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Churchill Palaidojo Atlanto 
Čarterį

ATIDUODA SOVIETAMS klausimais dar nesąs smul- 
LENKIJĄ PRIEŠ LENKŲ

NORĄ
kiai žinomas.

5. Churchillas nori kaip ■ 
galima greičiau turėti kon-i 
ferenciją su prez. Roosevel-j

I

Už skriaudas lenkams jis. . CU 1VVVUV »

žada “atlyginti’’ vokiečių Į tu ir diktatorium Stalinu.
žemėmis į 6. Iki šiol esą jau užmuš

ta 6,000,000 ar 7,000,000 
vokiečių, bet kruviniausi 
mūšiai busią dar ateinantį 
pavasarį ir vasarą.

Komentatoriai sako, kad 
tarp eilučių čia galima iš
skaityti da daugiau slaptų 
Churchillo - Stalino planų, 
negu buvo pasakyta parla
mente. Nors Churchill pa
sakė. kad “mes vis dar pri
pažįstam Lenkijos valdžią 
Londone,” bet jis pažymė
jo neturįs vilties, kad šita 
valdžia galėtų kaip nors sil 
Sovietų Rusija susitarti. Ji 
nesutinka atiduoti Rusijai 
senosios Lenkijos žemių, o 
Churchillas stojąs už tai, 
kad Rusijos reikalavimai 
turi būt patenkinti — pa
tenkinti nežiūrint lenkų tau
tos noro.

Parlamente pasigirdo bal
sas, kad tuo budu Churchil
las laidoja Atlanto Čarterį, 
kuris žadėjo visoms tau
toms laisvę. Churchillas at
sakė, kad šalims sutinkant, 
Atlanto Čarterį galima kei
sti.

Bet Atlanto Čarterį pasi
rašė apie 40 tautų, taigi jį 
keisti reikėtų gauti jų visų 
ar bent didžiumos sutiki
mas. Kokiomis teisėmis jį 
gali keisti Churchillas su 
Stalinu, atstovaudami tik 
dvi valstybes?

Churchillo kalba nustebi
no visus demokratijos šali
ninkus. Ypač ji buvo žiau
rus smūgis lenkams, kurie 
ir šiandien įvairiuose pasau
lio frontuose lieja savo 
kraują už Angliją.

Anglijos premjeras Chur
chill pareiškė^”]parlamente 
savo nusistątymą Lenkijos 
klausimu, kuriuo pasipikti
no visi demokratijos ir tau
tų laisvės šalininkai.

Jo kalba susideda iš še
šių punktų, kuriuos suglau
dus galima apibudinti ši
taip:

1. Churchill atsisako to
liau remti lenkų vyriausybę 
Londone, nes nesą jokios 
vilties, kad ji galėtų susi
tarti su Sovietų Rusija.

2. Churchillas su Stalinu 
yra jau susitarę dėl naujų 
sienų vidurinėj Europoj. 
Lenkijos rytai busią atiduo
ti Sovietų Rusijai, o Lenki
jai už tai busią atlyginta 
Rytprūsių žemėmis į pietų 
vakarus nuo Karaliaučiaus. 
Gi Karaliaučiaus šiaurės 
rytai tektų, turbūt. Sovietų 
Rusijai.

3. Esą numatyti perkelti 
kelis milionus gyventojų, 
prisitaikant prie naujų sie
nų.*-

4. Apie šitą Churchillo- 
Stalino sąmokslą buvęs pa
informuotas ir prezidentas 
Rooseveltas, bet Jungtinių 
Valstijų nusistatymas šitais

ČIA GRAIKAI KOVOJA PRIEŠ ANGLUS

Šis braižinys parodo Graikijos sostinę Atėnus, kur dabar tarp anglų ir grai
kų eina kruvinos kovos. Kova kilo dėl to, kad anglai norėjo nuginkluoti pože
mio miliciją, kurią jie buvo apginklavę prieš vokiečius. Komunistų vadovauja
ma požemio milicija nori paimti Graikijos valdžią į savo rankas ir todėl atsi
sakė nusiginkluoti, žinios sako, kad visi Atėnai yra ginkluotų graikų rankose, 
išskyrus Akropolio kalną, kur yra apsikasę anglai
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Musų Bombanešiai
Pleškina Japoniją

BUS NAUJA TRIJŲ DI
DŽIULIŲ KONFE

RENCIJA
Nauji Nesutikimai 

€10 ir AFL Unijose
Murray esąs priešingas, kad 

darbo sekretorium butų 
Tobin

Industrinių Unijų Kong
rese ir Amerikos Darbo Fe
deracijoje iškilo nauji ne
susipratimai. Abiejų unijų 
vadai buvo sutikę daryt 
spaudimą į prezidentą Roo- 
seveltą, kad jis paskirtų 
naują darbo sekretorių į 
dabartinės Perkins vietą. 
Tai vietai jie numatė Daną 
Tobiną, vežikų unijos va
dą.

Tobino unija priklauso 
Amerikos Darbo Federaci
jai. Sako, kad Rooseveltas 
jau butų patenkinęs orga
nizuotų darbininkų reikala
vimą ir darbo sekretoriaus 
pareigoms butų paskyręs 
Tobiną. Bet kilo nauji ne
susipratimai ir CIO unijų 
vadas Murray pakeitęs sa
vo nuomonę. CIO vadui ne
patikę. kad Tobin pasmer
kė Hillmano vadovaujamą 
Politines Akcijos Komitetą 
ir kad pereitoje Darbo Fe* 
deracijos konvencijoje jis 
smerkęs kitas CIO unijas, 
norinčias pasiglemžt kai 
kuriuos vežikų unijos sky
rius.

Šitaip dalykams susidė
jus, Rooseveltas kol kas pa
lieka p-lę Perkins. Jei CIO 
ir AFL vadai nesusitars, 
tai darbo sekretoriatu vieta 
gali tekt pašaliečiui; bus 
pralaimėjusios abidvi uni
jos, ir CIO ir AFL.

Vokietija turės šaltą 
žiemą.

Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad pas 
vieną vokiečių karininką 
belaisvį buvo rastas toks 
laiškas nuo jo giminių Vo
kietijoje :

“Vokietijos žmonės šią 
žiemą gaus tik ketvirdalį to 
kuro, ką jie gaudavo perei
tą žiemą. Priežastis ta, kad 
dėl stokos aliejaus visur 
vartojama daugiau anglių. 
Bet anglių gamyba supara- 
ližiuota, , ir anglių reikia 
karo. gamybai. Taigi, šią 
žiemą Vokietijos žmonės 
turės gyventi mažai kūre
namuose, o gal ir visiškai 
nekurianamuose butuose.”

BALKANŲ ESĄ KOMU
NISTŲ RANKOSE

“New York Times” ko
respondentas Sulzberger 
praneša iš Europos, kad vi
suose Balkanuose, kur tik 
inėjo rusų armija, senos 
valdžios buvo nuverstos, o 
jų vietą užėmė komunistai. 
Graikijoj anglai neleido ko
munistams įsgalėti, todėl 
pastarieji pradėjo anglus 
šaudyti ir šiandien Graiki
jos sostinėj liejasi kraujas.

f
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Naciai Pradėjo Pašėlusį
Kontr-ofensyvą Vakaruose

ĮSI VERŽĖ, JAU 18 MYLIŲ
Į BELGIJĄ

Rusų armija tuo tarpu prieš 
Vokietiją nei piršto 

nepakelia

Į Europos Vakarų fronte 
į šią savaitę siaučia baisi 
Įskerdynė. Sutraukę visas sa- 
;vo spėkas iš Rusijos fronto 
ir iš Vokietijos vidaus, na- 
|ciai pradėjo pašėlusį puoli
mą prieš Pirmąją Amerikos 
Aimi ją.

Dieną ir naktį, be jokios 
. pertraukos, vokiečiai bom- 
! barduoja amerikiečių lini
jas naujais savo (J 11 ' 
kuriuos jie vadina “V-gink- 
lais.” Kas tie per ginklai, 
mūsiškiams da neteko suži
noti. Tos jų bombos sprogs
ta tokiu smarkumu, kad že
mė dreba ir ausys apkursta.

Amerikiečių kanuolės ir 
orlaiviai taipgi nuolatos pi
la ugnim ir plienu.

Pasirodė ir nauji vokie
čių tankai, vadinami “tig
rais,” kurie esą labai bai
sus ir prieš kuriuos mūsiš
kiai tankai visai negalį at
silaikyti. Vienu žodžiu, vi
sas frontas pavirtęs į bai
siausi pragarą.

Šitai kontr-ofensyvai vo
kiečiai pavartojo ir šimtus 
orlaivių, kuriuos iki šiol jie 

■kažkur slėpė. Bet alijantų“ 
!oro spėkos yra daug dides
nės ir sunaikinti jau apie 
| 400 vokiečių orlaivių.

Mūsiškiai bombanešiai 
pleškina bombomis visus 

; vokiečių kelius ir kareivių 
Į koncentracijas. Nežiūrint 
j to, priešas jau keliose vie
tose prasilaužė pro mūsiš
kių frontą jr Įsiveržė apie 

j 18 mylių Belgijon.
Tuo tarpu rusai, tie “di- 

idieji alijantų talkininkai,” 
! kurie dabar turėtų visomis 

ginklais, jėgomis pulti Vokietiją iš 
!Rytų, jie nei krust prieš vo
kiečius. Maskva dabar už
imta komunistų organizavL 
mu “išlaisvintose” šalyse.

Nepirkit Vitaminų
Sveikatos Departamentas 
nurodo, kaip apsisaugoti 

nuo ligų

Komunistas Italijos 
Ministeris

Socialistai atsisakė tokioj 
valdžioj dalyvauti

John Bender, 31 metų 
amžiaus vyras iš Frackvil- 
lės, Pa., buvo suimtas už 
atsisakymą eiti armijon ir 
nuteistas 7 metams kalėji
mo, nes teisme pasakė: 
“Man nėra skirtumo, kas 
valdo Ameriką. ( Vokietija, 
Italija ir Japonija nėra blo
gesnės už Ameriką. Ameri
ka man nieko gera nepada
rė ir man nėra reikalo už 
ją kariauti.”

Musų korespondentas, 
kuris prisiuntė tą žinią iš- 
kirpęs iš Philadelphijos 
dienraščio, mano, kad Ben
deris gali būt lietuvis, Ben- 
doravičius, nes Shenandoah 
priemiesty, Frackvillėj, esą 
labai daug lietuvių. 1

BERLYNAS TYČIOJASI

Berlyno radijas tyčiojasi 
iš Anglijos, kuri dėl Lenki
jos apskelbė Vokietijai ka
rą, o dabar pati parduoda 
Lenkiją Maskvos bolševi
kams. Vokiečiai labai pik
tinasi, kad už daromą len
kams skriaudą Churchhil- 
las žada jiems atlyginti 
Rytprūsių žemėmis.

RADO JAPONŲ BALIU- 
NĄ KALNUOSE

Montanos valstijos kal
nuose šią savaitę buvo už
tiktas milžiniškas ' japonų 
baliunas. Jo skersmuo turi 
33 pėdas, o dujų įtalpa — 
18,000 kubinių pėdų. Kokiu 
tikslu jis buvo Amerikon 
atsiųstas, kol kas neišaiš
kinta. Manoma, kad jis at
vežė čionai sabotažninkų.

200 Superfortų smoge 
Nagoyą ir Hankau

Šį panedėlį japonai prisi
pažino, kad 200 Amerikos 
bombanešių bombardavo jų 
karo pramonę 18 valandų. 
Nagoyos miestą, kur yra 
statomi japonų karo orlai
viai, pleškino net 70 super
fortų. Yokosuka ir Ši juoką 
taipgi gavo bombų.

Nagoya yra Japonijos 
miestas, o Hankau yra bu
vusi Kinijos sostinė, bet da
bar japonų okupuota.

Vėliau nuimtos fotografi
nės nuotraukos rodo, kad 
Nagoyos mieste buvo suar
dytas Hatsudoki , orlaivių 
fabrikas: sugriauti 4 dide
li trobesiai ir 22 mažesni.

Amerikos superfortai, ro
dos, sugryžo iš šito žygio 
visi be nuostolių.

Pereitą savaitę buvo bom
barduojama Tokiją ir kiti 
Japonijos miestai.

Washingtone eina gan
dai, kad šių metų pabaigo
je bus nauja Roosevelto- 
Churchillo-Stalino konferen 
cija. Ji įvyksianti Romoj.

Konferencijoje busią 
svarstomi ne tik karo stra
tegijos, bet ir pokarinės Eu
ropos likimo klausimai. Gal 
busią išrišti ir anglų-rusų 
ginčai dėl įtakos sferų.

MIAMI VIEŠBUČIAI NE
TURI “LUBŲ”

Vidutinis kambarys Mia- 
mi mieste, Floridoj, kainuo
ja nuo 20 iki 38 dolerių už 
parą. Niekuomet pirmiau 
čia nelupdavo tiek už kam
barius, kiek šiandien lupa.

AMERIKONAI IŠLIPO 
MINDOROS SALOJ

Leyte salą Filipinuose a- 
merikonai jau baigia valyti 
nuo japonų. Pereitą savaitę 
mūsiškiai išlipo jau kitoj sa
loj. būtent Mindoroj. Kas
sykis vis arčiau prie Japo-j 
nijos. t

ITALAI ŠTURMUOJA 
JUODĄJĄ RINKĄ

Romoje buvo kilusios di
delės riaušės. Įtūžusi italų 
minia puolė krautuves, ku
riose lupama dideles kainas. 
Daug krautuvių išgriauta ir 
sunaikintos prekės.

AGITUOJA UŽ INDIJOS 
SKALDYMĄ

Indijos komunistai pada
rė “naują pasisukimą.” No
rėdami įsigyt religingų mu- 
zulmonų pritarimo, jie ve
da agitaciją už nepriklau
somas indų ir muzulmonų 
valstybes.

Indijoj gyvena virš 80 
milionų muzulmonų.

PASIRODĖ DIFTERIJA

Massachusetts valstijoje 
pasirodė difterija. Pereitą 
mėnesį buvo 28 tos ligos at
sitikimai. Todėl sveikatos 
departamentas pataria tė
vams skiepyt vaikus nuo dif 
terijos. Dėmėtoji karštinė 
taipgi smarkiai pašoko. Per 
mėnesį buvo net 777 susir
gimai. t

Pagaliau, Italija jau turi 
naują ministerių kabinetą, 
kurį sudarė buvęs premje
ras Bonomi. Ministerių ka
binetan įeina liberalai, kri
kščionys demokratai, darbo 
demokratai ir komunistai. 
Prie Bonomi da bus du vi- 
ce-premjerai — krikščionis 
demokratas Dirodino ir ko
munistas Palmiro Togliatti.

Socialistai ir akcionistai 
atsisakė į tokį ministerių 
kabinetą eiti. Jie sako, kad 
Bonomi kabinetas bus tik 
lėlių kabinetas, pildąs ang
lų ambasadoriaus užgaidas. 
Mat, Anglijos vyriausybė 
neleido, kad grovas Sforza 
butų premjeras ar bent už
sienio reikalų ministeris.

BAISUS SKURDAS 
ISPANIJOJ

Viena žinių agentūra 
praneša, kad Ispanijos žmo
nės gyvena baisiam skurde. 
Vidutinis darbininko* už
darbis esąs 14 pasėtų į die
ną. Bet geri pietus Ispani
joj kainuoja 40 pasėtų. Tik 
vienas trečdalis ispanų dar 
šiaip taip suveda galą su 
galu, o likusieji badmiriau- 
ja. Franko diktatūros reži
mas visų yra keikiamas.
KOMUNISTAI JAU STEI
GIA LENKIJOJ VALDŽIĄ

Maskvoje sudarytas bol
ševikų “Komitetas Lenkijai 
Laisvinti” pereitą savaitę 
buvo atvežtas į Liubliną ir 
pradėjo agitaciją už “laiki
nos valdžios’’ steigimą Len
kijai. Tai bus, , žinoma, 
kvislingų valdžia, kuri pa
ruoš kelią Lenkijai prie 
sijos prijungti.

“Neeikvokit savo pinigų 
ant visokių vitaminų ir vais
tų nuo šalčio be daktaro 
patarimo. Verčiau nusipir- x 
kit karo boną.” Tokį pata
rimą žmonėms duoda Mas- 
sachusetts sveikatos depar
tamentas.

Kad apsisaugoti nuo “šal
čių” ir kitokių ligų, žiemos 
laiku, kasdien suvalgykite 
bent po vieną šitų septynių 
pagrindinių maistų:

Žalių ir geltonų daržovių. 
Citrinių vaisių.
Tomeičių.
Žalių kopūstų.
Bulvių ar kitokių daržo

vių.
Pienišku daiktų.
Mėsos, žuvies, kiaušinių, 

džiovintų pupelių, žirnių, 
sviesto.

Valgykit reguliariai ir 
pakankamai išsimiegokit, 
mažiausia 8 valandas į pa
rą.

Kambariai turi būt kas
dien išvėdinti ir turi būt 
palaikoma pastovi tempera
tūra, apie* 68 laipsniai šili
mos. Miegamuose kamba
riuose gali būt ir vėsiau. 
Bet vengkite skersvėjo. Ša- 
linkitės nuo tų, kurie čiau
di * * ‘ir kosti. I

ORLAIVIŲ KA- 
STROFA

South Dakotoj pereitą 
penktadienį ore susikūlė du 
armijos lėktuvai. Vienas jų 
nukrito stačiai į skraidys
ią. Dešimt kareivių šitoj ka
tastrofoj žuvo, o 7 nušoko 
parašiutais.

RUSAI JAU TIK 5 MY
LIOS NUO BUDAPEŠTO

Kelios savaitės atgal 
Maskvos propagandininkai • 
dideliu riksmu apskelbė pa
sauliui, kad rusai “jau Bu
dapešto priemiesčiuose.” Gi 
šią savaitę Maskva skelbia, 
kad raudonoji armija 
ti “jau tik 5 mylios nuo E li

to.” 
gresas į atbulą pusę.

_______
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BENDRAS AMERIKOS 

LIETUVIŲ FONDAS 
TURI JAU 150 SKYRIŲ

Jokia organizacija musų 
išeivijoj nėra taip sparčiai 
augus, kaip Bendras Ameri
kos Lietuvių Fondas, ku
riam pamatai buvo padėti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferencijoj Pittsburghe.

Fondas pradėjo viešai 
veikti vos tik pusė metų at
gal, bet turi jau apie 150 
skyrių kolonijose.

“Draugas” sako:
“Viena iš veikliausių šiandien 

lietuvių organizacijų Ameri
koje yra — Bendrasis Ameri
kos Lietuvių šelpimo Fondas, 
ši organizacija yra pati jau
niausia, tačiau jos veikla jau 
eina tikrai plačiu mastu. Taip 
yra dėl to, kad jos tikslas yra 
nepaprastai svarbus ir kilnus, 
dėl to, kad musų tėvų kraš
tas — Lietuva ir daugybė jos 
tremtinių, patekę i skaudžią ir 
tragingą padėtį, atsišaukia Į 
mus, amerikiečius, prašydami 
pagalbos, šimtai tūkstančių 
musų tautiečių neteko pasto
gės, duonos, drabužių. Ne sa
vo noru pakliuvus Lietuvač Į 
dviejų okupacijų priespaudą, 
žmonės ir laisvės neteko. To
dėl, Amerikos lietuviai nega
lėjo neatsiliepti į persekioja
mos f.r žudomos tautos šauks
mą.

“Šiandien BALF ne tik cent
ras daug ir gerai darbuojasi, 
bet ir skyriai kolonijose įsi ju
dino. Tų skyrių jau apie pus
antro šimto pristeigta. Pas
kutiniuoju laiku jie puikiai pa
sidarbavo renkant Lietuvos į 
žmonėms drabužius.”

SUGRIAUTAS TOKIJO MIESTAS

•Cl

jo ir m

ės drehėji- 
uk moder-

Chicagiškiai skyriai su
rinkę jau visą vagoną dra- 
hužiu, kurie šiomis dieno
mis busią išsiųsti į Fondo 

z centrą New Yorke.
Pereitą savaitę New Yor

ke buvo susirinkusi Bendro
jo Amerikos Lietuvių Fon
do valdyba ir nutarė tuojau 
išsiųsti laivą su drapanom 
Lietuvos pavargėliams.
. Gražus darbas! ,

NE INFLIACIJA, BET 
“ESKALIACIJA”

je galėtų 
bet defliacija. Galėtų būti, 
bet galės ir nebūti.

Infliacija ir defliacija y- 
ra tačiau laikini, pereinami 
reiškiniai. \

Tuo tarpu gi krašto ukis 
nuolatos kyla. Pavyzdžiui, 
40 metų atgal vidutinė dar
bininko alga Amerikoj bu
vo $8 už 50 valandų savai
tę. Šiandien tas darbinin
kas gauna $40 už 40 valan
dų savaitę. Pakilo taip pat 
biznio įstaigų pelnai; paki
lo ir kainos. Bendrai imant 
tačiau žmonės lengviau dir
ba, daugiau uždirba ir ge
riau gyvena.

Galimas daiktas, kad po
šito karo kainos bus aukš
tesnės. Bet taip pat bus i 
aukštesnės ir darbininkų ai-! 
ges.

Ar tai bus infliacija?
Ne, tai bus eskaliacija — į 

pakopimas aukštyn:

ITALIJOJ SUIMTI LIETU
VIAI ATVEŽTI AME

RIKON

Maskvos Talkininkai kuie gartlsa Stalino dik-

i

I
c Amerikos finansininkų li

teratūroj pasirodė naujas 
žodis — “escalation.” Juo 
norima pavaduoti žodį “in
fliacija,” nes “infliacijos” 
reikšmė pasidarė perdaug 
plati.

Bendrai, infliacijos vardu 
yra vadinama tokia ekono
minė būklė, kokia po perei
tojo pasaulinio karo buvo 
Vokietijoj ir Rusijoj, arba 
kokia šiandien yra Graiki
joj ir Kinijoj, kur stinga 
gyvenimo reikmenų ir kai
nos kyla į padanges.

Kai kas mano, kad ir A- 
merikoje bus infliacija, kai 
šis karas pasibaigs.
• Bet ne visi ekonomistai 
su ta nuomone sutinka. Jie 
argumentuoją, kad norma
lėse sąlygose po karo turė
tų bųti defliacija, o ne in
fliacija. Nes infliacija yra 
tokia padėtis, kur žmonės 
turi dąugiau pinigų gyveni
mo reikmenims, negu krau
tuvėse turi reikmenų. Kai 
žmonės pinigų turi, o reik
menų stinga, tai jie sutinka 
brangiau mokėti, kad tik 
gauti ko jiems reikia. Tokia 
padėtis Amerikoje yra da
bar. Ir dėl to kainos veržte 
veržiasi aukštyn, nežiūrint 
visokių “lubų’’ ir “užšaldy
mų.” Tai yra infliacijos 
reiškinys.

Bet karui pasibaigus pa
dėtis bus kaip tik priešin
ga. Po karo žmonės tiek 
daug pinigų neturės, o pre
kių bus daugiau. Ir kai žmo- 
nės nebegalės visų prekių 
išpirkti, kainos turės kris
ti. Taigi, po karo Ameriko-

_______
Brooklyniškė “Amerika” i 

sakos turinti žinių, kad šio
mis dienomis, kartu su ki
tais kai o belaisviais, Ame
rikon buvę atvežta 19 lietu
vių, kurie buvo suimti Ita
lijoj kartu su vokiečiais.

Brooklyno laikraštis aiš
kina, kad—

“Šie lietuviai belaisviai buvo 
patekę į vokiečiu kariuomenę 
per prievartą. Jie buvo suim
ti lietuvoje liepos mėnesi, iš
vežti Vokietijon, ten apmoky
ti ir išsiųsti Italijos frontan. 

Vienoje grupėje tokių išgaben
tų Italijon lietuvių buvę apie 
300.

“Kai tik fronte priartėjo A- 
merikos kariuomenės daliniai, 
lietuviai pradėjo bėgti pas a- 
merikiečius. Daugel jų vokie
čiai nušovė, daug sunkiai su
žeidė.

“Vokiečių kariuomenėn prie-1 
varta išvežti lietuviai turėjo 
prie pečių trispalvį ženklelį su j 
užrašu: ‘Lietuva.’

“Kadangi vokiečių kariuome-1 
nėn patekę lietuvčai buvo pa
grobti prievarta, kadangi jie ‘ 
nėra Amerikos priešo kariuo
menės nariai, todėl tokių be
laisvių padėtis turėtų būt skir
tinga nuo vokiečių belaisvių.

“Mums žinoma, kad atitinka
mos įstaigos ėmėsi reikalingų 
žygių.”

Jeigu tai tiesa, tai tie lie
tuviai dabar turi būt laiko
mi kur nors karo belaisvių 
stovykloj, kartu su vokie
čiais.

I iv.kKof vciiaa ir kita ’ Msskvos jsakynui buvo de- 
kvisimgų gru^e pertuoti Ir nužudyti šimtai

——— Iknkų soaa&tą ir pexe»ao
Maskva nesenai buvo pa-: judėjimo kovotojų, jų tar- 

I skelbus tokią žinią: rusų ’ ue Krachas ir Aiteris. Nei 
okupuotoje Lenkijos dalyje Į Moravskis. nsi kiti Maskvos 

■veikia lenkų socialistų par- J pakalikai prieš tai nėra pro- 
tija, kuri šiomis dienomis i testavę.
turėjo savo konferenciją iri 1944 metų vasarą Mask- 
nutare reikalauti, kad Len-įva begėdiškai išdavė Ver
ki jos “laisvinimo” komite- šovos kovotojus, kurie did- 
tas Liubline butų pripažin-(vyriškai grmnes ąa neoš
tas tikrąją Lenkijos vy-. kais okupantais. VeKau^ ta 
riausybe, pati Maskva apakino Var-

Ta žinia nustebino ne tik: šuvos kovotojus. Osubka- 
(lenkus, bet ir kitų tautybių Moravskis buvo vienas tų 
žmones, kurie stebi Lenki • begėdžių, kurie niekino Var 

Įjos kovas už savo laisvę. ’šovos kovotojus.
į Kaip galėjo atsitikti, kad < Socialistinio Internaciona- 
Lenkijos socialistai statytų lo ateitimi tikrai pasirūpins 
tokį reikalavimą? Juk visi 
žino, kad Liublino komite
tas yra Maskvos padaras; 
jį sudaro Vandos Vaalevs- 
kos plauko kvislingai. Ar 
galimas daiktas, kad socia
listai reikalautų, kad tas 
komitetas butų padarytas 
Lenkijos vyriausybe! Juk 
Maskvos Įsakymu da nese
nai buvo nužudyti du len
kų socialistų vadai, Erii- 
chas ir Alteris!

Dalykas yra toks, kad 
Stalino čekistai Lenkijoj 
sudarė būreli pataikūnų su 
Asubka Moravskiu prieša
ky ir pavadino tuos patai
kūnus “lenku socialistų par
tija.”

Tikroji Lenkijos Socialis
tų Partija neturi su Morav- 
skio kompanija nieko ben
dro. , ___ ___ s ___

Moravskio vadovaujama* fanryn; žodė be jokio 
grupė yra komunistų patai- mo. tik save nuožiūra, 
kūnai, jų bendrakeleiviai, kas tikrai neaali naša

p ~

“LIETUVA GAUS TILŽĘ 
IR KARALIAUČIŲ-”

Šitokią nesąmonę išspaus
dino per visą savo pirmuti
ni puslapi bolševikų “Vil
nis.” Girdi, Churchill pasa
kęs parlamente, “kad gera 
dalis Rytų Prūsijos, su Til
že ir Karaliaučium ir Klai
pėda, teks Lietuvai”

Išrodo, kad Lietuvai rei
kia tik džiaugtis. Ji gaus 
didelius vokiečių miestus ir 
“gerą dalį” Rytprūsių. Kas 
gaus “blogą dalį , Rytprū
sių, da nėra žinios.

Bet džiaugtis nėra ko, 
nes toliau “Vilnis” prisipa
žįsta, kad Churchill nėra 
nieko panašaus parlamente 
pasakęs — kad tai yra tik 
jos pačios pakaušio “kūry
ba.”

Jeigu taip, tai kokiems 
paraliams toki plepalą bol- 
sęvjkų gazieta spausdina, ir 
dagi stambiausiomis savo 
raidėmis, per visą pirmutinį 
puslapį?
' ■ -—--- ----- ------------------ ----

Pirmo pasaulinio 
metu Amerikos lakūnai 
naikino viso 
orlaivius.

kūnai, jų bendrakeleiviai. 
Socialistų vardas jiems duo
tas vien tik tam. kad butų 
lengviau apgaudinėti lenkų 
visuomenę.

Matyt, Maskvai norėjosi 
suklaidinti ir Amerikos len
kų socialistus, nes šiomis 
dienomis jiems buvo pri
siųsta iš Maskvos telegra
ma, po kuria pasirašo tas 
oats Osubka - Moravskis, 
Drobneris ir Matuševskis. 
Savo telegramoj jie liauna 
aDie Amerikos darbininKų 
didelį pasiaukojimą karo 
pastangoms, apie Socialis
tinio Internacionalo atgaivi- 
nimą ir Lenkijos “šviesią 
ateitį” po Stalino globa.

• Socialistų partijos vadai 
iNorman Thomas ir Hanry 
Fleischman, matyt, teiravo
si pas lenkus socialistus ir 
gavo apie Maskvos kvistin- 
gus tinkamą atsakymą. 
Trumpai sughudasc atsa
kymas yra toks: , -

Lenkijos Socialistų Parti
jos buveinė yra Londone ir 
lenkų požemio judėjime. 
Jos pripažinti vadai yra 
Tonažas Ardsevskis ir Jo
nas Kvapinskis. Tai jie at
stovauja Lenkijos Socialis- 

ją, bet ne Moravs- 
bneris ir Matusevs-

I

kad

Knksaomu pasaulis dar m€ntą sugužėjo aršiausieji 
kart* mine saro išganyto- raganiai—Roe-
jo ir nuodėmių atpirkėjo kegUeriai. Claytonai ir ki- 
g“™? sįf“; ti — negerai ir blogai,
bes gtesnęs aidai: “Gul ši aiSrtentacija skolin- 
siandienų jau ant šieno™ įg komunistų. Su dauge- 

Tis gimtadienis yra žino- Amerikos liberalų bėda 
mas kaip Kalėdos. į. .... . .

lūdėdos krik^ioniui y« ^oriįn^j; 
didelio susikaupimo ir • s- 
džiaugsmo šventė. Toji die
na jam reiškia labai daug. 
Legenda sako, kad pirm 
1944 maų pasauly įvyko 
didelis pasisukimas. Atėjo 
Dievo sūnūs, T ,
žmonių nuodėmes ir vesti: PH^smęai, iš Londono gau- 
-Tnms orio riooc «tos zmios sako, kad Mask

va užginanti anglų šeimi
ninkavimą Graikijoje, 

! Išeina taip: graikai komu- 
Įnistai stengiasi sukurt Graį- 
•kijoj komunizmo “rojų,” o 
{anglų kariuomenė juos šau- 
ido ir Stalinas jų nesigaili.

■ A-ha. retas kiškio pyra
gas raudoniesiems kvislin- 
gams.

Bet dėl to netenka stebė
tis; pats Stalinas juk šaudė 
ir šaudo komunistus! Zinov- 
jevai. Bucharinai ir kiti se
nai pasiųsti pas Abraomą.

Juokdariai sako, kad Ab
raomo “burdu” jie esą dau
giau patenkinti, negu tary
bų “rojumi.”

■ Vokiečiai da stiprus

Radijo ir spaudos komen- 
gijoj eina dideli mūšiai. Vo-

ta iš komunistų. Su dauge-

yra ta, kad jie nepajėgia 
"; da mažiau 

■jie pajėgia organizuotai ir 
; rimtai veikti
Kiškio pyragas kvislingams

Tai Maskva ir neužtarė 
kad atpirkti® Plankų Giaikijoje. _ • — ■ a a li _i~li i. «<-« I

i

f
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juos prie tiesos.
Stabmeldžių pasauly bu-l 

vo daug neteisybės, da dau
giau vargo. Atėjo Kristus 
ir žmonėms pasakė, kad jų 
laukia didelė laimė — gyve
nimas Dievo karalijoj.

Kalėdos tačiau nebuvo 
naujas dalykas ir pirmieji; 
krikščionys nelaikė jų savo! 

. švente. Krikščionių Kalė- I 
dos atsirado tik po kelių Į 
šimtmečių. ,
Senovės žmonių Kalėdos

Da senai pirm krikščio
nybės eros kasmet gruodžio 
pabaigoje ir sausio pradžio- j 
je, senovės žmonės mesda
vo kasdieninius darbus ir 
susirinkdavo i burius. pa
minėti didelę šventę.

Vienur toji šventė buvo i 
žinoma vienu, kitur kitu i _ _ 
vardu. Tai priklausė nuo skiečių armija pradėjo ofen- 
vietos. kur žmonės gyveno.; šyvą, Amerikos pirmoji ar- 
ir nuo jų papročių. Bet vi-: nū ja turėjo pasitraukti, 
sur buvo vienas supratimas: Taj rc(jo, kad nacių Vo-

Saulė-Motina gryžta ŠB-' ^ja da stipri. Bet tas ją 
Idvti vargo žeme, duoti jai jJtoJ^felbės. Galų gale ji bus 
naują «wvbe! paroloksta, nes ahjantų pu-

šitą stabmeldžių pasaulio56^ jėgų persvara.
šventę vėliau pasisavino t Radijo ir spaudos komen- 
krikščionys. Bet vietoj gar-įtatoiiai sako, kad tai yra 

: binti Saulę-Motiną, krikš- j paskutinis pasispardymas.
čionys šiandien garbina j Nacių armijos vadas Rund-

■ Kristų. _ sietas darąs tą patį, ką da-
Romos katalikų bažnyčia į rė generolas Ludendorfas 

Kalėdas pradėjo švęsti, be- 1918 metais.
urods, ketvirtame šimtmety. j Kad bent greičiau tie na- 

• - esi— ieiai nusispardytų ’. Išrodo,
:KnmMfaka zauna į kad fiureris jau nusi-

Lietuvių komunistų fiure- spardęs, nes apie Hitlerį
■ ris Antanas Bimba krimina- niekas nieko jau negirdi.
; liškąi šmeižia Bendrojo A- -^buklas”
i menkos Lietuvių Fondo va
dos. Jisai sako, kad Lietu-i Viename laikrašty skai- 

renkamus ftome
“Jaunas Leo Bumore yra 

neparastas vaikas, nes gali 
atspėt žmogaus mintį. Keli 
pi ofesoHai norėjo ji išban
dyti; ant toblytėlės jie pa-

J

r

♦

ą
Is- 

ir jų vos žmonėms
•,, ,, > . „ - drabužius jie suvartos visai•TUu*® frontas- Frantu- tjfcįįL Jis „jo';
“JUJ* . btpąlyęimu tū5 Lietuvos žmo-
tarnavimu Hitlęnui- Fran- lietuvių suaukotos
cųzijos komunistai demora- drapanos bus sudėtos ir pu-drapanos bus sudėtos ir pu- ayii; anr too^ieies jie pa- 
Įizavo zmciMKtfąsaKOtBis a- domos jgįgu išdegs taip,! rašė keliatą žodžra ir- skait- 
pre iraperialistiriĮ kąra: jie planuoja kunigas Kon- menų, o paskui juos nutry- 
k™ « ėjus į- jo grupe, tai gų dra- nė. Tada iš kito kambario

pianų Lietuvos žmonės visai buvo pašauktas vaikas Leo 
“* , į Dumcre. ir jis pasakė vis-

Tai begėdžio zauna ir kri-ką. be jokios klaidos.”
; šmeižtas. BALF i T -i. i , , —- - « Laikraštis sako, kad sis

; esąs “tikrai ste
buklingas.”

Kaip gaila, kad Amerika 
jokios “stebuklin

gos” vietos — sakysime, 
Žemaičių Kalvarijos, ar 

į francuzų Liurdo... Kas nors 
! pasidarys gražaus pinigė
lio.

bėgo iš francuzų armijos ir 
kitus ragino bėgti. __  _ _

Tą pati darė ir Kinijos >”
komunistai. Visa laiką jie 
kovojo prieš Komintango mjį^iE ”

4'

vyriausybę- Kart, j j,i ran- raikl kontroliuoja musų : 
tetaro patekęs pats ftang vy^ybė. todėl lietuvių ™k“t,s. 
Kai>ekas- O dabar jau ge- komuništu fiureris šmeižia tju^19^< 
roką valanda kaip kinu ko- ir vvrįansvhe* KaiPmutotų -Aštuntojo Kelio” ^ZILvius komunis "et™ .Ar pas lietuvius komunis

tus jau nebeliko nei vieno 
išmintingesnio žmogaus, ku
ris pasakytų Bimbai, kad 
taip daryti negražu ir ne
leistina?
Liberališkos dūdeles

Mihonieriaus Fieldo dien
raščiai “PM” ir “Sun,” taip
gi savaitraščiai “Nation” ir 
“New Republic,” užkims 
bešūkaudami.

Tų laikraščių redaktoriai 
ir bendradarbiai nepaten
kinti atmainomis valstybės 
departamente.

Kol buvo Cordell Hull, 
jie dejavo ir visus valstybės 
departamento “g r i e k u s” 
skaičiavo. Dabar ir vėl ne- 
gerai. ,
■p — —

mirė, bet da gyvi šimtai ki-

I
i

i

I

St Strazdas.
f

ČIANG SUSITARĘS SU 
KOMUNISTAIS?

Associated Press žinių a- 
genitja skelbia, kad kinų 
kariuomenės vadas ir vals
tybės prezidentas Čiang 
Kaišekas jau susitaręs su 
komunistais. Pasėkoje to, 
kinų komunistų “Aštuntojo 
Kelio” armija stosianti ka- 
ran prieš japonus.

Iki šiol Kinijos komunis
tai nekariavo prieš japonus. 
Japonai tuo naudojosi ir 
užėmė daug strateginių po
zicijų.

Ko ir kiek komunistai iš
siderėjo iš čiango, prane
šimai nepasako.

f

f
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BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Drabužių rinkimo vaju* ir 

visokie gandai Patarnautojas rakatierius

Ir pas mus, Brooklyne, 
renkami drabužiai musų 
broliams ir seserims Lietu
voje. Kadangi Brooklyno 
lietuviai yra išsiblaškę, tai 
buvo įsteigti keli drabužių 
priėmimo punktai; bet dau
gelis brooklyniečių savo 
drabužius atnešė tiesiog į 
BALF centro sandėlį, kuris 
randasi prie Grand stryto, 
netoli nuo East upės. San
delio prižiūrėto jum yra Jo
nas Valaitis. Teko girdėti, 
kad sandelis jau turi daug 
suaukotų drabužių ir ava
linės iš įvairių Amerikos 
lietuvių kolonijų.

Iš visų kolonijų draubžių 
ir avalinės da negauta, nes 
ten da eina vajus. Reikia 
manyti, kad sandelis bus 
uŽDildytas.

Reikia pažymėti, kad 
gauta nemažai naujutėlių 
drabužių. Tai rodo, kad 
mes turim daug geraširdžių, 
kurie gyvai atjaučia Lietu
vos žmonių vargą.

Drabužius renkant teko 
prisiklausyti visokių gandų 
ir šmeižtų, kuriuos skleidžia 
musų tėvynės išdavikai ko
munistai. Jų yra pripasako
ta žmonėms tiesiog šlykš
čiausių išmislų. Vienas jų 
yra toks: Lietuvos žmonės 
tu drabužių negaus; visų 
pirma, Lietuvos žmonių šel
pimu “rūpinasi” sovietų 
valdžia; antra, “fašistų” su
rinkti drabužiai teksią “ku
riam nors žydeliui” ir t.t. 
Bet tie komunistų išmislai 
nei kiek nepakenkė. Šio va
jaus metu mes surinkom ke
lis kartus daugiau drabužių, 
negu jų yra surinkę komu
nistai, kurie yra ruošę bent 
keliatą vajų.

Kainų administracija bu
vo patraukusi teismo atsa
komybėn vieną krautuvės 
patarnautoją, kuris prisipa
žino, kad be samdytojo ži
nios iš kostumerių imdavęs 
didesnę kainą, negu reikė
jo.

Patarnautojas turėjo su
mokėti 25 dol. pabaudos ir 
eiti penkiom dienom kalėji-' 
man.

Kainų administracija 
mano, kad sava valia patar
nautojas negalėjęs taip da
ryti, bet ji neturėjo legalio 
pagrindo kibti prie samdy
tojo. Nubaustojo firma par
davinėja paukštieną.

Bimba patuštino savo para- 
pijonų kišenius

Vienas “Keleivio” kores
pondentas nesenai pasijuo
kė, kad “draugas” Bimba 
darąs “reviziją” tų kelinių 
kišeniuose, kurias jo para- 
pijonai surenka neva Lietu
vos žmonėms.

Bimba užsigynė ir išplū
do “Keleivio” koresponden
tą. Bet štai, gruodžio 10 d. 
viena komunistų “susaidė” 
surengė pramoga ir tame 
jomarke Bimba kaulijo pi
nigus “dėl kalėdinio siunti
nio dovanu Lietuvos vaiku
čiams.” Komunistu “Lais
vė” giriasi, kad “draugas” 
Bimba iškaulijęs net 380 
dolerių!

Komunistų parapija yra 
duosni, bet kaip duosnųs 
bus tie komisarai, per ku
rių rankas eis Bimbos iškau
lyti doleriai? Ar “draugui” 
Paleckiui nereikės naujos 
amžinos plunksnos?

Elgetaudamas susikrovė 
23,000 dolerių

i

Brooklyne atsiranda “mun- 
šaino” gamintojų

Nors cukrus dabar yra 
racionuotas ir jo sunku gau
ti, bet Brooklyne jau pradė
jo veikt vadinamieji “mun- 
šaineriai.” Štai, Brooklynui 
kaimyniškoje Richmond 
Hill kolonijoje policija šio
mis dienomis užtiko namą, 
“kvepėjusį” broga. Surado 
didelį katilą, kuriame virė 
cukrinės broga. Policija sa
ko, kad tuo katilu galima 
išvirinti kelis šimtus galio
nų alkoholio!

Brogos savininkas pasi
slėpė, bet policija tikisi jį 
surasti. Kol kas valdžios 
agentai sukonfiskavo kati
lą, o broga suversta į “sur- 
paipę.”

New Yorko policija šio
mis dienomis rado gatvėje 
apalpusį senelį, 86 metu F. 
Prochazką. Pasirodė, kad 
tai senas New Yorko elge
ta. Pas jį rasta 1,900 dole
rių pinigais ir bankos kny
gelė ant $21,000 sumos.

Policijos klausinėjamas, 
tas senelis prisipažino, kad 
tuos pinigus jis susikrovė 
elgetaudamas.

Prochazko kaimynai nu
stebo, išgirdę apie jo tur
tus. Jie sako, kad tas elgeta 
nuolat jiems skusdavęsis 
savo neturtu ir geri žmonės 
nuolat jį šelpdavo.

Dingo brooklynietis 
Barauskas

Karo departamentas skel
bia, kad karo veiksmų me
tu Francuziįoj be žinios din
go lietuvis kareivis. Jonas 
Barauskas. Draugai mano, 
kad jis yra patekęs į vokie
čių nelaisvę.

Barauskas tarnavo Ame
rikos kariuomenėj virs dvie
jų metų.

Buvo tautininku sąskridis 
New Yorke

Gruodžio 17 d. viename 
New Yorko viešbučių buvo 
lietuvių tautininkų sąskri
dis. Suvažiavo būrelis sme
toniškai nusiteikusių vyrų 
ir tarėsi dėl “visų lietuvių 
seimą”

Brooklyniečiai juokiasi, 
kad tai buvęs paklydusių 
varnų sąskridis. ,

Po konferencijos buvo su
ruošta kpuotelė, kurioje da
lyvavo tautininkų “rinktinė 
publika.’’

>
AMERIKONIŠKA MAUDYNE ITALIJOJ

Štai kaip šitas amerikonas Italijoj įsitaisė sau
“shower bath.”

Graikiją ir apsirengę grai
kų “patriotų” rūbais. Gali
mas daiktas, kad graikų 
raudonieji kvislingai yra 
gavę iš Rusijos ir nemažai 
ginklų.

PHILADELPHIA, PA.

Gražiai pasidarbuota

—M—ir u.. ,

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
ginimas” bet kada žmogus 
nueina ir nesutinka dirbti 
už mažą atlyginimą, agen
tas tau pagrūmoja: ffPa- 
SS 3 S •

dų krautuvės pasidarbavi
mą. Raud. Kryž. ir United 
War Chest šįmet aukota 
črugiau, negu pereitais me
tais. Lietuvių Šalpos Fondo 
skyriai surinko daug drapa
nų nuo karo nukentėjusiem 

Teisybė, šįmet 
k ^-^augpasisiena-
vo dolerių iš miegančių kliu 
bų iždų Lietuvos pavergė
jams.

Vertėtų kliubų nariams 
susiprasti ir metiniuose rin
kimuose žinomus komunis- 

įtus iš valdybų prašalinti, 
ikafr) geri lietuviai padarė 
iWnterbury, Conn.
f T’ž visą sėkmingą veiklą 
Įdėk s žodis priklauso vei- 
kėjams: J. Kavaliauskui, 

|K.” Žadeikai, J. Griniui, 
prn. S. Railai, adv. Chele- 

r’enuj. radijo skelbėjams p. 
Trikui ir p. P. Antanaitie- 
n i. parapijų ir draugijų 
vadams, laikraščiams, talpi
nusiems sėkmingos veiklos 
pranešimus ir visiems ben
dradarbiavusiems.

Prie progos nepamirškim 
atnaujinti savo ištikimo lai
kraščio prenumeratą ir pa
tartom savo pažįstamiems 
jį skaityti, arba, da geriau, 
užprenumeruokim jį savo 
artimiems kaip Kalėdų do
vaną. , !

Žinių Rinkėjas.

- l.

•s

Mirė aptiekorius Julius 
Žilinskas

Chicagos lietuvių koloni
ja West Side neteko lietu
vio aptiekoriaus. Mirė Ju
lius Žilinskas, turėjęs vais
tinę prie Leavitt ir 23 PI. 
Liko žmona ir jaunas sūnūs.

Julius Žilinskas buvo pa
žangus vyras. Nekurį laiką 
jis simpatizavo komunis
tams, bet jau dvejetas me
tų kaip nuo jų buvo atsiri
bojęs.

Lietuvių įstaiga nupirko už 
$1,000,000 bonų

lauk, po karo mes kitaip pa
sikalbėsime...”

Viešėjo Dr. Gussenų sūnūs

Šiomis dienomis iš Dėdės 
Šamo armijos buvo sugry- 
žęs atostogauti . ciceriečių 
Gusenų sūnūs, kuris tarnau 
ja karo aviacijoje ir turi 
leitenanto laipsnį.

Dr. Gussen savo ofisą tu
ri prie Liuosybės svetainės. 
Jis pasekmingas dantų gy
dytojas.

Steponavičienė atvykstanti 
į Brooklyną

KARALIUS GIRIA 
KOMUNISTĄ

Baigiant šiuos metus, ma
lonu yra prisiminti Phila- 
delphijos lietuvių pasidar
bavimą Amerikai ir senai 
tėvynei. Tai veiklai buvo 
suoiganizuotas visų srovių

Vienas Brooklyno laik-! Raudonajam Kryžiui remti 
rastis skelbia, kad į Brook-jir karui laimėti Komitetas, 
lyną atvykstanti Chieagos kuris pardavinėjo karo bo- 
dainininkė Anelė Steponą- 1 ■ ’ ’ " - - —
vičienė. Kartu su ja atvyks
tanti ir jos solisčių grupė. 
Jos dalyvaus viename pa
rengime.

Socialistų ir aldiečių 
posėdis

t

Browderis atakavo Angliją

Gruodžio 8 d. Manhattan 
Centre svetainėj įvyko ko
munistų prakalbos. Kalbė
jo nabašninkės komunistų 
partijos vadas Earl Brow- 
der. Komunistų fiureris aiš
kino padėtį Graikijoj. Jis 
pasmberkė Angliją, kuri 
neleido graikų komunistų 
partizanams įsteigti staliniš- 
kos diktatūros Graikijoje.

Komunistai nuolat rėkia 
prieš tuos, kurie pakritikuo
ja bolševikų diktatūros re
žimą Rusijoje. Jie sako, 
kad tie žmonės “kenkia ka
ro pastangoms,” išstodami 
prieš “musų didįjį talkinin- 
«ą.” Bet šiame susirinkime 
Browderis darė tą patį — 
išstojo prie Rusijos talkinin 
kę Angliją!

Budinga, kad po šių pra
kalbų vienas komunistas 
savo draugams pasakė to
kią naujieną: “Palaukite, 
anglų liutui ten bus karšta. 
Musų draugams lengva pa
siekti Graikiją, per Bulga
riją...”

Tie “musų draugai,” aiš
ku, yra Rusijos bolševikai, 
kurie šiandien valdo Bulga
riją. Galimas daiktas, kad 
tie “draugai” yra pasiekę

• v

Pereitą šeštadienį Lietu
vių Atletų Kliube įvyko 
LSŠ Vykdomojo Komiteto 
ir LDD Centro Komiteto 
bendras posėdis. Tartasi 
dėl svarbių reikalų, kurie 
liečia abidvi organizacijas.

V. P.

JAU VARTOJA RAKE
TINIUS ŠOVINIUS

Laivyno departamentas 
praneša, kad prieš japonus 
jau yra vartojami rakieti- 
niai šoviniat Kol kas jie 
vartojami prie išsodinimo 
Amerikos jurininkų ir ka
reivių.

New Yorko dienraščio 
“Times” korespondentas H. 
Matthews nesenai matėsi 
su jaunuoju Italijos kara
lium Umbertu, buvusio ka
raliaus Emanuelio sunumi. 
Jiedu kalbėjosi apie Italijos 
ateitį ir ios “politines kryp
tis.” Be kitko Matthews pa
klausęs, ar Humbertas turi 
ką nors pasakyti apie ko
munistus. Šis atsakęs:

balsavimuose! “Italijos komunistų vadas

Chicagoje gyvuoja Stan- 
dard Federal Savings and 
Loan Association. Tai yra 
lietuvių “spulka,” kuriai 
pirmininkauja Justinas Mac 
kevičius, buvęs real estate 
agentas.

Toji lietuvių įstaiga šio
mis dienomis nupirko šešto
sios karo paskolos bonų už 
milioną dolerių.

. Justinas Mackevičius yra 
gerai žinomas westsidie- 
čiams, kur jis ilgą laiką gy
veno. Buvo neturtingas žmo
gus, pradžioje vertėsi agen- 
taudamas kitiems. Vėliau 
jis susidėjo su vienu pasitu
rinčiu lietuviu ir pradėjo 
pirkti-parduoti namus. Į 
trumpą laiką Mackevičius 
praturtėjo. Dabar jis kont
roliuoja Savings ir Loan as- 
sociaciją.

Mikėno žmona turės pasi
duoti operacijai

West Sidės gyvento’'o Jo
no Mikėno žmona kuriai 
buvo padarytos dvi opera
cijos, da kartą turės pasi
duoti naujai operacijai.

Mikėnai gyvena 2237 W. 
23rd PI.

Išprašė nelauktus svetelius

nūs, lunko Raud. Kryž. au
kas, o vėliau nriiminėjo dra
panas Lietuvių Šalpos Fon
dui. Komunistai, atsidavę 
svetimai diktatūrai, pradėjo 
elgtis savotiškai, prieš lie
tuvius, už ką buvo sudraus
ti, pora smagesnių buvo 
nubausta ir prašalinta. Vė
liau, po karštų' diskusijų,! ... . . 4 ,
komunistai balsavimuose komunistų vadas
pralaimėjo ir iš bendros lie- Togliatti yra apsukrus, su- 
tuvių darhuotės atsitraukė, kalbamas žmogus, su ku- 
net su triukšmu išmaršavo. nuo lengva diskusuoti...

Anot lietuviško posakio: i Matthews da pastebi: 
“Bcba iš ratu, ratams leng- ‘ “Umbertas maloniai kalbė- 
viau.” Ir ištikruių pasidarė io apie komunizmą, socia- 
lengviau. Patartina ir kitom lizmą ir Italija.” Be to, 
lietuvių kolonijom komunis- Umbertas pareiškęs vilties, 
tini raugą prašalinti. *. kad Italijoj išliks monarchi- 

Musų kolonijoj lietuviai 
išpirko karo bonų per visas 
paskolas už apie pusantro 
milijono dolerių, ir tuos bo
nus laiko. Daugiausia bonų 
parduota per l iberty Fede- 
ral Savings and Loan Asso- 
eiation ir per Lietuvių Bal-

ja. Ji galėsianti būt tokia 
pat, kaip Anglijos, Švedi- 
‘cs Ds^i’os ir NorvegUos 
rrrnarchfos. Komunistai 
nch’Tia tam nririb’nH.

rišli bnt rali hut. ink 
“drangas” Togliatti yra toks 
sukalbamas!...

“KELEIVIS U

YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
Užrašglai jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja metams $2.50. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti, jog tai “Kalėdų Dovana.”

' - ♦ »

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pa^ymėdaju, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištįsus 1945 metus.

KELEIVIS”
So. Eosion S, Mota.

f

Chicagiečiai turi bėdų 
dėl Kalėdų

Rašant šiuos žodžius, iki 
Kalėdų da dvi savaitės, bet 
daugelis chicagiečių daro il
gas ekskursijas, jieškodami 
“linksmybės skystimėlio,” 
degtinės. Paskutiniais lai
kais Chicagos likerių krau
tuvėse degtinės buvo ne
daug; pradėjo eiti gandai, 
kad prieš Kalėdas jos bus 
da mažiau. Tad žmoneliai 
ir bėgo iš krautuvės į krau
tuvę, jieškodami degtinės. 
Dažnas pirkosi bile degti
nę, kad per Kalėdas ir Nau
jus Metus nereikėtų būti 
“sausai.”

Išrodo, kad tai paprasta 
pirklių agitacija. Paskelbia, 
kad greitu laiku to ir kitko 
bus stoka. Tada tik lauk 
kostumerių ir daryk biznį.

Pas vieną Marąuette 
Park kolonijos gyventoją 
lietuvį šiomis dienomis bu
vo atvykę du kolektoriai. 
Prašė .pinigu ar drabužių 
nukentėjusios Lietuvos žmo 
nėms. Kada jie buvo pa
klausti, per kokį fondą siųs 
tuos drabužius ir ypač pi
nigus, tai atsakė, kad per 
komunistiškos “pagalbos” 
komitetą. Tuomet šeiminin
kas atidarė duris ir Dasakė: 
“Laukan, jus išdavikai!”

Gerai padaryta. Jr kiti 
lietuviai turėtų parodyt du
ris tokiems kolektoriams.

Chicagiečiai surinko daug 
drabužių

Chicagoje yra visa eilė 
stočių, į kurias lietuviai ne
ša atliekamus drabužius ir 
avalinę. Rašant šiuos žo
džius, tų drabužių yra tiek, 
kad bus prikrautas visas 
vagonas.

Pirmutinis drabužių va
gonas buvo išsiųstas gruo
džio 10 d. Bet drabužių 
rinkimo vajus tęsis ir to
liau. Chicagoje norima su
rinkti bent du ar tris vago
nus.

A. K. Lietuvis.

Gražus lietuvių choro 
parengimas

Gruodžio 3 d. Chicagos 
Liet. Vyrų Choras buvo su- 
ruošęs gražų vakarą. Vai
dino penkių aktų dramą “Iš 
Meilės.” Vaidinimas pavy
ko ir publikos buvo daug.

Tas veikalas labai ilgas, 
bet šį kartą publika nenuo
bodžiavo, nes visi lošėjai 
savo pareigas atliko gerai. 
Vis dėlto išrodo, kad tą vei
kalą butų galima sutrumpin
ti. Nebūtų jokio nuostolio 
išleidus keliatą scenų, šiaip 
ar taip, tris valandas išsė
dėti lyg ir perdaug.

Vokietija Pavojingas 
Priešas

Sužeisti lietuviai kareiviai

Amerikiečių visuomenė 
da neturi pilno supratimo, 
kaip stiprus ir pavojingas 
priešas yra Vokietija. Jos 
armija yra gerai išlavinta 
ir labai gabiai vadovauja
ma, Normandijon mes pa
darėm invaziją stebuklingu 
budu, bet kito tokio stebuk
lo negalima tikėtis. Įsilaužti 
pačion Vokietijon yra labai 
sunku.

Taip rašo laikraštininkas 
Walter Lippmanru-kuris tik 
šiomis dienomis sugryžo iš 
vakarų fronto.

Karo departamentas vėl 
paskelbė užmuštų ir sužeis
tų kareivių sarašą. Tarp su
žeistųjų randasi šie lietu
viai chicagiečiai :• Frank 
Mpriliauskas iš Roselando

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jūsų draugas 
negalės užmiršti. Užrašyki
te jam “Keleivį.”

kolonijos. Anthony Kamin-
S, » .v rw <• -T - 1 _

l

akas iš Town of Lake ko
lonijos ir Josenh Janonis iš 
Marquette Park kolonijos.

Tarp užmuštu ių randam 
Juozą Globi iš Brighton 
Park kolonijos.

I

Jieško darbininkų, bet už 
prastą atlyginimą

Chicagoje randasi bent 
kelioe įstaigos, kurios skel
biasi laikraščiuose. Skelbi
muose siūlomas “geras atly-



Konservatorių A 
gavo gerą lekcij 
E eičiau, negu j

>ndono derybos

—Alou, Maik!
—Sveikas, tėve!
—Ar žinai, Maike, 

ateinantį panedėlį bus 
ledos?

—Žinau, tėve, žinau.
—Na, tai pasakyk, kokį 

tu prezentą man nupirksi.
—Kai tėvas daug vaikš

čioji ir dažnai skundiesi, 
kad kojom šalta, tai aš nu
sprendžiau tėvui nupirkti 
šiltas kojines.

—Kibą tau galvoj nege-

kad 
Ka-

šiurpulys ėmė taip kratyt, 
kad nebuvo jokios rodos. 
Nuėjau pas gaspadinę ir sa
kau: ar neturi kokių lašų? 
Jos turėta pusę pantės, ir 
kai tik išgėriau, tuoj krau
jas sušilo.

—Jeigu tėvas taip bijai 
šalčio, tai reikėtų nueiti pas 
gydytoją. Gal jis patartų 
kokių vitaminų paimti.

—Ne, Maike, vitaminų aš 
daugiau nenoriu, ba sykį 
pasigavęs vieną prarijau,

rai. ar kas! Kaipgi gali nu- tai da siekčiau ant širdies
• 1 1 • t • 1 — •pirkti man kojas!
—Ne kojas, bet kojines, 

ktėve.
—Ar tai ne tas pats?
—Ne; kojinės yra nu

mestos iš veroalo ir jas 
užsimauni ant kojų.

—Tai sakyk par. Akas ar 
škarpetkas, ai? ne kojines.

—Grynoj lietuvių kalboj 
“pančekų” ir “škarpetkų” 
nėra, tėve; yra tik kojinės.

—Vistiek, Maike, tu man 
jų nepirk.

—Kodėl?
—Ogi valuk to, kad gas- 

radinė sufiksino man se
nas pančekas;- o jeigu jau 
kada būna labai šlapia, tai 
aš iš auzos neišeinu.

—O ką pasakytum apie 
pirštines? 1

—Vaike, pirštinės man 
irgi nereikalingos, ba kai 
būna šalta, tai aš savo ran
kas įsikišu į kišenius.

Jeigu nenori nei piršti
niu. nei kojinių, tai tinka- 

• miavsia Kalėdoms dovana 
.bus knv"a.

—Maike, knygos aš bi
jau.

—Kodėl? •’
—Gali būt bedieviška.
—Aš galiu nupirkti tokią, 

kokios tėvas nori.
—Denkiu, Maike, už tavo 

gerus norus, ale iš knygos 
^an pažitk© nebus, ba ma- 
"0 akulioriai jau paseno, o 
be akuliorių aš visai nema
tau.

—Vadinasi, tėvaę nenori 
! jjokių dovanų Kalėdoms.

—Jes, Maikuti, aš noriu, 
ale ne bile ką.1 t

—Na, tai ką gi?
—Ot, kaip dabar žiemos 

čėsai ir žmonės serga viso
kiom kvarabom, tai liekars- 
tvos butų labai sugadlyvos... 
Ar negalėtum man kokią 
T»ante šnnpsiuko gauti?

—Snapsas, tėve, nėra jo- 
s vaistas.k

nau.
- tj: r

—Ai don kėr, Maike, ką 
sakai, ale man geresnio 
kto už snapsą nėra. Ar 
iti skauda, ar marmatiz- 
s kailius suka, paimk la
ką, ir tuoj pasidaro ge- 

crcita nak- 
šaltas, tai

Kominterno Jau Nėra...
XIVIS, SO. BOSTON.

V WHITING

><*

Jus galit būt užtikrinti, kad per Nau
juosius Metus jūsų Whiting pardavėjas 
yra pasiryžęs teikti jums tokį pat patarna
vimą, kaip pereitais metais.

Sveikiname 
Su Kalėdom

bolševikų sąjungą. Juk tie 
patys komunistai da pirm 
1941 metų birželio 22-ros 
dienos agitavo už sutartinę 
taiką su Hitleriu.

Ryšium su tuo šioje vie
toje tenka prisiminti apie 
kitą Maskvos padarą. Jis 
buvo žinomas komunistų 
internacionalo vardu, arba 
kominterno. Kada bolševi
kų Rusiją užpuolė 'Hitlerio 
legionai, Maskva turėjo 
keist savo “liniją.” , Buvo 
likviduotas komunistų “ko- 
minternas’’ ir paskui visa 
eilė komunistinių partijų. 
Pavyzdžiui, Amerikos ko
munistai savo partiją likvi
davo ir sugužėjo į '“nepar
tinę sąjungą.”

Buvo žmonių, kurie šitą 
komunistų manevrą aiškino 
kaip “didelį progresą.” Gir
di, komunistai patys jave 
likvidavo, jie gryžta prie 
demokratijos. ! ,

Bet visi išmintingi žmo
nės suprato, kad tai yra tik 
manevras. Maskvai buvo 
nepatogu, kad demokratinė
se valstybėse veikia jos par
tinės agentūros — įsakyta 
joms likviduotis. Bet savo 
agentų Maskva neatsiža
dėjo. Jie kaip veikė, taip ir 
veikia -Stalino diktatūros 
režimui. Tą įrodo jugosla
vų, lenkų, belgų, francuzų 
ir graikų komunistai; tą Į- 
rodė ir kitų šalių komunis
tai. Londonas kažin kodėl 
to nesuprato, ir šiandien jis buvo SVarbu atremti bolše 
£aJ° ivizmo pavojus,, okupuotų Į

” * ~išlaisvintų kraštų
žmonėms jie sakys: Mato
te, patys alijantai yra pri
versti stot karan prieš ko- 

.munistus, kuriuos jie pada- 
rė savo talkininkais. aligatoriaus pi]ve rasta(w^ urm pavva.ay.i.u.

Ir bus žmonių, kurie tai Juodelis aukso. Aiškinama, [bausdavo mirtimi, 
nacių propagandai tikės, vi-^ad tas gyvūnas rijęs daugį 
sai nepagalvodami, kad dėl i^vyro. kuriame buto kiek KongresoRumųapšvieti-

i

A n gi i ja 
ją; gavo 

E eičiau, negu jos laukė.
>ndono derybos su Mask

va ir diplomatų čiauškėji
mai apie “didelį vieningu
mą” Jungtinių Tautų eilė
se, baigėsi 
muštynėmis Atėnų 
Anglų kariuomenė buvo pa
siųsta malšinti komunistiš
kus graikus “patriotus,” ku
rie ryžosi pasigrobti. vy
riausybės vairą; pasigrobti, 
kol nėra sustiprėjusi alijan- 
tų pripažinta vyriausybė.

Trumpai sakant, Graiki
jos komunistai norėjo pa
dalyt tą patį, ką yra pada
rę “maršalo” Tito pasekė
jai Jugoslavijoje. Su Jugo
slavija tačiau buvo kitaip. 
Anglijos vyriausybė, vedu
si užkusilines dalybas su 
Maskva, jų nelietė. Priešin
gai, Londonas da padėjo 
diskredituoti Jugoslavijos 
partizanus, kuriems vado
vavo prieš komunizmą nusi
statęs gen. Michailovič. Pa
sėkoje to, Maskvos bernas 
Tito jau skelbia, kad Mi- 
chailovičas yra “karo kri
minalistas.” Jei Michailovi- 
čas bus surastas, Tito bude
liai jį nugalabins. Iš Jugo
slavijos ateina vis daugiau 
žinių apię' baisų komunistų 
terorą. Komunistai ten žu
do visus Maskvai neištiki
mus žmones.

To paties siekė ir Graiki
jos komunistai, bet jiems 
nepavyko! Mat, Graikija 
randasi anglų įtakos sfero
je. Anglų kariuomenės va
das Scobie be jokių ceremo
nijų paėmė Graikijos ko
munistus už pakarpos. Po 
gruodžio riaušių Atėnuose, 
anglų • armijos vadas įsakė, 
kad komunistai padėtų gin
klus ir nurimtų. Pastarieji 
nepaklausė. Jie apsupo ke
lias policijos stotis ir ruo
šėsi tolimesnėm

1

I

I

pasidarė.
—O kokį vitaminą tėvas 

prarijai?
—Nugi tą žalią, ką vasa

rą ant kopūstų lapų veisiasi.
—Ant kopūstu lapų vei

siasi tik kirminai, tėve.
—O zakristijonas man 

sakė, kad tai vitaminai... 
Tfu!...

ŽLUGO 80 JAPONIJOS 
LAIVYNO VIRŠININKŲ

Berlyno radijas paskelbė, 
kad šiomis dienomis žlugo 
Japonijos vice - admirolas 
Hirohiši. Esą, tai padaro 
'au 80 aukštų Japonijos lai
vyno viršininkų užmuštų 
nuo gegužės mėnesio.

KANADIEČIAI PAĖMĖ
1,100 NACIŲ

Romos žiniomis, kanadie
čiai Italijoj per 2 paskuti
nes savaites paėmė nelais
vėn 1,100 vokiečių.

ATŠAUKĖ $23,000,000
UŽSAKYMĄ GINKLAMS

Iš Washingtono praneša
ma, kad valdžia atšaukusi 
$23.000.000 užsakymų or
laivių kulkosvaidžiams ga
minti. Tas užsakymas esąs 
sulaikytas dėl to, kad dar
bininkai reikalingi “svar
besniems” darbams.

JAPONA1 NETEKO 740 
ORLAIVIŲ

Šią savaitę buvo paskelb
ta, kad per kelias paskuti- 
hes dienas Amerikos aviar 
cija sunaikino 740 japonų 
orlaivių.

PREZIDENTO RINKI
MUOSE DALYVAVO 48 

MILIONAI PILIEČIŲ

Da nepilnomis žiniomis, 
pereitų rinkimų metu balsa
vo netoli 48 milionai pilie
čių. Spėjama, kad galutinai 
-vskaičius balsus, jų skal
aus da pakils.11S.

Jūsų Whiting pienius linki jums ge
riausios sveikatos, laimės ir pasisekimų 
kiekvieną sekančių metų dieną.
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Jis dėkoja kad jį remiat... tas davė 
galimybės Whiting Milk Companijai pa
siekti pernai tokių laimėjimų.

Savo Užsakymus
Telefonuokit

CHArlestown 2860

Greater Boston

i :
karą prieš Rusiją. Jiems

jau ragauja bolševikiškų • 
kiškio pyragų, kaip savo 
laiku Chamberlaino vyriau-1 
sybė ragavo naciškų kiškio 
pyragų? Chamberlaino vy
riausybė darė nuolaidų Hit
leriui. ji pirko taiką bile 
kaina ir — gavo brolžudin- 
gą karą. Churchillo vyriau
sybė taip pat bando numal
dyti Staliną ir — su ginklu 
rankose ji turi vest rokun-

z—- , . —, . k°vomJdas su Stalino agentais
kad sūdanti kvislingų vy-Į Graikij0J; Stalino diktatu- 
nausybę Graikijoje. Tuo-lros režimas taip pat nėpa- 
met anglų kanuomenės va-įsotinamas ir Graikijoj da- 
das įsakė užimt komunistų :ryta pirmasis išbandymas 

fronto (EAM) buveinę Į komunistų įtakos ir jų ga-
Atenuose, o paskui buvo uz-1 lybės 
imta ir jų partijos mitingui Toliau bus dauriau; kai 
vieta. Abejose vietose ko- Įkurie žmonės vra linkę ma- 
mumstai buvo uzsibanka- |nvti, kad Londono ir Mas- 
davę ir ginkluoti. Partijos jkvos brolybė turės baigtis 

nutrūkimu diplomatiškų ry
šių tarp Anglijos ir Rusijos. 
Mes taip nemanome. Stali
no režimas nors ir besotis, 
bet iis nėra galutinai pa- 
bludes. Fusiią išgelbėjo tik 
Angliics ir Amerikos pagal
ba. Jei dabar Maskva at
suktu nugarą Londonui, ta
tai butų rimtas įspėjimas 
Washingtonui, ko galima 
laukti nuo “musų didžiojo 
talkininko.” O negaudama 
“lend-lease” pagalbos, Rusi
ja ir vėl liktų bejėgė.

Greičiau bus taip, kad 
Maskva tylės, bus užsukti 
tik jos gramafonai užsie
niuose, gal da “Pravdoje” 
ar “Izviestijoie.” Jie parė
kaus, kol Maskvai bus nau
dinga, ir nutils. Kol kas, ir 
tie Maskvos gramafonai lai
kosi gan atsargiai. Pavyz
džiui, tokia kvislinginė 
“Laisvė” gromuliuoja “Dai- 
ly Workerio” paruoštą 
“dvasios peną” ir sako:

“Mes tyrime suprasti, vi
sų pirmiausia, kad tokie į- 
vykiai, koki įvvko Alenuo
se, ; užduoda baisų smūgį 
musų karinėms pastangoms. 
Hitleris, Himmleris, Goeb- 
belsas turės užtenkamai 
medžiagos savo frontui stip 
rinti. Jungtinės Tautos, iš 
kitos pusės, dėl to skau
džiai nukentės.”

Kad naciai turės medžia
gos, tai aišku. Bet tą me
džiagą jiems davė patys ko
munistai. Teroro priemonė
mis komunistai bando savo 
užmačias vykinti, ir prieš 
juos reikia naudoti ginklo 
jėgą. Naciai todėl sakys. 
Kad jie neklydo stodami j

davę ir ginkluoti, 
centre anglai suėmė 40 ko-Į 
munistų, kurie buvo apsi
ginklavę nuo galvos iki ko- 
jy-

Apie susirėmimą Atėnuo
se gal nereikėtų ir kalbėti, 
iei tai butų vietinio pobū
džio reiškinys. Kas čia to
kio, jei žmonės ar jų gru
pės susipyksta ir apsikumš- 
čiuoja? ! ,

Susirėmimas Atėnų ose 
betgi yra tarptautinio po
būdžio. Jis aiškiai įrodė, 
kad bolševikų diktatūros re
žimas yra nepasotinamas, 
kaip buvo nepasotinamas ir 
nacių diktatūros režimas. 
Reikėtų didelio naivumo, 
kad nesuprasti, jog graikų 
komunistai yra Maskvos di
riguojami. Pasiglemžus Pa- 
balčio valstybes, Maskva 
užsimanė pąsiglemžti Len
kiją ir, pagaliau, Balkanus. 
Užėmusi Rumuniją ir Bul
gariją, ji užsimanė griebti 
Jugoslaviją. Bet ir to jai 
neužteko; Maskva norėtų 
da ir Graikiją apžioti. Tam 
tikslui ji pavartojo grupę 
žmonių, kurie buvo susi
būrę į komunistiškų parti
zanę ginkluotą ELAS. Pa- 

ię gražiu tautos lais- 
tofir vardu, komunistai, 

rado nuoširdžiu, bet 
kartu ir naivių žmonių — 
bendrakeleivių.

Reikia pasakyti tiesą, 
kad partizanai uoliai kovo
jo prieš nacius okupantus; 
daugeliui žmonių todėl ro
dėsi, kad jie tikrai kovoja 
už graikų tautos išlaisvini
mą. O buvo taip, kad gyai-i 
kai komunistai tik keršijo 
Hitleriui, kuris sugriovė 
“krauju cementuotą” nacių-

mat

M1LK COMPANY
Providence Worcester

ĮVAIRENYBĖS.____ _
Ispanas Juan Rodriąuez Pirm šimto metų Hawaii 

Cabrillo buvęs pirmutinis | salose buvo patvarkymas, 
[baltas žmogus, kuris 1542;kuris draudė moterims val
ini. išlipęs Kalifornijoje. įgyti bananas, palmių riešu- 

--------  tus, kiaulieną, vėžlio mėsą 
i Panamos Kanale pagau- j į JĮ 
to aligatoriaųs pilve rasta j

r kai kurias žuvis. Nusikal
siąs tam patvarkymui

4

įvykių Atėnuose taip pat aukso. ■
yra kalta ir konservatorių ^ Kai ___
Anglija. Ji dabar piauna paudojąųfbs kameros■ 
tai, ką pasėjo — derlių sa-[korduoja automobilio vėžes

yra kalta ir
v>mas permetus kainuoja $1,-

vo'užkulisinių dalybų! Lie-i^t iš 30,000 pėdų aukščio, 
tuvis sako: įleisi velnią Į: 
bažnyčią, jis lips ant alto
riaus. Bolševikai gavo vie
ną įtakos sferą, dabar jie 
nori gaut daugiau. Kol kas 
anglams tenka rokuotis su 
graikiškais kvislingais, bus 
nesunku juos suvaldyti. Bet 
kas bus vėliau, kada anglų 
Hutui prisieis ristis su pačia 
bolševikų ‘meška? Jei ang
lai praras draugus Europo
je, jei ir toliau jie kiršins 
Ameriką (pav., Italijos 
klausimu), vieni anglai juk 
negalės laikytis prieš tero
ristinio bolševizmo antplū
dį. ,

Reikia tačaiu manyti, 
kad Churchillo vyriausybė 
pakeis savo gaires, kol da 
nevėlu. Anglam nepavyko 
numaldyt Hitlerį, nepavyks 
maldyt ir Staliną. Pagaliau, 
milionai Anglijos ir Ameri-' 
kos žmonių ne tam lieja sa
vo kraują, kad po šio karo 
pasaulis da kartą butų su
karpytas į naujas įtakų sfe
ras, kurios jį nuvestų į nau
ją ir da baisesnį karą.

St. Strazdas.

Šimtą svarų obuolių per- 
leidus per dehydratorių 
(nusausinimo procesas), lie
ka tik 13 svarų. Tokiu bu
du džiovintais vaisiais yra 
aprūpinama musų .armiją.

John Tyler bandė par
duoti savo vergą, kad pa
dengus kelionės išlaidas į 
Washingtoną, kur jis turė
jo būt prisiekdintas, kaip 
vice-prezidentas.

Seniausias budistų mald- 
namis ir centralinė jų rašti
nė randasi San Francisco 
mieste, Kalifornijoj.

Anglų žodis “potato” e- 
sąs pasiskolintas iš indėnų 
kalbos. Indėnai bulves va
dino “batatas.”

r

Bostono valdininkai sukon- 
fiskavo New Yorko mėsą

Sveikatos departamento 
pareigūnų įsakymu Bostone 
buvo sulaikytas didelis šal
dytos mėsos, viso daugiau 
16,000 svarų. Toii mėsa bu
vo atsiųsta iš New Yorko, 
bet surasta, kad ji pavojin
ga žmonių sveikatai, 
dusi.

Konfiskuota mėsa 
atiduota Brightono 
dirbtuvei.

suge-

buvo 
trąšų

Ant Dorchester Avė., So. 
Bostone, pereitą penktadie- 

jnį automobilis parmušė ir 
I sunkiai sužeidė Sullivaną, 
58 metų amžiaus southbos 
toniptį.

Ilgiausia geležinkelio li
nija pasauly yra Rygos-Vla- 
divostoko linija — daugiau 
1,800 mylių.

Pirmo pasaulinio karo 
metu Amerikos fabrikai pa
gamino iš viso tik 12,000 
orlaivių.

Alaska yra skaitoma 
“sveikiausia” karo zona 
pasauly. Ten nėra karštli
gės, malarijos, nei blakių.

Pirmam pasauliniam ka
re Rusija neteko 6,000,000 
vyrų.

Sakoma, kad medų 
riau esą laikyti šiltoje, 
gu šaltoje vietoje.

Kinija yra vienintelė
lis, kuri neturi savo tautos 
himno.

ge- 
ne-

ša-

J. D. T.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 19J5 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet • 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina Si .00

I
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BUKIT ATSARGUS SU 
DOVANOM IŠ KARO 

FRONTŲ

Jeigu naciai galėtų subom
barduoti New Yorką ir išsi
pildytų majoro La Guardia 

pranašystė

Pasirodė, kad visai “nekal
ti daikteliai” yra priešo 

bombos

NACIŲ REŽIMAS GY
VUOTŲ ŠIMTĄ METŲ, 

JEIGU

Amerikos laivyno depar
tamentas įspėja žmones, 
kad jie butų atsargus su 
tomis dovanomis, kurių jie 
gauna iš karo frontų. Vo
kiečiai ir japonai stvėrėsi 
naujos ir biaurios priemo
nės. Jie gamina naujos rū
šies bombas. Iš pažiūrėji
mo, tai “nekalti daikteliai,” daromos pastangos bombar 
bet juose yra paslėpta ' 
sprogstamoji medžiaga.

Pavyzdžiui, iš Pacifiko 
frontų gauta japoniškų fiu-j 
zų, neva jau išdegusių. Bet j 
pasirėdė, kad tuose fiuzuo- 
se yra slaptas perdarėlis su 
sprogstamaja medžiaga. Iš 
vokiečiu fronto gauta neva 
išdegusi granata, bet ir jo
je ' rasta slaptas perdarėlis 
su sprogstamaja medžiaga.. 

Gaunama ir kitų daikte
lių, kuriuose yra sprogsta
mos medžiagos.

Siųsdami tuos daiktelius 
kareiviai ir nemano, kad 
jie yra pavojingi. Tiesa, 
daugelis tų daiktelių yra, 
nepavojingi, bet kas dabar Į vo, _kad— 
gali žinot, kuris jų yra pa-‘ — 
voiingas, o kuris ne?

Tokius “suvenyrus” 
liausią atiduot policijai, ku
ri juos peržiūrės ir jums pa
tars ką daryti.

Daugelis Amerikos lietu- ! 
vių turi sūnų užsieniuose. 
Tegul jie būna atsargus su 
gaunamomis dovanomis.

Berlyno radijas vėl dirba 
viršlaikį. Medžiagos jam su
teikė New Yorko majoras 
La Guardia, kuris 10 gruo
džio per radiją pasakė:

“Kalbu naciams: Nema
nykit, kad jus išsisuksite 
nuo atsakomybės. Jeigu bus

duoti šį neapginkluotą mies
tą, New Yorko gyventojai 
per šimtą metų neturės jo
kių biznio ryšių su naciz
mo valstybe.”

La Guardia kalba buvo 
naivi, ir štai ką pasakė Ber
lyno radijas:

“Viskas rodo, kad ameri
konams leistina bombarduo
ti Turiną, Milaną, Raveną, 
Kelną, Miuncheną ir Vie
ną; bombarduoti sava nuo
žiūra. Bet yra mirtina nuo
dėmė bombarduoti New 
Yorką. Tai budingas ame
rikono pareiškimas.”

Toliau Berlyno radijo ko- 
įmentatorius da pasididžia-
i

ge-

ČALIS ČAPLINAS VĖL 
BYLINĖJASI SU 

MERGINA

Paskilbes filmu artistas 
Charlie Chaplin vėl pašauk
tas į teismą. Jisai bylinėjasi 
su savo meiluže Joan B?r- 
ry, kuri vis tikrina, kad Ča- 
lis vra ios dukrelės tėvas.

Chaplino advokatai nori 
įrodvti, kad Joan Berry sa
vo dukrelę “pasigavusi” su 
kitu vvru. Jie bandė visai 
išmesti Joan Berry bylą, bet 

• te:smas jų reikalavimą at
metė.

Byla spręs prisaikintieii 
teisėjai. Ji užsitęs gal savai
te laiko, nes Chaplino ad
vokatai šauksią daug liudi
ninkų. kai kuriuos net iš 
New Yorko. Mat. Chaoli- 
nas su savo meiluže New 
Yorko viešbučiuose kėlę 
puotas.

Chanlinas vra komunistų 
ben d rakė-ei vis, su trimis 
žmonomis nersiskyręs ir jau 
vedęs ketvirtą. <

“Tai rodo, jog La Guar
dia skaitosi su tuo faktu, 
kad nacionalsocialistai (na- 
iciai) valdys Vokietiją ma
žiausia per šimtą metų.”

New Yorko gyventojai 
dabar juokiasi ir iš savo 
majoro ir iš nacių radijo ko
mentatoriaus. Jie sako:

“Jeigu naciams pavyks 
subombarduoti New Yorką, 
majoras La Guardia leis 
jiems valdyti Vokietiją per 
šimtą metų; bet kas New 
Yorko gyventojams neleis 
turėti ryšių su nugalėtos Vo
kietijos žmonėmis? Po šim
to metų La Guardijos ne
bus...” ,

SUMAŽĖJO AMUNICI
JOS GAMYBA

Lokomotyvas be [tosios anglies yra užtenka- Į Lietuva susisiekimo. Vienin- 
Jmai. \ telis būdas susižinoti su Lie-dūmų

lėšoms apmokėti. Iš prenu- redakcijos

Pirkit Karo Bondsus Ir Štam
pas. Kas savaitę įdėkit j juos 
nemažiau kaip dešimtą savo

Karo Darbų Taryba skel
bia. kad pereitą spalių mė
nesį Jungtinėse Valstijose 
buvo nukritusi amunicijos 
gamyba. Vyriausia to prie
žastis esanti ta, kad vyriau
sybės žmonės klaidingai 
apskaičiavo armijos ir lai
vyno reikalavimus, perdaug 
juos sumažindami. Be to, 
dirbtuvės irgi neatliko joms 
skirtų kvotų, padarė dviem 
nuošimčiais mažiau.

Iš Washingtono praneša
ma, kad 73 plieno kompa
nijos iškėlė valdžiai protes
tą, kam pakėlė plieno pra
monės darbininkams algas. 
Dabar ' jos busiančios pri
verstos kelti plieno kainas. 
Šitokie dalykai veda kraštą 
infliacijon. (
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rpNGVAS BUDAS 
ĮMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

%

Šis rcnkvedėiis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

‘ > straipsnių, r iš
bendros laikraščio pakrai
pos.

Jos. Jakivamičiui. — UŽ 
iškarpas ačiū.

meratos nei vienas laikraš- 
l išsiversti. Bet 

laikraščio ideologijos reikia 
žiūrėti ne iš skelbimų, o iš

iu vos žmonėmis dciuHr 
cralimas tik npr Randnnaii ~L \galimas tik per Raudonąjį 
Kryžių. Raudonas Kryžius 
turi atspausdinęs tam tikru 
blankų, kuriose galima pa
klausti apie savo giminių •li
kimą. Iš viso galima para
šyti nedaugiau 25 žodžių.

Vladui Stuzkai iš Kana
dos. — Žiūrėkit atsakymą 
Antanui Oleknai.

Pittsburghiečiui. — Ačiū 
už gražius linkėjimus ir 
komplimentus. Bet vaistų 
negalim nurodyt, nes, kiek 
mums žinoma, vaistų nuo 
tokios ligos nėra. Draugas 
ir pats sakai, kad gydytojai 
nepagelbsti.

Ant Kataržiui.
raščiai talpina skelbimus 
dėl to, kad reikia pinigų

Generolo Douglas Mac- 
Arthuro tėvas jau buvo pul
kininkas Jungtinių Valstijų 
armijoj, sulaukęs' vos 
metų amžiaus.

Reikėjo sunkiai ir ilgai 
diibti, kol buvo išrastas 
menkas prietaisėlis, turįs 
milžiniškos reikšmės minkš
tųjų anglių industrijai. A- 
merika turi daug minkšto
sios anglies, bet daugely 
miestų tas kuras yra už
draustas vartoti; uždraus
tas tik dėl to, kad užteršia 
orą. New Yorke senai ne
leidžiama vartoti minkštos 
anglies. Visi traukiniai, ku
rie ateina i New Yorką, už 
miesto ribų turi sustoti. Vie
toj minkštąją anglim kūre
namo lokomotyvo prie trau
kinio yra jungiamas bedū
mis lokomotyvas. Net Chi- 
-cagos paežeryje to miesto 
valdžia neleidžia vartot 
minkštąją anglim kūrena
mus lokomotyvus.

Chemijos inžinieriai suko 
galvas ir bandė padaryti 
tokį lokomotyvą, kuris ne
rūktų. Pirm keliolikos metų 
buvo surastas prietaisas, ku
lis kone visiškai prašalino 
durnus. Bandyta ji vartoti, 
bet neturėta pasisekimo. 
Instrumentas neveikė kaip 
reikia.

Per kurį laiką mokslinin
kai metė savo sumanymą, 
bet ne visi. Šiomis dieno
mis buvo paskelbta tokia 
žinia: viename Ohio vals
tijos mieste daryta bandy
mus su kitu išradimu, ku
ris išrodė menkos vertės ir 
visai paprastas. Tai karšto 
oro laidas, kuris įvedamas 
į lokomotyvo pečių. Laidas 
veikia automatiškai. Paleis
ta karšto oro stove kontro
liuoja minkštosios* anglies 
degimą taip, kad per loko
motyvo kaminą neištrūksta 
ne tik smalkiai, bet ir du
rnai — viskas gražiausia 
sudega.

Bandymui buvo pavarto
tas paprastas traukinio lo- 

| komotyvas. Prašalinta ne 
tik durnus, bet kartu sutau
pyta daug energijos, kuri 

[randasi degančioje anglyje. 
Sakoma, kad naujasis loko
motyvo prietaisas sutaupo 
trečdalį kuro.

•Prietaisas da nėra varto-j 
jamas. Viena, to daryt ne

įleidžia karo metas; antra, 
inorima tą prietaisą daugiau 
į patobulinti, nes jis da turi 
kai kurių trukumų.

Po karo laukiamą dide: 
lių atmainų ne tik transpor- 
tacijos . sistemoje, bet visa- 
me kufb vą'rtdjirti’ė; Sako- 

| ma, kad tą prietaisą galima | 
bus vartoti ir namų pečiuo- 

Ise. Jei taip bus, tai minkš- 
: tosios anglies gamyba su-į 
į smauksianti “me ‘ 
šio.”

Pasta
1 n
ėmė vai

I

*1

daug js- 
kurą ir 

Bet alie-
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REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

A. C. — Registruotis rei
kėjo. Kas dabar tamstai da
ryt, mes negalim patarimo 
duoti.

F. Lavin&kui. — Ačiū už 
prisiųstą iškarpą. Sunaudo- 
jom. . r O

Farmeriui. — Infliacija 
negali “morgičių” panaikin
ti, nes infliacijos laikais ne
kilnojamų nuosavybių ver
tė visuomet pakyla; todėl, 
kas yra dayęs ant tokios 
nuosavybės paskolą, inflia 
cijos laiku lengvai gali ją 
atsiimti, tik jau tie pinigai 
mažiau bus verti.

Antanui Oleknai iš Louis- 
ville, Ky. — Laiškai j Lie
tuvą galėtų būt adresuoja
mi kaip visuomet, jeigu jie 
eitų; bet laiškai tiesiai į Lie
tuvą dabar neina, nes Ame
rikos paštas da neturi su

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau kūmų, Povilų Karpavi

čių, kurie išvažiavo iš Jerome, Pa., 
į Kenosha, Wis., ir kūmos Jievos 
Molienės, kuri likus našlė išvažiavo 
iš Jerome, Pa., į Waterbury, Conn. 
Taipgi pajieškau savo pusbrolio Juo
zo Ukanio, gyvenusio Harrisburge. 
III. Jis yra kilęs iš Kaunijos, Viekš
nių parapijos, Žibikų sodžiaus. Jie 
patys ar kas apie juos žino, malo
nės man pranešti jų adresus: (51) 

ONA UKANAITĖ,
1610 E. Adams St, Springfield, I1L į

Aš Marcelė Balčiūnaitė, iš Už- 
piauną kaimo, pajieškau savo pažįs
tamų, Antaninos Unditikės ir Pra
no Zinkevičiaus, abudu iš Usienir 
kaimo. Pajieškau taipgi Petro Mat- 
jošaičio iš Ketumaujienės kaimo ir 
kitų pažįstamų. Rašykit man taip: 

MRS. MARTHA ZALALIS 
10701 S. Statė St., Chicago 28, III.

- (D

Pajieškau brolio Kazimiero Ger- 
džiuno iš Paluknės kaimo, Skuodo 
valsčiaus, Kretingos apskr. Jis yra 
pasivadinęs Frank Lenkene. 1927 
metais gyveno Iron River, Mich. 
Kas apie jį žino, malonės man pra
nešti jo adresą, už ką busiu labai 
dėkinga. , (52)

MRS. A. STONKIENĖ
6828 Monk Blvd.. Montreal 20, 

Canada.

APSIVEDIMAI
Norėčiau koresponduoti su rimta 

mergina, 30-38 metų amžiaus, kuri 
negeria ir nerūko. A% esu rimtas 
vyras, “militarinio” amžiaus, neve
dęs. . Turiu susitaupęs keliatą tūks
tančių, Uždirbu $60 per savaitę...Su 
rimta moteriške butu galima pradėt 
gyventi. Plačiau paaiškinsiu apie sa
ve laiškais. Jeigu butų Sutikimas, 
galėtume apsivesti. Prašau man ra
šyti šiuo adresu: (52)

J. M..
636 Broadvay, So. Boston 27, Mass.

r*aPajieškau pusamžės moteries i 
>*dinę, kuri mylėtų gyventi sa 
j Floridoj. Ai turiu cento ir n 
pirktis vaisių farmukę. Esu < 

u amžiaus, todėl laikas pasir 
i apie užtikrinta gyvenimą. E: 
srikos pilietis, likau kurčias g 
išlis. Atsiliepkit kurios pači' 
t rašyt. Bt)s užtikrintas gyve*

, ANTON RIRATAV1CZ.

>to, 
riu

Laik

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS
• _______________ _

s

Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi veikalai

Nuo dabar iki Kalėdų buvo $1.00, dabar tik 50c.
Kokius Dievus Žmones 

Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir

Teisių Vadovas ir Patarė- pamokinantis leidinys. Die- 
jas jau išsibaigė, prašome vų ir tikybų istorija padua- 
daugiau užsakymų tai kny- dama nuo saulės garbini- 
gai nebesiųsti. ’ „ jVriL-cAirtnvRaa

Žemaitės Raštai Karo - 
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

Gyvulių Protas — D-ro 
Zell’o mokslinės studijos a- 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja ant

“Keleivis” atiduoda nupi
ginta kaina labai naudingas 
knygas. Štai jų surašąs:

’INDUONŲ ARBATŽOLĖS

Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi
durių virškinimo, užkietėjimo, vidu
rių kataro, kepenų sustingimo, ne
švarų kraują, odos ligas, inkstų ne
galavimą ir moterų bėdas.

Pusėn kvortos verdančio vandens 
įdėk pusę puoduko arbatžolių. Kai 
atauš, nukošk, įdėk medaus ar cuk
raus ir laikyk šaltai.

Pradėk imti nuo mažo stikliuko iki 
kavos puoduko kas rytas prieš val
gymą ir vakare einant gulti, du 
kartus į dieną.

Perkant žolių mišinį visada prašyk 
FLORAL HERBS, o gausi geriausių. 

Kaina 50c.—3 baksai už $1.00
Su orderiu malonėkit ir pinigus 

prisiųsti.
J. SKINDER

3448' So. Emerald, Chicago, III.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis 
Augmenrais, žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardą 
visokių. augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
jopierinį dolerį laiške. Adresas: (->

PAUL MIKALAUSKAS
206 Athens Street,

SO. ROSTON. MASS

Į 
Į 
l - w

mėnulio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai ap- 
janka? Ar lapė ištikrujų y- 
ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni; gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25, 
dabar tik 65c.

Ben-Hur — Istoriška apy
saką, labai įdomus skaity
mas, <"...............

mo iki krikščionybės laikų* 
Knyga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių 
dievams apibudinti. Čia yrą 
aprašyta daugiau kaip JT 
įvairių Lietuvos dievų, 
vaičių ir šventųjų. Bet kfiJ 
ga ne religinio pop 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios ‘ 
veikslu. Kaina buvo * 
dabar tik 50^

Vanago Plunksna -

at
* -TV“

-Va
nagaičio dainos, kuriąs rjįš 
dainuoja savo koncertiltmė 
ir per radiją. Kaina 25ę.

*■ ■

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdaryta ir gaižiai 
iliustruota ~D-ro Graičiuno 
parašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50. , ;

Sielos Balsai—Jono Smel- 
- storiaus dainos ir eilės. Kny- 

—didelio formato Irlga gražiai iliustruota, aę- 
stambi knyga, gražiai ilius- j darVta drūtais audekliniais

Užsirašykit Amerikos

LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, pa- 
zeiksluotas ir daug skelbimų. Kama 
'>1.00 metams. Adresas: (52)

LIETUVIŲ NAUJIĘNOS
332 N. 6th St, Philadelphia 6. Pa.
I I į I I
I | į į I | į į I 
j i 
į i I I i į

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO 

padarytas iš tikro
jo CastHe muilo, 
tLf i S.' P./*. Išplanna 
pleiskanas- ir vis®- 
kras kitus nešvaru- 
mus ir 
od*. 50c. už bonk<
ALEXANDER’S 

» REFRESHING
Aliejus, ir Odą Gydan 
Mišinys. Pažymėtina i 
plaukų šaknims h Odo 
50

HAIR 
TONIC 
*iu Vai/<ti

i 
l

41

až bonk^ 
ii saro greru 
PMtą f via 
aisti jų.
KANDF.F

11 -~u _

truota, 472 puslapiai, kaina apdarais, buvo $1.25, da- 
I buvo $1.50, dabar tik 95c. bar tik 75c.

.-r- k j o Prašom pasinaudoti pro-
D Ar ..Tie??’ ga ir įsigyti gerų knvgų nu-kainom. Po*Ka- 

«vAIL,;«~” lėdu šito nupiginimo nebus. Keleivis. lKainos vėl bus pilnos.
Užsakymus prašom siųs- 
šitokiu adresu:

Idinis?—Parašė kun. M. Va-Į 
ladka, išleido
Didoka ir įdomi knyga. Kai-1 
na buvo $1.25, dabar—50c. Į

Biblija Satyroje—-Tai yra 
knyga, kur Biblijos pasako-
jimai yra atvaizduoti juo
kingais paveikslais. Kaina I

“KELEIVIS”
636 Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
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i
“Aš dabar labai susimai

šęs,” Ramond atsakė. “Aš 
niekad nesitikėjau, kad taip 
atsitiks. Kai paskutinį sykį 
aš kalbėjausi su Lupę, aš 
jai sakiau, kad aš ją vesiu, 
jei ji nori. Ji pradėjo saky
ti, kad ji nenori turėt kūdi
kio. Tuomet mudu persisky- 
rėm.”

Lupę sykį buvo jau ište
kėjusi už vieno a 
Jis vadinosi Johnny Weis- 
muller. Jiedu gyveno krū
voj 5 metus, bet nuolatos 
ginčijosi ir galų gale divor- 

: savosi.
______ Lupę Velez išgyveno Hol- 

Pereitą savaitę Califonf- Woodo aktorių koolnijoj 
joj nusižudė Lupę Velez, į/ .J1 ^uy° kilus iš 
temperamentinga meksikic- Meksikos sostines, kur iki 
tė, filmu vaidintoja. Iš amžiaus dirbo
liktų jos laiškų paaiškėjo J ^autuyej kaip pardavėja.

kaž-kaip pateko i Holly- 
woodą. Senis Douglas Fair- 
banks davė jai pirmutinę 
role fihnoj, kuri buvo pa
vadinta “The Gaucho.” 
Nuo čia prasidėjo jos spal
vinga karjera ir romansai 
su įvairiais aktoriais. Jeigu 
jai truko grožio, tai tą tru
kumą ji visuomet padeng
davo savo ugningu tempe

ramentu. Vaidinimo metu ji 
tiek Įsikarščiuodavo, kad 
nuplėšdavo nūo savęs dra
panas.

Ji buvo gera aktorė ir 
publika labai ją mėgdavo., 
Jos tėvas buvo Meksikos 
armijoj, bet jau miręs. Mo
tina da tebegyvena Meksi
kos mieste.

Anot tos lotinų patarlės 
—taio dingsta žemiškoji 
garbė!

-

• y”
r -'/t
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Šio skyriaus vedėja svei
kina visas savo bendra
darbes ir skaitytojas, lin
kėdama joms ko links
miausių Kalėdų ir visais 
atžvilgiais laimingų ir tur 
tingų 1945 metų.

Meile Pasibaigusi 
Tragedija

kad ji tikėjosi susilaukti 
kūdikio.

Ji gulėjo lovoje pižamom 
apsivilkus; o šalia jos buvo 
du laiškai ir bonkutė si 
migdomom pilėm. Paėmus 
tų pilių su saiku, žmogus 
greičiau užmiega; bet paė
mus perdaug, gali užmigti 
amžinai. Matyt, ši aktorka 
paėmė tiek, kad užmigti ir 
daugiau nepabusti, nes vie- . 
name savo laiškų ji rašo sa
vo mylimajam: “Tegul Die
vas atleidžia ir tau ir-man. 
Bet aš verčiau atimsiu gy
vybę sau ir Jam (kūdikiui), 
negu užtraukti ant jo tokią 
gėdą arba žudyti jį gimusį. 
Kaip tu galėjai nuduoti to
kią didelę meilę man ir mu
sų busimam kūdikiui, kuo
met visą laiką mus benorė
jai? Aš nematau kitokios 
sau išeities, taigi lik svei
kas ir laimingas. Tave my
linti—Lupę.”

Antras laiškas buvo ad 
resuotas jos sekretorei, ku
riai ji tarp kitko sako: “...tu 
žinai faktus ir priežastį, dėl 
ko aš žudausi...”

Viena^moteris sako, kad 
vakarą prieš tai Lupę jai 
skundėsi: “Juk tai bus ma
no kūdikis. Kaip gi aš ga-

-

Su i 
oriaus.

F
f

J : '

-.

Naujom drapanom didžiuojasi ne tiktai mergaitės, bet ir berniukai, čia yra 
parodyti trys gražus pavyzdžiai vaikučių kostiumams.

2-3 puodukai duonos trupinių 
arba krekių.

2 šaukšai smulkių tapijokos 
kruopų.

2 šaukštai sukapotų petruš-Žaliuoja ir auga eglaitė jauna, 
O vėjas linguoja šakas;
Ji—stovi atskirta laukuose viena, 
Išskleidus žaliąsias rankas.

MOTERIS IŠBUVO 
NĖŠČIA 18 METŲ

k _ 
Tesiunta, tekaukia audra su ledais 1 
Ji kenčia ir mąsto giliai...
Tebeldžia perkūnas, tegąsdin žaibais! 
Žaliuos ji kaip rūta žaliai.

- Dauguma eglaičių užaugo miške, 
Čia jos nesvajoja giliai, 
Užuvėjėj aug’ nuošaliai,

Laikraščiai praneša žinią, 
kuriai nesinori tikėti. 
Sako, moteris išbuvo nėščia 
18 metų. Paduoda pilną jos 
vardą, pavardę ir gyvenimo 
vietą. Ji yra Mrs. Martin 

—--------- ------r n. __ Buck, 56 metų amžiaus iš
lėčiau jį nužudyt ir paskui ĮBonnerdale, Ark. 
gyventi? Ne, aš verčiau! ” ‘ ’*
nusižudysiu pati ir kartu 
nužudysiu jį.”

Ir taip ji padarė.
Kelios savaitės prieš tai 

Lupę Velez iškilmingai pa
skelbė aktorių kolonijoj, 
kad ji tuoksis su francuzu 
aktorių, Haraldu Ramondu, 
kurį ji pažino apie metai 
atgal Bet savaitė atgal ji 
tą pranešimą atšaukė, pa- 
reikšdama, kad jiedviejųj 
romansas nutruko. Pirma 
ji rašė, kad šitas francuzas 
Ramond esąs vienintelis vy
ras. kuris žinąs “kaip mylė
ti Lupę.”

Kai dabar ji nusižudė, 
laikraščių reporteriai tuo
jau nubėgo pas tą francuzą 
aktorių. <

“Ką tamsta pasakysi ant 
to?”

Šiomis dienomis ji nuva
žiavo j Paldale, Cal., aplan
kyti savo giminių ir apsir
go. Dr. H. H. Snook pada
rė jos X-ray nuotrauką ir 
pastebėjo, kad ji nešioja 
negyvą kūdikį.

Tuoj buvo padaryta taip 
vadinama cezarinė operaci
ja ir kūdikis išimtas. Jis bu
vo išsivystęs iki 8 mėnesių, 
bet nuo to laiko vystymosi 
procesas sustojęs ir kūdikis 
sumumėjęs, pavirtęs į mu
miją.

Kaip tai atsitiko, dakta
rai negali atspėti ir motina 
nemoka išaiškinti. Ji pasa
ko tik tiek, kad ji turėjus 4 
vaikus, o šitas jau butų bu
vęs penktas. Kai atėjęs lai
kas jam gimti, ji gavusi di
delių skausmų, kurie tęsėsi 
visą mėnesį. Paskui skaus-

SUIMTOS VOKI EČIŲ SLAUGĖS

Nežino, koks vargas, kas dedas ląuke; 
Nejaučia jos speigų šaltų, - ;
Nei vasaros pievos kvapų.

Jovaras.

Jei ne šiandien, tai rytoj,mai praėję, bet kūdikio ji ~ #.
nesusilaukė. Tuomet ji nu- bet galas jiems ateis. Jokios 
sprendė, kad ją kankinęs kitos išeities, jie neturi, 
“tumor.” Tuomet ji buvusi/ Atsižvelgus į tai, supran- 
22 __ _____ 21__ , _ 2„L„-‘jtama, kad ir šias šventes
jau 56 metų. Ir per visą ta mes mažai linksminsimės. v „ ,, ,,,v _ dusausim ir lauk

sim, kad tas kruvinas “biz
nis” ko greičiausia pasibaig- 

įtų. Su drebančiom širdim 
jauksime galo, kartu bijoda- 
Į mos, kad

Jau trečios karo krauju 
aptaškytos Kalėdos. Gruod. P.ra ®-1St 
septintą suėjo lygiai trysinmu^’ 
metai, kaip netikėtai, iš pa-j 
salų, klastingai japonai už
puolė musų šalį Perlų Uos-; 
te. Nors šiandien, be abejo,' 
jie jau gailisi, bet tai po į 
laiko. Jų klasta padarė 
mums neapskaičiuojamu j

88 metų amžiaus, o dabar 
jau 06 metų. Ii 
laiką ji išbuvo nėščia, nie
ko apie tai nežinodama.

TREČIOS KARO 
KALĖDOS

ių ir jie turi už tai
G

• v

11 dar vienas ir 
alėdas nereiktų

t Kaptė.

APIE VALGIUS

'į2

s. kuri'

nuoi 
užmokėti. Mes turim juo: 
taip pamokinti, kad jų klas
tinga gentė per amžius tai 
atmintų jr nedrystų mus už
kabinti. Nors jie ir-žino, 
kad karo laimėti jie negali, 
tačiau laikosi ir nepasiduo
da. Jeigu jie taip fanatiškai 
laikysis ir toliau, tai gal dar 
ir kelios Kalėdos praeiti, 

i kol musų sūnus juos galuti
nai nuveikę, galės pas mus 
sugryžti. Suprantama, visi 
jau nesugryš...

Pritardami veidmainin
giem japonam, vokiečiai su 
italais irgi pasiskubino pa
skelbti mums karą, 
lis mano, kad Jpen t 

, leno Įr Mussohnio gi 
[ japonai tai padarė. • 
jiems visiems išėjo ki 

[ negu jie manė. Italai jau su
klupo; klumpa ir vokiečiai, 

'bet jie lengvai nepasiduos, 
i Jie savo “faterlandą” gins 
iki paskutinių. Tas mums 

i dainuos daug turto ir gyvy- 
1)1 u. Bet mes žinom, kad 

| laimėsim. Žinom, kad ir jie 
!to susilauks, ko susilaukė I- 
• talija su savo diktatorium.

KAIP KEPTI KALĖDOM 
KURKĘ

Spyglius išpešiojus, kur
kę reikia ant gazo liepsnos 
apsvilint, kąd neliktų pūkų. 
Paskui reikia karštu vande
niu gerai nuplauti iš vir
šaus ir iš vidaus. Plauti rei
kia bent dviem vandenimis. 
J paskutinį vandenį reikia 
įdėti šaukštuką baking so
ties. Tas užmuša nemalonų 
kvapą, kuriuo viduriai at
siduoda. Paskui vidurius 
reikia sausai iššluostyt, iš
trint druska, prikimši ir už
siūti. .

Kemšalą galima vartoti 
bet kokį. Užsiuvus, kojas 
reikia švariu šjulu 
Sparnus

se. Dabar a

kų-
V-ipuoduko ištirpyto margari

no.
2 šaukštukai “Poultry Sea- 

soning.”
Apvirintos ir sumaltos kur

kęs jaknos, širdis ir skilvys.
Didelis smulkiai sukapotas ir 

kurkęs taukuose arba margari
ne paspirgintas svogūnas.

Druska ir pipirai.
Pirmiausia sumaišykite 

trupinius su tapioka, jei jos 
turite; o jei neturit, kemša-* 
las bus geras ir be jos ; už- 
pilkit karštu pienu ar van
deniu ir išmaišykit. Sudekit 
visus kitus daiktus, surnai- 
šykit ir prikimškit kurkę.

Toks kemšalas tinka 
vištai.

KARŠTI GĖRIMAI 
ŠVENTĖMS

ir

“Negus”
Štai nebrangus ir labai 

puikus gėrimas žiemos me
tu. Jis daromas iš pcrtvaino.

Ima pusę vandens ir pu
sę portvaino. Į vandenį Įde
da viršutines lemono žieves 
ir pavirina, kad vanduo iš
trauktų daugiau kvapo iš 
žievės. Paskui įdeda cuk
raus, supila vyną ir užkaiti
na, kad butų gerokai karš
tas. Bet virini su vynu ne
reikia, kad neišgaruotų al
koholis. Nuėmus nuo ugnies, 
įspaust lemono sunkos, su
pilt gėrimą į puodukus, pa- 
dulkint ant viršaus trinto 
muskatinio riešuto (nut- 
meg) ir duoti gerti.

KARŠTAS ROMAS 
pusę puoduko verdan- 
vandens įdėk šaukštu- 
sviesto, šaukštuką cuk

raus, keturis gvazdikėlius, 
žiupsnelį sutrinto allspice 
ir, ant pat galo, pusę puo
duko romo.

Tai yra malonus priėmi
mas svečiams. Duoti karšta, 
kai tik svečiai ateina žie- 
mos v

čio 
ką

---------------------------

TAI

Namuos bus Kalėdos, 
Dovanom dalinsis;
Tik jauniem kareiviam 
Vien mirtis vaidinsis.

į. Kad galėtu grįžti 
g- Jie pas mylimuosius, 
i- Tai
ia Pamatyt savuosius

Motina.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas!

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jomo* 
ristika ir kitos. Visos gero*, visos įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

į Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
lias sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 

Į kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 

i kamuolj? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėju atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmunes? Šitie u Siui
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakia 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—ta 
taktas; kas sakinys—tai naujas ku 
niįrj argumentas g«iuva. Mokslas h 
mol-slas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERS1- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi............................................ 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei- Į SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 

draugijos formos, ir ko4ėl turės būti 
i 25c.

DŽLKO REIKIA ŽMOGUI
. GERT IR VALGYT?

daugelį iš gyvenimo patyrimų ’ pa- i Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 'norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
1909 m., pusi. 63........................... 25c. ę®1 dgl ko gi norisi ?, Dėl ko be valgio

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir 

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. 
tuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m.., pusi. 23...................
“SALOMĖJA”

Arba, kaip buvo nukirsta 
nui galva. Drama viename akte, pa-Į VALSTIJŲ PILIEČIU? 
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- i - *

! tetų kiekvienam
“O. S. S.”

Arba Šliubinė 
to farsas, labai 
perstatymui. Kaina __
DĖL PINIGŲ• XX. a J J tkvrvto IkUUIVB

Trijų aktų ir septynių scenų dra- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
Večkys. ---   ’—-- >.—

KARĖS
Vieno m., •*-»'

vokiečių militaristų žiaurumą ir ne-, terįs, dukteris 
laimingą moterų likimą. 1 ‘-LJ-
Kaina ........................................... 20c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ............................. ..............
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c
—— —....... • — - — žmonės kuria per amžius?

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie
tuvoje.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO« 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje ‘'.-tu
viai gyveno, tai perskaityk felą nay- 
S. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

ug pačių, o žmonos po keli> vyrus. 
Labai užimanti ir paniekinanti Kny
ga. Su paveikslais. Kaina . Suc.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai aunuše. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
gais teismo rekordais ir itudminkų 
parodymais. Kaina ................. 25c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
hzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
zimdu pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knyuelę. 
Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams r.eapkai- 

j nuojama Kaina________ 25c.
I

*

*

♦

kalas perstatą nužudymą caro Alek- į
sandro II. Labai puikus ir nesun-;, _
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš laktais parodo, kaip ui šiol keitėsi 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. , f - . .
So. Boston, 1913, pusi. 61............. 25c. pakeistas kapitalizmas Kama

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
rašė K. Stiklelis',‘‘So7 Boston,“Mas*^ norisi2’atšaus~ nepagalvojęs žmogus.

žmogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, %kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi- 

imus suprasi tiktai iš šios knygutes. 
.. —c. para§ė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

šv Jo. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VAT.STT.1IT PTT TFČITT7

monolo-
S. Lie-l
.. 10c. i

Aiškiai išguldyti pilietybė- įstaty
mai su reikalingais klausiniais ir at- 

■ sakymais lietuviu ir angių kalboje. 
Iškilmė. Vieno ak- Pažiūrėta 'r pagerinta
juokingas ir geras la,rta ..................... zSc.

• 15c- KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos

perskaityti. 25c.

Kaina .........

NUOTAKOS 
akto drama,

35c. jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 

vaizduojanti jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo-
*■—“ —- -į įr mylimosios nepa-

10c.

paltų i tokių kunigų globų. Paraše 
kun. Ueo. Townsen<3 Kent, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ........................................ 25e.

KODĖL AŠ NETIKIU
| DIEVĄ?

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

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

Ši intri
guojanti politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ................................  10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaaą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais jvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... %..00
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kao 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25c.
DŽ1AN BAMBOS SPYCIA1.

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

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybe nau 
jų, labai 'gražių ir juokingų monoio- 
Sir deklamacijų. Visokios temos; 

rbininkiškos, revoliucionierižkoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.

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

užaitikintia Vyras; (2> žydinti Giria; 
(S) Klaida; (4) K orėk ta. Jose naro- 
doros kaip žmonės puikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo fa apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25e.

ALKOHOLIS IR KUDfKlAL
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia fa vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nore 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerekartyti tttą knygute. Kaina 10c, 
“Keleivi*,** 636 Broadvay, 

Soutb Boston, Mas*.
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AMERIKA GALI PRL 
STIGT POPIEROS

žiūri mo- 
„ j moksli

ninkas Darvinas jį vadino

Nebuvo tekio dalyko, kaip 
Ariantis

- 4• •

Japonija- Galingas Priešas

I

»i

J.

/3

Po šio karo turėsime vi
sokių 
karo 1

galima 
žmonėms

Tai ■ ~ __
vai telpanti čemodane

Daugelis žmonių turi la- tarnybai tinkamų vyrų yra 
’ laikomi atsargoje. Be to, 

greitu laiku Japonijos vy
riausybė šauks j karo tar
nybą da pusantro miliono 
vyrų. Tai bus tarnybinio 
amžiaus susilaukę naujo- i 
kai. ! 1

Bet ir tai nėra viskas. Ka
riauti su Japonija nelengva 
ir dėl to, kad musų armija, 
o paskui maistas ir karo 
pabūklai turi būt pristato
mi į tolimą pasvietį, už dau
gelio tūkstančių mylių. Tai 
ne tie juros keliai, kuriais 
pasiekiama Europa. Ją pa
sieki į vieną,savaitę arba į 
dvi. Gi pasiekti Naująją į ti ir svetimose teritorijose ir 
Gvinėją, Guadalkanaią ir jų pačių žemėje, 
kitas Pacifiko salas reikia 
daugiau dviejų mėnesių! _ _____ ,_ _ =

Net tada, kai bus užbaig-'jantai turės* dakokius’du ąr 
tas karas su Vokietija—net! 
tada reikės daug laiko, kol 
bus galima pristatyti užten-! 
karnai kareivių, amunicijos 
ir kitko, kad nugalėti japo
nus.

Todėl nėra jokios kal
bos, kad karas su Japonija 
baigsis už mėnesio ar kito. 
Ims daug laiko, kol japo
nai bus iškrapštyti iš Paci
fiko salų. Jas apvalius, rei
kės da ilgai ir sunkiai ko
voti. kol bus apvalyta Bur- 

i ma. Tailandas, Indonezija 
ir, pagaliau, didžioji Kini
ja. Gerumu japonai -nesi
trauks; juos teks sumušti 
ir sumušus da vyti per šim
tus mylių.

Ir tą padarius da nebus 
viskas. Reikės užimti pačią 
Japoniją — dideli salyną, 
kuriame gvvena virš 80 mi- iC?«z I

lionų japonų. Fanatiškai 
eina savo faterlanda naciai, 
panatikai japonai da at-l

bai klaidingą nuomonę apie į 
Japoniją. Jie mano, kad su
mušus Vokietiją, su Japoni
ja busią lengva apsidirbti. 
Į kelis mėnesius, daugiau
sia į metus laiko, Japonija 
turės pasiduoti.

Tokią pažiūrą jie įsigijo’ 
iš to, kad daugelyje vietų 
Japonija jau negali atsilai
kyti prieš Amerikos jėgas. 
Štai, generolas MacArthur 
atvyko į Filipinus ir japo
nai jam nieko nepadaro!

Bet musų armija senai 
jau randasi Naujojoj Gvi
nėjoj, ir vis nepajėgia iš
krapštyti japonų!

Tai nėra viskas. Japoni
ja valdo olandų Indi jas su 
milionais žmonių. Ji valdo 
Indoneziją. Tailandą ir 
Burmą. Be to, jos rankose 
dideli Kinijos plotai.

Ims daug laiko, kcl japo
nai bus iš visur iškrapštyti. 
Nereikia užmiršti, kad Įskai
tant užkariautas šalis, Ja
ponija dabar turi į 400 mi- 
lionų gyventojų — milžiniš
ką darbo jėgos rezervą. 
Pačios Japonijos ir užka
riautų kraštų pramonės 
centruose šiandien dirba 
milionai vergų.

Ir tai nėra viskas. Visi 
jau žinome, kad japonai y-i 
ra fanatiški kovunai. Dau
gelyje atsitikimų ameriko
nai buvo priversti išguldy
ti visus japonus, kol užė
mė vieną ar kitą salą. Už 
savo karalių, kurį japonas 
dievina, jis kovoja iki mir
ties.

Tokių fanatiškų kovunų 
Japonija šiuo tarpu turi 
daugiau kaip keturis milio- 
nus, gi du milionai karo

J
į

sšf J rl
į »*.. fį

i. ir kaip
saulės

Iš te 
kad g 
negalima 
laukti tik 1
Japoniją t 
nė. Sumušus 
paliuesuotas ; 
ir gera dalis 
vyno. Mikad< 
tada bus tokioj 
kokioj buvo naę 
karčiais^ir slapt 
davo juroje — 1 
lijos karo laivams, i 
nėti neapginkluctus 
bos laivus. Bet ir tol 
sitikime japonai laikysis to 
se vietose, kur jie yra įsi’ 
drutinę. Juos reikės sumuš’

Yra žmonių, kurie mano, 
kad sumušę Vokietiją,, ali- “ ’ * I
tris metus sunkiai kovoti, 
kol bus sumušta Japonija.

K. V,

_
■

Šilima yra medžiagos kai
tų išdavas; oras taip pat y- 
ra medžiaga. Bet nešarvuo
ta akim oro nepamatysi, 
taip pat ir šilimos.

Tuo klausimu susidomėjo 
du inžinieriai, Norman Bar- 
nes ir Lawrence Bellinger. 
Jiedu yra padarę specialų 
fotografijos aparatą, kuris 
aiškiui parodo oro ir šilimos 
bangas.

•
Tie automobilistai, kurie 

neteisėtai vartoja gazoliną 
kelionėms į žiemos kuror
tus, gali netekti racionavi- 
mo knygučių, sako Kainų 
Reguliavimo Įstaiga.

Lietuvos Vaizdai

toli į Vakarus, Dabar paaiš- 
iausia nuken- 

’agano. Paki-
kėjo, kad žemė drehėjo Japonijoj. Daugia 
tėjo 3 miestai: Šizuoka, Hamamatsu ir Na 
lųsi jura užliejo visą Šizuoką.

Atšaki ngi vyriausybė- 
! žmonės sako, kad 1945 me
tais Amerikai gali pristigti 
popieros. Milionai kareivių 

i šiandien randasi užsieniuo
se, ir jiems siunčiama daug 

į siuntinių, kuriems vynioti 
reikia daug popieros. Jei 
armijos ir laivyno pareika
lavimai vis didės, 1945 me
tais turėsim popieros badą.
. Tatai palies ir spaudą; 
vieni laikraščiai turės su
mažėti, o kiti gal ir visai 
užsidaryti.

Pašalinių darbų spaustu
vės ir šiandien jaučia “po
pieros badą.

■ t . ■ ■■ ■. ■
Į slieką eilinis žmogus 

žiuri kaip į paprastą brudą.
Ne taip į slieką ž* ■* 

kslininkas. Anglų__ ; _ 2-_ 
naudingu gyvūnėliu. Šių 
dienų mokslas da daugiau 
žino apie slieką ir jis sako 
taip:

Sliekas yra tikras labda
rys: jis tręšia, ūkininko dir
vą ir padeda jam gauti 

ta pūvančių šaknelių lieka
nomis ir mažesnių gyvūnė
lių liekanomis. Menkame 
jo kūnely tos medžiagos 
persiformuoja į derlingą 
trąšą, kuri ūkininko derlių 
gali padidint nuo 100 iki 
300 nuošimčių.

Mokslininkai jau žino bu- 
į, kaip sliekus veisti. Pa- 
isti į dirvą jie atlieka nau

dingą darbą. Norintieji gau
ti apie tai platesnių infor
macijų, tegul kreipiasi į 
valstijų ar federalinį agri
kultūros departamentą. Iš 
ten jie gaus naudingų pa
tarimų. Angliškai sliekai 
vadinasi “earth worms.”

ienos
lt

20,000 pėdų aukštumoje 
valgyti šiltus pietus.

Lėktuvas gali turėt

aukštumoj bulvė

ir

Lėktuvas gali turėt ir 
paprastą pečių, bet tokioj 
aukštumoj bulvė išverda 
tik į dvi valandas. Mėsa 
verda daug ilgiau. Gi elek
trinis pečius mėsą išverda į 
pusantros valandos.

Meksikos indėnai žinojo 
ventiliacijos reikšmę

C o 1 u m bia universiteto
daugiau javų. Sliekas min-1 mokslininkai buvo nuvykę  j

New Mexico valstiją kasi
nėti viena kalną ir rado se
novės indėnų buveinę—gy
venamąją vietą kalno urve.

Ekspedicijos nariai tame 
kalne rado visai gerų patal
pų, ir, kas įdomiausia — su 
ventiliacija! Į vyriausią bu
veinės patalpą buvo suves
ti tuneliai — vieni nuo kal
no viršūnės, kiti iš pakal
nės. Daugiausia tokių “ven
tiliatorių” rasta pakalnėje. 
Indėnai, matyt, suprato, 
kad iš kalno viršaus atvesti 
“ventiliatoriai” nepraktiški, 
nes per juos veržiasi van
duo.

Tie “ventiliatoriai” indė-

Senovės graikų išminčius 
Plato sugalvojo legendą a- 
pie pasakišką Ątlančio že
myną. Plato sakė, kad toks 
sąusžemis radosi “kur nors” 
už Herkulio Piliorių, Atlan
to vandenyne. Ątlančio gy
ventojai buvę labai civili
zuoti įr visko pertekę, bet 
įvykusi katastrofa ir Arian
tis; nuskendęs.

Herkulio Pilioriai, tai da
bartinis Gibraltaras. Už jo 
ir buvęs tas pasakiškas At- 
lantis.

Pennsylvanijos universi
teto profesorius ir to pat u* 
niversiteto muzėjaus direk
torius prof. G. C. Vaillant 
sako, kad Ariantis esąs pa
prastas Plato išmislas. Grai
kų išminčius norėjęs sukon- 
kuruoti senovės egiptėnus, 
šumerus ir babilioniečius,. 
kurie sakė, kad jų kultūra 
esanti senesnė. Plato sugal- 
vo* ’ —f
su . „ 
galėtų susilyginti.

Pečiu* čemodane

apie Ariantį, 
niekas ne

šešiems

šė, leng- 
►. Jo-

____________

Vietines
Masachusetts valstija turi 

758,747 automobilių 
ir trokų

ofisas 
Mass. 
auto

mobilius ir trokus. Laisniai 
buvo duoti 1,936,937 žmo
nėms.

Bendrai imant, automobi
lių ir trokų skaičius šiemet 
yra sumažėjęs apie 2 nuoš.

Valstijos registro 
praneša, kad šiemet 
valstija turi 758,747

Raketas iš žaislų par
davinėjimo

Bostoniečiai skundžiasi, 
kad jie nebegali įpirkt žais- 
ladaikčių. Už menkų daik
telį pardavėjai lupą po de
šimtį dolerių įr daugiau.

Apie tai buvo pranešta 
Kainų Administracijos ofi
sui ir jo žmonės dabar tyri
nėją krautuvninkus.

Tai yra atvirutes su Lietu
vos vaizdais, tinka švenčių 

pasveikinimams

“Keleivis” turi atviručių 
su gražiais Lietuvos vaiz
dais. Atvirutės tinka bile 
sveikinimams, ypač šiais 
metais, kuomet, už Lietuvos 
nepriklausomybę Amerikos 
lietuviai veda tokią įtemptą 
kovą.

Tos atvirutės parsiduoda 
dviejuose kompletuose. Vie
nam komplete yra 14 atvi
ručių, o kitame — 10. Pas
tarasis kompletas yra ap
darytas gražiais viršeliais ir 
jį galima vartoti kaip albu
mą. arba galima atvirutes 
išplėšti ir suvartoti pasvei
kinimams bei šiaip kores
pondencijai.

Per abudu kompletu yra 
24 vaizdai, 24 atvirutės. 
Kompletai parduodami po 
50 centų.

Daug jų neturim, todėl 
prašom pasiskubinti kol da 
neišsibaigė.

Užmokestį galima pri
siųsti pašto stampom, arba 
galima įdėti į laišką popie
rinį dolerį už abudu komp- 
letus.

Prašome adresuoti taip: 
“Keleivis,” 636 Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
“Taksio” nelaimėj buvo su

žeista lietuvė Gilienė

Neatsargus taksimenas” 
Šomervillėj pavojingai su
žeidė lietuvę pasažierę A- 
leksandrą Gilienę iš Sher- 
bomo. Kažin kaip šoferis 
įvažiavo gatvekarin. Jis a- 
reštuotas ir laukia bylos.

Brookline policijos nuo
vadoj pasikorė tūlas Brea- 
ker ar Anderson, kuris bu
vo suimtas už girtybę.

DĖL v

REUMATIZMO 
SKAUSMŲ 

gauk

PAIN-EXPELLER
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas I
nuo 1867 metu 

patikimas šeimos

Lithuanian — 44

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų ^lykų. Jis pasako 
beveik viskąi kas žmogui reikia žinoti. ' •> ..

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiai* 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kti 
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klupsti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa- Ar galima ncatatyt bosimo kūdikio 

re"!a.- . . . . , .... , , Ivtįs iš kaina? D-ras Beeder sako,
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? galima, ir "Teisingas Patarėjas-
Ką reiškia “pirmosios nakties tei- paduoda jo nurodymus, kaip tai pa

šė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma. ' 
ir dvarponiai ? Kodėl tūlos moterys neturi vaiką,
ŽKą reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori? "Teisingas Patarė- 

lunosios šlėbč? Jaunosios žydras T jas" ir šitą klausimą atsako. 
yžiq barstymas jauniems ant gal- vvu? “Medaus Mėnuo?” Kokiu* vyruą moterys mvH? Ko-

_ ... ■ _ _ ...... kias moteris myli vyrai? Arba ko-
£k|Otl kl<>5! moterys neprivalo tekėti? ‘TTei- 

pries išteisimą kad nepadaryti kini- olQifaa Patarėjas'* pasakys jums ris-

Kokio linkius geriausia tekėti ir reUda
V v.; „.m• « ir gražus? Kaip turi užsiiai-

Kas reikia žinoti pirmą naktj,. Si- kytl neWla motarįs ? kaip reikia au-

, nes nuo jo Moterie, anatomija ir f biologija,

kalus?
Arta Gimdymo Kontrolės Klausi- _ I visus šiuos klausimu. “Teisinga. 
- *—--------- ----  -“-*^5 ..sk^ i,

- rmi I 11 ii I ■ ■■ m r-

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys J urna trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—to kur ir kaip atsirado tome?—Kaip atm-

kalai. kaip waė» “PMadto Jordano “ilvolrucrjo, Pagnn-
dai,” McCabe’o “Civilizacijos £ 
liudija,” D-ro Gatės “Sezual Thrutns” ir 
kykla ir papuošima* namuose. Kaina *1.50

**

KELEIVIS
6N BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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DRAUGIJAI
ATSISAKĖ PASIGAILĖT j 

PRANO GRICIAUS
———— j

Gi icius buvo pasmerkta* 
mirti už nužudymą moteriš
kės, kelių vaikučių motinos

Massachusetts valstijos South Bostono Lietuvių Pi- 
vynausias teismas pereitą liečių draugijai gražų laiš- 
ravaitę svarstė lietuvio eks- ką dėkodama už lietuvių kareivio Prano Griciaus 3-^^ remti karą. Musui 
peliaciją. Teismas patvirti- Piliečių Draugija yra šau
lio žemesnio teismo spren- nįaį pasidarbavus 6-tai Ka- • 
a mą, kuris Gricių pasmer- ro paskolai; jos vardu iki 
kė mirčiai. į—‘ - ---------

Pranas Gricius buvo kal
tinamas ir pasmeiktas už| 
nužudymą Lillian Parents, 
kelių vaikučių motinos. Kal
tinamasis prisipažino, kad 
jis tą moteriškę išgėdinęs, 
o paskui nužudęs.

Nužudyta moteriškė bu
vo Waltham gyventoja, o 
Gricius yra worcesterietis. 
Ten gyvenanti jo sena mo
tina. Pranas Gricius esąs 
jos vienintelis sūnūs.

Griciaus motina tur būt 
kreipsis į valstijos guberna
torių, kad mirties bausmė 
butų pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Šį ketvergę bus renkama 
Piliečių Draugijos valdyba

Mass. valstijos Karo Fi
nansų Komisija prisiuntė >

Ledui lūžūs tragiškai žuvo 
Cambridge berniukas

šiol parduota jau $47,000 
i sumai šios paskolos bonų.

Šio ketvergo vakarą, 21 
gruodžio, bus svarbus Pilie
čių Draugijos mitingas ir 
valdybos linkimai 1945 me
tams. Prasidės kaip 6:30. 
Kiekvienas narys privalo 
būti šiame susirinkime ir 
dalyvauti rinkimuose.

Draugijos prezid. adv. J. 
Grigalus praneša nariams, 
kad gruodžio 31 vakarą 
Draugijos salėj bus šaunus 
rautas Naujiems Metams 
pasitikti. Bus muzika ir šo
kiai. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Įžanga nemoka
ma.

PRANEŠIMAS VAI
KUČIAMS

I

i

Prie Walden gatvės Cam
bridge yra didelis Hughes 
kompanijos prūdas, iš kurio 
kadaise buvo kasamas mo
lis. Užšalus vandeniui per
eitą ketvirtadienį prūde čiu
žinėjo būrys vaikų. Bečiu- 
žinėdami vaikai užsimanė 
patrypti; jiem buvo sma
gu, kad ledas po jų kojų 
linksta ir plaišioja.

Staiga ledas įlūžo ir van
denin paniro keturi berniu
kai. Trims šiaip taip pavy
ko išplaukti krantan, bet 
ketvirtas paniro po ledu.

Buvo pašaukta policija ir 
ugnagesiai. Keturi ugnage- 
siai irgi paniro į vandenį, 
bet jie išsigelbėjo. Skenduo
lio berniuko lavonas buvo 
surastas už keliato valan
dų. Jisai yra Frederick A’- 
Hearn, 13 metų amžiaus. '

Amerikos Legiono Stepo
no Dariaus Postas 317 ir 
Ladies Auxiliary Unit ben
drai rengia Kalėdų eglaitę 
ateinantį sekmadienį, gruo
džio 24, savo patalpose. 
265 C St., So. Bostone, 2-rą 
vai. po pietų.

Bus įvairių žaislų; vaiku
čiai gaus dovanėlių ir vai
sių. Visi lietuvių vaikučiai 
yra kviečiami dalyvauti. 
Ateikite ir tėvai bei moti
nos, nes mes manom, kad 
ir suaugusieji čia turės kuo 
užsiimti. Įžanga visiems ne
mokamai.

Joseph Lekys, 
Post Past Commander. 

Blanche Stravinsky, 
Unit President.

Bostono studentai pikietavo 
britų konsulatą

Nedidelė grupelė Bosto
no universiteto studentų 
pereitą savaitę buvo suruo
šę demonstraciją prie bri
tų konsulato. Studentų de
monstracija tęsėsi apie pus
valandį, nešta “posterius” 
su tokiais užrašais: “Kas 
pasidarė su Atlanto Čarte- 
riu?”, “Šalin rankas nuo 
Graikijoj” ir tt

Britų konsulato žmonės 
sako, kad tų demonstrantų 
jie nematę. Vienas Bostono 
dienraštis sako, kad demon
straciją suruošė “kairiaspar- 
niai” studentai.

Šimtai žmonių jieškojo 
vieno “gorseto”

Į
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Vaikas laimėjo $40,000 Padaugėjo oro pašto 
siuntiniai

Rado sušalusį pamestinuką Pasmerkė 3 jaunus krimi
nalistus

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties, 
—....................— 9:30 ir950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

i 1. Murikr
2. Birutės ir Saulutės Ra- 

!dio choras.
3. Pasaka apie Magdutę. 

1 Po programos parašykite 
; avo is 
javo adresu: 
į inn 
i Boston. M‘?

»

medžius ir nusiųskite s 
\VORL Sta- 

T nian Ptogram, 
ss. S. Minkus. •

f h Į^, I Podder
l« l.rntugrado

Vyrišku oritanų nu
silpnėjime Gyvenimu permėte* 

Moterį) ir Vyry Urna 
K reni., i, Od**- Lira**

Valandos: nuo 10 iki 12 dirny 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki * vakar*

«« HUNTINGTON *VR 
BOSTON. MASS 

I ei. Commonwealtb 4570

Middlesex Superior teis-' 
me prisaikintujų suolas nu
sprendė, kad Malkiri Motor . 
Freight Co. turi užmokėti! 
Samueliui Berardi $40,000 
už sužeidimą. Berardi yra 
13 metų amžiaus našlaitis. 
Dveji metai atgal tos kom
panijos trokas “bekiavo” į 
aklą gatvelę ir tą vaiką su
žeidė. Matyt, vaikas turėjo 
gerą advokatą.

Bostono paštas praneša, 
kad lapkričio mėnesy buvo 
priimta 87,680 svarų oro 
siuntos. Pereitų metų lapk- 

: ričio mėnesy buvo priimta 
j 81,383 svarai tokių siutinių.

Bostono krautuvės racio- 
nuoja cigaretus

Cambridge’uje vaikai ra
do prie kapinių sušalusį kū
dikį. Jis buvo pamestas nuo- 

igas ir sušalęs į ledą. Poli
cija buvo suėmus vyrą, ku- 

I rio automobilius stovėjo 
;prie kapinių, bet apklausi- 
nėjus jį paleido. Paskui ka
mantinėjo da du vyrus, bet 
ir tuos paleido.

I

j

Bostonas išpildė karo pas
kolos bonų kvotą

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate & Insurance 

<14 W. BROADWaY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

Mest Roibury, Mass. 
TeL Parkway 1233-W 4

Kubilius mokinasi rusiškai, 
važiuosiąs užsienin

Mums teko girdėti, kad 
p. Kubilius, kuris dažnai 
sako komunistams prakal
bas, ruošiasi važiuoti užsie
nin. Dabar jis mokinasi ru
sų kalbos vakarais.

Komunistų laikraščiai ra
šo, kad Stalinas paskyręs 
Rotomskį “laisvos” Lietu
vos “užsienio ministeriu.” 
Rotomskis yra nesykį pas 
p. Kubilių South Bostone 
nakvojęs; taigi galimas 
daiktas, kad dabar jis pa
skirs p. Kubilių savo sekre
torium. Pabuvęs Lietuvoje 
ir pasimokinęs komunistų 
propagandos, p. Kubilius 
galėtų sugrįžti Amerikon ir 
aiškinti; kaip “laimingai” 
Lietuvos žmonės gyvena po 
Stalino “saule.”

Išmesta iš saliuno leidė 
reikalauja $20,000

Štai lekcija saliuninkams, 
kad metant laukan savo 
kostumerius reikia elgtis at
sargiai. Vienas saliuninkas 
Lynne išmetė girtą moterį, 
kuri buvo susipešus su kita 
moteriške, ir dabar išmesto
ji iškėlė jam bylą reikalau
dama $20,000 atlyginimo 
už “sužeidimą.” Ji prisipa
žįsta teisme, kad ji buvo su 
Inta moteriške susipešus, 
bet ne ji buvusi kalta, o ki-

Pereitą šeštadienį užsi- 
baįgė šeštosios karo pasko
los vajus. Bostonui buvo 
skirta $459,000,000 kvota, 
bet išpirkta už apie 500,- 
000,000 dolerių bonų.

Visai Massachusetts vals
tijai buvo skirta 706,000,000 
kvota, bet da nepilnos ži
nios rodo, kad bus išpirkta 
už daugiau kaip 800,000,- 
000 dolerių.

Pavieniams žmonėms pa
skirta kvota tačiau neišpil
dyta. Jiems skirta 173,000,- 
000 kvota, bet išpirkta už 
apie 150,000,000 dolerių.

Negras bus gubernatoriaus 
tarybos sekretorius

Po Naujų Metų Bostono 
majoras Tobin užims gu
bernatoriaus vietą. Ryšium 
su tuo eina gandai, kad gu
bernatoriaus tarybos sekre
torium busiąs paskirtas 
John Loųden, negras demo
kratas.

Dabrtinio gubernatoriaus 
Saltonstall tarybos sekreto
rius taipgi yra negras.

Pereitos savaitės pabai
goje j Bostono šiukšlynus 
bei “dumpus” subėgo šim
tai žmonių. Jie rausmėjo ir 
kasinėjo tą didelį sąšlavų 
lauką.

Ko jie ten jieškojo?
Jieškojo gorseto. Mat, 

viena užmarši moteriškė, 
Rose Mazarian, nupirko 
krautuvėje naują gorseta. o 
savo seną gorsetą paliko, 
kad išmestų į sąšlavas. Už ta ją užpuolusi. Saliuno sa- • ** • 1 * _____ “M j ___ _ • • 1 i _ * v • v

.•--------
Kai kuriose Bostono krau-? 

tuvėse pradėta vartot “sa
vanorio racionavimo siste
ma.” Pirkėjui duodama 
specialė kortelė su datomis, 
į kurią pažymima kada ir 
kiek pirkėjas gauna. Da ki
tose krautuvėse reikalauja
ma tuščio pakelio. Kas ne
turi tuščio cigąretų pakelio, 
cigaretų negąuna.

Daugelis Norwoodo gy
ventojų prašo valdžios lei
dimo turėti revolverius, ir 
daugelis reikalautojų sako, 
kad revolveriai jiems reika
lingi “dėl praktikavimo”— 
šovimo “į cielių.”

South Bostone sudegė 
žmogus

Pereitos pėtnyčios-suba- 
tos naktį South Bostone su
degė Warren Brigham, 70 
metų amžiaus nevedęs vy
ras, kuris gyveno vienas 
pats viršutiniame aukšte, 
po num. 1 K St. Place. Na
mas užsidegė iš apačios ir 
jis negalėjo per ugnį išeiti.

PARSIDUODA 12 APARTMENTŲ 
NAMAS SO. BOSTONE

Rendų atneša 32,592 per metus. Vi
sas aaeias yra naujai pertaisytas iš 
vidaus ir lauko. Namas talpina sa
vyje tik įdėtą plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas gero
mis šeimynomis, šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausį atlyginimą ant įdėtą savo 
pinigų, nes įeigos yra nepaprastai 
aukštos sulig įvestuotų pinigų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas . (47)

A. J. KUPSTIS,
332 W. Broadway, So. Boston 27, 

Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farma ar ją išmainyti ant gerų na
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu.

dėl laisvės ir sauGumo

• TAUPYK SISTEMATINGAI.
MUS MODERNINfiM, NEBRANGIOM 

LENGVOM PASKOLOM
“MES NAMŲ KŪRĖJAI”

vininkas sugriebęs , ją už 
sprando ir išstūmęs per du-(

dienos ji atbėgo rėkdama, 
kad jos gorsete liko neišim
ti deimantai, verti 450 do-Įris. Ant šalygatvio ji par
terių.

Krai
sakė jos gorseto jieškoti. Į 
Apie tai buvo pranešta I 
spaudoje ir — šimtai žmo-į 
nių ėmė bėgti į “dumpus”! 
jieškoti gorseto.

, , . kritusi, nuo to kritimo ga-
įtuvė ir policija atsi-j vusi “juodą akį,” o kitą die

ną apsižiūrėjusi, kad ir jos 
rankos riešas išsuktas. Už! 
tuos “dėmimus” ji nori nei 
mažiau, nei daugiau, kaip 
$20 000 l'i

NAUJAIS METAIS 
Visus Savo Kostumerius!

Ir prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą. 
Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų 
ir kitokius gėrimus. Remkit savuosius.
Savininkai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak

South Boston Liguor Store, Ine.
134 W. 6th & Cor. D Sts., South t Boston, Mass. 

Tel. SOU-3645 (15)
y

Pereitą savaitę Bostono 
teisme buvo pasmerkti il
giems metams kalėti trys 
jauni piktadariai. Daniai 
Twiss. 14 metų amžiaus 
vaikėzas, gavo 8 metus ka
lėjimo. Jo sėbras Richard 
T. Buckman pasmerktas 2 
metam. Taip pat dviem me
tam nuteistas ir Raymond 
J. Major, 15 metų amžiaus 
vagis.

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

» 
» 
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I 
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DR. D. PILKA
Ofiso Valandos, nuo 2 iki 4 

tr nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1320

Roxburio policija sučiu
po du jaunus banditus, vie
nas 15, kitas 16 metų. Jie
du padarę 11 įsilaužimų.

AND N0W
THE NEWEST ADVANCE IN 

COLD WAVING

Eska Frosted
Remarkable new heatless permanent 
that does the grandest things to 
you and for your hair. It is given in 
com plėtė coolness and delightful 
comfort. and the dramatic whipped 
cream oil treatment (see it whipped 
up before your eyes) assures you 
the softest, loveliest waves and the 
"*ost iranageab’e crrls ever did see. 
Eska Frosted is the wave of the 
future . . . and it’s here today. Ideal 
with all tynęs of hair—normai Or 
“difficult.” 20.00*

I Other Eska \Vaves—10.00 and 15.00* 

CASPER’S
Eeauty Salon

! 738 E. Broadway, So. Boston

...ir dang kam reikia—visur... bet 
palaukim, kol karas pasibaigs.

Boston Edison Company sako
...dabar taupyk, kad galėtum vė
liau nusipirkti elektriškų prietai
su ka palengvina darbų.
DABAR PIRK KARO BONUS!

Boston Edison Company

LINKSMŲ KALĖDŲ
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

Strand
CHAS. BUDRECKIS J. TAUTVAISHA

Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti
Visokių Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.

374 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

n

A t

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra 

SOUTH BOSTON CAFE 
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

T*L ŠOU 2X04

DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS 

Ofiso valandos;
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Seredomia:
Nuo 9 ryto iki 12 dian*.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MA88. J

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ 1JGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEV’ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININK® 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2599
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumhia 2537

19 
«.
9.
19

L

TeL 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A .Gaidų
OPTOMETRISTAS

Valandoa; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųžinu švies*. Iteg 
išminuoju ir priskiriu akisfas.

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJ 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryte.

378 HARVARD STREET 
kam p. Inman st. arti Centrai ekv 

CAMBRIDGE. MASS.

i

LITHU AN1AN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS
TYTOJ AL 

(Inamred 
Mov«n)

Perknoatom 
tta pat tr | to-

«<Dr* orteBnra,
32C BROADVAT.

80. I
TaL SOUth




