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LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS SEIMO PRO

TOKOLAS.

ARMIJA ĮSAKĖ APTEM-1 
D1NT VISĄ PAJŪRĮ.

Elektriškos iškabos uždrau 
stos Bostono apylinkėj 

per 12 mylių.
Krašto apsaugos organai' 

buvo išleidę pajūrio gyven-! 
tojams ir biznieriams atsi-' 
šaukimą, kad jie nevartotu ! 
žiburių, kurie matosi nuc ‘ 
vandens, nes tokiomis švie-j 
somis naudojasi priešo sub- • 
marinos nakties laiku. Au-! 
tomobilistai taipgi buvo j 
prašomi nevartoti šviesų, i 
kurias priešas galėtų nuc I 
jurių matyti.

Bet ar manot, kad žmo
nės atkreipė i tuos prašy
mus dėmėsi? Ne, kas čia į 
“baderiuosis”! O Karo De
partamentas prašė gražiai, 
kad žiburiai butų gesinam: 
arba uždengiami nuo van 
dens pusės, nes prieš tokius 
žiburius matosi laivų šešė 
liai. lr vistiek žmonės tingė 
jo žiburius užgesinti. Pasi 
naudodami tokiais žibu
riais, vokiečiai nuskandini 
da vieną Amerikos laivi 
Floridos pakrašty.

Pasekmė buvo tokia, kai 
Karo Depaitamentas isak' 
armijai paimti visą Atlante 
pakraštį į savo rankas ir pri
žiūrėti, kad per 3 mylias 
nuo pakraščio nebūtų jokie 
žiburio sutemus. Elektriško.- 
iškabos yra uždraustos ap
link Bostoną per 12 mylių.

Musų jurininkų gyvybe i 
laivų saugumas yra dau> 
svarbesnis valstybei reika
las. negu privačių žmonių 
biznis ar patogumas, pasa
kė Kat o Departamento sek 
retorius Stimson.

Visi elektra apšviečiami 
"sainai” turi būt užgesinti 
nuo dabar iki karo pabai
gos. Visi langai, kurie mato
si nuo jūrių, tun būt uždan
gomis užtraukti. Krautuvių 
vitrinos (show-windows) 
privalo buti aptemdintos j 
tiek. kad tik apsaugoti juo- 
nuo vagių įsilaužimo. Gat
vių žiburiai irgi bus susilp
ninti.

Automobilistai, kurie ke
liauja pajūriu, nakties laiku 
privalo vartoti tiktai ma
žuosius (dim) žiburėlius, c 
kad išvengus nelaimių, au
tomobiliams nevalia grei
čiau važiuot kaip 15 mylių 
Į valandą.

Didieji Bostono apylin
kės byčiai. kaip Kevere i’ 
Nantasket, bus aptemdinti 
taip kaip ir visos kitos va
sarvietės.

Šis įsakymas skaudžiai 
paliečia -ir Bostono vidur- 
miestį. ypač teatrų distrik- 
ią apie Washington ir Tre- 
mont gatves, Seollay ir Ken- 
more skverus, kurie iki šiol 
vakarais būdavo užlieti 
elektros šviesomis. Visi tie 
elektros ir nelono “šamai”

Lietuvai rtemti Draugijos 
seimas Įvyko siu metų balan- 
ižio 26 d. So. Bostono Piliečių 
Draugijos svetainėje. Posėdi 

į .tidarė 2-ro skyriaus pirm. Jo- 
• įas Tuinila 11:30 vai. ryto, ir 

akvietė Seimą vesti Lietuvai 
i Semti Draugijos pirmininką 

Vnt. Kriaučiai}, kuris tuoj pa- 
kyrė mandatų komisiją: K. 
iurgeliuną. K. Mereškevičių ir 
{. žurlj. Kol mandatai buvo su- 
varkyti, pirmininkas pakvietė 
akalbėti gerus veikėjus, bu 
ent adv. A. O. Shallną. J. Tys- 
iavą. J. Geguži, red. Michelso- 
>a ir J. Kiškį, kurie pasakė pa- 
riotiškas kalbas.

Mandatų komisija pranešė, 
.ad seime dalyvauja 27 draugi
os su 56 delegatais, o pavienių 
eikėjų 16; tokiu budu seime 

ialyvavo 71 delegatas ir 10 na- 
iu iš Pildomojo Komiteto. To

kiu budu viso seime dalyvavo 
~u sprendžiamuoju balsu 81 al
to vas.

Seime buvo atstovaujamos 
-ekančios kolonijos:

So. Boston, Mass.
1. Lietuvos Jaunimo Ratelis,

:urio delegatais buvo: Ant.
Kučas, J. Baltušis ir J. Virbic-'^art’n’u
:as.

2. DI.K Vytauto D-ja; N. Ja
nuška ir B. Kontrimas.

3. Lietuvių Balso D-ja; A. 
Sinkevičius ir J. Jankauskas.

4. LSS 60 kp.; W. Anesta.
5. SLA 43 kp.; P. Yankus ir

silinskienė. - •
6. SLA 49 kp.: J. Arlauskie- 

įė ir M. Kovai.
I imtuvui Tl la • T

». JL.IUIU ▼ X X illTTVIU 1^-ja , ig.

Farulis ir K. Pratapas.

“Keleivio" redaktorius S. į 
Michelsonas.

Sveikatos Departamento ko- 
misionierius Dr. Jakimavičius. 
Dr. Pilka. Dr. A. Kapočius, adv. 
K. Kalinauskas. \Vm. Amsie. J. 
Krukonis ir prof. J. Galinis.

Iš VVorcesterio: U. Dudienė, 
V. Stalauskas. A. Blažys ir M. 
Riškienė.

Iš Dorchesterio: Mrs. J. 
Smith.

Lietuvai Remti D-jos Veik. 
komiteto narifci: pirm. A.
Kriaučialis; vice pirm.: J. Tui
nila ir A. Janušonis; sekr. J. 
Arlauskas; fin. sekr. J. Samso
nas; ižd. J. Dvareckas; iždo 
glob. V’. Anesta; karesp. A. 
Matjaška.

Spaudos komisija: Ant. Mat
jaška. J. Gegužis. J. P. Kiškis.

Parengimų komisija: B. Kon
trimas, K. Mėreškevičius, L 
Stasiulis. A. Jezukevičius ir V. 
Ramanauskas.

Užsiregistravo šie svečiai: 
J. Tysliava ir S. Zavadskas.

Sekretorius pasikvietė sau 
pagalbininką J. Baltušį; pa
kviestasis apsiėmė.

Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. O. Shallna buvo pa
kviestas į garbės pirmininkus 
ir apsiėmė.

Sekretorius perskaitė porą 
suvažiavimų protokolų, kurie 
buvo priimti vienbalsiai.

Valdybos ir komisijų rapor
tai buvo priimti vienbalsiai.

Ein. sekr. J. Samsonas ir ižd. 
’ J. Dvareckas pranešė, kad da- 

laiku kasoje yra 
pinigų. Raportai pri-

Korta Gazolinui Gauti
Nuo gegužės 15 d. gazolinas bus parduodamas tiktai ant
kortelių. Čia parodoma, kaip tos kortelės išrodya.

Inorm opa k-Mi ~
UNITED STATES OF AMERICA 
OFFICE or mtCE ASMINISnUT

GASOLINE RATION CARITfP N? 4626496
TM< ACCIFTl 

TK HOLO
BATI0MM6 AS

ME ME ME ME •K
MlVT WT MIT MIT MIT MIT ! MIT

JNSTRUCTIONS

1. This is j>s«r tuoti nr rauon card for the vetecle er hoot 
dracrihrd herroa. This card maši lašt at leaat lbrM<fc 
Juar 30. 1*42. ia the rationed arės. This card aiaat h* 
preaeated te yoor dealer for eanrelalioa of one ar mare saite 
each time yoo tarchase gasolinr.

2. This card caa he aaed only for gasokae delivered iata 
the fuel taak af the velūcle described fcereoo; ar. if a bool. 
for gasoline to he used therein.

3. The raine of the uait may he chaaged froat liaae to limo 
on announcement b> the OIKce of Price Administralioa.

4. Your local rationing board alone caa malte adjaaf 
or issue a differeat card.

ir įstai-1senatoriams 
goms. j

Buvo nutarta surengti pikni
ką \Vestboroj, Mass.. gegužės ; 
31 dieną. Tuo rūpintis paliktai

Bus šauni vakarienė. Iš federalinio teismo Bo-
Nedėldienyje, gegužės 17 stone anądien ištruko ir pa- 

dieną, Lietuvių salėje. So. bėgo areštuotas nacių agen- 
Bostone, Įvyks puiki vaka- tas C. A. Kaufman.
rienė. Visas vakarienės pel- . —;-----------
nas eis Raudonojo Kry- i šią sąvaitę Bostono mo- 
žiaus naudai. " kyklose vedama registraci-

Vakarienę rengia R. K. cukraus kortelėms gauti.
. komitetas. Prašome tikietus
pasirūpinti tuojaus. įžanga 
—$1.25. Dr. D. Pilka.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John
Cambndge’uje buvo už

pultos, sumuštos ir apiplėš
tos dvi moterys. Abiem at
imti rankinukai su pinigais 
ir pramuštos galvos.

Ties Commonwealth Pier 
rastas nuskendęs Caesar Gi- 

i mango, 60 metų amžiaus 
! žvejas.

Parduodu Šuniukus
3 mėnesių—Pomeranian, nemaišy

tos veislės. Geriausiai matyt nuo 6 
.vakarais. 3 Evandale Terrace, (-»

Dorchester. Tel. GENeva 7593

Namas Parsiduoda
i Kampinis muro namas, 1810—1816 
Dorchester avė., keturios šeimynos 
po $25.00 randos ir 3 storai tinkami 

i visokiam bizniui arba saliunui. Rai
ma labai žema. Savininką galima 
! matyt 15 Lafield Street, Dorchester. 
Masa.. (-)

PIRKIT NAMUS
I*ahar yra geriausias laikas pirkti 

namus ir farmas, kol da nėra pa- 
brangę. Ateityje namai ir farmos 
bus brangesni ir už pinigus. Materi
joms ir darbininkai eina brangyn. 
todėl ir nuosavybės eis brangyn. Aš 
turiu pardavimui daug 1-2-3 ir 6 šei
mų namų, iš kurių galit pasirinkti 
tinkamą ir už mažą kainą. Dorches-

P-lės Blinstrubiutės ir Gin- 
čausko vestuvės.

Brightone susituokė p-lė
Stella Blinstrubiutė ir Ed- _ _ _
vai das Ginčauskas. Šliubas ' tęry. Quincy. Mattapan, Hyde Parke, 

ir Cam-

Į 8453.74
'imti vienbalsiai.

Pirm. Ant. Kriaučialis pa
kvietė į Rezoliucijų komisiją \
J. P. Kiškį. adv. Shallną ir S
Michelsoną. Pakviestieji apsi- nys: Ant. Kriaučialis 
ėmė. šonis, J. Arlauskas,

Sekretorius perskaitė pa- jaška. J. Dvareckas, V. Rama- 
pveikinimą. prisiųstą iš Ameri- nauskas. J. Kiškis. J. Samso-i 

i kos Lietuvių Tarybos Centro r.as, J. Gegužis, A. Jezukevi-' 
Chicagoje, Laiškas su pasveiki- čius, J. Tuinda, V. W. Anesta,! 
nimu buvo priimtas vienbalsiai B. Kontrimas, J. Andrews, K. Į

Veikiančiam komitetui. buvo p-pouip-ės 3 d Po čliubo ,Ro—ndale’ West Roxbury
Lietuvai Remti D-ios Vei- D?\° SllUbO įbridę.

Hontv-k Vnmiutoc VISI vestuvnmkai SUSinnkO » Kas norit pirkti namąKiantvsls komitetas OU\O seimo. _ . nas mant.-Bnghtono lietuvių salen !kr<-1PklU* pas ^ne.išrinktas viešai nominuojant ir 
balsuojant iš 21 asmens, o jie 
pareigom patys pasiskirstys.

iešai nominuojant, o slaptai
balsuojant, išrinkti šie asme- 

A. Janu- 
Ant. Mat-

ar farmą, 
(-)

WILLIAM A. AMSIEtaišėms. Buvo apie 400 sve-, 30 Carruth st.. prie Ashmont Sta
cių ir visi buvo šauniai vai
šinami.

Izaimingos ateities jauna- 
vedžiams. W.- A. Amsie

Somervillėj 
batos naktį sudegė

Tel.
DORCHESTER. 

GENeva 3719

pereitos su-
Davis!vlxCAS

SOUTH BOSTON
CAFE

balOkonis ir sūnūs
Square Teatras. Nuostolių į SMAGI VIETA PASIVAlšINT 
pasidarė $35,000. Pas VINCĄ BALUKONĮ

! Visokių Stiprių ir Minkštų 
Bostono miesto taryba! Gėrimų ir Užkandžių, 

hutai ė pataisyti miesto kny-1 puikų patarnavimą užtikrina-
« 'nie* Vieta gražiai įrengta. Pra-$12o,000. Kodo>,]gome yjgų uįe,t mus pavie-

8. ALT Sandaros 7 kp.; S. Ja- ir nutarta, jei bus galima ir rei- Jurgeliunas. J. Baltušis. J. Kru-:
■ ubauskas. S. Norkūnas. J. Le- kalinga, prisidėti prie Amerikos konis. V. Keršis. S. Norkūnas, j
:ys, V. Baliukonis ir B. Tuma-j Lietuvių Tarybos materiališ- K. Cirbulėnas ir O. Jurėnaitė. : aaa ■D<xri
ičius. į kai. Be to dar nutarta, kad sek- Seimas vienbalsiai nutarė pa- re?^.
9. ALT Sandaros Moterų retorius parašytų padėkos laiš- keitj j garbės narius už jų au- UZ .€ , PmigM DUtų gaiima ^į

ką už pasveikinimą. kas įr pasidarbavimą Lietuvai |
Padaryta trumpa pertrauka Remti D-jai šiuos asmenis:!

|pie‘“ms- adv' A- °' Shallną- adv' K' KaJ'stone policija sulaikė 2,000
Lietuvių Piliečių Kliubas;i Kriaučialis atidarė 2:30 vai. ir D-ra Pašakami. ^automobiliu, kurie neturėjo

‘ stickenų.

Kliubas; J. Perminąs, Al. Me- 
ižis ir Tumavičienė.

AVorcester, Mass.
10.

K. žurlis,
Kriaučialis.

11. šv. Kazimiero 
Pupka ir J. Roglis.

12. šv. Jurgio D-ja; 
laitis.

13. SLA 318 kp.: A. Januso-į visas

J. Dvareckas. A

D-ja

naują knygyną pastatyti. 

Nuo 1 gegužės dienos Bo-
258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ry to.
278 HARVARD STREET 

kamp. Inman st. arti Central skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

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

ir nno 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUtb Boston 1320

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

TcL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo * ryto ild 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii

silpnėjime. Gyvenimo 
moterų. Moterų ir Vyrų 

Kraujo ir Odes Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Gyv. 31132»

Antrą sesiją pirm. Ant.
! Kriaučialis atidarė 2:30 vai. 
i popiet.

Lietuvai Remti Draugijos 
J-! konstitucija ir įstatai buvo per-

' skaityti ir priimi atskirais pa- atremtų bolševikų propagandą, 
žemai-'ragrafais. Nutarta, kad Vei- Apkalbėjus įnešimą, vienbal- 

' kiantysis komitetas ištaisytų šiai išrinkta komisija iš 5 as-' 
menų. būtent: J. Krukonio. adv. Į

linauską. D-rą P. Jakimavičių 
ir D-rą Pašakamį.

J. Gegužis įnešė, kad seimas 
išrinktų komisiją, kuri infor
muotų žmones apie Lietuvą ir

I

klaidas bei neaiškumus

Charles Hunt, kuris dūmė » 
automobilium per Bostoną » 
65 mylių greičiu, buvo poli- t 
cijos sulaikytas ir nubaus
tas $25.

nis, -J. Mozuraitis, M. žemaitai- 
tienė ir p. Stepšienė.

14. Birutės D-ja; J. 
ir A. Roglienė.

15. Moterų Piliečių Kliubą
i. Danilienė ir O. Gaidienė. . .Jakimavičių-Jakmauh. kuris surengtas Raudonojo Kryžiaus

16. ALT Sandaros 16 kp.; A.! pasai<ė gražią prakalbelę, ra- naudai piknikas. Įnešimas buvo 
i gindamas Amerikos lietuvius priimtas ir nutarta, kad tai įvy-

Jaunimo Meno Į padėti kuo tik galint Amerikai

konstitucijoje ir įstatuose. K. Kalinausko. J. Gegužio. J. 
Pirm. Ant. Kriaučialis pa- Kiškio ir red. S. Michelsono. 

Rauktis! lęvjętė tarti keliatą žodžių Adv. A. O. Shallna bus kaipo1
Mass. valstijos Sveikatos De- legalis tos komisijos patarėjas, 
partamento komisionierių Dr. A. Janušonis įnešė, kad butų

Iki balandžio 1 dienos šį
met Massachusetts valstijoj 

Į buvo užregistruotas 800,541 
automobilis.

Dūda.
17. Lietuviu

Ratelis; V. Keršis.
Montello, Mass.

18. SLA 17 kp*.: K. Cirbu
lėnas.

19. ALT Sandaros 24 kp.; K. j 
Jurgeliunas ir A. Jazukevičius. ĮC1J*

20. Kazimiero Liet. Piliečių Į 
Ka-

šį karą laimėti, tuomet ir musų 
kraštas gaus nepriklausomybę..

Rezoliucijų komisija per adv. 
A. O. Shallną raportavo, kad 
pagamino anglų jtalba rezoliu- 

kuri buvo perskaityta ir
vienbalsiai seimo priimta. Re- 

, zoliucijos kopi jos buvo pasiųs
tos: prez. Rooseveltui, Valsty
bės Departamentui. Anglijos 
pasiuntinybei, Mass. valstijos

dabar turės būt užgesinti, p-ja: J. Samsonas ir K. 
res jų šviesa atsmuša ant minskas. 
dangaus ir prieš tą paštais- Chelsea. Mass.
tę priešo submarinos gali ... . _o , v
rnatvti laivu šešėlius.

kintų Veikiantysis komitetas.
J. Krukonis davė įnešimą, 

kad suruošti prakalbų maršru-Į 
tą. Įnešimas buvo priimtas ir j 
nutarta, kad Veikiantysis ko
mitetas tai atliktų.

Sekančiam seimui vieta ne-i 
buvo paskirta, bet palikta Vei-■ 
kiančiam komitetui ją surasti. Į

Pirm. Ant. Kriaučialis seimai

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

411 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
Tel. Farkway 1233-W

Y V O N N E’ S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Motery Grežio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

TeL 28624

DrJoseph A.Gaidis\
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
ma laika sagrųžinu šviesų. Usg* 
žeminuoju ir priskiria slantas.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

1IC1US.
Cambridge.

22. IzSS 71 kp.;

UZdarė 5 vai. vakaro.
Sekr. .J. Arlauskas., Blinštrubs a

K

DR. G. L. KILLORY
SO SCOLLAY SUUARE, Room 21

BOSTON. Telef. Lafayette 2271 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618
Januse-!

Mass.
S. Zdanaus-

Prezidento šmeižikas pasta
tytas po $10,000 kaucija.

Edvvard Holton James, kas- 
C9 metų amžiaus penktako- 2:J- Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
jis, kuris savo lapeliuose Petrulis ir K. Zabitis,
prezidentą, Rooseveltą išva-i 24- 371 Lp.;
(lino “kraujuotu žmogžu- įkaitis.
džiu,” yra pastatytas po j Louell. Mass.
$10.000 kaucija ir uždary-Į 25. Lietuvių Piliečių 
Tas East Cambridge’aus ka-;bas; Vyt. Ramanauskas, 
'ėjime. Matyt, jis yra atkak- Jamaica Plain. Mass.
JUs fašistas, nes ii Kalėjime1 26. SLA 365 kp.; J. Jurėnas, 
sėdėdamas pareikalavo, kad
policija pristatytų jam Hit
lerio parašytą knygą Mein 
Kampf.“

J. Andriu-

Kliu-

27 si 
G

l h,t chester. Mass.

*•59 kp.; P. Brazaitis
I

l URii*.
Pavieniai veikėjai is Bostono:
Lietuvos garbes kons. adv. 

iau pradėjo maudytis jure- a. o. Shallna. 
se. šį panedėlį kaištis siekė! “Keleivio” leidėjas J. Ge- 
86 laipsnių. gužis.

South Bostone žmones:

WATCH RE PA IR
MES PARDUODAM

BULOVĄ, HAMILTON, 
GRUEN, ELGIN, WEST- 
FIELD ir EVKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway

Sonth Boston, Mass.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.

Visi Tavorai Brangsta, bet 
pas mus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų
PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies 

! PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ. SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos priei. amiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD ŠOU ARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
TeL ŠOU 4148-*

Ss
s
XX Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT J BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.
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KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS P.E PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

Kampas D STREET ir BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai tr 
Hydranlie Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo Ir 4onwnstnvtano vieta: 
1 HAMLIN STRBKT 

Kam*. Imi Hghth 8L,

KELEIVIS 
DARBO ŽMONIŲ LAIKRABTU

Preaaaerata m riet:
Amerikoje ................ .................. |2.<M
Pietų Amerikos Valstybėse.

Kanadoje ir Utar................... 88.00
Prenumerata ponai metų:

Amerikoje ..................................... 31.28
Kanadoje ir kitur oi Suvienytų

Valstijų ..................................... 31.50
Apskelbimų kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais norą reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS 
253 Broadnay, So.

NO. 20 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 8071

SO. BOSTON, MAY
'Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the P< at Boston, Mass., under the Act of Marrh 8, 1878

iai Lai- Rusija Pasiruošusi 
Cheminiam Karui

THE TRAVELER------------- ~ ----------LITHUANIAN WEEKL\

2,000,000 Nacių Pradėjo 
Ofensyvą Rusijos Fronte
JIE LAUŽIAS PRIE KAU

KAZO ALIEJAUS 
ŠALTINIŲ.

Eina gandai, kad šį sykį 
vokiečiai žudys rusų 

armijų nuodais.
Pereitą nedėldienį Ang

lijos premjeras Churchill 
pasakė visam pasauliui tai
komą kalbą, kurioj jis pra
nešė, jog Anglija turinti 
neabejotinų įrodymų, kad 
vokiečiai gabena Į Rusijos 
frontą nuodus ir kad jie 
ruošiasi žudyti Sovietų ar
miją chemiškomis dujomis 
lr jis Įspėjo vokiečius, kad 
jie žinotų iš kalno, jog Ang
lija yra gerai tokiam karui 
pasiruošusi ir turi nemažiau 

kaip vokiečiai. Jei

Japonija Degė Iš
tisas Dvi Dienas.
VVashingtonas patvirtina, 
kad ją bombardavo Ame- 

______ rikos orlaiviai.
eiliųcudaivių ir daugybę Spaudoje buvo jau rašy- 
tanku? Jie atakuoja 250 my- ta, kad balandžio 18 dieną 
Iių frontu tarp Dniepropet- nežinia keno orlaiviai smo- 
rovsko ir Kerčo, kuris guli bombomis , ketunus di- 
Kivmo pusiasalio gale. Iš tižiuosius Japonijos mies- 
čia jie taiko Į Kaukazą, kur tus, jų tarpe ir pačią sostinę 
randasi Rusijos aliejaus šal- Tokiją. Nors japonai tuoj 
tiniai. paskelbė, kad tai buvo A-

Tuo pačiu laiku prasidėjo merikos bombanešiai, ta- 
stiprus vokiečių “blicas” ir čiau Amerikos karo vado- 
centro fronte, būtent Smo- vybė iki šiol nieko apie tai 
lensko apylinkėj. nesakė. Tik šią sąvaitę Wa-

Maskva prisipažįsta, kad shingtonas patvirtino, kad 
keliose vietose raudonoji Japonijos miestus subom- 
armija jau turėjo pasitrauk- bardavo mūsiškiai bomba- 
ti. nors vėliau kai kurias tų: nėšiai. Karo Departamentas 
vietų vėl atsiėmė, bet ne 'sako. kad padegti Japonijos 
visas. miestai degė ištisas dvi die-

Pereita rudeni vokiečiai nas. Japonijos žmonėms bu- 
irgi laužėsi Kaukazo kryp- \ę įsakyta melstis ir prašyti 
timi. Jie perėjo visą Ukraji-, lietaus iš dangaus, kad už- 
ną ir buvo iau pasiekę Ros- gesintų liepsnas. Orlaiviai

KECEIV1S

73,000 Lithaaalans In 
and abeat 1AOO.OOO 

te the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Applieation.

KELEIVIS 
253 Broadway, So. Boston,

Keleivio Telefonas 
SOUtb Boston 3071 METAI XXXVII

nuodų - ___  - *
tik Hitleris savo desperaci- i tovą. Nuo Rostovo rusai at- smogė Japoniją pačiam vi
joj pradės vartoti nuodus stūmė priešą iki Taganrogo, durdieny. kuomet oras buvo 
prieš Rusiją, Anglijos oriai- bet iš Taganrogo negalėjo labai tyras ir lakūnai aiškiai 
viai tuojaus užpils nuodais išmušti, ir dabar vokiečiai matė. kur savo bomba? tai- 
Yokietijos miestus. pradėjo iš čia savo naują kyt- Apie 4,000 japonų buvę

Tokie nuodai buna dujų žygį. Iš Krymo pusiasalio bombomis užmušta, 
navidale; jie eina su vėju: rusai taipgi nepajėgė priešo Atlikę savo misiją, Ame- 
per langus, duris ir sienas: išvyti. Krymo pusiasaly vo- rikos orlaiviai sugryžo na- 
jie įsiskverbia i namus j kiečiai turi apsupę Sevasto- mo, sako Karo Departamen- 
krautuves ir dirbtuves: jie i polį. svarbiausią rusų Juo- tas. Bet iš kur iie savo žygį 

dosios Juro? laivyno pape-! pradėjo ir kui- sugryžo, tai 
.... . dę. Rusai skelbia.
-Wi lSevaSot^TIo rbH"

smaugia žmones gatvėse u 
patalpęsep išsigelbėti nuo 
i G 'beveik nėnr budo.
yra pati 
priemonė, nes nuo ios nu
kenčia lygiai civiliai kaio ir 
kareiviai; be to, jei tokiom 
dujom užnuodyti žmonės ir 
nenumiršta, tai dažnai iie 
pasilieka suparalyžiuoti ar
ba protiškai nesveiki visam 
amžiui. Todėl po pereitojo 
pasaulinio karo visų didžių
jų valstybių buvo pasirašy
ta tarptautinė sutartis, kad 
ateinančiuose karuose nuo
dingos dujos nebūtų varto
jamos.

Kai Churchill pereitą ne- 
dėldienį paskelbė pasauliui, 
kad Anglija tos sutarties ne- 
silaikvs. jeigu vokiečiai pir
mutiniai ją sulaužys, Berly
no naciai, matyt, nusigan
do. Jie tuoi paskelbė prane
šimą. kad jie laikysis tos su
tarties ir niekados nevartos 
nuodu, jeigu niekas kitas 
nepradės jų vartoti.

Šį panedėlį vokiečiai jau 
pradėjo ofensyvą Rusijos 
pietuose. Sakoma, kad jie 
turi sutraukę tenai 2,000,- 
000 kareivių, 2.000 pirma-

lūll

paslaptis.

elį Jūrių 
sį

Nardomos laivės sunaikino 
jau 65 japonų laivus.

Koralų Juroj, netoli nuo 
Australijos, pereitą sąvaitę 
buvo didelis mušis, kuris tę
sėsi 5 dienaSįir naktis ir pa
sibaigė Amerikos laivyno 
ir aviacijos laimėjimu. Ma
tyt, užpuolimą padarė japo
nų laivynas,’ nes oficialės 
AVashingtona žinios sako, 
kad priešas Buvo atremtas ir 
pasitraukė. Tame mūšy da
lyvavo 500. orlaivių. Kiek 
buvo karo laivų, aiškių ži
nių da nėra: žinoma tik 
tiek, kad 24 japonų karo 
laivai buvo nuskandinti ar
ba sužaloti.

Japonai giriasi, kad jie 
nuskandinę vieną Amerikos 
šarvuotį ir du orlaivių va- 
žiotojus; vieną Angluos 
šarvuotlaivį ir vieną skrai
duolį.

Bet faktas, kad japonai 
turėjo iš mūšio vietos pasi
traukti, aiškiai parodo, kad 
;ie buvo sumušti. Ir Araeri- 

orlaiviai pei-sekiodami 
jy
kandino 

ranedėli. t
Šis mušis jau pakrikštytas 

jr bus žinoma^ kaip Koralų 
Jaros Koralų J

tarp
karpi vili ! ninoLia

bet Sevastopolis vistiek ap
suptas.

Dabai rusai uraneša. kad
c

vokiečiai jau ruošiasi ir Le
ningradą atakuoti. Nors bu-, 
vo skelbiama, kad tas mies- į 
tas jau paliuosuotas. vėliau-j

1I«-

cių Nelaisvėj.
Lenkų darbininkija neteko 

šviesaus vado.
Lenkų darbininkų leidžia

mas Nevv Yorke demokra
tinės minties laikraštis, “Po- 
land Fights,” sakosi gavęssi žemėlapiai parodo, kad

visos svarbiausios pozicijos - žinią kad ®acių
aplink Leningradą tebėra, konwntracijos ’ 
nneso rankose Nuo Mask- mirė Kazimier2 Czapinski. 
vos vokiečiai taipgi^nedaug vienas ]enklJ

darbininkijos inteligentų iratstumti. Vienu žodžiu, Ru
sijai pavojus nėra suma
žėjęs.

Paskelbus Anglijos prem
jerui, kad vokiečiai ruošiasi 
žudyti rusų armiją nuodais. ■ 
Amerikos spauda rašo, kad 
rusai esą irgi pasirengę che-į 
miniam karui, todėl į vokie- į 
čių nuodus galėsią atsakyti ‘ 
savais nuodais.

Londono spėjimais, vo
kiečiai veikiausia vartosią 
dujas, kurios suparalyžiuo
ja žmogau? nervus. Gavęs 
tokių dujų, žmogus per išti
sas

Pennsylvanijoje Atmete 
Komunistų Kandidatus

SMURTO ŠALININKAI 
NEGALI BŪT RENKA

MI VALDŽION.

I todėl komitetas nutarė jos 
Į peticiją atmesti. Šituo nuta- 
i rimu yra atmetami ir visi ki-

.. —------ l . -.iti komunistų kandidatai
Nors_pe apsimetė Amerikos J pennsylvanijos valstijoj.

Amerika da neužmiršo, 
kad vos tik vakar komunis
tai sabotažavo ginklų pra
monę, koliojo prezidentą 
Rooseveltą Amerikos “išda-•l • V_• * *

‘patriotais,7’ savo tikslų 
jie neišsižadėjo.

Musų bendradarbis drg. 
Bakanas šią sąvaitę pra-

. , r • , nesą iš Pittsburgho, kad
5 \alanc.ab negali nieko ppnncVlvaniios valstiia at-

tojo Belgijoj ir FrancuzijojUžėmė Liežo tvirtove vo- !iim^ '.aimŽti’ vi?tiek jų '*• kovai prieš Hitlerį. O 
u žiemę rjezo ivuiovę^ vo , kandidaturos nepriima, nes: 5iandien tie Hitlerio bernai 
vieciai radę ją pilną belgu vra diktatūros ir «murto ?iar}aien. lįe nV.ienou .ai kareiviu ir amiiniciiiys het i = , -1KmurOb ir ~muixo | apsimetė Amerikos patno-M^r„e^e>^ri^!sal^"^s 194! metais Ą' i\Wisti įvaPldži?; 
dę visiškai sustingę, kaip Ii-: Penn ltanjjos iegisiiątUra Bet An,e,lkos 'lemokrati- 
goma! užmarinti pnes ope-• yra išleidusi ku.
įaciją. Hitleris nutaręs pa- j.juo nustatoma, kad jokia 
vartoti tas pačias dujas n- partija, kuri stoja už smur- i .. n
pnes rusus. įc vartojimą ir siekia nuver-i^rfl/i RekvizUOt VI

SUS Automobilius.

ja nemiega ir moka nuo sa
vo priešų apsisaugoti.

Is Šveicarijos pranešama. gįog šalies santvarką ir 
• paskutinėmis dienomis vaĮd2ią žiaurios spėkos pa
is Vokietijos ėjo ištisi tankų gaii)a, neturi teisės statyti Gali būt, kad neleis ir gele

orlaiviai oei-seKioaami trkauk!?^i - k*žil! kokiajs savo kandidatų į valdinin- 
oriaiv iai pei^eKioaami chemikalais, kurie labai at- kus n kadangi komunistu
paknkusj laivyną nu- carffiai buvo aDŽiurimi i iv- -<*igiai du v o apziunmi., pai^ja saVo rastuose skel-dar tris laivus šį

žinkeliais be reikalo 
važinėtis.

Amerika buvo pagar-e-Šveicarijos geležinkeliečiai
sakosi suskakitę 320 tokių reikja nuversti spėka (advo- nes čia būdavo apie 25,000,- 
tankų-vagonų. Ant kozno ratin{y nvprthrnw nf thp }
vagono buvusi

bia, kad šiol šalies valdžią jusi, kaip “tauta ant ratų.

randasiC Z\ 1 Z-. Z . 11 i . . • • . 1 z zOVILFIIIVIIV ^aiu.
lustralijos ir

Nuo karo pradžios iki šiol 
Amerikos submarinos nu
skandino jau 65 Japonijos 
laivus.

. , cating overthrow of the go- 000 automobilių, j kuriuos
i-usi nupiešta vemment by force), tai aiš- ištikruju galėtu sutilpti visi

Bet kąrąs
statomi kandidatais į šios gali visa tai pakeisti. Gali 
šalies valdininkus. ! būt. kad valdžia bus priver-

Šį sykį į Pennsylvanijos i sta rekvizuoti karo reika- 
legisliaturą norėjo “runyt” lams visus piliečių automo- 
Philadelphijos komunistė bilius. Pereitą sąvaitę iš

Toks 
ir pa

nų o-

Susprogdė Pary
žiaus Radijo Stotį.

Lavalis ruošėsi sakyti 
iš jos prakalbą.

Anksti šio panedėlio naktį 
nacių priešai susprogdė Pa
ryžiaus radijo stotį, iš kurios 
fašistas Lavalis ruošėsi pa
sakyti prakalbą Francuzijos 
žmonėmis. Paryžiaus stoti? 
buvo garsiausia radijos sto
tis, iš kurios naciai skleisda
vo savo propagandą.

BOMBARDUOJA VOKIE
ČIUS FRANCUZIJOJ.
Anglų aviacija šią savai

tę vėl pradėjo sprogdinti 
vokiečių pozicijas Francuzi
joj. Šio panedėlio naktį bu
vo bombarduojami beveik 
visi Francuzijos uostia, ku
riuos vokiečiai vartoja savo 
karo veiksmams.

Malta Numušė 104
Priešo Orlaivius.
Maltos vardu vadinasi ne

didelė akmens sala Vidur
žemio Juroj, kur anglai turi 
įsitaisę savo tvirtovę ir lai
vyno bazę. Vokiečių ir italų 
orlaiviai atakuoja tą tvirto
vę kasdien po kelis kartus. 
Nuo karo pradžios ji atlaikė 
jau daugiau kaip 2,000 už
puolimų iš oro. Anglai pra
neša. kad per tuos užpuoli
mus buvo sunaikinta 15,500 
namų, 70 bažnyčių, 22 mo
kyklos, 18 vienuolynų ir li
goninių. Bet ypatingai pa
šėlusiu įnirtimu priešas pra
dėjo Maltą atakuoti pereitą 
subatą. Matyt, italai su vo
kiečiais tikėjosi nušluoti nuc 
tos salos viską, kas tik gyva 
ir negyva. Bet anglai iškėlė 
jiems netikėtą “priėmimą.” 
Per tris dienas 104 užpuoli
kų orlaiviai buvo numušti ir 
sunaikinti.

vadų.
Chapinskis buvo Lenkijos 

Socialistų Partijos nai-ys ir 
ilgus metus redagavo jos or
ganą “Robotniką.” Velionis 
taipgi atstovavo Lenkijos 
darbininnkų judėjimą sei
me ir buvo pagarsėjęs kaip 
nepaprastai gilus politinių, 
ekonominių ir socialių pro- 
letarijato reikalų žinovas. 
Be to, jis buvo labai talen
tuotas kalbėtojas. Lenkijos 
darbininkai visuomet rink
davo jį savo delegatu į tarp
tautinius darbininkų kon
gresus ir konferencijas. Jis 
niekados nenusileisdavo sa
vo priešams ir visados kovą 
laimėdavo.

Nacių areštuotas ir užda
rytas koncentracijos stovyk
loj, Czapinskis pasiliko ne 
numaldomas diktatūros prie
šas, todėl buvo žiauriai per
sekiojamas ir kankinamas.

Su jo mirtimi lenkų dar
bininkija neteko šviesiousio 
savo intelekto.

KOVA DĖL BURMOS
KELIO NESILIAUJA.
Burmos kelias, kuri japo

nai nesenai perkirto, yra Ki
nijos “gyvybės kelias.” Tuo 
keliu Kinija gaudavo kaio 
medžiagos iš Amerikos ir 
Anglijos. Todėl kiniečiai 
dabar stengiasi japonus te
nai apsupti ir sunaikinti, o 
japonai stengiasi apsupti ir 
sunaikinti kiniečius, kurie 
juos atakuoja. Kiniečiams 
padeda Amerikos orlaiviai 
ir lakūnai. Kuo ši kova pasi 
baigs, da nežinia.

tais blauzdikauliais, 
ženklas reiškia mirų 
prastai vartojamas 
dams paženklinti.

Londono žiniomis, trauki
niai su visokiais nuodais bu-jAnna jį padavė peti- Washingtono buvo paskelb-
vo siunčiami is Vokietijos i;^ j(js bufy ,a kad\aldžia ^5^ su.
Rusijos fi ontą jau nuo 1. asa- Įrauktas j kandidatų sąrašą, pirkti visas atliekamas pa-
no menesio. Dideles stikh-( Gube„atoriaus dangas. Kiekvienam auto-nes bonkos su nuodingom: vruoeinaioriaub james u . , . , .
miniom d-in’nmnt mėtvt ; J komitetas, kurin jneina vai- motuliui busią leista turėti dujom skiriamo, mėtyt ia j prokuroras Claude T tiktai vieną atsargos padan- orlaivių. Ranuohų šoviniai pro kui oi aa viauue i. Hanoian t nrė
t«in<r n^taiuKmi Hnin Beno ir kiti aukšti valstijos 83- Kas tun daugiau, ture-taipgi esą užtaisomi dujo- valdinjnkai pastatė ui įQ. siąs parduoti valdžiai.

munistei eilę klausimų apie Gali būt kad to da neuž- 
komunistų partijos politi- teks. Washingtone kalba
mus siekimus praeity ir da- kad Kongresui^ busią 
barty, būtent, ar ji atmetė pasiūlyta duoti valdžiai lei- 
savo tikslą griauti šios šalies dimas rekvizuoti visus pri- 
valdžia ar ne? Jei atmetė, vatinius automobilius. To 
tai kur irndvmai? būtinai reikalauianti. krašto

kandidatė aU saugos vadovybė., 
sisakė tuos klausimus aiš-

mis, kurios pasiliuosuoja šo
viniams sprogstant.

EXTRA!

UŽDRAUDĖ SIUNTINĖTI
PAŠTU “PUBLICITY.”
Pereitą sąvaitę Pašto De

partamentas uždraudė siun
tinėti paštu savaitinį laik
raštuką “Publicity” už prieš
valstybinę agitaciją. Jo lei
dėjas ir redaktorius areš
tuoti kaip valstybės priešai. 
“Publicity” buvo leidžia
mas Wichita miestely, Kan
sas valstijoj.

Gali Pritrukt Anglių
Karo produkcijos virši

ninką? Nelson šią sąvaitę 
praneša iš Washingtono, 
kad anglims gal reikės įves
ti korteles taip kaip ir cuk
rui. nes stinga transportaci- 
jos priemonių. Todėl žmo
nės yra raginami nusipirkti 
anglių ateinančiai žiemai 
tuojaus. nes rudenį gal jau 
sunku bus gauti, kada visi 
šoks pirkti.

VAIKAS VAŽIAVO UŽ
BERTAS ANGLIMIS.
Biddeford, Me.—Roland

Courtois. 14 metų amžiaus 
vaikas, įlipo Sacco stoty į 
tuščią anglinį vagoną, norė
damas gauti “fry raidą.” 
Bet į tą vagoną buvo palei 
ta 30 tonų kietųjų anglių ir 
vaiką užbėrė. Kol traukinys 
atėjo į Biddefordą, vaikas 
išbuvo po anglimis apie 2 
valandas. Čia anglis iškro
vus, vaikas išlindo visas juo
das ir nusvyravo tolyn.
KANADOS TURISTAMS 

SUMAŽINO GAZOLI
NO KVOTĄ.

Nuo gegužės 15 bus su
mažinta gazolino kvota ir 
Kanadoj. Turistai, kurie va
žiuoja iš Jungtinių Valstijų 
į Kanadą, galės nusipirkti 
Kanadoj tik 20 galionų ga
zolino — nedaugiau.

PRIEŠO ORLAIVIAI 
VIRŠUM AIRIJOS.

. Iš Londono pranešama, 
kad viršum šiaurės Airijos 
perskrido keli vokiečių or
laiviai. Šiaurė?. Airijoj da
bar stovi Amerikos kariuo
menė.

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don telegrafas pranešė štai 
ką:

Krymo pusiasaly rusai 
sulaikė vokiečių ofensyvą ir 
atmetė priešą su dideliais 
nuostoliais.

Burmos fronte kiniečiai 
nugrūdo japonus 50 mylių 
atgal.

Dėl Martinikos salos, ku
ri priklauso Francuzijai, gali 
nutrukti Amerikos-Francu- 
zijos santikiai, nes Amerika 
nori pasiimti tą salą į 
rankas.

Pagaliau girdisi balsų, 
kinti, atsisakė savo partijos ka^ neleis be reikalo žmo-
politines kortas parodyt, ir K važinėtis gelezinke- 

liais, basais ir orlaiviais, nes 
tok? važinėjimąsis trukdo 
karo reikmenų ir kareivių 
transportaciją

TRAUKINIS GELŽKE-
LIUI IR VIEŠKELIUI.
East St. Louis, III. — čia 

yra baigiamas auto-trauki- 
nys, kuris galės važiuoti 
gelžkelio bėgiais ir papras-

Kempės Migruojan
tiems Darbininkams

tu vieškeliu. Jis aprūpintas! jungtinių Valstijų val- 
dyejopais ratais gumi- praciėjo steigti migruo- 
niais ir plieniniais. rlieni-;jantjems darbininkams kem- 
mai ntasi gelžkelio bėgiais ; pes (stovyklas)-, kur jie gali 

_ , , vazmojant paprastu vieslce-,laikinai apsigyventi ir dirb-
Londono žiniomis, Mada-' nu. jie pasikelia aukštyn ir apyiinkės farmose, kol 

gaskaro salon bus iškeltos {tuomet traukinys važiuoja tenai buna darbo. Kai dar- 
“didelės amerikiečių ^pė- guminiais ratais. Traukinys bas pasibaigia, tokia stovy- 
kos,” taip kad toji sala butų į busiąs paleistas darban darj Kja p-aĮj keltis kitur. Trobe- 

;i„------ si ą sąvaitę.

savo

AMERIKIEČIAI SAU
GOS MADAGASKARĄ

neįveikiama.

RUMUNAI MUŠASI 
SU VENGRAIS.

Maskvos žinios sako, kad 
tarp Rumunijos ir Vengri-

iės tokioms stovykloms sta
tomos lengvos, kad nesunku 
butų jas perkelti. Viena to
kių kempių dabar yra bai-

TĖMYKIT CUKRAUS 
KORTELIŲ DATĄ

Šeimininkės turėtų žinoti, giama New Jersey valstijos 
kad cukraus kortelėse at- pietuose, kur farmeriai labai

jos sienos sargų įvykęs susi- spausdintos stampos galioja stinga darbininkų. Šią są 
šaudymas, per kuri buvę už- j tik tūlam laikotarpiui. Pa- vaitę 45 darbininkai apsi
mušta 20 vengru.

BAGOČIUS VĖL LAI
MĖJO.

Gavome žinių, kad SLA 
valdybos rinikimų balsai 
jau suskaityti. Bagočius vėl 
išrinktas SLA prezidentu. 
Išrinkta visa senoji valdyba.

vyzdžiui, stampa No. 1 ga- ėmė į tą kempę atvykti iš 
lioja tik iki gegužės 16 d. Floridos.
Vėliau ji nebetiks. Antra j---------------
stampa galios nuo gegužės Pereito nedėldienio naktį 
17 iki gegužės 30 d. i Japonijoj atsivėrė Asama -

Trečia stampa — nuo ge- Yąma ugniakalnis. kuris 
gūžės 31 iki birželio 13 d. randasi už 100 mylių nuo 

Ketvirta — nuo birželio Tokijo. Visa apylinkė už- 
14 iki birželio 27. berta pelenais.

I
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389,000,000 Žmonių Vadai

i APŽVALGA S
RAGINA ŽUDYT LAIS
VOS LIETUVOS ŠALI

NINKUS.

i “Pabuvęs bolševizmo sosti-!

“Laisvės” 108-tam nume
ry bolševikas R. Mizara 
rašo:

“šeštadienio ‘Laisvėje’ tilps 
įdomi kalba Kazio Preikšo, 
Lietuvos Komunistų Partijo.- 
sekretoriaus.

“Įdomu tas, kad visi kalbė- 1 
jusieji (Maskvoj) labai griež
tai pasmerkė lietuviškus Hit
leriui parsidavėlius, padedan
čius smaugti Lietuvos liaudį 
Jie tiesiog ragino Lietuvos 
žmones žudyti tuos niekšus...

“Padorus žmogus kitaip su 
parsidavėliais ir negali elg 
tis.”

Skaitant Maskvos 
propagandą visados

agentu

nėję, Dr. Johnson parašė entu-į 
ziastišką pasaką apie sovietų 
rojų, pavadinęs ją ‘The Soviet 
Po\ver'. šitoje knygoje jisai 
pareiškė, kad jisai sutinka su 
95 nuoš. to. ką sako Stalinas.

“ ‘Raudonasis dekanas’, kaip 
matome, mėgsta viską ap
skaičiuoti nuošimčiais. Jisai 
rado ‘95 nuošimčius tiesos’ pas 
fašistą Coughliną ir lygiai to-' 
kį pat nuošimtį ‘tiesos’ pas 
komunizmo saulę Staliną! Ar 
tai ne įdomus sutapimas .’

"Tą dekano knygą apie “So
vietų Galybę' išleido Amerikos 
komunistai savo knygų leidyk
loje. International Publishers. 
ir ją uoliai platina tarp lietu
viškų Maskvos davatkų bimbi- 
ninkai.’

reikia Gali būt, kad panašią
atsiminti, kad “Hitleriui knygą šitas dvasiškis para- 
parsidavėiiais” ir “niekšais” šys ir apie kun. Coughlino 
jie vadina visus lietuvius, “galybę.”
kurie stoja už Lietuvos ne
priklausomybę. Gi Lietuvos 
“liaudimi” ar “žmonėmis” 
jie laiko tik komunistus.

Taigi, kuomet Preikšas 
ragina Lietuvos “žmones”

TA PATI POLITIKA.

Indija turi 389.000.o00 gyventojų. Tai yra šeštadalis žmo
nijos. Indijos vadais šiandien yra skaitomi du vyrai, Ja- 
vaharla! Nehru ir Mohandas Gandhi. kurių atvaizdai čia 
parodyti. Bet ištikrujų jiedu atstovauja tik indus, kurie 
sudaro šalies didžiumą, apie 250.000,000 žmonių. Indijoj 
yra dar apie 88.000,000 muzulmanų ir apie 7.000,000 si- 
chų. Visi tie Indijos gyventojai yra susiskaldę da į 4o reli
gines bei tautines grupes, kurios kalba 225 įvairiomis kal
bomis. Anglija stengėsi gauti Indijos pagalba karui, bet 
senasis jos vadas Gandhi karui priešingas ir todėl oficia
liai Indija kol kas da nėra prie karo prisidėjusi, nors apie 
1,000.000 indų tarnauja Anglijos armijoj savanoriais.

POLEMIKA IR KRITIKA.
V. BACEVIČIAUS ATSA

KYMAS DRAUGUI IŠ 
RAUDONDVARIO.

Visti piima išreiškiu save 
džiaugsmą, kad turiu naują

yra man nepageidaujamos, 
nes aš, kaip interpretatorius 
ir kompozitorius, atiduodu 
savo kūrybines jėgas viaai 

[lietuvių tautai ir visai žmo- 
įnijai.
i Aš turiu norą jungti mei- 

ėj ir gražiausiuose jau

PROGRAMA KAINOMS KON
TROLIUOTI.

Office of Price Administrati« 
Uashington, I). C.

Kainų Administracijos 
Biuras prašo perkančia ją vi- 

muose muzikos pagalbi vi- romėnę turėti kantrybės ir 
są lietuvių koloniją be poli- palaukti iki programa kai- 

' tinių skirtumų, apie ką bu- noms kontroliuoti bus galu- 
vau rašęs lietuviškiems laik- tinai nustatyta.

‘raščiams savo pii mūriniame; Žmonės turi suprasti, sa- 
' pareiškime iš Lilis Islando ko kainų administratorius
(1940 metais), bet kurį, de
ja, tuomet atspausdino tik 
2 laikraščiai.

Būna atsitikimų, kad vi
sos lietuvių politikuojančios 
gi upės susijungia bendram 
darbui, pav. balandžio 25 d. 
įvyko toks bendras vakaras 
Elizabethe. rengiamas Rau
donojo Kryžiaus naudai.

Tai štai aš pareiškiu visai 
lietuvių kolonijai, kad jeigu 
ateityje bet kur vyks mano 
koncertai ar paskaitos, ne
žiūrint kokiam tikslui jie 
bus: ar dėl Red Cross, ar

Hendersonas, kad nustaty
tas kainų aukštis (ceiling) 
yra reikalinga jiems apsau
ga nuo pragyvenimo bran
gimo.

Kad ši programa turėtų

Bet kur tokių neaiškumų 
atsiras, patartina nesikarš
čiuoti ir nekaltinti viens ki
to. Patartina, kad krautuv- 
ninkas su pirkėju stengtųsi 
visus neaiškumus išsiaiškin
ti ir dalyką suprasti. Pirkė
jas gali pasiskųsti kainų 
tvarkytojams tik tada, jeigu 
matys aiškiai, kad krautuv- 
ninkar, nesilaiko nustatytų 
kainų.

Kainų Administracijos 
Biuras paskelbė trejatą nu
rodymų. kurių turėtų prisi
laikyti kiekviena šeiminin-

pasisekimo, jai reikalingas kė bei pirkėja. Štai jie:
visuomenės pritarimas. Rei
kalinga, kad šeimininkė ir 1. Iki liepos 1 d.: Susipa- 

žinkit su kainų patvarky-pirkėja suprastų, kaip kainų | inais ir kaip jie veikia Ne.
reguliavimas veiks ir kad 
reikia laiko, iki viskas bus 
tinkamai sutvarkyta.

Kainų tvarkymas užde
da daug naujų ir keblių 
sunkumų krautuvninkams ir

niją” (”War Symphony”).! Am. \Var Relief, ar kokiai jų tiekėjams. Pirkėjai turi 
atvaizduojančią pirmoj da- kitai organizacijai, tai mano ' ’ 1
ly karą vokiečių su lenkais, parengimai visumet bus vi-
antroj — visuotiną gedulą siems, nes. sakau, menas 
(begalinius laidotuvių kara- iungia žmoniją meilėj, me- 
vanus etc.), o trečioj — ga- nas vieny ja įvairių politinių 
lingają Maginot liniją ir ka- srovių žmones, menas duo-

Kaip Stalino žvalgybi- draugą ir dargi iš Raudon-
ninkai okupuotose šalyse dvario, kuri taip myliu, kur ~ _
naikino inteligentiją, lygiai taip žavinga gamta ir iš kui -rą vokiečių su olandais, bei- da žmonėms galimybės bent

Aorr, ;»• turiu lnhai maloniu nrisimi- aak ir franeuzais. Tai buvo laikinai atsitraukti nuo po„Jį^Y0? z™neb- taip daro ir Hitlerio šturmi- turiu labai malonių prisimi- gaiš ir franeuzais. Tai 
?.udri ..H“1,TU1-,P ninkai. nimu. Man nesvarbu, drau-!,etas atsitikimas man,
liūs ir niekšus, o K. Mi- LenĮ;U darbininku Įei- Ke, ar jus esate raudonas ar i vboj, nes aš esu ne prtam nntarw tsi — - _ , ‘ , i i. > ___ . _>. _ i *• . i /žara tam pritaria, tai reis- 
kia, kad jiedu ragina Lietu- 
voje pasilikusius komunis- P ’ 
tus šaudyt tuos lietuvius, 
kurie
priklausomos

džiamas “Poland 
praneša.
Lenkijoj

mano ku- litikos ir pasikelti į jausmi- 
progra- nio pasaulio sferas, kuriose 

Fights” baltas, bet man rodos, kad mistas, bet absoliutistas. t. r. žmonės paguodžia savo iš- 
jog nacių spauda jeigu jus būtumėt ne iš Rau- kad mano kuiyboj papras- kankintas politikavimu sie- 
griebiasi visokių dondvario, bet iš Kauno, tai yra išreiškiami jausmai las ir žmonėse įvyksta tam

O kas butų, jeigu jiem pa-‘ 
vyktų vėl tenai sumarmėti! 
Jie i .
visą Lietuvą.

BOLŠEVIZMO APAŠTA
LAS—KUN. COUGHLINO 

VIENMINTIS.

polemikos, leidžiu 
dė

dami 
eikinimo 

su tei-
gyvenę jų prakaito vai- nei tam tikrų, jums žinomų jus pasveikinti, nes aosonu- syoe, nes as siaučiau tele-

siaiš. aplinkybių, tai dar nėra po- tė muzika tikrai yra giles- gramą ne Paleckiui, bet ma-
, . Naciai šmeižia ir niekina litikavimas ir juo labiau nė- nė, vertingesnė ir amžine*- r.o universiteto draugui An-

vtJL fTJf U o * kiaujuose įntelig:entiją tuo pačiu tiks- ra išsižadėjimas motutės nė už programinę, nes ji iš- tanui Venclovai, kuris buvo
lu. kaip ir bolševikai: kad Lietuvos ar spiovimas jai į įeiškia giliausiu* žmonių paskirtas švietimo ministe-
pateisfnti jos ž u d v m ą. veidą. Jeigu jssų supratimu jausmus. kartais įr r»u, c jok ei švietimas nieko
Jie žino. kad inteligentija Lietuvai gręsė pavojus iš programinei muzikoj, at- bendro su politiku neturi ir
yra tautinio atsparumo pa- Sovietų pusės, tai man ro- vaizduojančioj išorinius gy- iš viso siuntimas telegramos
grindas, todėl ir puola ją. dos, kad tas yra geresnis venimo Įvykius, būna kartu geram pažįstamam yra as-

Musiškiai bolševikai ke- Mes atsimenam, kad ly- patrijotas, kuris suranda išreiškiami ir žmonių išgy- meniškas reikalas, Į kuri
pures nusiėmę šlovina Can-.giai taip elgėsi ir bolševikai, būdą važiuoti Lietuvon, kad venimai: tokia muzika, jei- niekas neturi teisės kištis. „ 
tenburio katedros dekaną, Lietuvoje jie skelbė, kad gelbėti bei saugoti jos kui- gu yra genijaus parašyta, Atitaisydamas “Dirvos”
Anglijos dvasiškį, kuris pa- lietuvių inteligentija, tai turą, jeigu jos egzistencija prilygsta savo vertybėmis.padarytą klaidą, vėl pabrė-
sakė, kad aliantai turėtų “smetonininkai,” “buožės.” tikrai atsirastų pavojuje, už absoliutei muzikai. Kiek- žiu, kad anaiptol nesiteisi-
tuojau pradėti ofensyvą “liaudies priešai” ir tt. Iš tą pilieti, kuris sudėjęs ran- vienu atveju negalima pa- py, pes tam neturiu priežas-
prieš Vokietiją, idant Rusi- pradžios per kelis mėnesius kas, koliosis ir demonstruos miršti, kad mene visuomet čių, bet tik nenorėčiau, kad
jai butų lengviau gintis. Pa- buvo varoma šmeižimo ir savo patrijotizmą tik žo- (tokia ar kitokia forma) tu- plačioji visuomenė amžinai
vyzdžiui, “Laisvė” 94-tame niekinimo kampanija, o pa- džiais. ri atsispindėti gyvenimas, butų klaidinama. .

skui prasidėjo areštai ir trė- Karui prasitęsus ir nesant pilna to žodžio prasme. Aš turiu bent tiek švelnią
mimas. Stalino žvalgyba ti- galimybės vykti Lietuvon. Dėkuoiu draugui už isiki- prigimtį, kad nesirengiu 

lįsti brutališkai “su kalio-
numery sušunka:

“Dekanas, iš kurio imti pavyzdį kiti dvasiškiai.turėtu , _.. kejosi, neskad išgabenus is aš priėjau išvados, kad man čjnią j mano reikalus. __
[Lietuvos inteligentiją, pasi- geriau bus pasilikti Ameri- gaĮ tai mus kiek priartins. šaĮ?” į kitų žmonių sielas ir 

Tuo pačiu laiku “Laisvė” likę kaimiečiai nepajėgs koj, kuria taip susižavėjau, ypač, kad sprendžiant iš ju--tinnėtl JŲ įsitikinimus ir jų 
' ir čia sukaupus visą energi- su straipsnio, esate muzikos ; smegenų konstrukciją, tad 

ją ir sugebėjimą nutariau mylėtojas, o menas žmones ne mano reikalas kisti? į A-
holševizmo diktatūrai prie
šintis ir neš raudonosios 
baudžiavos jungą nemur- 
mėdami.

Nacių politika tokia pat. no atkaklumo bei darbštu- 
Štai ką rašo vienas lenkų mo dėka, neteks ilgai laukti 
požemy leidžiamas laikraš- mano darbo vaisių.

plusta kunigą Coughliną, 
kuris savo “Sočiai Justice” 
žurnale smerkdavo komuni
stus ir Sovietų Rusiją.

Rodos, iš to turėtų sekti, 
kad bolševikų garbinamas 
C-aunterburio dvasiškis ir jų
niekinamas kun. Coughli-itis, kurį cituoja balandžio Dabar, mielas drauge, pa- 

‘propa-

lietuvių politine 
Menas ir politika 

bet ne rudas. 7'tai du skirtingi dalykai.

darbuotis lietuvių tautos ir priartina ir iungia juos mei- nierikos 
visos žmonijos labui. O ma- Į^j. Iš Višakio Rudos, Pažiūras.

____ Politika dažnai suardo san-
NESITEISINU. rikius geriausių bičiulių, o 

menas kartais sutaiko net ir
VISIŠKAI

(Vytauto Bacevičiaus pnesus.
atsakymas “Dirvai”). Lai gyvuoia menas pla- 
“Dirva” polemizuodama čiojoj Amerikos lietuvių ko-

nas, tai du nesutaikomi cha- 20 laidos “Poland Fights:” sukalbėkime apie 
rakteriai. v

Bet štai kokių faktų apie
tuodu klerikalu paduoda; via , - - . . . , . _

cialio lenku gyvenimo šaltini., propagandistiniu kompozi- liava ?ąr>-šyje su mano vie- visus lietuvius nuoširdžiai 
ir centras. Jie'žino. kad inteli- lorium. Is viso propagandis- su pareiškimu, pavadino meiler

New Yorko socialdemokra
tų organas “New Leader:”
1935 metais tasai Anglijos genti.ja yra ta 
dvasiškis buvo Amerikoje, ‘ kuri gali kurti 
nuvyko pas kunigą Cough-, fįiozofij 
liną ir išbuvęs pas jį 12 va
landų pareiškė Amerikos 
spaudai, kad 95 nuošimčiai 
to, ką kun. Coughlin skel
bia, yra tikra tiesa.

Tarp kitų, šitą Cantenbu- greitai užmirš savo tėvu 
lio dekano pareiškimą tuo
met išspausdino ir New Yor
ko dienraštis “Herald-Tri- 
bune” (žiūrėk 1935 m. spa
lių 16 d. laidą).

O “Laisvė” dabar norėtu.

bukite kainų policininku. 
Palikit tas pareigas Kainų 
Administracijos Biurui. Biu
ras pastatys patyrusius žmo
nes, kurie dabos kainų 
kryptį.

Po liepos 1 d.: Iš jusu 
žinoti, kad pradedant gegu- kaimvnu bus sudaryti vieti-
žės 18 d., kiekvienas krau 
tuvninkas turi būt jau prisi- 

prie naujos kainų 
tvarkos, ir kad įso 18 gegu
žės dienos jis negali par
duoti nei vieno daikto aukš
čiau nustatytos kainos.

Tai yra milžiniškas dar
bas krautuvninkams, kurie 
parduoda įvairius daiktus. 
Vartotojui arba pirkėjui to
kios problemos nėra. Bet 
vartotojas privalo susipa
žinti su pagrindiniais kainų 
tvarkymo nuostatais.

Gali būt, kad per kelias 
sąvaites po gegužės 18 d. 
kils daug neaiškumų ir ne
sutikimų tarp pirkėjo ir 
krautuvninko dėl kainų 
aukščio. Tai neišvengiama.

niai Kainų Komitetai bei 
Tarybos, kurioms bus gali- 

i ma duoti skundus. Pasi- 
istengkite sužinoti, kur bus 
tokių komitetų adresai. 
Ypatingais atsitikimais jūsų 
skundai bus perduodami 
OPA valdininkams išspręs
ti. (OPA reiškia Office of 
Price Administration; lietu
viškai — Kainų Administra
cijos Biuras.)

3. Ilgalaikei programai 
tęsti: Reikia suprasti, kad 
kiekvieno pirkėjo privalu
mas yra pirkti reikmenis pa
gal nustatytą kainų aukštį, 
arba žemiau nustatyto aukš
čio. Jei kurių daiktų bus 
trumpa, dalinkitės su kai
mynais.

IMSIS PRIEMONIŲ PRIEŠ NATU- 
RALIZUOTUS PENKTAKOJUS.

Ateiviai, kurie išsiėmę pilietybės popieras pasiliko išti
kimi svetimoms valstybėms, bus nupilietinti.

“Vokiečiai stengiami išnai-‘ Pmdistin™s” k^PO^itO-
kinti lenku intelieentiia ne. ™s’ nes Ws Pavadinot ŠOS-

žino. kad Ji yra tautinio'ir s0.:takovičių abejotinos vertės (balandžio 24 d.) su p. Tys- lomjoj ir lai jungia menas

TU’nriorrori metimu iiotto cn monn Y1Q11Q 11£»TĮIVHIC TMlAClTVl 7iu l

tinių kompozitorių nėra, mane Stalino bernu ir reiškė 
nes dideli kompozitoriai at- nepasitenkinimo, kad nenu- 

a... Okupantai nori pa.' sis,°ja politiko, ir ėjau p-lės Masytės pėdomis
versti lenkus baudžiauninkais. pr°pas»nd°» kaipo tokio,, ir nepareiškiau viešai kad 
kurie turėtu dirbti vokiškiems Amerikos didžioji spauda nesu komunistas. Be to 
ponams. Jie mano. kad Lenki- !ve.rt,n° t Softakovicių ne “Dirva rašo, kad as rie
jos darbininkai ir kaimiečiai. ,KalP . abejotinos vertes, r.aip ir kitaip save teisinu, o 
pasilikę be savo inteligentijos. į* kaip gerą kompozitorių, kad p Tysliava mane siu- 

k , Jus, vadindamas Sostakovi- ruoja. baltina ir non nutnn- 
ba ir istorinius siekinius, pasi'- «« . propagandistiniu kom- ti mano “raudonas dėmes.” 
darys paklusnus atėjūnu tar. a?.e; , ‘5 VJe9a,_-.ęa.rel?k™v
nai.’

žmonių grupe, 
meną. mokslą, i .

jo, faktu, kad jis parašė 6-tą kad visiškai nematau jokio 
simfoniją laike vokiečių ba- reikalo prieš nieką teisintis. 

Bet Lenkijos darbininkai taliio? prie Leningrado, Bet arba valvtis nuo “raudonų 
ir valstiečiai parodo dau- tikėkit man, kad jeigu Šos- dėmių,” nes įų visai netu- 

kad šitą kun. Coughlino J?iau politinio subrendimo, takovičius butų gyvenęs Na- riu, o lietuviškų laikraščių 
vienmintį sektu ir kiti dva- okupantai tikėjosi, poleono laikais, kuomet Ru- kai kurių redaktorių pri-

Nacių skleidžiamus šmeiz- sija valdė caras, tai ir tada mestos man raudonos dė
tus prieš inteligentiją jie at- jis butų parašęs simfoniją mes, deja, prie manęs visai! 
meta su pasipiktinimu. Ta atvaizduojančią karą Napo- nelimpa, nes aš nekuomet 
priešo propaganda ne tiktai leono su rusais. Mat, turite komunistas nebuvau ir nesu,

siškiai!
“Naujienos

( OLOMBIJOS PREZI
DENTAS.

parodytas

Justicijos Departamento tinėms Valstijoms. Tokiems 
valdininkai dabar laiko eilę penktakojams įuošiasi pilie- 
konferencijų su federaliais tybę atimti.
valstybės gynėjais tose vie- Greitu laiku į teismus bū
tose, kur yra daug sveturgi- šią pašaukta apie 1,000 ne
mušiu gyventojų. Tų konfe- ištikimų gaivalų. Apie 300 
rencijų tikslas yra nupilie- jų esą nacių Bundo nariai, o 
tinti neištikimuosius atei- kiti priklausą kitoms prieš- 
vius, kurie turi išsiėmę pilie- valstybinėms organizaci- 
tybės popierius, bet dirba joms. Dėl to visi komunistai 
svetimų valstybių naudai ar paskutiniais laikais užsidė- 
priklauso tokioms organiza- jo “patriotizmo” kaukes, 
cijoms, kurios tarnauja sve-į GeneraHni<, Prokuroras 
timų valstybių interesams. K Jau^a davė

Pilietybė bus atimta iš vi- a 5 . vJsJsahy.
sų, kurie tapę šios šalies pi- ?>« «ns<l^imęia.

timoms valstybėms, nors , ^. ..imdami pilietybės popierius P^odę }tad jie dirba svęU- 

buvo prisiekę svetimų vab- 'aidžių naudai ne Jun^-

tybių išsižadėti. Priįulėji- tinems '
mas prie nacių Bundo ar (Iš “Proceeding Against 
prie komunistiškų organi- Disloyal Naturalized Citi- 
zacijų yra įrodymas, kad zens”—Department of Jus- 
asmuo nėra ištikimas Jung- tice, Washington, D.. C.)

Lietuva Nuo Baltijos Iki Juodųjų Jūrių,
Anicetas Simutis yra pa- skelbė savo nepriklausomy- 

rašęs įdomią knygą apie bę. Bet ji tęsėsi vos tik 22 
Lietuvą. Columbia Univer- metu. Ji pasibaigė kai Lie- 
sity Press išleido ją anglų tuvos žmonės, varydami iš 
kalba, antgalviu: “The savo žemės okupantu? ru- 
Ekoncmic Rekonstructior sus, netikėtai buvo iš užpa- 
of Lithuania After 1918.” kalio užklupti vokiečių, ku- 
įštai jos suglaustas turinys: tie puolė ir vienus ir kitus.

Nugalėjusi teutonus ir at- Tai tokia yra trumpa Lie- 
! ėmusi daug žemės iš rusų, tuvos istorijos apžvalga, 
penkiolikto šimtmečio pra- Autorius parodo, kad į tą 
džioje Lietuva buvo viena trumpą nepriklausomybės 
galingiausių valstybių Eu- ]aįka tarp dvieju karų Lie- 
ropoje. Jos teritorija siekė tuvos žmonės atliko stebėti- 
nuo Baltijos iki Juodųjų naj daug kūrybinio darbo, 
jūrių. į ir nežiūrint kad Lietuva

Tuomet Lenkija pradėjo šiandien užimta kito oku- 
imti viršų ir Lietuvos žvaig- panto, jos žmonių kalba ir 
ždė ėmė leistis. Aštuonio- dvasia tebėra gyvos, ir jie 
liktojo šimtmečio pabaigo- tik laukia progos vėl pa- 

___ je Lietuva buvo padalyta skelbti savo nepriklausomy- 
Alfonso tarp .Vokietijos ir Rusijos, bę. šiuo atveju jie daugiau-

sako:
“Canterbury dekanas paro

dė savo nepaprastą gabumą neatitolino darbo žmonių žinonti, kad kompozitoriai bet taip pat nepriklausiau ir į
reklamuotis. Atsilankęs Royal nuo inteligentų, bet dar įgali buti: absoliutistri ir nepriklausau nei vienai ki- Lopez. Colombijos liberalų par- Rusijofc carai valdė didės- šia vilčių deda Atlanto Čar- 
Oak parapijoje, pas kun. daugiau juos suvienijo. programistai. šostakovičius tai politinei srovei. Esu 100 tijos vadas, išrinktas tos res- niają Lietuvos dalį per 123iteriui.
Coughliną. jisai plačiai išsi-į Taigi “skaldyk ir Val- 
garsino Amerikos spaudoje, dyk” politika tautų paver- 
Be to, jisai aplankė Maskvą. Įgėjams nesiseka.

priklauso prie programistų. nošimčių be partinis žmo- publikos prezidentu. Jisai stoja metus. Ir ka? gali pasakyti, kad
Aš, pavyzdžiui, parašiau gus, todėl pastangos traukti už bendradarbiavimą su Jung- Baigianties Pirmajam Pa-.Lietuva vėl nesieks nuo Bal- 
Buenos Aires “Karo Simfo- mane vienon ar kiton pusėn tinėmis Valstijomis. šaulio Kami. Lietuva pa- tijos iki Juodųjų Jūrių?
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

DIRBO PARAPIJOS LABUI, O
PASINAUDOJO REPUBLIKONAI.

Štai Kas Beliko iš Nacių Baltijos Uosto
'~r' IŠ CLEVELANDO PADANGES.

S. S. Pittsburgh, Pa.

Balandžio 26 d., šv. Jur-
ma mus tautiečių yra demo
kratai. Ir šiaip jau nepatar

to tautiškos naraniios sve- tina balsuoti už toki žmogų, 
tainėje buvo surengta vaka- P “ , , - \ ‘ - •*
nene parapijos naudai bet ident RoosevsJ,.
is vakarienes buvo padary- į R falsavo L j z ti 
tas republikonų rinkiminės An lijai £agaifc,s
agitacijos jomarkas. I)!irtįnoje kovoje prieš Hit-

Kad parapijos naudai jer|^ o patg senatorius Davis 
rengiama vakarienė bus pa- imes Anglijoj, 
naudota republikonų agita- • "
cijai, tai, turbut, mažai kas Senatorius Davis nėra at- 
žinojo. išskyrus gal tik kie- eivių draugas, nors dabarti- 
boną kun. L. S. Brigmaną ii niu laiku jis ir bando gerin- 
keliata komiteto narių. Bu- tis prie ateivių, kada jam 
vo skelbiama, kad vakarie- reikia musų balsų. Jei jisai 
nės metu kunigui Brigmanui Senate būdamas buvo prie- 
bus Įteikta dovana, bet pa- šingas gelbėti Anglijai, ta1 
sirodė, kad didžiausis siur- ar galima tikėtis, kad jis ka- 
pryzas buvo buvusiam kon- da užtars Lietuvą? 
gresmanui ir dabartiniam lš lietuvių kalbėjo p. Pet- 
Allegheny šerifui Corgeil-, ras pįvaronas ir Floras Ra
tui, kuriam buvo Įteiktas jo džius, kuris buvo perstatv- 
paties didelis paveikslas ir kaip “Anthony Rodže- 
tlektriškas keptuvas. Toast- r;s Lietuviu Piliečiu Drau- masteriu buvoP svetimtautis!^ p'SnSs^kas, S- NEW KENSISGTON. FA. 

adv. Rody Rutenbush. Buvo noma, neatitiko tikrenybei, Komunistų skymas neišdegė 
ir kitų svetimtaučių svečių ;ne& jjs dabar nėra Lietuviu R-.i-mdžio 1? d 4 1<P
kurie savo kalbose kvietė i pyiečių® Drauei ios Dieziden- i la , _ . . .*■*liz.t,koicni; „4 oonofr, r/raugijos pi eziuen kuopa tuiejo mėnesini susi-lietuvius balsuoti uz senato-.tas ir jO vardas nėra Anta- rTnkima k,„. hnvn Kakim 
rių Davis i valstijos guber-:nas ket Florijonai Lietu- • m n-i i --r-,0
natorius. Bet lietuviai bai- vja[ kurie buvo toje vaka- ilnkamT dekeatai 
sumojai mažai galės repub- [ienėje. daba, juokauja, ^^^aT^ana daug 

kad toje vaKaneneje buvu-! - - - -
sios pono Radžiau
nos,” ir todėl p. Rudžius tu
rėjo pafundyti.

SEATTLE, WASH.

Maskvos agentams patiko 
Pacifiko pakraštys.

Ši korespondencija tru
puti pavėluota, bet “geriau 
v ėliau, negu niekad.” Noriu 
pranešti truputi žinelių 
musų gyvenimo tolimuose 
Vakaruose. Nors gyvenam 
toli nuo Atlanto pakraščio, 
bet Maskvos agentai suran
da mus ir čia. Pirma atvyk
davo čionai su savo “misi-

metUS, O dabar Ras 
atsibeldžia.

Matyt, rytinėse valstijose Prisiunčia jau trečią naują

cvki i
jau du kartu

«■&

i

Trumpos žinelės.

Teko patirti, kad Jonas 
; DeRighter-Deraitis vėl bus 
kandidatas Į legisliaturą

• X
■

•y

/O!

S?

—2. 2. JT. Phoaephotaši nuotrauka yra perspausdinta iš vokiečių magazino. Ji parodo kas beliko iš nacių Baltijos uosto Roštoko, kuomet jį aplankė anglų bombanešiai.
ATSIŠAUKIMAS I SLA 
KUOPAS, APSKRIČIUS 
IR VISUS LIETUVIUS.

gacija nuvežė Smetonai Į 
Nevv Britainą, Conn., kur jis

Nauja vyrų registracija 
musų kolonijoj padarė daug 
sujudimo ir sukėlė daug ne
rimo gyventojų tarpe. Nors

Tai bus jau ketrirte"j7‘no ;la“ buv0 Panešta, kad ket- tet minas, jeigu vėl bus iš- į,rtos registracijos vyrai ne
linktas. Jonas dabar eina1 bus.. S1.nk'“<*‘,’ln , a™1Jon 
jau trečią terminą valstijos saukiami. \ ištiek kai kiltie 
seimely. Gero jam pasiseki- Prade->° Jaustls nesaugiai.
mo. Juk kokis žydelis nebu- Dau„elis clevelandiečiu 
n: mnm<i crpr#»«ni<: Geriau' ’tų mums geresnis, 
lai būna musų tautietis dar nežino kur šiais metais 

važiuos vakacijas praleisti. 
_. x . T. 7~ . . „ nes trūksta gazolino auto-

. ,ĮJe‘u™» Kultunnio Dar- mobiliams Daugelis musiš- 
zelio Sąjunga tuosiasi dide- kja yra p^pjaų važiuoti į 
Le.‘. Pramogai, kun įvyks pennsylvanijos valstiją, bet 
birželio 20 dieną mažame 5jmet ’k trukdvs.
miesto teatre. Tai bus dai- * _____
nos ir muzikos festivalis. Clevelando gatvėkarių si- 
kuri padės surengti tautinių stema jau perėjo i miesto 
darželių Lyga. Programą lankas. Reiškia, miestas jau 
sutaisys Hollyvvoodo rašy- Įsigijo nuosavą transporta- 
tojai ir išpildys tiku artistai eiją. Well, pamatysime koki 
anglų kalboje. Tema imama patarnavimą gyventojai tu- 
iš senų Lietuvos veikėjų, rėš. Gal ir bus kiek geriau, 
kaip Dr. Basanavičiaus ir jeigu neatsiras perdaug po- 
kitų, atliktų savo tautai dar- litikos.
bų. Lietuviai vieni nebūtų -----—
galėję savo jėgomis to at- SLA kuopa išrinko 8 de-tuo laiku buvo apsistojęs. nebūtų piie to legatus į seimą, ir visi “ko-

Bet Smetona atsisakė jų , V \ - J - s.,.ni’’ Gi 136 knon-t rinksoi * o -• 1 Pi-'švmn klMiisvti nps iam prisidėję kitu tautų žmones. »ann. Gi įdb kuopa links
SLA 3-cias apskritys savo Iš viso susidėjo apie tiylika ?avo delegatus gegužes i d.

pusmetiniame suvažiavime, Prakalbos jau buvo sureng- |av^u priklausančiu prie reguliariame supili miume.
>.^ku\1Žin]e v- balan" ° Delecaciia erižo nuleidus želių Lygos. Kožna tau- (šią žinią rašiau da priešožio 26 d., Nevv Kensingto- Efeiegacija gnz<\nu<eiaus ut^kira vakara T gegužes.)ne Pa nutarė atkaukti i n°sis. Kai šitaip, tai tūli biz- Įa ,tul;es ?au al?įu^ vakarą. >____

“Vilkta narbĮ ir, kaip pasirodė, prie o/* narius kuooas aDskri- nikiai ir profesionalai pra- 11 koznai tautai bus paruoš- Lietuvių demokratų kliu- 
- ‘ šio susirinkimo gana rūpės- -• • vįsus’^eros valiom lie- dėjo leisti visokias kalbas ir la.P‘am^&a. ,1S !Ob dalbų n turbut, jau palaidotas,

tingai įuošėsi Stalino saulės x:uo r2jkalu- rašinėti korespondencijas, veiklos. Taigi, lietuviai, pa- neg jau antrį metai kaip su-
. . .broliai — ruošėsi dviem tik- IdvlUs S1UO reiKalU‘ . k darė viską, kad tik dau- sulipinkite is anksto įsigyti <^„1^ nelaiko.

Kaslmk vakarienes, tai siaįs: (i) kaj parėmus Kadangi jau antri metai nau vįens kjta apjuodinti. s,am vakarui bilietus. Likęs --------
reikia pasakyti, kad valgiai Smetonos kandidatą Lau- kaip musų senoji tėvynė Pasirodo kad musų žmo- Pelnas bus naskirtas dviem Juozas Blaškevičius ati- 
buvo gerai ir rūpestingai kajtj j SLA prezidento ulė- Lietuva gyvena antrą žiau- nė< da nedaug tėra nužengę reikalam: dalis Ameriko- darė didelę ir modernišką
paruošti: už doleri davė vis- da ir 72) kad gavus Rusijai riujų kaimynų okupaciją, nnn kaimo hnhplės Pešasi niškam darželiui užbaigti, o maisto krautuvę po numeriu
tienos 

iš košės.
185th st. Graži vieta.

Jonas Jarus
po stiklą alaus. ’»«•* terialiai da .

Publikos buvo apie 150, -tennus Laukmcio kandnla- gjau praeįl0 pasaulinio
didžiumoje svetimtaučiai, ^uros prezidentus, tai j^ro metu; ^et kadangi da-
lietuvių visai nedaug daly-. komunistą1 turėjo neblogo Į)aitjnįu iajku nėra galimv- 
vavo. Ten Buvęs. Patekimo, nes jiems pa- nej pacjoj Lietuvoj gy-

vyko gana geroka, kuopos venantie‘ms įmonėms, nei iš
lifii_ it ma I/nvnmn narius suklaidinti ir gauti įšvežtįems tremti-

nemaža halsų Komunistų- njams jokiais budais pagel-
Jus

Jaunų lietuvių tarpe tar
naujančiu Dėdės Šamo ka
riuomenėj, randasi ir jauna
sis Heni-y čerauka. Ii jam 
neblogai sekasi. Nors jis dar

STOUGHTON, MASS.

Ūkininkų vakarienė gerai 
pavyko.

Balandžio 25 d. čia Įvyko
nesenai pašauktas Į tamy- Lietuvių Ūkininkų Sąjun- 

Pet jau yra žinių, kad jis fy8 vakariene1 • x J—4.* k^a savo tarnyboj. Jis iau Kryžiaus naudai, ir reikiagalite padėti lanko tam tikras mokyklas pasakyti, kad ji geraj pavy-
ir yra ruošiamas atsakomin- ko- Padengus visas lėšas, li
gom pareigom. Henris yra ko 40 dolerių su viršum pel- 
jaunų metų vaikinas, bet no* vakarienės paruoši- 
rimto budo ir veiklus jau
nuolis. Jo tėvas, Stasys Če

faH>t.ų kandidatams. Bet su taj mes gjuomį kviečia-nn lzz\m i,? Knoivn rot Lr/vmil_ 7 . . ■»me visus SLA narius, kuo
pas. apskričius ir SLA prita
rėjus — siųsti aukas sekan
čiam SLA seimui, kuris Į-

, _x - x • • i x- vyks šių metų birželio 29— mokėtų savistoviai galvoti,■ ]jepos 4 dd., William Penn 
ta, aaip,„ ™tn,wk,A ge- vie*įbuty, Pittsburgh. Pa.,

aukomis Rusijai, tai komu
nistų skymas netik kad ne- 

Musų senas draugas, An-1 įšdegė. bet jie gavo dar to
kią lekciją, kokios jie visai 
nesitikėjo. Jei komunistai

skaitytoją.lietuviai jau nebeduoda 
jiems aukų ir nebeskaito jų
laikraščių, tai atvažiuoja Į gĮiaka«j0 Sūnūs, ilgai dirbęs1
Pacifiko pakraštį savo "ka- ^.1^ ir neį^į da / 
zmnaji tavorą siūlyt. sikė,ęs j New Jereey va<įti.

Tūlas laikas atgal Į Seatt- ją, prikalbino tenai tris nau- 
le buvo atsibeldę? Bimba su jus skaitytojus “Keleiviui” 
covo “T oicvo ♦’ Komunistų ir prisiųsdamas trečiąją

lai galėtų iš to Įvykio 
rokai pasimokyti ir suprasti, hpndripm^ 
jog Nevv Kensmgtono lietu- larne. 
viai yra tikrai geri lietuviai

Brangus draugai. ‘Kelei- ii kad su diktatūros garbin-: Kadangi kaip visi buvę 
vio’ leidėjai, aš siunčiu jums!tojais jie nieko bendra ne- SLA seimai, taip ir sekantis 

trečią naują skaitytoją nori turėti: jiems daugiau seimas susidės iš SLxA. ge
is New Jersey valstijos.; rupi Lietuva, negu komunis- riaušių, veikliausių ir rupes- 
Kviečiu ir kitus ‘Keleivio’j tiška Rusija. .

- - “Z2S: Da,yPas buvo toks: k«> ~
laikraščių redaktorius ir vi- toju"mu®u braneia„ švietė- i Hnkjma' ivo Skį pra-! Lietuvos reikaiams 
sus .svadino melagiais, o:juj '.Keleiviui.• -keleivis’ Pa- šX kad kuopa duotu Iši?^iladu? P!™om5 l,alan' 
oaugiausia atakavo kele!- duoda teisingiausšis žinias ,.'.,,.^ ninitn. kioms ir prieinamoms ap-

savo “Laisve.’
LDLD buvo surengus jam 
prakalbas. Bet jis čia ne 
prakalbą sakė. o skaitė iš
karpas iš visokių laikraščių. 
Perskaito iškarpą, pasako išj- 
kokio laikraščio, ir sušunka, 
kad tai esąs “biaurus me
las.” Suminėjo visų lietuvių

prenumeratą rašo:

[savo iždo pinigų Rusijai. 
1 svie- Laiška peijskaičius. vienavĮ,” .kuris žmonėms geriau-Įir rodo mums Relią

^ia Pab?ka-Jsk?bo^s,v?^,sisesnę ateiti. Aš platinsiu pu«įiOs garbintoia duoda laikrascius ir jų redakto- J_• •, •_ t Rusijos gamintoja uucKta
neieivi ir roiiau. mesimą, kad butų paskirta

Angliakasio Sūnūs.1 Rusijai $25.00. Kiti komu- 
— — ■— =5—----------- nistai tuoj parėmė ir ineši-

rius, Bimba pareiškė, kad 
Amerikoje esą tik du geri 
ir teisingi laikraščiai, tai jo 
paties “Laisvė” ir tokio pat 
(komunistiško) plauko “Vil
nis.” Mat, abudu tarnauja 
Maskvai.

Po dviejų valandų Bim
bos pliurpimo prasidėjo au
kų rinkimas. Bet kad žmo
nės daugiau aukotų, Bimba 
paaiškino, jog Portlande,
Ore., jam suaukavę virš 
$100. Jus, sako, turėtumėt 
sudėti daugiau, nes Seattle 
mieste daugiau yra lietuvių.
Kiek čia yra lietuvių, tikrai 
butų sunku pasakyti, bet Į 
Bimbos prakalbas buvo at
ėję apie 35 asmenys, jeigu 
skaityti senius ir vaikus. Au
kų Bimbai sudėjo apie $30.
Mat. komunistai davė po 
dolerj ir daugiau.

Jeigu lietuviai butų dau
giau apsišvietę, Bimba ne- Štai kaip išrodo Richard W. 
butų gavęs nei tiek. Nebūtų Uranz. kuris šiomis dienomis 
vietos musų tarpe ir tokiems buvo suimtas dėl savo žmonons 
laikraščiams, kaip “Laisvė” j nužudymo. Policija sako, kad 
ir “Vilnis,” kurie tarnauja jis jau prisipažino kaltas. Jis

ĮTARTAS ŽMONOS UŽMUŠIMU. mas be diskusijų eina balsa- 
ivimui. Rusijos garbintojai' 
j iš džiaugsmo tik trina ran-j 
kas; manė, kad dabar jie! 

'tikrai laimės $25.00.

Lietuvos reika

SUTAUPYTI
telefono patarnavimą

SS?5?
KARO reikalams 

/

R

lauka, taipgi veiklus vyras. 

Kas neina su p. Smetona,

mo daugiausia dirbo Gir
nius, Usevičius, Gimiuvie- 
nė, Razevičienė ir Tukienė. 
Svečiai buvo viskuo paten
kinti ir Ūkininkų Sąjunga

svetimai valstybei, o lietu 
v ius ir Lietuvą šmeižia.

Seattlietė.

nužudęs “iš meilės.” kad sumažinti jos skausmus. Jis suvarė i ja 6 šautuvo šuvius.

Balsuojam. Balsavimo pa
sekmės pasirodo tokios: 6 
balsai už tai, kad skirti Ru
sijai $25.00, o 10 balsų kad 
neskirti. Daugelis narių su
silaiko nuo balsavimo. Ko
munistai balsavimo pasek
mėm nepatenkinti ir reika
lauja balsuoti iš naujo. Bal
suojam antrą kartą. Antru 
balsavimu pasekmės komu
nistams dar ne malonesnės: 
8 balcai kad skirti, o 15 bal
sų prieš!

To, žinoma, ir užteko Sta
lino diktatūros garbinto
jams. Antras balsavimas 
juos nutildė ir jie jau nerei
kalavo 3-čio balsavimo. Pa
sijuto kaip musę prariję.

Delegatais Į sekant) SLA 
seimą išrinkti: J. Švilpa ir 
Izabelė Ivaškienėį abudu 
geri ir nuoširdus SLA dar
buotojai. SLA Narys.

linkybėms, seimui suaukau- 
tais pinigais SLA Įgalioti
niai sušelps šio karo nu
skriaustus Lietuvos lietu
vius.

Rezoliucijų Komisija:
V. J. Količienė, 
S. Bakanas.

WORCESTER, MASS.

Smetonos prakalbų at
garsiai.

Noriu pažymėti, kaip dėl 
Į Smetonos buvusių prakalbų 
čia susipiovė smetoniniai 
biznieriai ir profesijonalai. 
Dalykas buvo toks. Kai pe
reitą rudeni Worcesterio 
lietuvių draugijos atsisakė 
rengti Smetonai prakalbas, 
tai tas prakalbas pasiėmė 
rengti pavieniai asmenys, 
kas “Keleivio” skaitytojams 
jau žinoma. Bet toks pra
kalbų rengimas nepatiko 
Worcesterio profesionalų ir 
biznierių draugijai. Todėl 
tie profesionalai, “balionių 
siaistytojai” ir kitokie, pa
gamino ir nusiuntė Smeto
nai peticiją, Kad jis į šias 
prakalbas nevažiuotų, bet 
palauktų, kol jie surengs

Malonėkite atsakyti te
lefoną taip greitai, kaip galima.

Penkios ar šešios sekundos 
suvėluoji atsakyti telefoną, 
atrodo, kad nesudaro svar
bos... Pirmiau nesodaryda- 
vo skirtumo. IHbar suda
ro. Naujoji Anglija tari 
skubiai dirbti karo reik
menis. Telefono Kompani
ja kiekvieną dieną teikia 
netoli septynią milijonu 
telefono šaukimus... ir 
kiekvieną dieną jie auga. 
Suvėlavimas nors kelių se
kundų, danginantis tuks
iančius sykių, sutrukdo 
žmonėms telefonuoti va
landų - valandas. Telefo
no aparatų daugiau prista
tyti beveik nėra galimybės 
dėlei trukumo žaliavos... 
vario, švino, zinko. a lomi-
num ir tt... šie dalykai jau 
darosi retenybė. Dabarti
niai telefono įrengimai tu
ri būti vartojami kuopla- 
čiausiai. Jus galite tam 
padėti... tik atsakykite te
lefoną laiku.

tai tas ne lietuvis ir ne už taria visiems aciu.
Lietuvą. Taip mano p. Kar- Kai kam gal atrodo, kad 
pius. Jis dabai prisikabino Lietuvių Ūkininkų Sąjunga 
prie p. Gabaliausko, kad tas silpnai gyvuoja. Tiesa, iš 
žmogus nepritaria u. Sme- pradžios turėjom keliatą 
tonos politikai ir iškėlė ne- veiklesnių narių. Bet kas iš 
kuriuos p. Smetonos atliktus pradžios smarkiau šoka, tas 
darbelius. Karpius mano, greičiau pailsta. Vis dėl to 
kad jis gali kitą vanoti, bet per septynerius metus mes 
jei kas prieš ji, tai ratavo- kasmet surengdavom po 
kit! vieną vakarienę su šokiais.

--------  Surengti bet kokia pramogą
Pats muša ir pats šaukia, ūkininkams yra sunkiau ir 

gelbėkite! Taip daro musų brangiau kainuoja, negu 
kolonijos tautininkų laik- tiems, kurie gyveiia ant vie- 
rasčio “Dirvos” redaktorius tos. Ūkininkai gyvena išsi- 
Pats šmeižia SLA organiza- mėtę, jiems tenka važiuoti 
cijos viršininkus ir pats po dešimt) mylių ir sugaišti 
šaukia: stokite su manim ir daug laiko. Nežiūrint tų 
padėkite man appiginti! kliūčių, mes užauginom sa- 
Mano manymu, tai tokie vo sūnūs ir dukteris ir padė- 
žmonių kiršinimai organi- iom jiems Įkurti jaunų lietu- 
zacijoj turėtų buti užbaigti vių ūkininkų organizaciją, 
syki ant visados. " kuri gražiai gyvuoja ir ren-

--------  gia vakarėlius.
Kaž kaip pasidarė didelis Be to, mes esam prisidėję 

apsileidimas Lietuvių salės p^e pastatymo lietuviško 
direktorijoj. Salė labai ap- namelio Brocktono parodų 
leista. Kada būna kokis pa- parke ir prie pastatymo lie- 
tengimas, ar mitingas, tai tuvių salės Stoughtone. 
nėra kur nei drapanų pasi- Pereitame musų sąjungos 
dėti, nei atsisėsti — visur mitinge, kuris Įvyko balan- 
pilna dulkių. Nekurios drau- džio 6 d., musų sekretorius 
gijos žada jau kitos vietom paragino narius pamatyti 
jieškoti savo susirinkimams, defense bondą, kurį seniau 

--------  buvom nutarę pirkti už
Gauta žinių, kad kun. $100.00. Taigi Lietuvių 

Petreikis iš Youngstown, Ūkininkų Sąjunga netik gy- 
Ohio, išeina i kariuomenę vuoja, bet ir veikia, kiek jai 
kunigauti. Petraikis yra cle- sąlygos leidžia.
velandietis. Maža Farmerka.

RE« ERSURB TElfFRRRf * TELERRlfR Cl |

Rašto Utorija. Pagal A. B Se&aitaart 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu-budu ii-

Lietuvių bankui biznis KAII^APTC SUVIENYTŲ 
eina gana germ .^įstaigos AWkw
MH1T1HS yra modernizuoja- mai reikalingai* klaosimaiE ir at-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

IDOMU S BUVUSIO MASKVOS AGENTO 
SOMOVO DIENORAŠTIS.

“{ Laisvę” pradėjo skelb- Šomovo tarnyba Lietuvo- 
ti buvusio sovietų Lietuvos je jaukiai šildė ir jo gimines 
darbo komisaro pavaduoto- Maskvoje. Komandiruotas i 
jo Aleksiejaus Šomovo die- Maskvą, jis nuvežė saviš- 
noraštį. kuri iš Maskvos at- kiams gausių dovanų: kon- 
siųstas rusas rašė, būdamas servų, kumpių, sviesto, laši- 
Lietuvoje. Kilus karui, Šo- nių, dešrų ir tt. Jo pakviesti 
mov iš Lietuvos pabėgo, pa- svečiai, kaip dienyne sako- 
likęs dienorašti savo bute. ma, žavėjęsi “kaunaskimi” 
Iš šio dienoraščio sužinome produktais.

Atvykęs į Kauną.labai Įdomių smulkmenų 
apie lx>lševikinius laikus 
Lietuvoje. munistų partijos bustjnę,

Iš dienoraščio matyti, kur susitinka su kadrų sky- 
kad iš Maskvos atsiųsta' riaus viršininku. Čia jis pa- 
komisaras nuo pirmos būvi- simato su “Adomu” (Mes- 

kupu ir “Stasiu” (Aiziku).
Visame dienyne gali su 

šviesa jieškoti apie lietu
vius, apie gyvenimą Lietu
voje ir panašiai. Šomovui

komisaras tiesiai eina
rusų 

į ko-

—Alou, 
nuokim:

Maike, uždai- kia jau mada. kas nori pa- dienyne pažvmėdama 
garset, tas nusiraso gražią ju Rainasf H ‘
damą ir padeda po ja savo _ ___________________________
vardą.Tramta drita rita-tai, 

Senam žmogui klapatai 
Kur pažiūri, ten matai: 
Griūva tavo pamatai...
—Aš, tėve, 

kas.

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.)
Stebėjosi moteris,—dar niekada toks 

linksmas vyras iš darbo negrįždavo. Kas 
čia galėjo atsitikti? Žvilgterėjo šnairomis 
i Dovinę su nepasitikėjjimu. Nei toks jau 
vyras buvo, kad butų galima taip girti. Su
mišęs, paraudęs,truputį linktelėjęs į priekį 
ir, lyg neturėdamas kur rankų dėti. kepu
rę glamžo. Priėjo meistrienė, ištraukė ke
purę iš rankų, pakabino:

—Prašom, sveteli, už stalo!... Kuo galė
sime — pavaišinsime, o paskui iau pažiū
rėsime. kaip čia mums seksis visiems gy
venti. Prašome, prašome!

Vincė vis dar svyrėsi, šnairuodamas į 
meistrą, lyg klausdamas, kas jam daiyti, 
ar laukan sprukti, ar į užstalę sėsti.

—Na. ko čia spiriesi. kaip ožys?—pa
stebėjo meistras. — Sodina už stalo, tai ir 
sėsk, pripila—gerk. Ne toks jau tu kuklu' 
be mėlis, kad j ieškotum motinos sijono 
pasislėpti. Žinau aš tave!... Pamatytum, 
Mariuk, kaip jis apie mergas sukasi!... 
Taip aš apie tave nesisukau, kai mergi
nau... Vyras pirštu nežindomas!... Ir iš kur 
tu galėjai toks pabalėse atsirasti?... — Ne
suprantu! Nebent koks perėjūnas prie ta 
vo motkos prisisuko, ne kitaip! — juoka
vo meistras.

Vincė vis dar raudonavo, atsisėdęs už 
stalo, o meistrienė, nepaisydama vyro 
pliauškalų, jau sukosi apie krosnį, kūrė 
ugnį. piaustė lašinius ir svogūnus. Greita’ 
nuo čirškiančios keptuvės pakilo malonu- 
spirginamu lašinių kvapas.

—Ot. tai žinau, kad namie esu, kai pra
deda lašiniai spirgėti! — uostė pakvipusį

Po vienų varžjlinių meistras gryžo 
smarkiai įkaušęs, žmona pietai pasitiko 
vyrą:

—Tai jau pralakei viską?
Meistras, neatsigryždamas 

telėjo:
—Ne, bobuk, nusipirkau!...
Moteris įtartinai pažiurėjo. Meistras at

sisuko ; Dovinę:
—Einam, Vincai, padėsi iškelti!... Lu

košius pravažiuodamas užvežė.
Abudu išėjo iš trobos. Prie jaujos stovė

jo Lukošiaus dviarklinės šlajos. Ant jų pa
tamsėję kaž kas juodavo, tiktai ne sieno
jai. Šiaip kažkas juodas, kaip kupstas. 
Tai buvo senas motoras.

Atrado jį meistras mieste, ant karčia- 
mos kiemo, kur jis, kaip niekam nereika
lingas daiktas, i ūdijo. Tokį daiktą melst
as buvo matęs knygoje ir tuojau suprato, 
ad su tokia mašina galima gražių dalykų 

pasidaryti. Nuėjo i karčiamą ir paklausė
žydo, kam jis priklauso.

—Ar ta mašina, kur ant kiemo guli?— 
paklausė žydas.—Nu. tai brangi mašina, 
tiktai sudaužyta. Dubriškių dvaro ponas 
ją iš užsienių išsirašė, rengėsi kažkokią 
šviesą įsitaisysi ir visas dvaro mašinas va
rytu tiktai per pūras atvežė, per svetimas 
žemes, o čia atvežė ir paliko. Sustojo, ark
lius pasišėrę, ir pats ponas buvo. išgėrė 
karčiamoje, norėjo apsukti kieme, bet ap
virto, mašiną ir sukulė. Keikėsi ponas ir iš 
piktumo dar daugiau išgėrė. Mašiną pali
kęs ant kiemo—išvažiavo. Po kokio mėne
sio atvyko su mechaniku, apžiurėjo—visai 
sugadinta, taisyti neverta. Nu. ponas ir sa
ko, pilk, Maušai, mašiną turėsi’... O kam 
aš ją pirksiu, kad sugadinta?... Taip ir vėl 
liko ant kiemo... Sakiau ponui, kad atsiim
tu. jis ranka numojo: “Tegul ją galas...” 
Nu, kad ji geležinė, tai kaip ją galas ims?

tovi jau kelinti metai ir man tiktai kiemą 
užankščia. Siūliau kalviui paimti, o kalvis 
neima, kam man toks griozdas? Tiktai 
anglių daugiau sudeginsiu, negu ii verta. 
Nu, žmogau, jeigu nori, gali imti! Man jos
nereikia!

Meistras apsidžiaugė. Durnas ponas bu
vo. durnas ir žydas. O tą mašinėlę reikia 
nakraoštyti. iš jos gali gražios naudos bu- 
:i. Išgėrė iš tos linksmybės, įsivertė į kai
myno šlajas tą mašiną ir linksmas namo 
parvažiavo.

—Tai kad neprietelių parsivežiau!— 
mirktelėjo meistras Dovinei.—Jau kad pa
darysim iš jos stebuklų, tai padaiysim!

Bet Dovinė tiktai pečiais patraukė—ką 
iš tokio gremėzdo gali padaryti, juk gele
žinis. O meistrienė. kai pamatė, tai vos 
akių neišdraskė iš piktumo:

—Na. kur tavo. seni. ir galva! Ka tu su 
juo veiksi? Tiktai pinigus išleidai ir vėl 
ri-obos ne pastatysim!... Ir turėk tu man to
kia durną galvą!...

Meistras irgi truputį supyko:
-—Še tau, boba tavo pinigus ir nesi’ok! 

Jeigu aš parsivežiau, tai žinau kam parsi
vežiau. Tavo patarimo nepaklausiu.

Moteris, gavusi pinigus, nusiramino ir 
nuėio atgal i troba. Vvrai, pakišę buomus, 
išritino mašiną iš šlajų ir nutempė į klo
jimą.

—Kad ia kur bala. kokia ii sunki!—at
sipūtė Lukošius.—Tiktai jeigu ponas su 
mechaniku nieko iš ios nepadarė, tai ir tu, 
meistre, vargu ka iš jos padarysi. Be rei
kalo tiktai tampėmės!

—Durnas tas ponas buvo ir jo mechani
kas! — atsiliepė Patamsėie meistras.—O 
ne aš busiu, jeigu jos nesutaisysiu ir nepa
leisiu. Pamatysi!

—Na. pažiūrėsim! — paabejojo ūkinin
kas.—O dabar reikia namo traukti.

Ūkininkas išvažiavo. Dovinė su meistru 
nuėio į trobą. Meistras buvo linkimas ir 
susiiaudinęs, kaip niekada. Troboje juos 
sutiko piktos moters akys.

—Na, ir ka tu prasimanei? Vėl tik be 
reikalo gaiši, ir nieko iš to neišeis.

Meistras pasikabino kepurę ant vagio ir 
atsigrvžo į moterį.

—Kvaila boba ir nieko neišmanai!... O 
gal aš trobą ant ratų pastatysiu ir su ta ma
šina važinėsiu?... Ką tu žinai?...

—Tu vis taip, kaip ne visas svietas... 
Antikristas tu, ar ką, kad su mašina važi
nėsi?... Tiktai sau ant prągaišties. o žmo
nėms ant juokų ir prasimanė?!—nenusi
leido moteris.

Bet meistras iau nekreipė dėmesio į jos 
graudenimus. Atsisėdo už stalo ir laukė 
vakarienes.

—Duok verčiau valgyti!—atsakė mote
riai.—Matai, mažai oriklampojau po miš
ką? Tiktai iau ne mums statyti namus. 
Nebent jau tikrai kokią būdą ant ratų... 

(Bur daugiau)

į ją, burb-

mo Lietuvoje dienos ėmė 
žavėtis vienu dalyku, bū
tent—valgiu. Jo dienoraš
tyje beveik kasdien randa
me tokius sakinius: “Labai

■skaniai pavalgiau. Apgy- Įietuvjaį neegzistavo! Užtat 
įvendintas Kaune Metropo-j^ užraSų dar kartą aiškėja. 
iho viešbutyje, komisaias kokj vaidmenį Lietuvoje 
dienyne pastebi, kumeti; vaidino buvęs Maskvos pol- 
putktausias. Lova labai pla- 1)le(lai Pozdniakov. Ir į0- 
u su pūkine antklode. Mie- movas i Kauną pateko Poz- 
gojau. kaip buržujus... kai dniakovo sprendimu, 
bolševikų okupacijos pra- peleft metų kovo d 
dzioie Lietuvoje dar gali- £omov užražė savo dieny- 
ma buvo laisvai visko nusi- ne. .. buvau pas Pozdnia- 
pukli. “tovansc Šomov k ir jjs ,nane reikia 
puolė tuojau j krautuves. Jis lsplud„. Po t0 labai bu.
uoliai pūko sau, žmonai, vau susijaudinęs ir neradau 
vaikam? ir. matvti, pažįsta- vietos ” 
miems Įvairias prekes, stro-' Bet - kaip Pozdniakova;

elgėsi su Šomovais, taip Šo- 
movai elgėsi su lietuviškais 
komisarais. Iš vardo, darbo

Vokiečiai Nori At- 
vokietinti Lenkų 

Koridorių.
—Jeigu tau man daina davau. o dabar jos perrašy- Šveicarijos laikraščio 

nepatinka. Maike. tai aš ga-į tos iš naujo ir po jom pasi- “Neue Zuercher Zeitung pastabą, kad Knyva pada- 
Iiu padainuoti tau apie mer- rašo tokie, atsiprašant, po- korespondentas iš Berlyno ręs kažkokią klaidą, todėl

—O iš kur tėvas tą žinai? 
—Maike, aš matau gazic- 

tose visokių eilių ir dainų, 
ne daininin-į kurias aš dar Lietuvoj kiau

les ganydamas deklamuo-

komisaras buvo V. Knyva. 
o šomov buvo tik komisaro 
pavaduotojas. Bet tikrovėje spirginis ir durnais orą. — Rodos, kad nie- 
Šomov buvo to komisariato kas taip gardžiai nemoka spirginti lašinių 
tikras šeimininkas. Į su cibuliais, kaip mano bobukė!—ir čia

Dienoraštyje randame! apsisukęs pliaukštelėjo delnu per moters
peti.

Čia parbėgo uždusęs Petrelis, tempda-
gas. Ve, pasiklausyk

Buvo mergytė.
Kaip balandytė. 
Gražiai auginta.
Bet išlepinta:
Plaukai geltoni. 
Skruostai raudoni. 
Skaisčios akutės.
Kaip dvi žvaigždutės. 
Linksmai blizgėjo. 
Vyrus žavėjo.

jetai, katrie nei 
učiliščėj nėra buvę 
tokiu meistrų aš ger 
tu. Pasirašyt gramotnai
moka. ale jo eilės gerai su- sancios vaKarmes Lenkijos rnovui. matyti, kitos pramo- 
dėtos ir skamba kaip iš kny- dalys, kurios esančios visis- gos nebuvo, neg kasdien 
gos. Taigi aš pamislinau, kai įjungtos į Vokietiją. Pa- randame pastabą, kad “va-! 
Maike. kad reikia ir man eit tys vokiečiai pripažįsta, kad kare buvau kino.” Kartai d 
Į pojetus. ten vokiečių gyventojų ‘ de- jjg tenaj nueina ir su Knyva.

—Bet savintis svetimus!ja” esanti tiktai mažuma

vaiko bonka. stuktelėio į keli. išlėkė kam
štis.—Na. bobuk. kol sučirškės lašiniaiA-l-Zl f

_ . . . O šiaip
raštus ir dėti po jais savo Priemonės tas sritis suvo- džiauja 
parašą labai negražu, tėve. kietinti, kaip rašo “Neue - -

—Tėve tau -akau kad Tai yra blo?iau da Pa- Zuercher Zeitung” kores- 
’ " ' vogti svetimą skrybėlę. pondentas. esančios budin-aainų as nemėgstu ir neno

riu jų klausytis.
—Veidiminut, vaike, tu ,,T . ,

da negirdėjai galo. O daina Man tas nepatinka 
be galo niekam neverta. ei>' e’ eve’
Taigi klausykis, kas su ta
mergyte atsitiks ant pat

—Maike. tu ir vėl prade- go 
di man pamokslus sakyti.

vokiečių rytų politikai.

Šomov — posė- 
su Meinikovais. 

Gudkovais, Terešinais iv: 
panašiais “specialistais,” į 
kurie irgi atsiųsti Lietuvon' 
mokyti “socialistinių laimė-!

galo:
Išdykus mergaite 
Nosį vis raitė.
Prunkštė ir putės.
Krapštė akutes...
Keli meteliai—
Vis tai mergelei 
Niekas aplinkui 
Suvis netinka.
Galop vaikinai 
I tą merginą 
Liovės žiūrėję.
Nes meilė jųjų 
Prie jaunesniųjų,

O šią merginą
Jie durna vadina.
Blunka gražumas. 
Stingsta vikrumas.
Ašaros byra:
Kur gauti vyrą?
—Tėve, aš ne mergina.

kam man tokia daina dai-

niekair.
nepatinka, nes prieš ją ne
galima atsispirti.

—Olrait, Maike.

Buvęs Dancigo nacionali- Mmų — 
siu vadas Forster dabar va- Neabejotinai Šomov

ū'JOK MiRieii, išmesim iw ourncię;...
—Ak, iau nepalauksi! — atsakė mote

rie. prie krosnies kažko graibydama.— 
Tik pamatė bonka. jau ir susilaikyt negali.

—O ko aš čia lauksiu?... Turiu bonka. 
tai ir geriu. Į sveikatą. Vincai!... Buk kaip 
namie pas mane. tik žiūrėk, mano bobo5 
neviliok!—ir užsivertė visa bonka.

—Tai tau ir gražiausia!—sušuko mote
ris. dėdama ir stikliuką ant stalo.—Burbu- 

Lie- liuoja kaip kalakutas iš visos bonkos!
dovaująs šių lenkištų sričių tuvoje jautėsi gerai, nes uz-i 
suvokietinimo darbui. Fors- miršo ir savo žmoną Mask- 
teris pareiškęs: “Kol pasku- voje. Ji irgi veržėsi Kaunan.

laike, jeigu tu tinig vvrag, paskutinė mote- iš kur gaudavo kumpių, deš-į
su manim nesoglasnas. tai H paskutinis vaikas šioje konservų ir kt. Bet šo- 
gah sau eit, a as gal surasiu ■ - - • ----- ----- ------- -* —*--*-*
kur nors kitą dainą persira- 
švt. Nusiųsiu ir į gazietas su 
savo parašu. Pamatysi, kad

savo žmonai, matvti.

—Še ir tau. bobuk. man negaila!—atki
šo bonka pačiai.—Tik netrauk per daug. 
karti, biaurybė!

—Tai ko pats laki?—atšovė moteris, iš
traukdama bonką iš rankų.

—Prašom!—pripylė Dovinei stiklelį irsrityje (Gau) nėra vokie- mov —--------- --
ciai, tol negalima pasakyti. ie^ai terašė, nes vienoje vie-Į nubėgo prie ugnies, kur jau per daug ait 
kad kraštas vra atgautas toJe dienoraštyje pažymi-į riai pakvipo lašiniu degėsiai, 
vokietybei. Todėl, kai šis ma, jog jis gavęs iš jos tele-

staršas vyčių vaisko genero- k buv0 už. pamą: “Kodėl tyli’ Rupi-!
las pagarsės da kaip dainų ■ . .. . , t ;
'•ašytoias.

imtas, iš jo buvę pašalinti nuos: Po to jis išvyko
visi lenku dvasiniai vadai, Maskvą, nusivežė vėl dova- 
kaip tai kunigai, mokvtojai, .Jau grįžo į Kauną su
diduomenė ir apskritai len- žmona. Bet Kaune “buržua- 
kų inteligentai. Palikta be ?miu” gyvenimu jiems nebe 
vadovybės, plačioji gyven- p?a’ tek° naudotis, nes 

, toju masė esanti visomis žmona atvyko tik birželio 
10 d., o jau birželio 22 d.

reikalauti algų pakėlimo. 
Fordas sako, kad CIO unija

-Džius ti minut, Maike, 
užbaigsiu raidavei:

—Lik sveikas, teve.

FORDAS SIŪLO “IŠAL-
DYT” DARBININKU 

UŽDARBĮ.
Fordo automobilių kom- priemonėmis vokietinama. lU (|.. ° iaV 

panija Detroite stojo su tais, Forster pasakęs, kad “lenkų teko kulniuoti Maskvos 
kurie reikalauja, kad darbi- kalba turi buti visiškai iš- knk-
ninkų uždarbiams butų už- naikinta.” Su lenkų žemė- Paskutinį užrašą dienyne 
dėtos “lubos.’’ Kiti tai vadi- ūkio darbininkais uždrausta randame is birželio 19 die
na uždarbių “įšaldymą,” j kalbėti lenkiškai. Daboja- nos- Kaip tas komisarą' 
kad darbininkai negalėtų

nuoji?

Senis kuprotas.
Plikas, pilvotas 
Tad atkraplino 
Pas tą merginą.
Tuoj sugertuvės.
Paskui vestuvės.
Dieną gyvenęs 
Girtuoklis senis 
Davė i sprandą.
Kirto i ž<xr.dą— 
štai tau, mergina.
Rinktis vaikiną!
—Na. ar ne gražiai užsi

baigia. Maike?
—O iš kur tėvas 

dain^ ištraukei?

ma, kad lenkų dvasišk'ija 'Pluko į* Kauno, nežinia.
neskleistų “voki e č i a m s kad ,am Įeko Įaba’ sku; 
kenksmingų tendencijų.” biai is ten nešdintis. matyti 
Bet kuris lenkų susiburima; -iau l0-. kad net savo die- 

po ši į dieną visiems darbi- turįs buti uždraustas. “Tik- nyp? paliko...
(»alpinkams, kurie dabar gami- tai tokiu budu bus galima 

na ginklus automobilių fab- įvykdyti fuehrerio pavedi- 
rikuose. rr.ą ir paversti šį kraštą

--------------- j (Gau Danzig-We/preu--
SUGAIŠTA 332.000 DAR- (šen) per 10 metų visiškai

—Per tave ir lašinius bučiau sudeginusi, 
kad tave kur!—pyko moteris, krėsdama 
spirgius iš petelnės i dubenį.

—Bus geri, bobuk!... Daugiau pagruz 
dėie dar skanesni... Tik duok ant stalo! Ir 
pati sėskis!—apžergęs suolą, laukė meis- 
ras.—Čia, šalia manęs!... Senai gi aš tavęs 
nemylavau! Sudžiuvai. tui- but. per visą 
vasarėlę! Na. užtat žiemą atsigriebsimi...

Moteris atpešė galuojančius lašinius, 
padėio ant stalo ir vyra kukštelėjo:

—Pasitrauk, tai atsisėsiu!
—Ko aš trauksiuos nuo savo bobos?— stvėrė i glėbi meirtras pačia ir pasisodino 

ant kelių.—O šitaip, ar nebus gerai?
—Gal bus gerai ir šitaip,—šyptelėjo 

moteris.
Ir prasidėio rudens sugrvžtuvių links

moji puota. Stiklelis smagiai ėjo aplinkui
ilgai neužtrukdamas rankose. Spirgiai 

pats būdingiausias į greitai išnyko dubenyje, dažė duona i tau- 
datuotas birželio 14 į kus ir pasigardžiuodami užkandžiavo

Vaikai, anstoię aplink stalą, krimto ba 
rankas ir čiulpė saldainius. Linksma ir 
jauku buvo sugryžusio meistro šeimynoje. 
Ir Vincas Dovinė pasijuto, kaip namo su- 
gryžęs po ilgo klajojimo žmonėse.

VI.

i zrasa-
dieną, kada čekistai tuks-j 
tančius lietuvių vežė Siby- 
įan. Užrašas skamba taip: 

vokišku.” “Vakare buvau mobilizuo-
Baigdamas, koresponden- las diveisantams, kenkė- 

nesa. kad nors streikų šį- i tas pastebi, kad patys vokie- jams ir priešsovietiniams
met buvo daug mažiau negu čiai prisipažįsta, kad iie elementams ištremti. Antrą
pernai, vis dėl to per pirmu- savo tikslų šioje srityje dar valandą išvykau į Žaliojo į
tini šių metų bertainį dėl toli gražu nesą pasiekę. Kalno rajoną. Suimtuosius

Kiekvienam vokiečiui užde- atidavėm pagal parašą.’’ Ir 
dama pareiga kovoti už vo- daugiau nieko... 
kietybę. Komisaras Šomov, kuris

-------------- uoliai užsirašinėja, kiek jis
Fort Point kanale, tie5 išleidęs už pusę svaro deš-

BO DIENU.
Karo Darbų Taryba pra

streikų buvo sugaišta 332,- 
000 žmogaus darbo valan
dų. Pernai, kuomet komuni- 

tokią štai dirbo Hitlerio naudai ir 
kurstė karo pramonėj strei-

—Maike. aš nusirašiau iš kus, per tris piimuosius mė- 
“Girtuoklių Gadzinkų.” ale nesiūs buvo sugaišta. 384,- 
sakau, kad tai mano paties 000 žmogaus darbo va- 
parašyta Matai, dabar to. landų

South Stationu. šį panedėlį ros, aukščiau cituotomis ke- 
rastas nuskendęs žmogus, liomis eilutėmis tepažymėjo 
Nustatyta, kad tai buvo tu- didžiausią lietuvių tautos 
las McDonough gyvenime tragedija!

Laikas buvo susirtipinti trobelės sieno
jais. Žiemos kelias rengėsi pabėgti, o su 
medžiais dar nei vienos rogės neisuko į 
meistro kiemą. Iš pradžių nesiskubino 
meistras. Dar užteks laiko. O paskui nulė
kė į vienas miško varžytines, i kitas—nie
ko nelaimėjo. Sunku buvo meisro per žie
mą suliesėjusiam kišeniui rungtis su ūki
ninku išsipūtusiais kišeniais, kuriuose 
skambėjo sidabras ir auksas už pai duotus 
kviečius

i
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Raudonojo Kryžiaus Darbuotė
(tiur. “KeL* Nr. 18)

Ką Raudonasis Kryžius 
veikia? ; ,

Jo veikimas yra dauge
riopas. Jo veikimo sritis yra 
plati—visas pasaulis.

Jo pagalba šiandien yra 
reikalinga visuose karo

lieka savanorės 
merginos atsiųstos 
donojo Kiyžiaus.

Pirmoji pagalba.
Nuo 1910 metų Raudona

sis Kryžius pradėjo teikti 
'piimają pagalbą. Iš pra- 

moterys i^džios darbas buvo sunkus, 
Kau- nes ph miausia reikėjo su- 

Su tuo įasti būdų tokiai pagalbai 
jau yra, teikti. Patobulinus budus, 

jieškoti ir aukotojų.

Madagaskaras, Kur Britai Pralenkė Japonus

darbu jos bendrai 
susipažinusios per naminius tfcko
kursus. Paskui reikėjo surasti žmo-

Kur ir kuomi savanorių nių, kurie galėtų pirmąją
___ pagalba prasideda ir kur ji pagalbą teikti. Nois ir pa-

frontuose, kaip armijos je- ‘ baigiasi, butų sunku pasą- maželi, bet progresas ėjo vis 
goms, taip ir iš civilių žmo-!kyti. Vienos Raudonojo pirmyn ir pirmyn, 
nių nukentėjusiems. Tokiu i Kryžiaus darbuotojos dėvi Pereitais metais pii mo- 
budu jo veikimas yra neap-įpiĮką uniformą ir atlieka ;-jos pagalbos davėjų užsi7 
sakomai platus ir įvairus. įveik nursės (R. N.) darbą, registravo 577,267. Jie yra 

1. Veikimas prie armijos:j kitos siuva, mezga, vinioja, paprasti žmonės, susidomė- 
Raudonasis Kryžius rūpina- i lanksto, daro kas joms nu-įję sveikatos apsaugos reika- 
si sveikata ir gerove visų ka-i*0^^- . 1 ligoninei. kada Jais, ar tai butų sau, ar ki-
reivių. kur jie nebūtų, ir jųiVPr® pasidaro stoka šios ru- tam. Nežiurint kaip maža 
šeimynomis namie, kuriems i fies. darbininkių, ji tuojau ar didelė būna nelaimė, nu-į 
jis teikia ir patarimų ir tie-, . eiPlasl Plie K. sky-įmanant ką daryti, daugi 
sioginės pagalbos. ‘ : riaus- .° pastarasis žino iš gyvybių būna išgelbėta.

Dabartiniu laiku daug vy-isaYP rekordų, kur tokios pa- £ja pi įklauso kreditas pil 
ių yra pašaukta Į karo tar-!^a ~°s.ras^1 ir pagelbėti h- mosios pagalbos davėjui, 
nybą. Paėmimas žmogaus Į; &oninel- „ Raudonojo Kryžiaus pa-
araiiją dar ne viskas. Dau-! 4. Kraujo “bankas”: Rau- stangoms
gelio jų naminiai reikalai * donasis Kryžius dabar pra- Pirmosios pagalbos davi- 
lieka nesutvarkyti. O tie rei- dėjo rūpintis kraujo “ban-. mas nelaimėje šiandien pa
kalai būna visokie: vienas ku”. Kraujo “bankas reiš^Jsidarė visų bendras reika- 
palieka šeimą, kitas—turtą, kia kraujo taupinimą grei- jas> Nelaimių su automobi- 
trečias — biznį, ir taip to-į tajai pagalbai. Reikalui liais ant kelių įvyksta daž- 
liau. Raudonasis Kryžius čia i esant, tokis kraujas buna^į įr daug. Tam tikslui 
ateina į pagalbą. Dažnai kį-l greitai įleidžiamas kitam Raudonasis Kryžius dabar 
la naujos problemos. Jeigu,1 žmogui, dažnai gyvybės iš- pampino daug pirmosios 
pavyzdžiui, kas iš namiškių gelbėjimui. pagalbos punktų beveik
sunkiai suserga ir yra reika- Kraujo ėmimas ir taupi- prie visų didesnių kelių. Jų 
las kareiviui pasiliuosuoti , nimas tebėra dar naujas da- galima rasti prie šalikėlio 
ant dienos kitos iš tamy- Iykas. Metai kiti atgal krau- užeigų, prie gazolino stočių, 
bos. Raudonasis Kryžius čia jo davėjai būdavo tik prie prie policijos signalų. Jeigu 
ateina į pagalbą. Jis čia bu- vienos kitos didesnės ligoni- žmogus nors kiek nusimano 
na tokiu tarpininku, kuris nės. Reikalui esant, juos pa- apie pirmosios pagalbos da- 
suranda galimybių kareivio šaukdavo, paimdavo reika- vimą nelaimėje, jis yra la 
pasiliuosavimui ir susisieki- lingo kraujo ir įleisdavo ki-
mui su namiškiais. tam žmogui. Vėliau kraujo

Daugely atsitikimų na- davėjai buvo organizuojami 
miškiai — tėvai, broliai, se- prie Raudonojo Kryžiaus ir,
servs, moterys — rūpinasi, . reikalui esant. RaudonasisĮ Raudonasis Kryžius todėl 
kad nuo savo mylimųjų jau' Kryžius pristatydavo krau-Rūpinasi, kad visur turėti 
per figą laiką nieko nebe- jo davėją į ligoninę ant pa- : pirmosios pagalbos davėją, 
girdėjo ir nebežino, kur jie reikalavimo. Dabar kilo' . „ ».
yra ir ar da gyvu? Raudona-į naujas sumanymas, kraujo) **«<■<?»*>
sis Kryžius tokiems pagelb- “bankas”. Šitą darbą Rau-;

šis žemėlapis parodo Madagaskaro poziciją Indijos Vandenyr.e. Jis randasi žemėlapio apačioje, kairiajame kampe. į dešinę nuo Pietų Afrikos. Madagaskaro sala priklauso Francuzijai. bet pereitą sąvaitę ją užėmė Anglijos kivynas, nes buvo žinių, kad japonai ruošiasi tenai susikraustyti. Franzuzai priešinosi anglams kelias dienas, bet paskui pasidavė. Kaip matosi iš žemėlapio, pro Madagaskarą eina Jungtinių Valstijų ir Anglijos laivų keliai. Jeigu japonai butų Įsitaisę tenai savo orlaivių ir submarinų bazes, mūsiškiams laivams jie butų didelis pavojus. Dabar gi Madagaskaras bus mūsiškiams laivams ne pavojus, bet apsauga. Tai yra neapsakomai svarbus strateginis laimėjjmas.
Tarptautjnio Raudonojo, 
Kryžiaus dabar priklauso 
63 šalys.

Per Tarptautinį Raudo
nojo Kryžiaus Informacijų

SCRANTON, PA. 
Išleistuvės.

BALSAS IŠ ŠKOTIJOS. 
Negali prisiųsti prenume

ratos už laikraštį.Vincas Pipiras, kuris prie’ o - .. ... - T, ,Jackson streeto turi salina, , R383“.15 * Kal'
Biurą kartais galima susi- buvo surengęs gražias išleis- įelhan 10 mlestebo. Prane- 
siekti su karo belaisviais

lt D. 12, Point Marion, Pa.
Sveikata—Brangiausis 

Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins but Sveikais.
Gydymas visokių Ii

bai naudingas; jis dažnai 
išgelbsti gyvybę.

Ar mieste, ar laukuose— 
nelaimės dažnai pasitaiko.

priešo šaly ir perduoti jiems 
siuntinių — drapanų, čeve- 
ryku, muilo ir kitų dalvkų.

Dr. D. Pilka.

pasiėmei Raudonojo Kryžiaus jau
nuolių skyrius pamažėli pra- 
dėjo tobulėti mokyklose

vr_ j___ apie 20 metų atgal. Neilgaia: raiiuuu yra vicnasV - , .. -
tų šaltiniu, 'iš kurių kiia trukus jis išaugo ir pasidarė 
daug ligų.'Ypač dažnai juo IraudonT. Kryžiaus sky- 
užsikrečia kareiviai nuvykę rlus mokyklose. Pei eitais 
i nežinomas vietas. Kariuo
menei dažnai tenka apsi- j
stoti ten. kur nėra švaraus Jokiai ir Raudonajam 

rūpinasi turėti savo žiniojej vandens ir nėra kur jo gau- Kr>’z.lul padedant, \aikai 
tinkamai pamokintų nursių,įti. Kokis vanduo tinka ma- kasdien mokinasipagrindi- 
kad reikalui esant jos galėtų1 iajams ar Sumatros gyven- my. ^^khų apie sočiau 
duoti pirmosios pagalbos tojams, toks gali buti liga “y'eni™ą- . ..
nelaimingiems, ar tai butų' bostoniečiams. Iš vandens Raudonojo Kryžiaus kur- 
karo frontas, ar tai butų ei-kodėl atsitinka daug susirgi- -V* neapsakomai nau- 
vilė rezidencija, ar tai butų mu. Raudonasis Kryžius čia fingl Jaunuoliams — ne tik 
žemes drebėjimas, potvinys veikia kartu su sanitarine
ar kitokia nelaimė. sveikatos divizija prie armi-

Raudonasis Kryžius ne ’ jos, kad apsaugoti kareivius 
tik jieško nursių, bet ir pats į nuo nešvaraus vandens, ku

sti šitas bėdas išrišti.
Prie karo ligoninių Rau

donojo Kryžiaus socialis pa- 
tarnavin5as yra kibai -zysnus 
—kam laiško parašymas, 
kam knygos skaitymui pa- 
rupinimas, kam sveikėjimo 
padrąsinimas

2. Nursių parupinimas: 
Raudonasis Kryžius nuolat

donasis Kryžius 
ant savo pečių.

5. Epidemijos ligų

metais jaunuolių skyrius 
siekė arti 10.000,000 narių.

savo naudai, bet ir šalies 
gerovei. Nelaimingais atve
jais vaikai paprastai būna 
geri žinių perdavėjai, žval
gai ir kelrodžiai.

Pagalba kitoms šalims.
Raudonojo Kryžiaus pa- 

,a_ galba kariaujančioms ša- 
’ į lims pereitais metais žymiai 

padidėjo. Kas 6 sąvaitės 
siunčiamas laivas st

tuves šavo" broliui Stasiui įsu’ kad “Keleivį” gaupu ^££*1tuvės -avo oronui, Stasiui k . . j . .. ,.>mig ir is. Joj< telpa 311 vard„
Pipirui, kuris buvo pasauk- t.. J r .. J1,S man Pa. visokių augalų lietuviškai, angliškai

i armiia T iotiivin Tėliu tinka, nes Zlllilll kas dedasi ir lotyniškai, ir paAiškinimai kokias
, b • ... . 1 ” ' Amerikoie ir ka tenai veikia ,”ra* ir ka*P r^ikia vartoti,bo salėj buvo įskelta smagi t?1" . . M l«nai veiKia (Prašau iš Kanados štampų nesiųsti

- lietuviai, tik labai man ne- Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 

siųsti Money Orderiu, arba 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-) 

P4UL MIKALAUSKAS 
124 W. 9-th Street,

SO. BOSTON. MASS.

vakarienė, kurion buvo pa-i 
kviesti

Ar Bus Chicagoj
Naujas Laikraštis?

Chicago, III.
Chicagoje randasi tryš 

lietuvių dienraščiai ir vie
nas sąvaitraštis; rodosi,- 
reikėtų užtekti jų. Bet lietu
vių tarpe jaučiamai kažko
dėl, nepasitenkinimas esa
mais laikraščiais. Vienas jų 
tarnauja Maskvai, kitas Ro
mai. trečias irgi negali vi
siems įtikti. Vienas tų mal- 
kontentų man pasakė: “Jei
gu ne ‘Keleivis’, visai netu- 
<ėtume gero pasiskaity- ypatiškai.
mo...” Kitas vėl guodėsi: ---- ——
‘Ot, kad tokį laikraštį Chi
cagoje turėtume kai buvusi

duoda naminius praktiškų ris dažnai būna priešo už 
r.ursių kursus. Tūkstančiai • nuodytas.
moterų, vyrų ir merginų paeaiba „-laimėsekasmet ima tuos “Red Cross Pagalba nelaimėse.
Home Nursing” kursus. Ke-! Nuo savo gyvavimo pra 
liatas ar keliolika tokiu pa- <lžios Raudonasis Kryžius 
mokų jas supažindina beiįhuvo šauktas ir davė pirmo-
pamokina supranti pačius -k>s pagalbos ranką virš : • • rpikmpnimįe : +o.-
svarbiausiiri dalvkus, kaip 2.800 įvairių šalies nelaimių i f.1 1 . .e ., , ; -
reikia duoti greitąją pagal- atitikimuose. Skaitant P'ni-i„a^rieiti'Raudonasis K™ 
bą reikalui eSnt ar taiTe- gaiš, pagalba siekia viršį-KpT

Šaknimis, 
iedais. Sėk-

11* 6 svetimtaučiai negaliu nusiųs- i „^riaoMą siųsti Money Orderiu, arba

jaunuoliai, kurie kartu išva
žiavo j armiją.

A. Tuskevičius.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui draugės, 
turi but teisinga ir gražiai atrodanti, 
turto kad ir neturėtų, bet norėčiau, 
kad svaiginančių gėrimų nevartotų. 
Aš esu 46 metu vaikinas; tūrių gerą 
biznį ir turiu pinigų, gyvenimas pro
tingai moteriškei butų užtikrintas. 
Su laišku prašau prisiųsti savo pa
veikslą. į rimtus laiškus atsakysiu ir
paveikslą reikalaujant grąžinsiu.

P. L. A.
731 N. Clark sirect,

(1)
Chicago, III.

ti prenmeratos. Jau ban 
džiau kelis kartus įvairiais į 
budais nusiųsti užmokestį, 
bet visur atsisako pinigus ; 
siųsti užsienin. Bandysiu da } 
sykį, jeigu nepavyks, tai » 
reikės laukti kol karas pasi- » 
baigs. Prašau nebijoti, aš 
atsilyginsiu labai gražiai 
prie pirmos progos.

2. VilunAa RuSC&A,
Išrandavoju Furn i šluo

tus Kambarius.

Reikalinga Gaspadinė
Prižiūrėt 3 ypatų šeimyną, visi su

augę. sunkaus darb.i nėra. nereikia 
skalbti drapanų. Klaust laišku ar

August Pakulis (1) j 364 Ejm st., 
Brooklyn. Conn. ; ____________

Geras kambarys ženotai porai !*■ 
vaikų arba pavieniui vyrui ar mote
riai. Mano vyras mirė, turiu per
daug kambarių. Matyt galima vaka- 

jrais nuo 7 iki 9, dienomis dirbu. (0) 
Mrs. Mary Yusko

New Britain, Conn.

Petronėle Lamsargienė

iT . . » a, v BUCERNĘ, (skaitomas gražiausiasLietuta ... Šėmas OU\O mo- Storas Latvrence). tirštai apgyven- 
kvtas vyras, kad tiek daug centre, kampinis namas, pa-

gei'U 1'aStU prirašydavo... jr išdirbtas per 22 metus. Parduodu 
Kai kas galvoja, kad reikėtų n$? t.uTiu- -ana sutaupų—re-
‘Keleivi parsikviesti 1 Chi- .jonas saįcavičius <9> 
?agą. “Keleivis” nors kuni- 298 r«rk St.. L*»rence. Mass.

gus gerai , aakėja... Sveikūta-TurtoS
Reikia pastebėti, kad ne- .. t . .. t . .1 ’ . . Netekus sveikatos, nemiela nei gyF-

kai- vent. Turtuolis atsižada ir turtu, kad

PARDUODU ' Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
jre.n£tą GROSERNĘ--į ponotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.

' Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimu ir busit patenkinti. (-) 

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

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

i ALEXANDER’S 
! CASTILE OLIVE OIL 
! SHAMPOO Jį-
• padarytas iš tikre-
• ia Castile rnaOo.
1 U. S. P. Išplauna 
{ pleiskanas ir viso- 

į I kius kitus nešvaru- 
} mus ir sustiprina 
J odą. 50c. už bonką.

• ALEXANDER’S HAIR 
j REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančią Vaistą 
} Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 

1 1 plauką šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už banką.
{ Pasižymi savo gerumu. Pęįgiun- 
I čiam per Paštą į visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.
t Į 

i t • 
t

rjf;

-
i

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

ueros jifdv. namo «t orrwo

laimei ištikus kelionėje, ar 144,000,000 dolerių. igalbos*
1941 metais įvyko 149 di-. l. Vietinis skyrius davė 

metais desnės nelaimės, kuriose chirurgijos reikmenų ir dra- 
paruo- nukentėjo apie 217,000 bužių.

šė virs 5,000 nursių armijai žmonių ne iš savo kaltės. Iš 2. Už 21,000,000 doleriu 
ir laivynui. Nursių ‘rezervas tų didesnių nelaimių buvo į (žmonių sudėtų pinigų) bu- 
prie Raudonojo Kryžiaus sekančios: ugnies—49, po- vo nusiųsta įvairių prekių, 
paprastai siekia į 20.000. tviniai—41. audros -s- 28, Į 3 Pridėtas geras priedą? 
Pereito Europos karo reika- ekspliozijos—11, viesulai— j y valdžios iždo. 
lams Amerikos Raudonasis 7, ir keliatas kitų. Šitų ne- visų surinkdų Raudo- 
Kryzius parūpino apie 20,- laimių išlaidos padengia- nojį Kryžiaus auku. dides- 
000 nursių; dabartinio karo mos iš “roll call” ir iš spe- nė pusė eina Anglijos nau- 
reikalatns reikėsią daugiau cialiai sudėtų tam tikslui au- ^’ai. Bet aukos pasiekia ii 
negu dusyk tiek. kų. šitose nelaimėse Rau- kitas šalis.

Apart karo reikalų, vie- donasis Kryžius davė mais- .
šoji sveikata namie taipgi tą, drapanas, pastogę, medi- i Raudonasis Kryžius Tarp- 
reikalauja nursių pataraa- kalę pagalbą ir padėjo žmo-i tautine draugija, 
vimo. Pereitais metais Rau- nėms sugrįžti vėl į normalų Kaip žinome, Ameriko 
donojo Kryžiaus nursės da- gyvenimą. Raudonasis Kryžius yra su-
vė pilną priežiūrą 317,759 Dažnai kįla klausimas, sirišęs su Tarptautiniu Rau- 
nelaimingų atsitikimų. kas yra nelaimė? Nelaimė donojo Kryžiaus Komitetu

3. Savanorių pagalba: gali buti bet kuri aplinkybė. Per tarptautinį komitetą A- 
Raudonojo Kryžiaus pagal- į kurią žmonės patenka ir merikcė Raudonasis Kry- 
ba prie ligoninių lošia svar- rukenčia ne iš savo noro, ne žiu? kartais gali pasiekti sa- 
bią rolę. Prie didesnių liero- iš savo kaltės. Kur Raudo- vo tikslų ir priešininko už 
ninių, ar tai ios butų milita- nėjo Kryžiaus pagalbos bu- imtuose kraštuose. Ženevo 
rinės ar civilės, paprastai r.a šaukiamasi, nelaimės nutarimu. Tarptautinis Rau 
reikia labai daug raiščių, paprastai būna didesnio donojo Kryžiaus Komitetą:

mąsto. Jose papi-astai nu- yra neitralė įstaiga ir veikte 
kenčia ir žūsta daug žmonių, visų naudai lygiai. Prie

susirgus namie. 
Pereitais 1941

Raudonasis Kryžius

nų. šitą darbą paprastai at- 
šiuvinių ir kitokių reikme-

girdėti . taip lietuvių
bant: “Ar tu skaitei tą ir tą tlk !'ut sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu į 

. . , įvertiru sveikatą ir ją brandini, tai
Vietiniuose laikraščiuose prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus. 1
Tačiau dažnai tenka išgirs- K-jr tai: rc-jmatizmą , rankų, kojų
ti: ar skaitei Keleivyje .... rankų-kojų tirpimą, diegulius, tuojau
Ot, tai gerai pliekia komu- MnšrrFt: DJ gal,ngos į. ’ . ' . , MOSTIES, sudarytos ls daug skirtin- | ruuKa»u>i, K*-wwig»«-nistus... lai gerai užvažiavo gų gamtos elementų iš tolimų svieto viai ir baltgalviai. Prisiunčiu į visas 

L« Turbut tas “Ke- kraštu, girių, visokių medžių aliejų, dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą, 

redaktorius labai

.Juodgalviai, rudgalviai, geltongal-

eivio gą šilumą, šildydama kaipo saulės
mokytas, kad moka taip ge- !
'ai rašyti... smo Galinga Mostis tūkstančiams

pagelbėjo, pagelbės ir tamstai. GA-
Kalbant apie laikraščius, rantuojam, kad, pavartojus kelis 

vienas chicagietis anądien ”
pasakė: 'Duočiau šimtinę, Kaina: 1 ouncas—75c. 3 ouncai

ieigU kas pradėtų leisti geią Aplaikom šimtus laiškų su padė- 
laikrašti Chicagoje.” kavonėmis iš skirtingų pasaulio kraš-

1 tų, kuriems pagelbėjo. Klauskite vi-
Tokiu išsireiškimų tenka sada ta'P deken’s ointment.

. •_ t________ _  PASARGA: .Jeigu nori palaikytigirdėti taipe daibo žmonių, tikrąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
karpė profesionalų ir tarpe sėkmės. Ui visada klausk Uip: DE- 
-tivnioinn KEN’S OINTMENT ir neklausykite
’lZmenų. nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir

_r. , . . . . siūlytų.vienas biznienus ISSil'eiS- Visada žiūrėkite, kad but užrašyta
;ė, kad jisai duotu $1,000, di*ken;s ointment, tai tik tada . .’ . J ... .‘•'I. z-,, • aplaikysite tikrąją Deksnio GalingaieigU kas pradėtų leisti Chi- Mostį. Parsiduoda visur.

GEO. BENDORAITIS 
320 Wilson st, Waterbury, Conn.

TIKRAM MCIVMEDUS
(100% PURE HONEYi

Maistui
Vaistams 
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ

fitmta* (Merių 4ov»nų. kuris įrodjr*. jag !te 
mrdu* r*ca tikras bkhų metju

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR ROMIOMIS

tikroValgyklose ir Tavernose reikalaukite 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų 
geras. alus. Vestavėms, ar parims, 
kitę Brockert’s XXX Ale, svečiai jnomi bos patenkinti.

BROCKERT BREWING C0.. Ine.

?agoje toki laikraštį, kaip 
‘Keleivis’’..

Dagi tarp Amerikoj gi
musių lietuvių matosi dau
giau palinkimo skaityti “Ke- 
’eivį,” negu Chicagos dien- 
aščius. 0 tarp senių vicados 
šgirsi: “Na. reikia pažiurė- 
i kaip ‘Keleivis’ tarkuoja 
kunigus...” arba “kaip fai- 
uojasi Maikis su Tėvu...”

Gali but. kad Chicagoje 
?ims naujai lietuvių laikraš
tis. Patrimpas.

DEKEVS OINTMENT CO.. 
HARTFORD. CONN. 

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

2.ILI PLAUKAI
I Prašalink ŽILUS PLAUKUS 
1 ant visados. Vartok

ROXY FOR GRAY HAIR
} Naujas išradimas sugrąžins plau- { 
l kų spalvą taip kad atrodys natų- ♦ 
J rnliški į trumpą laiką. Su prisiun- { 
J timu $1.50.

ROXY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVĖ 

CHICAGO, ILL.

lietovttko 
ir tikrai

TELEFONAS 
Worceater—5-4334

SI LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Ma^a.

1410 Columbia Road, 
TeL SOUtb Boston 2271.



BeSlaš Puslapis No. 20. Gegužės 13 d., 1042 m.

Motoms Pasiskaityt
AT eWDTT7 TITADVA

INDIJA PAVEIKSLUOSE

8Į SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE.

i!

TAI NE ARGUMEN- Ar ji vėl pirks kitą vvra
TAS, BET ŠMEIŽTAS. už tuos pinigus, nežinia. Gal
“Keleivio” No. 17 tūla Sos Iekcijos užteks'

A. M., atsakydama i K. J. Kodėl pirkėja taip bran- 
pastatytą klausimą, išpylė giai mokėjo už nudėvėtą 
visą savo tulži. Ji sakosi ge- trečiarankį vyrą, sunku su
lai pažįstanti K. J. ir “ži
nanti” jo nedorą gyveni
mą: žinanti kad jis lindę? 
prie našlės, ir tt.

Toks raštas parodo tos 
moterėlės silpnumą, nepri-
-ilaikymą etikos, nei doros 
Tai yra šmeižtas, o ne rim
tas atsakymas i klausimą: 
“Kodėl Moterys Myli Žiau-• 1 Tnūs v yrus.

Daug metų jau negyve
nau su lietuviais, ir daba: 
su jais negyvenu. Su lietu 
viais susitinku tik biznic 
reikaluose, tai ir viską*.

Tokių moterėlių, kaip 
A. M., kurios nepamatuotai 
šmeižia savo vyrus, mačiai 
daug. Esu pastebėjęs mote
rims, kad jos nešmeižtų ii 
neniekintų savo vyrų prie 
svetimų žmonių.

Klausimą pastačiau, “Ko
dėl moterys myli žiauriu: 
vyrus?” Kad jos tokius my
li, esu patyręs žiūrėdamas ii 
šalies. Nereikia būti vedu
siu ar taip gyvenančiu si 
motere, kad žinoti vedusių
jų gyvenimą.

Esu kalbėjęs su lietuviai? 
ir svetimtaučiais daktarai? 
ir advokatais. Taipgi teko 
kalbėtis su psichologijos 
profesorium, kodėl motery? 
mvli žiaurius vyrus. Prie iš- 
vados nepriėjome.

Teko kalbėtis su ameri
konu daktaru, kuris yra pa- 
įašęs kelias knygas moterų

prasti. Gal po laiko ir ji gai
lėsis.

Mes saviškius gavę už 
dvka, kartais dar ir su ke- 
iais tūkstančiais priedo, re- 
ai kada būnam jais pilnai 
įtenkintos. Jei už juos 
nums reikėtų mokėti po 
15.000. tai beabejo didžiū
ną būtumėm senmergėm. 
}al butume... jei $5,000 ne- 
urėtume. Kapse.

BUKIME GEROS NUO
TAIKOS.

Vienas senovės išminčius 
įasakė, “kad niekad nerei
kia daryti svarbaus sprendi- 
no, būnant prislėgta nuo- 
aika. blogame upe.” Nusi- 
ninimas yra menkas pata- 
ėjas rimtą gyvenimo va- 
andą. Kad ir kažin kaip 
irislėgtų vargai ir nelaimės 
—niekada nereikia nusi
ginti, netekti vilties. Prie- 
ingai. tik tas nugali sun kū
nus, kuris pajėgia išlaikyti 
•altą protą ir gerą nuotaiką, 
tad ir didžiausios nelaimės 
aiku Linksma šypsena dau
giau padeda, negu paniuru
si, raukšlėm išraižyta kak- 
a. Susiraukęs veidas ir ki- 
iems gadina nuotaiką ir be 
■eikalo Įtempia nervus.

Nusiminimo valandos dar
bas niekad negali būti val
ingas. O tuo labiau reikia 
/engti daryti tokiu laiku di-

klausimu. Jis pareiškė, kad iesnės svarbos žygius.
tiktai moterys gali atsakyti 
i tą klausimą — kodėl jos 
myli žiaurius vyrus.

Tasai daktaras buvo pa
kėlęs panašų klausimą ii 
p.merikonų spaudoje, tačiau 
atsakymo negavo.

Taigi, kuomet “Keleivy
je” moterys pradėjo rašyti 
apie vyrų blogumus, pasi
naudodamas proga ir aš pa
kėliau šį klausimą, many
damas gai lietuvės moterys 
bus gudresnės už ameriko- 
nes ir atsakys, kodėl jos my

Reikia pasistengti nusi- 
ninimą išblaškyti, nusira- 
ninti, atgauti dvasios links
mumą. Pragiedrėjus dva
siai, pati nelaimė atrodo žy
miai menkesnė, ne tokia di- 

į .lėlė, ne tokia skaudi. Ir 
ž.mogus, kuris nusiminimo 
vedamas galėjo padaryti 
'įeapgalvotą, pavojingą žin
gsni. šypsodamasis atranda 
visai naują, tinkamą kelią iš 
nelaimės išbristi. Gera nuo- 
aika net ir nelaimėj yra 
oats geriausis ir brangiau-

li žiaurius vyrus. Vietoj at-jds padėjėjas ir draugas!
Kūjų Vincas. 

PADĖKAVONĖ.

-akyti į klausimą, ponia A.
M. papylė kibirą srutų.

Dėl argumento: jeigu a?į 
ii bučiau tokė nedoiėlia. I philadelphiečiai, pas ku- 
kaip A. aL rašo, tai tas Juk riuos aš nesenai viešėjau, 
neatsakytų į klausimą. A. M. Į niane taip puikiai priėmė ir 
šmeižtas parodo, jog mano į pamylėjo, jog aš nekuomet 
pastatytas klausimas patairi o nepamiršiu. Genis laikus 
Lė jai ant koi no. Taii pana-i tyrėjau pas Kurtus, Potus. 
su į posakj: Vagie, kepuie i Vedei-į ir kitus. Visiems už 
dega. ;. K. J. tarju širdingiausią ačiū.

M. Janionienė.KIEK YRA VERTAS 
VYRAS?

KELEIVIS, SO. BOSTON

Viršuje paduotas žemėlapis parodo visą Indiją, kuri pati nekariauja, bet kurią aliantai 
stengiasi apsaugcti nuo japonu okupacijos. Japonai turi jau užėmę Prancūzų Indo-Kini- 
ją, Thailanda (Sijamą) ir E.:rrr.ą. iš kur jie laba r veržiasi Indijon. Indija yra svarbi 
aliantams šalis ne tiktai savo turtais, bet ir tuo, kad per ją rabar eina labai svarbus du 
strateginiai keliai, kuriais pristatoma karo pagalba Rusijai, kaip parodo balta rodyklė 
viršutiniame kampe iš kaires, ir Kinijos Respublikai, kaip parodo rodyklis i dešinę pusę.

Ši nuotrauka parodo Indijos gamtą, kuri yra labai turtinga geležies, švino, mangtano, 
tungsteno, cino, anglies, aliejaus, cinko ir aukso šaltiniais, šitie gamtos turtai labai reika
lingi karo pramonei ir japonai labai norėtų prie jų prieiti. L’ž tai gi aliantai daro viską, 
kad japonai negalėtų tom medžiagom pasinaudoti.

Ši nuotrauka parodo Indijos moterys prie laukų darbo. Indija yra žemės ukio šalis ir mo
terys tenai sunkiai dirba. Jos aria. sėja ir javus nuvalo rankomis. Indija eksportuoja kvie
čius, miežius, odas, arbatą (daugiausia iš Cylono salos), medvilnę, ryžius ir gumą. Dabar 
tuos daiktus ima daugiausia Anglija.

KANDYS PRADEDA PUOLIMĄ. KAIP NUDAŽYT 
LAIPTUS.

TRAGINGAS ĮVYKIS RASEINIUOSE
Gauta žinių apie tragingą 

šešių lietuvių jaunuolių, Ra
seinių gimnazijos mokinių, 
likimą bolševikų okupacijos 
metu. 1941 metų vasario 16 
dieną, Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių proga, 
gimnazijos mokiniai, lygiai 
kaip ir visa Raseinių visuo
menė, pagaliau, ir visa lietu
vių tauta, surengė, kaip pa
jėgdami šių brangių sukak
tuvių paminėjimą. Tuojau 
po to Čeką pradėjo baisiau
siai siausti, ypatingu Įnirši
mu puldama suiminėti Ra
seinių gimnazijos mokinius. 
Jų buvo suimta kelios de

bolšeyikiniai čekistai jam 
neleisdavo naktimis miego
ti. Per kelias sąvaites jam 
buvo duodama valgyti tik
tai vieną kartą į dieną. Kai 
jaunuolis vis dar nesutiko 
pasirašyta išgalvotą kaltini
mą, jog jis rengęsis nušauti 
gimnazijos mokytoją, dės
čiusi Bolševikijoe konstitu
ciją, tai jis buvo pastatytas 
prie sienos. Vienas čekistas 
ėmė ji spardyti ir kumščiais 
daužyti į veidą. Krauju ap
sipylęs, Paulius Žyvatkaus- 
kas parkrito. Vėliau į tą 
kambarį buvo atvestas kitas 
gimnazistas — Petras Sal- 

• da,' irgi kruvinai sudaužytas.
šimtys. Po ilgų tardymų kai• Matomai, Saida buvo jau 
kurie gimnazistai buvo pa- Į tiek čekistų prikankintas, 
leisti, tačiau esama žinių, i jog jįs čia pat patvirtino, 
kad keli jaunuoliai prievar- pad Žyvatkauskas tikrai tū
ta buvo užverbuoti i šlykštų įėjęs revolveri ir bolševikini 
Čekos agentų darbą. gimnazijos mokytoją tikrai

šeši gimnazistai betgi pa- norėjęs nušauti, 
siliko ' kalėjime, būtent, to visi trys gimnazistai
Aleksandras Glaudys, Vy-ilurėjo būti netrintus teisia- 
tautas Grybas, Vladas Če-'mi- Tiktai kilus karui, jie įs- 
uas, Paulius žyvatkauskas, Į^lbė.io ir išvengė kator- 
Petras Slada ir Izidorius ffos Bolševikijoj, kur, kaip
Kepuraitis. Tiktai trims šių 

'jaunuolių pavyko po dau-, .... 
giau kaip 4 mėnesiu kalini- mokiniai, 
mo išsigelbėti, kai prasidėjo 

ikaras rytų Europoje. Trys 
gi: Vytautas Grybas. Vla
das Čepas ir Izidorius Ke- 
puraitis dar anksčiau buvo 
išvežti iš Raseinių kalėjimo 
į Maskolijos katorgą.

Vienas suimtųjų, o vėliau 
išsigelbėjęs Paulius Žyvat
kauskas, iškalimas keturis 
mėnesius ir vieną sąvaitę, 
pasakoja, kaio bolševikai su 
juo elgėsi kalėjime. Jis bu
vo tardomas ištisas naktis.
Siekdami nelaimingąjį vai
kiną morališkai palaužti,

u buvo sakyta, išsiųsti kiti 
trys Raseinių gimnazijos

FC^ICTORY 

BOT
UNITED 
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STAMPS

BUK SVEIKAS, TURTINGAS, GALINGAS
Aš atėjau pas tamstą šiandien su žinia, kuri bus jums instrumentas 

isrovimui šaknų, ičūrfss kenkia tamstos sveikatai ir snviltana gyvenimui— 
aš pasiūlau tamstai RAKTĄ I GYVENIMĄ. Juomi galėsi atsirakint vartės 
Į laimingesni gyvenimą. turtus ir sveikatą. Raktas senai turėjo būti lietu
vių kalboje, kad lietuvis galėtų atsidaryti kambarį, kur mirtys buvo per 
amžius paslėptos. RAKTAS Į GYVENIMĄ, gal tamstai padarys stebuklus.

Paprastas žmogus vartoja tik 10ę> sa
vo protavimo, o 90', miega. RAKTAS ) 
GYVENIMĄ išbudins iš miego užsiliku
si ir pavargusį protavimą. Kelis sykius 
perskaitęs, pradėsi suprasti save ir ki
tus. O kaip vartoti pasekmingai savo 
protavimo pajėgą, sužinojimui kaip daug 
klaidu ir nelaimių įvyksta gyvenime dėl 
nežinystės. Daug nesupratimų ir nesma
gumų įvyksta. Vyras pykstasi su žmona; 
tėvai pykstasi su vaikais; brolis pešasi su 
broliu; kaimynas pykstasi su kaimynių; 
vaikinas negali priversti merginą, kad ji

Atėjus pavasariui, atgija. klazetuose. Dedant į mai- Norint nudažyt (numale- 
visa gamta. Atgija malonų sus. drapanas reikia gausiai vot) laiptus, kuriais nuola- 
ir naudingi žmogui daiktai, apibarstyti naftalina (ang- tos reikia laipioti, paran-
bet kartu atgija ir visokie ?’.škai:I naphtalene). Atsar- klausia yra pirma nudažyti mvlėtų o merpina netrali priversti, vai. 
kenkėjai. Vieni įų puola ii . / malsa vartojant, jis tik kas antrą laiptą, tąsyk kiną, kad ją mylėtų, ir t. t. viskas ta-.p

naikina musų sodus ir dar
žus, kiti atakuoja musų dra
panas. Tai visiems žinomos 
kandys. Jos pridaro eibe?
nuostoliu, jeigu nieko prieš ^)et.n.e geibiu. Klazetai is- išdžiuvę.
.____ _______ mušti cedro lentomis irgi

nedaug reiškia; bet raudono REDAKCIJOS

' ■ - *■ v v — ■ v —-•••py - -- -- - ——-- J,
gali būt geras keliems me- nedažytais laiptais bus gali- daros* nežinojimo. Knyga raktas į gyvenimą atrakins tamstai
tams. 'i ra tokių maišų da ir ma laipiot. Kada dažai ge- 
?edro sakais pakvėpintų įai išdžius ir sukietės, tąsyk

šviesos kambarį, kur prisipildę tos šviesos galėsite būt galingais ir galė
site tvarkyti žmoniškai ir linksmai savo gyvenimą. Tada basi visur tinka
mas ir gerbiamas.

Kasžin kiek yra vertas ju-i 
sų vyras? Ar jus sutiktu-: 
mėt jį parduoti kitai mote- ! 
riai už $5,000? Nekurios ga’ 
ne. o kitos, turbut, atiduotu-1 
'mėt saviškį ir už doleri.
Kaip moterų, taip ir vyrų Į 
yra visokių. Yra tokių, kurie 
nei surūdijusio skatiko nėra 
verti; vienok yra ir tokių, | 
kurių už visą milioną neati- 
duotume. Gal ne... Gaila 
kad niekas tiek nepasiūlo...
Mieste Peterburg, Ga., čigo
nė vardu Cigonti, keli metai 
atgal užmokėjo kitai mote
riai net $5.000 už savo Jo
kūbą, vienok kelis metus su 
juo pagyvenus pamatė, jog 
permokėjo, todėl nutarė jį 
vėl parduoti. Po kiek laiko 
pasisekė surasti pirkėją. Po 
ilgu derybų ji sutiko jį kitai 
l>erleisti be jokio pelno, ly
giai už tiek pat. kiek ji buvo 
mokėjusi. Džiaugėsi pirkėja 
gavus vyrą, o vynas naują; 
j ačią. vienok daugiausia p°y Walls. laimėjo $100 karo 
džiaugėsi pardavėja, kuriai bon^ už pasižymėjimą “Car 
pasisekė atsiimti visus savo 
pinigus.

laimėjo sinn

Ši 18 metų amžiaus mergaitė.

IIop”
joje.

u z
lenktynėse Texas valsti-

jas nedaroma
Štai kas reikia apie kan cef|ro skrynios, jeigu jos ak- 

dis žinoti: ijnaj užsidaro, yra nebloga
1. Jeigu vilnonius daiktu* nuo kandžiu apsauga.

padėsime vasarai neapsau- _ ..o. Netunnt

(cederizedi: tokius pirkti bus galima užbaigti liku-' Brangus Broli ir Sese! Ar tamsta žinai, kad turi didžiausį pasaulyje san- 
nevei'ta, ne? jie brangesni, sius ir laipiot tais, kuine jau dėlį, bet laikai jį tuščią. Turbūt nežinai nei kur jis randasi. Apie savo 

--------  tą sandėlį, turbut mažai težinai. Sandėlis tai yra žmogus—tamsta. Min
tys, protavimas, kurios gali pripildyti mokslu, svei
kata. turtu, didžiausiomis pasaulio brangenybėmis. 
Knyga RAKTAS I GYVENIMĄ atidarys tamstai san
dėlio duris, į kurį galėsi pradėt krauti skirtingus 
turtus. Žmogus, kuris turi sandėlį pripildytą žinoji-

■ «»•«••• m 1 • t- i - • mu’ J'S yra lairn’nK»s ir galingas. O kurks laiko san-J. Svilaimui.---Tokios lie- de‘l tuščią, tai tokio namuose viešpatauja nelaimės, ligos, skurdas ir trum-
nei tokios tuvių kompanijos Pennsyl- pa*_amz,us-

ATSAKYMAI

gotus ir jų nevartosime, tai skrvnj p(?f .,o„iei.inio ™njjoj'adį«k m ranka nė- RAKTAS I tai yra kursas, mokinimui žmonių
kandys tikrai jas sunaikins. .3 , . " - 1 .. vaniJOJ aureso po railKa n©- psKholoE-ijos. Rinkinys gyvenimui pamokų iš skirtingų kraštu ir skirtingų

Q fll0QLinOS kurio* l^'-ai^ tas ll nattaiina turim. B^t mes nemanom, pasaulinės reputacijos mokslo vyrų. Rasite daugybę gerų pamokinimų,
kasdien būna vartojamos apibarstytas drapanas gali- kad perkant iš Pennsylvani- 10 sveikatos„nurodymų: kaip vaikinas užinteresuoti:
retai nuo kandžių nukenčia, 
nes vartojamose drapanose 
susinaikina tų kenkėjų kiau
šinėliai arba vikšrai. (Se
nos, suaugusios kandys dra
panų neėda: jas ėda tik iš riausia atiduoti į tam tikrą LIETUVIŲ LAISVĖS MY-(gamtos stebuklas 
kiaušelių išsiritę kandžių -andėli (s’orage), kuri turi LĖTOJ U DRAUGYSTĖ išvardinti. Knygelė ra 
vikšrai.)

Brangiu* kailiu*.

3. Rečiau vartojamas dra
panas reikia dažnai išbrau
kyti šepečiu arba šluotuke, 
ir, jei galima, išprosyt karš-

beveik kiekviena drapanų 
sankrova. Krautuvės skaito

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS.

UZ tokia aosaugą apie $3.00 PIRM.—Juozas Macdhfi.
90(5 Prescott st., Waukeganper vasara. m.

PIRM. PAGELB—F. Sedoravičia, 
733 Lincoln st.. AVaukegan, IU.

PROT. RAST.—Susana L. Gabris.
730 McAIister avė.. Waukegan, 111.

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas,
2(5 Eighth st., Waukegan, Iii.

MUI; FAKTAI KUR TAMSTAI PAGELBĖS SUPRASTI VYRĄ AR MO
TERĮ; ILGAS AMŽIUS; MOTERIES TEISINGA MEILĖ; ŽMOGUS 

ir daugumas kitų dalykų, čia neturime vietos visos 
AKTAS į GYVENIMĄ, tai yra pirmutinė ir vienatinė 

pasaulyje lietuvių kalboje, kuri paduoda tikrus faktus ir teisingus pamokini
mus. Įsitėmykit gerai, kad už nežinojimą, kai kurie praranda sveikatą; vy- 

| ras praranda žmoną arba žmona praranda vyr%. Daugelis praranda tūkstan
čius ir milijonus dolerių už trukumą žinojimo. Knygą RAKTAS | GYVENIMĄ 

i užves tamstą ant aukšto kalno ir parodys pasauli. Dairysies, gėrėsies ir dau^ 
ką matysi ir pasimokysi. Jeigu tamsta įvertini save. savo gyvenimą, savo 
šeimą ir savo sveikatą, tai tuojaus įsigyk knygelę RAKTAS J GYVENIMĄ. 
Joje rasite labai įdomių piešinių, žmogaus minčių mechaniškumą. Tamstai 
pagelbės suprasti ir pribudinti miegančias mintis. Taip pat rasite vyrų su 
svirplio protu, daug mislija, bet nieko nepradeda veikti. Knygelė RAKTAS 
f GYVENIMĄ kainuoja, tik per trumpą laiką.Sl.OO. Jei ji butų ir šimtas do
lerių. aš manau, kad nesigailėtum. Tai yra mokslo žodžiai ir pamokos. Tuo
jaus reikalauk knygelės RAKTAS Į GYVENIMĄ, kol nepritrulome. I’ara-

7. Kandys puola ne vien 
tu prosu. Saulės spinduliai tiktai drapanas, bet ir mink-
taipgi užmuša kandžiu vikš- štus rakandus, jeigu jie ap- __
iu? ir klausinius, todėl pa- mušti vilnone medžiaga, ir FIN RAST._Emilija Kemagis Bros
♦artina dažnai išvėdinti dra- kilimus (“karpetus”). Ra- m McBniey avė., vvaukegan, m. _ ................... ................ ..
panas karštoj saulėj. Ypač kandu? taip pat reikia daž- K.ASOS.GLOBĖ.IAI — D. Laaraitis, ^sav?"vZ^7/airtr^?r”syTiu prtsiųsrrię^'dolėrj. ’o až persiuntimą 

svarbu tas padaryti prie? nai išbraukyti šepečiu, ypač maršalkos — Jonas Stoškus, mes užnK>k«si,ne-
padedant drapana* į skry- tarpe raukšlių bei kvoldų, ir M- Kernagis. Gerbiamieji: Malonėkite man tuojaus prisiųsti knygelę RAKTAS I GY-
nias ar popierinius maišu-, pribarstvti naftalinos milte- Sosirinkimai buna paskutinį nedėi- venimą už kurią prisiunčiu $-------

4. Departamentinese krau- hų. Su kilimais daroma tas tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. gth
tuvėse yra parduodami tam pats: iuo* dažnai išvalo va- ir Adamg sta.. Waukegan, m. 
tikri popieriniai maigai, i cuum “klyne, iu" ir pabars- . ,rb. ttlp
Kuriuos galima *uaeti gan i to naftaiina. Po apačia taip- sv. jonui gaiva. Drama vienam- 
daug drapanų. Maišai užsi- gi reikia pabarstyti nafta-

įdaro aklinai ir pakabinami lino®. akaityti..................................... kc

Vardas - 

Gatvė
Miestas

RAKTAS,
Reikalingi Agentai.

P. O Box 666,

Valstija

Newark, N. J.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos
Žmonių Sarasas.

' *■-. _____(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kuri sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ii bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

Indija Mokinasi Karo Technikos

(Tąsa)
251. Andriukaitis, Adolfas (Petras), 36, mokytojas, gyv. vieta Kaunas, Tulpių 9.
252. Andriukaitienė, Liuda. 34, tarnautoja, gyv. vieta Kaunas, Tulpių 9.253. Andriukaitis, Ramutis, 3, gyv. vieta Kaunas, Tulpių 9.
254. Andriukaitis, Kazys (Alfonsas). 2, gyv. vieta Kaunas. Tulpių 9.
255. Andriulis, Piju*cas), 30, mokytojas, gy\. vieta Paežeriai, Pilviškiai.256. Andriukaitis, Jonas, 78. pensijonierius, gyv. vieta Kaunas, Maironio 6.
257. Andriukaitienė, Mikasė 70, šeimininkė, gyv. vieta Kaunas, Maironio 6.258. Andriukaitis. Stasys (Jonas), 42. kontraktorius, gyvenimo vieta Kaunas, Mair. 6.

284. Andziulionienė, Joana (Povilas), 31, šeimininkė, gyv. \ieta Lazdijai.285. Andziulionis, Aloyzas (Albinas), 6, gyv. vieta I>az- dijai.286. Andziulionis, Sigitas (Albinas, 4, Lazdijai.
287. Andžejauskas. Antanas (Antanas), 52. vaistininkas, gyv. vieta Plungė.288. Andžejauskienė. Irena1 (Antanas), 35, šeimininkė, gy-(Vin- venimo vieta Plungė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

LANKO BOLŠEVIKU SUŽEISTUO
SIUS LIETUVIUS.

Kauno laikraštis “Į Lais-' “Daug kauniečių organi- 
vę” rašo: Savitarpinės Pa- zuotai bei povieniui aplan- 
galbos atstovai: vyriausioje kė Savitarpinės Pagalbos 

i komiteto narys—vidaus rei- ligoninėje besigydančius lie- 
; kalų generalinio tarė jo pa-i tuvius partizanus. Daugu- 
; vaduotojas pulk. Navakas, mas lankytojų atvyko su do- 
vyr. komiteto reikalų vedė- vanomis. Organizuotai lan- 
ja? Vyt. Stanevičius, Kauno kė ir įteikė dovanas išvežtu- 
miesto komiteto pirminin- jų karininkų žmonos, ‘Val
kas kap. St. Jasiunskas irįgio,’ ‘Statybos’ bendrovės, 
vyr. komiteto propagandos į Lietuvos Banko, Žemės 
skyriaus viršininkas Ilgūnas Banko. Komunalio Banko, 
aplankė Vytauto Didžiojo ‘Dailės’ kooperatyvo, Vy-

289. Andžejauskaitė. Halina Antanas, 8, Plungė.290. Andžejauskas. Antanas Antanas). 5, Plungė.291. Andžejauskienė, Izabelė (Jonas), 63, šeimininkė, gyv. zieta Kariotiškės, Trakai.292. Anglickis, Petras (Ado- nas), 37. ūkininkas, gyv. vieta Viliotė, Židikai.293. Angiiekienė. Pulcherija. 25, šeimininkė, gyv. vieta Viliokė, Židikai.294. Anglickis, Algirdas (Pe- į eras). 8, mokinys, Viliotė.295. Anglickis. (Petras), 6. 
Anglickytė, (Petras). 5. 
Aniulis, Stasys (Karo-

vieta

Indija turi apie 389,000.000 gyventojų ir daug gamtos turtų, bet labai atsilikusi technikoj. Didelių karų iki šiol nematę. Indijos žmones buvo visai nepasiruošę šių dienų tankų ir orlaivių “blicams.” Kai dabar Indijai kilo karo pavojus, ios žmonės suskato mokintis technikos. Bet jų pramonė dar primityvė. Jie neturi nei gerų fabrikų, nei mašinų, štai, šis vaizdelis parodo indus dirbant ratus kanuolėms vežti Jie darbą atlieka rankomis ir susėdę ant žemės.

259. Andriukaitienė. Valerija(Kostas), 38, šeimininkė, gyv. vieta Kaunas. Maironio 6.
260. Andriukaitis, Milvidas (Stasys), 4 metų amžiaus, gyv vieta Kaunas, Maironio 6.
261. Andriunas, Izidorius (Antanas), gimęs 1904, tamau-įlis), 70, ūkininkas, gyv tojas, gyv. vieta Švėgždai, Pa-J Martinaižis, Grinkiškis, žaislis.262. Andriuškevičius, Pranas (Henrikas). 41. darbininkas, gyv. vieta Šančiai. Kaunas.263. Andriuškevičius. Izidorius (Kostas), 38. darbininkas, gyv. vieta Kaunas, Kapinių 8.

(Juozas), 38, šeimininkė, gyv. vieta Kaunas, Kapinių 8.265. Andruškevičiutė. Elena (Izidorius), gyv. vieta Kaunas,Kapinių 8.266. Andruškevičius, Jonas(Izidorius). 3. gyv. vieta Kau-1 Plėkščiai. nas, Kapinių 8. 304. Ankevičienė. Rožė267. Andruškevičienė. Leoka- mas), 23, šeimininkė, gyv. vie

Bet anglų armijoj išlavinti indai esą narsus kariai. Jie yra pasižymėję Burmcj, Afrikoj ir kitur, šiame vaizdelyje parodyti indai apginkluoti Anglijos ginklais.

42. prekybinin- Kudirkos Nau

296.297.

298. Aninlytė, Marija (Sta-į 
sys), 40, gyv. vieta Martinai-i /.is, Grinkiškis.299. Aniulis. Vladas (Stasys) į ;9, ūkininkas, Martinaižis.

300. Aniulienė, Petronėlė, 23.!Leimininkė, gyv. vieta Marti- taižis- Grinkiškis,301. Aninlytė. Irena (Vla- ias), 2.302. Aniulvtė.(Vladas), 1.303. Ankevičius. Stasys (Juo
zas), 35, mokytojas, gyv. vieta gįįmdvti darbams žydus, ku- falinio štabo kapitoną Vy

tie iki to laiko dirbo kaip ’
(Ado specialistai. Dabar kiekvie-

Michalina

7INI0S IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS UETUVOS
Gautos aplinkiniais keliais.

ŠIAULIUOSE ĮRENGTI 
DU GARDAI ŽYDAMS.

įairu nrsi- 1
LAKŪNAS BULVIČIUS 

BUVO BOLŠEVIKŲ 
NUŠAUTAS.

nešimais, Šiaulių mieste esą; .Dabar atėjo is Lietuvos 
Įrengti žydams du gardai žinių apie karo lakūno, ka- 
(ghetto). Vokiečių darbo! pitono Albino Eulvičiaus

Universiteto klinikose gy
domus lietuvius karius, su
žeistus kovose su bolševi
kais. Atstovai įteikė sužeis
tiesiems lietuvių visuome
nės suaukotų dovanų: pc 
pirštines, kojines. rank
šluostį ir šaliką. Be to, ligo
niai buvo pavaišinti saldai
niais.

Sužeistieji paprašė per
duoti lietuvių visuomenei 
didžią padėka, kad ji per 
Savitarpinę Pagalbą taip 
jautriai rūpinosi nukentėju
siais kovoje su bolševizmu 
tautiečiais.

Kitame to paties laikraš
čio numeryje randame tokią 
žinią: “Didžiosiose Vytauto 
Didžiojo Universiteto klini
kose iau kuris laikas guli 23 
lietuviai kariai, grįžę iš Ry 
tų fronto. Palyginti jie ma
žai tėra nukentėję ir visų 
sveikata greitai taisosi. Da
lis jų jau netrukus galės iš 
ligoninės išeiti.

_______________________ “Šiuos karius gausiai lie-
MIRĖ ZAPYŠKIO KLE- tuvjškomis knygomis, su mine. z.rtrioi\iu gražiais įrašais ir kitomis

BONAS. dovanėlėmis, apdovanojo
Mirė kun. Antanas Žigas- tose kli n i k o s e dirban- 

Žiginskis, Zapyškio klebo- čios gailestingosios seselės 
nas (1936 m.). Jo pastango- lietuvaitės, kurios ir šiaip 
mis buvo pastatyta nauja labai nuoširdžiai jais į-upi- 
murinė bažnyčia, vieton lai- naši. Kariai labai joms už
k e pirmojo 
susprogdintos

tauto Didžiojo Universiteto 
dudentų ir ‘Maisto’ atsto
vai.”

Šitie partizanai buvo su
žeisti vejant bolševikus iš 
Lietuvos per lietuvių sukili
mą. Apie 4,000 partizanų 
krito vien tik Kaune. Kiti 
mirė nuo žaizdų vėliau, o 
kiti vis dar nėra pasveikę.

Bet nežiūrint šitų kruvi
nų faktų, lietuviški bolševi
kai Amerikoje meluoja, kad 
Lietuvoje “nebuvo jokio su
kilimo prieš bolševikus.” 
Tuo metu jie nori pasakyti, 
kad Lietuvos žmonės bolše
vizmui “nepriešingi.” Bet 
sužeistieji ir žuvusieji suki
lėliai bus amžinas lietuvių 
sukilimo paminklas.

didžiojo karo tai dėkingi ir sakosi, tokioj 
jų nuoširdumo ir rupestin-

--------------- uumo niekuomet neužmir-
TIK 3 PAPIROSAI I šią.”

DIENĄ, RrUčgyjku sužeistuosius!
Lietuvoje paskelbtas pa- musų brolius lanko ne tiktai' 

kad miestų gy- atskiri asmenys, bet ir viso-įtvarkymą
(ghetto). vokiečių darbo •pitono Aioino nuivitiaus ventojai gali gauti tik 90 pa- kių organizacijų delegaci-; 
vyriausybė (Arbeitsarpt) aagiską mnti. Kai bolseti- pįro?u mėnesiui, o kaimie- jos. Kauno dienraštis apie' 
uždraudė nuo Naujų Metų Kai areštavo jo broli, gene- č;ai _ vos tik 3() mėnesiui, tai rašo:

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tltprų 
GREIT, reikia priduoti garsinimu 
admtnlstracljon nevėliau PANEDt. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vfliau kaip panedš- 
ly. Vėliau gauti garslr.imal | tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal
pinu

Norint, kad garsinimas r. r susi
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus ska'tcma nuo colla.

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kslna 2c. už žodi- Stambes- 
nėm raldtm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškollmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodi- Magiausio pajieško- 
Jlmo kaina 65c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

••KELEIVIS.” 253 BROAD'AAY, 
SO. BOSTON, MASS.

rautą Bulvičių. lakūnas Bul- 
vičius buvo draugų Įspėtas 
kad pasislėptų, ir jis su savo ■ 
žmona pasislėpė. Bet po ne- 
kurio laiko bolševikai ji vis
gi surado ir nušovė.

nu atveju reikėsią gauti mi
tą Plokščiai. nėtos Įstaigos sutikimą. To-

305. Ankevičius, Stasys (Sta- kjems žydams atlyginimas sys), 6 mėn. amžiaus. turi mokamas per “Ar-Aldo- 306. Ankudavičius. Antanas beįtsamtą,” O ne betarpiš- (Antanas), 24, leitenantas, gyv. Rai Kiti žydai esa naudoja- 
vieta Pupiai, Barzdai. mi darbams pačiuose ghet-307. Ankudavičius. Vaclovas tuose.(Leopoldas), gimęs 1888. uki-' ninkas, Palėpės dvaras.308. Ankudavičienė, Janina

doja (Vincas), kė. gvv. rietą mieštis.268. Andruškevičiutė,na. 3, gyv. vieta Kudirkos Naumiestis, Tilto 8. «269. Andrijauskis, Antanas (Antanas), 44, chemikas, gyv. viieta Fėbrunga. Plungė.
270. Andrijauskienė. Irena ŠIAULIEČIAI RŪPINASI 

VAIKAIS, KURIŲ TĖVUS 
BOLŠEVIKAI IŠTRĖMĖ.

Kadangi Savitarpinė Pa-

• (Antanas). 36. mokytoja, gyv. i (Jonas), gimus 1903, ūkininkė. lĮtfeta Bebrunga. Plungė. . j ?yv. vieta Palėpė, Deltuva.271. Andrijauskaitė. Alina 309. Ankudavičiutė, Janina (Antanas). 7. mokinė, gyv. vie-i (Vaclovas), gimus 1924. gyv. galba (buvęs Raudonasis ta Bebrunga, Plungė. Svietą Palėpė. Deltuva. ; Kryžius) nespėja tinkamai222. Andrijanskas. Antanas 310. Ankudavičius. Leopoldas aprūpinti Šiaulių našlaičius, (Antanas), 4, gyv. vieta Beb-, (Vaclovas), gimęs 1929. Pale- kurių tėvus bolševikai nužu- runga. Pliingė. pės dvaras. dė arba ištrėmė į Sibyrą, tai723. Andrulionis. Juozas. 35. 311. Ankudavičiutė. Marija palikusiais nelaimingais na-

ŠIAULIUOSE MIRĖ 
D-RAS UBEIKA.

Šiauliuose palaidotas stai
ga susirgęs ir miręs medici-i 
nos daktaras Leoną? Ubei-j 
ka. Tai buvo jaunas gydyto-, 
jas, žinomo Šiaulių visuo- i 
menės veikėjo ir pedagogo! 
K. Ubeikos sūnūs. K. U bei-i 
ka su daugeliu kitų Šiaulių' 
miesto visuomenės veikėjų i 
išvežtas bolševikų į Sovietų 1 
Rusiją.

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 į tokius klausinius, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Juozas,ūkininkas. gyv. vieta Gudakie-, (Vaclovas), gimus 1930. rtlte,• Onuškis. vieta Palėpės dvaras.274. z\ndrulionienė. Ona(Ma- 312. Ankudinova. Ona gyv. vieta kolas), 80, šeimininkė.•las)., 34, mokytoja.Gudakiemis, Onuškis275. Andrulionytė, Danutė ;I13- Ankudinova. Eufrasinia Žudyti(Juozas). 10. gyv. rietą Guda-Urofiejus), 30. šeimininkė, gy- tremti, kiemis. Onuškis. venimo vieta Rimkai. Jonava.276. AndruJionis. Vaidutis 314. Ankudinovas. Aleksand-(Juozas), 8. gyv. rietą Guda- ras) (Simas). 7. Rimkai, kiemis, Onuškis. 315. Ankudinova, Marija (Si-277. Andruškevičius, Mečys mas), 5.(Vincas), 21, darbininkas, gyv. 316. Ankudinova, Vera vieta Vilnius, Rodunės 26. mas), 4 mėn. amžiaus.278. Andzevičienė. Ona (Jur- 317. Ankudinova. Nina gis). 51, šeimininkė, gyv. vieta mas)» 3.Pasvalys, Svaliaus 26. 318. Anskaitis, Albinas
279. Andzevičius. Andrius cm). 48- ūkininkas, gyv.(Kazys). 30, tarnautojas, gyv. Selemos Buda. Sasnava, vieta Pasvalis. 319. Anskaitis, \ ladas280. Andzevičienė. Valė (Pet- cas), 40, darbininkas, gyv. vie- ras). 28, tarnautoja, gyv. vieta *a Selemos Buda. Sasnava.Pas vai vs. Svaliaus 26. 320. Anskaitienė. Koste (Juo
281. ’ Andzevičius. Romualdas ’as)’ 47’ «kininkč, gyv. vieta Sutemos Buda.321. Anskaitytė, Albina (Al binas), 18, mokinė.Salemos Buda.

vieta Rimkai. Jonava.

gyv. šiaičiais pradėjo rūpintis 
patys Šiaulių gyventojai lie-

(My- tuviai. Jau ne viena šeima gyv. priglaudė mažamečius vai
kučius, kurių tėvai buvo nu- 

arba į Sibyrą iš

LIETUVOS ŪKININKŲ
DRAUGIJA TURI 151

SKYRIŲ.
Spauda skelbia, kad Lie- i 

tuvos Ūkininkų Draugija' 
turi 8,000 narių ir 151 sky
rių. Draugija daugiausia rū
pinasi Įvairių pamokymo 
kursų rengimu.

(Si-

ŠILTINĖS EPIDEMIJA 
SKINA IR DAKTARUS.

Šiauliuose nuo šiltinės 
mirė miesto felčeris Felik
sas Dabaševičius. Taip pat 
šia liga užsikrėtė ir mirė(Si- Alytau? apskrities ligoninės 
gydytojas dr. Povilas Zizas. (Vin- Kiek anksčiau kovoje su šil- 

v’eta tinės enidemiia mirė dr. L. 
Vbeika, Šiaulių gydytojas.

JONIŠKY STATYS PA
MINKLĄ BOLŠEVIKU 

AUKOMS.

Joniškyje sudarytas ko
mitetas nužudytiems kun. 
P. Racevičiui ir VI. Kaseliui 
paminklui pastatyti. Aukos 
jau renkamos.

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?

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

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

‘Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klau-imą 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 ?

I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas" atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

(Vin-

(Andrius), 4, Pasvalys.282. Andzevičios. Jonas (Andrius). 2, gyv. vieta Pasvalys.283. Andziulionis, Albinas. 35, samdinys, Lazdijai.

KNYGNEŠIS SULAUKĖ 
JAU 80 METŲ AMŽIAUS.

Knygnešiui, senojo lietu- 
Kauno laikraščiuose Įdė-j viškojo teatro režisieriui ir 

tas skelbimas, kad mirė ži- Į chorvedžiui Juozui Žaukai

MIRĖ PRŪSŲ LIETUVIŲ 
VEIKĖJAS.

_ t

nomas Prūsų Lietuvos lietu- c-vv vieta V1U nusipelnęs veikėjas Jo
kūbas Stikliorius. Jis yra

(Bus daugiau) miręs Tilžėje, kur ir palai
dotas.

suėjo 80 metų. Jis plačiai 
pasireiškė dar prieš aną di
dyjį karą Petrapilyje. Da
bar jubiliatas gyvena Obe
liuose, Rokiškio apskrityje.

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mas*.
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Aštuntas Puslapis

ŠIĄ SĄVAITĘ REGIST
RUOJASI AUTOMO
BILIŲ SAVININKAI.

Ši utarninką, seredą h 
ketvergą yra vykdoma auto
mobilių savininkų registra
cija. Kas tik turi motoru va
romą vežimą, privalo užsi
registruoti. Registracija da
roma mokyklose. Bostone 
laikas nustatytas nuo 2 va
landos oopiet iki 8 valandos 
vakaro. Jei automobiliaus 
savininkas negali tuo laiku 
nuvykti registracijos punk- 
tan pats, tai turi nusiųsti sa
vo agentą. Agentu gali bu’ 
jo žmona, vaikas arba ir pa 
šalinis asmuo. Jis turi nu
nešti automobiliaus regist
racijos kortą ir turi but pa
siruošęs atsakyti i kai ku 
riuos klausimus, būtent: ko
kiam tikslui automobilis yru 
vartojamas, bizniui ar sma
gumui (pleasure)? Koki 
darbą automobiliaus savi
ninkas dirba? Kiek myliu 
per sąvaitę jis turi išvažinė
ti? Ir taip toliau.

Registrantams yra pa
ruoštos 5 kategoiijų kortos. 
Kiekviena jų yra kitokios 
spalvos ir pažymėta kitokia 
laide. Korta su raide “A’’ 
skiriama tiems, kurie varto
ja automobili tik smagumui. 
Jie gaus mažiausia gazoli
no. gal tik 3 galionus i są
vaitę. Korta ”B-1" skiriam.) 
tiems, kurie vartoja automo
bili būtiniems reikalams. Jie 
gaus dusyk daugiau gazoli
no. Korta “B-2” skiriant'; 
tiems, kuriems reikia toliau 
važinėtis, negu su kortu 
’ B-l”. Korta “B-C” duos d< 
daugiau gazolino. Gi korta 
“X” leidžia pirktis kiek rei
kia. Keista, kad tokia kort: 
skiriama ir kunigams, ku
riems nėra jokio reikalo ga
zoliną eikvoti.

Lynne krėtė svetimšalių 
namus.

Šį panedėlį federal ine 
valdžios agentai Lynne vi-; 
dieną krėtė svetimšaliu na
mus apie tas dirbtuves, kui 
gaminami karo reikmenys. 
Konfiskuota 15 trumpųjų 
bangų radijo imtuvų. 28 fo
to aparatus. 7 karabinai, 6 
medžiokliniai šautuvai, 2 
revolveriai, keli šimtai pat” 
įonų. 4 durtuvai ir 3 poros 
žiūr onų. \ isa konfiskuotoji 
medžiaga perduota proku
rorui.

Reikalauja gatvėkarius 
iki 5 centų.

Bostonas yra, turbut, vie
nintelis miestas, kur gyven
tojai yra apkrauti tokiais 
aukštais mokesčiais. Net 
gatvėkarių pavažiuoti porą 
olokų čia reikia mokėti 10 
centų. Pol k,•kierių valdoma 
gatvėkarių kompanija vis 
-kelbia. kad kasmet ji turi 
didelį deficitą, nors tuo pa
čiu laiku, savo shareholde- 
iams reguliariai moka divi

dendus, kurie siekia 10—12 
procentu, šią savaitę miesto' 
tarybon buvo įneštas reika
lavimas, kad važiavimas j 
gatvėkariais butų nupigin
tas iki 5 centų, nes dabar į 
gatvėkariais važiuoja daug 
žmonių ir kompanijos pel
nas turi but geras.

Išvogė automobilių pa
dangas.

Italas vardu Barelli ra
portavo Medfordo policijai, 
kad jo sklepan įsilaužė va
gys ir pavogė 10 naujų gu
minių padangų automobi- 
iiams. Barelli sakosi buvęs 
;uo laiku bažnyčioj su savo 
šeimyna. Pasirodo, kad jis 
dievobaimingas žmogus, ta
čiau Dievas jo padangų ne
apsaugojo. Rodos, Barelli 
tūrėtų pasiaiškinti, kodėl iis 
:aikė savo skiepe paslėpęs 
10 naujų padangų, kurių 
’a' ar negalima nusipirkti.

Naujoj Anglijoj organi
zuojama- savanorių miškų 
sargyba. Norima įtraukti 
on 15.00d jaunuolių, kurie 
ie: vakarą saugotų mišku? 

nuo ugnies ir sabotažo.

Gavo į aki ir neteko 
marškiniu.

i Vakarienė Raudonojo 
Kryžiaus Naudai.

Hollis Ritchie, South Bos- N’edėldienyje, gegužės 17 
tono gyventojas, pereitą dieną, Lietuvių salėje, So. 
subatą nešėsi iš Bostono nu- Bostone, įvyks puiki vaka- 
sipirkęs naują kostiumą ir rienė. Visas vakarienės pel- 
keliatą marškinių, kad apsi- tras eis Raudonojo Kryžiau: 
įuninti karo metui. Ant naudai.
AVashingtono streeto jis pa- Vakarienę rengia R. K. 
matė du vyru besimušant. komitetas. Prašome tikietus 
Pasidėjęs savo pirkinį ant pasirūpinti tuojaus. Įžanga
šaiygatvio, Ritchie pradėjo 
peštukus skirti. Ir tas jam 
pavyko. Bet tv.s nepatiko 
vienai leidei. Matyt, ji norė
jo, kad tas “free shovv” tęs-' 
tusi ilgiau. Taigi, nieko ne-

$1.25.

Sandariečių vakarienė.
Pereitą nedėldienį sanda- 

riečių apskritis turėjo kon
ferenciją, o po konferenci-sakydama ji priėjo prie šito , _ vakal.;

a.kos apastao ir smoge įrisirinko nema|a b. visokių
ičtin i aki. Ritchie stis\ i h- * • t-\ • »• . i. ‘e k- j J • sroviu. Buvo socialistu, ka-
\o. u ego aug zmonU'italiku ir matėsi keli komuni- 
Tuo tarpu kažin kas pasi-' į - p vakarienės buvo 
eme ir nus.nese jo risuli su kalbu. Kadangj tai bu. 
nauju siutu ir marškiniais. I SM„tinįs Diena tai '

Paprastai yra sakoma: 
kai du mušasi, tai trečias 
naudojasi. Bet Ritchie tam 
netiki. Jis sako, kur du mu
šasi, tai trečias nukenčia.

Harvardo triobesiai 
aptemdini i.

Šį panedėlį pirmu kartu 
aptemdinti visi Harvardo 
Universiteto bendrabučiai. 
Tas padaryta pildant armi
jos reikalavimą, kad visi 
langai, iškabos ir gatvių ži
buriai butų aptamsinti.

State House buvo sušauk
tas didelis piliečių mitinga 
kuris iškėlė protestą prieš 
nolitikierių kontroliuojamą 
Fieno Tarybą, kuri dirbti
niu budu laiko pakėlus pie
no karnas.

Parduodu Šuniukus

be-
veik visi kalbėtojai kalbėjo 
apie garbingas motinų pa
reigas ir jų vaidmenį. Ne
maža komplimentų pašvęs
ta ir Skritulskiui iš Nevv 
Biitaino. Mat, p. Skrituls- 
kis. kuriam dabar jau apie 
82 metai amžiaus, yra vie
nas Sandaros steigėjų ir bu
vo pakviestas šioje vakarie
nėje dalyvauti. Taip pat bu
vo laukiamas ir p. Pinkevi- 
čius. Biockerto alaus kom
panijos prezidentas, bet va
karienės metu gauta tele
grama. kad jiedu negali iš 

* i Connecticut valstijos at
vykti.

Nori pakeiti žibinamojo 
gazo kainą.

Bostono Consolidated Gas 
Co. padavė prašymą, kad 
jai leistų pakelti gazo kai-

vakarais. 3 Evandale Terrace. < -1 
Dorchester. Tel. GENeva 739-5

Besimelsdamas šv. Bran
di ano bažnyčioj, Dorcheste- 
yje. pereitą nedėldienį mi

te nuo širdies ligos John 
Burke. gazo kompanijos 
tarnautojas.

Prie Neponset tilto šį pa
nedėlį traukinys užmušė til
to prižiūrėtoją.

Namas Parsiduoda
Kampini- m...ro narnas, 1810—Įsi1? 

Don he>ter ave., keturios šeimynos 
po .*23.'Ki randės ir 3 storai tinkami 
visokiam biz a saliunui. Kai
na labai žema. Savininką galima 
matyt 15 1-afivld Street, Dorchester. 
Mass. (-)

Bostono apylinkės byčiai 
šįmet turės prastą sezoną, 
nes automobilistai neturės 
gazolino. Daug biznių žada 
visai nebeatsidaiyli.

Ti emonto gatvėj ši pane
dėlį policija sugavo plėšiką, 
kuris buvo užpuolęs pyra
gaičių kepi klą. Jo kišeniuje 
rado 875 pinigų.

Taxi i ežikas Bonfiglio 
pranešė policijai, kad vie
nas jo pasažierių išsitraukė 
leiolieiį ii atėmė 6 dolerius 
pinigų.

! ‘ V

WATCH REPAIR
MES PARDUODAM

BULOVĄ, HAMILTON. 
GRUEN, ELGIN, WEST- 
FIELD ir EYKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway

South Boston, Mass.

44 A

.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 w. BROAD'AAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

BUS LIETUVAI REMTI 
DRAUGIJOS PIKNIKAS.

Gegužės 31 dieną visi lietu
viai važiuos į Lake Chauncy

Lietuvai Remti Draugija 
yra tas centras, apie kurį 
spiečiasi visos Naujosios 
Anglijos lietuvių organiza
cijos, kurios remia prezi
dentą Rooseveltą ir stoja už 
Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos atstatymą.

Siekdama laisvos Lietu
vos. ši draugija stengiasi 
\ ienyti Amerikos lietuvius 
po demokratijos vėliava į 
vieną brolybės sąryšį. Tuo 
tikslu ji rengia suvažiavi
mus ir bendras pramogas. 
Gegužės 31 dieną tuo tikslu 
ii rengia didelį pikniką prie 
Lake Chauncy ežero, netoli 
nuo Westboro, Mass.

Vieta labai graži, prie 
gražaus ežero, yra didelė 
salė, bufetas ir kitokie pato
gumai. Rengėjai skelbia, 
kad piknike kalbės svečiai 
iš kitu miestų ir gros Dirve
lio orkestrą iš Worcesterio. 
Jaunimui bus visokių žaidi
mu ir lenktynių.

Mes patariame visiems 
lietuviams, kurie tik galės, 
dalyvauti šiame piknike.

Cambridge'uje pereitą ne
dėldieni iškrito per langą ir 
sunkiai susižeidė leitenan
tas Harry Baum.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Visi Tavorai Brangsta, bet 
pas mus gausit senom kai
nom visokių

. r*8?’Geležies Reikmenų

ęosegooeooeoooooooooseisoooooooK

ra aukšta. Kompanija aiški
na. kad anglims pabrangus, 
gazo gamyba kainuoja dau- 
tiuū. Soštorto majoras pasi
sukę prieš. Išrikro. gazo 
kompanija ir be to jau per
daug žmones lupa. Kas tik 

i gaza vartoja, kiekvienas tu
ri užmokėti T dolerį per mė- 

{ nesi kad ir visai per tą lai
kotarpi gazas nebutu var

lį totas.

Namu Savininkai!
Reikalingus pataisymus prie savo namų neatide- 
liokite — padarykite tuojaus.

Visokių reikmenų kasdieną sunku yra gauti, ne
kuriu daiktų gali visai pritrukti. Todėl nelaukite 
kad nereikėtų mokėt keliatą kartų brangiau.

Pas mus dar galima gaut visko labai prieina- 
mom kainom.

Visokių Maliavų. Shellaco. Varnisho, Sienoms 
Popierų—nuo 6c. rolis ir brangiau, Stogams Sma
los ir Popieros ir Abelnai Visokių Reikmenų Na
mų Pataisymui. Pag mus gausit viską prieinamiau- 
siom kainom.

SO. BOSTON HARDWARE CO.. Ine.
J. KLIMAS—VEDĖJAS Tel. SOI' 1756

322 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.’Jgs's S x x s xxx s s.^s^s-ą<s s s sss s s s s.s X s x x ~ xtf s s’x x s r xs s-s s
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FPtCKWICKl
ALE

PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies 
PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD SOL ARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 414^

WHIST PARTY.
Gegužės 16 d., subatoje, 

8 vai. vakare, Dorchesterio 
Lietuvių Piliečių Kliubas, 
rengia smagų pasikazyria- 
vimą savo kambariuose,. 
1436 Dorchester ave.. Dor
chester.

Bus gerų dovanų laimėto
jams. Todėl prašome visus 
lietuvius atsilankyti ir sma
giai praleisti laiką. Nepa
mirškit, ateinančioj subatoj, 
Dorchesterio Lietuvių Kliu
be. Seki-. A. J. Namaksy.

Areštuoja už skaisčius 
žiburius.

Pereitą nedėldieni Lynne 
buvo areštuotas tūlas Shaer 
už tai, kad vakare važiavo 
automobilium su skaisčiais 
žiburiais. Pajūriu dabar ga
lima važiuoti tiktai su apy
tamsiais žiburiais ir negrei
čiau kaip 15 mylių per va
landą.

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas pirkti 

namus ir farmas, kol da nėra pa- 
brangę. Ateityje namai ir farmos 
bus brangesni ir už pinigus. Materi- 
jolas ir darbininkai eina brangyn, 
todėl ir nuosavybės eis brangyn. Aš 
turiu pardavimui daug 1-2-3 ir 6 šei
mų namų, iš kurių galit pasirinkti 
tinkamą ir už mažą. kainą. Dorches- 
tery. Quincy. Mattapan, Hyde Parke, 
Ro?Jindale, West Roxbury ir Cam
bridge. ,

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

MILLIAM A. AMSIE 
3« Carruth st., prie Ashmont Sta., 

DORCHESTER. 
Tel. GENeva 3719

Laikydamas mišias kunigas 
krito negyvas.

Pereitą nedėldieni airių 
šv. Juozapo bažnyčioj buvo 
nepaprastas įvykis. Laiky
damas mišias, prie altoriaus 
krito negyvas kun. Maho- 
ney. Pasirodė, kad jis turėjo 
širdies ligą.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8. 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
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DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nno 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakar*. 
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE 

Dedham, Mass.
Tel. DEDkam tfi.ts

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligai 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandas: nao 10 iki 12 dienų 
nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4579.

zll
KASVAKARĄ

Išskiriant
Nedėldienius

TcT'- NIGHTLY
£xcept SundeujA.

DOC RACINGU it mUHTOH
MAY8MUIY 4
Taunion-Provirience H;qhv/ay • PouTg 44

Postlime
QA.LV OUUBlE <>. 
Wll»O0W5 Ltoit GJ-VJ

Jūsų Pardavėjas sa pasididžia
vimu paduoda aukštos rūšies 

produktą.. Jam smagu 
paduot Jums
picnnck
//ALE that is ALE//
t»(wio •» NASFtMSCfSfe 4 CO . »•« . Sovru*. MfW(9| t»WC« »S7O

TeL 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki i, 
nno 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. IAeg 
žeminuoju ir priskiriu skintus

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. K1LL0RT
60 SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

‘ LITHUANIA N 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTO J AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
>26 BRO A D WA Y,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth 
Boston 
1058

TUOtBtKER

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — eavininkaL

Taisymo Ir
1 HAMUN




