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Gen. NacArthur Nuvyko 
Australijos Ginti

IŠSKRIDO IŠ FILIPINŲ 
NIEKAM NEŽINANT.

117 Metų Kalėjimo
Nacių Šnipams.

Pereitą sąvaitę Nevv Yor
ke pasibaigė pirmutinė na
cių šnipų byla šio karo me
tu. Septyni Hitlerio bernai 
gavo iš viso 117 metų kalė
jimo.

Rusai Nusileido Vo
kiečių Užnugary.

Visu frontu siaučia atkaklus 
mūšiai ir šalčiai siekia 20 

laipsnių žemiau zero.
Stokholmo dienraščio

“Dagens Nyheter” kores
pondentas Įšią sąvaitę pra-i 
neša iš Maskvos, kad Smo
lensko fronte šį panedėlį ru
sų parašiutininkai nusileidę 
vokiečių užnugary ir paėmę 
kai kurias fortifikuotas 
priešo pozicijas. Be to, įusų 
aimija paėmusi du mieste
liu Viazmos bare.

Vokiečiai mėginę rusų 
parašiutininkus iš savo po
zicijų išmušti, bet jiems tai 
nepavykę, sako korespon- 

‘ dentas. Jisai priduria, kad 
• ūsai pralaužę vokiečių lini
ją ant Smolensko vieškelio.

Berlynas prisipažįsta, kad 
lusai, pasinaudodami akli
na sniego pūga, buvo vienoj 
vietoj prasilaužę per vokie
čių liniją centro fronte, bet 
vokiečiai padarę kontrata
ką ir tą spragą vėl užpildę.

Toliau Berlyno praneši
mas priduria, kad Kryme 
jau kelintą dieną rusai 
smarkiai atakuoja. Jie turį 
daugybę tankų ir einą su
glaustomis eilėmis nuo Ker- 
čo pusiasalio, bet iki šiol 
vokiečiai su rumunais visas 
rusų atakas atmušą.

Šalčiai Rusijoj esą dar 
labai dideli ir siekią 20 
laipsnių žemiau Fahrenhei- 
to zero. sako vokiečių pra
nešimas, bet nežiūrint to, 
visu frontu einą atkaklus 
mūšiai.

Į Numato Indijoj Kru
viną Vidaus Karą.

Indijos nacionalistai už- 
' sispyrė, kad Anglija duotų 
jiems pilną laisvę, kitaip jie 
nepadėsią jai kariauti, lndi- 

MacArthuiui, ja yra didelė šalis, turi apie 
’°. Paskirtas i 400,000,000 gyventojų, to- 

ir Australijai ginti. Kada I dėl Anglija turi su ja skai-

Sibyro Armijai {sakyta 
Ruoštis prieš Japonus

generolui 
todėl jis buvo

RUSŲ-JAPONŲ KARAS 
ESĄS JAU NEBETOLI.

Washingtonas atskleidė pa 
slaptį, kad Australijoj taip

gi išlipo didelė Amerikos 
ekspedicija.

Einant “Keleiviui” spau- 
don, radijas pranešė nepa
prastą sensaciją. Generolas 
MacArthur, pagarsėjęs Fili
pinų didvyris, su visu savo 
šiabu nusileido Australijoj 
ir organizuos to krašto ap
saugą. Jis pasiėmė su savim 
žmoną ir sūnų.

Pasirodo, kad tokį įsaky
mą Filipinų gynėjas buvo 
gavęs iš prezidento Roose
velto jau kelios sąvaitės at
gal. bet niekas to nežinojo. 
Visi manė, kad gen. Mac
Arthur turės laikytis Filipi
nuose kol bus galima, bet 
ant pat galo turės pasiduo
ti japonams, nes išrodė, kad 
išti-ukti iš tenai negalima.

Tuo tarpu gi MacArthui 
įuošėsi sensacingam žygiui. 
Jis sutvarkė amerikiečių 
garnizono reikalus Filipi
nuose, nustatė jiems apsigy
nimo planus, o pats davė

ir kokiu budu jis iš Filipinų 
išvyko, rašant mums šiuos 
žodžius da nebuvo žinių,

tytis. Ir. premjeras Churchill 
jau nusiuntė Indijon savo 
įgaliotinį (Crippsą), kad

pranešta tik tiek, kad jis su pasitartu tuo reikalu su indu 
visu savo štabu ir šeimyna į tautos vadais. Bet Indijos 
jau Australijoj. Spėjama, muzulmanai, kuriu yra apie 
kad iš Filipinų visi jie iš- 80,000,000. įspėja Anglijos 
skrido orlaiviu, nes kelionė valdžių, kad jei ji duos in- 
vandeniu butų perdaug ilga dams laisvę, tai neišvengia- 
ir pavojinga. j mu budu Indijoj kilsiančios

Tuo pačiu laiku Karo skerdynės. Muzulmanai ne- 
Departamentas paskelbė gaij sugyventi su indais dėl

f Washingtone, kad Australi
joje išlipo jau didelė Ame
rikos ginkluotų jėgų ekspe
dicija, laimingai atlikusi

tikybinių skirtumų ir dažnai 
susikerta vieni su kitais net 
dabar, kuomet anglai palai- 

, ko tvarką. O jei anglai pasi- 
r4.500 mylių kelionę. Ameri- trauks, tai visas kraštas pa- 
kos orlaiviai Australijoj vei-' skęsiąs kraujuose, 
kia jau senai. Australija yra
pavedusi Amerikos laivams 
visą Darwino uostą, iš kurio 
apsigynimo kelias eina 
kiaurai per visą šalį.

Iš visų šitų žinių išrodo, 
kad Jungtinės Tautos pasi-

LITVINOVAS VĖL PRA
ŠO “ANTRO FRONTO.”

Stalino ambasadorių? 
Litvinovas šią sąvaitę vėl 
prašneko apie “antrąjį

rinko Australiia srendžia-1 front^*” JeigU Amerika ir rinko Austialiją spienclzia A Hj isteigtu prieš vo-
mam ir galutinam musiui su J * S - *kiečius antrą frontą, tuomet
J k/_________  Rusijai butų daug lengviau,
i -ei •n-i sako Litvinovas. Dabar giJaponai Sakosi rae- pęsiz pavojus Nors per 

šuolį į Australiją, kuriai me 210000 Be- : žiemą rusai ir atstume vo- 
ataKtiotl japonai uaveif ~
traukia visas savo jėgas.

Filipinuose MacArthur
pasirodė tikras genijus. Jis 
tenai užėmė tokias pozici
jas, kad su saujale žmonių 
išsilaikė pustrečio mėnesio 
prieš 10 kartų skaitlingesnį 
oiiešą. Ir ne tiktai išsilaikė, 
bet dažnai pats japonus 
atakavo ir daugybę jų išnai
kino, net nelaisvėn nemaža 
jų paėmė, keliatą laivų nu
skandino ir daugybę orlai- 
\ ių numušė.

Japonai paėmė jau stip
riausias anglų tvirtoves Pa

| Kiečius,
ir vokiečiai gali pulti rusus 

Be to. jie sunaikinę aliantų iš naujo, 
laivyną ir 1,600 orlaivių.
Japonijos premjeras Tojo V1S aPie

Maskvos atstovai kalba 
“antrąjį frontą,”

pranešė savo parlamentui, tartum Rusijos frontas butų
kad iki kovo 10 d. japonų 
laimėjimai, neskaitant Bur
iuos fronto, buvę šitokie:

Japonai paėmę 210,000 
belaisvių, 2100 kanuolių. 
110.000 mažesnių ginklų.

vienintelis frontas. Karas 
Atlanto ir Pacifiko vande-i 
nynuose, karas Afrikoj.1 
Australijoj ir Azijoj, kur, 
aliantai dabar veda didžiau- Į 
sias kovas, Maskvos komi

Trys jų gavo po 20 metų., Sovietai u,,; Tohn>uo«e Ry- 
Jie vadinasi: Kurt Fried- tuose 3,000,000 vyrų »rmi- 
nch Ludwig, Rene C. Froe-!
lich ir Paul T. Borchardt.

Po 15 metų kalėjimo ga
vo: Helena Paulina Mayer,
Kari V. Mueller ir Hans Ha-

ją, o japonai—1,000,000.
Žinios iš Čunkino sako,

Maskvos savo ambasadorių 
gen. Jošicugu Tetakavą. o 
jo vieton nusiuntė Naotaką 
Šato.

2. Japonija pasišaukė į 
Tokiją Korėjos generalgu
bernatorių Žiro Minami,

kad japonai tikrai ruošiasi 3. ČanČin-Hui. japonų 
pulti Sibyrą, ir kad Sovietų kontroliuojamos valdžiom 

! Rusija gerai tatai žinanti, galva Mandžurijoj, taipgi
miVienas gavo 12 metų. • ^uo Kamčatkos iki Alaskos pašauktas į Tokiją. 

Jie čia šnipinėdavo ir lusai jau pradėję statyt A- Visi šitip manipvr?

orlaivių. Japonai praradę
tik 122 orlaiviu. (Čia jau 

cifiko vandenyne, bet sau-^^yg me]asj 
jalės amerikiečių h ilipinuo-į Apie japonų laimėjimus 
se negali paimti iki šiol. anį jul jų parlamentui rapor- 
Kreditas už tai duodamas ,tav0 admirolas šimada. 

------------ | Štai jo paduoti skaičiai:
Amerikos Orlaiviaiį iki šio1,I?etek.°n r i i9 nedidelių karo laivu ir

nOmbaruUOS 27 transportų. Visi jie buvę

28,000 trokų ir gelžkelio1 carams nieko nereiškia, nes 
vagonų. Be to, japonai nu- taj. ae. ^USŲOS teritorija, 
mušę žemėn 1600 aliantu Aliantai turi padėti tiktai 

Rusijai, o Ameriką, Indiją, 
Australiją ir Afriką tegul 
sau velnias pasiima.

Geri jie karo talkininkai,
ar ne?

BRAZILIJOJ RIAUŠĖS 
PRIEŠ NACIUS.

Brazilijos miestuose pe-

Normandie” Vėl
Užsidegė.

Vasario pradžioje New 
Yorko uoste ugnis sunaiki
no $60,000,000 laivą “Nor- 
mandie,” kuris buvo ruošia
mas karo reikalams. Tuo
met išdegė visas vidus ir lai
vas apvino ant šono. Dabar 
vėl prie jo pristatyta šimtai 
darbininkų, kurie iš naujo 

Į deda reikalingus įrengimus. 
Laivą saugoja 100 ginkluo
tų sargų. Nežiūrint to. parei
tą penktadienį “Normandie” 
vėl užsidegė. Bet šį sykį ug-

jau pradėję
siųsdavo informacijas nacių merikos orlaiviams papėdes te rodo, kad Japonija tenai 
valdžiai. Kalėjiman jie nu- A1eutų salose. kažin ką planuoja, o ką—
teisti dėl to, kad juos kalti- , Sakoma, kad japonai da- nesunku suprasti, 
no už šnipinėjimą dar tuo bar turj 1,000.000 kareivių čunkino laikraštis “Ta 
laiku, kuomet Amerika ne- armiją Mandžurijoj. iš kur Tung Pao,” kuris paprastai 
kariavo. Jeigu jie butų su- -Pe ruošiasi pulti Sovietu-; būna gerai informuotas apie 
gauti tokį darbą dirbant da- ru*ai gi turį 3,000,000 vyrų Japonijos politiką, sako. 
bar, jie butų sušaudyti. I armiją Sibyre ir ji esanti jog naujas japonų pasiunti- 

Tuo pačiu laiku Wash- paruosta karui, tik laukianti nys Maskvai esąs nieką; 
ingtone pasibaigė ir nacių įsakymo. Gi prieš japonų daugiau, kaip durnų uždan- 
propagandos agento Vie- laivyną įusai turį daug sub- ga Japonijos karo planams 
recko byla. Jis buvo kalti-, marinų Vladivostoke ir Ni- paslėpti. Sao esąs švelnes- 
namas tuo, kad platindamas kolajevske. nis japonų diplomatas iv

Jeigu japonai ištikrujų gudresnis šnipas, negu Ta- 
pradės prieš Rusiją karą, tekava. Jo tikslas esąs gra- 
lai tada Amerikos orlaiviai žiau pasišypsoti Maskvoje, 
per Alaską ir Kamčatką ga- kad rusai nematytų sau pa
lės lengvai pasiekti Sibyrą vojaus iš Japonijos pusės, 
o iš tenai iau galės bombai- Tai esąs lygiai toks pat tu 
duoti Japonijos miestus, žalčių manievras, koki jie 
Dabar, kol rusai su japonais vartojo Washingtone, kuo- 

kad nekariauja, jie nenori Ame- met ruošėsi Ameriką pultu 
\rikos orlaivių" savo teritori- Vėliausios žinios sako, 
jon įsileisti. kad Maskva jau davusi sa-

Kiek šitose žiniose yra Vo Sibyro armijai įsakymą 
tiesos, gal parodys netolima juostis prieš japonų planuo- 
ateitis. Laikraščių ir jų ko- jamą užpuolimą, 
respondentų pranešimais
daug remtis negalima, nes 
ir korespondentams neleng
va sužinoti teisybę. Karo 
metu yra labai daug visokių 
gandų, kurie vra skelbiam; 
propagandos tikslais.

Daugiau galima remtis 
oficialiais pranešimais, be» 
ir tuose gali but propagan-

čia nacių propagandą neuž 
siregistravo kaip svetimos 
valstybės agentas. Jis nutei
stas nuo 2 iki 6 metų kalė
jimo.

JOHN LEWIS SKALDYS 
CIO?

Laikraščiai rašo.
_T n h n kuris

Visi šitie manievrai rody-

Japoniją.
Tokiu žinių 

paskelbė Amerikos spauda. 
Jos gautos iš Australijos 
miesto Kanbėros. Anglų oro 
spėkų maršalas Sir Richard 
Peirse tenai pasakęs, kad 
amerikiečiai įsteigę Indijoj 
savo bazę, iš kurios Ameri
kos orlaiviai bombarduos 
japonus ne tiktai Burmoj, 
bet pleškins ir pačią Japo
niją. Bet jeigu tokie planai 
ištiesų yra daromi, tai kam 
gi jie skelbiami viešai?

ANGLAI BOMBARDAVO 
NACIŲ ŠARVUOTI 

“GNEISENAU.”

nuskandinti. Iš didesnių lai- 
.. ,vų, tik vienas japonu skrai- 

sią są\aitę duolis buvęs sužalotas, bet
dabar jau pataisytas.

Tuo tarpu gi aliantų pu
sėj japonai nuskandinę: 7 
šarvuočius. 3 orlaivių vežio- 
tojus, 12 skraiduolių. 22 
naikintuvu, 44 sumbarinas, 
42 įvairaus tipo karo laivų 
ir 128 prekybos laivus. Visa 
tai sudara 680,000 tonu tai- 
pos laivų. Be to, 4 aliantų 
šarvuočiai ir 27 kiti karo 
laivai buvę sužaloti.

Magaryčioms, japonai d a 
520 įvairių laivų sugavę ir 
pasiėmę kaip karo grobi.

Bet Šimada įspėjo japonų 
parlamentą, kad karas dar 
nėra laimėtas. Laimėtos tik

įeitą sąvaitę buvo didelių njs b ,aiku astebžta ir 
riaušių pnes nacius. Minios a;sv,, v-a i;
pradėjo daužyti vokiečių ir 
japonų langus, kartu reika
laudamos. kad butų iškeltos 
Brazilijos vėliavos. Keliose 
vietose policija šaudė į orą, 
kad žmonės išsiskirstytų. 
Riaušės kilo dėl to, kad vo
kiečiai nuskandino kelis 
Brazilijos laivus.

užgesinta. Aišku, kad jį 
stengiasi sunaikinti nemato
ma priešo ranka.

Kelias naktis iš eilės pe
reitą sąvaitę anglų sviacija ’ svarbios pozicijos, iš kurių
pleškino vokiečių laivyno 
bazę Kiel uoste, kur dabar 
stovi smarkiausis Vokietijos 
karo laivas “Gneisenau.” 
Kielio laivų dirbtuvėse kilo 
dideli gaisrai nuo bombų. 
Tai buvo jau 65-tas to uosto 
bombardavimas nuo karo 
pradžios, ir ketvirtas nuo 
tos dienos, kai “Gneisenau” 
tenai įnėjo.

kova
liau.

busianti tęsiama to-

SUDAUŽĖ NACIŲ SUSI
SIEKIMĄ LIBIJOJ.

Žinios iš Kairo sako, kad 
anglų artilerija Libijoj su
daužiusi didelį priešo trans
portą Libijos tyruose. Tro- 
kai. kurie gabeno karo

_.. _ J reikmenis, buvo sunaikinti.

VOKIEČIAI SIUNČIA 
NORVEGIJON SU- 

STIPRNIMŲ.
Iš Stockholmo praneša

ma, kad paskutinėmis die
nomis vokiečiai pradėjo sių
sti Norvegijon daugiau ka
reivių, kurie esą koncent
ruojami Stavangero apylin
kėj. Tuo pačiu laiku oku
pantai uždėję Stavangero 
gyventojams 6,000,000 kro- 
nerių (apie $1,500,000) pa
baudos. Tai esanti jau ket- 
vinta tokia pabauda tam 
miestui.

ŠVEDIJOJ KONFISKUO
TA DAUG LAIKRAŠČIŲ.

Berno žiniomis, Švedijoj 
buvo konfiskuota 10 laik
raščių, kuriuose tilpo na
ciams priešingų straipsnių. 
Matyt, Švedijos valdžia bi
josi, kad vokiečiai neateitų 
“tvarkos palaikyti.”

iš Amerikos Darbo Federa
cijos įkūrė CIO, dabai- esąs 
pasiruošęs ir CIO skaldyt, 
nes tai organizacijai dabar 
pirmininkauja Phil Murray, 
su kuriuo Levvis nesutinka. 
Lewis pats nori but bosas. 
Budinga esą tai, kad mai- 
nerių unija, kurią Levvis 
valdo geležine savo kumš- 
čia. jau per kelis mėnesius 
nemokėjo savo duoklių į 
CIO centrą. Levvis dabar 
šaukia pas save įvairius CIO 
vadukus ir stato jiems griež
tą klausimą: “Pasisakykit 
aiškiai, ar jus su manim, al
su Murray’u?”

STATYS 200 NAUJ Ų
PREKYBOS LAIVŲ.
Wash ingtone sugalvota 

pastatyt naują laivų staty
bos dirbtuvę, kuri per metus 
galės pastatyti 200 naujų 
prekybos laivų po 10,000 
tonų. Joie busią pritaikyti 
automobilių gamybos me
todai — masinė pridukcija.
LAKŪNAMS SIŪLO PO 

$300 Į MĖNESĮ.
Amerikos armija paskel

bė mokėsianti privatiniems 
lakūnams po $300 į mėnesį, 
jeigu jie eis operuoti armi
jos orlaivius.

Per Audrą Sužeis
ta 700 Žmonių.
Vidurinių Vakarų valsti

jose šį panedėlį siautė baisi 
audra, palikusi paskui save 
700 žmonių sužeistų ir apie 
150 lavonų.

, _ ... . - - . Illinojaus valstijoj pri
jos. Todėl nevisuomet nori- bRaityta 19 užmuštų ir 170 

praneši- sužeistų.si ir oficialiems
mams tikėti. Štai, anglai tu
rėjo teisingų žinių, kad vo
kiečiai ruošiasi pulti Sovie
tų Rusiją, tačiau Maskva 
Londono įspėjimus ignora
vo, nes manė, kad tai pa
prasta anglų propaganda 
prieš Hitlerį. Iki paskutinės muštų ir sužeistų, 
dienos Maskva tvirtino, kad Hniai nnnctnliai 
jos santikiai su Berlynu esą f„,nas dole°,:iu° 
kuo draugiškiausi ir karui "
nesą mažiausio pagrindo.

Dabar anglai vėl įspėja 
Sovietų Rusiją. Jie sako, 
kad šį sykį japonai ruošiasi 
ją pulti. Savo įspėjimą ang
lai remia informacijomis iš 
Kinijos sostinės Čunkino

Apie 100 lavonų ir dau
giau kaip 500 sužeistų uįre- 
korduota Mississippi valsti
joje.

Viesulas siautė taipgi Ten- 
nessee, Kentucky, Indiana 
ir Missouri. Visur buvo už- 

Medžia- 
sieks mi-

Stokholmo žiniomis, šve
dų armija pradėjo gatvių 
karo pratybas Švedijos mie
stuose. Ji mokinasi ginti 
miestus iš vidaus.

MALAJOJ ŽUVO 17,000 
AUSTRALĖNŲ.

Sydney, Australija.— Čia 
oficialiai paskelbta, kad 
Malajos kampanijoj žuvo 
17,031 auti Menas. Į tą skai
čių įneina ir Singapuros 
nuostoliai.

PAKĖLĖ MOKESTI UŽ 
PULLMANUS.

Pullmano kompanija pa
kėlė už miegamuosius vago
nus mokesti 10 nuošimčių. 
Imant 1941 metų pagrindu, 
10 nuošimčių pakėlimas jai 
duos apie $6,000,000 per 
metus.

Siulo Įvesti Pirkinių 
Mokesnį.

Amerikos fabrikantų aso
ciacija siūlo Kongresui įves
ti 5 procentų mokesnį ant

T x.. , ,. pirkinių. Jie sako, kad toksJaponų tikslus galima esą duot iždui 5 bi.

atarti Ha ir ie cm Ta irtu • lionus pajamų per metus. 
Bet iždo sekretorius Mor- 
genthau lyg ir priešingas 
tokiam mokesniui, nes čia 
tiek pat turėtų mokėti be
turčiai, kiek ir milionieriai. 
Tai butų. žinoma, didelė 
skriauda biedniems žmo
nėms.

matyti da ir iš šių faktų: 
1. Japonija atšaukė iš

$500 PABAUDOS IR METAI KALĖ
JIMO AUTOMOBILISTAMS,

Kurie važiuos greičiau kaip vojų ne tiktai jų savininką, 
bet ir pašalinius žmones. 

Šitas patvarkymas bus,
40 mylių per valandą
Massachusetts valstijoj šią

savaitę paskelbtas gubema- • tul'^uL paskelbtas ir kitose 
Mrianc r?-irmac ųatj valstijose, nes prezidentas

va_ Rooseveltas išsiuntinėjo to-automobilistai, kurie . „ 
žiuos greičiau kaip 49 mylių kĮ prašymą 
per valandą, butų baudžia- naionams. 
mi vienais metais kalėjimo,
arba 500 dolerių pabauda/ 
arba ir abiem bausmėm 
kartu.

Ta pati bausmė skiriama

visiems guber-

15,000 MOTERŲ DIRBA 
ORLAIVIŲ DIRBTU

VĖSE.
Aeronautikos komercijos

JAPONAI NORI ATSTO
VYBĖS PRIE POPIE

ŽIAUS.
Wash ingtono žiniomis, 

japonai kreipėsi į popiežių 
su prašymu, kad jiems leis
tų įsteigti savo “misiją” Va
tikane. Amerikos valdžia 
nusiuntė popiežiui protestą 
dėl tokių Japonijos planų.. x. . . .. rūmai praneša, kad dabar-

įr tiems, kune važiuos pras- tjnįu Amerikos oriai- . . - . - - - -
tom padangom (tires), nes vi„ dirbtuvėse dirba 15,000 Patieksianti protestą ir An- 
silpnos padangos stato į pa- Į męterų. _______ | glija-
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AP Z VA L G A
!,SLA Pildomos Tarybos Rezoliucija

Del Lietuvos Nepriklausomybės.
Žiūrint iš Šalies. ; Naujas Kinijai Remti Kelias

KOMUNISTAS KONIU-
CHOVAS—HITLERIO
BERNAS LIETUVOJE.
“Argentinos Lietuviu Bal

so” bendradarbis, M. šaru- į 
nas, rašo apie buvusį save 
draugą, komunistą Koniu- 
chovą, kuris dabar Lietuvo
je tarnauja Hitleriui ir var
žosi su Virbicku už pirme
nybę.

Virbickas yra fašistas ii 
voldemarininkas. todėl ši
tuo žvilgsniu artimas na- 
ciams žmogus; bet Andrius 
Koniuchovas jaučiasi esąs 
artimesnis Hitleriui, nes tu
rėjo vokietę motiną.

Kai 1926 metais Į Lietu
vos valdžią įnėjo socialde
mokratai, tai Koniuchovas 
buvo pasitraukęs nuo komu
nistų ir prisišliejęs prie so
cialdemokratų; bet kai Lie
tuvoje Įsivyravo tautininkų 
diktatūra, tai Koniuchovas 
“pradėjo mėginti vėl gre
tintis prie komunistų,” sako

SLA Pildomoji Taryba savo 
posėdyje Neu Yorke siu metu 
kovo 5 d. priėmė šitokią rezo-

■ •• • • i- • i liucija Lietuvos nepriklauso-mvnu, ūsai siūle geruoju su- , . • ,. . H• *. A & J mybes klausimu:
At a meeting of the Execu- 

"Jeigu jūsų pyktis neatlei- tive Board of the Lithuanian 
džia. tai persiriskite lietuvis- Alliance of America, a frater- 
ku budu be muštynių, ir tegu, nai organization of American-:

Susipykus kaimynui su kai
nynu, jisai siūlė 
itaikvti, arba—

the ptoples of the workl will, 
under all cireumstances. conti- 
r-.ue to be an unconųuerable and 
unswerying Champion of all th,

Ta uodega gadina visą 
bizni.

Apsimetęs “demokratijos 
gynėju,” Antanas Bimba 
savo kazionoj gazietoj po-

buna viršus to. kuris viršuje, of Lithuanian descent, compos-
arba to. kuris bus apačioje...”

Taigi išrodvtų, kad Jur
gelionis dabar turėtų suruo
šti ristynes ir pakviesti SLA 
prezidentą Bagočių “persi- 
) isti lietuvišku budu be muš-

ed of 360 lodges in 21 States oi 
the United States, held on the 
5-th day of March. 1942. at the 
Office of the Alliance i n Ne\v 
York City. the follotving was 
dūly enacted:

We take cogr.izance of recent

Basic humane rights of man- striguoja: “Tiesa, yra Ame- 
kind. \vhether o? large em- rikoj Hitlerio pastumdėlių 
pires or comparatively small is ‘Naujos Gadynės’, ‘Ke- 
nations and will not. under any leivio’, ‘Naujienų’ ir kitų, 
cireumstances, yield from your bet ką jie reiškia.' 
declared policy that the Repub- \ aje. koks nekaltas de- 
lk of Lithuania shall remain in mokratijos avinėlis, tas 
the future a free and indepen- Bimbai Nors imk ir pasta-
dent Democratic Republic.

At this opportunitv, Mr. Pre-
sident. please also accept our 
sincere reneual of our uncondi- 
tional declaration of undivided 
lovalty to the U. S., and our un-

tyk ant demokratijos alto
riaus. Tik visa bėda, kad iš 
po jo avies kailio kyšo ko- 
munaciško vilko uodega...

tvnių. Žmonės turėtu juo- „ .
ku ir ginčas butu išrištas be presa ,rTrts a"e«mg that . , . t .

“brolis” Juro-e- some ol the outstanding mem- swervmg faith m your leader- 
bers of the British Govern- ship for complete vietory over 

Stafford totalitarian systems in order

teismo
lioms nedaro taip. kaip jis 
kitus mokina. Jis šaukiasi ^ient‘ nota? 5 b!r 
advokatų pagalbos ir grųsi- Cr,pp5’ in hls p'jbl,c 
na Susivienijimui teismu. “n<1 ln hls wrinen anteles is 
Čia labai tiktu ta žmonių “rg,ng .the C.o,emment oi
patarlė, kad jis geria iš to c'reat the
šulinio, i kuri pats prispiau- ctalmR of the Socialist Soviet 
dė.

Be leidimo ir jie nedrįsta...
Latvrence’o lietuvių kata

likų klebonas Juras paskel
bė “Darbininke” laišką, ku-

O VISGI IŠKRAIPĖ
Tūlas laikas atgal

Republics of Russia. for incor- 
porating the territories of Lith
uania and its sister Baltic 
States Republics. Latviu and 

mes Estonia. within the beundaries 
of the Soviet Union.

Such proposals are in com- 
plete eonfliet with our concep-

M. Šarūnas, “arba bent jau pasakėm, kad rimti žmonės 
šmeižtais prieš socialdemo- taip nedaro, kaip daro mu- 
kratus ėmė gristi sau kelią siškiai bolševikai. Pavyz-
komunizman. ar pas tauti- džiui, jie paima iš musų lai- tion of the basic policies and at VVashington, with respectful 
ninkus. žiūrint kas piimiau kašeio kelis atskirus žo- the Democratic principles of reųuest to rransmit the šame

mat the liberty lo\ing peoples gavo jg kardinolo sek-
of the United States and of the rįtoriaus. Matyt, kun. Juras 
world might have an oppor- kardinolo, kad leistu
tumty of free and independent jam lietuviu katall-
existence under the humane j nes kardinolo
principles and conceptions of
Democraey.

It was further voted. that 
copies of this Memorandum be 
forvvarded to the President of 
the United States, Secretary of 
State Cordell Hull and to the 
Ambassador of Great Britain

jį įvertins.
Sitas Lietuvos

gas” esąs gimęs 
joj, Vilkaviškio 
Žaliosios kaime.

džius, iškraipo jų prasmę, ii our Government. Acceptance of to his Government in London.
k\ islin- paskui sako. kad tai “labai such proposal would also be a 

Suvalki- supuola su Hitlerio pozici- violation of the basic spirit of 
apskrity, »a. Taip padarė vienas bol- the Atlantic Charter. which is 
Jo tėvas ševikas 2 vasario ‘‘Laisvėj. ’ pure a restitution of the Free- 

buvęs rusas, o motina- v o- Dabar šitas falsifikato- dom and Independence of all 
kietė. Jis buvęs Rusijoj, bet nūs toj počioj “Laisvėj” tei- enslaved nations. and. there- 
pabėgęs iš tenai atgal į Lie- sinasi, kad jis musų minties fore. we sincerely hope that the 
tuvą ir studijavęs teisę Kau- neiškraipęs, nes padavęs ne Government of Britain who is 
no universitete. Esąs gerai atskirus žodžius, bet ištisą signatorv to the said Atlantic

By order 
Board.

of the Executive
F. J. Bagočius,

Supreme President, 
Dr. M. J. Vinikas. 

Supreme Secretary.

sekretorius jam rašo;
“Jo eminencija kardinolas liepia 

man pranešti, kad jis leidžia jums 
sušaukti Lietuvių Komos katalikų 
Federacijos metini seimelį ir_ duo
da leidimą kun. Vasiui pasakyti pa
mokslą taja proga...”

Rusijos bolševikai nedry
so užpulti Pabalčio valsty
bių iki Hitleris nedavė jiems 
leidimo, o mūsiškiai Romos 
katalikai Amerikoje nedrįs
ta ir seimelį sušaukti be ai
rių kardinolo leidimo.

Yra žmonių, kurie laisvi 
nemoka gyventi.

Laisvas Aras.
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Šiame žemėlapy yra parodytas Burmos kelias, kuriuo iki 
šiol buvo teikiama Kinijai karo pagalba: kadangi dabar 
tą kelią japonai perkirto, tai buvo atidarytas kebas per 
Indiją, kuris matosi šio žemėlapio viršuje. Dantuota ke 
lio dalis reiškia geležinkeli, o stora taškuota linija plentų

apsiskaitęs, žinąs Markso 
“Kapitalą,” visus Lenino 
raštus ir studijavęs nacių 
ideologijos literatūrą.

Dabar šitas komunacis 
plakasi prie Hitlerio lovio 
Lietuvoje. Kadangi tuo tar
pu tą lovį turi apžergęs Vir
bickas, tai Šarūnas sako: 

“Jei Koniuchovas nežus ko-

sakinį. O tas sakinys toks:
“Gi socialistinėj musų spau

doj kaip tyčia bolševizmas 
šiandien yra smerkiamas— 
gal daugiau smerkiamas negu 
jo brolis nacizmas.”

įgnatorv 
Charter. will not yield to such 
proposals.

Similar proposals might also 
be offered for c-onsideration oi 
the U. S. Government. There- 
fore we. the Executive Board. 
on behalf of our members, who 
have repeatedly and vigorious- 
ly shown by their acts. as Citi
zens of the United States, their 
\villingness to sacrifice their 

main-

Good food properly cooked will help win the Vietory! L *

Iš šito sakinio “Laisvės” 
bolševikas padaro išvadą, 
kad Hitlerio ir socialistų

voje prieš Virbicką dėl pirme- tikslai esą “vienodi.” _
nybės prie okupantų lovio, ga- Tuo tarpu gi musų išvada utmoTto protect and to _ 
Įima uztiknnti. jog daug Lie- buvo tokia, kad Hitleris nei tain and to perpetuate the basic 
tuvos pavergtų miškų sausų kiek nėra geresnis UŽ Stali- democratic principles and poli- 
šakų mielai patarnaus virvei, ną, bet bolševikų teroras cies of our America.
kun jį pakylės nuo žemes bent Lietuvoje yra daugiau smer- are placing every hope upon 
pusę metro ir varnos palydės kiamas dėl to. kad jo baisu- rou> Mr p^Ment. that vou. as 
JĮ Į -dausų kraštą antrai oku- mas yra paaiškėjęs, tuo tar- the most outstanding champion 
nacnai Lietuvoie nasibaisrusl ?u kai apie nacių diktatūrą of the four freedOTns of human

DAUGIAU NERA MAN
NEPASISFKIMft VIttIMFI

pacijai Lietuvoje pasibaigus
-Laimingos kelionės linki jo visu žinių da neturim.

buvęs draugas: M. Šarūnas.“ 
įdomi šito komunisto fi

zionomija. ar ne?

JURGELIONIS SKUSIĄS 
SUSIVIENIJIMĄ.

“Tėvynė” praneša, kad 
buvęs jos redaktorius. Kl. 
Jurgelionis, žadas skusti 
SLA. Esą—

“Į praeito Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo vieną po
sėdi atsilankė tūlas advoka
tas, kuris pareiškė atstovau
jąs buvusi ‘Tėvynės- redakto
rių broli K. Jurgelionį. Pasi-

Šitą musų paaiškinimą 
“laisvininkas” visai išleido, 
bet primelavo, kad mes einą 
išvien su Hitleriu, ir dabar 
vėl meluoja, kad jis musų 
mintis neiškraipęs’.

Musų straipsnio mintį jis 
netiktai iškraipė, bet stačiai 
falsifikavo ją—falsifikavo 
da biauriau. negu Browde- 
įis falsifikuodavo Amerikos 
pasus.

rights and of demeeratie prin
ciples in the govemment of

Įšaldė' Kiaulienos 
Kainas.

Aš pasisukau 

ELEKTRA VIRTI 

su elegantišku nauju 

ROASTER - OVEN 

~elektra galima pagaminti 

daug skanesni valgį...

kalbėjime su juo. Pildomoji vėj’ pasakoja: 
Taryba sužinojo, kad brolis "Hitleris 
Jurgelionis reikalauja iš SLA
algos už visą laiką nuo jo su
spendavimo iš ‘Tėvynės’ re
daktoriaus pareigų. žodžiu 
advokatas pasakė, kad jei Pil
domoji Taryba nesutiks bro
liui Jurgelioniui išmokėti algą 
—ALA bus patrauktas Į val
dišką teismą. Vėliau panašus

NE, TIKSLAS NE VIE
NODAS.

Vienas bolševikas “Lais-

net jėga pasi mojo 
‘sunaikinti bolševizmą.’ Socia
listai. suprantama, jėgų netu
ri. tai nors liežuviais plaka. 
Bet tikslas jų vienodas—prieš 
bolševizmą.”

Bolševikams gali taip iš
rodyt, bet ištikrujų taip nė- 
įa. Hitleris nori užkariauti 

reikalavimas buvo prisiųstas Rusiją, kad gautų maisto ir 
laišku. Tai apsvarsčius. Pildo- žaliavos, O musų tikslas yra 
moji Taryba nerado galimybių
brolio Jurgelionio reikalavimo 
patenkinti ir. per jo advokatą, 
patarė jam kreiptis Į sekanti 
SLA seimą. ’

Ar Jurgelionis trauks Su
sivienijimą valdžios teis-

tik laisva ir demokratinė 
Lietuvos respublika. Tegul 
tik Rusijos bolševikai pasi
žada į Lietuvą savo nagų 
daugiau nekišti, mes jų ne- 
kliudysim.

Kuomet bolševikai pai-

Bet jas reikėtų “nutirpyt,” 
o ne “šaldyt.”

Kainų administratorius 
Hendersonas pereitą sąvai
tę “įšaldė” visų kiaulienos 
produktų kainas. Jos negali 
but aukštesnės, kaip buvo 
tarp kovo 3 ir 7 dienų.

Taigi ponas Hendersonas 
“įšaldė” aukščiausias kai
nas, kokios tik via buvusios 
per dešimtį paskutinių me
tų. Išrodo, kad mėsos trus- 
tas puikiai žinojo pono 
Hendersono planus, nes 
kiaulienos produktų kainas 
paskutinėmis dienomis iš
kėlė nesvietiškai aukštai. 
Jokia mėsa tiek nepabran
go. kiek kiauliena. Paprasti 
“šolderiai,” kurie nesenai 
buvo parduodami po 17 
svarui, dabar staiga pašoko 
iki 32 centų svarui. Ir kai 
tik kainos pakilo, ponas 
Hendersonas tuoj jas “įšal
dė.” Vadinas, mėsos trustas 
galės dabar plėšti žmones 
“oficialėmis” kainomis. 

Kongresas skyrė komisi-

ATEIK IR PAMATYK — PAŽIŪRĖK... 
KĄ MARVELS GALI PADARYTI 

Galite Gauti Artimiausiame

Edison Shops

bobutes Sekm.WŪ2nėms

frestinghouse 
Electric Roaster

.95 urith
cooking tiiihH

Everhot
Roaster

•95 u-itb
cooirng diihes

TIKTAI
.SO įmokėti

nioja Hitlerį su socialistais,
man, “Tėvynė” sakosi neži- tai jie sužiniai meluoja, nes ją ištirti, kodėl japonai ga
nanti, bet vis dėl to jai keis- jie gerai žino, kad nėra pa- Įėjo užpulti Pearl Harborą. 
ta. kad jis samdosi advoka- šauly socialisto, kuris pri- Bet kur kas butų reikalin- 
tus. Juk da visai nesenai ji- tartų Hitleriui. Faktas yra gesnė komisija ištirti, kodėl 
sai viešai pasmerkė advoka- toks, kad su Hitleriu buvo ponas Hendersonas leidžia 
tus ir teismus kaip niekam susidėję patys bolševikai, mėsos tnjstui daryti tokį 
nevertą priemonę žmonių bet ne socialistai. Jeigu so- “pearl harborą” bučemėse. 
ginčams rišti. Jis taip ir pa- cialistai galėtų tai padalyti. Kiaulienos kainos dabai 
ont-z • "nėra nenaudingesnio tai Hitleris jau rytoj kabotų turėtų but perpus “nutirpy- 

ant lempos stulpo. ; tos.” o ne “įšaldytos.”
sakė:
darbo už advokato darbą. ’

Universal 
Electric Oven

•95 u ilb
broiltr gan 
and rack

BOSTON

balansą mažais mėnesiniais 
I ASI MOK ĖJIM AIS

Laikas ir terminas gali būti pamainytas 
be pranešimo.

TODUŠRKSRenamm

p ,r staml”-

COMPANY

ECEKTR1K1N1 Al ROASTER! Al 1 
Ir PEČIAI

•sutaupysi taiko, dėlto. kad galima pa
gaminti valgis 6 asmenims iŠ karto' 
sutaupo vitaminus ir sunką..

—kenuoti vaisiai ir daržovės.
—virti dėlei didelių grupių.
—lengvas valyti.

—tinkamas didelėms vakarienėms.

H iTS-

I
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO 

TO NIEKAS

NEVEIKIA

NEPEIKIA

KAIP “ŠVENTO PRANCIŠKAUS SE
SERYS” ŠVIEČIA LIETUVIUS.

...............
Pittsburgh, Pa. Ir tokios tamsunės moks-

Tur but jau yra apie 20 1° vardan išvilioja desėtkus
metu kai čia tapo įsteigtas *? i™6'
lietuviškų davatkų lizdas, r,kos lletuvM» darbininkų! 
pavadintas šv. Pranciškaus Matyt, jos daugiau laiko 
seserų vienuolynu. Jo Įkuri- pašvenčia savo bergždžioms 
mas lietuvių darbininkams maldoms ir rožančių bam- 
atsiėjo keliatą desėtkų tuks- bėjimui, negu mokslui. Vie- 
tančių dolerių. Jo užlaiky- ton geriau išmokti lietuvių 
mas kasmet atsieina po ke- kalbą vartoti ir taisyklin- 
liatą tūkstančių dorelių. Ta- gai rašyti, jos daugiau laiko 
me vienuolyne yra mokykla pašvenčia visokioms nove- 
mergaitėms. Ten taipgi ruo- noms, litanijoms ir kito- 
šiamos mokytojos “seserys” kioms maldoms, dėl kurių 
parapijinėmis mokykloms. Dievui visai nerupi, ar kas 
Taigi vienuolynas skelbiasi jas kalba, ar ne.

Tiesia Aliejui Kelių

tarnaująs “Dievui, lietuvy
bei ir apšvietai.” Kaip tenai 
davatkos tas pareigas eina 
ir kaip jos gali jas eiti. pą- 
rodo žemiau paduotas fak
tas.

Pranciškietės kasmet šiuo 
laiku išsiuntinėja savo rė
mėjams pranešimus apie 
savo laikomas “novenas” i

McKeesrokietis.

HARTFORD, CONN.
Komunistu chorai.

Vienas tokių chorų ran
dasi ir Hartforde. Apie ji 
visi esate girdėję. Tai cho- 
tas. kuris atidarant Lietuvių 
Svetainę atsisakė dainuoti 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, dėl to kad jiems nebu
vo leista dainuoti Komin
terno internacionalą. Jiems

Antaną, kviesdamos prisių
sti savo intencijas ir, žino
ma, aukų. Dažnai progresy- 
viškų draugijų raštininkai _
geriau parašo savo draugijų teko stovėti kampuose kaip 
pranešimus, negu tos “pro- S’luotkociams, nuleidus no- 
fesorkos” pranciškietės pa- ^1S» kada parapijos ir Be
rašė pranešimą apie savo kaus radijo chorai giedojo

FREEHOLD, N. J.
Apie Lietuvių Kliubą.
“Keleivio” 8 numery til

po neteisingas apgarsinimas 
apie musų kliubą. Žmogus,

Triukšmingas Philadelphijos Lie
tuvių Sąryšio Susirinkimas.

Philadelphia, Pa. gija nemoka jokios pašal-
....... ........ ......... ...........Kovo 1 d. įvyko Philadel- f08.’ nei kitokių nariams at-

kuris tai parašė, visai neži- phijos biznierių, profesiona- . nesuteikia, vien
nojo ką jis darė. Mes norim, }ų įr amatininku mėnesinis t,k draugingumo kultūros ir 
kad jus Į tą vietą šitą įdėtu- susirinkimas Lietuvių Muzi- v’-su°mene^ reikalais tun 
met: pas mus kliube nėra Ros svetainėje, Richmondo Žadeikai nepa-
nei vagių, nei kūmučių, priemiesty. Bet iš šio susi- tlko’ kad J1S nebuvo lsnnk-
Kliube yra 97 nariai. Čia rinkimo nėra ką parašyti. tas pirmininku, tai, mat,
mes parodom ir savo inei- Ra gi parašysi? Gerai, kad ™°!?rys uz Ul kalto...; Jo 
gas per 1941 metus: ir ko,-espondentų šiame su-

Musų senas pirininkas yra sirinkime nebuvo. Pirmi- Ianai pa?1
visųpirmiausis pirmininkas ninkas P. Staniškis atidarė Plk^?l-T?^eL”eye,la nie_
ir geriausis pirmininikas. susirinkimą gana pavėluo ko rašyti apie tai.
Kliubo valdyba yra šitokia: tai. Protokolą" pei-skaitė M. . įgaliau vargonininkas 

t-,-__ t __i__  _ Vr, _. . . Ą fizikas šukė ė ahni flirto.Pirm. L. Kazlauskas,
Vice pirm. F. Anson, 
Turto sekr. P. Urbulis. 
Prot. sekr. J. Urbulis,
Kas. A. Jasiukevičius, 
Glob. K. Ylovič ir J. Žu 

rolis.
(Pasirašo) Frank Anson.
Nuo redakcijos:

prie šio raštelio kliubo paja
mų suraša išleidžiam, nes 
tai niekam nesvarbu, išsky- 
1 us tik kliubo narius. Ir ben
drai norim pasakyti, kad šis 
protestas visai be reikalo 
parašytas, nes musų kores
pondentas nieko bloga apie

Grigaliūnienė. Turėjo skai- A*Džikas sulcėlė labai dide- 
tyti referatą vice pirm. Poš- kam praeitas sum-
ka, bet jis nei suvirinkime sukimas nutarė likviduoti
nebuvo. Tai ka gi apie tai J? ,adiJ° programoj pen- 
ra«v«i? Nieko ‘ kias minutes, ir kam dalyvis

Iškilo dideli ergeliai už Keikauskas pasisakė, kad 
raportą ir atskaitas iš praei- butų pageidaujama padai j-

_____ to baliaus. Jau praeitam su- L Dziko radijo programąPridėta sirinkime turėjo būti pilnas ?!-vnai J^tuviska, kad apsi- 
to baliaus raportas ir atskai- eit? be^ydų. Dzikas išėjo Vi
tos. Jau „tada buvo gana gai iš lygsvaros. įeke ne sa- 
karštu ginču dėl to, bet bu- \° )a su’ niekino jam nepa- 
vo atidėta Ir nutarta, kad rinkamus asmenis, įsvadin- 

k,,t;™; damas kandančiais šuniu
kais,” “nežinančiais ir neštame susirinkime būtinai 

įaportas ir atskaitos turi but 
patiektos. Raštininkė Gri
galiūnienė ir finansų rašti-

Freeholdo lietuvių kliubą ninkas StieleckK bandė įa- 
nėra pasakęs. Priešingai, jis Portu°tb bet dnektonai, o

"noveną.” Siunčiu “Kelei
viui” tų “profesorkų” pra
nešimą ir prašau ii atspaus
dinti taip. kaip jis parašy
tas. Tegul plačioji visuome
nė mato tų “profesorių” 
mokslingumą. Štai tas do
kumentas :

himnus. Ir dar iš tokių tarpo 
įandasi keliatas bimbaga- 
lių, kurie bando kitus cho- 
įus šmeižti per Rusijos ber
nų organą “Laisvę.”

Visi žino, kad kiekvieno
je tautoje randasi išgamų, 
todėl nenuostabu, kad ir lie
tuvių tarpe tokių netrūksta. 
Bet Įdomu bus pamatyti, 
kaip jų minėtas choras pa
mos savo koncertą, kas ji

Iš Louisianos valstijos dabai yra dedamos rynos aliejui siųsti į rytus. ši nuotrauka buvo padaryta North (Karolinoje ir parodo inžinierius sprogdinant uolas, per kurias tiesiamas 1,200 mylių kelias aliejui. Dabar aliejus yra gabenamas į rytų valstijas tanklaiviais, kuriuos dažnai nuskandina priešo submarinos. ! Ta vedus šitas rynas priešas negalės aliejaus sustabdyti.
Trylika Antradienių Pamaldos 

ir Novena i šv. Antanų.
šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyne, Pittsburgh. Pa.

Prasidės Kovo 17 d. 1942
šv. Antano šventė Birželio 13 d. Taigi išrodo, kad jų chorą 

Kadangi aplinkybės neleidžia rems tik “stalininiai.”visiems asmeniškai dalyvauti šiose pamalduosė, tai jiems yra duota proga naudotis šios Morenos Mišiomis, maldomis ir vaisiais

rems? Jie rašė, kad musu 
chorą remia “smetoniniai.’

LAWRENCE, MASS.
Lietuviai dirba Amerikos 

Raudonajam Kryžiui.
Latvrence’o lietuvių orga- kliubą ant Maple parko, tai 

p.izacijos pradėjo darbuotis tegul jų “Laisvė” eina Į 
Am. Raudonajam Kryžiui. Maple parko kliubą, tuomet

Kovo 7 d. Lietuvių Kliu- nebu? P*"įra2į
bo name buvo parengimas ______  *

. cnoras ircpriiw«w=v Amerikos Raudonojo Kry-
jokiai partijai; jis dainuoja žiaus naudai. Jį rengė 5 
musų patrijotines dainas ii draugijų Sąryšis ir Lietuvos

sutartinėje maldoje i SaV°, ,.grazia mellodija pa- §eipimo Fondas. Lietuvių sutartinėje maldoje į onjodzia ir suramina senuo- evotomn a., išv. Antaną prisiunčiant savo vardą ir intencijas, šios inten- jos bus Dievui pavedamos nuolatine Seserų malda visose šv. Mišiose ir pamaldose.Patartina dalyviams kalbėti prisiųstą maldelę bent kiekvieną Antradieni vienybėje su Seserų maldomis, šv. Bažnyčia suteikia atlaidus tiems kurie Antradieni dievotai praleis ir

Ukėsų Kliubas svetainę da
vė nemokamai. Lietuviai

&
sius, kad Lietuvos vardas 
nežus, kol jaunimą turėsime 
lietuvišką, o ne Rusijai par
sidavusi. Rašau tą delbto, atnešė gero pelno. Nekurios 

pašalpinės organizacijos 
prižadėjo piniginių aukų.

mokančiais savo biznių ves
ti.” ir tt. Savo riksmu jis ne
leido kitiems nariams kal
bėt. Na, o pirmininkas Sta
niškis daugiau negu pasi
gailėjimo vertas! Apie tvar
ką nenusimano, žiopso kaip 
prūso kišenius, ir šypsosi 
naiviškai. Taip susirinkimas

šsi. Ypač Vaivada, su tokiu ra
portu ir atskaitom nesutiko.
Faaiškėjo. kad minėto ba
liaus pinigų išleista saviems
reikalams; dėl tos priežas- x ,
ties gana stambios sąskai- ’r baigai, be jokios tvarkos

nii-mininka Vnoi tos neapmokėtos. Grigalių- 11 uzslcĮare be uždarymo, pnmininką. Vagi- nienė -vadėio pini 8 ,)a. nes nariai negalėjo pakęsti 
nieko nevadino. Jis ., ,.J\, . \ betvarkės, išvaikščiojo kas

liko 
gomniiK

labai palankiai apie jį išsi 
tarė. Net savo koresponden
cijos antgalvyje pažymėjo: 
“Lietuviu kliubas gražiai 
gyvuoja.” Ir jis labai gra
žiai išsireiškė apie dabar iš
rinktąjį pirmininką. Vagi 
mis jis

kad jų kaziona “Laisvė” su- 
gryžtų ir butų priimta Į 
Kliubą.

Bet komunistai turi savo nepaiuošdavo laiku atskai 
tu. Mums rodos, kad nervin 
vintis dėl to nereikėtu.

HARTFORD, CONN. 
Vareika. Scenoje statomas “Daktaras

apie tai rašyti. Nieko. Tai kągi apie tokį susirin-
J. Vaivada, nepakęsda- kimą ir rašyti? Jei bent vie

nos betvarkės, pareiškė: ną dalyką, tai apie delegatų
“Aš iš direktorių rezignuo- raportą iš konferencijos Su- 
iu ir iš narių išstoju. Pasi- vienytų Valstijų pagalbai 
imu savo balakona ir išei- karą laimėti, apie Apsigy- 

nadarė: na. nimo bonų pardavimo vajuiš Prievartos-” 
Hartfordo lietuviai turės

nu ” Tain iie ii- ___i J7 »» JU” wTii — — —

siėmė savo balakona ir iš- įr apie pagalbą Raudona- 
progos pamatyti gražų tyro- ėjo- Tai ką gi apie tai rašy- jam Kryžiui.
jo lietuviško meno spektak- tliTJr51 .į • Paaiskėjo,
lį, susidedantį iš komedijos Kad J. Tysliava buvo šia- kad Philadelphijoj susior- 
Daktaras iš Prievartos ” me susirinkime, tai irgi nie- ganizavo draugijų atstovų 

kon- ko nauja. Buvo, tai buvo. komitetas (rodos, jau bene 
Kilo nemaži ginčai dėl 13 draugijų yra savo dele-

praeito baliaus programų, gatus išrinkusios). Tas ko-
Ir Tysliava tarė žodi, kad mitetas rengia masinius su-
tekstas netvarkoj, kad lie- sirinkimus. Kovo 22 d. į-
tuviškos dainos raidės su- vyks masinis susirinkimas
rinktos be ženklelių, be ak- Lietuvių Muzikos svetainėj.

Rntjmno kai ir vaidintojai, po artisto c?n^.’ *r (laag k? kito. Pasi- o-čią vai. popiet, o Lietuvių
odiaamj juozo p Luko jr chorvedės gincd°, pasikntikavo, kam Tautinėj svetainėj, pietų

p-lės M. Čeponytės vado- tokį darbą dirbo, kuris daug daly, masinis susirinkimas
Tamaliunas bu- Vybe kainavo, tik pora asmenų. įvyks kovo 29 d. Kalbėtojai

Dėdės Šamo " Visa tai bus Am. Liet. Pil. nepasitarę su kitais komite- yra kviečiami iš Amerikos

PITTSBURGH, PA.
Antanas Tamaliunas padė
jo galvą gen. MacArthuro armijoj.

nrinese daug auku. Moterys;.. a /e t?., . 1 ° , ispudingo prologo ir
krtnoSA r.vrami ir «irin Tai huno namiškius Pittsburghe upnnese pyragų ir sūnų. lai . .. , .. . TJ» certo. Vietos lietuviaipasiekė liūdna žinia. Jiems 

praneša, kad Antanas Ta
maliunas, kuris tarnavo 
gen. MacArthuro aimijoj 
Filipinuose, šių metų sausio 
24 d. krito kovodamas su

kad kuomet Piliečių Kliu 
bas rengė šokius Raudono
Kryžiaus naudai, tai komu- yaj pagirtinas darbas, 
nistai nematė reikalo daly- . v.
vauti, o ju choristės miego- Moterų Piliečių Kliubas 
jo; bet kada Rusijos naudai turėjo parengimą 14 vasario klastingu priešu, 
surengė “pikčerius,” tai ke- ^ną ir visą uždarbi auka- mūšio lauke.

ne
kantriai laukia šio gražaus 
parengimo, kuriame daly
vauja New Britaino ir Hart
fordo rinktinieji menininkai 
ir meno mėgėjai, daininin-

au-tį. priims šv. Komuniją ir pasimels i šv. Antaną. Antradienių vietoje tas pareigas galima atlikti Sekmadieniais. (Actą S. Sedis XXX. 478-Recc. 492) Tikėtina kad šv. Antanas pats pasirinko Antradienį nes

Kad trecia Karta reprezen- 
tuoja lietuvius. Neabejoju. Kryžius duoda siūlų 
kad jos reprezentuos ir rus-

du metu
! pinuose. Jis buvo užsitarna

TZ . . .,.A . j vęs jau saržento rangą.kius. Kas tik non prisidėt priel _____
Nekurie jų skundžiasi, to darbo, gali eit Į Raudono-; Bolševikai nužudė Lietuvo- 

kad jų komunistinio choro jo Kryžiaus namą: ten vėl- je pittsburghiečio Pabar- 
lietuviai neremia. Aš gale- tui duoda kambarius ir siu- čiaus broli
čiau jiems patarti štai ka: varnas mašinas. Moterys, Amerikos lietuv'iu ,aik.

deklo, tik dirbk.

Lo metų ir jau Kliubo salėj, 22 kovo. 2:30 to nariais ir direktoriais. Te- Raudonojo Kryžiaus, Ame- 
vo išbuvęs Fili- Val. oopiet. Pelnas skiria- ko nemaža sekretorei už jos rican Defense Committeė, 

” na ir baigtai ir taipgi lietuviai kalbėtojai,

toje dienoje šventasis yra su- išsiverskite raudona pamu- katros turit liuoso laiko, ga- ... T •
teikęs savo gerbėjams neap- šalą j vi,^ ir pasikvkit, kad lit porą vakarų paaukot šiaiskaitomą daugybę gerybių o buvot Maskvos agentų an- šaliai. Padėdami Amerikai,!FHon1^ ^nuos noiskaitlius 13 yra priimtas I3kai kvaišinti, nežinojot ka da- mes padedam ir patvs sau. !^V1 ai .• Toisi i t u*iptp ir stnkitp i vieninga ___ " larp nuzuov ijų įeisiu Ka-

T • / '' e r - š. . . . Įėjime politiniu kaliniu vraLietuvos sūnų darbą, va- Lietuvis japonu nelaisvėje. •' . J . P-,
valandų atmint kurių laikotar- pyj šventasis dvasios pagavime išlaikė Kūdikėli Jėzų ant savo rankų.“Prašyk stebukladario su tikėjimu” sako šv. Bonaventūra.” ir gausi ko prašai.”Su gilia pagarba.šv. Pranciškaus Seseris.

paduotas ii

mas švietimo reikalams. sauvaliavimą, _ ..... „ . ,
Nekritlkas. aPie riu rašyti? Nieko... kurie aiškins žmonėms bu-

p . i a- Tysliava irgi apleido su- ^us- kaip geriau karą laimė-
Redakojos pastaba: šį nervingai nena- ir kai© apsisaugoti laike

pranešimą žymiai sutrumpi- įęgdamas betva7kės. Pa- užpuolimu jei tokie įvyktu 
reiškė privačiai, kad jis “to- Lietuvių Muzikos Svetainėj, 
kio jovalo dar nematęs...”

K. Žadeika smarkiai užsi
puolė Tvaranavičių ir Stre- 
leckį, kam Tvaranavičius 
išgėrė stikliuką snapso ir 
stiklą alaus, eidamas iš ba- 

vienas

nom, nes gavome jį vėlai ir 
negalėjome ištisai patal
pinti.

LAWRENCE, MASS.
Darbai sumažėjo.

Kai kurios audimo dirb 
Vaclovas Pa- tuvės čia dirba tik po 2—3 liaus namo. kaipo

duokite senąją savo tetynę Juoza? Kavaliauskas, Jo- barčius, Jono sūnūs. Tai vra dienas į sąvaitę. Priežastis baliaus rengėjų 
nuo rtiueiio pnespauoos, Rubo ir Uršulės Kavaliaus- žinomo Pittsburgho lietu- —vilnų stoka civiliems rei- Manėme, kar

rodos, bus svetys kalbėto
jas, draugas Januškis iš 
Brooklyno.

Parašė nekorespondentas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Q nuuvi ii ui^uico ivava.iauc- z,invuiu i u»..uiguv ncvu- ..... v —----- ---------- kad K. žadeika F. A. — Korespondentųtik ne tam. kart sūnūs, pateko Į japonų vių draugijų veikėjo Jono kalams. Tik tos dirbtuvės, atidengs “baisiausi graftą,” vardų redakcija neišduoda,
imas galėtų pavergti, net ne]aj?Vę Buvo taip: jaunuo- Pabarčiaus brolis. Pamatęs kurios gamina audeklus ar- nes iis žinąs, kodėl balius To neleidžia laikraštinė eti-
Kao musų Lietuva putų iais- jjg dirbo ant ĮaiVy- jo laivas nužudytųjų tarpe savo bro- mijai, dirba dieną ir nakti pelno nedavė. Iš visko pa- ka. Kodėl ne visi korespon-
i;v 1F npPt ’ aUS°ma n l)UVO Filipinuose, kaip japo-1 lio vardą. Jonas Pabarčius —trim permainoru Kitose aiškėjo, kad dykai išgerta dentai po savo raštais pasi-

t ?ega 11 nuo nai netikėtai užpuolė tas, kenčia dideli Judesį. darbai visai sumažėjo. A- stikliukas snapso ir stiklas i aso tikrąją savo pavarde.
Jei pranciškiečių vadovy- Stalino atsi>aKyt. salas, ir Juozas pateko i ne-1 m merican Woolen Co., sako- alaus.

otinai, kuri iš- ĮaiSvę. Tėvai buvo nusimi-į Taip pat teko laikrasciuo- 
ų banditą: jos nę, nes nieko nežinojo apie Pa?tebetl Pociai žinomo 
t turi verkti nuo ?avo sūnelį—manė. gal jau į;^u,v0? ,ah> S? vartoti,

kai rašyti, tai ko galima ti- žmonių kalbų. Vargas tau- žuvęs. Jie kreipėsi i Raudo- z.u,u, . atsišaukimą į fjžios reikalams, 
kėtis iš paprastu “seserų” tai išauginus sūnūs parsida- najf Kryžių, ir dabar Rau- “Kel.” skaitytojas

donasis Kryžius pranešė,
kad jaunas Juozas Kava
liauskas paimtas nelaisvėn.

bė su savo kapelionu priešą- Vargas motinai, 
kyje tegali taip netaisyklin- augina sūnų 
gai ir gramozdiškai lietuvis- širdis nuolat

mokytojų? Jei jos pačios vėlius, kurie ją surakina 
tokios nemokšos, tai ko jos plieniniais pančiais ir gyyą
gali vaikus išmokyti?

Vargšės davatkėlės, nei
geresnės antraštės savo pra
nešimui negalėjo sugalvoti. 
“Trylika Antradienių Pa
maldos” yra nonsensas. Ma-

nori palaidoti.
J. Medonis.

PIRŠLYS SUVAD2IOTOJAS

Ir dėl to labai turėjo tai ju, o ne redakcijos daly-
ma. vilnų turinti, bet civi- gufikirsti Žadeika su Tvaia- kas. Vieni įų gal nenori sau 
liems reikalams nenorinti navičium. Kas ten pašie- tokios garbės, o kiti gai bi- 

kad užtektu vai- piančiai išsitarė, kad žadei- josi, kad kas iš keršto ne
ką “šeško kvapą pats sau pramuštų jiems akmeniu 
paleidęs.” Tai ką apie tai galvos.
rašyti? Nieko. c d 1. • * -•

O cal parašyti anie tai, .. ~ ,Acl" uz
kad K. žadeika ir J. Strel z,niaf >? P?“^urgho. Sku- 
leckis siūlo, kad Sąryšio na- be.3n,es !d. )on> !?1 numen. 
rių moterims butų ėdraus- ° kltos t]1PS ateinančią są- 
ta dalyvauti cusirinkimuo- vai
se, arba atimti balsą? Kaž- Kūjų Vincui. — Atleiskit, 
kas pasakė, kad konstituci- kad iki šiol negalėjom visų 
ja nurodo: “Jei vyras pri- draugo raštų išspausdinti, 
guli, tai ir moteris yra lygia- Bet sunaudoeim juos prie 
teisiu nariu.” Mat, ši drau- pirmos progos.

aisišaukimą 
:ę D-rę Balt

šaitienę, kad ii pasistengtų 
per Amerikos Raudonąjį LENGVAS BUDAS 
Kryžių surasti ir gelbėt Vie- IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Puoliu aunu. kurį bolševikai Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pagrobė ir išvežė iš Lietu- SSklISKsupraSmai,ka?SS 

brt nekurie” fabrl’ v.os n.eži.2ia ,k.ur’J«vas net»- Š'Darbai pas mus po biskį
mažėja,Viero veiksnio Komedija. Pai»sė 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai.

.ij KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko- • yt, norėta parašyti, Tryli- mediją. Parašė Ken. Rumšas. Juokin-
kos Antradieniu Pamal- veikalėlis Dalyvauja 2 vyrai ir da kelti “revoliuciją” Lietu 
uos. knygutėje. Kama ...............  2»e. vių Lkesų Khube. Jie non,

kai dirba gerai.

Musu komunistai prade-

l'i apie jį jokių Žinių. džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
* mai darbo jieškant, važiuojant kirAr D-rė Baltrušaitienė nors. nuėjus krautuvėn, pas daktaru

darė ką nors šiuo reikalu, ar 
ne, neteko sužinoti

b. Bakanas. Kaina ............................................. 25c
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Japonų Bazė Su Dūmais

1

SLA GEROVĖS KOMITETO ATSI 
ŠAUKIMAS Į VISUS NARIUS.

Visi dalyvaukime SLA Pild.
Tarybos rinkimuose!
Su kovo 1 d., 1942 metų, 

prasidėjo ir su balandžio 30 
diena baigsis SLA Pildomo
sios Tarybos rinkimai. SLA 
narių teisė ir svarbiausia jų 
pareiga — išrinkti tinkamus

Taryba, atstovaujančią vi
sus SLA narius, o ne kurios 
nors vienos idėjinės grupės 
narius. Dabartiniai SLA vir
šininkai Susivienijimo išlai-* 
kymui ir ugdymui savo dar
bais yra Įrodę, kad jie užsi
tarnauja kiekvieno SLA na-

Susivienijimo reikalų vedi- r‘° pasitikėjimą.

'jj' ,: ' ....

• > £ —
•,W'- ■

*' v.<A. ' *>• ' , '
- .C,. .

' • ■ *
-•Ay. % •

.S —
ši nuotrauka parodo debesį dūmų. kurie kįla iš japonų ba

zės Marshallo ir Gilberto salose po to. kai tą salą apšaudė 

Jungtinių Valstijų laivynas.

Siūlo Panaikint 40 Valandų 
Darbo Savaite.

“Closed shop” ir kiti unijų 
kurtraktai netektų galios.
Šią sąvaitę Kongresan 

Ijuvo Įneštas bilius. kuriuo 
siūloma panaikinti karo lai
kui visus unijų kontraktus.

RUSIJA SLEPIA AME
RIKOS ŽINIAS.

Amerikos žinių agentūra

mui ir tvarkymui viršinin
kus. Centraliniai SLA virši
ninkai. kuriuos mes vadina
me Pildomąją Taryba, yra 
vyriausi Susivienijimo val
dytojai ir jų nutarimus, jų 
nustatomą organizacijos 
reikalų vedimui tvarką te
gali keisti ar panaikinti tik
tai SLA seimai. Tokią galią 
Pildomajai Tarybai suteikia 
SLA konstitucija ir apdrau
dos Įstatymai.

j Todėl kiekvienas SLA 
narys, rašydamas kryželius

! Pildomosios Tarybos rinki
mų balote ties kandidatų 
vardais, paveda savo orga
nizacijos likimą ir savo in
teresų saugojimą i renkamų 
viršininkų rankas.

SLA Gerovės Komitetas 
šią svarbiausią SLA narių 
pareigą nurodė pereitose 
nominacijose kandidatų i 
Pildomosios Tarybos me
dus ir gali pasidžiaugti, kad 
SLA nariai suprato šio ko- 

ameri- miteto nurodytą padėti ii

SLA Gerovės Komitetas:
J. Aimanas, 38 kp.
A. šaulys, 38 kp.
P. Mačys, 38 kp.
S. V. Stilsonas. 38 kp.
J. Jonaitis, 38 kp.
J. šniras, 38 kp.
A. Lukoševičius, 152 kp. 
P. Kriaučiukas, 152 kp.
A. Jonaitis, 335 kp.
J. Taurinskas, 359 kp.
J. Vinciunas. 371 kp.
T. Matas, 11 kp.
B. Spudienė, 335 kp.
J. Kvaraciejus, 11 kp.
Jei butų reikalo su šiuo

komitetu susisiekti, galima 
adresuoti taip: SLA Gero
vės Komitetas, c< Mr. J. šni- 
las. 166 Manhattann avė.. 
Brooklyn, N. Y.

142 Bilionai Dolerių 
Karo Tikslams.

Pereitą sąvaitę preziden
tas Rooseveltas jau pasira
šė Kongreso priimtą bilių,(APi praneša, kad

čiečiai Sovietų Rusijoj ne- milžiniška balsų dauguma kuriuo skiriama karo reika- 
gauna jokių žinių iš Ameri- neminavo i Pildomosios Ta- lams dar £32,762,737.000.

kurie reikalauja 40 valandų kos. Kadangi Rusijoj niekas rybos narių vietas Gerove___ i* i __•* -r r -i * i >darbo sąvaitės, “closed negali laikraščių leisti, iš- Komiteto rekomenduotu.-
shop" ir kitų dalykų. skyrus tik komunistų parti- kandidatus.

Tas pats bilius siūlo ap- ją ar valdžią, tai žinių apie 
rėžti fabrikanto! pelnus ant kitu kraštu gyvenimą jie vi- 

iki 6 nuo- sai neskelbia*
Amerikiečiai Rusijoj labai 

įdomauja, kas dabar darosi 
Amerikoje: ar Įvesta čia 
privaloma ai mijos tarnyba ? 

x a a Ar Amerikos fabrikai dirba 
5 dienas per sąvaitę, ai 6? 
Kiek Amerikos darbininkai 
dabar uždirba? Kiek dabar 
vertas doleris? Ką svarsto 
Kongresas? Ar daromi mie-

karo kontraktų 
šimčių.

Kongrese kilo didelis su
judimas. Ar dris kongres- 
manai balsuoti prieš “closed 
shop,’' prieš 40 
darbo sąvaitę ii- prieš kitus 
uniju laimėjimus? Ar nebi
jos pe netekti uni.iistų baisų 
atėjus rinkimams? Darbi
ninku reikalai tiems politi-

Musų nuoširdžiu Įsitikini
mu. tinkamais ir prityrusiai- 
-viršininkai? buvo, yra ir bus 
dabartine SLA
Taivba. Todėl

Už tuos pinigus bus statomi 
laivai, orlaiviai, tankai ir ki
ti karo pabūklai kovai su 
“ašies” valstybėmis. Iš tų 
pinigu bus teikiama karo 
pagalba ir kitoms šalims. 

Pildomoji kurios kovoja prieš Yokieti- 
rekomen- jos. Italijos ir Japonijos ag

ituojame ir prašome visu- resiją.
SLA narius balsuoti už da- Tai bus išviso jau dau- 
bartinę Pildomąją Tarybą giau kaip .$142,000.000,000, 
tokiam sąstate, kuriame ji jeigu paimti visas 1941 me-

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI•Ji •

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.) davo, tai per dienas snuduriuodavo. Kaip
-Tu, tėvai, neštakavok! - subardavo P1’*»?»♦ 'j?38._ ____ KT \ , kas nei jaudindavo, nei pykindavo, liktai

moterys. Ne tarp maskolių ar kokių be- pamatęs parėjusį augintinį, sukrusdavo: 
dievių gyveni, kad kunigo negalėtum pa- , . , --p Gerai fferai ko
sišaukti. Nuvažiuos, nepatruks arkliai/
paneš, tu tik sumenijos rokundą padalyk sįu valaką, galėsi pats buti gaspado- 
iš viso gyvenimo! rius!..'.

—O ka aš čia rokuosiu?—nenusileisda- Vincei kaž kodėl juokingas atrodė tas

toenams nerupi. bet jiems aptemdinimai? Ar bom 
rup. darbininkų bakai, nes kas Amerikos
be tu bakų jie negales sėdę- klaJčiuf , Al. nedarbas A. 
tl minkštose kongreso ke- merikoje sumaze)0. ar pa.

didėjo? Ar gali čia žmonės 
nusipirkti mėsos ir sviesto, 
kurio Rusijoj nėra? Ar yra 
krautuvėse batų. kurių Ru
sijoj nėra?

Rusijos laikraščiai nieko 
apie tai nerašo. Laiškais 
amerikiečiai irgi negali su 
Amerika susižnoti. Vienin
telis susisiekiko būdas, tai 
telegrafas. Bet jis labai 
brangiai kainuoja. Už 20 
žodžių reikia mokėti 85.00. 
o vienas tik adresas paima 
7 žodžius. Tai kiek tuomet 
galima už 85.00 pasakyti.

dėse. Todėl kai kas abejota, 
ar galės šitas bilius praeiti. 
Bet šalb reikalauia spartes
nės ginklu gamybos. Visi 
jauste iaučia. kad Ameri
kos pramonė nepagamina 
tiek karo reikmenų, kiek 
ji galėtu ir turėtų pagamin
ti. Didžiausia tam kliūtis iš
rodo “closed -hop.” Unija 
uždaro dirbtuvė* duris ir 
neįleidžia pašaliniu darbi
ninku. jeigu iie iš kalno ne
užmoka jai tam tikru duok
lių. Kompani ios teirinasi, 
kad ios negalinčios nieko 
padaryti, nes kontraktai su 
unijomis turi surišę jų ran
kas Jo negali pasisamdyti 
nei atleisti darbininkų be 
unijos -utikimo. Dėl to ir 
kilo reikalavimas: panai
kinti uniiu kontraktus, pa
naikinti 4»» valandų darbo

RUSIJA TVIRTINA. KAD 
VICHY ATIDUODANTI 

NACIAMS LAIVUS.
Nors Francuzijos atsto

vas Washingtone užtikrino
. . ., . . . musu vyriausybę, kad Mas-sąvaitę n- apnltob kompani- kaItinima/ buk Vichy

valdžia atidavusi Hitleriuiju Delnus. Darbininkų san 
tokius su darbdaviais regu- 
liuoia šalies įstatymai, todėl 
uniiu kontraktai nereikalin
gi. Galimas daiktas, kad ka
ras pakeis ir pačias unijas.
DRISKĖ TURĖJO $50,000

New Yorko policijon at
ėjo apdriskusi senukė ir

apie 40 Francuzijos karo 
laivų yra grynas prasimany
mas. rusai vistiek tvirtina, 
kad Francuzijos laivai yra 
atiduodami vokiečiams. Vė- 
liausis pranešimas iš Mask
vos sako. kad keliuose Fran
cuzijos uostuose

yra, būtent:
Prezidento vietai — adv. 

F. J. Bagočius,
Vice prezidento vietai —

J. K. Mažukna.
Sekreoriaus vietai — Dr.

M. J. Vinikas.
Iždininko

K. P. Gugis,
Iždo globėjo vietai — E.

Mikužiute.
Iždo globėjo vietai — S. 

Mockus.
Daktaro kvotėjo vietai— 

Dr. S. Biežis.
Dabartinė Pildomoji Ta

ly ba susideda iš skirtingų 
pažiūrų veikėjų ir ja galima 
pilnai pavadinti Koalicine

tų išlaidas kare tikslams, ir 
tas. kurios bus išleistos da 
per 1942 ir 1943 metus, 
šimtas keturiasdešimts bi
lionų dolerių per 3 metus! 
Jeigu daleisime, kad Jung
tinėse Valstijose yra 130 

vietai — adv. milionų gyventojų, skaitant 
vyius. moteris ir mažus vai
kus. ir kad visi iie turi tą ša
mą sudėti, tai kiekvienas tu
rėtų duoti apie 81,200.00.

TIES VIEŠKELI I 
ALASKĄ.

Amerikos-Kanados karo 
taryba nutarė tiesti vieškeli 
iš Jungtinių Valstijų i Alas- 
ką. Jis eis per Kanadą, pro 
tas vietas kur randasi Ka
nados aeroportai, ir kainuos 
apie 830.090,000. Kanados 
premjeras Mackenzie King 
pranešė parlamentui, kad 

, Kanados ministerių kabine
tas ši planą jau užgyręs. 
Apie 150 Amerikos armijos 
inžinierių jau išvyko i Al
bertą tam vieškeliui planų 
daiyti ir traukiniai tuoj pra

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮS
TA NETEKĘ 1,500.000 

VYRŲ.

Berno (Šveicarijos) ži
niomis. Berlynas oficialiai; 
paskelbė, kad nuo pereitų 
metų birželio 22 dienos iki 
šiol vokiečių armija Rusijos 
fronte prarado 1.500.000 
vyrų. Į tą skaičių Įneina už-
mušti, sužeisti ir prapuolę [’ėsią vežti mašinas ir įran-

"jokios žinios sius to kelio darbams. Dai —
Tai yra pirmutinis vokie- prasiėesią nuo Port St. 

čių valdžios oficialus piane- J°hn. B. C.
nuostoliu ; — ..

Vaikas nušovė vaika.
simas apie jos 
lytų fronte.

Bendrai imant, kiekvie- IJi irižiurėję, kaip “muv- 
nai karo dienai išpuola po ing-pikčiuose” banditai šau- 
1,000 vokiečių užmuštų. Josi. du maži vaikai Roxbu- 
3,600 sužeistų ir 200 pia-

vokiečiai puolusių. . , . .
Bet privačių šaltinių ap

iyje susirado po revolveri ir 
nutarė išbandyti, kuris jų 
geresnis šaulys. Vienas jų 
buvo 13. antras 10 metų 

Vyresnis šavė jau-
ižo f į js įne loiToba- J^ti įsteigė mokyklas, kui ... - • , • —•pi dile.e, Kdfi to j_Ob Kdin a , • • ;urjn;nkus skaičiavimu, vokiečiu nuo

riu esą pavogta 8o0,000. Po- '2*Ohind .. a;<? JUnninKUS .. . - , Hvimihni nmzijnic
bciia upnorėio tam tikėti Francuzijos laivus operuoti. sA0,llal. tui etų but dvigubai amziatto. je jd tan tikėt. , uo«te neokuouo- didesni, tai vra, apie 3,000,- r.esmajam i galvą ir uzmu-bet patinnejusi dalyka įsiti- A«UJoyo uoste, neoKupuo- : - ‘
lino. kad šita driskė neme- ‘°J. Įrancuzijoj, vokiečiai suzeutų
lunia ii vadinasi Wi«< AHcp jurininkai dabar esą ruošia- prapuolusių.J XtųAmžiaus?Po- mi 26300 tonu talpos f ran-i Maskvos bolševikų laik- roiicijo- žiniomis, apie

• , • • . cni-tnirkAin “Dunkd-

ir j sė jį.

Jonės. 70 
liciia suėmė jos biznio part- cuz0 
nerį, tūlą Hacsett’ą. Jo kam- 0ue 
bary įasta keliolika jos ban
kų knygučių ir testamentas, 
kuriuo jis turėjo gauti 815,- 
000 no jos mirties.

šarvuočio 
Įgulai.

PUSĖ GRAIKU TAUTOS 
IŠMIRSIANTI BADU.

Maskvos bolševikų laik- Policijom 
įasčiai skelbia, kad vokie- 6.000 svetimšalių priešų 
čių armija praradusi iau Massachusetts valstijoj vi- 
hpie “10.000,000' vyną. Ži- sai neužsiregistravo, kaip 
noma, niekas tam netiki. to reikalauja Įstatymas.

Prezidento Roosevelto Į- 
sakymu, visi valdžios trio- 
besiai Washingtone ir ki
tuose miestuose bus saugo
dami nuo galimo sabotažo, l

Kairo žiniomis, Graikijoj 
mirė nuo bado .jau 200,000 j 
žmonių, ir graikų veikėjai 
bijosi, kad gali išmirti j 
3,000,000, kas reikštų pusę J 
visos graiku tautos.

MEMBZR

01 R POLIO
“The |>iirji»»e nf the l.HOeialhin ahall 
he In help pre-er,e :he Meal« and 
tradRinas <»( onr riuiirrj, the l'niteo 
States ot America. t«, re,ere Its lans
and ln»pirc ntkers te restpeet and obey 
(hem. and in all way, In aid in makint; 
tkis cnnntrr srreater and better“

bent tiktai su savo dusuliu... Su juo ir ba- kinga... Jam visai neiti nėjo nei žemė, nei 
ruoši, kai kantrybės pritrukstu, bet koks kaip jis vienas be senuko gyvens... Ir pats 
čia griekas. kad ji* dūšios neturi? Vis tiek. sau net negalėjo patikėti, kad reiks be se- 
kaip su šunimi: jis loja, ir ii palo jojai... nuko gyventi. Atrodydavo, kad visą laiką 
Tai ką čia Dievui Į ausį pasakosi? Supyks taip bus. Nebent jis užaugs, pinigų užsi

dirbs. trobele pasitaisys, kaimo nebijos, ir 
gerai bus... O tas kaimas kažko vis labiau 

•j-- . - ?iaušėsi prieš jį. Net ir tie, kurie anksčiau
Pll<3eJ°- buvo jam geri, dabar šnairavo.

—O vienas reikalas gal ir atsirastų. Bo- —Kokio galo jiems reikia?—galvodavo 
bos. gali sakvt, kaip ir neturėjau,—kiek berniukas.—Ko jie šiaušiasi?
čia ta mano Barboia. amžiną atilsi, ffyye- jr pra(Jėdavo dūkti po kaimą, kad net 
no.—o vaiką vis dėlto užauginau... Reik-' kaimas subruzdavo. Tada Vincė pa
tu ii aprūpinti pnes mirsiant, nes jus vis t,enkintas būdavo. Bent turi ko šiauštis, 
tiek įuo nepasirūpinsite. Išgulsite našlaiti i
i svietą, o kur jis pasidės? * O jo senukas vis labiau nyko. Tiktai

Senis snstoio dusulv* užėmė kvaua 1 Vincė t0 nepastebėjo. Ir gerai gal buvo.benk uzeme k\apą. ■ Jeigu butų pastebėjęs ir supratęs, kad
—Nebijok, galas negnebs to tono nas- neužilgro teks jiems skirtis ir jis praras 

laičio. verčiau savimi pasirūpink, seniui vienįntelę savo prieglauda, gal but, pirma 
sprenksint. pasakė Kubiliene. Jis ir da- jaįko butų jj prislėgęs artėjančios vienat- 
bar kažkur valkiojasi.... , vės baubas ir išplėšęs jaunystės nerupes-

—Kur nesivalkios, jei jus kaip varnos tingumą. O dabar—krenksi. tai krenksi 
kranksit.—atsipeikėjo senis.—Aš gi ir sa- senukas — didelis čia daiktas! Jis visada 
kau. kad gal ir reiktu klebono... Kaime krenkšdavo. Ir visada toks pat senas bu- 
man valakas žemės priklauso... Su savim davo! Čia jam koją geidavo, čia dusulys 
jo neišsinešiu, o jums nereikia, jus ir savo kankindavo, čia kažkoki diegliai i šoną 
turite... O mano Vincukui, kai užaugs, ir Įsimesdavo... Kur čia supaisysi, žinai, se- 
labai susigadys... Tai ir sakau reikia pa- nas!... Ir Vincei maža rūpesčio buvo. 
prašyti klebono, kad jis mano Vincelį pa- Temstant negalėdavo ištverti trobelėje, 
globotų ir jam mano žemę atiduotų, kai vakaro prieblanda šaukte šaukdavo... Nu- 
uzaugs... t sibosdavo per dieną senio kranksimas, tai

Moterys viena i kitą žvilgterėjo. To jau kur čia neištrūks? Ir šėldavo po kaimą 
tai niekas nesitikėjo. Ar (ik nekliedi se- dažnai ligi aušros.
nis? Kas tai matė, atimti iš kaimo žemę ir Taip sugrvžo kartą auštant, per nakti su 
atiduoti kažkokiam benkartui! Kad bent pusberniais visokių eibių pridirbęs. Kad 
pats butų ėmęs, kai sugryžo, tai kitas rei- senukas neišgirstų ir nepradėtų bartis, ty- 
Kaias. t? naoar otuKaiuj uz.»i«ugiri© ir liai pravėrė duris ir riuselino » savo kampą, 
jam. mat. kaimo žemes draskyk ir ati- Tylu. Senukas, matvt. miega, visai negir- 
duok! Ne. totai jau nebus’.... Užtenka, dėjo. Ir gerai. Rytoj neatsimins ir nesi- 

bars, kad per visa naktį kažkur valkiojosi, 
įsirausė i guoli ir pats stengėsi užmigti.

dar. ko čia, seni. lendi be reikalo...
Paskui, kiek pagalvojęs ir atsikvėpę

kad tave gražiai nukarsinsim.
Taip moterys sumetė, bet nieko seniui 

nesakė. Senis ir nepastebėjo jų susirūpini
mo, ramiai tęsė savo kalbą:

—Tai ir sakau, kur dings mano Vince
lis, kai aš numirsiu?... Galvojau, galvojau 
ir sugalvojau... Kai turės žemės valaką, 
kiekvienas Į žentus priims, ir atras gal tė
vą ir motiną, kurių neturėjo... Tai ka. kai
mynėlės, ar priimsite mano \ incę i žen- ]angeĮį veržėsi neaiški aušra, 
tus.^ Nepilkas ateis, valaką su savim at- slankiojo šėma sambrėška.
sines— Vincė pakėlė mieguistą galva ir atsirė-

Moterys ir visai nesmagiai pasijuto. mė ant alkūnės. Nieko nematvtj. Isiklau-
—Kur gi, mat, toki!—viena, kita burb- sė... Širdis neramiai plakė... Nieko negir- 

telėjo. dėti... Lašai nuo stogo laša... Neiškentė,
—O koki?—atsirėmė ant alkūnės senis, pašoko iš gulto, pribėgo prie senuko lovos, 

—Tokio, pamatysite, aplinkui negalima grabalioja drebančiom rankom. Nieko 
bus rasti!... nėra.

—Taigi!—sutiko moterys, skaras užsi- Kur gi jis dingo? 
traukdamos ant akių. • Ir čia ryto prieblandoje pamate senuką

O seni vėl dusulys pradėjo smaugti, kad prie krosnies atsirėmusi ir galva užvertusį, 
net akyse aptemo. tarsi norinti atsikosėti ir negalinti.

Tuo laiku moterys viena po kitos paty- —Tėtuk! — nesavu balsu suriko ir tyč
iomis išdūlino pro duris. Ir sugalvojo <ri re senuką už lankos, 
senis prieš mirti tokią šunystę kaimui iš- Ranka buvo šalta, sustingusi, 
klėsti! Nesulauktų jo galva! Tegul žinosi!: šaltis nukrėtė Vincę. Žvilpterėio i vei-

Senis, atsikrankštęs, apsidairė ir tarė: ~ išvedus akys. Ir tokios klaikios.
—Tai ka. paprašykite, tegul parveža j « • , „ . . .

kunigą!... Sutvarkysiu šitą reikalą, kokius ?U-P-^°T n.at^0^°: Baisus siaubai visą 
raštus parašysiu, ir galėsiu ramiai numirti. ?,HKr,ete- vienu mirksniu viską supra o.

Bet žiuri - nieko nematyti. Ar ir vėl K,aikuma s^paude širdį, ir visas nutirpo, 
akys antararavo? Perbraukė per akis. ne, Ats^e! kė jęs puolė pro duris.—durys
štai aiškiai mato stalą, suolą, o kur gi tos bgi galo atidarytos,—ir vienmarš-
motervs dingo? Kaip šešėliai sutemus iš- basas, pasileido nėr kaimą,
nyko. • 1 —Senukas mirė! Senukas mirė!—šau-

—Varnos!—suprato senis. — Be reika- ka’P Per ffaisr3- 
lo tik prasižiojau!... Kaimas jau kėlėsi. Vienur, kitur trink

sėjo durys, girgždėjo klumpės per sniegą. 
H- i Ūkininkai prie šuliniu girdė arklius. Putė

Parėjusios Į kaimą, moterys papasakojo vasaris vėjas, girgždėjo svirtys. Vienas ki- 
vyrams mirštančio skerdžiaus užmačias, tas, išgirdęs berniuko riksmą, semdamas 
Kaime kilo visuotinis pasipiktinimas. j vandeni, abejingai atsigrįžo ir burbtelėjo:

-To dar reikėjo! Ar negana, kad l?' Palaidofim! Ko iia.staugi?
gražiai karšinau? Nesulaukta io galva! k.ad “

Ir Į skerdžiaus trobelę retai kas užklys- »lekU?-ir rauna, pyle į lov, arkliams 
davo. Nebent pažiūrėti, ar dar nenumirė.

Tiktai kažko baisiai neramu buvo. Nieka
da taip tvlu trobelėje nebūdavo. Nei pelė 
nesukrebžda. Tiktai lašai nuo stogo laša. 
O senuko visai kvėpuojant negirdėti. 

Subrazdėjo savo guolyje. Gal išgirs?
Ne. . Jokio garso.
Ir nvkus nujautimas suspaudė širdį. Pro 

Trobelėje

Apie kunigą kaime vengdavo prisiminti 
Jeigu senis ir pareikalaudavo, tai vienas spi 'ilgo 
atsakymas būdavo:

—Gerai, gerai!... Panešime!... O gal ir

išlėkti?—ir ramiai 
vandenį.

Vincė sustojo vietoje, kaip stulpas. Už
šaukti daugiau negalėjo. Tirpo 

sniegas apie pamėlynavusias koias. Bet 
i šalta nebuvo. Tiktai kultinėje kažkas bai-

pats pasveiksi?... Kokia čia tavo liga!...
Žinia, jokia čia buvo liga, tiktai senat

vė. O nuo tos ligos dar niekas nepasveiko.
Nesitikėjo pasveikti ir skerdžius. Bet ir į laimė ji ištiko, 
apie mirti negalvojo. Jei dusulys nedusin-'

šiai degino. Ir staiga pei- veidą pradėjo 
riedėti ašaros. Tylios ir sraunios.

Tik dabar jis suprato, kokia didelė ne-
(Bus daugiau)

I /
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“Vaje!
aš nežinojau kad 
bankos knygutė 

gali sustabdyt 
kulkas!”

ŽIBIOS IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS LIETUVOS

Gautos Laišku per Lizboną.

Kolchozo Komisaras 
Nuteistas Sušaudyt.

Iš Kuibyšiovo praneša
ma, kad “Kominterno” kol
chozo komisaras V. M. Vla- 

nuteistas sušaudyt

Kaip Toli Eis Japonai?

sov uz
KAIP NACIAI VILIOJA
LIETUVIUS HITLERIO 

BAUDŽIAVON.
Jau buvo rašę, kad Vokie

tijos reicho komisaras “Ost- 
landui” paskelbė paragini
mą jaunuoliams stoti į vo
kiečių organizacijos “darbo

taip pat apiupinami apskri- apsileidimą. Viasovo apsilei- 
ties kooperatyvai. Didesnių dimas buvęs toks, kad jo
sunkumų prekybai 
transportas.

sudaro vadovaujamas kolchozas 
j ristatęs valstybei tik 530 
tonų grudų, kuomet jam bu
vo paskirta pristatyti 730 
tonų. Dėl jo apsileidimo, 90

TIKRAI GALI JAS SUSTABDYT! 
Nes daugeli;, tų dolerių, kurie 
jus vardu sudėti bankose vra pa
skolinti Dėdei Šamui pagelbėti 
nupirkt bombanešius. kariškus 
Iii \ us kad sustabdyt Ašį.

Pavyzdžiui, 37% depositų nuo 
Massachusetts Mutual Savings 
Bankų sudėta į valdžios bondus. 
Prirengta pabudavot’ 8.750 bom 
banešių arba 10 geriausių kariš
kų laivų!

RAGINA SĖTI DAUGIAU 
LINŲ IR BULVIŲ.

“Lietūkis” skelbia, kad hektarų (apie 222 akrų) pa- 
tarnybą.” Dabar yra gautas Lietuvos ūkininkai turi sė- sėlių likę nenuvalyta ir 70 
pilnas šio atsišaukimo teks- menis pristatyti jam. Tie- tonų grudų supuvę. Be to, 
tas. kuris skamba taip: riog pristatyti sėmenis alie “Kominterno” kolchozo gy-

“Užsirašykite reicho dai- jaus fabrikams neleidžia- vuliai nebuvę liuobiami, to- 
bo tarnybai Vokietijos rei- jąa. “Lietūkis” praneša, kad dėl kilusi gyvulių epidemi- 
c-he! Darbo tarnyba yra linU auginimą reikia palai- ;a. sunaikinusi 12 nuošim- 
garbės tarnyba’. Reicho kyti ne tik dabartiniame ly- čių visų galvijų -ir 19 nuo- 
darbo tarnyba tautinės ben- gyje, bet ir ko labiausiai iš- šimčių avių.
druomenės dvasia išauklėja plėsti, nes linai esą būtina ę.;tninn .4r=itik-imnjauniem- vyrams tikra dar- tekstilės žaliava. . =.1.t0.kly atsitikimų bolse-
jauniems \yianu> uai . »» tain n«r >.r« 'lklJ°J labai daug. Žemesbo pažiūrą. Fizinis darbas, Lietūkis taip pat pi a- . , rinkamai
sportas mokymas ir drau- neša. kad ateinančiai pa va- ., amai prizu ei.poną., monyma. uiau tiktai tikras savininkas. So-
giskumas išugdo vyto kūną sano .sėjai ūkininkai luti ap- vfe savininkus

U. S. S.

O C CAM
••.SOLtoO*.

Beveik visos salos Pacifiko vandenyne jau užimtos japo
nu ir pažymėtos juoda spalva. Juodos rodyklės šiame že
mėlapy parodo, kad dabar japonai gali pulti Australiją, 
Indiją ir siekti iki Afrikos, arba jie gali eiti Į šiaurę ir grie
bti Sibyrą.

Iš Amerikos Raudonojo Kryžiaus Veiklos.

PACIFIC

cueus*

PASIKORĖ ADMIROLO 
DUKTĖ.

Washingtone pereitą 
penktadieni pasikorė savo 
namuose Rusijos barono 
Korfo našlė, buvusio Ame
rikos viceadmirolo Reypeno 
duktė. Jos gydytojas sako, 
kad paskutiniais laikais ji 
buvo labai nusiminusi dėl 
suirusios savo sveikatos.

RUSAI APSUPO ORLĄ.
Maskva praneša, kad ni

šų armija apsupusi Orią, 
kur vokiečiai turi Įsitaisę 
labai stiprią poziciją.

pajieškojimaT

ggT TU I)A XEVSSKAS! 16% 
sudėta į visuomenės naudojimą 
pagaminimui spėkos laimėti ka
rą ir j gelžkelių bondus palaiky - 
mui gero susisiekimo. Kiti t<>%. 
į nejudomo turto mortgičius. di
džiuma tų pagelbi įrengi namus 
apsaugos darbininkams.

Taipgi, išimant pinigus iš Ran
kos nupirkti bondų. reiškia pa
imt iš valdžios su viena ranka, 
atiduot juos atgal su kita. Lai
kyk savo sutaupąs bankoj neju
dinamais.

nauja tautai ir pats sau. Tuo Pravyti tiesą galima. avi- j, j ,
budu reicho darbo tarnvba gu ūkininkas turi blogą sėk- . ( u^tl4 tuo
ouuu re«uio uaroo s m nos. mėses n kitų valgomu-
musu Fiurerio Adolfo Hit- lu TietuKis gaus ją - daiktu p«ibd™a« na 
leno valia yra didelė tauti- pakeisti geresne, bet už pa- J* , . •: ’ " e v ,? ne
nes bendruomenes auklėji- keitimą jis galis paimti 10 - __
mo mokvkla. nuoš. pristatytos sėklos.

“Reicho darbo tarnyba Taip pat reikalaujama pa- 
1942 metų pavasari telkia didinti mažiausiai 25 nuoš. 
savanorius iš Estijos, Latvi- bulvėmis apsodintą žemės 
jos ir Lietuvos generaliniu plotą. Bulvių sėklai nebusią 
sričių. Tuo budu jauniems galima gauti “norimame 
vyrams, gimusiems 1920- kiekyje” todėl ūkininkai tu-

RUMFORDE BUVO DI
DELIS GAISRAS.

Reikalingas svetimų kalbų 
žinojimas.

Iš Amerikos Raudonojo Rumford> Me. - Pereitą 
to?e X? ptane^ ritokfu ^’ai‘« Čia sunaikim°

Anglai Pasitraukė ', Kryžiaus informacijų'skyj Finish Co' dlrbtuvę' Nuos_

ONA ZEROI.IS pajieškau dėdės 
CHAS PETERSONO, jis gyveno se
kančiu adresu; % Moose River Co. 
Camp: 3, Qhio. N. Y. Ji serga ir nori 
surasi savo dėdę. prašo atsišaukti ir 
seserj. Kas žino kur jie randasi, pra
šau pranešt jų adresą. (3)

Mary Zerolis
36 Moseley st., Dorchester, Mass.

Pajieškau draugės Petrusės Pihri- 
naitės. Buvom ant burdo sykiu I>»w- 
rence. Mass.. po vyru pavardės neži
nau. Malonėkite atsišaukti. (Ž)

Anastazia Bučienė
102 Sherman st., Gardner, Mass.

APSIVEDIMAI.

iš Ranguno.
Visi Įrengimai ir sandėliai 
su medžiaga sunaikinti.
Pereitą sąvaitę anglai pa-

j riuje reikia lingvistų, kurie 
pažĮsta daug kalbų. Pasku
tinėmis dienomis Raudona
sis Kryžius yra gavęs alba
nų, arabų, armėnų, čekų,

toliai siekia $100,000.

EŽIO PINZA AREŠ
TUOTAS.

Slaptieji valdžios agentai
1922 m., duodama proga U paruošti sėklai savo pačių =jtraukė jau ir iš Ranguno. 
tarnauti Reicho darbo tar- bulves. Rangunas vra Burmos sosti-
nybos eilėse. Telkimas vyk- Lai dėl žemės ūkio masi- ng jr vartai j Burmos kelią, 
sta savanorišku Įsipareigoji- nU>. tai patariama jas apžiu- kurjuo buvo siunčiama karo
mu vieneriems metams. >’ėti ir atremontuoti žiemos pagajba Kinijai. Japonai
Darbo tarnybos laikas bus metu. Atsai ginęs dalis e>ą Buvo jau apsupę anglus ir
atliekamas reicho teritori- galima gauti, bet reikia pa- tjes Rangunu, bet anglams
joje- Į6?1“ Pažymėjimą, kad ta- pa„-ko g tu -ląstų ištrukti, I j' r„ vįenas Įenku trraDa-

“Kandidatai. kurie nori tai būtinai reikia. Toki pa- nes ie turėjo amerikoniškų,^  ̂ 2 “ lenkų gi apas,
Įsipareigoti reicho darbo žymėjimą duodą apskričių tankų tUo tarpu kai japonai:
tarnybai, turi iki 1942 metų žemes ūkio vadovai. tokių pabuklų tenai da ne- ■ • ■ ’
sausio 31 d. užsirašyti pas

olandų^ suomių, francuzų, pereitą savaitę suėmė New, 
graikų, vokiečių, madžarų, Yorko Metropolitan operos 
italų, maltėnų, lenkų, mmu- dainininką Ežio Pinzą. Kuo 
nų, slovakų, sirų. žydų ir jis kaltinamas, nesakoma.
serbų kalbomis laiškų. ------------------------------- —

Kalbų vertėjais Raudo
najam Kryžiui dirba be at
lyginimo. Taip tokių vertė-

Pajieškau tikslu apsivedimui rim
tos merginos, amžiaus nuo 20 iki 31 
metų; as esu vaikinas 31 metų, rim. 
tas, nevartoju svaiginančių genmų. 
Su pirmu laišku prašau prisiųsti sa
vo paveikslą. Plačiau paaiškinsiu per 
laišką. A. P. (Ž)

177 Euclid avė., Toronto, Canada.

40 akerių žemės
Parsiduoda gera žemė, .derlinga 

lygi, biskis miško, arti cementinio 
kelio. Labai saugi vieta karės laiku. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku.

CH. KALVITES (2)
i R. D 1, Box 54, Frenchtown, N. j.

vienas Danijoj ministerio 
vienas lenkų pulki-

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardų

20 AKERIŲ FARMA
8 ruimų namas, elektra, miesto 

vanduo, visi įrengimai, ant Steito 
kelio. Parsiduoda pigiai, savininkas 
Californijoj. Susirašyt su savininku 
galima Uk laiškais. Rašyt: (2)

Mrs. Clara Tautkus,
% Mrs. Wna. Casey

R. F. D. New Preston. Conn. 

Petronėlė Lamsargienė

KODĖL ŪKININKAI
PERKA MENISKUS 

PAVEIKSLUS?

1 • 1 1 • 1 11 ••'I • IsJlIIl?* II ljdDrtlO. dUjC ICipd OII »<4iuų, . , I ninkas, kuns kalba rusiškai, visokių augalų lietuviškai, angliškai
DUVO atsigaoenę. franeuziškai. vokiškai, is- jr lotyniškai., ir paaiškinimai kokias

.. . ... . ligas gydo »r kaip reikia vartoti.Istiukę 1S japonų sląstų, paniškai, čekiškai ir bulga- (Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Burnos I riškai.

PATRIOTIŠKAS BUDAS tau
pyt pirkimui bondų kožną mo- 
kei.tie> dieną, to prašo jūsų val
džia. Kad padėt jums tame. mes 
suformavome Victory Kliubus. 
Kožnas narys atideda dalį savo 
uždarbio kas sąvaitę pirkimui 
bondų. Kaip tik sutaupai reika
lingą dalį Rankoje. Banka auto
matiškai nuperka jums bondą ir 
vėl jus galite pradėti taupyt 
dėl antro.

Jstok šiandien. Trenk diktato
riams sų abiem kunaščioms!

sričių komisarus, o jų telki
mas gali buti atliktas dar, ~ . . . , _• 1040 Jį ii. PAVEIKSLUS? anglai pasitraukė

• * -j • "• - i j t- giiumon i’- susiTuncė su ki-į Valstybės Departamento geriaesi» ria-sti Money orderiu, arbamas teikia sncių komisaru Buvome rasę, kad Kaune ^. .. . r> ' g i * v«iK;ni/voi g. popierinį dolerį laiške. Adresai Mįstaigos ir Reiehsarbeitį suruoštoje dailės parodoje ,,K’7"ne anglai, kalbininkai n Kongreso ’į,KAI.,nsKAS
dieni Verbindungbfuerer, buvo nupirkta daug kuriniu fa!tos! Pal,k? japonams tflt- RnjgV ’o tarnautojai taipgi 2« w. fourth srjEgT
Ryga. IVall str. 26. Registrą- ir kad paveikslus pirko vpač t,al.Kr.lu'“us ,r P*1*”“1- P1’1 vT
cijas biuras Kaunui yra ūkininkai. Dabar gauta pri- ';lzl"J1 aliejaus rafinenja i zini kaip svetuną kalbų vei-
Daukanto 13.” Pasirašė - ratinių žinių, išaiškinanėių b?™ susprogdinta ir sude-• tėjai. ___
Lohse. ši reiškinį. Be ūkininku, ku- ?!n a' ?una!' , Kiniečių rinkliava.

Tenka pastebėti, kad or- rie pirko paveikslus grynai !™«os. Dideli sandeliai mai- •
ganizacija “Darbo tamyba” grožio pamėgimo vedini, at- ~t0, diapanų ir kitokių gėry- suoreanizave rinkliava 
(Arbeūtsdienst, yra grynai sirado ' visa'eiiė ūkininkų.
\okietijos n vokiečių į- kurie žiurėjo i paveikslus din j K tiR b (Jai Jie pradėjo ją didelėm 
staiga. Jeigu .atsmaukime kaino vertes objektą. Kepa- vfcR ^nak' iškilmėm kiniečių mokyk-
sakoma, kad jaunuoliai au- sitikedami nei vokiečių ,' ’
klėjami “tautinės bendruo- markės, nei tuo labiau rusų Kinla- 
menės” pagrindais, tai rei- mblio patvarumu, žmonės 
kia atsiminti, kad ta tautine metėsi pirktis paveikslų, ku- 
bendruomenė yra vokiečių tie turi pastovią ir nuo pini- 
tautinė bendruomenė. Pa-. go nepriklausomą vertę, 
galiau, reikia atkreipti dė-
mesi. kad jaunuoliai bus 
siunčiami darbams ne kur 
kitur, kaip Vokietijon.

ŠIAULIUOSE VEIKIA 
KELIOS AUDEKLINĖS.

VILKAVIŠKIS—GRIU
VĖSIŲ MIESTAS.

Apie Vilkaviški laikrašti?

JSTOK | yiCTORY KLUBĄ

Taupyk Honda ms kožną l»odę.

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,; 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.'" 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius ! 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gėrį 
patarimą ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENfi '•
Kanados doleris dabar tik 80 centų.} 48l4 B. W*ter SU, PlrilaMpMa, Pa.' 
Kaina su prisiuntima $1.00. Pinigus —.—~ — ------------------ ——-—

• ; SKAUSMAI ? ’ —
Greitai paIen<vi na tuos skausmus Pun
Expelietis, kuris yra stebėtinu liniroentu ir 
kuri naudoja tūkstančiai zmon»>. Virš 
milijonų bonkučiu parduota, kas liudija jo 
naudivupjrna. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expe<lerio su Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-EXPELLER

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių, 

paveiksluotas, eina jau 4-n metai. 
Kaina tik 50 centų metams.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 Ni 6-th st., Philadelphia. Pa.

so. BOSTON, MASS.

PARDUODU lTetŪvir
KUS BALANDŽIUS.

loj, kur buvo atidengti ge
nerolo MacArthui’O ir kinie- Juodgalyįai, rudgalviai, geltongal-
ClU kai'O vado Ciang Kai- dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą, 
šėko atvaizdai. Čiang Kai- geo. bendoraitis 
šek ir MacArthur kinie- 520 Wil»°n st-> w»terbury, conn.

ANGLIJOJ AUTOMOBI
LISTAI NEGAUS GA

ZOLINO. . .. .... ....................ciams yra didžiausi šio karo
Privatus automobiliai An- didvyriai, nes gerai muša » 

japonus.glijoj dabar gauna kuro 
160-čiai mylių per mėnesi.

7ALI PLAUKAI

Laikraštis “Į Laisvę” ra- Per gegužės ir birželio mė- 
šo, kad Šiauliuose veikia ke- nesi gaus tik 120-čiai mylių. 
Ii tekstilės fabrikai. Visi o nuo liepos 1 dienos visai

į “J Laisvę” rašo: Nors per Kaip žinome, ši bendrovė 
Užnemunę karas praūžė per buvo vokiečių Įsteigta su 
porą dieną, tačiau paliko tentui Rygoje visam “Ost- 

; skaudžių pėdsakų. Ypač landui” ir ji pasisavino vi- 
miestai šį kartą nukentėjo, -us su tekstile susijusius fa- 
tarp jų gana žymiai Vilka- ’ brikus ir kitokias Įmones.
viskis. JĮ šiuo metu galima -----------------------------------
pavadinti griuvėsių miestu.

1 Iš 1.117 namų pirmąją karo 
dieną Vilkaviškyje sudegė 

i 550. Be pastogės liko 645
i šeimos.

Dabar griuvėsiai valomi.
Miestas perplanuojamas pa
sai modernios miestų staty
bos reikalavimus. Šįmet 
miesto planavimą jau ma
noma užbaigti. Kadangi 

. šiuo metu didelė butų stoka, 
yra projektas pasiūlyti da
liai gyventojų, kurie su mie
stu nėra daug surišti, išsi- 

! kelti Į kitus miestus, kaip 
: Pilviškius, Virbali ir Ky-' 
bai tu c

Labai sinkiai Vilkavišky-Į 
i ie nukentėjo kooperacija į 
į “Žiedo” kooperatyvas dėl {
Į gaisro turėjo daugiau 2 milJ

Raudonasis Kryžius nori 
surinkti $65,000.000.

Raudonasis Kryžius yra
tekstilės fabrikai priklausą; negaus. Arklių ir šunų lenk- nusistatęs sukelti šio karo 
u(Jstland-Fasei" bendrovei ii-nčc ir Litnlrio vAiv-oiome non nnn fnn_tynęs ir kitokie “sportai” reikalams $65,000.000 fon- 

taipgi bus žymiai sumažinti, dą. Ši suma buvo paskirsty- { 
Reikėtų ir Amerikoj taip ta tarp 2,547 miestų ir mies- { 
padaryti. Vietoj lakstyti i telių. Ir iki kovo 7 d. buvo •

Automobilistas Pabėgo

rublių nuostolių. Jo nuosa
vybės ir prekės sudegė. Ati- Į 
daryta visa eilė krautuvių,!

Prašalink ŽILIS PLAUKUS 
ant visados. Vartok 

ROXY FOR GRAY HA1R
{ Naujas išradimas sugrąžins plau- { 
I kų spalvą taip kad atrodys natų- * 
J rališki į trumpą laiką. Su prisiun- J S timu $1.50. i

ROXY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVĖ 

CHICAGO, ILL.

REIKALINGA AGENTŲ
Vyrai ir Moterys, kurie norėtų 

užsidirbt pinigų liuosu savo laiku, 
pardavinėdami Alexandcr’s Pro
duktus t

ALEXANDERS CASTILE 
OLIVE OIL SHAMPOO naikina 
pleiskanas ir yra sveikiausias 
shampoo galvai plauti, parsiduo
da po 50 centų už 6 uncijų bonką.

ALEXANDĖR S H AIR KE- 
FRESH1NG TONIKAS dėlei 
plaukų stiprinimo.- parsiduoda po 
50 centų už 6 uncijų bonką. Agen
tam yra duodamas geras nuošim
tis ir mes produktus prisiunčiamv 
jums į namus. Norėdami daugiau 
informacijų rašykite:

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADM AY 

SOUTH BOSTON. MASS.

paskui futbolą, jauni vyrai jau surinkta $61,172,000.
turėtų mokintis vartoti ku-'Centro valdyba tikisi, kad ---- “
jus ir kastuvus. iki kovo pabaigos bus pa- g

siekta jau pilna $65,000.000 < | 
kvota.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

Vaizdelis parodo du New Ydrko policrnanu - šant sužeistą 
vaiką j ambuliansą. Jj ir jo ni«tiną šuva ijo automobi
lis kuris pabėgu nesustojęs.

Daug aukoja žydų orga
nizacijos.

Bostono žydų organizaci 
ja B’nai BTrith nupirko ir Į- Į Š 
teikė Raudonajam Kryžiui 
pilnai Įrengtą motoru varo
mą kilnojamą virtuvę. To
kias pat virtuves aukavo 
Cambridge’aifs, Washing- 
tono ir Indianapolio žydui 
organizacijos.

$25,000 Rytų Indijos 
gynėjams.

Raudonasis Kryžius nu
siuntė savo skyriui Olandi
jos Rytų Indijoj $25,000 
kraujo transfuzijai ir kito- S 
kiai medicinos pagalbai fi- g 
nansuoti. Be to, Raudonasai 
Kryžius nusiuntė tų salų 
gynėjams 2,400,000 svarų 

j spragintų kviečių

-X

’l

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert's XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREW1NG C0., Ine.
81 LAFAYETTE ST, 
WORCESTER, MASS.

TELEFONAS 
Worcester—5-4334

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Maaa. TaL SOUth Boston 2271.



leftas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 12. — Kovo 18 d., 1942 m.

Moterims Pasiskaityt
Raudonojo Kryžiaus Darbininkes

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

H
KNYGŲ

PAAIŠKINIMAS CHI- 
CAG1ETEI.

“Keleivio” num. 6, Mote
rų Skyriuje, gerbiama Chi
cagietė be reikalo užmeta 
Detroitiečiui. buk jis noris, 
kad vargšės bemokslės atei
vės motinėlės išspręstų toki 
svarbų klausimą, kokio ne
įstengia išrišti nei didžiausi 
pasaulio mokslininkai. Ko
dėl nesubrendę vaikai tuo
kiasi, tam yra daug Įvairiu 
priežasčių, kurias moksli
ninkai, be abejo, žino ir to
kiai santuokai yra priešingi. 
Beveik visi lyties klausime 
specialistai priešingi nesu- 

mergaičių ve.dy

Aš girdėjau per radiją 
pranešimą, kur 17 metų 
mergaitė klausė patarimo, 
ką jai daryti, kad motina 
draudžia jai tekėti. Ji vai
kiną myli ir labai nori “že
nytis.” Ar jai bėgti i kitą 
valstiją ir be motinos leidi
mo susituokti, ar ne? Radijo 
vedėjas jai šitaip atsakė: 
“Brangus kūdiki, pirma ge
rai apsvarstyk, ką manai 
daiyti, kad nereikėtų gailė
tis kada jau bus per vėlu. 
Tu esi dar tik kūdikis ir vi
sai perjauna teketi už vyro. 
Tavo motina nori tave tik 
apsaugoti: klausyk jos. Ta-

brendusiu mergaičių ve.dv- ^^gaitei visur rei-
boras. Jie visur reikalau s I*?1“1®?, jevu patarimas, 
tokiu įstatų, kurie drauste Xesuzek* tų sirdz,ų. kurios

»x i
v . < -1.

Tą South Bostono dalį, kur randasi “Keleivis,” valdžia 
paėmė krašto apsaugos tikslams. Visi gyventojai ir bizniai 
turi iš čia išsikelti. “Keleiviui” taipgi reikia keltis kitur. 
O jis turi labai daug knygų. Kad nereikėtų jų kraustyt ki
tur, leidėjai nutarė pasiūlyt jas savo skaitytojams nupi- 

< ginta kaina.

Kas prisius vieną DOLERI, tas gali išsirinkti knygų iš 
žemiau paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.

Kas prisius $2.00. tas gali pasirinkt literatūros už $3.00. 
Knygų galima pasirinkti kiek patinkama—už $5, už $10 
ar daugiau.

Taigi prašome šiuo pasiulymu pasinaudoti. Jus Įsigysi
te knygų ir “Keleiviui” padėsite persikelti.

Bet prašome siųsti užsakymus tuoj, nes kai kurios kny
gos jau baigiasi. Persiuntimo lėšas apmokės patys leidėjai.

Kurie prikalbins naują “Keleiviui” skaitytoją ant metų, 
tiems duodame knygų už pusę dolerio.

Knygas prašom rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.

kūdikiams tuoktis, kurie ne 
kunu nei protu nėra tam da: 
subrendę.

tave tikrai myli ir kuriom- 
vien tik tavo ateitis ir gero-

i ve mpi.
. . • Kultūringi žmonės mano,

Gerb. Chicagietė klausia , ^ad 17 metų mergaitė dai 
kodėl aš pats neišsprendživ kūdikis ir periauna tekė-

AR BUVO VISUOTINAS j TVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnas, 

Į kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti ? 

> Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
' žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- susituokti. j gali būt gerų norų žmonės, bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos

Dvi chieagietės Raudonojo Kryžiaus darbininkės demonstruoja mažuti ambuliansą vie
nam ligoniui vežti. Tokie ambuliansai butų vartojami oro užpuolimo metu sužeistiem vežt.

tymas buvo išleistas ir Mas- dą, kad jų mergaitės atei-j patyrusiems asmenims. J 
sachusetts valstijoj. Taigi čiai daug geriau

Moterys, jei jos tik butų su-. tėti, todėl jQ-ms reikia duoti 
sipratusios ir organizuotos. : pilna valią “ženytis.” Tai 
galėtų daug ką šiuo klausi-. vį<aj ne lyties traukimas, o 
mu atsiekti ir, gal būt, is- ; išdykumas ir klaidinga 
spręsti. tė\"ų pažiūra į gyvenimą.

Chicagietė klysta many-į Kodėl jau subrendę jau
dama, jog čia reikia dide-. nuonai tuokiasi ir mylisi, tai 
Iių mokslinčių. Tą atlikti į vįsaj kitas klausimas, ir nei
gali visai nemokyti, tik tą:aš nej gerbiama Motina , . .-
įeikalą suprantą žmonės. Į apie tai nerašėm. Tą klausi- kime tevai gah Pneitl is^a~ >Ų pu*lų‘________________
Moterims rūpintis apie savo' ma patį gerb. Chicagietė ~~Z - irm? ,
dukterų gerovę yra natūra- gana gerai išrišo. Aš nesą- KAli /IŠ ZIL RIL Į SLA KUV KI MU S
iiskiau. nes jos jas pagim- kjau jr nesakau, kad su- ---------------
do ir auklėja, o tėvai tik brendusitms turėtų būt Su kovo pirma diena pra-1 adv. Li nkaitis; ar vice-pre- 

draudžiama tuoktis. Bet aš sidėjo ir balandžio 30 diena zidentu bus J. K. Mažukna, 
?akiau ir sakysiu, kad pien- baigsis SLA Pildomos Ta- ar Kerševičius: ar sekreto-

Kai kam gali išrodyt pra
stas toks Įstatymas, kuris, 
tėvams sutinkant, leidžia 
tuoktis 13 metų amžiaus 
mergaitei, kaip Ne\v Hamp
shire valstijoj. Bet gyveni- 

pasitaiko atsitikimų, 
kad 12—13 metų mergaitė 
lieka nėščia. Tokiam atsiti- visuomenės labui ir

į to-į bet šiandien gerų norų ne-
tuok-; užtenka, šiandien reikalin- tai kitų klausimų. į kuriuos negau 

i . • rn j-1 • . atsakvti jokis kunigas, yra nuosakiaii ku-! gas patu imas. i odei ir turi- ir ai;kiaiJ išdėstyti šitam veikale.
aitri Šituo; me balsuoti UŽ senąją Tary- Knyga be galo įdomi Kas žodis—tai 

° . -- i i faktas; kas sakinys—tai naujas ku-as {re rai i nes mes iau žinom, kad ni<n, <rriuva mak-sIas iržvilgsniu Įstatymas gerai Į bą, nes mes jau žinom, 
daro. kad leidžia nepilna- : ji turi daug patyrimo, 
metei motinai susituokti. Visi SLA nariai privalo

Viri Ntatvmai buna lei-: buti savo organizacijos sar- APIE DIEVĄ. VELNIĄ,

nigų argumentas griūva. Mokslas 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina .........................

duoną uždirba. Daug geriau 
išrodo, kuomet motinos rei
kalauja Įstatymų savo dūk- J jjUrnįam> santuoka turėtų rybos rinkimai, 
tem naudai. Man rodos, kad būt uždrausta istatvmu. Ir
nei viena mergaitė nesu
tirps iš karščio nuo “meiliš
kų” aistrų, jei jai bus Įstaty

aš manau, kad tai galėtų 
padaryti pačios motinos. 
Vienok aš nesitikiu to su
laukti. Tai tik mano svajo- 

Kaip savo nės įkvėptos Motinos strai- 
straipsnv Motina aiškino, psnio.
tai daugely atvejų mergai- ____
Tės ne “meiliškų” aistrų LEGALUS AMŽIUS SAN

mo keliu uždrausta tekėti
iki 16-18 metu.

traukiamos sulaukus vos 12 
—14 metų teka už du ar tris 
kartus senesnių vyrų, bet 
savo motinėlių prikalbintos 
arba spiriamos dėlei tūlų iš- 
rokavimų. Kiekviena moti
na nori turtingo, mokyto, 
arba gerą darbą turinčio 
žento: bet ne visos sutinka 
savo kūdiki seniams par
duoti. nors atsiranda ir to
kių, kurios dėl tuščios “gar-' shire,

TUOKAI JUNGTINĖSE 
VALSTIJOSE.

j KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje 

iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kios dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai. 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. Sl.lkl 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

,jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
ir (nupuolimas. šią knygą turėtų per- 

j skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
. 25c. Įjaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo

teris, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų giobą. Parašė 
kun. Geo. Totvnsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia._ 
Kaina ........................................ 25c.

tun
BEN-HUR.

Istoriška apysaka iš Kristaus lai
ku. Parašė Lew Wallace. 472 pusi 
Kaina ..................................... $2.00
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . — 25c.
BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos 
knygos neįsileidžia. Labai juokinga su 
370 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo priešu su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Jgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 282 poslapiai. Kaina__ _ $1.00

KUR MUSŲ BOČIAIGYVENO?
Biblija sako. kad pirmutiniai žmo

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kan 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma, 
laibai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c.

LIETIVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 

1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežiu® ir kaip šalis yra padalyta į 

yra vienatinė knyga, 
gimė Lietuvos: Res-

mus niaomos įaryoos na
rius. būtent:

F. J. Bagočius, prezid.,
J. K. Mažukna, vice-pr., 
M. J. Vinikas, sekret.,
K. P. Gugis. iždininkas,
S. Mockus, iždo globėjas, 
E. Mikužiutė, iždo glob., 
S. Biežis, Dr. kvotėjas. 
Kaikuriu tautininku ir

mus ir pamoKinantis Kūrinys.
Kaina ........................................... 25c.

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina .................................. 10c.

BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis- 

plakatus netoli nuo bažnyčios,
rium bus Dr. M. J. Vinikas,

Į ar Masytė; ar iždininku bus 
j adv. 
nas:

„, . . ... , tams plakatus netoli nuo----- ,---- ,
u' P Pitcric tjr R-'ėin komUFilStU VlllUgVSte SUda- kunigo pakurstyti brostvininkai už- ix. r. uugis, ar uauu- - “s. puolė juos ir žiauriai sumaiį

... . . . t nas; ar iždo globėjais bus, » . naujas sąsiaias ola jistai jĮj^ užpuolikams bylą, kun
šiuo reikalu vienas kita; ~ u Mitiržintė nariams nepmtinas ir musų ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi-. • -’IOIaUs E.. .UinJiiU.c, sais teismo rekordais ir liudininkųZOulS. į ,il. 1;,,,.^. L-TnUiu mintyj.

Man. kaip ilgamečiui SL- 
A nariui, kilo mintis tarti

Mano manymu, šįmet; ka yra labai klaidinga ir 
Detroitietis. Pildomos Tarybos rinkimai i gali buti labai žalinga musų 

yra gana svarbus ir jais tu- • organizacijai, ypatingai 
retų susidomėti kiekvienas1 šiuo momentu
SLA narys ir turėtų balsuo-S Dabartiniai Pildomos Ta-

Kuomet šio skyriaus skai
tytojai veda diskusijas apie 
nepilnamečių santuoką, tai 
neprošali bus nurodžius, ka . . _
šiuo klausimu sako valstijų lssluntuleJ° 
Įstatymai.

Iš viso vra tiktai

oigamzacijai
jamas.

nepageidau- 
su A Narys/--------- ' SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

RUOŠIASI “ĮŠALDYTI” Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
txe» ada MI t Ku a n a c klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-
UtvAUAINŲ IVIALIAO. r.as katalikas ir socialistas. Parašė

E. Vandervelde. vertė Vardunas.Karo Gamybos Taryba Kaina .............................. ioc.

Kaina .................. 25c.

ti. Teko matyti atsišaukimo rybos nariai prie organiza- VVashingtone paskelbė, kad sielos BALSAI.
lapelius Į SLA narius, ragi
nančius balsuoti už dabar
tinius Pildomos Tarybos 
narius. Tuos

Komitetą
cialistai, sandariečiai ir vi- 

viso yra tiKtai viena ?aj nepartiniai veikėjai. Iš 
valstija, būtent Nevv Hamp- tokio sąstato matosi.

cijos vairo buvo pereitos di- jau ruošiamasi Įšaldyti mo- kl.yjra, daugybe labai gražių
dėlės depresijos laiku, ku- tėvišku drapanų madas. Ši- eilių ir dainų. Daug gražių, spaivud 
nai siaučiant visoje salyje to patvarkymo tikslas esąs ^aži. Parašė j b. Smeistorius, 221

..LA įsuko sveisas. lai aciu arba kurios dabar yra ker-
dabartinei Pildomąją! Ta- pamos ir siuvamos — dėvėti noSi^^pSJivoj#1 žmoS^ T ..

____ ____ _____ , kad i rvbai. Todėl reikia balsuoti jas iki jos nusidėvės neišei- Bet dėl ko gi norisi ? Dėi ko be valgio apskričiu^ y
kurios įstatymai lei- komįtetas neturi tikslo poli- į taip, kad ši Taryba pasiliktų damos iš mados. Kai mados' d^. ’L*?

bės” ir dolerio viską pada- džia tuoktis 13 metų am- ūkuoti, bet nori tik gerovės j ir ant toliau. dažnai keičiasi, tai moterys
ro. Labai dažnai tokios nuo- žiaus mergaitei, jei jos tė- Susivienijimui, ir užtai ver- į Turime rimtai pagalvoti, numeta ir geras drapanas, 
takos neturi jokio supratimo vai sutinka: vaikinas tenai tas SLA Gerovės Komiteto• kas atsitiktu su musų orga- kuomet jos neatatinka vė- 

vardo. • nizaciia, jeigu jos vadovybę liausiai madai. Karo metu
pavestume naujiems ir ne- reikia viską taupyt.

vaikinas
apie IvtĮ nei žmonos parei- gali tuoktis 14 metų, jeigu 
“as. Apie tokias rašė MotiĮ- jo tėvai su tuo sutinka. Be 
na ir anie jas aš kalbėjau^ tėvų sutikimo, vaikinas te- 
Apie tokius atsitikimus ra- nai negali tuoktis be 20, o 
šo daktarai, mokslininkai, mergina be 18 metų. 
kūdikių prieglaudų viršinin- Alabamos. Georgijos, 
kai ir visa spauda. Visi jie New Yorko, North Caroli- 
smerkia nepilnamečių san- nos, North Dakotos ir Texas

stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- publika, čia telpa visi svarbesni do- 
žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, kumentai;. Steigiamojo Seimo nuta- 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
dėl jam reikia riebalu? šituos klausi- svtartis su latviais, anrašymas vjsų 
mus suprasi tiktai iš šios knvgutės. niuš’ų su lenkais ir tt. Yra, tai ne 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. , bet tiesiog žibintuvas, kuris

i apšviečia visa Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ...................... $1.00

tuoką kaipo laukinį, žemą. 
kultūringą žmogų žeminan
tį dalyką.
, Daugelis valstijų jau turi 
įstatymus, kurie varžo jau-

Su tuo komitetu reikia 
pilnai sutikti.

Nepamirškime, kad musų 
Susivienijimas yra ne kokia 
lokalinė švento Jurgio ar 
Juozapo draugija, turimi 
šimtą-kitą narių ir keli< 
šimtus dolerių banke. Musų 
Susivienijimas yra naciona- 
lė organizacija, turinti virš

Armijos Moterų Uniforma

valstijose mergina, tėvams 
sutinkant, gali tuoktis 14 
metų, o vaikinas—17 metų.
Be tėvų sutikimo, mergina
šitose valstijose gali tuoktis 16,000 narių, gyvenančių 

nuolių vedybas, vienok tik 18 metų. o vaikinas—21 plačiose Suvienytose Valsti- 
kiekvienoj valstijoj jie kito- metų. ' jose. Susivienijimo viršinin-
kie, vieni kitiem priešingi. Arizonos, Colorados, Con-|kai. arba Pildomoji Taryba, 
Kad butu tokie Įstatai sek- neetieuto, Delev.ares. Flori- turi gyvai sekti įvairių val

dos, Illinojaus, Indianos, i stijų leidžiamus ar keičia-
Kansas, Louisianos, Mai- i mus įstatymus ir turi prie jų 
ne’o. Maiylando. M a šachu-! taikytis. Be to, Susivieniji-, 
setts, Minnesotos, Missis- mas turi virš $2,000,000 

ton ir ten be kliučiu apsive- sippi. Montanos, Nebras- turto. Tas turtas negali gu
da. ' kos, Nevados, Ohio. Penn-įlėti sudėtas bankuose, bet

Kad išreikalavus visoj sylvanijos, Rhode Islando, j turi buti invesdintas kad 
šaly vienodus Įstatus, reikė- West Virginijos i - kitose; neštų nuošimčius. To reikš
tų paduoti Kongresui peti- valstijose, jei tėvai utinka.Į ląuja Įstatymai. Tad Susi- 
ciją su daugybe parašu, mergina gali tuoktis 16 me-: vienijimo turto valdymas 
Tam butų reikalinga moti- ty amžiaus, o vaikinas—18 Į ‘
nų organizacija, nes tas rei- metų. Be tėvų sutikimo, vai- 
kalautų dausr darbo ir pasi- ^>nas turi būt 21 metu, o 
šventimo. Mažai atsirastu mergina nuo 18 iki 21. Jau- 
tokių išgamų motinų, ku- nesni negali gaut “laisnių.” 
lios atsisakytų pasirašyti po Be to, daugely valstijų 
tokia peticija. Aš neabejo- įstatymai reikalauja ir dak-
ju, kad ponia Rooseveltienė taro liudymo, kad aplikan- reikalus, eilinis SLA narys 
pirmutinė pasirašytų ir dar tai neturi lytiškų ligų. Daug į gali pasakyti: koks man

rningi, jie turi buti vienodi 
visoj šaly. Dabar, jei vieno i 
valstijoj perjauni “laisnių” 
negauna, tai nuvažiuoja ki

irgi negali buti lyginama* 
prie švento Jurgio ar Juo
zapo draugijų. SLA turto 
valdymui ir prižiūrėjimui 
reikalingi patyrę asmenvs.

Paviršutiniai žiūrint, ne
įsigilinus i organizacijos Nors moterys karo frontan nėra leidžiamos, bet daug jų 

tarnauja ; nijo.i kaip,raštin inkės. telefonistės. Raudono
jo Kryžiaus darbininkės ir tt. Tokioms moterims jau pri
taikyta ir nilitariška uniforma. Ją galima matyti šiame 
vaizdely.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kėlias j 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hyjrienos. Su- ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Astra 
knysrutės dalis yra: “Išvirkščias Mok-

taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina ___  $2.50

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS

slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kaina .......................................... 10c.
KODĖL Aš NETIKIU Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Piina argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ..................................... 20c.
MONOLOGAI IRDEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų. labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamaciją. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip

gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo draugijos formos, ir kodėl turės buti 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
laibai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.
Audeklo apdaruose.................... 75c.

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.
ši knygelė aiškina proletariato fi-

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius. tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 

i nuojama. Kaina ........................ 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 

ičiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
j tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šitą kny-

viešai tokį darbą užgirtų ir kur reikalingas net kraujo 
paremtų. bandymas. Pernai toks įsta-

skiitumas. ar prezidentu 
bus adv. F. J. Bagočius. ar

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

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

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
I “žemė ir žmogus” yra labai pamo- 
• kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
I žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
| jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
voai. Daugelis paveikslų įvairių ra

išių žmonių, vyrų ir moterų.
I Kaina ......................................... 25c.

iki šiol keitėsi
co<

pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
cS’itildntis Vyras; (2) žydinti Giria; 
<3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rąžyto jos paveikslu, 12f> pusla
piai. Kaina ................................. 50c.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų varto;ami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šita knygutę. Kaina 10c.

»
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gyvena, ir visus juos išžiū
rėjo,—kuris gyvulys kokios 
giminės, veislės ir kuris kuo

------------------- minta. Tuo budu sužinojo.
RUBAKINAS.; kiek pasaulyje yra plėšriųjų
--------------------veislių ir kiek žolėdžių. Ir

---- —--------  štai kas pasirodė: plėšriųjų
Karas prasidėjo tuoj atsi- gyvių išmisti tokiems bu- veislių skaitoma šimtais, o 

radus žemėje pirmiesiems riams? Tai-p tų gyvių taip žolėdžių tūkstančiais. Iš vi- 
plėšriesiems gyvuliams. Plė- pat yra plėšikų, kurie savo so žvėrių veislių priskaito- • 
šriujų gyvulių yra tarp žvė- žarų ryja kitus gyvūnėlius, ma apie pusantro tukstan- j 
iių, paukščių, žuvų, angių,, o šie—vėl kitus. čio; tame skaičiuje tik vie-
vabzdžių, vorų, sliekų, vė- j Koks kraujo liejimas ei- nas trečdalis plėšriųjų gy
rių jr kitų gyvių. Visi plėš- na ant žemės aplink mus! vunų. Paukščių priskaitoma 
lieji gyvuliai tuii beveik eJig i j ę j si jj- jūrėse ir sau^u- maždau apie aštuonis tuks- 
vienodas kraugerio ypaty-,'moje, įr laukuose’, ir miš-bes; visi jie—gyvybės nai- kuose, ir ore> Išeina uip kiiHojai ir mirties sėjikai. kad kur tik pažvelgsi, visur
Prisižiūrint į jų gyvenimą. ejna karas, vienas kito nai-
galima spręsti, kiek jie turi kinimas. Kiekvieną minutę, .... _
išnaikinti svetimų gyvybių, kiekvieną sekundę žūsta daugiau negu plėšriųjų. Bet 
kad patys galėtų gyvuoti. miHonai gyvių. Prabėgo se- ir tai dar ne viskas. Plėšrieji
Pavyzdžiui paimkime saka- kundė__ir milionai jų žuvo gyvuliai visados ir visur re-
lą. Jis buna sotus tik tada, prabėgo dar sekundė__dar čiau sutinkami, nekaip žol-
kai jam pasiseka sugauti ir žuvo milionai, ir tt Ir taip ėdžiai, dėl to, kad jų veislė? 
suryti per metus tūkstančiai bus ligi amžių pabaigos. Vi- ne taiP gausingos. Zol- 
mažyčių paukštelių arba du sur kraujo liejimas, visur ėdžius gyvūnus galima daž 

mirtis.
Matant tokias žudynes 

pasaulyje, net baisu darosi: 
rodosi, visas pasaulis am 
mirties slenksčio stovi. Bet 
taip nėra. Juk gyvuliai ne 
tik žūsta nuo plėšikų, bet 
nuo jų ir ginasi. Kiekvienas

Kaip Prasidėjo Pa
saulyje Karas?

Laivo Šonas Išrautas Žmonės Vis Dar Jieško Giminių.

tančius veislių, o plėšriųjų 
paukščių mažiau kaip du 
tūkstančiai. Visų kitų svar
biausias maistas žolė ir sėk
los. žolėdžių žuvų irgi daug

trys tūkstančiai varlių.
Svetimą gyvybę naikina 

ir maži paukšteliai, gražus 
ir visai nepanašus i plėš
riuosius. Pavyzdžiui, žylės, 
žvirbliai, kikiliai. Vienas 
žvirblis per sąvaitę išžudo 
kelis tuksiančius vikšrelių.

Daugelis paukščių minta gyvas padaras nori gyventi, 
žuvimis, kaip antai: gulbės, Jis stengiasi arba pabėgti

nai sutikti ištisomis bando
mis, o plėšikų bandos be
veik nežinomos, žolėdžių 
mažų mažiausia šimtą kar
tų daugiau nei plėšriųjų. 
Pavyzdžiui, Afrikos tyliau

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šis aliejaus tanklaivis atėjo anądien i Kanados uostą, nors 
savo šone turėjo išrautą didelę skylę. Ant jūrių jį buvo už
puolusi priešo submariiįa. Laivo šone. prie pat vandens, 
matosi didžiausia skylė.

O Maskvos agentai meluo
ja, kad bolševikai nieko 

iš Lietuvos neišvežę.
Gautuose Lietuvos laik

raščių numeriuose įdėti to-

Anykščių apylinkės teis
mas skelbia, kad nežinia 
kur esančios Cecilijos Bulo- 
taitės-Alešiunienės turto 
globėju paskirtas Antanas

kie skelbimai apie pajieško- Alešiunas, Anykščių vien
kiemio, Anykščių valsčiaus.

Kaišiadorių apylinkės tei
smas skelbia, kad nežinia 
kur esančio Mykolo Žvirb
lio turto, esančio Putriškių 
kaime. Žąslių vaisė., globė
ju paskirtas Jurgis Žvirblis. 

Jurbarko apylinkės teis

mus žmones:
Kas žino. kur randasi 

Kauno gyventojas Juozas 
Alinskas, prašau pranešti 
A. Stanaičiui, Kaune.

Žinantieji apie Vincą 
Katkauską, buv. Vilniaus 
apskr., Riešės valsčiaus pir
mininką. pranešti Bronei 
Katkauskienei, Kauno aps., 
Palemonas.

Maloniai prašau turin-

mas skelbia, kad nežinia 
kur esančio Prano Benclzai- 
čio turto, esančio Greičių 
kaime, Jurbarko valse., glo- 

čius žinių apie dingusį My- bėjomis paskirtos Ona Ben- 
kolą Bradauską, pasivadi- dzaitytė - Pranskaitiene ir
nusį Giedraičiu, už atlygini
mą pranešti 0. Bradauskie- 
nei, Kauno apskr., Garlia
vos paštas.

Kas žinote apie Vincą 
Klimavičių, tarnavusį 9-tam 
pulke griežikuose, paskuti
niu metu buvo Pabradės po
ligone (orkestre), prašome 
pranešti Juozui Klimavi
čiui, Vilkaviškis.

Kas žinote apie Vladą

Monika Bendzaitytė - Čep- 
liauskienė.

kiuose tigrai ir liūtai skaito- ir patys išdvėstų badu. Te- t i Baltgudijos miestai visai
m i dešimtimis ir šimtais, o gul gf pamėgina tigrai išnai- nebusią atstatyti. Nipdvara tarnavusi karino
bubliai, elniai, ožkos-de- kinti visus gyvulius, silpnės-: Bet iš to siūlosi da ir kita -^į'arą tarnavękanuo- 
šimtimis ir šimtais tukstan- nius už save. Tada ir jiems išvada, būtent, kad vokie- . ,__ J_, . P Y, _ „

KAS TURI UTĖLIŲ, NE
GALI KELIAUTI.

Lietuvos laikraščiuose į- 
dėtas toks pranešimas: Vy
riausioji sveikatos valdyba 
praneša, kad generalinio 
komisaro paaiškinimu, Lie
tuvos srities keliaujantiems 
gyventojams sveikatos pa
žymėjimus gali duoti kiek
vienas valstybinės tarnybos 
gydytojas. Pažymėjime turi

žuvėdros, ereliai, tulžiai, 
pempės ir visi kiti jūrių 
paukščiai. Kiek jie turi iš
naikinti žuvų, kad išsimai
tintų! To ir įsivaizduoti ne
galime.

Štai ką pasakoje keliau-

nuo savo priešų, arba pasi
slėpti, arba apgauti juos, o 
reikalui esant net grumtis 
iš paskutiniųjų.

Kaip tik atsirado balta
jam pasaulyje plėšrieji gy
vuliai, prasidėjo ir kova su Rusai Mete Frontan , MATĖ MASKVOS KALĖ

JIME BUVUS J LIETU-ninkai apie jūrių paukščius, jais, pradėjo eiti jėga prieš 
Ledinuotame vandenyne y- jėgą. smurtas prieš smurtą, 
ra salų, kur pilna" jūrių Įr muselė, patekus paukš- 
paukščių bei jų lizdų. Iš- čiui į snapą, stengias iš
misti paukščiams, gyvenan- sprukti, kąsdama ar gilda- 
tiems vienoj tokioj saloj, ma jam į snapą. Pelė irgi 
reikalinga kasdien nuo de- stengiasi įkąsti katei. Civi- 
šimts iki penkiolikos mili- liukas, ir tas žnybi sakalą, 
jonu žuvu. O tokiu salų van- patekęs jam į nagus. Pats 
denynuose vra daug? Žu- mažiausLs jurų gyvūnėlis, ir 
v imis minta ne tik paukš- tas priešinasi, kad tik apsi- 
čiai. bet ir kiti įvairgs jūrių saugotų nuo mirties. Apsi-

gės, prašau pranešti žmonai 
J. Dabušienei.

Žinantieji apie Orlovą 
Safonijų, sūnų Logino, iš 
Adakavo kaimo, Tauragės 
apskr., tarnavusį 215 pulke,

Dar 1,500,000 Vvru^-^^________ "7 Į Iš bolševikų kalėjimo ____ _____ ~ __ _
Vakarų. Bet aliantai negab Maskvoje nesenai pabėgo prašOmi pranešti Valiui Gu 
-- j—zi.- — ----buvęs Lenkijos premjeras S.v-------------------Per 30 dienų vokiečiai nete

kę 50,000 kareivių.

Žinios iš Maskvos skelbia
vis daugiau ir daugiau lai
mėjimų, nors kas buvo lai-

to daryti, nes jie neturi tam 
tikslui nei armijos, nei lai
vų. Jiems reikia vesti sunki 
kova Pacifiko vandenyne su 
Japonija, reikia ginti Ame-

KAUNO DIENRAŠTIS
TURI 120,000 SKAI

TYTOJŲ.
Patirta, kad lietuvių dien

raštis “Į Laisvę” parduoda 
120,000 egzempliorių kas
dien. Vokiečių leidžiamas 
dienraštis “Kauener Zei
tung” kasdien išleidžia

, . . -. A , (taiciui. Kaune.
Kozlovskis. Atvykęs Berly- Grįžusieji kariai, buvu- 
nan jisai pranešė, jog būda- sjejj Pabradės poligone ir 
mas Maskvos kaėljime jisai Einantieji apie gr. Jerofė- 
matęs tenai uzdaiytą buvu- jaus orįovo likimą, prašomi

vidaus
Skučą.

reikalusi Lietuvos 
m misteri K

mėta, aiškiai nepasakoma, rikos pakraščius, ginti Aust
rei pažiūrėti į žemėlapį, raliją. Afriką ir Aziją. Ir 
kiek rusai per visą žiemą tuo pačiu laiku jie turi teikti

- pranešti tėvui Sevelijui Or- 1,200 egzempliorių, 
lovui, Naujonių kaimas,

BRONIUS DAILIDĖ 
ESĄS GYVAS.

Gauta žinių, kad iki bol-

Anykščių paštas.
Prienų apylinkės teismas

skelbia, kad nežinia kur

gynimas — gamtos dėsnis, 
įgimtas visų gyvulių daly
kas.

žvėrys, kaip antai 
banginiai ir kiti.

Kiek gi žuvų išnaikina 
per dieną ruonis? Kuonių
medžiotojai pasakoja, kad plėšrieji gyvuliai ir stiprus apie 120 mylių nuo Mask- 
išmaitinti vienam ruoniui kitų naikintojai, bet pati 
per dieną reikalinga esą tri- gyvybė daug stipresnė už 
jų kibirų žuvų. Kiek gi tad juos. Štai, žylė kasmet su- 
įeikalinga žuvų banginiui? ryja milioną medžio kirmė- 
Banginių gaudytojai paša- Iių- Tačiau šie gyvynėliai 
koja, kad banginiui reika- veisiasi taip greitai, kad ne- 
linga esą kasdien pusantro suskubs jų suryti jokie 

paukščiai.
Arba štai silkės. Jos nai

kinamos ir ryjamos milži
niškais skaičiais. Bet jos ir 
veisiasi nuostabiu greitumu.
Kiekviena silkė per metus.

ruoniai,

~PJLJVL .

atakuodami priešą atstūmė, 
lai tie laimėjimai nelabai 
dideli. Rž-ovas- kuris stovi

tūkstančio kibini žuvų. O 
ruonių ir banginių yra ne
maža.

Dauguma ir žuvų minta 
gyvūnais, gyvenančiais ju
rose. Kiekvienai žuviai rei
kalinga kasdien po keliatą gali padėti keturiasdešimts 
dešimčių arba net ir šimtų tūkstančių ikrelių, o iš kiek- 
hiažyčių gyvūnėlių. Pavyz- vieno ikrelio gali išeiti nau-

pagalbą tai pačiai Sovietų 
Rusijai, Kinijai ir kitoms 
šalims. Rusams tęnka ginti 

, tik savo žemę. o aliantam? 
vos. ir Viazma, apie 130 my- —yjgą pasaulį. Todėl var
lių nuo Sovietų sostinės, te- gįai jie gali steigti da viena 
bėra dar vokiečių rankose, frontą, o ypač Vokietijoj, 
Rusai jau kelis kartus gyrė- kur nebūtų kaip jį palaikyti, 
si pasiekią Latvijos sieną,
bet žemėlapis parodo, kad 
iie tebėra da apie 100 my
lių nuo Latvijos, o nuo Lie
tuvos da apie 150 mylių.
Pradedant nuo Leningrado 
ir einant į pietus iki pat 
Azovo juros, visos stipriau-• • • • X > — 1

Boltffudija Busianti 
Paversta “Duonos 

Aruodu.
Sugriauti miestai nebusią 

atstatomi.
sios pozicijos tebėra dar vo- švedu iaikraštiB «Stock- 
kiečiu rankose. Novgorp- hoim Tidningen” skelbia 
das, Staraja Russa. Rzovas, informaciją iš Berlyno, pa- 
Viazma, Smolenskas, \i- ^aj Vokietijos admi-

džiui, per dieną vienai sil- ja silkė, kuri taip pat gali stekas,. Orias, Kurskas. ^^3 Baltgudijoje ma-
kei reikalinga nuo septynias padėti, keturiasdešimts tuk- Charkovas. Stalinas ir Ta 
dešimts ligi šimto gyvių, stančių ikrelių. Vadinas, jo- ganrogas —- stiprus atramos 
Tai lengva sužinoti pagavus kie ruoniai, banginiai nei punktai—visi tebėra vokie- 
silkę ir išžiūrėjus gerai jos paukščiai negali išnaikinti čių rankose.
skilvį bei žarnas? Silkės, visų silkių. Rusai bijosi, kad iš tų
kaip žinoma, plauko milži- Arba štai dar pelės. Jos punktų vokiečiai gali pra-

naikinamos paukščių bėga- dėti naują savo ofensyvą šį pareiškimai apie tai. kad 
liniais skaisčiais. Bet jos ii pavasari, todėl pereitą są- • okupuoti kraštai busią aruo- 
veisiasi nuostabiai. Viena
porelė lauko pelių atveda iš 
karto nuo penkių ligi dešim
ties peliukių. Tos peliukės

niškais būriais. Kai kuriame 
būryje jų buna tūkstančiai 
milionų. Kiek gi reikalinga

nanti paversti tą šalį išimti
nai žemės ūkio kraštu. Pra
monė ten busianti visai ap
leista. Taip bent aiškinami 
kai kurie komisaro Vilhel
mo Kubės ir kitu vokiečiu

NUSKANDINTO LAIVO ' KAPITONAS

re.V” T

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
KAUNE.

Nuo vasario 1 d. Kaune esančio Juozo Seniko turto, ševikų okupacijos buvęs ne
pradėjo eiti sąvaitraštis esančio Išlaužių kaime, priklausomos Lietuvos mi-
“Karys,” skirtas apsaugos Prienų valse., globėjais pa- histeris Estijoje Bronius
batalijonų kariams, kurių skirti Marcelė Senikaitė ir Dailidė gyvena ir dirba
skaičius siekiąs 10,000. Jurgis Senikas. Kaune kažkokioje įstaigoje.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kito dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre-' tas” išaiškintas.

vaitę dar 1,500,000 naujų , dais Vakarų Europos pra- 
iu?ų kareivių buvo mesta Į įmonei. Švedų laikraštis iš 
frontą, kad išmušus priešą Kubės žodžių aro išvadą, 
iš tu pozicijų. Nors rusai kad sugriauti per karą pra-

po trijų mėnesių pačios gali atakuoja labai smarkiai ir monės punktai tame krašte
tiek pat atvesti; jų vaikai sako, kad per 30 paskutinių 
taipgi gali atvesti po trijų dienų vokiečiai neteko apie 
mėnesių tiek pat. Tuo budu 50.000 kareiviu, bet kol kas

nebus atstatomi. Baltgudi
joje sugriauti: Minskas, Vi
tebskas, Gomeiis, Mogile-

per metus viena porelė pelių da nesimato, kad rusai butų; vas ir Brianska?. Iš didesnių
gali privaišinti daugiau per tą 30 dienų 
kaip dešimtį tūkstančių daug pirmyn, 
naujų pelių. Vadinasi, joks ,, , j „
plėšikas negali išnaikinti . Maskvos Ęla^a ias°, 
visų pel iu aPie StaraJ3 Russa aP”

I Panašiai yra ir su kitais ’uP,a vokiečių armi-
, gyvūnais. Plėšrieji gyvuliai »jau netuimti maisto n vo- 

negali išnaikinti nei vienos
veislės. Šie jiems nebaisus;

■ jiems baisus tik badas, šal
tis, ligos ir kitos sunkios gy
venimo aplinkybės. Nuo to

pažengę |

kiečiai baigią valgyt savo 
arklius; bet kol kas jie vis 
laikosi ir rusai negali jų pa
imti, nei sumušti.

čia parodytas kapitonas Hugh 
VV. Tumcy, kurio tiekimo laivas “Pollux” buvo nuskandintas Kanados pakrašty.

Iš visa to matyt, kad prie- 
kai kada ištikrujų žūsta iš- šas da labai stiprus. Tą pri- 
tisos ju giminės. Priešinin- pažįsta ir patys rusai. Ir Sta- 
kai naikintojai to atlikti ne- linas, ir kiti Sovietų vadai 
gali. Visada greitas veisi- anądien viešai Maskvoje 

pasakė, kad Hitleris da toli 
gražu nėra sumuštas ir tebė- 

dar pavojingas priešas.

masis ir kova su plėšikais 
gelbsti nuo pražūties.

Mokyti keliauninkai iš- 
' važinėjo po visas šalis, ir 
1 sužinojo kokie gyvuliai kui

ia
Todėl rusai reikalauja, kad 
aliantai pultų Vokietiją iš

miestų užsiliko nesugriau
tas tik Bobruiskas. Baltgu- 
džius vokiečių valdžia ma
no užimti daugiausia žemės 
ukiu. Buvusiems carų laikų 
tivarininkams Baltgudijoje 
vietos nebebusią: jie nebe
galėsią grįžti iš Vakarų Eu
ropos į savo namus. Dėi 
Baltgudijos miestų atstaty
mo komisaras Kube pareiš
kęs, kad jie nebūtinai busią 
statomi sugriautose vietose. 
Jie busią suplanuoti vokie
čių inžinierių ir statomi to
kiose vietose, kurios bu
siančios patogesnės, atsi
žvelgiant į ekonomines, 
strategines ir transporto są
lygas. Švedų laikraštis todėl 
ir daro išvadą, kad sugriau-

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

‘Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyros moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivaio tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, krfd vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mat*.
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GERA PROGA JAUNUO
LIAMS IŠMOKT AMATU.

000 jaunuolių šitų amatų 
mokintis.

Mes norim, kad šita pro
ga pasinaudotų kuo dau
giausia jaunų lietuvių.

Nuskandinto Laivo Jurininkai

Valdžios biuras padeda 
jiems surasti mokyklas 

gerose dirbtuvėse.
Jaunuoliams tarp 18 ir 23 

metu amžiaus šiandien yra 
labai geru progų išmokti 
naudingu amatų. Ir mokini- 
mosi metu jiems da primo
kama pragyvenimui. Moky
klų suranda Jungtinių Vals
tijų Darbo Departamenu 
Biuras, kuris randasi Bosto-

RAUDONOJO KRY
ŽIAUS REIKALAI.

Kaip steigiamoji konfe
rencija pavadino komitetą, 
aip jis ir pasiliko žinomas 
—Lietuvių Komitetas (The 
Lithuanian Committee) prie 
Boston Metropolitan Chap-

ne. po numeriu 294 Wash-į ’er- . ...
ington st., dešimtam aukšte.! Musų komitetas, kaip zi- 
Biuro vedėju jra pastatyta.- n°te, yra mažas. Į jį įėjo tik
M r. E. M. Jenkins. todėl je 
reikia ir klausti. Jis suteik: 
visas informacijas. Jisai tur 
daug išlavintų žmonių, ku
rie lankosi iš vienos dirbtu 
vės i kitą, apžiūri tenai dar
bo sąlygas ir parenka tinka
mą vietą jaunuoliams mo
kintis amatų. Mokymosi lai 
kas tęsiasi 26 mėnesius.

Ir valdžia žiuri, kad Įmo
nė, kuri priima mokinį a 
mokinius, butų atsakomin- 
ga ir tinkama visais žvilgs
niais. Vietos parenkamo 
tokiose garsiose firmose, 
kaip General Electric. Ame 
rican Airlines. Westing 
house, Bath Iron \Vorks 
Broun & Sharpe, ir joms 
panašios.

Todėl jaunuoliai, kurie f

keliatas iš konferencijoje 
dalyvavusių delegatų. Ji 
•eikia padidinti, paplatinti, 
oatobulinti. Bet kaip tai pa
daryti?

Pasikalbėjus su kitais, 
įuomonės susideda tokios, 
kad Bostono ir apylinkės 
organizacijos, kurios tam 
pritaria, kiekviena turėtų 
įaskirti ar savanorių užgini 
bent po keliatą narių prie 
Lietuvių Komiteto, kuris 
dirba Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus naudai.

Rodos, tai yra logiškas 
ir geras planas. Todėl čia ir 
prašau musų komiteto var
du. kad Bostono ir apylin
kės draugijos, kliubai. kuo
pos ir kitos organizacijos 
savo sekančiame susirinki
me paskirtų ar surastų sava-tik turi palinkimo prie me . , _ ,

ehanikos. mfcsta dirbti i-'
tankiais. meesta metalurgi- burle. Padėtų pne esančio 
,3. nieko nelaukdami ture- komteto- ir veiktų kanu uz-.14
tų kreiptis aukščiau nuro
dytu adresu.

šituo turėtų pasirūpint 
ir tėvai, kurie turi jaunų sū
nų tarp 18 ir 23 metų. Jau
nuoliai pradėję mokinti:- 
amatų gali būt paliuosuof 
ir nuo armijos tarnybos, nes 
geri amatninkai dirbtuvėse 
yra reikalingesni da negi: 
kareiviai.

Iki šiol musų lietuviai 
stengdavosi leisti savo vai
kus į daktarus, advokatus 
salesmanus ir kitokius pro
fesionalus. Bet toks moks
las brangiai kainuoja ir ne- 
\ isados apsimoka. Daug .vra Į 
daktaru, advokatu ir sales-
manų. kurie neturi 
gyt, tuo tarpu kai geri me
chanikai uždirba labai gė
lus pinigus. Ir šiandien 
Massachusetts valstijoj yra 
daug žmonių, kurie negali 
gauti jokio darbo, tuo tar
pu kai mechanikų labai

Anglų kalbos kursai.
Valdžios yra paskirta 

$14,000,000 ateiviams švie
sti. Valdžia nori, kad atei
viai greičiau išmoktų anglų, 
kalbos ir rašto, ir kad jie 
taptų šios šalies piliečiais. 
Tuo tikslu yra ruošiami kur
sai. Tokie kursai duodami 
ir South Bostone. “Kelei
vis” yra prašomas pranešti 
lietuviams, kur reikia kreip
tis, norint tais kursais pasi-. 
naudoti.

Seredomis, nuo 1 iki 3 v. { 
popiet, reikia kreiptis į So. 
Boston Municipal Build-. 

1 ingą, teismo salėj.
Seredomis, nuo 6 iki 8 vi.: 

vakaro, reikia kreiptis i Bo-. 
; ston streeto 82 numerį, ne-. 
j toli nuo Andrew skvero, 
i Ketvergais. nuo 1 iki 3 vi.! 
[popiet, reikia kreiptis po j 
I numeriu 309 E Street.

----— " ... ....... ’' ------------------ Į South Bostone tuos kur
ią, gegužės 31 dieną, su- mos dienos laiku, kuomet Į sus organizuoja Mrs. M. 
i engti didelį pikniką West- mieste daug bildesio ir Siebert.borni Ma« triukšmo. I --------------

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pimiutinėj eilėj yra parodyti dino vokiečių submarina ties o likusioji Įgula žu\o.
4 jurininkai, kurių aliejinį tanklaivį “Gult" Trade” nuskan- Xew Jersey valstijos pakraščiu, šitie vyrai buvo išgelbėti,

Iš Lietuvai Remti Draugijos
Komiteto suvažiavimo.
Suvažiavimas įvyko šių 

metų vasario 8 d., South Bo
stone. Sandaros svetainėj.
Pirmininkas A. Kriaučialis 
posėdį atidarė 1:30 valandą 
popiet.

Suvažiavime dalyvavo 
šie komiteto nariai: pirm.
A. Kriaučialis. vice pirmi
ninkai A. Janušonis ir J.
Ttiinila. sekr. J. Arlauskas,
fin. sekr. J. Samsonas, ižd........___ ........... ............ .
J. Dvareckas, spaudos ko- Bostono Lietuvių salė, 7:30 patalpoje, 133 Dorchester 

narvs J. Gegužis, ir vai. vakare, ateinantį ne- £atAeJ» Pri^s Camev ligoni- 
dėldieni.

boro j, Mass
Pirm. A. Kriaučialis

važiavimą uždarė 4:30 
landą popiet.

Sekr. J. Arlauskas.

su-
va-

IŠKALBĖS SVEČIAS 
LIETUVOS!

Kovo 22 d. Bostonan at
vyksta drg. J. Januškis, ku
riam socialistai rengia pra
kalbas. Svečias kalbės So.

WH1ST PARTY
Rengia Dorchesterio Lie

tuvių Piliečių Kliubas. 
Emery Hali, 1436 Dorches- 

sekančios subatos;

Red Cross South Bostono 
skyriaus pranešimas.

Red Cross South Bostono 
skyrius turės porą įdomių ter avė., 
vakarų vietos gyventojams, vakarą, 21 kovo, kaip 8:30 
Kovo 19 d., 8 valandą, bus vakare. Laimėtojams bus
moterims vakaras, o kovo 
24 d., 8 valandą.—vyrams.

Abu susirinkimai įvyks 
South Boston Health Unit

PATAISYMAS.
“Keleivio” num. 11, sura

šė, kuriame buvo pažymėta 
kas aukavo gėles, velionei 
Marijonai Januškienei, bu
vo praleista F. N. Ramanau
skų ir šeimos vardas. Todėl 
tą kladą šiuomi atitaisome 
ir atsiprašome. Rep.

TeL TRObridge SSM

Dr. John Repshis
(REPBTS)

LIETUVIS GYDYTOJA* 
Valandos: 8-4 tr 8-8 

NadėliomL ir Aventadiealate 
■m 1* iki 11 ryto.

178 HARVARD STREET 
kamp. lnman at. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

1
I
♦

♦
■»

sibrėžtam tikslui.
Žinote, gerbiamieji, lie

tuvių tauta yra maža. Ir, 
bendrai imant, lietuviai ne
turtingi žmonės. Tokiais bū
dami. iš anksto galime sprę
sti, kad pinigiškai mes ne
pasižymėsime. Bet susibūrę 
i daiktą, vienas kitą remda
mi. užsistodami, mes galė
tume daug atsiekti ir gauti 

' sau tinkamų kreditų. Žino- 
* te. vienybė yra galybė.

Laikui bėgant, be abejo
nės, atsiras ir pinigiškų są- 

, skaitų skiriamų Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Mes 
pas save nemanome laikyti 
jokio iždo. Kaip tik pinigų

misijos
parengimų komisijos nariai 
A. Jazukevičius ir B. Kont
rimas.

Nutarta stengtis sudalyti 
Lietuvai Remti Draugijos 
skyrius, visose kolonijose. 
Numerius skyriams paskirs
tys sekretorius.

Nutarta pagaminti sky
riams 25 Draugijos čarterio kijegą 
kopijas.

nę. Angliškai kalbės

labai gražių dovanų. Prašo
me visus atsilankyti.

Komitetas.

Noriu pirk Farmą
Nedidelę farmukę apie 10 akerių. 

kad butų neblosra stuba. mažiausiai

Telefonu 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

Mrs.1 su 5 ruimais. Nepertoli nuo Bostono 
! ir netoli nuo karų arba busų linijos.

(S) 
Mass.

Čambrid-euie prakalbos M C- Herrick- Bostono LSS&TuS? "5.T
rus 2 vai. popiet. 163 Har- l iaus. . pagalbos

, -t ’ pirmininke, o lietuviškai — jbus
vard st.

Dr-gas J. Januškis buvo
Lietuvos Seimo atstovas. 
Jam teko pergyventi di
džiausias karo audras 
akimis matyt Hitlerio “blitz- 

’ ir k(

Dr. D. Pilka.
ARK vardan prašome at

eiti ir tuos. kurie jau turėjo 
ARK pirmosios pagalbos 

savo kursus, kaip ir tuos, kurie
.... , , jais žingeidauja. Čia-daug,

u r antGtl °^uP.an^ ko galėsite pasimokinti.'
Nutarta išicvti Drauiriio- J® dai nesenai pa- pjalesnju informacijų gale- į
Nutarta ingyti uiaugijo.^ fieke Ameriką, -todėl visus -t /- ant vietos angliš-! 

antspauda. Tas darbas Da- cavn ^nudžius iš lieiisnn- : . ... . . . »vesti B. Kontrimui ir J. Ar- ” ’SEUflZm ls llePs,n0 , kai ar lretuv.škai. Atsineš-.- 
lauskui.

Nutarta sušaukti Lietuvai 
Remti Draugijos seimas šių 
metų balandžio 26 dieną. 
10 vai. į’vto. South Bostone.

Nutarta, kad narystės liu- 
dymai butų numeruoti. Tą 
atliks abu sekretoriai.

Nutarta padėti Draugijos 
pinigus į banką VVorceste- 
ryje trijų komiteto nariu

iančios Europos papasako3 paklausimu. įžanga vėl-;} 
riui. Kolektos nebus.u mums.

^įisus prašome ciaiyvauū 
šiose prakalbose kovo 22 d.

Komitetas

Dr. D. Pilka.
,« 

tT i
■

Pabalčio tautų darugijos 
vakaras. ,«

International Instituto pa-J 
at-[|

t Ii t

PUBLIC SAFETY KOMI
TETO PRANEŠIMAS. 4 . o. . talpose, 190 Beacon st.,

South Bostone bus Įtaisyta ejnančj0 nedėldienio vaka-

ko vai- Sausime’ tuoj perduosime į 
A. R. K. Bet pirma negu 
perduosime, žinoma, užsira
šysime i savo “kreditų” 
knygas, kada. iš ko ir kiek 
gauta. Atskaitas retkarčiais 
pranešime laikraštv.

Jeigu kas iš vietinių ar ir 
iš toliau siustu auku ARKstinga. , .

Jaunuoliams, kurie yra. Per komitetą, praso-
baigę vidurine mokyklą me čeki ar maney orderį ra- 
(angliškai vadinamą “higti g1* vai du: The American
school”) ir turi porą metų ,*OSS'T? isi?s a.„ us _ Z 
kolegijos, patartina mokin-. Įesuokit: Dr D. Pilka, o06 
lis aeronautikos, tai yra, or- .Bjoaduav, South. Boston, 
laivių statvbos. Nežiūrint i Mass. Susirašinėjimai gali 

būt vedami lietuviškai arba 
angliškai. Dr. D. Pilka.

geresne sirena. ra J<ajp ~ ;30 bus Pabalčio !
Per paskutinį Bostono tautų draugijos susirinki- ! 

vardais, būtent, pirmininko, aptemdinimą paaiškėjo, kad i mas su prakalbomis ir kon- 
finansų sekretoriaus ir iždi- miestui reikia daugiau pa- certu. Nuo latvių kalbės Dr. 
ninko. vojaus signalų. Daugelyje Osvvald Blumit, nuo lietuvių

Nutarta parašyti Lietuvos vietų žmonės visai negirdė- —Dr. F. E. Galinis, nuo estų 
garbės konsului, adv. A. O. jo sirenų švilpiant. Todėl --Johannes Kaiv, generali- 
Shallnai. padėkos laišką už nutaria Įtaisyti dar 15 sire- nis Estijos konsulas iš Ne\v 
išėmimą Lietuvai Remti nų. Viena sirena busianti į- Į Yorko. Po to seks dainos ir 
Draugijai čarterio. taisyta ir South Bostone, kai muzika. Pirmininkas Lietu-

Finansų sekr. J. Samso- tik bus parinkta tinkama vos garbės konsulas adv. 
r.as pranešė, kad dabartinių \ieta. A. O. Šalna. Ant pabaigos
laiku Draugijos ižde yra Viena sirena bus pridėta bus užkandžiai ir susipaži- 
$302.37 pinigų. Brightonui, dvi Dorcheste- nimas.

Nutarta, kad fin. sekreto- riui ir viena West Roxbu 
rius paskelbtu spaudoje tų riui.
asmenų vardus, kurie vra Esamos sirenos bus su
pirkę L. R. Draugijos narys
tės liudymus.

Nutarta ateinančia vasa-

stiprintos. kad geriau ir to
liau girdėtųsi.

Ateitv sirenos bus bando-

Parsiduoda Restoranas
su gėrimais.

Biznis "eroj vietoj, bet reikia par
duot, nes vienas savininkų išeina ka. 
riuomenėn. Kreiptis pas (3)

Old Harvard Luneh
17 Brookline st., Cambridge, Mass.

Y V O N N E’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIALRA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham. Mass.
Tel. DEDham 1838

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS
SMAGI VIETA PASIVAISINT

Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.Puiku patarnavimą užtikriname. Vieta gražiai įrengta. Prašome visų užeit pas mus paviešėti.
258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
• Kraujo ir Odos Ligas. 
Valandos: nno 10 iki 12 dienų 
nūo 2 na 4 SSG 7 Sn 

18* HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonsealth 4570.

TeL 28624 Gyv. 81182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9. 

Seredom 9 iki 12 
ir susitoma.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrų&nu šviesų. Uag- 
zaminuoju ir priskiriu aloniaa.

114 Summer Street,
lavvrence, mass.

kaip ilgai ar trumpai karas 
tęsis, ir nežiūrint kaip jis 
pasibaigs, ateitis jau prigu
lės orlaiviui ir todėl šitos, 2 namus 
srities mechanikams darbas!2 šeimynų,
\ isadOS bus užtiki intas. Šito parduoti, vyras miręs. Duokit pasiu-
darbo išmokti galima Ame-pymą- Kreiptis: (3)

»• '• -• MRS. M. MATULAITISrican Airways įmonėj. Į 412 Second st.. So. Boston, Mass
Kita gera sritis yra elekt-'

rotechnika. Norint lavintis 
šitoj srity, reikia prašytis į 
General Electric arba į 
VVestinghouse įmones.

Norint mokintis mechani-!
Ros (įrankiu ir mašinų sta
tybos). reikia prašytis į to
kias firmas, kaip Brown 
& Sharpe alba Bath Iron 
W orks.

Massachusetts valstijoj llfATPU D E D A i D
valdžia nuli gauti apie 25,- nAIun K C r A I l\

MES PARDUODAM
BULOVĄ, HAMILTON. Gftl EN, ELGIN, WEST- FIELD n- EVKOB Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadwav

South Boston, Ma.*»s.

GERA PROGA
noriu parduoti. Vienas— 
kitas—3 šeimynų. Neša 

randų j metus. Noriu greitai 
vyras miręs. Duokit

’'z .Z- ? -f • ė '//-i,'" -‘/'i''-,-'' 'V?'''' '

A. J. NAMAKSY
Real LMale A. lusviaOie

414 M. BKOAL»*Al 
SuLlH KuSioN, .MASS. 

Office Tti. S.. Kakton o&is
Re,. 3į vhlui L STREET

M esc Ro.’.bury, Mass.
Tel. P»rkwa> 1233-W

Jūsų Pardavėjas su pasididžia
vimu paduoda aukštos rūšies 

produktą.. Jam smagu 
paduot jums

PICKMCK

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lofayette 2271 

arba Someraet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

C(lUOHAKER

Teleph

SOUth
Boston
1058

// //ALE that is ALE

B*tWfO tr RAFffNteMfR 6 CO . »*c. *«»» S»HCf »«^O

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigioe.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

I8DIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai.

Taisymo ir dsmonsturi— vista: 
1 HAMLIN STREET

>. M BgfcU SL,




