
mokslininkai. gydytojai,; 
verslininkai, artistai ir ku 
nigai. Didesnis skaičius bu
vo taip pat suimtas po prie
vartos ‘rinkimų’ liepos mė
nesį, kuomet Baltijjos vals
tybės buvo formaliai inkor
poruotos į sovietų Sąjungą.

“Bet masiniai suėmimai 
ir deportavimai prasidėjo 
tiktai 1941 m. pavasarį ir 
pradžioje vasaros. Vėliau 
buvo patirta, kad sovietų 
valdžia buvo paruošusi pla
ną sistematingam išgabeni
mui bent pusės Baltijos val
stybių gyventojų, bet vokie
čių įsiveržimas Rusijon ją 
nuo to sulaikė. Tačiau, kon
servatyviais apskaičiavi
mais, kuriuos padarė vieti-: 
nės įstaigos kiekvienoje vai- į 
stybėje. ir pasiremiant sąra
šais, kuriuos paliko rusai, 
sekančios skaitlinės gali bu- j 
ti priimtos, kaipo gana tik- 
ros •

“Vien tik iš Estijos buvo! 
išgabenta į Rusjią 60,911! 
žmo’nių visokių klasių, am-į 
žiu ir lyčių—40,737 iš mies-. 
tų ir 20,174 iš sodžiaus—iš i 
kurių 7,129 buvo pirma su- i 
imti ir nuteisti dešimčiai iki 
dvidešimt-penkių mėtų 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

1
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k. SMETONA PALAIDO
TAS CLEVELANDE.
Apie Antano Smetonos 
idotuves mums pranešta iš 
eneralinio Lietuvos Kon- 
įlato per Lietuvos garbės 
□nsulo p. Šalnos ofisą Bos
ine šitokių informacijų:

•’ I ’

Smetonos kūnas buvo pa- 
irvotas graboriaus Vilke- 
o koplyčioje, Clevelande. 
ketvirtadienio rytą, 13 sau- 
•o, jis buvo perkeltas į St. 

johi?s katedrą, kur 10 va- 
andą ryto vyskupas Hoban 
atlaikė mišias. Po mišių ku- 
las buvo palaidotas Kalva- 
y kapinėse, Clevelande.

Anksčiau buvo žinių, kad 
sietuvos Pasiuntinybė Wa- 
hingtone norėjo gauti lei- 
imą palaidoti Smetoną Ar- 
ingtono Kapinėse, Wash- 

mgtone, kur yra laidojami 
'Amerikos prezidentai ir kiti 
vmųs valstybės vyrai. Ma

nyti, tokio leidimo negauta.

S U ŽEISTI LIETUVIAI 
KAREIVIAI.

Karo departamentas pa
skelbė naują sužeistųjų ir 
be žinios dingusių kareivių 
sąrašą. Tarp jų randame ir 
lietuvių kareivių. Sužeisti 
šie lietuviai kareiviai:

Benis Maroška, 
Ona Maroškienė 
Tonawanda, N. Y.

Edvardas Rainis,
peth. N. Y. Brolis Jonas gy
vena ten pat — jBrooklvno 

i priemiesty Maspethe.
Pranas Valentis, motina 

Juzė Valentienė gyvena 
iNew Yorke.

Edvardas Bukauskas, mo
tina Marė Bukauskienė gy
vena Camden, N. J.

Raimondas Gužauskas, 
motina Ona Gužauskienė 
gyvena New Britain, Conn.

Viktoras Kuolas, tėvas 
Ignas Kuolas gyvena Sey- 
moure, Conn.

Pranas Gargailis, motina 
Levusė Gargailienė gyvena 
Jersey City. N. J.

Pastarasis yra be žinios 
dingęs — žuvęs ar paimtas 
į nelaisvę.

NORI TAUPYT POPIERĄ
Valstybės pareigūnai ir 

: paudos atstovai daug kalba 
apie taupymą popieros. Ne
senai pranešta, kad šiais 
.944 metais popieros nau
dojimas bus žymiai apribo
tas. 26 nuošimčiais.

Amerikos plieno korpora
cija taipgi “konservuoja” 
lopierą. Šimtai musų spau
dos atstovų kas sąvaitę gail
ia specialius žinių rinki- 
įius. Gauna iš New Yorko ir 
Washingtono. Ir budinga: 
>Jew Yorko ir Washingtono 
biurai siuntinėja tos pat 
aidos linkinius!

ka taip skiriasi nuo bolše
vizmo romantikos laikų, 
kaip skiriasi ugnis nuo van
dens. Rusiškas bolševizmas 
šiandien yra niekas dau
giau, tik fašizmas, raudono
mis spalvomis kaišytas. Tai 
viskas.

Jei buvusiems Mussolinio

nelaisvę.

RABINŲ SVEIKINIMAS 
LIETUVOS KONSULUI.
Persikėlusi iš Lietuvos Į 

Clevelandą, Ohio, Telšių 
Rabinų Kolegija Naujųjų 
Metų proga atsiuntė Gen. 

savo “dučę,” reikalui atėjus Konsului J. Budriui sekantį 
tą pati darys iriStalino “sau- lietuvių kalba pasveikini- 
lės” garbintojai. mą:

Su Mussolinio fašizmu “Naujų Metų proga turi- 
jau baigta, kaip baigta su jo me garbę linkėti Tamstai 
žentu Ciano. Mussolinis bus 
tol, kol Hitlerio legionai 
valdys šiaurinę Italiją. Išvi
jus iš Italijos nacių armijas, 
neliks ir “republikoniškų 
fašistų.” Ir daugiau, sumu
šus nacių Vokietiją, taip pat 
negarbingai turės žlugti 
Hitlerio nacizmas. Laimė
jus demokratijoms, eis pas 
velnio močiutę kiti Europos 
diktatoriai, dideli ir maži.

Sausio 10 dieną Berlyno ciano Gottardi. 
radijas pranešė, kad Vero
noje, šiaurinėj Italijoj, pasi- Tullio Ciannetti, 
baigė didelė “valstybės iš- mirties. Jis buvo pasmerk - 
davikų” byla. Mirčiai buvo 
pasmerkti 18 fašistų, jų tar
pe Mussolinio žentas, gro
vas Galeazzo Ciano.

Visi pasmerktieji T 
nariai Vyriausios Fašistui, 
Tarybos. Jie nusikalto tuo, ijjjos ambasadorius Anglijo- 
kad 1943 metų liepos 25 die- taipgi fašistiniu korpora- 

cijų prezidentas.
Grovas Galeazzo Ciano 

taip pat buvo labai slidus 
vijurkas. Visur ir visada jis 
rėmė Mussolinio režimą. 
Galima saįyti, daugeliu at- 

! vėjų Ciano' buvo Mussolinio 
dešinėji ranka. Ciano pašli
jo vien tada, kai buvo aišku, 
kad Italija yra pralaimėjusi 
karą. Jis ir daugelis kitų 
Mussolinio sėbrų, balsuoda
mi už pavarymą Mussolinio, 
padrąsino karalių Emanue- 
lį. Aiškų, kodėl taip daryta 
—kad išgelbėti savo locnus 
kailius! Ir Ciano ir kiti jau 
žinojo, kad Italija turės pa
siduoti : žinojo, kad jie ir 
Mussolinis laukia bausmės, 
kaip karo kriminalistai. Tad | 
norėta paaukoti tik “dučę.”! 
Bet vėliau šį išgelbėjo Hitle-, 
rio parašutistai ir šiaurinė 
Italija, kurią valdo Hitlerio i 
legijonai, dabar turi naują 
lėlių vyriausybę, su Mussoli- 
niu priekyje. Ji yra žinoma 
kaip “republikoniškų fašis
tų vyriausybė.”

Taigi, fašistas fašisto at
sižadėjo; giminė savo gimi
nę išdavė. Ciano žygis—Ita
lijos fašizmo gėda. Gal dėl 
to vėliau atsirado naujas fa
šizmas 
kas.” Gal...

Keršydamas buvusiems 
savo sėbrams. Mussolinis 
juos atidavė “teisingumo 
organams.” Kartu jis paau
kojo ir savo poniškos kil
mės žentą, Galeazzo Ciano.

Mes visą laiką sakėme, 
kad fašizmas, tai paškud- 
niausiu ir labiausiai sava-, 
naudiškų avantiūristų gau- ■ 
ja. Itališkasis fašizmas atė
jo kaip “gelbėtojas” Itali-j 
ios — aišku, nuo “raudono- • 
jo- pavojaus.” Reikia sakyti 
tiesą, jam gena dalimi pačre2'' 
jo rusiško bolševizmo raugų '' 
apktėštas' įtafii d^binihK^ 
iud ėjimas. Tąi buvb labai '- 
budingas supuolimas: la
biausiai atsilikusios Rusijos 
ir netoli bėgusios Italijos 
“radikalai” užsimanė gel
bėti darbininkų judėjimą, 
kurti socializmą.

Tik vienas kaltinamųjų, 
išliko nuo

tas 30 metų kalėjimo.
' Reiškia, 13 Vyriausios Fa- sėbrams buvo lengva išduot 
y?* __ . _ • i t _ • i»rv»lzo"lni nfAuicšistų Taiybos narių dar lais
vėje. jų tarpe ir grovas Dino

buvo. Grandi — slidus fašistinis 
: vijurkas ir buvęs fašistų Ita-

ną pasisakę už prašalinimą 
Mussolinio. Tą dieną, kaip 
žinia, Mussolinis buvo pa
varytas; jo vietą užėmė, 
maršalas Pietro Badoglio.

Nors mirčiai buvo pa
smerkti 18 fašistų, bet baus 
mė buvo pravesta tik še 
šiems—jų tarpe ir Mussoli 
nio žentui Ciano. Penki bu 
vo sušaudyti, vienas pa 
smerktas kalėti. Kiti pa 
smerktieji yra pabėgę.

Kartu su Mussolinio žen 
tu Ciano buvo sušaudyti dai 
šie asmenys: maršalas Emi 
Ii o de Bono, Giovanni Mari 

■ nelli, Carlo Pareschi ir Ln

daug laimės ir pasisekimo. 
Tikimės, kad išvadavimo 
diena artima ir meldžiamės 
trumpu laiku matyti musų 
brangią Lietuvą laisvą ir iš
vaduotą, valdomą brolišku
mo ir Dievobaimingumo .
dvasioje visų jos piliečių ir kaip Baltieji Rūmai, vieš-- 
žmonijos labui. sagėms pakvietimus iki šiol

“Su pagarba: Rabinas E. įteikdavo per kurjerius. Da-
M. Blochas, prezidentas; bar, esant stokai darbinin- 
Rab. Ch. M. Katzas. dėka- kų, pakvietimai siunčiami 

K. V. nas.” ' paštu.

STOKA TARNAUTOJŲ.
Jungtinių Valstijų prezi

dento rūmai, kitaip žinomi

stokai darbinin-

I 
» 
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opiežius yra Kristaus |
I

AR ROMOS

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama lairai ir aplinkybes kada į Pasauli atėjo 
Knatas. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms. ’ ,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antįjockijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaline Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę 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 rr jų darbai 
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas J L Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Franeuzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revėliucijų išsaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
»KYRHjS Viši. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kita* bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa- 
veiAkiniai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KifiKVIENAM KOMOS KATALIKUI reikėtų pemkaityt tų 
knygų. ien> joje ras daug reikalingų dalykų ir geržatMoai a»le» 
susipažint su via* katalikiškos baznyču* prasHmii.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria tari
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimų skaito ka 
smioių plačios visuomenės, ypatingai r*&etu ta saM 
lyti, taip aiškins »*Vn knygoje kun M Vuia4iį*į-

Knyga apie* ŽBO puslapių, didelio IJfrrt ‘sWkt
Aatitaia viršeliais, gražiai ndabrinėfir fe įspaostss kny

gos vardas, KAINA S2.00.

r v irtam popieros viršeliais, kaina 11.25. ,

Gslmta gaut pas audrių, sekančiu adresu;

REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA

. Taipgi galima gaut tų knygų nnordyta kAina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
@6 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. ' ‘ '1 • *

Tai yra vienintelis veikalas, kuris -neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 

įgalima be baimes naudotis gyvenimo smagumą.s ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atBakys jums net į tokius klausimus, ku
riu jųš kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo-klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas "sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina ^Teisingas Patarėjas:” 
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

se,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta

Jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras?
’yžią barstymas jauniems afrt gal

vą? “Medaus Mėnuo?” £ I
Kas reikia jaunai merginai žinoti 

prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus gerinsią tekėti ir
vesti?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt veiką? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomią informaciją.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai*. 
Kaip prasidėjo pasaulis -Iš kurlr kaip Atsirado žemė?—dKaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir daHg-daug kitų jdomty dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Weflso “Pasaulio Istorija,” J ortam “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civifisacijos Bvvliucija,’’ BoelstA^s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Šernai Thnrths” ir daugy ?ė Mtų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas aanraose. Kaina $149 iJždlsakykit “Teisingą 
Patarėją.”

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

Kodėl tuloe moterys neturi vaiki;, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti ? “Tei
singas Patarėjas'’ pasakys jums vis- 
k^kas reikia žinoti, kad vaikai butą 

sveiki -ir grąžąs? Kaip turi užartai- 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdiki?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų 'būt už

drausta kalbėt apie-šeimyniškus rei
kalu.?

I visus šiuos k^kushnus “Teisingas 
Bieko

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.
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Vietines Žinios
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SMARKUSIS KUNIGAS 
JUŠKAITIS.

Kunigai Švagždys ir Pakai* 
nis jam tik “barankos 

•kylė.”
r '

Visose Amerikos lietuvių 
kolonijose šįmet ruošiami 
mitingai Lietuvos nepri
klausomybės dienai pami
nėti. Nors Lietuva šiandien 
neša sunkią nacių okupaci
ją, bet Amerikos lietuviai 

, nepamiršta savo tėvų kraš
to ir rengiasi iškilmingai 
minėti Vasario šešioliktą.

Susidomėjome Vasario 
Šešioliktos paminėjimu ir 
mes. Cambridge’aus lietu
viai. Lietuvai Remti Draugi
jos vietinis skyrius nutarė 
surengti prakalbas ir išrin
ko komisiją. Ton komisijon 
teko įneiti ir man, žemiau 
pasirašiusiam. Kadangi vi
sos demokratiniai nusitei
kusių lietuvių srovės šian
dien bando veikti bendrai, 
tai ir mes norėjome taip da
ryti. Buvo sutarta kreiptis į 
Cambridge’aus lietuvių pa
rapijos kleboną, kun. Juš
kaitę, kad veikti bendrai.

Nutarta padaryta. Nuėjo
me pas kun. Juškaitę ir per- 
statėm dalyką. Maniau, kad 
musų klebonas mielai pri
tars ir turėsime bendrą Va
sario Šešioliktos minėjimą.

Išėjo kitaip. Kun. Juškai
tės visaip išsisukinėjo, viso
kius klausimus mums statė 
ir visas musų pasitarimas 
baigėsi tuo, kad bendro Va
sario šešioliktos minėjimo 
Cambridge’uje nebus!

Bandžiau kunigą perkal
bėti. Minėjau visą eilę kolo
nijų, kur bendrai veikiama. 
Pasakiau, kad tokie žymus 
dvasiškiai, kaip kun. Švagž-
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Nesveikaprotis užpuolė 
tris moteris.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.:------—------

REIKALINGAS
Patyręs laikrodžių taisytojas

Darbas užtikrintas ant visados. 
Mokestis gera. Kreiptis “Keleivio” 
ofisan. . į (-)

Havferhill’o gaisrininkai 
įteikė miesto valdžiai rėika- 
lavfrną padidint jų algas.
—_________ — ________ _________

DR. D. PILKA
Ofino Valandos: nuo 2 iki 4. t 

i ir nuo I iki &

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328
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Aštuntas Puslapi
p 1 _■ lpi * .1 ■ III ■■

•AICTORY

r TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
J /C (LANDŽIUS)

i Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 
' ‘. Ausų, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-BAY Aparatų.

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

;534. BROADWAY, 
“■ SO. BOSTON, MASS.

........................... —■

DRG.L. KILLOtiY
MLSCOLLAY SQUARE» Koom 22
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

' arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
- Nedęliom, nuo 10 ryto iki 1.

Brocktono lietuvių vaju* 
karo bonams' pardavinėti.

Sausio 18 d. prasidėjo

p
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I Liętuv&i Remti Draugijos 
bazarui pasibaigus.į j

_______ __ ji Ačiū aukotojams, kurie
4-tos Karo Paskolos vajus.'Į malonėjo duoti bazarui vi

rtą vajų stoja Montellos ir 
Brocktono lietuviai. Bend
ras Brocktono Lietuvių Ko
mitetas, kuris susideda iš

Sudėjo $100 Lietuvos At- į 
stovybei Londone palaikyti. •

Lietuvių Jaunimo Ratelio Brocktono Lietuvių Tary 
vakarienėj praėjusių metų b°s ir, Federacijos,, 
pabaigoje gauta iš patrijo- bonams paraavmėtL "saa 
f“ s j & f j 23 dieną. Nuo 2 yąhstingų lietuvių $70 aukų. Ra
telis pridėjo iš kuklaus iždo 
$30.

Aukavo šie asmenys:
Kazys Pratapas $6. 

Kasmauskas, J. Tuįnyla 
adv. F. J. Bagočius, po $5; 
po du doleriu aukavo: adv. 
J. Gailius, J. ir A. Januške
vičius, K. Vileišis, Pr. Raz- 
vadauskas ir A. Sakalis. Po 
vieną dolerį aukavo: J. Le- 
kys, adv. J. Grigalius. Za- 
letskas, adv. S. Shallnienė. 
St. Mockus, adv. A.O. Shall- 
na. V: Bukauskas, Dr. A. L. 
Kapočius, A. Kūčias, inž. 
J. P. Kiškis, A. Matjoška. 
adv. K. Kalinauskas, A. Iva
ška, S. Zavackas, J. Arlaus
kas. p. Bgmatskas(?), K. 
Kilkus, G. Stukas, P. Karso- 
kas, S. Giedraitis, J. Jan
kauskas, J. Kropas. A. Na- 
maksy, J. Klimas. M. Plevo- 
kienė, A. Laurutis, K. Kle- 
vokas, M. Venys, St. Am- 
broząs, A. Plevokienė ir p. 
Enginis.

Išvardintų asmenų aukų 
vra $62 ir smulkiu $8. L. J. 
Ratelis pridėjo iš kasos $30, 
kartu sudalyta $100. Minė
tos aukos pasiųstos I ietu- 
vos atstovui p. B. K. Balu
čiui Londone. L. J. R. vardu 
dar kartą tariu nuoširdų dė
kui visiems aukotojams.

Antanas Matjoška. 
L. J. R. sekretorius.
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šokių daiktų, bazaras pavy
ko labai gerai ir pelno Drau
gijai liko apie $100. Publi
kos buvo pilna Sandaros 
svetainė. Daiktų buvo suau
kota 1 J gražių ir vertin
gų. B gintarinių karolių 
iki $5(J vęrtės.

No ^daiktai buvo perka
mi la i gyvai, tačiau visų 
nespėta išparduoti. Liko da 
brangių dalykų, tarp jų ir 
šniūras gintarų. Tie bus lei
džiami laimėjimui, ir Lietu
vai Remti Draugija tikisi 
padaryti dar kitą $100.

Šiuomi tariame nuoširdų 
ačiū visiems aukotojams ir 
rėmėjams.

Rengėjų Komisija.

■■ n. —
1M- TBObridge 6380

Dr. Jobo Repshis 
(REPiYS) 

UrrUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 24 ir 8-8 

NcMHomiB ir ftrenUdieniBi*:
• «8o.l0 iki 12 ryto*

878 HARVARD STREET 
Inrnn st. arti Centrai vkr 
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šv. Roko parapijos. ę 
nėję. Montelloje, b’uss 
lis sujudimas: bus prakal- 

I bų, dainų ir bus Karo Bonų 
pardavinėjimas. Bonų pri
statys Brocktono Savings 
Bankas. Kas pilnai užsimo
kės, tas gaus boną ant vie
tos.

Kurie turi pirmiau nusi
plikę bonu, bet da neužre
gistravę, prašome tą dieną 
ateiti ir užregistruoti juos. ! i 

Rengėjai.

South Bostono Lietuviu 
Komitetas ruošiasi 4-tai j 

Karo Paskolai.
Susivieniję South Bostono į 

lietuvių komitetai karo'pa-| 
i skoloms remti dabar uoliai ; 
ruošiasi 4-tai Karo Paskolai, 
kuri prasidėjo 18 sausio ir 
tęsis apie mėnesį laiko. Va
sario 13 d. South Bostone 
įvyks milžiniškas mitingas 
tos paskolos bonams parda
vinėti. Dalyvaukite visi, ■:

' Komitetas.

Apsi vedima i sumažėjo, 
gimimai padidėjo.

Bostono sveikatos reika
lų Itomisionierius Dr. Gate- 
ly sako, kad pernai metais 
buvo mažiau apsivedimų, 
bet užtai butą daugiau gi
mimų. Viso gimė 7 IŠ,950 
kūdikių.

Tai buvo antri “rekordi-! 
niai metai” nuo 1918 metų. 
Tais metais Bostone turėta 
20,063 naujagimiai.

Apsivedimų pernai buvo 
nedaug, vos 9,530 — 1,731 
mažiau, nei 1942 metais.

Kaip saugotis influėnzos.
Kad apsisaugoti nuo in- 

fluenzos, sveikatos depar
tamento viršininkas pataria 
gerti daug vandens, kavos, 
arbatos ir vaisių sunkos, bet 
vengti svaigalų. Ir nereikia 
karštų maudynių. Jos pake
lia temperatūrą, o paskui 
žmogus atvėsta ir greit ąp- 
serga.
Taxi vežikai grąsina streiku

Bostono taxi vežikai grą- 
sina streiku. Skundžiasi, 
kad policija juos persekio
janti. Mat, policija turi daug 
skundų, kad taksimenai iš
naudoja publiką, imdami 
daugiau atlyginimo,' negu j 
reikia imti.

Kovo mėnesyje prasidės 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus. Norima surink
ti 200 milionų dolerių. Bos
tonui yra skiriama 4,641.- 
000 dolerių kvota.

Pereitos sąvaitės pabai
goje kainų administracijos 
ofisas paskelbė naują pa
tvarkymą, kuriuo kainos žu
vims sumažinamos 20 nuo
šimčių.
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Pakvietimas ant arbatėlės.
Sekmadienį, sausio 23 d., 

2-rą vai. po pietų, Stepono 
Dariaus Posto 317, Ameri-

dys-' ir kiin. Pakalnis stoja can Legion, Ladies Auxilia-
už bendrą veikimą Lietuvos 
klausimu. Nei iš šio ir nei iš1 
to, kun. Juškaitis sulenkė 
du pirštu ir parodęs juose 
esančią skylę, pareiškė: 
“dėl manęs jie reiškia tik 
šitą...”

Vadinasi, kunigai Svagž- 
dys ir Pakalnis tėveliui Juš- 
kaičiui reiškia tik barankos 
skylė! Can you beat it?

Gaila, kad kun. Juškaitis 
toks užsispyręs, kad negalė
jome susitarti ir Cambridge 
neturėsime bendro Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mo. Buvau manęs tą inci
dentą užmiršti, bet negaliu. 
Man rodos, kad tūli musų 
kunigai eina pertoli. Tegul 
visuomenė tai žino ir savo 
išvadas daro. J. Andrews.

Mažėja automobilių 
skaičius.

Bostone ir visoje Massa- 
chusetts valstijoje mažėja 
automobilių skaičius. Per
nai registracijos ofisui su
grąžinta 60.000 “pleitų.” 
Šįmet naujų registrantų 
skaičius kiek padidėjęs, bet 
spėjama, kad iki metų pa
baigos bus pašalinta nuo 
gatvių ir vieškelių “15 ar 25 
tūkstančiai” senų automo
biliu. . .

Kai kurie žmonės tikėjosi 
“šeimynišką važmos klausi
mą” išrišti dviračiais. Bet 
neišriš, nes musų valstijai šį 
mėnesį skirta kvota yra Vos 
700 dviračių.

fa tNamaksy paskirta*. 
' miesto asesorium.
Majoras rTobinpaskyrė 

p. A. Namaksv pirmuoju 
miesto asesoriaus asistentu. 
Jį rekomendavo šitoms pa
reigoms South Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos Ko
mitetas, kuris susideda iš 
adv. Grigaliaus, d-ro Kapo
čiaus ir adv. Kalinausko.

Linkime p; Namaksiui 
geriausio pasisekimo .naujo
se pareigose

ry, savo patalpose, 265 C st., 
So. Bpstonę, r rengia gražų 
popietinę 1 pasilinksminimą 
su arbatėle ir skaniais pyra
gaičiais. Visos narės ir drau
gės yra kviečiamos atsilan
kyti ir atsivesti savo vyrus, 
kad visi kartu galėtume prie 
įvairių žaislų smagiai pra
leisti laiką.

Kviečia Ladies Auxiliary.

Kurie nematėt—laukit 
48 metus!

Pereito penktadienio ry
tą buvo vieno musų saulės 
palydovo, planetos Jupite
rio užtemimas. Jį buvo ga
lima- matyt vien žiūronų pa
galbą.

Kurie to užtemimo nema
tė, turės laukti kito užtemi
mo, per . 48 metus! Tada 
bus "kitas Jupiterio užtemi
mas." <

Moterys gaus čeverykų 
be štampų.

Kainų administracijos 
ofisas skelbia, kad nuo sau
sio 17 iki sausio 29 d. mote
rys galės nusipirkti po porą 
čeverykų, trijų ’ dolerių ver
tės, be racionavimo stam- 
pos. Patvarkymas liečia ne 
tik Bostoną, o ir visą šalį.

• - \ W ■- ■

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį 
nedėldienę iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika.
• j 2. Dainininkas Ignas Ku
biliūnas ir jo akompanistė 
Elena Žukauskaitė iš Dor- 
chesterio.

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass.

1

Jaunas nesveikaprotis iš 
Arlingtono, pereito šešta
dienio vakarą užpuolė ir su
žeidė tris moterys. Tai įvy
ko Farminghame. Vigrolio 
yia ex-jurininkas, tūlą lai- 
lą buvęs nesveikapročių li
goninėje.

Piktadaris suimtas ir pa
dėtas į kalėjimą.

Rado nužudytą banditą.
Blanchard šalykely, Cam- 

bridge’uje, policija rado su
šaudytą banditą Arthurą 
Duffy. Buvo tai paskilbęs 
Bostono banditas ir vagišis, 
prieš kurį užvesta keliatas 
bylų. Kas jį nužudė, dar ne
išaiškinta. Spėjama, kad 
Duffy buvo sušaudytas kitų 
banditų.
Banditai pagrobė $33,000. i

Prie Trinity bažnyčios 
šventoriaus užpereitą savai
tę du banditai apiplėšė 
Copley Plaza viešbučio ka-i 
sininką ir jo palydovą, nešu
sius į banką $17,000 pini
gais ir $16.000 čekiais. Plė
šikai dar nesurasti.

REIKALINGAS AGEN- 
T A S, \ ,

Kuris moka lietuviškai ir 
. angliškai.

Didžiausią šios rūšies organizaci
ja pasauly, daro biznį kožndj,.U. S. A. 
valstijoj, Kanadoj ir Alaskoj, reika
lauja vyro kuris galėtų sueiti su lie
tuviais ir amerikonais. Visas reika
lingas patyrimas ir įrengimas yra 
duodamas dykai, be jokio primokėji- 
mo iš salesmono pusės. Jam taipgi 
padės pusvalandžio Radio Programa 
nėr Mutual tinklą, nuo krašto . lig 
krašto. Asmeniškai pasimatyk su 
Mr. Harold C. Wilde, 412 Little 
Bldg., 80 Boylston st., Boston.

Panedėliais, utarninkais ir seredom 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. popiet..

REIKALINGI 
DARBININKAI 

RESTORANUI
Reikalingi porteriai* valytiįi ,! 

grindis ir stalus- $27/per sa
vaitę į valgis. Kreipkitės po 
10:30 iš ryto. :

Blinstrub’s Village 
304 Broadway, S. Boston.

Dr, Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas.

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

180 HUNTINGTŲN AVH, 
BOSTON, MASS. 

TeL Coramonvealth 4570,

Neteko 140 dolerių ir 
geltonplaukės.

Į Bostoną buvo atvykęs 
Devens stovyklos Gerald 
Memthem. Norėjo praleisti 
sekmadienį gražių Bostono 
geltonplaukių kompanijoje. 
Geltonplaukę jis susirado, 
bet neteko $140, kuriuos 
policija atsisako surasti. 
Geltonplaukė buvusi taip 
meili, kad Merrithem jai 
patikėjęs savo piniginę. Ji 
ėjo apmokėti už valgį ir 
dingo, lyg akmuo vandeny.

Uždarė seną teatrą; kiti 
suvaržyti.

Po Naujų Metų įsigaliojo 
įstatymas, varžąs teatrus ir 
šiaip viešų sueigų vietas. 
Įstatymas reikalauja geres
nės apsaugos publikai. Pa
sėkoje to, vienas teatras jau 
uždarytas. Tai Bijou teat 
ras, 1880 metais buvęs Bos
tono pažiba.

Kiti teatrai gerokai su
varžyti. Einant nauju įstaty
mu, į juos negalima leist 
“rekordiniai skaičiai” žmo
nių, kas daryta iki šiol.

I . ■ fa-.............

Vaikėzai išgrozdė bažnyčią.
Užpereito sekmadienio 

popietyje nežinomi vanda
lai, tur būt jaunuoliai, įsi
veržė į metodistų bažnyčią 
Somervillėj. Rasta daug'su- 
daužytų lėkščių, sunaikintų 
bažnyčios rekordų ir kitko.

Jaunieji palaidūnai tur 
būt jieškojo kokių nors ver-

-fHAT I? l

[Gorro^^i^i

negerai.
Boston Edison Company

.niekad nekilk elektriško 
tt»rtefio j vandenį. Išvalyk jį at
karpai su drėgna/skepetele. Toas- 
tenu dnh»r UI-; __ <tingesnių daiktų, bet jų ne- **rni r ,abai 8unku 

radę, daužė lėkštes ir naiki-1 Boston Edison Compaav 
no rekordus. i____  9 ™ .r
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DAKTARAI

J. L. Pasakomis '
OPTOMETRISTAS

'i ■ - ■

Ofise valahdba:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Sorpdoraia:
Nuo S ryto iki 18 <!•■«.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MAS8.

—.a^,—— 
Thi. 28624 *Gyv. 811» ‘

DrJoseph A.Gctidis ♦ 
OPTOMETRISTAS į 

Valandos: 9 iki 13 ♦ 
nuo 2 iki *, ♦ 
nuo 7 iki 

Seredom 9 Iki 
ir suaitarua.

AKIŲ DAKTARAS

TUADfvAPr MOiSfertO

ZIP<c£LIP

SAVEASHIP

M. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL So Boston 0948
Res. 87 ORIOLE STREET 

We*t Rozbury, Mas*. 
TeL Parlnray 1238-W

Vistiek ar jus dirbat 
rankų ar proto darbą, 

jums patiks stiklas 
tikrojo Ale, kada jus 
nuvargę ir ištroškę 

v- . *1 ‘ ■r

PRAŠOM GRAŽINTI 
TUŠČIAS BONKAS

S. BARASEV1ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETtTVTŲ GRABORIU8 IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Triaes. < 

254 W. Broadvay 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 25M 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Durchenter Are. 
TeL COLumbia 2537 ,

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PRRKRAU8-' 
TYTOJAI.

m RA ir f




