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ŽVĖRIŠKUMAIS.
Apie belaisvių kankinimą 
parodymus davė pabėgę 
iš japonų nelaisvės Ame

rikos karininkai.
Amerikos laivyno ir armi

jos vadovybė paskelbė šiur
pų dokumentą apie žvėrišką

viai prikankinti ir išbadėję, 
da gyvi buvo užkasti i žemę.

Kokia buvo karo belais
vių padėtis, rodo ir šis fak
tas. Šimto keturkampių jar
dų vietoj per visą sąvaitę 
laikyta 12,000 belaisvių. Per 
visą sąvaitę jie negavo nie 
ko valgyt. Tokiam skaičiui 
žmonių buvo tik vienas van
dens kranas. Norėjęs gauti

kurios
da-
iė-

japonų elgėsi su karo belais- skardinėlę vandens, belais
viai. Pasirodo, kad Japoni- vis turėjo stovėt eilėje net 
jos militaristai yra nukanki- įkį 12 valandų.
nę ar badu numarinę tuks- Parodvmus davę karinin- 
tančius amerikiečių, kurie kai sako, kad jiems dar
gynė Bataną ir Koregidoro 
tvirtovę Filipinuose. Pristi
gę maisto bei amunicijos jie 
turėjo pasiduoti japonams. 

Parodvmus davė trys ka-

esant japonų nelaisvėje taip 
mirė bent 7.500 Amerikos 
kareivių. Bet aišku, kad jie 
ne viską žino. Mirusių skai
čius faktinai gali būt d i deš

rininkai, kuriems pavyko nis.....................
ištrukti iš japonų nelaisvės. Kai šitos žinios apie Ja 
Jie yra: laivyno komendan- ponijos imperialistų žiauru 
tas 'Melvin McCoy. aimijos mus buvo paskelbtos Ame 
leitenantas pulkininkas S. rikoje riešai. Kongrese kilo 
Mellnik ir leitenantas pulki- didelis pasipiktinimas. Vė-

Atmeta sienas, kurios bus 
nustatytos jėgos prie

monėmis.
Anglijos užsienio reikalų 

ministeris Anthony Eden 
metė diplomatinę bombą, 
kuri labai sukrėtė Maskvą. 
Parlamento posėdyje jis da
vė pareiškimą, kuris skam
ba taip:

Anglijos vyriausybė ne 
pripažins tų sienų.
Europos žemėlapyje bus 
romos šio karo metu 
gos priemonėmis. Ji pripa
žins vien tokias sienas, ku
rios bus nustatytos "abiejų 
suinteresuotų pusių geia va
lia ir laisvu sutikimu.”

Maskvai šitas Edeno pa
reiškimas via kanos pipi
ras. Galima laukti naujų 
atakų prieš Angliją, i ui 
lodo ir kitą dalyką: andai 
tur būt Įsitikino, kad su Ma
skva jau “nesikalbėsi geru
mu.”

liau jis persimetė i visą sali. 
Nuo to laiko.’ kai buvo pa
skelbtos tos žinios, karo pa
skolos bonų pardavimas 
dvigubai pašoko.

Tai pasėka frankisfc sebra- 
vimo su naciapa.

Jungtinių Valstijų vyriau- 
uspendavo visus leidi- 

kad 
jų- ši 
ja ne

oš alie-

sybė s
mus. duotus Ispan 
gauti Amerikos 
vasario mėnesį Is 
gaus nei lašo Ame: 
jaus.

Tai yra pasėka feenerolo 
Franko užsispyrimai Ispani
jos diktatorius ir jo pakali
kai ris sėbrauja su naciu* £Vokietijos diktat b r i u m. 
Frankas atsisakė j paleisti 
Italijos laivus, kąrie buvo 
internuoti Ispanijos prie-

Raudonasis Kryžius 
Šelpia Lietuvą.

Siunčia už $10.000 medi
kamentų.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius šiomis dienomis nu-

ninkas \Villiam Dyess.
Batane ir Koregidore ja

ponų nelaisvėn pateko 36.
000 amerikiečių ir filipinų 
Parodymus davusieji kari
ninkai sako, kad i du menė-į valstybes departamentas 
siu laiko tik vienoje stovyk- padarė viešą pareiškimą, rių jpęgLikamentų. kurie, bus 
oj^ nmrė-2.280-amerikiečių. Jis pareiškė, kad už tuos siunčiami -r Lietuvą, jo? ne 
Kitose belaisvių stovyklose, žiaurumus bus atsakingi da- turtingiems gyventojams, 
žinoma, buvo ne geriau. bartiniai Japonijos valdo- Leidimai tuos medikamen- 

Suimtuosius karo belais- nai. su Mikado ir Tojo prie
šaky.

k. riVkt O 1 (\ Fli i »\»J i.- 1 1VM 11 . ISHLjriT? €>xv,vrr7v purumu; i • ai-

rius japonai musė. badu 
marino ir tiesiog žudė. Tuoj i --------------
po to. kai Balanas ir Koregi-! Tūkstančiai LaiVU 
doras pasidavė, jo gynė- >t j. r .
jams japonai sumose “mir- ž\ettuno InvaZlįOį. 
ties kelionę.” Išvargusiems Jura buvo pilna laivų; oras 
ii- alkaniems belaisviams pilnas kariškų lėktuvų, 
neduota valgyti, iš jų atimta i Vienas Stokholmo dien- 
viskas. ko jie da turėjo. Pas raštjs davė Įdomią žinią 
kuriuos rasta Japonijos pi-; apįe akjantų invaziją i Net
ingų, tie buvo ištraukti } sa-j įUno prieplauką. Italijoje. 
lykelĮ ir jiems nukapotos»Dienraštis sako. kad toje 
galvos. Be to tiy’samenkie-:invazijoje dalyvavo ma- 
ciai ir trys fihpmai, pusgy-1 žiausia 2,800 laivų, visokių

rūšių. “Kiek tik leidžia re- __
Baltijos Juroj Ne-. gėjimas, jura pilna laivų”— ginkluotos

colz/r cvnnn nmn i’nc’iir’ T O .1 T C

ir iš A- 
vvriau-

tus siųsti lau gauti 
merikos ir Anglijos 
sybių.

Medikamentai bus -iun- 
čiami per Tarptautini Rau
donąjį Kryžių, kurio centra- 
linė būstinė dabar randasi 
Genevoje, Šveicarijoj.

Ateityje manoma siųsti 
daugiau medikamentų, už 
apie $100,000.

ramu.
Švedai susirūpinę.

laivynas neužkirstų jų 
laivams kelio

sako švedų dienraštis. “To
ji, toli—jie, lyg tos antys, 

kad rusų pluduriuoja vandenyje. O

Rusų armijai artėjant 
prie Estijos, Švedijoj kilo 
susirūpinimas, kad ištrukę Į 
Baltijos jurą rusų karo lai
vai neužkirstų kelio švedų 
laivams, kūne dabar veda alijantų.” 
plačią prekybą su Finlandi- 
ja ir Vokietija.

Nuo 1942 metų įusų Bal
tijos laivynas yra užblokuo
tas Suomių Įlankoj ir gali 
veikti tik aplink Kronštatą.
Užėmę Estijos pajūrį, vo
kiečiai užtvėrė Suomių Įlan
ką minomis ir povandeninė
mis bombomis. Jeigu ru
sams pavyklų vokiečius

Rusija Nenori Tar
pininkų Ginče Su 

Lenkais.
Atmetė Amerikos pasiūly

mą; bus kvislingų režimas?
Gale pereitos sąvaitės 

valstybės sekretorius Cor-

Lenkai Nori Žinoti Ka Jie 
Gaus Karai Pasibaigus

PRAŠO, KAD AMERIKA! kų ginčas nesušvelnėjo, o 
IR ANGLIJA PASISAKY- paaštrėjo. Išvengimui toli- 

dell Hull spaudos atstovams TŲ DĖL BUSIMŲ SIENŲ, mesnių kivirčų, o gal ir
pranešė “retą naujieną:” .. ——----- .. “brolių karo” Lenkijoje, da-
Maskva atmetė Amerikos Pri,mtų .^ono romas kompromisas — atsi-

! pasisiūlymą tarpininkauti bet Pirma nori Wasn- žadėję teritorijos rytuose,
rusų-lenkų ginče dėl sienų! ingtono nuomonę. lenkai jieško atlyginimo va- 
Amerikai pasakyta, kad da Tremtinė Lenkijos vy-Į karuose.
ne laikas šitą klausimą riausybė kreipėsi Į Ameri-! Lenkų vyriausybės pasiu- 
spręsti... kos ir Anglijos vyriausybes, lymas stato i keblią padėti

Daugiau paaiškinimų ne- prašydama nustatyti po- Ameriką ir Angliją, nes ver- 
duota. Bet iš Londono atėjo karinės Lenkijos sienas, čią jas pasisakyti dėl anek- 
tokios žinios: Specifiškai klausiama tokio savimo teritųrijos. neatsi-

, - t- ‘ o i Atmetimas Amerikos pa- dalyko: klausus jos gyventojų. Tai
piat. jose. Jis atdarė su\ai- rejčkia tą, kad bol- Jeigu Lenkija neteks sa- butų Atlanto Čaiterio lau-
z\ti ispanų aa.*.., ar ševikų Rusija nori sudaryt vo teritorijos rytuose, tai ką žymas, Stalino agresijos pa-
snipų v ei ią spanijoje. ra- jenk^ kvislingų režimą, ji gaus vakaruose? teisinimas. Kaip žinia, Sta-
ganau, nacių \ oKjnja šio- Maskva tur būt nori pa- Lenkijos rytinę dalį savi- lino režimas nori pasilaikyt
.. .s c ienomis g a \ |Ki etuz skeibtį “legalia lenkų vy- naši bolševikų Rusija. Bet Pabalčio valstybes, nori at-
t- ' 1Onie ° .T-.b^^arr.O:i riausybė” tą grupę, kuriai Maskva davė suprasti, kad plėšti gerą plotą Rumunijos
.-ie įtų. ^upiantagĮu Ka vadovauja Vanda Vasilevs- lenkams bus atlyginta vaka- ir taip pat nori “itakos sfe;
L-2 or i, ’ ;US n'ika. ' įuose — Vokietijos lėšomis, rų” kitose Europos srityse.

a įei ; 3t.. ,. - ------------------ Vis dėlto Maskvos paža Tuo budu Amerikos ir
Ispanijai labai reikia alie-, ,R ANn, „A kaitina dais lenkai netiki. Jie todėl Anglijos vyriausybėms teks 

kreipėsi i Amerikos ir Ang- spręsti labai opų klausimą.
Niekas šiandien nedrysta 

bus iš- 
Aišku tiek. kad 

len-

t ANGLIJA KALTINA 
JAPONIJĄ.

rato” ; Anglijos užsienio reikalų ^-i°s vyriausybes.
{k Ra-'ministeris Eden apkaltino Kokį atsakymą duos A- spėlioti, kaip jisai 
‘ Japonija dėl nežmoniško menka ir Anglija, kol kas spręstas. Aišku ti<

______  —elgimosi su anglais karo be- da nežinoma. Aišku tik tiek, Maskva sutiks duoti
. . D „ laisviais. Jis pasakė, kad ja- kad Lenkijos premjeras Mi- kams atlyginimą už tas že

li' r araguajUl KUOS- ponų nelaisvėje mirė “tuks- kolajczyk atvyksta Ameri- mes, kurias ji nori nuo Len
ta Pučas. i kančiai Anglijos kareivių.” kon, ir čiajturfe pasikalbėji- kijos atplėšti. Bet jei Ame-

P uč įninku r

jinio kuro. Jo da 
gaudamas, gal 
ir Frankas, kaip 
Argentinos dikta
mirez.

ne-

prezidentu Roose- rika ir Anglija su tuo- sutiks,
kokį tada įspūdįtatai pada

Dar vienoje pietų Ameri
kos respublikoje no. eta pra
vesti fašistinis pučas. Jo Japonijos valdonai
tikslas buvo nuversti dabar- ■ ________
tinę Paragvajaus vvriausy-

AMERIKA NETEKO JAU 
184.186 VYRŲ.

Šią sąvaitę AYashingto- 
nas paskelbė, kad musų 

pajėgos neteko
jau 184.186 vyrų. is 
33.153 buvo užmušti.

kuriu

dangaus skliautai juoduoja 
karo lėktuvais.”

Tas pat dienraštis dar , . .
pako. kad Romos gyvento- '',,vvt)e -'Ta ".uta™51
jai “šiandien aiškiausiai R"mą,nu0 ahFm«-

sakant, naciai geiun 
neatiduos, kol

NACIAI GRIAUS ROMĄ.
Nacių Vokietijos karo va-

šiandien aiškiausiai 
girdi artilerijos baubimą ir, . . 
lyg geivė giedros, laukia,™

PRASIDĖJO MARŠALŲ 
INVAZIJA.

griaus.

jbafĮo ir
Įvairių ligų. Ryšium “šu tuo Washlhg- rys nacių pavergtose tauto.

Eden pasakė, kad už tuos tone ir Londone eina tokie se ir pačioje Vokietijoje? .
žvėriškumus bus atsakingi gandai: ši lenkų vvriausy- Karo eigos stebėtojai ft*

bės žygį padiktavo Lenkijos tautų apsisprendimo šali-
L požemio judėjimas. Nors ninkai AVashingtone ir Lon-

OT, PARAŠUTININKAS! vyriausybė tam judė- done dideliu susirupinimu
jimui yra patapiusi nesiprie- laukia Jungtinių Valstijų iroe ir sudaryti pionacisitą re- , ... • , . , , ... juuui uveivu^ iauma c/uncvimu »

Šimą. Anglijoje buvo toks am.- įjnti ^donajai armijaif bet Anglijos a&akjno.
Pučininkams vadovavo' 1®^'° Maskvos provokacinė poli-

senas armijos pulkininkas amenkietis saižentas, tįka lenku padėti daro nepa-
Aituro Bray, dabar gyve-, ^ebb. Jis leidosii pa- kenčiamaj Jei raudon()jį ar. 
nąs Argentinos sostinėje, 11 Pąmate arklj- Ban- mjja naujas lenkų gy-
Buenos Aires. Puče aktyviai S.e ^smu jį pabaid\ti bet venamas sritis ir ten ves re-
dalyvavo būrys karininkų- 20 ^.,ir.fana’ presijų politiką, ji gali iš-
rezervistų. į lakūnas, nusileido ant arklio prOvokuoti lenkų požemio

Pučas norėta pravesti P^garos. Arklj s pasibaidė, judejimą ir tuo sudaryt nau
jausio 26 dieną, bet nepavy- 11 Pa^rio, bet painiavų Jungtinėms
ko. Prezidento Morinigoįlakunas lsllko sveikas' Tautoms.
vyriausybė laiku apie tai 
sužinojo ir pučininkus suė
mė. Kiti pabėgo Į Argen
tina.

DINGO LIETUVIS KA
REIVIS.

ŽINIOS IŠ PA
BALČIO.

(Office of W»r Information)

LIETUVIAI PATRIOTAI 
ARDO NACIŲ PLANUS.

Washingtonas. — Wash-
ingtoną pasiekusiomis in- 

Anglijos vyriausybė kiek formacijomis. Lietuvos mie- 
pirmiau davė lenkams su- stuose elektros vartotojams 

Viename Lietuvos pože- prasti, kad ji rems lenkų pa- buvo padaryti aprubežiavi- 
minio judėjimo laikraštyje stangas gaut atlyginimą, mai, nes dabartinė durpių 
rašoma apie naciškų oku- jeigu jie priims Curzono Li- gamyba negali aprūpinti vi- 
pantų barbarizmą. Laikraš- niją kaip pokarinės Lenki- sus elektros stočių ir fabri- 
tis sako, kad Lietuvos oku- jos sieną. Bet tuo klausimu kų reikalavimus.
nanfai nrarlpin ianHi-fi ■žrnn. Amovil-o n ki,----------

ŠAUDYMAI LIETUVOJE

Cardnerio pvvent a Ona pantai Padėjo šaudyti žmo- nėra pasisakiusi Amerika, o Nors blogas oras ir tink- 
T nka^-ičionp <rav, iindna vž nepajėgimą atiduoti jos nuomonė labai svarbi, dė durpių gamybą, bet na- 

Kitaip žiria Jos sūnūs ko ■ orolas ^ems s^’rta? pyliavas. Jei Pagaliau, ir Anglijos nuo- cių okupaciniai valdininkai 
nu to t vakčluJe Py* monė da nėra oficiali. už visą stokojimą kaltina

liavų, okupantai iš to vals- j Amerika buvo pasisiuliu- nekooper a c i n Į Lietuvos 
čiaus parenka du žmones ir si tarpininkauti atstatymui žmonių nusistatymą. Iš viso 
kitų žmonių akivaizdoje ryšių tarp Rusijos ir Dsnki- praėjusį sezoną buvo pri- 
juos sušaudo. jos. Tą pasisiūlymą Maskva piauta'256.000 tonų durpių.

atmetė. Tuo budu rusų-len- iš kurių tiktai 21,000 buvo 
piauta mašinomis. 1943 me-

ginti

su

SUNAIKINO 400 JAPONI
JOS LĖKTUVŲ.

Musų vyriausybė prane
ša. kad sausio mėnesyje bu
vo sunaikinti 400 Japonijos 
karo lėktuvu. Daugiausia ju

Japonai skelbia, kad A- 
merikos laivynas pradėjo 
jau Maršalo salų invaziją
vidury Pacifiko. Paskutinė- . ......
mis dienomis aplink tas sa- .sunjnkmta pietinėj daly Ra 
las ėjo smarkios jūrių ko-;mioJ° vandenymo. 
vos. Tuo pačiu laiku Ame-,

.. _ iš rikos bombanešiai smarkiai: BALTIJOS DARBO JeGA
Estijos išvyti, jie galėtų tas bombardavo Wake salą,1 VILIOJAMA Į VIENĄ, 
minas pasalinti ir jų laivy- 700 mylių į šiaurę nuo Mar- i Washingtonas. — Lietu- 

salų. • 'vos žurnalas “Ateitis” gruo
džio 10 d.. 1943. ir sausio i, 

įsidėjęs

nas galėtų išeiti iš Kronšta 
to į atvirą Baltijos jurą.

UŽGYRĖ PR1EDINIO 
MOKESNIO BILIŲ.

Atstovų ir senato rūmų 
komisijos jau susitaikė dėl

MEKSIKOJ VEIKIA NAU
JAS VULKANAS.

Meksikoje pradėjo veikti 
naujas vulkanas. Paricutin. 
Šio vulkano išmestą lavą 
dabar tyrinėja geologai

1944 m., turėjo
skelbimus*, kviečiant staty
bos darbininkus ir techni
kos personalą dirbti į Vieną.

ptiedinio mokesnio biliaus 
Dabar jis eina abiejų rūmų i Harvardo profesorius Gra- 
nerbalsavimui. Sako. kad ton sako, kad naujojo vul- 
biHus bus priimtas. Tik ne įkano lava mokslininkams 
žinia, ką darys prezidentas duos “neįkainuojamos me
Rooseveltas. Spėjama, kad džiagos” — žemės 
prezidentas jį vetuos. i ir jos amžiui tirti

udečiai

Washingtonas.— “TURI” 
radijas praneša, kad “tarp 
kitų svetimų tautų darbinin
kų, pavaduojančių vokie 
čius. Reiche yra apie 12.009 
estų. Viename Beihn»* jų
i-vra :it) .090

I^aurinas Lukaševičijs, bu 
vo išsiųstas Į Europą ir da
lyvavo mūšiuose. Karo de
partamentas dabar p aneša. 
kad Laurinas be žinios din
gęs. Tur būt jis yra vokie
čiu belaisvis. ESTIJOS PABBGĖLIAI

pasiekė švediją Vokiečiai Piešia Lie- tų durpių gamyba Ųietuvo-
VVashingtonas. — Švedų , je buvo 10% didesnė, negu

laikraščio “Dagens Nyhe- tUVOS &mon€S. 1942 m., vis dėlto nacių fab-
. . ter” sausio 5 d. pranešimais, i Grobia jų mantą, pinigus rikams reikalingi kiekiai to-

Ja{)onų karo. lėktnvai septyniolika estų pabėgėlių. ir net žmones. iii gražu nebuvo pilnai pri
kandę pulti ameri iečius, kurių šešiolika buvo vyrų, Nacių okupuotoje Lietu- statyti.
esančius New Bnta. salo-'atvyko į Gissligoe, švedų voje padėtis darosi tiesiog Pagal nacių planą, Lietu- 

Nepavyko, pra> ;dę 22 Baltijos juroje. Pir- baisi. Naciai tur būt jaučia, vos žmonės turėjo piauti

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 
JAPONŲ ORLAIVIUS.

je.
lėktuvu jie turėjo pasitrauk- 
ti.l

M assachusetts a
gubernatorius Sakonstall 
praneša, kad bus šaukiama 
valstijos seimelio į specialė 
sesija. Svarstys kareivių tei-į bombas.
sės (balsuoti) bilių.

miausia jie atbėgo Į Suomi- kad jiems reikės apleisti durpes ir pristatyti jas na- 
ją. kur pasisamdė laivą ir Lietuvą ir joje veda siste- cių valdininkams. Savo var- 
per penkias dienas persike- matų plėšikavimo darbą, tojimui žmonės turėjo prisi- 

valstijos'lė per Baltijos jurą. Vienas požeminio judėjimo kirsti nfallrų. Tačiau ^is pla
------------ — laikraštis praneša apie plė- nas nepavyko; ' tik keli pri-

Nacių Vokietija pradėjo šikavimus Prienuose ir ki- vačių dirbtuvių samdiniai 
vartoti “naują ginklą” — tose vietose. Okupantai ten ir kvislingai išpildė nustaty- 

kurios iš lėktuvų ėmė ūkininkų mantą, net tą darbą, t. y. nesinaudojo
įleidžiamos specialiais para- jų pinigus. Priedais, jie gau plautomis durpėmis, bet sau 
šutais. j do tarnybinio amžiaus jau- prisikirstas malkas miškuos.

------------ — ;nimą. .Jei kuriems pavyksta Manoma, kad naciai panai
Iš Argentinos ministerid ištrukti, okupantai šaudo tė- kins šią sistemą. Ateityje 

kabineto pasitraukė trys vus. jie perims pilną d ui piu pio.-
ministeriai. taipgi rezigna* Požeminis laikraštis Įvar- vimo kontrolę, uaudodtf- 

Ką d ai v* taryba, ne <ako-;vo eilė karininkų. Laukiamai dija visą eilę sušaudytų ir miesi priverstina darbo jė

Penkių didžiųjų 
fabrikų darbininkai 
Darbų Tarybai Įteik* 
lavimą padidinti ju

plieno
Karo

ieika-
algas.

ina daucdaii rezicnaciiu sužeistu žmonių va



Antras Puslapis

■
Ko. * — Vasario 2 d-. 1944 bu [VIS, 50. BOSTON.

Plieno Milžinas Paeifiko Pelkėse

DAUŽĖ
Šios

EDENO BOMBA PRI
TRENKĖ KOMUNIS- 

TUS.
Komunistai buvo Įsitiki

nę, kad Anglija mielai už
mirš Atlanto čaiterį ir pa- 
at kos Lenkiją rusams, ku
rie jau turi Maskvoje ir 
“valdžią” sudarę “išlaisvin
tai*’ Lenkijai. Stalinas tikė
jęsi galėsiąs nugabenti tą 
“'■. aidžią’’ Varšuvon, kur ji 
trojaus ir paskelbs, kad 
Lenkija “nutarė prisidėti 
p ie Sovietų Sąjungos.”

Turėdamas šitokį planą 
st vo kišeniuje, Stalinas nu 
traukė santikius su Lenki
jos vyriausybe Londone ir 
nenori turėti su ja nieko 
bendra. Anglų nusistaty
mas šiuo klausimu iki šiol 
buvo neaiškus. Išrodė, kad 
jie nenori Rusijos politikai 
atvirai priešintis. Iš to ko 
rrunistai ir darė išvadą, kad 
Lenkija teks Stalinui.

Bet visai netikėtai Angli
jos užsienio reikalų minis- 
teris Anthony Eden atėjo 
anądien i parlamentą ir pa 
s- kė. kad Anglija nepripa- 
žinsianti jokių Lenkijos sie
nų pakeitimų, kurie per šį 
karą buvo padaryti smurto 
k°liu. Ir jis pridūrė, kad 
A nglija laikysis Anlanto 
Čarterio, kuris skelbia lais
vę visoms tautoms, taip ma
žoms. kaip ir didelėms.

Šitas Edeno pareiškimas 
buvo didelis smūgis impe
rialistinei Maskvos politi 
kai Tai buvo bomba, kuri 
pritrenkė visus komunistus.

BUS SOCIALISTU SĄ
JUNGOS SUVAŽIA

VIMAS.
Lietuviu Socialistu Sa

tuo sutiko, .todėl neužilgo 
jau .galėsime paduoti oficia
lių žinių iš LSS veiklos.

LSS skyrius tilps syki i1 
mėnesį. Ji redaguos drg.1 
Januškis. buvęs “Naujosios 
Gadynės” redaktorius.

NAUDOKIT “V” ORO 
PASTĄ.

Karinio laivyno vadovv- 
bė pataria žmonėms naudo
tis “V” formos laiškais, 
-iunčiant juos oro paštu už
sieniuose tarnaujantiems 
kareiviams.

AUSTRIJĄ.
savaitės pradžioje 

anglų karo aviacija daužė 
Austrijos pramonės centrus. 
Pridaryta daug nuostolių.

Čia vaizdelis iš New Guinea sales pelkių. Milžiniškas plieno tankas slenki 
pelkėmis atakuoti japonų pozicijas, paskui tą tanką bėga Australijos kareiviai

MANO PASTABOS:

vrnti u nmirot

Kada Stalinas su Hitleriu 
gyveno “krauju sucemen
tuotoji draugystėj, tai ir 
musų lietuviški komunistai 
visai kitokias giesmes gie
dojo. “Laisvė” (72 numery.4 
1940 metų) apie “Keleivio*’ 
redaktorių Stasį Michelsp- 
ną štai kaip kalbėjo: “ ‘Ke
leivio’ redaktorius vadina 
‘Laisvę’ ‘sufašistėjusia.” Ko
dėl? Jis nepasako. Jis tur
būt mano. kad šitaip pliauk- 
šdamas, jis ‘Laisvei’ pa
kenks. Klysta jis! Protau
jąs žmogus šiandien mato 
tuos dalykus, kurie skiria 
‘Laisvę’ nuo ‘Keleivio.’ Visų 
pirmiausiai. ‘Laisvė” prie
šinga imperialistiniam Eu
ropos karui; ‘Laisvė’ nori. 
kad tuojau butų padaryta 
taika. Na. o ‘Keleivis’ remia 
tą karą: jis nori. kad karas

niai, ii kai ne nuo 
dirba, o nuo dienų, 
viniuoja. Tokius mes tėmi 
jame ir darome jiems pa 
stabas.”

Matote, iki ko musų ko
munistai dasikukavo! Ban
do pralenkti net fabrikan
tus ii jų užveizdąs. kuriems 
paprasto darbininko pro- 
duktingumas niekad nėra 
pakankamas. Per eilę metų 
įvairiose industrijos šakose 
darbininkam teko sunkiai 
kovoti, net kraujo pralieti ir 
gyvasčių paaukoti, iki tapo 
suorganizuotos unijos, kad 
reikale lengviau galėtų atsi
spirti prieš fabrikantų vis 
didinama darbininku išnau-

kavalkų gresmanų vietas nestatys, 
tai sto- prieš reakcininkus visai ne

kovos, tegul jie daro ką tik 
nori.

Keisčiausia atrodo tai. 
kad Bro'.viieris kaltina šios 
šalies Kongresą “streikų 
kurstymu. ” Kasgi girdėjo, 
tokius stebuklus, kad Kon 
gresas kurstytų
kus streikuoti?...

“Baltasis šovinizmas Number Tiro.”
Savo laiku komunistai 

daug kalbėjo apie “baltąjį 
šovinizmą.” Jei kas nors 
tardavo negrams nepalankų 
žodį. komunistų oratoriai ir 
jų spauda piktai rėkdavo: 
"ginkime negrų teises!”

Tokių komedijautų buvo

komunistai ir jų pritarėjai. 
Pagaliau, sugriauta pats ko
operatyvas ir atsirado taip 
vadinama skloka.

Komunistų lyderiukai 
šiandien patys sarmatijasi 
tuos laikus prisiminti. Tai 
buvo jų zyliojančios gėdosir pas lietuvius. Chicagoje nei'ioa’.;ą 

buvo įsteigta lietuvių komu- ' \ ’
nistų valgykla. Būrys žmo- Keista, bet ir šiandien tu- 
nių dėjo po 25 dolerius ir rime ką nors panašaus; tu- 
atidarė valgyklą. Kone vi- rime , ‘ baltąjį šovinizmą 
sas iš tos valgyklos gautas No. 2.” Tik šį kartą zylio- 
pelnas buvo atiduodamas ja taip vadinami liberalai. 
"Vilniai.” Valgykla gerai Chicagos milionieiius Mar- 
laikėsi, daugiau porą metų. shall Field Ne\v Yorke lei- 
Bet atėjo komunistų “žylio- džia dienraštį, pavadintą 
iimo periodas.” kuris bala keistu vardu. ‘ ’PM.” To 
žino kam vadintas "trečiuo- dienraščio redaktoriai daž-
iv. periodu.” Zyliodami gar
bei “smunkančio kapitaliz
mo,*’ komunistai sau įkal
bėjo dar vieną kvailystę— 
išgelbėti Amerikos negrus. 
Vienu tarpu jie buvo prade

nai net po kelis puslapius 
užpildo plepalais apie rasi
nę neapykanta. Pavyzdžiui, 
susipeša vaikai, ką nors blo
go padaro išgverę padaužos, 
ir—rasinė neapykanta, ra-

__ ____________________ ję agituoti už Amerikos neg- tavokit! Smerkiama miesto
................. . rų “nepriklausomą respub- valdžia, smerkiama policija

Pirmieji jauniems nusi- jjįęą/• Bet taS šūkis buvo ne- ir visi, kurie nesutinka rėkti
kalteliams bausti trisrao ru- populiarus ir teko nutilti, iš “PM” notų.
mai buvo pastatyti (h’.cago- užtai daug žalos prida-. j.. leouliariomis na
je, 1899 metais. rė kitas $»kk—rairti iŠšak , !l raiP ie-GJmaiiomis, pa-J ______ 1 e Kita. sukis įautiissak kaitomis: karta užtariami

nu ’ baltąjį šovinizmą. * į negrai, antrą — žydai, tre-
Buvo taip. Chicagos lietu- —dar kiti. Tuo tarpu

viu komunistų kooperatyvei New A orke viskas ramu.
Piim šio karo Olandijos 

žmonės suvalgydavo daug 
sviesto. Dabar, naciams ta
kraštą valdant, olandui už- valgyklai duota maitmt ke- 
drausta valgyt sviestas. turis negrus, atvykusius 1

_____  Chicagą dalyvauti “negrų
Pirm 1793 metų Jungti- laisvinimo" 'konferencijoje:

darbinin-' tūn Valstijų Senatas laikv-'^le maitinti pei ... - , v(laioinm. . .J- „„-z-is;,,, savaitę laiko. Bet jau antra matyt jsigeięs, smoge iv■davo pnvacius posėdžius -n.ečia kla d baltveidžiui policistui
Tarimų negirdėdavo nei 

Workerio” i sPaut^os atstovai, nei šiaip

Tik vieną kartą buvo kilu
sios riaušės. Bet jos greičiau 
buvo pasėka staigaus įsi
karščiavimo ir. paskui, chu
liganizmo. Negras kareivis, 

ei- 
ir

jnngu»
nutarė šaukti rytinių Sąjun
gos kuopų suvažiavimą. Su
važiavimas įvyks šių metų 
kovo 26 d., South Bostone.

Suvažiavimo reikalingu
mas, kaip praneša musų ko
respondentas, drg. Vyt. Ka
tilius. motivuojamas taip:

"Komunistai nuo pereito 

pirmojo pasaulinio karo ardė 

ir daužė darbo unijas ir socia

listines partijas. Jie labai ap

griovė socialistinį Antrąjį In

ternacionalą. Ka komunistai 

nepajėgė, tą baigė fašistai. 

Ant galo. ardydami socialistini 

i judėjimą.-' ir patys ‘ susmuko. 

Komunistai jau likvidavo sa

vo internacionalą. Tarptauti

niu ruožtu žiūrint, brolišku

mo ryšiai darbininkų kiasė.ie 

skersai išilgai pasaulį yra su

ardyti. Bet galima tikėtis, kad 

po šio karo vėl turės iškilti 

darbininku vienybės klausi

mas. Karo našta daugiausia 

slegia darbininkų klasę. Ji 

daugiau slėgs juos ir po karo. 

Reikės atsistatyti miestus ir 

sugriautus ukius. Kaip tik už

virs kovos už duoną ir druską, 

tas vers darbo žmones jungtis 

po socialistine vėliava, kovoti 

už geresnį rytojų.”

Todėl socialistai jau da
bar privalo ruoštis tai die- 
rai, kada darbininkų klasei 
vėl oasidarys labai reikalin
ga jų vadovybė.

Be to, yra ir musų lietuviš
ko gyvenimo klausimų, ku
riais reikia nustatyti aiškes
nę poziciją.

Mes manom, kad LSS 
Centro Komitetas gerai da
ro. šaukdamas šitiems ir ki
tiems klausimams resvais 
tyli suvažiavimą. > -z

“KELEIVY” BUS LIETU
VIU SOCIALISTŲ SĄ

JUNGOS SKYRIUS.
LSS Centro Komitetas 

nutarė Įvesti savo skyrių 
“Keleivyie,” jeigu “Kelei
vio” redakcija su tuo su
tiks.

Musų redakcija mielai su

prasipiesių. _v I>U ---

Apie "Daily ----------- .. .
“svarbą*’ kalbėjo kunigas! lankytojai
Adam Clavton Powell. ku- . , ... 7 , , ,
ris pasakė: “Vienas‘Daily' Apskaičiuota, kad bomba- 
Worker' daug vertesnis už nesls ant kiekvieno nesamo 
tūkstanti Chicagos ‘Tribu-!svar°. išeikvoja tns svarus 
nu.’ Tas pats galima paša- £az°bno.
kyti ir apie daugelį New ~~ .

doiima o komunistai dabar Yorko laikraščių, palygi- 1943 metais apie 3o0.0t 
2 7 o Komunistai cianai -Dailv Worke- mokyklas lankančių jaunuo-fabnkantams talkinmkau- nūs juos su Daily VVoike ; farmeriams a’d<0 nu. 
ja. Daugelyje vietų unijos,nu • įimti pasėlius.

atėjo koks tuzinas negni ir šio buvo pašautas. Kilo iste- 
prašė juos maitinti! lika. paskui ir riaušės. Bet

Valgyklos vedėjams to jos buvo greitai likviduotos 
buvo perdaug. Jie buvo su- ii* išaiškintos.

Tai yra niekas daugiau, 
tik erzinimas visuomenės, 
antrosios laidos “baltasis 
šovinizmas.” Chicagos mi- 
lionieriaus apmokami re
daktoriai matyt galvoja 
taip: rėk, gal ką ir išrėksi.

tikę maitinti keturis negrus, 
bet ateina tuzinas—kas da
lyti?

Nutarta tų negrų maitini 
mui skirti berods 50 dole
rių. Tegul eina kiek nori. 
pravalgys $50 ir bus gana.

Bet nebuvo gana. Apie 
tai sužinojo neišmanėliai 
Andrulis ir Gasiunukas.

gausi daugiau skaitytojų...

Komunistai ragina darbi-s raj sužinojo neišmanėliai Išrodo, kad tas liberalu
. * runkus “ręstoviniuoti prie Nuo t0 laiko, kai musų Andrulis ir Gasiunukas. jie zyliojimas baigsis lygiai

pralenkti. Žodžiu sakant, darbo, ’ o kunigai giria ko- šalis stojo karan, susisieki- ant sienų lipo ir plūdosi. taip. kaip baigėsi komunis-
munistų įaikrastį. Palaimin- į mas telefonais padvigubėjo. Taip atsirado “baltieji tų zyliojimas — nei garbės

ir nei naudos, bet daug pr-a- 
rimtesni kišta. G. D.

aisty.

baudžia tokius darbininkus, 
kurie bando darbe kitustokia politika.”

Matote, kas per paukščiai 
tuomet sėdėjo “Laisvės” 
redakcijoj! Jie norėjo tuo- 
jaus karą baigti Hitlerio
naudai. Kada Anglija ir kapitalistų dirbtuvėse padi- 
Francuzija mirtinoj kovoj dinti darbininku išnaudoji- 
gynėsi nuo Hitlerio divizi- mą. siul.o statyti net specia- 
jų, tai tokie Mizaros šaipė- les sargybas. kad darbinin- 
si, kad “Keleivis ’ remia de- kai ne “stoviniuotu.*’ Fabri- 
mokratinių valstybių kovą. kantai užtektinai turi prisi- 
O dabar pati “Laisvė * ren- samdę visokių boselių, kad 
ka aukas Rusijos karui. Tie paprastus darbininkus pri
musų komunistai, tai tikri žiūrėtų ir komunistų talka 
vėjo pamušalai. jiems nereikalinga. Ar su

“stachanovcams unijose 
vietos nėra. O musu komu-.ne?.a‘ . V. ^omu- ti ubagai dvasioje, nes jūsų Laiškų siuntimas oro paštu šovinistai.’* 
msbski zioplehai, suvazia-j karalystė "maršalo’ Stalino pašoko 70 nuošimčiu. Buvo išvaikvta
vę Brookivne. planuoja kaip kelmai aisty... ------------------------------------------------------- -—

Tame mitinge susirinkę 
staliniškos bažnyčios para- 
pijonai. vienbalsiai priėmė 
protesto rezoliuciją ir pa 
siuntė prezidentui Roose- 
veltui. kad pastarasis Įsaky
tų imigracijos viršininkams 
paliauti persekiojus Mrs. 

. Raissą Browder’ienę. Ji
pras
kad
na?.

■i ■' c*“'

esanti amerikiečio žmona ir 
trijų Amerikoj gimusių vai
kų motina, o imigracijos

_  ^viršininkai grąsina deporta-
Kominterno!vimu- atskyrimu nuo šei- 

eks-kardino- mos-
Man atrodo, kad komu

nistai šitame klausime dik- 
čiai klysta. Jeigu Amerikos 
valdžia Browderio moterį 
nemokamai išveža jos pa
čios Tėvynėn, komunizmo 
rojun. :ai už tokį patamavi-

nors tie darbininkai, 
juos komunistai mulki-“Laisvė” šių metų sausio 

3 d., aprašydama Art.
Youngo mirtį, labai didžiuo- ----
jasi. kad jis savo piešiniais Likviduoto 
puošęs darbininkišką spau- komunistiškas 
dą: “Masses.” ‘Liberator Jas Amerikoje Brovderis, 
ir “New Masses. Po spalių savo kalboje masiniame mi- 
revoliucijos Rusijoj. Art. tinge Madison Sęuare Gar- 
Young buvo vienas iš pir- dene. surengtame paminėti 
mutinių žymių amerikiečių Leniną ir “Dailv Workerio” 
pakilusių remti Sovietų Są- 20 metų sukaktį, sausio 10 
jungą,” rašo jinai. Toliau dieną tarp kitko štai ką pa
komunistinis bezbožnikas 
priduria: “Jis bus palaido
tas be jokių šermenų. Bet 
pažangioj Community baž
nyčioj, 35th avė.. New Yor 
ke. šį antradieni įvyks apei
gos Art. Youngo atminčiai 
pagerbti.’’

Žmogus, kuris rėmė So
vietų Sąjungos politiką ir 
puošė komunistinių žurnalų 
viršelius savo piešiniais, pa
laidotas su visom bažnyčios 
apeigom. Na, didesnio “pa
žangumo” jau ir būt nebe
gali. Jau velnias į grabą tik
rai neilis.

sakė: “Kapitalizmas ir so- mą reikėtų tik padėkavoti, o 
cializmas (reikia suprasti: ne protestuoti! Kam toje 
staliniškas bolševizmas.— “prakeiktoje” kapitalizmo 
P. K.) pradėjo rasti kelią sistemoje gyventi, kuomet 
taikiam greta viens kito su-, yra siūlomas “komuniz- 
gyvenimui ir bendradarbia- mas?" Kada pora žymių 
vimui tame pačiame pašau- Lenki ns socialistų—Alter 
lyje. Komunistai ateinan- ir Erlich—pabėgo nuo Hit- 
čiuose prezidento ir Kongre- lerio kirvio i Sovietų Sąjun- 
so rinkimuose nestato jokio gą. o iš tenai norėjo išvykti 
obalsio prieš reakcininkų Amerikon, tai Stalino vyrai 
iškeltą reikalavimą laisvos Juos s šaudė. Bet Amerikos 
pramonės ir prekybos, neigi valdžia Browderienės ne
reikalaus nacionalizavimo šaudo. Ji nori išvežti ją gra- 

Tai kam tie protestai?
P. Kručas.

ziai.bankų, gelžkelių. anglies, 
plieno, nes šiuo tarpu tai ne
būtų tautos vieningumo pro
grama. Ir Kongresas turi
paliauti kurstęs streikus.” , n _ .. .. ...Peru u- Bolivijos respubh- 

Rodos. tik juokis ir vo-1 kas. Pintu Amerikoje, skiria 
iš komunistų kreivos Titicac ežeras. Tai vra vie-

AR ŽINOTE. KAD-
“’feisvė” 1943 m. gruo 

džim£4 d. talpina kalbą, pa 
sakytą vieno politinio glušo liokis 
“demokratinių lietuvių su- linijos. Bolševizmas į kapi 
važiavime Brooklyne. Vie- talizmo sistemą jau surado 
noje vietoje, ant trečio pus- bendrą kelią, žada draugiš- pėdos aukščiau juros lygio.
lapio, štai kas pasakyta: kai bendradarbiauti ir sugy-1 ______
“Pamatinis dalykas mums venti. Laimingos kelionės į; 1G92 metais Salemo mies-
dąbar — tai turėti sargybą kapitalizmo bernų rojų. Ko- telvje. Massachusetts valsti- 
dirbtuyėse. Nes yra tokių, munistai tiek “nuprogresa-, ioj, anatikai pakorė 19 
kurie tiksliai dalbą sabota- vo.” kad savo partijos kan- žmoni j už palaikvma santi- 
zuoja: tūli yra šiaip tingi- didatų į prezidento ir kon-ikių “$ū velniu.”

nintelri ežeras visam 
lyje. uris randasi

pašau
12.445

į.
’ *c ' V;-fifc- ♦*: **.. *■ o
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Nežiūrint kaip puikus kiti alus 
bebūtų, kas žino Ale, visados 

grįžta prie aan;
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KAS SKAITO, RAšC
TAS DUONOS NEPIi vftO AMERIKOS I IETUV'U GYVENIMAS

Įvairios Zinutės iš Lietuvių Veiklos Amerikiečiai Brenda į Krantą

KA>« NIKM* MAMn;
IX) \l»h v v «

MANCHESTER, CONN.
Pas mus žmonės - erai 

dilba ir neblogai uždirba. 
Čia išdirbamos lėktuvu da
lys ir kitos* mašinos.

Vietos lietuviai

SLR K A kuopa, SLA kuopa. 
LMS kuopa ir Lietuvos Su
nu ir Dukterų Draugija. Pa
starosios centras Hartforde.

Nors vietos lietuviai gy
vena sutikime, bet ne visa- 

gyvena da. Mat. čia yra grupelė Sta-
sutikime. Turi savo svetai- Įjno pasekėju, tai su jais 
nę, kur gali laiką praleisti, tenka pasibarti. Štai. Lietu- 
Pinigus dėl pastatymo sve- vos gunų ir Dukterų Draugi- 
tainės sukėlė draugijos ir jos metiniame susirinkime 
pavieniai asmenys. Šėrinin- buvo iškeltas sumanymas 
kai pelno dar negauna, bet (susižinoti su kitomis orga- 
dėl to ir nerugoja. Butų ge- nizacijomis ir suregistruoti 
riau, kad svetainėje butų lietuvius, kurie pirko karo 
laikraščių. O dabar laikas paskolos bonus. Radėjo rė- 
praleidžiamas tik prie stik- kauti Stalino “saulės” ikai- 
liuko. tintos moterėlės, ir ramius

Čia yra daug “Keleivio” žmones jos užrėkė. Komisi- 
skaitytojų. Ji galima rasti ir ja susižinojimui su kitom 
ant stando. Bet jei pasivėli- organizacijom neišrinkta, 
ni, tai jau negauni—išpirk- Moterims taip rėkauti, nei 
tas. šis nei tas. Reikėtų turėti

Lietuvių draugijos veik sannatos.
išimtinai centralinės. Yra Draugijos Narys.

. i

L
Čiii matom Amerikos kareivius brendant iš laivų i Italijos krantą. Vokiečiams 

čiant, amerikiečiai išlipo anądien už 16 mylių nuo Romos.

nejau-

Ketvirtos Karo Paskolos Valus.
Ketvirtasis Karo Paskolos' ginklais, 

vajus prasidėjo sausio mė-’ Palyginus su kitais į šj 
nesy ir tęsis iki vasario 15 karą įveltais kraštais, m. s 
dienos. Amerikos žmonės iki šiol mokėjome žemą kai- 
dar kartą turi duoti pinigų, ną — tiek mi.timis, ‘tie < 
jeigu Amerika turi laimėti ginklais; tačiau vis dkk"- 
šį karą. jančiai svarbi šioše kovose

Musų ginklai 
mių pasisekimų.

turėjo zy- 
ir kai ku-

tiek prieš nacius, tiek prieš 
japonus, dalis tenka Ameii-

rie žmonės pradeda jaustis, kos ginkluotoms jėgoms.
lyg karas jau baigtas. Tai jr geriausiais atvė-
neteisybė. Nors pralaimeji- jaiSj musų nuostoliai gaĮį 
mas ir neatrodo galimas, bet Į-,utį tajp sunkųs, kad jie bus 
iki šiol išlietas kraujas ir is- jaučiami kiekviename mies- 
leisti pinigai nueitų niekais. įe jr mįestely; dėl to yra pri- 
jeigu mes nelaimėtume pil- valoma, kad kiekvienas pa
nos ir pastovios taikos. remtų musų armiją. įdėda-

Nors pergale mum.- įsio- mag kiekvieną atliekamą 
do čia pat. bet musų minta- (įoieri į Kai o Paskolos ko
rimai vadai numato, kad nus
mes dar turime prieš save " ’_________
ilgą ir sunkią kovą... bran- j Viršininku 
gią gyvybėmis, įtaisymais ir * irSlflinKų

=- nominacijos
Dabartiniai SLA viršininkai

CHICAGO. ILL.
Serga V. Rinks-Rinkevi- 

čius; turi pusbrolį, bet
nežinia kur.

seph F. Guffy. Gal bus ke
liatas kongresmanų, kurie 
pasakys trumpas kalbas.

Muzikalę programos dalį 
išpildys vietiniai chorai ir

Cook kauntės ligoninėje, žymesnieji solistai. 
Chicagoje, randasi lietuvis yjgj pittsburgho ir any- 
ligonis. V. Rinks-Rinkevi- linkės lietuviai vra kviečia-■v • o i • i •• 1čius. Savo laiku Jis buvo iš kalno ruoštis prie šios
“Naujosios Gadynės’ ir ki- didžiulės Lietuvos laisvės 
tų laikraščių bendradarbis, šventės ir skaitlingai daly-

RAPORTAS
APIE KARO METO OPERACIJAS

Mažai vilties, kad Rinks 
Rinkevičius pasveiktų.

rauti. Neužmirškite, tai bus 
vasario 13 dieną. Lietuviu

V. Rinks per ilgą laiką Piliečių svetainėje. Parody- 
nesveikayo ir dėl to negalė- kad mes esame pasiry- 
jo dirbti. Aišku, gyveno žę pagelbėti, kad Lietuva 
vargingai. Ir kaną ir kitą atgautų nepriklausomybę, 
jam padėdavo draugai bei Lietuva tos musų pagalbos 
tokių buvo nedaug. Galų laukia. S. Bakanas.
gale, ligos dar labini ka
muojamas, Rinks-Rinkevi- 
čius turėjo eiti Cook kaun
tės ligoninėn. Išrodo, kad 
ten ir baigs savo dienas.

Ligonis turi pusbroli,
kur jis randasi, niekas nem-, p ]jk dideliam nuliudi. 
no. Jis nats ar kas jį žino. <& 
tegul atsišaukia pas ririca-

BALT1MORE. MD. 
Mirė Feliksas Šimkevičius.

Sausio 13 d. čia mirė Bal-
wll X X\AX w—— —--------

T
AS Boston Elevated Railway ra 

kuriuos paliečia viešoji transpor 

buvo neišvengiama karo veiksmų bu 

1943 metus, mes esam dėkingi, kad 

Mums tame padėjo 4 palankios apiin 

moterų ir vyrų atsiliepimas Į musų 

laktas kad gelžkelių tinklas buvo per 

mas; ir 1941 metais pradėtas taisy 

iiucse. Tas dapildė trukumus, kurie

pertas vra adresuojamas visiems, 

taeija. Per du pastaruoju metu .ii 

tinvbė Bostono plote. Peržiūrėdami 

visos “EI” pareigos buvo išpildytos- 

kybos: publikos bendradarbiavimas; 

pareikalavimą darbo rankų; tas 

metų eilę tinkamai musų užlaiko

mas riedmenų, kurios buvo sandė-

pasireiškė 1943 metais.

1943 WETI<I REIKALAV!MAS
žmoną Johaną, 

tegui pas ir Alberta, taipgi
^kv^S & V

III. Chieagieciai, nori P'ą* t Mykolas ir Viktoras, 
tesmų mformaciių apie li
gonį, gali kreiptis ir telefo- Velionis buvo ramaus hu
nu : Atlantic 9435. arba do žmogus ir turėjo daug 
Oakland 8937. piietelių. Palaidotas su reli-

Daugelis chicagieč’ų as- ginėmis apeigomis. Kuni-

me sūnūs

meniškai pažysta V. Rinks. 
Turėdami laiko, aplarkyki- 
te ligonį. J. K.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho lietuviai ruo
šiasi prie Lietuvos nepri

klausomybės minėjimo.
Sausio 13 d. Pittsburgho 

Lietuvių Taryba sušaukė su
sirinkimą Lietuvių Piliečių 
svetainėje. Jame dalyvavo

gas Mendelis, sakydamas 
pamokslą, pasakė: “Buvo 
geras žmogus, bet ne davat
ka...”

Tegul jam būna lengva 
šios šalies žemė.

Ant. Kurelaitis.

CHICAGO. ILL.
Chicagos Lietuvių Drau

gijos vakaras.
Sausio 23 d. Chicagoje

skaitlingas burvs draugijų čekų Sokolų svetainėje įvy- 
veikėju ir aptarta Lietuvos ko šaunus vakaras. Jį ruošė 
nepriklausomybės 26 metu Chicagos Lietuvių Draugi- 
sukaktuvių minėjimes. Nu ja- Programą išpildė Chica- 
tarta rengti vieną bendrą £os Vyrų choras. Mišrus 
visų Pittsburgho lietuvių iš- choras, taipgi pavieniai so- 
kilmingą Lietuvos nepri- listai bei solistės. A iskas iš- 
klausomvbės sukaktuviu mi- ėjo gerai.
nėjimą. ‘ Tai bus vasario 13 Žmonių buvo pilna Soko- 
dieną. Lietuvių Piliečiu sve- lu svetainė. Narys.
tainėje, S. S. Pittsburghe. 

Nors Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo diena 
yra vasario 16, bet Pitts
burgho lietuviai tą didžiąją

BROOKLYN, N. Y. 
Apsivedė V. Tamkiutė.
Sausio 22 d. čia apsivedė 

Lietuvos laisvės švente švęs lietuvių dainininkė Violeta
vasario 13 d. Taip yra dėl Tamkiutė Apsivedė su Jo
tos priežasties, kad vasario "u Pr?n?,!?m- Sutuoktuves 
16 vra paprasta darbo die ,buv0 cmto Nors jaunosios 
na. o 13 yla nedėldienis ir tev?' >Ta. katalikai, bet ne_ . * . va i o rivvn vol'n-. ♦ aIi Onesispyrė užkart savo valią 

jaunavedžiams. Priešingai,visiems patogesnis.
šiame susirinkime buvo

nustatyta ir iškilmių pro- _ . . ...
grama. Pradžia 3 vai. po ve^uvlV POmIį. 
pietų. Programa sueitai iš . Ja™?ve<iziams tokiu ilgo • 
prakalbų ir koncertinės da lr la>nun?o gyvenimo, 
lies. Kalbėti via numatyti^
šie: kun. Jonas Misius, Juo-, 
zas Stilsonas, Amerikos Lie
tuvių Tarybos narys, ir Sta
sys Gabaliauskas, “Lietuvių 
Žinių” redaktorius. O iš 
amerikonų yra numatyti:
Jungtinių Valsltijų senato
riai James J. Davis ir Jo-

ir iškilmių nrn jauniems da suruošė gražų

Kaimynas.

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

Paul Balchen. — Draugo 
eilėraštį gavome, bet gaila, 
kad negalėsime sunaudoti. 
Prašome rašinėti apie jūsų 
kolonijos lietuvių veikimą.

Su 1943 metais prasidėjo dideli sunkumai. Važiuo

tojų skaičius nuolat augo. Net vasarą važiuotė sku

bos valandomis, tarp 5 ir 6 vakaro, siekė kone pilną 

saiką- Važiuotojų skaičius tais metais pasiekė naujo 

rekordo. Patarnavimo išlaidos žymiai pakilo, nes pa

kilo taksai, algos, medžiaga ir reikėjo atlikti daugiau 

darbo. Palaikyti transportaciją pasidarė labai sunku, 

nes truko medžiagos. Be to. daug musų tarnautojų 

išėjo armijom teko jieškoti ir lavinti kitus.

VE. KĄ MES PADARĖM

Mums reikėjo taikos. Mums padėjo visuomenė, ku

riai mes tarnaujame. Mes prašėm nevažiuoti skubos 

valandom, bet, kur galima, važiuot tarp 10 ryto ir 4 

px>piet. nestovėt susikimšus prie durų. palaukti liuo- 

sesnic buse ar gavėkario ir turėti gatavus pinigus.

Musų tarnautojai ėjo pareigas stebėtinai. Jie išlai

kė aukštą saugumo normą ir palaikė važiuotę be per

traukos; jie žinojo, kad sutrukdymas pakenks karo 

pastangoms. Mes siūlėm darbą vyrams ir materims. 

ir atsiliepimas buvo puikus.

Mes Atlikom Da ir Štai Ką:
Atidavėm 4.9*?3 tonus laužo karo pastan
gom.Sutaupėm 124,041 galioną irazolino ir 
4,fi91.s32 mylias padangoms.

45.433.C0l '
58 2.4^74

gavo daugumą balsų.
Sausio 28 d. laidoj? “Tė

vynė” paskelbė SLA Pildo
mosios Tarybos nominaci
jų davinius. Iš ių paaiški, 
kad visi dabartiniai virši
ninkai gavo nusveriamas 
daugumas balsų. Nomina
cijų daviniai yra tokie:

Prezidento urėdui: F. J. 
Bagočius gavo 2.260 balsų; 
W. F. Laukaitis 98 ■ bak ” ': 
K. J. Kalinauskas 172 balsu.

Vice-prezidento urėdui: 
Povilas Dargis 1,400 balsų; 
J. K. Mažukna 962 balsu: 
V. Kerševičius 415 balsų.

Sekretoriaus urėdui: M. -T. 
Vinikas 3,170 balsų; K. Jur
gelionis 88 balsus; J. V. 
Stilsonas 85 balsa s.

Iždininko urėdui: K. R. 
Gugis 2.317 ballsų; J. J. B i
čiūnas 551 balsą; Cheled' n 
237 balsus.

Iždo globėju u ’ėdui: S. 
Mockus 2.803 balsus; E. Mi- 
kužiutė 2.223 ba’srs; J. Frt- 
zauskas 485 halsus: J. M-- 

'ceina 474 ba’sus: A. B. S’ i- 
maitis 105 balsus: A. Kriau- 
čialis 99 balsus.

Daktaro-kvotė’o urėdui; 
S. Biežis 3,065 balsus: J. 
Baltrušaitienė ir A. Šliupiu- 
tė no 121 baisa.

Šie nominacijų daviniai 
rodo, kad tik vienas J. K. 
Mažukna šį kartą buvo pra
lenktas nau;o kandidato, 
P. Dargio. Visi kiti gavo 
daugumą balsų.

1 I flllT tt.gJK ____ , -_____ ______ Lt Jin

rtrtifflUh «r*n«TtcV*-.*1 194 3 I 7102;

7.67,CTSAje

»4'/» % iKCIUAiE
WTTH 0WW » % IHCRtltSl »««*€ RUH6M Of £HftOYt£5.TH£ H'OPEr.ATtD

2S% MCflf m«.£S AMO CAlUneB 42% R0« MSS£f16tBS IW IM3 T»W» 1M 19-i3

Ir Štai Geros Žinios
Mes užmokėjom Mass. valstijai $1,301,191.50 paskirstyt tarp miestu 

kuriuos mes aptamaujam.e Ir užmokėjome Bostonu; iš savo pe’ro 
?228,fiI4.42 už tlovemor Square nuomą.

».-s r t
tmO’ "M-t"’ 'Orricc; VOCM***

WATEt>RUn IEČIŲ 
ŽINIAI.

Si :_eFr -m
Musų skaitytojai Watcr- 

buryje negavo laiku 3-čio 
“Keleivio” numerio. Jis bu
vo jiems pristatytas tik se
kančią sąvaitę. Tai atsitiko 
dėl to. kad oer ekspeditorių 
neapsižiūrėjimą vienas mai
šas liko ta savaite neišsiųs
tas. Tai buvo Waterburiui 
skiriamas maišas.

PROSPEKTAS Į 944 METAMS

Darbinrnku vežiojimas yra ir bus būtinas • kam framybai. 
Musų patarnavimas karo dirbtuvėse per 1911 bus pirmoj vie

toj. Jei karan bus paimta dausriau vedusių '"yry, brums teks 
samdyti daagiau moterų. įrengimas turi būt toks, kad butų 
jralima išlaikyti saugumą. Per 1943 metu.’ mes gavome 19 
naujų busų ir 30 berėlių pratvėkarių. Šiais 1944 m. manomo 
gauti 100 naujų gatvėkarių ir daugiau busų. Gazolino ir pa
dangų stoka gali priversti daugelį važiuot gatvėkariaia ar bu-

ssis. Reiškia, šįmet gali būt sunkiau, negu pernai.
Br.stcn Elevated Rail»ay sako “Ačiū” važiuotojams, kurie 

pakeitė ' ava važiactės valandas, kurie tenkinosi prikimštais

busats ir gatvėkariais, ir visiems savo tarnautoiams. kurie 
turėjo šankiai dirbti.

Gaudami visų pagalbos, mts galėsime ir 1944 metais palai
kyti transportaciją iki pilno savo pajėgumo, iaikydamie «j 

karo ekonomijos.

NORĖJO IŠDEGTI DIRB
TUVES.

Fall River medvilnės fab
rikantai buvo pagrūmoję 
kelsią savo dirbtuves iš 
Massachusetts vals t i i o s. 
Priežastis esanti darbininkų 
streikas. įsimaišė valdžios 
arbitratorius ir dirbtuvės 
tur būt liks vietoje.

THE BOSTON ELEVATED RAILWAY

VZORCESTER. MASS

CHESTKEY’S
CANTFFN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokiu Gėrimų. Alaus.
gardžiai pagamintu Vb

gių ir Užkandžių.
čia gaunam* ir “KELEIVI*'’ 

i.su o.inirriatF.

90 M1LLBURY 51 RLr 
*««• r>»TEK MaSS
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Ko. 5. — Vasario 2 d-, 1944 m. KELEIVIS. SO BOSTON. Ketvirtas Puslapis

ANTANO BIMBOS LAIMAS DRAU
GUI ANGARIECIII.

Aš dažnai galvoju, ką da- Tas aukas, kuinas mes ren- 
įytų Amerikos lietuvių ko- kame, ėda nusų centro biu- 
munistų fiureris Antanas ro šaraneiai ir jūsų komisą 
Bimba, jei žinotų, kur da- lai. Pagaliau, jei siųsčiau 
bar gyvena jo buvęs moky- tau pagalbą, draugas Bron 
io jas ir vadas. Aleksa-An- deris mant Į avarytų iš par- 
garietis. Juk buvo laikai, tijos — atsi; rašau, partijos 
kada “Laisvė” ir “Vilnis” mes nebeturi mę ir Komin- 
su dideliu pasigerėjimu dė- temui jau nepriklausome, 
davo Angariečio straips- Bet vistiek ian butų nege- 
nius. Kai Angarietis niekin- rai, jei auk ūktų renegatu, 

socialistus, Bimba ir Ko gera, ištekčiau vietos

Peru Respublikoj Fašis
tai Nusidegino Nagus
'lusų skaitytojai jau ma- ru respublikos gyventojų šu

tė žinią, kad Peru respubli- daro indėnai — Inka ir kitų 
koje fašistai ruošė pučą. Jie mažesnių giminių žmonės, 
kėsinosi nuversti dabartinę Aišku, dabar jie yra “suis- 
respublikos vyriausybę ir paninti,” nes valstybės kal- 
jos vietoje pastatyti fašistiš- ba—ispanų kalba. Ją šian- 
ką režimą, kuris butų dirbęs dien vaitoja ir indėnai.

žmonių. Ten daug prietarų, 
daug ir vargo, Vis dėl to, 
butų neteisinga sakyti,, kad 
Peru respublikos žmonės 
nedaro progreso, kad jie ne
atskiria blogo nuo gero. Ge
riausias įrodymas—fašistuRiekėjai katutes pTojoTKa- “Laivėje,” o kitur dirbti nacių Vokietijos naudai. Taigi Peru respubliką nepavykęs pučas

da jis varydavo per šerengą tingiu ir nemoku. Tad su- Mat, visoje pietų Ameriko- butų galima vadinti indėnų Kalbant apie Peru įston-
pačius komunistus (ypač prask man -adėtį ir nepyk, je iki šiol buvo tik viena kraštu, nes jų kraujo žmo- ją, reikia pasakyti tiek. Se-
“buržuazijos agentėlį” And- Daviau tau Patarimu ir tu valstybė, kurios režimas nių ten yra daugiausia. Bet novėje Peru buvo Inka įndė-

pritaria nacių Vokietijai, ilgi šimtmečiai iš jų padarė nu kraštas — tais laikais
Toji valstybė yra Argenti- kitus žmones. Peili respub- gražiai tvarkomas. Inka
na. Bet pirm kiek laiko na- likoie, kaip ir visuose pašau- gentės indėnai buvo toliau

. xt v i agentams pavyko gauti lio kampuose, ėjo ir eina prasisiekę, savo valstybėje
“PosUcriptum: Nebūk tu jr valsltybę, Boliviją, asimiliavimosi procesas. Is- jie geriau susitvarkė, nei ki- 

Dabar joks komunistas durnas ir nenorėk dar kaną yen įrgj buvo įsteigtas pro- panai vyko į pietų Ameriką, tų indėnų gentys. Bet jų pa-
apie Anganeti nieko neži- važiuoti) : tuvą. kaip aną- nacįškas režimas. ten gyveno ir maišėsi su in- žangą sutrukdė ir vėliau pa-
no, nežino ir “pats” Bimba, met su Kapsuku. Lietuvai _ .
Stalino įsakymu Angarietis valdyti Sta'inas pasirinko ^lskP? noyėta gaut ir Peru 
buvo išvytas į Sibyrą! Jei draugą Justą Padleckį—at- respubliką. Ir daugiau, ir ki- 
Bimba žinotų, kur dabar gy- siprašau, Paleckį. Tu jį ži- tose pietų Amerikos respub- 
vena Angarietis, jisai rašytų nai. tą lia.; Mininkišką silkių ^ose nonma turėt prona- 
tokį laišką: bačkos au: rių. Kol jį Stali- cjški režimai. Nacių Ąokie-

“Musu da neprakeiktas nas nesušaudys, tu vietos tijos agentai visur veikia, o 
- - - - Argentina buvo jų tiekimo

bazė.
Bet Peru respublikoje fa

šistam nepavyko. Jų planai 
buvo iš anksto sužinoti ir 

su

mlį), jie teisindavosi: tiesa, žinai ką daryti.
drauge, tiesa—tai nukrypi
mas nuo linijos, bet daugiau 
to nebus...

“Tavo vie: nas draugas,
Ž "Antanas Bimba.

radę: Tu buvai pilnas viso- negausi. Ir Paleckį sušau
kiu mandiybių. tu mums ke- džius, tu net iri čenčiaus bu
bą rodei ir pats nuslydai ti musų va1 > j, jei bent nori 

;nuo linijos. Tu rašei straips- atsidurti pas Zinovjerą. Bu- 
nius ir siuntei į Ameriką, chariną ir kitus. Ak, beje.

dėnais. Per ilgus amžius ėjo čius indėnus pražudė įspa- 
toks asimiliavimosi proce- nai. Kolumbui atradus A- 
sas ir šiandien sunku butų meriką. į ją vyko visoki 
pasakyti, kad “tas” ar “ki- svieto peiėjunai ir plėšikai, 
tas” yra tikras indėnas ar Jie atvyko ne indėnams pa
tikras ispanas. dėti. bet juos apiplėšti. Ge-

Peru respubliką sudaro ra dalimi čia kalta ir katali- 
trys skirtingos srytys: Ra- ku bažnyčia. Kaip žinia, ji 
miojo vandenyno pakraščiu neturėjo pasigailėjimo “par- 
sritis, kur randasi daugiau- mazonams"’ ir “stabmel- 
sia dykumų; kalnuota Andų džiams.” Krauju ir ugnimi 
sritis ir Montafia sritis— ispanai skelbė krikščiony-

—Kur taip uždusęs tėvas'Aš mislinu, kad tu 
klampoji? turi misteiką. Tauta be gal- rauni, o mes sunkiai ir dui

—Ogi pas tave. Maik. ves negali būti. O jeigu vie- nai rašome, tavo raštų nebė
jau nuo vakar tavęs jieš- J nas galva numiršta, tai kitas gaudami. 
kau- Įturi užimti jo pleisą. Iras "Brangus ir da nepia-

—O ką pasakysi. igndėjau. Maike. kad ant Peiktas drauge, galėjai su-
—Alaike, ar tu turi pini-j tos savo kumparencijos tau- prasti, kad Stalinas tave 

tininkai rinks kitą prezi- sjųs į poseleniją. Kodėl ne- 
dentą Lietuvai. bėgai į Ameriką, kartu su

—Jeigu Lietuvai bus rei- Akelaičiu-Abeku? Tau ga- 
kalingas prezidentas, tėve, įėjo būti aišku, kodėl drau

go Pruseikos padai šalo į

gu.
—Daug neturiu 

dėl tėvas klausi?
Bet ko-

—Aš noriu, kad tu man 
pažičytum kokią penkinę.

—Gal nori užpirkti mi
šias už Smetonos dūšią?

—Ne, vaike; aš noriu uoni io v »\i »»!_'■ ♦ Tnuoipii r\u.

---------- k. kad mums nereikėtų rašyti, tu dar nežinai, kad ir Troc- pucinmkai suimti. Tarp troniškn mišku ir tanimn bė Naikinta visi indėnu kul-
bet dabar Sibvre kelmus kiui kanu: Ji kirvuku suka- imtųjų buvo daug vokiečiu J1 °P1SM ir lygumų oę. AaiKinta visi inaenų kui-. Malke, nei aaoai oioyre xeimu> kiui Kapui, i kitvuku j* 6 kraštas. Ten yra peruvijie- turos palaikai, naikinta įų

tai ii išrinks patys Lietuvos 
žmonės, o ne Brooklyne su
sirinkę keli smetonininkai.

—Olrait. Maike, bečy- 
kim.

—Ką tėvas norėtum “be-

fliorą, kai anuomet drau

JU
tikėjimas. Aišku, kad toks 
ateivių darbas iššaukė pasi
priešinimą. Pasėkoje—ėjo 
ilgi ir žiaurus karai.

Žinoma, indėnai buvo nu
galėti ir pavergti. Per ilgus 
amžius Peru ir kitų pietinės

meksikoniškas įr japonų.
Kas per viena yra toji 

Peni respublika ir kur ji 
randasi?

Peru respublika—didoka 
_ _ šalis: jos plotis yra 530,000

tas’ko^as" išgalėsi’pasiekti keturkampių mylių. Ji ran- 
Dėdės San žemę. dasi prie Ramiojo vandeny-

“Bimba ” no: ribojasi: šiaurėje su 
Je. jei ai bučiau Bimbos Ek?f!doro.ir Kolumbijos res- 

raivėiau toki laiš- P>?.W'kom.s. pluošė su Bra 
zilna ir Bolivna, pietuose 
—Čilės respublika.

Lima yra 
turinti apie

pojo vienas 
kalabreisas.

“Lik sw ikas. laukiame 
tavęs Am. i koje. Draugas 
Abekas ketina ruošti pabė
gėlių parę jei tu turėsi grei

vietoje, 
ką: jei draugas Bimba žino-

gas Komintemas jį kvietė į tų, kur da .r randasi jo bu- 
Maskvą. Ir daugiau, tavo )T^lva<^a^; jis rašytų tokį 
galva iralėio sud rasti. kodėl *“ ‘

Nesuprantu, ka tėvas lc,<u' '^ draugas Mizara, nuvazia-
nori tuo pasakyti. ‘ ' r* a-v;™ ų9;u vęs į sovietų, rojų. ten neli-—Na. argi tu nežinai, kas tau^kai rinks kfm prezi' k°' (?agLal,Yu,- tu.galė)af T 
vra vuodeea? Tai vra toks nnr“ bii4 piezi prasti, kodėl nei vienas A-
ilaiktas Maike ‘kąišužpa- f emu .? Smetonos pieisą. ai merjkos komunistas, garbi tidiKias. įviaiKe, Ką uzpa ne Jeigu rennks, tai as tau -

duosiu savo generolišką ke
purę pi ispiauti; o jeigu iš
rinks, tai tu man pante snap
so nupirksi, ūkei?

—Gali būt. tėve. kad tau
tininkai pasiskųs sau koki me Amerikoje, turime ne 
vada. .vet tai nebus Lietuvos porčiapso. bet namus ir 
prezidentas. .. automobilius. Aš pats. kol
• —Na, o kaip tu vokuoji. buvau dūmas, savo drau- 

vaiKe. Kas geriausia į to.<i gaTns sakydavau, kad jie są
vadą tiktų. Ar gali nut ge- vo nrincįpug maino į auto- 
resnis kandidatas, kaip star- mobiliaus keturis ratus. Bet 
sas vyčiu vaisko generolas šiandien to nesakau. Turiu 
su turkiška soble . , pačia automobilių, valgau

J1“ ^’11 rtsmnkti ponią narčia psą ir valgau steiką. 
Smetonienę. ai ba Smetonos Po turėčiau važiuoti i 
sūnų, jeigu istikruju-jie •no-- Rusija—ar kelmo šaknis
lės palaikyti Smetonų di- kaip tu ir Žalpis?
nastra.

—Tai išeina. Maike. kad “Klausyk, neprakeiktas 
neužsimoka savo mun- drauge. Jei turi galimybės.

įs užpa
kalio maskatuoja. Karvėms 
Dievas davė uodegas kad 
turėtų kuo nuo musių gin 
tis.

—Bet musių dabar nėra; 
o prie to. tėvas juk nesi kar
vė, tai kam tos uodegos rei
kia?

—Maike, tu nesupratai. 
Smetonos kavalieriai šią su- 
batą suvažiuoja į Bruklyną 
seimavoti. o Smetonos jau 
nėra. Taigi aš keliauju te- 
■ ai. kari jie mane aprinktų 
Smetonos vieton, ba tautos 
varias reikalingas.

—Bet visgi tėvas nepasa
kai. kam nori pirkti uode
ga?

nąs Stalino saulę, nevažiuo
ja į sovietų rojų

laišką. G ’a, labai galia 
kad niekas ir nieko nežino, tojų: vyriausias 
kur daba randasi draugas miestas yra Callao, 
Angargietis. Gal reikėtų 90.000 ar 100.000 
Stalinui telegramą siusti? tojų.

Bimbos Šešėlis. Y įsas 
septynis 
jų. Ryšium

čiu Kordiljerai ir jų Ama
zonės baseinas.

Ramiojo vandenyno pa 
kraščių sritis, kaip sakėm, 
yra dykumų sritis. Nora kei
sta, bet taip yra: čia pat 
vanduo krantus plauna ir—
visur dykuma, tylu ir nyku. Amerikos kraštų žmonės 
Tik tose vietose, kur galima vilko sunkų atėjūnų-vergėjų 
žemę drėkinti, randasi ne- jungą. Vis dėl to. Peru indė- 
didelės ūkininkų sodybos, nai buvo atsparesni, norint 
Žemė drėkinama primity- ar nenorint ispanai su jais 
višku budu — viedrais ir turėjo skaitytis. Kartą ir ki- 

krasto sostinė, medžio rynomis. tą indėnai buvo sukilę, jų
400,000 gyven- Andų sritis yra aukštumų valdonai ispanai turėjo bai-

portmis sritis. Ten rasime kalnų, ku- mes. 
su apie rių viršūnės siekia 22.000 Peru savo nepriklausomy- 
gyven- pėdų aukščiau juros lygma- bę paskelbė 1821 metų be

lės. Bet Andų kalnai turi pos 28 dieną Limoje, kuri

SKAITYKITE “KELEIVI, jų. nysium su 
“Neprakeiktas ir brangus DRAUGAI DARBININKAI, pasakyti, kad didžiumą Pe

drauge, ar reikia tau paša- ~ ----------------------------- ;
kyti. kodėl taip yra? štai žemės, Kurias Rusai Nori Pasiglemžti 
kodėl. Mes, kurie gyvena- BOIJNBįAry AIMS

—Maike, tu žinai, kad į 
tokį seimą susirinks nepras
tos asabos. Ir neprastoj vie
toj seimavos. Sako. pasam
dė geriausi Najurko uteli. 
kur viri turi būt apsirengę tautin^R,j 
pu uoaegotais prakais. As.
Maike. čielą praką neturiu 
iš ko nusipirkti, tai zakiisti 
jonas davė man rodą prisiū
ti prie mano mundieros uo
dega. Buvau jau nuėjęs ir 
nas kliaučių, tai iis vokuoja, 
kad už penkis dolerius bu? 
nesiekta uodega.

—Nedalyk juokų. tėve.
—Maike, aš nejuokauju.

Galiu pasibažyt. Juk Sme
tonos pleisą turi kas nors 
užimti, o be prako tokio ci
no juk neužimsi. Smetona 
visada būdavo su prąkū.
Taigi pažičyk mari "peitkinę.
VIaike, kad galėčiau prie sar 
vo mundieros uodegą užor- 
deliuot.

—Mundiera su p isiuta 
uodega nebus dar frakas . .. .. .. ,
tėve.' Tai viena. Antra gi.|«ells ,s Nevvburyporto 
tautininkai tavęs savo vadu
ne rinks kad ir du fraku už- 
: ivilktum.

—Tai kaip tu rokuoii.
Maike, kas galės jiems kelią 
parodyt, jeigu pravadyriaus 
nebus? Ir ką iie garbins, 
ipigii tautos vado neturės*’

man ----- -----------, _----- _ _ , .
diera gadinti? Jei t3-1'6 dar nesušaudė. tuoj

__Xe. tėve. mainyk savo liniją. Pasa-
O, kad juos biesas, dėl kyk,’ kad nori stoti į raudo- 

seimo inan ir nają armiją ir mušti besti- 
pvnkė užgeso... Na. tai gud- jas nacius. O kada paims į 
bai. Maik! Eisiu ugnies pa- armiją, tu bėk tuo pačiu ke-

liu, kuriuo pas mus atbėgo 
draugas Abekas—per Siby- 
ro krūmynus į Amerikos 
ąžuolynus! Jei vienas neži-

drn irtamentas skel- nai k^H°' susirask kit3- D’S-
luT K ?uo ^ karo pra- Abekas ir^ nežinojo kelio’ i m. kad nuo šio kai o pi a bet jig susirado povil Kru. 
dzies musų sahes armija ir jam padė£ Jd

draugo Žalpio kuprą da ne- 
ištiesino šakota grabo len
ta, pasiimk jį už vadovą. Jis 
yra buvęs Amerikoje ir jei 
turi nors vieną narodnos 
učiliščios mapą. iš tų laikų, 
kada jis buvo učiliščių ko
misaras. Žalpis parodys ke
lią. Gali nebijoti, tave jis ne- 

Aš pats žinau, kad

jieškoti.

AMF.RiKOS NUOSTO
LIAI 141,030 VYRŲ-

laivynas neteko virš 141,000 
vyiu. Laivynas yra netekęs 
35.257 vvrų; armija—virš 
100,000 vyrų.

SUŽEIDĖ LIETUVJ 
KAREIVJ.

Europos “karo teatre” 
šiomis dienomis buvo sužei
sti devyni Massachusetts
valstijos kareiviai, jų tarpe anajs metais, kai Cbicagos 
vienas liet' vis, Andrius Ga- gklokininkas Milleris lankė

si sovietų rojuje, draugas 
Žalpis jam sakė: ak, mielasVOKIETIJOJ 15,000,000 

ŽMONIŲ BE PASTOGĖS.
Stokholmo žiniomis, ali

jantų orlaiviai jau tiek ap
griovė Vokietijos miestus,

drauge, kad galėčiau nora 
šešis mėnesius pagyventi 
Amerikoje... Nors tas Žalpis 
su tavim pešėsi ir mums do- 
nosus rašė, bet judu bėdoje

b

Juo dažais čia yra pažymėti plota’ kuriuos rusai norė
tu p io karo pasiglemžti I- Suo nijos jie nori trijų vietų; 
jie r.<K ėtų taipgi pa ve’g'1 visa, tris Pabalčio valstybes, 
trečdalį Lenkijos, dali Galicijos su Lvovo miestu ir dali 
RuTriHTli {(is '

kraštas turi apie daugiau drėgmės ir čia dau- šiandien yi;a krašto sostinė, 
milionus gyvento- giau ūkininkų — kur žemė Bet da ilgoką laiką Perti 

tuo. reikia da nėra akmenėta, uolinė. žmonės nebuvo tikri, kad
Geriausias žemės ukiui nepriklau«»ny-

kraštas tačiau vra Montafia bę'skukyt!. Tik 1;>•>. me- 
sritis. Ten vingiuoja didžio- t?";-.kai Pre2It’en'u bu™ is-
ji Amazonė, ten nepereina- !'lnktaa P"™1“
mi miškai ir lygumos. Ten konstrtuci.ia-tik nuo to lai- 
ir pats oras yra palankesnis ke J?™ "plikos žmones 
Ūkininkavimui. Montafia !ryven;i “Py*'*“-
sritvje auga daug gumos “T" P°

bet kaip ir kitose 183? mau-' dįw V ko'
turėta. Buvo kivirčų su 

kaimynais, buvo maišaties
medžių.
pietų Amerikos šalyse. 113 i 
mažai ar suvis nenaudoja-' 
mas—laukia “giedresnio; , .
• vtojaus.” kada Peru resnu- "asak‘,n “Į’"*"! 
blikos žmonės bus daugiau To nele,dz,a !,bota 
kultūringi ir mokės gamtos 
turtais naudotis. Kaip šian
dien esti. tai ir žemės ūkis j 
piimityviškai dirbamas.

Peili kalnuose yra daug j ___
mineralų ir metalų. Kai ku Jeigu sveikas nerizikuosi, 
rios kasyklos ten yra užsili- tai gausi vien ta, kas liks 
Rusios nuo Inka (indėnų nuo kitu. Kurie ka nors da- 
gentis) laiku. Jie irgi reikia- 'rė. jie rizikavo.
mai nenaudojami. Daugelisj -------
kasyklų da neturi modemiš-; Kas nuolat seka kitus, o 
kų mašinų. j pats nieko originalaus nesu-

Vynausias Peni respubli- kuria, jis nors ir neaktualiai 
kos eksporto šaltinis vra vergauja kitiems.
nendrinis cukrus, vata, gele- ------
ries ruda ir visoki kailiai. Pietinė Amerika lietaus

ir krašto viduje. Visa tai at-

vieta ir 
tai, galų gale. pati raštą da
lytų ilga ir nuobodų. Už
teks to. kas jau pasakyta. S-

ĮVAIRENYBĖS.

Po ju eina varis, sidabras, 
nikelis, auksas, anglis ir 
aliejus. Gana plačiai išplė
totas yra Panama skribelių --------
dirbimas. Peili, beto. ekspor Į Afrikoje kai kuriose vie- 
tuoja vilnas, kakao ir kitką, tose via naudojama druska. 

Peru respublikai reikia j vietoje pinigu. Gi Colombi- 
daug mašinų. įrankių, auto- • Joje. Piety Amerikoi, tūlos

turi vidutiniškai du kartu 
dažniau, negu kiti kontinen
tai.

kad šiuo laiku 15,000,000 ir bėgdami gal nesipešite. 
žmonių vra be pastorės “Pagalbos duoti negaliu

mobilių, traktorių, laivų, 
įvairiu audinių ir šiaip viso
kių dirbinių, nes.pats kraš
tas jų negamina ar suvis ma
žai gamina. ' • ,z

Peru valdosi maždaug 
taip. kaip Jungtinės Valsti
jos. Turi prezidentą, renka
mą penkių metų terminui, 
atstovų ir senato rumus. Mo
kyklų sistema tokia: vaikai 
nuo 7 iki 14 metų mokomi 
valstybės lėšomis. Valsty
bes religiia — katalikų baž
nyčia. Bet Peni žmonės da 
atsilikę nuo musu krašto

indėnų gentys vietoje pini
gų vaitoja cukraus plyteles. 

; -/'ni-------- - ty/i
Rekordai fiarodo. kad 

1793 m. Jungtinėse Valsti
jose sunaudota cukraus tik 
po 9 svaius ant žmogaus. Gi 
pereitais metais proporcio 
naliai sunaudota po 118 
svarų ant kiekvieno gyven 
tojo.

Vieninte’is da veikiantis 
vulkanas Jungtinėse Valsti
jose yra Shasta kalno vulka- 
nas Kalifo,niioi I O T»

«



Penktas Puslapis

i Naujienos iš Kanados i

Nauja Kanados problema— ne ko kito bijodami, tai bent Nedarbas. stiprėjimo socialistų įtakos,
Musų kaimvnė Kanada fabrikantai »' valstybės pa

turi naujo rupisnio. Dauge- &T^uiu‘keJ£~ 
lis kanadiečių jau stato kotl nauJų kellų‘ 
klausimą: kaip bus, kada Tie “nauji keliai” galės 
baigsis šis karas? būti tokie, apie kuliuos kal-

Tą klausimą jie stato ne ba Colduell ir kiti Kanados 
be pagrindo. Net dabar, ka- socialistinio judėjimo va
rui dar einant. Kanados dai.
žmonės žengia Į nedarbą. Išrodo todėl, kad savo 
Kai kuriose karo pramonė- pokarines problemas Kana- 
se. nors ir pamažu, darbi- da išris geriau, negu “dvie- 
ninkai yra paleidžiami iŠ jų partijų sistemos” valsty- 
darbų. Be to, laivams statyti bė, Jungtinės Valstijos. Ka- 
kompanijos nesenai piane- nadoje vra stipri Cooperati- 
šė, kad bus nutraukta mažu- ve Commonwealth Federa- 

lyg tyčia, 
‘seno- 
— re-

rriEIVlS, SO. BOSTON.

Anglai Išlipo Vokiečių Užnugary
No. 3. — Vasario 2 d , 1911 m.

jų laivų gamyba. Tie laivai cija, o pas mus, 1; 
yra žinomi “karvete” vardu, vis daugiau įsigali 

sios dalybos” žmonės 
publikoniški ir demokratiš-

O toje industrijoje dirbo 
nemažas skaičius daibinin- 
kų. Tiesa, daugiau patyru- ki. Roosevelto administra- 
sieji darbininkai gaus dar- cijos dauguma Kongrese 
bus kitose karo industrijo-į baigia sutirpti. Pasėkoje to, 
se, bet nepatyrusių darbi- kažin kodėl, ir pats Roose- 
ninkų ateitis yra liūdna. veltas daro vis daugiau nuo- 

Padėtis Kanadoje paini laidų reakcininkams. Viena 
ir dėl to, kad prasidėjus tų nuolaidų yra siūlymas

šis vaizdelis parodo anglų tankus, kurie buvo iškelti Italijoj vokiečių užnugary.

Iš Plataus Pasaulio
Spaudoje daug kalbama New Britain saloje. Ra- 

apie “mažojo plieno” fu/- miajam vandenyne, via kai- 
mulę, kuri leidžia kelti atly- mėlis vardu Sag Sag. Toje 

Į ginimą už darbą. Bet įetas saloje jau rartdasi Amerikos 
kalba apie sumažinimą pel- malinai ir sako: tam kaime
lių fabrikantams. liui mes padarysim “bag

-------  ■***,,, bag”—paimsime.
Lietuviai komunistai Iau- —-----

kė “antro fronto” Europoje. Republikonu partijos va 
Nesulaukė ir dabar ketina dai bijo savo partijos buvu- 
atidaryti “antrą frontą” A- sjo kandidato Willkie. ir jie 
merikoje — prieš demokra- bijo kareivių balsų. Ar iie
tijos šalininkus. ir savęs bijo?

Hollyuoodo artistė Betty 
Grable nusipirko kojines ir 
užmokėjo $40,000. Can you 
beat it? Taip—tas kojines 
ji pirko Karo Bonų vajaus 
metu. karo pastangoms 
remti.

1944 metams Massaehu- 
setts valstijoje jau užregist
ruota 500.000 automobiliu.

Paklydusios Dusios—Kur Jos Dėsis
šiam kanai industrija sugė
rė didelį skaičių žemės ūkio 
darbininkų. Vienas labai

priimti “nacionalės tarny 
bos” aktą. Pats Rooseveltas 
prisipažino, kad iki šiol jis

DAUGIAU PINIGŲ BANKUOSE.
Massachusetts bankinin-Bolševikų diktatūros re-; komunistų vadai apie Wen- 

žimas savo garbintojams už- \ dell Willkie straipsnį, Įdėtą kų asociacija praneša, kad 
sieniuose kirto nelauktą New Yorko dienraštyje, pereitais 1943 metais žmo- 

, - , , - . .. -i t • k •• , • šposą. Daugelį net pirmaei- ' Bet... dar nespėjo nudžiūti nių įdėliai (depositai) šios
gunas. Kanados darbo mi- stieikų. Jei bus priimtas jo j- komunistų jis ėmė ir pa* > rašalas, kuriuo jų antifonai valstijos bankuose padidėjo nisteris Humprev, sako. kad siūlomas aktas, streikai bus kJ-aidino H ,-------
du milionai kanadiečių šiam uždrausti, darbininkų algos Kalbame 
dien pristatyti prie tokiu bus įšaldytos, o fabrikantai

atsakingas valstybės parei-jbuvo priešingas varžymui

, buvo rašyti—bang. ir spro- $ 148.343,370. Tai du kartu 
- go Maskvoje padėta bom- daugiau, negu 1942 metais.

dos atakas

Daugelis šiandien kalba 
apie visokius laužus—gele
žies laužą ir kitus. Kuriam 
laužui priklauso beverčiai 
čekiai?

Sveikata—Brangiausi* Turtas.SVEIKATA LIGONIAMSPamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmeni tis. Žievėmis Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviukai. angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
litras gjdo ir kaip reikia vartoti. 
< Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
popieriai dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens Street,

SO. BOSTON. MASS.

Hitleris rusų fronte darė 
“blitzą,” vėliau “zicką;” 
dabar jis daro tik vieną “zu- 
ricką.”apie rusų spau-go Maskvoje padėta 

prieš republiko- • ba! Pirmiausia komunistų
darbų, kurių pirm šio karo ir kiti peinų ryKies—jiems nų partijos *šulą, Wendell: “Fravda,” o vėliau ir kiti MOBILIZAVO LATVIJOS 

' diktatūros režimo kontro- IR ESTIJOS ŽMONES, 
liuojami laikraščiai užata- Stokholme gauta žinių, 
kavo Willkie. Jis “politinis kad Latvijoje ir Estijoje vo- 
mekleris,” jis bando “žve kiečiai baigė visuotiną mo- 
joti drumstame vandenyje,” bilizaciją. Visi sveiki vyrai, 
ir taip toliau, ir daugiau. tinkantieji karo tarnybai, 

Biednas Browderis ir jo Pa™tx ’ aimiją.
^e’į«itiJiesSi&oPa“S)l!le? LENINAS DA MASKVOJ.

“liniją” ir—
- tik paklydu- 
Kas bus. kas

kiti pelnų ryklės—jiems
Kanada neturėjo.. Aiškus, kaip ir dabar, galios didžio- $illMe?‘XdMinia’~^vo 
dalykas,, karui pasibaigus..'J°PjniK' famul®laiku Willkie buvo nuvykęs
baigsis irtie darbai. JeiįPmsis KongresoJobipsta,; V’ j Rusiją. Kremliuje jis piT 
taip, apie du milionai zmo- abiejų partijų kietakakčiai. kaIbėjo SJU Stalinu.
nių, paimtų iš tolimo pro- _________ =>• Maskvos teatre, be to, jis
vincijos kaimo, neteks vzsi- pabučiavo baleriną—rusams
ėmimo. Kartu jie neteks l{ pi . Pj._-.1J- tai buvo tikras “hit.”
duonos. O gryžti į provmci- lo I lai alio I aoaUIlU. į Gpyžęs iš Rusijos, Will- 
ją jie neturės noro ir gali- Į FRANCUZIJA. kie parašė knygą “One

Žmonės bijo šalčių, bet 
sako: “Aš pasigavau šaltį.” 
Kam jis gaudyti?

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
J CASTILE OLIVE OIL

SHAMPOO
padarytas ii tikro
jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna 
pleiskanos ir viso
kius kitos nešvaru
mus ir sustiprina 
oda. 50č- nš bonką.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC (

Aliejų ir - Oda Gydančių Vaistų ! 
Mišiays. Pažymėtina gyduole dėl J 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. } 
50 centų už bonką-

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- J 
čiam per Paštų i visas dalis Su- > 
vienytų Valstijų.

Tysliava žino, kad demo
kratinių valstybių vadai su
sikalba su perversminin
kais. All right, tegul jis ban
do daryti pučą—kad ir New 
Yorko Lietuvių Taryboje.

Sovietų valdžios organas!Bet Juozai, kas prašė, kad 
“Izviestija” praneša, kad-kun. Pakalnis neleistų bal- 
Lenino kūnas da randasi; suot Smetonos kvietimo

paraše
organizuoja taip saugojomybės.

Kas reikės daryti kad tie Rusijos klausimu jis yra
žmones turėtu uzttontą,^^ kJ’munistu vį. rašęs straipsnius ir prakal-
5 v,.. Vi™ —das Doriot, kuris suorgani- į>? “gkęs. Bendrai imant.

V, ' r- pruvientų fašistine “Parti Ponu- Wnfce stojo uz susitanmą problema Kanadai. Lapai za'o kaustinę rali opu p •• nors ir Dabrėžda- 
ralimas daikte kad n^dar |kire. dabar organizuoja su musija, nore n paoiezoa galimas naikia?. kaa nenai , . armiia kovai su vo. kad bolševizmas jambas Kanadoje ateis pirma,: p'irtuigų armiją ko ai . J svetimas Dėl to iisdi nf-fni bus hžba-'oti u-uSi i .francuzų požemio orgamza- >ra metimas, vei to jisai negu ous uzoaign mūšiai. .. . Ginklu tai armiiai buvo skaitomas Rusuos Jei paleidžiami mažųjų lai-Į^į?™*- Ginklų tai armijai
vų-“karvečių”
gali būt paleisti « , ... . . . , .
pramonių darbininkai. kalingai prisiekia
r - veikti išvien su vokiečių ar

tiems karo daibų neteku- J mija.—ONA.
siems žmonėms reikės su-J --------
įasti kitoks užsiėmimas—' GRAIKIJA,
kas jį ras ir kur?

Tą klausimą jau svarsto'i

Komunistas si

dabar ye yra 
sios dūšios... 
čia bus?"

CO.

"’SSnTripritato nacių žvalgyba arba draugu Tą tiesą pripažino
i/'-itn k-r-o i Gestapo. Doriot’o organi- PaįVs bolševikai — Rusijoj n Aitų ka. o: • • ir kitur.

Taigi, kas galėjo tikėti, 
kad Stalino diktatūros reži
mas taip staiga, patiems ko- 
munistasms to nelaukiant, 
ims ir atakuos Willkie?

Neapsakomas vargas.—
Kanados fabrikų asociad-ISfa “‘M Kraikų liaudis gy- 
ja, pirkliu asociacija ir ki-. . . -, _
tos. Bet tai vra žmones. ku-iS™3? nUo bado tiktai sau- i-nmnnUtįnią
rieiTK nirrrnįp vienio mini 808 duonos porcijomis, ku- nkos komunistinis, smege- 
pelnai? Aišku, fabrikantai' '>rista‘° .Tarptautinis nų trastas. ’ susispię^s prie 
ir pirkliai nenorės tokio ver- įkrista i? žu- kerio.- Komunijų iaikraš-
ar\^iUXrt! S id»“- kurie plėšimui ėio redaktoriai perskaitė 

Reikės įsikiš? valstybei i Priešinasi. Per du pastaruo- W endell Willkie stratpsni.

Niekas to nelaukė, ir ne- 
I vena baisų vargą. Žmonės buvo priežasties laukti.

Mažiausia to laukė Ame- 
istinis “smege- 
susispietęs prie

Raudonosios Aikštės mau- 
‘gerai atrndn.’ ’ 

yra rusiško bol-
tėvas, bet iš jo į 

skelbto?; bolševizmo sian-Į 
<;iėr. jau nedaug kas beliko.;

zouejume ir 
Leninas

šcvižmo

La;s\ amanybė paliukuos d«r- 
ininkes nuo pragaro baimės. 

(■ socializmas — ift kapitalizmo

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokio vaistų nad rožių, 

r motų kojų ir nno kaulų' gėlimo.
aipgi turiu Galingą Gydymo Moetj 

nuo Reumatizmo. Kurie turitfe kokius 
r-jsveikumus, kreipkitės,"tlųo&ia gerą 
pitarima ir busit patenkbtL (-) 

PET. LAMSAROUM 
1814 S. Water SU Phlhlslehli. Pa

PAJ1EŠK0JIMAI

klausimą?

ALEXANDER’S
J 414 BBOADWAY ,
į • SOUTS BOSTON, MASS. {

S

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Uetavią žinyčis

Nieko nebus. Brovvdeiis. 
net mūsiškis Bimba, liks ne- 
sušaudyti. Ir dėl vienos prie 
žasties. Jie. matate. gyvena 
ne sovietų ‘Tojuje,” bolševi
kų diktatūros ranka juos n 
pasiekia. Jei gyventų Rusi 
joje — Bimba eitų pas An- 
garietį, o Browderis—jis 
stambesnis fišė, gautų vie
tos greta Zinovjevo ir Troc
kio !. - > »- ■

Tų šmutų mirties betgi 
nelaukiame. Kai kada jie 
net reikalingi — lankstosi 
ir tamposi, žmonės turi ska 
naus juoko.

Dabar turim daug juoko. As MickeUna Bahukevičiutė ęajieš. 
A kau savo brolio Juozo Baliukevičiaus,AmerilCOS komunistų \ adai kilusio iš Vilniaus krašto. Trakų ap-
ryja savo antifonus. skirtus ’ -21'* ------- - Aix—
republikonui VVillkie. ir
jiems įprastu nachališkumu 
pradėjo spiaudytis. Turime 
nemokamą “teatrą.”

Velionis Baltrušaitis, kol 
buvo socialistas, parašė bu 
dingas eilutes. Jos gražiai 
pavaizduoja šių dienų ko
munistą—štai kaip:

Aš veikėjas, jų švietėjas—
Girdit, dvasios ubagai?
Plunksna mano daug 

išmano;
Daugiau—dantys ir nagai!

Taip, pas komunistą 
“plunksna mano daug išma
no.” Jei moki kiek rašyti— 
girk ar peik. Jei ši negyliuo
ja—baigk dantimis ar na 
gaiš.

slrričio, 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. Tunų svarbu reikalą 
pas jį. (6)

Mrs. Michalina Wilkins,
175 Monadnock I>ane.

Manchester, N. H.

d.) New 
e” ir parašė

jų gyventojus. Apie tai pra- “saldžią recenziją.” Jis pa
sakė:

“Visi anti-fašistai svei
kins \Vendell Willkie straip
snį. tilpusi New York ‘Ti
mes’ sekmadienio laidos

neilgai Sus. Kanados.mėnesiu jie sudegino 300 įdėtą (sausio 
/r’r’Vt Kaimu ir miesteliu ir išžudė i oi ko Timesir

socialistų (CCF) vadas 
Coldwell sako. kad su pir 
ma diena balandžio Kana-1 
doje gali būt apie 100,000 
bedarbių. Jis taip pat sako. 
kad nebus kito kelio apru-

neša ONA.

VENGRIJA.
vaikus.Mobilizuoja

pinimui bedarbių, kaip tik i Vengrijos vidaus rei 
“išmintingas ir sistematus ministerija paskelbė 12 me- 
planavimas," valstybės prie- tų berniukų ir 16 metų mer- 
žiuroje. Coldwell siūlo vie- gaičių mobilizaciją 
šųjų daibų programą, jis'gynimo darbams.” ‘
siūlo imti visuomenės nuo- Į --------
savvbėn kai kurias industri
jas ir tt

Šitam socialistų planui 
nepritaria kitos partijos 
Kain ir iki šicl. jos stoja už 
“privačią iniciatvvą”—reiš 
kia. tekią turėta tuoj po pe-l 
reito:o karo. O ji buvo sun
ki: buvo iššaukusi daug ne
rimo.

Bet jei pereitasis karas 
Kanados žmonėms paliko 
daur vargo, šis karas paliks 
dargia”. Jei po pereitojo 
kai o Kanados žmonės reiš
kė dau-r nepasitenkinimo, 
dabar iie reikštų daugiau.! 
Socialistinė C eonerative 
Conv"on\veabh Federacija 
Šiandien turi daugiau Įta
kos. negu kada no-s pirma 
Tai buvo pasėka kietakak 
čių valstybininkų ir fabri
kantų politikos. Tos savo 
klaidos jie neužmii-šo Jei

2

reikalų magazjne jQ kįinų įver
tinimą Teherano konferen
cijos ir draugingumą musų 

aPS1'talkininkui. Visi sutiks, kad 
iis yra stambiausias ir kūry
bingiausias republikonu 
partijos vadas...Ne;sileis karo kriminalia- “Taip pat džiugu skaitytu.—Vienas aukštas Švedi- tyti jo atakas prieš savo par

jos valdininkas pareiškė, tijos vadus, kurie iš musų 
kad švedai neįsileis nei vie- draugingumo linkui Sovietų 

j no karo kriminalisto, jei ku- Sąjungos nori daryt politinį 
ris jų po karo norėtų tenai futbolą... Willkie gerai su- 
ąasislėpti nuo alijantų teis- pranta laiko dvasią, ypatin- 
mo. Kvislingams vietos Šve- gą musų liaudies pagarba ir

ŠVEDIJA.

dijoj nebusią.

ARGENTINA.
Nusileidžia klerikalams.
Pusiaufašistinė Argenti- 

ios valdžia įvedė į mokyk- 
’as katalikų tikybos dėsty
mą. norėdama tuo budu 
rauti savo režimui kunigų 
įa amą. Bet kunigai bijosi 
e daug su Ramirezo val-
!žia susisėbrauti. kad neuž 
sitraukti žmonių rūstybės, 
kuomet ta valdžia bus nu 
versta

Pajieškau savo kaimyno Jono Rin- 
kuno iš Krinčino parapijos, Robonių 
kaimo. Kas apie jį žino. malonės pra
nešti man jo adresa. tam busiu labai 
dėkinga. Cipriona Ranonis. Rašykite 
taip: (7)

Cipriona I)rawsaky,
124G N. Arisan avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI
Norėčiau susipažinti su moteriške, 

kuri gali būt ir su mažu kūdikiu, ne
oresniu kaip 5 metų. Aš esu pavie- 
iis, 51 metų amžiaus, turiu 2 išmokt
us namus ir gerą delikatessen biznį, 

kurį laikau savo name jau 18 metų. 
Taigi rimtai moteriškei ateitis gali 

ut užtikrinta. Rašykit (9,
G. Aleksandra

39 N. Ogden avė., Chicago 7, III,

Ypatingai dabartinės krikSčtvnybėa gadynė)* kiekvienas turėtą 
perskaityt, nea tik tada gaiėa aiikiai supranti Dievo buvimą

Knyga didelio formato, ton J7) psalapj. Raina pepieroR apdarais 
—1OU, audimo apd.—$125. Pioigus galima siųsti pupiennj dolerį 
arba “Monev Orderi”. Adresu sekančiai:KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Tais dantimis ir nagais 
jie taip pat kasa sau duobę. 

Są į artina galą negarbingai sta- 
jungai. ' jlinizmo saulės erai.

Šitaip kalbėjo Amerikos St. Strazdas.
draugingumą Sovietų

PAKDOM'MZ,
' būt you neGO^ ■ jP. ch/NE 
► T U AT , HAMMING

» HL,
Boston Edison Co. 

...negru«krt k;, inių 
riško skalir'SKO sk.i : 
Nustatyk;- 
svorį;kr.ypk 
kad neaug;

BOSTON EDISON COMPANY

sako
clekt-

gryžtuvan. 
1 skalbinių
'kit vidun, 
rolių.

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

iž prisiuntimą antrašo. Rašykit: 
ii. Miller, 1816 \Vellington, Chica
go 13. III. (5)

‘„.-s DĖL •

RAUMENĮ)
SKAUSMU

sauk T

PAIN-EXPELLER
nuo 1867 melu ... 

p afkimas šeimos tepalas Į

L

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauli* Jvykrus, tai skaitykite “Naujienas",
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje.Užsirašykite "Naujienas* šiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoje (Išimant Chi» cag$), 16.00. Chicagoje ir Europoje—|8-0(k 
Money Order} ar čekj siųskitei
"NAUJIENOS"
* 1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
faMpaš/nZma( InpUą ftuiątUM
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Moterims Pasiskaityt
Hoovvrio Moti: os Laidotuvės

7 nr.....

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHEESONIENE

Aš KARTĄ TĄ SKAIČIAU...
Bevartydama vieną žurna-. o aš savo. Mudu viens kito 

lą. aš užėjau vienos moters
labai idomu straipsni.-- štai 
jis: s

‘'Šiandien sukako35 me
tai kaip aš ištekėjau už Jo 
no. šiandien, kaip ir praėju- 
siais metais, gėlių pardavė 
jas atnešė glėbi raudonų ro
žių. šiandien, kaip ir pei 
pirmas sukaktuves, kuomet 
gavau tik vieną raudoną ro 
žę, buvo ir Jono ranka para 
syta kortelė: ‘Mieliausia 
šiandien aš tave daugiai 
myliu, negu kad -peniai’ ! 
Lyg kad jis galėtų mane 
daugiau mylėti?...

“Mano Jonas yra darbi 
ninkas, jis dirba už algą 
todėl mudu visko esam kar 
tu pergyvenę, tačiau mums 
visuomet užteko to. ką turė
jome. Nedateklius musu 
meilei ir laimei nepakenkė. 
Mudu kartu viską pergyve 
nom. Šiandien jau ištekliau 
gyvenam. Mudu užauginom 
ir du, padoriu sunu, kuriem 
davėm vidutinišką mokslą 
Dabar jiedu tarnauja musu 
šalies kariuomenėj. Ot. ro 
dos, tik šiandien gimė ma
no pirmasis. Jam gimus, Jo
nas tuoj man atnešė tuziną 
rožių, su meilišku rašteliu: 
‘Mano brangiausia! Tu esi 
gražiausia motina visam pa
sauly!’ Tas atsikartojo r 
antram sunui gimus. Mane 
Jonas niekados nepamiršo 
mano širdį patepti laimės 
balzamu. Pradedant pir
mais metais ir viena rože 
metai sekė metus. Kiek me
tų, tiek raudonų rožių. Šian
dien gi net 35 rožės. Visa 
glėbi meilės ir-laimės! Man 
tai yra brangiausia atmintis 
ir dovana, kurios aš nemai
nyčiau ant jokių brangeny
bių ! Su Jonu aš visą gyveni 
mą jaučiuosi linksma, tikra 
ir laiminga.

“Kartą mano Jonelis rim
tai susirgo ir turėjo pasiduo
ti sunkiai operacijai. Aš taip 
jo sveikata susirupinau, kad 
visiškai . pamiršau, kad tai 
musų Sidabrinės Sukaktu 
vės. Tą dieną praleidau li 
goninėj pas Joną. Sugryžus 
namo žiuriu. kad ant stalo 
guli man jau nuo praėjusių 
metų pažystamas baksas 
surištas plačiu sidabro raik 
ščiu. Drebančiom rankom ir 
su ašarom akyse atrišau 
kaspiną. Širdis pradėjo šo
kinėti iš džiaugsmo. Žiuriu. 
25 didžiulės raudonos ro
žės, ir Jono drebančios nuo 
ligos ranka parašytas laiš
kelis: ‘Atsiprašau, mieloji 
kad aš, šioj musų gyvenime 
taip svarbioj dienoj, nega- 
liu buti su tavim. Rožės už 
mane išreikš mano meilę 
Tu gerai žinai, kad šįmet 
aš kur kas daugiau tave my
liu!...’

“Vėliau sužinojau, kad 
Jonas padavęs raštelį vyres
niam sunui isakė, kad ma
ma būtinai turi gauti 25 ro
žes.

“Ir ne vien tik musų ve
dybų sukaktuves Jonas taip 
prisimena. Anaiptol! Jis 
niekados nepamiršta nei 
mano. nei vaikų gimino die
nų, nei Kalėdų bei Velykų 
dovanų, nei kitų panašių 
švenčių. Mylinčiųjų dienoj 
(Valentine’s Day)? rtrudu 
visados, iei galim, kur nors 
išeinam. Kain iiuosų pinigų 
turim daugiau, tai nueinam 
ant geros vakarienės ir teat
ro: o kaip pinigų trumpa, 
tai krutomų paveikslų pa
kanka : bet kas metai tą va
karą mudu praleidžiame 
kartu.

“Nemanykite, kad vienas 
be kito mes niekur neišeina
me. Visai ne! Jonas turi sa
vo draugijas ir vyrų kliubus.

•sėjimo nevarzom, einam 
tur norim; tačiau tokiom 
iienom, kurių atminimas 

•’r pažymėjimas tiek daug 
riekvienos moteries gyveni 
ne reiškia, mano Jonas bu
na su manim. Mudu kartu 
’as apvaikščio jame. Jis ne- 
oamiršta suteikti man ko
kios nors dovanėlės. Aš ži
nau. kad Jonelis manęs ne , 
kuomet nepamirš, todėl 
'iandien. gėrėdamosi glė
biu gražiausių raudonų ro- 
rių po 35 metų vedusio gy
venimo, aš jaučiuosi pilna________
mergijos, linksma ir jauna. ________ ______ _
Mano širdy šiandien tikrai
šventė’” MIN1NKĖMS VADOVĖLĮ.

As kartą tą skaičiau, kuo- Washingtono valdžia yra 
met mano širdis tyliai, labai paiuošusi šeimininkėms va- 
tvliai verkė... Kapse, dovėlį apie valgių gamini

mą. Jis nepasako, kaip virti 
sriubas ar kepti kepsnius, 
bet nurodo, kokį reikia vai1

Tamstos labai puikiai ve- toti maistą, kad palaikyti 
date Moterų Skyrių ir jame šeimynos sveikatą ir energi-
abai įdomiai parašyta, tik. . ....
nano manymu, apsilenkta, Maisto Amerikoje nestin
gu teisvbe, kur pasakyta, j tr kas nori. lengvai gau 
kad vyrai niekui- neina su persivalgyti. Bet jeigu žmo- 
savo žmonom. Taip nėra. S™5 nežinos ką valgyt, tai ir 

persivalgęs jis galės būti 
“alkanas.” Tai bus, žinoma, 
nejaučiamas alkis. Valgyt

IR MANO ŽODIS APIE 
MOTERIS.

G*-

Šiomis dienomis mirė buvusio Amerikos pr 

jos laidotuves.

dento Hooverio motina, šis vaizdelis parodo

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija. K: itika. Polemika, Be etristika, Poezija, Jumo- 
ristika įr kilos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

A H BUVO VIST O TINAS 

IVANAS?

al tik retkarčiais taip pa
sitaiko. Bet lai tikra teisy
bė buvo parašyta, kad dau
giau moteių pameta savo žmogus nenorės, tačiau jo 
vyrus, negu vyrų pameta J sveikata bus nekokia, jis 
moteris Aš jums pasakysiu, neturės energijos, jausis nu- 
kaip jos pas mus Kanadoj i vargęs, dažnai sirguliuos, 
'ošia su vyrais. Man čia da Į negalės padaryti _ daug dar-1 
neteko girdėti, kad vyras j V lengvai galės patekti i
butų moteri pametęs, bet: kokią nelaimę, 
motėm daugelis pabėga su Karo metu yra svarbu, 
meilužiais nuo savo vyrų. kad visi šalies gyventojai 

Ka gi vvras turi daryti butų sveiki ir stiprus. Todėl 
su tokia moteria, kuri neno- Washingtono valdžios ete
ri su juom niekur eiti? Ji ei- i PJ^ai ir paruošė mitybą i 
na su kitais, savo vyrą pali- P^ną, kuns nurodo, kie.-- 
kus namie prie vaikų. Na kuns maistas tun vertė- 
mon ji pareina 2—3 valan- k^P sveikatos ir energijos į 
dą iš ryto. Kaip vyras galii sultims, 
but geras tokiai moteriai?; Tai yra tam tikra diagrari 
Tai vyras jokiu budu negali ma. kurioj paduodamos 7. 
įtikti, nes ji be širdies. ' valgomųjų daiktų grupės., 

__ t . Kiekviena grupė turi tiek
Kartą as mačiau, kaip vy- pat vertės. Todėl, jeigu vie

kas parėjęs is sunkaus darbo nog g^^pės produktų negali- 
vasaros metu rado savo

PRIEŠ 30 METŲ.
Lietuvoj uža įgau.
Tarp savo draugu; 
Nežinojau vargo.
Nei jokių. bėdų.

Turėjau žirgelį. 
Gražų juodbėrėlį: 
Jojau į jaunimą 
Subatvaka ėli.

Mylėjau mergelę, 
Skaisčią geltonplaukę, 
Tankiai ją lydėjau 
Tėviškės palanke.

Tiktai nenorėjau 
Eit rusams tarnauti, 
Todėl iš Lietuvos 
Teko iškeliauti.

Palikau tėvynę,
Palikau žirgelį.
Leidausi važiuoti 
Į svetimą šalį.

Palikau mergelę. 
Kurią taip mylėjau. 
Kurios iš’ ažiuodams 
Daugiausia gailėjau.

Nors ir ją pas save 
Atsiimt žadėjau.
Tačiau du ’ « žodžio 
Tesėt negalėjau.

Daug i etų praėjo—
• Jau ir pasenau— 

Tačiau tėviškėlės,
Jos r. žmiišau.

Matau lo per sapną 
Tą raiši k lauką, 
Matau aunutę 
Savo ge.. nplaukę.

LENGVAS BUDAS 

tša.OK'J ANGLIŠKAI.

Ran.iut- reikalingiausių žodžių ir 
.asi-.aibėinnų. Si knyga sutaisyta 
a p lengvai ir su oran .a mai, kad kiel - 

• ienas ga!. greitai išmokt kalbėt ant
iškai. Joje telpa netik atskiri žū
ti ai, bet č.eli sakiniai, pasikalbėji- 
-įai darbo jieškant, važiuojant kt*’ 
lors. nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
as barzuaskutj, pas kriaučių ir t\ 

Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Mitra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi yo. 
‘kaina ........... .......................... .. S5--.

atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. KAIP 
Knyga be galo įdomi Kas žo< :s—tai

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
ka.pgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis gal. jo tuos gyvū
nus pra-toj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų 
žemę apsemtu? Kar tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali

faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 25c.

—-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIETUVIŲ ŠEIMYNOS tSTO-

gera sveikata ir vidurinės RIJA JUŠKEVIČIAUS 

mokyklos diplomą, galil sto- DAINOSE.

ti i kadečiu-slaugiu korpil- ' Jei nori žinoti. <aip senovėje lieto
ca * Tnc hnc naciiicriic i vv- viai £>’veRO> £ai perskaityk šitų kny- są. jo> ou> pa>iųsto> į lš ^,8 sazin .,L kild vyrai ;.u-jc
liaUSybėS apmokama Slau- Pačių, c žni- n- - po kelis vyrus

_ ~i...i.l„ v Labai užimanti ir pamokinanti knygių mokyklą. Knygas moki- ga. Sn paveikslais. Kair.a .. . 5Oe
nės gaus veltui ir Šiaip ne- Audeklo apdaruose .................. 75c

reikės pridėti nei cento sa- byla DETkOlTO KATALI-
vo pinigų. Viską apmoka kų su SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis-vvriausvbė— •> _ _ _ __  _ _ - _ __ - _Mergina ar moteris, bai- tams plakatus netoli r.uo bažnyčios
- ... ii j. i kunigo pakurstvti brostvminlai už-gusi šitą mokslą, gaus diplo- „„„u m 

mą ir bus registruota slaugė.
Įstojimui į USA kadečių- 

1 slaugių korpusą smulkesnių 
: informacijų klauskite arti
miausioje ligoninėje, 
rasyklt kadeciu-slaugiu kor- nas katalikas ir socialaus. Parašė 

įpuso raštinei: Box 88,“ New ..wrU. v"<,lTas’
Į York City.j J_____________________________ MATERIALISTIŠKAS

ISTORIJOS Sl PRATIMAS.

puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams byla. kur’ 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi 
sais teismo rei oriais ir ’.iud r r.ko 
parodymais Kaina .................... 25c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai jdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-

10c

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Į Ši knygele aiškina proletariato fi 
lizofijos mokslų Jei -tori zii oti. xa- 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti 
kius, tai perskaityk šitų knygelę

Mėsai ir sviestui pirkti ru- ĘB!ba Ubaj le^a Knyga protau 
, , Tr . iiantiem* d&rbtnm»-.a* įto »<avGOS stampos SU raidėm V ir nuojama Ka ra 25<
W iš 3-čios knygutės galiojai
iki vasario 26 d. į _ , . . ...Sis veika;as tru rupais ir aukai

SOCIAIJZMO TEORIJA.

daržovėms
rr o lioc etnm- draugijos form<.<- - - -

pos IŠ Ketvirtosios Knygu
tės su raidėm G, H ir J yra IR s''J ’
geros iki 20 vasario. Raidės! sk j knygoj 

. L ir M geros iki kovo 20. Pnftūi ii;.,,tr:< n

Kernio toms
I IttUai

Cukrui skiriama juoda 
Nr. 30 iš Ketvirto-

faktais parodo, pa ? iki šio kertes

TAPTI SUVIENYTŲ

V A..STUU PILIEČIU?

Airkiai sgukiyt! pųi-ilybėb (stat;- 
xai su re' .alingais kiau-imais ir ai- 

ia.-Ą mais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta u pagerinta 
aula ............. .  ............. 25c.
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 

METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidiny:. 
Su rašytojos paveiksiu, ižb pusla
piai. A.air.a ..................................... SOt.

KUNIGŲ celibatas.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus Kunigai nesipačiuoja. čia 
šaistinta visa jų bepatystės istorija, 

jos pasek-nės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, duk.erjs ir ir.v limosios nepa
pultų į tek a kunigų globą. Parašė 
kuli t leo. T©wnsend Fox, D D., su
lietuvino Ferdinand de Šamogitia. 
Kaina .... ........................................ 25s.
KODĖL AŠ NETIKIU 

I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas Kaira tos 
knygutės ........................................ 20e.

Kl EGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
•žmonės kuria per amžius? šj intri
guojantį politiškai-ckonomiškų klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so- 
cialėemok-stų teoretiką? Kari Kau s- 
ky Kairia .................................... l'k.
'IELOS 3A1-SAI

r*uiki k.iyga, daugyR iabai gražių 
e:bų ir deirų. Daug gražių, spalvuo
tų paveiks]j. Popiera gera ir suaula 
er.i.i Pars št J B ? r.clstoriaR, C21 
puslapių. Audimo apdarais . $1.50

pakeistas kapini’?! a< Sau 

IPSMAl

;o<ii! vrčs bu' BIBLIJA SATYROJE.

l 1a > na •t

AMERIKOS ?’.\f (L ’J.aS

T?i B b'ijos pašaipa. į Kanadą xū5 
kn g is -i į ;ilei<iž:a.l,al>ai juokinga su 
37!- >•./■< lis paveikslais, perstatan
čia.- įkaiti i? (įootiknr nuo prieš šu
tvėri-r.« pasaulio iki užgimimo Kris
ti’s šia lnysra rie'cas nesigaL
I- - 'iS2 p’ slapiai Kuria . .. »- JO

>’ i: MI CV BOČIAI 
’ ENO?

ri: l.ja Miko p r / utimai rito-
re ^-/rerif Roju.e. t m-k slau Rojo 
visai atmeta. SSek.-l-.f remi. lau 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje lr ši 
kny-ra pa-odo. įrodė', taip manoma 
Įganei plonus ir pamokinantis 
?l.ahyma> Kaina ...................... 25c
LIETI VOS RESPl BLiKOS 

S TORI J A.

•šilas veikalas parodo, kaip nuo 
lUii.S metų revoliucinės Lietuvos spė
kos veiė kovą so caro valdžia ir 1-ain 
uo pačiu laiku kui.igai ta valdžią re
ni ir tryne; kaip pa r ui revoliucija 
raimė viršų, kaip Lietuva likos ;<a- 
iuosuota iš tx» caro v-l'.ž.os ir kaip ji 
•uve apskelbta republika. Pridėtas 
linelis spalvuotas že>r lapis parodo 
it t« isrtvs nepriklau.-o nos Lietuvos 
-u H'ž'us ir kaip žalis yra padalyta j 
ipskričius Tai yra vienatinė knyga, 
kuri oarodo, kaip gimė Lietuvos K s- 
publika. Čia telpa visi svarbesni do- 
k.jnientai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, tai-.os sutartis su bolševikais, 
'•utaitis su latviais, aprašymas visų 
miš ų su lenkais ir tt. Yra tai ne 
vnyga. bet tiesiog žibintuvas, kuris 
ipšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
r vidaus. Kaina ........................ $108
1MIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino šioje knygo- 
e tilpa net 72 “Džian Bambos spj- 
iiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 

DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

DEKLAMACUOS.

šioje knygoje telpa daugybė pau
tų, labai gTažių ir juokingų mouolo-

Sir deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškos, revoliucionieriškos, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvam*, 
liškis. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiem? apvaikščiojimams, 
lėliams, koncertams ir tt. Antra oa- 
tcrir.ta laida. Kaina .................... 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
ižsitlkintis Vyras; 121 Žydinti Giria; 
31 Klaida. (4) Korekta Jose nuto
limą kafp žmnn'-s pidkai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

stampa
r- - __ T; /vn-o iVl Arba kaip Romo? t ata ...ų omga' ' 1 “• .Ji ge: a IKI Han_„ Se irriidt a Yor e pap.OV.
kovo 31 d. ir duoda 5 sva- javo meilužę, Oną Au .u l:er i itę
rtlS cukiaus. dais Raina ................................. l’lr

Čsverykams stampa Nr.• .............
iŠ Pirmosios Knygutės DEi nC> RE^klA ZMUGI 1

grupės produktų nega
, . ma gauti, šeimininkė gali
žmonelę įssitiesusią _ ant lo- pasiringti kurią nors kitą 
vos. Jis prašo \ananenes. o gnipę. Kiekvienai dienai 
ta jam surinka: —J
pats 
vyras

su5,jiesko«5;gis. bet kiekvienas bus ly Larnvix>? direktorius?“di-. Kerė aliejui dabar yra srį™ reikVriHl;."»i'«?j;;'-ki,^7 

^tu? tokios moteries šir-i8^ ?' reikalin- Thomas Parran, kreipiasi i vartojami antrojo perijodo 82

d>s? V^as visą dieną, vasa- paIaik>li. ragindamas jas mokytis lio. Nuo sausio 4 dienos ga ’ -- ----------
IOl?.l'i2?a',rZ;1,OJ.aik^e?1t;; mitybos plana gaiima slaugym- orofesijos. 'Šiais lioja jau ir trečiojo perijodo
2Xa'SKi™,f m’SS, ‘“j' ga'-Ki « ^ashingtono visai metais r įsu šaliai reikės kuponai. Jie bus geri iki 14 

mažiausia 65,000 slaugių. kovo. Ketvirtosios klasės i 
Merginos ir moterys, tarp kuponas duoda 10 galionų 

17 ir 35 metų amžiaus, su aliejaus, o penktosios klasės 
50 galionų.

pats pasidaryti. Iš vynj pu- paS-
3eSTo°kinUemX širdis, tai 7'
tik pinties šmotas. Jos, anot 
p. Gurskienės, bėga nuo ge-

25. D. C.

_ 18
Vargo Duktė, palieka gera neribotam (,ERT !R VALGYT? 

laikui. Iš Ketvirtosios Kny-

ios knygutės 
Kain» . 15c.

rų vyrų su kavalieriais, kaip 
ta Pranelio Barbutė, ir dali
na savo meile už pinigus. 
Pranelis* to nebūtų padaręs. 
(Daugiau vyrų suvadžioja 
merginas, negu merginos 
vyrų.—Red.).

Jei poros skiriasi, tai vis 
dėl moterų kaltės, nes jos 
daug blogesnės už vyrus. 
Tei jos turėtų širdį ir protą, 
tai jos nebėgtų nuo gerų vy
rų. Ir įos dar nori valdyti 
nasaulį! Kas su jom susi
kalbėtų? Jau ir dabar su 
’om rodos nėra. Vvras atva
žiavęs Kanadon sunkiai dir
ia, taupina. kad galėtu mo- 
:erį greičiau parsitraukti iš 
Lietuvos, o ta, pabuvus 
kiek laiko, papučia uodegą 
įr išdumut. Nabagas vyras 
vėl pasilieka vienas.

Tai tokia moterų dėka ir 
širdis. J. Lcsionis.

JAPONU ATSTOVAS
TARNAVO MASKVAI?
Buchareste buvo areštuo

tas Japonijos militaris ata
šė. Kaltinamas tuo. kad tu
rėio “negalių radijo komu
nikacijų” su Maskva.

4-toįi Karo Paskola Pekla

Dabar eina 4-tos Karo Pasko'os vajus 

retų nusipirkti bent už $100 boną.

kas tik išgali, tu-

AR ŽINOTE. KAO~\
New Yorko dangorėžis, 

Empire State pastatas, tu-i 
septynių mylių ilgio keltu
vu šaftus.

•afOTumfuiĮdR n3 
-OU ‘OUSOIĮIS SĮRĮUSdlRĮ SĮBĮ1Į 

^ouionšiA Bjojsotu'u?
oipjfsaiA oiomuoruoo iuy 

—————
Per pastaruosius 25 šimt

mečius Hwang-Ho upė. Ki
mioj, savo vagą keitė net 
vienuolika kartu.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1913 METAMS.

PIRM.—Juozas Mačnll'.
9C*? Prescott st., WankciR»Ti, Tll. 

PIRM. PAGELB—F. Sedoravičia,
733 Lincoln st.. Waukejran, III. 

PROT. RAST.—Susana L. Gabris,
730 McAlister ave„ Waakcjran, IT1 į 

IŽD.—Kazimieras Vc.it«kuna?,
726 Eięhtb st., tVaukejran, III.

FIN. RAST.—Emilija K. Brothers,
111 McKinley avė. Waok-»R»n III. 

KASOS GLOBĖJAI _ D. Uramit s.
Panlina Vaitekūnas.

MARŠAI.KOS — Jonas Stoikus,
M. Ke-raris.
Susirinkimai buna paskutini k*t- 

verjrą kož.ro mėnesio. 7:30 vai. vaka
re. Liuosybės Svetainėje, kamp. fith 
ir Adams Sts., tVaukejjan, III.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigo? apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius paroon, Ka<l 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos al
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopostai sa
ga. Ir pridėtas ’oeKios’' 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga raunama “Kelei
vio’’ Knygyae.

Adresas: “KELEIVIS"
636 BROADVVAY,

SC. BOSTON. MASS

Taipgi ir pas 
A. M. METELIO*J

1747 Navy Avenae,
Detooiu 4 et»

LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nno jų ansisauroti. Parašė 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
AIKOIIOI.IS n? KŪDIKIAI

Arba -eip fėi-u vnr o iam, įva d-
įft’ireji ■y-Įrimai a •-H *p a jų »i- 

!.siri- J.’? vrs ari- 'i-J-e kala r> >Tt 
buti '< i 4ikfy tėvai*, būtinai tuntų 
H-rskaPi t’ 4’t.- knvg'ite Kaina 16c.
“Keleivis.” 636 B»-oadway, 

South Boston, Mass.

i 4 I
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

Maskvai Reikia Lenkų
Kvislingų Valdžios

Amerikos spauda gavo sudaryti tokią, kuri Mask- 
labai Įdomią žinią iš Mask-i vai patiktų! Jei to nebus— 
vos. Ją prisiuntė United “išlaisvintose srityse” atsi- 
Press žinių agentūra. Toji, ras kvislinginė “valdžia.”

yiCTOKY 

BUY

žinia gera dalimi nušviečia Su ja Maskva spręs Lenki- |

UNITED
STATES
DEFENSE

STAMPS

f 1 n v • 1 1 —•• I geliu atvejų jis paveikia’Lenką “ozemio Judėjimas, te,
Nacių okuot Lenkija tu

ri stiprų požer. . udėjimą. 
Naciški okupantai darė vis
ką, kad tą judėjimą sunai
kinti, tik be pa šėrimo. Nu
eita iki to, ka i.kuuantai
gra:

Vo. 3. —- Vasario 2 d., 19U m.

mime. Jei Rusija nepast-
------- stengs atstatyti diplomati-
mime jau davė pareiškimą, nius ryšius su Lenkija, jei 
Ji išmintingai patarė, kad ir toliau ji savinsis didelius 
požeminis judėjimas ne- plotus (daugiau trečdalį) • 
ttukdytų įaudonosios armi- lenkų teritorijos, galima 
jos žygių. Vis tiktai. Wash- laukti visko. Bolševikų tero- 
ingtone ir Londone dėlei to ras yra lygus nacių terorui

priežastis, dėl kurių Maskva i jos ateiti! 
atsisakė tartis su tremtine Ir tegul Londonas nerna- 
lenkų vyriausybe. j no. kad raudonoji armija

Žinia datuota Maskvoje. ■ sėdės, rankas sudėjusi. Ji 
Reiškia, ją perleido rusų eis i Lenkiją ir joje darys — “ v. . . , ~7
cenzura. Jei žinioje butų sa rą, ko norės Stalinas, nesi- 

tardamas su savo taikinin 
Tiesa, jis linkęs pasi

koma netiesa apie “Mask 
vos nuotaikas,” ji nebūtų kais.

mename Molotovo-Ribben- 
tropo iškeptą sutarti.

Lenku klausimas tačiau

:v.mu band- • įsivilioti jaučiamas didelis susirupi- —tą visi žino. Jei Hitlerio 
judėjimą. Raudonajai nimas. O jei lenkų požemi- sėbrai skerdė lenkų tautą—

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniaisj 
nuo 10 iki 12 ry to.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central «k» 

CAMBKIDGE, MASS

: armijai artinantis prie Len- nis judėjimas, pačių bolše- jos nesigailės ir Stalino sėb 
!kijos, naciai pasiūlė kovoti vikų išprovokuotas, ims ir iai. Padėtis bus tiesiog tra- 
“bolševikus okupantus.” JieĮ oasipriešintis—kas tada? giška.

v;in nepriklau-Į Tada bus karas tarp clvie- Washingtono ir Londono 
t. * .t • „ , , Į ių Jungtiniu Tautu nariu! diplomatai daro viską, kad

i ku požeminis įKlriimac 11 Lenki)a juk yra išvengti nemalonumų. Bet
įlįiLi.* talkininkės, lenkų karas iki šiol nesiseka, Stalinas at

mieš rusus iššauktų rimtą sisako tartis su dabartine 
krizę. O naciai to kaip tik lenkų vyriausybe. Kaip ta- 
aukia! Jų propagandos ma- tai veiks lenkų požeminį ju
dinas turėtų naujo vandens, dėjimą, parodys netolima 

ateitis. G. D.

pozemuns
sisakė bendrauti su naciais.

Lenkų visuomenėje ir. 
bendiai imant pas visus pa 
žangius žmones tas sudarė 
gražaus Įspūdžio. Gyveni
mas juk Įrodo, kad nacių

pasiekus Ameriką. Iš ten ' klausyti to, ką sako taikinin
yra gaunamos vien tokios kai. bet tai viskas. Jei rau- yra visų mažųjų tautų klau- 
žinios, kurias perleidžia dono ji armija užims Lenki- simas. Jei Maskvai bus leis- 
cenzura. ą. Stalinui bus lengva paša- ta apiplėšti lenkus—kodėl

Manome, kad musų skai- kyti, kad lenkai “da nenori neleist, kad ji plėštų silp- 
tytojams bus Įdomu su ta ži-j tartis” su rusais. Pasėkoje nesnes tautas? Dėl Pabalčio pažadams negalima tikėti, 
nia apsipažinti. Ji yra tokia: —bus kita “valdžia,” Van- vaistvbiu Maskva nenori ir! t - * - • ,-i;

“Atviriausią pasakant, ru-V>ilev„sko.s. *Perėti kalbėti Jų klausimą [mą'bandė pasigaut ir bolšeT,
sų-lenkų krizės išsprendi-kvislingai. Su jais Stalinas vikai skaito išspręstų O kurioj. Maskvo> valdonai ži- h 
mas priklauso nuo Londo- ’nok^s susitarti. kam Ji> užtiki mimas. kad tokiu pat

-- - Tokia ”susltai'ė su lietuviškais budu jie nenorės spręsti
kvislingais, vadovaujamais Į Suomijos, Rumunijos, Bul- 
Iusto Paleckio. 'gai i jos ir kitų tautų klausi-

O ne Maskvos.no,
yra vyraujanti rusų nuomo
nė. Manoma, kad ši krizė
nebus išmesta kol nebus. raudonoji annija yraimą' Kodėl, pagaliau, jiemspakeisi Siis lenku vv'-! menką sklypeli Len- „epasigrobti Dardanelus?
riflusvhės Izmdone TaiD* klJos’ ir 3au toks aknnesis- Be to, jei Lenkijai bus gera 
mano ir kai kurie Jungtinių i kumas ' bVs ^ugiau jei vasilevskinių kvislingų val- 
Tautu diplomatai, susirišę Davyks užimti visą Lenkiją, dzia,tokių pat kvislingų 
su šia padėtimi. Štai ką pasako United '.aidžia bu?, geia

“Patys rusai taip atvirai Press agentūros praneši-' tautoms. Gavus mažesni 
Stalino režimas ap-!k3sniir riešai ši klausimą nėra 

kėlę. Bet daugelis čia mano 
taip: kol Izmdone nebus su
dalyta tokia vyriausybė, ku
ria galėtų pasitikėti rusai, 
galimas daiktas, kad išlais
vintose Lenkijos srityse at
siras grupė lenkų, su kuriais 
rusai galės tos nuvargintos i 
šalies ateiti spręsti.

“Nereikia perdėti ir kitą 
faktorių — laiko klausimą. 
Raudonoji annija nesėdės 
rankas sudėjusi, laukdama

ir kitoms
Gavus

Maskva vėliau uzsi- 
įyti didesnį—saky

sim. Vokietija, Francuziją 
nenusilen- ar Angliją. Tai sena bolše

vizmo svajonė; demokrati
joms ji neturėtų but sveti
ma.

Tenka manyti, kad Jung
tinių Tautų vadovybė tą su- 

Bet dabar toks mo- 
kad reikia Įtempti

mas
svaigo laimėjimais: jis1 manys
spiauna i visus, kurie Mask
vos užgaidoms
kia.

Mes senai esame sakę, ir 
šia proga galime pakartoti: 
demokratijos gavo bėdos 
^alkininką. Kol veikė “krau
ju sucementuota” sąjunga. Pranta. 
komunistai darė viską, kad mentas,
pakenkus demokratijoms, 
ų kovoje prieš nacių Vokie- 
iją. Paskui, kai Hitlerio le-

visas jėgas kovai pnes na
cių Vokietiją—tą pačią na
ciu Vokietiją, kuri ir Rusiją

painių diplomatinių derybų, donai užpuolė Rusiją, Sta- nuteriojo! Diplomatai ir ar- 
“Kad supratus, kaip Mas- ’ino režimas mielu noru pri- mi jų vadai todėl daro viską.

?mė Jungtinių Tautų pagal- ka.d išvengus belaikių frik 
bą, bet savo pakalikams įsa- cijų- Kaip ilerai jiems seksis, 
kė skalvti dėl “antro fron- parodys ateitis

kvoje žiūrima i lenkų krizę, 
reikia suprasti dabartines 
rusų nuotaikas. Maskva ruo
šiasi šio karo pabaigai... Ru 
sai mano, kad jie yra sumu
šę geriausią pasauly armiją, 
nors ir milžiniška kaina.
Skaitant gyvastimis ir turtu, 
rusai yra netekę kelių Pearl 
Harbor’ų.

“Žinant tą padėtį, rusai 
—tariant amerikoniškai —
“ain’t taking notbing from j tai šiaip žinia, kokių daug 
nobody.” nesiskaito su nie- j esti laisvos šalies spaudoje, 
ku. Jie žino, kad vienu ar Tie klystų, šitaip manydami, 
kitu budu lenkų klausimas Toji žinia yra lygi ultimatu- 
bus išrištas. Mandagumo mui. Arba Lenkija pasi-! 
dėlei jie yra linkę pasiklau-' duos, arba su ja bus pasielg- 
syti anglų ir amerikiečių pa- ta kaip Stalinui išrodys ge- 
tarimo šiuo klausimu. Bet riau.
jie nelinkę ginčytis dėl žo- Daugiau. Tai reiškia ulti- 
džių. • matumą ir Jungtinėms Tau-

“Teisingai ar klaidingai.! toms—visų pirma Anglijai 
bet jie nepasitiki dabartinej ir Amerikai. Bolševikai pra- 
lenkų vyriausybe ir su ja ne- j deda nau ją ofensyvą prieš 
turės nieko bendro. Rusai' “supuvusi kapitalizmą,*' 
mano, kad toji vyriausybė prieš demokratiją. Arba 
yra veik išimtinoj Anglijos I Jungtinės Tautos leis Stali- 
atsakomvbėj. kadangi ją nui šeimininkauti Europoje, 
peni ir finansuoja anglai.” arba—kas?

Toksai yra United Press VVell, gali but visko. Tai 
žinių agentūros pranešimas, visų pirma priklausys ir nuo 
Ką jis rodo? demokratijų—ką jos galės

Tą. kad ne Maskva kalta, ir norės daryti. Viskas rodo. 
jei turima lenkų krizė—kai- kad bolševikiški Jungtinių 
tas Londonas! Ne Maskvos Tautų partneriai yra ne tik 
reikalas tą krizę išspręsti— bėdos partneriai. Jie nori

to.” Dabar, kai Jungtinių 
Tautų dėka rusų armijai se
kasi. Maskva vėl smarkau
ja. Ir nežiūrint to. kad ji yra 
pasirašiusi Atlanto čarterį 
’r sutikusi tartis su kaimy
nais.

Kai kurie gali manyti, 
kad ši United Press žinia.

K. Valonis.

Dab

Londonas turi pavaryt da
bartinę lenkų vyiiausybę ir

but ir nelaimės partneriai. 
Jei neleisi plėšikauti, jie at-

REIKALINGI pas
BLINSTRUB’S VILLAGE GRILL

304 West Broadvvay 
South Boston, Mass.

Patyręs maisto ir gėrimu ėekiuotojas. Gera alga tin
kamam asmeniui.
Bartenderiai trumpam ir pilnam laikui. Puikios algos 
su pridėčkais.
Indą plovėjai: vidutinės valandos, maistas ir $20 per 
sąvaitę.
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 10:30 vai- ryto. Priimtini tiktai patikimi as- 
senys ir blaivus. (6)

Kai kurie žmonės via lin
kę manyti, kad nacių karo 
vadovybė tyčia leido, kad 
raudonoji ai mija pasiektų 
lenkų sieną. Lenkų pasiprie
šinimas Įvarytų kyli Vokie-no,o, kad lenką, kovoja na-! tijos koįlicfjoje. Jis,

ciškus okupantus. Buvo 
svarbu iš to judėjimo pada
ryt ką nors panašaus i Jugo
slavijos partizanus, vado
vaujamus “maišalo” Tito. 
I nacių okupuotą Lenkiją 
bolševikai siuntė (slaptai) 
savo emisarus, tam tikslui 
nemažai pinigu išleista.

be to, stipriai veiktų kitas 
nacių pavergtas tautas. Jos 
pradėtų abejoti alijantais ir 
pašlytų Į nacių Vokietiją. 
Maža ir to. Alijantų valsty
bėse yra daug žmonių, kurie 
nepasitiki msais ir darytų 
spaudimą i savas vyriausy-'l

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nno 2 iki « 

ir n ne 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUtb Boston 1320

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
į (LANDŽIUS)
* Specialybė: Akių, Vidurių Lira 
J Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijo* 

■ X-RAY Aparatų.
Pritaiko Altinius. 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

L
534. BROADWAY. 

SO. BOSTON, MASS.

9R. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

Ui NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiec 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

,bes. Kiltų dideli kivirčai, , 
Ir bolševikams nepavyko.:butų trukdomos karo pa-.j 

Lenkų požeminis judėjimas stangos
atsisakė su jais bendrauti. ' jei išįikro taip (to ne.į 
Tada Maskvoje buvo sulip- žinome ir nesakome), tai 
dyta Lenkijos Patriotų Są- naciu Vokietijos valdonai 
junga, kurios priešakyje at veda' gudrią politiką. Jei . 
sistojo komunistiška cypdą- taiD yra—pirmieji ant nacių,; 
vatkė V anda \ asilevska. meškers užsikabino bolše-' 
Pneš Lenkijos vyriausybę ir vika}. Savindamiesi Pabai-; 
lenkų požemini . judėjimą čio valstybes, reikalaudami' 
buvo atidarytos visokio me- Ribbentropo-Molotovo nu-Į 
’° ir šmeižto kanuolės. ku- statytų sienų su Lenkija/ 
kurios ir šiandien baubia. bolševikai padeda hitlerinei 

Bet dabar susidaro visai Vokietijai! Daug priklausys,“ 
kebli padėtis. Ties Olevsku ^uo to, kaip galės veikti v 
raudonoji armija ižensre Stalino ' gerus norus Wa- 
lenkų teritorijon—ka dabar shingtonas ir Londonas, 
veiks lenkų požeminis judė
jimas?

Lenkijos vyriausybė ištrė-

Lenkijos požeminis judė
jimas yra gciai Organi2UC= 
tas ir disciplinuotas. Dau-

aoarbus
NOKAUTAS!

A rsatlikai!)savo

J ŪSŲ šaunus kovos vyrai atiduoda 
viską kad suduoti nokauto smūgi- 
Bet jus turit atlikti savo pareigą 

kad juos paremti.
Jūsų pareiga šitame visuotiname 

vajuje yra dėti pinigus į Karo Bonus. 
Jus galit padaryti bent tiek. kad nu

pirkti vieną ekstra šimto doleri:) Bo
ną (kainuoja. 875)... ir kiek galite 
danginu-

Padėk : kompanijai išpildyti
kvotą, ^statykit 4-tos Karo Paskolos 
ženklą ramie/Jei tatai padarysit, pa- 
4ėsit s:<vo k’-aštui ir sau.

pareigą
4tai 

KARO 
PASKO

LAI?^r/M(B*CKTHi ATTACK!
* Sis yra oficialus Treasury Ocoarta mento ir Council paruostas skelbimas *

LIGGETT DRUG CO.. INC.—UNITED DRUG CO.

TeL ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iU 7 vakaro
Nno 9 ryto ild 12 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
37 ORIOLE STREET 

West Roibnry, Mase.
TeL Parkvray 1233-W

v

t«

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
TeL COLumhia 2537

I!

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
ailpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ.
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4579.

* r«ii t>y’* oliA
! DrJoseph A.Gaidi> j

P

OPTOMETRISTAS 5
Valandos: 9 iki 12 * 

nuo 2 8 »
nuo 7 fld l Į

Seredom 9 iki lt i I tį
tį
« * * į 
♦J

28624

ir <usite*aa.
♦ AKIŲ DAKTARAS
♦ Uteiao defektuotas akiu ir tink* 
J (nu taiko augrųžinu šviesa
Į utminuoju ir priskiriu akiniua

114 Summer
♦ LAWRgNCB.

O*.-----*□ll MA 
MASS.

LITHUANIAN
k •

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
S* pat ir j to 
limaa vietas.

**ori orietfnra. kaina prieinsm* 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASK 
Tel. SOIJth Rocton 4610

AR ROMOS
opiežius yra Kristaus j 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai i- aplinkybes kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vi?nyb4. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės baživčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (1) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus laistos buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai š devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir ropi®ž>us Urbonas II. Inkvin- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 189C m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir leksikoj.
SKYRIUS VIIL Šiandieninis i.upratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų pe reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nee joje rne daug reikilingų dalykų ir geriausiai galėt 
susipažint su viss kstanldikos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIL’L korta tori vienok) ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tik ijlraų skaito kaipo žaislų ir tam
sinu
tyti.

Knyga apie 230 poslapių, didsBo formato; spauda aiški.

ūmų plačios visuomenių, ypi.tingai reikėtų tų veikalų perekšl
ei. Taip aiškina savo knygoj* *»• K. Vstadka.

apie
Aidimo viršeliais. taay-

KABIA 8X00.
Tvirtais popieros vtriMhis, kalus 81.28.

Galima gaut pus autorių, sekančia adresą:
REV. M. VALADKA. K. D. X DALTON.

Taipgi galima gaut tų kny jų auordyta kaina ir

' KELEIVIO ' KNYGYNE
636 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

PA.

I t i I
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LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS SEIMAS.

Išrinkta nauja valdyba ir 
pravesta eilė tarimų.

Pereitą sekmadienį buvo 
Lietuvai Remti Draugijos 
seimas Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje. South 
Bostone. Delegatų buvo 

visa eilėjdaug ir pravesta
geru tarimų. ise rasta pasikoręs lietuvis

Buvo išrinkta šiems me- Jurgis Noreika. Saužudvs
tams valdyba 
visi buvusios 
riai.

Yakaie. baigus seimą. to; VandaTaTTėHšn.ek.no 
je pat svetainėje naujoji; kapine,
valdyba laikė posėdi, kuria-: Nežinomi piktadariai pe- 
me buvo pasidalinta parei-I rei ai . j j
gomis. Draugijos pirmmm- žyd- ^apinį Wesį Rox^u;
į?.,r meĮam:? . ■^'Iryje. Išdaužyta langai kelia-
Knaucialis: sekretorium, J. tįJkopinėlii. 

iinor.cn sekreto-1
o iždi

Išrinkti kone 
valdvbos nu

Arlauskas ir Skendalis 
nupirko bizni.

Jonas Arlauskas ir Juo
zas Skendalis nupirko Boris 
Beverage Co. gėrimų biznį 
po Nr. 220 E Street. Jie pri
stato alų ir toniką visokioms 
pramogoms ir į namus.

Pasikorė Jurgis Noreika.
Sausio 26 d. savo namuo-

gyveno 128 D st., South Bo
stone. Saudystės priežastis 
da neišaiškinta.

Arlauskas; finansų 
rium, J. Samsonas
ninku, Dvareckas.

J. Tuinila paaukojo Drau-( 
gijai 8100 vertės karo boną. 
o Draugija paaukojo S100-; 
Amer. Raudonajam Kry
žiui. Be to. drg. J. Jankaus
kas įteikė suvažiavimui S20 
čekį kaip auką Raudonajam 
Kryžiui.

Plačiau apie šį seimą ir jo 
tarimus bus paskelbta seka
mo j laidoj. Rep.

Petrui Tamulevičiui pa
vogė $109.00.

Pereitą sąvaitę buvo ap
vogtas Petras Tamulevičius, 
ilgametis South Bostono gy
ventojas. Apvogė prie dar
bo. Jis dirba Child’s restora
ne, Bostone. Restorano dar
bininkams yra šėpos drapa
nas pasikabinti. Pereitą pėt- 
nyčią Tamulevičius pasiėmė 
savo drapanas iš šėpos ir iš
ėjo namo. Vėliau apsižiūrė
jo, kad pinigai išimti iš ki- 
šeniaus. Lygiai S109.00! (

Vasario 13 bus didkl ės 
lietuvių iškilmės.

Vasario 13 d. South Bos-1 
tono Hith School salėj įvyks 
Lietuvių Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas, kurį 
rengia visos lietuvių srovės 
išvien. Kartu bus ir 4-tos 
Karo Paskolos bonų parda
vinėjimas. Kalbės Bostono1 
majoras ir kiti aukšti -vyrai.’ 
Lietuviškai kalbės pulk. 
Grinius iš Nevv Yorko. p.; 
Devenienė iš Waterburio ir 
abiejų vietos laikraščių re-. 
daktoriai. Pradžia—2 va
landą popiet.
Žvejai uždirba daug pinigų.

Bostono dienraštis “Tra- 
veler” paskelbė tokią žinią:

“Nežiūrint to, kad žve
jai protestuoja dėl kainų 
administracijos nustatytų 
kainų žuvims, jie pasidaro 
geras algas.”

Toliau dienraštis daro ši
tokį apskaičiavimą: laivas 
“Thomas Whalen” išbuvo 
juroje septynias dienas ir 
gryžo su 154,000 svarų žu
vies. Už tą žuvį gauta 13,- 
500 dolerių.

Galit apskaičiuoti, kiek 
gauta už svarą. Bet neuž- ■ 
mirškite. kad tai yra ne gry-! 
nas pelnas, o anglams žino-, 
mas “gross income.” At
skaičius išlaidas, liks pusė 
tos sumos.

Už centus pirko karo 
paskolos boną.

Roxbuiy mergaitė. 12 me
tų Claiic Bancbik, sumušė 
centų taupymo . .rekordą. 
Per ilgą laiką ji taupė cen
tus, kol susidarė suma, rei
kalinga pirkimui 25 dolerių 
vertės karo bono. Jos mo
kykloje pardavinėta bonai. 
ir vieną rytą ji atsinešė 
1.875 centus — greitai pa
sakykite. kokia tai suma 
doleriais?

Aštuoniolika dolerių ir 75 
centai jei d;n nosurokavot.

Pavogė $50, aukotų kovai 
su paralyžium.

štai jums kandidatas į 
“geriausių vagišių” kontes
tą. Iš vienos labdaringos 
įstaigos jis išnešė stiklinį ga
lioną. kuriame buvo 500 de
šimtukų. suaukotų kovai 
prieš vaikų paralyžių.

Areštavo už slėpimą 
dezertyro.

Federalės vyriausybės 
agentai areštavo vvorceste- 
rietį Henry Gustafsoną ir 
jo sūnų Russellį. Jiedu slėpę 
armijos dezertyrą — Gus- 
tafsono antrąjį sūnų Roy.

Orlaivis ant ežero.
šio utaminko naktį neto

li Wakefieldo nusileido ant 
ežero 3 anglų lakūnai. Jų 
orlaivis slydo ledu pusę my
lios. atsimušė į krantą ir nu
silaužė propelerą. REIK.A ■’iGAS

Policija suėmė tūlą Tho-Į Hąt>rrs laikrod taisytoja, 
masa J. Cairola, kuris išvi-L,įarhai užtikl\
...... „AA Mokestis gera. K 'tis "keleivioĮlojo is motėm 8ou0,000. Ofi.-an. <-)

KAIMYNAI
Remkime Ataką Visi!
Brangiai nupirktąją Amerikos Laisvę lengva prarasti—ir nelengva ginti. Musų protė

viai paliko mums ją kaip gyvenimo sąlygą, kurioje milionai iš mus džiaugiasi pilnesniu 
ir laimingesnių gyvenimu. Mes turėsime laisvę tol kol mokėsime reikalingą kainą jai 
išlaikyti.

Musų kovos vyrai ir moterys tą kainą dabar moka, visai užmiršdami ir nepaisydami 
patys savęs.

Mes, Namų Fronte, galime užmokėti savo dali vien tiktai darbu ir kai ko atsisakydami. 
Tie dalykai taip pat yra Laisvės kaina.

Kaimynai, prisidėkime prie to VISI. Paremkime ataką Karo Bonais!

SO. BOSTON.
Gabijos koncertas pavyko.

Lietuvių Muzikos ir Dra
mos Draugija “Gabija” pe
reito sekmadienio vakare 
davė koncertą South Bosto
no miesto svetainėje.

Programa išpildyta gerai, 
žmonių buvo pilna svetainė.

R.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį 
nedėldienį iš \Y0RL stoties, 
950 kilociklių. arp 9:30 ir 
10:30 lyto, bus nokia:

1. Muzika.
2. Dainininke Koval-Ca- 

sey iš Dorche> rio.
3. Pasaka a: -• Magdutę.
Po prograrr. s parašykite

.savo įspūdžius • nusiųskite 
šiuo adresu: -ORL Sta- 
tion. Lithuar i Program, 
Boston, Mass.

OtANSTON A I

IŠSTATYK ŠI GARBĖS 
ŽENKLĄ SAVO LANGE

Šį mėnesį busią mažiau 
mėsos.

Maisto administratorius 
Chester Bovvles skelbia, 
kad bus mažiau visokių mė
sų ir pasėkoje to šeiminiu1 
kės turės duoti savo krau 
tuvninkui daugiau raciona
vimo stampos “pointu.” 
Sviestui taip pat nebusią su
mažinti “pointai.”

Mėsos nėra mažiau, bet 
armijos ir laivyno reikalavi
mai esą padidėję.

Massachusetts “didelė 
problema.”

Massachusetts valstijos 
gubernatorius Saltonstall, 
kalbėdamas republikonij 
bankete, pasakė: karui pa
sibaigus. ši valstija turės di
delę problemą—kaip aprū
pinti darbais giyžusius ka
reivius ir kitus piliečius?

Jei reikės aprūpinti “ir 
kitus piliečius.” tai reiškia, 
kad karui pasibaigus turė
sime nedarbą.

International Institute ren
gia kostiumų balių.

Kitą penktadienį, vasario 
11 d., New England Mutual 
svetainėje, ant Copley skvė
lo, Bostone, yra rengiamas 
kostiumų balius. Jį rengia 
International Institute—na
rinė organizacija Greater 
Boston Comunity Fund. 
šiame parengime dalyvaus 
keli Šimtai kareivių, kaip 
rengėjų svečiai.

Kurie norėtų šiame kos
tiumų baliuje dalyvauti, 
prašomi įsigyt įžangos tikė
tus. Jų galima gauti Inter
national Instituto ofise. 190 
Beacon st., Bostone.

Padėka gaspadinėms.
Tariam nuoširdų ačiū Ge- 

gužienei. Strimienei, Janu- 
lienei, Brazaitienei ir B. Pa- 
lubeckiui už paruošimą pie
tų Lietuvai Remti Draugijos 
seimo delegatams ir sve
čiams pereitą nedėldienį.

Rengėjai.

Aštuntas PuslapU

Naujos “pointu” vertės dar
žovėms ir vaisiams.

Kainų administracijos ofi
sas paskelbė naujas “poin- 
tų’’ vertes kenuotoms dar
žovėms ir vaisiams. Visai 
eilei daržovių ir vaisių 
“pointai” sumažinti, o gva- 
pefruitams ir grybams tke- 
nuotiems) visai nereikės 
“pointu.” Taip pat nereikės 
“pointu” šova rūšies pupe
lėms.

“Pointu” vertė kiek paki
lu tik kenuotų vaisių “cock- 
tailams,” kriaušėms ir py- 
čėms.

Nebus automobilių inspek
cijos.

Balandžio mėnesy turėjo 
būt automobilių inspekcija. 
Automobilių registras Good- 
vvin tačiau paskelbė, kad 
jos nebūti iki sekamo ru
dens.

VVell. automobilių savi
ninkai turės mažiau trobe- 
1-o.
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