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Anglai Labai Susirūpinę 
Savo Laivyno Nuostoliais

NACIAI RUOŠIASI DI
DŽIAUSIAI OFENSY-

VAI RUSIJOJ.

Vienkart su Hitlerio “bric- 
krygu,” Sovietus pulsią 

ir japonai.
“New York Times” kores

pondentas Raymond Daniel 
iš Londono, kad

taikauja japonams ir maldo 
juos visokiais budais, taip 
kaip Chamberlainas maldy
davo Hitlerį.

Yra manoma, kad vokie
čiai su japonais yra susitarę 
pulti Rusiją tuo pačiu laiku; 
todėl, kol japonai da nėra 
apsaugoję savo užnugario 
Pacifiko vandenyne, kol Fi
lipinai da nevisai užkaliau-

Naciams Gręsia HITLERIS ESĄS 
Utelių Pavojus. VISAI SILPNAS.

! įsiveržus vokiečiams i šį panedėlį Bostone kal-
Rusiją, juos apipuolė utelės, bėjo Mmei Genevieve Ta- 

i Kaip “New York Times” bouis. žinoma francuzų ra- 
! korespondentas iš Ženevos šytoja. Ji sako, jog Hitleris 
praneša, tai rusiškos utelės esąs visai silpnas ir kad jis 
šį pavasarį ir vasarą gali susmuksiąs pinna negu šis 
pasirodyt daug didesnis na- karas pasibaigs. Šis karas, 
ciams pavojus, negu visa žinoma, turės but išspręstas

Airiai Pridėjo Bom- 
bu Amerikonams.
Kaip žinia, Šiaurės Airi

joj, kuli priklauso prie Ang
lijos. yra atvykusi amerikie
čių armijos ekspedicija, 
prieš kurią labai protestavo 
Romos katalikų valdoma 
nepriklausomoji Airijos da
lis. Protestoniškoji Šiaurės

ne Rusijos sausžemy. bet Airija amerikonams yra la-

praneša
anglai yra daugiau susirūpi
nę kasdien didėjančiais lai- ti, vokiečiai nenori savo žy- 
vyno nuostoliais, negu visais gio pradėti. Jie laukia, kol 
kitais karo aspektais, jų tar- japonai bus pasiruošę grieb- 
pe net ir visada grėsiančių ti Vladivostoką ir veržti
invazijos pavojum.

Vokietija stato vis dau
giau ir daugiau povandeni
nių laivų, ir vis daugiau la
vina žmonių tiems laivams

Sibyran.
Laivynas šitoj kovoj yra

įšaldys Darbininkų Algas, 
Kainas, Rendas ir Pelnus

NORI APSAUGOT ŠALĮ . pasiekė da negirdėtos aukš-
NUO KATASTROFOS.
Darbininkai ir kapitalistai 
perdaug jau uždirba, sako 

Komercijos Departamentas.Sovietų raudonoji armija. Iš
utelių kįla dėmėtosios šilti- Tolimųjų Rylų vandenyne. | bai palanki ir Belfasto mie- 
nės epidemija, ir vasarai at- Jį turės čia išspręsti Ameri- ste paskyrė vieną teatrą 
einant tos ligos pavojus ei- ka ir
nąs didyn. Ta liga jau pa- , ginusios demokratinės vals-iviams. Bet Velykų vakarą 
siekusi ir Vokietiją, nes su-'tybės. 'tame teatre
žeistieji kareiviai parveža- Kad Hitleris ištikrujų. bos. Policija surado da 4 , . h t ‘ • i •
mi namo su ligos perais. Že-j yra daug silpnesnis, negu bombas nesprogusias. Bom- 
nevos žiniomis, Berlyno ( pasaulis mano. tai parodo ’
apylinkėj šiomis dienomis. tas faktas, sako madama

tumos, sako Komercijos De
partamentas. Stipriai orga
nizuotose anglių kasyklose, 
mašinų ir laivų statybos 
pramonėse kvalifikuoti dar
bininkai dabar gauna pox x «. m«xx x^ tx^xx <»vx Washingtono administra-

Anglija, dvi galin-Į specialiai Amerikos karei- cVa rimtai pradėjo svarstyti si 06 į valandą, kas reiškia 
d p«ink ratinės vals-1 viams. Rot Velvku vakara P^an4 '^oms kainoms n ai- $4—40 UZ 40 valandų sąvai- 

įsaldyti. Einant tuosprogo 3 bom- £oms> .
planu, kambariu nuomos

pasirodę 250 dėmėtosios šil- Tabouis, kad jis negali nu- 
tinės atsitikimai. veikti Jugoslavijos partiza-

Tautų Lygos sveikatingu- nų, kurie veda prieš jo oku-

Numatoma uždėti 
ir kompanijų pel- 

rnėto iš orlaivių. Matyt, ai- nams. Siūloma palikti tiktai 
iių katalikai kėsinosi šita10 nuošimčius pelno ant ide-

bos buvo uždegamosios įu 
sies, tokios kaip vokiečiai

dytos. 
‘‘lubas’

tę; už viršlaikį gauna pus
antros mokesties, o už šven
tadienio darbą — dvygubai 
daugiau. Išdirbęs 7 dienas 
per sąvaitę, darbininkas čia 
gauna $59.48.

Jei tokioms algoms neuž
dėti “lubų,’’ jos galės kiltį 
da aukščiau; turės tada kil
ti aukščiau ii- kainos tiems

to kapitalo, o visą pervirsi 
paimti valstybės iždan. 

Visiems administracijos

teatrą sudeginti.
Kai šito teatro apylinkėn 

stvvkn k'pli nnlipiins untn.

kratinėm*S v^lstvbėm^^bai- mo biuro apskaičiavimu, šls paciją tikrą karą. Antras jo 
kratinėms ašy - pavojus pasieksiąs savo vir-į silpnumo ženklas matosi

šunės gegužės
tuomet liga 
ti; bet spalių 
mėnesiais
nes išeinąs tam tikras laiko-: stiprus. jis priverstų Vichy 
tarpis, kol užsikrėtimas nuo į valdžią daiyti antrą kapitu 
utelių pradeda žmogaus or- į liaciją.

šiai reikalingi laivai. Todėl
opeiuoti. Londone kalba- ir 11 norvegų laivų pasiry- 
ma, kad apie Kalėdas Vo- žimas bėgti iš Švedijos uos- 
kietija ir Italija turėsiančios
dvygubai daugiau submari
nų, negu jos šiandien turi.
Ir taip kalba ne kas kitas,

tų į Angliją anądien sukėlė 
tiek daug entuziazmo Jung
tinių Tautų sferose.

Prezidento Roosevelto į-
_ suėmė; vienas jų Puvo sun- 
i kiai sužeistas.

bet diplomatai, kurie pa-{sakymas skubinti Rsusijai . . - -
prastai turi daugiau infor- j ginklų gamybą buvo labai į S _____ •
macijų, negu paprasti žmo-į sveikintina žinia Londone,į .. NORVEGU LAIVUjjgc 1 Lot Iroi-tn Vilo klausimas • * _ . *

Submarinos, kaip tie ju-
bet kariu kilo klausimas, 
kaip tuos ginklus pristatyti’? 
Rusija savo laivų beveik 
neturi. Ginklai jai reikia ne 
tiktai pagaminti, bet ir pri- 

-* Anglijai vra labai svarbus statyti. Ir tuo pačiu laiku de- 
dafykas, tačiau j! yra dau-

nų vilkai, naikina prekybos 
laivus su maistu ir kitomis 
teikmenimis. Nors maistas

Amerikos Pakraš
čiuose Nuskan
dinta 115 Laivų.

BILIUS UNIJOMS SU- 
VARŽYT.

ir pelnų įšaldymą. Komer- kios katastrofos išvengus, 
cijos departamentas jau pa- yaĮ(lzia non uždėti visoms 
tiekė savo duomenis. Iš ju į^a’^ms ir pelnams lu- 

bas.

giau susirupmusi savo armi
jų Viduriniuose Rytuose ap- 
rupinimu ir karo medžiagos 
Rusijai pristatymu, kuomet 
ateina didžiausis pavasario 
bandymas.

Londone turima informa
cijų. kad vokiečių generali
nis štabas organizuoja prieš 
Rusiją tokį ofensy*vą. kokio 
pasaulis iki šiol da nėra ma

moKraunes vaiscvoeš iun 
aprūpinti savo ginkluotas 
jėgas visame pasauly. Ir 
prie to visko Rusija da ne
turi tinkamų uostų, per ku
riuos jai pagalba butų gali
ma teikti. Siunčiant pagal
bą į vieną uostą, priešo sub- 
marinoms lengva pastoti ke
lią ir laivus nuskandinti. 
Todėl negalima ir stebėtis, 
kad dėl nuolat didėjančių

lęs. Taigi pristatymas Rusi-j jūrių nuostolių anglai labai 
jai ginklų, amunicijos ir' susirūpinę.
duonos dabar turėtų eiti pa-į ---------------
greitintu tempu, o tuo tarpu1 PAŠALINO 1.000 PENK- 
kaip tyčia trūksta laivų ir tie ' TAKOJU NUO LAIVŲ.
patys kasdien vis nyksta 

Londoną yra pasiekę taip
pat stiprus įrodymai, kad 
japonai planuoja pulti Siby- 
rą, kaip tik Hitleris pradės 
savo ofensyvą,

CIO jurininkų unijos ko
munistai pradėjo kelti triuk
šmą prieš laivyno sekreto
rių Knox’a. kam jis pašali
no nuo laivų 1,000 jurinin
kų. Toks elgesys puldąs ju-

Nors Sovietų Rusija yra:rininkų ūpą. jie 'negalėsią
apie tai painformuota, bet 
Londonas netiki, kad Mask-

“tinkamai Amerikos ginti.” 
Bet ištikruju tie jurininkai

va dalytų kokių nors žygių dėl to tik ir buvo pašalinti, 
prieš Japoniją, kol ji nebus, kad jie buvo pavojingi A-
užpulta. Nors geriausia ru
sams proga butų smogti ja
ponams smūgį dabar, kuo
met jų laivynas ir aviacija 
išsiųsta už kelių tukstančiu 
mylių į Pacifiko pietus, bet 
įusai, kažin kodėl, nenori ta 
proga pasinaudoti. Jie pa-

meriKos saugumui. Jie buvo 
arba komunistai, arba na
cistai. Tai tikroji penktako- 
jų veislė.

MĖGINO PABĖGTI. I
Vienuolika Norvegijos1 

laivų, kurie iki šiol stovėjo 
Švedijos uostuose, pereita ■ .sąvaitę nutarė bėgti u?Puok/“enk411(1 a?3r* ~ ® -s - r sąvaitės pradžios pnesų

submarinos nuskandino jau
rnn _Įio tikėjosi nraRnruksia
pro vokiečių blokadą. Bet 
vokiečiai juos pastebėjo ir 
pradėjo šaudyt. Užklupti 
laivai pakriko į visas puses. 
Sakoma, kad penki jų pra- 
spiiiko ir pasiekė Angliją, 
kiti gi buvo
dinti arba priversti 
atgal.

pasirodo, kad kainų admi-
i r.istratorius gali leist pakel-, . >t ■ •

Floridos senatorius Pep- tį ir “įšaldytas” kainas, jei-i (sriaiVUĮ Nelaimes. 
per šį panedėlį įnešė Sena- gU yra reikalas. Bet jos ne-!
tan bilių, kuriuo siūloma už- gau pakilti be jo leidimo. Pereitą nedėldienį buvo 

daug nelaimių su orlaiviais.

Amerikon Atvyko
Serbų Misija.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko serbų misija 
prašyli serbų armijai para
mos. Nors Jugoslavija skai
tosi senai jau vokiečių ir ita
lų okupuota, tačiau ne visa 
serbų armija padėjo ginklą.1 
Apie 100,000 serbų, genero
lui Drajai Michailovičiui 
vadovaujant, pasitraukė į 
kalnus ir veda karą iki šiol. 
Amerikon atvykusi serbų 
misija prašo tai armijai 
amunicijos ir ginklų. Dabar 
šita pagalba gali but teikia
ma orlaiviais, o vėliaus gal 
bus galima ją pristatyti ir 
juromis.

BULGARIJOJ AREŠTUO
JAMI KARININKAI.
Berno žiniomis, Bulgari

jos armijoj dabar vyksta 
“valymosi” areštai. Kari- 
ninkai, kurie simpatizuoja 
Rusijai, esą areštuojami 
šimtais. Tai esąs ženklas, 
kad Bulgarija ruošiasi siųsti 
savo armiją vokiečiams į 
talka.

300 ORLAIVIŲ BOM
BARDAVO PARYŽIŲ.
Pereitą sąvaitę 300 Ang

lijos orlaivių nulėkė Fran- 
euzijon ir išvertė 1.000 to
nų bombų ant amunicijos 
fabrikų Faiyžiaus apylin
kėje.

Iš Melbourne’o praneša- 
kad Australija pašaukė kra
što apsaugai visus vyrus nuo 
18 iki 60 metu amžiaus.

Nuo to laiko, kaip japo-; drausti karo pramonėj dar- j^aį kurių produktu kainos
..x x 1 bininkų į unijas įrašinėjimą įau yra įšaldytos ir turėjo du

ir duoklių unijoms rinkimą. but pakeltos.- Bet šitaip re- y0 5 žmonės; vienas’ ji nu
5J Dinų senaroriue muiluojamos Karnos gruO- ’ "
siūlo pridėti kaip priedą džio-kovo laikotarpy pakilo
prie kito biliaus, kuriuo rei- tik 1 nuošimtį, tuo tarpu gi
kalaujama karo tikslams nereguliuojamos kainos pa-j motorU bombanešis."žuvo 7 
apie 20 bilionų dolerių pini- kilo 16 nuošimčių. O tokiam i lakūnai 
gų, nes kaip atskiras įneši- kainų kėlimui nėra pateisi-i Texaš valstijoj žuvo 3 

nimo, sako Komercijos De-, aviatoriai, kuomet jų bom- 
partamentas, nes korporaci- į banešis susikūlė, 
jos daro milžiniškų pelnų.
Nežiūrint didesnių taksų, 
pernai jos turėjo 75 nuošim- 

negu

115 laivų Amerikos pakraš
čiuose. Statistika yra tokia:

Jungtinių Valstijų pa
kraščiuose nuskandinti 59 
laivai.

arba nuskan-i „.Vanado5 Pakr^iu«*- 
• ! 131\ H1 -grįžti

JŪRIŲ UŽPUOLIKAS
“KORMORAN” VĖL 

VEIKIA.
Tūlas laikas atgal buvo 

paskelbta, kad Austrijos 
skraiduolis “Sydney” nu
skandino Pacifiko vandeny
ne vokiečių laivą “Kormo- 
raną,” kuris užpuldavo ir 
naikindavo aliantų preky
bos laivus. Berlynas irgi 
prisipažino, kad “Kormo
ran” žuvo kovoj su Austra
lijos karo laivu. Bet dabar 
vokiečiai praneša, kad jų 
“Kormoran” vėl siaučiąs 
Pacifiko vandenyne. Jie ne
aiškino. ar tai tas pats už
puolikas, ar kitas laivas pa
vadintas tokiu vardu.

KARIAUS PRIEŠ RU
SIJĄ IKI GALO.

Taip pasakė Rumunijos 
užsienio reikalų ministeris 
Antonesku. Užsieny buvo 
pasklydę gandų, kad Rumu
nija jau norinti iš karo pasi
traukti. “Musų atsakymas Į 
tuos gandus — karas iki pat 
galo.” pareiškė Antonesku. 
Rumunija kariaujanti už 
“naują Europą,” kurioj ne
busią bolševizmo. Ir kol bol
ševizmas nebusiąs išnaikin
tas, Rumunija ginklo nepa- 
dėsianti.

SUNAIKINO 77 JAPONŲ 
ORLAIVIUS.

Pereito šeštadienio ir sek
madienio laikotarpy Ameri
kos ir Australijos aviacija 
sunaikino 77 japonų orlai
vius. 57 jų buvo numušti 
Ceylono saloj ir 20 viršum 
šiaurės Australijos.

Floridoj nukrito du privati
niai lėktuvai, su kuriais žu-

krito ant namo, antras ant 
žolyno.

Idaho valstijoj nukrito 4

Karibėjos juroj—29. 
Pietų Amerikos pakraš

čiuose-^-!.
Iš viso—115 laivų.
Vien tik pereitą sąvaitę 

Amerikos pakraščiuose bu
vo nuskandintas 21 laivas. 
Dešimts tų laivų priklausė 
Amerikai. 3 Anglijai, 3 Nor
vegijai, 1 Latvijai. 1 Pana
mai. 1 Kanadai ir 1 Grai
kijai.

NACIAI BOMBARDAVO 
ANGLIJOS PAKRAŠTĮ.
Pradėjus anglams daž

niau bombarduoti Vokieti
ją, pereitą sąvaitę vokiečiai 
puolė didelėmis oro jėgo
mis Anglijos pakraštį ir bai
siai subombardavo Doverio 
miestą.

mas jis galėtų nepraeiti.

PABĖGĘS BALIONAS 
NUTUPĖ ANT KALNO.

Iš Goodvearo balionų
dirbtuvės Ohio valstijoj pe-i^ius daugiau pelnų, 
reitą sąvaitę pabėgo didelis 1939
balionas ir. vėjo nešamas, Darbininkų algos taipgi
pradėjo plaukti Pennsylva- ------------ ~
nijos link. Goodyear Tire LEWIS PASITRAUK- 
& Rubber kompanijos dar- SIĄS IŠ CIO?
bininkai susėdę į busą vijo-1 Illinojaus mainerių uni- 
si paskui jį visu keliu.. Pa- jos pirmininkas Ray A- 
galiau, Pennsylvanijos vai- • mundson rezignavo iš CIO 
stijoj, apie 30 mylių nuo apskričio valdybos ir pa- 
Altoonos, balionas nutupė j reiškė, kad John Lewis irgi 
ant kaino.

Du armijos lakūnai užsi
mušė Detroite. Pakilant nuo 
žemės jų bombaftešis apsi
vertė ir nukrito į medžius.

Washingtono valstijoj 
taipgi du lakūnai užsimušė 
armijjos orlaivy.

Pagaliau, du armijos la
kūnai žuvo orlaivio katast- 
įofoj Kansų valstijoj.

Visa tai atsitiko per vieną 
Velykų dieną.

AMERIKOS ORLAIVIAI 
NUSKANDINO 62 JA

PONU LAIVU.

galįs rezignuoti iš CIO. -Jei 
gu Lewis išeisiąs iš CIO, tai 

į jis ištrauksiąs iš tos organi- 
• zacijos ir visą Amerikos 
angliakasių uniją. Levvis už

NUSTATĖ AUDĖJAMS
40c. PER VALANDĄ.
Darbo Departamentas nu

statė 40 centų per valandą 
kaip algos minimumą vi
siems audėjams, išskyrus

Iš Australijos pranešama,! sunaikinti preziden- mezginius ir vilnų audinius
kad Amerikos orlaiviai Rooseveltą, bet išrodo, Tui r»aiioAio i:\nooo auria.

PER 13 DIENŲ ŽUVO 
25,000 NACIŲ.

Maskva praneša, kad per 
13 dienų I^ningiado ir Ka
linino frontuose buvo už
mušta 25,000 nacių. Be to, 
rusams teko daug karo gro
bio, sako Maskva.

AMERIKOS SUBMARI
NOS NUSKANDINO
7 JAPONŲ LAIVUS.

Iš Australijos pranešama, 
kad pereitos sąvaitės pabai
goje pietų Pacifike Ameri
kos nardomos laivės paleido 
juros dugnan 7 japonų lai-, 
vus. Vienas jų buvęs skrai-į 
duotis.

DIDESNĖ FILIPINŲ DA
LIS DAR LAISVA.

Žinios is Filipinų ’sako, 
kad didesnė tų salų dalis te
bėra dar japonų neužimta ir 
pasilieka isikimą Amerikai.

veikdami Filipinuos ir olen’ j J1S &ab sunaikinti tiktai 
dų Indijose, nuskandino ar- I)ats save. 
ba sužalojo 62 japonų laivu

Tai paliečia 150,006 audė
jų. Iš viso audimo pramonėj 
yra 750,000 žmonių.

RIAUŠĖS VOKIEČIŲ 
KARIUOMENĖJ.

Iš to skaičiaus 46 buvo i
transpoitai, o 16 karo laivai.: —----- --------------- į

--------------- Ix>ndone gauta žinių, kad
MEKSIKA UŽMOKĖJO į Čekijos mieste Pardubice 
$3,000,000 UŽ ALIEJŲ. vokiečių kareiviai sukėlė
v t „ + • * i ui- riaušes dėl stokos maisto. Keli metai atgal Mete.- s į karininkais.,’Ac v'jlrl'z.u UnriTickuvn . . . į . . .kareiviai pradėję saukti: 

“Gana to karo. Leiskit mus 
namo.” Pašaukti Hitlerio 
smogikai pradėję šaudyt. 
Keturi kareiviai buvę už-

kos valdžia konfiskavo A-i 
merikos kapitalistų įtaisyta* 
aliejais įmones Meksikoj,: 
už kurias dabar įmokėjo! 
$3.000,000. Ji yra pasižadė
jusi užmokėti iš viso $40,- 
000,000.

AMERIKOS BOMBANE- 
ŠIAI PERSKRENDA AT
LANTĄ Į 7 VALANDAS.

Iš Londono pranešama, 
kad amerikiečių Consoli
dated firmos pastatytas 4 
motorų bombanešis atskri
dęs 2,200 mylių iš Nevv
foundlando į Angliją per 6 
valandas ir 40 minučių.

mušti.
HONKONGO BELAIS

VIAI BADAUJA.
Londone gauta žinių, kad 

1,600 anglų ir 300 ameri
kiečių, kul iuos japonai pa
ėmė Honk Konge nelaisvėn, 
gali išmirti badu, nes japo
nai neduoda jiems gana val
gyt, arba duoda tokį biaurų 
jovalą, kurio civilizuotas 
žmogus negali valgyt.

VIRŠUM MALTOS NU
KIRSTI 27 NACIU LĖK

TUVAI.
Iš Valetos pranešama, 

kad balandžio 2 d. anglų 
priešlėk tu v i n ė artilerija 
Maltos tvirtovėj nukirto 27 
naciu orlaivius.

BAISI KOVA FILIPI
NUOSE.

Japonai pradėjo atakuoti 
amerikiečius Filipinuose pa
šėlusiomis jėgomis. Kova 
verda diena ir naktį. Bet iki 
šiol amerikiečiai atmuša vi
sas atakas. noi*s jų spėkos 
daug menkesnės.

Stokholmo žiniomis, ang. 
lų komandos būrys puolė 
nacių pozicijas Narviko 
mieste, šiaurės Norvegijoj, 
ir pridarė tenai daug nuo
stoliu.

I
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SUSIVIENIJIME UŽVIRĖ; štai, šiomis dienomis pa-i 
PIKTA RINKIMŲ ! skelbė savo raportą už pe-

KAMPAN1JA. i reitus metus Chesapeake &
Renkant SLA centro vai-! 9hio ^Ižkęlio .kompanija,

kiekviena srovė vi-; 2,noma . ka)P vlena 15
nausia tvarkomu orgamza-dybą,

suomet stengiasi pravesti 
savo kandidatus, todėl rin
kimų kampanija visuomet 
būdavo Įtempta. Bet ji nie
kados nebuvo tokia pikta, 
kaip dabar. Daugiausia įnir
šimo parodo silpniausia sro
vė. Žinodama, kad rinkimų 
nelaimės, ji piktai puola da
bartinę SLA valdybą ii 
kuisto organizacijos narius, 
kad trauktų dabartinius vir
šininkus teisman ir reika-

cijų. O ar žinot, kiek jos pi
nigu žuvo investmentuose? 
Lygiai $40,953,995.43! Ke
liolika metų atgal ji buvo 
prisipirkusi kitų geležinke
lių paskolos bonų už apie 
$46,600,000. o pernai juos 
išpardavė už $5,900,000.

Tačiau Chesapeake & 
Ohio Raihvay kompanijos 
nariai savo valdybos dėl tų 
nuostoliu nekaltina, nes ži-

lautų atlyginimo už nuo- i no, kad ne ji čia kalta.
stolius. .............. ; Rodėl ud SLA valdyba
. Kai skaitai tą kiršinančią Į luvėtų but kalta, kad dėl 
jų literatūrą, tai išrodo, kad ekonominio kracho nukrito

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdelis parodo Javos kareivius dedant minas po tiltu. Dešinėj pusėj vienas tiltas ma
tėsi jau sprogdinamas. Visa tai buvo daroma, kad sulaikius japonus. Bet japonai vistiek 
tą salą užėmė. Java yra turti i.glausis žemės plotas viuame pasauly.

, KODĖL KOMUNISTŲ NEPRIIMA Į 
AMERIKOS KARIŠKŲ REIKMENŲ

DIRBTUVES?
“Vii-Apie nepriėmimą komu-iškaito “Laisvės” ar 

nistų i Amerikos valdžios1 nies,” tas jiems yra “pro- 
kontroliuojamas karo reik- nacis.”
menų dirbtuves niekad lie- Bet pasirodo, kad apgau- 
tuvių spaudoje nebuvo ra- ti jie nieko negali. Ameri- 
švta, todėl aš noriu parody- kos valdžia ir visuomenė ži
li. kad ištikrujų komunistų no, kad komunistų “patrio- 
ir vokiečių “Bundo” organi- tizmas.” tai tik kaukė tikra- 
zacijų narių nepriima, nes.jai jų fizionomijai paslėpti, 
šios dvi organizacijos tikrai; Po ta kauke slepiasi tikrieji 
yra pavojingos Amerikai. ; komunistai, Amerikos de- 

Musiškių komunistų spau-t pnoki-atijos mirtingi priešai, 
da ir jų agitatoriai sako, kad 11 todėl Amerikos apsaugos 
dabar Amerika ir Sovietų pramonėj vietos tokiems 
Sąjunga kartu karauja prieš gaivalams nėra, taip kaip n
nacius, todėl jos turi labai 
broliškai sugyventi. Bet iš
tikrujų taip nėra. Amerikos 
ir Sovietų Rusijos kaias 
prieš nacizmą eina pilnu 
tempu, bet vidujinėj politi
koj tarp šių dviejų kraštų 
niekas nera pasikeitę. Kaip

jie yra susekę Susivienijime 
kažin kokių “nedorybių,’’ 
kurių SLA nariai visai neži
no, nes dabartinė valdyba 
tas “nedorybes” labai sle
pia, ir todėl, girdi, reikia ją 
traukti teisman.

Tai Jurgelionio propa
ganda.

Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad visas tas “nedory- i 
bes” valdybos priešininkai 
buvo jau iškėlę pereitame j 
SLA seime, šaltai ir beša
liškai tuos kaltinimus iš-, 
klausęs. seimas nerado 
jiems jokio pamato ir visus 
valdybos atliktus darbus už
gyrė.

Taigi p. Jurgelionis su sa
vo kompanija neturi nieko Į 
nauja. Jis operuoja jau vi- i 
siems žinomais ir seimo at- Į 
mestais kaltinimais.

Svarbiausis p. Jurgelionio 
kaltinimas yra tas, kad SLA 
valdyba išleido perdaug pi
nigų “Vienybės” namo re-' 
montui. Bet seimas matė 
kontraktoriu sąskaitas ir isi-- w —
tikino, kad pigiau ji remon
tuoti nebuvo galima.

Antras p. Jurgelionio kal
tinimas yra tas, kad SLA in- 
vestmentų vertė nukrito.. 
Bet tai irgi nėra jokia “pa-j 
slaptis.” Tą visi jau žino. Ir, 
visi žino, kad tuos invest-l 
mentus darė ne dabartinė 
valdyba. Geležinkelių bo- • 
nai buvo perkami da prieš' 
pirmutinį pasaulini karą, 
kuomet SLA valdė tautinin
kų srovės žmonės. Tūli jų 
dabar jau yra mirę.

Taigi kaltinti dėl tų in- 
vestmentų dabartinę SLA 
valdybą yra visiems žino
mų faktų kraipymas.

Kad Susivienijimas turė
jo dėl savo investmentų 
sunkių nuostolių, tai tiesa. 
Bet tai pasidarė dėl visiems: 
žinomos depresijos, per ku- 
įią nukrito visos vertybės.. 
Nuostolių turėjo beveik vi
sos organizacijos, kurios tik 
turėjo investuotų pinigų. O 
jei kas laikė savo pinigus 
bankuose, tai jie žlugo te
nai. Per visuotini potvinį 
sušlampa visi.

namų kainos ir susmuko ki
tos vertvbės?

KOMUNAC1Ų VADAS
BIMBA GAVO PER 

NOSĮ.
“Naujienos” sako:
‘•Komunistų pozicija yra 

galutinai subankrutavusi poli 
tiškai ir morališkai, nes jie ne
beturi jai paremti nei vienc 
teisingo ir sveiko argumento.

"Štai. Antanas Bimba plus
ta ‘Hitlerio ėebatlaižiais’ M i- j
chelsoną. Grigaiti, Prunskį, 
Stilsoną ir Tysliavą. — kuo
met tikrumoje niekas kitas 
Hitlerio čebatų nėra taip uo
liai laižęs, kaip pats Bimba. 
Per dvejus metus jisai dirbc 
išsijuosęs už Hitlerio ‘taiką’ 
ir atakavo hitlerizmo priešus.

‘‘šiandien tasai tipas drįsta 
rašyti, kad Michelsonas. Gri
gaitis ir Stilsonas ‘ištrošku
siai laukia naciško harbariz 
mo pasiliekant Pabalti joje.* 
Tik besarmatis gali šitaip per 
akis meluoti!

“Meluoti yra nedora. Bet 
Bimba ne tiktai meluoja, o ir 
pats savo melą tuojau sumu
ša. rašydamas apie tuos, ku
riuos jisai vadina ‘pronaeiais.’ 
kad jie. girdi, ‘siūlo’ Lietuvai 
stoti i Baltijos-Skandinavijos 
tautų konfederaciją.

“Konfederacija, tai laisvas 
tautų susijungimas, kaip ly
gus su lygiu.

“Kas nori matyti Lietuvą 
Baltijos - Skandinavijos kon
federacijoje. tas negali norėti, 
kad Pabaltyje paliktų nacių 
barbarizmas. Balto-Skand i na
cijos konfederacija galės susi
daryti (jei susidarys) tiktai 
Tuomet, kai naciškas barba
rizmas bus iššluotas iš Balti
jos kraštų. Tai yra aišku, kaip 
diena.

“Ar Bimba nepajėgia šito 
paprasto dalyko suprasti? Vy
riausias lietuviškų komunistų 
vadas ir ‘Centro Biuro’ sekre
torius. o pasakoja tokias žiop
lystes! Iš to kiekvienas gali 
numanyti, kaip mizernai ta 
‘partija’ yra nusigyvenusi.”

SAKO, LIETUVAI NĖRA 
PAVOJAUS.

Washingtonan buvo iš 
Londono atvykęs lenkų gen. 
Sikorskis protestuoti prieš 
Maskvos imperialistiškus 
apetitus. Kaio jau musų 
skaitytojai žino. Stalino val
džia pradėjo reikalauti, kad 
Amerika ir Anglija jau da
bar pripažintų Rusijai teisę 
po karo pasiglemžti Suomi
jos rytus, Pahalčio valsty
bes ir nemažą Lenkijos plo
tą. Dėl kitų likimo lenkai 
gal nesirūpintų, bet jiems 
rupi Lenkija, todėl jų va
das ir atvyko \Vashingto- 
nan prašyti prezidentą Roo
seveltą. kad nepritartų Mas
kvos užgaidoms.

Išvykdamas atgal į Lon
doną. pereita sąvaitę gen.

metais Rusijos bolševikai 
užpuolė Suomiją, tai į ke
lias savaites Amerikos žmo
nės sudėjo Suomijai dau
giau kaip $2,000,000*.

Dabar Sovietų Rusija yra 
! užpulta, tačiau Amerikos 
visuomenė simpatijų jai ne
turi.

Jeigu Sovietų Rusijoj bu
tų demokratija, o ne vieno 
žmogaus despotizmas* kuris 
beveik niekuo nesiskiria 
nuo Hitlerio vergijos, ame
rikiečių nuotaika Rusijos 
atžvilgiu butų visai kitokia.

DAUGIAU “HITLERIO 
PROPAGANDOS.”

Savo laiku “Keleivy” bu
vo rašyta, kad Latvijoj su
rastas

Visai gerai 
nosi.

užtepta per

Japonų Užimtos Salos
S0CTH (UI VA SEA

. - Floret

TIMOK SEA

Čia yra parodytos olandų Indijos salos Pacifiko vandenyne. kurios dabar jau japonu rankose. Generolas MacAr- thur ruošiasi japonus iš tų salų išmušti.

Hitlerio agentams “bundi- 
ninkams.”

Komunistai gali kitus pra 
vardžiuoti “pro-naciads,” 
bet Amerika žino. kad jie 
patys yra nacių pastumdė
liai. Da nesenai jie pikieta- 
vo Baltąjį Namą, ko patys 
“bundininkai’’ nedryso da-buvo prieš kara, taip ir da- . T. . , , . .

Atsišaukimas į Fi- bar. . . . ?’,L /,e..ae!t.av?. da,b‘n!":« • , i Dalykai štai kaip yra: šių stieikuoti n nedirbti

SOS Lietuvių Orga- žodžilį rašėjas buvo nuva- ginklų, kurie buvo siunčia- 
žiavęs kovo 30 dieną į Kear- prieš nacius. Nors šian- 
nv, N. J., i taip vadinama: dien jie apsimetė ‘ patno- 

* Shiwnin<r and tais” ir vakarykščius savo 
loi! darbus norėtų suversti ki-

mzacijas.
Lietuvių Kultūrinis Insti- “Federal Shipping 

lutas sumanė kuotiksliau Dry Dock Company,
pavaizduoti lietuvių organi- stato Amerikos valdžiai lai- tiems, visgi vilkus avies kai- 
zacijų ir mitingų nuomones vus ir kur viskas yra po A- ty valdžia pažįsta, 
svarbiausiais Lietuvos rei- merikos Federalės valdžios “Laisvė ir “Vilnis ’ turė- 
kalais. priežiūra. Kas nori gauti toj tu visgi paaiškinti savo skai-

Tuo tikslu jis nori išleisti dirbtuvėj darbą, tas turi iš- tytojams, kodėl “ Bundo 
vienoje knygelėje visas lie- pildyti aplikaciją, kurios naciai ir komunistai negali 
tuvių organizacijų ir šuva- numeris yra sekantis: gauti darbo krašto apsaugapsaugos

A. Meškunas.

tuvių organizacijų ____
žiavimų protestų rezoliuci- F 1190-10 50M 2-42 K. P. dirbtuvėse 
jas dėl Klaipėdos pagrobi- Aplikacija yra iš keturių W
mo ir dėl bolševikų ir nacių puslapių. į ----------------
okupacijos Lietuvoje. Tuo Pirmam paragrafe paša- POLEMIKA IR 
budu knygelėje tilptų visos Ryta, kad jeigu kuris prieš KRITIKA
rezoliucijos nuo 1939 metų Ameriką kariaujančių šalių; * ______
kovo 20—22 d<l. ir ryškiai pilietis klastingai jsiskverb- kakpįukas ųžSIMANĖ

bolševikų dokumen-1 pavaizduotų lietuvių politi- tų į minėtą dirbtuvę, tai to- ’gįjt,
—- ----- --------  i... m nusistatymą pareikštą kiam gręsia 5 metai kalėji-; u vililliu viku.tas, būtent nurodymas, ku

prižadėjimu kitu tautų kiaš- “I Laisvę 7 praneša, kad pa- ™ umuose dviejuose paiagra
tams globti Kol karas nėra'našus bolševfcų teroro do- kHrn* organizaci- fuose, kūne yra padaryti /Virs 20 metų atgal. Kar-
pabaigtas, jokiu sutarčių kumentas esąSt susektas ir tffl H'draugijų rezoliucijos pareiškimo ir liudijimo for- piukas spaustuvėse zecena- 
apie sienų nustatvma nedali Kaune. Jis buvo rastas žval-. nepateko spaudon, prašome moję, čia paduodu anglų vo. Tuo laiku jis pnkTause 
buti ~ • - gybos departamento rumuo- fei’b. organizacijų protoko- kalboje žodis žodin:

Komentuodamoe šita spau- se, tarp kitų bolševikų žval-: “1 hereby certif, t.
dos pranešimą. “Naujienos’’ 
daro išvadą, kad—

“Todėl ir Lietuvai tuo tarpu 
nėra pavojaus, kad demokra
tijos ‘paaukos’ ją bolševikams. 
Iki ateis laikas spręsti Lietu
vos ir kitų mažųjų tautų liki
mą. padėtis pasaulyje bus vi
sai pasikeitus.’’

p kitų 
gy bos (GPU) raštų.

ir prie Sandaros. Bet sanda 
y certify that I am riečiai « iš Sandaros išme-

Po šita instrukcija esąs rezoliucijų, kad
pasirašęs Rusijos GPU šni- natalnmti las m,-
pų komisaro pavaduotojas 
Serov. Ji esanti datuota 
1940 metų liepos 7 d., taigi 
prieš pat bolševikų seimo' 
“rinkimus,” ir joje esą sura
šyti Lietuvos inteligentai,' 
kuriuos reikia suimti ir

Kad is demokratijos pu- prješ “rinkimus” išsiųsti iš 
ės Lietuvai pavojaus nėra. Lietuvos.

Maskvos agentai iš “Lais
vės” ir “Vilnies” gardų, ži
noma, rėks, kad čia irgi 
“Hitlerio propaganda.”

tai tiesa. Bet pavojaus yra iš 
diktatorių pusės. Jeigu vo
kiečiai šią vasarą Rusijos 
nesutriuškins. tai Hitleris 
galės pasiūlyti Stalinui tai
kos sutartį ir atiduoti jam 
Pabalčio tautas. Ar demo
kratinės valstybės norėtų 
tada skelbti Rusijai karą. 
kad tas tautas išlaisvinti?

KOMUNISTAI PASKEL
BĖ AUKŲ ATSKAITĄ.
Amerikos komunistai turi 

įsteigę Rusijos karui remti 
fondą ir pavadinę jį “Rus- 
sian War Relief, Ine.” Jo 
centrui vietą jie pasirinko 
ne darbininkų kvartale, bet 
ant Fifth Avenue, ištaigin-

galėtume patalpinti jas mi
nimoj knygelėj. Nors reika
linga gauti visas rezoliuci
jas, mums svarbu yra gauti 
angliškus tekstus, nes kny
gelė išeis anglų kalba.

Institutas labai norėtų 
gauti rezoliucijas ne vien iš 
šio krašto lietuvių organiza
cijų. bet ir iš Kanados, Di
džiosios Britanijos ir Pietų 
Amerikos.

Rezoliucijų nuorašus pra
šome siųsti:

a Citizen of the United States of America, by birth ( ): by naturalization ( ): (checkwhich) and that the Information contained in this apphca- tion is true and correct. I understand that if any of the Information I have given in this application is falše I am sub- ject to immediate dismissal. 1

tė. Todėl Karpiukas dabar 
sako, kad jis nusikratė Vini- 
ką ir kitus sandariečius, 
kuomet faktiškai sandarie- 
čiai jį nusikratė.

Jeigu Kaziukas Karpiu
kas butų vyras, o ne beibė; 
jeigu jis galėtų suprasti, 
kad šiuo momentu lietu-

_ k: Lithuanian Cultural In-Ką tik Stalino zvalgybi- ^itut 6017 So Kenwood 
ninkai Lietuvoje padare, A.- m tai. “Laisvės" ir “Vilnies“ ave“ »'•
akimis žiūrint — viskas
“Hitlerio proganda.” i

Jeigu Stalinas žinotų, kad
PATARIA ANGLAMS 

IMTI MADAGASKARĄ.
io agentai”taip~žiopfa7daiy~ i Madagaskaro vardu vadi- 
kus aiškina, jis neduotų naši francuzų valdoma salai 
jiems nei vieno “senvi- Indijos Vandenyne. Ji turi 
čiaus.” neapsakomai didelės strate

ginės svarbos, nes jeigu ją
P. JONIKAS GAVO FILO- užimtų japonai, Ui butų už- 

LOGIJOS DAKTARO kirsUs Amerikos ir Angli- 
LAIPSNj. jos laivams kelias į Austra-

Pasižymėjęs kalbininkas, Todėl Leslie Hore-
Petras Jonikas, Vytauto Di- Belisha. buvęs Anglijos ka-j

viams reikalinga vienybė, further certify that I am not tai jis neagituotų už Bimbos and will not become during kandidatę M ąsytę į SLA the course of my employment, sekretorius, kad komunistai a member of the commonist galėtų okupuoti Susivieniji- party, or the German Bund. mą.and understand that the Se- Karpiukas plepa apie kįo- lective Training Act of 1940 kius ten M. J. Viniko “gTfe- of the United States of Ame- kus.” Bet jis tų “griekų” nencą prohibits me, if I am or parodo.should become such a member, Didžiausias Uutiniame from filling any vacancy gyvenime griekas. ui išsiža- caused by reason of induetion dėjimas savo tautos, arba of employees into the serviee sutikimas pavesti ją sveti- of the United States under mų vergijai. Lietuviai ko- such act. munisUi nori musų tautą“If employed, I hereby parduoti Sulinui. Ir Kar- agree that 1 will read and be- pinkas agituoja, kad SLA come familiar with the laws centre butų pasodinu ko- governing espionage and sa- mUnistų sekretorė, botage, summary of which Karpiukas gavo medalį acts will be furnished by the nuo Smetonos, o dabar, ma- employer I hereby authorize norj ^aut nUf) gtalino. investigation of all statements fiet SLA nariai jo agiUci-giausioj New ri orko buržua-' džiojo Universiteto vyr. asi- ^o ministeris, reikalauja, <■«•<<«<
stenUs, gavo filologijos ka^ angtai tuojau tą salų, contained in this application. jos neklausvs. Jie balsuoszijos alėjoj. Ir savo fondo

priešaky jie pasisUtė ne ku- dakuro laipsni, apgynęs di- PaipMų^ į savo rankas. Jie 
t į žinomą komunistų lyderį, i sertaciją “Lietuvos bendri- Paimti ją laisvųjų fran- 
bet prikalbino amerikiečiu nės kalbos kūrimasis nrieš- ^uzų \ardu. Palikti tą salą 
kunigų ir jiems panašių aušrio ir ‘Aušros’ laikais.” VichV valdžios kontrolėj 
žmonių, kad išrodvtų, jog p. Jonikas gimęs 1906 m. negalima, jis sako, nes \ i- 
mkas Rusijai renka ne Ma- Tauiagės apskrityje. Be lie- c.h.y veidmainiai gali atiduo- Tai čia tik vienos dirbtu- 
skvos agentai, bet amerikie- tuvių bendrinės kalbos jaP°narns _ saugot,. orUiVo/»,i/«s t&ron o
?ių visuomenės atstovai. ; klausimais paskaitų univer- kaip atidavė.Indo-Ki- 

Nežiurint šito kamuflažo, į sitete iis sykiu dirba Lietu- nDa» atidarydami japonams 
Pinigai i bolševikų fondą vos Mokslo Akademijoj, kelią į Singapūrą, 
visgi nekažin kaip riUsi. Jų kaip Lituanistikos Instituto
paskelbta atskaita parodo, j bendrinės kalbos skyriuje 
kad per penkis ir pusę vedėjas, 
mėnesio pinigais gauta vo

VILNIUJE BUS AMATŲ 
RŪMAI.

‘Deutsche Zeitung įmPIRŠLYS SU \ ADžIO i OJAS Ostland” praneša, kad arti-
Vieno veiksmo Komedija. Pa<«»ė mib,, Vilnillie bll-

Ben. Rumšas Gana juokingas veika- miaUSlU laiKU . V liniUje OU 
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai, siąs įsteigtas LietUVOS Amą-

taip kad Rusijos karui liko į Pa^L&nV,»rnX,is5S*in- lu Rūmų skyrius. Jo organi- 
tik apie $600,000. ! gas veikalėlis ^ipauia 2 vyrai ir zacija “remsiantis Vokieti-

. ’ , . ,aha'2 motervs. Ahu v«tkalthai menoie . - „Mes atsimenam, kai 1939 i knygutėje. Kaina ................ jsc jos pavyzdžių.i

tik $785,864.89. Fifth Ave
nue ofisui užlaikyti per tą 
laiką išleista $178,507.21,

Čia aiškinti nėra reikalo, už šiuos kandidatus į SLA 
Esi komunistas, arba nacių centro viršininkus:

negali Prez. F. J. Bagočių, 
Vicepr. J. K. Mažukna. 
Sekr. M. J. Viniką,

vės aplikacijos ištrauka. Be .
abejo, kitose dirbtuvėse irgi ^do glob. S. Mockų ir 
tokios pat aplikacijos. Tai L. Mikuziutę. .
jau gera čiaudomos tabokos faktaią kvoL S. Biezj. 

, doza komunistams po nosi- šiandieninė pasaulio pa- 
mi. Juos laiko toje pačioje dėtis reikalauia, kad SLA 
kategorijoje, kaip ir vokie- butų vadovybėje šitų patv- 

organizaciją, rusių asmenų. Ir SLA nariai

“Bundo” narys 
gauti čia darbo.

cių teronstų 
nacių “Bundą.’’

O kiek tie musų bolševi-
už juos balsuos. Ridikas. 

INKVIZICIJAkėliai išeikvojo rašalo šauk-,
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 

dami, kad \ isa musų antį-, lęnyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
t— “tat- siautimas ir pradžia reformosbolševikiška spauda 
nauja naciams’” Kas tiKas tik ne-

siautimas ir jradžia reformos. Su 
daugrliu puikių paveikslų. 215 
puslapių. Kaina........................... $1.00

1
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Į KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO
II

KATALIKŲ “DRAUGAS9 IR “PO- . 
PIENIAUS TAIKA." Į

Nepažystamas vyras pasi-' Popiežius, matydamas jog 
sakė esąs katalikas, išsitrau- Mussolinio siekis yra sunai- 
kė iš kišeniaus kelis sutrin- kinti demokratijos santvar- 
tus “Draugo” numerius it ką Italijoje, davė kunigams 
pareiškė: “Aš noriu, kad Įsakymą katalikams stoti i 
parašytum i ‘Keleivį,’ ar iš- Mussolinio fašistų organi- 
tikrujų popiežiui apeina tai- zaciją.
ka, kaip ‘Draugas’ rašo. Aš Kai Mussolini paskelbė, 
mislinu, kad taip nėra. Bet kad jisai maršuos su savo 
aš nemokytas ir negaliu nie- armija Į Romą pasiimti vai
ko parašyti nei Į jokį laik- džios vairą, popiežius pa
rasti. Aš tamstos raštu. skelbė, jeigu Mussolinis ta
škavau ‘Keleivyje’, ir kiti tai padarysiąs, gausiąs 20,- 
katalikai skaito ‘Keleivį.’, 000,000 lirų.
Chicagoje daugiau katali- Popiežius prisakė kuni- 
ku skaito ‘Keleivį,’ negu gams sukelti tuos 20,000,000 
‘Draugą.’ Žinai, kad ‘Drau- lirų, kad pinigai butų su
ge’ nieko gero ir nėra pasi- rinkti ir atiduoti Mussoli- 
skaityti...” niui, kuomet jisai atvyks į

Skaitytojai, perskaitę šį Romą su savo armija. Ii 
raštą nenumeskite jį, bet kaip tik Mussolinis atvyko 
pasidėkite ateičiai. O kata- į Romą, gavo 20.000,000 
likai turėtų nueiti į “Drau- lirų.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Naujas Anglų Bombonešis

g- -

...■.■J&r.;, A

šioj nuotraukoj yra parodotas vėliausio tipo anglų bomba nešis. .Jis čia pasiruošęs skri
sti per Anglijos kanalą bom bartiuot Vokietija.

go redakciją ir paklausti, 
kodėl jis slepia faktus, ku-

Įsigalėjęs Mussolinis pra
dėjo popiežiaus nepaisyti.

riuos aš paduodu šiame ras- Tada popiežius prisakė ku
te? Jeigu “Draugui” apeina nigams trukdyti _Mussolinic 
teisybė, jis turėjo senai pa- valdžią. Ir 1927-1928 me- 
rašyti kaip popiežius elgėsi tais Mussolinis pasijuto.; 
ruošiant fašistams dabarti- kad jo diktatūra biaška. Ba
nį karą. sirodė, kad popiežius yra

’ Šis ‘karas yra vienas iš galingesnis diktatorius da ir 
baisiausių, pikčiausia supla- už Mussolinį.
nuotų. vienas iš kruviniau- Mussoliniui buvo pasiu
siu, didžiausių, brangiausia lyta: pripažink popiežiaus 
kainuojančių ir vienas iš«autoritetą ant Italijos vals-' 
žiauriausių istorijoje. Šitas tybės, kitaip neteksi vai-Į 
karas suplanuotas ne Atti- džios. Po trumpų derybų, 
los, ar Čingis-Chano, kuris vasario 11, 1928. Mussolinis 
svajojo užkariauti visą pa- ir popiežius pasirašė kon- 
saulį ir sunaikinti visą civi- kordatą. Mussolinis davė 
lizacija. kad galėtų įsteigti 95,000,000 lirų ir 108 akrų 
savo diktatūrą. žemės karalystę popiežiui.

Šiam karui pagrindą pa- “Osservatore Romano” ge
dėjo Leninas ir popiežius, gūžės 30, 1929, paskelbė po- 
Stalinas. Hitleris. Hirohito piežiaus-Mussolinio kon- 
ir popiežius pildo tai, ką Le- kordatą.
ninas nustatė savo progra- Nutarta: prašalinti iš mo- 
moje obalsiu “darbininkų b'klų mokytojus, kurie nėra 
gerovė.” piaktikuoją katalikai. Mo-

n- kUka R«gjį-Į kyklos turi buti po kunigų 
joj; Hitleris/ Goeringas ir 'priežiūra ir kontrole; mo-' 
Goebels Vokietijoje; Mus- kytojai turi eiti išpažinties, 
solini, Ciano ir popiežius: Katalikybė turi but valsty- 
Italijoje; Hirohito ir Mat- binė religija; kareiviai turi
suoka Japonijoje—tai di 
dieji šio karo kaltininkai

eiti išpažinties; kunigai ir 
minykai paliuosuoti nuo

Šie diktatoriai žino, kad motesčiy. Bažnyčios šven- 
praeitam kare žuvo daugiau turi buti valstybės šven- 
kaip 9,000.000 jaunu vyrų; tės; kritikuoti kunigus ir re- 
kad tas karas kainavo $100,- kgU3 uždrausta po bausme. 
000,000,000, neįskaitant su-! Apsivedimai pripažinti tei- 
griautų miestų ir kaimų, nu- ^ktat katalikų bažny- 
stojimo darbo jėgų, ir tt. O; čioje imti sliubai. 
vis dėlto jie suplanavo nau-j. *0,000 kunigų mokyklose 
ią kara, kuris yia daug bai- 11 bažnyčiose nuodijo žmo
nėmis už pereita. niT Protjb girdami popie-

Per pereitą dvidešimtį žiaVs ir Mussolinio “moks- 
metų buvo rašoma ir kalba-. ^ad karas vra palaima 
ma apie geresnę žmonijos; žmonijos ir kad Italija tik- 
buklę. Ekonomistai ir sočio- tai Per kar4 .gali praplėsti 
Jogai aiškino, kaip lengvai “katalikišką kultūrą, 
butų galima Amerikoje ap- i Nereikia praleisti nepa- 
rupinti gyvenimo reikmeni- minėjus šį faktą: Mussoli- 
mis kiekvieną šeimą, kad niui valdant, Italijoje in- 
nereikėtų rūpintis apie ryto- j dustrija visai susmuko, 
jaus dieną. O diktatoriai Dirbtuvės buvo uždarytos
tuo tarpu rengėsi prie karo.

Kuomet Vokietija buvo 
sumušta ir jai buvo uždraus
ta ginkluotis, tai Leninas 
leido Vokietijos militaris- 
tams budavoti ginklų dirb
tuves Rusijoje ir slapta vežė 
ginklus į Vokietiją, kad pa

šimtai tukstančhj darbinin
kų vaikščioja po gatves be 
darbo ir duonos. Padėtis 
buvo baisi. Gręsė revoliuci
ja Italijoje.

Kad išgelbėti Mussolinį, 
pakelti industriją Italijoje, 
Stalinas pasiskubino į pa

dėkoja Jėzui Kristui dėl at
naujinimo tėvynės didybės 
užkariavus galingajam Mu
ssoliniui Abisiniją...”

Kada italai gegužės mė
nesį, 1936. užėmė Addis 
Ababą, skerdė kūdikius ir 
senus, plėšė moterų doią, 
tai popiežius prisakė visom 
Italijos bažnyčiom skam
binti varpais ir dėkoti Die
vui už Mussolinio pergalę 
Abisinijoje.

Kai Italijos lakūnai iš or
laivių mėtė į miestus ir kai
mus sudegintus abisiniecių 
lavonus, gąsdindami abisi- 
niečius: jeigu nepasiduosit, 
visi busite taip sudeginti, 
tai popiežius davė $3,500,- 
000 Mussoliniui už tokį 
“nuopelną bažnyčiai.”

1937 metais popiežiaus 
organas “Osservatore” pa
skelbė, kad popiežius palai
mino Mussolinio kruviną 
puotą — Abisinijos sunai
kinimą. Davė Italijos kara
lienei aukso rožę, katalikų 
garbės ženklą, ii- ją paskel
bė Abisinijos imperatore- 
karaliene. Tačiau “Drau
gas” Nr. 246, 1941 m. ple
pa. kad “jo šventenybė po
piežius nurodė karo baisy
bę” ir kad jo “šventenybės” 
aukščiausis idealas esąs— 
taika.

Kai fašistai užkariavo 
Abisiniją, popiežius pasiun-i 
tė į tą šalį šimtus bei tuks- į 
tančius minyškų mokinti 
abisiniečius nuolankumo 
Mussolinio valdžiai. Abisi- 
niečius pristatė nemokamai 
dirbti prie . kelių ii- namų 
statybos Italijos kariuome
nei. Po sunkaus dienos dar
bo, abisiniečiai turėjo su
klaupę melstis ir dėkoti Die
vui, kad juos Mussolinis pa
vergė. Anie baisią abisinie- 
čių padėtį po popiežiaus ir 
Mussolinio diktatūra rašo 
“International Review of 
Missions” (sausis, 1937).

Sekančią sąvaitę parody
siu faktais, kaip, popiežiui 
padedant. Hitleris su Stali
nu užkure dabartini pasau
lini kara. T. Kučinskas.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
no lietuvių organizacijas, 
kad jos atimtų iš Hitlerio 
Lietuvą ir atiduotų Juozui 
Stalinui. Jie šaukė Brookly
no organizacijų konferenci-

čių, nes jie tikėjosi išgirsti »• ,Toj konferencijoje dir- 
»nie bosima almi „aksfima bo planus pneme rezoliuci- 

jas, išrinko valdybą įs dar

Kriaučių susirinkimas.

Kovo 25 buvo kriaučių 
54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Į šį susirinkimą 
susirinko gana daug kriau-

apie busimą algų pakėlimą. 
Tik gaila, kad jie to neišgir
do.

Ch. Kundrotas, duoda
mas iš Board of Direktorių 
laportą, pažymėjo: “Aš ži
nau. kad jus norite išgirsti 
apie algų pakėlimą. Taip, 
algų pakėlimas bus, nes uni
jos viršininkai veda su dra
bužių fabrikantais pasitari
mus ir jie jau daug ant ko 
sutiko. Iškarto musų unija 
reikalavo pridėt penkius 
dolerius į sąvaitę kiekvie-

kairesnių žmonių, ir dabar 
tas išrinktasis komitetas už
migo. Hitleris kaip valdė 
Lietuvą, tai ir tebevaldo.

Kodėl tie dideli Lietuvos 
“gynėjai” nutilo? Juk lai
kas ir labai laikas pradėt tą 
kilnų darbą dirbti? Kodėl 
miegama, kodėl nieko ne- 

’ veikiama? V. Michelsonai, 
i J. Kreivėnai ir A. Vizlens- 
kai — “wake up!’’ 

i Mes organizacijose sakė-

PASIKARK TU, DURNA BOBA, SU 
TUO SAVO ŠUNIUKU.”

gelbėti sunaikinti jauna, ne- Stalinas davė Musso-
isitvirtinusią demokratijos , Hniui pastatvti šešis dide- 
valdžią Vokietijoje ir įstei- hus karo laivus Rusijai

Menkai technikoj pakilu
siai Italijai toks Stalino už- 

buvo milžiniška

gti diktatūrą su obalsiu 
“darbininkų gerovė.”

Sunaikinus demokratiją į sakymas 
Vokietijoje. Leninas tikėjo-
si užpulti kitas šalis ir jas ■ Popiežius ir Stalinas įš- 
paversti į griuvėsius, kad Mussolinio griuvan-
paskui butų galima įsteigti režimą.
bolševizmo diktatūrą. 

Matydamas Lenino dik
tatūros teroro valdžią Rusi
joje, Mussolini nusprendė

Mussolinis ir Abisinijos 
karas.

Kai Mussolinis užpuolė 
įvykdyti diktatūros valdžią Abisiniją, gazais žudė abisi- 
Ralijoje. _ . niecius, degino jų kaimus

Mussolini pradėjo skleis- ir miestus, tai popiežiaus 
ti agitaciją, kad Italilija bu- organe “Osservatore Roma- 
vo aliantų apgauta, negavo no” rugpiučio 22, 1935, pa
ganą karo grobio. Jis užsi- skelbė 19 arkivyskunų ir 57 
mojo atstatyti senovės laikų vyskupų pasiųstą Mussoli- 
Romos imperijos galybę, ir niui telegramą, kurioje sa- 
gavo pasekėjų. 1 koma: “Katalikiška Italija

PATERSON, N. J.

Lietuvių organizacijos per
ka Amerikos defense bonus.

SLA 101 kuopa nupirko 
už $100 defense bonų ir au
kavo $10 Raudonajam Kiy- 
žiui. LUNP Kliubas nupir
ko bonų už $1,480. Po 10 
metų jis gaus atgal $2,000. 
SMDD nupirko bonų už 
S100, o Moterų Kliubas au
kavo $25 Raud. Kryžiui.

Geri lietuviai ir geri Ame
rikos piliečiai remia šią šalį, 
o “tavoriščiai” iš “Laisvės” 
renka pinigus Stalino kara
lystei. Čia jie rėkia, kad jų 
Rasėja esanti galingiausia ir 

, turtingiausia šalis pasauly, 
o čia ubagauja jai pinigus 
ir pančekas. O Rusijoj ar 
renkamos aukos Amerikai?

“Kel.” Reporteris.

Arba kaip Chicagoje kei- ! 
čiami gatvių vardai.

Tūli žmonės labai di
džiuojasi, jei kuri gatvė bu
na pavadinta jų tautiečio 
vardu. Bet tai išrodo silpny
bė. Norvegai, švedai ir vo
kiečiai dėl tokios garbės ne
sivaržo. bet lenkai padėjo 
labai daug pastangų, kol 
politikieriai pakeitė Gra- 
ford ave. į Pulaski Rd. Če
kams pavyko 22-rą gatvę 
pakeisti į Cermak Rd., o. 
italams patenkinti, vienas 
blokas buvo pavadintas 
Balbo vardu.

Bridgeporto lietuviai la
bai didžiuojasi garsiaja 
Lituanicos ave., krui seniau 
vadinosi Auburn ave.

Buvo Chicagoje gatvė 
vardu Robey. Kažin kodėl 
tas vardas nepatiko aukš
toms ponioms, ir jos nusi
statė perkrikštyti ją į Da- 
mon ave. Teko ir man tose 
krikštynose dalyvauti. Nie
ko sau. buvo švelnu ir jau
ku. Man pasisekė vieną iš tų 
poniučių prikalbinti ir nusi
vežti automobilium į South 
Side, parodyt tenai parduo
damus namus (aš norėjau 
juos parduoti jai). Apve- 
žiau ją aplinkui, parodžiau 
giažesnes vietas ir pasa
kiau, kad čia kainos kįla ir 
gerai pirkti. Ji paklausė, o 
kokia čia eis gatvė ar bulva
ras. Neapsigalvojęs aš pa
sakiau, kad Robey St. Vaje, 
kaip ji pasipurtė! Aš be 
mažko ir biznio neprara
dau. Laimė, kad ji turėjo su 
savim šuniuką, šlykštus jis 
kaip rupužė, bet aš davai jį 
girti. Koks jis inteligentiš
kas, sakau, koks malonus!... 
Poniutei širdis atsileido, ji 
pradėjo savo šunytį glostyt, 
o galų gale pasirašė ir kon- 
traktą namui pirkti. Nuva
žiavom į banką, kur ji turė
jo pinigų pasiimti. Banke 
aš vis tą jos šuniuką giriu. 
Ji man sumokėjo reikalingą 
sumą. aš jai kontraktą į ran
ką, ir mislinu pats sau: 
“Pasikark tu, durna boba, 
su tuo savo šuniuku.”

Žmonės keičia gatvių 
vardus, stato paminklus sa
vo tautos didvyrių garbei, o 
tau rupi tik šuniukas!

Bet nekoks Įspūdis daro
si ir į tas gatves pažiurėjus. 
Paimkim, pavyzdžiui. Li- 
tuanica ave., kuri primena 
Amerikos lietuvių skridimą 
per Atlantą (ju orlaivis bu
vo pavadintas Lituanica”). 
Įvažiavus į tą gatvę, pasiro
do daugybė “sainų” su už
rašais: “Go Slow.” Sykį aš 
pasiryžau ištirti, kas gi tenai 
yra, kad reikia “go slow.” 
Pradėjau nuo 31-mos ir va
žiuoju Lituanicos gatve iki 
32-ros. Nieko nėra, tik tuš
čias žemės plotas. Nuo 2- 
ros iki 3-čios riogso didelis

pralMo Kniso kvartalas, 
kupinai prilioduotas davat
kom. Ant kampo stumdosi 
būtys vaikėzų. Nuo 3-čios 
iki 4-tos — graboriai ir sa- 
iiunai. Nuo 4-tos iki 5-ktos 
pristatyta daugybė reklia- 
minių iškabų. Nuo 5-tos jau 
nėra nieko, gatvė negrįsta 
ir eina tiesiai į gyvulių sker
dyklas (stok jardus).

Suėmus viską į krūvą, 
gausim apie 10 karčemų, 
bažnyčią, davatkyną, • tris 
grosernes, dvi saldainių 
krautuvėles ir kelis grabo
rius.

Ar didelė čia musų tautai 
garbė, kad tokia gatvė pa
vadinta Lituanicos vardu?

Jurgis Slabužka.

E. MILLINOCKET, ME. 

Automobilis

nam darbininkui Drabužių, fcld & tik Romuni.
!uj»« demonstracija prieš kitą 

panašų komitetą, kuris išne
šė rezoliucijas prieš Juozo 
Stalino pavergimą Lietuvos 
ir užmigo. Kaip miega pir
masis komitetas, įsikūręs

Petrą Šepkų.
Gerb. “Keleivio’’ redak

cija : pranešu jums apie Pet- 
įą Šepkų. Jisai buvo “Kelei
vio” skaitytojas, bet dabar 
jo jau nebėra, ir galit jo 
“Keleivį” sulaikyt.
Atsitikimas buvo toks: ko

vo 7 d. jis buvo išėjęs į East 
Millinocket. Kiek pabuvęs, 
gryžo namo. Ir ant kelio at
sitiko nelaimė. Atpyškėjo 
automobilis ir trenkė į musų 
Petrą, ant vietos jį užmuš
damas.

Petras Šepkus dirbo miš
kuose per 25 metus. ’ Buvo 
ramaus budo žmogus Iir nie
kam nieko bloga nėra pada
lęs. Buvo kilęs iš Kaunijos, 
nuo Nemunėlio (gal Pane
munėlio?—Red.)

Ar jis turėjo Amerikoj 
giminių, ar ne, aš nežinau.

Ch. B. Yankauskas.

Kas Mums Rašoma
Pridėjo daug darbo prie 

Dnieprostovo.
“Keleivio” 8-tame nume

ry buvo rašyta, kad rusai su- 
sprogdė Dniepro tvenkinį ir 
sunaikino visą elektros įmo
nę, kurią Amerikos inžinie
riai buvo pastatę jiems ant 
Dniepro upės. Man gaila, 
nes prie tos įmonės įrengi
mo buvo ir mano darbo ne
maža pridėta. Kai aš dirbau 
Ciane Co. firmoj, tai pa
kuodavau valvas tai įmonei.

Sumatros salai aš taipgi 
esu daug darbo padaręs. 
Tai salai Crane Co. firma 
gamino siurblius aliejui iš 
žemės siurbti. Aš išdirbau 
tai kompanijai 36 metus, o 
dabar gąunu jau pensiją ir 
gyvenu geriau už kunigą, 
nes miegu iki 9 valandos, 
nereikia eit nei mišių laikyt. 
Kažin, ar Stalino “rojuje” 
darbininkai turi tokį gyve
nimą, kokį aš turiu kapita
listinėj šaly.

Kaz. Karčiauskas.

sipnesmo. Jie pasiūlė de
šimtį centų per valandą.
Musų unijos viršininkai ant 
to sutiko ir pasiūlė, kad to
kis pakėlimas ineitų į galę 
nuo kovo penkioliktos die- . , 
nos. Drabužių fabrikantai^ ; 
tam griežtai pas.pnes.no. 5 kJ , bai^je
J.e pasiūlę, kati.po dešimt, kJmitetai kuri» <
centų . valandą menų . galę m- žmonju nurų0.
nuo gegužes pumos dienos..d, pisiseki-
Musų v.rs,n.nka. tada pa-1 ' netul.fo ^vai 
reikalavo nors nuo balan- .
,v , . beti ir demokratijai gintidz.o penkiol.ktos d.enos., konfel.encijos |urf kj,tb n(. 

Tuo reikalas 11 užsikirto. - redakcijų ir jų narių, bet 
“Nuo kada tas pakėlimas iš organizacijų, kurios nori 

įneis į galę,” sako Ch. Kun- toje srityje dirbti. Tiktai to- 
drotas, “to mes nei vienas kių konferencijų išrinkti 
dabar negalime pasakyti, komitetai jausis savo vieto- 
Unijos viršininkai nesijau- ie ir dirbs naudingą darbą, 
čia gerai. Jie aiškina, jog Politiniai kerštavimai nie- 
Amalgameitų unija gyvuo- Rados nedavė pageidauja- 
ja po visas Jungtines Valsti- mų pasekmių ir neduos. Tik 
jas ir abidvi pusės yra prie- l>e reikalo buvo pridaryta 
musios arbitracijos principą organizacijose triukšmo, 
algų ar valandų sprendime Vyt. Katilius.
todėl unija negali to piinci-' ---------------
po laužyti. Ir todėl dėl algų KAS APVOGS SLA 
kėlimo unija nenori skelbti':== "
streiko, nes toks streikas jau hEJVl
paliestų ne vien kokį mies- SLA sekretorius Dr. Vini- 
tą, bet visą šalį. O dabar ka- kas raportavo kad nesenai, 
i o laikas, streikuot neleng- nakties laiku. į Centro rašti- 
va. Štai, dėl to ir musų dra- nę New Yorke įsilaužė ne- 
bužių fabrikantai naudojasi žinomi vagys, pavogė rašo- 
šita proga. Bet algos bus mas ir skaitliuojamas maši- 
pakeltos,” sako Kundrotas, neles ir padarė kitokių nuo- 

Iš kitų įstaigų buvo pana- st°lių apie $500.00 sumai, 
šus raportai: algų pakeli- ^avogti ir SLA organo ad- 
mas ateina ir jis bus. Bet kūnais ‘ Tėvynė ’ yra
kriaučiai nenori laukti; jie siuntinėjama.
nori algų pakėlimo dabar, Dabar “Tėvynės” adre- 
nes gyvenimas pakilo jau sais yra siuntinėjami SLA 
27 nuošimčius, o kriaučių nariams
algos nepakilo. Tad senas “Dirva” 
musų unijistas V. Daubaras, tuvis.” 
išklausęs visų raportų, pa- Ar negalėtu paaiškinti
stebėjo: “Kaip dabar nueini Klinga, Karpius ir Kybą, iš
pirkti overkoto (ilgo palito) kur ir kaip jie tuos adresus 
ar vasalinio kostiumo, tai gavo? O gal Laukaitis ir.Ba- 
krautuvninkas sako: mes čiunas žino. kokiu budu tię 
kriaučiams jau pakėlėme adresai papuolė į ju “cam- 
algas ir jus turite mokėti paign manadžeriu” rankas? 
brangiau. Tai yra apgavys- _.. ‘ ....
tė! Mes jokiu pakėlimų ne- Tokios zinidS pagelbėtų 
gavome, o drabužių fabri- ^a£,kus- Jei zinan-
kantai jau tuo naudojasi, tiems neparanku ar nesma- 
Mes turėtume paskelbti P]'an€sti SLA prezi-
spaudoj, kad publika nebu- Ęągoynu ir sekreto-

Klingos “Vadas,” 
ir “Amerikos Lie

tų drabužių fabrikantų ap
gaudinėjama.”

Nors sumanymas buvo

riui Dr. Vinikui, kurie šį įvy
ki tyrinėja, tai tos informa
cijos gali but nusiųstos tie
siog New Yorko kriminali-

vietoje ir gana geras, bet nej policijai, kuriai vagystė 
niekas daugiau tuo reikalu buvo sportuota. ‘daugia
nekalbėjo, tad ir liko be pa
sekmės.

Lietuviškos dirbtuvės dir
ba neblogai, tik kaip kui 
darbininku trūksta. Susirin-

Besiįdomaujantis.

BURLINGTON, N. J.

Kovo 24 d. čia mirė Julijona Žiaugrienė, gimusi Beržuonių
kimas buvo gana sklandus. penalo vai.. Rnkišl
visi pranešimai buvo priimti kjo kr
ir susirinkimą 
baigė.

tuo pasi-

Brooklyniečiai pasigenda 
nesenai gimusio Lietuvos 

Nepriklausomybei 
Ginti Komiteto.

Pereitų metų pabaigoje, 
apie lapkričio pradžią, pa
gal “Laisvės” bernioku įsa
kymą, tiys vyrai — V. Mi-

Velionė atvyko Amerikon 11H)9 metais su savo vyru Aleksandru žiaugra, kuris taipgi jau miręs. Paliko dideliame nuliūdime dukterį Pauliną ir du sunų Bronių ir Juozą. I-ai buna jiems musų amžina atmintis.
Paulina Zaugra.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

chelsonas, J. Kreivėnas :r imt’'
advokatas A. Vizlenckas- 
ėmėsi mobilizuoti Brookly-

laosimaM ir at
sakymais lietuvių ir ančių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir paderinta 
la>da. Xan>« . ............................. 25c.

pas.pnes.no
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul 
Maike.

—Tėvas ir vėl garbini. Ar 
nebuvai tik belangėn užda- 
įytas?

—0 kodėl

NAMŲ FRONTAS. Moduliai Stebuklai
(Sis yra vienas i$ serijos santimų Karo Produkcijos Tarybos XX XI Lvl ►o' V\> K-Z Vliklvvl

straipsnių.)

Šis karas yra daugelio 
frontų kaias. Namie yra ka- 
įo produkcijos frontas, čia 
mes vykdome didyjį ofen
syvą — Karo Produkcijos 
Vajų.

Karo Produkcijos \ ajus 
rišasi su kitu vaju, kuris jau 
prieš kiek laiko pradėtas.

šis kitas vajus yra rinki
mas atliekamo metalo, se
nos gumos ir popieros. kad 
visa tai atiduoti atgal fabri
kams. Šitam vajui kiekvie
nas Suvienytų Valstijų gy
ventojas gali padėti.______

Oficialiai, šis vajus vadi- 
namas “Salvage for Victo
ry” vajus. Ji vykdo Karo 
Produkcijos Taiybos “Bu- 
reau of Industrial Conser- 
vation” per komitetus 42 
valstijose.

Dabar biuras koncenuuo- 
ja savo pastangas Amerikos 
6.500.000 faunose, kad su
rinkus atliekamą geležį ii 
plieną fabrikams, ir seną 
gumą Įstaigoms, kunos ją 
perdirba.

Yra apskaitliuojama. kad 
gal kiekvienoje farmoje Su
vienytose Valstijose randa-

Motoristams bus mažiau 
gazolinos ir paprastiems ke
leiviams nebus galima var
toti traukinių arba kitų su
sisiekimo būdų, nes jie bus 
vartojami kareivių perga-į 
benimui.

80Vt pinuos rūšies odos 
dabar vartojama ginkluo
toms jėgoms... Neužmirški
te taupyti “anti-freeze,” 
kaip išleidžiate iš savo ra
diatoriaus... Karo Produkci
jos Taryba sustabdys ir še- 
lako vartojimą civiliems rei
kalams. Jis reikalingas lai
vyno įrengimams... Kainų 
Administracijos Ofiso var
totojų skyrius prašo visų 
šeimininkių paimti siūlą ir 
adatą ir pertaisyti visus se
nus drabužius, prieš per
kant naujus... Reikia taupyt 
viską. Tai namų frontas.

si apie
pagarbintas, toj istorijoj yra parašyta, metalo ir

1 t tono atliekamo 
daug senu gumi-

kad ruskiai siuntė savo pas- nių padangų bei kitų daiktų.
lūs pas švedus ir prašė, kad 
tie ateitų juos pamokinti 
gyvent. Tie paslai taip ir 

tu taip misli- pasakė: “Kontras musų di
deli* ir bagotas, ale parėtko 

—Todėl, kad per Velykas pas mus nėra. Ateikit ir val- 
buvai prapuolęs. dykit mus.’’ Ir švedai atėjo.

—Maike. šventas raštas Taigi ir aš turėjau važiuot į 
sako, kad ant svieto niekas Chicagą padaryt pas juos 
prapult negali: gali būt tik- parėtką. taip kaip tie valiu
tai į.kitą pleisą padėtas. gai ar švedai Rosiejuje da- 

—Taigi aš ir maniau, kad iė.

ni?

tėvas buvai kur nors pa
dėtas.

—0 ar tu žinai, Maike.
kur aš buvau?

-0 kur?
—Čikagoj.
—Važiavai Cbicagon ir su 

manim neatsisveikinai.
—Nebuvo cėso. Maike. 

Gavau nuo bolševikų pa- 
riestką. kad jiems gvoltu 
reikalingas ratunkas. ba ant 
Halstedstryčio paeidarė di
džiausia bezobrazije.

tėve,
ta.................... ~

—Bet tėvas važiavai pas 
lietuvius, ne pas rusus.

—Tai tu. Maike, da neži
nai. kad lietuviški komunis
tai yra priėmę ruskių vietą?

—Ne. negirdėjau.
—Na. vot tebe zdravst

vui! Mokiniesi ant lojario. 
o nežinai, kad musu bimbu-

Kol mes nebuvome įstoję 
į karą už demokratiją, mes 
amerikiečiai viską perdaug 
eikvodavome, nes musų ša
lis gausinga visokiu gamtos 
turtu. Bet dabar viskas pasi
keitė. Mes dabar žinome, 
kad nereikalinga popiera 
bus sunaudojama dėžėms 
amunicijai ar prezervuotam 
maistui kareiviams. Mes ži
nome, kad iš atliekamo me
talo gali būti tanka. laivas 
ar lėktuvas.

Lietuvos Piliečių 
Sąjungos Reikalu.

Komunikatas spaudai. .
Lietuvos Piliečių Sąjun

gos Rytų valdyba, savo eili
niame posėdyje, įvykusia
me šių metų kovo 2 d. Nevv • 
Yorke, nutarė dėti visas pa
stangas L. P. S. centrinio' 
organo sudarymui pasku- į 
binti. Konstatuodama visiš-į 
ką nuomonių vienodumą su 
chicagiečiais, L. P. S. Rytų 
valdyba tikisi kad iki šių 
metų balandžio pabaigos 
bus galima sudaryti visuoti
ni L. P. S. suvažiavima.

S.

kai įsirašė į Stalino škapler- tektinai 
ninku brostvą. Dabar jie tik daiktu.

Mes, amerikiečiai, moki- 
namės taupyti. Mes dabar 
suprantame, kaip svarbu 
yra prižiūrėti viską, kad tik 
ilgiau butų naudinga.. Tas 
labai svarbu, nes nebus už-

Atsižvelgiant į L. P. 
numatomus tikslus, pirmiau
siai į jos narių pasiryžimą 
visomis išgalėmis diibti ne
priklausomos, laisvos ir de
mokratinės Lietuvos atsta
tymui ryt dienos laisvoje

ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

keikia savo motinas, kad 
neišmokino juos įirskai.

—Na. o kaip tėvas iš-
—0 ką tai reiškia, tėve, cprendei tą jų nesusiprati- 
“bezobrazije ? . mą Chicagoje?

— Kaip tas išeitų ant lie- —Sušaukėm okružną su- 
tuviško. Maike. tai aš nega- dą. Maike. išklausėm sviet- 
liu tau išviiozvt. ale pas rus- Rus ir aš padariau tokį (lo
kius tas žodis labai madoj, govorą: kadangi tas poetą* 
Kaip tik vienas maskolis
padaro kitam kokią kiaulys- 

tai nukrividytas tuoj

kasdien vartojamų 
Kas sąvaitę mum*

pi anešama. kad civilinės

________ ** _ . i,i_.rsuropoje, įvytų vaiuy-
ba mano, kad tuo reikalu 
turi būti padalyta principi
nio pobūdžio deklaracija.

Tą deklaraciją turėtų ap
svarstyti. priimti ir paskelb
ti LPS atstovų visuotinis su
važiavima.*.

tę. tai nukrividytas tuoj ir 
rėkia, kad tai bezobrazije 

—Ar Chicagoj irgi atsiti
ko kas nors panašaus?

•Jes. Maike. tenai viena 
Stalino parapijonka apmo
vė komunistų poetą.

—O ką ji jam padalė? 
—Ji nudžiovė jam tūks

tantį dolerių, Maike. o kada 
jis paprašė, kad ji tuos pini
gus jam sugrąžintų, tai ji 
paėmė šluotą ir išpašolvo- 
nijo iį iš savu auzos. Yaluk 
to. Maike. ant Halstedstiy- 
čio pasidarė didžiausis er- 
myderis. Sakoma, kad “Vil
nies" redakcijoj net Stalino 
abrozdas nuo sienos nukri
to. Taigi valuk to jie ir pri
siuntė man paviestką. kad 
nuvažiuočiau parėtką pada
lyti.

—Man nesinori tai pasa-

gamybos fabrikai uždaromi Apsvarsčius pulk. A. Va- 
ligi prisitaikys karo garny- lūšio šių metu vasario 9-tos 
bai. Po gegužės 15 d., pay. iš LPS ‘ Rylų Apylinkės re- 
nebus gaminama naUMl zignavimo pareiškimą, LPS 
skalbiamųjų mašinų ir pro-įRytų valdyba skelbia neži- 
sų. Nebus daugiau “juke į ,-,antį kokiems būtent “tu- 
boxes po balandžio 30 d. ijems asmenims” pulk. Va
los didelės mašinos suvar- (ĮUgjs daro priekaištą dėl ne

turėjo tūkstantį kapitalistiš- tojo perdaug metalo, kuris tauraus veikimo, ju nedo- 
ku dolerių, tai jis buvo liau- kartii yra reikalingas. Vie-i,aus pasireiškimo. j'u siekia- 
dies priešas ir turėtų būt lik- noj mašinoj buvo užtektinai mų asmeninių ar grupinių 

arba pasodintas i rnisingo padaryti 750 -vieluotas ai Pa pasodintas i rnisingo padalyti <oo pa-j interesu srovines neaov- 
džėlą: bet kadangi Ameri- trondėžių (cartridge casesl. J kantos reiškimo ir tt.
ka valdo buržujai ir komu-. -------- į Vietoje rezignavusio A.
nistai savo tunuos da netu- Norėdami taupyt protin- Valušio. i LPS Rvtu komi- 
•i. tai reikia nors tą io tuks- gai. turime planuoti. Tai lie-’teto sudėtį valdyba nutarė 
lanti dolerių konfiskuoti: čia kiekvieną iš musų ir vi-: kviesti sekantį pagal vasa- 
bet kadangi ta leidė jo pini- sas industrijas. Tik pažiurę- rjo 3 (į balsavimo" duome
nis jau konfiskavo, tai ią kime į pieno išvežiotojus. r,įg daugiausia balsų gavusį 
reikia už tai pagirti ir visą Jeigu jie nebūtų padare asmenį—ponią E. Devenie- 

planą taupyti padangas, taiprova tuo užbaigti.
—Ir tuo užsibaigė? 
—Jes, Maike. tuo ir

baigė. Paskui ta leidė 
dar užpundijo Stalino

UZSl-
man, 
očiš- j

eenos. Sako. nors tu ne mu-' 
su vielos, ale smart vyras ir 
geras sudžia.

—Ar daugiau nieko ne
matei Chicagoj?

—Jes, Maike, buvau nuė-1 
ięs pas daktarą Graičiuną. 
Sakau, zdravstvui. tryliktas 
numeris. O jis paglostė savo

po 8 arba 10 mėnesių nebū
tų galėję pristatyti pieno.

Daug geležies ir plieno, 
kuris naudojamas lovoms 
gaminti, sustabdyta balan
džio 1 d. O po gegužės 31 d. 
nebus metalinių baldų. Ka
ro Produkcijos Taryba 
griežtai kontroliuos pertai
sytą gumą, ji nebus naudo
jama vaikų vežimėliams.

nę. Pulk. Grinius,
LPS Rytų Valdybos pinu.

(Tąsa.)

yi.
Tačiau Kubilių sumanymas niekais nu

ėjo. Sužinojo visas kaimas ir sujudo. Iš 
pradžių visi keikė Vincę.

—Nejaugi to benkaito ir nenusikraty- 
sime nuo savo sprando? 0 ir tas Kubilius 
geras diegas! Priglaudė, matai!... Gailės- 
tingą darbą padarė!... O pats rengiasi už 
dyką žemės išplėšti... Piešk, pažiūrėsim, 
ar stiprus nagai? Ar tik galo negausi?...

O paskui staiga viskas pasikeitė. Kubi
lių visi kaip keikė, taip ir toliau keikė, tik
tai apie Vincę niekas blogo žodžio nepra
tarė. Visi pradėjo jo gailėtis, girti į akis ii 
už akių. tarsi jis butų ne kaimo pramušt
galvis buvęs, o kažkoks geradaris... Nuo tų 
pagyrų net Vincei pradėjo suktis galva. 
Vieni į save tempia, kiti į save, visi vaiši
na. užjaučia, paguodžia... Kas čia atsiti
ko? — galvojo ne kaitą Vincė.—Ar tik 
visas kaimas iš proto neišėjo? Tokio gero 
gyvenimo jis net sapne nebuvo sapnavęs, 
kaip pirmom savaitėm po senuko mirties.

Net Dagilis, amžinai paniuręs ir visada 
piktas, pagiromis sustabdė gatvėje Vincę 
ir prašnekino:

—Tai ką. Vincai, senis numirė, krausty
kis pas tėvą!—šyptelėjo. — Ko tau bala
dotis po svetimus žmones?... O aš tau koks 
—toks. o vis dėlto tėvas ir gana!...

Vincė žinojo, kad tas paniurėlis ir gir
tuoklis yra jo tėvas, bet savo širdyje neno
rėjo tuo tikėti. Jei kartais apie tai pagal
vodavo. tai pasibiaurėjimo drebulys visą 
nukrėsdavo. Ir dabar su piktu priklumu 
žvilgterėjo į tariamą tėvą.

—Koks tu man tėvas?—atsikirto.
—Nesipuikink, vaike, nesipuikink!— 

susigraudino girtos Dagilio akys.—Dėl ta
vęs. gal būt. aš ir pradėjau gerti... Bet ne
bijok. visko nepragersiuL. Pamatysi, tau 
ūkį aprašysiu!... Paminėsi mano žodį!...

—Nei man tavęs reikia, nei tavo ukio! 
—mostelėjo ranka Vincė ir spruko šalin.

Dagilis pastovėjo, pažiurėjo paskui nu
bėgantį pavainikį sūnų ir pats nuėjo na
mo. Tą dieną jis biauriai nusigėrė ir išvai
kė visus namus. Kaimą aplėkė nauja žinia, 
kad Dagilis paliekąs Vincei ūki. Moterys, 
stovėdamos tarpuvartėso. vienos kitoms 
šukavo:

—Ar girdėjote, kitaip nebus, kaip Vin
cė pasidarys musų kaimo didžialaukis’.... 
Čia iam ir skerdžiaus žemė atitenka, ir 
Dagilis savo ūkį aprašo!... Kas galėjo ma
nyti. kad to mergos vaiko tokia laimė lau
kia!... Ak. nedovanai ir sako: sekasi, kaip 
mergos vaikui !...

O Vincė tą netikėtą laimę mažiausiai 
brangino. Jei butų primanęs, butų sprukęs 
iš kaimo, kur akys mato. Tas nenuoširdus 
meilumas ir pataikavimas biauresnis bu
vo. negu neapykanta. Tada bent aišku— 
jo neapkenčia ir jis atsilygina... O kaip da
bar atsilyginti—suprasti negali. Negi už 
gerą šunybėmis atsimokėsi? O tas geru
mas akis graužė aršiau, negu durnai. Ir 
pradėjo Vincė šiauštis prieš visokias gera
darystes. Ne kartą neprašytą geradari, 
taip, kaip staiga atsiradusį tėvą, pasiųsda
vo po velniais.

O tėvas iš tikrųjų buvo susirūpinęs savo 
pavainikiu sunumi. Nuo to laiko, kai kovė
si dėl Ulės, apkaito jam širdis, ir jis vi
siems atšiaurus pasidarė. Pačią gavo ne 
pėsčią — su didele pasoga ir kraičiu, bet 
nei ji. nei jos dalis jam nepatiko. Tos da
lies neilgam užteko, pragėrė iš susikrimti
mo. o paskui liejosi per dienas su pačia, 
kaip katė su šunim vienam maiše. Atkakli 
buvo moteris, nelinkusi nusileisti, o, be to. 
atėjusi iš didelių namų su didele pasoga, 
nenorėjo nusižeminti. Bet ir jos dienelės 
buvo kaičios. Akys išbluko beverkdamos. 
jaunystė nuvyto nemylima. Nei ji vyro. nei 
ios vyras nemylėjo. Abudu, kaip stuobriai 
baloje. 1 ūdijo. Kiek jau laiko gyveno, o 
vaikų nesusilaukė. Vyras vieną kitą kartą 
siūlė atsiimti iš skerdžiaus Vincę, bet mo
teris piktai atšaukdavo:

—Reikia čia man tavo benkartu!
Ir pradėjo boba pati ulioti. Išgirsdavo 

apie tai ir vyras, bet nekreipdavo dėmesio. 
Tegul sau siunta, ramesnė galva bus. Visa 
jo paguoda ir susiraminimas pasidarė deg
tinė. Kur tik eis, kur važiuos, vis girtas 
grįžta. Ūkis pradėjo smukti. Visi darbai 
atsilikdavo. Laukai, be meilės dirbami, 
menką derlių davė, o ir tas pats dažnai 
laukuose supūdavo. Be noro. be spartos 
murdėsi po apleistus laukus, kuriuos pel
kės baigė užkariauti. Pats stebėjosi ir su
prasti negalėjo, kaip tai galėjo atsitikti, 
kad jo laukai, buvę geriausi kaime, dabai 
prasčiausi pasidarė. Bene Ulė mirdama 
prakeikusi visa jo gyvenimą, prakeikime

ant jo laukų užtraukusi... Ir ją prisiminęs, 
grauždavosi, pats savęs neapkęsdavo. Pra
siblaivydavo tik karčiamose, kai per turgų 
palikdavo jose atvežtus javų vežimus ir 
vidumakčia lėkdavo namo, pliekdamas iš 
peties arklius. Toks pasiutimas smaugda
vo. kad. rodos, viską, primanęs, imtų ir su
daužytų. Paivažiavęs namo, pradėdavo 
siusti. Išsivaikydavo visus iš namų ir nu
virsdavo kur į kampą. Iš ryto pabusdavo 
piktas, surūgęs, galva pusiau plyšdavo, vi
sas lyg sudaužytas jausdavosi, gaila būda
vo pragerto vežimo ir sarmata sukelto na
muose triukšmo. ir vėl pats ant savę ir ant 
visų kitų širsdavo. Jei kas prasitardavo, 
vienas atsakymas būdavo:

—Laikyk snukį, tuojaus užčiaupsiu!
O ir tėvui, kol tas dar gyvas buvo, pra

dėjus marčios skriaudų litaniją, piktai at
šaudavo :

—Ko norėjai, tą turi!... Džiaugkis!...
Nutildavo ūda senis, nes gavęs turtin

gąją marčią, ne kartą gailėjosi Ulės, gal ji 
butų jo senatvės pasigailėjusi, neujusi, ne- 
baltakiavusi į jį... Marti visą nevykusio 
gyvenimo kartumą supildavo ant šešuro 
galvos. Vyrui atsikeršyti negalėdavo, tas 
visai jos nebodavo, tai bent seniui prie 
kiekvienos progos kliūdavo... Iš pradžių 
senis, pratęs visą gyvenimą kietose ranko
se laikyti, buvo mėginąs ir marčią pasi
jungti, bet visai nuseno ii’ turėjo pasitrauk
ti į užpečkį. Ten smirsdavo per dienas ta
rakonų, blusų, utelių graužiamas. Nusi
bosdavo dienos, prailgdavo naktys, dūsau
davo, rąžančių barškindavo, laukdavo 
mirties ir bijodavo mirti. Mušdavosi į kru
tinę ir melsdavosi, kad atleistų Viešpats 
nusidėjimus, nenubaustų už paklydimus. 
Čia senis prisimindavo Ulę. ir šaltis su
kaustydavo krutinę. Dusulys pradėdavo 
smaugti, ir jis ilgai sprenksėdavo užpėč- 
i.yje.

—Sprengsi. sprengsi ir vis dar nenu- 
sprogsti!—suniurnėdavo marti, . išgirdus 
užpečkyje šešurą sprengsint. — Suvaldy
tom bent savo sūnų! Pralaks visus namus 
ir pačiam reiks ubagu išeiti.

Bet seniui mažai jau rūpėjo namak Pir
ma, kai dar pajėgdavo, pats visur bėgdavo 
Simų užvaduodamas. Gėda buvo seniui, 
kad jo ūkis smunka, skaudu, kad jo iš
plėšta iš pelkių žemė vėl pelkėmis pavirs
ta... Paskutines savo jėgas išeikvojo, besi- 
grumdamas už savo gyvenimo palikimą, 
bet. pagaliau, jėgų netekęs, pats susmuko 
ir viskam abejingas pasidarė. Tai marčios 
raginamas sudrausti sūnų retai atsiliepda
vo. Vis tiek nieko gera neišeis, tiktai kils 
naujas barnis, o baimių senatvėje jis ir taip 
ligi valios prisiklausė. Kam čia tik veltui 
Dievą rūstinti?

0 marti juo toliau, vis labiau nerimo 
dėl ukio. Pradėjo dažniau bažnyčią lanky
ti, paskui susilaukė vaikų, ir žūstančio gy
venimo nerimas susiliejo su motinos rū
pesčiu ir suteikė jai jėgų iš paskutiniųjų 
kovoti už gyvenimo išlaikymą. Kai vyras 
karčiamose sėdėdavo, ii plušo, tvarkė ūkį,

• dirbo laukuose, prakaitu apsipildama, vi- 
' sur skubėdama ir visa kuo rūpindamasi. Ji
• ir atlaikė namus nuo žuvimo.

O vyras vis dar nesiliovė. Pirma gėrė iš 
nerimo, o dabar iš įpratimo. Ką nutvėrė, 
tą pardavė ir pragėrė. Kartais pati, pritru
kusi kantrybės, su tyliu priekaištu žiūrė
davo i vyrą. ir ašaros sustingdavo akyse:

—Jei nieko tau negaila, bent vaikų pa
sigailėtum! Pralaksi, supusi viską, nieko 
vaikams nepaliksi... Sąžinės bent turėk!...

Vyras, žiūrėdamas į šalį, piktai atšau
davo :

—O ką aš žinau, kieno tie vaikai? Laks
tei ir prisilakstei... Tavo vaikai, tu jais ir 
rūpinkis!... Mano vaiką skerdžius augina, 
o jam nieko nereikia...

Po skerdžiaus laidotuvių, kai visas kai
mas susirūpino Vincei paliktomis žemė
mis, parupo ir Dagilienei. O gal ir priimti 
tą benkartą į šeimą, turės savo žemės, iš 
jos vaikų nepavers, ir tėvas gal susivaldys, 
taip nelaks?... Tai ir pasiūlė vvrui berniu
ką pas save pasikviesti, tegul pas savuo
sius gyvena, o ne svetimuose žmonėse 
trankosi... Nors ir apsidžiaugė tuo pasiūly
mu Dagilis, bet nieko iš to neišėjo. Buvo 
jau per vėlu. Vaikas jau buvo nemenkas 
pusbernis ir iŠ tolo neapkentė nelaiku at
siradusio tėvo. Jam atrodė, kad ir tas tė
vas susigundė senelio palikta žeme ir nori 
dabar jį prisivilioti. Tr dar aitresnė neapy
kanta atsirado Vincės krutinėję. Taip pra
dėjo neapkęsti viso kaimo, jog kartais net 
bijodavo, kad nepadegtų jo iš visų keturių 
kampų... Toks svetimas ir neapkenčiamas
pasidarė . . . .

(Bus oaug.au)

ATLYGINIMAS l'ž Bl'D- 
RLMĄ.

šis radijo operuotojas. sar- 
žentas Lockard, gruodžio 7 d. 
rytą išgirdo japonų orlaivius

pirštinėms ir tt
kai tikėti, tėve. Jeigu komu- barzdelę ir sako: “O iš kur 
niste išviliojo iš komunisto tu žinai, kad aš tryliktas nu- 
pinigus. tai juk patys komu- meris?” Paglostė barzdukę 
nistai galėjo šį reikalą ir su- dar sykį ir sako: “Žinai, kad 
tvarkyti. tas numeris dabar geriau

Bet su komunistais, tiktų Jurgelioniui.” Aš jo 
Maike, yra tokia rokunda, paklausiau, ką jis mislina 
kad jie patvs parėtką pada- apie Jurgelionį, o jis sako:j 
įyt nemoka: jie moka tik “Žinai, kad Jurgelionis turi! 
sugadinti viską. Pažiūrėk, tris sezonus per metus, kaip ką iie padalė Lietuvoj: atė- katės. Dabar buvo morčiaus 
jo ir tuoj suardė gaspadorių sezonas, tai Jurgelionis pra- traukti iš krajavos tabokier- atlekiant i Pearl Harbor ir pra
gyvenimą. Tai jau toks rus- dėjo rėkaut, kaip katinas kos, ir atsisveikinom. šitą pavojų savo viršinin
kių noturas. Maike. Aš atsi- tvoromis laipiodamas.” į —Na, tai atsisveikinkime ,;ui- bet tas jį ignoravo. Cž šaltienų, kaip služijau pas rus- —O daugiau nieko? .ir mudu, tėve. vo budrumą sanžentas Lockard
kį vaiske, tai turėjom mo- —Nieko. Graičiunas da-Į —Okei, Maike. aš dabar dabar leidžiamas karininku mo
kinti.* Rusijos: istorijos R- vė man savo tabokos pa-' eisiu išsigerti > k.vklon .

I i

Jeigu gyvenate vienoje 
Atlanto ar Pacifiko pakraš
čiuose. tai žinote gezolinos 
dabar yra 20 G mažiau. Tas 
įvyko dėl to, kad priešo 
submarinos skandina laivu, 
su gazoliną.

Jeigu karas padidės, visas 
susisiekimas bus sunkesni-.

f

oaug.au
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ŽINIOS iŠ NACIŲ OKUPUO
TOS LIETUVOS

Gautos Laišku per Lizboną.

KAIP BOLŠEVIKAI KER
ŠIJO LIETUVYBĖS 

BUDINTOJAMS.
Gauta žinių, kaip bolševi

ku laikais buvo elgiamasi

GEN. BULOTAI MIRUS. Į

Kauno laikraštis “Į Lais- 
,vę” deda mitusio gen. Jono 
Bulotas biografiją, kurioje 

' tarp kita ko rašoma: “Savo 
šeimos ūkyje, Bulotų kaime, 
Žiežmarių valse., mirė musų 

'žilagalvis senukas generolas 
veterinarijos gydytojas Jo
nas Jurgis Bulota. Neteko
me dar vieno musų vetera- 

lietuviu tautom

lr Naujoji Zelandija Ruošiasi

RAŠO ATSIMINIMUS 
APIE BOLŠEVIKŲ 

TIRONIJĄ.

Kauno dienraštis “Į Lais- no, žymaus 
vę“ pradėjo spausdinti la- atgimimo laikų veikėjo, vie- 

Lietuvoje su lietuvių tautai bai Įdomius agronomo And- no tik iš kelių mums bepasi- 
didžiai nusipelniusiais žmo- riaus Valucko atsiminimus likusių aušrininkų-varpinin- 
nėmis. Iš visų lietuvių, ku- iš bolševikų laikų. Atsimi- kų. Netekome simpatiško 
riems senatvėje už nuopel- nimai pavadinti “Kolekty- žmogaus ir visuomet, nežiu- 
nus buvo suteiktos pensijos, vinė tiranija.’’ i int žilos senatvės, judraus
bolševikai tas pensijas at- Agronomas Andrius Va- ir energingo visuomenės 
ėmė. Tarp tokių asmenų bu- luckas yra žymus valstiečių veikėjo ir didžio patrioto, 
vo net atsargos generolas liaudininkų veikėjas ir iki Iki pačių paskutiniųjų savo 
Jonas Bulota, vienas iš ne- bolševikų okupacijos buvo amžiaus metu velionis buvo 
daugelio tuo laiku gyvų bu- “Lietuvos žinių“ redakto-
vusių “Aušros“ ir “Varpo“ liūs. 1936 m. jis už dalyva- 
inetu tautinio atgimimo vei- vimą ūkininkų riaušėse Su- 
kėjų. Iš 87 metų senelio valkijoje buvo karo lauko 
pensiją bolševikai atėmė, teismo nuteistas mirti, bet 
nes ir jis bolševikams buvo vėliau ši bausmė buvo pa- 
“liaudies priešas.“ keista kalėjimu, kuriame

Dar tragingesni likimą išbuvo kelis metus, 
patyrė.kitas žinomas aušri- Agronomą Valucką bol- kilmėse. Ir visur šis žilagal- 
ninkas ir varpininkas —Jo- ševikai, kaip atrodo iš pir- vis senukas buvo mielai lau- 
nas Kriaučiūnas. Ir iš jo mujų atsiminimų straipsnių, kiamas, mielai išklausoma 
bolševikai pensiją atėmė, vėl pasodino Į kalėjimą. At- patarimų.“
Jis mirė 1941 metų pradžio- siminimai teikia

uolus viso musų tautinio ir 
visuomeninio gyvenimo da
lyvis, daugelio organizacijų 
steigėjas, valdybų narys 
ir tt. Jis surasdavo jėgų ir 
noro dalyvauti kiekviename 
žymesniame tautos darbe, 
kiekvienose svarbesnėse iš-

čia matosi didelis 
niam karui.

aviacijos laukas, kur Naujoji Zelandija ruošia savo lakūnus dabarti-

ŽINIOS IŠ HARTFORDO, CONN.

PAIEŠKOJIMAI
Antanas Paikiais, pajie.škau pus

brolio Stanislovo Vinekaus ir draugo 
Pranciškaus Stasiui io; prašau atsi
šaukti, kurie Tinot kur jie randasi, 
malonėkite pranešti.

Antanas Palkinis
1413 N. 10-th st., St. Louis, Mo.

Pa j ieškau draugės Petrusės Pilvi- 
naitės. Buvom ant burdo sykiu Law- 
lenee, Mass.. po vyru pavardes neži
nau. Malonėkite atsišaukti, i

Anastazia Bučienė 
102 Sherman st., Gardner, iMass.

Pajieštį^y dėdės JUSTINO JAS- 
KUNO (Jaskun), gyvena Bostone ar 
apielinėje. paina nuo Ukmergės. Kas 
žino kur jis randasi, prašau pranešti, 
arba pats lai atsišaukia * (6>

Julionas Sakelis, a-c A. L. Balsas, 
Casilla de_£orrso 303,

Buenos Aires, Argentina.

Pajieškau JONO KUBILIAUS, jis 
atvažiavo iš Lietuvos j Ų. S. A. 1910 
metais rudeny ir apsigyveno Wilkes- 
Barre, Pa. Prašau jo paties atsiliep- 
tiuirba kurie žinote kur jis randasi, 
malonėkite pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas. T. Anderson, 6)

Box 96, Neville. Sask., Canada.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės nuo 

35 iki 45 metų, mergina ar našlė ku
ri myli švarų, dorą gyvenimą, prašau 
prisiųsti paveikslą, jeigu nesutiksim, 
paveikslą grąžinsiu. Aš esu 46 metų, 
dirbu gerai. Adresuokite: (5)

W. C. Nieedra
328 Union avė., Brooklyn, N. Y.

RUSAI KONCENTRUO
JA DIDELES JĖGAS.
Vėliausios žinios iš Rusi-Dar kartą lietuviški komu- pasitraukė, nes pamatė _ . . .

nistai nusiėmė savo kaukę ką jie kovoja ir kam jie tar- J°s sako, kad nišai traukia i 
ir parodė kam jie tarnauja nauja. Todėl jie atsigabeno frontą dideles savo jėgas. 

Čia noriu pabrėžti kelis į <*°ro « Wa- nes tikisi vokiečių ofen.
įdomios Pažvmėies. kad tiktai re- faktus apie musų miesto terbun»- ka<‘ ?k pasttodjrt. «rvos.

uz

" savo choro didumu. Jie mė 
nuodyti visus ir meške- 

bet, deja, vis be
tų), laikraštis sumini velio- uijotiškumo toukėmfe. jie ir antras faktas.

« - V 1 i 1- • -1- • nies nuopelnus tiek lietuvių ne kartą mėgino įrodyti ki- p Lietuviu
Iio gyvybę pakirto nuolati- mus galėsime vėliau persi- tautai< tiek Lietuvos valsty- tiems žmonėms, kad jie yra į* • H*™
nė kova uz duonos plutą. spausdinti. Tuo tarpu tepa- Velionis paliko žmona, ištikimi ir pavyzdingi lietu- ^niecių kiiuoo susiimKiman 

Pagaliau, pažymėsime minėsime vieną ogronomo dvi dukteris ir tris sūnūs, viai piliečiai. Bet kartais tas;^uv.° atsiųstas laiškas su įs- 
trečią panašų atsitikimą. A. Valucko atsinimuose pa- kurių vienas—inž. Kęstutis ri'u karštas “patriotizmas” ‘ ^e.ptp rezoliycija perziden- 
Nehriklausomos Lietuvos žemėtą J. Paleckio išsireiš- bolševikų išgaben- Skleidžia jų veidą ir pasi-’lui Kooseveltui, kad pahuo-

juietuvos
atsimini

siate mito tuo, jog pardavi- mas su daugeliu 
nėjp-senus drabužius. Sene- komisarų. Šiuos

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
mergina, nesenesne 35 metų, ameri- 
konka arba kanadiete, laisva nuo re
ligijos. Sų pirmu laišku prašau trum
pą autobiografiją ir fotografiją. į 
kitokius laiškus neatsakinėsiu. Adre
są rašykite: Mr. Farber (5)

% Mr. X X. 8^6 Queen st., W. 
Toronto, Ont., Canada.

PARDUODU PIGIAI!

AMERIKA STATYS 
2,300 LAIVU.

AVashingtono žiniomis,
’ per du ateinančiu metu 

. . i oaa Gerai įrengtas Restoranas ir 22Amerika pastatys 2,300 pre- akeriai farma.
kvbos laivu.

užsienių reikalų ministeri- kimą. Kai bolševikai 1941 tas per masįnj lietuvių trė- rodo, kas jie ištikrujų yra 
jos tarnyboje ilgus metus metų birželio 13—16 d. su- mijną 1941 m birželio 14— ir kam tarnauja, 
išbuvo Juzė Zaleckienė. Ji, rengė Lietuvoje liūdnai pa- 16 d. Bolševikams okupavus! Cit 
nors ir būdama senyva mo- gaisėjusią žmonių medžio- Lietuvą iš velionio buvo at- tikru 
teris, šioje ministerijoje ėjo klę’’ ir dešimtis tūkstančių nensįja
franęuzų kalbos stilistės pa- musų tautiečių žiauriausio- ___
reigaįfc Vėliau ji buvo palei- mis aplinkybėmis ištrėmė 
sta ( pensiją. 1941 m. pra- Sibyran, J. Paleckis pripa- 
džioje bolševikai iš jos pen- žindamas savo bejėgiškumą 

utoTTYo R0 mot,, co. nrips ppkist.ii siaiitėiimn sn-

suotų jų didiji vadą Brau- 
derj iš kalėjimo. Prasidėjo

Reikalingas Darbininkas
ANT VIŠTŲ KARMOS, ne jaunes

nis 60 metų; darbas ant visados ir 
užmokestis geras geram darbininkui. 
Klauskit laišku arba telefonu. (4)

T. J. BURBA

Modemiškas namas 
ir parankumai. įtaisymai auginimui 
1,000 kalakutų, 2,000 ar daugiau viš
tų; 15 kiaulių, hamė 3 gyvuliams, 
krautuvė prie kelio ir k.ausinių mar- 
ketas, 2 garadžii. Graži vieta" turis
tams apsinakvot. šalimai nėra koįr.- 
peticijos. Ant didžiojo kelio iš Phila
delphijos j South Jersey pajūrį. Ge
rai tvarkant, duoda gi yno pelno 
So.000 į metus. Parsiduoda už $15,-

siją atėmė, šią 80 metų se- prieš čekistų siautėjimą, su 
nutę po kurio laiko surado suko pasikalbėjime su Pra
jos kambanrje, mirusią nuo nu Gluodu:— - — - — M. «a « *■ p *1 - * _ W • «•bado ir šalčio. Ji Puvo vie- per anszms iietu-
niša ir jau senai sirguliavo, vių tautos išgama. Aš visiš-

ATSKYRĖ LIETUVIŲ 
VALSČIUS NUO 

BALTGUDŽIŲ.

> v - • *• riUnz. I\vinU-l 1 lbVčll pi<iLIfc;JU i etrOUClC ĮfAfn^ftFĮ
bo, aiba mėginančių atlikti. rAjkčioti, kad tai toks spau-! Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
Kovo 29 d. Sūnų ir Dukterų dos komiteUs; bet kur jį> koj? g nuo kaulų gėHmo 
araugijos buvo surengtas nieRas nežino. Vėliau nuo Reumatizmo. Kurie "turite kokius 
koncertas, kaip pasalpine įj^ninkas praneš, kad SSffiTT’taSJlS&iS-* 
draugija, lai žmonių atsi- lpa“"”s'r “.‘"ISJESį "draugija, taikumų atoi- Brooklyno “Laisvė“ tą re-. 

Dienraštis “Į Laisv“ vasa- T^n^e gana gražus būrys. zoiįucįją iškepė ir išsiimti-į 

rio 2 d. įdėjo tokią žinią: : P10?ra’P0Je v nėjo draugijoms, kurios nie-'
Paskutiniu laiku Šalči- įf*1 t"!’! ko bendra neturi su komu-'

ninku ir Dieveniškių vals- uausKas. ofoiiai vauuai. na- nizmu. bet visgi komunistai!m«i ir jau senai sirguliavo, v.ų tautos išgama, as visis- ** — — vajiečių gi-upė, ir komunistų \
tad, palikta be pensijos ne- kai nieko negaliu padary- CIal Ašmenos apuentie.. t ♦ ė<! cuoras viri ravo;‘le i a" ™ u~KaD1.nTlti ” perkirsti pne Vilniaus ap- į raudoną Maskvos kaspiną

skrities.bepajėgė pasisamdyti žmo- ti-- 
gaus, kuris jai butų pakūręs

dainas atliko gerai. Bet bu- kaspiną 
i ant kaklo ir Įtraukti jas i sa-

krosnį ar atnešęs valgį.

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

Sveikata—Brangiausi*

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikai*.

253 Broadway, So. Boston, Mass.

PARDUODU LIETUvTš“ 
KUS BALANDŽIUS.

1

Z-’ i

PAMINĖJO “DRAUGI
JOS“ 35 METŲ SUKAKTĮ 

NAUJAS LIETUVOS Lietuvos laikraščiai pla- 
OPEROS DAINININKAS, čiai paminėjo žinomo litera- 

Vasario 4 d. operoje “Ca- tuios. meno ir kultūros žur-

Minėtų valsčių gyvento- ' ! '"ojaudoną broliją.ko->jai buVo padavę net kelis SKiei.ue penktakojišką 
prašymus. kad priskirtų munistų vedą. gas-
juos prie Vilniaus apskri- Pa??llu', kf.nceitą iš
ties, ir dabar sprendimu )a. kabino Amerikos ,r Lietu- 

r vos vėliavas ant steiciaus. Ir
štai, komunistas A. Klimasvaleria Rusticana“ pirmą nalo “Draugija“ 35 metų 1)31 ^Z1.a.ugl^b. 

kalią debiutavo solistas An- sukaktuves. Paminėjimuose Dėl šios žinios tenka pa- 
tanas Sadkunas. Tai pirmas iškeliami šio žurnalo nuo- stebėti, kad minėti du vals- 
dramatinis tenoras Kauno pelnai. Įdėtas taip pat žur- čiai, matomi, pirmos (rusų) 
operoje. Jaunasis solistas nalo steigėjo ir redaktoriaus okupacijos laikais plikiau 
yra kilęs iš Utenos apskri- pral. Al. Dambrausko-Ad.
ties kailio. Pastebėję jo ne- Jakšto atvaizdas, 
paprastai gražų balsą, žmo- (Kun. Dambrauskas-Jak- 
nės padėjo jam išeiti moks- šias, kaip ir visi tų laikų Lie- 
lą. Jis yra baigęs Klaipėdos tuvos kunigai, skelbdavo
konseivatoriją.

DOTNUVOS AKADEM1 
JOJ 291 STUDENTAS.
Žemės Ukio Akademijo

je Dotnuvoje įudens semes
trą buvo įregistruota

paklusnumą caro valdžiai. 
—Red.)

UŽDRAUDĖ SKERSTI 
JAUNUS PARŠUS.

Vokiečių komisaras išlei- 
291 do Lietuvoj įsakymą, kuriuo, 

studentas. Agronomijos sky- draudžiama skersti jaunas 
riuje buvo 201, namų ukio kiaules (paršelius, paršus ir 
skyriuje—90 studentų._____ panašiai).________________

se prie Gudijos, o dabar, 
lietuvių gyventojams pra
šant. priskirti prie Lietuvos. 
Gudijos teritorijoje pasiliko 
dar nemaža vietovių, kur 
gyvena lietuvių dauguma, ■ 
nekalbant jau apie vadina
mąjį Suvalkų trikampį, ku
ri vokiečiai priskyrė prie 
Rytų Prūsijos.

PULKININKAS JUST— 
LIETUVOS KOMEN

DANTAS.

tuoj. užprotestavo, kad to 
“lietuviško skarmalo” jiems 
nereikia. Sako. jei butų rau
dona Rusijos flagė, tai kitas 
dalykas.

Gaspadorius tuojaus pa
klausė, kas rengia šį kon
certą: lietuviai ar rusai? 
Bet minimas komunistas pa- 

o. kad vėliava butų 
prašalinta.

Kuomet žmonės susirin
ko, Lietuvos vėliavos jau 
nebuvo. Programui prasidė
jus, piimiausia dainavo 
Laisvės choras. Pradėjo A- 
merikos himnu “The Star 
Spangled Banner.”

Gydymas visokių ligų šaknimis,
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. .
(Prašau iš Kanados štampu nesiusti.
Kanados doleris dabar tik SO centų.)
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 

SU tokiu šlamštu. Jeigu jau i popierini dolerį laiške. Adresas: (-)

visa komunistų armija ne-i r»4 V,9?thTtreetLAUSKAS 
paliuosuoja Brauderio iš! ’ so. boston, mass.
kalėjimo, jeigu nei ienka-j , rp-riiviii NAIIIIFNOS mosiu aukos, nei samdomi! LIE*UV1Ų NAUJIENOS 
ii*.- -i i j Mėnesinis žurnalas, 24 puslapiu, , .UGVOKatHl nieko nepilt ledu, : paveiksluotas, eina jau 4-ri metai. • padarytas iš tikro- 

tai kaip jie gali norėti, kad!Ka,na t,k 50 cent^ metams. į • i® Castiie muilo
Lietuviu Amerikos Piliečiui ......L,ti™v!v i?'*.?“

t Miaueipnia, ta. , kius kitus nešvaru-
I

Juodgalviai, rudgalviai, gtltongal- 
viai ir baltgalviai. Prisiunčiu į vjsaa 
dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą.

GEO. BENDORA1TIS 
520 Wilson st., Waterbury, Conn.

Viesulo Padaras Minojuje

ši nuotrauka parodo, kaip Al tipo miestelyje, lllinojaus val
stijoj, viesulą." anądien nuverto nuo liėgių vagoną. Per tą 
audra Alt ine žuvo s įmonės.

Iš laikraščių matyti, kad Komunistai nekartą sakė, 
vokiečių karo komendantas kad jie nebijo dainuoti Lie- 
Lietuvoje yra pulk. Just, iki! tuvos ir Amerikos himnus, 
bolševikų okupacijos buvęs bet ir čia aiškiai pasirodė jų 
Vokietijos karo atstovas; “patriotizmas,” nes Ameri-
Lietuvoje. ■ kos himną dainavo tik cho

ro dalis—ta dalis, kuri buvo 
! atvežta iš Waterburio, apie 
tuzinas highschoolės mer- 

'' gaičių ir keli jauni vaikinai,
Lenkijoj Įsivyravo 

Šmugelis.
Pabėgę Lenkijos vaidi- irgi iš Waterburio ir vienas 

įlinkai gauna užsieny žinių, kitas haitfordiečių. Visi kiti 
kad Lenkijoj dabar esąs la-i stovėjo užpakalinėse eilėse, 
bai įsivyravęs šmugelis, i Amerikos himno nedainuo- 
šrrtbgelninkai vagia maistą i darni. Gi Lietuvos himno nei 
ir drapanas iš vokiečių ar-pradėti nebandė, 
mijos sandėlių ir parduoda! Anksčiau buvo spaudoje 
“juodoj biržoj.“ Už troką' pranešta, kad Laisvės cho- 
drapanų šmugelninkai gau- ras bijosi giedoti himnus, 
na 6,000 zlotų. (Prieš karą Komunistai baisiai tuo už- 
zlotas buvo veltas 19 Ame-Įsigavo ir aiškino, kad jie 
likos centų: dabar jis pa-įdainuoja himnus kaip ir vi

Pirmininkas neturėjo to
kio laiško ar rezoliucijos nei 
rodyti nariams, nes Kliubui 
yra visai pavojinga susidėti TIKRAI GERI 

PREPARATAI
ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

.... . . , , -! 332 N. 6-th stKliubas nertųsi sau ant kak- —-----------
lo raudoną kilpą ir stotų už 15"
Brauderį? Pradėjus tą rezo- » 
liuciją balsuoti, pasirodė 8i{ 
už,” o 24 balsai “prieš.“ į *

Kiti ir komunistai nediyso ‘

remtas marke ir užsieny jo 
vertė nežinoma). Vokiečiai 
šmugelninkus sunkiai bau
džia, bet tai nieko negelbsti.
Tos pačios žinios sako, kad' ir nenuostabu, kad jų chore 
Lenkijos fabrikai vos tik! jau nėra jaunimo, vien tik 
juda, nes sunku gauti žalia- j seni vyrai, gyvanašlės ir se- 

^vos ir darbininkų. Inos komunistės

. as dainas. Bet štai dabai 
antru kaitų pasirodė, kad 
jie vengia himnų kaip nela
basis švęsto vandens. Todėl

HA1R

. mu, ir sustiprina 
j t odą. 50c. už bonką.
{ j ALEXANDER’S

p . l « p.a,tk. <» REFRESHING TONICPrašalink Zll.l S PLALkLS* •
ant visados. Vartok • J Alieją ir Odą Gydančią Vaistą

PI1VY FOR CRAY H MR ! J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dčl, , . . I.x- \OK GKAY " , J įplaukų šaknims ir Odos gydymui
balsuoti, nes suprato, 1 koki » Naujas išradimas sugrąžins plau-J i 150 centų už bonką.• a . 1 i- ‘ : I kų spalvą taip kr   "“ ‘pavojų tai stato kliubą.

Žilvitis.1 Jtimu ROXY

ŽIU PLAUKAI

J Naujas išradimas sugrąžins plau-Į i 159 centų už l 
« kų spalvą taip kad atrodys natų- 1 J Pasižymi sa 
• rališki j trumpą laiką. Su prisiun- • 1 J ėįan, p/r paš

savo gerumu. Piįjiun.* 
, Paštą į visas dalis Su- 

• vienytų Valstijų.

LIKTOS Žir.nv. PIRMO KVOTIMO 

TIKRAS UKIU

MEDUS
REMEDIES

6859 SO. WESTERN AVĖ 
CHICAGO, ILL.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

<100". PURE HONEY)

Maistui
Vaistams 
Sveikatai 1

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai
y».' >

KONČIAUS BITININKYSTĖ57 Ratterv Rtw 5e. AMnct'H*.
Simt»< dolerių dovany kuris įrodys, jog Ks 

mctTus nčrą tikras bičių medus

MEDAUS KAINOS 
3 svarai ...............Kvorta.

5 svarai ...........
Galionas. 12 svarą 
5 galionai. 60 svarų

X
X
5.K
X

. 85c.
$1.25
$3.00

$13.00

fc 
x K 

, X 
X

Ž

lg

Prisiunčiame į namus ir persiunti
mą apmokame. Užsakydami galite 
prisiųsti pinigus arba pažymėkite 
kiek norite, mes prisiusime C. O. I).

KONČIAUS GERO MEDAUS
taipgi galite gauti gerose lietuvių 
krautuvėse Naujoj Anglijoj. New 
Yorko ir Philadelphijos apylinkėse.

Bitininkas Končius šią sąvaitę iš
vyksta su medum į New Yorko apy
linkę. Nusipirkite DABAR gero me
daus, vėliau medaus bus trukumą, 
nes ūkininkams trūksta darbininkų.

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Baltery St.. N. Ahington. Mass.

SOCIALIZMO TEORIJA
Tai veikalas, kuris trumpais ir aiš

kiais faktais parodo, kaip iki šiol kei
tėsi draugijos formos, ir kodėl turės 
būt pakeistas kapitalizmas.

XXX ALE IR ST0CK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
W orcester—5*4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mas*. TeL SOUth Boston 2271.y • iiuu pahru'uafl į

Jaunimą? Kaina ................................... 25c. RnBSBBDHBSaDBSamEaBBBBBBBBHaMMBHBHBMBMBMi
1 1
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JVVotekims Pasiskaityt

KELEIVIS, sa BOSTON

Mokinasi Elektrotechnikos

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ.

LAIŠKAI MOTERŲ SKYRIUI.
(I»ėl vielos stokos, visi sutrumpinti.)

Gerbiama Redaktorka:
Ouch! Savo prieraše prie 

mano rašinio tamsta gerą 
pluošteli plunksnų man nu- 
pešei. Bet malonus žodžiai 
pirma to, persveria tą nupe- 
šimą. Aš džiaugiuos tuo ii 
tariu širdingą ačiū.

Laikau už garbę, kad ma
no laiškas išvengė gurbo. 
Ačiū jums.

Gerbiama Redakcija:
Ačiū jums širdingai už 

patalpinimą K. J. straips
nio, kuris tilpo Moterų Sky
riuje, 11-tam “Keleivio’* 
numery. K. j. tenai labai 
teisingai aprašė tas moteris, 
kurios turi gerus vyrus, bet 
vistiek juos pameta ir susi
deda su žemai nupuolusiais 

Tokiu moterų.-Tviu ju.iu, kad padarėt i ...... .manišmti. Šitame laiške' !lk?.al,r z,nok« 

atitaisau 'savo klaidą ir ne- i ^!ba-

užmiršiu lekcijos. tano, mainerys, negenu. 
gerai dirbu ir uždirbu gerus 

Kapsės vardas labai ma- ‘ pinigus, o moteris mane vis
tiek pametė — pametė dėl 
to, kad aš jai draudžiau 
naktimis su girtuokliais ta

ne interesuoja, 
tėvas dažnai 
“Tavo motina

nes mano 
sakydavo: 

o aš
zanavykas.” Tada tie žo-; <ytis. Aš išeinu i darbą, o ji 
džiai man nieko nereiškė, ii pasipuošus eidavo su vyrais 
dabar dar nežinau ką jie girtuokliauti. Parėjus iš dar- 
reiškia. Antra priežastis bo rasdavau ją lovoje. Ša
mano intereso ta, kad Vinco kydavo, jog serga ir pavar

gus. Žinoma, visą nakti be-

APIE VALGIUS. “Vpi jivk” nnnnA knych
JAUČIO SMĖCKNVS flljllJjIVIu UUul/A AliI liųSPIKG1NTOS.

Paimk porą jaučio smegenų, išmirkyk, pasudvk.
Tą South Bostono dalį, kur randasi “Keleivis,” valdžia ir išvirink paėmė krašto apsaugos tikslams. Visi gyventojai ir bizniai vandeny. įdėjus porą šaukštuku tur*.čia išsikelti. “Keleiviui” taipgi reikia keltis kitur, acto. Išvirinus nusunk, supiaus- ° Jis t.u,r_i.Iaba‘ da“S knygų. Kad nereikėtų jų kraustyt ki- tyk į pailgus šmotukus, pamir- leidėjai nutarė pasiūlyt jas savo skaitytojams nupi- kyk kiekvieną šmotuką išplak- §*Rta kaina.

tame kiaušiny, apibarstyk duo- Kas prisius vieną DOLERĮ, tas gali išsirinkti knygų iš nos trupiniais ir spirgink ant žemiau paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.sviesto kol pagels. Duok valgyti v . . . . , . ... .... Kas prisius $2.00. tas gali pasirinkt literatūros uz $3.00.
Knygų galima pasirinkti kiek patinkama—uz $», uz $10 
ar daugiau.

JAUt io LlEžt vis i A- Taigi prašome šiuo pasiulymu pasinaudoti. Jus įsiusi
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.

Išvirus šviežią jaučio liežuv sūdytam vandeny, nulupk jį. supiaustyk. paspirgink ant s ries to ir duok valgyt su karštom bulvėm ir kitom daržovėm.

JUOKAI. KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

Kudirkos slapyvardis buvo 
“Kapselis.” (Kapsas.—Rd.)
Taigi gal Kapse malonės

sitrankydama pavargdavo. 
Man kelis kaltus ją subarus,

Paprastoj elektriškoj lemputėj būna 115 voltu elektros, o šis aparatas, prie kurio šis vyras užsidega cigarą, turi 200.OO0.00O voltu jėgos, ši demonstracija vyksta mergaičių mokykloj. Atėjo laikai, kad ir merginos mokinasi elektrotechnikos.

PALAIDOTAS ČEKIS.
žydelis Mauškė gyveno su

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- , Panašios knygos lietuvių kalboje 

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo tai jįj šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j įįus dievus garbino sencvės indai bei

į GARBINO SENOVĖJE?

į savo žmona Sore ir taupė pini- kelia
Iš kur ėmėsi tiek vandens. Kad visą Kny fra stambi n
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- ^ai yra tikra tikėj 

: bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Brutuose audimo a
io. Knyga stambi ir labai užimanti.

J nų istorija. $1.00 
apdaruose .. $1.25

sudėtų jam į grabą.

parašyti šiek tiek apie save. kad ji tik latravoja. o nežiu
Daugiau jau nesigirsiu! ri k?<* man * sunkaus darbo 

savo mandagumu, nes i parėjus butų kas valgyti ji 
ta mjtiška paukštė, pasi- supyko ir išėjo sau. Daba.
puoėus svetimom plunks- nlane kaltma- nebu™ 
nom neilgai kitus prigaudė ®abJn? &u .taanim sugjnen- 
nėjo. taip ir man atsitiko, itL ^al tau lr "els^ e'

Vyresnioji Sesuo. Dar kartą labai ačiū “Ke-
Nuo Redakcijos: Sveiki- ir K- ’■ toki»

nam naują bendradarbę!
Gerbiama Vylesnioji Sesuo 
labai gerai rašo ir minti iš
reiškia lietuviškai. Iš pirmo 
jos laiško pastebėjom tą jo
sios gabumą, todėl padarėm 
išimtį ir ji patalpinom, nors 
ji pamiršo paduoti savo tik-

DR.

Sudburio Mainerys.

DĖ-GRAIČIUNO 
M ESI UI.

Dr. Graičiunas “Laisvėj” 
prisispyręs ragina visus lie- 

Ne’t ir knv-tuvius vienytis, 
tąjį vardą ir adresą. Dabai gėlės tam tikslui pardavinė- 
klaida jau atitaisyta, todėl ja.
tikimės, kad ateity Vyrės- Man tas jo noras “vieny- 
nioji Sesuo galės dažniau tis” lyg ir neaiškus. Kadan-
l'iguruoti musų skyriuje. visi esam lietuviai, 

laisvė?
gi mes

“Kapse” yra Amerikoj tai musu papročiai ir 
augus ir mokinusis. Ją gerai troškimai turėtų būti vieno-

MUSŲ VĖLIAVA.

Raudona, geltona, žalia.
Tai musų tautos vėliava;
Tu plevėsuok, skaisti, laisva— 
To trokšta lietuvių tauta.
Raudona, geltona, žalia.
Tai musų mylima spalva:
Tu musų bočių išrinkta 
Ir mums tu amžinai šventa!
Raudona, geltona, žalia,
Mųs numylėta vėliava,
Tu gražiausia mums esi: 
Maloni, aiški ir šviesi!
Raudona, geltona, žalia,
Esi tu mums tiktai viena:
Kai plevėsuosi tu laisvai. 
Džiaugsis Lietuvos vaikai.
Raudona, geltona, žalia,
Tu musų brangi vėliava. 
Tėvynę musų tu puoši.
Jai šviesia ateiti ruoši.

3 -

Vargo Duktė.

X

Mauškė mirė. Sorė atnešė pi-nigus ir deda i vyro graba. Ša- ir kitų veislių žmonės? ši;
tai Vitu lrkndmii i VilM

juodveidžiai 
ŠP:~ ~

kad Mauškė galėtų užsidėt biz- 'Si SKnį aname sviete, kad kai aš pas Kaina jam nueisiu, kad turėtume iš ko gyventi; tu pats matai, kad vai- į kai nepaiso mus.“
Joškė sako:tu nebijai leist Mauškę SU tiek mus ir pamokinantis kūrinys, daug pinigų į tokią tolimą kelionę ? Gali kas atimt iš jam Duok man tuos pinigus, o aš .iam parašysiu čeki, tai jam bus saugiau su tam čekis.”Sorė padavė Joškei pinigus, o Joškė parašė čekį Mauškei. ir įdėjo į grabą. Kū jų Vincas.

APIE DIEVĄ. VELNIĄ. DANGŲ IR PRAGARĄ.
Parašė Robert G. Ineersoll

di ir be “vienyjimosi.” Be 
skirtumo visi turėtume trok
šti laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos. Bet daktaras eina 
su bolševikais, kurie nepri
klausomai Lietuvai priešin
gi. Tai kokia gali būt su jais 
vienybė? Tegul jis pirma 
pagydo ju protą, o tik tašyk

ka”p‘^5 ” "bet kalba aPie vien-vbf-
pasirašo Kuomet tikri lietuviai 

gieda “Lietuva, tėvyne mu
sų,” tai jus traukiat “Rosi.ia 
brangi.” Pagydyk, daktare, 
iuos nuo aziatų ligos, o tą- 
svk nereikės nei 5 centu už

lietuviškai kalbėt ir taisyk- 
liškai rašyt išmokino vieno 
lietuvių laikraščio redakto
rius, kuomet ji buvo dar 
jauna mergaitė. Rašinėti i 
lietuviškus laikraščius ji 
pradėjo būdama vos 15 me
tų. Būdama mergina ji daž
niausia po savo raštais pasi
rašydavo
ištekėjus uz vyro 
“Kapse.” Ji pasirašo ir ki
taip.

Kapsais vadinasi tie Su
valkijos lietuviai, kurie sa
ko “kap,” vietoj “kaip.” c , , ....uiz a L’ , , 1 knvgelę iš žmonių kaulinti.Kapsės abu tėvai buvo • * v •Moteris.

LIETUVAITEI.

Gerbiamoji dr-ge Mi- 
chelsoniene:

Dėkuoju tau už tokį gerą 
sumanymą, kad vietoj kon
testo. aukas paskirti Raudo
nam Kryžiui. Aš irgi prisi
dedu su doleriu.

Ta pačia proga uoliu tar
ti ačiū “Moteliai” už jos 
graudų straipsnį “Prislėg
tas Ūpas.” Skaitant jį nevie
nai motinai riedėjo ašaros. 
“Moteris” tikrai moka širdį 
sugraudinti.

Na, o tas vyrelis K. J., ku
ris įlindęs į musų skyrių ra
šo, buk visos moterys, ku
rios rašo apie vyrų blogu
mus, pačios vra negeros! Ar 
jis nebus tik koks advoka
tėms? Juk tos pačios mote
ly? rašo apie vyrų blogu
mus, vaikų auklėjimą, na
mu švanimą ir tt. Po biskį 
reikia apie viską. Nors ne
kurto® moten® ir yra pri
verstos vaikų dėlei gyventi 
su tinginiais ir girtuokliais 
vyrais, bet jos tai daro ne iš 
meilės. Nei viena moteris 
nenori girtuoklio vyro, nei 
ta, kuri pati išsigeria.

Brooklynietė.

T ru pūtis Istorijos 
Apie Birutę.

Visi lietuviai žino dainą 
apie Birutę. Ir beveik visi 
yra girdėję, kaip ši paprasta 
Palangos mergaitė ištekėjo 
už Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio ir kaip ji apsigy
veno su juo Trakų pily. Bet 
kas su Birute atsitiko vė
liau, tai ne visi žino.

Istorikas D. Lucevičius 
savo knygoje “Žemaičių 
Atsiminimai” apie Birutę 
rašo štai ką:

“Kęstučiui miius ir priė
mus lietuviams krikščionių 
tikybą. Birutė pasiliko išti
kima savo tėvynės dievam* 
ir nors Vytauto, Jagailos ii 
Jadvygos prašoma, savo ti
kybos nekeitė. Apleidus 
Trakus, persikėlė Palan- 
gon, kur likusias savo die
nas praleido vyro jai pasta
tytuose rūmuose, atsidavus 
visiškai vaideliutės parei
goms ir labdarybės dar
bams kaimiečių naudai.

“Yra dargi vienas kaimas 
Žemaičiuose, Birutai. kuri 
ji pirkusi iš tūlo Určino, di-

Šuva loja tolumoje.
Vakaras vėlyvas.
Šviesiaplauke, ka durnoji 
Priesodėj alyvų?

Ko tu žvelgi susimąsčius 
I erdve? žvdrąsias,
Ar vaidenas žvaigždėm gęstant 
Tavo mylimasis?

Ar pagojų daino- graudžios 
Svajones sukėlė—
Mėnesienos žvilgsniai glaudžias 
Lauko ramunėlėn?

i •

Ach, mergaite kaimo žalio. 
Šviesi tarp žolynų—
Tau svajojimų darželis 
Rūtomis dabinas!

0 į širdį svyra akys 
Ilgesingos, gailios...
Balandėlis toliuos lekia 
Tau pamesti meilę.

Taigi, lauki, šviesiaplauke. 
Meilės balandėlio.
Ilgesys taip plaukęs plaukia
Per palaukių gėles.

“P. A. 2/

f

Mokslas ir nupuolimas, šią knygų turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų Į tokių kunigų globa. Parašė 
kun. Geo. Tovnsend Fox, D. P., su
lietuvino Ferdinand de Šamogitia. 
Kaina ........................................ 25c.

2:»C.

gar-Ui, žmona, kaip gausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
K lijos prietarų naikintojas. I^aoai jdo-

Kaina .. 25c.

isto-

BEN-HUR.
Istoriška apysaka iš Kristaus lai

kų. Parašė Lew VVallace. 472 pusi 
Kaina .................................... $2.00
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 -.Tažios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . — 25c.

UETUVIŲ ŠEIMYNOS RIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šita kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo pri>v ita CA'l'VOftlK' 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 155nA* įiicijr,.
Labai užimanti ir pamokinanti kny- Tai Biblijos pašaipa. Į Kanada tos
ga. Su paveikslais. Kaina ___ 50c. knvgos neįsileidžia.Labai juokinga su
Audeklo apdaruose .................. 75c. 379 puikiais paveikslais, perstatan

čiai* įvairius nuotikius nuo prieš su- BYLA DETROITO KATALI- tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-»r d’ ii iCTiic taus. Icrijęs šią knytra nip<as nc.^i^ai-vyrui. štai. Jonas Petruška ana- ' ^/^ALISTAIS. i«. Kaina .... $1.00
. . ... , • , ‘ Dalijant Detroito lietuvių socialis-dien pažiurėjo 1 Vienos leides tams plakatus netcli nuo bažnyčios, KUR MUSŲ BOČIAI kojas IT sako' kunigo pakurstyti brostvininkai už-

J ' puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia-—Tamstos pančiakos susi- ; Ilsisi iškėlėūžpaelifcaBss b"H,

Bloga būti perdaug akylam

raukšlėj usios.“
“Tu. durniau!” sušuko isižei-

ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................. 25c.

Į dusi moteris. “Aš pančekų ne- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.nešioju!” į Labai įdomi knygutė šituo svarbiu
klausimu. Ją turėtu perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10c.

JAY R. BEN'TON Prezidentas 
Boston Mutual Life Insurance Co.

SIELOS BALSAI.
Puiki kr.yga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 
Audimo apdarais ...................... $1.50

GYVENO?
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 

įvirai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma.
Labai įdomus ir 
skaitymas. Kaina

pamokinantis
2oc.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.
šitas veikalas parodo, kaip

1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gyr.ė; 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 MI KO REIKIA ŽMOGUI S?^KS“iGERT IR VALGYT? apskričius. Tai vra vienatinė knvga.

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ka,’P S’’.n?
norisi. atšaus nepagalvojęs žmogus. Publika, čia telpa visi svarbesni do- 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio Steigiamojo <*.mo nuta-
žmogus silpsta .’ Ir dėlko vienas mai-

istas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalu ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su ienkaiš ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........... .. $"1.00

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

[sveikatą. Pamatinės žinios iš anato- , ?7?Dal.
m line i-7 inlnrri inc iv In’criormc SU“ IclčllTTiJllmijos, fiziologijos ir hygienos. 
taisė Dr. A 
III.. 1911 m.. 339 pusi 
audimo apdaruose. Kaina

KAIP SENOVĖS ŽMONĖSĮSIVAIZDUODAVO ŽEMŲ.
Labai įdomus senovės filosofų da- 

i apie žeraė3 išvaizdą. Antra 
ės dal'i. L. Graičiunas, Chicago, Kin7?'u*ps ™'1!' . Išvirkščias M

.. 339 pusi. Brutuose slas arba Kaip Atsirado Kalbos. 
$2.50

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METŲ JAUNESNE

knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsi 
Kaina ......................................... 10c.
KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humorist’škos 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, ka'p iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kod l turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos:

Boston Mutual Life 
Padarė didelę Pažangą.
The Boston Mutual Life Insurance Company 1941 m. daugiausiai padarė pelno visoje sa-; vo istorijoje.Apdrauda padidėjo $103.589,-" " ' 639 su 315,019 policvholders.

delio anų laikų kaimiečių kalno išmūryti šv. Jurgio Pereitais metais įeigos padidėjo 
engėjo. Žmonės iš dėkingu- koplyčią toje vietoje, kur il- 7 nuošimčius, gruodžio 31 dieną 
mo dėlei tos kunigaikštie- Birutės kūnas. Todėl ir jos siekė $16.192,179. 
nės dorybių, jai mirus, pa- neP01,'°1??.1?-. P1®1®115 Pereitais metais Boston Mu-
talpmę ją savo de.v.u ska,- Tačjau if „elabaj "7“ in

ciun. Net tisai žlugus 3tab- pagelbėjo sumažinti Birutės imant S220.430 dividentų. 
meldystei Žemaitijoj, liau- garbinimą. 1 Boston Mutual Life Insurance
( is nepalio\UH garbinti Bi- “Darei tais laikais kai aš1^0- vaWyba susideda iš seka- rutę kaipo šventąją, žmo- . ^^tais laikais, kai as. 
nės iš toli ateidavę' melstis 'ankla.u .k.?lnifc J3'
prie ios kapo. kad ii iš aukš- <l?u, vieną moteriškę bekiu- i Pres,dent Benton; Secretary
ivbiu pažvelgtu i ju vargus. P'"'- I!a1k!aus.|au-T. ko<*el, J’ an^T"’‘s,,rer,Ed’arI'’ c- Man’-

‘ cia meldžiasi? Ji atsake, field: Seward \V. Jonės and
“Krikščionių kunigai ne kad po ilgo sirgimo dabar Frank L. Richardson, Presi-

kaitą buvo priversti išvai- pasveikusi ir norinti už tai .dent, and Executive Vice-Presi- ka arba pieiskancoja plaukai, 
kvti žmonių minias. Bet nei padėkoti Birutei, žemaičių dent respectively, of the New.j’£ SĮ8nėri,!Sbd.laUNfm n3L b»i METU.
prikalbėjimas. nei gąsdini- globėjai. Stengiausi ją įti- į ton Trust Company; John \V. jaš geresnio iki šiol'išrasta. Specialiai ‘ Lietuvos Šelpimo Fordo leidinys
mai, nei ginklų jėgos varto- kinti kiek galėdamas. kadJMamo. Vice-President „f the 126 - ''
jitnas negalėjo jų nubaidyti. Birutė buvo stabmeldė, to °— <■—- -—  ---------1-------------------------------- • ■ - ------------------- p™. K,.n

Apsiginklavę eidavo ir dė- dėl negalima ir neprivaio- 
davo auka? velionei Birutei, ma ją šventa laikyti. Mote- 
Todėlei vienas kunigas, Pa- riškė nuėjo nieko man nepa- 
langos klebonas, liepė ant to sakiusi.”

i

, AB KCMAABVO „■ Wn ..ĮJJfO.nV., \ A ■ NC"
Steftuklingos Gyduolė-, Korio* Pa užsitflontis Vyras; (21 žydinti Giria; 
naikina Žilintą, Plauką slinkimą b f3> Klaida; (4) Korekta. Jose nuro- 
Plaiskanas.’ Šias gyduoles privalėtą kaip žmonės raikai tiki į viso-
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- *lu9 prietarus, burtus ir tt......... 15c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS

pakelį UŽ $1.00. Užsisakyk šiandien ir ^i-i kaina iri. P 50cState Street Trust Companv ; sutaupyk dolerį- Jeigu nebusite pilnai p ‘
J. Leonard Johnson of C. H. į ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Sprague and Son. and Lyon VALORTONE HERB CO- naJiffii gėri,
Carter. partner in Estabrook oept 4
And Cnmpany. i p. O. Boa 305. Clinton, Ind.

tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų

«
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ŠIURPULINGI RAUDONŲJŲ BUDE
LIŲ DARBAI TELŠIŲ KALĖJIME.

Žudomi politiniai kaliniai 
buvo žvėriškai kankinami.

. p, . , __ * . .. . ■ LATVIJOJ ORGANIZUOJAMI BATAL-
ties širdimi. Apatinėje kūno JONAI KOVOT PIIIES BOLŠEVIKUS
dalyje šauta žaizda. Veidas

Australūnai Ruošiasi Kovai
Septiku* Pflriaptr

klos mokinys). Atpažino St. 
Avelis. Ant abiejų šonų dė
mės. Lyties organų sumuši
mai su kraujo išsiliejimu. 
Rankos suristos užpakalyje.

sumuštas buku Įrankiu, kai- Latvius prie to pastūmėjęs 
neapgalvotas Crippso 

išsišokimas.
Informacijos tikslu deda

me kelis pranešimus, iš ku
lių matyti, kad Latvijoje 
organizuojami ar jau suor-

rė akis iššokusi. Kaklas ir 
veido dalis macemota. Virs 
dešinės ausies durta žaizda 
i smegenis, 3.2 cm. Pakau- 

Ant abiejų šonų dėmės. Ant £yje virš viršugalvio durta 
abiejų blauzdų sumušimo į žaizda i smegenis.
žymės. Galvoje iš kairės pu- 65. Simutis iš; Kretingos. “latviu v.enetai

—„ ------ . _------- , *s nuo medijoles linijos i Lavondėmės reiškiasi ant !larui pHeš rau(lonaJa almi.
dintas “žemaičių Ranki-1 Į>.alJ«a žaizda duita 6.2 cm. pilvo. Lytiniai organai su-pe|. Rygos rstbofona bu. 
r.iai.” Deja, surašo neturime j kaktos kaulas suti įuskin- mušti. Ant krutinės ir kaklo vo perskaitytas latviu vi- 
nei pradžios, nei pabaigos. -as» alJle kairę ak} kraujo iš- sumušimai su kraujo išsilie- b]aus saugumo generalinio Jame sužymėtos teroro au-Į 'iljejimas  ̂ ji™.. Nugarojefrkairės Į»- Xkt5S

Esame gavę du Telšiuose 
leidžiamo sąvaitraščio “Že
maičių Žemė“ numerius, 
kuliuose spausdinamas Tel
šių kalėjime bolševikų lai
kais nužudytų lietuvių poli
tinių kalinių sąrašas, pava-

kos, kaip jos buvo rastos 
suverstos Į bendrą duobę. 
Lavonus apžiurėjo speciali- 
nė gydytojų komisija, kuri 
apie kiekvieną auką surašė 
protokolą. Sąraše suminėtas 
aukų aprašymas nuo Nr. 18 
iki 73.

Tai nepaprastai šiurpus

36. Antanavičius.
krutinės, dešinio
iinio šono platus sumušimai išėjimas priešaky per aru-. bukimas, kuriame šako
tu kraujo išsiliejimu. Ant j tmkaulj, 4 cm. pne krutinės Jgs oberfuehrerio
kaires kojos letenos sumu-, prenelio _ leidimu dabar orear.izuoja-
simai su kraujo išsiliejimu. 66. Jakštas is Tverų, Mmj latvių vienetaflatviu že- 
Desine ranka sumpsta su kairės puses krūtinė persąu- mei apsa-ugcti į,. karu; į,rieš 
kraujo išsiliejimu. Rankos ta. Kulkos išėjimas žemiau Soviet Rusiją.- Atsišauki- 
uzpakalyje sulįstos. Ant! menties. Žaizda lo cm. dia- mas kreipias; ..,atvi a.

zaizda 4 cm. metro. Veidas sumuštas. Į Prijotus.” Jame pabrėžiama,

.navičius. Ant i sės nugarkaulyje šauta žaiz- atitinka generalinis
amo peties, de-! da (is užpakalio), kulkos Arėjas j Dulk. Įeit Velso at- 
latųs sumušimai įgėlimas priešaky per kni-

kairio žandodokumentas. Is 55 baisiau ...... r-j—
šiai sužalotu lavonų buvo Ilgumo n 3 cm. gilumo. \ irs Ant nosies ir veido kraujas. Ka(j “Didžiosios Vokietijoj i 20; likusieji ^uiojo antakio ir is šono Rankos surištos užpakaly. tauu pripažino mU5 lvgJia-atpažinti tiktai 
neatpažinti. Prie vienos pa
vardės pridėta pastaba: 
“Atpažintas nevisai tikrai.“

Iš šio stačiai neįtikėtiną 
žiaurumą rodančio sąrašo 
paminėsime šias pavardes 
pagal protokolo numerius:

2SSki Križanauskas Bronius 
Visas veidas sudaužytas. 
Dideli kraujo išsiliejimai. 
Viršugalvio kaušas sudau
žytas. Tarp viršugalvio ii 
kaklikaulio yra dviejų 
centimetrų diametro skylė, 
pro kurią veržiasi kraujas ir 
smegenys. Galūnėse reiš
kiasi lavondėmės.

23. Gužauskas Pranas iŠ 
Telšių. Lavondėmės stipriai 
išreikštos apatinėje kūno

iki ausies piauta žaizda 10 69. Juozas Belmavičius iš]
cm. ilgumo. Kairėje pusėje Telšių. Viso kūno oda ma-j 
kaktos 3.3 cm. žaizda. Vir- ceruoja. Veidas taip pat 
šugalvy, priešaky nuo duo-. maceruotas. Akys iššoku- 
butės, truputi Į kairę, durta sios iš orbitos. Ant dešinio 
žaizda 4.5 cm. Žaizda kiau- antakio žaizda.
tai i smegenis. i 70. Tarvainis iš Žarėnų.

49. Povilas Kazlauskis iš
Stalgėnų. Lavondėmės stip-

pnpazino mus lygia 
verciais sau ir todėl kviečia 
musų karius ir jaunuomenę 
savo noru stoti i latvių vie
netus.“ Toliau sakoma:

Jeigu kas klaustų, ar tai 
reikalinga, nes negi mes ši 
karą pradėjome, tam gali-

Tenka pastebėti, kad nei' 
iš gaunamų Lietuvos laik-į 
raščių. nei iš Kauno radijo 
transliacijų ligšio! nepaste
bėta, kad Lietuvoje butų 
vykdomas koks ypatingas 
vyrų verbavimas į lietuvių 
“apsaugos batalionus.“

Iš gautų kelių vokiškųjų 
laikraščių “Kauener Zei- ’ 
tung” ir “Wilnaer Zeitung“ 
numerių matyti, kad abiejų 
laikraščių vyriausiasis re
daktorius yra Martin Ka
leles, suvokietėjęs klaipėdiš
kis. Savo laiku jis buvo 
Klaipėdos vokiečių laikraš
čio “Memeler Dampfboot“ 
redaktorius. Laikraščiai yra 
spausdinami Kaune, mato
mai buvusioje “Spindulio” i 
spaustuvėje. Kaipo leidėjas 
pasirašo Werner Hilde- 
brandt, Lietuvos vokietis,; 
nepriklausomos Lietuvos 
laikais buvęs to paties “Me
meler Dampfboot“ ir Vokie
tijos telegramų agentūros 
korespondentas Kaune.

Abu minėti

Čia matome Australijos kai eivius Melboume’o mieste kraunant barikadas iš smėlio maišų.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Nugara menčių srityje. su-Į ma atsakyti: jeigu kas butų 
daužyta. Lyties organai su-|fcUVęS paklaustas 1939 ai

riai išreikštos žemutinėse ir mušti. Rankos surištos. Ties 
viršutinėse kūno dalyse. Vi- krūtinkaulio viduriu kairė- 
sas galvos kiaušas sutriuš- j e pusėje 1 cm. 
kintas. Kairėje pusėje yra
skylė, pro kuria matomi
smegenys. Šone durta žaiz
da. Rankos surištos užpaka
lyj^

55. Aleksas Jankauskas.
Lavondėmės stipriai išreik
štos. Galva sumušta pa kau

spenio dvi šautos žaizdos, 

roję. Virš dešinio antakio

W-mui Phillipsui.—Drau- V. J. Butrimui. — Apie
dienraščiai gas sakai tiesą apie tuos au- “čirškiantį spirgutį” ne- 

tikrovėje yra vienas ir tas kų rinkėjus, bet uždrausti to spausdinsime, nes rašinys 
pats laikraštis, nes skiriasi' negalima, jeigu yra žmonių, nieko neišaiškina. Svaidytis 
tiktai antraštės. Lietuvos kurie nori aukoti. Kurie ne- tuščiais žodžiais nėra pras- 

.. gyvenimui skiriamas vienas į nori, tie gali neaukoti. Ame- mės.
>UtlKtU SU Teit-nlic zv ol.virv , piVo bllCVU ČallSuka laisva saus. Pranui A-čm. — “Afo-

Jievai Petrus. — Ačiū už 
prisiųstas daineles, bet “Ke
leivin“ įdėti jų negalėsime.

1940 m., ar jis suiimų su > vįenintelis puslapis, o šiaip
aukščiau|Pt>klu.lankose kovot! p.-iesj visa kita pažvęsta Vokieti- 

bolševikus, tai kiekvienas!^ niįui v
T> „ ....... ’• butų kovojęs. Mes tuometį r - HKulkų išėjimo angos nuga-Įvisi butume kovoję ir (labavpavaizduoti.

ir karo ivv- rizmai” neįdomus, nespaus
dinsime.

, - - - j ta .esame pasiryžę tai daryti.} (Paminėtas čia Cripps, ...
durta zaizda. Desmeje pu- mlltl, u,,^, priešingu yra Anglijos diplomatas, Bentleyvillės Maineriui.—
sėje per ausį durta žaizda į atvžju tą matonie iš Cripp- į buvęs Maskvoje ambasado-• Ačiū už “dainušką,“ bet
smegenis. Veidas sumuštas. Latviai du kartus'rius- Sugryžęs iš Maskvos i “Keleivin“ nedėsime.

Kaip iš anksčiau tilpusių pergyVen(> bolševiku baisu- Londoną, jisai pradėjo agi- panaeie:
aprašymų atrodo, čia sumi- mus įr žino, kad trečią kartą tuoti, kad Pabalčio kraštai s • 7

K. Karčiauskui. — “Že-

smegenys 
laužyti. Apatinis žandikau
lis-sudaužytas.

29. Sakelis Zigmas (at-

liejimai. vairus Kankinimo įrankiai, kovoti už savo žemę. mes'
58. Liudas Beknonas. La- Butų gerai, kad šiuos fak- tai turime daryti. Tuo įro-

vondėmės stipriai išreikštos tus kas išverstų anglų kai- dysime, kad nebusime tiktai
V’ICA IčllFin L” Sll 1Q1C Qa1. iv noclzAlKfn A I 1 *1 1 1* 1 . ___ 1_____pažintas Sakelio Jono ir dr. ant viso kūno. Pakaušis su- bon ir paskelbtų Amerikos kažkoks liaudies samburys, 

- mustas. žaizdos plotis 3.8 spaudoj. * ’
cm. Krutinės kairė pusė suŽilytės). Ant pilvo ir lyties 

organų lavondėmės. Lyties 
organai sumušti su kraujo 
išsiliejimu. Ant abiejų blau
zdų sumušimas su žymėmis.
Dešinė krūtis, šonas ir nu-

: stipriai išreikštos visame l.e imu. Galva kairėj vnsu- Veidas sumuštas bu.
galvio ir pakaušio kaulo vi- , , Pakaušvie žaiz-
siškai sutriuškinta. Žaizda , rtai, - \?k.f.usLle zalz 
12 centimetru. daįraujo 1isslhePmu; a ,

31. Motuzas Vincas, iš J}; Ku™’ Leonas, is Al- 
Gaudikaičiu, atpažintas sedz1^ K?kta ir upos su- 
Motuzienės. Ant kūno ir austos iki kraujo, kaulai is-

mušta su kraujo įssinejimu. 
Keturis kartus šautas iš arti 
prie stuburkaulio.

59. Julius Simutis. Atpa
žino Poškienė. Lavondėmės

ant pilvo lavondėmės mace- oriai nesužaloti. Kaklo sri-
ruojasi. Ant nugaros ir ant W. sužalojimai su kraujo 
dešiniojo šono sumušimo įsiliejimu. Lytiniai 01 ganai 
žymės. Lyties organai su- ^ankos suristos,
mušti, makštis sutinusi. Ant Dešinysis petys sumustas.

’ kairės kojos blauzdos sumu- nosies išbėgęs kraujas.
Šimo žymės su kraujo išsi- 62. Balys Korza, iš Plate- 

■ liejimu. Per apatinę lupą ir lių. Lavondėmės stipriai iš- 
dantis medvilninės drobės reikštos visame kūne. Tarpe 
raiščiu smakras prilaužtas kaktos kaulų yra dvi žaiz- 
prie kaklo. Kairė akis iššo- dos. Kiaušas sutriuškintas, 
kusi iš orbitos. Dešinėj pu- žaizdų kraštai nelygus, žai- 
sėj viršugalvio žaizda 16.8 zdos durtos. Kiaušo dugno 
centimetrų, žaizdos iškau- kraštas sumuštas. Rankos 
lių nėra. Kaukolėje smege- surištos.
nų nėra. 63. Balys Baltramiejunas.

32. Bučius (amatų moky- Lavondėmės stipriai išreik-

$u MacArthuru Australijoj

» « A.S&TSV ■ Į
5IV -----

“Žemaičių Žemė” savo 
humoro skyriuje deda šitokį 
dialogą, įvykusį Kooperaty
vo krautuvėje:

—Cukraus yra?—Negavom.—Druskos turite?—Užbaigėm.—Gal duosit pipirų?—Neturim.—Tai duokit miltų!—Užbaigėm.—O duonos galiu gauti?—Dar neatvežė.—Prašau mielių ketvirtį.—Negavom.—O pipirų gausim?—Nežinau.—Gal kavos pokeli?—Užbaigėm.—Tai duokit nors bulvinių miltų kisieliui.—Negavom.—Tai acto bonkutę.—Neturim.—Tai ka jus. po velnių, turit ?—Nieko...

VASAR1O 16 BUVO 
DARBO DIENA.

“Kauener Zeitung“ rašo,bet busime kažkas daugiau. ka(J vasarjo -'16 d
Mes neturime teises reika Lietuvos Nepriklausomybės

, Uz paskelbimo sukaktuvės — mus; jeigu mums duotas ga- {uržjo buti laikoma darbo
lauti, kaa kiti kovotu

. • • j • • LUI V UU.i Vitu K/v **.v7*d V IU '
Bmumas, turime įrodei, jog (|jena Reiškia, žmonės tą Da nebuvo nutarta, nuo ka 
patys norime kovoti, kad dien? dirbo da mokėti po $40 j mėnesi.

Matyt, prastai veikia ir 
pieninės, nes apie jas deda
mos šitokios eilės:

Apie pieninę kalbėt reikia. Nes visi ją dabar keikia.Per šitas eiles ir vargą Net mano uošvė jau serga.
Gi apie “Maisto“ bendro

vę rašoma taip:
Turim mes čia tokį maistą.Nuo to maisto veidas kaista,Nori dešros šmotą gauti.Turi vargo paragauti.Per dienas kemšies f eilę.Ir vis varvini tik seilę...

užtikrinus Latvijos ateiti. 
Dabar kova eina už tai: bu
ti ar nebūti; kova už naują
ją Europą ir latvių tautos 
vietą joje. Šioje kovoje mes 
negalime pasilikti nuošaly
je. Mes turime kovoti už sa
vo tautą, už vadą ir už nau
ją Europą.“

Maždaug panašius atsi
šaukimus išleido vokiečių 
SS policijos Rygoje vadas 
Jeckeln ir latvių administ
racijos viršininkas (pirma
sis generalinis direktorius) 
gen. Dankers. Buvusio lat
vių karo ministerio adjutan
tas pulk. Osis per radiją 
pranešė, kad atsišaukimai 
esą išplatinti visoje Latvi
joje. Daugelis žmonių jau 
užsirašę į latvių vienetus, 
ypač buvę kariai, studentai 
ir mokyklinis jaunimas. Į 
šiuos vienetus priimami vy
rai nuo 18 iki 35 metu.

mės kamuolys yra perma- 
žas“ netilps.

B. Gurskienei. — Eilės 
apie Velykas atėjo pervėlai 
ir Velykų laidoj negalėjo 
tilpti. Apie “Auksą’’ gal su
naudosime kai turėsime 
daugiau vietos.

A- Dambrauskaitei. —
sni tamsta esi jau nusiuntęs Tamsta gražiai rašai ir eilė- 
ir kitiems laikraščiams. Kas Xra gražių mmcių, tačiau

i tilpo kitur, mes jau nenori- -Paud31 persilpnos._______
me to kartoti. istorija suvienytų valstijų

Mary. Whlte. — Nesiru- Nuo atsiradimo ir dar prieS 
pmkit ir nekreipkit jokio atradimą Amerikos iki 1896 me- 
riėmėsio i ta laiška. ka!p Ar=g. I Z . ,7 . . menką, kokie čia tada zn.ones gyvenoIveleiVlO Skaitytojui.-— ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny

tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896. pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose........................................ $2 25

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų 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 j tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas: 

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

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

čia yra parodyti du aukšti Amerikos karininkai. Richard Sutherland ir Harold George buvę generolo MacArthuro štabo Filipinuose nariai. Dabar jie su savo viršininku yra Australijoj.

MAŽEIKIAI.
Iki šiol surinktomis žinio

mis, bolševikai savo okupa
cijos metu nužudė Mažeikiii 
apskrityje 46 lietuvius, ži 
n ios dai- nėra galutinės, nes 
dar ir dabar gaunama nauji,i 
pranešimų apie dingusius 
asmenis.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad p.naraKlrr.is tilpti] 
GREIT, reikia p- duoti garsinimą 
adminįstraei jon ncvgllau PANEOS- 
LlO VAKARO. Si-mčlant per paS- 
tą. reikia pasiųst anksto, kad pa
siektų mus ne vP au kals panert#- 
ly. V«iau gauti garsinimai } tos 
sąvaitės numeri ■’espejama patsl- 
olnt.

Norint, kad ga-slnlmas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mrk»st|.

DRAUGIJOMS -engiant plkn'ka 
ar kltok) parengimu, trumpą pranr- 
•Imą patalpinam ž 11.00. U> didės 
nlua garsinimus skaitoma nuo colio

Už pajtažkojlmi.s darbininkų, par- 
davimus Ir kitokius smulkius pratę 
Mmus, kaina 2c. ui žodi. Stamnrs.

raitiem antga vis—ISc. extra.

“Keleivio” prcnumereterlams 
pajležkojlmue glm'c n Ir draugų, ka!. 
na 1c. už žodi. MailauaJo gajie.t'io 
Jlmo kaina esc.

Norint pajlelk.it su pavelka”* 
reikia paelųat fot.-graflją ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,” 253 BROAD'JVAY. 
SO. SOSTOM. MASS.

ir dvarponiai?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta

jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
aaar

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai 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?

j visus šiuos klausimus “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 atsirado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliuci; >s Pagrindai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s "žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.*.

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.

Be to,

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.

r*?'

stt t t

pajlelk.it


Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 15. Balandžio 8 d.. l‘J4J m.
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Vietines Žinios
CAMBRIDGE, MASS.
Iš draugo J. Januškio 

prakalbų.
Cambridge’aus lietuvių 

socialistai buvo surengę sve
čiui dr. J. Januškiui prakal
bas kovo 22 d. Žmonių pri
sirinko nepaprastai daug. 
Musų kolonijoj toks gausus 
susirinkimas yra retenybė 
Draugas Januškis nesena 
atvykęs iš Europos, tai kiek
vienas norėjo ji pamauti h 
išgirsti. “Keleivio” redakto
rius d. Michelsonas irgi bu
vo laukiamas, bet jis nega
lėjo pribūti, todėl svečiui te
ko kalbėti vienam dvierr 
atvejais. Pirmoj savo kalbo' 
jis aiškino, kodėl Amerikos 
lietuviai privalo remti šio ) 
šalies valdžią ir dėti visa.- 
savo pastangas, kad kara.- 
pneš fašizmą butų laimėtas 
o antru atveju drg. .Januškis 
plačiai apibudino Lietuvo 
padėtį šiame kare. Milžiniš
ka lietuvių didžiuma trokšte 
savo tėvynei nepriklauso
mos demokratiškos ateities 
sako kalbėtojas. Bet tokio 
ateities galima tikėtis tikta 
iš. demokratišku valstybių 
pergalės ir griežtai laikan 
ties Amerikos ir Anglijos 
paskelbtu karo tikslų, sura 
šytų Atlanto Caiteiyjp.
. Publika klausėsi kalbėto
jo žodžių labai atydžiai. 
Baigdamas jis ragino lietu
vius remti Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.
daug padeda 
kentėiusiems.

Pertraukoje 
mos aukos

Watertowno arsenalui rei
kalingi darbininkai.

Jungtinių Valstijų civi- 
lės tarnybos valdyba prašo 
mus pranešti lietuviams,

D-ras Jaktnauh organizuo- Kaip susižinoti su giminė- 
ja kovą su džiova. mis Lietuvoje.

Jaktnauh-Ja- Bostoniškis Raudonojo 
kimavičius, dabartinis Mas- Kryžiaus skyrius praneša 
sachusetts sveikatingumo mums, kad laišką i Lietuvą 
departamento viršininkas,! dabar galima parašyti vien 
kreipėsi į

Nuostolingas gaisras 
Tauntone.

Šaukiasi pagalbos Rusijai, i
Ford Hali Forum salėje 

pereitą nedėldienį Bostono
komunistai buvo suruošę tono biznio centre buvo di- 
mitingą ir agitavo už pagal- delis gaisras. Ugniagesiai 
bą Rusijai. Jų kalbėtojai buvo sušaukti iš Brocktono,

Pereitą nedėldienį Taun-

i į visuomenę ragin-Įtįk tarptautiniais Raudono- šaukėsi į publiką, kad nesi- Middleboro ir kitų mieste- 
ją padėti sveikatin-, j0 Kryžiaus keliais. gailėtų pinigų, nes pagalba H». Sudegė Sears* & Roe-nrrronGrne cn 1 •__1 _ __ ~ -Ai I _ ; _ __  -__ • ___ ___  « *• . .

damas
gurno organams kovoti su Tokiems laiškams rašyti' Sovietams esanti neapsako- buck sankrova msurans 
džiova. Jis sako, kad karoiyta tam tikros taisyklės, fo-, mai reikalinga. Bet apie pa- ! kompanijai patalpa 

parašyti ' ” ‘ ‘ “ * *metu, kuomet jauni vyrai ir
moterys turi dirbti ai- kovoti

dėl kas norėtu
kad atertou no arsenalui sunkiausiose sąlygose, džio-
•eikalmgi klasifikuoti dar- ---------- •*— j —
□ininkai. kuriems mokama vos pavojus jiems yra daug

,. . ... didesnis, negu paprastais□o $o.52 per dieną. Aplika-n^voi.
.•įjoms laikas baigiasi ba
andžio 28 d. Blankų apli- pakankamai sanatorijų ir 
tacijoms ir kitų mformaci-: kitokių priemonių kovai su 
ių galima gauti kiekvienam ta liga * pas.tebėu,
. 1(?5sl?-aTV..s^?te* .-^ur^1^ džiova gali būt sustabdyta
kabinti skelbimai, reikalau-

Massachusetts valstija tu-

Lietuvą laišką, tegul krei
piasi šiuo adresu: Foreign 
Information and Inųuiry 
Service, Red Cross, 161 
Massachusetts avė., Boston. 
Tel. KENmore 8210.

ir išgydyta: todėl nereikia!

Moteris pati badavo, bet 
maitino 18 kačių.

Cambridge’aus miesto li
goninėn anądien buvo at-ą dai bininkų aiba arti ]auktp iki ji įsigalės. Pašte- * b d nus;iDUS; tu

mausiame State Employ- hAins dž5ov<>s ^nkln rpikia ;ezta nuo bado nusilpusi tu 
nent Ofise; arba iš L. S.
Civil Service biuro.

bėjus džiovos ženklų, reika ,'a Mrs. Nichofaon. 85

andasi didžiajame Bostono 
oašte. Room 1. Reikia pra
yri blankos FORM 6.

Aplikantai turi būt nejau
kesni kaip 18 ir nesenesni karnai 
kaip 50 metų amžiaus: jie 

; turi būt baigę bent 4 metus 
i mokyklos ir turi būt išdirbę 
į bent 6 mėnesius dženito- 
liaus darba ar kita

GERA PROGA
2 namus noriu parduoti. Vienas— 

2 šeimynų, kitas—3 šeimynų. Neša 
4900 randų j metus. Noriu greitai 
parduoti, vyras miręs. Duokit pasiū
lymų. Kreiptis: (3)

MRS. M. MATULAITIS 
412 Second st., So. Boston, Mass.

Tel. TRObridge C3M .

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LlRTUVlS GYDYTOJAS 
Valanda*: 2-4 lr S-S 

KedėUomU ir Šventadieaiate 
sao 19 iki 12 ryt®.

178 HARVARD STRKRT 
kamp. Inman »t. arti Central «kr. 

CAMBRIDGE. MASS.

.. ___ — «-_______ resto-
galbą Amerikai ir Anglijai panas ir kelios krautuvės. 
—nei žodžio. Nuostoliai sieksią $200,000.

Mitingas buvo labai pla-; _______ __
čiai skelbiamas, bet žmonių į WHIST PARĖ. 
buvo visai nedaug, vos tik,
anip *>00 Raudonojo Kryžiaus nau-

‘ ' 1 dai įvyks balandžio 9, ket-
vergo vakarą, Lietuvių sve
tainėje, South Bostone. Lai
mėtojai gaus šaunių dova
nų. Ateikit visi ir ateikit 
anksti.

Po vvhist palės prasidės 
senvičių parė, draugiški pa
sikalbėjimai ir bendrai sma
gus laiko- praleidimas.

Dr. D. Pilka.

Apvogė “Keleivio“ 
redakciją.

“Keleivio” rekadeijon įsi
laužė vagys, pavogė Royal 
typevvriterį ii* did ’į lentyni
ni laikrodį. Tupevvriteris

c. Miniau kreintis nas irvdvto ——-—. .buvo su lietuviškais akcen-kuris t.uo.Jau Rre^Ptl{’ Ja.‘. metų amžiaus motelis. Po- tais. iau nebenaujas. Jei
6 taffi lad0 j°s namuose 18 kam ūktu toki kur pastebė

tų kur reikia. Kas netun is nllil(1!li nnnAn»„ ka,-.ln pa.,„.aįon;e panešti "Kėlėt.T,, Utir- voiL-io Kol llclJa raao J°s namuose is kam tekiutų kur reikia, kas netun is pUjkiai nupenėtų kačių. Pa- ti prašom* 
ko užsimokėti valstija pa- U-Rėj kad * pirkdavo į!. ofi j 
darys jam reikalingas kruti- steika no 80. -. v *am 1 ei^a^m^a> KI uu' toms katėms 
nes X-ra\ nuotraukas nemo- eenta svarą, bet pati ba-|| 

daudavo.i

Mažiau automobilių 
ant kelio.

šimet automobiliu

Y V O N N E’S
HOUSE OE BEAUTY

j♦
i«»t
L

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Parsiduoda Šaldytuvas
Mažai vartotas, parduodu pigiai. į 

Taipgi ir kitus irerus forničius par
duodu pifžiai. Kūne norit pamatyt 
pašaukit ant telefono apie 6 vakare.

GENeva 7595

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

UŽDEGĖ EAST BOSTO
NO PRIEPLAUKĄ.

Einant “Keleiviui” spau- 
don, East Bostone pradėjo 

, degti prieplaukos. Prieplau- j 
žmonių koše buvo keli laivai su alie- {

-------- savo masinas nuo. jumi. Matyt, penktakojai {
balandžio 1 dienos. Pernai pakišo ugnį. Tenai buvo ir'J 
balandžio J dieną Mas-a- saUsas dokas laivams taisvt. { 
chusetts valstijoj užsiregist-
įavo 26.674 automobiliai, o 
šimet vos tik 16.025.

ant
kelio vra daug mažiau negu (leil uH, d u ne- t • • . • k,, jkitais metais būdavo.•ru paprastas darbas. . . ,

Tie patys aplikantai galės P.r^ui-
būt imami ir į laivyno dirb- lx‘nma 
uves ir i kitas vietas.

Išsivežė moterį iš saliuno 
ir nužudė.

Tūlas vyras pranešė 
: Quincy policijai, kad vaikš
čiodamas po akmenų skal
dykla jisai pastebėjęs vie- 

I no i duobėj negyvą moterį. • *-7 
Policiia nuvažiavo su juo

Pa-

PARENGIMAS.
Gegužės 3 d. I^adies Auxilia-

----------------- ry of the St. Darius Post No.
Pataria nusipirkti anglių. 317 A. L. rengia bankietą 5-kių 
Valdžia pataria žmonėms r-*etų sukaktuvių atminčiai. Ti- 

•irkti anglių ateinan- kietus gaiima iš anksto gaut 
kuris labai 'čiai žiemai dabar, nes ve- pa* visus narius. Taipgi prašo- 

nuo karo nu- ,.iclfa nu7aziax.° liau gal nebus galima gauti. =me kitu draugijų parengimu
nuiodtton \ieton n istikru- Jk- j^gpįudi0 i d tu,ė- nerengti ir dalyvauti musų pa-
,ų rado nuzud.vta moterį į- h d aDsirupine rengime. M. A. w,nchns.
mesta duobėn kultoj yra J - • - __ ____buvo renka- 

Raudonajam

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham. Mass.
Tel. DEDham 1K36

FARMERYS
Pristato į namus ŠVIEŽIUS KIAU

ŠINIUS kiekviena subatą. Paduokit 
i užsakvmą laišku, mes pristatysime 

AITUTIS
ross st., Bridgeuater. Mass.

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas pirkti > 

namus ir farmas. kol da nėra pa- 
brangę. Ateityje namai ir farmos 
bus brandesni ir už pinigus. Materi- 
jolas ir darbininkai eina bran;;yn. 
todėl ir nuosavybės eis hransryn. Aš 
turiu pardavimui dau? 1-2-3 ir 6 šei- 

’ mų namų, iš kurių galit pasirinkti 
tinkamą ir už mažą kainą. Dorcbes- 
tery. Quincv. Mattapan, Hyde Parke. 
Ro-Jjndale. West Roxbury ir Canr- 
bridge.

Kas norit pirkti namą ar farmą, 
kreipkitės pas mane: (-)

u illiam a. amsi e
30 tarruth st.. prie Ashmont Sta., 

DORCHESTER.
Tel. GENeva 3710

TeL ŠOU 28O&

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 12 diena.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

apie 60 pėdų gilumo van
dens. Bet vyro užsilaikymas 
oasirodė policijai įtartinas 
ir iis buvo suimtas. Klausi- 
nėjamas jis tuoj prisipažino 

Ą-' oats tą moteri nugalabijęs.
Zdanauskas r . Rama- vadinasi John J. Gras- 

nau?xas. J. \ mciunas, J.; ^2 metų amžiaus ita-'
Bengehs, P. Čiapas ir E. Na-į jas< jau ve(jęS jr vieno vaiko 
tagienė: po oO centų auka-; tėvas. Gi nužudytoji motoris 
vo: J. Bartiusaitienė. S.! vadinosi Mrs. Helen Cullen,.
. aplauskienė, E. Galiniene. dvįejp vaikų motina. Gras- 
•J. Andrews. L. :silkinis, f. ?ejjį takosi susitikęs ja sa- 
Earnanauskienė,^ K., Zabitis,; }įune pereita penktadienio 

naktį. .Ji sėdėjusi viena. Jis 
linkterėjęs galva į ją. ji į 
linkterėjusi atgaf: tuometi 
iis pasisiūlęs jai “užfundyt” 
ir ii priėmusi. Jiedu gero-' 
kai issigėrę. Pagaliau jis su
siginčijęs su saliunininku ir 
saliunininkas abudu išme
tęs laukan. Jiedu nuėję į ki
ta saliuną ir vėl gėrę. Paga
liau Grasselli pasišaukęs 

'taksi ir nusivežęs tą moterį 
Korespondentas, j i Quincv akmenų skaldyklą.

-------------- Tenai kaž-kodėl kilusi tarp
Šaudymas automobiliuje. judviejų kova. Besigrumda-
Tavi vežikas Fred Marki ™ nu®iri‘? j du°b?-

raportavo policijai šitokį at-i ‘ l°(erLC perplaukusi antron 
sitikimą: Pereito nedėldie-i'"sen „!r arėjusi pabėgtu į 
nio vakarą. Dover ir Wash- ',ia.-seiii ia pasivijęs, pa- 
ineton gatvių kertėj. į jo -“maugęs ir įmetęs i vandeni, 
taksi įlipo vyriškis, įrėmė
jam į šoną revolverį ir liepė 
nuvažiuot iki VVashington ir 
Bovlston gatvių krvzmens.. . . x. , 
l'i įvažiuojant 'šitą' vieta? zel5tl (lu asmenys, 
banditas išsitraukė antrą
volveri, šovė 4 kartus į auto- -----------------------------------
mobiliaus skaidlentę (dash 'AR NORI, AR NENORI 
board). iššoko laukan ir pa- TAISYT REIKIA.

__ _______ Visi Tavorai Brangsta, bet
pas rnus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų
PLVMBINGV. Geriausios Rūšies 

PEŠTU. ALIFJU. STIKLU. SIE
NOMS POPIERIŲ. 5 isokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras pvarantuojamąs. 
Kainos prieinam i austos. Pristatymas 
v-i»iP Vėniiet ir Persitikrinkit.

rinon $QUARE 
H AR OW ARE C0.

A. J. AI EKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4143“

Kiyžiui. Po $1 aukavo: B 
Peliauskiene. J. Jankaus
kas. A. Alekna. M. Baikie- 
r.ė, B. Petrukienė, Galinis

£. Mockevičia. S. Urbonas. 
J. Danielius ir J. Jaurutis. 
Kartu su smulkesnėmis au
komis sudarė S27.35. Aukos 
bus perduotos Raudonajam 
Kryžiui.

Atsiprašau aukotojų, jei 
Kurio pavardė užrašyta ne
tiksliai. Vardus užrašinėjo 
auku rinkėjai ii' kai kurių 
užrašytas pavardes buvo 
sunku išskaityti.

Roxburyje aną vakarą 
gatvėkaris susikūlė su ketu
riais automobiliais. Buvo su-

Valandoms 
Susigrūdimas

bet mes nuvežam įuos— 
prie įų darbų ir atgal namon

-TAIP

■‘EL’’ dubur perveža pusę miliono daugiau važiuotojų į sąv. negu metai atgal
Planuodami kelis mėnesius iš anksto, mes priiengėm personalą ir įrengimus 

pervežimui to didelio prieauglio "EL" važiuotojų.
Mes darysime viską kas galima padaryt kati pridėt daugiau įrengimų atei 
nantims padidė jimams ant esančių linijų.

Tuo pat laiku “EL” ir visuomene susiduria su tais faktais ^ad skubotumo 
valandomis pervežime buna susigrūdimų, nes naujų reikalavimų padarė karas

Mes paraginame jus pasirengt važiuoti, kuomet galima, tarpe 10 ir 4. ir po 
6 vakarais. “EL” kurkas gali pervežti daug daugiau važiuotojų .tame laike. 
O jus paliksite reikalingos vietos darbininkam, kurie turi keliaut skubotai.

KĄ MES PADARĖM 
sutvarkyt susigrūdimą

Padidinome patarnavimą 95,0<Mi 
mylių karais i sąvaitę

Panaujinome 58 rapids transito 
karus ir 73 viršuje karus

Pridėjom <$ naujus busus ir už- 
sakėm 60 daugiau

Autorizavom nupirkt 100 naujų 
streamlined karus

Dirbtuves negauna kūre
namo aliejaus.

Visoms Naujosios Angli
jos dirbtuvėms, kurios kuro 
tikslams vartojo aliejų, da
bar įsakyta grįžti prie ang
lių, nes aliejaus nebegalima 
privežti.

A. J. AA W.4K.S1
Real Estui t A. lil.-iUl d'ht 

414 M. titto.viMv .v ,
SOL'Ht Bost'oN, v 'S.

Office Ttl. . Bais ai CSiS
Res. 37 ORIO i L STREET-

Weat Roxbur,, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Riders 
per hour 
120,000

90.000 -

60,000

30 000

KUOMET
GALITE Važiuokite tarp

arba po 6

a-m 4 p. m. 6 p. m.
The above is a» accnratt ibart, based on an bourly connt of "EL” riders.

Boston Elevated Railwoy

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriška organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON. MASS.

Tel. Commonwe*Ith 4570.

Gyv. 311S2

• DrJoseph A.Gaidis
• OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 Į 
nno 2 iki 8, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

| AKIŲ DAKTARAS
• Ištaiso defektuotas akis lr tinka- 
- mu laiku sugrąžinu šviesų. Uag-

zaminuoju ir priskiriu aloniua.
114 Summer Street,

LAVVRENCE, MASS.

, {TeL 28624

S

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room SS
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVU LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

L I T H UA N 1 A 
FURNITURE CO.■

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTO J AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vieta*.

Saugi prieiiu?’., kaina prieinama. 
326 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

tiTUMSMIR

Teleph

SOUth
Bohton
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai tr 
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jo* Kapočinnas — savininkai

Taisymo Ir demonstravlms vista: 
1 HAMUN STREET

Bfhth 8L,

» 6




