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’ Anglijos Valdžia Ta- 
Į rėsi su Lenkais.
Bando išlyginti rusų-lenkų 

skirtumus, bet nesiseka.
Pereitos sąvaitės pabai- 

■ goję Anglijos premjeras 
Churchill ir užsienio reikalų 
ministeris Eden turėjo ilgu 
pasitarimų su tremtinės len
kų vyriausybės vadu, prem
jeru Stasiu Mikolajczyku. 
Pasitarimų tikslas—išlygin
ti skirtumus tarp rusų ir len
kų. Pasitarimuose dalyvavo 
ii Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Romer.

Kadangi Maskva yra atsi- 
___  * ’ ‘ ; su dabartine 
jis vra lenkų vyriausybe, tai pade 

. tis darosi labai kebli. Kad 
• nedavus , Maskvai progos 
daugiau pulti lenkus, spau
dos atstovams neduodama 
jokių oficialių pranešimų.

Drakoniškas Į 
mas Okupuu 

Lietuvai

Liūdnos Kalėdos 
Lietuvoje. 

Neleido dovanas pirkti ir 
ruošti Kūčias.

Švedų spauda plačiai ra
šė apie “Kalėdų nuotaikas” 
Pabalčio valstybėse. Vienas 
laikraštis tas nuotaikas ši
taip pavaizduoja: - - _

Italijoj dabar eina atkaklus ro UpgS žiočių Ta? artimiau-1 - kalėdų nuotaikos Pabal-’ vedėjai Lietuvoje- 
mūšiai; 200,000 vokiečių i gia prie Romos. į čio valstybėse buvo niūrios atsakingais dėl J 

pavojuje. j Karo eigos stebėtojai ma-1 Jr 1.1U<?”0S;i okupan~ ^mybos sumažS
Pereito šeštadienio rytą no, kad ši kova bus sunki—-tų įsakymu, ba ciogyven- daroma skirtumo,. 

alijantų armija padarė na- panaši toms kovoms, kokių t?Jamsv ^u-įba mažėja dėl
ciams nelauktą siurpryzą. turėta už Salemo miestą. į cias. Kuldius to vakaro uz-,del nedavalgyi 
Didelės alijantų jėgos buvo ? Vokiečių armijai vado-'^nJ?Z1US T-* " tG* 
išsodintos užpakalyje naeiy vauja felLaifehs Kesser-1 ‘e'stf1,™ 
amijos fronto, apie 30 my.jiU Alijantų armijai vado

■vauja gererolas Alexander. 'keIiy skatikų vertomis 
i. Alijantams padarius nau-' sta pirkti dovanas tik krašto 
ją invaziją, visoje nacių apsaugos policijos šeimoms 
okupuotoje Italijoje kilo di- ir našlėms vyrų, kurie žuvo 
delis nerimas. Vokiečių už- mušiu laukuose"

Alij antai Iškėlė Armiją
Už 30 Mylių Nuo Romos

PAĖME NETTUNO UOS-' žinių, kad vokiečiai meta i 
TĄ IR ŽYGIUOJA 

TOLYN.

lių nuo Romos.
Puolimas buvo taip ne

lauktas, kad alijantų armi- 
j’a pradžioje neturėjo veik 
jokio pasipriešinimo. Visas 
savo jėgas vokiečiai buvo 
sukoncentravę žemiau Į pie
tus, prieš Anglijos ir Ameri
kos ir Francuzijos jėgas, ku
rios daužo vadinamąją 

* “Gustavo Liniją.”
Rašant šiuos žodžius, da 

nėra aiškių žinių, kiek jėgų 
ties Roma alijantai iškėlė. 
Aišku jau tiek, kad jų armi
ja šiuo tarpu randasi už 30 
mylių nuo Romos ir jau pa
ėmė Nettuno uostą.

tai

kovą savo • mechanizuotus 
dalinius. Smarkiausios ko
vos eina tarp Nettuno ir Tib-

delis nerimas. Vokiečių už- mušiu laukuose' 
frontėje atsirado būriai par- p - - - -
tizanų,„ kurie naikina gele- kad Kūčių vakarą 
žinkelius ir kitaip kenkia visi — vyrai ir i___
vokiečių karo pastangoms, dirbtų nacių kontroliuoja- 

'mose dirbtuvėse.

Priedais, okupantai Įsakė, 
į ir naktį 

ir moterys—

Keliuose šiaurės Italijos 
miestuose buvę didelių de
monstracijų prieš vokiečius. 
Eina masiniai areštai, neiš
tikimuosius italus naciai 
areštuoja ir siunčia toliau į fesorius Dr. Gerard Kuiper 

praneša, kad vienas devy- 
saudomi. ... . . i nių Saturno mėnulių, žino-

Kad padėjus įslaipm- mas kain Titanas, turi oro.

SATURNO MĖNULIS 
TURI ORO.

Harvardo kolegijos pro-

Sumažėjimas 
griežčiausiai 

mas “nusik
Nacių okupaci® valdžia 

išleido naują dekretą. Ei- 
’ nant juo. gamybos įmonių 

laromi 
kokio 

u Ne- 
gamy- 
:ų. ar 

V Įmonių 
vedėjams įsakyti žiūrėti, 
kad “darbo persobalas gs" ... 
tų nustatytą ir papildomą sakiusi tartis 
maisto kiekį.” Bet „_
juokingai mažas, žmonės vi
suomet alkani.

Įsakymas buvo išspaus
dintas “Deutschė Žeitung 
im Ostland” —^oficialiam 
nacių organe Pabalino vals
tybėse. Nacių o dar
sako, kad “p vimai
šiam įsakymui griež
čiausiai baudži

Tas įsakymas 
tas Pabalčio 
Latviją ir Estiją. 1

Kongresas Priima Turčiams 
Palanki! Mokesnių Įstatymą

»»

gau-

■ FABRIKANTAMS PALIE
KAMI DIDELI PELNAI.

Iš $2^75,600.000 taksų 
stambusis kapitalas ne
mokės nei ketvirtadalio.
Senato rūmai priėmė nau

ją papildomų mokesnių bi
lių. kuriuo uždedama žmo
nėms da $2.275,600.000 tak- 

buvo priimtas 
Ji dabai* svars- 
ir senato rūmų 
kad išlyginti

i i

ležinkelių tikėtų ir visos ei
lės tokių daiktų, kuriuos 
perka biednuomenė. Be to, 
$664.900,000 bus sulinkta 
iš padidinto pajamų mokes
nio. iš “pay-as-you-go” tak
sų. Taip pat pakelta mokes
nis už oro paštą—vietoj 6c., 

■ reikės mokėti S centai už 
Į laišką. Iš to manoma surink
ti apie šimtą milionų dole
rių.

Degtinei mokesnis bus 
padidintas visu trečdaliu.

čia. ir ki
bęs—

išlaipin*. kaip Titan
Pranešimai sako, kad in- tiems kai eiviams, alijantų Hadangi planeta Saturnas 

važi jai-buvo gerai pasiruoš; kai o aviacija dieną ir. naktį randasi laįiaj tpii nuo 
kon- -jės, tai manoma, kad ten 

i nėra gyvybės. Kartu nėra 
■gyvybės ir jo palydove, Ti- 
,tane. .

ta ir ji pravesta ‘^ebetihu 
akuratnumu.” Į krantą siun
čiamiems kareiviams padė
jo karo laivai ir daugybė 
lėktuvų. Vienas spaudos at
stovas, matęs invaziją, sa
ko: “Musų kareiviams ne
reikėjo muštis, jie ramiai 
lipo į krantą.”

Alijantų armija dabar čia. Jei taip bus, vokiečiai 
bandys perkirsti pajūrio turės kraustytis ir is Romos, 
kelius iš Romos į vokiečių Faktinai ir dabar vokiečiai 
armijos frontą. Jei tatai pa- kraustosi is Romos. Vokie- 
vyks, vokiečių armija bus C1U a™1-’°.s stabas Jau įskel- 
priversta trauktis, arba ji tos į siaurinę^Italiją. Is Ro- 
bus apsupta ir sunaikinta, j 
Vokiečiai tenai turį apie 
200,000 vyrų armiją, gal ir 
daugiau. Kad ištrukti iš tų 
kilpų vokiečiai pradėjo pa
šėlusias atakas. Į.

Antradienio rytą gauta sahtikius blogina ispanų fa- 
--------------------------------— Į ristų ir nacių agentų akiplė

šiškumas. Anglija veda 
pirklybą su Ispanija, perka 
apelsinus ir kitką. Bet pa- 

į staruoju laiku į apelsinų dė: 
ižes ispaniški fašistai deda 
;bombas! Viename laive, ku
ris vežė ispanų apelsinus, 

įkilo didelė ekspliozija, su- 
! naikinta tarp 200 ir 300 dė
žių.

Anglijos vyriausybė pa- _ _ _ .
reikalavo, kad generolas Ji buvo pasmerkęs mirti, 
Frankas savo blogadarius 5370 nuosprendį pravedė, 
suvaldytų. Jei ne—bus nu-į 

■ traukta anglų-ispanų pirk- 
lyba.

su. Bilius 
vienbalsiai, 
tys atstovų 
komisijos.
skirtumus. Spėjama.kad tie iki šiol imta $6 nuo galiom., 
skirtumai bus išlyginti ir bi- o dabar ims $9 už galioną, 
liūs liks įstatymu, jeigu pre- ‘ 
zidentas Rooseveltas jį pa
sirašys,

Bilius gali likti įstatymu 
ir prieš Roosevelto norą. 
Reikia dviejų trečdalių bal
sų senato ir atstovų rūmuo
se. kad bilių užgini—prezi
dentui jį vetavus. Tuomet 
bilius liks įstatymu ir be 
Roosevelto parašo.

Biliui priešinosi ir Roose
veltas ir iždinės departa
mentas. bet Kongreso poli
tikieriai to nepaisė. Padary
ta tai. ko norėjo stambusis keti.

Tai toks yrar naujasis mo-

Tuo budu iš biednuomt- 
nės ir vidurinės klasės žmo
nių—ir smulkiųjų biznierių 
ir profesionalų — bus su
rinkta maždaug $1.772.- 
900.000. Da stokuoja $502.- 
700.000. Iš kur tie pinigai 
bus paimti?

Tą pusę biliono dolerių 
sumokės korporacijos, iš 
taip vadinamo ‘‘pelno per- 
viršiaus.” Bet to i i suma, 
kaip matot, nesudaro nei 
ketvirtos dalies to. ką pa
prasti žmonės turės sumo-

4 r . . •

MASKVA TARIASI SU 
NACIŲ VOKIETIJA?

Švedų pranešimai sako, kad 
rusų atstovai nuvyko i 

Turkiją.
Tuoj po to. kai Maskvos 

“Pravda" įdėjo “telegra
mą” iš Kairo, kad anglai ir 
vokiečiai turėję slaptą pasi
tarimą dėl separatinės tai
kos, švedų sostinėj Stokhol
me buvo gauta tokia žinia:

į Turkijos sostinę nuvyko 

tiniai. Jų kelionės tfksTas^^ 
tartis su bolševikų Rusijos 
pasiuntiniais, dėl baigimo 
šio karo...

Toji žinia pirmiausia bu
vo paskelbta per radiją. Vė
liau ją pakartojo švedų 
spauda.

Nei Maskva, nei Berlynas tos 
tos žinios neužginčija. <’

VOKIEČIAI ŽUDĄ KRY
MO GYVENTOJUS.

Laivais vežą į jiSĖą ir ten 
juos niiiknu&UĮ

Maskvos ra paskel
bė sensacingą žinią. Sako " 
ma, kad naciški Krymo oku
pantai “be jokio pasigailėji
mo žudo civilius gyvento
jus.” Žudymo darbas veda
mas po priedanga evakua- 
vimo. Žmonėms įsakoma 
sėsti į Iaivus-baržas, paskui 
jie yra vežami į jurą ir ten 
skandinami.

Maskvos radijas mini du 
atsitikimu. Gruodžio 3 d. 
netoli Sevastopolio buvo su
sodinti į laivus 5,000 žmo
nių ir vėliau paskandinti. 
Gruodžio 6-7 dienomis na
cių gestapininkai taip pat 
susodinę į laivus “didelį 

_________ skaičių rusų,”, ir paskandi- 
i ESTIJOJE NUŽUDYTAS nęTZ___ _
HITLERIO KVISL1NGAS.

Pabalčio valstybių žmo
nės visomis jiems galimo- neturi progos ištrukti. 
mis priemonėmis kovoja na-. __________
ciškus okupantus. Karo in- POPIEŽIUS NEKLAUSĄS 
formacijų ofisas gavo žinią, NACIŲ,
kad Estijos sostinėj Taline 
prieš pat Naujus Metus bu
vo nužudytas vienas estų 
kvislingas, krašto apsaugos 
policijos vadas Voldemar 
Toomver.

Estų požeminis judėjimas 
ir

centracijos punktus ir susi
siekimo mazgus.

Už dienos ar kitos turės 
paaiškėti, ar vokiečiai bus; _________
priversti trauktis iš “Gusta-; PRIEš KAREIVIŲ TEISĘ 
vo Linuos, ar ne. Uz tos rai bijoti
linijos jie da turi “Hitlerio „ .
Liniją.’’ Gal reikės bėgti ir! Republikonai grūmoja tei- 
----  - - - - ----- smu, jei Kongresas priims 

bilių, kuris leis balsuoti ka
reiviams. tarnaujantiems 
užsieniuose. Girdi, “turės 
Įsikišti teismas.” kuris seka
mus prezidentinius balsavi
mus paskelbs nelegaliais.

Republikonai bijo, kad 
musų kareiviai gali balsuot 
už demokratus.

kraustosi iš Romos. Vokie-
Į - - — - - - -

mos pabėgo daug fašistų.

ISPANIJOS FAŠISTAI 
KENKIA ANGLIJAI.
Anglijos santikiai su Is

panija vėl pablogėjo. Tuos

APKALTINO 13 SUKČIŲ 
POLITIKIERIŲ.

Lansinge buvo apkaltinta 
13 Michigano valystijos sei
melio narių. Surasta, kad 
jie suktu budu bandė pra
vesti tris bilius, naudingus - “

sos.” Jos visiškai sudarko 
įstatymą, kuris musų vy
riausybei leidžia persvars
tyti karo kontraktus ir at
gauti stambias pinigų su
mas. permokėtas fabrikan
tams. Mat, darant kontrak-

; fabrikantai paskaito 
daugiau, negu darbas via 
velias. Todėl kontraktus 
persvarstant vyriausybė yra 
jau atgavusi dideles sumas 
pinigų. Tie pinigai butų li
kę fabrikantams, kaip pel
nas.

Fabrikantų agentai senai 
dirbo, kad butų atmestas 
įstatymas, leidžiąs persvar-

Stalinas Jau Diktuos 
Rumunijai.

“Atsakingiems užsienių 
rateliams” Maskvoje, Stali
no vyriausybė davė supras
ti. kad rusų ginčas su rumu
nais bus vien kaimynų gin
čas, į kurį neprivalo kištis 
svetimos valstybės.

Stalinas nori gaut rumu
nų Besarabiją ir sako: ru
sai nesikiša į Jungtinių Val
stijų ir Meksikos reikalus. 
Tai kodėl kitos valstybės 
turėtų kištis į Rusijos ir Ru
munijos reikalus?

Bet rusams neužteksią 
vien Besarabijos. Stalino 
režimas norės padiktuoti ir 
tai, kokią turės būt Rumuni
jos pokarinė vyriausybė. 
Šiuo tarpu kalbama tik apie 
buvusį kakalių Karolį., Mas
kva nenorinti kad jis gryž- 
tų į sostą. Bet to karaliaus 
nenori ir rumunai. Išrodo 
todėl, kad Karolio klausi
mas čia yra . keliamas tik 
“dėl visko,” neturint ko 
daugiau sakyti. Raudonajai 
armijai pasiekus Rumunijos 
rubežių, bus iškelti kiti ir 
dau svarbesni reikalavimai. 
' Stalinas eina Hitlerio pė
domis- Rur jisai nueis? i

I

McARTHUR NESI
LEISTI ROMĄ

Ties Garigliano upe ang
lų armija sudaužė nacių 
frontą. Jai dabar yra atida
rąs kelias į Romą — Apia 
kloniu. Amerikos armija 
tuo tarpu sudaužė nacių 

Maskvos “Pravdai” paskel- į Ges Mintumo miestu,
bus, kad tarp anglų ir vokie- _777- .
čių butą slaptų pasitarimų. ^£L DAUŽĖ BERLYNĄ 
Berlyno radijas daro seka-l Pereitos sąvaitės pabai- 
mų išvadų: į goję anglų karo aviacija vėl

ių koncesijų iš Londono ir Į tinę Berlyną. Vokiečių pra- 
Washingtono, 1 _
skriauda. Dėl to ir “Prav-! 
dos” žinia.

Savo propagandą naciai' 
veda ypač okupuotose šaly-'

• J* - • _ _ / v •

NACIAI NAUDOJASI 
MASKVOS PRASI

MANYMAIS.
£Įacių Vokietijos spauda 

ii* radijas dirba viršlaikį.

Krymas dabar yra apsup
tas raudonosios armijos ir 
sausumos kėliu vokiečiai

Nacių okupacinė valdžia 
buvo pasiūliusi popiežiui 
Pijui, kad jis apleistų Vati
kaną ir vyktų j Vokietiją. 
Nacių pasiūlymas buvęs at
mestas. *

ATIDARĖ MASKVOS 
GELEŽINKELĮ.

Pereitą šeštadienį raudo
noji armija išvijo nacius iš 
Mga miestelio, 30 mylių į 
šiaurryčius nuo Leningrado. 
Paėmus Mgą. atsidaro Mas- 
kvos-Leningrado susisieki
mas geležinkeliu-

I
NEPRIIMA KOMUNISTŲ 

KORESPONDENTŲ.
Anglijos karo vadovybė 

laikosi seniau priimtos tai- 
 _ ... syki ės, neleisti į karo fron- 

Bolševikai nori gaut nau-! daužė nacių Vokietijos sos- tus komunistų “Daily Wor- 
— - ' ~_________ ’ • -_____ . keno korespondentų. Jie__________  ____ -- korespondentų. Jie 

kitų tautų nešimai sako, kad anglai es3 nepatikimi.
praradę 21 bomberį.

MUŠA JAPONUS.
Naujoj Gvinėjoj Austra- 

se, norėdami gaut žmonių lijos ir Amerikos kareiviai 
simpatijos. ,vėl supliekė japonus.

RUSAI LAIMI.
Rusai skelbia naujų lai

mėjimų Leningrado fronte. 
Naciai pripažysta, kad jie 
netekę “tujų pozicijų.”

automobiliųi kompanijoms. £ kar0 Ir
Uz savo tnusą J>« eme ko į
kysius. . ... |

Kartu buvo apkaltinta da Bet tai nėra viskas. Papil- j
domų mokesnių bilius šutei- ’13 asmenų, jų tarpe keli au- . - 1 - ....

tomobilių kompanijos tu- km daug lengvatų fabiikan 
zai. tams ir bankininkams. Iš 

daugiau dviejų bilionų su
mos. kuri bus surinkta, fab
rikantams ir bankininkams 
reikės mokėti mažiau kaip 

armijos vieną ketvirtadali! Štai pa- • vinnnc t*

RUSAI PAĖMĖ NOVGO
RODO TVIRTOVĘ.

i Į raudonosios ; " ___ _______
rankas pateko dar vienas vyzdis* ' 
svarbus miestas, Novgoro- * Daugiau biliono dolerių 
das. Maskvos pranešimai norima surinkti iš padidin- 
sako, kad paėmus Novgoro- tų mokesnių ant gėrimų, 

atsiduria į pavojų visas drapanų, kosmetikų, įžan- 
į vokiečių frontas tarp Lenin-^gg (teatruose) tikietų, ge- 
' grado ir Novgarodo. 1 ———... . -----—

nutraukė ryšiu su * Lėktuvai
Vokietija. Puolė Londoną.

Pereitą sąvaitę švedų vy- Tai buvo pirma* didesnis 
riausvbė nutraukė kulturds puolimas nuo 1940-41 metų, 
ir mokslo ryšius su nacių 
Vokietija. Tai pasėka nacių 
agresijos Norvegijoje. Na
ciai įkalino ar deportavo 
daugiau 1,000 norvegų stu
dentų. ’

MACARTHUR NESI
TRAUKS.

Generolui McArthur su- 
,kako 64 metai amžiaus. Ei
nant priimta taisykle, jis 

Įgalėtų trauktis iš tarnybos. 
Į Karo sekretorius Stimsonas

Jis yra naudingas tik fabri
kantams ir bankininkams. 
Jiems liks daugiau pelnų, 
atpalaidavus karo kontrak
tų persvarstymą. Faktinai 
galės būti taip kad fabri- 

. kantai ir bankininkai da 
: laimės. Sumokėję valdžiai 
pusę biliono. jie gal uždirbs 

i kitą tiek.
Budinga, kad senato rū

muose neatsirado nei vieno 
i senatoriaus, kuris butų bal
savęs prieš šitą bilių. Dabar 
reikia pažiūrėti. 
Rooseveltas. kai 
šį bilių pasirašyti.

Washingtono 
kalbama, kad prezidentas 
Rooseveltas šį bilių vetuos, 
vadinasi, atmes. Bet taip pat 
kalbama, kad atstovų ir se
nato rūmai jį vėl priims iš 
naujo. Jei šitaip bus, tai bi
lius liks įstatymu ir stambu
sis kapitalas bus pasiekęs 
didelio laimėjimo. Nauja 
šio karo našta teks nešti tik 
biednuomenei ir vidurinės 

j klasės žmonėms.

ką darys 
jam teka

rateliuose

MASKVA REIKALAUJA 
“ČISTKŲ” AMERIKOJE.

Maskvos žurnalas “Karas 
ir Darbininkų Klasė’’ davė 
redakcinį straipsnį. Jame

.kalbama apie “naują gaiva
lą,” pasireiškusį Ameriko
je. Jisai — “defitistai” 
“apyseriai.” 
manymu, nuo jų reikėtų ap» 
so valyti.

| Rusų supratimas apie ap
sivalymą — prie sienos ir 

į baigta!

FEDERACIJA ATMETĖ 
J LEWIS’O SĄLYGAS.

Amerikos Darbo Federa- 
______ , _r—------------ cijos vadovybė atmetė ang- 

nacių bombanešiai buvo su- liakasių unijos vado Lewis’o 
Į naikinti._________________ "1------ =:-----------------------

Londono priemiesčiams 
padaryta šiek tiek žalos. Bu-

V A • • • . • V

Pereito šeštadienio ryta 
nacių karo aviacija padarė 
didelį užpuolimą ant Lon- 
dono. Jau nuo 1940 ir 1941 
metų tokių puolimų nebuvo.

Bandymas naciams nepa
vyko. Londono pranešimai 
sako, kad tik menka dalis 
lėktuvų prasimušė pro prieš
lėktuvinę apsaugą. Astuoni

“defitistai” ir 
Rusų žurnalo

sąlygas, kokiu ns no ėjo sų- 
gryžimui j Federaciją. Jam 
pasakyta, kad gali gryžti to-

tačiau pareiškė, kad gene-j vo užgauta ir viena prieš- mis pat sąlygomis, kokių tu
mias McArthur nesitrauks, lėktuvinė slėptuvė rėjo pirm išstojimo jrolas McArthur nesitrauks. | lėktuvinė slėptuvė rėjo pirm išstojimo
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| Amerikos Lietuvių 
Visuomenę

Antras Poslapis

Kas Sąvaitę
desnė ir stipresnė. Todėl ir 
dabar Lenkija neturėtų būt 
Cųrzono Linijai priešinga.

Taip galvoja Amerikos
spauda.

Ir reikia pasakyti, kadi ---------------
lenkų vyriausybė Londone' Artinasi Vasario Sešiolik-’priklausomybę visoms taų- 
dabar sutiko Curzono Lini- toji, Lietuvos nepriklauso-1 toms, kurios neteko jos prie- 
ją priimti kaip pagrindą de- mybės paskelbimo 26-tos vartos keliu.
—j.— rr- •- —- ąkaktuvės. Visi . Demokratinės valstybės

t Amerikos lietuviai yra ragi- Šitų Rusijos pretenzijų ne- 
likos santvarkoj, kur komu-’santikius ’ su Maskva, kad narni jas iškilmingai pami- priįažųio ir, 

ir avalinę Sovietų rojui. ! santikiar bus atsteigti., -
. lenkai paprašė, kad tarp jų Lietuvos ateitų.

Ir nežiūrint kad Sovietų ir Maskvos patarpininkautų! Lietuva pergyvena jau 
Sąjunga per 25 metus pasie- Amerikos ir Anglijos vai-i antrą okupaciją dabartinia- 
kė “didesnių laimėjimų,”■ džiu organai. *-----

Bet nežiūrint šitokio A- 
merikos “šlykštumo,” šitas 

į Reinoyvitz-Reynolds negryž- 
daro tokius*'SIJbuk1S.”"bėt !?b’0Ts; £» Tetinį '»

n.v- n «<rM-nvanmmM AmA le atsteigti diplomatinius Ameniaįs a munisto laišką, • kuris labai 3 s^ntva^ko? r komi'santikius su Maskva, L ’ 1 
kompromituoja lietuviu var /1.k®s. sant.varkoJ.’ ™ komu but„ galima derybas prade- nėtf 
dą amerikiečių akyse/ ' Ristai renką senas drapanas '

Laiško autorius vadina 
save “lietuviu,” “Lietuvoje 
gimusiu.” tik pakeitusiu sa
vo “lietuvišką” pavardę. 
Lietuvoje jis buvęs Reino- 
witz, o dabar—Dr. Louis 
Reynolds.

Jis turėjęs iš Reinowitzo 
kailio išsinerti dėl to, kad 
buvęs “klasiniu instrukto
rium” vienoj mokykloj ir 
mokiniai negalėję jo “lietu
viškos” pavardės ištarti.

Dėdamas jo laiško ištrau
ką į savo laikraštį, “Mir- 
ror’o” redaktorius sako iš
leidęs visus keiksmažodžius, 
kokiais tas “klasinis instruk
torius” koliojąs tą laikraštį 
ir Amerikos santvarką.

Tarp kita ko, tas cibulizuo-
tas “lietuvis” rašo:

“Skaudžiausius smūgius Fa
šizmui ir Nacizmui pylė ir te- 
bepila didžiausis politinės ir 
ekonominės laisvės ėampijo- 
nas: Sovietų Sąjunga. Tamsta 
junti savo pasąmonės gilumo
je ir žinai kad atstovauji pase
nusią ir griūvančią santvarką, 
kuomet Sovietų Sąjunga yra 
pirmtakunas jaunutės ir ga
lingos sistemos, kuri atjau
nins ir sustiprins visą žmoni
ją- Tamsta priguli prie šlykš
čios, savo laikus atgyvenusios 
praeities, kuomet Sovietų Są
junga priklauso jaunai, gra
žiai ateičiai.

' “Niekas neginčija, jog ja
ponus reikėtų sunaikinti’ kad 
atkeršyti už klastingą užpuo- 
įima ant Pearl Harboro. Bet 
šiaip jau japonų karas yra 
grynai kapitalistiškas karas. 
Niekam nesvarbu, ar Azijos 
Rytų gyventojus turi paver
gęs ir išnaudoja Anglijos, A- 
merikos 
lizmas. 
yra tik kova tarp konkuruo
jančių 
velniais.
mą, ar jis vienos šalies, ar ki
tos? Jeigu rytoj kokia netikė
ta gamtos katastrofa sunai
kintų kapitalizmą visame pa
sauly, niekas jo neverktų, iš- 
iskynis sajujalę ^lėšikų-turtuo- 

’ nu, kuriems jis reikalingas, f 
“Sovietų Sąjunga per 3-5 

metus pasiekė didesnių pra^ 
menės laimėjimų, negu visi 
jūsų pramonoės vadai yra pa
siekę per 200 metų. Tai kam 
tas kapitalizmas reikalingas?"’

Padavęs šitą ištrauką,
“Mirror’o” redaktorius ke-, 
lia klausimą, ar gerai Ame- ( 
rika daio priimdama į savo 
piliečius tokius žmones, 
kaip šitas “lietuvis.” “kuris 
spiaudo į mus ir i musų san
tvarką?” Jam, girdi, vistiek 
pat, ar “Amerikos ar Japo
nuos kapitalizmas.” Ir todėl 
jam nesvarbu, ar mes nu-, 
veiksime japonus, ar japo
nai mus. Jam nesvarbu, kad 
musų vyrai dabar miršta Pa
cifiko vandenyne, grumda
miesi su Amerikos priešu- 
japonu. Reinowitz - Rey
nolds tiki tiktai į kerštą. Ja
ponus vertėtų sunaikinti, jis 
sako, bet vien tik dėl to, kad 
patenkinti savo kergtą. Šiaip ‘ ; 
jau tarp japonų 'ir amerikie-. 
čių jis nemato jokio skirtu
mo.

Amerikai jis neturi gero 
žodžio, čia iam nėra nieko 
gera. Amerikos santvarka, 
tai šlykšti praeitis ir ji jau 
griūva. Tuo tkrpu komunis 
tiška Rusija daro stebuklus. 
Ji per 25 metus pasiekė di
desnių laimėjimų, negu A-

“LIETUVIS” REINOWITZ
-REYNOLDS NIEKINA

AMERIKĄ. ________________________
New York' “Mireor” iš-1? i Soyietų Sąjungų, kuri 

sp aisdino vieno žydelio ko-

kė “didesnių laimėjimų,” džių organai.
kaip Amerika “per 200 me- „ x - x., , , .
tų,’’ šiandien ne Sovietų Są-I,,8^ :k?‘P tlk lenka* 
junga maitina Ameriką, bet Maskvai savo lanką, Mask- 
Amerika siunčia Sovietams ™ pasitraukė atgal. Ji sako, 
duoną ir mėsa. Ikad u15 !enklJ ”°.™ Praf etJ

\ derybas esą aišku, kad
Reino\vitz-Reynolds šitų lenkai tokiu derybų “neno- 

faktų nemato, nes jis yra n.” 
apjakęs fanatikas. Jis tiek.! .
apjakęs, kad nemato, jog už!
šitoki šios šalies niekinimą i ka^ pati Maskva tų v..- - .
iis gali būt deportuotas: deP’b? ”eTn01?..J1 nenori ur jėga/pnes žmonių valią, 
Mums, žinoma, ne gaila: te- PriP^intl Lenkijos valdžios j prijungta .prie Sovietų Są- 
orl ii dpnnr+nnin kad ir rv Londone, nes Stalinas ran jungos. Sovietų valdžia, de- 
toj;Jbet mums^kta. kad jis .sudaręs Lenkijai : ja. dar- Sol neatsisako
pliovoja prieš Amerika “lie-1 'valdžią is lenkų komunis- nuo savo.pretenzijų j Lieta-, 
tuvio” vardu. ' pasiūlė lenkams Į vos ir ki» Baltijos valsty-

‘______ i “Curzono Liniją” tik dėl to,; bių žemes, nežiūrint to. kad
“CURZONO LINIJA” NE- ^ad nianė, jog lenkai jos i ji pasirašė Atlanto čarterį, 
BLOGAS PAGRINDAS j nepriims: ; kinis prižada sugrąžinti ne-

deryboms. i A !//> OR$~^TAKOŠ
e^aSai' įSS“ VOKIETIJOS GYVENTOJUS

pavojingas ginčas dėl sienų. 
Washingtonas ir Londonas

ar Japonijos kapita- 
Visas šitas triukšmas

kapitalizmų. Kas, po 
paiso apie kapitaliz-

menka yra pasiekusi
200 metų.

Industrijos apendikas.
Tai buvo senokai. Alijan-

Rašė ant kelių suklaupę.
Brooklyno “Vienybės” 

laida už sausio 14 d. yra tų armija da nebuvo okupa- 
laida tų žmonių, kurie rašo vus Afriką. Dėlikatniems 
klūpodami. Tiek joje no-jkarb lėktkivų instrumentams 
bažnumo, pitko sielvarto ir dirbti reikėjo deimanto, Bet 
—pigaus sentimentalizmo. į deimantų neturėta^ o<kas

Ir visa tai dėl mirusio ‘ 
žmogaus!

Priimta sakyti, kad apie, 
mirusį nedera prastai kalbė- mas. 
ti. Gal taip, bet ką sakyti „ o_____
apie tuos, kurie save vadina jr jj surasta, belgų Kongo

dirbti-reikėjo deimanto; Bet. B reikia tikėtis, 
, nepripažins nekuomet. Bet

Šie metai gali nulemti yra pavojus, kad Lietuva 
gali virsti jėgos ^politikos 
auka, jeigu demokratinis 
pasaulis neparodys tokio 
pat pasiryžimo ginti savo 
principus, kokį parodo ag- . . - -------------- - ----- o-
lesoriai siekdami savo im- demokratais, bet, mirus dik- krašte, Afrikoje. Deimanto 
perialistinių tikslų. į tatoriui, saukia: lai gyvuo- kasyklų savininkai norėjo

Mes privalome padėti diktatorius!? gauti 15.000 “wheelbar-
Lietuvai atgauti savo lais- ■ Apie juos galima sakyti row’ų,” bet... ir jų neturėta! 
vę, neš ji šiandien neturi ga- tiek: politiniai našlaičiai, Ėmė 18 mėnesių, kol jie bu- 
limybės ginti savo teisių klajojančios sielos. i vo pagaminti ir pristatyti į
tarptinėje arenoje. Jos gy-1 Joks išmintingas žmogus Afriką.
ventojai desperatiškai kovo-! negaibina smurtininkų. Pa- 
ja prieš okupantus nacius su vyzdžiui, istorija žino to- 
viltim nusikratyti svetimų kius. kaip Čengis Chanas, 
jungų. Butų baisi tragedija, Ivanas Baisusis ir kiti. Bet 
jeigu po visų karo ir okupa- tai viskas—jie negarbina- 
cijos metu iškentėtų baise mi. Istorija taip pat žinos 
nybių jie vėl patektų vergo-. Hitlerį, Mussolinį ir Stali- 
vėn. " i ną. ir tai bus viskas. Išmin-

Jų kova bus sunki ir visi tingas ateities žmogus juos 
nuoširdus Lietuvos draugai negarbins, 
turės dėti didelių pastangą,! T' 
kad šioje pasaulio katastro- nežino, 
fojė ji išliktų gyva. į nors tiek:

me kare. Žmonės kenčia 
žiaurią nacių priespaudą ir. 
kaip Įmanydami, nuo jų gi
nasi.. -

Šita vokiečių okupacija, 
gal bot, pasibaigs dar šįmet; 
bet tuomet visu aštrumu iš
kils klausimas apie tolimes
nį lietuvių tautos likimą.

Lietuva buvo neteisėtu 
budu 1940 m. pagrobta rusų

(tatoriui, šaukia:

gauta iš britų Diamond 
Trading kompanijos, reikė
jo mokėti milžiniškas su-

Jieškota pigesnės rinkos

_______  Lenkijos požemio laik- ilgiausios eilės žmonių, nes 
l’abaf susirapfnę? kar^dėTri- raštis “PrzezWalkę do Zwy- tik tenai galima gaut pa
to ginčo nesuirtu Jungtiniu cięztwa.” kas reiškia per valgyt; Valgomųjų daiktų 
Tautu frontas. "________\ kovą į pergalę, išspausdino j krautuvės nuėjo velniop.

1 įdomų laišką, kuris buvo at-! Nusipirkti; nieko negalima.
Lenkai buvo, nusigandę, ■; astas pas vokietį kareivį, “Dienomis žmonės kasinė- 

kad rusai neužimtų Lenki- įmuštą susirėmime su Len- ja griuvėsius, atkasa užber- 
jos iki tos linijos, kurią Mo- kijos požemio kovotojais, tus ar sudegusius lavonus, 
lotovas su Ribbentropu bu- ją laišką vokietis kareivis Naktimis iki 11 valandos 
vo nustatę 1939 metais, kuo- Lenkijoj buvo gavęs nuo sa- visi bando užmigti. Tuomet 
met Stalinas, susitaręs su vo žmonos iš Koelno mies- risi bėga su paskutine savo 
Hitleriu, užpuolė Lenkiją ir t0, kuiį nekartą bombarda- manta į artimiausią slėptu- 
pasidaiijo jos žemėmis. Jei- į vo alijantų orlaiviai. Štai ką vę. Jie visados laukia mir- 
gu Maskva laikytųsi tos Imi- _ ta vokietė rašo: ties. . -
jos, ji butų nepateisinama. “Koelno mieste po vienos!- “Koelnas ir jo priemies-

Bet ji pasiūlė lenkams;^ atakos pakaityta 38,- čiai yra vieni tik griuvėsiai. 
Curzono Liniją ; 000 lavonų su viršum. Visas Kas naktį būna oro užpuoli-

Tą liniją Curzonas buvo Pareinės kraštas išrodo kaip mas. Kartais silpnesnis, kar- 
nustatęs po pirmojo pašau- negyvas. . tais didesnis, bet kas naktį į
linio karo ir alijantai tuo- j “Traukiniai eina neregu- miestą krinta bombos, 
met siūlė ją Lenkijai priim
ti. Bet Lenkija tuomet jos 
nepriėmė, nes tuo tarpu kilo 
tai-p rusų ir lenkų karas. 
Lenkai rusus sumušė ir nu
statė tokias sienas, kokių 
norėjo. Rusai buvo priversti. ____  __ o _____ -£ - . . .
lenkams nusileisti. Tačiau degė slėptuvėse miltinai, bet už viską baisiausios yra 
Curzono linija buvo daug nes fosforinės bombos iš-. oro minos, 
teisingesnė. Reikia, mat, i vysto baisų karštį ir ištisos1 
atsiminti, kad alijantai, ku
rie tą liniją lenkams tada 
siūlė, buvo ne rasų, bet len
kų draugai. Prieš rusus iie 
tada vedė karą. Taigi jie 
tada nenorėjo Lenkijos 
skriausti. Jie darė kas tik 
buvo galima, kad ji butų di-

" -------- . Į tais didesnis, bet kas naktį į
į "Traukiniai eina neregu- miestą krinta bombos.
lianai ir labai vėluoja. Laiš-Į “Tos bpmbos būna tokios 
kai retai kada išnešiojami, smarkios, kad didžiosios 
Daugybė žmonių be pašto- AA kanuolės sudaužomos į 
gės; jie vaikščioja skarma- šipulius, o jų aptarnautojai 
luose, kuriuos dalina labda-, kareiviai išlaksto oran kaip 
rybės centras. plunksnos. Tų bombų smar-

“Labai daug žmonių su- kūmas yra pasibaisėtinas,

Brooklyno laikraštis to
Bet tegul jis žino 

“vienas sąvait- 
Tad, minėdami Lietuvos rastis,” kalbėjęs apie Sme- 

nepriklausomybės sukaktį, toną, turėjo teisės savo nuo- 
visi Amerikos lietuviai, ku- monę pareikšti. Jei toji 
riems yra brangi jų gimtojo nuomonė klaidinga, reikia 
krašto ateitis, yra kviečiami tatai įrodyti! 
prisidėti, kuo kas gali, prie Į 
šio kilnaus darbo.

Už i . “' 
mokratinės Lietuvos Respu
blikos atstatymą!
Amerikos Lietuvių Taryba.
(Aukas prašom siųsti A LT 

sekretoriui, Dr. P. Grigai
čiui, 1739 So. Halsted st.. 
parašius čekį arba Money 
Orderį, ALT iždininko, M. 

.Vaidylos, vardu.)
KLAIDŲ PATAISYMAS.

Sąraše aukų, kurios buvo 
įteiktos arba atsiųstos Ame
rikos Lietuvių Konferenci
jai, Pittsburghe, yra pada
ryta viena-kita klaida, ku
rias čia atitaisome.

Vienoje vietoje pažymė
ta. kad $25.00 aukojo Kazi
miero Lietuvių Piliečių Pa- 
šalpinė Draugija, Boston, 
Mass. Turi būt Brockton, 
Mass.

Kitoje vietoje paminėta 
$5.00 auka nuo Lietuvos 
Kultūros Draugijos (sąraše 

t pasakyta: Chicago, III.). Ši-

vysvv A.<2iav« ii loviovB J Ilgai-. negales taip būti,
gatvės būna apimtos lieps- raes žmonių nervai neišlai- 
homis. Diug žmonių, kurie : į vmv«įv,iu.z. o>-
bandė bėgti iš’vienos slep- Į Šžąh* laišką atpasakojo tą $5.00 auką atsiuntė p. V. 
tuvės į kitą, žuvo liepsnose, lenkųtelegrafo į agentūra čemauskas nuo Lietuvių 
Daugelis jieško savo gimi-; PAT. -Kultūros Draugijos (Čhiea- 
nių, nes bombos padarė di-‘ fcr. g«s Lietuvių Draugijos sky:
džiausią maisatj. . bintata ndus) is Spnnefield, III.

Pne lauko virtuvių stovi |, _ « k^uli™.'
-------------------------------------------------- :-----------------------------------------------------------

Sunki Kova Pacifiko

i;

Šis žemėlapis parodo Pacifiko 
vandenyną, kur dabar Amerika 
veda sunkią kovą su japonais. 
Juodai pažymėti plotai, tai vis 
japonų užimtos vietos. Acbniro-

Tai buvo musų industri
jos akloji žarna, apendikas 
ar anglam žinomas “bottle- 
neck.” Dabar ji išpiauta ir 
—sako, jau serga anglų 
kompanija, negaudama di
delių pelnų!

Taigi, “vilbaris” nugalė
jo deimantą; kitaip sakant, 
pelnus.

Kas jį dabar šaudys?
Pasakyk komunistui, kad 

jis yra raudonasis kvislin- 
gas, jisai lips ant sienų ir 
rėks, kad tai melas. Bet 
skaitykite:

“SSSR išreiškė norą tar
tis su valdžia, kurioj nebus 
senų, pilsudskininkų politi
kierių../’

Taip rašo Chicagos ko
munistų “Vilnies” pisatelis 
V. Andrulis. Tą sakinį iš
vertus į žmonėms supranta
mą kalbą, gausime štai ką:

Rusija atsisako tartis su 
dabartine lenkų vyriausybe. 
Ji nori tartis su tokia lenkų 
“valdžia.” kurioj bus Van
dos Vasilevskos tipo kvis- 
lingai!

Taigi, komunistų “demo
kratija” dvokia hitlerine 
padla. Bet jie pyksta, kai ši 
teisybė jiems pasakoma. Šį 
kartą betgi ją pasakė “drau
gas” Andrulis. Bimba jį tu
rėtų statyt prie sienos...

Gal sulauksim Litvinovo.
Washingtone sėdi Rusijos 

ambasadorius Umanskis. 
Bet Maskvos “Pravda” jo 
biznį sugadino. Kai “Prav
da” ėmė šmeižti Angliją, 

...... " W«einngtono
nedainuoja savo, interna- nenori girdėt jo

Maldininkui sakyt amen 
reiškia pabaigą jo maldos, 

nepriklausomos de- Laikraštininkui statyt taš
ką, nedavus fakto, reiškia 
pasakyt nonsensą.
“Kaput” ir Hitlerio himnui.

Be specialaus leidimo na
cių Vokietijoje jau nelei
džiama dainuoti nacių par
tijos himną, “Horst Wes- 
sel.” Kurie užsimano tą 
himną dainuoti, neturėda
mi leidimo, yra skaudžiai 
baudžiami.

Dalykas toks. Vokietijos 
gyventojai iš to himno pa
darė tikrą mutinį. Nacių 
himno muzikai buvo parink
ti tokie žodžiai, kuriais yra 
išjuokiamas Hitleris ir jo 
partija!

Buvę daug tokių atsitiki
mų: išgirdę tą muziką, uo
lieji Hitlerio garbintojai iš
sitiesia, kaip sliekai, reikš
dami pagarbos, bet... gatvė
je dainuoja “faterlando 
priešai.” išjuokdami fiurerį 
ir jo partiją! ''";

Rusijos komunistai jar

cionalo—nenužno! Vokieti
jos naciai taip pat be
gali ‘ dainuot “Horst Weš- 

ALT sekretorius. sei verboten!
. į Broliai, ar girdit mane...

Lietuvių komunistų star- 
šasis klaunas, Leonas Pru- 

Lseika-Vabalas, panoro vesti 
’ į “gerą kelią” — katalikus ! 

Jam prisisapnavo, kad Sme
tonai mirus visas svietas ap- 
sikrečia smetonizmu, ypač 
katalikų vadai. Todėl Chi
cagos “Vilnyje” jis griaus
mingai surinka:

“Amerikos lietuviai kata
likai! Atėjo laikas, kad jus 
prabiltumėt ir drąsiai pasi- 
sakytumėt prieš tokius va
dus.’’

Ką tai rodo? Tą, kad Leo
nas dabar eis pas katalikus 
ir tvers naują “skloką?”

Bet tegul jis atsimena 
1936 metų pradžią. Jis pasi
šovė duot prezentą Bimbai 
—“skloką” ir “Naująją .Ga
dynę,” bet., eidamas j bau-, 

i ją bardą nusinešė tik savo 
špy?ą-

Jei šitaip bus ir su katali
kiška “skloką” — sakykit, 
kur lvs tasai komunistų va
balas?

vietė, o iš Filipinų iki Japonijos 
yra dar 1000 mybą Baltos ro
dyklės parodo, iš katrų pusiu 
botų gatima atakuoti Filipinus.

diplomatai 
“paaiškini-

mų?,į j
Sako,

Umanskio karjera jau baig
ta. Reikėsią slidesnio diplo
mato.

Toks diplomatas gali būt 
tik Maksimas Litvinovas. 
Vienas Washingtono juok
darys ji charakterizuoja ši
taip:

“Litvinovas yra toji popie 
ra, prie kurios prilimpa ir 
diplomatijos musiukės...”

Gal dėl to Stalinas jį ir 
nelikviduoja !

Tysliaviškas antifonas.
Juozas Tysliava savo 

“Vienybėje” (sausio 14 d.) 
rašo:

“Antano Smetonos asme
nyje ne tik lietuvių tauta, 
bet visa žmonija neteko di
delio vyro... Jo vardas, kaip 
ta šviesi žvaigždė, lietuvių 
tautai rodys kelią atgal į 
laisvę, nepriklausomybę ir 
garbę.”

Tyiiava gudresnis už ko
munistas. Pastarieji savo 
vadą Staliną vadina saule. 
Bet yra žvaigždžių, dides
nių už saulę! Aišku, Tyslia
va savo vadui prikabina 
žvaigždės titulą! Rungty
nės, ir ne bet kokios...

Bet, ar galima paklausti: 
kurios žvaigždės vardu Tys
liava savo antifoną rašė?

St. Strazdas.

kad “d raugo”



mi

1 KAS SKAITO, KAtO
| TAS DUONOS NKPRASO AMERIKOS 1LIETUVIU GYVENIMAS | | KAS NI8KO NEVEIKIA 

TO niekas nereikia

BROOKLYNO LIETUVIO NAUJIENOSE Kaip Išrodo Skraidomas Fortas
Ii LSS 19 kuopos metinio 

susirinkimo.
- j Sausio 14 d. A. I* P. Kliu
bo name buvo LSS 19 kuo
pos metinis susirinkimas. 
Šiame susirinkime dalyvavo 
gana skaitlingas būrys drau
gų. Apart paprastų raportų 
buvo pakeltas klausimas 
apie šaukimą LSS suvažia
vimo. Iki šiam laikui LSS 
suvažiavimai būdavo pri
kergti prie SLA suvažiavi
mų. Musų draugai, susirin
kę ant greitųjų, persimesda
vo po žodį kitą ir suvažiavi
mas “atliktas.” Tokie “su
važiavimai” jokios naudos 
nenešė musų organizacijai. 
LSS kuopose ir pavieniuose 
nariuose jau nuo senai reik
šta nuomonė, kad LSS suva
žiavimas reikia turėti at-ski 
rai nuo kitų suvažiavimų. 
Reikia nors porą dienų pa
švęsti sprendimui musų or
ganizacijos reikalų. Tuo 
klausimu kalbėio ir musų 
LSS 19 kuopa.

LSŠ 19 kuopos nariai pil
niausiai pritaria tokiam su 
važiavimui, jeigu tik yra ga
limybės ji sušaukti. Galimy
bės, rodos, prie gerų notų 
atsirastų. Daugiausiai musų 
kuopu yra Massachusetts 
valstijoje. Chicaga, Detroi
tas. Akronas. Clevelsndas 
ir Pittsburghas galėtų pri
siųsti delegacijas. Tai}) pat 
kelios kuopos iš Pennsylva- 
nijos galėtu atsiųsti. Pieti
nėse valstiiose nfles kuopų 
neturime. New Yorko, New 
Jersey ir Connecticut ko 
pilniausiai galėtų pasiųsti 
savo delegacijas. Ir galėtu
me turėti suvažiavimą, ku
ris mums ypatingai šiuo 
momentu labai reikalingas.

Visi kalbėjusieji išsireiš
kė, kad karas nesitęs ilgiau
siai. Komunistai nuo perei
to pirmojo pasaulinio karo 
ardė ir daužė darbo unijas 
ir socialistines partijas. Jie 
labai apgriovė socialistini 
Antrąjį Internacionalą. Ką 
komunistai nepajėgė, tą 
baigė fašistai. Ant galo, ar
dydami socialistinį judėji
mą, ir patys susmuko. Ko
munistai jau likvidavo savo 
internacionalą. Tarptauti
niu ruožtu žiūrint, brolišku
mo ryšiai darbininkų klasė
je skersai išilgai pasaulį yra 
suardyti, sudaužyti. Bet ga
lima tikėtis, kad po šio 
karo vėl turės iškilti darbi
ninkų vienybės klausimas. 
Karo našta daugiausia sle
gia darbininkų klasę. Ji 
daugiau slėgs juos ir po ka
ro. Reikės atsistatyti mies
tus ir sugriautus ukius. Kaip 
tik užvirs kovos už duoną ir 
druską, tas vers darbo žmo
nes jungtis po socialistine 
vėliava, kovoti už geresnį 
rytojų.

Tautiniu žvilgsniu mes ir
gi turime eibes klausimų. 
Šiandien mes bendradar
biautame Lietuvos nepri
klausomybės klausime su 
katalikais ir sandariečiais. 
Peržvalga ir šiuo reikalu 
yra reikalinga. Kokia nau
dą mes, socialistai, turime 
ir kodėl bendradarbiauja
me su tomis sriovėmis. ku
rių programa yra skirtinga, 
kurių siekimai visai kitoniš
ki, negu ihusų?

Ir pačios musų organiza- 
cijęs reikalais reįkia pasi
tarimo. Kaip išjudinti musų 
senus veteranus prie dides
nės veiklos? Vienu žodžiu, 
LSS 19 kuopos nariai su
pranta. kad toks suvažiavi
mas šiuo momentu yra be
galo reikalingas, į jį suva
žiuotų musų draugai ir nu
statytų gaires musų laikyse
nai visoi eilėj klausimų.

Žurnalo klausimas, kurį 
nori leisti LSS Vykdomasis 
Komitetas, irgi tapo palies

tas šiame LSS 19 kuopos na
rių susirinkime. Mes turime 
du laikraščiu, Chicagoje 
‘'Naujienas” ir Bostone 
“Keleivi.” Kasdieniniams 
reikalams jie puikiai atsa
ko ! Bet gilesnių ir pilnesnių 
socialistinio judėjimo pro
blemų rišimu jie negali 
užsiimti. Ilgi straipsniai, na
grinėjanti socialistinį judė
jimą, juos padarytų nuobo
džiais laikraščiais. O giles
nių raštų yra jaučiama dide- 
stoka. LSS kuopos Vykdo
majam Komitetui sakė ir 
sako, kad jis rūpintųsi duoti 
ko nors daugiau savo na
riams. LSS Vykdomasis Ko
mitetas tuo susirūpino ir pa
sišovė išleisti periodinį 
žurnalą, kuriame atspindė
tų socialistų veikla ne tik 
lietuviuose, bet ir visam pa
saulyje. Atrodo, kad žurna
lą mes pajėgsime išleisti, 
nes kuopos pritaria.

Vienu žodžiu, šis LSS 19 
kuopos susirinkimas buvo 
gana gyvas ir konstrukty
vus. Tie nariai, kurie neda
lyvavo susirinkime, didelę 
klaidą padarė. Kurie daly
vavo susirinkime, išsinešė 
gero įspūdžio, nes musų or
ganizacija pasibrėžus riti 
prie didelių darbų.

Išrinkta komisija suren
gimui prakalbų.

Vyt. Katilius.

SAGINAW. MICH.
Nelaimėje žuvo lietuvis, 

Vladas M įkasąs.
Prieš pat Kalėdas čia žu

vo senas Saginaw farmeris 
ir “Keleivio” skaitytojas, 
Walter Makus, arba Vladas 
Makusas.

Nelaiminga mirtis Vladą 
ištiko prie sekamų aplinky
bių. Kūčių vakarą jis važia
vo į Saginaw’ą, nusipirkti 
kerosino. Gryžtant i namus 
jo automobilis susidūrė su 
kitu automobilium. Vladas 
vietoje buvo užmuštas.

Velionis gyveno ant far
mos, prie pat Saginaw mies
to. Buvo laisvų pažiūrų ir 
per pastaruosius 12 metų 
skaitė “Keleivį.” Turėjo 
66 metus amžiaus, bet gra
žiai atrodė ir buvo drūtas. 
Gimęs Kauno gubernijoje.

Velionis paliko sergančią 
žmoną, taipgi tris dukteris, j 
kurios gyvena Rockforde, 
Iii. Tegul jam būna lengva 
šios šalies žemė.

S. Howard.

BAISI TRAGEDIJA CLE
VELANDE.

Žentas nušovė uošvį, buvusį 
policistą.

Clevelande įvyko baisi tra
gedija. Buvo taip. Susigin
čijo uošvis ir jo žentas. Uoš
vis John Baliard. 55 metų 
amžiaus, buvęs policistas. 
Jo žentas 29 metų amžiaus, 
Morgan McDonald.

Besiginčijant senis Bal
iard labai įtūžo. Jis stvėrė 
revolverį ir ėmė šaudyt į 
žentą. Žentas buvo peršau
tas, bet sdar spėjo pasigauti 
kitą revolverį ir ėmė šaudyt 
į uošvį.

Kova tarp uošvio ir žen
to tęsėsi per dvidešimt mi
nučių. Išgirdę šaudymą, at
bėgo kaimynai, bet jie buvo 
bejėgiai; Pagalios, kova bai
gėsi ttto, kad uošvis Baliard 
sukrito žento McDonaldo 
mirtinai peršautas.

Einant kovai įsimaišius ir 
McDonaldo žmona, Ballar- 
do duktė. Ji padėjusi savo 
vyrui. Geležgaliu ji kirtus 
tėvui, o paskui, kai tėvas 
sukrito, dar ėmusi šaudyti. 
Sako, tai dariusi netekus 
lygsvaros.

McDonald ir jo žmona 
areštuoti, jie laukia teismo.

Šis vaizdelis duoda suprasti, kaip išrodo Amerikos “skraiduolis.” kuri vado 4 atskiri moto
rai. Tckie bombanešiai dabar pleškina Vokietijos miestus. Jie labai gerai apginkluoti, 
gali labai toli lėkti ir neša labai dideli bombų krovinį.

Išrodo, kad bus išteisinti, ar 
gaus menką bausmę. Mat, ■ 
duktė kaltina tėvą, kuris 
buvęs didelis “krenkė.” 
McDonaldus užtaria ir kai 
kurie kaimynai, matę šią 
t) agediją.

“K.” skaitytojas-

RHINELANDER, WIS.
Traukinis užmušė lietuvį, iDabai jis piaktikuoja Aiba- 

Liudviką Kriščiūną.
Netoli Rhinelan d e r i o 

Naujų Metų rytą buvo už
muštas senas Woodboro gy- ^et ka(]a pašalas armijos 
ventojas, lietuvis Liudvikas tarnybon 
Kriščiūnas. Jisai važiavo 
savo automobiliu skersai ge
ležinkelio liniją. Jo automo
bilį pasigavo greitai atbė
gęs traukinis. Trenksmas 
buvo didelis ir Kriščiūnas 
žuvo vietoje. Jo automobi- į 
lis buvo nuneštas apie 800 
pėdų nuo nelaimės vietos.

Nelaimė įvyko nakties j 
metu, pirmą valandą rytme
tyje- \

Velionis buvo 62 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Vilkijos parapijoje. Zauniš- 
kių kaime. Amerikoje liko 
brolis Juozas, gyvenąs Chi
cagoje. taipgi brolienė ir ki
ti giminės. Kūnas buvo nu
vežtas į Chicaga ir palaido
tas kazimierinėse lietuvių 
kapinėse, sausio 7 d.

Gaila žuvusio lietuvio., 
Buvo geras žmogus ir “Ke
leivio” skaitytojas. Čia, be
je. ir daugiau tokių nelai- Jonas ir Vincenta Rapšiai. 
miu turime, nes geležinke- į y-ra f .......... ...............
liai kryžkelėse da nėra iš-j ' 
kelti ir nakties metu įvyksta į teligentiški 
nelaimės. ' J—L-

Musų Kalėdos ir Nauji
Metai.

c

ARMTERDAM, N. Y.
Musų kolonija susilaukė 

naujo daktaro.
Žemiau yra paduotas uni

formuoto įaunuolio atvaiz
das. Tai Juozas M. Rapšis. 
nesenai baigęs Albany me
dicinos mokyklą ir gavęs 
medicinos daktaro laipsnį.

ny ligoninėje. Jis jau yra 
įrašytas į Amrijos Mediči- valandą vakare.

? nos Korpusą ir turi pirmojo- bus paskelbta vėliau, 
leitenanto rangą ir gali būt

■

Dr. Juozas M. Rapšis.
Jauno daktaro tėveliai,

I yra ilgamečiai “Keleivio” 
! skaitytojai, pažangus ir in- 

lietuviai, bet
i kaip darbo žmonės, daug 
; pinigų negalėjo turėti. Ta- 
j čiau matydami savo sunaus 

rn.. , j • • v gabumus, pasiryžo taupyti Rhinelanderyje ir apylin-: giekvie centą ir leisti jau
kėję šįmet turėjome gražias nuolį j a’kštesnius mok^us.

P ei Kalėdas 11 j Vengdami brangesnių dra- 
..........  - - -' panų, balių ir kitokios pra- 

. jie taupė savo už
darbį ir leido savo sūnų į 
_______ Ir jų pastangos 

* Šiandien 
jų sūnūs jau daktaras. 

Jonas Rapšis, jauno dak-

šventes. Per Kalėdas iri-- ’- 
Naujus Metus čia nebuvo ~ -
sniego. Šalčiai mus aplankė 
tik po Naujų Metų. Gavome '
ir sniego. apie trejatą colių

x-- j v nenuėjo veltui. Inioma orninc riohnr * - - - .

tik po Naujų Metų. Gavome• • • •••. •
storio.

Šalčiams atėjus, dabar 
mes piauname ledus, kurie 
bus naudojami vasarą. Oras to tėvas. W1 g Kre. 
dabar nors saitas, bet gra- kenavos paaapijoS- Pmevė.dabar nors šaltas, i 
žus. Kaip sako, pas mus sau
lė žemę ridinėja. žio apskričio, o motina Vin 

___2 J Levelių kaimo.r cėnta—iš
rrąnk Shimkus. ApitaIaukio parapijos.

Gražios ateities jų suriui 
ir šviesaus rytojaus jiems 
patiems. '

J. A. šutiskis.

CLEVELAND, OHIO.
Clevelande paleidžia iš dar

bų daugelį darbininkų.
Clevelande šiuo tarpu 

oras gana šaltas, bet sniego 
čia mažai. Darbų buvo daug 
ir visi dirbo. Bet pastaruoju 
laiku jau reiškiasi .nedar
bas. Thompsono produktų 
kompanija paleido 1,500. 
darbininkų ir žada paleisti 
da 1,000. Viena misingio 
kompanija taip pat paleido 
daugiau 1,000 darbininkų. 
Girdėti, kad ir kitos kompa
nijos rengiasi daryt tą patį.

Pirkit Karo Bondras ir Štam
pas. Kas sąvaitę fėčkit | jom 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

WpRC

CHE
CANTEEN

Mokinosi Kunigu Būti, Mirė Vargšu 
Būdamas ir Dvasios Vadų Užmirštas.

Jei taip, daugelis Cleveląn- 
do darbininkų vėl atsidurs 
bedarbių eilėse.

Ar tie paleidimai yra lai
kini, negalima pasakyti. 
Samdytojai sako, kad “nėra 
orderių” ir viskas.

Clevelandietis.

VIETA MALONI IR SIT.TA

Vuokrų . Gėrinių, Ahns. 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir "UAJEIVTS* 

pavieniais nnmeriaie.

99 MILLBURY STREET 
W0BCE8TEB, MARŠ

NEVARKO LIETUVIAI 
MINĖS VASARIO 16.
New Jersey Lietuvių Ta

ryba i engia Lietuvos nepri
klausomybės 26 tų metų su
kakties minėjimą. Tai bus 
Vasario 16 dieną. Minėji
mas įvyks Lietuvių šv. Jur
gio Di augi jos salėje, Ne- 
vvarke. N. J. Pradžia 7:30

Programa 
Visi

Newarko ir apylinkės lietu
viai bei lietuvės yra prašo
mi dalyvauti.

Parduota daug bonų.
New Jersey Lietuvių Ta

rybos pastangomis ir pade
dant visiems New Jersey 
lietuviams Trečiosios Karo 
Paskolos Bonų parduota 
tarp lietuvių už $516,375.00. 
Užregistruota pirmiau pirk
tų bonų už $301.500.00. 
Nevv Jersey lietuviams pri
klauso didelis kreditas. Už 
lietuvių pinigus vra nupirk
tas karo reikalams greitasis 
laivukas, vertės $540,000.

Už pasidarbavimą pirma 
vieta tenka Newarko lietu
viams; antra tenka Eliza - 
betho lietuviams, trečia— 
Kearney-Harrisono- lietu 
viams ir ketvirta Lindeno 
lietuviams. Toliau seka: 
Bloomfieldo. Nutley, Pater- 
sono, Jersey City, Bayonne. 
Hillside, Orange’s, Trento- 
no ir kitos kolonijos.

Nupirksim bomberį.
Dabar eina Ketvirtosios 

Paskolos vajus. Karo Depar
tamentas prašo, kad Nevv 
Jersey lietuviai nupirktų di
džiulį bomberį. kuris kaš
tuoja $300,000.00. New Jer
sey lietuviai yra prašomi 
netiktai pirkti Ketvirtosios 
Paskolos bonus, bet ir juos 
užregistruoti. Registruokit 
savuose lietuvių komitetuo
se arba tiesiai New Jersey 
Lietuvių Taiybos adresu: 
314............... "Walnut st., Newark,

A. S. Trečiokas, 
N. J. L. Tarybos sekr.

i nekreipė. Kai per depresiją 
badas pažvelgė jam į akis, 
kunigai juo nei kiek nesirū
pino. Tuo taipu Bridgepor- 
te, prie Union avė. ir 35-th 
st., gyvavo lietuvių tautiška 
parapija. Tos parapijos ku
nigas buvę įtaisęs savo baž
nyčios skiepe maitinimo 
punktą. Žukauskas ten ir 
buvo maitinamas. Tautišką 

i kunigą jis kritikavo už tai. 
i kam jis pėtnyčiomis duoda- 
' vo mėsą, vis dėl to nuo jo 
' pagalbos neatsisakė.
i Kai Žukauskas mirė, tai 
nebuvo kuo jį palaidoti. 
Reikėio daryti kolektą. šv. 

Larijon jj aplankyti. Semi-1 ;Iu,«1° r PataW?s kl!nĮ?al 
narijos valdybai leidžiant, alkanam !r P?™*in- 
klebonas išsivedė klieriką tam,. br?b*», ™sl‘elke 
Žukauską miestan. Paskui mestl "el ?ek trupinių, kiek 
nusivedė i restoraną pietų. me^e turtuolis Lozoriui. 
Bevalgant abu gerai ilsigŠ-T1* 1?esl!t.‘ko , g1 P"'3.“1.0“ 
rė. Kai tokiame stovyje Žu-■ ri13.1' Įs kolestos reikėjo 
kauskas sugryžo seminaii- akl!tl ne ‘lk 
jon. tai dvasTos vadai ji gir-,<ioras P?^1’ hat .lr ku,n" 
tą pastebėjo ir nutarė kad uz mls!as; .T31 Ye-.ko' 
negalima šventinti i kimi-!kla R°nl.os ka‘ahkV bag--

* jcios kunigų artimo mere!
Išvytas iš seminarijos,! Dabar lietuvių katalikų 

Domininkas Žukauskas jieš- į kunigai ir kaio laiką naudo- 
kojo laimės Amerikoj, bet į ja savo pasipelnynnui. Para- 
jos nerado. Nors jau buvo gijose p adė jo steigti Karei- 
arti kunigystės, bet visą am-j vių Motinu ir Moterų kliu- 
žių pasiliko prasčioku. Nei bus. Na; ės moka po 1 doie- iii • 1 - • • 4 m- • • •

CHICAGO, ILL.
Prieš pat Kalėdas šv. Jur

gio parap.. Bridgeporto ko
lonijoj, mirė Domininkas 
Žukauskas, 73 metų am
žiaus. Jis visuomenei visai 
nežinomas, bet dabar, jam 
mirus, verta paminėti, kas 
jis buvo.

Žukauskas norėjo būt ku
nigu, lankė Kauno semina
riją. Buvo arti įšventinimo, 
kai įvyko toks prietikis, ku
ris nukreipė jo karjerą, o 
kartu ir gyvenimą į kitas 
vėžes. Prieš pat įšventini
mą, į Kauną atvyko jo para
pijos klebonas ir atėjo semi-

savo kalba, nei elgesiu, nei į rį į metus. Tie pinigai eina 
visuomeniška darbuote jis ■ ne biednų narių sušelpimui, 

’ \ is,
kurie giriasi, kad už visus 
laiką mišias.

Kunigams ir to pėrmaža. 
Tų kliubų narės vaikščioja 
po žmones ir kaulija pini
gų mišioms už kareivius!

Pas lietuvius romiečius 
nėia galo kunigu godumui

dūmui. Žvalgas.

nei kiek neprasimušė aukš- į ne kareiviams, o kunigam 
čiau paprasčiausio darbi- į ’ 
ninko. Pastaruoju laiku gv- 
geno iš “reliefo.” Šiek tiek 
mokėdamas uasmuikuoti,

| jis būdavo vienas iš muzi
kantu vietos draugijų pikni
kuose.

Nors, kaip sakiau, jis bu
vo arti kunigystės, bet ku- ir nėra galo žmonių nuolai-
nigai į jį savo dėmesio visai

CHICAGO, ILL.
Biznieriai organizavosi ket- 

- virtai karo paskolai.
Kaip žinia, sausio 19 d. 

piasidėjo ketvirtosios karo 
paskolos vajus. Musų vy
riausybė nori sukelti ketu- 
rioliką bilionų dolerių.

padėti musų vyriau
sybei, Jr Chicagos lietuviai 
darbavosi. Seniausios ir di
džiausios lietavių kolonijos, 
Bridgeporto, biznieriai šau
kė susirinkimus ir svarstė, 
kas daryti. Buvo net keli to
kie susirinkimai.

Kiek man žinoma, Chica
gos lietuviai neskyrė sau 
kvotos. Bet jie yra nutarę 
savo bonus registruoti. Bo
nus registruoti galima bile 
vienoj spulkoj ar vietinių 
laikraščių ofisuose.

r Chictgietis.

CHICAGO, ILL.
Ar mažėja nusikaltimai? 
Kumščia mokina žmoniš

kai gyventi! Kalėdų at
garsiai.

Šiomis dienomis vietos 
spauda daug rašė apie tai, 
kad Chicagoje sumažėjusi 
piktadaiybė. Taip esą dėl 
te, kad žmonės grvžta prie 
dvasios šventos.

Pažvelgkime, ar ištikrujų 
taip yia. Chicagoje turime 
koloniją, žinomą kaip 
Bridgeportą. Katalikų baž
nyčių čia yra daugiau, n?gu 
kurioj kitoj miesto daly. 
Pirmoj vietoj stovi lenkų 
katalikų bažnyčios, antroj 
aiiišių, trečioj — lietuvių. 
Daugelis šios kolonijos mo
terų dirba naktimis, vidur- 
miestyje. Jos plauna grin
dis, valo rakandus ir tt. Iš 
darbo giyžta apie antrą va
landą naktį. Gryžtant jas 
užpuldinėja jauni vaikėzai- 
bomeliai. Sykį .jaunas plėši
kas. parapijinės mokyklos 
auklėtinis, užpuolė savo mo
tiną. Nakties metu ėmė ją 
smaugti,. norėdamas atimti 
uinigus. Bet pastebėjęs, kad 
tai jo motina, ją paleido ir 
parbėgo namo. Motina gi, 
iš baimės ir tamsoje,, su
naus nenastebėjo. Gryžus 
į namus ji rado sūnų jau gu
linti ir nieko nesakė. Bet 
tas jaunas plėšikas tą pat 
naktį buvo užpuolęs kitą 
moterį. Ji atėjo pas jo moti
na ir papasakojo, kame da
lykas. Motina tuoj prikėlė 
sūnų, bet šis gynėsi, kad 
nieko nežinąs. Kuomet mo- 

Į teris pareiškė, kad ji puoli
ką gerai pažino ir šauks po
liciją, jei neatgaus savo pi
nigų. jaunas plėšikas tuoj 
suminkštėjo, grąžind pini
gus ir užpultosios atsiprašė. 
Tai buvo nelauktas smūgis 
motinai, ji apalpo. Apalpo 
gal ir dėl to, kad atsiminė, 
iog veik tuo pat metu ir ji 
btivo užpulta, tur būt sū
naus!

Bet vietoj tą pikta dari 
atiduoti policijai, naivi mo
teriškė nuėjo pas kunigą ir 
užpirko mišias, kad jos sū
nūs gryžtų prie “dvasios 
šventos...” Bet maldos pik
tadarybių nesumažins.

Nusikaltimus mažina ap- 
švieta, padorus auklėiimas.

Bridgeporto kolonijoj šį
met Kalėdas lietuviai atžy
mėjo labai “iškilmingai.” 
Jie gėrė ir bliovė daugiau, 
negu stokjarduose jaučiai. 
Neapsieitu ir be muštynių. 
Deja, ir čia didžiuma balia- 
votojų buvo tikintieji žmo
nės. Jei tikėjimas via vais
tas nuo blogų darbų, tai ko
dėl jie šitaip elgėsi?

Dar vienas “mažmožis.” 
Daugelyje šeimų nėra žmo
niško sugyvenimo. Žmonės 
religingi, bet pešasi. Vienoj 
šeimoj buvo toks atsitiki
mas. Peštukas vvras savo 
žmoną taip mušė, kad ji ga
vo nuomarį. Nuėjusi pas 
kunigą ji skundėsi ir prašė 
—gal reikėtų skirtis. Kuni
gas pasakė, kad skirtis ne
valia — griekas! Reiškia, 
ners tave muša, bet kentėk 
ir tylėk...

Kita lietuvė, taip pat ti
kinti moteris, kartą atbėgo 
pas kaimyną J. L. pasiskųs
ti. Vyras ją mušąs. Kaimy
nas sutiko jai patarnauti. 
Nuėjęs pas vyrą peštuką, jį 
gerai apvanojo ir nuo to lai
ko, per kėlias savaites. Čfs 
buvo ramus. Žmonės juoH- 
si. kad laisvamanio kumštis 
tikrai išganinga — “da
viau mačijo. negu mišios. ” 
Pats J. L sakė, kad Kalėdų 
ir Velykų proga, kai žmonės 
ikaista ir pradeda vartoti 
kumščią, iis yra “tikrai bi
ri” — padedąs riems atvės
ti. Laisvamanis.

Seovoia medžio sėklų 
skuia, kaboiirs per šešioliką 
metu ant šakos, nupuola. 
Jei norima ji sodinti, 5 iš 7 
sudygsta ir auga.



KELEIVIS, SO. BOSTON. Ketvirtas Puslapis

Kas Norima Daryt su Pakaičio STEBUKLAI IR 
Valstybėmis? PASLAPTYS

-

Pereitą ketvirtadienį A- 
merikos spaudoje pasirodė 
budinga žinia iš Washing- bes Dep 
tono. Ją davė ONA—Over- žmonių^ 
seas News Agency. Žinia res. 
turi sausio 10 d. datą ir to-; mi, iš n 
kią antraštę: “Kodėl Vals-j 
tybės Departamentas Nemi-i 
ni Trijų Pabalčio Valsty- 
vių?”

Ona sako:
“Iš valstybės departa

mento turimų sąrašų, ka
riuose figūruoja nepriklau
somos valstybės, pradeda 
nykti vardai Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos — trijų Pa
balčio valstybių, kurias sa- 
vinasi Rusija.

“Kad taip yra, rodo nese
nai pravestas reorganizavi
mo Įsakymas, kuriuo Ryti
nės Europos Reikalų Divi
zijos vadu buvo paskirtas 
Charles E. Bohlen. Bohlen, . - . .
kuris Teherano konferenci- Texas valstijoj, randasi ke- 
joje buvo Roosevelto ir Sta-. turiu metų vaikutis. Billy

seas News Agency.

Ką tatai reiškia? 
ONA

& gai-

I

įklausomų vals
tybių sąrašo jie išbraukė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vardus.

Kas yra .tie “kam nors,” 
nesunku suprasti; tai tie, ką 
nori praryt’Pabalčio valsty
bes!

šia proga gal butų verta 
paklausti: ar da veikia At-i 
lanto Čarteris ir kieno nau
dai norima* paaukot Ketu
rias Laisves? S. S.

■:

I

VAIKUTIS, APIE KURJ 
KALBA VISA AMERIKA.
Šimtai žmonių aukoja krau
ją jo gyvasčiai palaikyti.

Dalias miesto ligoninėj,

lino vertėjas-perkalbėtojas, iMeers. Vaikutis serga pavo- 
darbas yra toks: prižiūrėti i jingu inkstų įdegimu, nėra

PARAŠĖ N. RU B AKINAS

LAISVAI VERTĖ S. B.

Vadinasi, ir prieš daugelį šimtų metų 
I protingesni ir teisingesni žmonės matė, 
į jog stebuklai kaltais atsitinka ne (lel .tikė
jimo, bet dėl nelno. .

—Tegul bus pagarbintas, nešiodavosi kišeniuje bon- 
Maike...

—O kur taip tėvas skubi
ni?

—Einu rožančių rinkti.
—Rožančiai ne žirniai, 

tėve: šiupinio iš jų nepada
lysi.

—Vaike, taip nešnekėk. 
Ar negii dėjai, ką anądien 
svietui apznaimino Šalti 
mieio radijušas iš Čikagos?

—O ką?
—-Jis įeikalavo, Maike, 

kad visi lietuviai rinktų ro
žančius ir siųstų jam. o jis 
šiptuos ant vainos sukolie- 
čytiems Žalnieriams. Sako, 
no dyprens kas kokios vie
los. visi gali apieravoti po 
vieną rožančių. Nors tu, 
Maike. esi bedievis, ale vis
tiek gali persižegnoti ir nu
siųsti Šaltimieriui kokią 
nois brostvą. Juk gera dar
bą reikia paremti, kad Hit
leriui greičiau butų spran
das nusuktas.

—Tėvas* kalbi nesąmo
nes.

—Kaip tu gali sakyt, 
kad nesąmonės? Mudu su 
zakristijonu klausėva radi- 
jušninkų programos ir aiš
kiai girdėiova. kaip Šalti- 
mieras prašė rožančių- Jis 
iššaukė ir vardus, katrie jam 
nunešė rožančių. O jeigu 
kas rožančiaus neturi, tai 
gali nusiųsti jam penkinę. 
Ežiust az gut. Maike.

—O kam tos penkinės, 
tėve?

—Už tuos pinigus jis nu
pirks brostvų. vaike, ir nu
siųs kareiviams.

—Tėve, geriau neskleisk 
tokiu pasakų.

—Kodėl?
—Todėl, kad tai daro gė

dą lietuvių tautai. Rožan
čiais sužeistų kareivių neiš- 
gydysi. Verčiau paaukot 
paintę kraujo. i

—O kam to reikia, vaike?
Juk kraujas ne šnapsas. ka- GRĄŽINA KARO DARBŲ 
i eivis jo negers. į PELNO PERVIRŠI.

—Kraujas reikalingas su Westem Cartridge kam- 
žeistiems kareiviams, kūne pariją sumušė “teisingumo

ką očiščenos. Syki turkų ku
lipka nubrozdino jam nosį. 
Jis tik sukeikė maskoliškai, 
persižegnojo, ir tuoj užsi
vertė bonką. Ir nosis sugijo. 
O jeigu butų atsigėręs ža
lios jukos, tai kažin kas butų 
atsitikę.

—Tėve, kraujo niekas 
negeria. Sužeistiems karei
viams kraujo plazma yra 
leidžiama i gyslas, nes be 
kraujo žmogus miršta.

—Ju long. Maike. Žmo
gus miršta tik tada, kada 
dūšia išeina.

—Ar tėvas matei kada 
nois dūšią iš žmogaus išei
nant?

—N’ausa, nemačiau.
—Reiškia. nesąmones

kalbi.
—Maike, tu manęs nekri- 

tikuok. Musų klebonas taip 
sakė.

—O jis ar matė dūšią?
—Jis ta žino iš šventų 

knygų, vaike.
—O tų knygų rašytojai 

matė?
—Maike. dūšios niekas 

negali matyt, ale visi žino, 
kad ji yra, ba kai žmogus 
numiršta, tai kunigai laiko 
mišias, kad jo dūšiai leng
viau butų patekti Į dangaus 
karalystę.

—Ar jie laiko mišias už 
kiekvieno žmogaus dūšią?

—Nebūk balamutas, Mai
ke Juk žinai, kad už bedie
vio dūšią mišių nelaikys. 
Laiko tik už kataEkų dū
šias. kada giminės gerai už
moka.

—To užtenka, tėve. Pats 
išaiškinai, kad kunigai lai
ko mišias ne už mirusiųjų 
dūšias, bet už dolerius. Ki-. 
taip pasakius, jie daro iš ti
kinčiu ių žmonių biznį.

—Tfu. Maike, ant tokios 
tavo šnektos-!

musų santykius su ‘Socialis-j vilties jį pagydyti. Kad pa- 
tinių Sovietų Respublikų j laikyti vaikučio gyvastį, rei- 
Sąjunga, su Lenkija ir su ki-; kia daug kraujo plasmos, 
tomis sritimis Rytų Europo kuri leidžiama Į venas, 
je.’

“Sąraše neminimos Pa 
balčio valstybės, nors Boh 
leno darbų plane, kur nuro- giliau/ ligoninė" pristigo tos 
domos jo pareigos, ; ’
suminėtos daug mažesnės j t* “.T’2'_2. 
valstybės. kaip Monaco,i foninės vedėjai 
Andora, San Marino irigelbėsim vaikuti, jei atsiras 
Liechtenstein. ’ savanoriu,*; kurie sutiks au-

Toliau ONA sako, kad Roti kraujo-...
X alstybės Departamento i Visoj šaly pasigirdo užuo- 

r<L į jautos balsai. Pirmasis pra- 
! dėjo kampanija ' Bostono 
dienraštis “Herald,” paskui 
ir kiti laikraščiai — kituose 
miestuose. Ątsirado daug 
savanoriu, kurie ėjo aukoti 
kraują. Greitu laiku sudary
ta didelė kraujo plasmos 
atsarga. Iš Bostono jau pri
statyta virš 100 puskvorčių, 
o iš Chanute Field, Illinois 
valstijoj, net 200. Ten savo 
kraują aukoio kareiviai ir 
moterų bataljono WACS 
narės. Spėjama, kad vaiku- ■ 
čio gyvasčiai palaikyti bus; 
suaukota virš 500 puskvor-! 
čiu kraujo.

Vis dėl to, nėra vilties, 
kad vaikutis nasveiktų; iis 
serga chronišku nefričiu, 
inkstu idegimu. Bet širdis, 
žmoniškumo pajauta, ne
paiso medicinos mokslo šal
tų apskaičiavimų. Aukoja- 

1 ma kraujo plasma da veda 
kovą su neišvengiama mir
timi.

Ar ilgam bus gyvas ma
žasis kentėtoias Billy Meers, 
parodys ateitis.

Ligoninės vedėjai, tėvų 
prašomi, jau davė 60 pus
kvorčių kraujo plasmos. Pa

piškiai . medžiagos' ir nutarta vaiku
ti palikt likimo malonei. Li- 

' i pasakė:

Valstybės 
žmonės aiškinasi šitaip: 
organizacijos Įsakymas kai-i 
ba už save, ir baigta I Bet 
kol Rytinės Europos Reika
lų Divizijos vadu buvo Ja-, 
mes C. Dtmn. valstybės sek
retoriaus patarėjas Mask
vos konferencijos metu, ne
priklausomų valstybių tarpe 
da figūravo ir Pabalčio’val
stybės.

Europos reikalams vals
tybės departamentas turi 
šešis skyrius. Kiekvieno 
skviiaus ribose esančios 
valstybės minimos jų vra- 
dais. Išimtis padaryta tik 
Rytinės Europos Reikalų 
skyriui, iš kurio išbraukti 
Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos vardai! Jų vietoj palik
ta tik miglota frazė, “ki
toms sritims.’’

NAUJAS LĖKTUVŲ 
NEŠIOTOJAS.

Quincy laivų statymo 
dirbtuvėse užbaigta statyti 
da vienas lėktuvų nešioto
jas, 27.000 tonų talpos 
“Hancock.”

Vokiečiai Sprogdina Italiją

I

PELNO PERVIRSI.
Western Cartridge kam-

netenka daug savo Jcraujo. rekordus.’* J j nutarė grąžint 
Amerikos!Raudonas Kry- vyriausybei 20 milionų do- 
žius iJftki sveikų 5rfrt)riiųl]erių.‘ Tai uždarbis, kuri 
kraują po visą*?alĮ. Be tb, ’kompaifi'a skaitė “nereika-p 
sužeistiems kareiviams tei- /'

K kia daug raikščių ir vaistų, 
bet ne rožančių. Rožančium 
žaizdos neužriši, tėve.

—Maike. nors nemokytas,^
ale vistiek daugiau
Kur gi tu matei ant svieto, džia Įstatymai. ~ 
kad sukoliečytam žmo*mi ---------------
duotų kraujo geiti? Ot. Amerikos ir Anglijos ka-Į 
i"rapsas tai pamačija. Aš tą ro aviacija pereitos sąvaitės' 
žinau iš praktikos. Maike. pabaigoje bombardavo Ro- 
Atsimenu, kaip ruskis ture- 'mos priemiesčius. Praneši ] 
jo vainą su turkais, tai musu mai sako, kad buvo išgriau- • 
lotnas komandy.as visada tos vandens tiekimo įmonės. •

lingu ptiedu“ prie tų pelnų, 
kuriuos leidžia Įstatymai. 

Kas sakė, kad fabrikan
tams neveikia “didžiojo 
aukso’’ f oi mulė? Fabrikan- 

žinau. tai uždirba daugiau, nei lei-

Amerikos ir Anglijos ka-

Z-.-z

ši nuotrauka parodo Italijos miesto Ortonos vaizda. Tą 
miestą buvo užėmę vokiečiai- Kai jiems teko bėgti nuo ang
lu armijos, jie tą miestą visiSkai susprogdė.

(Tęsinys)

* A ig Rymo visos gryžo tuo pačiu ke
liu į Kelną. Bet čia jas apipuolė piktų lau
kinių hunų gaujos ir visas jas išžudė.

Taip pasakoja vienuolių padavimas, ši
istorija atsirado dar prieš aštuonius šimtus 
metų, ir atsirado štai kaip. 1123 metais 
Kelno pamiestyje kasė duobę ir rado ke
liate žmonių kaulus? Tie kaulai buvo mo
terų. Po to pasklido gandai, kad tie kaulai 
ne paprasti, bet stebuklingi. Tuo pasinau
dojo vietos vienuoliai ir kunigai, atlaikė 
pamaldas, rastais kaulais išvarė kelis ap
sėdusius žmones velnius, išgydė keliatą li
gonių. Dar plačiau pasklido gandai apie 
tuos kaulus. Jie davė didelį pelną. Po tam 

• praėjo trys dešimtys metų. 1155 metais 
vienuoliai toj pačioj vietoj dar rado dau
gybę kaulų. Jeigu pirmieji kaulai buvo 
stebuklingi, tai kaipgi nebus ir šitie tokie 
pat? Vienuoliai, prižiūrint dviem nusima- 
nantiem apie šventuosius dalykus kuni
gam, tvarkė atrastus kaulus devynerius 
metus. Kiti vienuoliai ir šventieji tėvai 
jieškojo šventosiose knygose aiškinimo, 
kas čia per kaulai ir kodėl ju tiek daug? 
Vienoje senovės knygoje rado padavimą 
apie karalaitę Uršulę ir vienuolika tūks
tančių mergaičių. Tas padavimas labai 
atatiko atrastųjų kaulų daugybei. Juos su
tvarkė ir apie juos paskelbė liaudžiai.

Paplūdo daugybė maldininkų pasimels
ti naujoms vienuolikos tūkstančių mergai
čių relikviioms. Pradėjo darytis stebuklai, 
atsirado labai daug naujų pajamų.

Bet staiga vienuoliai nusiminė: tarp 
moteriškų kaulų atsirado vyriškų. Iš pada
vimo apie Uršulę buvo matyti, kad tokių 
kaulų neturėjo būti tarp moteriškų kaulų. 
Bet netiukus veinuolių nusiminimas per
ėjo: vienai vienuolei, kažin kokiai Elzbie
tai fon Šenau, buvo apreikšta, jog vyriški 
kaulai yra kaulai hunų, mergaičių nukau-į 
tų kovoje. Po to apreiškimo kaulai pradė
jo dar didesnius stebuklus daryti. Vienuo- 
liai kasė žemę toliau ir buvo dar labiau, 
nustebinti, aptikę sale vyrų ir moterų kau
lų dar daugybe vaikų kaulų.. Dėl šito nau
jojo radinio žmonės didžiai nusiminė. 
Elzbietos tuomet jau nebebuvo pasaulyje. 
Kreipėsi patarimo i vieną didelio mokslo 
vienuoli. Šis ėmė jieškoti senovės knygose 
ir surado tiems dariniams tinkamą aiški-! 
nimą. Ir vėl viskas buvo gerai, žmonių ir 
vienuolių nusiminimas perėjo.

Vienuolikos tūkstančių mergaičių kau
lais darė stebuklus toliau. Prie šventosios 
Uršulės kapo ėmė plaukti dar daugiau 
maldininkų. Ir vienuolynas ėjo turtingyn 
ne kasdie, bet kas valandą. Atsitikdavo, 
kad ir karaliai atvykdavo ant Uršulės ka
po pasimelsti, eidami Į karą turtų ir žemių 
prisiplėšti. Ir visuomet vienuoliai laimin
davo karalius i jų kruvinus žygius, ir vi
suomet su padėka priimdavo iš jų visokias 
dovanas, o ypač prievolių ir mokesčių pa
lengvinimus. Ir stebuklai, kuriuos darė 
vienuoliai ir vienuolikos tūkstančių mer
gaičių kaulai, visuomet buvo naudingi ka 
raliams, o karalių reikalai sutikdavo su 

j vienuolių reikalais.
Bet kieno gi tie kaulai buvo, Kuriuos ra

do 1123—1155 metais? Tatai tikrai paaiš
kėjo tik prieš 70—80 metų. Mat, vienuo
liai atkasė ne visus kaulus, kurie gulėjo 
ton, kur buvo rasti stebuklingieji mergai
čių kaulai. To paties darbo ėmėsi vokiečių 
mokslininkai ir padarė kasinėjimus, kaip 
reikiant. Mokslininkai tyrė ne tik kaulus, 
bet ir visą, kas su jais buvo užkasta. Jie iš
kasė daug mažų daiktelių, senobinių išdir
binių, iš kurių paaiškėjo viso dalyko esmė.

Ta vieta, kur buvo rasti stebuklingieji 
kaulai, buvo tiesiog paprastos labai senos 
i y menų kapinės. Drauge su kaulais rado 
žemėje senovės rymėnų kapų akmenų su 
lotyniškais parašais, indų ir net ginklų. Tr 
pagaliau vokiečių mokslininkai iš senovės 
knygų įrodė, jog Uršulė, vienuolikos tūks
tančių megaičių vadovė, buvo ne katalikų 
šventoji ir ne Kelno miesto globėja, bet 
stabmeldžių deivė... Bet visa tai vienĖSlių 
iškastiems kaulams nekliudė duoti kuriui 
jai didelio pelno.

Štai ką rašė apie stebuklus vienas teisin
gas vienuolis, kuris gyveno prieš devynius 
šimtus metų.

“Kasdien pas mus valkiojasi iš bažny
čios į bažnyčią Įvairus valkatos. Jie apsi 
meta aklais, paliegėliais, šlubais ir velnio 
apsėstais. Jie drybso ant bažnyčios laiptų 
ir šventųjų antkapių ir paskum tikrina vi
sus išgiję m 
mas ..__ ,
nesni.” .

jimo, bet dėl pelno.
' r IŠVADA.

Ko šis raštas išmokė?
Šiame rašte buvo papasakota, ką Įvairių 

kraštų ir laikų žmonės laikė ir laiko ste
buklu.

Stebuklu yra laikomas Įsikišimas virš- 
gamtiškų jėgų Į žmogaus ir gamtos gyve
nimą.

Senovėje žmonės tikėjo, kad viršgam- 
tiškų jėgų tikrai yra, ir jos kišasi Į musų 
gyvenimą.

Šiame straipsny buvo paaiškinta, kame 
žmonės mato tų jėgų Įsikišimą. Kartais jie 
jas mato aplinkui save, gamtoje. Bet kar
tais. jų nuomone, stebuklus daro žmogus, 
arba jie Įvyksta žmoguje.

Kaip gi tikrai sužinoti, ar tai stebuklas 
ar ne, ką žmonės laiko stebuklu?

Norint tatai patirti, reikia kiekvieną ste
buklą smulkiai išnagrinėti.

Tikras aiškinimas yra toks: reikia tikrai 
ir tiksliai parodyti, kaip ir prie kokių ap
linkybių Įvyksta tai, ką žmonės stebuklu 
vadina. Reikia visas jo smulkmenas ištirti. 
Reikia atskirti svarbiąją aplinkybę nuo 

i nesvarbių, esminę nuo neesminių. Tik tuo
met bus matyti, kodėl Įvyko stebuklas.

i
Bet ir to negana. Reikia, kad butų aiš

kios ir visos aplinkybės, kurios ji Įvykdė. 
■Bet šios pareina nuo kitų aplinkybių. Tos 
aplinkybės taip pat turi savo priežastis. 
Reikia ir jas suprasti, ir kuo daugiau išaiš
kinsime tų aplinkybių, tuo geriau; kuo 
aiškesnė bus visa aplinkybių, priežasčių, 
ir padarinių grandinė, tuo tvirtesnis bus 
aiškinimas.

Šiais laikais mokslas yra toli nuėjęs 
šiuo ilgu priežasčių ir padarinių keliu. Pa
vyzdžiui, buvo aprašytas pasaulinio, t. y. 
Mesopotamijos, tvano aiškinimas. Tam 
tvanui suprasti reikėjo Įsigilinti Į žemės 
atsiradimo istorija ir net nueiti dar toliau. 

'Toks pat Įsigilinimas reigalingas ir vi
siems kitiems stebuklams išaiškinti.

Bet tikras tvirtas moksliškas aiškinimas 
nuolatos susiduria su Įvairiomis kliūtimis. 
Kokios tos kliūtys?

Viena tų klinčių yra žinių trukumas; ki
ta—baimė ir kiti jausmai, kuriuos žmogus 
jaučia matydamas neva stebuklus. Trečia 

i kliūtis yra žmonių nepasitikėjimas patiri
amu ir mokslu, nors mokslas nekuomet nė
ra apgavęs, kaip kad aklas tikėjimas ap
gauna. Ketvirta kliūtis vra materiale nau
da. kaip mums rodo “šventojo snapo” ir 
'“vienuolikos tūkstančių mergaičių” pa- 
i vyzdžiai.

Šiame straipsnyje aiškiai buvo parody
ta, jog stebuklų yia tiktai tiems, kurie jais 
tiki. Bet ką tas tikėjimas padaro? Ogi tai, 
kad netiesa yra laikoma tiesa; Įsivaizdavi
mai. pagražinimai, prasimanymai laikomi 
tikrybe.

Kartais taip atsitinka dėl netikslių pa- 
stebėiimų, kaip rodo Memnono kalbančios 
statulos pavyzdys.

Kartais taip atsitinka senovės padavi
mams sumišus, kaip rodo pasaulinio tvano 
pavyzdys.

Kartais taip atsitinka todėl, kad žmonės 
savo troškimus ir viltį Įkūnija tokiame 
žmoguje, kuri laiko savo mokvtoiu, tiky
bos skelbėju, ir iš jo laukia stebuklu. Tatai 
matome ansakvmuose apie didžiuosius 
stebukladarius ir pranašus.

Pagaliau tatai gali padaryti ir pats žmo
gaus nervu bei smegenų stovis, kuriam iš
rodo galimi Įvairus regėjimai, vaiduokliai, 
ženklingi sapnai, pagijimai ir velnio ap
sėdimai.

Šiaip ar taip, reikia įsidėmėti štai ką: 
i visa, kas laikoma stebuklu, turi būti 'ištir
ta, kaip ir bet koks kitas reiškinys. Tiriant 
reikia pirmiausia jieškoti tiesuŠ^ ’^. 
iflia 'ii 1 • :ū/i

Arabu galvočius AlgacaH rąšę.;,“ĄĮ ta
riau patsai sau: mano tikslai—sužinoti 

j tiesa. Todėl man pirmiausia reikia nusta
tyti. kas yra tikras žinojimas... Pavyzdžiui, 
aš žinau, jog dešimt yra daugiau kaip 
trys. Jeigu pas mane ateis koks stebukla
darys ir tars: ‘Ne, trys yra daugiau kaip 
dešimt, ir tam Įrodyti aš paversiu šią lazdą 
žalčiu’, ir jeigu jis tikrai padarvs tatai.— 
mano‘įsitikinimas, joo- jis apsirinka, vis
tiek neliks našliięs. Aš tik nusistebėčiau 
jo menu,—bet savo žinojimu aš vis tiek 
nepaabejosiu” *

(PABAIGA.
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šgiję. Tas prigaudinėjimas yra daro- 
tam, kad tikintieji butų jiėms duos- •



Penktas Puslapis
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ĮVAIRIOS informacijos
Jie nebrangus. Jų galima 
pastatyti vištoms atskiram 
inde ar lovely. Tegul jos le- į 
sa kada tik nori.

Žuvų aliejaus paprastai 
«^5*0 ?ra iau pridėta prie lesalo, 

* jei jį gatavą perkat. Bet jei
gu lesalą maišot namie, tai 
ant 100 svarų lesalo įdėkit 
1 svarą aliejaus. Jo irgi ga 
Įima gauti ten, kur lesalas 
parsiduoda. Angliškai jis 
vadinasi: Cod liver oil.

Antras klausimas:
Aš turiu 20 vištų, kurias 

apipuolė utelės. Kaip tą 
brudą išnaikinti?

Atsakymas: Vištų Ute-! 
lems naikinti yra keli bu
dai, bet geriausis toks: nu
pirkit tabako ekstrakto, ku-i 
ris vadinasi “Black Leaf 
40,” ir prieš einant vištoms 
tūpti, nutepkit tuo skysčiu1 
vištų laktas, ant kurių jos 
tupi. Užtenka nutepti tiktai 
viršutinę laktos pusę. Vištos 
alsuoja per odą. Nuo tos ši
limos, kurią jos išalsuoja, 
tos tabako sultys pradės ga
inioti ir tie garai užmuša vi
sas uteles. Rytojaus dieną 
išmatas iš po vištų reikia 
pašalinti ir vištininką išva
lyti, nes tenai bus prikritu
sių utelių. Bet ant vištų 
plunksnų bus dar likusių 
glindų, kurios po dviejų są- 
vaičių išsiperės ir utelių vėl 
atsiras; todėl po dviejų są- 
vaičiu vėl reikia laktas tuo 
pat skysčiu aptepti, kad iš
naikinti ir jaunąsias uteles. 
Fa prastai, dviejų kaitų už
tenka.

Jonas Stevensonas.
✓

AR GALIMA PADARYT 
PRAGIVENIMĄ IŠ 

VIŠTŲ ŪKIO?
Keli “Keleivio” skaityto

jai klausia, ar galima pada
lyti pragyvenimą iš 
ūkio, ir kiek reikėtų laikyti 
vištų, kad butų galima pra
gyventi iš jų?

Su vištų ukiu yra taip, 
kaip ir su kiekvienu verslu. 
Paimkim, pavyzdžiui, krau
tuvę. Vieni krautuvninkai 
piaturtėja, kiti bankrutuo
ja. Taip ir su vištom. Aš ži
nau daug tokių, kurie suki
šo į vištų ūkį nuo 10 iki 50 
tūkstančių dolerių ir turėjo 
tą biznį apleisti, neatgavę 
nei cento sudėtų savo pini
gų. Tuo tarpu gi kiti pradė
jo su mažu kapitalu, ir ne 
tiktai .pasidaro gražų pragy
venimą, bet dar atideda gra
žią pinigų sumą atsargom 
kaip sakoma, “lietingai die
nai.”

Aš žinau vieną vištų au
gintoją. kuris savo ūkio ve
dėjui mokėjo po $200 į są
vaitę dar prieš karą, kuomet 
algos buvo žemos. Išrodo, 
kad tai labai didelės išlai
dos. Bet nežiūrint tų išlaidų, 
šįmet jis pasidarė jau apie 
$100,000 gryno pelno. Jis 
yra graikų tautybės žmogus, 
tik Amerikoj augęs. Vadi
nasi, nereikia būti jankių 
kilmės, kad turėti pasiseki 
mą. Jeigu žmogus turi gabu
mu ir energijos, tai Ameri
koje jis gali pinigo pasida
lyti bet kurioj verslo šakoj.

Kai dėl klausimo, kiek 
reikėtų laikyti vištų, kad 
butų galima iš jų pasidaryti 
pragyvenimą, tai priklauso 
nuo to, kiek kam reikia pra
gyvenimui. Antra, šiandien 
sunku numatyti ateitį. Gal : 
ateity bus kitokios kainos. . 
Čia aš pasakysiu, kiek abel- 
nai likdavo pelno nuo viš
tos iki šiol. Bendrai yra pri
pažinta, kad 1920—1930 
metų laikotarpis vištų au
gintojams buvo pelningiau- 
sis. Tame laikotarpy jiems 
likdavo nuo $1.00 iki $5.00 
pelno nuo vištos. Bet tarp 
1930 ir 1942 metu pelnas 
buvo mažesnis—50 centų 
iki $3.00 nuo vištos.

Kadangi pereiti metai bu
vo nenormalus — karo me
tai—tai nenormalus buvo ir 
pelnas iš vištų ūkio: vie
niems neliko nei cento, kiti 
padarė daugiau kaip po 
$6.00 iš vištos. Kas turėjo 
3,000 vištų ir padarė po $6 
iš vištos, aišku, tas turėjo 
apie $18,000 pelno per me
tus. Į__

Vienas žmogus gali pri- narni, 
žiūrėti tarp 1,000 ir 3.000 
vištų. Kad gauti 3,000 vištų, 
reikia išperinti apie 8,000 
viščiukų. Iš to atsimeta gai
džiukai. stipmena ir kitos 
atmatos.

Kai anądien “Keleivy” 
tilpo pranešimas, kad aš su
tinku duoti paaiškinimus 
apie vištų ūkį. jei kas tokių 
informacini norėtu, tai ke
liatas neklausimų jau atėio. 
Taioi aš čfa ir pasistengsiu 
juos paaiškinti.

Pirmas klausimas:
Ma^o vištos deda minkš- ,

tus kiaušinius. Kas reikia , Karas. . žmonija)-atneša 
daryt, kad to nebūtų? f1“* medžiaginių

Atsakymas: Jeigti iš 50 ir dvas’n,’»- 
kiaušiniu pasitaiko 2 ar 3 
kiaušiniai minkšti, tai yva 
pakastas reiškinys ir daug 
runintis dėl to nereikia. Bet 
jeigu minkštalukščių būna 
drur. tai gali būt kėlios 
Priežastys: (1) lesalui ga
li stokuoti žuvų aliejaus, 
(2) ra’i stokoti kalkių, ar
ba t (3) višta gali būt su- 

t Tėl kalki" galima du'ti

KELEIVIS, SO. BOSTON.

I

Argentinoj anądien buvo smarkus žemės drebėjimas, per kurį buvo užmušta 2000 žmonių 
ir ka/kurie miestai San Juan provincijoj visai sugriauti- šioj nuotraukoj matosi būrelis 
žmonių, kurie liko be pastogės..

Argentinoje Po Žemės Drebėjimo

No. 4.'— Sausio 26 d., 1944 ml

KAS MUMS RAŠOMA
Turiu Anrdiškai-Rusišką 

Židinėlį.
Aš pastebėjau “Keleivio” 

2-ram numery, kad p. J. A. 
Motiejaitis pageidauja tu
rėti angliškai-rusišką žodi- 
nėli. Aš turiu “Russko-Ang- 
lijskiį Samoučitel,” išleistą 
p. M. Paltanavičiaus Wor- 
cesteiyie 1915 metais. L_ 
žodine^ as galėčiau p. Mo- 
tiejaičiui padovanoti, jeigu 
tik hutų naudingas.

Su pagarba,
A. Jankauskas, 

1105 Sanford st., 
Rockford, III.

I
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ĮVAIRIOS žinios.
AR SUMAŽĖS TAKSAI 

KO KARO? -
Vien palūkanų reikės mokėt 

šešis bilionus.
Jungtinių Valstijų valdžia 

gauna įvairių metinių paja
mų virš 40 bilionų dolerių. 
Toji suma, toli gražu, nepa
dengia visų išlaidų. Pavyz
džiui, sekamais fiskaliniais 
metais valdžia turėsianti 
apie 100 bilionų dolerių iš
laidų.

O kaip bus po karo? Ar 
tada irgi turėsim mokėt 
“pay-as-you-go” mokesni?

Kai Vieni Mirė, Tai 
Antri Plojo...

Charkove, kuris yra skai
tomas rusų Pittsburghu, ne
senai pasibaigė įdomi byla. 
Teismo atsakomybėn buvo 
patraukti keturi asmenys— 
trys naciai ir vienas rusas, 
bolševikų kvislingas.

Juos kaltino dėl žiauru
mų. Jie be pasigailėjimo žu
dę civilius gyventojus ir ka
ro belaisvius. Prokuroro 
kvočiami, visi jie prisipaži
no kalti; kaltinamieji naciai 
tačiau teisinosi, kad jie tu
rėję pildyti Hitlerio įsaky
mus. ; .

Jie buvo pasmerkti mirti j 
ir juos pakorė vienoj Char-j 
kovo aikštėj. Maskvos pra-i 
nešimas sako, kad korimo- 
“ceremonijų“ pamatyti susi
rinko 40.000 žmonių —dar
bininkai ir valstiečiai. Dide
liu pasitenkinimu jie plojo, 
kai pasmerktieji buvo ka-

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

už prisiuntimą antrašo. Rašykit: 
II. Miller, 1816 Wellington, Chica
go 13, III. (5)

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENE
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa

P AJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona Grigaliaftlskiutė, pajieškau 

Onos Kijauskiutės iš Bambinių kai
mo, Gražižkių parapijos. Aš esu iš 
Lankupėnų kaimo. Norėčiau susira
šyt ir su kitais savo pažįstamais. Pra
šau atsišaukti.

Ona Alkauskienė
508 E. Ferry st., Fairmont, W. V.

dos lietuvius, vis Naujų Me
tų proga. Mes, lietuviai se
neliai, esame laimingi, turė
dami tokių geraširdžių tau
tiečių, kurie mus apdova
noja.

Kitataučiai seneliai nėra 
taip laimingi, kaip mes.
Daugelis jų čia gyvena per 
ilgą laiką ir vis vienui vieni. 
Taip , yra su rusais, vokie
čiais, čekais ir kitais.

Šią proga mes dėkojame 
ir kitiems geraširdžiams; 
kurie vieną ar kita proga 
mus aplanko ir atveža dova
nėlių. - 
soms.

Dėkui visiems ir vi-Senelių padėka.
Mes Oak Forest prieglau

dos seneliai, prašome “Ke
leivio” radakcijos suteikti 
vietos šiai musų padėkai. 
Giuodžio 31 dieną mus ap
lankė ponai Justinas ir Vik
torija Mackevičiai, iš Chi
cagos. Visi .prieglaudos Įna: 
miai lietuviai gavo po vieną 
naują doleri. Mackevięiai 
dirbo per penkias valandas, 
kol visus apėjo ir apdova
nojo.

Tai garbingi lietuviai. 
Justinas ir Viktorija Mae- 
kevičiai jau per aštuonis __ ,______ ______
metus lanko šios prieglau-1 liavimo nedateklių.

Lietuviai seneliai,
Oak' Forest, III J

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

A. K. Bernotui.—Eilėraš
tį gavome, bet jis netinka 
snaudai. Draugas geriau la
šinėk žinutes. Gautą žinutę 
įdedame, ačiū.

Ančiui Jočiui.—Eilėraš
tis, 16-tai Vasario turi gra
žiu minčių ir karštų žodžių, 

i tačiau laikraštin nedėsime, 
•nes yra daug kalbinių ir ei-

i

1,400 LĖKTUVŲ BOM
BARDAVO FRANCU

ZIJOS PAKRAŠTĮ.
Pereito šeštadienio naktį 

visame Francuzijos pakraš
tyje anglų karo aviacija da
rė masinius puolimus. Puo
limuose dalyvavo 1,400 ka
ro lėktuvų. Kartu bombar
duota ir pati nacių Vokie
tija. • i 

j Francuzijos pakraščiuose 
buvo sprogdinamos didžių
jų kanuolių vietovės ir gele
žinkelių mazgai. Vokietijo
je bombarduota Berlynas ir 
kiti industrijos centrai. Tarp

Aišku, vyriausybės pa ja- Berlyno ir Stokholmo vėl 
; mos turės sumažėti. Apskai- buvo nutrukęs telefono susi- 
čiuota, kad j o šio karo vy- siekimas, 
riausvbė gaus tik tarp 23 ir 
28 bilionų dolerių. O išlai
dos bus štai kokios:

Šalis turės $300,000,000,- 
000 skolų: už jas kasmet 
reikės mokėti šešis bilionus 

j dolerių palūkanų. Valdžios 
įstaigoms palaikyti reikės 
keturių bilionų dolerių; ar- 

Įmijos ir laivyno reikalams 
—tiek pat; karo veteranams submarinu kovota virš pen- 
šelpti—trys bilionai dole
rių. Viso jau turime 17 bilio
nų dolerių. Bet tai ne vis

ikas. Reikės dar mokėti ir 
paskolų sumos bent šešis 
bilionus doleriu. Taigi, viso 
pasidarys 23 bilionai dole
rių.

Tai reiškia, kad ir po šio 
karo musu šalies žmonės 
turės didesnius taksus mo-. SVEIKATA LIGONIAMS 
keti. Nesulauksime gerųjų 
laikų.

Patys vokiečiai sako, kad 
šis puolimas buvo ^masi
nis.”

Aš Michelina Baliukevičiutė pajieš
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 
susižinoti, todėl jei kas apie jį žino, 
teiksis man apie jį pranešti, už iš kal
no tariu ačiū. Tūrių svarbų reikalą 
pas ; -j

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 viščiukų, 
visi yra patenkinti ir rašo mums laiškus su padėka-

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

Kas mano pirkti viščiukų auginimui, parašykit mums, o mes 
nusiųsime apie musų viščiukus platesnių informacijų. Mažiau 
kaip 100 viščiukų nesiunčiame- (1)

i

Išdavikų ir budeliu nede
ra gailėtis. Bet nedera ir 
ploti, o vis dėl to ploja. Ko
dėl?

Šis karas yra neapsakomų 
žiauiumu karas; prieš nuka
riautų šalių žmones neciš- 
kiems kryžiokams visos 
rriemonės yra leistinos. 
Aišku, todėl,' kad pas ver
giamus ir kankinamus žmo
nes visa tai iššaukia kerštą. 
Štai kodėl Charkove susi
rinkę žmonės plojo, kuo-; 
met beširdis ir budelis ra- 

deda minkš- «a“'a sav02ai.stH'.:
Kas reikia

VALDŽIA SUGRĄŽINO 
GELEŽINKELIUS.

Pereitą sąvaitę federalinė 
valdžia nutarė grąžinti sa- 

! vininkams jų geležinkelius, 
kurie buvo paimti karo de- 

| partamento kontrėlėn grę- 
siant' geležinkeliečių strei
kui. w

Vyriausybei kontroliuo
jant geležinkelius buvo iš
lyginti skirtumai tarp sam
dytojų ir darbininkų. Dar
bininkai gavo pakelt algas 
—po 9 ir 11 centų valandai.

PASKANDINO 2 SI 
MARINU. ,

Karo depąrtamentas skt - 
bia, kad Atlanto pietuoc 
buvo paskandinti du vokia 
čių submarinai. Su vienu

(6) 
Michalina Wilklnš,
..nock Lare, 

Manchester, N. H. Į
J

savo kaimyno Jono Rin- 1 
is Krinčino parapijos, Robonių 
. Kas apie jį žino, malonės pra- 
man jo adresa. tam busiu labai 
ga. Cipriona Ranonis. Rašykite

(7) 
Cipriona Dravvsakv, 

iz-ifj N. Arisan avė., Chicago, III.
P ■

9.

keto valandų. APSIVEDIMAI

JOHN STEVENSON
Red -Feather Farm. Randolph, Mass

- -  ■■ I. ;■■ ■   . . - ■ - ■...

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašo®’. Dievai, pradedant nuo saulėj 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Anglų karo aviacija nese
nai daužė vokiečių lėktuvų 
stotis Norvegijoje. Sunai
kinta nemažai transporto 
lėktuvų.

Pajieškau apsivedimui merginos 
darbininkės. Aš esu bilderis. Rašykit 
lietuviškai, amerikoniškai ar rusiš
kai. (4)

J. Lem, Box 1,
15 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokią ligą šaknimis 

Augmeni lis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
visokią augalą lietuviėkai, angliška 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia;- 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti 

' (Prašau iš Kanados štampu nesiąsti 
Kanados doleris dabar tik 80 centą.) 
Kaina su prisinntimu $1.00. Pinisrus 
geriausia siųst, Money Orderiu, arbs 
nopierinį dolerį laiške. Adresas: (-»

P4UL MIKALAUSKAS
140 Athens street,

80. BOSTON. MASS

Norėčiau susipažinti su moteriške, 
kuri gali būt ir su mažu kūdikiu, ne- 
senesniu kaip o metų. Aš esu pavie
nis, 51 metų amžiaus,'turiu 2 išmokė
tus namus ir gerą delikatessen biznį, 
kurį laikau savo name jau 18 metų. 
Taigi rimtai moteriškei ateitis gali 
būt užtikrinta. Rašykit (9)

G. Aleksandra
39 N. Ogden avė., Chicago 7, Iii,

> - >al
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REUMATIZMO 
SKAUSMŲ 

GAUK •**

PAIN-EXPELLER
nuo 1867 metu ... 

palikimas šeimos tepalas Į

Senovės Lietuvią žinyčla
GYDUOLĖS.

Skaitykit atydžiai. Gerumą garan
tuoju. Vieną dėžutę duodu uždyką. 
Kas nebus užganėdintas, tam grąžin
siu pinigus. Reikalaukit Švilpos “Mi- 
racle Salve.” Tai reiškia: stebėtina 
mostis. Ji gydo odos užsikrėtimą ir 
kitokias ligas. Prašalina pails, ausies 
gėlimą nuo peršalimo, Atletik foot, 
sainus, rash, kariuos dažniausia gau
na šapose nuo aliejų ar dulkių. Išbė
rimą, votis, nušutintą, nudegimą, dau
žymą, skilimą, našašimą nosies ar 
burnoj, sumušimą, skaudėjimą blauz
dų ir tinimą, gėlimą komų ir nuo šal
čio. Kurie turėtumėt senas ronas, ul- 
ses, speciališkas narodymas kaip var- 
tot (paminėkit). Nuo visų minėtų li
gų jus pirkaite dėžutę-2 onces, gausi
te. antrą mažesnę sykiu. Vartok ma
žesnę, neatidaryk didesnės. Jei nebu
si užganėdintas, grąžink didesnę į 10 
dienų laiko, ir gausi pinigus atgal. 
Tik atskaitysime lėšas persiuntimo, 
nedaugiau 25c. Amerikoj. Šitų mos* 
čių kaina tik $1.25. Galit prisiųst 30c. 
stampomis, likusios C. O. D.

No. 2. Mostis nuo reumatizmo ir 
įvairių skausmų, kurios irgi greitai 
pagelbsti, kaina $1.25.

No. 4. Mostis nuo niežėjimo ir poi- 
son ivy, $1.25.

^No. 1. Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 
rijimo ir sustiprina smegenis, kai
na Si.00.

' Ęeikalaurlanrn mosčių, siuskit ii 
monev orderį ar čekį. Adresuokit;

M. J. ŠVILPA
P. O. ęox 73, Sta. A
Krautuvės adresi

nuo 1867 metu ... 
palikimas šeimos tepalas

Utbuanian — 44

Ypatingai dabartinės krikaėtonybėa gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nea tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tnn Z71 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 Ui), audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siusti popiennį dolerį 
arta Orderi”. Adreso >kit ■okanėiai:

KELEIVIS, 636 Broadvay, So. Boston, Mass.

*

TIKRAI GERI 
; PREPARATAI
I ALEXANDER’S
J CASTILE OL1VE OIL 
ISHAMPOO

i
 padarytas ii tikro, 
jo Castile muilo.
(J. S. P. Iiplauna 

I pleiskanas ir riso- 
j irius kitus nešraru- 
J mus ir eustiprina 
l odą. 50c. už tanką.
♦ ALEXANDER’S HAIR
♦ REFRESHING TONIC
♦ Aliejų ir Odą Gydančią Vaistu 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolę dėl 
« plauku šaknims ir Odos gydymui. 
♦ 50 centu už tanką.
* Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
• čiam pxr Paštą į risas dalia Su t • - *
»

NUBAUDĖ ŽINIŲ AGEN
TŪRĄ.

Federalio jteismo mmai 
New Yorke nagrinėjo Asso- 
ciated Press žinių agentūros 
byla. Toji agentūra buvo 
kaltinama tuo, kad monopo
lizuoja žinias ir tuo bando 

į pašalinti iš rinkos jai nepa- 
i tinkamus laikraščius, lie
kuodama jiems žinių, žinių 
rgentura 'buvo rasta kalta 
ir įsakyta taip nedaryti. : '

Vyriausias to? agentūros 
i bosas vra Chicagos dienraš- 
įčio “T i1'u”“ c” savininkas 

______ _______ . ^LRobert McCormick. Jis su- 
24 Vai. musų šalis išleisdavo žledėjęs reakcininkas ir by- 

|lą ketina apeliuoti.

IŠLEIDOM 8* BILIONUS 
DOLERIU.

Pereitieji metai ..musų ša
liai buvo natvs brangiausi. 
Federalė iždinė praneša, 
kad buvo išleisti 88 bilionai 
dolerių. Iš tos sumos 82 bi
lionai buvo išleisti karo pa
stangoms vykinti ir šeši bi- 
Ttnai “kitiems reikalamš.”

Tą 88 bilionų do^rių su- 
"oysterių lukštų" trintų. Jų mą išdalinus paromis, kas 
galima gauti ten pat. kur f' ‘
perkamas vištoms t lesalas, po 241 milioną dolerių. I

GI4 1 st

i i asįžymi «avo jr^rumu. msiun*

{ vienyti) Valatij^.
ALEXANDER»S CO

,V BROADWAf*-
SOUTH BOSTfeN, MASS. |i

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauli* 
{vykius, tai skaitykite “Naujienas".

"Naujienos" yra pirmas !r didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi- 
eagų), >6.00. Chicagoje ir Europoje—S8-0Qi 

Money Orderį ar čekį siųakitei 

“NAUJIENOS" 
i 1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
tiulpalinimaL ktpCą ftuiųtbnt j

    y /. js, mJc.  -

4
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Moterims Pasiskaityt
X * ŠI SKYRIŲ TVARKO

.______ M. MICHELSONIENĖ.

Sniegas Saulėtuose Pietuose

No. 4. *- Saušio 26 č., 1944 ftt-

VYRO ŽODIS MOTERIMS

ą- .»JSE —

Atsakymas F. Abelienei-
“Keleivio” Nr - 1 buvo 

įdėtas F. Abelienės Straips
nis, antrašte: “Moters žodis 
vyrams.

Aš, 
pat noriu tarti savo 
Abelienė sako, I

vąs! Tai, vadinasi, didelis 
progresas, ,ar ne?

Dar žodis. Abelienė sako, 
kad moterys dirba visokius 
darbus ir juos gerai atlieka. 
Taip, bet saugok pondie, 
kada moteriškė vairuoja au
tomobilį. To pasėkos dažnai 
yra liūdnos. Bet tai ne vis
kas. Musų dirbtuvėse mote
ris prisideda prie to, kad 
vyrų algos butų mažesnės, i 
Jos dirba pigiau; jei vyras 
nesutinka dirbti už mažesnį 
atlyginimą, jis .prašalina-, 
nas iš darbo. Kam to rei ’ 
kia? Moteris gali būt šeimi- 
linkė savo namuose. Ten ji 
uri užtenkamai darbo, pri
turėti vaikučius, tvarkyti 
namus ir tt. Tegul vyras už- 
lirba duoną, ir nuo to jis 
įeatsisako. •

Mano supratimu, valsty- 
iė turėtų būt apiupinta ge-

būdamas vyru, taip
> žodį, 

kad vyrai 
nieku nepasižymėjo, tik bar
nius ir vaidus kelia. O man 
rodosi, kad vyrai yra visur 
pasižymėję. Toks Edisonas 
mums davė elektros šviesą, 
kuria visas pasaulis šian
dien naudojasi. Fordas 
mums davė pirmą automo
bilį, ir daug kitų išradimų 
davė vyrai. Visokie mokyto
jai, profesoriai, inžinieriai 
ir kitokie specialistai — vis 
tie vyrai. Vyrai eina net 
dvasiškių pareigas, o ne mo
terys. Trumpai sakant, kur 
tik sunkesnis ir pavojinges
nis dalbas, jis atliekamas 
vyrų. Matyt, taip yra dėl to, i -esniais įstatymais. Tie įsta- 
kad pati gamta vyrus yra į ymai galėtų leisti eiti į 
apdovanojusi didesne jėga, j dirbtuvę tik merginoms, bet 

Moterys šiandien yra pil- Į ie vedusioms moterims, 
nateisės, kaip ir vyrai. Šitų į Vedusi moteris privalo būti 
teisių kai kuriais atvejais Į suinteresuota naujos kartos 
jos turi net daugiau. Bet, ve. Į auklėjimu, 
moterys nori pasivyti ir pra-' 7 
lenkti vvrus! To siekdamos! lienė sako, kad moteris ūži- 
jos daro šitaip: kerpa savo, ma ’ 
gražius plaukus, meta sijo-i sijas.” Taip, tiesą, bet tomis 
nūs ir maunasi vyro kelines. į profesijomis jos neilgai 
Bet, kažin kodėl, jos augina; džiaugiasi. Vyras savo pro- Į 
ilgus nagus, i ” ’ ." * „ ”
akius ir lupas. Tai lyg ir ne- venimą. 
tinka prie trumpų plaukų ir gauna meilu: 
vyriškų kelinių...

■ Kai kurios musų moterys 
ir 
pralenkusios vyrus, bet tik 
blogais palinkimais. Dažna neišteka už vyro. Bet ir čia 
moteris ir mergina daugiau bėda: tokios merginos lieka 
ruko negu jos vyras ar tė- senmergėm. Naujicnaitis.

1OS _
. Vyras savo pro-! 

maliavoja ant-;fesiįa gali naudotis visą gy- 
’ ’ O mergina—Holi

žį; vedusi mo
teris—kol susilaukia kudi-1 
kio. Pastarosios profesija! 

merginos ištikrujų yra baigiasi lopšiu. Yla tik vie-į 
na išimtis, tai mergina, kuri i

ĮDOMI LIETUVAITĖS
SURUOŠTA PLAUKŲ mažai daro biznio

PARODA. vių, bet ji gražiai kalba lie-
Daugelis lietuvaičių turi j Aviškai ir nesigėdi savo tė-

*■_____ 7Beautvvl2 kalbos. Už tai ačiū jos
__ ....... , kur madingai kuri visą savo gv- 
raito moterims plaukus ir venimą ^ra pasisventusi ša
kaliu duoda kitokių grožio vo dukrelės gerovei 
patarnavimų. Bet, turbut. ‘3ei- 
daugiausia iš jų pagarsėju- ■ 
si yra Elsie Parker (Palu- j 
binskaitė), senų “Keleivio” 
skaitytojų dukrelė. Jos gro
žio salionas taip ir vadinasi 
“elsie parker.” Tai yra labai 

Ipuofsni vįeta pačiame Bosto-

taip vadinamus “! 
Parlors;” I

=

“Keleivio” Knygų
Katalogas

čia matosi vaizdelis iš saulėtos South Carolinos valstijos, 
kurios gyventojai beveik niekad nemato žiemos. Bet šį
met tenai pusėtinai prisnigo, čia matosi apsnigtas palmos 
medis, po kuriuo stovi p-lė Caldwell iš Waterbury, Conn.

MAISTO
* KNYGUTĖS -

KALENDORIUS
i
’ Mėsai ir sviestui pirkti ru-
; dos stampos su raidėm R, S
T ir U iš 3-čios knygutės ga
lioja iki sausio 29 d. Raidė 

, V galioja iki vasario 26 d.
Kenuotcms daržovėms 

dabar galioja žalios šiam-j 
pos iš Ketvirtosios Knygų- 
tęs su raidėm G‘, H ir J yra i 
geros iki 20 vasario.

Cukrui skiriama juoda 
stampa Nr. 30 iš Ketvirto
sios Knygutės. Jį gera iki 
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 perijodo'RIJA JUŠKEVIČIAUS 
kuponai, bus geri iki 8 vasa- DAINOSE, 
rio. Nuo sausio 4 dienos ga- 
hoja jau ir treciojo penjodo iTjos sužinoki, kad vyrai turėjo

Istorija, Kritika, Polemika, Jeletristika, Poezija, Jumo- 
ristika ir kitos. Visos geros, visos {domios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS ENGVAS BUDAS
IVANAS? j

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- | 
.as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti ; i 
telias dienas visu veislių gyvūnas, [ 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės ! 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvų- I 
ius prastoj savo arkoj šutai ointi? 1 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą | 
šėmę apsemtu? Kur tas vanduo da- i 
jar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos ! 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai , 
r kitų veislių žmonės ? Šitie ir šim- [ 

'Ai kitiį klausimų, į kuriuos negali Į ..ama ............................................ ;
rtsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
r aiškiai išdėstyti šitam veikale. | KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai i ... ^TT1TT IP*ITT7 
'aktas; kas sakinys—tai naujas ku- r il.iu.ciu -
ligų argumentas griūva. Mokslas ir 
noksiąs nuo pradžios iki galo. 
Kaina

j' .ENGVAS BUDAS 
| SMOKI ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausią žodžių h 
įsikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
lip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
.enas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
škai. Joje telpa netik atskiri žo- 
žiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo j ieškant, važiuojant ku? 
ors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 

?as barzdaskutį, pas kriaučių ir tt, 
>u fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
i.ntra padidinta ir pagerinta laida 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
.ama ........................    85c.

I

kuponai. Jie bus geri iki 14 į 
kovo. Ketvirtosios. klasės; 

! kuponas duoda 10 galionų: 
į alieiaus, o penktosios klasės 
• —50 galionų. _ ;

r i Užaugint vienas kūdikis, I dirbtuvių ir verslo centrai.
Padedant nuo pirmos die- Į Rezidencijos gi bus perkel- 

7 J. ' ”7" nos ir baigiant 18 metų, kai-j tos į žaliuojančius laukus.
visokius^ aukštas^prote- inioja 3 320 dolerių. Į tą su-i Bet ir dirbtuvių centruose 

mą įskaitoma aprengimas, į busią daug geriau. Dirbtu- 
maistas ir randa. i vės ir rezidencijos neturės

------------ ! dūmų. Ateities Amerika tu- 
PELĖSIAI—VAISTAS, -sėsianti regionalę apšildy-

! Spaudoje dau? kalbama i sistemą, ir daug pigesnę 
■ apie naują vaistą, kuriam į 
i duota vardas “pencillin.” j 
i Gydytojai surado, kad nau-;
i jasis vaistas naikina visos į 
! eilės ligų bakterijas, jų tar
pe ir sifilio bakterijas.

Tas vaistas yra gamina
mas iš pelėsių—tokių, kaip 
duonos, sūrio, apelsino lu
pynų ir kitų daiktų pelėsiai. 
Bet kad iš tų pelėsių gauti 
vaistą—ilgas ir sunkus dar
bas. Reikia gerų mašinų ir 
geros specialisto priežiūros. 

Pencillino da mažai pa
gaminta. To vaisto mano
ma turėti daugiau tik apie 
pabaigą šių metu.

už dabar vartojamą anglį ir 
. elektrą.

Tegul būva—iš jo lupų
Dievo ausį...

Į

Nors p-lė Elsie Parker ir 
iš lietu-

ir gar
iu. M.

KAS BRANGIAU 
NUOJ A—BERNIUKAS 

AR MERGAITĖ?
Metropolitan kompanija 

savo statistikams davė iš-

KAI-

duobiu vieta pačiame Uosto-
ho centre, kur'ji Meti tiktai nsti vieną painų klausimą: 
nuomos moka daugiau kaip ^?s.^augiau kainuoja au- 
$2.000 į menesį. Jos įstaigoj S11??. “ berniukas ar mer-

AišKiai išguldyti pilietybės įstaty 
*a> -u rei) alingais klausimais ir at- 

25c. j akymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Kntra peržiūrėta ir pagerinta 

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- [ aida. Kama................ ............. 25c.
i LEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 

»IETU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys, 

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

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygele parodo, kodėl Romos 

x>piežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
šaiškinta visa jų bepatystes istorija, 
os pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
lupuolimas. šią knyga turėtų per- 
ikaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
aunikaitis, kurie geidžia, kad ją mo- 
:erįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
<un. Geo. Townsend Fox, D. D., su- 
ietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ........................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
! DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
•egali tikėti Pilna argumentų, kurių 
aesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
Knygutės .................................... 20c

j Kt RGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

! įmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so- 
-ialdemokratų teoretikas Kari Kauts 
!:y. Kaina .............................. 10c

STELOS BALSAI
Puiki knyga, daugybė labai gražią 

eilių ir dainų. Daug gražią, spalvuo
tą paveikslą. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Snielstorius, 221 
puslapių. Audimo apdarais . $1.50

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neis Įleidžia. Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais Įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai. 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... £*.00

M B MUSŲ BOČIAI
’i VENO?
f-ibbja -i ko, kad pirmutiniai žmo- 

<- , gvveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
:sai atmeta. Mokslas mano, kad 

...•nonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina .................... 25c
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
r>05 metą revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kain 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 

i liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
■ buvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
! didelis spalvuotas žemlapis parodo 
i itsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
i rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
i apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
Įkąri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do- 

'kurnentai: Steigiamojo Seimo nuta- 
j rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
l sutartis su latviais, aprašymas visą 
i mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
'• l nyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina .................... $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 
Igu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Dži8n Bambos spy- 
I čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
jtiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............. 25c.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokinipj monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriSkos, 
tautiškos, humoristiškoe ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
n&Hams. koncertams ir tt. Antra ps- 

i -ėrinta laida Kaina .................. 25c.

; PAPARČIO ŽIEDAS. 
| keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

> .žsitikintie Vyras; (2> žydinti Giria; 
5} Klaida; (<> Korekta. Jose nuro

doma kaip žmonės paikai tiki į viso-

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- I 
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- ; 
daug pačią, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. * 
Audeklo apdaruose .................. 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuviu socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams byla, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininką 
parodymais. Kaina .................. 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtą perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas.

. Kaina ........................................... 10c.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SI'PRATIMAS.

Ši- knygelė aiškina proletariato fi- 
Į lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
! gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
i kius, tai perskaity k šitą knygelę, 
į Kalba labai lengva Knyga pjotau- 
' jantiems darbininkams neapkai- 
1 nuojama Kaina ........................ 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiai? 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būt- 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

[EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilė* 

Į daugybė straipsn-u juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota Kaina 25<

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigą? 

Hans Schmidt X’ew Yorke 
j savo meilužę, Oną 
! Knygelė su fotogratiškai.-. at-a 
dajs. Kaina ................................

RAULO ROMANSAS.
! Gėriau dieną, gėriau naktį, 
i Ir negali man pakakti ’.
Gerti turiu didį norą. 
Ir myluotis su Barbora... 
Turiu Barbę, mergą gerą. 
Bet supykus mane bara: 
“Jei tu gerti nepaliausi. 
Tai kočėlu galvon gausi! 
Raulai, liaukis tu ulioti 
Ir kitas mergas vylioti. 
Mano būdas toksai yra: 
Kartais ašaros net byra... 
Man negaila cento-kito. 
Bet ko eini tu pas kitą? 
Jei tik gerti nepaliausi, 
Tai pačios tu ir negausi!” 
Kaulas turi būdų gerų, 
Nors jisai pragėrė dvarą; 
Oi, pragertų ir čebatus. 
Ir žiponą, kitus daiktus... 
Raulas geria naktį, dieną, 
Myli tik Barbytę vieną. 
Bet jinai nenor tikėti. 
Sako, laikas jai tekėti... 
Tai sakykit, kas daryti. 
Kokios rodos man prašyti: 
Gerti, kol turiu aš norą, 

gal ženytis Barborą?
K. Kinderis.

APIE VALGIUS.
PAPRASTAS OMLETAS.
4 kiaušiniai
5 šaukštai pieno
',2 šaukštuko miltų
1 žiupsnis pipirų
1 šaukštas sviesto.
Trynius išskirk ir išplak; su

maišyk su trupučiu pieno mil
tų ir su visu pienu supilk į try
nius. Sudėk druską ir pipirus. 
Tuomet išplak baltymus, kad 
butų tirštos putos ir palengva 
Įmaišyk juos j trynius. Tada su
pilk - Į sviestuotą skauradą ir 
ikišk pečiun. Kai apgels, apvesk 
peiliu aplinkui, sulenk kaip bly
ną pusiau, padėk torielkon, pa
puošk petruškų lapeliais ir tuo- 
jau duok stalan.

Yorke paplovė • 
Aumuller’aitę '

10c

O DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to,
i norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
1 Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
! žmogus silpsta ? Ir delko vienas mai- 
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma-

| žiau ? Delko žmogui reikia cukraus, 
mali i druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko- 

|dėl jam reikia riebalų? šituos Jtlausi- 
j mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
(Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

kadPRANAŠAUJA ROJŲ 
AMERIKOJE.

Žinomasis / architektas 
Frank Lloyd Wright prana
šauja liūdną ateitį musų 
didmiesčiams. Jis sako, kad 
didmiesčiai turės išnykti. 
Jų galą, kaip industrijos ir 
mokslo centrų, priartins 
naųjovinis automobilis ir 
šeimos lėktuvas.

Wright sako, kad ateities 
Amerika, palyginus ją su 
musų dienų Amerika, . bus 
tikras rojus. Vietoj dabarti 
nių miestų, kur žmonės gy
vena susikimšę, busią tik

JUOKAI
SEKA MOTINĄ.

Katriutė: Mamyt, išrišk i 
vieną klausimą.

Motina: Kokį klausimą?
Katriutė: Ką tu darei, 

vaikinas pirmą kartą tave 
bučiavo ?

Motina: Nutilk.
Katriutė: Stebėtinas supuoli

mas, mamyt. Kai Petras mane 
pirma kartą bučiavo, aš irgi ty
lėjau...

ISPANIŠKAS OMLETAS.
Ispaniškas omletas darosi 

taip pat, kaip ir paprastas, bet 
prie jo pridedamas šitoks miši
nys iš daržovių; - {

1 žalias pipiras (saldus^
2 tomeitės arba puodukas tir

štų kenuotų tomeičiu
1 svogūnas
1 šaukštas sviesto 
Keli sukapoti grybai 
4 riekutės bekono '
1 žiupsnys druskos
1 žiupsnys pipirų.
Viskas smulkiai sukapojama 

ir spirginama svieste kol su
minkštėja. Kada omletas būna 
jau gatavas, šitas mišinys iš
verčiama ant omleto, kuris tuo
met sulenkiama pusiau ir pa
duodama karštas stalan- Gali
ma papuošti petruškom ir aly
vom.

gaitė ?
Apskaičiuota, kad

duodamos nevien tiktai vė
liausios plaukų frizūros ir 

keičiamos, bet tik maistui, auginant 
taipgi grožio -niuką, per 18 metų 

liesinamieji ma- džiama 2,360 dolerių.
gaitė kainuoja mažiau— 
2,180 dolerių. Bet užtai 
mergaitė daugiau kainuoja, 
kai reikia ji aprėdyti.

jų spalvos 
duodamos 
maudynės, 
sažai ir tt.

Pereitą
skyriaus vedėja buvo pa- 

‘ kviesta pažiūrėti Elsie Par
ker suruoštos grožio paro
dos Statlerio viešbučio sa
lėj. Iš tikro tai buvo įdomi 
paroda. Briliantais pasipuo
šusios merginos ir moterys 
demontravo plaukų mariau, 
nuo Kleopatros iki musų 
laikų. Jų plaukai nuspal- 
vuoti ir sufrizuoti Elsie 
Parker grožio salione. De
monstravo pasamdytos pro
fesionalės modelistės. Pub

likos buvo prisigrudus di- 
tdžiulė viešbučio svetainė. 
įBuvo suvaidintas- trumpas 
{vaizdelis. “She Diclift Gėt 
?The Job.” kurigliie-dal^va- 
fi’b ir pati Elšiė Parker. Bu
vo parodvta kaip susivėlu
siais plaukais-moteris nuėjo 
jieškoti darbo, ir jo negavo. 
Tuomet ji nuėio pas plauku 
specialiste. Ši taip gražiai 
Ją padabino, kad ji netik 
darbą gavo, bet ir su bosu 
“deitą” padarė.

Pas p-lę Elsie Parkerf 
plaukų taisyti eina daugiau-' 
šia aktorkos, biznierkos iri 
šiaip turtingesnes* klasės 
moterys,

nedėldienį šio

vien 
ber- 

išlei- 
Mer-

v

Nauja Operos žvaigždė

Anrerikoje pasirodė nauja operos dainininkė, 18 metų am
žiaus p-lė Patrice Munsel iš Spokane, Wash- šiomis dieno
mis Metropolitan Opera Sause ji turėjo 3avo debiutą (pir
mutinį pasirodymą). Čia ją sveikina motina ir tėvas.

Kiaušiniai bulvių lizduose.
Prie 3 puodukų sutrintų 

bulvių pridek supiaustytą 
mažą svogūnu, 2 šaukštuku 
suka notų petruškų, pusę 
šaukštuko salierų druskos, 
pusę puoduko tarkuoto ame- 
.rikoniško sūrio, druskos ir 
pipirų. Įpilk, tiek pieno, kad 
tik nebūtų perskysta; pada
ryk bandutes su duobutėm 
vidury ir sudėk į taukuotą 
keptuvą; į kiekvienos ban
dutės vidurį įmušk kiaušinį, 
'apibarstyk tarkuotu suriu ir 
kepk karštam pečiuje, kad 
kiaušiniai sutirštėtų.

ROŽIŲ KARALAITĖ

Kaina 25 centai.

Parašg
M. METELIONIS

Knyga gaunama **K«U- 
ric" Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS"
636 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir paa
A. M. METELIONI

7747 Navy Avenue,
Detroit. Mieh.

šita 17 metų amžiaus juoda- i 
plaukė gražuolė, Naomi Rior- 
dan, buvo išrinkta Los Angeles 
mieste “rožių karalaite.”

Pekla
X

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžiną kančių pragari 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
gavyatė, nea peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai au
ra. Ir pridėtas “ppkjpa” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

kiną prietarus, burtus ir tt 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
It kaip nuo ju apsisaugoti. Parašė 

i D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūri- I k A o? —

• • •

*a ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 

amleji gėrimai atsiliepia fa vai- 
-ama Kas yra arba tikisi kada norą 

pati kūdikių tėvais, būtinai tarėte 
-r’-’kaitvti «tte knygate. Kaina 10c. 
“KeleMa,” 636 Broadvray, 

South Bottoo. Mmk
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Kur Eina Stalino Diktatūros 
Režimas?

Pereitoje laidoje minėjo- nustatė, kad tokia telegra- 
me apie Maskvos komunis- ma iš Kairo nebuvo išsiųs
tų “Pravdos’’ paleistą žinią, ta! žinios ir laiškai iš Kairo 
buk Angija yędanti slaptas dabar yra peržiūrimi cenzo- 
derybas. sū nėnų Vokietija. riaus.

— j 'Vadinasi, Maskva buvo 
l pagauta meluojant. Bet ji 

spe- .ado išeitį. Maskvos radijas 
Iš ištisai paskelbė londoniškio 

ir Jugoslavijos “Sunday Times” žinią, pri- 
iš .turkų sostinės An- 
“Sunday Times” ko-

“Pravdos” ^irfia buvo to- į 'Vadinasi, 
kia: 7 ‘

“Kairo (“Pravdos” 
cialus korespondentas). 
Graikijos
patikimų šaltinių sužinota, siųstą 
kad viename pajūrio mieste, karos!
Pirinėjų pusiasalyje, šiomis respondentas mini vokiečių 
dienomis buvo slaptas pasi-: pasiūlymus Anglijai, kurie 

’ ” i per Turkijos 
ir von Ribben-1 vyriausybę. Pastaroji tačiau

tarimas tarp dviejų Angli-; norėta įteikti 
jos oficialų ‘ .
tropo. Pasitarimo tikslas bu-1 atsisakius prašymą tenkinti, 
vo patirti sąlygas separati- • Tuomet kreiptasi į Lisbonos 
nei taikai su Vokietija. Spe-' į»- Stokholmo vyriausybes, 
jama, kad šis pasitarimas Ar kas laimėta Lisbonoj ir 
buvo ne be pasėkų.” •

Kaip matot, ši “Pravdos” 
žinia neturi Rusijos žinių 
agentūros Tass lėbelio. Tai 
veikiausia dėl to, kad ne- 
įvelti Stalino režimą. Bet tai 
šūvis pro šalį. Stalino reži
mas juk kontroliuoja visą 
rusų spaudą! Be jo žinios ir 
sutikimo tokia žinia negalė
jo būt Įdėta.

“Pravdos” išsišokimas nu
stebino ne tik 
priešus, bet ir jų 
Jie klausė: kokiu 
daroma ?

Maskvos tikslai 
aiškinti, bet jau aišku tiek: 
ji apsimelavo! Anglų vy
riausybė įpareigojo savo 
ambasadorių Maskvoje tuoj 
painformuoti tusų vyriausy
bę, kad “Pravdos” žinia yra 
melaginga. Tuo budu Mask
va buvo priversta savo melą 
pralyti. Bet jai buvo gėda 
atvirai prie melo prisipažin
ti. Todėl Maskvos radijas, o 
paskui ir spauda, lakoniškai Londonas kalba dėl galim 
pranešė tik tiek:

“Reuterio žinių agentūra 
sako, kad Anglijos užsienio 
reikalų ministerija užgin
čijo gandus, tilpusius ‘Prav
dos’ korespondento telegra
moje iš Kairo. Pasak tos ži
nios, du žymus anglų politi
kai vedę pasitarimus su von 
Ribbentropu.”

Kaip matot, šiame prane
šime minima “Pravdos’’ ko
respondento telegrama. Bet 
anglų valdžia teiravosi ir

bolševikų 
draugus, 

tikslu tas

da neiš-
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Stebi Oro Manievrusrežimą apsvaigino raudono
sios armijos laimėjimai. Sta
linas nori diktuoti ne tik 
Lenkijai, bet ir Rumunijai; 
jis nori pasigrobt Pabalčio 
valstybes. Bet, lyg tyčia, 
lenkai prašo, kad Londonas 
ir Washingtonas tarpinin
kautų jų ginče su rusais! j 
Gali prašyt ir kiti. Maskvai 
tas nemalonu. Raudonasis; 
imperializmas nori daugiau' 
grobio ir—namų mitybai jis < 
davė “žinią” apie separati- 
nės taikos galimybę... Jei i 
melas paveiks, rusai bus pa
sipiktinę; ir kai Stalinas sa
vo sąlygas diktuos, rusai 
jam piltam. Pasėkoje, Rusi
jos talkininkai nedrys kiš
tis...

Tai begėdiškas triukas. į 
Rusu diktatui os režimas ke- 
sinasi apiplėšti kaimynes • 
tautas. To siekdamas jis į 
šmeižia tuos, kurie jam pa
deda gintis nuo nacišku plė
šikų!

Dar kiti mano, kad komu- į 
____ __  __ ► žinia gali: 
korespondento reikšti naują bolševizmo po- j

” : suki — linkui separatinės; 
taikos su nacių Vokietija!-, 
Tokią, išvadą jie daro iš se- į 
karno fakto:

Pirm šio karo -Francuzija i 
ir Anglija bandė susitarti su į 
Rusija. į Maskvą buvo nu- i 
vykę anglų ir francuzų at-Į 
stovai. Per ilgą laiką vestai 
deiybos ir staiga—anglų iri 
francuzų atstovams da bu-:priemenėse nesišvaistė taip tris stenografes, kurios jo 
nant Maskvoje — Maskva 

prašy- paskelbė “draugingumo su
pi

' Stokholme, “Sunday Times' 
nežino.

Kiek bendro turi šis “Sun . nistu laikraščio 
day Times” 1 
pranešimas su tuo praneši
mu, kuri Maskvos komunis-' 
tų laikraštis “gavo” iš Kai-; 
ro? “Pravdos” pranešimas; 
juk kalba apie tai, kad “du 
žymus” anglų valdininkai 
susitiko von Ribbentropą ir j 
teiravosi, kokiomis sąlygo
mis butų galima daryt sepa- 
ratinę taiką. Gi Ankaros 
manešimas kalba apie tai 
kad vokiekiai kreipėsi i tris 
neitrales valstybes, 
darni jų Įteikti Anglijai tu- tartį” su nacių Vokietija! 
lūs pasiūlymus. jr tada Maskva fabrikavo

Tai du skirtingi dalykai, žinias, skelbdama, kad An- 
Bet kodėl Maskvos radijas gliįos ir Francuzijos “impe- 
tą “Sunday Times” korės-, riaiistai nori pražudyt socia- 
nondento pranešimą skel- Iizmo tėvynę.” Tai irgi buvo 
bė? melai, taikomi vidaus fron-

Atsakymas gali būt vienĮ to mitybai. Kada Molotovas 
tas: skelbė todėl, kad sumė- ir 
tyti pėdas! Supraskit, pats

" ' _ " lV* 
bių separatinei taikai ir pyk
sta, kad mes apie tai kalba
me...

Rusijos žmonės neturi 
galimybės Tass žinių patik
rinti. Nežinodami užsienio 
scaudos atsiliepimų, tai Ma
skvos pasakai jie gali pati
kėti. Bet ta savo pasaka Ma
skva negali apgauti laisvaii 
pasauli. Ji buvo pagauta lė Rusiją! 
meluojant. Lieka išaiškinti, 
kodėl ji šitaip darė.

Spėjama, kad bolševikų

I

LIETUVIŲ DARBIU
REIK.

NKŲ DRAUGIJOS 
LAI.

Kairėje stovi anglų admirolas Mountbatten, vyriausis ala- 
jantų karo vadas Azijos pietų rytuose. Jis čia stebi ali- 
jantų oro manievrus Burmos fronte. Nuotraukos vidury 
be kepurės stovi amerikietis lakūnas; ant savo nugaros jis 
turi prisisiuvęs Amerikos vėliavą.

Kongreso Priemenėse
(Laiškas iš Washingtono)

Dar niekados Kongreso tiek pridėjo. Jis pasisamdė

Ribbentropas pasirašė 
rusų-vokiečių “draugingu
mo sutartį,” daugelis Rusi
jos žmonių tikėjo, kad Sta
lino režimas gerai darė. O i 
komunistai, jie Staliną tie-Į 
siog dievino! Ir lietuviai ko- i 
munistai sakė, kad Stalinas 
yra “gudriausias diplomą- Vtas.

Netenka aiškinti, kuo' 
baigėsi ta “gudri diplomati-j 
a.” Hitlerio legionai užpuo-į

i daug ir tokių slidžių lobijis- 
tų. kaip šiandien. Jie pasi- 

Į darė taip nachališki, kad 
j teroro priemonėmis bando 
į savas užmačias vykinti.

Štai vienas pavyzdys. Ne- 
j senai Floridos senatorius 
į CIaude Pepper buvo pagru- 
j motas, kad jis gali netekti 
: savo vietos, jei nebalsuos už 
1 vieną apdraudos kompani
jų siūlomą bilių. Pepperiui 
i buvo pasakyta: arba bal
suok už siūlomą bilių, arba 
bus taip, kad sekamų rinki
mų metu apdraudos kompa
nijos senatoriaus vietai pa
sirinks kitą kandidatą.

Buvo įvardytas ir tas “ki
tas kandidatas” — paskil- 
busis “Mission to Moscow” 
autorius, Joseph Davies.

Vėliau paaiškėjo, kad 
žmogus, kuris Pepperiui 
- ------yra Payne Mid
yette, buvęs Nacionalės Ap-

laiškus adresavo ranka, kad 
išrodytų, jog tai yra priva
tus laiškai. Viena stenogra- 
fistė buvo specialiai moki
nama imituot Morrisono pa
rašą—irgi tam, kad jo agi
tacinė literatūra turėtų “as
menišką pobūdi"’ — geriau 
veiktų laiško gavėją.

Morrisono švindelis taip 
pat buvo išaiškintas. Nyks* 
tukinis Huev Long dabar 
turįs nesmagumo. Vis tiktai, 
bukite tikri: kongresinis 
“frankas’’ jam nebus atim
tas ir gubernatoriaus vietos 
panorėjęs kongresmanas 
nebus nubaustas.

Tai šitaip atrodo musų 
Kongreso priemenės. Patin
ka jums, ar ne? Esti-Esti.

Šaukia Draugijos narių su
važiavimą, kovo 19, 1944, 

Brooklyne.

Sausio 13 d. Lietuvių 
Darbininkų Draugijos Cent
ro Komitetas turėjo savo 
reguliarį posėdį. Posėdis 
įvyko Lietuvių Atletų Kliu
vo svetainėje. 168 Marcy 
avė., Brooklyne. Posėdį ati
darė Centro Komiteto pir
mininkė drg. B. Spudienė. 
Centro Komiteto nariai bu
vo nevisi. Mat, keli jų yra 
apleidę Brooklyną.

Šiame posėdyje padaryta 
daug svarbių tarimų ir iš
rinkta specialė komisija 
Centro Komiteto knygoms 
peržiūrėti. Komisijon iš
rinkti draugai M. Swingle, 
U. Kryžanauskienė ir J. 
Jankūnas.

Posėdyje buvo daug kal
bėta apie Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos suvažiavi
mą. Priėjome išvadą, kad 
reikia šaukti visų draugijos 
narių suvažiavimą. Mat. ei
na karas, daugelis toliau 
gyvuojančių kuopų negalės 
jame dalyvauti, nes jų na
riai dirba karo industrijoje 
ir neturi laiko. Tad kviečia
mi dalyvauti visi tie Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
nariai, kuriems aplinkybės 
leis dalyvauti.

Suvažiavimas įvyks kovo 
19 dieną. Lietuvių Atletų 
Kliubo svetainėje, 168 Mar
cy avė., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 11 valandą ryte. 
Centro sekretorius Kriau- 
čiukas (Krasin) pasiūlė su
važiavimui dienotvarkę, ku
ri buvo priimta. Ji bus to
kia :

1. Suvažiavimo atidary
mas.

2. Pirmininko rinkimas.
3. Komisijų rinkimas.
4. Pereito suvažiavimo 

protokolo skaitymas.
5. Centro Komiteto 

portas..
6. Centro Komiteto 

porto svarstymas.

ra-

ra-

Sako, kad Stalinas ir da- » jį, 
oar ruošia dirvą naujam draudos * t Asociaci- 
bolsevizmo posūkiui. Jis ga- f prezidentas. Pepperiui, hc noI/oiToti ‘ minime’ 1 --lis pakartoti “gudrios diplo- 
matiios” taktiką—vėl tartis! 
su Hitleriu!

7. Įvairių komisijų rapor- 
ri.

8. Įnešimų svarstymas.
9. Rezoliucijų komisijos 

> a portas.
10. Rezoliucijų svarsty

siąs. . i A-un •hz.sjA

<<11. Naujo Centro Komi
teto rinkimas. </. j

12. Suvažiavimo uždary- 
i įas.

Beje, L. D. D. narių suva- 
riavimą manyta šaukti va
kario 27 dieną. Pirmesniam 
C. K-to posėdyje taip ir bu
vo nutarta, bet atsirado 
kliūčių ir nutarimas teko at
mainyti. Tą pat vasario 27 

: dieną Brooklyne ruošiamas 
; sietuvos nepriklausomybės 
Į s ukakčiai paminėti mitin- 
| gas, kuriame ir musų drau- 
[gai turės dalyvauti. Dėl tos 
| £ riežasties suvažiavimas 
p'.uvo nukeltas i kovo 19 d.

Visos LDD kuopos šiuo 
yra prašomos svarstyti čia 

Į r askelbtą musų suvažiavi- 
[r.io dienotvarkę. Jei kurios 
Įcari bet kokių pataisų, jas 
į: ali siųsti Centro Komiteto 

f- ekretoriui, žemiau paduo- 
a vardu ir adresu. Jo vardu 

įaip pat siųskite naujus su- 
j lanymus ir sveikinimus.

Draugai Brooklyne ir ko- 
{ onijose. visi dalyvaukite 
I iame musų suvažiavime, 
i Jutų gerai, kad kitose kolo- 
: rijose gyvenantieji musų 

(raugai iš anksto praneštų, 
š kur ir kiek dalyvaus suva- 
riavime. Mes, Brooklyne 
gyvenantieji, pasirupinsi- 
ne draugus gražiai priimti, 
;uruošti kad ir nedidelę va
karienę.

Visus pranešimus siųski- 
e žemiau pasirašiusiam:

Paul Krasin,
37 Hamilton avė.
St. George, 
Staten Island. N. Y.

!

Jungtinėse Valstijose pir
mas radio leidimas buvo iš
duotas Cincinnati gyvento
jams 1911 metais. J. D. T.

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų, jis pasuko 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. ‘ L

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 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas
Kį reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė 0 nelaimė. Bst ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado Žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir dang-daug kitų įderinu dalykų.

‘‘Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoiiueijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boehche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.*

be to, suteikta “įdomių 
j smulkmenų.” Midyette pa- 
isakė. kad įvairios “andrau- 
dos grupės” yra pasiryžu- 
sios duoti po $10,000 “Mis- 
sion to Moscow” autoriaus 
kampanijai vesti.

Paaiškėjo, kad “didysis 
radikalas” ir sovietinio re-į 
žimo garbintojas Davies tu
ri ir daugiau “apiekunų.” 
Jo kandidatūrą butų rėmę, 
ir parako magnato Du Pont 

____ ■_ 7
Senatorius Pepper nepa-. 

sidavė, o Davies gavęs “sai
tas kojas.” Mat, iškilo aikš- 

į ten visas šmugelis.- Pirmasis

ruueriu. sakė, kad įvairios “apdrau-Ar šitaip bus, negalima . ’ , m5į„ nasirvžn.
pasakyti. Bet kad Maskva 
daro manevrus, 
Aišku taip pat, kad tuos 
manevrus galės ....... '
pats gyvenimas, 
me statyt vieną klausimą: 
kur eina Stalino diktatūros i 
režimas? St. Strazdas.

tai aišku.

išaiškinti 
Mes nori-

Astronomiškos Karo interesaįj
Skaitlines.

Kiek išleisime karui ir kiek 
gausime pajamų.

Prezidentas Rooseveltas! jį iškėlė kolumnistas Drew 
pasiūlė Kongresui biudžeto ~ m ’ *
sąmatą ateinantiems apy
vartos metams, kurie prasi
dės su 1944 m. liepos 1 d. 
ir baigsis 1945 metų liepos 
1 d. Viso numatoma išleisti 
apie šimtas bilionų dolerių. 
Bet pajamų tikimasi gauti 
tik apie 41 bilionas dolerių. 
Tai reiškia, kad bus 59 bi- 
lionai dolerių nedatekliaus.

Jei bus išleista apie šim
tas bilionų dolerių, tai kiek 
išeis sąvaitei, dienai ir .va
landai?

Kas sąvaitę bus išleista 
apie du bilionai dolerių* kas 
dieną—300 milionai, kas 
valandą—12 milionų, o kas 
minutę—200 tūkstančių do
lerių.

Anglų vyriausybei įsa- 
; kius^Trinidade buvo areš
tuotas Argentinos konsu
las, Osmar Alberto Helmut. 
Jis šnipinėjęs nacių Vokie
tijos naudai.

Pearson. Tai nelabai sma
gus dalykas apdraudos 
kompanijoms ir jų slidžiam; 
lobijistui Midyette’ui.

O štai da ir kitas pavyz-1 
dis. Louisianos kongresma
nas Jimmy Morrison, kitaip i 
žinomas kaip nykštukinis 
Huey Long, užsimanė gauti 
tos valstijos gubernatoriaus 
vietą. Savo agitacijai vesti: 
jis panaudojo kongresinį 
“franką” — teisę, nemoka
mai siuntinėti laiškus. Už 
šitą siuntinėjimą, žinoma, 
apmoka piliečiai, kada jie 
moka valstybei mokesnius.

Sako, kad savai agitaci
jai vesti ponas Morrison iš
siuntinėjęs mažiausia 1 mi- 
lioną laiškų. Vien už pašto 
ženklelius jis butų turėjęs 
mokėti apie 30,000 dolerių! 
Bet visa tai jis gavo už dy- ‘ 
ką.

Sutaupęs tiek pinigų, aiš- i 
ku, nykštukas Huey Long- 
Morrison ir savų pinigų siek

. - r i

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 tūlos moteiys neturi vaikų, 
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- 
ką-

Kas reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir grąžąs? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdiki?

j Moteries t.natomya ir fiziologija. 
.-Kodėl kaūgams turėtą būt už

drausta ka&Št apfe Mmyniflnis rei
kalus?

I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga griži. su paveikslais, 223 
puslapių, stpnais audimo apdarais.

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
PIRKIT KARO BONDSUS IR ŠTAMPAS

i . ‘ jr

LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS SEIMAS.

Įvyks sausio 30 dieną.
Ateinantį nedėldienį, sau

sio 30 d.. South Bostone 
įvyks Lietuvai Remti Drau
gijos seimas. Pradžia 10 Va
landą ryto, Lietuvių salėje, 
E ir Silver gatvių kertėj.

Visos draugijos, kurioms 
rupi Amerikos karo laimėji
mas ir Lietuvos nepriklau 
somybė. yra kviečiamos ši
tame seime dalyvauti. At
stovų skaičius draugijoms 
nėra apribotas: jos gali at
siųsti tiek delegatų, kiekį 
nori.

Kviečiami seime dalyvau
ti ir pavieniai musų visuo
menės veikėjai, kuriems ra-j 
pi laisva ir nepriklausoma 
Lietuva ir kurie remia Ame- • 
rikos karo pastangas. >

Seimas bus svarbus ypač; 
dėl to, kad turės būt surasti 
budai 1______  _______
duoti paramos ir padėti 
jiems kuo greičiausia atgau
ti laisvę.

Be to.

Jaunas Aj&uskas baigė ' Nustatys kainas šviežiom 
daktaro mokslą. daržovėm

Jonas Keistutis Ajauskas, Dabar žiemos metas ir 
Jono ir Domicėlės Ajauskų sunkiau gauti daržovių. O 
sūnūs, gruodžio mėnesį bai- jei ir nesunku, tai tūli dar- 
gė Bostono Universitete me- žovių pardavėjai bando 
dicinos mokslą. Šiuom tar- naudotis “gera proga”—ke
pu jaunas daktaras tarnau- lia kainas.
ja Jungtinių Valstijų laivy- Ryšium su tuo kainų ad- 
no ligoninėj, Chelsea, Mass. ministracijos ofisas paskel-,

Jauno daktaro tėveliai bė, kad šviežių daržovių

Bostone ii- apylinkėse pra
dėta platint falšysi B2 ir C2 
gazolino kuponai.

s

yra “Keleivio” skaitytojai 
ir gyvena Brightone.

Linkime jaunam D-rui 
Ajauskui gražios ateities.

’ Į

Bostonas turįs “vaiduok- 
linių namų.”

Bostono gyventojai, kar
tu ir valdininkai, daug kal
ba apie “ghost house‘us”— 
vaiduoklinius namus.

Tai yra namai, mažai ar 
suvis netinkami gyventi. 
Didžiuma jų atimti iš žmo
nių, už nemokėjimą mokes- 
nių-taksų. Tuos namus kon
troliuoja , real estate komi- 
sionieriaus ofisas.

Pernai tokių “vaiduokli- 
nių namų” miestas pardavė 
už $179.942. Už da nepar
duotus namus 1 auia 
net $320.000!

Reiškia, s.u 
: vininkas 
imu” yra 
i tas.

ja Jungtinių Valstijų laivy-
no ligoninėj, Chelsea, Mass, ministracijos ofisas paskel-,

; Apsukri mamyte, Zaidiene. 
Lynno gyventoja Levusė 

Zaidienė yra labai apsukri 
Lietuvos žmonėms mamytė. Jos sūnelis Marti

nas Zaida, 17 metų am
žiaus, užsimanė po svietą 
vandravoti. Jis kartu su kitu 

____ _ tūkstančiai musų jaunuoliu nuvyko į Rich- 
brolių yra išvežti i tolimą: mondą. Virginia valstijoj. 
Sibyrą 'ir kitas Rusijos dy-lSūnūs tačiau užsimanė pa- 
kumas; jiems taip pat ver-1 šaukti mamą (per telefoną) 
kia.nt reikalinga parama ir!ir pasakyti, kad “viskas 
reikalingas su jais susisieki- o-kei.
mas.

Visus tuos klausimus sei-

•

Pašaukė ir viskas išėjo 
“raten.” Kalbėdama su su

mas turės apsvarstyti ir duo-1 numi, motina davė ženklą 
ti i juos savo atsakymą. Į dukterei. kad ši eitų pas

Butu gerai, kad delega- kaimynus ir kitu telefonu; 
tai. atvažiuodami į seimą, I pašauktų Richmondo polici- ■ 
atsivežtų gerų sumanymų ir į ją. Ši paskui abudu jaunuo-!
pasiulymu aukščiau Įvar
dintais klausimais.

Visi Lietuvai Remti Drau
gijos nariai yra prašomi dar 
prieš seimą gražinti knygu
tes, vistiek ar jos išparduo
tos, ar ne.

J. Arlauskas, 
LRD sekretorius.

liu suėmė ir grąžino pas tė
vus.

juodoji rinka 
Bostone.

» k į * į

Bostono dienraštis “Tra- 
■veler” skelbia, kad Bostone 
' plačiai išsišakojusi mėsos 
“juodoji rinka.” Dienraščio 
reporteriai ėjo per mėsos 
krautuves ir sako, • kad di
džiumoje krautuvių jie gavę 
mėsos be racionavimo štam
pų. “Traveler” manymu, 62 Į 
nuoš. Bostono krautuvam- Į 
kų nepaisą maisto administ-' 
racijos patvarkymų.

Policija sulaikė Cambridge 
lietuviuką.

Pereitos sąvaitės pabai
goje i Cambridge’aus teis
mo įTimus buvo atvestas jau
nas lietuviukas, Pranas Kir- 
slis. 17 metų amžiaus. Jo 
motina skundėsi, kad sūnūs 
esąs ‘‘didelis užsispyrėlis.”

Atvestas Į teismo ramus 
jaunasis lietuviukas išsi
traukė iš kišeniaus pluoštą 
banknotų ir ėmė juos skai
tyti. Viso buvo 1.288 dole
riai. f ‘ 
mas jaunuoulis _______ ,

Sutirpo komunistų “mases.”
Massachusetts valstijos 

sekretorius William Hardy 
praneša, kad šioje valstijo
je komunistų partija dau
giau nebus skaitoma “pripa
žinta politine grupe.” Ki
taip sakant, komunistų par
tijos kandidatai nebus de
dami ant baloto. Pereitų 
rinkimų metu komunistų 
partijos kandidatai nesu
rinko nei trečio nuošimčio 
visų balsų.

Tai reiškia, kad šioje val
stijoje komunistų “masės'’ 
visiškai sutirpo.

Musų Amerikos valdžia 
veda sunkų karą. Jai reikia 

l labai daug pinigų. Taip pi
nigais statomi tankai ir or- 
ilaiviai, gaminami ginklai ir 
i amunicija. Fabrikai dirba 
dieną ir naktį. Darbininkai 
uždirba didelius pinigus. 
Taigi valdžia prašo nors de- $500: 
šimtdali to uždarbio Įdėti i 
Karo Bondsus ar Štampas. 

1 Kiekvienas turėtų nusistaty
ti kas sąvaitę dešimtą , dalį __ ______ _____ ____

į savo algos Įdėti Į tuos bond-j pradėkit pirkti karo bond- 
Tai bus paskola musų sus, kas savaitė Įdėdami

gal jau nebus. Už 10 metų 
gal bus nedarbas ir pinigas 
bus labai reikalingas. Taigi 
kaip tik tada valdžia ir grą
žins mums tuos pinigus, ku
riuos šiandien busim Įdėję 
i karo bondsus. Kas dabar 
Įdės $375, tuomet gaus 

o kas Įdės $750, tas 
gaus atgal visą $1,000. Ge
resnio ir saugesnio invest- 
mento nėra.

Taigi nuo šios sąvaitės

Sužeisti ir dingę lietuviai.
r

Karo departamentas pa
skelbė naują sužeistų ir be 
žinios dingusių kareivių są
rašą. Tarp jų randame ir du 

į lietuviu.
Į Europos karo laukuose 
buvo sužeistas Albertas 

j Gaivinas, kurio motina Ag
nė Galvinienė gyvena Cam- 
bridge'uje.

į Tuose pat karo laukuose 
be žinios dingo lietuvis Vin
cas Tragelis, kurio motina 
Irena Tragelienė gyvena 
Cambridge’uje.

kainoms greitu laiku bus už-į 
dėtos lubos.

Vandalai išniekino miesto 
kapines.

Pereitos sąvaitės pabai
goje nežinomi vandalai iš- 

t niekino Evergreen kapines, 
■ kurios priklauso miestui, 
j Nakties metu jie atėjo i ka- 
įpines ir išvartė paminklus 
Išversta apie 50 paminklų, 
kai kurie jų nepataisomai 
sužaloti.

Policija suėmė kelis Įta
riamus asmenis.

Diržas išgelbėjo žmogaus 
gyvastį.

Salada Tea kompanijos 
langų plovėjas Michael Ni- 
chay kad kiek butų prara
dęs gyvastį. Lauko pusėje 
jis plovė trobesio langus ir 
staiga nutruko vienas galas 
jo atsargos diržo. Žmogus 
momentaliai pakybo ore, 
nuo šešto aukšto. Laimė,

* TeL TRObridge 6330

Dr. John Repšius
(REPdYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
VaUado*: 2-4 ir 6-8 

i iH ii ii ir Šventadieniam: 
------- nno 10 iki 12 ryta.

>78 HARVARD STREET 
kaip, lnman at- arti Centrai *kv 

CAMBRIDGE, MASS

♦.

I 
kad netruko antrasis galas1
diržo. Įjungto Į juosmenį. 

I Per dešimti minučių jis taip 
; kabojo, kol buvo išgelbėtas.

— ~
♦
1

" r

sus. Tai bus paskola musų sus, kas savaitė Įdėdami 
valdžiai. Vėliau ji tuos pini- bent po 10 procentu savo 
gus atiduos. Ir atiduos su uždarbio. O kas gali, tegul 
gerais nuošimčiais. . Įdeda ir daugiau.

Šiandien pinigų yra. Bet savo šąli ir kartu taupykime 
už 10 metų tokių uždarbių j savo pinigus ateičiai.

t i t

Areštuoja ir baudžia 
gemblerius.

Bostono gembleriai susi-

I

Policijos klausinėja-haujęg “juodų dienų.” Polici- 
jaunuoulis aiškinosi, i -;a are^tuoia ir han.kad tuos pinigus jis laimė- jįžia visus tuos.

jęs “betais ant šunų.”
Policija nepatikėjo ir 

jaunuoli sulaikė. Vėliau jis 
prisipažino. kad tuos pini
gus pasiėmęs vienoje Dra- 
cut farmoje. Pinigus radęs 
įdėtus i žodyną, pas farmerį 
Frank Brown’ą.

Jaunasis nusikaltėlis buvo 
nuvežtas i Lowell kalėjimą, 
kur laukia bylos.

j ja areštuoja ir teismai bau- 
__ ____ , kurie užsi

ima “betais,” lažyboms.
Pereitos sąvaitės pabai-: 

i goję buvo įkalinti L2 genu 
.leiiai. Kiekvienas į rejo 
įdėti kauciją, i.OGJ dole
rių. Įkalintieji laukia bylos.

“Lay that pistol down."
Du jauni jurininkai ban

dė apiplėšti vieną krautuvę.1 
Vienas jų senai moteriškei 
parėdė revolveri ir užko- 
mandavo: stikapas! Mote
riškė Sara Manchester pa 
žiurėjo ir pasakė: “Vaike, 
padėk tą šautuvą, tu gali 
būt areštuotas...”

Jurininkas pažiurėjo Į se
nutę, nuleido revolveri ir 
pasakė: “Gerai, mom, aš ei
nu.” Kartu su juo išėjo ir 
antras jurininkas.

Mesi katę, neteksi žmonos.
Cantono gyventoja Ja- 

r.ett Clemcnds gavo perski 
, ras. Vyriausias žmonos ar- 
u ■ * -

I

Kūdikis Įkando daktarų..
Nevtone buvo toks atsiti

kimas: šerių mėnesių am
žiaus vaikas, Melvin Grind- 
rod, paspiingo žaislo daly
kėliu. Buvo pašauktas gydy
tojas. išimti tą daikteli. Gy
dytojas. nieko blogo nema
nydamas, žaislo dalykėlį 
bandė išimti pirštais, bet... 
staiga jis pradėjo rėkti. 
Mat. šešių mėnesių “didvy
ris” taip sukando jo piritus, 
kad gydytojas nežinojo kas 
daryti.

Motinos pagalba gydyto
jas buvo išgelbėtas, bet savo
darbą baigti jis negalėjo—j 
sutino pirštai? Reikėjo šauk-' 

J iti kitą gydytoja, kuris “lai-; 
ty' miilgai užbaigė” savo darbą..gumentas buvo toks: kartą. ® °_____

Ligoninėms stokuoja 
slaugių.

Bostono ligoninėse pri
stigo patyrusių slaugių. 
Priežastis ta, kad gera dalis 
slaugių išėjo tarnauti Dėdei 
Šamui.

Stoką slaugių ypač jaučia 
vėžio ligai gydyti valstijos 
ligoninė Pondyille. Į tą ligo
ninę šiandien priima tik pu
sę to skaičiaus ligonių, kiek 
imta pirmiau.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį į 
nedėldienį iš WORL stoties, į 

■ 950 kilociklių. tarp 9:30 ir 
į 10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika. •
2. Dainos.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite: 
šiuo adresu: W0RL Sta-I 
tion, Lithuanian ProgramJ 
Boston, Mass.

Bostonas turi naują fede- 
ralių mokesnių kolektorių. 
Juo yra Denis W. Delaney,

Jau turėsim žuvies.
Pereitos sąvaitės ’ pabai-Į 

goję Bostono žuvų rinkai; 
buvo pristatyta 200,000 sva

rių žuvies.
Žvejams streikuojant. Bo-1... . . . »

žuvų ir pardavėjai kėlė kai
nas. Kainų administracija 
skelbia, kad žuvų rinka tu 

į rėš gryžti prie “normalių 
kainų.”

VIRĖJAS AR VIRĖJA
Kuri pažįsta maistą ir moka virti 

restoranui. Patyrusiam asmeniui pa
stovi vieta. Šventadieniais dirbt ne
reikia. Rašykit angliškai ir paaiškin
kit kiek turit patyrimo. Adresuokit 
į “Keleivį.“

REIKALINGAS
Patyręs laikrodžių taisytojas

- . . . , • Darbas užtikrintas ant visados,stono rinkoje buvo Stoka > Mokestis gera. Kreiptis “Keleivio” 
Įofisan. ' (-)

į

į

Žvejei baigė streiką.
Bostono žvejai, priklau

santieji Atlantic Fisher- 
men’s unijai, nutarė baigti 
streiką, kuris tęsėsi astuo
nias sąvaitės.

Streikas kilo dėl to, kad 
kainų administracija nusta
tė “lubas” žuvų kainoms. 
Žvejams jos buvo nepriim
tinos ir jie paskelbė streiką.

Bostono rinkai dirba apie 
700 žvejų. Unijos viršinin
kai sako, kad streikas nors 
ir užšibaigė, bet kova prieš 
kainų administraciją bus tę
siama toliau. Žvejai reika
lauja, kad jų skundą svars
tytą Kongresas. t

Nesuranda gengsterio 
užmušėjų.

Bostono policija įieško ir 
nesuranda tų žmonių, kurie 
sušaudė ir šalykely paliko 
žinomą gengsterį ir deiman
tų vagišių Arthur Duffy.

Apskaičiu uja m a, kad 
Massachusetts valstijos gy
ventojai šimet-federalei val
džiai turės sumokėti net bi- 
lioną dolerių. Tai bus Įeigi- 
nis mokesnis, “pay-as-you- 
go” taksai.

Gerą dalĮ to mokesnio tu
rės mokėti ir Bostono gy
ventojai.

gryžęs iš darbo, vyras Įtūžo. 
Jis pasigavo katę ir metė i 
žmoną.

—Ar metei katę?—klau
sia teisėjas.

—Mečiau, o ką darysi, 
iei žmonos negali perkalbė
ti,— atsakė vyras.

—.Juodu esat dvi katės 
viename maiše—atsakė tei
sėjas.—Kam dar reikia tre
čios? Duodu divorsą!

Išdegė sandėlis, 100,000 
nuostolių.

Naktį iš trečiadienio į; 
ketvirtadienį Cambridge iš
degė didelis karo sandėlis.

Lietuvių Piliečių Draugijos priklausęs Bay Statė Smel- 
'usirinkimas. ting kompanijai. Nuostolių

i

Pereitą ketvirtadienį, .sau- piidaryta už 100,000 dole- 
sio 20. įvyko Lietuvių Pilie-i ®

'čių Draugijos susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ir vedė 

'pirmininkas adv. Grigalius.' ____________________
Šiame susinnkime buvotracijos ofisas skelbia, kad 

įklausytas valdybos meti- šiais metais bus užtektinai 
nis raportas. Paaiškėjo, kad kavos. Kiekvienam musų 

'pereiti metai buvo geri me- šalies gyventojui išeis apie 
• tai—biznio ir naujų narių i keturioliką svarų Į metus, 
iistniimn atžvilonais. Šiuo ‘ ‘

Turėsim užtektinai kavos.
Federalis maisto adminis-

musų

R §
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Boston Edison Company sako
verdant maistą vartokite kaip 

galima mažiausia vandens. Per
daug vandens išeikvoja vertingus 
vitaminus. ■

Boston Edison Company

KONCERTAS
Rengia Gabijos Choras

į. ' Stasio Pauros vadovybėj,
Sekantį Sekmadienį, SAUSIO 30 D. 

MUNICIPAL SVETAINĖJE .
E. Broadway, South Boston, Mass.

Tarpe G ir H gatvių. Pradžia lygiai 6:30 v. vak.
Įžanga 50c. ir 75c. su taksais

Dainuos mišrus Gabijos choras, merginų choras 
ir vyrų choras. Taipgi bus solo, duetų ir kvartetų. 

' Visi esate kviečiami dalyvauti. Už Jūsų palan
kumą Gabijos choras bus dėkingas.

Gabijos Komisija. .

!

j Įstojimo atžvilgiais. Šiuo. 
tarpu draugija turi apie 60,- i 
000 dolerių turto, skaitant 
namą ir grynus pinigus. I 

Vasario mėnesį Įvyks: 
draugijos nariams pažmo- 

; nis, vadinamas “šurum-bu- 
ram.” Rengimo komisijon 
Įeina gabus žmonės, didžiu- j 
ma jų moterys. Rep.

• a ' 1 •! • w •
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DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
. (LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 
Ausų, Nosies ir Gerklė*.

Vartoja vėliausios konstrukcijo* 
Y-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-3

534. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILIA) RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON A VĖL, 
BOSTON, MASS. 

TeL Commonuealth 4570.

I

i

I

Tek 8OU 2806

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredoinia:
Nuo 9 ryto iki 12 iiana.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

*

j Tai. 28624 Gyv. 811»~‘

: DrJoseph A.Gaidis\
nryrzMirTmcTic »

t
«

Apkaltino trylika vagišių.
Bostono federalis Grand 

Jury apkaltint tryliką žmo
nių, kurie buvo pagauti va- 

Igiant valdžios savastis iš 
i laivyno sandėlių Bostone, 
įkaitintiems gręsia sunkios 
bausmės.

! Taip kaltinamųjų 
randasi su lietuviška 
de, Al bert Mullis ,

Į
vienas 
pavar-

- 1

REIKALINGI pas
BUNSTRUB’S VILLAGE GR1LL

' 304 We»t Broadvay
Vb South Boston, Mass.
‘ • Patyręs maisto ir gėrimų Čeki uoto jas. Gera alga tin- 1 

kainam asmeniui.
Bartenderiai trumpam ir pilnam laikui. Puikios algos ’ 
su pridėčkais.
Indų plovėjai: vidutinės valandos, maistas ir $20 per 
savaitę. ,
Porteriai: valyti stalus ir grindis, vidutinės valan
dos, $27 per sąvaitę ir maistas.
Taipgi trumpalaikiai ir pilnalaikiai darbininkai vidu
tinėms valandoms gali kreiptis pas menedžerį kas
dien po 10:80 vai- ryto. Priimtini tiktai patikimi as- 
senys ir blaivus. (6)

ii
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OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 

nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarua.

AKIŲ DAKTARAS

i 
1>»

u!i 
i ___ _ ____________ » 

Ihtaūo defektuotas akis ir tinka- }
| 
»> *
L

i’:
i

•nu laiku sugražinu svies*. Iieg i
‘ -....................... ♦

į
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zaminuoju ir priskiriu akiaiua.
114 Summer Street,

LAVVRENCE. MAS8.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mass. 
TeL Parkway 1233-W

J S. BARASEV1ČIUS 
IR SŪNŪS

I MOTERIS PAGELBININKE
• LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2590
| Sunaus gyvenamoji vieta:

588 Dorehester Avė.
P*” 'TeL C0Lun*ia 2587 v. -r,
1------ ------- L—___

'ttTHUANt A N 3 
FURNITURE CO.

VPDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL

i (Insured 
Moveru)

Perkraoatom
'Ha pat ir į to-
3mas vietas.

Raari orieH’i
>26 RROADWAY.

' 80. BOSTON, MASS. ‘ 
TsL SOUth Boston 4618 z
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