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Represents orer 75,000 Lithuanians ia 
Nev Entland, and about 1,000,000 

ia the United States.
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SOUth Boston 3071

BUVĘ UŽMUŠTA DAU
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Maskva Organizuoja Maistas Cl
Lenkų Kvislingų Fall R 

Valdžią.
Bolševikų okupuotoje Len 

kijos dalyje sudaryta 
“tautine taryba.”

Maskvos

Amatninkai 
ir vyriai

negrya
Fall Rivero 

streikavo audii

tusybės

Berlyrio pranešimai skel
bia, kad alijantu karo avia
cija ir artilerija jau bombai - Vandos Vasilevskos P<u- v_ . f.

, . - . davusios benediktinų klioš- riotu sąjungą” jau organi- ^noi-uers ir teni
vasardvari, nes ir tenai su- torių. Bet tai yra vien Berly- zuoj'a lenkų kvislingų vai-

sikrauste naciai. no pranešimai. Alijantu ka- džią. Toje Lenkijos dalyje. Y? uniją. Amą
Vatikano radijas piane- ro vadovybė to nesako. «iš kurios pasitraukė nacių vo pripažinta tei

audim< 
' Tippopiežiaus miestu, kad jos nebombar- munistu “tautos taryba.” fįktj*^^0

diriguojama amatninkai _..i “paė
jau organi-

ša. kad pereito ketvirtadie- * Pati italų vyriausybė Ro- armija, šiomis dienomis bu- nt i-
nio naktį karo orlaiviai su-Imą buvo paskelbusi atviru vo suorganizuota lenkų ko- . s. su auam 
bomba r d a v o popiežiaus miestu, kad jos nebombar- munistu “tautos taryba.” ®^vĮninkais-savose am 

grupelėse ir
žiaus vasardvario Gandolfo. įstaigų daro sau tvirtovės. Kad Lenkijai’yra organi- SaK?bį°^matnink« 
Keno buvo tie orlaiviai, po-, Taip dalydami, naciai no- zuojama kvislingų valdžia,

raHiiaft npnnsakp. olrnlkio į'r Vodrvnc ir _r _ .. . • -’f'i

Propagandos Kolegiją, kuri duotų. Naciai šitą patvarky- Vėliau ji pasiskelbė “atsto- 
stovėjo netoli nuo popie- mą atšaukė ir iš religinių vaujanti” Lenkiją. mo

Įelyje su- 
ramonės 

-fixers, 
Streiką 
ui prieš 
kai ne- 

nija bu- 
vesti de- 
ramonės 
ri pasi- 

• unijiz- 
rtis su

streikui, 
bė įsa-piežiaus radijas nepasakė, rį išprovokuoti tikinčiųjų skelbia ir Maskvos radijas ir L- v , b- h' t •

tik pridūrė, kad popiežius nepasitenkinimą alijantais. bolševikų spauda. Dėl svie- 4mtoq i karo vadovfebėskon 
nusiuntęs protestą “kur rei- . tfc akiu da skelbiama, kad !mt,os ! va<Jfi«ert>es kon-nusiuntęs protestą
kiBet nacių kontroliuoją- fr

jo. kad tą katalikų bažny Užori™$. Xo au$ M Darbininkų Partija ir 
etos įstaigų susprogdę Ame- j kudominuoja Cas- kitos.
nkos ir Anglijos orbiviai. inQ įiuvėsjus -------------
Nuo jų bombų žuvę dau- RaJant Suos žodžius eį. 
giau kaip oOO žmonių. na atkaklus mūšiai už An-į

Popiežiaus \ asardv ans, 2ja įj. Xettuno miestus, kur 
\a?tel Gandolfo. stovi prie t)UV0 išsodinta alijantu ar-'
Albano ežero ir tun kelis mjja Per kelias dienas na- 
simtus gyventojų. V asaros cįų armįja skelbė vis “nau- 
rumai tenai buvo pastatyti jus laimėjimus.” Bet dabar

Naciai desperatiškai gina TG ak*a da skelbiama, kad įroj. Amatninl 
------ tą tautos tarybą sudarą ■>

Amatninkai n< 
pasakė: vyriaus] 
imti CIO unijai 
su samdytojais; 
daugiau nedirl - 
mės pramonėje. 

Bet amatinii

Naikina Lietuvos 
Pramonę ir Verslą.

krautuvil* pasidarė Tepopį 
ir 7,200 dirbtuvių. amatininkų vadai 

Lietuvos okupantai na- kad bus geriau 
ciai baigia naikinti krašto kas ir padaryta*^ 
pramonę ir verslą. Paskiau- Fall Rivero, '
cni «iyuoVair«įiXVliniI

buvo pa 
n ir pa- 

ištirti. 
ko. Jie 
turi at- 

tartis 
itaip jie 
medvil-

streikas 
tai 

iprato, 
’ ■atšaukti,

Prasidėjo Suomių- ' 
Rusų Taikos De

rybos.
Rusai siūlo “kiek geresnes 

sąlygas”; vokiečiai ne
patenkinti.

Į švedų sostinę Stokhol
mą atvyko du suomių diplo
matai — Juhu Paasikivi ir 
Eljas Erkko, buvęs užsienio 
reikalų ministeris. Juodu at
vyko užmegsti ryšius su ru
sais. Paskui gal vyks į Mas
kvą.

Žinios sako, kad rusai 
siūlo “kiek geresnes sąly
gas.” negu tos, kokių jie bu
vo pastatę 1940 metais, po 
suomių-rusų karo. Smulk
menos da neskelbiamos, bet 
Maskva sako. kad į deiybas 
ji nekišianti “politinių klau
simų.”

Stokholme žinomas ir ki
tas dalykas. Nacių Vokieti
ja esanti nepatenkinta ir ji 
dalysianti viską, kad suo
mių-rusų derybos nepavyk
tų.

Baigti karą Suomijos val
džią daugiausia spiria Suo
mijos Socialdemokratų Par
tija.

Advertisinar Rates 
on Application.
KELEIVIS

636 Broedasy, So. Boston 27, .Mass.

Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXXIX

Senato Ramai Panaikino 
Subsidijas Farmeriains

BILIUS DABAR EINA I 
ATSTOVŲ BUTĄ.

periu manymu, reikia padi
dinti darbininkų algas 3 
nuošimčiais virš dabartinės 
jų normos, kuri yra žinoma 
“mažojo plieno” formulės 
vardu.

Pepperio pataisa buvo at
mesta 56 balsais prieš 12 
balsų.

Kongreso darbų stebėto-

Senatoriai nenori kalbėt 
apie biednuomenės ir dar
bininkų būklės lengvinimą.

Senato rūmai priėmė nau
ją bilių, kuriuo visiškai pa
naikinama bet kokia pašal
pa farmeriams. Kitais žo
džiais. tas bilius panaikina J jai sako, kad atstovų rūmai 
subsidijas. užgirs senato priimtą bilių.

Bilius buvo priimtas 43 Subsidijų įstatu mas dą 
balsais prieš 28 balsus. Da- f!*“ lkl b“;zeho 30 dienos; 
bar jis eina i atsto™ rumus?Jei Kooseveltas tą bilių ve- 
Jeigu jis bus' priimtas ir čia, uo?.- bet Kongre^s da kar- 
jis bus pasiustas preziden- ^a JI pnims, nuo birželio 30 
tui Rooseveltui. kad ji pasi- dienos vynausybė jau nebe- 
rašytu galės farmeriams duoti sub-

Bet yra jau žinoma, kad Einant dabartiniu subsi- 
prezidentas tą bilių atmes, dijų įstatymu, musų vyriau- 
Tada prasidės tikroji kova sybė kasmet farmeriams 
—da kartą priimti bilių ir išmokėdavo po bilioną do
bė Roosevelto parašo pa- lerių.
versti jį įstatvmu. Subsidijoms buvo prieširi-

Senatoriai’Aiken ir i^_ gi republibonaį. bet jiems 
Follette siūlė kompromisinę Pad«° demokratau
pataisą. Jie norėjo, kad T“° buduk" <l™«krata. ima 
Kongresas paskirtų $500.-
060,000 ir už tuos
&‘‘T5 pt^
šeimoms kuriu duondaviai 51';. b“s nepatenkinta gera
mažai uždirba.' dal!s. .B,us.naPa'

tenkinti ir darbininkai. Far-
Taigi, senatoriai Aiken ir meriai reikalaus daugiau 

Lafollette norėjo, kad užuot mokėti už jų produktus, 
šelpti farmerius, butų še'- pradės kilti kainos maistuo 
piama miesto ir kaimo bied- įr. pasėkoje, darbininkai 
nuomenė. reikalaus didesnių algų. Tai

Aiken ir La Follette si u ly- bus pradžia infliacijos, du
rnas buvo atmestas 46 bal-'leris neteks savo vertės, 
sais prieš 29 balsus. Dabartinis subsidijų įsta-

Tuomet senatonus PeP_jtyinas vyriausybei davė ga- 
per siūle kitą pataisą— su-, surnažįnti kainas
s\elninti algų kontrolę. Pep-i gvįestui. po penkis centus 
~~~ '■ .. 'Įuž svarą. Sumažinta kainos

BaltlJOS Gyvento- j mėsai, po tris-keturis cen- 
jams Gręsia Badas. tu>.uz s\a,3; Tiesioginiai ir; T. . netiesioginiai buvo suma-

Moteris siunčia j Vokietiją tintos kainos ir kitiems mai- 
darbų dirbti. sįo produktams — ypač ka-

Maisto klausimas Pabal- vai. miltams ir pienui, 
čio valstybėse yra tiesiog Darbininkų unijos ir libe- 
katastrofi š k a s. Lietuvos, ralai tą senato bilių vadina 
I^atvijos ir Estijos gyvento- Į spekuliantu biliumi.’ Jie ša
jai liko priklausomi nuo ko, kad Kongreso atžaga- 
juodosios rinkos. Krautu-’rei viai, kenkdami Roosevel- 
vės ištuštėjo, o jei kas ir ga- to administracijai, kartu 
Įima pirkti, skiltas maisto kenkia visai šaliai. Atmes- 
kiekis taip mažas, kad juo’ darni subsidijas ir nenorė- 
pragyventi neįmanoma. darni kalbėt apie gerinimą. 

Kuro taip pat stoka. Ne- biednuomenės ir darbinin- 
turėdami kuo šildyti butus, kų būklės, senato ramų at- 
gyventojai yra priversti žagareiviai parodė, kam jie

Ti-a

popiežiui Libanui \ III-tam aiįjantai vėl atsigauna.
Ha j- lfigg metais ir iki šiol .

000. Gi B 17,000 įvairių pra- tarp 800 ar 1.000 žmonių
nai gyvfendavo pasenę vys- PūįUriO £oną. monės įstaigų uždaryta --------------

kat^ik|i ba™y- Visi Pabalčio gyventojai iš- 7,200.
vyti iš pajūrio srities. Naciai sako, kad tai esan-

Švedų spauda nraneša. tb bolševikų viešpatavimo
gal tyčia, kad išprovokuoti

ifi. ono------ T —

čios didikai
Dabar i ta popiežiaus dva

ra susikraustė nacių armija, . spauoa praneša, f- tuv*oie nasėka *Da nirmvai tvčia kad išorovokuoti kad Pabalčio valstybių oku- Lietuvoje paseka. na pirm gai t\cia. Kaa įspiovohuou . vni.:pA a: : t - apleisiant Lietuvą, bolsevi-
tos vietos bombardavimą. Pantai vokiečiai jau tun jšo-abene Ruriion ivai- Val VT tuo načiu tikslu iie pajuno zoną. Y įsame Bai- K.ai t-gaoenę KUsijon iv ai Matyt, tuo pačiu tikslu jie .R. naS masinas ir kitus dirbtu- chillas

Klaipėdos, neliko nei vieno v*y įrengimu
tuo pačiu tikslu jie 

užėmė ir benediktinų vie
nuolyną.

Alijantu karo vadovybė 
išleido pareiškimą, kad po
piežiaus vasardvarį Gandol 
fa reikės bombarduoti, jei
gu tik pasirodys, kad prie
šas tenai stiprinasi.

Stalinas Pasiuntė 
Laišką Churchillui.

Vedami pasitarimai dėl Ru
sijos-Lenkijos sienų.

Anglijos premjeras Chur- 
gavo iš Rusijos dik

tatoriaus Stalino laišką, bet
civilio gyventojo; dviejų 
mylių ruože veikia tik vo
kiečių kariuomenė ir pri
verstiniems darbams paim
ti darbininkai.

Be specialaus leidimo nei 
vienas negali į pajūrio zoną

inmaiKs Roosevelto administraci- 
® 8 jos padėtis yra labai kebluSako, Reiks Kariau- 

Rusija.
Rusija einanti Vokietijos 

imperialistų pėdomis.
Bostone kalbėjo žinoma

sis katalikų radijo komenta
torius ir jų universiteto pro
fesorius. Fulton Sheen.

Jo manymu, šio karo eiga 
yra tokia, kad pas daugelį 
žmonių iššaukia abejonių 
dėl pokarinio pasaulio. Bol
ševikų Rusija vedanti tą po
litiką, kurią savo laiku vedė 
ispanų Karolis Penktasis, 
franzucų Napoleonas, pas
kui vokiečių kaizeris Vil
helmas ir dabar Hitleris. 
Kaip Hitleris stojo karan 
tikslu dominuoti Europą, 
taip dabar elgiasi ir Stali
nas. Jis pasigrobė Pabalčio 
valstybes, pasigrobė trečda
li Lenkijos, o dabar nori ir 
visą lenkų valstybę pasi
glemžti. Bet to neužtenksią. 
“Jei Rusija bandys toliau 
plėsti savo įtakos sferas, ji 
užsimanys visos Europos” 
—sako Sheen. Po kokių 20 
metų su ja reikės kariauti, 
kaip šiandien reikia kariau
ti su nacių V’okietija.

Yra neginčijamų davinių, vyriausybė atsisako skelbti 
kad tą patį daic ir naujieji jo turini. Žinoma tiek, kad 
Lietuvos okupantai, naciai. Stalinas davė atsakymą į

-------------- Churchillo laišką ir kad ei-
Unijos Vadas Prana- na pasitarimai dėl Lenkijos
sauja Didelį Ne- Jlkchu,chiiias betgi pain

formavo tremtinę lenkų vy
riausybę Londone.

Kada Stalinas atmetė 
Jungtinių Valstijų vyriausy- 

_________ , uniJos va- bėg pasisiūlymą tarpinin-
Išn/rikinn 000 ln- SlįnS’. TS”-yTa kauti rusų-lenkų ginče, išnaikino ja daręs Pohtmes Akcijos Ko- premjeras Churchill para-

mitetą. To komiteto vice- laišką, klausdamas Stali- 
pirmimnkas ir desmėji Hill- no nuomonės. Nors viešai ir 
mano ranka yra Thomas neskelbiama, ką Stalinas 
Dums. Jis paskelbė sensa- atsakė. bet Londone eina

. o____ , kad rtisų-lenkų
Jei musų vynausybė ir klausimas dar kabo ore. 

pramonės vedėjai nesiru- Stalinas nenoris tartis su

<_- » ineiti. Kas nepaklauso, bau- darbą.Lietuviai Pnesinasi ūžiamas arba mirtimi ar Sako, kad birželio mėnesy 
Nacių užmačioms, siunčiamas į koncentracijos busią 7 milionai bedarbių. 
Washingtonas gavo žinių stovyklą. Amalgameitų

apie Lietuvos požemio
veikla.

Karo Informacijų Biuras 
Washingtone yra gavęs ži
nių apie vis didėjantį pasi- 
pi iešinimą Lietuvos oku
pantams. Tos žinios sako. 
kad nacių “generalis pata
rėjas vidaus reikalams” 
rugsėjo 22 d. išleido patvar- 
kymą, įpareigojantį apylin- ’
kiu komisarus visame kraš
te organizuot “apsaugos 
skyrius.” Tarnyba tuose sky
riuose yra privaloma vi
siems. kurie turi virš 16 me
tų amžiaus.

Apylinkių komisarai ban-

ponų Kareivių.
Japonai buvo apsupti Nau

josios Gvinėjos pelkėse.
Tarp Finschafeno ir Sai- cjngą dalyką. Būras sako: randai

doro miestelių, Naujosios, jpl- vvriansvhė ir į.i__
Gvinėjos saloje, ėjo dideli

GTnerolo MacArŽS^ E. 
dabar skelbia, kad

ir sunkus

«Iė įsakymą vykinti bet ne- tiai - jie nepašiduoda i 
turi pasisekimo. Apsaugos , • ~ J K 
skyriams gaunami vien tie,

nais. ueneroio iviacAitnuro mybą, birželio mėnesyje A
. A , menka turės saptynis milio-

Amenkos ir Australijos k<i- nup bedarbių. Tai bus pasė: 
reiviai išėjo pergalėtojais. j.a jęa(j sumafės karo už-
JaP?!lai buv® apsupti ir iš pakymai. Tie užsakymai jau . , , , , .
14.000 vyrų tik retas gav o šiandien yra mažinami, bet ?1OS karo °Sx^?Q^cnU 
progos ištiekti. Visi kiti bu- niekas įdaroma, kad padi- buvo ^parduota uz 13,450,-
vo užmušti. .... dinti civilinę gamybą.

Japonai yra labai fana- ------ - ------

KETVIRTA KARO PA
SKOLA VYKUSI.

Iki vasario 14 d. ketvirto-

kuriuos naciai prievarta pa
siima.

DEPORTUOJA LUKSEM-
BURGO KASĖJUS.

Vokiečiai pradėjo depor
tuoti Luksemburgo kuni
gaikštijos rudos kasėjus. Vi
si sveiki vyrai esą deportuo
jami į Vokietiją.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ.
Netoli Pennsusken mies

telio. New Jeisey valstijoje, 
susikūlė du traukiniai. Su
žeista 11 žmonių

SUOMIAI NORI ŽINOT 
RUSŲ SĄLYGAS

000,000 dolerių. Per vasario 
15 d. tikimasi parduot ma
žiausia 550,000.000 dolerių, 
kad sudarius visa 14 bilio-

Socialistų grupė Suomi- dolerių sumą. _ O gal bus
Sudužo Pasažierinis jos parlamente iškėlė reika- parduota ir daugiau. 

Lėktuvas. V . ka^._ . .... ^. . . stengtųsi patirti, kokiomis
Orlajvt* ir jo pa»*zienai r ''sąlygomis Rusija sutiktų 
paskendo Mi&sissippt upėj. darytį taiką. Suomijos rei- 
Mississippi upėje, tarp Ar- kalus Rusijoje dabar atsto- 

kanso ir Mississippi valstijų, vauja Švedija.
pereito šeštadienio rvtą su-į _ . "1 _ ~7 "7^-.
sikulė ir paskendo didelis BANDO PRADURT RU-
pasažierinis lėktuvas. Nu : ^Ų MAIŠĄ ------------ _
kritęs į upę jis užsidegė, bet Dniepro upes alkūnėje WILLKIE BUS KAN- 
greit paskendo, kartu su pa- yra apsuptos nemažos vo- DIDATU.
sažieriais. kiečių jėgos. Pranešimai sa- Republikonų partijos va-

Lėktuve buvo 24 žmones, ko. kad vokiečiai bando das Wendel! \\ įilkie pareiš- 
visi žuvo. Nelaimes pnežas pralaužti rusų frontą ir susi- kė. kad jis <la kartą kandi- 
tis neišaiškinta. vienvt su saviškiais datuos prezidento vietai.

DEMOKRATU KONVEN
CIJA CHICAGOJE.

Demokratų partijos na- 
cionalis komitetas nutarė, 
kad partijos konvencija 
įvyktų Chicagoje. Ji prasi
dės liepos 19 <1.

GRABAI “TIK VOKIE
ČIAMS.”

Lietuvos krautuvninkas, 
norįs įtikti naciškiems oku
pantams. savo krautuvės 
lange deda tokį užrašą: “tik 
vokiečiams.” Ryšium su tuo 
vienas grabų dirbėjas kirto 
retą šposą. Savo lange ir 
tarp grabų jis padėjo užra
šą: “tik vokiečiams.”

Per ilgą laiką vokiečiai 
nesuprato, kad čia yra gud
ri pašaipa. Aišku, grabų dir
bėjas vėliau buvo priverstas 
savo užrašą išimti.

RUSAI BOMBARDUOS 
VENGRIJOS SOSTINĘ.

Maskvos radijas perser
gėjo Vengriją. Jai pasaky
ta trauktis iš karo, arba ru
sų karo aviacija bombar
duos \ onvi u sostinę Riida- 
!><•<! a

miegoti apsirengę.
Dabar, kai rusų armija

artinasi prie Pabalčio vals
tybių, padėtis darosi da 
klaikesnė. Žmonės su baime 
laukia rytojaus. Jiems aiš
ku, kad jei vokiečiai bus 
priversti trauktis, jie pasi
ims visas maisto atsargas. 
Tada seks badas.

EXTRA!
SUBOMBARDAVO PO
PIEŽIAUS KL1OŠTORIŲ.

tarnauja.

Rusų Laikraštis
Grūmoja Suomijai.

Sako, kad Maskva nustaty- 
sianti Suomijos rubežius.

Rusų aiTnijos laikraštis 
“Raudonoji Žvaigžde” davė 
vitriolišką editorialą. Strai
psnio autorius sako. kad 
“rre Hitlerio talkininkai suo
miai» nustatys Suomijos ra- 
bežius.”; Tą padalysianti 
Maskva, kai Suomija bu-

Einant “Keleiviui” spau- sianti “išlaisvinta.” 
don atėjo žinių, kad šį utar- Be to, rusų laikraštis sa- 
ninką Amerikos skraido- ko, kad rasų karo aviacija 
mieji fortai subombardavo be pasigailėjimo daužys 
istorinį popiežiaus benedik- suomių sostinę Helsinkį, 
tinų klioštorių Cassino kai-, Nors Maskva senai reika- 
ne. Tuo pačiu laiku tą vie- lauja, kad Šuorai’a trauktų 
nuolyną pradėjo liuobti si iškaro, ln-t iki šiol ji nv- 
plienu ir ugnimi alijantu ar- pasakė, kokios bus rusų są- 
tilerija. Vokiečiai tuojau lygos. Dabar tą padarė
pradėjo iš tenai bedi “Raudonoii Žvaiuždė

t
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KURI TAUTA KULTŪ
RINGESNĖ.

Amerikiečiai Pleškina Japonus

Amerikos mokslininkas 
EEsworth Huntington yra 
pi. ašęs Įdomią knygą. “Cli- 
mate and CiviMzation/’ ku
rioje jis bando nustatyti 
iv; irių tautų kulturingumo 
laipsnį.

Kulturingumui nustatyti 
jisai pasirenka 12 dalyku, 
btrtent:

1. Tautos iniciatyvą.
2. Tautos išradingumą n 

naujų idėjų vystymą
Tautos

Todėl jie nesitiki Italijoj so
vietų tvarką įvykinti. Nea
polio apylinkės komunistų 
vadas Eugenio Reale aną
dien pareiškė: "Proletarija 
to diktatūra Italijoj nerei
kalinga.”

Kai Stalinas andai panai
kino Kominterną, Italijos 
komunistai net nudžiugo. 
Sicilijos komunistų federa
cija pasakė: “Trečiojo In 

į temacionalo panaikinimas 
.Įleis musų organizacijai ge

riau pritaikyti savo progra
mą prie musų tautos papro-3. Tautos sugebėjimą V.1* Pne..nV. . . t .

kurti filosofines sirtemas. ‘ I w«„‘ra<1,c,« «•'lėtos sąly- 
Igų.

4. Sugebėjimas vykinu/ Tiesa. Sicilijos komunis
tei siekiančius žygius. ra manifestas pabrėžia, kad

5. Tautos galia vadovauti ju galutinis tikslas vra "so- 
įr kontroliuoti kitas tautas. ; cialistinė darbininku vals-

6. Aukštai išvystyta švie-! tybė,” bet jų vadai aiškina,
timo sistema. * kad prie šito tikslo reikia

7. Higijėnos principų prieiki demokratijos keliu. To 
gyvenimo pritaikymas. ; dėl jie siūlo ir “bendrą fron

8. Teisingumo ir dorovini-j *4 su socialistais, 
gurno normos.

< Ji B 31 [VIS, 50. BOSTON.

Ši nuotrauka parodo Amerikos karo 1; ’us ir lėktuvus bombarduojant Rabaulą. didžiąją 
japonų papėdę New Britain saloje. 1.- ilabaulo kila tiktai dūmai ir gaisrai.

Antras Puslapis

Amerikos gėda.
Hollywoodas yra Ameri- 

<os filmų karalija, bet kar- p- j- “ 
tu ir jos gėda. Visokį pado- 1 ..
.' urną pralakę aktoriai ten 
kelia nežmoniškas orgijas.

Kartą Hollywoode buvo 
kilęs didelis skandalas. Fra 
silakęs aktorius Arbuckle

rus.

ba. kuri atstovauja visas di-
.... , . džiasias musų fraternales ir

9 Akmens saugumo iain<- , !t^h-lj)s..kornunistuo£* -vrd ideologines organizacijas, 
9. Asmens saugumo taip? f frakcijos: viena jų re- tautininkų pakvietimą Į tą

P:? in<? politiką, kita •-<eima“ visai atmetė, 
likosi Trockio "tėziu.

Taip pat atmetė jų kvieti-
10. Grožio ir meno savo 

ka, įskaitant prie to archi 
tekturą. Italijos socialistuose taip- ma ir Lietuvai Remti Drau-n runu-j^ vra dvi frakcijos: viena - ‘ •11. Daihortte hteraturo, • • J gija Naujoj Anghjojjų atstovauja kairesnįjį ele 

inentą. kita dešinįjį. Kairy
sis sparnas stoja už “prole 
rarijato vienybę” ir yra pa- 

Kurioj tautoj šitie daly- linkęs i “bendią frontą” su 
kai yra pasiekę aukščiausio komunistais.
laipsnio, ta tauta yra kultu- Tačiau socialistų organa 
ringiausia. “Terzo Fronte.” kain ji ei- ris prasidėjo

skonis.
12. Gamtos grožio pajau

timas: scenerijos. gėlės ir tt
KONCERTAS SU 

MEDUOM.”
‘KO-

KO IR KIEK DUOSIME BADAU- 
J ANČIAI EUROPAI?

“Laisvės” Mizara tuos 
zmones vadina “nenaudė- 

ir piktai grūmoja.

išgėdino mergaitę. To pašė- AbzKoje ji mirė. 
j Dabar naujas 
Federalis teismas apkaltino

skandalas.

nemažai tos rū
šies lietuviškų nenaudėlių 
tuomet krito, o kurie išliko 
-—žino. kad jiems kada nors 
dėl savo judošiškų darbų 
reikės stoti
teismą... 

Aišku, 
bus smas”

prieš liaudies 

tas “liaudies teis
udarytas iš boiše-

aktorių Chares Chaplina, - * j _ - ' ta jiems pavyks ateiti i Lie-uz nepadorų gyvenimą. vie- __ - ... ,
i na mergina. Joan Bany, sa
ko. kad Čalis esąs jos kudi 

į kio tėvas. Ir daugiau: ji bu

tuvą. Mizara jų laukia, kaip 
gervė giedros. Jis džiaugtų 
si ir katutes plotų.

Lietuvis sako: “jei kiaulėvusi auka pikto suokalbio. , .. ...
'kurį padarė Chaplinas. Su lavgu? 'ur.et%J' visą svietą 
•juo'einanti policija ir teisė- •sbadytų. Tiesa, bet va:
jas.

Hollyvvoodo Caliui gręsia
ilgametis kalėjimas ir pini 
ginė bausmė.

Į Dėl pinigų jam pusė bė- 
dos* Chaplinas yra multi- 
milionierius. Bet bus įdomu 
matyti, ar tie pinigai išgel-

Amerisos žmonės, kanu Jie bus reikalingi pirmais bės jį nuo kalėjimo, 
ir lietuviai daug kalba apie pokariniais metais. Tie „ u i •
tai, kaip bus po šio kaio. 500,000 tonų sudaro 18 nuo- Komų bendrakeleivis.
Kalba apie maistą badau- šimtį visų riebalų, kuriuos Keista, bet Chaplino be
jančiai Europai. Daugelis suvaitoja musų šalies žmo- da kartu yra ir komunistų ra” Lacis.
galvoja‘.aip: turime racio- nės. Ar viena Amerika pa- bėda. Nors Čalis milionie- žinoma
navimo knygeles ir gauna- jėgs tiek duoti? Dabar, rius. bet jis buvo ir yra ko
me vos tiek, kas skilta. Kaip einant “lend lease” įstaty-į munistų bendrakeleivis. 

Pasibaigus tautininkų tus, kada Europoje atsiras mu. savo talkininkėms Ame- j Ir šiuo žvilgsniu bus įdo-

bolševikų pišorius ragų da 
neturi, o jau grūmoja !

Ką tai reiškia: psichopa
to kliedėjimą ar girto zau 
ną?

Lietuviška gegutė.
Rusijos “vyriausio sovie

to” posėdyje buvo pastatyti 
kalbėti ir Pabalčio valsty
bių kvislingai. Nuo lietuvių 
kalbėjo Paleckis, nuo latvių 
—komunistiškas “skabaput-

Paleckis “fašis-
tavo” nepriklausomos Lie
tuvos šalininkus; Lacis— 
Latvijos. Pastarasis, beje,

“seimui,” buvo Brooklyno dar 400 milionų pilvų? Eu- rika duoda menką nuošimtį' mu matyti, kaip dabar jie atsiminė, kad Amerikoje 
s “Vienybės” koncertas, ku- ropos žmonės badaus ir visų savo maisto produktu, aiškins “draugo Čalio” bė- gyvena Latvijos atstovas

dviem valan- šauksis Amerikos pagalbos. Jos gauna apie 13 nuošimti, das. Bilmanis. ir ji bolševikiškai

Ju ne- h* daugiau—reikia planuoti, laikoma 200,000 tonų rieba- Tris kartus vedė. su ketvir- na latviškas gaidys Bilma-

nojimu.
kr 
k
siuntinėjo ~
irus žymiausiems pasaulio kad vienybė darbininkų kia- dotuviu paveikslai, 
antropologams, istorikams, sei reikalinga, tačiau pabrė- buvo.
-rnAi’trarumo irV7I ^CUUJIIC JI LrtiLmc untn-V. IVIV OVBV-’r
ritetams. kurie gerai pažįs
ta įvairias tautas ir jų kul
tūrą.

Ir atsakymus jisai gavo 
da prieš karą. kuomet tautų 
taipe da nebuvo tokios ne- 
anykantos. kokia yra dabar. 
Taigi tuos atsakymus gali 
ira skaityti bešališkais ir 
teisingais.

Pasiremdamas šitom stu
dijom, prof. Huntington ir 
paiašė aukščiau minėtą sa
vo knygą. Tautų kulturin-

vio L- oritia, zvau Pag a 1 i a u, “Vienybė 
“Nesąmonė butų agituoti už skelbė. kad dainuosiąs Vadidele oolitine Suvienvtu Da - -------’ Y - - * bės vynu, tą pat? daro kitų 4UV,vW tonų. siaurės Ame-dideię pontinę su vieni tų Da. nagaitis, kuns atvykstąs įs va]gt4iu vvrai rika galės pridėti ”

bininkų Partiją, kuomet gy- Chicagos i šita “seimą ” y U-i j • •
vunia atskiros anarchistu Rn- S . .? ApSKaieįUOta. kad mini-vuoja atskiros anarchistų, Ko- >epasirode ir us scenoje. Fnrn
mos kataliku, republikonų. de- “Amprikos’’ kore^nonden m . zmoS^us dieta . , 1(?
.nekratu, socialistu ir komuni- J™ ", koiesponden p0Je turės but 200 kalon-
stu partijos. Politinė ir idėjinė JŲ dienoj. Amerikietis 'įdu-

“Iš scenos aiškinta, kad p. tiniai -unaudoja 300 kalon- 
Vanagaitis turėjęs išvykti jų. Tad išmaitinimui Euro- 
Chicagon, o tuo pat metu p. pos žmonių reikės gauti
Vanagaitis sėdėjo balkone ir mažiausia 500,000 tonų mažamečius ir motinas bent 
gardžiai juokėsi “ aliejaus ir kitokių riebalų, stiklu pieno kasdieną, i me-

vienybė tarp šitų partijų butų 
mechaniškas. ne natūralūs 
daiktas. Kuomet nėra vieny
bės žmonių galvosenoj, tai Su
vienytos Partijos sumanymą 
reikia atmesti.“

Ištikro, kokia gali butigumą jisai skaito laipsniais.
Kultūringiausia tauta gau- vienybė tarp žmonių, kurie 
na 100 kulturingumo laips- nenori išsižadėti atskirų
inų. o mažiau kultūringos— 
mažiau laipsnių.
'' Daugiausia kultūringos 
ir civilizuotos tautos bei jų 
šalys yra sios:

Anglija.
šiaurės Francuzija,
Olandija,
Danija.
Šveicarija.
Vidujinė Vokietija.
Jungtinės Am. Valstijos.
Joms skiriama nuo 10O 

iki 96 laipsnių kulturingu
mo.

Arti to paties laij>snio 
stovi Belgija. Švedija ir 
Norvegija.

Suomijai skildama 94 kul
turingumo laipsniai.

Lietuvai. Latvijai ir Esti
ja’—88 laipsniai.

Lenkijai—72 laipsniai.
Rusi iai—62 laipsniai.
Vadinasi, kulturingumo 

ir civilizuotumo žvilgsniu 
lietuvių tauta stovi 26 laips
nius aukščiau už rusus.

partijų'

APIE TAUTININKŲ 
“SEIMĄ.”

Brooklyniškės

100,000
tonų.

Dabar apie pieną. Jis yra 
būtinas vaikams, dar nesu- • 
laukusiems 14 metų

Tik po to, kai Joan Bany koje; gyvena ir nenori vykti 
gavusi nuo Čaplino “gyvą į sovietų “rojų.” Kokia čia 
kraitį,” jis apsivedė su ket- naujiena? Butų naujiena, 
virta “šešiolikine.” jei Pruseika pasakytų, kad

i Tas Čalis gyvena “in a .io padai jau neprišalę prie 
am- vvrong place.” Bus gerai, jei “flioro!”

AR GALIMA SOCIALIS
TU IR KOMUNISTU 

VIENYBĖ? x
Šitas klausimas dabar yra 

keliamas Italijoj. Komunis
tai tenai yra daug sukalba
mesni. negu kitose šalyse. 
Tam yra dvi priežastis. Vie- 
ra, jie nusidegino nagus vy-

žiaus. Jis taipgi reikalingas Dėdė Šamas jam parūpins To nebus. Jei Andiulis 
nėščioms moterims. tokį “burdą,” kur nesišvais- norėtų nusiųsti jį į Rusiją.

Kad aprūpinti Europos j to “šešiolikinės.” Pruseika ir savo liežuvį
M ............ įšaldytų.Ak. gražiai ir įspūdingai!

“Kingfish” karalystė.
Louisianos valstijoj eina

Jungtinėse Valstijose far- varde labai unarava—Bajo- rinkimų kampanija. Vasa 
meriai atidavė kiaulėms 14 ras. ' rio 28 d. bus nominuoti yal-
milionų tonų centrifuguoto Nors pavardė bajoriška, stijos gubernatorius, vice- 
(atskirto nuo riebalų) pie- bet darbai lyg ano gerasir- gubernatorius ir kiti. 
no. Daug ir maslionkų tuo džio zokoninko: Gavęs pėr4 Gubernatoriaus vietą nori 
keliu nuėjo. Gerą dali ar di- vieną ausi, jis atsuka ir kitą gauti “šokių saliono” žmo- 

kokią našta davė "lend-lease” pagalbos džiumą to pieno galėsime —mušk. brolau, aš paken- gus, James Davis. Jis para 
ir Anglija* už dešimtį bilionų dolerių. ’ .......... .

Amerika Maitina Raudonąją Armiją.
tus laiko reikės 1.666,000 SLA organas “Tėvynė” 
tonų pieno. Pernai metais turi redaktorių, kurio pa

Komunistai per ilgą laiką Tai yra milžiniška suma. 
šukavo, kari Rusija šio karo Vien Rusija yra gavusi už 
metu neša “didžiausią naš- 83,550,000,000! 
tą.” Tik pereitais 1943 metais J10;.

Bet tie patys komunistai Amerika savo talkininkam 
da nėra sakę,

Ameri- neša Amerika
kos” korespondentas apie ypač Angli ja. Pastaroji juk O ką gavo Rusija? 
ią “seimą” sako štai ką: seniau kariauja, negu Ru- Rusija gavo 343.000 tonų

sija. miltų. 277,000 tonų cukraus.
Tik nn t n kai Tphprann 324.009 tonu kenuotOS mė-

duoti badaujančiai Euro- tesiu... duoja kaip demokratas, bet
pai. New Yorke buvo tauti- faktinai jis yra nabašniko

Bet to neužteks. Europos ninku sąskridis. Jį ruošė tie Huey Long “kingfish” žmo-
žmonėms reikės ir mėsiško patys 
valgio. Apskaičiuota, kad seime

zmones, kurie SLA gus. Pagaliau, vice-guberna- 
Chicagoje atsisakė toriaus vietai yra peršamas

karą butų pralaimėjusios— Simų. 
tik po to komunistai uždarė1 Tiek duota.

galėsianti duoti pietų Ame- sakė: mes Morrisono kampanijai
neskaitant rika, neprašant įš Australi - “Per tiek metų su jais dir ten išleista į 8200,000! O

“Vasario 5-6 dd. New Yor
ke buvo tautininku suvažiavi 
mas, kuri
Šaukėjai Įdėjo
jų pačių pa.-
siųsta per 30,000 laiškų- Pa
vyzdžiui. tik Susivienijimo L.
A. apie 15,000 nariu gavę kvie
timus po du kartu
ševikų ‘Laisvė’ gy 
du kvietimus. , ,f , ,

“Seimo pradžia suvėlinta vi- '*ąrnų 
su jxis<alandžiu.
radiio programas smarkiai

_____ kad Anglija ir rika. toli gražu ne viskas, žmonėmis. Ko neduos pietų žmogus. Užmiršo jam pada-1 Juokdariai sako. kad
p - Amerika tyčia nesiskubina Rusija taip pat šelpia Ang- * menka, galės duoti šiau ; lytas “ronas” ir dabar jis Louisianos demokratų ma-
rer vietines ., . frnnta” O liia Aakvkite ar Anginai ir rės Amerika —Jungtinės rašo: sina tun aitvarą. Norit zi-

radijo programas smarkia* bi1V0. komunistai^darė, Amerikai tai nėra didelė Vaisri> ir Kanada. “Seimas New Yorke pra- not, kaip jis atrodo? Tai
būgnyta, kviečiant visus New . . . • • nP»ię:Tnjmtft,, naštaQ T-/n k,,.- -ėjo gražiai ir įspūdingai, stambaus kapitalo interesai.
Yorko lietuvius susirinkti i ; ‘ p n A •-----įais ketais Antrais me", Nutarta surinkti milioną pa-i kuriem pakvipo Louisianos

aliejus!
prhsimanytų našta? ... Taip bus pirmais po1^" : e,°

Bet Anglija ir Amerika niais metais. Antrais __
giai 9:30-, „C, -lygiai io vai.. ,tA^ku: k°d1?': Tjdį bc«aS nearia, U- jos neSmetinė- tais gali but kiek blogiau. ,a^į
laikrodžiui mušant, seimą ati- Movoje, tyli ir jo klapau- ja sa.otąlkin.nkei Rusijai, nes bus išsemti atsargu šal-i. llkra
darvs maioras La Guardia ’'kai uzsieniuose • Ar n< geda musų komunis- tiniai. Je’
Bet io vai rvte salėie nebuvo Visi žino. kad Amerika tams. kūne, nežinodami Bendrai imant, skaičiuo-
Bet 10 rai. rjte d?bar turi didelę armiją, faktu nuolat .priekabiavo ir jama taip: blo;

Yorko lietuvius susirinkti 1 : . . . ' -
Pennsyl van ijos viešbuti ‘ly- ka’ri™miL

poezija, tik prozo- Maskvos kiškio pyragas.
Rusijos “autonominė res-

nei 200 asmenų.
Vien užsieniuose yra keturiflarytas tik 10:3b vai. ryte, . , . .

l»et majoras La Guardia vi«ai ’TOihonai musų kareivių. Ki-
ti milionai dar randasi musų i 
šalyje.

buvęs Amerikos ministeris . Tiems kareiviams reikia 
Lietuvai p. Norom, bet jis ne- Rinklų, reikia drabužių 11 

maisto. O priedais, Amerika 
turi duoti maisto produktų 

nei savo talkininkams, jų tarpe

nepasiro<lė....
“Buvo skelbta, kad dalyvaus

pasirodė/
Nois salėje nebuvo

kindami “proletariato dik- 200 žmonių, ir tie patys ne įr Rusi iai. Paskiausias ore-▲ _ • i i y . • a _ “ — - *

šmeižė Rusijos talkininkes atsitikime 
Ameriką ir Angliją?

Komunistai neturi tokio

Kažin, ar p. Bajoras da ,... _T1 .
aną,.™ atsimena, kad SLA remia Pubhk? Ukraina darys su- 
ausiame Amerikos Lietuvių Tarybosjtartl su Lenkija tik ne su 

voilrla^ Ar iie non-ž-mirian 1 bet koklfl. O SU Vandos V 3-
ogia 

Amerikos žmo vAi’kla.^ Ar ii« npir/rniršn Det KOKIS. O SU VanflOS Va-nėms teks aukoti trečia:y6*?‘ ĮArj-1t v^’silevskos Lenkija Tainio kad ir pats dirba New Yor- , ,L,enK,Ja-,.. ia‘P\o nuosimų to maisto, kiek jo v T. f . TarvbrtU? skelbia Maskvos radnas.dalyk "kSp geda- Jie kai- karn”Vai k°
ba. Ras ateina ant liežuvio. r«*ik«f,i kari mnma amkri. ^k’ rie gen zmones. 

Demokratas

SĖDĖJIMO STREIKAS 
LIGONINĖJE.

taturą” po pinuojo pasauli- visi buvo delegatai, tačiau 
nio karo. Antra, Italijos ko- per radiją tautinkai pasigy- 
munistai jaučiasi, kad jie rė, kad jų “seime” dalyvaii- 
pertoli nuo Rusijos ir Mask- ją “500 atstovų.” 
va negali jiems daug padėti. Amerikos Lietuvių Tarv-'000 karo pabūklų ir maisto. | sąlygį

zidento Roosevelto rapor
tas parodo, kad iki šiol A- 
merika yra davusi savo tal
kininkams už $18.608,000,

gen
Kad jis ragus turėtų!

Tai yra naujas “kiškio 
pyragas,’* kurį iškepė Mask
vos kukoriai. Stalino dikta-

reikštu, kad mums, ameri 
kiečiams. po šio karo teks
veržti diržus. : 1941 metais suiro Stalino- turos režimas dabar sakys:

Ar taip bus. ar nebus--at- Hitlerio “krauju cementuo-: Ukraina yra autonominė 
eities klausimas. Čia mini- ta” sąjunga. Lietuviai, ken- respublika ir gali darvt su-v i* ____ < :• > •• __ •Col imbus ligoninėje. Ge- mi skaičiai, aišku, nėra pil- tėję bolševikų okupacija, tartis, su kuo ji nori. 

orgia valstijoj, apie 100 ni. Jie nebus pilni iki baig- sukilo prieš okupantus ir iŠ! Well, savo diplomatijos 
slaugių buvo paskelbusios sis karas. Gal bus taip, kad vijo juos laukan. Tų kovų j bolševikai mokinosi pas tą 
sėdėjimo streiką.. Protestą- badaujančiai Europai rei-j metu, ypač Kaune, žuvo, čigoną, kuris svetimu ark- 
vo dėl pasunkėjusių darbo kės daugiau duoti, o gal ir, daug žmoniu — darbininku j liu joja ir rėkia: “vyrai, lai- 

G. D. i “ *mažiau. lir studentų. kykit vagį.’ St. Strazdą*.
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KAS SKAITO, RAŠO I AMERIKOS I IETUVIU GYVENIMAS K V \ •» ► ' * . i

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Amerikiečiai Brenda Krantan
Brooklyno lietuvių organi
zacijos remia New Yorko 

Lietuvių Tarybą.
Musų lietuviai komr nis

tai rėkavo ir pravardžiavo 
New Yorko Lietuvių 'I irv- 
bos veikėjus, neigė jų nu

li lietuvių kriaučių susi- 
- c . rinkimo.
Sarusio 26 d. Amerikos 

Lietuvių Pi-iečių Kliubo na
me buvo kriaučių 54 sky
riaus metinis susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo daug

dirbtus ir dirbamus darbus.į kriaučių. Iš Amalgameitų 
O po savo “demokratinių1 Unijos Nevv Yorko Joint 
lietuvių’’ suvažiavimo jie Boardo atsilankė tiade ma- 
tiesiog pradėjo iš kailio nėr- nadžeriai, J. Gold ir P. Ar
tis. Visur tik fašistai ir vai- noni. Jiedu musų kriau- 
dinosi jų galvose. Mat, tą čiams pasakė po gerą pra- 
svaigulį Įgavo nuo to šuva- j kalbą. Kriaučiai neapsiriko 
žiavimo. kuriame jų burės atėję i lokalo metini susirin- 
sudėjo apie keturis tukstan- kimą. Jie išgirdo, kaip stovi 
čius dolerių. Girdi, visas
svietas eina su jais.

Bet komunistai yra smar
kus tik savam sąšlavyne, tik šiuo
savo avelių mitinguose ir su- tiems daibininkams yra kuo 
važiavimuose. Tikrumoje susidomėti. Prie Rooseve’to 
jie yra bejėgiai. Tos masės,; administracijos darbininkai susi t lietuTis nesiduos 
apie kurias jie tiek daug kai- ■ daug ko atsiekė, {statymas glušbui save |eisti,-ūsams, 
ba, ju neseka. Pažiūrėkite i apie 40 valandų daibo są- j 
faktus, kas atsitiko Brook- vaitėj yra puikus ginklas 
lyne. darbininkams, jų kovoje

kriaučių rei-musu unijos 
kalai.

J. Gold nurodinėjo, kad 
, i momentu organizuo-

Italijos pakrašty Amerikos kareiviai iššokę iš laivo brenda i krantą.

nuolĮ. Tuomet jie pradėjo MONTREALO LIETUVIŲ 
bombarduoti tą “tėvą”—pi- ŽINIAI,
nacais ir popiergaliais, šis Ateinantį nedėldienį. 20 
turėjo nešdintis Į kitą už- vasario, Kanados U .tu . ii

Taryba rengia Montrea.e 
Lietuvos nepriklausomybė 
paminėjimą. Pia tižia 1:3» 
vai. popiet, lietuvių parapi
jos svetainėj. Kali ės adv. 
Bagočius iš Jungtinių Vals 
tijų, Lietuvos generabs ko 
sulas pulk. Grant-Suttie iš 
Toionto. ka tik atvyk; si iš

kampį.
Taigi, taigi—“žilė gal

von, velnias uodegon..?
Mirė Ablsliunienė.

Vasario pirmą čia mirė 
senyva moteris. Julija 
(Remkus) Ableliunas, gy
venanti 21 Fox st. Paliko Anglijos p. S. Stankuvienė
nemažą šeimą ir aštuonis u* vietos 
anukus. Buvo pašarvota Dir- Robinas, 
sės koplyčioje ir vėliau pa
laidota šv. Jono kapinėse.

Tokie šonkauliai.

klebonas kun. J. 
Dainuos trys cho

rai. Po prakalbu bus vaka
rienė. Dalyvaukite visi.

K. L. Taryba.

kad jį pavergtų. Jei rusas 
nori but laisvas ir nepriklau
somas, tai kodėl lietuvis tos

į pramogas ar suvažiavimus 
iie nepalikdavo ir taip vadi

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS. namų “šonkauliu” — žmo

- CHICAGO, ILL.Musų visuomenes veikė
jai turi bėdos. Važinėdami Gražus vedybinio gyvenimo 

sukakties minėjimas.
Antanas Adomaitis su 

žmona sausio 29 d. suiuošė
nelių. Bevažinėdamos su vy- surpryzo parę Franui

Lietuviai pardavinėja karo kaip giyžo iš Brooklyno, fais J°s IPrat0 Kera' ir jo žmonai Adomaičiams.
____ •_________________ v-aa iU.i_____ ___________ » _ • Ino rao-jiiti Tlanur mo tikm< » • ■»»paskolos bonus.

New Yorko Lietuvių Ta- pneš išnaudotojus. Senatvės teisės negali turėti? Šis ka-: Worcesterio Lietuvių Ka- ka,m ,PasilOfy 
ba ruošė Lietuvos neori- pensijos yra didelis pliusas - , v«toma«iw. lhm- ro Bonu Komisiios susirin- ^ak?ja, . .ad

bet toji “delegacija”’ mažai las ragauti. Dabar jos tikros kurje gyvena Marųuette 
kam pasirodo. Žmonės pa- ekspertės ne vieną, bet po iparp0 kolonijoj. Tai buvo

ryba ruošė Lietuvos nepri 
klausomybės 26 metų minė 
jimą vasario 13.

ras juk vra vedamas už liuo- 
svfce visu tautu ir tauteliu.darbo žmonių naudai. Ne-

Webster darbo apdraudos įstatymas
, vietines >Ta puikus dalykas. Ir visko Komunistai gązdino lie- 

lietuviu oreanižaeijas, kad pasiekta prie Roosevelto ad- tuvius Smetonos režimu, 
ir jos paremtu ta darba, nu- ministracijos Bet sjmet pr.- Smetona, jau mirė, jo nėra. 
pirkdamos po kelius tesėt- P«?>a PVz‘(le,n,tmi?1,llnkl’ Ku0 ‘latJar m“sV P?nktako- 
tus tikėtu i virš minėta pa- “a>- Gok> to?<? nur"- !ai ^2dins .lietuvius? A.
rengimą.' Organizacijos at- ^ė, kad organizuoti žmones Smetonos mirtis, tai di- 
siliepė ir kuo prielankiau- lais lurel4 susidomėti. Jeigu džiausiąs smūgis komunis- 
šiai. Kriaučių 54 skyrius Kooseyeltas ar iam panašus tams. Nenuostabu kad jo 
nupirko 100 tikietų, šv. į linkimus tik tok[ ture- verkta Pruseikos. Tysliavos
gio draugija 50. Amerikos ‘V '?m« darbininkai, o ne ir Bimbos Demokratiniai 
Lietuviu Piliečių Kliubas kokį atžagareivi, kuris visus lietuviai diktatorių neverke 
25. Central Brooklyno Ame- darbininkų laimėjimus pa- ii neverks!
rikos Piliečių Kliubas 10. lal<Įotu. - , Kada bus laisva ir nepn-
Long Island City Amerikos B’olis P.Arnom Ribėto klausoma Lietuva, tai su- 
Lietuvių Piliečių Kliubas 5, trumpiau, bet ir jo kalba bu- prantama, nuo Lietuvos 
Amerikos Lietuvių Girtinas- vo įspūdinga. žmonių priklausys, kokios
tikos Kliubas 15, SLA 38 Atsilankymas tų dviejų tvarkos iie norės. Amerikie- 
kuopa 15. LSS 19 kp. 10. Joint Boardo trade mene- čiai galės patarti ir reikšti 
Kur tik N. Y. L. T. kemite- džerių paskatino musų pageidavimą, kad Lietuvos

ro Bonų Komisijos susinn 
kimas įvyko sausio 27 d. šv 
Kazimiero mokyklos svetai

ji nusiminusi, keliatą kaušų išgena. Irsu jp ženybinio gyvenimo 25 
bijanti. Mat, tame jomis tikra bėda: namuose mctų sukakties paminėji- 

vadovavo naujas nepaliksi. Non arnenon. mas> tikra lietuviška viešna- 
bet tun važiuot su Cicilija į

kažko 
seime

nėję 1’TusirinlrimaV "atidarė Tlo-los Arklio raitelis, su bet tun važiuot su ocmjž neje. susmnKimą atiaa.e trv«Įrtu numeriu Dr Grai- Braziliją — atsiprašau, pirm. Juozas žemaitis. ^9-UKtu numenu, nr. <jiai •-— ciunas. Taipgi vienas Bosto- bostoną ai kil* vietą, n-t
no pryčeris. Lietuviškoji nuvažiavusi ji tuoj jieško 
traicė todėl mano, kad tai “pastiprinančių 
reiškia nelemtą ateitį. Je,

Trumpai apibudinęs šio su
sirinkimo tikslą, jis persta
tė kalbėti p. Melvin Mor
gan, ketvirtosios karo pas- .knlns hpndrnin VrvrrntPtn labai bloga .

Good luck, boys!
Worcesteryje vaikšto gan

dai, kad M. Staliuiionis, J. 
,T. _a . , . , Karazija, J. Šalariejus ir
Woi cesteryje randasi bent Motiejaičiai ketina atgai- 

kelios stotis, kunose parda- vįntj Lietuviu Socialistu Sa- 
vmejami karo paskolos bo
nai. Stotvs randasi seka

kolos bendrojo komiteto na 
rį. Morgan nušvietė šio va
raus svarbą ir visus lietuvius 
kvietė dirbti, kad vajus iš
eitų pasekmingai.

ir — vaik
što. kėdes vartydama.

Butų geriau, kad vyrai to
kias savo “šonkaulius’’ pa
liktu namuose.

Apsivedė.

ge. Joje dalyvavo gražus 
1 buris tos kolonijos gyvento

jų, lietuviu. Buvo lietuvių i 
iš kitų kolonijų. Jubiliatai 
susilaukė daug sveikinimų 
ir dovanų.

Stalas buvo g ažiai pa
puoštas. ant jo bubėtas si
dabrinių gė’iu—dovana Ale
nos Milerienės. Tomis gėlė-

_. ... . . mis pasipuošė visi PokilioŠiomis dienomis apsivedė įap-yįai “ . . ,, .a
Antano Grabausko duktė X . * •-» .
Ona. su korooralu John H. Be'e; Alenos MilenSner 
Warrington. Vestuvės įvyko tarnauja Dėdės Santo

o vestuvių ariF! °Je-

tas tikietus pasiuntė, visur kriaučius ateiti ir išgirsti, tvarka turėtų buti demokra

iungos 40-tą kuopą. Mat,
. 4 tų vyrų krūtinėse da plaka vasario pirmą

mose vietose. lietuviškas kraujas. Ir links puota buvo suruošta jauno-
Sv, Kazimiero, parapijos^... rbr. sios tėvo namuose. 41 Hollv

klebonija, -tl providence vajsjus Socialistu kuooa w°°d gatvėje, 
street 

Aušros čia tikrai reikalinga ir turė- 
tu pasisekimo. Good luck to

eina. icma į > asai iv pi. ajiii^wii«i, jie pii^iiij^i „2 Vemon st
lr tos organizacijos nėra "j08- Atsitikus nelaimei (su- Amerikos" Lietuvis,

fašistinės. Kaip jos buvo, "‘‘g8 Sauna.12?o- dentystę įkėlė Dekanozo- y
taip ir vra pažangios lietu- °?are a\U0‘ ™s; ° ne L,etuv.?s. 1,au<i's', ’—-

- ’ - r - - * - nius dolerius pašalpos. Nuo Bet musų penktakojai to!

Moterų kliubas.

Turėsim slaugę.
Ponios Stolgaitienės duk- 

lelė Alena Stolgaitytė už
baigė savo mokslą North 
Kigh mokykloie. Dabar ji

nų organizacijos 
prato

Jcs su- Jiems Pa-
Jonas Dvareckas, 99

Ward st.

Šiai puotai vairius gam: 
musų gasnazinės: 

Mlllor
nė. Mrs. Kilkus ir Mrs. Ado
maitis.

Puota užsibaigė gražioj? 
nuotaikoje. Beje, Pram s 
Adomaitis yra senas A - 
mour kompanijos da bir.ir

Vrz—TA. ■ k’

Worcesteiio Moterų Pilie 
čių Kliubas da jaunas, bet 
jau turi- apie 400 narių.
Taipgi jis turi savo chorą iš
25 gabių moterų, kuriam va- ?kugė. w ,
dovauia Marijona Meškis- ‘ to.gaiciai gyvena 17 Mol- 
nė-Jablonskiutė. Daug kar- r en st- Jaunai ai Alenai lm- 

worceste- Giu gero pasisekimo.
Nuo Kružiunų.

pirtuv reikalą paremti vie-'bl įelio prasidės vienos ap- ”vnori suprasti. ~ 1 Juozas Žemaitis
ningą lietuviųi darbą naudai įmokamos savaites knaueių ledos prezidentas ir tiek.,
Jungtinių Tautų karo pa-' 'akacijos. lie įeiKa.ai Musų kriaučiai gerai su-: Worcesterio lietuviai v a

Jos perka karo Griaučiams buvo įdomus 11 pranta penktakojų triukus, kviečiami ateiti i bile vieta, -k" Hnįcminn
jie viską sužinojo pereitam pereįtari lokalo susirinki- kurion iiem< vra narankiau ' • nnKsmir}°Nusirinkime ereliam iokuio susinnKi Kunon jiems yra paranKiau, necius savomis
bu&i uiKime. me* kuname buvo daug; ir pirkti karo paskolos bo-
New Yorko Ltetudu tX° žmonių, musų penktakojai nuš. fam kliubui vadovauja
i?-? 'iLiM >yg aurkes lindo po sooiu.Į Siame susirinkime, didelio motervg (Iarbuotį.

stangų
bonus, aukoja kraujo, re
mia Raudonojo Kryžiaus 
vajus ir daro rinkliavas 
ŪSO organizacijai.

38 Pro-

pramogo-

lanko Memorial Hospital Gas. turi gera darbą urjiuf 
Schcoi of Nursing. Mokslą savv narna. Turizmą, kų ’- 
Laimis ji bus registruota tarnauja Dėoės ^ario arm 

joje.
Mes, Ar tanas ir Uršu'ė 

Mickevičiai, iš Gaiy. Ind.. 
Pranui ir io žmonai linkime 
sulaukti jų auksinio jubilė
jaus.

U" f ui ė Mickeviči^nA.

NeDariant to kiek New 1 °?‘ ..eiPe - mvs’4 j0' Jie žino, kad masės, apie \ entuziazmo iššaukė Bonu.'MepaisdUL lu, t\ivt\ ancvv vaia_ vad us naremtu ios _ ____________ u iTir _ -a.a. • i._  t____ :

LAWRENCE, MASS. 
Bus didelės prakalbos.

Yorko Lietuvių Taryba iš
parduoda karo bonų, kiek 
pagelbsti Raudonajam Kry
žiui ir ŪSO organizacijai, 
musų komunistai ją biau- 
rioja ir tiek. Toks biaui loji
mas tiesiog pasipiktinimą 
sukėlė prieš nepraustabur-

kai,., kad jis paremtu jos ulp“ m^«j SMS S Sta tX?ė Anefė Va? Ateinanti nedeldienį 20
rengiamą Lietuvos nepri- Tintojo -n.-__ iie »«vs. u;„t- centą nienene. ^neie vai- vasano Lietuviu Ukesurengiamą Lietuvos nepi 
klausomybei minėti masinį 
mitingą, kuris įvyksta vasa
rio 13 d. Webster Hall, 
New Yorke.

Nevv Yorko Lietuviu Ta

jų neseka. Jie tada didvv- i Dvareckas. Jis sakė: kiek- £ara?0’ Li.etpyiTJ
kai maža žmoniu. o jie vienas ir kiekviena, kurie ru’ ,K 1 rūbo svetainėje, 41 Bei-

keley st., bus dideles prakal
bos Lietuvos Nepriklauso- atsitikimas, 
mybei minėti. Kalbės maio- bažnyčioje

PROVIDENCE, R. I.
Mirė lietuvis gydytojas, 

Jurgis Mantus.
Sausio 24 d. čia buvo to! s 

Šv. Mykolo 
staiga susirgo 

lietuvis gyd yto j as, J u1 gis 
Mankus (jis vadinosi Geor
ge Minkis). Ligoni paėmė 
iš bažnyčios ir nuvežė į na
mus. Neeinant geryn iis bu
vo nuvežtas į St. Jcsenh li
goninę. Bet ir ligoninė'-e 
jau negauta paga’bos. Po

’ių valandų jis mirė.
Mankus susirgo II valan

dą ryte; mirė 6 valandą va
kare.

Jurgis Mankus buvo 37 
metu amžiaus, gimęs Pbila- 
delphijoi 1906 metų balan
džio 13 d. Mokslą bar ė 
taip pat Philadelphroi. Pro-

nai, nai nia^a zaiįvinu. u vienas ir ^viena, Kuue yiktorra Jasivkaitienė. Elz- 
ateina organizuot; Bet kai pirks uz 1.000 (iolenų bona. bkta Mažeikieng, Ona Bu. 
ateina Šimtas ar kitas, tai jie gaus svarą sviesto dyk ii. Sargunienė.
be,e<naL peiktas entuziazmas rodo, Thompsonienė, Valkavičie-

kad Dvareckui gan but ker- - - ‘................. - - -Tas vienas faktas rodo.
ryba prašė, kad Iokalas nu- pa(j kiekvienoje organizaci 
pirktų šimtą tikėtų — - -

nė ir daugelis kitų. Garbė
tarnas šposas. Daugelis toms moterims! Geriau dai.

,as Meeban, Pašto viršinin
kas Cronin, kun. Bakunas. 
S. Mockus ir “Keleivio” re-ounCAC pirktų šimtą tikėtų, po /o 1oįG kur tik priklauso mu«u nirks bonus ir rezultate— • - u?1* S. Mockus ir “Keleivio” renius bimbistus. Jiems ant GentUS; kiekviena Lokala< • * ž. Pn.,aus^ ,s b0,iys 11 iezu*tate nuot ir visuomenišką darba daktorius Michelsonaskeršto net šv. Jurgio di augi- cen5us ™ - X. lietuviai, jie tun skaitlingai Mister Dvareckas, koman dirbti karčiamoi ha "ak;onl’s. J?1?,;’?• __ a..— i___„j. Pneme NA LT laišką n 86 iankvti tu orpanizaciiu susi- •au svaru avieatn’ h ^gu arciamoj a gG dainuos P. M. Chorasja išrinko delegatus į smeto- 

nininkų fašistu seimą. Nors 
ji neturėjo to daryti, bet da
rė todėl, kad bimbistai visus 
lietuvius ėmė fašistuoti, ko- 
lioti.

L. Pruseika. kartą rašy
damas apie buvusią Pitts
burgho Konferenciją, pasa
kė: žiūrėkite, iš tokio Broo
klyno nei viena didesnė or
ganizacija nepasiuntė ten 
savo delegatų. Pruseika sa
kė. kad organizuoti lietu
viai nepritaria tam seimui. 
Tai buvo perankstvvas 
džiaugsmas. Organizacijos 
pritaria, bet organizuotos 
komunistinės klikos neku
riose organizacijose mecha
niškai pastojo kelią. Bet nuo 
to laiko musų lietuviai su
prato, kad reikia lankyti or- 
ganizaciiu susirinkimus ir 
nesiduoti komunistams save 
vedžioti. Lietuviai pradėjo 
skaitlingiau lankyti s'isirin- 
kimus ir musu komunistų 
“įtaka” nusmuko iki nulio, 
ju “antras frontas” prieš su 
sipratusius lietuvius nuėjo 
vėjais.

, . . . . . lankyti tų organizacijų susi- su svaru sviesto! i.ovnn - z. • > -x-
balsais prieš 41 nupirko vi- rinkimus. Maskvos penkta- Jei Worcesterio lietuviai n seserys Černiauskaitės
są šimtą tikėtu. Tas• parodo, kojams tuomet bus surištos išpirks už 8110,000 bonų. Seniai zylioja! Pr^žia ? Xal.-. vv
kad Brooklyno knauciai rankOs ir jų “antras fron-itai viena lėktuvą galėsim Worcerterv atsirado nau- u Vl?T k^CiaTvJ‘ U’-Kh“" 131 
nuo pat piadzios Nev A oi- tas-» pries patrijotingus lie- pakrikštyt “The Worcester 10s mados “jaunikiu” ir “na- m Drauglja ir ke
ko Lietuviu Tarvbos susiku- tuvius susDroirs kain oro t *’ Rot -noro v ,, <n" ■ " •' • K. M. P. Kliubas.rimo rėmė ios darbus ir re- • * susprogs, Kaip oro Lithuanian. Bet tai nėra neliu.” Tai seniai, net po 60
"“ dabai Bra'o kriau- ?np?ta.. p“sie , bn?u lviskas. Juo daugiau bonų metU amžiaus, ir zylioja!
n,ia dabar. B.avo. knaa C1US tas “antras frontas jau bus išpirkta, tuo greičiau Keista ir tai. kad jie vedę

Tiesa musu nenktakoi-ii su®Pro^°- pasibaigs karas. Musų su- žmonės, vyrai ir moterys, iš-
sniaudo ir čiaudo bet kas iu įkarta bimbizmas liezu- nųs galės gryžti pas savo auginę vaikus. Dabar, kažin
K’ tIi lietuviams sveti? X1" yTa p,lak?s Par‘ tėvus ir kitus gimines. į na- kodėl, iie gvvena naują

Č!a_L;5:U t ™a tmetp o ką jau kalbėti apie mus. Tad visi dirbkime, “morčių.” Žiūrėk, pakam
ut> uHsnBitir anm. in.nu. kitų pažiūrų žmones. Gerus kad toji valanda greičiau pėse. tarpduriuose ar auto-

ns&rss. s??. v .*,—»• mob.i,if<ie
oo* Beje, kune da neuzsire- net koktu,

gistravot savo boną ar bo
nus, registruokite viršuje

PHILADELPHIA, PA.
Iškilmingai švęsim Lietuvos 

šventę.
Vasario 20 d. Philadel- 

phi’oi lietuviai iškilmingai 
švęs lietuvos Nenriklauso

nori laisvos, demokratinės 
ir nenriklausomos Lietuvos, 
ne Skelbia fašistais, naciais 
ir kryžiokais. 1940 metais 
Lietuvą jie dovanojo “sau 
1ei” Stalinui. Tos s&vo nuo- 
monės iie neatsižadėio. Tai a J 
nedlioriai musu tėvu žemės.
Nieko gero lietuviu išeivi
joje iie neveikia, tik rdusta 
ir niekina geriausius šios ša- 
’ies patrijotns ir Lietuvos 
jaisvės pomėius.

Rimti lietuviai e-e’bia ru- 
mis už iu karžvąriškumą. Ru
sai trinasi nno barbaru vo

žia ir niekina. Bet komunis
tai gavo antausį pas kriau
čius. Jie gaus ir kitose orga-

mvbės 26 metų sukaktį. Bus v^f’ence Rs buvo nuo 193-;
gerų kalbų, muzikos ir mFtu

Viena tokia poreiė nese- karo bonu nardavinėiimas. , ,
: r>.„iA„ *__ 01 ar AOO UV*

Liko žmona Marrona ir 
aese'-vs—Ona Gdrma-

uzregistruotas.
Vyt. Katilius. M. Jcsephs, koresp

BOMBARDUOJA WAKE 
SALĄ. U8,n” kas nepastebės. Tuo tarpu

Stalino vieros išpažinto- atėio keli jauni vyrukai, jų 
Amerikos laivyno bom- jai čia turi lietuviška traice. tarpe buvo ir “jaunikės” su- 

banešiai vis dažniau bom- Tai Sukackienė, Skliutas rus. Draugai pradėjo iuok- 
barduoja Wake salą. Ra- ir Sadauskas. Jie buvo nu- tis. kad sunus turi kitą tėvą. 
miajam vandenyne. Tai vykę į sorkininkų seimą. Jaunuolis tain susinervavo, 
yra Amerikos sala, bet po kuris da yra žinomas kain kad apsipylė ašaromis.

žystamų, jie nusidangino j nuškis. buvęs “N. Gadynės” 
balkoną, kur sulipa jauni redaktorius iš Brooklyno. ir 
vyrukai. Manė, kad čia nie- dainuos Dailės Choras.

Koresp.

AMERIKOS BOM3ANE- 
ŠIAI SUSPRnc,r>£

BRUNSWICKĄ.
Amerikos karo aviacija 

pereita savaite vėl pleškino 
Vokietiios miestą Br”*"-

vm dirx'n"ri 
u H- 
te* o

AMERIKA SPAUSDINA 
FRANCUZU PINIGUS.
Amerikos banknotų spau- wicka, kuriame 

stuvėse jau daromi franenzų naciu ka' o lėktuvai
pirigai-frankai. Jų reikės mn mebi Amerika n 

kiečių, lietuviai iiems linki užpuolimo ant Peari Harbor “demokratinių lietuvių” sei- Draugai suprato, kad ne<*e- tada, kai alijantų tariuome- 29 bombanešiu ir 9 kov ?s 
geriausio pasisekimo. Bet ją okupavo japonai. mas. Nors jau du mėnesiai, rai padarė, pajuokdami jau- nė veršis į Francuziją. lėktuvų.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS Sg. BOSTON.
tingos partijos, su skirtin
gom programom ir skirtin
gais tikslais. Jų vardai aiš
kiai parodo jų pobūdį ir 
spalvą. Tuo tarpu gi Ameri

tui. 
r

Parb entas

KURLINK EINA
ČEKOSLOVAKIJA?

, Čekoslovakijos preziden- Nereikia manyti, kad če- 
turi pasitr... kti. Amerikoje PaRlu.b'. Amerikos demo- Eduard Beneš buvo nu- koslovakijos diplomatai bu
to nėra; t:a prezidento ka- . raj-ai ir republikonai nėra vykęs į Maskvą. Ten buvo tų akli. Bet jie, kaip ir kitų 
binetas K.-iko tik pačiam . p^anizacųos, bet pasirašyta tarpusavės pa- valstybių diplomatai, linkę

politikierių grupės, kunos galbos sutartis. Apie tą su- naudotis pirma “geriausia

____ gali pa., koje tarp demokratų ir re-
reikšti vyriausybei nepasiti- PpbHkonų partijų sunku į- 
kėjimą. ii . .da vyriausvbė Z»V?“ skirtumą Tiesą pa-

KOKS SKIRTUMAS TARP
AMERIKOS IR ANGLI
JOS DEMOKRATIJŲ?
Klausimas:
Gergiamoji “Keleivio-’

Redakcija! Prašau paais- prezidentui; Kongresas čia P°lin? 
kinti, ar yra koks skirtumas ne?ali mi> <erių ar sekreto- *etari 
tarp Anglijo;

namų sąraso ir nemo-
.... . . rių kabinete pašalinti. Ši- ka Pats z*??.?113
demokratijų, ar ne; jeigu tu* žvil A Anglijos žmo- <na vieną sykj yra republiko- 
yra. tai kame. — K. bkai- nj„ atstovai parlamente turi nas: kltas- kį demokratas, 
trtojas. daugiau gailos; jie kontro- Paskui v,el. repubhkonos—ir

Atsakymas: liuoja vai įią, kas reiškia taip nuolatos.
Demokratija turi tris fa- didesnę pelitinę demokra- + a\ °

zes: politinę, ekonominę ir tiją. demokratiiu
socialę. Imant socialiu po- 1 ra ir ktas dalykas, kuns • 
žiūriu, Anglija yra atsilikusi Anglijos pc.itinę demokra- 
nuo Amerikos, nes Anglijoj tijų stato aukščiau uz Ame- 
tebėra dar karalius, didžiu- rikos den -<ratiją. Amen- 
nų titulai ir kitos senovės koje pra lento paskirtas
formos, kurios skilia vieną Supreme 1 urt gali panai- gtevensono straipsnv įsi- 
gyventojų klasę nuo kitos, kinti K»nsi®co priimtą n skVerbė nemaloni klaida. 
Amerikoje socialė demo- prezicient patvirtintą is.a- paskutiniame atsak y m e, 
kratija stovi daug aukščiau, tymą. A . įjoj teismas ne- aiškinama kaip naikinti 
Čia šituo žvilgsniu visi pi ?a;1 Parla ento pnimto įs- uteles, tarp kitko paša
liečiai yra lygus. visa vai- tatymo paaatanti. kyta": “Vištos alsuoja per

ir Amerikos

skirtumas 
ir Anglijos išvadų

tartį daug kalbėta, kol Be- proga.-’ Rusų armijos lai- 
nešas viešėjo Maskvoje. Bet mėiimas ii- augantis rusų 
tai ir viskas, smulkesnių da- prestižas, paakstino čekus 
vifrių ir šiandien nėra. naudotis pirma ir “geriausia 

Natūralu, kad apie čekų- proga.” Beneš nuvyko į Ma- 
rusų sutartį daugelis žmo- skvą ir pasirašė dvidešim- 
nių visaip spėlioja ir savų ties metų sutarti. Jungtinės

darosi. Yra tokių Tautos, ypač Anglija, nega-
skeptikų. kuine stato klausi
mą : O kur eina Čekoslova
kija? Ar jos sutartis su bol-

li protestuoti. Anglai ir ame
rikiečiai taip pat yra pasi
rašę sutartis — kodėl če-KLAIDOS ATITAISYMAS

4-tame “Keleivio” nume-' ševikV RusUa nėra padary- kams nepasirašyti? 
šitame skyriuje. Jono U,kitŲ skriauda? Pa- į Benešąs supranta Mask- 

" 8? !aA-nkl?k.'?“d?S tures i vos siekimus —tuo galit ne- 
<-ekosl°'aklJa.- . abejoti. Bet jis supranta ir

B® pravartu apie ta. pu !kitJ(ililvka: geležis kalama, 
kol ji dar karšta. Iš rusu nekalbėti.

Čekoslovakijos preziden-, gauti tag_ ko jie ne.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Labas, tėve! Ką matei 
tautininkų seime?

—Kad aš nevažiavau.
—Kodėl?
—Parūkavau, vaike, kad 

neapsimoka. Prisiūti uode
gą prie iMndieros kaštuotų 
kokia penkinę, tremas kitą

simoki žmogus 
kad pasiklausyt : 
miu, o kunigas ir

dešimtuką, 
šventų gies- 
■ išsižiot ne-

gali.
—Bet tėvas nukrypai nuo 

temos.
—Ne. Maike. aš niekur 

nenukrypau. Aš stovių tie
siai.

—Bet temos nesilaikai.

tas senai norėjo vykti į Mas-, , į - j d iau
kvą. Ir kartą ir kitą laikras-
čiai skelbė, kad Benešąs va- / L. . . .
žiuoja į Maskva, bet jis ne- Tame visa paslaptis. Ne
važiavo. Kodėl? V"’4 anglai ,*?' amerikiečiai

m . . . darė spaudimą Benesui,Tuoj matysime. , kad atjdįtu - keHo.

džia ir prezidentas yra ren- to* .
kamri ir bažnyčia atskirta mas tai p Amerikos ir Angu- išalsuoja, tabako sultys pra- 
nuo valstybės, valdžia ne- a05, honsti.ucijų. Amerikos garuoti ir užmuša ute- 
moka kunigams algų. konstitucį a yra trumpas ir jes„

Bet ekonominė demokra-^^a Di ašvta jau kelio- Turėjo būt pasakyta, kad, rusams’^^ Jts atidėtų sav°
tiia Aneiiioi vra nažene-ud !-\° * P • , Jaiį .° uteles alsuoja per odą, o ne . Čekų simpatijoj rusamsinę Maskvon. Kaita ir
toUau 8 ne-rti Amerik^e *!ka anT arba Pne' vištos. Nuo vištų šilimos ta- jau ne paslaptis Tos šimpa- jį pakiausė. bet dabar nu-
toliau. negu Amerikoje. {}ų> Kacj pndeti amendmen- v . suitvs traruoia ir ute- tijos žymiai padidėjo šio ka- h
Darbininkai tenai senai jau p; turi iimti Koneresa< *s garuoja, n uue j____ . ----- _____ \azia\o. .iasAVOje jis 0
nri iškovnip nedarhn Ln - • i- ’ les nu0 JU Stimpa,un isko\oję neciaioo ap-tun pasmyli prezidentas ir 

tiri balsuoti visos 
. .„.stijos. Tai yra labai pai

nias pradėta vykinti tik pas- jjga įr erangi procedu

w u,ri pa<
draudą ir senatvės paramą, paskui 
Amerikoje šitokias refor- yalstijc

kutiniais metais, kuomet ra Kaitris išeina keliolika

oda. Nuo tos šilimos, kurią

matysime. 
Čekų simpatijos rusams ne

Jis 
Maskvon. kitą

nu
buvo

ro metu. \ akarų Europos senaj laukiamas svetvs, tie- 
zmonės ir Amerikos žmones 
dažnai klausdavo: kame da- 
lvkas? Kodėl čekai.

siog karališkai priimtas ir 
vaišinamas. Matyk, naivu
sis svieteli: mes darom su- 

wįtartis, sudedam prižadus ir 
žmonės, staiga pašlijo j ry- juos išlaikvsime... 
tus. į rusišką vizantizmą. Lenkiia ir Pabalčio vals-

priedas vių. kuiie paimti Į ^aęiy ne' apkaišytą bolševizmo plunk- tybės yra gyvi liudininkai, 
kaip Maskva savo prižadus

LIETUVIAI NACIŲ BE
LAISVIAI.

Karo departamentas pa
skelbė naują sąrašą karei-

budami vakarų
patys 

kultūros

pne to privertė aštri depre- tnetų. iki ina priimtas ar 
slJa- atmestas naujas

Politinė demokratija Ang- prie konst ucijos. Anglijoj laisvę. Taip jų randame se 
lijoj turi visai kitokią for- kitaip: tenai konstitucija kamus lietuvius:

snomis?
Nesunku rasti atsakymas 

Čekoslovakija, kaip nepri-.o. mą. negu Jungtinėse Amen- yra neapi opiamu. dažnai

ale kaip tu man
išfigei iavai, kad Smetonie- kad seniau Lietuvoje buvo J*?ras su ^a\o ministeriat 
nė už mane nebalsuos, tai iš ko išrinkti gerą tautos va- ?^a atsakomingi parlamen- 
elaviau pakajų.

—Ir gerai padarei, tėve.
—Bet to negana. Maike. 

Vadas musu tautai reikalin
gas džius di sem. Aš misli- 
nu. kad apie šitą bizni reikė
tų pagalvoti be juokų. Pa
gal mano rokundą. tai da
bar kaip tik geriausis čėsas 
apie tri kalbėti, ba visoj 
Amerikoj vra apvaikščio
jama Lietuvos nenriklauso- 
mvbės šventė. O kain gi 
Lietuva gali būt nepriklau
soma. neturėdama nei kara
liaus. nei prezidento? Aš, 
darau inešimn. kad mes tu
rim rinkti Lietuvai prezi
dentą. Yat iu sei. Maik?

—Lietuvai prezidentą ga 
ii išsirinkti tiktai Lietuvos 
gy ventojai, tėve.

—Maike. aš ant to neso- 
glas^as. I ietuvoi dabar nė
ra iš ko rinkti, ba sugadly 
vų žmonių nebeliko. Vienus 
irskiai išvežė i Sybirą ant 
i oselenės. o kitus Hitleris 
išvarė i Piusus. Liko tiktai i 
bobos ir vaikai. Tai ka tada 
rinksi? Ot. seniau tai Lietu
voj buvo žmonių! Tada ir 
aš pats tenai da buvau. O 
kunigai kokie buvo smar 
kus! Atsimenu. Pekliškių 
paiakvijos kleboną Kiaula 
kj—ot, tai buvo krabras vy
ras! Būdavo, kai atvažiuoia 
kalėdoti, tai kvortą spirito 
ištraukia be atsikvėpimo, ii 
nei pasipurto. Ot. tai g.alėji 
gert... Pristavas Sobakina? 
irgi gerai lakdavo, ale šu ku 
nigu Kiaulakiu negalėdavo 
susilyginu... O kokius- pa 
mokslus jis sakydavo... Ka; 
suries būdavo: ius gyvu 
liai. bezdušnikai. visi nugar 
mesite i peklos bedugne!.. 
Ot. tai būdavo pamokslai ’ 
Visos bobos verkdavo... Jes 
Maike. dabar tokiu kunig ’ 
p u nei a. Ve. musų parak vi-j 
-oi v»a net trys. bet koks i- 
ju pažitkas! Pereitą nedėl 
dienį vienas giedojo ekzek 
vijas, tai prie dui ų ir nesi 
girdėjo. Net zlastis ima l’ž

dą. o dabar jau nėra. Valuk 
to, Maike. aš ir sakau, kad 
prezidentą Lietuvai mes tu
rim išrinkti Amerikoj. Į kan
didatus galiu ir aš apsiimti. 
Tegul komunistai pastato 
savo daktarą Graičiuną. 
tautininkai savo muzikantą 
Vanagaiti, ir tegul tada vi
suomenė balsuoja. Katras 
gaus daugiausia votų, tas 
užims Smetonos pleisą.

—Bet kas bus. tėve. ieigu 
Smetonienė io nepriims?

—Ju rait. Maike! Aš vi
sai r.epamislinau apie Sme
tonienę O kaip ei’, dėt. tai ji 
nuarta boba. Sakoma, kad 
Kaune net generolus už no- 

i šių vedžiojusi.
—O tavo nosis didelė, 

tėve!.
—-Tai ii.a duosim paka

ri, ar ka iau. Maike...

MAŽIAU DARŽOVIŲ 
IR VAISIŲ.

Maisto administracija 
skelbia kad šiais metais 
m.us’i šalies žmonės gaus 
mažinu ’cenuotų daržovių ir 
vaisiu. Daržovių busią ma-- 
<iau I nuoš., o vaisių—43 
nuošimčiai.

MAŽIAU PROGRESO 
RUSŲ FRONTE.

Vokiečiams matyt pavy
ko sulaikyti rusų armijas 
Tauriniame fronte. Rusų ar- 
nija perėjo Estijos sieną, 
bet toliau neicina. • . I

BOLIVIJA KONFISKUOS 
AŠIES TURTUS.

Bolivijos valdžia paskel
bė konfiskuosianti visus 
Ašies valstybių turtus Boli
vijoje.

ŽUVO HOPKINSO 
SŪNŪS.

AVashingtonas paskelbė, 
kad Maršalo salose buvo 
užmuštas prezidento pata- 
ėjo Harry Hopkinso 18 me

tu amžiaus sunus "^tephen

bai naudingus tarpminKus.
pas ^Anglijos

______  , omatus vraMasaryKas ir nenesas. ven |svari •• žodis‘čia
ge glaudesnių ryaų su bol- ,, daueiau. ne2U
yvibų Rusija. . Tik dėl to n Sta!ino dj ,
Čekoslovakija n; Rusija per • t Bolševflrai
ilgų laikų neturėjo diplomą- ta žį0 d{, to ,ie gaiėjo
tinių rvsių. Čekoslovakijos gni duosnųs čekams, 
vadai labiau linko į vakaras. \
i Francuziją ir Angliją. Tai bolseviKai duosnus če

i- ioi kor - vatoriai. liberalai kas. P. Lisauskas iš Oxford, Larų kultūros Įtakoje, čekų "
i-įiu dar- ie ai yra aiškiai skir- Conn.. buvo užmuštas. valstybės vyrai, tokie kaip beriko< crk

APČIUOPIAMA VA IAHO SMAGUMUI
paimkit stiklą ar du

"‘,-iS'-mk metsTtneo
"ALE that is ALE

ZIPm^LIPSSč
SAVI*

prie Zo dar pypkę ir gerą knygą 
GRĄŽINKIT TUŠČIAS PONKAS

U£WE0 IT HAFFENtfI CO IlK.. V »gtw£«- smu tiro ■(■•f*

kams, bet kaip su Lietuva ir 
kitomis Pabalčio šalimis? 
Ar galimas daiktas, kad ta
sai duosnumas pirkt: s sveti- 

atsakomvbe ? štai ko
kios mintys iškyla pasėkoje
Benešo kelionės i Maskva.

buvo natūralu. Masarykui ir 
Benešui buvo lengviau susi
kalbėti su franeuzais ir ang
lais. kurie buvo garantavę 
jų valstybės nepriklausomy- 
bę ir čielybę. Kertinis tos 
garantijos akmuo buvo če-

jkų sutartys su franeuzais ir j Nenorime būti pranašai, 
anglais. , bet jeigu pasirodys, kad

Tai buvo čekų valstybinio: bolševiku duosnumas če- 
gvyenimo romantika, jau į kams buvo nupirktas už 
natvės dienos. Bet atėjo 
juodos Miuncheno dienos—
■Čekoslovakija pergyveno 
tai, ko ii mažiausia laukė.
Francuziją ir Anglija, ne
leidusias čekams nei pasi
aiškinti. nutarė tenkinti 
Hitlerio reikalavimus — at 
plėšė nuo Čekoslovakijos 
sudėtų kraštą ir padovano
jo nacių Vokietijai!

Čekoslovakijai, kaip vals
tybei. tas reiškė pradžią pa
baigos. Čekų nuotaikos ra
dikaliai pakitėjo. Laikraš
čiuose skaitydami žinias—

skriaudą Pabalčio valsty
bėms ir Lenkijai—pasaulis 
nesulauks nei keturių lais
vių, nei pastovios taikos.

St. Strazdas.

AUTORIUS KALTINA
RAMIREZO REŽI?4Ą.

Žmonės dar neturi laisvės, 
viešpatauja fašistai.

Amerikoj gy vena žymus 
Argentinos rašytojas, Dr. D. 
Efron. Associated Press ži- 

,nių agentūrai jis davė toki 
pranešima:

pirmiausia apie sudėtų kraš- Nežiūrint to, kad Argen 
to atplėšimą ir paskui apie tina nutraukė ryšius su 
“protektoratą Čekijai — Ašies valstybėmis, jos žmo- 
Prahos gyventojai verkda įneš da neturi laisves. Nėra 
mi draskė savo laikraščius; Argentinoj parlamento, už- 
verkdami jie šaukė: “Mus darytos visos politinės par- 

zė draugai — nelaimė: tjjos, panaikinta autonomi- 
-a universitetams, iš mokyk
lų ir teismų pavaryti visi pa
žangieji profesoriai ir teisė
jai, šimtai geriausių ir ga
biausių demokratijos šali
ninkų laikomi kalėjimuose.

Priedais—ir krašto sosti
nėje ir provincijoje valdi
ninkų vietas vis dar užima 
fašistai ir jiems artimi žmo 
nės.

Efron reikalauja, kad ge
nerolas Ramirez pasitrauk
tų iš savo vietos n kad prie 
valstybės vairo atsistotų 
“konstitucinė ^-vri:<nsvho ”

Čekoslovakiiai!”
Ir jie neklvdo. Čekoslova

kija gyvena didžiųjų savo 
nelaimių dienas. Nestebėti
na todėl, kad čeku nuotai
kos pakitėjo, kad jie pašlijo 
į sovietinę Rusija. Rusijos 
valdonai buvo ir tebėra mei
steriai žmonių nepasitenki 
nimui išnaudoti. Ir Miun
cheno derybų metu ir vė
liau Maskvos orakulai liaup
sino čekus. Chamberlainas 
ir jo skėtis Maskvoje buvo 
visų temų tema: demokrati 
ja—paniekos vertas objek
tas.
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Italija 7 Griuvę šiai ir Gyvųjų 
įmonių; Lavoninė.

Pietinė Italija, kadaise liauti, bet ji turbut, ir neti- 
valdyta Mussolinio, yra vii- kėjo susilaukti to, ko susi- 
tusi dideliu laužu. Visi ir.ies- laukė. Italijos žmonės laukė - 
tai. kur tik buvo kiek rim- karo pralaimėjimo* bet kad 
tesnių susirėmimų su vokie ių šalis, butų taip išgriauta;
PlolO nufu'.oti i i nAl?i 11 ’ ___ n’n nnlonl/o  ̂ ”ciais, paveisti i griuvėsius, —to jie nelaukei 
Tai ypač žymu Neapolyje ir Yla da kila, . iki tviPrt priežastistoliau Į šiaurę. Neapolyje tijai Reta ital^ šeima
vokiečiai sunaikino daly k auk Vi su_ 
pastatų, jų tarpe modernia- j &. į
kus pašto rumus. Juos su-žji A , t*Hj į ;
ęnove bomba kūnų vokie- da,.b į Vokietijų,
etai paliko, apleisdami mie-. [r į . £
stą. Bomba, ar kelios bom , k (1 artžvasmai.
iros buvo pakasta zemeje, int ■ š , vieni
po trobesiu. Sprogimo metu . į * JpriešSalijantus. 
žuvo daug pašto tarnautojų, Hti fe.ežti /naci 
valdininkų ir civilių zmo- ją> bus a|i]amų
lulį‘ .. . . . bombomis ar mirs persidir-Sugnau i pietines Italijos , įr nedaval 
miestai daro blogą įspūdi. r ...
Bet dar liudnenį įspūdi daro Taylor mini ir kitą prie- 
žmonių nuotaikos. Vienas žastį. Ir pirm šio karo Itali- 
bostoniškio “Heraldo” ko- ja buvo didelio vargo šalis, 
respondentas Henry J. Tav- Jei karas užsitęs, jei alijan- 
lor, tas nuotaikas vaizduoja tams teks vyti nacius iš liku- 
šitaip: sios dalies Italijos—visa Ita-

“Iš vokiečių atkariautoji Uja bus griuvėsiuose, bus 
Italija gyvena didžiulės apa-daugiau vargo ir skurdo, 
tijos dienas. Toji apatija— Italas žino, kad už Mussoli- 
visiška ir galutina apatija nio ir karaliaus Emanuelio 
—giliai suleidusi šaknis, nuodėmes jam reikės sumo- 
Tos apatijos šaknys jau da keti. Štai kodėl jis apatiš- 
bar siekia pokarinę Italiją.’’ kas.

Taylor sako. kad Neapo- . Volturno upės lygumose 
lis pamažu atsistato. Iš lau- italas jau aria žemę. Aria 
žų, iš griuvėsių auga naujas J3- pnmityve žagre, traukia- 
Neapolis ir nauia žmogaus ma jaučio. Lygina nesenai 
valia. Nuvalyti laužai, gat- išvarytas tankų pravažas ir 
vės ir atidaromi keliai žmo- k/auju mirkytą žemę. Kitur 
nių susisiekimui. Net telef’o- eina parduoti amerikie- 
nas, kuri naciai buvo veik čiui apelsinus ir riešutus, 
nepataisomai sužaloję, ar Bet visa tai jis daro ne pri- 
iš jo padarę mirties slastus brasta italui linksma nuotai- 
—net telefonas jau veikia, ^ą. Xe, ne—taip nėra. Tik 
Tiesa, pirmiausia buvo ap- Sicilijoj, kai pirmą syki ją 
įupinta armija.
iau aprūpinami 
žmonės.

Neapolyje r.. 
amerikoniškas

Sicilijoj,
bet dabai- pamatėme, buvo jautriai 
ir civiliai linksmų italų, sako kores- 

Ten mus s«dki-
»\z\nzifi -uIJt 7IHIV titčV?. - V ’.1XH

Naujausio Orlaivio Instrumentaciia
No. 7. — Vasario 16 d., 1914 m.

st?- ma 
ište'-il’n ty

mas ir paskuba. Niekada 
pirmiau Nearc’io gatvės ne
buvo tain užkimštos, kaip 
šiądien. Be pjovos gatvė 
mis dunda m'žiriški t in
kai. trokai. “džvpės” ir pa
prastieji automobiliai. Pri-

no. gėles mėtė. Bet ne čia— 
re pačioje Italijoje. Čia jei 
kas daroma, viskas turi gi
lios priemaišos liūdesio ir 
visiškos galutinos apatijos. 
Apatijos, kurios šaknys sie
kia pokarinę Italiją.

Tai šitaip gyvena buvu
sios Mussolinio imperijos

krauti jie traukia šiaurės žmonės. Jiems daug gero 
linkui. į frontą: tušti gryžta žadėta, bet duota neapsako- 
atgal ir vėl ta pati istorija, mas vargas ir dvasios skur-

Neapolis dabar yra vy
riausia alijantų bazė kovai 
prieš vokiečius. Ameriko
niško išteklir.gumo ir sku
botumo įtakoje ir Neapolio 
žmonės yra kiek gyvesni.

da; G. D.

100.000 NACIŲ BĖDOJE.
Maskva skelbia, kad Uk

rainoje raudonoji armija
yra apsupusi 100.000 vokie- 

Bet provincija—ji nuo galo cių. Jiems nesą vilties iš- 
iki krašto gyvena tik apa- trūkti.
tija.

Korespondentą mano.
jog taip yra veikiausia dėl 
to, kad Italija prieš jos žmo
nių norą buvo Įtraukta ka
rau. Jis pasako ir daugiau. 
Nois Itali’a ir nenorėjo ka

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostj 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumas, kreipkitės, duosiu gerų 
patarimo ir brisi* natenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENE 
IAU S. Wcter SC. Philadelphi*. Pa

Paimti Nelaisvėn

___M ________________
Anglų kareivis daiieja šunis nacus. kuri? buvo paimti ne

laisvėn sąjungininkams netikėtai išlipus Italijon krantan 

netoli Romos Vokiečiai išrodo gerai apsirengę ir neišba- 

dčųę.

Amerika pradėjo statyti naujo tipo karo orlaivius, kurie gali skristi oru ir plaukti juromis. 

Viršuje tas orlaivis matosi skrendant vandens paviršium, o žemiau parodyta jo instru

mentu lenta. ...

“KARALIUS IŠVAŽIAVO. P/JIEŠKOJIMAI

BULGARIJOJ. RUSIJA.
Valdžios opozicija Bulga- Vyriausis Sovietas užgyrė 

rijos parlamente reikalauja valstybės išlaidoms 245,- 
geresnių santikių su Rusija. 600,000.000 rublių. Val- 
Ėina gandai, kad armija ga- džios nustatyta rublio veitė 
ii sukilti. -» yra apie 19 centų, bet priva-

--------- čiai bolševikų rubliai parsi-
VOKIETIJOJE. =-duoda po 1 centą.

Nacių vyriausybė paskel
bė patvarkymą, kad valsty
bės darbams butų imami vi
si vyrai tarp 16 ir 60 metų 
amžiaus, o moterys tarp 18 
ir 45 metų amžiaus, 
daroma
rims.

SUOMIJOJE.
Atidarydamas Suomijos 

parlamento posėdį, prezi
dentas Risto Ryti pranešė, 

Išimtis kad nors vyriausybė gali da- 
tik nėščioms mote- ryti “savarankų sprendi

mą.’’ bet jos padėtis viso
--------- krašto atžvilgiu dabar “yra

ITALIJOJ. labai rimta ir kebli.” Suomi-
Penkių

Italijos partijų kongresas, 
įvykęs Bari mieste, iškėlė kalo. 
reikalavimą, kad karalius 
tuojau rezignuotų.

------- - Anglijos karo vadovybė
ARGENTINOJE!. paskelbė, kad sausio mėnesį 

Overseas News Afenev i nacių Vokietijos miestus 
skelbia, kad Amerikos vy-'buvo numesta 18,000 tonų 
riausybė turi neginčijamų i bombų. Puolimus^ darant 
įrodymų, jogei prie kariniu- anglai neteko 200 lėktuvų ir 
kų pučo Bolivijoje buvo pri- 16,000 žmonių — lakūnų, 
kišęs savo nagus dabartinis mechanikų ir kitų. 

i Argentinos diktatorius Ra- "
mirez ir karo ministerio pa- Šv. Jono Evangelija.
dėjėjas Joan Peron. Faktai Ir da.uę skaitymų veltu;,

v , n - j-i x ' riz. pnsiuntimą antrašo. Rašykit:' liko nepaskelbti tik clel to* H. Miller, 1816 Wel!ington, Chica-
į kad Argentina nutraukė ry- *3, IU-___________ <9>
’šius su Ašies valstybėmis.

prieš-fašistinių rąndariJ-ai‘P \J'
liin knnerrpsns kisko kūjo 11 lUs.sko pllė-

FRANCUZIJOJE.
Naciams bernaujant Vi- 

ichy vyriausybė per radiją 
į davė “skubotą Įsakymą.” Vi- 
jsiems Viduržemio pajūrio 
gyventojams liepia apleisti 

j savo namus ir ukius. Jiems 
liepiama kraustytis toliau 
nuo pajūrio. Pajūry palie
kami tiktai tie. kurie gauna 
specialius leidimus. Bet to
kiu nedauer.

ANGLIJOJE

DEL
R(\UWENlį

SKAUSMŲ
GAUK

PfllN-EXPELLER

I
 nuo 1867 metu ...

patikimas šeimos tepalas

Lithaaaian — 43
Pereitų m -"..j gale labai Ar tikrai ‘‘karalius iš . 

išgarsėjo “maršalas” Tito- žiavo”? Jei išvažiavo. i 
Broz ir jo paitizanai. Anglų “maršalas’’ Tito jau ži: . 
cenzūrai leidžiant, spaudo- kokios buvo jo keliom" 
je pasirodė ilgi pranešimai sekos? Gal žino ir ko; 
apie Tito partizanų veiklą tų spauda? Taip. be : 
ir apie jų ‘ dideles perga- nieko, tylėti—ar tai g. ž 
les..” Ta pati anglų cenzūra daiktas?
praleido net tokias žinias. Išrodo, kad Jug- sa 1; - 
kaip įsikūrimas “liaudies partizanams leista eiti 
valdžios” Jugoslavijoje, ir “limito” ir. vėliau, pasakyt?, 
kad čėtnikų vadas Michailo- “stop” ai- “stoj.” Kas paša-; 
vičas “sėbrauja su naciais!” kė. žinių nėra. Taip pat nė- 

Bet ta pati Anglijos vy- ra žinių ir apie tai, kuriais 
riausybė yra pripažinusi kanalais atplaukė į Maskvą 
tremtinę jugoslavų vyriau- sensacinga “Praydos žinia 
sybę, kurios ministerių ka- apie anglų-vokiečių “slap 
binetas randasi Michailovi-,tas derybas. Žinoma vien 
čas! tas. kad žinios šaltinis—

Tai buvo keistas anglų “jugoslavų ir graikų rate- 
diplomatijos manevras. Vis liai.’ Gal toji žinia buvo pa- 
dėl to, jis neilgai tęsėsi. Pra- •'jčka to, kad “karalius išva
džioję šių metų ėmė vis la- žiavo, arba kad Maskvai 
biau stokuoti žinių apie pasakyta nekisti savo nagų 
“maršalą” Tito ir jo “dide- I Balkanus? 
liūs laimėjimus.” Šiandien Šiaip ar taip buvo, , bet 
tų žinių suvis maža. Tito partizanų “keisas” jau
Matyt, kas nors ir kur: nėra toks. kaip pirma; ji< 

nors nykstelėjo. Kas? pašlijęs. Butų gerai, kad
Pinu kiek laiko ta pati “painformuoti šaltiniai” tą

jis išvvko ‘slaptai padarius, vėliau nereikėtų 
turinčiai ryšio su aiškintis ir nervuotis.

Ks. Vs-

miestą: 
mišriai.'
padėtimi Balkanuose...”

Ta pati žinia dar sakė, 
kad karalius Petras bandy
siąs rasti “modus vivendi”
tarp partizanų ir čėtnikų. , Gera genimas. \

Kitais žodžiais. karalius pageidaujama, urp 18 ir 50 m<
a u amžiaus. Jau j n crera projra pasi-

1SVHZ1HVO tHltlS SU ITlHrŠa- Huosuoti nuo “nijo?, nes darba 
lu” Tito ar ii globojančios pric ukl" * ” i». , . J Ramas zmogrs 2 menesių ga’i-<
Maskvos emisaru. iki $1OO per n- -i. Ir kartu galės

Kaip ten buvo ar nebuvo, jį™**’ vi*’« biznj vesti. Kr,-...- 
- T>. i kitės šiuo adr — ; h .žinių nei a. Bet aišku tiek:

Balkanų padėtis stovi klaus
tuke. Visiškai negirdėt apie 
“maršalo” Tito “valdžią:” 
taip pat negirdim komunis- 
pasigviimų, kad Tito “vai 
džia” atstovauja Jugoslavi 
ją. Negirdėt ir to, kad parti
zanai dabar pultu Michailo- 
vičo čėtnik is. Ti '<a. komu
nistu spauda graibsto retas 
žinutes ur>ri partizanu veik 
la ir kiek girii ’as išpučia.
Bet ii toje spaudoje jau ne
matyt tų piktų atakų prieš 
Miehailovičą.

Reikalingas Darbininkas.
Gera proga na-d'oosuoti nuo ar m. 

jos ir išmokt vištą ūkio.

Joną-
298 High st..

>te' enson. 
Kandnlph. Ma-

Sveikata—Brangiausi.*
Turtą*.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

G>dvmns v’ 
Augmcni .is. 
tomis ir I,apai< 
visokiu auzaiu 
ir lotyniškai i 
ligas gydo ir 
fPra«ni iš / 
Kanados doler 
Kaina «ii nr' 
geriausia v , • 
popierini dole- 

P M' V
140 Athen-i slr<

• iu ligų šaknimis 
is. Žiedais, Sėk

.toj, telpa 311 vardi,
•••tipiškai, angliška- 
nn:i škinimai kokia- 

■ •r reikia vartoti
.1 -.famnii op.iųstj 
dabar tik SC eenf? 

i 81 On P-n imi*
u -y

e. Adre-as- i 
:, V;.AI SK ,>

HijUTON, H A

-.vičlu- ir Uršulė Hala- 
- Vinco Halabur-

' -.šaus krašto, Trakų
. ' valsčiaus, Židinių 

labai svarbų reikalų, 
s ii žir.o, malonės pra- 

o adresą, už ka mes bu
dėk Ingi. (7)
Joe Lipševičius.

• eioifc st., Brooklyn, X. Y.

a'.i savo kaimyno Jono Rin
ki-raino parapijos. Robonių į 

. Ka.- apie jį žino, malonės pra- 
man jo adresą, tam busiu labai j 
ga. Cipriona Ranonis. Rašykite 

(7)
Cipriona Drau-saky.

1246 X’. Arisan avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI
Norėčiau susipažinti su moteriške, 
iri gali būt ir su mažu kūdikių, ne

oresniu kaip 5 metų. Aš esu pavit- 
. is, 51 metų amžiaus, turiu 2 išmokė
tus namus ir gerą delikatessen bizr.j, 
sūrį laikau savo name jau 18 metu. 
Taigi rimtai moteriškei ateitis gali 
būt užtikrinta. Rašykit (9)

G. Aleksandra
39 X'. Ogden avė., Chicago 7, III,

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
pusamžės našlės. Galėtų atsišaukti 

• farmerka. tik ne toli, iš Hrooklyno 
apylinkės. Adresuokit: (7)

G. Grimas.
213 Meserole st., Brooklyn. X'. Y.

LOWELL, MASS.
Namas ant rendos, gražiausioj vie

toj. S kambariai, visi įrengimai ir yra 
vaisinių medžių. Puiki vieta šeimy
nai iš 3 ar 4 asmenų. Savininkas no
ri gyventi sykiu. Dauciau informaci
jų galima gauti pas Tareilą. 273 Ro- 
gers Street. Lowell, Mass., arba pas 
Unppy HELEN’S.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL
SHAMPOO

padarvtas iš tikro
jo Castile muilo,
I'. S. P. Išplauna
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
oda. Si'c. už bonką.

ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

A lie.ą ir Oda Gydančių Vaistų 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
50 centų už bonką.

P.- rymi <avo gerumu. Prisiun- 
čiam per Pa tą į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO
414 u. BRO\|)W\Y

SOUTH BOSTON. MASS

Pirkit Karo Rnndsus ir Stam-

I-. b. savaitę įdėkit Į juos 

n : žiau kaip dešimtą savo 

r dūrino dali. I

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovė* Lietuvių Žinyčia

> patingai dabartinė* knkaei, *ybė* gadynėj* kiekvienas turi ų 
perskaityt, ne* tik tad* gale* aiškiai supranti Lrievo auvimą.

Knyga didelio fnrmatn. Ino 17, puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 (JO; audimo apd.—S 1.25. Pinigus gahma siųsti pvpiennj doleri 
arba "‘Monev Orderi”. Adr*oa.»lru sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

K Earas uuropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai akaitykite “Naujienas**.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuviu 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas* šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), 16.00. Chicagoje ir Europoje—I&-OCL 
Money Orderį ar čekį siųskite!

“NAUJIENOS”
i 1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOISfasipoi/n/mui kept ų peuiųtimi eešše<

i
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Moterims Pasiskaityt
Piauna Amerikoniška l iragą

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

POKYLIO KARALIENĖ. FARMERIU PELNAS PA- 
Kas j, pažino, tas buvo KILO 184 NUOŠIMČIUS, 

tikras ją busiant pokylio ka- Karo Informacijų Biuras 
ralienė. Visų geriausiai, tie- paskelbė statistikos duome- 
są sakant, tatai žinojo ji pa- nu. kurie parodo, kad tar
ti. Dėl to rengdamosi ji buvo merių pajamos ir grynas 
labai susijaudinusi. Teklei pelnas per ši karą pakilo 
teko ją 6 kartus peršukuoti, daugiau, negu pramonės pa 
bet kiekvienas naujas susu- lamos ir pelnai, 
kavimas rodėsi jai koma-
žiausiai priderąs. ir tatai
varė ją iš kantrybės. Nema
ža kliudė ir vaikai, kurie zu 
jo aplinkui ' ir traukė i šąli 
josios akis. Ji piktai pačiu 
j>o du vaikučiu, nutempė 
juodu i paskutini kambarį 
ir užrakino.

Dar blogiau buvo velkant 
drabužius. Siuvėja, dvi jo j 
sios padėjėjos ir tarnaitė į 
prakaitavo kruvinu prakai us. 
t j. Buvo jau arti devintos, o 
vis dar kažin ką ardė ir už 
siuvinėjo, nes ji atrasdavo 
vis naujų ir naujų trukumų 
Visam kam pribaigti, vai 
kiukščiai ištruko iš uždari
nio ir atsibriovė Į mamytės 
buduarą, kur ji rengėsi. Su 
erzinta ji išgrūdo juos Į 
virtuvę
ris.

—Tu pasirengusi? — pa
klausė kažin keno galva.. 
kyšterdama pro buduaro1 
duris. .

Kur 1939 metais farme- 
ys ir fabrikantas turėjo po 
>100 pajamų, tai 1943 me- 
ais farmerys turėjo jau 

$284, o fabrikantas—.$193.
1939 metais farmeriai tu- 

•ėjo $4.500.000.000 gryno 
>elno. o 1943 metais jau 
$12,500.000.000. Taigi per 
i metus fai merių grynas 
'einas pašoko 184 procen-

Tai yra oficialus valdžios 
aportas. Todėl Kongreso 
lauguma ir priešinga, kad 
š valstybės iždo butų moka- 
nos farmeriams subsidijos 
■parama).

PONIA RACIJA.
sako, kad pekla karšta.

ir \ėl užrakino du-1 faį melas! Ji—vieta.
<ur pečius dega pamažu. 
Aliejaus nėra ir. šiukštu: 
rei šalta, kojos stingsta, tu 
Sėdėk, nors rankos gels. 
r drebulvs vis suma kels— 

—Dabar dar sitas neduos rik apie pointus negalvok.n enei. ’ ....ramybės ’ — sušuko ji susi- Į 
erzinusi. — Aš nevažiuoju 
Į pokylį, keliauk sau vienas. j r" nevydcnaf 

—Neširsk; aš lauksiu ta
vęs savo kambary.

Vienuoliktą valandą po
kylio, viešpatė. buvo jau ap-Į Aliejaus tau nebus daugiau! 
sitaisiusi. Nusiuntė vežiko. ruomet ^.iaus nereikės...

Tuo tarpu virtuvėj kažin 
kas keberiokštėjo ir garsiai 
suklyko vaikas.

Vyras šoko

r ponios racijos bijok... 
vai p bus, jei tau ji pasakys:

tu ryklys? 
Aliejų brangu tau eikvot. 
3ubežiaus pointams nežinot ? 
Grąžink knygutę, ir tuojau

Vėl speigas į akis žiūrės, 
ir vėjas plyšiuose kvatos 
'š žmonių pasakos senos.

Į virtuvę, o ji i Kad pekla esanti karšta...
I tu,liko jo laukti priemenėj. j 3t. tai didžiausia netiesa!

—Kas ten atsitiko?—pa
klausė jinai.

—Danutės nusiversta nuo 
stalo ir susikruvinta galvu
tė... ‘s

—Ai, nepasakok, aš ne
begaliu dabar jaudintis...

—Betgi mudu negaliva 
josios šitaip palikti!

—Tai ką, ar aš turiu susi
teršti brangų drabužį? Tek
lė suvilgys rankšluostį, ap- 
riš ir ją paguldys. Mudu gi. 
eiva. Vežėjas laukia.

Kleve.

Ks-Ks-

APIE VALGIUS.

Įvairus Patarimai.
Smala suteptas drapanas 

lengviausia išvalyti taukais. 
Smaluotas rietas reikia ge
rai ištepti taukais, kurie pa
leidžia smalą. Po tam su 
muilu ir karštu vandeniu 
viską gerai išplauti.

Amerikos armijos moterys Anglijoj sun parę Kana
dos ir Anglijos moterims Londone. Vidury azdelio matosi 
premjero Churchillo duktė Miss Mary- i ourehil!, kuri 
plauna amerikiečių moterų iškeptą pyrag.

KIEK KAINUOJA UŽAU
GINTI VAIKĄ.

Metropolitan Life Insu
rance kompanijos apskai
čiavimu. Amerikoje vaiko 
užauginimas iki 18 metų 
amžiaus kainuoja, vidutiniš
kai imant. $7.761.87. Šita 
suma susideda iš sekančių 
išlaidų:

Gimimas $300.00,
Maistas $2,271.88,
Drapanos $709.53,
Pastogė $2.647.80.
Mokykla $82.50,
Sveik, priežiūra $296.84,
Transpoitacija $1,126.80.
Kitos išlaidos $326.52.
Viso labo $7,761.87,

Kaip padaryti gardžius 
vėderus.

Vėderam geriausia tinka 
kiaulės kraujas, bet galima 
vartoti ir žąsies, anties arba 
kalakuto. Vištos kraujas 
netinka. Prie pantės kraujo 
reikia svarą smulkių mieži
nių kruopų, du šaukštu avi 
žinių kruopų ir koks šaukš
tas manos kruopų (cream of 
wheąt). Kruopas reikia už
merkti iš vakaro kad gerai 
išmirktų. Darant vėderus. 
kruopas reikia nusunkti ir 
sumaišyt jas su kraujais. 
Kiekvienam svarui kruopų 
neikia duoti švara baltu laši-

V AI KINO SA’AJONĖS.
Štai. merginos paveikslėlis: 

Ak. kokia jinai graž.i!
Koks veidelis, liemenėlis! 

Tai radasta, dievaži!
Negaliu atsigerėti.

Kaip darželio alyva!
Oi. mokėčiau ją mylėti. 

Jeigu butų ji gyva.

*£3"t"SI “Keleivic” Knygų
valstijos. žinomos “com-; Y/ i ’! >
monvealth” vardu. Visos* O Y '*24
kitcs žinomos kaip “stei L Cd.LVJ’įįClO
sai." į . .---------------

i :i!t.ou buvo Pennsylva- Ltoiija, Krinka. Polemika, ‘et rišt i ka, Poezija, Junio 
rijos va stija, kuri pasivadi-1 r stika jr kitos. V sos geros, iso* įdomos ir naudingos. 
~o **cominonwealth.” Tai! BU\O VISI O1INASAl

IVANAS?♦uakerių palikimas, imtas iš. 
anglų žodžio “common- 

į \veal.” kas reiškia piliečių 
geiovę.

•‘Commoravealth’’ pavadi
nimą tuti taipgi Virginija, ar«i'oTf? Kaip j;: ririo tu.’ gyvu-

AT., I ‘U* prastoj S2V-. arkoj suralointi?KeiltUCk\ ii Al<l»acnur>ttts. š Lr-r ėmėsi tirk v^-d.ns. kad Visa

"Bet panelė tai yra mano ei
lių knyga.”

"Ak. tai ki' kita! Aš maniau 
kad tamsta Biri man duoti ką 
nors brangau- ’

GERA' DARBAS.
žmcna: Sakyk, ar tu kada 

nors ir ką nor- gero esi padaręs 
• bent vienai moteriškei ?

Vyras: Otaip! Aš apsto* 
: džiau su tavim, ar ne?

DIDELIS -KIRTUMAS-
—Koks skir. urnas tarp laik

rodžio ir kaier.ėoriaus ?
—Laikrodi- turi visą laiką, 

jo rodyklė nuolat sukasi. Kalen
dorius torį tik datas, kurios

1 stovi vietoje.

MOR7
(T 

Gvvc :L v

rYtOkb*Bažnyčia »aku kuU ouvo 
a> sako, kad neb .o .Ligų buvo. tai i 
:apgi Nejus butų palojęs surinkti i ' 
eh*» diena? visų veislių gyvūnus, 

turis gyvena iš.ir.ėtę po visą žemės t 
ilį ? Kaip jit <ra!ė;o too; ęyvc- :

š kur ėmėsi tiek va-.d. ns, kad visą 
eniiį apsemtą? Kur tas vanduo da- 
•ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
aiėjo ats rasti po ;-,ar.>. jr.odvi. idžiai 
r kitų veislių žmonės? šitie ir Šim
ai kitų klausimų, j kuriuos negali 
tsakvti jokis kunigas, yra nuo lakiai 

išdėstyti šitam veikale, 
galo Įdomi Kas žodi-—tai

Amerika turi didelių in- 
vestmentų svetimose valsty
bėse. Jos bankininkai ir in- 
duslrialistai yra sudėję už-
sienv virš vienuolikos bilio- ai .tas; ka< sakinys- tai nauja, ku
rni iloletiti Dail<risimt» in-i'‘‘gu argumentas griūva. Moksias ir nų uoienų. . saugiausia įn nuo pra{iz:cs iki
vestmentų jie tur> Kanado- <ama ..............................  25c
ie (virš trijų bilionų dole- JETlVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
nų). Pietų Amerikoje tokių
investmentų via 
biliono dolerių.

pustrečio RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

lei nori žinoti. Kaip ser.cvėje litis 
riai gyvenu, :ai perska.tyk
4$ Ii jos sužinosi ka.l vyrai :ur, jo 
daug pačių, c imon«» p<> kilis vjmus 
Labai užimanti ir pamckinauti kny
ga. Su paveikslais. Kaina 5‘ie
k (niekio andaruose ............... 75c.

Jungtinės Valstijos yra 
piimasis augintojas apelsi- 
nų-orančių. Apskaičiuoja
ma. kad visame pasaulyje 
kasmet užauginama nuo 
200 iki 250 milionų dėžių SI SOCIALISTAIS, 
apelsinų. Jungtinėms Vals 
tijoms iš to tenka ketvirta 
dalis. Kitos valstijos, kurios

BYLA DETROITO R.ATAL1-

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuobkams byla, kuriaugina kiek daugiau apeisi- ir yra šioj knygutė; aprašyta sų vi 

.... . sais teismo rekordais ir liudininkunų. yra Ispanija, Brazilija, i parodymais Ka;ra ................. 25c.
ir Pales-i! SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.Japonija, Italija 

tina.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų persk a it y i kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardinas.
Kaina ........................................ 10c

Šįmet turėsime du saulės 
užtemimu — vienas buvo 
sausio 25, o antras bus lie
pos 20 dieną. Pirmasis ūžte- MATERIALISTIŠKAS 
mimas buvo matomas tik. ISTORIJOS SI PRATIMAS, 
pietrvtinėj Jungtinių Vals-! Si knygele aiškina proletariato fi 
tijų dalyje. Menulio užtėmi-Į pą.saU,yJe 
mų šįmet nebus.

------------ įantiems dari-m r a»r s ne&( xai
Florida yra 25-ta valstija:'woiarna Kaina 

musų šalyje, kur iš žemės gi-1 sotį ai IZMO TEOR «j \

Jei nori žinoti, kas> 
j vairiausius nuori 

kius, tai perskaityk šitą Tnygelę 
Kalba labai lengva Kn. ga p-et: n

IUIIIU VI

i

GYVANAŠLIO SV AJONĖS
Štai. tos karvės paveikslėlis: 

Brr! Net krato, kaip biauri!
Štai koks snukis, liežuvėlis— 

Tai jau širšė ikiri!
Negaliu atsibiaurėti.

Kaip ricinos alyva!
Ak! Mokėčiau ja mylėti.

Jei ji butų negyva’.. J. V.

TARAILIENĖ
?.šiunaitė)

273 Rogers st-. 
ell. Mass.
14 metų vasario 

>s, 15 metų ligos.
:rgo nervų liga. 

.- .liūdime vyrą, 5 
dukteris ir 7 anu- 
ikiota vasario 4

i
’l

Kada bankininkai 
! apie pinigus apyvartoje, jie i 
: tu:i mintyje ne vien tuos 
I pinigus, kuriuos mes turime knygoj -o 
(savo kisemuie, bet ir tuos.:Puikū; .
kurie laikomi bankininkų , ,
spintose. O spintose laiko- ' - ‘
mu. pinigų yra daugiau, ne 
2i! žmonių kišeniuose.

j v ei k51 h e- irjnųMis £? 
faktais parodo. <aip ki šiol senis: 

Kalba ! draugijos f">rnio-. ir k'-L t -l <- b it 
> pakeista.-, kapita'- rr.a- Kai»w 2'v

EIL6S IR SIRaIPS'JI\»

tAGtAS BUDAb
■i-il.i ANGLIŠKAI.

U&UKiiis reikaiingra uiių žodžių a 
aui ■ U Si KI:ygb sutaisytą
iij .r-Dgvai ir suprantamai, kad kiek- 
:e»ia- gab greitai išmoki <albėt ang. 
-ka Joje telpa netik atskiri žo- 
-.iai oet čteli šakniai, pasikalbėji- 
ai tarto jieškant, važiuojant kur 
*r-> nueju? krautuvei, pas daktarą 

•es rarzdū-kutį, pa.- Kriaučių ir tt 
j fonetiškų ištarimu ir gramatika 
.ntra padumta ir pagetmta laida 
utaL-ė St Vlicheiscnas. Pusi. 95. 
ama . ...................................... 85c

.AIR TAPTI SUVIENYTŲ 
ALSTUV PILIEČIU?

ii išguldyti piliety Dės jstaty- 
< ren alingais kloj imais ir at- 

ms lietuvių ir anglų kalbose.
< peiz urėta ir pagerinta 

• s ' .......................... 25c

EJUAfTftS RAŠTAI KARĖS 
IETU-
Lteruvos Šelpimo fonde leidinys 

.u rtsytojus paveikslu, i2o pusią- 
tai Kama .................................... 50c.

vlMGŲ iELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos- 

topieziaus Kunigai nesipačiuoja Čia 
•aiškinta visa jų fcepatystės istorija, 
os pasekmės ir dcrisicas- dvasiški jos 
■upuolimas. šią knygą turėtų per- 
M«tvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
auniVaitis, kurie geidžia, kad jų mc- 
erjs, dukterįs ir mylimosios nepa- 
>ultų ; tokia kunigų globų. Parašė 
un Geo. fovvnsend 1 ox D. D., su- 
etuvmo Ferdinand de Samogitia. 

<ai-iH ........................................ 25=

X<hĖL Aš NETIKIU 
• DIEVĄ?

Laisvamanis čia pakako, kodėl Jo 
egali tikėti Pilna argumentų, kurių 

nesumuš joks jėzuitas. Kama tos 
knygutes .................................. 20c

,i UGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

menė' kuria nėr amžius? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klati- 
sim» aiškina garsui* Vokietijos so
čiai Temok ratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .................................... 10<

«EI OS' BALSAI
Puiki knyga, daugybe mbat gražių 

eilių ir dainų Daug grašių -ipalvuo- 
;ų paveiksle. Popiera ;-err. ir panda 
graži. Par.taė J B S< lebrtonus. 221 
t slapių. Audimo apdarais $1.50

B1BILK SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa J Kanadą tos 

*eia?i

MAISTO
KNYGUTES
KALENDORIUS

g ? ra • i- >- 
juoką ir 
K aė«o

i K H.V-
.vrba kaip R.> iv 

Hans Schinidl N<-v 
savo meilužę, On^
Knygelė sų 
Tais Kain^

fotcgi-alisk n at

ai i..4k

v r a tę 
ai • Wr

lr-1 KO REIKIA ZMOGI 1 
GERT IR VAI GVf?

319 puikiais paveikslai:, perstatan
čiai- įvairios nuotikius nuo prieS tu- 
tvėrimo p-«au’'in iki nttimino Kris- 
t'vii jpi y -> šią knvgi oi'- as nesigai- 
i-'-s 3<2 n-/-lapini Kama .

v SI

Kama

8' h LU

Kr jt...-s jX , o 
’ a . < f:* t a

H»l '• N .< psifli
ąaroct ?

* ;•*«-no* »
•» Kami*

s
JC C .< 
o k»;

Ali iat

•r a i. , 
:3r< j*

in « Pa.- iU kad Ir ši
Tt i.-< r a 

■>k u a itia

nių (salt pork), arba netir- 
oytų taukų (suet), kuriuos dovanas- 
mpiausčius kartu su svogu į 

Lengviausias būdas nuva- i ?unu. reikia paspirginti, j 
lyti sudulkėjusius gipso ^pspirginus. supilti i kruo-Į 
(plaster of paris) daiktus, sas. pasudyt ir įberti trintų! 
tai aptepti juos šalto krak-1 kvepiančių pipiru. Kas turi

MAŽOS VERTĖS.
"Meldžiu oaneiės daleisti man 

duoti tamstai šią dovanėlę,” ta
rė poetas.

"Ne. ne! Aš atsisakau imti;

1 d. pc 
Velionė
Paliko 
sūnus, : 
kus. P
dieną -u bažnytinėm iškil
mėm. - Petro kapinėse. 
Turėjo f>l metus amžiaus.

Veli r. buvo kilus iš Vi- 
girdoni kąimo. Varėnos 
parap Tebūnie jai len
gva Amerikos žemelė-

?uliudnsi šeimyna.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE ATSIMINUS.

molo koše. Išdžiūvus krak-! mėtų. galima ir jų žiupsnelį 
molui, nutrinti su šepečiu.' 'dėti. Tas priduos gero kva- 
Su krakmolu nueis visos. ’JO. Gatavas mišinys neturi 
dulkės. Daiktas bus kaip Į būt pertirštas, tik toks, kaip 
naujas. -blynų tešla. Į žarnas tešlą

reikia supilti per kokią triu 
,belę. tik ne nerdaug pri- 

drėenus. giažiai suvyniok iri kimšti, RafĮ keoant nesu-

Kokios šiandien gal būt dainos, kad spaudžia krutinę, 
Kankinamą ir pavergtą mat: nt mus tėvynę? 
Trispalvė, graži vėliava, ten neplevėsuoja.
Tik maskoliai ir vokiečiai mi s broliu* g...įjoja.

naujas 
Nuimk skalbinius dar

tuoj prosyk. Taip darant 
skalbiniai kur kas gražiau 
išsiprosys ir bus daug leng
vesnis darbas, negu kaip nu
ėmus visiškai išdžiuvusius ir 
sukrapinus.

rinktų. Kepimo blėtas rei
kia gerai taukais ištepti, su
dėti ant ių vederus ir kepti 
vidutiniam karšty. Kaip 
dešros pasidarys juodos, vė 

i&rai bus gatavi. Valgomi
i karšti.

Taip iškepti vėderai šal 
‘ai nadėti išlaiko mėnesi ir

Skalbiant kojines (pan-i 
čiakas, jų netrink, < tiktai
drungnam, muiluotam van- L, . .. • x i •
deny atsargiai spaudyk. Iš- ■ ''f.3?- ?on.nt t3’^' reik.la 
plovus paskutiniu švariu :3W»ut šmotą .r naspir- 
vandeniu jų negręžk. tik
drūčiai nuspaudus vandenį 
pakabink už pėdos galo. Ra
jono kojines reikia džiovin
ti mažiausia 24 valandas ne- 
saulėtoj vietoj.

gint taukuose, o bus Įveda i 
tokie skanus, kaip ir švieži.

Tai yra tikrai geras ir la 
bai skanus valgis, kuri mėg
sta net ir amerikonai.

Ema Pušaitis.

Niekas negali mus nuže
minti. išskyrus mus pačius.

HolUnd’a*.

Uždaryk langa nuo sau
lės. o atidarysi duris dakta 
rui. Žmonių priežodis.

Vieni Sibyran išvežti, si ursta ir badauja;
Katrie liko priešo glebo; tie sunkiai vergauja.
Kiti kalėjime pusta, saulutės nerr.a’o, į 
Kurie teisių reikalauja, tuos prie sienos stato.

Patys kasti turi duobę, kur bus palaidot:;
Laisvės troškus jų krūtinė tuoj nusto- vūtoti.
Taip mus priešai išgalvojo pasaulį valdyti,
Apie taiką ir ramylię nenor rei klausyt:.

Jie tik nori kraują gerti, nekaltus žudyti.
Netikusia, žiauria tvarka, pasaulį valdyti;
Mažas tautas išnaikinti, laisvę jom- atimti,
Nei jų valdžios, nei jų kalbos nenor oripažinti.

Bet Lietuva, kuri valdės per dvidešimt -netų
Pasirodė kultūringa, šalis d :mokrati:
Todėl jai kartu su kitom, lais vę reikia duofi,
Nuo žiauriųjų užpuolikų reik ją paliuosuoti.

Kaip ši metą mes minėsim jos nepr ląusomybę. 
Kvieskim visus savo Ir< liūs stoti i ienybę.
Kaip jos draugai, taip ir priešai, vis jai oadėkim.
Kad ji pilną laisvę gauti’, jai nepan lėkim.

Nors, mes turim tokių broliu, kurie ją pagirio,
Svetimai maskolių tautai save prisipiršo.JI
Pet tie sūnus, kurie šiandi 'r. nenor j., yjėti,
Matant laisvę raus iš gedo -, pradės vėl lydėti. * •

B. Gorskienė.

i Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
Mėsai ir sviestui pirkti ru-. norisi a? šau? repagalvojęs žmogus

, . V__  -.y 3et dėl ko gi non-i ’’ Dėl ko bi valgio
CtOS StampOS SU raidėm v, j-žmogus silpsta? Ir dėlko v;ena- rr.ai- 
W ir X iš 3-ČioS knygutės,spėkų, k-Uis ma
galioja iki vasano 26. Stam- -iniskos -:r kitų Patašių dalykų? ko-
nn V^ VTJ4 O"et*a iki 29 knvn dėl jam reikia r-.< :.ij? šiti.os klausi-pa I yra gera IKI KOVO. mns suprasi tiktai iš šios knygutės

Kenuotoms daržovėms Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c
dabar galioja žalios starr
DOS iŠ Ketvirtosios Knygų
tės su raidėm G, H ir J yra 
geros iki 20 vasario. Raidės 
K, L ir M geros iki kovo 2C.:

Cukrui skiriama juodi 
stampa Nr. 30 iš Ketvirto
sios Knygutės. Ji gera iki 
kovo 31 d. ir duoda 5 sva
rus cukraus.

Čeverykams stampa Ni. 
18 iŠ Pirmosios Knygutei

S-lieka gera neribotam 
iii. Iš Trečiosios Kny

gutės čeverykams skiriama 
stampa No. 1 su orlaiviu.! 
Jai laikas taipgi neribotas.

Kuro aliejui dabar yra! 
vartojama trečiojo perijodo 
kuponai, bus geri iki 13 d. Į 
kovo. Ketvirtosios klasėm 
kuponas duoda 10 galionų 
aliejaus, o penktosios klasės 
—50 galionų.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
Valdyba 1944 metams:

PIRM.—Juozas Mačalh,
900 Prė«cott at.. Wankeg*n, 111. 

VICE-PIRM.—S. Gintaras.
820 8. Vlctory st., Wauregan, IU. 

PROT. RAST.—A. Satockas.
812 8th st., Waukegan, Iii.

IŽD.—Kazimieras Vaitekonaa,
72S Elghth at., Wankefan, III.

FIN. RAST.—Emily Kernagis,
720 Vine PI., Waukcgan, IU 

RASOS GinnfiJAI — n. Lauraiti-..
Paulina Wbite.

MARŠALKOS — Jonae Stoikus.
M. Kernagis.
Susirinkimai būna paskutinį kert- į 

vergą kožno mėnesio, 7:30 vai. vskr - 
fe, Liuosybčs Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sto., Waukegan, III.

BROŠIŪRA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS paveikslais

A. M.
Parašė
METELIONIS

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuc 
amžinų kančių prt-garo 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, <ad 
visa tai yra melas ir ap
gavyste, nes paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kapaatai sa
ga. Ii pneeta- "peaioe' 
žemėlapis, tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai

M “KRayga
no” Kaygyaa.
Adreaaa: “KELEIVIS"

636 BR0ADWAY,
SC. BOSTON. MASS

Taipgi ir [a.
A M MErSLIONJ

ri<7. Nav/ Avvnne
OetroiL Mirk

i IETĮ VOS RE.” H BUKOS 
ISTORIJA.

Aitą* veikalus par-klo, kaip nuo 
t:»0> iierų revoliucinės Lietuvos spė
kos ve<!ė kovą su caro valdžia ir kaip 

sc pučia laiku kun gai tą val-žię rė- 
,nž ir gynė. kaip pas-k ui nvoliucija 
;-»< mė virių, kaip Lieti va likos pa- 
iiU' Sitota iš po caro vaiduos t kaip ji 
ba'o apskelbta repubiil-a Pridėtas 
did.’lis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigte-s nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip iai>< yra padalyti į 
sprkričius. Tai yra vienatine knyga, 
kur: arod". kaip gi-nė Lietuvos Res
publika. čia telpa, visi svarbesni do- 
t omentai: Steigiamojo Seimo nuta- 
r.n ai, taikos sutartis su bolševikais, 
įtartis su latviais, aprašymas visų 

•’ušių su enkais ir tt Yra tai ne 
nyga bei. tiesiog žibintuvas, kuris 
pžviečia visų Lietuvą s lauko ir 

i-s vi lau-. Kaina ........................

U/IAN BAMBOS SPVčIAl.
Ir <it«>s fonės. Daugiau juokų, ne- 

ęu A menkoj munšaino. šioje knygo- 
j • ie pa net 72 “Džian Bambos spy- 
ė ai,” eilės, pasikalbė.imai, humoris- 
t ški straipsniukai ir juokai. Antra 
f agerinta laida Kaina ............... 25c.

tPIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DF.KLA51ACUOS.

S'oie knygoje telpa <taugybė nr.a- 
ji|. labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvam*, 
riškos Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

•'APARČIO ŽIEDAS.
It keturios lotos apysakos: fl) Ne- 

■itarttiklntis Vyras; Iti žydinti Giria; 
iii Klaida, Č4> Korekta lose nuro- 
i ima kaip žmonės paikai tiki j viso
kias prietarus, bartas ir tt. .... loc.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsaugoti. Parašė

P-raa F. Matulaitis Antra. peržiiiTė- 
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

j - ’ KOTIOl IS IR M PIKIAI.
tris kaip tčvę s-y. n m resį-l. 

Į’«:'ii«ji rĄHrns n i i-ros iii v i-
| K i- vr» vh( tki»» k ris r< V

Iii! knlkiu tiv;»i» b-ltinr.i turi’ų 
-k »■ ilts, k"vvn’> rama I0e

“Keleivi*,” 636 Broadtray, 
i South Boston, Ma*».
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Jau po 
o Kas

“ Seimo,” 
au?

markas

Daugi
bet tai ir vis-’Vasario 5-6 New Yorke, patenkintos, 

buvo sušauktas tautininkų’ kas. Rimto visuomeniško 
frakcinis mitingas, kurį jie i laibo nelaukite. Tokiam 
vadino Amerikos lietuviui iarbui neturi laiko nei Olis,. q\ū.bai
seimu. Mitinguoti su važia-. 
vo visi tautininku vadai ir 
vadukai—tie, kuriems pir
moje vietoje Smetonos reži
mo “kontinuitetas.” o tik 
antroje Lietuva.

Tai buvo margas svietas, 
kažin kaip primenąs komu
nistišką “demokratinių lie
tuvių’’ suvažiavimą. Komu
nistai irgi kalbėjo visų lie
tuvių vaidu, kaip šį kartą 
tautininkai. Ir da viena bu
dinga analogija. Jei komu-

įei kiti jo kamarotai. Jie 
;uri laiko tik skymuoti—pa
vyzdžiui. jų didelis noras 
nonipolizuoti Amerikos lie
tuvių. aukas.

Jei tautininkai savo “sei
mą’’ butų vadinę jų srovės' spauda 
mitingu, suvažiavimu, kad i ta apie

tik komunistų gat-j
vėje.

Smetonos režimas daug 
prisidėjo, kad Lietuvos liau
dis. negavusi nei žodžio 
tarti — nekalbant apie pa
sipriešinimą — atsidūrė bol
ševikų nelaisvėje. “Tautos 
vadas'' bėgo iš Lietuvos taip 
greitai, kada pavojų juto. 
Bolševikų okupaciją, kentė
ti liko visa Lietuvos liaudis.

tyčia, iš tosIvg
Lietuvos žmonių tragedijos, 
.Amerikos lietuviai tautinin
kai bando daryt komediją. 
Diktatūros ožį besivaikyda
mi jie kenkia Lietuvos atva
davimo darbui. Kitataučių 

jau buvo informuo- 
Amerikos Lietuviu

nistų mitinge greta Bimbos suomenės vardu. Bet ir ko 
stovėjo toks “aidoblizme” ;»• rtokuv tautinio
prasiradęs Grikštas, tai tau-

ir seimu—kas čia tokio. Su, Konferenciją ir va—da vie 
:ais tuomet nereikėtų ginčy-, na, bet ši kartą jau seimo 
eis. Bet tautininkai, kaip ir vardu. Kitatautis, skaityda- 
omunistai, užsimanė kai- mas apie tokius “seimus,” 

dėti visų Amerikos lietuvių: galį pagalvoti: pas lietuvius 
vardu, ir demokratinės vi- tur būt da esama indijonų...

Salina Pavojingą Skystį

Ant lėktuvu laivo Pacifiko vandenyne buvo palieta^ smal
kiai sprogstamas gazolinas. Pavojus buvo visam laivui, 
todėl jurininkai puolė šluostyt tą pavojingą skystį kuo 
kas galėdama-.

Ką Rinksime Prezidento 
Viei 2r?

šiais metais turėsime pre
zidento rinkimus. Ryšium 
su tuo senai ir daug kalba- 
ma. Partijų vadai tariasi.“

Jei taip — “indijonų” ro
le čia sulošė tautininkai.

tininkų mitinge gieta Tys- 
liavos stovėjo “cicilizme” 
prasiradęs Klinga ir tauti
škų vėjų nesugaudąs se
nelis Jankauskas. Jei komu
nistams patarimus davė 
“draugas” Grikštas, tauti
ninkai irgi turėjo gerą pata
rėją. Jis buvo “ponas” Jan
kauskas, kuris .Tysliavą. 
Olį ir kitus mokino demo
kratijos...

Juokis ir voliokis—toks 
supuolimas!

Bet musų visuomenei nie
ko gero nedavė komunistiš
ki “demokratai.” neduos 
ir jų medalio antroji pusė— 
tautininkai. Tiesa, ir vieni ir 
antri daug kalbėjo apie de
mokratiją. ilgas rezoliuci
jas rašė. Ir tai buvo viskas. 
Praktiškai galvojant galima 
pasakyti tiek: “iš tų pelų ne

nunistai ir dabar tautiniu 
kai tik kenkia lietuvių de
mokratijai. Komunistams Tegul jie nešiojasi tą 
rirmoj vietoj yra jų “saulė” “garbę,” jos tikrai nepavv- 
stalinas; tautininkams — dime. Bet šia proga reikia 
Smetonos režimo “konti- griežtai pabrėžti: su dikta- 
įuitetas.” Jei vieni ir antri turos garbintojais, kokie jie 
';alba apie demokratiją— bebūtų—rudi, juodi, raudo- 
supraskite, kitaip kalbėti ni ir dryžomis kelinėmis— 
dabar yra neparanku. Sme- demokratijos šalininkams 
tonos dinastija ir taip jau ne pakeliui. Amerikos liet. 
ra pridariusi nesmagumų, demokratinė visuomenė yra 

Ii kiršino musų visuomenę; nustačius savo gaires. Ji

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
SUŽEISTI LIETUVIAI 

KAREIVIAI.
Karo departamentas pa

skelbė naują listą sužeistų 
kareivių. Jame randame se
kamus lietuvius:

i-i • v- i i- r/- jf - Petras Jurevičius iš Northdėl jos machinacijų ir Wa-?is Pittsburgho Konferenci- Wevmouth’o 
hingtono kanceliarijose bu-į ;Os tarimų kryptimi. Eidą- Simonas Laziekas. žmo- 

i "o susidarius nejauki nuo- Į ma ta kryptimi, ji pasiims ir na 
taika. Olis tą žino, saviškius • mos neskaitlingus elemen-
■is galėtų painformuoti. Mestus, kurie iki šiol buvo klai- 
esam girdėję, kad tautinin- dinami smetoninės dinasti- 

kavalierių.
St. Strazdas.

<ų fondo reikalu jam teko 
išsitiest ant karpeto ir aiš
kintis.

Tautiški seimininkai ga- 
ėjo dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Konferencijoje, 
dalyvavimui durys nebuvoj
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bus grudų.” komunistai— i uždarytos. Jei rado kelią jo* rjo turi šiokiag. beį tokias! ^ks žmogus, kaip Nettarko 
savo organizacijas, o tauti- • Trečiokas (niekinęs ritts- 
ninkai ir to neturi. Pas juos - burgho Konferenciją), ga- 
viskas pradedama ir baigia-į -ėjo_ rasti ir kiti. Bet Jiems 

vQr1i*7mn stroiAcrfriJ mAilo l'UpGJO K3S kltHS. Tautinin- 
kai, kaip ir komunistai, už- j 
simanė sabotažuoti Ameri

nta vadizmu atmiežta meile 
tėvynės. Gi praktikoje pas 
tautininkus yra tiek planu , _ . . _
ir teorijų, kiek jie turi va- ^os Lietuvių Tarybos veik

_____ • Ta pr.iVnrflc—dų. O tautininkų vadą rei
kia charakterizuoti šitaip: 
užvėjos nesurandąs inteli 
gentas, milionierium likti Į 
svajojąs smulkus verslinin- 
kas. Tai individualistai— 
šaka, atitrukusi nuo visuo
menės kamieno. Jie žmonės.! 
kurie visada ir visiems nori

'OS

gyvena

žmona
gyvena

SUŽEIDĖ LIETUVI 
KAKLAUSKĄ.

Karo departamentas skel
bia naują surašą kareivių.

Mrs. Laziekas 
Ne\v Britain, Conn 

Juozas Zaleckis,
Marė Zaleckienė 
Thompsonville. Conn.

Juozas Andriuškevičius, 
motina Juzė Lazdauskienė 
gyvena Danvęrs. Mass.

Pvt. Lazarskis. žmona 
Blanche Lazarskienė gyve
na Clinton, Mass.

E. B. šaltis, motina M a

MASKVA PRADĖJO 
NAUJĄ KAMPANIJĄ.

Reikalauja pripažinti “so
vietines respublikas.”

Maskvos spauda pilna ži
nių ir redakcinių straipsnių 

! apie sovietų “autonomines 
respublikas.” Esą, sovietų 
valdžia laukia užsienio val
stybių pripažinimo šešioli
kai sovietinių “respublikų.” 
Leidžiama supiasti ir tai, 
kad Maskva tokio pripažini
mo reikalaus.

Toks reikalavimas iš
šauktų tik ginčus, ypatingai 
dėl to, kad tarp “autonomi
nių respublikų” minimi Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos

laikraštininkai rašto ir viso
kius patarimus siūlo.

Didžiausia bėda republi- 
konų partijai. Išskiriant' 
Willkie. jie neturi gerų va
dų. Tiesa, yra pretendantų, 
yia daug norinčių preziden
to vietos. Bet jie mažai šan
sų turi.

Neturi labai gerų vadų ir 
demokratų partija. Jei pre 
zidentas Rooseveltas nutarsi 
nekandidatuoti, demokra- ' 
tai turės bėdos. Tiesa, dabar 
jie yra vyriausybės partija 
ir todėl jų padėtis bus ge
resnė. Bet ne taip gera. kaip 
daugelis mano.

Storžieviški republikonai, 
neturėdami vadų. bando jų 
susirasti armijos viršūnėse. 
Toks Chicagos “Tribūne,” 
New Yorko “Daily News” 
ilgai ir sunkiai dirbo, kad 
iškelti generolo MacArthu- 
ro prestižą. įžūliai ir gud- 

Į riai jie puolė Roosevelto ad
ministraciją. Girdi, Roose- 
velto administracija tą ge
nerolą nukišusi “užkampin”

-pirmiausia į Filipinų Kp- 
regidorą, paskui į tolimą 
Australiją. Vienu kartu, kai 
pasklido gandai, kad Toli
muose Rytuose armijų vado

kurie buvo sužeisti Europos garėta šaltis gyvena 
“karo teatre.” Taip jų yra retts Bay, vt 
■ieturis korporolas, Alekas Visi sumirfSti lietuviai bu- 
Kaklauskas iš New London. vo sužeisti “kur nors” Euro- 
Conn. poje.

ą. To sabotažo čiukuras— 
tautininkų “seimas” New 
Yorke.

Ir. kas juokingiausia. Ne\v 
Yorko
nieko naujo nesugalvojo, 
išskiriant “milioną parašų.” 
Visa kita — Pittsburgho j 
Konferencijos tarimų pa-

OLANDIJOS ŽYDAI IŠ
TREMTI J LENKIJĄ

Pirm karo Olandijoje gy
veno virš 100.000 žydų lai
mės žmonių. Lenkijos žinių 

tautininkai ■ agentūra Pat skelbia, kad 
Olandijos žydai buvo iš 
tremti į Lenkiją.

nėra! mėgdžiojimas. A ha. tokia 
i gudrybė, toks “pasiaukoji-' 
mas” — laiką eikvoti ir leis
ti pinigus, dėl blozno daik-

kė ir to, kiek buvo pasiekęs j L 
mažiau išmokslintas jo tė
vas. Tiesa, New Yorko tau-

vadovauti, tik bėda 
kam vadovauti!

Imkim kad ir tokį Olį 
Olševskį. Jis, deja, nepasie-,

turėjo ;entl°tininkų “seime” jis 
pirmininko vietą, bet ką jis, 
turi Chicagoje?

Nei Romuvos teatro, kurį 
statė jo kompanija! Apie 
tautininkų mases netenka 
kalbėti. Ką turi. tai turi 
“Sandarą.” Oliui lieka jo 
pavardės pirmoji raidė, “o.”

Tas pat su kitais. Net ga
biausias jų žmogus Tyslia
va, pasiekė tik vieno dalyko 
—būti geru kolektorių.

Keista, kad tame “seime”’ 
matė reikalo dalyvauti SLA 

žmonės. Išrodo, kad 
savo "demokratišką ragai
šį” jie norėjo patepti tyslia- 
vinio nacionalizmo smeto- 
nėle—koks smalsumas! Bet 
SLA juk yra pasisakęs už 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir jos veiklą! Ar to jau ne
pakanka?

Sabotažas nepadėjo ko
munistams, nepadės ir tauti
ninkams. Dėl komunistų rei
kia pasakyti tiek: jie sveti
mos valstybės agentai ir.Bet ir čia ne savas išradi

mas. Tysliava nusikopijavo kaip tokie, demokratijos ša- 
Pruseiką! O Brookl.vno tau- Hninkams yra svetimi. Ki- 
tininkai kaip buvo, taip esti' taip su tautininkais. Sveti- 
pakrikę, net savoje kompa- mai valstybei jie netarnau- 
nijoje nesusitaiką. Brookly- ia. bet^ su jais yra ta bėda. 
no tautininkų kliubas—kaž- Jkad užsidarę tautiškai mi- 
koks mišinys—tulžies ir šie-; matūrinės diktatūros lukš- 
ros kombinacija. Jei vienas' te. Kaip tas indusų burtinin
ką nors sumano ir bando vy- kas, žiūrėdamas į stiklą ja- 
kinti, antras kiša koją ir sve
timos pagalbos jieškosi, kad 
savo “neprieteliu” nugalė
ti...

Trumpai pasakant, Ne\v 
Y’orko “seimą” sušaukę tau
tininkai neturi aiškiai 
statytos visuomeniškos ide
ologijos. Žiupsnis naciona
listinio romantizmo, sauja - pasaulį, už nepriklausomą 
smetonizmo ir vežimas am-i ir demokratinę Lietuvą! Jei 
biciių—tai visas judėjimas, nebus Lietuvos, kaip nepri- 

j Ne kas kitas, bet ambici- klausomos valstybės, netu-

< ios juos ir sutraukė į New rėš vietos ir tas miniaturinės 
Yorką. Aišku, jos dabar yra {diktatūros lukštas. Bus jo-j

me mato tai. ko nori jo.kos- 
tumeris, taip ir mus tautinin
kai : žiuri nėr smetoniška 
“spaktyvą” ir joje mato vien 
“tautos vado kontinuitetą”: 
ir... savo nosis. O tuo tarpui 

nu- Amerikos lietuvių visuome- ‘ 
nę reikia išjudinti dideliam 
darbui — kovai už laisva

vardai.
Maskva

Pabalčio valstybes 
,. . , , c pasigrobė smurto

‘ keliu, įr nei Anglija, nei A- 
merika šito smurto nepripa- 
žvsta.

SUOMIJA KARIAU
SIANTI.

Anglijos radijo praneši
mu, slaptas Suomijos parla
mento posėdis nutaręs “tęs
ti karą iki galo,” ir kad at
sarginiai esą jau šaukiami į 
Karelijos susmaukos frontą.

PER MĖNESI 8.789 
LĖKTUVAI.

Amerikos dirbtuvėse per 
sausio mėnesį buvo paga
minta 8.789 karo lėktuvai. 
Tai yra 13 lėktuvų mažiau, 
negu pagaminta gruodžio 
mėnesį.

AR ROMOS

! popiežius y™ Kristaus i
\ T • • • 1 -v »1 Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS L Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pašau’) atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laika rienybė. Pirmieji Kristaus įodiiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kunigu Sc 
minarijoje austydamas 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 Y. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio m jų dartm, 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Crbonaa II. Inkvizi 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Francuzijai m
Filipinų revoliucija ir priežastys, knrios ta revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieniais supratimas tikinčiųjų beturiu apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje raa dau reikaliagų dalykų ir žerta rašai <alė« 
susipažint SO riša katalikiškos bažnyčioe praeitimi.

KIRKVIŽNAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaino žaislų ir tam 

'ngai reikėtų u veikalų perskai 
kun. M Valalka.

sinimų plačios visuomenės, ypatir 
tyti. Taip aiškina saro knygoje kt

Knyga apie 230 
Aadiaao r Ir še Įlaša, 

gos vardas, KAINA 
Tvirtais

didelio formato, tpauda aiški.
riaėm raidėm inpauslaa kav

REV.
Galima gaut pi 
M. VALADKA,

Taipgi gaUma

tlJ».
M autorių, sekančiu adresu:

R. D. 2, DALTON.

tų knygų nuordyta kaica ir

Ra.

KELEIVIO” KNYGYNE
^6 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.SS. Į

“PETAINO AUSYS” MAR-
TINIKO SALOJE.

Gyventojai nubaudė fran- 
euziškų kvislingu gar

bintojus.
Į Martiniko salą buvo nu

plaukęs vienas franeuzų 
krtiizeris. Jo įgulos žmonės 
—mažesnieji karininkai ir 
jurininkai—ten sukėlė riau
šes. Išlipę krantan jie bas
tėsi ir šukavo: “lai gyvuoja 

SPetain ir Lavai!” To neuž- 
įttko, jie ėmė šaudyt lais
vuosius franeuzus! Sužeista 

; 14 žmonių, keliatas pavojin
gai.

Martiniko gyventojai tiem 
riaumotojam atkeršijo. Va
kare. kai jurininkai susirin
ko į vieną šokių salę, staiga 
užgeso žiburiai. Kilo muš
tynės ir pasigirdo jurininkų 
klyksmai.

Po kurio laiko žiburiai 
vėl sušvito ir žmonės pama
tė tokią sceną: prie sienos 
buvo prikaltos keturios po 
ros ausų. Tai buvo riaumo 
jusiu jurininkų ausys!

ANGLIAKASIAI DIRBS 
VIRŠLAIKI.

Wilkes-Barre ir apylinkių 
angliakasiai turėjo eilę susi 
rinkimu, kuriuose svarstė 
klausimą, ar dirbti sekma
dieniais. Didžiuma anglia 
kasių nori dirbti.

SUTAUPĖ BILIONUS.
Karo sekretorius Stim- 

son praneša, kad pereitais 
metais vyriausybė sutaupė 
27 bilionus dolerių. Jie su
taupyti atsisakius vykint tu- 
ius projektus.

BUS NEITRALI.
Ispanijos ministerių kabi

netas nutarė, kad šio karo 
(laušimu Ispanija laikysis 
griežto neitralumo” poli

tikos.

48 VALANDŲ DARBO 
SĄVAITĖ.

Bostone ir apylinkėse įve
dama 48 valandų darbo są- 
vaitė. Patvarkymas įsiga- 
ios kovo 6 d.

AR ŽINOTE, KAD-
1942 metais Jungtinės 

Valstijos švietimo reikalams 
išleido $2,700,000.000. Tai 
buvo 2.3 nuoš. visu išlaidu.

Amerikoje kasmet gimsta 
milionas kūdikių be gydyto
jo pagalbos. Apie 250,000 
kūdikių priima taip vadina
mos “bobutės.”

Anglijos tvirtovė Gibral
taras užima vos dviejų ke
turkampių mylių plotą.

Čigonai neturi savo reli
gijos. Jų religija būna to

eta teks anglui, rėkė “Tri- 
me,” ir "Daily News.” 
ems da pritarė Patterso- 
utės organas Washingto- 
i. Bet tas burbulas greitai 
>rogo.
Dabar pradedama kalbėti 
)ie generolu Marshallo ir 
isenbovverio kandidatu- 
•.s. Kalba tie žmonės, kurie 
>ri grąžinti “senos da'.y- 
3s” laikus — reakcininkai, 
et ir čia nesiseka. MdCoi- 
ickų ir Pattersonų dien- 
iščiai skelbė iš “patikėti- 
ų šaltinių” gautas žinias, 
ad vyriausybė neleis armi- 
ą vadams “laisvą žodį” 
irti. Mat. norėta gaut žmo- 
ių simpatijos, iššaukti dau- 

>iau nepasitenkinimo “\Ya- 
hingtono biurokratija.”

’ r'.et tas burbulas irgi su- 
progo. Atsakingose vv- 
iausybės sferose pareikšta, 
ad nemanyta ir nemanoma 
aryti bet kokių kliūčių ar
mijos vadams. Jeigu jie no- 
i, gali kandidatuoti.
Marshallas ir Eisenhovve- 

:is tuo nepasinaudojo; sa
ko, jiedu nenorį kandida
tuoti. Tuo budu republiko- 
nų ii* demokratų skymeriai 
vėl nudegė nagus — nėra 
garsenybių, nėra kas pasi- 
rinkti ir “bustyti.”

Atsakingi musų šalies val
stybininkai ir rašytojai ne
pritaria tam. kad preziden
to vietą reikėtų pavesti ar
mijos vadui. 3 kad? ir labai 
garsiam vadui. Jie sako: 
iraktika įrodė, kad--žmogus 
gali būt geras armijos va
las, bet valstybės šeiminin
kas iš jo dažnai būna pras-
as.

Išrodo, ka4 toji nuomonė 
ras viršų; išrodo, kad re- 
>ublikonai ir demokratai 
rus priversti jieškoti kandi- 
latų ne armijoje, bet savo 
lartijų eilėse. Išrodo taip 
jat, kad dešinysis republi- 
<onų partijos sparnas, vado
vaujamas tokių MeCormi- 
;kų, nesutikę,,daryti;bet ko
kių nuolaidų republikonams 
‘insurgentams,’’ kurių prie
kyje stovi Wendell Willkie. 
Jei taip, ir jei dar kaitą de
mokratų partija nominuos 
Rooseveltą, republikonams 
bus maža progų laimėti se
kamus rinkimus. Jei bent 
pačioje demokratų partijo
je atsiras daugiau garneri- 
nio-farleyinio tipo storžie
vių, kurie žut-ar-but užsi
spirs “nakinti” Rooseveltą. 
Bet tokiame atvejyje jie ir 
savo partiją “nunakins.” 
Taip juk buvo New Yorko 
valstijoj, kurią šiandien val
do republikonas Dewey. 
Farley bandė kišt koją Roo- 
seveltui, bet pakenkė demo
kratų partijai ir ji pralaimė
jo rinkimus.

Šios šalies organizuoti 
{darbininkai remia dabarti-
nę adminisraciją, nors ji ir 
ne viską yra davusi, ko no-

ANGLIJOJ STREIKAI.

Anglijos anglių kasyklo 
se vis da neramu. Apie 4.500 
angliakasių sugryžo darban 
bet 2,500 tebestreikuoja 
Ginčas eina dėl anglių svė- 
rimo tvarkos.

krašto, kuriame’jie gyvena, ii organizuoti darbininkai. 
Užtai ir jų posakis: “kokiosį Atsakingi darbininkų judė- 
vieros pons nori...” jimo vadai supranta, kad

--------  {čia ne vieno Roosevelto kal-
Juntinėse Valstijose yra tė. Rooseveltas juk privalo 

specialus ūkiai kailiniams skaitytis su savo partija, o 
žvėreliams auginti. Iš jų Į jo patarėjų ir atsakingų pa
gaunama 25 nuošimčiai kai-;reigunų vietose sėdi nemaža 
lių. ' “seno stako” demokratų.

---------- ; štai kodėl taip esti!
Revoliucinio karo metu Unijų vadai veda agitaci- 

Amerika turėjo “geriausi ją už politinę veiklą, už tę- 
skolintoją” —Olandiją. Ga-’simą naujosios dalybos, 
vo net tris paskolas ir—vi- Gaila, kad tai politinei veik- 
sas jau atmokėjo. lai nesudaryta reikiamas

--------  aparatas — pavyzdžiui toks.
South Dakotoj yra Black kaip Anglijoje—Darbo Par 

Hills aukso kasykla, atida- tija. Tik viena New Yorko 
ryta 1879 metais. Iki šiol ji valstija tokį aparatą turi. 
yra davusi už $375,000,000 Bet geriau vėliau, negu r.ie- 
aukso. kad. Geriau agitacija, negu

---------- senas gompersinis obalsis—
Amerikos žiogas savo na- “bausti priešus ir remti 

žandėse turi du krepšiuku, draugus.’’ Gyvenimas įrodė, 
kuriuose nešioja savas mais- kad tas obalsis netikęs, 
to atsargas. . G. D.

I



Ait imtas Puslapi*No- 7. — Vasario 16 d- 1944 m.

GRAŽIOS BUVO LIETU
VIŲ IŠKILMĖS.

Majoras Tobin nupirko net 
3 bonus musų kreditui.

Moteris paliko jurininkui 
kūdikį ir k*s iš to išėjo.

Cambridge’&us lietuviai ren- Vaišinimui aktorio miestas 
i gia Lietuvos nepriklauso- išleido 960 dolerių,

m y be i minėt prakalbas. Miesto tarybos narys 
Lietuvai Remti Draugijos Charles Taylor stipriai už- 

i šeštas skyrius pirm kiek lai- atakavo mąjoro Tobin ad- 
įko kreipėsi i vietos lietuvių ministraciją, kuri giriasi sa- 
, draugijas, kviesdamas jas vo ekonomiškumu. Taylor 
bendi orais spėkomis ap- klausė: “Ar gulima skaityt

Anądien prie South Sta- į vaikščioti Lietuvos nepri- ekonomija ir tą kadI rti^to
_ ... . Lindsaj^Prii^. prie jogra-'kakti. Tikslas buvo surengti HoUyroodo Balsavimo.
Pereitą sekmadienj South ži ^įris su kudikiu irBa. pratolbas. aktonm groafcnti.

o-i—i -..J3 j , j kvietimą atsiliepe sios tas aKtonu __ r_________  ____ _
—Mister seilor, palaikyk organizacijos: Lietuvos Su- šintas Back Bay viešbutyje. sas, už CIO uniją 5,987 bal-

C1O unija pralošė baUa- I Policija padės vykinti 
vimiu. OPA patvarkymus.

Bethlehem Hingham lai- Federalis kainų administ- 
vų statybos Įmonių darbi- racijos ofisas turi bėdos su 
ninkai balsavimu turėjo iš- Bostono ir apylinkių krau- 
spręsti tokį kluasimą: kas tuvininkais ir valgyklų sa- 
turi būt jų atstovas derybo- vininkais. Jie nesilaiką jo
se su fabrikantais — CIO kių patvarkymų. Tam tiks- 
unija, ai* “nepriklausoma lui dabar norima pavartoti 

miesto . ir valstijos policiją, 
pasėkos buvo < Krautuvininkai ir valgy klų 

tokios: už “nepriklausomą; savininkai, kurie nepaiso 
areštuo

jami ir baudžiami.

___ . ____už “nepriklausomą'«vinjnk|įį._ kurie i
Bostono High School audl- ko’** “ ......~ * i I kvietimą atsiliepė šios # Tas aktorius buvęs vai- uniją” paduota 7,$31^ bari-/patvarkymų, busią <
torijoj buvo gražios lietuvių ‘ ___, ~___ _  __ ___ ‘ ~
iškilmės Lietuvos nepuikiau- man“'**bei*be turi reikalo nV Draugystė. SLA 371 kuo- —~~ sai ir kad jokiai unijai ne-
somybei paminėti. Iškilmes i ^jame viešbutyje Ar pa- pa ir LSS 71 kuopa. Rekomenduoja didint tar- priklausyti — 399 balsai,
atidarė Amerikos Legijono laikVsi° * * Organizacijoms sutikus nautoju algas. ; Tos kompanijos įmonėse
Stepono Dariaus skyrius, Jurininkas sutiko. Paėmė prisidėti, buvo sušauktas jų Miesto taryba priėmė re- dirba virš 17.000 darbinia- 
kuiio atstovai sunešė estra- ant ranku 18 mėnesių kudi- atstovu bendras posėdis, zoliuciją, kuria majoras To- kų. Reiškia, balsavime ne
don ir sustatė vėliavas. Įve- ki ir Iaik^ j; kaip tjkras eks. Kadangi šįmet vasario 16 bin įpareigoj. nas didinti dalyvavo
damają kalbą pasakė adv. pįltas pripuola darbo dieną, drau- miesto tarnautojams algas, ninku.
A. O. Shallna. Lietu\os gat- Kūdikis ramiai miegojo gijų atstovai nutarė, kad Tarnautojų pojcistų, ugnia-
bės konsulas. Paskui jaudi- įr Lindsav jau manė kad’prakalbos butu ruošiamos gesių. klerkų ir kitų—algos 
nančią kalbą pasakė \vater motįnaį gryžus jisai gaus vasario 20 d., Cambridge norima pakelt: po 300 me- 
burietė p. Alena Devenienė gr^ų “ačiū.” Bet po dešim Kliubo svetainėje, 823 Main tams.

kūdikis uabu- st. Pradžia 2 vai. po pietų.

tik 3.000 darbi-

(•Jono Vileišio duktė), ku- tjes minučių kūdikis pabu . .
ros vyrą D-rą Devenj bolse- do ir atidarė “kakarinę.” Ir Taigi, ir Cambridge’aus 
\ikai buvo pagrobę Lietu- šiaip jis supa rėksnį, ir lietuviai minės Lietuvos ne- 
\oje ir istremę į Ledimuo- kįtaiPi bet tas kaip rėkia, priklausomvbės sukakti. Tai 
tojo V andenyno pakraštį, tai rėkia. pagirtinas darbas
Kur nėra jokio gyvenimo. * — • - - ■ *

Daug žmonių sirgo plaučių 
įdegimu.

Sveikatos re alų komisio- 
nierius praneš; kad sausio

Legijonieriai ruošia Užga
vėnių “Šurum-Burum.”
Amerikos legijono Stepo

no Dariaus Postas Nr. 317

Kaip toli žmogus gali 
nuspiauti?

East Cambridge distrikto 
teisėjas Green turės išspręst 
keblų klausimą. Susivaidijo 
žydas daktaras Mahlowits 
su savo tarnaite Annabella! 
Kane. Daktaras spiovęs į ją 
ir mergina jį apskundė. Žy-{ 
das teisinasi. Sako, tarnaitė

Radijo programos.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį 
nedėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Gabijos choras, vado

vaujant S. Pa ai-ai.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: WORL Sta- 

ition, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

BORIS BEVERAGE CO. 
220 E Street, South Boston

Pristato toniką ir visokios ru
šies Alų baliams, vestuvėms Į 
namus ir į sales. (18)

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.
Telef.: SOL’ 3141

stovėjusi už septynių pėdų 
rengia įdomų pasilinksmini- ’ nuo jo — ar taip toli žmogus
mo vakarą 20 vasario, savo gali nuspiauti?... 
patalpose. 265 C Street, So.; Advokatai ilgai ir įkyriai 
Bostone. Tai bus tikras Už-i ginčijosi, todėl teisėjas bu

- . -- . Išėjo da 20 minučių, ir Kalbėti yra pakviestas ™ėn.esi buv? “bai daug su- gavėnių “šurum-burum.” • vo priverstas nutraukt bylą .
Pertraukoj grupė mer- Lindsav buvo besiruošiąs i st Strazdas* buvęs “Nau jo- sirgimų plai šų įdegimu. Bus užkandžių, gėrimų, mu-; ir eiti į “atsitikimo vietą.” i|

gaičių ir berniukų dailiai pats rėkti. O ką daugiau da sios Gadynės” redaktorius. TaiP Pat daug :momų sirgo zika ir kokiai. Prasidės 4 va ! Ją apžiūrėjęs bylą nukėlė į 5
pašoko musų liaudies šo- ryti, nesulaukiant motinos? Taipgi advokatas Ch. Kali- smegenų plėvės įdegimu. landą po piet ir trauksis iki vasario 24. Tą dieną jis iš-
kius. Už jų išlavinimą kre- Kur jis eis, ką veiks su tokiu nauskas.
elitas priklauso p. Iyaškie- rėksniu? Cambridge ir apylinkės
nei. Grazu^ buvo žiūrėti, Išėjo da penkios minutės, lietuviai yra kviečiami skait- 
kaip vaikučiai ritmingai įr jurininkas atsidūrė poli-, lįn2-aį susimkti ir iškilmin

ei jos stotyje. “Še. imkite tąigaį paminėti Lietuvos ne
rėkiantį daiktą!’—tarė ju- j pr; klausom vbės

taipgi gerai išėjo. rininkas. “Mane jis išvalys, Nepamirškit. prakalbos bus sudrėkint kojas ir pasigauti
Po to kalbėjo Amerikos išgalvos...” vasario 20 d., 2 vai. po pietų, šaltį. Šaltis gai virsti plau-

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

ir nu< 7 iki 6.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, M ASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132#

vėlumos.

scenoje žaidė.
Buvo ir dainų.

Nešaldykite savo kojas—
sako daktaras. širdžiai yra

Sveikatos k 'misionierius lankyti ir sykiu praleisti lai

į spręs, kaip toli žmogus gali: 
Visi vyrai ir moterys nuo- nuspiauti... 

kviečiami atsi- TeL TRObridge 6330

persergti gyventojus. Da 
sukakti, bar, kai daug diego. lengva

ka smagiai.
Rengimo Komisija.

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

Raudonojo Kryžiaus pirmi- Policijos kapitonas pa 
ninkas, “Keleivio” redakto- manė, kad jurininkas yra 
rius Michelsonas ir. paga- “kuku,” bet tuo pat metu 
liau, pulkininkas K. Grinius suskambėjo tele fonas :v-,,. _  _ x______________

Rengimo Komitetas. čių įdegimu, o : laučių įdegi
mas gali užsibaigti mirčia.

Gudrus vagišiai, gavo pini
gu ir automobilį.

Capitol Motors kompani-
Gavo 7,115 tonų senos 

popieros.
Nuo 1943 metų spalio mė

nesio iki 12 vasario Bostone 
ir apylinkėse surinkta 7,115

, „ x • v - * - -jkuiį ji pnno. t/u v/iai su-‘tonų senos popieros. Dau-
ku Faneuil svetainėje buvo licijos stotį, kur viskas gra-Įstojo kompanijos ofise ir gįausįa popieros davė Bos-

iš New Yorko. “Plyš, raskite tą seilerį su
Visą laiką buvo laukiama mano kūdikiu, kurį pada-.

atvykstant Bostono majoro viau jam palfrikyti”— kai-'ja. Cambridge, neturi 425 
Tobino. bet jis nespėio lai- bėjo isteriška moteriškė. dolerių ir to automobilio, 
ku pribūti, nes tuo pačiu lai- Jai pasakyta atvykti į po- ■ kurį ji pirko. Du vyrai 
ku Faneuil svetainėje buvo licijos stotį, kur viskas gra-lstr,io Vnmnaniina nfis 
mokyklų mokinių kontesto šiai išsiaiškino. Motina at-
pabaigtuvės, kur majoras gavo kūdikį, o jurininkas
turėjo dalyti koritestantams nuėjo savais keliais,
dovanas. Lietuvaitė Kuda- vodamas ir moteris ir jų vai- 
rauskaitė tame konteste irgi kus. 
laimėjo dovaną—-£j2o.00 bo-: 
ną.

Bet majoras savo duotą 
žodį išpildė. Kaip tik kon-

Didelė paga Bostone ir 
apylinkėse.

Pereitą penktadienį

pardavė savo automobilį. fonas ir Cambrdge'us.
Gavę 42o dolerius, jie tą au- _______°
tomobili nasirandavo “labai vuu_
svarbiam reika'ui." Vėliau p" . -Keleivio ’ nu- 
automobths buvo surastu paskelbti vardai

.vienoje Bosttno ^tveje. byiznieriu‘Ir profesionalų.
;bet pasirodė, kad jis yra pa- . auk“L daiktu TKVS
(vogtas. O pardavėjai — jie'kune auRaV0 Jvainų daiRtų oflsar-

Banditai pasigrobė $7,000.
Nepažystami banditai už

puolė Samuel Ward kompa
nijos kasininką Dunn ir atė-; 
mė S7.000. Banditai da ne
pagauti.

Pildome Income Tax’us
Kurie patys negali išpildyt trito

me Tax’ų nuo savo algų, uždarbių ar 
nuosavybių, mes tiems pagetbėsim į 
mielu noru. Prašome ateiti 7 valanda ( 

. vakarais i 575 E. Broadway, South | 
Boston. Mes kalbame lietuviškai. | 
Laikas taksams pildyt yra trumpas,

.prašom' nevėiuoti.- - - " *

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL So Boston 0948
37 ORIOLE STREET

W«t Rozbary, Maaa.
TeL Parkvay 1233-W

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJA1 
(Insured 
Mavanl

Perkraastom
& įr i to-

irtestas pasibaigė, jis tuojau siautė
su visa savo seimvna atvyko j. v o,-i b’priivin dldele Pu^' Ka* kur Pnsni-į netimų iškilmes. Radęs nUQ 12 15 u
prakalbas jau pas.baigustas, gaį kur užpuRMtrti ke-
kad°n“pidko 3 toro bonus ĮS*sūdyta komunika- Raudonojo Kryžiaus pa- 
lietuvių kreditui pakelti.. .-stangomis “ «~»o-
viso per šitas iškilmes buvo
išparduota 4-tos Karo Pa
skolos bonų už $50.000 su 
viršum.

Paskui majoras su savo 
šeima atvyko pas adv. Joną 
Grigalių, kur buvo susirin
kę iškilmių kalbėtojai, jų 
tarpe ir pulk. Grinius. Ma
joras daug klausinėjo pulki
ninką Grinių apie Lietuvą 
ir labai domėjosi sunkia 
musų tėvvnės padėtimi.
Pulk. Grinius nors nesenai

vu6u«. y —■ jiv ir . . burjsiam Lietuvai
dingo, kaip akmuo vande- Rp^„-B tra kios hazan.it 
nyje.

83 naujos slaugių padėjėjos 
Bostone.

io Kry
keturiose Bošto- 

lan^į’buvo stiprus vė- 'no ligoninėse buvo duodami

Remti Draugijos bazarui; 
tame vardų surašė įvyko 
viena klaidą, parašyta: 
“Frances Beauty Parlor,” 
kur turėjo būti: “Yvonne 
Beauty Par'or, 310 Broad-
way.”

jas-. Tllauzyda daug medžių, specialus kursai. Kvotimus ma. J. M.
apdraskytą namų stogai ir išlaikė 83 moterys ir mergi- ----- -
nuplėšia krautuvių iškabos. —-

Šiuomi ta klaida atitaiso- 
Tumavičienė.

nos, tarp jų kelios lietuvės. Fedeialė darbo jėgos ko
jos gavo diplomus kaip misija nutarė, kad Bostone 
slaugių padėjėjos. ir apylinkėse butų įvesta 48

------------------ valandų darbo sąvaitė. Nu-

Dr. John RepsEis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

t Specialybė: Akių, Vidurių Lig*. 
Ausų, Nosies ir Gerklė*.

. * Vartoja vėliausios konstrukcijos 
1 įX-RAY Aparatą.

Pritaiko Akiniua 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-i 

834. BROADWAY,
ISO. BOSTON, MASS.

L
t

i? I letuvos. gerai vartoja 
aukšta anglų kalbą.

Maloni advokato Griga
liaus žmonelė su savo moti
nėlė nuoširdžiai svečius pa
vaišino.

Gražios buvo iškilmės, ir 
gražiai viskas pasibaigė.

Koresp.

Apkaltino Brocktono lietu
vį, Kavaliauską.

Gale pereitos savaitės Gloucesteryje užtroško ši- tarimas pi avės veikti su ko- 
Plymouth “grand jury” ap- binamuoju gazu 4 Thomp- vo šešta die a. 
kaltino Brocktono lietuvį, šonų šeimynas vaikai. Jų tė-!
Stasį Kavaliauską. 36 metų vas armijoj.
amžiaus. --------------

Apkaltintasis laikomas VVellesley miestely 
kalėjime ir laukia bylos, už įkartu buvo padegta 
kalėjime ir laukia bylos už SchooFė.
kės, Carrie Higgins. žmog-'i --------------
žudystė buvo atlikta perei-1 Streikas Kali River 
tą gruodžio mėnesį. įdėklinėj jau pasibaigė.

Mėsos karalius prana
šauja badą.

Skerdyklų karalius Wil- 
son paskelbė tokią sensaci
ją: jei federalis agrikultu- 
turos departamentas nepa
keis savo politikos, bėgyje 
sekamų 60 ar 90 dienų mu-, 
sų šalies žmonės susilauks 
mėsos bado. Pristigsią kiau-į- 
lienos ir jautienos, o-r

Vyriausybės surinktas 
skaitlinės rodo, kad musų 
šalies sandėliuose dabar mė
sos via daugiau, negu kada 
nors pirma.

Worce$terio “leap ye«r.”
VV orcesteris. kaip miestas, 

buvo inkorporuotas 1848 
metais. Tai buvo vadinami 
“leap year’ metai. O šįmet 
vėl "leap yeai”—pinui to-’ 
kie sukakties metais.

REIKALINGAS
Patyrus laikrodžių taisytojas

Darbas užtikrintas ant visados.
gera. Kreiptis "Keleivio'’ 

(-)

Saari prieaiara,
324 BR0ADWaY.

SO. BOSTON, MASS 
Tel. SOUtli Bfurton aaip

Boston Edison Company 
sako ...jei jus skalbynėj 
atsiras keistų garsų, pa
šaukit taisytoja. Elekt
riškos skalbynės dabar 
brangios.

BOSTON EDISON COMPANY.

NEGIRDĖTA PROGA

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

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

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

180 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.
APSIŠVIETUSIAM
Turi būt piliečiai, 

patyrimą ir mokslą paprostos knygvedystės ir algų "tvarkymo. As-nuiA T ii r- i Lili TaVc Lrazl 1 covim'nb,. _ -*• « ,

VYRUI AR MOTERIAI AR MERGINAI
ne jaunesnį kaip 21 metų. Taipgi turi turėtiUŽGAVĖNIU “ŠURUM- 

BURUM.”
Reniria SI \ kuopa, vasario 20

11, 201 Adams st.,
. C ties Fields Cor-
ada t.

-ienė. dainų ir niuzi- 
klumpakojį patrep- 
-ius ir benrai visus

(7)
popiet. Jžanga 75c. 
amas. Komisija.

antl'U Arcadia

“‘g11 nėr policijos 
Bus gera 

kos. Galėsi-• 
sėt. Kviečia 
lietuvius.

• Pradžia 5 
Ičekruimis r.

au-

mao turi būt toks, kad galėtų padėti savininkams prižiūrėti kas "de
dasi didelio j. su 1200 sėdynių ir “floor show'’ įstaigoje. Proga dasi- 
dirbti iki aukščiausiam laipsniui. Pradinė alga $3&.O0 savaitei, 
šešios dienos, 8 valandos. Kreipkitės asmeniškai Į:

BLINSTRUBS* VILLAGE & GRU,L, pas Manageri St. W Blin- 
strub, arba laiškais, su kvalifikacijomis ir rekomendacijomis pas 
Įstaigos advokatą, F. J. Bagočių. F

SOUTH BOSTON. M ASS.
Šeima yra SI.A nariai per metų eiles.)

308 W. BROADWAY.
(Visa suaugusi Blinstrubų

> rij:
I.

FAMOUS seedless hop flavor
K»»«»G«»S£TT BSEUIMO CA C»»MSTa» R j

TeL šou sso*

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandom:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Gyv. 311SJ »

■e •;

i Drjoseph A.G aidi* | 
OPTOMETRISTAS »

Valandos: 9 iki 12 i
nuo 2 iki I, {
ouo 7 iki |

xeredom 9 iki 19 5
ir ^usitaru*.

AKIŲ DAKTARAS 
» Utaiao defektuotas akis ir tink* { 
J mu laiku sugrąžinu šviesa levą « 
, »minuoju ir priskiriu akiata*. •
’ 114 Summer Street, {
; > , LAKRENUK MASS į

• Tel. 28624

BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKJC 
LIETUVIU GRABOKIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

234 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorcheater Avė.
? | TeL COLunvKia 2537

I

< I

hazan.it



