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VALDŽIA KELSIS IŠ HEL
SINKIO KITUR.

Visi kaimynai ir draugai 
siūlė Suomijai baigti karą.
Šią sąvaitę Suomijos val

džia paskelbė, kad ji nega
linti priimti Maskvos sąlygų 
kai o paliauboms. Tai reiš
kia, kad finai pasiryžę vesti 
karą už laisvę, vistiek kad ir 
mirti reikėtų.

Ameiika ir Anglija ragi
no Suomiją priimti rusų są
lygas ir baigti karą. Švedija 
taip pat ragino. To paties 
reikalavo ir Suomijos social
demokratų partija.

Bet kai Suomijos valdžia 
paaiškino padėtį tautos at
stovams slapiame parlamen
to posėdy, parlamentas nu- 
nutarė bolševikų sąlygas at
mesti. Ir sakoma, kad tas 
nutarimas padaryyas vien
balsiai.

Kokie buvo valdžios ar
gumentai, mes nežinom. Bet 
kiek anksčiau finai aiškino 
Rusijos sąlygų nepriimtinu- 
mą taip:

1. Rusai reikalauja, kad 
visų pirma butų internuota 
vokiečių armija Suomijoj. 
Bet Suomija neturi jėgų vo
kiečius nuginkluoti. Tada 
Maskva siūlosi atsiųsti savo 
armiją. Suomijos nepriklau
somybei tas reikštu kilpą 
ant kaklo, nes visi žino, kas 
atsitiko Lietuvoj ir kitur, kai 
tenai buvo įsileistos bolševi
ku armijos. Taigi Maskvos 
reikalavimo internuoti vo
kiečiu armiją Suomija nega
li priimti, nes ji negali jo iš
pildyti.

2. Maskva reikalavo, kad 
suomių armija tuojau pasi
trauktų iš Karelijos, kuri 
priklauso Suomijai. Tai 
reikštu Suomijos teritorijos 
išsižadėjimą, ko Suomija 
taip pat negali daryti.

3. Trečia Rusijos sąlyga 
numatė visišką Suomijos ar
mijos panaikinimą, kas pa-

Rumunija Nori Pasi
duot, Bet Ne Rusams
Bet rusai jau Įsiveržė Ru
munijon ir užėmė daug 

vietovių.
Iš Šveicarijos pranešama, 

kad Rumunija nori pasi- 
traukti iš karo ir davė apie 
tai žinoti alijantams. klaus
dama. kokiomis sąlygomis 
jie sutiktų daryti su ja karo 
paliaubas. “Journal de Ge- 
neve” sako. kad alijantai 
pastatę Rumunijai 7 sąly
gas. tarp kurių yra reikala
vimas grąžinti Rusijai Besa
rabiją ir šiaurės Bukoviną. 
Rumunija sutinkanti tomis 
sąlygomis pasiduoti, tik ne 
i ūsams, bet anglams ir ame
rikonams. Padėtis tačiau 
vra tokia, kad anglai ir ame
rikonai negali prie Rumuni
jos prieiti. Išrodo, kad ją už
ims rusai, jeigu jie nebus 
tuojau sulaikyti. Rašant 
šiuos žodžius telegramos 
praneša, kad rusai jau per
sikėlė per Dniestra ir Įsiver
žė Besarabiion 30 mylių 
frontu užimdami tenai ke- 
liasdešimts kaimų ir mieste
liu.

liktų Suomiją beginklę prieš ; 
tolimesnes oolševikų agresi-j 
jas. •

Vienu žodžiu, priimti Ma-i 
sk»os sąlygas, reikštų iškasti 
nepriklausomai Suomijai 
duobę ir atsigulti į ją.

Bet jeigu Rusijos sąlygos 
tokios sunkios dabar, tai ar] 
jos bus lengvesnės vėliau? 
Ne, vėliau, jeigu ji karą lai
mės, jos sąlygos gali būt da 
žiauresnės.

Nejaugi finai to nesupran
ta? Žinoma, kad supranta. 
Bet, matyt, jie nusistatė 
taip: Verčiau mirti kovoj 
už laisvę, negu gyventi bol- i 
ševikų priespaudoj.

Finų tauta yra kultūringa 
ir narsi. Už tai ją labai myli 
Amerika. Bet ir Amerikai 
šiandien svarbu, kad finai 
muštų ne rusus, bet vokie-Į 
čius. Todėl ji spyrė juos tai
kytis su rusais. Matyt, tuoj 
tikslu Amerika paveikė ir j 
Maskvą, kad ši pastatytų fi
nams “lengvas” sąlygas. Fi
nams dabar tas sąlygas at
metus, Amerikos pozicija pa 
sidarė nelabai maloni. To
dėl galimas daiktas, kad 
W asningionas nutrauks su 
-Suomija diplomatinius ry
šius.

Amerikiečiai gerai supran
ta Suomijos nelaimę. Suo
mius pastatė Į tokią situaci
ją istoriniai, geografiniai ir 
politiniai veiksniai. Tai yra 
tokios sąlygos, kurių jokia 
tauta negali pakeisti, o ypač 
tokia nedidelė tauta, kaip 
suomiai.

Hitleris Jieškąs At
skiros Taikos?

Darysiąs “didelių nuolai
dų” aliantams, bet kariau

siąs su Rusija.
Chicagos “Sun” kores

pondentas Londone, Frede- 
rick Kuh, paskelbė sensa
cingą žinią. Jis sako, kad 
kiek laiko atgal Vokietija 
kreipėsi į Švedijos karalių 
Gustavą, prašydama jo tar
pininkauti taikos derybose 
su alijantais.

Kuh žiniomis, Hitleris su
tinkąs daryti “didelių nuo
laidų” aliantams; taip pat 
jis sutinkąs atstatyti nepri
klausomą Lenkiją, tik be 
Danzigo koridoriaus. Hitle
ris tačiau norįs likti kare su 
Rusija.

Kokį atsakymą davė Šve
dijos karalius. Kuh nežinąs. 
Galimas daiktas, kad papra
sta vokiečių propaganda.

Paryžiuje Rasta
Žmonių Skerdykla.
Vienam rūsyje užtikti 34 

žmonių lavonai.
Paryžiuje, gydytojo Mar

cei Petiot name. buvo užtik
ta tikra žmonių skerdykla. 
Jo namo rtisyje surasta net 
34 žmonių lavonai.

Marcei Petiot yra pasi
slėpęs. Ryšium su tuo eina 
Įvairiausi gandai. Nacių 
kontroliuojama spauda ir jų 
radijas skelbia, kad Petiot 
esąs “raudonasis partiza
nas”; jis žudęs “tėyynės iš
davikus,” francuziškus kvis- 
lingus. Francuzų požemio 
vadai betgi skelbia, kad Pe- 
tioįesąs nacių Įnagis ir jiem 
tarnaująs. Jis žudęs francu- 
zus patriotus.

Keista, bet ir Petioto žmo
na sako, kad jos vyras bau
dęs “išdavikus.” Kur dabar 
randasi tas Petiot, niekas 
nežino. Gal pabėgo Vokieti
jon?

AMERIKIEČIAI SUGRIO
VĖ CASINO MIESTELI.

Pereitą sąvaitę Amerikos 
karo aviacija ir sunkioji ar
tilerija Italijoj visiškai su
griovė Casino miestelį. Pir
miausia tą miestelį bombar
davo karo aviacija, paskui ir 
artilerija.

Naciai pvnė tą miestelį 
labai atkakliai.

Per sniego pūgas šį panA-; 
dėlį Bostono apylinkei ir vi
soj Naujoj Anglijoj žuvo 7 
žmonės

Kaip ameri
kiečiai Apšovė 
23 Orlaivius

'Maršalas' Tito Nori 
Pripažinimo.

Gavęs pripažinimą, jis su
mobilizuosiąs visus Jugo

slavijos žmones.
Jugoslavijos komunistuo

jančių partizanų vadas, 
“maršalas” Tito-Broz, vie
šai pareikalavo, kad Jungti
nės Tautos duotų pripažini
mą jo “valdžiai.” Tito sako,| 
kad toks pripažinimas turi ‘ 
būt duotas “kaip galima 
trumpiausiu laiku.”

Savo reikalavimą jisai pa
skelbė jugoslavu partizanų 
žurnale “Naujoji Jugoslavi
ja.” Tito sako, kad gavęs de 
facto pripažinimą, jis galė
siąs sumobilizuoti visus Ju
goslavijos gyventojus kovai 
prieš nacių Vokietiją.

O kas jam trukdo dabar 
juos organizuoti.

PITTSTONAS GRIŪVA 
J KASYKLAS.

Pittston, Pa.—Šis mame
lių miestas pradėjo griūti į 
kasyklas, nes kasyklų kom
panijos iškasė anglis iš po 
miesto ir paliko tuštumą. 
Žmonelių supirkti nameliai 
už sunkiai uždirbtus centus 
dabar braškėdami leidžasi 
žemyn. Griūva ne tiktai pri
vatinių žmonių stubelkos, 
bet griūva mokyklos, baž
nyčios, biznierių įstaigos ir 
kitokie pastatai.

Pittstone yra nemaža ir 
lietuvių. Taigi yra nukentė
jusių ir musų žmonių.

VIENU ŽYGIU AMERI
KIEČIAI NETEKO 53 

ORLAIVIŲ.
Londono žiniomis, kovo 

19 naktį Amerikos skraido
mieji fortai vėl pleškino Vo
kietiją. Šitame žygyje daly
vavo apie 2,000 Amerikos 
orlaivių, kurių 53 nesugry- 
žo. Mūsiškiai kovos lėktuvai 
nušovė žemėn 39 nacių or
laivius, bet kiek priešo orlai
vių numušė mūsiškiai skrai
domieji forui, da nebuvo 
surinktos žinios.

AMERIKOJ YRA DAR
VERGIJOS PALAIKŲ.
Medvilnės pliantatorius 

Al bert Johnson iš Arkansas 
valstiios gavo pustrečių me
tu kalėjimo už laikymą savo 
juodveidžių darbininkų ver
gijos sąlygose.

Per klaidą 
kaip 400
Pereitą sąva 

skelbtas liūdna 
ris turėjo vietą] 
vazijos metu, 
mėnesi. Pasirc 
naktį Ameriką 
karo laivai Sici 
nušovė žemėn 
transporto ori 
tuvų su karen 
vo gabenami 
ciliją. Su tais 
sklandytuvais 
kaip 400 mi

Kaip gi tai 
alijantų laivai 
viškių orlaivių

Prie to pri 
žastis. Viena 
ties laiku. Ant 
sidėjo vokie 
vokiečių ori 
tenai Ameri 
laivus. Ir vos t 
ataka pasibari 
vų vėl p 
Manydami, 
la iš naujo, 
tuos orlaivius

daugiau 
vyrų.

buvo pa- 
įvykis, ku- 

ĮSicilijos in- 
reitą liepos 

>, kad vieną 
ir Anglijos 

pakrašty 
Amerikos 

ių sklandy
kime bu- 

frikos i Si- 
rlaiviais ir 
70 daugiau
kareivių.

atiko, kad 
ipažino sa

li© dvi prie- 
buvo nak- 

,prie to pri- 
Tą naktį 

ii atakavo 
'ir Anglijos 

šita priešo 
viršum lai- 

orlaiviai. 
iriešas puo

li pradėjo 
lyt ir 23 

Vėliau

Teisia Angliakasių 
Unijos Vadus.

Kaltinami už nusikaltimą 
Smith-Connally aktui.

Scrantone prasidėjo ang
liakasių unijos vadų byla. 
Jie kaltinami už paniekini
mą Smith-Connolly akto,

! kuris draudžia streikuoti- Į 
Teismo atsakomybėn pa- 

įtraukti šie asmenys: Dennis 
j Brislin, Russell Leko, Vic-1 
tor Martusa ir Leo Kusava-j 

į ge—visi unijos viršininkai. 
Prokuratūrą sako, kad jie 
kuistę angliakasius skelbti

jų numušė z
Ji L “

vo saviškiai.
Sakoma, kad jų tarpan 

buvo Įsimaišę keli vokiečių 
orlaiviai ir kartu skrisdami 
pradėjo mėtyt bombas i mu
sų laivus, taip kad laivuose 
nebuvo jokios abejonės, jog 
tai priešo orlaiviai daro nau 
ją puolimą.

Laivyno vadovybė dėl ši
tos nelaimės kaltina aviaci
ją, kad siuntė orlaivius vir
šum laivų, kurie krovė į 
krantą amuniciją. Jeigu or
laiviai butų skridę kitu ke
liu, tokia klaida nebūtų įvy
kus. Lakūnai, kuriems pavy
ko išsigelbėti, irgi sakosi ne
galėję suprasti, kodėl jiems 
buvo liepta skristi viršum 
laivų.

Kai kas sako. jog čia bu
vo kalta koordinacijos sto
ka, nes aviacija veikė nepri
klausomai nuo armijos ir 
laivyno, kaip savistovi orga
nizacija.

Vokiečių Armijai Europoje 
Gręsia Didelė Katastrofa

RUSAI JAU ĮSIVERŽĖ 
RUMUNIJON.

Rumunai ir vengrai nori 
bėgti iš skęstančio Hitle

rio laivo.

“nelegalų streiką ir kenkti jau persikėlė per Dniestra ii 
karo pastangoms. _ isiveižė Rumunijon, užim-

Angliakasių vadai sako,dama tenai. daug kaimu ir 
kad jiems daromi kaltinimai miesteliu
esą prasimanyti, kuriuos su- Einant'“Keleiviui” spau- 
musią patys unijistai, sau- don Maskvos pranešimas 
kiami duot laidymus. sako, kad rusai atsiėmė jau

bcrantono ir VĮ nikes- Kremeneeą. Mogilevą-Po 
Barre angliakasiai šia byla dolskj ir Vinnicą. 
labai susidomėję.

--------------- Sakoma, jog vokiečiai
Lietuvoje Vėl Daro- traukiasi taip greitai, kad 

v • , palieka visus savo maiste
mas lUUnsainaS. sandėlius ir krūvas* amunici-

Gydytojai veda kovą prieš i°s Jie bėga taip greitai, sa- 
svaigalų gamintojus. k? Maskvos oranesimas. kad 

Nelabai senai Kaune buvo s™aikinti tiltus pei
sušauktas Lietuvos gydytojų Dnie&tią. tuo pasinau- 
suvažiavimas. Jame paaiš- tuojau pei nikele pei
kėio. kafl Lietuvoje smar lr atsidūrė Rumuni
kiai pašoko nelegali svaigi-
namų gėrimų gamyba ir jųi_.P,el to Rumunijoj kilo sa 
vartojimas. Ūkininkai įrišimas. 5akoma’ kad 
miestelėnai, ^a'vę progbšntl-f!?* n^?' , . . , .. .

' slėpti kiek ^udų, gaminasi ^k nezin?.^. kaiP atsikrat^ 
svaigiuosius gėrimus, “mun- nuovo^,*cly- 

” kurį iie tenai vadina
šarmalaku”

ir kitaip.
Gydytojų suvažiavimas 

ragino Lietuvos gyventojus 
kovoti šį netikusį paprotį, 
nes “šarmalakas” labai ža
lingas sveikatai.

sainą. 
“samagonu,”

NELAIMĖ KASYKLOJ.

bėgti iš skęstančio Hitlerio
Į laivo. Šitą nujausdami, vo
kiečiai užėmė strategines

Svietas Vengrijoj. Vengrai 
tam pasipriešino, todėl tarp 

i vienų ir kitų įvykęs kruvinas
Vėliausios žinios iš Euro- Į mušis.

pos rodo, kad vokiečiai jau į Vengiu vadai, esą, ragi- 
nebegali rusams atsilaikyti, na savo žmones priešintis 
Raudonoji armija, vydama vokiečiams visais galimais 
nacius iš pietų Ukrainos, budais.

Šį utaminką vengrų ka-

Žinios iš Stokholmo sako, 
kad ir vengrai jau norėtu

Turėsim 11,000,000
Kareivių Armiją.

Pramonėj dirba dar 3,000,- 
0C0 armijai tinkamų vyrų, 
o ant farmų—2,000,000.
Rinktinės Karo Tarnybos 

departamento vadas Her
shey sako, kad iki liepos 1 d. 
Jungtinės Valstijos privalo 

vienuolikos milionu
Kentucky valstijoj. Hoyt 

Coal kompanijos kasykloj
pereitą sąvaitę įvyko nelai- y B iR •
rne; nugriuvęs kasyklos vir-, jįJ, f .-ri£tu riemoniu.._ 
sus užkerę 12 mainenų De- jkfe . . j g
amte jų įssikase. o likusių : pramonės ir g £ \ųai
dviejų likimas da nebuvo ;,abar anni]ai ¥. ]aivvp 
žinomas. nui mgnesj šokuoja

100.000 naujokų.
Hershey žiniomis, pramo-ARGENTINA UŽDARĖ 

AMERIKOS ŽINIŲ 
AGENTŪRĄ.

Iš Buenos Aires pranėša-

nėj dabar dirba apie 3,200.- 
000 karo tarnybai tinkamų 
vyrų; žemės ūkyje yra apie

Tūkstančiai Francu
zų Ištremti Vo

kietijon.
Tarp ištremjutų randasi 
daug verslininkų ir pro

fesionalų.
Londone turima žinių, 

kad laukdami alijantų in
vazijos Francuzijoje, vokie
čiai areštavę tūkstančius 
francuzų ir ištrėmę juos Vo
kietijon. Tarp ištremtųjų 
esą daug industrialistų, pir
klių, profesionalų ir šiaip 
darbuotojų.

Tomis pat žiniomis, vo
kiečiai norį "apvalyt” Fran- 
euziją, kad alijantų armi
joms atėjus jos nerastų nei 
vieno francuzų inteligento, 
galinčio reikiamai tvarkyti 
valstybės ir pramonės rei
kalus.

Kol kas. okupantai nelie
čia tik franeuziškų kvislin- 
gų. Mat, žino. jie bėgs kartu 
su okupantais, vengdami 
bausmės

ma, kad Pašto ir Telegrafo 1.700.(X)0 tokių vyrų. Iš jų 
direktorius pulk. Julio La- reikės paimt armijon 1,160,- 
gos liepė uždaryt Amerikos i 000 vyru. Bus imama pro- 

.i^Mnru “T’nttoU porcįonaijaį _ tiek iš in-zinių agentūrą “United 
Press,” nes ji paduodavusi 
“tendentiškas” žinias.

dustrijų, tiek iš žemės ūkio.
Kalbamieji industrijos ir 

150.000 AIRIU TARNAU- žemės ūkio vyrai iki šiol bu 
JA ANGLŲ ARMIJOJ. j ™ palikti, kaip svarbių uz- 

siemimų žmones. Dabar jie 
Kadangi tarp Anglijos ir busią persijoti.

Airijos vyriausybių eina --------------
rimti nesusipratimai, tai SUGRYŽO 662 AMERI- 
daugelis mano. kad visi ai- KOS PILIEČIAI, 
riai yra Anglijos priešai. Bet p
taip nėra. Anglijos armijoj 1 crei •
tarnauja virš 150,000 airių. , . . „Da oą dų laivas “Gnpsholm, atRe to, virs nuošimčiai Kvežęs 662 žmones,

sąvaitę į New 
Yorko prieplauką atėjo šve-

nuomenes vadovybė pa
skelbusi iš nežinomos radijo 
stoties šitokį pranešimą: “Į 
musų žemę įsiveržė buvęs 
musų talkininkas. Kovoj su 
iuo jau krito pirmutiniai 
musų vyrai. Šita kova bus 
tęsiama ir toliau.’’

Kita žinia iš Stokholmo 
^ako, kad Vengrijos dikta
torius adm. Horthy, užsienio 
reikalų ministeris Ghyczy ir 
Vengrijos generalinio štabo 
viršininkas gen. Granz 
Szombathelyi esą jau vokie
čių areštuoti ir išgabenti 
Vokietijon, nes jie atsisakę 
duoti Hitleriui daugiau ka
reivių.

Tuo tarpu rusų armija 
ziadejo labai greitai zy-
įuoti pjkmyn, Jeigu vokie
čiai neatsispirs, tai neužilgo 
rusai pasieks Vokietij'ą.

Tuo pačiu laiku dieną ir 
naktį alijantų aviacija griau- 
ja Vokietijos pramonės ir 
susisiekimo centrus iš oro. 
Kalbama, kad greitu laiku 
prasidės Europos invazija iš 
Anglijos.

Hitlerio dienos išrodo jau 
suskaitytos.

Washingtonas praneša, 
kad 2 musų submannos, ku
rios skandindavo japonų 
laivus, nesugryžo iš savo 
medžioklės. Su jomis žuvo 
apie 150 žmonių. Anglai tuo 
tarpu praneša nuskandinę 6 
vokiečių submarinas.

Washingtono žiniomis, A- 
merikos laivynas neteko iš
viso 22 submarinų nuo karo 
pradžios.

*Be Roosevelto Mes 
Žuvę?

Taip sako demokratų parti
jos politikieriai.

“Boston Globė” bendra
darbis Hennessy rašo iš 
Washingtono, kad 90 nuo
šimčių Washingtono politi
kierių, su kuriais jis kalbė
josi, esą tos nuomonės, kad 
Rooseveltas statysiąs savo 
kandidatūrą da ir ketvirtai 
prezidento tarnybai. Nors 
jis niekam to nesakęs, bet 
tokia išvada esanti daroma 
iš jo taktikos. Rinkimų klau
simu šįmet jis vartojąs ly
giai tokią pat taktiką, kaipto, virs

Anglijos slaugiu, einančių . , . . ..
karo tarnybos pareigas, yra nac1^ belaisvėje, 
airės merginos ir moteiys. Kai kurie sugryžusių ame-

-------------- rikiečių dabar sako, kad
Londone eina gandai, kad maisto klausimas Vokietijoj 

balandžio mėnesy tenai at- esąs labai opus. Ypač karo 
vyksiąs Amerikos preziden- belaisviai gauna mažai ir
tas Rooseveltas pasitarti su'suvis netikusio maisto. Bet tį liepos mėnesi, kai Chica- 
premjeru Churchillu. Dina pačių vokiečių moralė esan- 
tai konferencijai jau esanti' ti gera.
ruošiama. Tuo tikslu tenai' ----------- —
jau atvykęs Edward Stetti-1 Pirkit Kam Bondsos ir Šlaiti
nius. mūsiškio Valstybės pas. ■»««.-• ;-»»»«•.; j^i 
Departamento valdininkas. ! nemažiau kaip dešimta sava, aiškiai sako, kad “be Roose- 

nždarhio dali. j velto m*** busim žuvę,’’

buvusius beturi metai atgal. Jis nie
kam neduoda jokių paaiški
nimų. ką jis mano daryti. 
Tegul visi spėja, tegul kalba, 
bet niekas neturi pagrindo 
šiaip ar taip jį kritikuoti. 
Viskas paaiškės tik ateinan-

goie susirinks demokratų 
konvencija k^n^idat* no
minuoti. Spėjama, kad kon
vencija nutars ii “draftuo- 

Kas savaitę Įdėkit Į joosĮti,” nes demokratų vadai

f
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Kaip Berlynas! Išrodo iš Orlaivio

APGAUDINĖJA AMERI
KOS LIETUVIUS.

Komunistų susivienijimo 
organas “Tiesa” kovo 15 d. 
laidoje turi Įdėjęs šitokiu 
antgalviu pranešimą: “Lie
tuvos Žmonis Gavo Antraji 
Amerikos Lietuviu Siunti

Bet toliai! aiškiai pasaky
ta. kad tą siuntini gavo ne 
Lietuvos žmonės, bet Rusi
jos komunistai. Tik pasi- 
klausykit:

“R- šarmaitis pranešė iš 
Maskvos sekamą žinią:

“Sausio pabaigoje, šių metu. 
Justas Paleckis, pirmininkas 
prezidijumo Vyriausios Tary
bos Lietuvos Respublikos, ga
vo pranešimą, kad gauta iš A- 
merikos lietuviu 62 dėžės siun
tinių Lietuvos žmonėms..”

Nors siuntiniai gauti Lie 
tuvos žmonėms, bet toliau 
pranešama, kad—

“Amerikiečių aukos bus iš
dalintos lietuviams kariams 
Raudonojoj Armijoj..”

Na, o kiek tų “lietuvių ka
rių” raudonojoje armijoje 
yra? Gal koks tuzinas-kitas 
komunistų, kurie pabėgo 
Rusijon, kai Lietuvos žmo
nės vijo bolševikus iš savo 
krašto 1940 metų vasarą. 
Tai yra lietuviu tautos išga
mos ir lietuvių žemės išdavi
kai.

Taigi meluoja mūsiškiai 
komunistai Ameiikoje, kad 
jie siunčia siuntinius “Lie 
vos žmonėms.” Jie patys pa
rodo. kad tie siuntiniai siun
čiami ne Lietuvon, bet So
vietų Rusijon, kun su Lietu
va neturi jokio susisiekimo.

“Tiesos” pranešimas sa
ko, kad tuo antruoju siunti
niu mūsiškiai komunistai 
nusiuntė Rusijon: 4,319 pa 
kelių tabako; 11,000 pake
lių cigaretų; 177 vaikams 
overkotus ir daug kitokiu 
dalykų.

Įdomu butu žinoti, ką 
raudonoji armija darys su 
vaikų overkotais. Aišku, 
kad jie bus išdalyti nuplyšu- 
siems Rusijos komunistų 
vaikams.

Suprantama, labdarybės 
negalima smerkti. Vaikai 
nekalti, kad jie gimė tokio 
nelaimingoj šaly. kokia šian
dien yra komunistų Rusija 
Bet reikia smerkti Amerikos 
lietuvius komunistus, kam 
jie apgaudinėja musų visuo
menę, sakydami, kad jie 
renka aukas Lietuvos žmo
nėms!

Iš aukščiau paduoto “Tie 
sos” pranešimo aiškiai ma 
matosi, kad tų siuntinių ne 
matė nei pats Paleckis. Ji 
gavęs tik “pranešimą,’’ ka.' 
Rusijoje gauta iš Amerikos 
62 dėžės siuntinių “Lietu 
vos žmonėms.” Vadinasi, jis 
tiktai girdėjo apie tai. Gali 
ir.as todėl daiktas, kad tų 
siuntinių nematys nei “lie 
tuviai kariai.” kurie tarnau 
ja Stalino diktatūrai. Ameri 
kos lietuvių pinigais nupirk 
tus daiktus, veikiausia, su 
doros kas kitas. Ir tai butų 
visai natūralu, nes bolševi 
kai tautybės nepripažįsta 
Pati Maskvos valdžia sako 
kad Sovietu Sąjungoj nėra 
jokių lietuvių, yra tik Sovie 
tų Sąjungos piliečiai. Tai 
koks čia skirtumas, kuriems 
Sovietų Sąjungos piliečiam 
tie siuntiniai bus išdalinti?

Taip i dalykus žiuri bolše 
vikų valdžia. Todėl skelbti 
kad iš Amerikos siunčiami 
Rusijon siuntiniai eina “Lie 
tuvos žmonėms,” yra grynas 
melas ir visuomenės apgau 
dinėjimas!

Tūli musų turistai, kurie 
šią. žiema išvažiavo Floridon 
automobiliais, dabar norėtų 
nusipirkti lietuvišką kuiną, 
kad galėtų sugrįžt namo.

RUSIJA, ITALIJA IR 
RUMUNIJA

Mussolinio generolas Ba
doglio paskelbė, kad Mask
va sutikusi pripažinti jo val
džią alijantų išlaisvintoj Ita
lijoj ir atsiusianti savo am- 
oasadorių, o Badoglio nu- 
iųsiąs savo atstovą i Mask- 
ą.
Ryšium su tuo Maskvos 

manievru “Naujienos” rašo: 
“Komunistai ir jų pritarė

jai visą laiką kėlė triukšmą 
prieš sąjungininkų valdžias, 
kam jos kooperuoja su marša
lo Badoglio vyriausybe Itali
joje. Badoglio, kaip žinoma, 
tarnavo diktatoriui Mussoli
niui. užkariavo Etiopiją ir ga
vo iš Mussolinio titulus ‘mar
šalo’ ir ‘Eiopijos hercogo’. 
Kaip tokį fašizmo tarną gali 
remti demokratinės valdžios?

“Staiga Stalinas nutarė su
teikti pilną pripažinimą Ba
doglio vyriausybei ir apsikeis
ti su ja ambasadoriais!

‘ Tokio pripažinimo Badoglio 
nėra gavęs nei iš Londono, nei 
iš Washingtonp. Anglija ir A- 
merika laiko jo vyriausybę tik 
laikine, su kuria tenka koope
ruoti dė! to. kad tuo tarpu tin
kamesnės valdžios Italija ne
turi. Ir Londone, ir Washing- 
tone buvo paskelbta, kad Ba
doglio kabinetas turės pasi
traukti. kai tiktai sąjunginin
kai paims Romą ir Italijos po
litinių partijų vadai galės su
daryti demokratinę vyriausy
bę.

“Įdomiausia, kad šitą ‘gar
bę’ Stalinas nutarė suteikti 
Badoglio režimui kaip tik no 
to, kai Neapolyje įvyko didelis 
‘anti-fašistinių’ partijų mitin
gas. kuriame komunistai gar
siau už visus šaukė, kad kara
lius Viktoras Emmanuelis ir 
jo premjeras Badoglio turi 
tuojau rezignuoti!”
Ištikrujų, Stalinas elgiasi 

keistai. Italijos komunistai 
šaukia: “Šalin Badoglio
• aidžia!” o Stalinas paduo
da Badogliui savo ranką ir 
-ako: “Mudu busime drau
gai.”

Stalinas nepripažysta Len
kijos valdžios Londone, kil
ią pripažįsta Anglija, bet 
is pripažysta Mussolinio ge- 
įerolą. kuri patys Italijos 
komunistai norėtų nuversti!

Ką gi apie tai pasakys ko
munistai? '

Komunistai, žinoma, ne
gali Stalino kritikuoti, taip 
kaip davatkos negali prieš- 
tarauti savo klebonui. Jie 
oersivers ragožium ir šauks: 
‘Lai gyvuoja Italijoj gene 
-olo Badoglio fašistiška val
džia, nes ją pripažino didis 
musų vadas Stalinas!’’

Tuo tarpu Londone ir 
Washingtone šitas Stalino 
bučkis Mussolinio generolui 
cadarė labai prasto įspū
džio. Valstybės Departa
mento sekretorius Hull Wa- 
sh.ingtone pasakė spaudos 
atstovams taip:

1. Jungtinių Valstijų vy 
riausybė visai nebuvo pain 
foim.uota. kad Sovietų val
džia įuošiasi pripažinti ge 
nerolo Badoglio režimą Ita 
lijoje.

2. Valstybės Departamen
tas dabar renka faktus apie 
tą įvykį. .

3. Italijos klausimams 
spięsti yra įsteigta Alijantų 
Patariamoji Taryba (Ame
rika-Angli įa-Rusija) ir, pa
prastai, jai turėtų prigulėti 
tokie dalykai, kaip Badoglio 
režimo pripažinimas.

4. Amerikos nusistatymas 
yra toks, kad Italijos vai 
džia turi but išrinkta demo
kratiniu budu, pačių žmo
nių balsavimu, o ne sveti
mos valstybės pripažintas 
generolo Badoglio režimas, 
kurio niekas nėra rinkęs.

Šitą Berlyno nuotrauką yra pataręs vienas .Amerikos bombaru .-is dienos laiku. Taip Vokie
tijos sostinė išrodo žiūrint iš orlaivio žemyn. Aišku, kad bombarduodami miestą dienos lai
ku. orlaiviai gali numesti sa vo bombas kur nori. Nuotraukos vidury matosi gar loji spor
to arena, kur 1936 metais bu vo tarptautinė sportininkų olim piiada-

Tai kodėl gi Maskva taip 
sauvaiiškai elgiasi? Kodėl 
ji remia tokią Italijos val
džią. kurią patys komunistai 
nori nuversti?

Kai kas spėja, kad tuo bil
du Maskva norinti paveikti 
Rumuniją. Eina gandai, kad 
Rumunija norėtų pasitrauk
ti iš karo ir grąžinti Rusijai 
Besarabiją, tik bijanti, kad 
įusai neužimtų visos Rumu
nijos ir nenuverstų jos fašis
tinės valdžios. Taigi norė
damas Rumunijos fašistus 
įtikinti, kad jis galės su jais 
draugiškai sugyventi, Stali
nas pripažinęs Mussolinio 
generolo valdžią Italijoj.

Tuo budu Stalinai davės 
Rumunijos fašistams supra
sti : nutraukit karą, kaip pa
darė gen. Badoglio, o aš pri- 
pažinsiu ir jūsų valdžią, 
kaip pripažystu io. O ką 
apie tai mano Italijos komu
nistai. arba ką manys Ru
munijos komunistai—ant jų 
nusispiaut!

taip pat jas bristi nuo pečių” 
ir Paleckiams. o jų vier- 
niems lekajams. tokiems 
kaip Antanas Bimba. įkrėsti 
bent šimtą rykščių kelines 
numovus.

Bet prašome ant mus dėl 
to nepykti, “drauge” Bimba, 
nes tai ne musų nusistaty
mas. Šitokia programa išei
na iš tamstos paties galvo
senos.

KAS TIE “LIETUVIŠKI 
NIEKŠAI?”

Šiomis dienomis komuni
stuojančio francuzų genero
lo de Gaulle teismas Afrikoj 
nuteisė sušaudyt buvusį Vi
chy valdžios užsienio minis
ter į Pucheu. Jį pasmerkė 
mirti dėl to. kad jis pataika
vęs Francuzijos okupan
tams.

Paminėjęs šitą Įvyki, 
“Laisvės” Bimba prunkščia, 
kad taip busią ir “lietuviš
kiems niekšams.” Girdi:

“Tai pasarga lietuviškiems 
niekšams, kurie šiandien dir
ba Hitlerio Lietuves valdžioje. 
Jų galvos irgi turės nusiristi 
nuo pečių, kai Lietuva bus iš
laisvinta.”

Bimbos pasakymą “kai 
Lietuva bus išlaisvinta” rei
kia suprasti: kai Lietuva 
bus iš naujo bolševikų pa
vergta. Tada “lietuviškų 
niekšų” galvos risis nuo pe
čių ir kraujo ištroškusi Bim
bos širdis tirps džiaugsmu.

Bet kas ištikrujų yra “lie
tuviški niekšai?” Pagal 
Bimbą, “niekšai” yra tie, 
kurie parsiduoda savo tėvy
nės okupantams. Mes pilnai 
su tuo sutinkam. Bet mes no
rim ir logikos laikytis. Jeigu 
“niekšas” buvo francuzų 
Pucheu. kuris pataikavo 
Francuzijos okupantams, ir 
jeigu “niekšas” yra gen. Ku
biliūnas, kuris pataikauja 
Lietuvos okupantams, tai 
taip pat yra niekšas ir Pa
leckis su visais savo komisa
rais, kurie parsidavė Lietu
vos okupantams.

Taigi, jeigu “risti galvas 
nuo pečių” Kubiliūnams, tai

VILNIUJE SKAMBA “LIE 
TUVA, TĖVYNE MUSŲ ”

Buenos Aires dienraštis 
“El Pueblo,” kuri cituoja 
“Argentinos Lietuvių Bai
sas,” išspausdino savo ko
respondento telegramą iš 
Vilniaus. įtarioje esą pasa
kyta. kad—

“Masiniame Vilniaus lietu
vių susirinkime kalbėjo bur
mistras Dabulevičius. Jis pa
žymėjo sunkią dabartinę Lie
tuvos žmonių gyvenimo padėtį 
ir pabrėžė, kad rusai 1940 me
tuose išžudė 5,000 lietuvių. įka
lino 15,000 ir virš 40.000 ištrė-

mė i priverstinus darbus Siby

ran. Po jo kalbos minia sugie

dojo ‘Lietuva Tėvynė Musų’.”

Bolševikai buvo uždrau
dę Lietuvos gyventojams 
giedoti savo tautos himną.

Vokiečiams patinka, kad 
lietuviai nenori bolševikų 
diktatūros grvžimo; bet ne
patinka. kad lietuviai taip 
pat nenori ir nacių okupa
cijos.

“AŠ ESU SUSIVIENIJI
MUI REIKALINGAS.”
Taip kalba apie save Kle- 

ofas Jurgelionis, pašalintas 
“Tėvynės” redaktorius. Vie
nam laikrašty jis rašo:

“Aš sutikau kandidatuoti į SLA sekretorius, nes supran
tu. kad tai yra mano pareiga- 
Susivienijimui aš esu reikalin
gas dabar, tuojau”

Dabar, tuojaus!... Išrodo 
nenanrasta padėtis. O Susi- 
vienijimas, matyt, ir žinot 
nežino, kad p. Jurgelionis 
jam tain reikalingas!

Vėl per virvutę!
Neapolyje buvo sušauk

tas masinis mitingas prieš 
maršalą Badoglio ir karalių 
Ernanuelį. Komunistai ir jų 
bendrakeleiviai šaukė: “Ša
lin fašistas Badoglio! Šalin 
karalius Emanuelis! To rei
kalauja demokratijos inte-• Kresai.

Bet tuoj po to gauta žinių, 
kad Maskva pripažino Ba
doglio vyriausybę. Pamatę 
tą žinią. Italijos komunistai 
apstulbo. Tik po kurio laiko 
jų lyderis Tadeschi pasakė, 
kad šis Maskvos žygis ko
munistams esąs “truputį ne
malonus,” bet... jį padikta 
vę demokratijos interesai.

Bemoki ati jos interesų čia 
buvo lygiai tiek, kain pas 
aną ožį Mikitoną pieno. Jei 
komunistai butų logiški, jie 
dabar turėtų šaukti: “Lai 
gyvuoja draugas Badoglio ir 
draugas Emanuelis!”

Tai nėra pirmas kartas, 
kad Stalino “saules” garbin
tojai šitaip vejami “per vir
vutę.” Taip buvo. kada įsi
kūrė Stalino-Hitlerio “krau
ju cementuota” sąjunga, 
taip buvo ir ^uomet, kai Hit
lerio legionai puolė Rusi ją.

Ech. draugučiai—nėr vir
vutę, per virvutę! Gerkit iš 
to šulinio. Į kurį pasišokėda
mi spjaudėte...
Airių “Lordas Haw-Haw.”

Berlyno radijas duoda 
“angliškus programus.” Per 
tą įadiją kalba vienas neva 
anglų “Lordas Haw-Haw.”

Bet jis nėra anglas. Tai- 
airis fašistas. Fiancis Stuait. 
pabėgęs į nacių Vokietiją.

Tas Stuart kadaise buvo 
‘Airiųnarys išgarsėjusios
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Vėl Pamoka Demokratai
Jau kuris laikas demokra

tų partijoje pučia garneri- 
nės reakcijos vėjai. Atžaga
rei višk i demokratai keiia 
maištą prieš Rooseveltą. 
Tas maištas buvo pasiekę? 
čiukuro, kai senatorius 
Barkley pasitraukė iš vado 
vietos ser.ate.

Tie reakcininkai gavo d.a 
vieną pamoką. Denveryje 
rinkta vienas kongresmanas 
vietoje mirusio demokratų 
kongresrr.ano Laivrence Le
vis. Republikonai nomina
vo aršų naujosios dalybos 
priešą Gikepsie: demokra
tai—buvusf šio karo vet*’ li
ną. majoru Wuertele. Pir
masis smerkė Roosevelto 
administraciją ir sakė. kad 
patekęs i Kongresą bandys 
suvaldyti “vyriausybiškus 
biurokratus^ Antrasis, de
mokratu kandidatas Wuer- 
tele. jį pa mėgdžiojo ir sakė: 
“mažiau raidžios biznyje, 
daugiau biznio valdžioje.”

Tai buvo mandagus, bet 
kartu visai nevykęs pamėg
džiojimas ir “mažiau val
džios biznyje” demokratas 
prakišo i tikimus. Prakišo 
da ir todėl, kad leisdamas 
liežuvi prieš savo partijos 
vyriausybę, Wuertele kartu 
prisipažino, kad jisai yra ne 
išmanėlis, nes j Kongresą 
einąs daugiau išmokti.

Piliečiai: tuo budu rinko 
tą, kuri> moka ne tik kriti
kuoti, bet ir suvaldyti “biu
rokratus.’’ j Rinkimai butų 
pasibaigę kitaip, jei demo

kratų partijos mašina butų 
pasirinkus tinkamesnį ir pa
žangesnį žmogų.

Eidama į prezidento rin
kimus. demokratų partija 
Kongrese turės tik nykštu
kinę daugumą. Jei šį pava
sarį ir vasarą demokratai 
nepasuks gairių ir jei Roose
veltas atsisakys da kartą 
statyti savo kandidatūrą, 
demokratu partija tikriau
siai prakiš rinkimus.

Kolonados incidentas nė
ra pripuolamas dalykas. De 
mokratų partijos “senoji 
gvardija” juo toliau, tuo 
daugiau linksta i dešinę. Net 
dabar, turėdama daugumą, 
Roosevelto administracija 
yra labai suvaržyta. Tik var
sai? negalais jai pavyko iš
gelbėti subsidijas; vargais5- 
negalai? da palaikoma šešė
linė naujoji dalvba. Jei da 
labiau pašlis demokratų se
noji gvardija, jei Roosevel
tas nutars nekandidatuoti— 
ir toli šešėlinė dalyba atsi
durs klausimo ženkle.

Amerikos partiios — de
mokratų ir republikonų par
tijos—yra ne partijos, bet 
gi upiiuostės tam tikrų inte
resu. Reakcinį ' demokratą 
sunku atskirti nuo reakcinio 
renublikono. ir vice versa. 
Bloga ir tai. kad šios šalies 
darbininkai taip nat neturi 

i savo partijos—sakysime to-Į 
kios, kaip Darbo Partija 

'Anglijoje. Unijų vadai re
mia Roosevelto administra
ciją. bet demokratų partijos

Bet nei Anglija, nei Ame
rika nepadarė to. ką padarė 
Stalino- režimas. Jis ėmė ir 
“sumonkino” savo naujau
sios laidos “demokratus.”

Komunistai dabar jaučia
si. kaip ana varlė, užminta 
padu—cyptelia ir laukia, 
kol padas bus nukeltas. Ir ką 
daugiau jie galėtų daryti? 
Savo “voždžių” pasmerkt jie 
nedryso ir nedrys.

Disputas dėl “lidžbų.”
Juozas Tysliava savo 

“Vienybėje” veda disputą 
dėl skaitlinių. Esą—

“Kodėl Amerikos Lietu
vių Taryba turi minėti Lie- 

' tuvos Steigiamojo Seimo 24, 
o ne 2.5 metų sukaktį. ‘Nau
jienų’ redaktorius nepaaiš-

Šitaip? Ar Tysliavai da 
reikėtų aiškinti, kad mes tu
rime 1944 metus? Ar jam 
-eikėtų aiškinti ir tai, kad 
dabar ir tuoiau laikas dirbti 
už atstatymą nepriklauso
mos ir demokratinės Lietu
vos ?

Tysliavos disputas dėl tų 
: “lidžbų” išduoda .jo “gerus 
norus.” Smetonininkai iš

stojo pi ieš Amerikos Lietų
jų Tarybą, o Tysliava jiems

advokatauja.
Be iš jo labai prastas ad

vokatas — kaip iš Jurgelio- 
nio raitelis, kuris tik kitus 
mokina jodinėti “reisų ark
liukai?.” o pats vaikšto pėkš- 
čia? ir klausia kelio į SLA 

(sekretoriaus ofisą.
Juozai, kur eini?
Bimba bara bimbukus.
Amerikos lietuvių komu

nistų “fiureris” Bimba su
pyko ant saviškių. Jo para-

1940 metų gegužės mėnesy
je jo žmona buvo pagauta 
tarnaujant naciams. Stuart 
ją gynė ir sakė, kad jo žmo
na esanti gera patriotė. -Jam 
nepavyko ir po to Stuart at 
sidurė Berlyne. Jis begėdiš
kai puola anglus, kurie “par
sidavė žydams ir komunis
tams.”

Tokių Stuartų Airijoj yra 
daug, ypač gera dalis airiš
kų “republikonų” teroristų 
išsigimė į atvirus fašistus. 
De Valera todėl kalba nie
kus, pasakodamas apie 
“griežtą neitralitetą.” Jis 
’abai panašus i Ispanijos 
“orandžių neitralitetą.” An
glu peikami ispanų oran- 
džiai virsdavo bbmbomis ir 
laivus žalodavo.

Kol Airijoj bus nors vie
nas nacių Vokietijos diplo
matas, ji negalės buti tikrai 
neitrali.
Daro sarmatą “draugams.”

Valstybės sekretorius Hull 
spaudos atstovams pranešė, 
kad Jungtinių Valstijų pa
žiūra į Badoglio vyriausybę 
nėra pakitėjusi.

Kitais žodžiais. Washing- 
tonas nemano pripažinti Ba
doglio vyriausybę, ką pada 
rė Stalino diktatūros reži
mas. Kaip greit bus užimta 
Italijos sostinė Roma. patys 
to krašto žmonės skirs savo 
vyriausybę.

Komunistams tai yra be
galo kaltus pipiras. Juk jie 
reikalavo, kad Badoglio vy
riausybė tuojau pasitrauktų. 
Jie įtarinėjo Anglijos ir A- 
merikos vyriausybes, kurios 
proteguojančios Badoglio ir 
karalių Ernanuelį.
atstovai Kongrese daro kaip 
jiems patinka. Jei Roosevel
tas pasitrauks, visa dabarti
nė unijų politika liks kaboti 
ore.

Šie metai bus didelių ban
dymų metai. Jie duos pamo
kų ne tik demokratams, bet 
ir musu darbo visuomenei.

G. D.

Duonai---- DVYŽta O“ --- spna na-
pratimą prakalbas rengti tik 
iš mados.”

Bimba žinąs, kad komu- 
nirtų prakalbos. rengtos 
Massachusetts valstijoje bu
vusios tikrai mizernos. Tos 
prakalbos rengtos žinomam 
komunistų bezmėnui, Gasiu- 
nui iš Brooklyno. Jisai ma
tyt pasiskundė “fiureriui,” o 
šis savo parapijonams duo
da “velnių.” Girdi:

“Ne tiek pikta, kiek liūd
na dėl tokio prakalbų rengi
mo. Tegul jų bus mažiau, 
bet turi buti geriau sureng
tos.”

Ak, taip — draugučiai, 
diibkite. daugiau buručių 
sutraukite! Bimbos vikarai 
ir zakristijonai juk tam ir 
važinėja, kad tų buručių ki
šenius tuštinti.

Well, ką padarysi, kad ne 
visur ir ne visos upės pienu 
ir medum teka. Lietuviai jau 
supranta, su kuo reikalą turi 
ir komunistų šalinasi. Jie 
gerai daro.

“Veikėjai” pabado. ■
Prasidėjo SLA viršininkų 

rinkimai, vėl pabudo “seni 
veikėjai.” miegoję per dve
jetą metų. SLA “Gerovės 
Komiteto” žmonės juos re
komenduoja organizacijos 
nariams ir sako:

Rinkite šiuos vyrus, rinki
te—jie yra jūsų prieteliai!

O per dvejus metus tie 
“prieteliai” ir piršto nepaju
dino dėl Susi vieni jimo. 
Tiems buvo geriau Floridos 
pajui yie ar kitame rezorte 
savo lašinius patirpyti.

SLA nariu reikalas, ko
kius viišininkus jie išsirinks, 
bet man regis, kad jie nepa
darys klaidos, atsiribodami 
ir nuo smetoniškų ir komu
nistiškų geradarių.

Ir smetoniškiems ir ko
munistiškiems Susivieniji
mo “gelbėtojams” visų pir
ma runi tik ių klikos reika
lai. Vien dėl to jie taip at
kakliai ir peršasi.

St.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETIJVTU• GYVENIMAS |“= =
Philadelphijoj Smetonininkai Lėkė Kaip

Sakalai, Bet Nutupė Kaip Vabalai.
Kovo 5 d. į Philadelphiją d. paskelbti Lietuvos nepri

buvo suvažiavę smetoninin- klausomybės švente. Po to 
kų centro žmonės. Adelphia Laukaitis teikėsi pranešti 
viešbutyje jie turėjo pasita- ‘ malonią naujieną.” Girdi, 
rimus, o vėliau Muzikos sa- smetonininkų centras deda 
Įėję jie sakė prakalbas. pastangų, kad “išrūpinti”

Jų prakalbos buvo smar- valdžios leidimą išleisti paš- 
kiai garsinamos. Agituota ir to ženklų Lietuvos garbei, 
per Džiko radiją ir skleista Tokie ženkleliai jau buvę 
plakatus. Be to, rengėjai pa- dalomi, tik kažin kodėl vė-

kau iie buvę sulaikyti. Bet 
jei lenkai ir kitos tautos jų 
jau tur i, tai kuo blogesnė 
Lietuva?

Tiesa, bet toli gražu ne vi
sa tiesa. Laukaitis čia nieko 
naujo nepasakė. Dėl tokių 

žodį yra 
Lietuvių

Konferencija Pittsburghe ir 
Amerikos Lietuvių Taryba 
tuo rūpinasi. Reiškia, po
rams smetonininkams nede- 

girtis. Jei Pittsburgho

naudojo Raudonojo Kry 
žiaus lietuvių komiteto var
dą. Tą komitetą sudaro vie
tos lietuvių organizacijų at
stovai. Kažin kodėl, bet sa
vo vardo smetonininkai čia 
nekuomet nevartoja. Mano 
supratimu, nei medžiaginiai pašto ženklų savo 
ir nei moraliniai tas jokios tarusi Amerikos 
garbės jiems nedaro.

Be to. rengėjai išsiuntinė
jo kelis šimtus laiškų, kartu 
su plakatais. Tad pasėkos 
turėjo but labai geros. O bu 
vo visai biednos. Susirinko 
nedaugiau, kaip pustrečio 
šimto žmonių. Žiuri i svetai
nę ir matai toki vaizdą ■ sve
tainė apytuštė, matosi dau
gybė kėdžių, “pagražintų” 
karo paskolos bonų ii: Rau

1S
konferencija ir jos dalyviai 
smetonininkams buvo nege
ri, tai kam dabar savintis jų 
pradėtą darbą?

Laukaičio aiškinimas apie 
molioną parašų irgi nėra iš
mintingas. Argi jis mano,

donojo Kryžiaus skelbimais- kad Amerikos vyriausybė 
plakatais. ir jos diplomatai nič nieko

Garsinta, kad prakalbos nežino apie Lietuva, jei peti- 
prasidės 2 vai. po pietų, bet ei ioie r eikia tatai išaiškinti? 
prasidėjo pusė po trijų. Ma Žiūrint i tų ponų manev- 
tyt, laukta daugiau publi- rus, jie išrodo tikrai mizemi.

Amerikos vyriausybė žino 
apie Lietuvą ir jos darbuo
tojus; taip pat žino visi rim
tesnieji amerikonai. Tiesa, 
r imtas prašymas yra vietoje. 
Bet ivs. ponai, darote kome
dija. Jus barate tariamuo- 
sius ki ikdemus ir raudonuo- 

bet kartu jus ruošiate 
.'aciausia dirvą Lietuvos

kos.
Ceremonijas pradėjo p. 

Marcinkevičius ir “visą biz
nį” perleido smetonininkui 
Pashal, kuris iš profesijos 
yra mėsininkas. Jis turėjo 
daug vargo: žiuri Į rasta, 
skaito svečių ir “diplomatų’’
pavardes ir—jokiu budu ne- sius. 
ištaria pavardžių! Galų ga- plači
le, jo darbą pasiėmė adv. duobkasiams. Skelbdami tik 
Cheledinas. Šitaip pirminin- neapykantą, jus žeminate 
kaujančius vejant per šeren- Lietuvos vardą, ir ko pasiek- 
gą, svečiai ir smetonininkų site?
organizacijos centralinio ChicagietĮ adv. Olį pirmą 
komiteto nariai sėdėjo estra- kartą gir dėjau kalbant. Ma
doje kaklus ištiesę. Tik chi- tyt, kad visados jo troški- 
cagietis advokatas Olis mas yra kolekta. Reikia pa
vaikščiojo po svetainę, sker
sai ir išilgai. Kažin, ar irs 
skaitė susirinkusią publiką, 
kurios buvo taip nedaug, ar 
šiaip kokių nors neramių 
minčių buvo vaikomas.

Galop buvo perstatytas 
pirmas kalbėtojas, vietos 
lenkas Kolankievich Rau. 
donojo Kryžiaus atstovas.
Jis sveikino susirinkusius ir 
aiškino Raudonoio Krv-

kad reikia leisti ir daugiau 
knygų, lietuvių ir anglų kal
bomis, bet reikia pinigų. O 
kad jų gauti, aišku, Smeto- 
nukas ir kiti pozuoja kaip 
dideli Lietuvos patriotai; 
reikia save gilti ii* sakyti, 
kad tik New Yorko “sei
mas” ir tik Lietuvai Vaduoti 

į Sąjunga gerai veikianti. Be
je, Smetoniukas da sakė, 
kad Anglija labai pataikau
janti Rusijai, o iš dalies ir Į 
Amerika pataikaujanti. 0 
iis turis laišką, kuris rodąs, 
kaip Lietuvos gyventojai bi
jo rusų okupacijos. Girdi, 
vyrai rengiasi ginklą panau
doti, o moterys jieško nuodų 
save ir vaikučius nuodyti... 
Ly p čia butu kokia naujiena, 
kad lietuviai nenori rusų 
okupacijos. Tą visi žino!

Lietuvai Vaduoti Sąjun 
gos piimininkas Dr. Tamo
šaitis irgi vien save gyrė ir 
nieko naujo nepasakė. Bet 
clevelandietis Žiuris pralen
kė visus. Trumpai suglau
dus, jo kalba buvo tokia:

Mes viešpačiai! Musų Įsa
kymų klausykite! Duokite 
mums daugiau pinigų, kad 
mes galėtume važinėti ir ne
apykantos propagandą sklei 
sti. Patvs gi bukit atsargus, 
ir lietuviškai galvoti nedrys- 
kite. nesiklausę pas mus, “at
galima.” Kas ne su mumis, 
laukan iš lietuviškos arenos!

Iš Žiurio kalbos galima 
daryt tokią išvadą: jie vieni 
turi teisės dirbti už neori 
klausoma Lietuva; jie vieni 
yra teisingi, o kitus—lau
kan! -

Žiuris arogantiškai puolė 
Amerikos Lietuviu Tarvba 
ir “krikdemus.” Pastarie-i 
esą kalti dėl to, kad nenorė
ję pripažinti Smetonos, kaio 
prezidento, kada jis atvyko 
i šią šalį. Girdi.
Smetonos Yaiuūiuu siete sa-

Pirmoji Pagalba Ugnies Linijoj

Nepaisydami japonų ugnies, Amerikos laivyno daktarai 

teikia pirmąją pagalbą sužeistiems savo marinams Eniwe- 

tok saloje.

B1NGHAMTON, N.
Minėjom Lietuvos 

klausomybę.

Parodykit Bimbos Agentui Duris.
SCRANTON, PA. cento. Pasirodo, kad ta šim- 

Musų mieste gyvena bolše- tinė mažai jam naudos at
akuojantis žmogelis, apie nešė. Tai matote, kokių “pa
kulų laikraštyje rašyti būrų ’apijonų” yra Bimbos aba-
lyg jam garbės suteikimas, ze.
Kada jo darbai vis nueidavo Jeigu šis žmogus ateis Į 

, juokais, tai niekas ir ne- jūsų draugijos susirinkimą 
' kreipdavo į juos dėmesio, ir mėgins prikalbinti jūsų 
Bet dabar jis pradeda jau draugiją pr ie jo atstovau- 
didesniu maštabu savo išda- jamos bimbininkų “demo- 
vikišką darbą valyti, todėl kratinės” organizacijos, pa- 
kad ir nenoromis reikia įspė- lodykite jam duris!
ti vietos lietuvius, kad jie jo 
apsisaugotų. Jis labai ner
vuojasi jeigu ji kas pavadi 
na bolševiku. Jeigu jis nėra 
tikras bolševikas, tai jis yra 
jų pastumdėlis. Kaip ji da
bar kitokiu butų galima va
dinti? Jis skaito abudu bol
ševikų dienraščiu; agituoja, 
kur tik pasitaiko, už bolše
vikišką Lietuvą; visus, ku 
rie skaito anti-bolševikiška

Scranianietis.

BROOKLYN, N. Y.
Iš LSS 19 kuopos veikimo.
LSS 19 kuopa smalkiai 

prieruošėsi pne savo metinės 
vakarienės, kuri įvyko kovo 
11 dieną East New Yorke. 
Tikietų platinimo darbe visi 
LSS kuopos nariai buvo pa- 
sinėrę. Yra senai sakoma, 

spaudą, jis vadina “pro na- jeigu dirbsi, tai ir tui ėsi. o 
ciais.” Nuvažiavo i Biook- ieigu ne—basas vaikštinėsi. 
lyną Bimbos konferenci ior. LSS 19 kuopos nariai neno 
ir paklojo $15.00 bolševikų ri basi vaikščioti, tad metėsi 
agitacijai už Lietuvos paver- į darbą.
girna. Parvažiavęs bėgioja, 
kur tik lietuviai susirenka, ii'

Y. i žmonės prastai gyvena, su- 
i vargę, ale geros širdies. Visa 
bėda tame. kad su jais sun- 

'ku susikalbėti.
Lietuvių salėje vasario 20 Apie šiaurės Afrikos ara- 

vietos lietuviai minėjo Lie- bus jaunasis Bukaveskas 
tuvos nepriklausomybės pa- kalba plastai. Girdi, tie ara- kad 
skelbimo šventę. Iškilmės bai yra dideli vagiliai ir di 
buvo 'pradėtos Amerikos ir deli sukčiai. Vvrai vaikš*

nepn-

negali atsidžiaugti bimbi
ninkų konferenciics nutari
mais. Kadangi jis čia priguli 
prie keliu vietiniu organiza
cijų, tai susil inkimuose ne
klaustas įsikiša su savo krū
meliu i- raoortuoia tos bol- 
?eviku konferencijos nutari-

LSS 19 kuopa nusitarė 
pasiųsti didoką delegaciją į 
LSS Rytinių valstijų konfe
rencija Cambridge, Mass. 
balandžio 16, šių metų. Kiek 
teko nugirsti, tai LSS Vyk
domojo Komiteto trys na
riai irgi vyks į Rytinių vals
tijų konferenciją.

mus. Jis labai ta konferenci- I SS 19 kuopa nusistatė 
ia sujaudintas nors jam kas- kalbas, kurios įvyks balan- 

1 dieną, vakare, kaip 
30. Amerikos Lietuviu Pi-

tavo $15.00. I< jis ginasi.
komunistai išrinko i 

finansų komisnon. Tai kaip
paueios Amerikos n peii sukčiai. Vyrai vaikšto toki žmogų vadinti, jei ne 

Lietuvos himnais, Kunuos besi, užsimetę baltas paklo- bolševiku? 
sugiedojo šv. Juozo choras dės, o jų moterys uždengtais
kartu su publika. Drg. P. B. veidais, vien tik akys mato- _
Balčikonis pasakė p.akaloą gj. Tik merginos vaikšto be teigia skyrius kituose mies- bės šių dienu situacijos klau- 
apie -meii/os ie u-.ųt a- tų uždangalų. tuose. “Laisvėje” buvo rašy- simu liečiančiu Lietuvos ne-

r>Uc iž.ji'’ Tėvas Bukaveskas sako. ta, kad ir musu mieste yra priklausomybės reikalu,kaloeio apie Kjlrą. P-Ies Kai- kaą kaiui nasibaierus ir sai- cnAo«-vr*oa vid Ui • . - • TTiJJK* ’ Tro’f” — —--------1----------- °--- —--- J onTiiiKJ II VV7 tioi tzivvmiTnv irvvuv zwi
lvie butų buvęs visai kitoks. jtEu nams gryžus iš armijos, jis naus pirmininku vra išrink- kviečiami į tas prakalbas

<3ama5'° bekia ncb.roc "o?koti geo- tas ių žmogus P. Kodėl jį čia ateiti. \ Sąjunęicti*.
jam paša- vietiniai bolševikai išrinko? --------------

T •ožio
ii 7:

liečiu Kliubo name. Kalbės 
“Keleivio” ledaktorius St. 
Michelsonas ir J. Januškis. 

Kaip mat.yt iš laikraščių, Kaip vienas tain ir antras 
bimhinė konferencija jau vra geri kalbėtojai. Jie kal-

kad su įa Olis gerai 
apsipažinęs. Olis bandė krė- _ _
sti “džioką.” Girdi, žinąs te-1 ir parodysim, kas jie yra.” 
ki darbininką, kuris vis “čė
pydavo pinigus ir niekam 
m neduodavo.” Bet va. Oliui I 
čia atvažiuoti kainavo 751 
doleriai, o jis pirmutinis pri 
sideda. Padavė dešimtį do 
lerių, gi po jo ir kiti smeto 
nininku centro žmonės pra 
dėjo klot savo dešimtines r

Žiuris da pasakė, kad iki Musų Mintys.” D-ras Brei- 
šiol jie tylėję dėl visokių vis kalbėjo apie rusų pada- 
jiems darytų ir daromų rytas skriaudas lietuvių tau- 
“skriaudų.” Bet dabar nety- tai, ypač apie ištremtuosius 
lesią — “pulsim juos vieš i Sibyran T ietuvos gyvento

jus. Brooklynietis Tysliava
Na, matysime, kokius pasakė jausmingą kalbą, ___

“stebuklus” jis ir jo vien- tikrindamas, kad lietuvių <]arbo žmonių miestas. Čia 
minčiai padarys. Bet tegul tautos nesunaikins jokie dieną ir naktį
jis žino, kad Philadelphijcs priešai. plienas. Tad

kys viską. Korespondentas.

PITTSBURGH, PA.
Iš LSS 6 kuopos.

Musų miestas, tai sunkaus

lietuviai da neužmiršo re- 
?urcino ir Atstatymo Bend 
*ovės laikų, kada p. Žiuris 
buvo jų čyfas. Jam ir jo 
frantams dirbant viskas nu
ėjo velniop. Philadelphijoj 
ir šiandien galima rasti to
kių moterėlių, kurios sako: 
“tik parodykit mums tą po 
ną...”

Drūčiai abejoju, kad sme 
tonininkų centro žmonės, 
vadovaujant p. žiuriui. gau 
tų kiek rimtesnio musų vi-

žiaus svarbą, taipgi linkėjo penkines. Lyg už šniurelic 
gero pasisekimo smetoni- tempiami ėjo Laukaitis, adv. 
ninkams. Rastenis. Žiuris. Karpius.

Antras kalbėjo p. J. Tvs- B r. Tamošaitis, Julius Sme- 
liava. Jis, kaip paprastai, tona, Dr. Colney. Tysliava. 
pradėjo akrobatika ir “džio- Yčaitė, Klinga, Abraitis ir 
kais.” Papasakojo, kaip vie- kiti. Vieni ju davė po penki- 
nas Amerikoj gimęs jaunuo- nę, kiti po dešimtinę, o kai 
lis nuvyko į Lietuva ir ten kurie net po dvidešimtį do 
ėjo išpažinties. Tysliaviškas lerių. Da kiek gauta iš publi-1 suomenės pritarimo. Tas ke 
“džiokas” yra toks: kos. taip kad viso susidarė j’ias, kuri jie pasirinko, yra

“Sakyk, kada tu paskuti- 288 doleriai. Chicagos advo I labai slidus, 
nį kartą buvai išpažinties?” katui tas darė geros įtakos I Prakalbas baigta tuo. kad 
—klausęs kunigas. Jo akys nušvito, iis pasidarė I visiškai užmiršta kas nors

“Pirm dvidešimts penkių linksmesnis. Bet anie tą gar | daugiau pasakyti dėl tų 
metų” — atsakęs jaunuolis, suii “penkių milionų dole 

“Tai tu turi labai daug rių” karo paskolos bonų va- 
griekų...” jų taip ir užmiršta.

“Ju dėm rait, kad turiu: Ryšium su tuo vienas
“Klaupkis ir gailėkis už juokdaris pasakė: “Tai kaip 

giiekus. gražu: patys moka viską su
dėti ir kitiems nei gero.” Iš“Olrait. 

Nuo to 
ėjo prie

nesunaikins tum*; dipm n- naktį gaminamas
_____  ___nenuostabu.

Apvaiksčif jimo programa pafj atvykėliai į musų plieno 
užbaigta choro dainomis. . miestą, Pittsburghą, nekaip £ja 

’e jaučiasi. Nors pas mus išlie
jami plieniniai laivai, ka
nuolės, tankos, orlaiviai ir 
visi kiti šio civilizuoto pa
saulio pabūklai, bet darbi
ninkai savo uždai biais ne-

Todėl. kad jis čia priguli 
T rie daugelio organizacijų, 
tai bolševikams tokis žmo
gus naudingas, nes jis nuė
jęs i susirinkimą gali pri
kalbinti lengvatikius dėtis 
prie

EAST HAMPTON, MASS.

Gražiai pasirodė DLK Vy
tautą Kliubas ir kiti vrttos 

lietuviai.

Keleivieti:

RUMFORD, ME.
Tys lietuvio sunus Dėdės 

Senio armijoje.
Čia gyvena Edvardas Bu

kaveskas. kuris užaugino 
tris sunus. šiandien visi trys 
tai nauja Dėdės Šamo armi 
joje.

Firmasis Bukavesko 
nus įstojo savanoriu,
metų terminui. Buvo pasiųs
tas į Puc-rto Ric<s, kaip arti 
leristas. Po trijų metų gavo 
atostogas i: giyžo pas tėvus. 
-Jaunasis Bukaveskas paten-

Vasario 13 d. East Hamp- 
jų suorganizuoto sky- teno lietuviai vedė ketvirto- 

:i?us. Jau jie giriasi, kad sios karo paskolos bonų par
imę iu skyriaus priklauso davimo vajų. Franko-Ame- 
zy5 vietinės organizacijos.” rican svetainėje buvo su- 

bolseviku vra tik dvi rengtos prakalbos. Didžiojo 
kuonelės, tai I DLD ir LDS. Lietuvos Kunigaikščio Vy-
Reiškia, iie žuvauja sveti
mose organizacijose.

Apie bolševiką P. reikia 
pasakyti, kad tai menko iš

gali pasigirti, pasididžiuoti, silavinimo ,žmcgutis. Savo 
kaip lengvos industrijos dar- išminti sėmęs “Laisvėje.

tauto Kliubas pirko bonu už 
500 doleriu, o kiti East 
Hamptono lietuviai išpirko 
už 4,375 dolerius.

Tai nėra viskas. Buvo su
registruoti visi vietos lietu
viai, kurie yra pirkę karo 
paskolos bonų. Pasirodė, 
kad nuo piimo iki ketvirto 
vajaus East Hamptono lie
tuviai ir DLK Vytauto Kliu
bas yra išpirkę bonų viso už 
36.219 dolerių.

į Bravo, East Hamptono 
lietuviai! čia gyvena tik ma
ža saujalė lietuviu, bet ir jie 

i neužmiršta musų šalies svar
biųjų reikalų. Tai pagirtinas 
darbas.

V. Karoivičius.

Apart pasirašymo pavardės, 
daugiau nieko negali. Bet 
ris dedasi daug žinančiu. 
Per neapsižiūrėjimą jis kar-

bininkai. Musų žmonės dii 
ba sunkiai ir ne kokis užmo 
kestis.

Musų LSS 6 kuopa negy
vavo per eilę metų. galima tą buvo išrinktas Taurų kliu- 
sakyti. nuo pat LSS skilimo, bo pirmininku. Čia yra suor- 
Drg. J. V. Stilsonui atvykus gan.izuotas Draugijų Sąry- 
i Fittsburghą prie “Lietuvos šys. Jis įsigavo pirmininko 
Žinių” diibti, mes sumanė- vieton ir čia, bet iš čia jį tuoj 
me kuopą atgaivinti. Nors išmetė už bolševikiškus ple- 

LP’e j nedidelis musu senų sočia- palus.
.. . lisfcu būrelis, bet mes susior- Kaip sakiau, iki šiol nie-
jie Ka ba ispaniškai ir c-anizaVomc vė! į LSS 6 kas nekreipdavo i tą žmogų 
kod"! nėra draugingi Ti^, n,„, ,kt kaj

aiškus Bimbos

su-
trijų

penkių milionų dolerių” įmtas savo tarnyba. Apie 
karo paskolos vajaus, ku- ,ioo žmones lis
riuo smetonininkai taip gi- |ai?.
riasi. Kad kiek, jie butų už 
įniršę ir Raudonojo Kry 
žiaus reikalus, jei ne adv. .
Cheledinas^ Jau pradedant nziLmga, -a ksii. .vTa darbo žmoniu. ten yra li

to “džioko” Tysliava įfrduš ta pašaipa ^iena mo-1 Smetonos laidotuvių Antrasis Bvikavesko sur.us dirva socialistiniam judėji
kito. “Taip ir su mu- ari, “O ka 1 naveikslus. jis susiprato pa- buvo išvežus į Šiaurės Afri mui augti ir bujoti. O Pitts

fader.

Paskui Tysliava ragino 
susirinkusius pirkti karo pa
skolos bonus, nes reikią su
daryti “penkis milionus do
lerių,” kaip buvę nutarta 
New Yorko “seime.”

Tysliavai baigus, kalbėjo 
du amerikonai, o jiems bai
sais — adv. Laukaitis iš Bal- 
timorės. Ir šis, kaip Tvslia- 
va, pradėio su “džiokais.” 
Toliau jis pasigyrė, kad Ma- 
rylando valstijoje buvęs iš
gautas sutikimas vasario 16

na. Jis labai išdidus, kalba 
“iš aukšto” ir “apie viską. 
Ypač gyrėsi dėl Lietuvai Va
duoti Sąjungos darbų. Jie 
išleidę Noremo knygą, para
šyta anglų kalba, kuri daug 
pasitarnausianti Lietuvai ir 
tain toliau.

Nėra reikalo kalbėti prieš 
knygų leidimą. Kas nori. te
gul jų leidžia kiek nori. Bet 
man regis, kad Noremo kny
ga gali duoti neigiamų pa 
šėkų. Julius Smetona mano,

sudėta tik $98. nys ir jis buvo sužeistas. Ku
Paveikslai apie Smetonos rį laika. pa.’, uvęs armijos li 

laidotuves — nieko ypatin- goninėje. jaunasis Bukaves 
ga. Parodytas velionies kar- kas buvo aleistas atosto 
stas, gėlės, kunigai, aut.omo- gų. Paviešėjęs pas tėvą, jis 
biliai ir, pagaliau, kapinės, išvyko i Fort Devens stovyk

gauna užmokėti uz savo 
sunkųjį darbą.

Pittsburghietis.

dirbąs svetimai 
valstybei, tai jau tylėti nega
lima. Jis teršia švarią lietu
viu spauda ir žmones. Jam 
ta bimbinė knnfereneiia ne
iš eir a iš palvos. Jis tik rėkia 
ir rankom sau i skvernus mu
ša, kad po Stalino “saule” 
vienas tik išganymas.

MIF’ERSVILLE, PA. 
Ansiiu kasykloj užmuštas 

Jenas Urbanavičius.
Oak Hill anglių kasykloj 

anądien buvo prie darbo už
muštas Jonas Uibanavičius, 
52 metų lietuvis, 

i Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje ir da jaunas budamas 

j atvyko Amerikon. Anglių
Reikia da primint: ir vie kasyklose išdirbo 33 metus, 

ną juokingą dalvka, tai ta. Liko nuliudusi žmona ir du 
kad šis žmogelis niekad nė-į?unųs. Jų Kaimynas,
ra prigulėjęs prie jokios pa-' --------------Tai ir viskas.

B. SkrupskaitS.

KANADA NESIKIŠA I 
AIRIJOS GINČĄ.

Kanada nusiplovė rankas

Iš Guadalkanalo praneša
ma, kad pereitą utarninką 
Bougainvillėj japonai smar- 

AihPrtss narsivpyp kiai atakavo amerikiečių po- reni jos bet pereitą’ metą nu- 
- P - “ - zicijas, bet visa jų ataka su- nešė i: naklojo šimtinę “ant'

i tirpo mūsiškių kulkasvai 
džiu ugnv. Kovai pasibai

lą.
Beje. .aį-i 

nemažai kitu valstybių pini
gų atminčiai. ■
' Tretysis Bukavesko sunus gus. ant spigliuotų vielų ka- 

. .. . irgi karo fronte, Italijoj. Tė bojo 500 sukapotų japonų
Į ir pasakė, kad į aliiantų gin- vui jis rašo. kad viskas ge- Amerikiečių pozicijų nei 
|čą su Airija ji nesikis. rai. Apie italus jis sako taip: vienas jų nepasiekė.

GAVO 12 METU KALĖ
JIMO.

aniems” vienai Rvmo kata- Providence, R. I.—Pereitą 
lik v bažnyčiai. Kadangi io-ranedėlį čia buvo nuteistas 
biznis to reikalauja, tai su, 12-kai metų kalėjimo farme- 
širrtin*1 nori kostumeriu į rio darbininkas L. C. Rey- 
savo karčiamą pritraukti, nolds kuris nušovė savo 
Bet jau šįmet nedavė nei žmoną ir uošvę.



No. 12. — Kovo 22 d., 1944 m. KELEIVIU S K BOSTON.

Maikio su Tėvu

Monte Karlo,Gemblerystės Centrasl Demokratu Politikieriai

Francuzijoje, prie Vidur
žemio juros, yra maža kuni
gaikštija. Monako. Ji nors ir 
Francuzijoje, bet visiškai 
nepriklausoma. Tai franeu
zų valstybės apendikas, už

sirausiu Europos plėšikv 
centro vardą.

Taip ir buvo. Nors Hitle 
r io legionai pavergė Francu 
zijos " žmones—jie nelietė 
Monte Kario .gemblerių. Jo

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

silikęs nuo žilos senovės, kių varžtų ji«į neturėjo—net 
Baugiau kaip devynis šim- tokio varžto, Jtaip racionavi 
tus metų tą kunigaištiją vai- mo ženklai. Kas ir ko nore 
dė Grimaldi šeima. Pradžio-! jo, tą pirko—maistą, drapa 
je ji buvo absoliute monar- į nas ir kitką. Kaip sakėm 
chija. bet 1911 metais pasi- Monte Karlą aprūpindavę 
darė “konstituciniu princi- Europos juodoji rinka. Aiš 
r alitetu.” Tais metais piimu ku, naciški okupantai iš te 
kartu buvo renkama Tauti- pelnėsi ir nelietė nei juodo 
nė Tary ba arba seimas, susi- sios rinkos spekuliantų, ne 
dedas iš 21 nario. Monte Kario gemblerių.

Visa Monako “valstybė” Bet kas turi pradžią, turi 
sudaro vos 370 keturkampių ir pabaigą. Taip buvo ir su 
mylių plotą ir turi 25,000

9 ką tėvas dabar gar-

—Poną Dievą.
—Už ką?
—Nebūk durnas, Maike. 

Poną Dievą garbint reikia 
štedi, vistiek ar yra už ką, 
ar nėra, ba taip yra katekiz
muose pasakyta. Ale apie 
šitą biznį šiandien nekalbė
kim. Kai tu mokiniesi ant 
’oiario, tai verčiau duok 

an redą, ką aš turiu atša
li laukaičiui, ką dabar 
r i a ant SLA prezidento. 

Ar tėvas irgi manai sta-
’■ =avo kandidatūrą?

Nausa.
—Tai kokį reikalą turi su 

Laukaičiu?
—Teisybę pasakius. Mai- 

' c. tai aš neturiu jokio biz- 
su iuo. ale mano kūmas

-ašė iš Ditrojaus gromatą.

"ori žinoti, kam Laukaitis
-‘inėia jam visokius pei-

•’us. Jis man rašo taip:
~nk pagarbintas Vyčių

' š?.s! Kaip tu esi eksper- 
ar.t visokių vanalyzų,

; anznaimink publičnai.
man siuntinėja tuos 

iperius, kur liepia balsuoti 
- Laukaitį? Aš to brudo 

"U tiek daug, kad neži
li nei ką su juo daryti. Ir 

’ H’au. kad Laukaitis pas- 
’---i nenrisiųstų man bilos ir 
r'.pareikalautų užmokėti už 
ta bagažą, ba tiek peiperių 
^^'r.kavrt ir išsiuntinėt 
iiems tun nemažai kaštuoti, 
taigi pasakyk, kam jie man
tuos peiperius siunčia?

“Su čysta sumleniia.
“Tavo Kūmas."’

—Tai ko čia tėvas norė
tum iš manės?

—Aš noriu, kad tu man 
išvyrozytum, kam iie mano 
kūmui tuos peiperius siun
čia ir da “broliu” jį vadina; 
is nei vieno brolio Amerike 

neturi. Turėjo vieną senam 
1 rajuje, ale tas jau miręs. 
Dieve duok jo dūšiai viečną 
pakajų.

—Argi tėvas nesupranti, 
kad dabar eina SLA virsi- 
";nku rinkimai?

—Šiur, kad suprantu.
—Taigi dėl to ir yra siun

tinėjama visokia literatūra 
SI A n-’^ams žmonės, kurie 
rori b’! tos 0r£rani7apiios 
viršininkais, rašo ir siunti- 
nėia laiškus, kad SLA na
riai už juos balsuotų.

—O koks iš to pažitkas?
—Naudą žmonės visaip 

ropranta. tėve. Vieni rori 
būt vir’ininkais dėl idėjos, 
kiti dėl garbės, da kiti dėl 
pelno.

—Maike. jeigu tautininkų 
partijai reikia pinigų, tai ko
dėl jie nerenka aukų savo 
prakalbose?

—Aukų žmonės 
jiems duoti.

—Bet ar tu 
Maike. kad farmeriai dabar 
karves melžia su muzika?

—Bet ką tai turi bendia 
su tautininkų partija?

—Tas jiems gali padėt 
aukas rinkti. Maike. Vienas 
farmeiys man sakė. kad jis 
turi krajavą armoniką, ir 
kaip tik nuėjęs į tvartą už- 
bifbina polką, tai karves 

; tuoj daugiau pieno duoda. 
Taigi ir Laukaičio partija 
galėtu nusipirkti šeina-kata-

nenori
negirdėjai.

syventojų. Bet milžiniška 
dauguma jos gyventojų ran
dasi trijuose miesteliuose— 
Monakoje, Kandamine ir 
Monte Karlo miesteliuose. 
Mažiausias vra Monako 
miestelis, pirm karo turėjęs 
tik apie du tūkstančius gy
ventojų: du kiti — Kanda 
mine ir Monte Karlo — turi 
lygų skaičių gyventojų, po 
vienuolika tūkstančių.

Toii “valstybė” ir šian
dien butų nežinoma, jei ne 
viena aplinkybė. Monako 
(Monaco) išgarsėjo savuoju 
gemblerių centru, Monte 
Carlo. Iš viso pasaulio ten 
važiavo turtingi žmonės ir 
visoki gembleriai. Vieni va 
žiavo “gerų laikų’’ turėti, 
antri uždarbiauti—tiesą sa
kant sukčiauti. Da 1931 me
tais iš to gembleriavimo tu
rėta net 5.250,000 doleriu 
pajamų! Vėliau, aišku, turė
ta daugiau. Bet ne apie tai 
norime kalbėti: šio rašinėlio 
tikslas yra visai kitas.

Jei pirm karo Monte Kar
lo miestelis buvo tik pini
gingų keleivių ir gemblerių 
centras, tai šio karo metu jis 
pasidarė užvėja naciškiems 
plėšikams ir visų tautų kvis- 
iingams. Svetimu turtu pra
lobę naciški plėšikai čia vy-

’rinką ir vežioti ja po prakal-' savo pinigus mėtvti. mer- 
bas. Tysliava galėtu prakai-: einėti ir* prisiėsti. Tuo pat 
kas sakyti. o Laukaitis kata- tikslu vyko įvairus svieto 
iinka sukti. Pamatytum,! perėjūnai ir kvislingai. 
kad jie surinktų tiek pinigu, per tris šio karo metus 
kad nereikėtu nei i SLA; Monte Karlo buvo lvg koks
prezidentus runyt. nei tų 
peiperių žmonėms siuntinė
ti. Ai beč jur laif!

—O gal Laukaičiui pini
gų nereikia, tėve. Gal iis 
kandidatuoja tik dėl garbės. 

—Maike.
.nebusi.

P DUV
Monte Karlo. Begalinis iš
dykavimas, beprotiškas mė
tymas pinigų ir pasakiški 
maisto ištekliai, kuomet vi
sa Europa badauja, darė ne- 
’emtos įtakos pačiam nacių 
režimui. Juk tai savi žmonės 

naciški nordikai ir kita
taučiai kvislingai — švais
tėsi po Monte Karlo. Bet 
mos matė kiti ir apie tai kal
bėjo. Mažu-pamažu tos kai 
bos pasiekė Vokietijos ir ki ' 
tu okupuotų kraštu žmones. 
Nacių režimo viršūnės no
rint ar nenorint turėjo ką 
nors daryti.

Ir padaryta. Monakos na 
ciškas “gauleitėris” (guber
natorius) gavo įsakymą da
ryli reformas. Kunigaikščiui 
Liudvikui ir jo persiskvrėlei 
dukrai Čaiiotei pasakyta, 
kad ir ių “valstybėje” pra
dės veikti karo įstatymai.

Visų pirma buvo įvesta 
racionavimo sistema—pa
naši tai. kulią jau turi Fran- 
euzija. Ji buvo nelauktas 
smūgis maisto ir kitų reik
menų spčkuiiantams.

Maža ir to. Pasakyta, kad 
iš Monakds turi būt iškraus
tyti penki rūkstančiai sve-
f iiYicalin o nf
Vi2t«j IV

nacius. Taip pat pasakyta, 
kad Monako turi apleisti 
kiti tūkstančiai “turistų-ke- 
liauninkų.” Taip pastarųjų 
radosi geras skaičius tu na
cių. kurie spėjo save diskre
dituoti. Šiomis dienomis ir 
tie svetimšaliai ir “turistai 
turėjo apleisti Monako.

Ir tai ne viskas. Nors Mon 
te Karlo ruletes naciams da
vė didelių pajamų, jos taip

Taigi, iš pamišėlių centro' 
jau tui ima gyvųjų lavonų 
namą. Štai kaip jį aprašo 
vienas Madrido laikrašti
ninkas:

“Paskutinė sesija ruletėse 
buvo labai slegianti. Žmo
nės lošė tik dešimties ir dvi 
dešimties frankų bankno
tais. Bakareto lošime, prasi- 
lošusio žmogaus paskutini a 
me bandyme, sudėta vos į 
3,000 frankų. Lošimas teko 
nulaikyti dėl stokos pinigų. 
Kasino aludininkas išleido 
paskutini Henry Clayton ci
garą už vieną tukstaYiti fran
kų. O pirm kelių sąvaičių 
toks cigaras buvo parduoda
mas už dešimti tūkstančių 
frankų... Niekas nebenorėjo 
pirkti degtinės... Monako li
ko dykuma. Jis paskendo 
šešėliuose, kartu palaidoda
mas viltis tų, kurie Paryžiu
je sakydavo: ‘Kai jie ateis, 

į Monte Karvyksimemes 
lo’...” '

Šitie “iie” 
kurių laukia 
franeuziški ii

yna alijantai. 
ir kurių bijo 
kitoki kvislin

gai. Bet... nebėra Monte 
Karlo, nebėra gembleriavi
mo ir lėbavimo užvėjos. Ją 
uždą* ė pats nacių režimas, 
norėdamas išlaikyti nors še
šėlį savo didybės ir dirbtino 
teisingumo.

Išrodo, kad tas franeuzų 
valstybės apendikas jau 
pūva. Bus gerai, jei karui 
.pasibaigus jis bus išplautas. 
Francuzu tauta dėliai to ne
sisielos. Bus kiek blogiau tik 
Monako kunigaikščiui ir jo 
palaidai dukrelei. Bet kas 
jų paiso, boba iš ratų, ra
tams lengviau! St.

Žiūrint iš Salius.
Dievobaimingas atsidu

simas.

n

pamišėlių centras. Jo ruletė
se, kaip sakoma, auksas upe
liais bėgo. Kas naktį iš vie
nų kišenių išslysdavo ir i an- j pat buvo sulikviduotos — 
trų kišenius lysdavo bilionai; matvt. gelbėjimui okupantų 
frankų! Be to, čia buvo vis-• prestižo, kuris daug nuken- 

iš garbės sotus ko—anglų degtinės, Hava-Įtėjo. Tuo budu nakties bas- 
Amerikos eiga- tunų centras, Monte Karlo.

pasidarė “miręs miestas.” 
Aštuntą valandą vakare pa
sigirsta “rimties valandų"’ 
signalas ir viskas privalo už
sidaryti—kartu ir ruletės. 
Visi privalo eiti į savo gyve
namus kambarius ir iki nau
jo signalo, kuris duodasi 
rytmetyje, nekišti į gatve sa
vo nosies. Kuris nepaklau

Gwai žmogaus du- nos cigaru.
siai reikia porčapo ir snapso, retu. visokiausių šaltko^ių.

-------------- maisto ir visko, ką galėjo
BAISI BUŠO NELAIMĖ, pristatyti kontinentalės Eu-

Busas su 39 žmonių nuslido ropos juodoji rinka. Žino- ■ 
tilto i upę. ma. už viską reikėjo mokėti

Per didele sniego nugą šį pasakiškas kainas. Bet žmo- 
------ “ _ ‘ ' nės. kurie vyko i Monte Kar

lo. šitos “loskos” turėjo dau
giau. negu gali sunaudoti.

Ne bereikalo Monte Kar-

nanedėlį New Jersey valsti- 
ioi. Passaic mieste, busas su 
30 žmonių nuslido nuo tilto 
ir nudardėjo į Passaic upę. 
Vienas artimos dirbtuvės 
darbininkas panėrė į šaltą 
vandenį ir atidarė buso du
ris. per kurias kai kurie pa- 
sažieriai išsigavo laukan ir 
išplaukė viršum. Bet kiti žu
vo. Rašant šią žinią, buvo 
išimta jau 13 lavonų. Busas 
vežė darbininkus į Welling- 
toną ir Wood-Ridge, kur 
statomi orlaiviai.

MUSU ORLAIVIAI SU
NAIKINO JAPONŲ 

KONVOJŲ.
Gen. MacArthur praneša, 

kad šį panedėlį apie 100 
Amerikos orlaivių užklupo 
japonų konvojų ties New 
Guinea sala ir visą jį sunai 
kino. neištruko nei vienas 
japonų laivas. Konvojus su
sidėjo iš 5 laivu. Dabar visi 
tie laivai, kareiviai ir karo 
medžiaga guli juros dugne.

Suėmė moterų žudiką.
Policija suėmė tūlą J. L. 

Wilsoną, kuris Bostone ir 
apylinkėj yra nužudęs 8 mo 
toris ir merginas.

Izoliavo Fašistišką Airiją
11U

lo įsigijo naują vardą—ap-'sys—aštri bausmė.

Kadangi f asistuojantis Airijos premjera..; de Va’era^tsisa- 
kė uždaryti vokiečių ir japonų šnipu lizdus, tai Anglija pa
skelbė Airijai blokadą. Fašistų valdoma k^alikiškoji Airi
ja dabar yra atskirta nuo Anglijos ir nuo ‘Siaurės Airijos, 
kurią valdo demokratiniai protestonai. Airijfc dabar vadina-ociTnn 99
si “EIRE.”

Ketvirtas Puslapis

Dešinėj stovi senatorius Bark ley. kuris sukėlė furorą prieš 

prezidentą Rooseveltą, o vi lu ry kongresmanas McCormack, 

didžiumos vadas Atstovų Ru muose. Juodu čia klausinėja 

laikraščių reporteriai.

Smurto Sukaktis
Vokietijos naciai nesenai' vios taikos. Anksčiau ar vė- 

minėjo hitlerizmo vienuo- liau bus tas pat. kaip šian- 
ikta sukakti. Mat, sukako dien yra su nacių Vokietija, 

vienuolika metu. kai tą šąli Hit',erio kalba nerastų jo 
valdo Hitlens ir jo gaujos.! *

Ta proga kalbėjo pats 
fiureris. Iš nežinomos įadijo 
stoties jis sakė piakalbą. 
gildamas nacių režimą ir 
smerkdams Vokietijos prie
šus, ypač Angliją.

Hitlerio kalba šį kartą bu
vo trumpa ir rami, jei lygin
ti ją su pirmiau sakytom. 
Tiesa, ir šį kartą Hitleris pa
brėžė, kad vokiečiai y; a

ra- .Viename laikraštyje 
dau keista rašinėlį.. Jo au
torius kalba apie buvusio; 
Lietuvos diktatoriaus A. 
Smetonos palaikus ir šitaip 
rauda “tautos vado”:
“Verpetuose, verksminga

me gyvenimo sūkuryje, už
gimė musų tautos žmogus, 
iš samanotos bakūžėlės... 
Nei jaunystės veltus laikas, 
nei kitoki patogumai jam 
nerūpėjo. Jis smulkmeniškai 
permatė politiškąjį ratą, ku
ris naikino ir naikina musų 
tautą—mongolai, hunai ir 
vėl mongolai jau rubežiuose 
Lietuvos... Šis žmogus turė
jo apleisti savo žmones, sa
vo tautą, savo gimtąją šalį... 
Staiga, sausio 9 d., 1944 m., 
Cl- ve’ande. Ohio, tą žmogų 
užklupo mirties nelaimė. 
Letai, durnų dusinamas, jis 
tarė paskutinius žodžius... 
Senelio burna išdžiuvo. Vė 
’alis taisė žilus, tartum si
dabrinius, jo plaukus... Su
švito dangus ir pasigirdo 
Amžių Balsas: Žmogau, ta
vo darbų valanda jau pasi
baigė...”

Taip kalbama apie buvu
si Lietuvos diktatorių. Ko- 
1 i e tušti tie smetonininkai. 
Jie ir apie savo vadą nepa
jėgia žmoniškai kalbėti. 
Barsto tik bereikšmes fra
zes.

Argumentuoti dėl mirų 
siu. žinoma, neapsimoka. 
Smetona miręs ir tegul ilsisi, 
šią citatą daviau vien tuo 
tikslu, kad žmonės matytų, 
Iog sviete da esama žmonių. 
Kurie laukia to “amžių bal
so,” kuris jiems pasakytų:
‘ žmogau, tavo veltui leista
sis laikas jau pasibaigė, da
bar laikas tylėti...”

Jei smetonininkai tik ši
taip moka kalbėti apie savo 
vadą. tai jau geriau jie tylė
tų! Lukšių Juozas.

kio pritarimo, jei vienas 
Jungtinių Tautų narys nesi
kėsintų į kitų tautų laisvę, 

giedresnį rytojų. Rusijos 
pastangos išvyti naciškus 
vronus įastų šilto pritarimo 

pas visas-tautas. Deja, taip 
nėra. Juo toliau Maskva ma- 
neyiuoja, tuo mažiau prita- 
limo jituri. Net Londonas, 
kuris visuomet skupus bet

y.a ūkiais užtikrinimais, buvo lannktujų tauta ■ s;.(s £, ,“j.ai iiirauju tctuta -- uuiui- ,
kai: ir ši karta iis sakė, kad . 1 _. r--------------- pasakyti. Kad Anglija nepri-a - - - - - - —

lupomis
uz dabaitmj karą yra kalta ‘:ažinj jokių pakįiUmy Eu- 

tarptautme z.,- r0pOS žemėlapyje, jei tie 
pakeitimai bus daromi smur-

Anglija 
diia.” "] 
tai. kad šis karas turės baig

ir “♦
diia.” Pagaliau, iis sakė

. tis nacių Vokietijos laimėįi- to priemonėmis. Tas šūvis
leidžiamas Maskvosmu. arba pasaulis susilauks 

“bolševizmo dominacijos.”
Esą:

“Šiame kare gali būt tik 
vienas pergalėtojas — a b :
Vokietija, arba Sovietų Ru
sija. Vokietijos pergalė reiš
kia išlaikymą Europos, i 
Sovietų Rusijos pergalė 
reikštų jai (Europai) galą.
Penkių metų karas turėtų
įtikinti ir labiausiai žliba . .. , . x ,
anglą. Nėra jokio klausimi Vokietija
apie tai, kad po šio karo
Anglija ar dagi Jungtinės 
Valstijos — atskirai ar susi
et ėjusios — gaiėtų kovoti

adresu.
Jei valstybės vyras yra 

priverstas taip kalbėti, da 
griežčiau ir atviriau pasisa
ko eiliniai piliečiai. Angli
joje. Amerikoje ir kitose 
šalyse atsiranda vis daugiau 
tokių, kurie piktinasi Mask
vos politika. Jungtinių Tau
tu reikalui tas nėra sveika, 
bet čia kalta pati Maskva.

jasi.
Aišku, nacių Vokietijai 

tas nepadės. Galų gale ji 
bus sumušta. Bet klausimas,

prieš bolševizmą. ' Bus klau? !:a?P P° ,to- k.a^ reikė3 
dinas anie tai Ir jos pajėgs,^8''0 Pasaul’° atelt! 
savo salvse bolševizmo in
vaziją atremti...”

ti?
Hitlerizmo vienuoliktoji 

sukaktis nacių Vokietijai le-Vadinasi. pasakyta aiš- .... . . _ .
kiai ir atvirai: net Vokieti- iiui.ną ateiti. Bet kartu 
jai pralaimėjus, Anglija ir J1 lsįeha ę11? nau-ld proble- 
Amerika nelaimės šio karo. Jungtinėms Fautoms, vi- 
Ji laimės bolševiku Rusija! Pirma Amerikai. Bilionai

Bet tai u viskas. Hitlens ^l)s jaunų vyrų—ar
daugiau nesipludo. Matyt, Įam. kafj pasaulis butu lais- 
ir jam aišku, kad tuo nieko a,. ka(| viena karį baj. 
nepasieksi; ir jis Įsitikinęs,’ žeMu j kita jr ffa,
kad nacių V okietija yra pra- taisesnikara., • - Ks.

laimėjusi kaią. Jei taip—

Airiai garbina savo šv. 
Patricą, kuris išvijo iš Airi
jos gyvates. Bet kodėl jie to- 
i- ruom de Valera. kuris atsi 
sako išvvti iš Airijos japonų 
ir nacių šnipus?

reikia pasakyti “visą teisy 
bę.” Šio karo nelaimės ir? t- 
cių Vokietijos priešai... Ką 
tai reiškia?

Reiškia ta. kad dvidešim
to amžiaus kryžiokai naciai 
įieško skylės, per kurią jie 
galėtų lysti į derybinę taika

Hit’erio grūmojimams ir 
jo pažadams niekas daugiau 
netiki, bet šitai-jo pronagan- 
dai gali atsrmšti naivių žu
vyčių. Bolševikų Rusijos 
ofersvvas prieš lenkus, be
gėdiškas užsispyrimas rari- 
’aikvti tris Pabalčio valsty
bes — štai amunicija, kuria 
naudojasi Vokietijos dikta
torius. Labai aišku, kad Sta
lino režimui leidus poiplėšri 
>avo kaimynus, po šio ka’o 
aebus nei laisvės, nei paštu

I

PAUCdNA DARBININ
KUS “RETEŽIAIS.”

Bostono Universitete per 
1 dienas buvo svarstomos 
problemos, kurios galės kil
ti po karo. Vienas kalbėtojų, 
būtent U. S. Chamber of 
Commerce pirmi n i n k a s 
Johnston. pranašavo aštrią 
reakc.ją Amerikoje prieš 
darbininkų organizacijas. 
Io rr.anvrou. darbininkai da
ro labai didelę klaidą staty
dami didelius reikalavimus 
pramonei ir valstybei. Da
bar tie reikalavimai paken
čiami. bet ro karo kilsianti 
reakcija. Jeigu darbininkai 
nenusimmins, iis sako. tai 
iie galės susilaukti “val
džioj retežių.”’



Penktas Puslapis

Darbo Aristokratai Tardo Sužeistą Japoną
No. 12. — Kovo 22 d., 1911 m.

Fal! River miestely, 51 as bas vedama tik su CIO uni 
sachuse-tts valstijoj, ėjo k- i ja. šitokią derybų teisę yra 
Etas streikas. St i avo au- užgrius ir vyriausybė. Kur 
dėjams žinomieji “icom- didžiumą sudaro Darbo Fe- 
fixets,” ‘‘i not-tieis” ir *sia de acijos unija, su ja veda- 
sher-tenders’’ — darbo aris- mos derybos, kur didžiumą 
tokratai audimo pramonėje, turi CIO unija—su ja. Pa- 
Viso streikavo apie 1,003 galiau, jei didžiumą turi 
žmonių, protestuodami prieš “nepriklausomieji” (dau- 
CIO unijos ‘biurokratą sau giausia jie priklauso kompa 
valę.” niiu unijoms), ir iiems yru

Fali River audimo pramo- pripažinta derybų teisė, 
nė, kaip ir kitos pramonės. Teisės atžvilgiu viskas 
turi didelius užsakymus iš tvarkoj. Kas turi didžiumą, 
vyriausybės. A-mi ai ir lai- tas ir sprendžia. Gerai ar 
vynui įeikia visokios rūšies blogai—kitas klausimas, 
audinių, pradedant drabu- Fall River darbo aiisto 
žiais ir baigiant bandažais, kratai betgi pareikalavo 
Ka o Da bų Taryba, kurioj daugiau, o kai jų reikalavi- 
įanria.-i ir ui iių atstovai, mas buvo atmestas, jie pa
bandė neuripratimą iš’y- skelbė streiką! Net vyriau- 
ginti, bet iri ne: av’.ko. Tuo- sybės prašomi, jie atsisakė 
met pranešta federalei vy- c irbti. Ir, kas svarbiausia, jie 
riausybei. Roc- e eitas Įsa- neturėjo nei vieno argumen- 
1 ė. kad dirbtuvės butu per- to, kuris jų žygi pateisintų, 
imtos karo vadovybės ži Vienintelis jų argumentas 
nion. buvo tas, kad CIO unijos

Ir po to streikininkai atsi- “biurokratai” norį juos pra- 
sakė givžti darban. Kam? žudyti, kaip “svarbaus ama- 
dalykas? to” žmones.

Visai paprastas. Fall Ri- Tai buvo ne streikas, ne 
ver medvilnės industrija or- kova už gerinimą savo eko- 
ganizuota Į CIO uniją. Iš neminės būklės. Tai reakci- 
d augiau septynių tukstan- nis darbo aristokratų maiš 
čių darbininkų virš šeši tuk- tas! Jei CIO unija jiems nu- 
stančiai priklauso CIO uni- silenktų. naudos iš to nebu- 
jai. Bet “fikseriai.” “taje- tų. Ne naudos juk ir jieško- 
riai” ir “tenderiai’’ nori būt ta. Nusenę amatinio unijiz- 
nepriklauscmi šios pramo- mo palaikai bandė nešti su- 
nės aristokratai. Jie yra su- irutę, jie užsimanė diktuoti 
žiedėję amatinio unijizmo didžiumai.
garbintojai, su panieka žiu- Tie seniai jieškojo nepa- 
ij j mažiau patyrusi darbi
ninką ir. senu papratimu, 
lengva širdimi laužytų jų 
streiką.

Bet CIO uni'a. turinti va-

Amerikos generolas S-lwell ir Kinijos generolas Sun Li Jan 

klausinėja sužeistą japoną, kuris buvo suimtas Burmos 

kovose.

Pagalba Anglų Reakcijai

Protestas Petronėlė Lamsargiene

Pra

Sakoma, kad muzikai gro
jant kalvės duoda daugiau Užlaikau visokių vai? tų nuo rožių, 
pieno; todėl vienas riiokda- ™notv ^.jų ir nuo kaulų gėlimo, 
rys pataria musų tautmin- «„<, *• u,>,auxm». Trinte ra. J voslaviškos vieros nepri- Tams nusipirkti “k įtari n "• kn.ii • . ? Juėmiau ir j rusų bažnyčią neinu...

Vienas suskis jau porą at
vejų rašė “Keleivyje.” buk 
•‘Laisvės” redaktoriai “priė- 
piė pravoslavų tikybą” ir 
kas sekmadieni lanką luai 
[bažnyčioje vykstančias pa
maldas. Šiuo viešai pareiš
kiu. kad tai yra grynas me
las. Nei aš, nei kiti iš “Lais
tės” pastogės gyventojai ne- 
Įsarne “pravoslavų tikybos” 
ipiiėmę, nes mes jau nuo se
no esame ruskių vieres žm> :nės. Išrodo, kad “Keleivio” 
(redaktoriai nesupranta skir
tumo tarp “pravoslavu tiky- 
jbos” ir “ruskių vieros.” Pra- 
•vos-avų tikybos galva buvo 
karas, o ruskių vie.os galva 
!yia Stalinas. Tai yra di
džiausias skirtumas, gal dar 
didesnis kain tarp Mizaros 
ir Piuseikos. Mus, “rusų vie
los” išpažintojus, išvadinti 
^‘pravoslavų tikybos” - gar - 
•bintoiais. trumpai tariant,
{yra Įžeidimas.•

Taip pat yra gryna netei 
Isybė rašyti, kad mes lanko
me rusų bažnyčioje vykstan
čias pamaldas kas sekma
dieni. Čia tai jau kas žodis 
Įtari melas. Jei mes ir lanko
me pamaldas, tai jos vyksta 
ne irisų bažnyčioje, bet cerk
vėje. Jūsų korespondentas ir 
{tų dalykų, matui, neatskiria 

reakcini n k a i ?r nenori atskirti. Tas gesta

rengiant prakalbas —.gal 
tada jie ga‘etų su inkti dau
giau aukų SI. \ užkariauti.

Žuvelės, Žinomos “sar- 
dinkų” vardu, savo pavadi
nimą gavo iŠ ita*ų salos Sal 
dini jos.

Z r d- i d”mąi —i to'a žo
dį: “cargo ship.” Jis ne ang
lų, bet ispanų žodis “carga ”

įtarimą ir hu.M! pa.enkmti.
KET. LAMSARGIENE

i«I« S. A ater St.. PhiladelDhi*. Pa.
o)

Šv. Jono Evangelija.

Ir ūau" kilų gerų skaitymų veltui, 
už prisiuntiinsj antrašo. Rašykit: 
II. Miller, 1816 UVeilington, Chica
go 13, III. (11)

Sandėlis Knygų Ir Žolių
Eaatičkos, Giesaaai Kayga .. $2.60 
Kapitonas Fcgeiis, apysaka ....40c 
Girtuoklių L.tikimos Dainos .. 15c 
Apie 1 angų, Saulę ir žvaigždes 10c 
Mi/.aldos Pasakojimai ...........

PSii!-EXPEliER
I

nuo 1867 melu ... 
patikimas šeimos tepalas |

LitLuaniun — 44

D.k'ė .Marių 
Duktė Gyvena Pii.-itn 
Duiyt.hi ir Durti:.i;:..m 
Lengvas Dūdas Išmau

kos Kaibe-s .............
Naujas Dūdas Išmok

pašyti .....................
Sveikata ...ns, k

lašo apie 350 varsti. 
Lu. .ui. jusas, gražų?

ma: is senovės laikų 
Velniškas Tiltas per

\ ie ei 23c

23c
23c

:i Angliš-

i Gražiai

v^e-le ap- 
kų zo'iy 

<i psiuiity- 
12S puol.
Nemuną,

13c

Joc
pa ir Duktė Malio-

Kai kas gal manys, kad Anglijos .e^em. i.,,,., , . . . -
čia prasimanymas, bet tai šiandien nedrysta 'kalbėti V1™,“' labai apsimelauo 
yia tiesa — bolševikai pade- apie derybinę taiką su nacių j.ama?,kan mes lanzo-

k?.” Laimėjo CIO unija. Ir da Anglijos bankininkams Vokietija. Jie žino, kad An- 1U>U )azn-VCio.ie vykstan-
gerat Unija juk yra ne tam, bendrai imant, torių re- glijos žmonės tam neprita-
kad vieno asmens 3r giupe- akcijai. ria. Anglas sako: arba nacių , čvpptadieni čia imi

dinama kolektvvių derybų lės užgaidas tenkinti. Jai tu- Londono dienraštis “Dai- Vokietija bus paklupdyta, b 1
teisę (collective bargaining) ri rūpėti visu bendri intere- V Mail” paskelbė budingų arba teks klaupti Anglijai,
sumanė pravesti tūlas refer- sai. Amatinis unijizmas at- reveliacijų 
mas. Kadangi “fikseriai,” gyveno savo dienas. Indust- Anglijoj 
“tajeriai” ir “tend riai” y a riioie. kur dirba tūkstančiai laidžių 
seni žmonės ir ju pradeda ir dešimtvs tūkstančių dar- ninku ir par

kurie Diadėio kanmaniia už iie yra linkę manyti,

mesto. Kiek pašumiję jie 
tu’ėjo atšaukti savo “strei-

fcias pamaldas kas sekma
dieni, nes iš tiesti mes lanko
me kas

TIKRAi ’ GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S CASTILE OLIVE OIL SHAMPOO
padarytas iš tikro- 
ii» Castiie muilu,
Ū. S. 1’. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitas nešvaru
mus ir sustiprina 
ndą. 50c. už tanką.

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Erodus Be
riuus ..............................................

Praloto'Olšausko Darbai ir Nuo
pelnas, sa paveik: iais ...........

Kaatiėi.os Apie K, plos Kančias 
Lietuviška Virėja sa 450 visoki} 

rece-ptų, kepimui, virimuai, kc-
i.aviniai ir tt................................. 1.C0

Tūkstantis Nai,tų ir Viena, dalis 50c 
Kar, ės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapr.ų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ................................. $1.25
• Kapitonas Velnias, 400 pusi. .. $l-2o 
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ............................. 25c
Istorija Abelna, 500 pusi...........$1.50
Orakulas Visokių Menu, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimu, Delna-
žinystė, 412 pusi........................ $3.50

Pilna Geografi ia, su paveikslais,
412 pusi........................................ $3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy-»
saka ..............................................

Kabalas, Zobcvos Knygutė ....
ŽOLIV ARBATOS:

Pailių Arbata arba Mostis po
Nuo Kosulio, Dusulio ....................
Nervų ir nuo Sutukimo, po .... 
Inkstų Kraujo Valytoja.-, po
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui
Vidurių Liuosuotojas ....................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po

20c
15c

Aliejų ir Odų Gydančių Vaistų t I Nuo užsisenėjusio kataro,

SOUTH BOSTON, MASS.

Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
plaukų šaknims ir Odos gydyrauL { 
50 centų už banką. t

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
•čiam per Paštą j visas dalis Su
vienytų Valstijų.ALEXANDER’S

414 W. BR0AI)WAY
CO. I Ii

Ilay Fever 
Nuo nemalonaus kvapo

rrininkų, usijissas Kūne pmaejo K^pa^uz neyra nnKe wnyti? kad:131 Korespon-
naujų žmonių iš kitų derau- rik blogą daro. Tai yra senai derybinę taiką su Japonija. Stalino diktatūros režimui t
tamentu. Dėl to ir prasidėjo žinomas ir paties gyveni- Dienraštis sako:
visas skandalas. Tie darbo mo Įrodytas faktas. Fall Ri “Tūli blogadariški džen-
aristokratai norėjo būt visai ve; darbo aristokratai čia tdmenai. jei nekus suv.ridy-

štokūoti

nepriklausomi. I savo de
partamentą jie nori Įsileisti 
vien tokius, kuri? jiems pa
tinka — k3d ir neimi ristus! 
Tam jie turi savo neva uni 
jas, kurias vadina nepri 
klausomomis.

n ė; a išimtis. K. V.

25c
15c

85c
60c
85c
60c
60c
85c
60c

66c

85c
85c

Nuo surūgusio pilvo (heartburn, 85c 
Nuo romatiškų sausgėiių 6Oc
Trejanka, stambios šaknys .... 60c
Nuo Cukrinės Ligos ....................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................... 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti. (-) 

M. ŽLKAITIS,
I 335 Dean R<L, Spencerport, N. Y.

nuo’4nuKinauKe jj 
jimusų kredito.

Taigi, nuo dabar visi ži
nokit, kad mes išpažvstame 
ne j ravoslaviją. bet Stalipo 
vierą; ir supraskit, kad mes 
riname ne i rusų bažnyčia, 
riet i cerkvę, ir kad me? eina
me ne kas sekmadienį, bet 
kas šventadieni.

Su aukšta pagarba Stali
nui ir jo atstatytai cerkvei— 

(parašas neišskaitomas >.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprasoja: Dievai, pradedant nuo sau'ėa garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

ustiprėjus bus tas pat, kaip u 
su Hitleriu. Kitaip su Japo- 
niia. Nuo jo? anglas darbi
ninkas nėra tiesioginiai ken
tėjęs, kaip jis kentėjo nuo 
“luftvafės” bombų. Tad po 
priedanga apsaugos nuo 
bolševikų, Anglijos reakci
ninkai gali suklaidint gerą 
dali ir darbinin

Jie nedrystu taip daryti 
jei Stalino diktatūros rėži 
mas nebutu toks akvplėšiš- 
kas, jei nejieškotų “strategu 
nių sienų” ir savo “Įtakos 
sferų.”

Taigi, ir šiame atvejyje 
bolševikų politika tarnauja 
reakcijai. Bus tikra nelaimė 
jei Stalino režimas nekeis 
savo gairių. Pirkliaujantiej' 
valstybių diplomatai darus

kcininb-is. k-. rie Jatx.nijos'P“°'a?d?r?zl.m.ul; '
-resni i.-p: mato “ramstįi k?®takakci?1 r?aJ£>">nri 

' r ekaus anie naują bolseviz 
mo pavojų ir. pasėkoje, vė

Pastarieji yr; senoli Charn- fo’muosis fašistuoja n č i u 
berlaint' kiauriė. Jie dirbo kriminalistų gaujos, 
tam. kad tenkinti Hitlerio Taip buvo po pereitoje 
užgaidas ir kad jis galėtų I rro. taip gali būt ir po šie 
užki sti i? lia rusiškam bol- karo.
šeyizmub ‘ri'risąminingieji Bet jei po pereito karo bu 
išdavikui ’—yiš : s elemen- vo žmonių, kurie stengės' 
tas, ncu " jr.tas Stalino teisinti bolševikus, po šie 
užmačiouris Europoje. Jie karo tokiu bus nedaug. Je: 
y, a inacis rr kciniu konser- Stalinas eis Hitlerio pramin 
vatoriu ■a’ UO'-e. Deja, ių tu taku, demokratijos šąli 
esama du u k- radimas daik- r inkams bus sunku. Ne b< 
tu?- ka'- ateit' j'* bus dau- reikalo juk sakoma, kad vie 
giau. t :-k?s priklausys nuo na reakciia iššaukia kitą re
to. kirk ir ko norės Stalinas, akciia. Bolševikų reakciia 
Jei Stalinui navyks apsi- <oraH iššaukti kontr-reakciją 
dĮrbti su I erki'o.’ jei bolše- Atsiras narni Hitleriai, Mus 
vikai gau? i? Pakaičio vais- foliniai ir kiti. kurie siūlysi? 
tybes. ga'ės brt visko. Taip pasauli.” ir bus žmo-
buvo ir su Hitleriu. Gavęs rin. ką jiems tikės. Kas ta 
Austii’a. Čekoslovakijos su- da?
rietus, iis '’a puolė Lenkiją. Į?vS naujos suirutės ir, ga 
okupavo Norvegiją ir kiUs lu graie.. natuas karas—da 
salis • baisesnis už ši karų.

į Stalinas v a vadinamas Demokrat i i o s šalinin 
realistu. Jo ‘ •.■?;’’izrr.as” re- kams. vru»č socialistams, ja’ 
miasi tuo. l a : -o šio karo dabar laika? susidomėti. Nt 
visa Eu. o- ;> ’ •; i‘ var<msi, t'k «nsidomėri. bet ir veikti
taip nat Angiiia ir Amerika. Peikia danriau organiznote 
•Jei taip. bus lengva daugiau darbo, reikia žiūrėti, kad 
reikalauti ir taip pat dau- Atlanto Ca t;ris neliktų ti! 

j giau gauti. ’skyvitas popiero^ negyvai

ti. bus panaudoti fanatiškų 
Japonijos generolų, kai 
šie paslėps savo kardus ir 
išeis ant scenos su juodais

------- - frakais, kaip taikos ange-
Kardinolo raudonoji ke- lai. Mus nuo’ i- i;ri kabysis 

purė. kurią jam uždeda po- jiems ant kairia ir sakys, 
piežirs, reiškia, kad jos sa- kad tai .vra tii -Oji i’- taiką 
vininkas yra pasiryžęs ura- mylinti Judo: : v Kils dide-

VISKO PO B1SK1.

CIO unija vedė derybas 
su samdytojais ir buvo pasi
rašyta ‘sutartis. “Nepriklau- keti savo kraują už bažny- lis a-asas iinnas: taip 
somieii” darbo aristokratai čią. Kardinolui mirus, jo didelis, kari retas gailės gir- 
nesutiko ir būdami mažumo- kepurė dedama prie jo kojų, dėti, karp toji Japonija mo
ję pareika’avo
sės — vesti derybas, 
sant CIO unijos.

specialės tei- grabe. Ji palaidojus, kepurė šia mirti mano ii rusu su-
nepai- kabinama ant kapo.

Kiniioie vis da neišnyks
ta Tetikusi senovės mada, 
varžyti moterų kojas. Tiesa. 

Gal samdy tojai ir butų suti- Kiniics didmiesčiuose retai 
ke (iiems geriau, kada dar- užtiksi mažakojų moterų ir 
bininl ai peš; ri >, bet jie yra merginu, bet provincijoje jų 
pasirašę sutarti, kari dery- c a yra daug.

1905 Metu Fordo Modelis

Tai buvo tiesiorinis pasi- 
morimas prie< CIO uniją.

r.ams—gal būt už dvidešim
ties metų...”

Vienus tų “džentelmenų” 
anglų dienraštis vadina] 
nesąmoningais išdavikais,’’ į 

antrus — sužiedėjusiais re- 
al
agresori
prieš bolševizmą.”

■aidė. Tiesa, Staliną mes ne- *•
^valdysime, bet musų vals
tybės vyną žodis jam daug 
•eiškia. Anksčiau ar vėliau 
rie valty bes vyrai turės pasi- 
akvti — žiūrėkime, kad iie 

oasisakytų ir demokratijos 
r laisvo rytojaus naudai.

Stalino diktatūros reži
mas tarnauja reakcijai, to
lei musų pareiga dirbti, kad 
ii susmuktu. K. V.

Pakistas ner/.o pas -večiuori. is kareivis nusipirko 1905 me

to “for lą’’ p'»rv.iž uot: iš t >1 r?<’es j New Jers y, apie 2.000 

mylių kelią-Ar .iis parvažiavo, nežinia, šito “fordo" lempos 

uždegamos degtuku. Mašina raugiau panaši į orlaivį, negu 

j automobili.

PAJIESKOJkt'v i
Pajieškan brolio Liudviko l’alu- 

linsko; -jis kilęs iš Anykščiu vais
iaus. Kurkliu parapijos, Maisrhj kai
no. Mano vyras mirė, o vaikus paė- 
nė armijon; aš palikau viena. ?ra- 
au jo paties ar kas apie jį žino. pra- 
lešti man šiuo adre«u: (14,

Saliomėja Matulionis
31 W. 12th st., I.mden, N. J.

Pajieškau draujrų. pažįstamu ir pa- 
apijonŲ, o taipjri ir brolio Šimano 
lilašiaus. Aš esu Eliv.abeth Mi’ašiu- 
ė. Musų tėvas buvo liesvinčius Per- 
įavos parapijoj, Lietuvoj. Aš norė
jau susirasti srera draujrą. Kad ir 
ebus turtingas, bile tik protinsiąs. 
\š esu 47 metų amžiaus ir turiu gra- 
ią vietą. Daugiau žinių suteiksur 
er laiška. (13)

E. B. M. L.
1789? Savajre Rd., Bellcville, Mich.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMSPamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių lisrų Siknimia 

\ujrmeni is, žievėmis žiedais. SMr 
imis ir Lapais Joje teina 311 v?rd\ 
isokių ausralų lietnv’Skai. anp'iii'a 
r lotyniškai, ir paaiškinimai k'kia 
ras sp do ir kain reikia vartoti 
Prašau iš Kanados štammi nesiusti 
anados doleris dabar tik 80 centų.) 
aina su pri»inntimu *’ 00 p’n imi* 
“riausia siu*’, Vr.-iey Orderiu srh, 
•purini doleri laiške 4dr--*as: I- 

PM1 MUi \LA( ShAS
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MARŠ.

Z

b“

c-h I i«»ovn; r>nv*r,
ieK» Iri 
Dievo

bprlinifat dabartine* krikee« > gndjp •!» I
p rskadjt. n»n tik t»da g* >-» aiškiai si

Knyga didelio foe» *•© ton 271 puetapi- Kaina 
—1 • o audimo a;-i $1.26 Pinųpua gailina :nų«t 
aria '*M e^i **rrl-r|*’ .«u u«*aaoe»ai:

ian turėtą kūrimą.
•‘>s apdarau 
>cni doieri

KELEIVIS, 635 Broadway, So. Boston, Mass.

K Europoje
Jei norite žinoti «pia karą ir kitus pasauli# įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
"Naujienos” yrs pirmas ir didžiausiai lietuvių dienraštis Amerikoje.UisiraSykile "Naujienas" iiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoj* (išimant Cht- cagą), $6.00. Chicagoja ir Europoj#—JB-CO. 
Money OrderJ ar čekj siųskite!
“NAUJIENOS”

1739 South Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

latfpaiirJmui kopiją patlųtimt

aras
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Moterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi.

Kaip Rašyti Laiškas Lietuvon
Amerikos Raudonojo Kry- J reikalauja, kad laiškai butu ’ 

5 rašomi specialiai paruoštoseziaus p aaiskmimas.
Amerikos Raudo naši Raudonojo Kryžiaus blan- i

Krvžins iMelido oaaiškini į kcSe* Tokių blank^ JM5 Šali’ j
\ .k tegauti kiekviename Ame-:ma. kaip rašyti laiškus i Lie , D , ,__ - ....:• l-*4- \ i) »k x 11KOS Raudonojo \ ZlHllStviVii ir i abalcio j • • t • i ■* * i -»*w •įskynuje. Jeigu kartais lais- ■

ll ‘V -i • i ko autorius negauna jokiuLaiškai, siunčiami gimi ........... . •>
- ■ i . - v žinių, lis gali kreiptis su pa-nems ir draugams, turi būt , , -’.J , • . - . fr: • - ......, klausimu, kuri taip pat gauti uni pi ir vien asmemsko , .- . . r , . •jobudžio. Pavyzdžiui: “ Padu<>t.1 V,<YY skynuje.
-Esu sveikai” "Svajoju *«"?. P*re,Ws > R?u<k>»W>
• . ‘.m -,A Kryžiaus centro rastinę. Sis.apie tave. l avęs užmiršti , i- i- t, >» ‘.r ...u-?™ . savo keliu, per Cenzūrosneealiu. Lauksime zimv i - * • t- a irnn tavęs” ir tt ~ iElUrą kreiPiasi > Tarptauti- »
t' t-2 ,r vnriviui n’° Raudonojo Kryžiaus koTokie ir panagus žodžiai . ?pnevoie Sveiear-: ' via kartojami tuksiančiuose WetVLn»°£ 

laišku, kuriuos persiunčia 
Amerikos Raudonasis Kry
žius. Pranešimai yra siun
čiami kariaujančių šalių ci
viliams žmonėms.

Amei ikos Rau d o n a s i s 
Kryžius persiuntė Amerikon

joje. Iš Ženevos paklausi 
mas yra siunčiamas i tą sali. 
kur gyvena adresatas ir jam 
Raudonojo Kryžiaus darbi
ninkai įteikia tą paklausi
mą.

Šios taisyklės vra taiko-

Itale Kalbasi su .4md
y '**

m

■ w

m; ;-į- «.*fe

ši nuotrauka parodo Ame:’ 
joj; vietos italė ji sveikina;

.1

• 1 •
’CHZ

rron.

>11

i s militarin: policininką Itali- 
kalba piratais.J>

Kraujapuslėmis vadinasi 
mažųjų venų pritvinkim: 
vienoje vietoje. Kraujapus-

virš 3.500 tokiu pranešimu mos visoms salinus, be jokių Jė yra išpurpusi. dažnai iki 
iš Lietuvos, Latvijos ir Esti- išimčių. Tokie yra patvarky-! kietumo, gali būti iki dviejų 
jos. mai h' jų reikia laikytis. Pa- colių ilgio, išioco mėlyna ir

Kaip nusakyta aukščiau, tvarkymus duoda kariau- net juosvai mėlyna. Kada 
laiškai turi būt trumpi. Rau rinčių šalių vyriausybės, o kalbame apie kraujapusles 
dor.asis Kryžius yra nusta- Raudonasis Kryžius jas pra- arba hemorhoidus (angliš- 
tęs. kad laiškui užtenka 25 nesą žmonėms, kurie nori kai pilė), galvoje turime pa

su giminėmis ir purpusias venas mėšlinėjžodžių. Bet ir tie 25 žodžiai 
neišpasakytai lamina šei
mas ir draugus, kuriems šis 
karas yra atkirtęs regulia
rius susisiekimo kelius.

Tiesa, kai kurių gauti pra
nešimai yra liūdni. Jų arti - 
mie.ii randasi koncentraci
jos stovyklose; jų mylimieji 
mirę. namai sunaikinti. Da

susisiekti 
draugais.

Am. Raudonasis Kryžius.

Kniečia:. Nėštumo laiku 
atsiranda pas moteris, 

po nėštumo pas didžiu 
r : . ingsta. Ilges sėdėjimo 

ūdos a Ta viena iš prie- 
■/: ?•. to ’tėl profesoriai, ra-
Š .' ai, manageriai ir lašti- 

darbininkai labiausiai 
ruk nčia. Kita svarbi prie
žastis yra vidurių kietėji
mas. Kiek mažiau reikšmės 
uri. tačiau pagelbsti krau- 

ir pūsles gauti ir ilgi sėdėji
mai išeinamose vietose. Jos

žarnoj. Vienos jų yra išori
nės, kitos vidujinės. Pasta
rosios randasi kiek aukščiau
žarnoje ir jeigu nenudrimba dažnai dingsta be jokio gy- 
žemyn ir netampa sugniauž- dymo, kada priežastis paša- 
tos, skaudėjimo nepadaro. Imama. Kartais pasiseka jas 

vakarą išorinės kraujapusles daž- piašaiinti lokaliai vartoja

Dorcbesterio Moterų Parė 
Raudonajam Kryžiui.

Pereitos subatos
Dorchester House svetainė- naj perdaug pritvinksta, pa- mais vaistais. Kai kada pri- 

__ e_______________  _ 1®’ Dorcnesteno Lietuvių gidai o kietos ir opios. Dar sieina išplauti arba išdegin
ki:!1., negalima surasti, be ži- Moterų Kliubas turėjo sau- blogiau kada jos nusitrina ir ti. aiba vaistais išpurpusias 
nios dingę._______________ *>ią Whist parę Raudonojo užsidega. Tada sėdėti visai senas uždaryti. Vienas su

Vis dėl to gaunama ir Kryžiaus parėmimui. Rodo- nepatogu, nes perštėjimas ir
linksmu žinių. Gaunama pa- SL kad vakaras visais atžvil- skaudėjimas erzina. Kartais 
sveikinimų gimtadienio ir gįais pavyko. Svečių prisi- jos tik šiek tiek prakiura ir 
kitomis progomis; taipgi nnko kupina svetainė;^buvo pradeda varvėti kraujas, 
ateina pranešimu apie gi- daugybę dovanų ir skamų ypač einant laukan. Pašitai-
mimus ir apsivedimus.

Net ir blogos žinios kar
tais suramina. Pavyzdžiui, 
jei laiško autorius bei auto
rė. papasakojus bėdų, bai
gia tuo. kad “nesirūpink.

Šeštas Puslapis

TVARTE.

Gyvulėliai badą kentė 
kad ir Kūčių arti šventė; 
kai pavasario sulaukėm, 
vargšus miškan rogėm

traukėm-
Bobos karvėm tešmens burė, 
kad jie temptus kaip kepurė, 
kad primelžtų vietlrus pieno 
be daržovių ir be šieno.
Bet jų triūsas niekais ėjo: 
karvėm tešmens nedidėjo 
tik kaip kumščiai susitraukė, 
švento Jono šventės laukė.

J. Motekaitis.

EM1LIJA ASTRAUS
KAITĖ.

Pereitam “Keleivio” nu
mery, korespondencijoj iš 
Palmyros, kui buvo kalba
ma apie mirimus. įsiskverbė 
klaida. Nelaiminga Emilija 
Astrauskaitė suparalyžiuota 
guli lovoj ne 10 mėnesių, 
bet 10 metų. Ji serga jau 17 
metų. Išpradžių dar galėjo 
šiaip taip paviaikščioti, bet 
paskutinius 10 metų nelai
minga mergina nevaldo ko
jų ir visą laiką guli lovoj. 
Tėvo mirtis jai buvo didelis 
smūgis. Ji visą savo jaunys
tę. visą savo gyvenimą tuiės 
praleisti lovoj. Dabai ji yra 
35 metų. Visiems begalo 
gaila nelaimingos paraly
žiaus aukos.

A. G. Yatužienė.

JUOKAI.
SUNKU PASAKYTI.

Advokatas: Prašau pasakyt: 
teisėjui, kurioj vietoj skundžia
masis tamstos karvę melžė- 
Skundėjas: Penas teisėjau, tie

są sakant, sunku pasakyti. Bet 
iei tamsta palieptum atvesti čia 
karvę, tikrai parodyčiau tą vie
ta.

rpaikinus, kitos gali atsirasti, 
'eigų priežastis nebus praša
linta.

Spėjama. bent
užkandžių. Petao. kuris ski- K praųlyžti žytnS irstai- Vuošimtis gyventojų’
i iamas Raudonajam Kry riai Tuomet jau pasidaro Ži '
žiui. bus. rodos, $100.00 su tikras krauj0 plūdimas, rei- noma' Jog chroninis erzini- 
riršum. kalingas skubios pagalbos. n\as gali padaryti vėžio ligą,

Kliubo pirmininkė, p. Kraujapusles gauna ir se- Fera .aPį^.įĮ?uJaPus'i
Smithienė, ir Lietuvių Mo- ni. Kur kas dažniau senieji,

musų ūpas geras; tikimės Raudonojo Kryžiaus negu jaunieji, ir kur kas 
pasimatyti po karo.” vieneto vedėja p. Amsienė. dažniau miestiečiai, negu

\ x ...... . . visą dieną ir vakarą labai —s------------------------ —-----
Kartais tokie laiškai grei- nipestingai darbavosi, kad

tai persiunčiami; kartais vakaras pavyktų ir kad visi 
juos sulaiko cenzūra, arba butų patenkinti. Nemažiau 
sunku rasti tuos. kam lais- už ja? dirbo pp Aleknienė, 
kas siunčiamas. Bendrai Brynesnienė ir Namaksienė. 
imant, trys mėnesiai yra yakare joms padėjo ir kitos 
trumpiausias laikas laiškui kiįubjetės.
gauti, v įdutims laikas—ke
turi mėnesiai. Seniau imda- a-i° Dorchesterio mote- 
'o net septynetą mėnesių. DTs! Pagirtinas jūsų darbas!

nos vėžys nėra retenybė.
Dr. A. Montvidas.

APIE VALGIUS.
Dešros iš kiaulienos ir bulviu
21.- svaru riebios kiaulienos. 
3-4 didelės bulvės.
1-2 svogūnai.
Druskos ir pipiru.

reikia mažiausia kvortos pieno 
kasdiena, o suaugusiems bent 
pusės kvortos.

44Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, 
ristika ir kitos. Visos gero*,

Beletristika, Poezija, Jumo- 
visos įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės

TIK NE TUOJ.
Kunigas vaikams:
“Kurie iš jūsų nori eiti į dar

gų, pakelkite rankas-”
uoiLai rw. Lr A. 177 "X▼ rainai pažvelgt rauna-'', xo-

skyrus tik Baublių Jonuką. 
“Jonai, argi tu neneri i dang.i

eiti?”
“Noriu, kunigėli, tik ne tuoj.”

žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyva be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................. 25e.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gą Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ................................................ 10c.

MAT ERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kaiba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai-
nuojatna. Kaina .............. . .......... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, oas aaittarų 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt; 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95. 
ICaina 55c,

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais k!au-ima:s ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ................................ 50c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai n< sipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimą^, šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad ję mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
1 DIEVĄ?

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

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekon tiška klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius. 221
puslapių. Audimo apdarais $1.25

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 

daugybė straipsnių. 
Puikiai iliustruota.

eilės, 
ir tt. 
.... 25e

Supiausčius mėsą. bulves ir
koHa'iškaė pasiekdavo adrei Jei visą laiką taip ener- svotus, viską pertek per
..p-e Kart /avus tfeakvma' i ir sutartingai veiksi- mas.nelę. Sudek draska
■ asiusta laišką, pirmiau išei- te. tai daug naudos padary- 'r pipirus, gera, ismaw>k „
rtavo anie metai laiko. site! M. M. 1 “mą. persu-

kant ią kas 0-6 coliai, kad pasi-1943 metais Raudonasis 
T’i vživ? vra nersiuntęs 780,-

n tokiu laišku.v ra patvarkymas, kuris ninko kukščia.

žmogaus Širdis vra veik neperilgps deiraitės. Ga
lo rat dydžio, kaip jos savi- lus uznsk- Sua'k ' Puod’

Juos Mokina Lovas Kloti

ir užpilk vandens kad dešras ap
semtų. Virink lėtai apie 40 mi- 
nutų. Išėmus iš vandens galima 
paspirginti arba karštam pečiu
je aprudint, kad gražiau išrody- 
tų.

Vanduo, kuriame dešros virė 
tinka daržovių sriubai.

' Amerikoniškas kugelis.

3 puodukai tarkuotų bulvių.
2 riekės baltos duonos.
Sukapotas didelis svogūnas.
3 šaukštai vištos riebalų.
šaukštas druskos ir šaukštu

kas paprikos.
Pamirkyk duoną vandeny, 

paskui vandeni nuspausk. kiek 
galima- Viską gerai sumaišyk ii 
supilk į taukuotą keptuvą. Kepk 
labai karštam pečiuje.

PIENAS.

Karininkų mokykloj kandidatai yra mokinami ne tiktai ka
ro dalykų, bet ir lovas kiloti. Vienas leitenantas rodo busi
miems karininkams, kaip reikia suvynioti Manketus. Apsi
vedę jie paskui galės pamokinti nepatyrusias savo jaunas pa
čiutes namų mošos.

Pienas yra n epą variuojama s 
maistas. .Jis reikalingas ne tik
tai kūdikiams, bet ir suaugu 
siems- Jį reikia kasdien gerti ir 
su kitais valgiais maišyti. .Jame 
vra daug A. B. C ir G vitaminų. 
Jame randasi ir kalkių, kurio, 
reikalingos kaulams. Vaikamf

KAIP PLAUTI KOJINES.

Rajono kojines reikia 
p’auti taip pat atsargiai, 
kaip kad ir šilko, vartojant 
drungną, o ne karštą vande
nį. Muilas turi būti neutra
lus ir silpnas. Plaunant ne
reikia nei trinti nei tampyti, 
tik atsargiai rankomis spau- 
dyt kol bus švarios. Perplo
vus švariam vandeny koji
nių negręžk, tik suvyniojus 

turkišką rankšluostį van
denį rankomis nuspausk ir 
padžiauk. Džiovinti geriau
sia kambario temperatūroj.

Rojono kojinių nekuo- 
met r riauk ant saulės, 
arba lauke kada šala, arba 
arti karš-n pečiaus, radiato
riaus ar kitos karštos vietos.

Kada tt visas rajonas 
yra dauy stipresnis kuomet 
iis visi-k i sausas, tai rajo
nines kojines reikia džiovin
ti mažiausia 12 valandų. Il
giau. geriau.

NAKTIS.
Naktų galybėj, kai laukai
Užminga prieglobsty tamsos.
Kai pi, -.ai apdengia rukai.
Aš laukiu laimės užburtos.
Tikiu aš dar; atskris jinai.
Gaivins svajonę ir mintis,
Atneš tą laimę man sapnai.
Atneš man ją—tamsi naktis.

V. Svyrūnėlis.

Išminttrūksta tam, kam 

trūksta -tiprios valios.
irę-

MAISTO 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS 

Mėsa ir riebalai. Dabar 
įnėjo galion ženklai, kuriuos 
krautuvninkai duoda kaip 
“reštą” už raudonas štam
pas iš 4-tos knygutės. Tos 
stampos A8. B8. C8. D8 ir 
F8. vertos po 10 pointu ir už 
jas duodami raudoni ženk
leliai. Tie ženkleliai tuo ge
resni. kad jie nepasensta, 
kuomet pačios stampos ga
lioja tik iki 20 gegužės. 

Rudos stampos Y ir Z iš
3- čios knygutės pasilieka to
kios pat vertės, kaip buvo 
iki šiol. Jos galioja tik iki 
20 kovo.

Kenuotoms daržovėms
mėlynos stampos A8, B8. 
C8, D8 ir E8 iš 4-tos knygu
tės galioja iki 20 gegužės ir 
yra vertos po 10 pointu. Už 
jas duodami mėlyni ženklai 
(tokens). Kiekvienas ženk
las reiškia 1 pointą.

Mėlynieji ženklai pasilie
ka tokios pat vertės kaip bu
vo ir ije bus geri tik iki 20 
kovo.

Cukrui stampa No. 30 iš
4- tos knygutės pasibaigia 
kovo 31 d. Ji duoda 5 svarus 
cukraus. Stampa No. 40 
taipgi duoda 5 svarus cuk
raus ir ji galios iki kitų me
tų.

Čeverykams stampa Nr. 
18 iš Pirmosios Knygutės
yra gera tik iki 30 balan
džio . Iš Trečiosios Kny
gutės čeverykams skiriama 
stampa No. 1 su drlaiviu. 
Jai laikas taipgi neribotas.

Kuro aliejui dabar inėjo 
galion Ketvirto Periodo ku
ponai, kurie bus geri iki 30 
Sept. Ketvirtosios klasės 
kuponas duoda 10 galionų 
aliejaus, o penktosios klasės 
—50 galionų.

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorke papjovė 
savo meilužę, Onų Aumulferaitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ..... ................................ 1Oc.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT JR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta ? Ir dėiko vienas mai- 
<ta duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dėiko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mas suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
tus amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar bepeštai aa- 
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaiaa 25 centaL

63< BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas .
A. M. MKTBUON]

7747 Navy Avuaaa,
Detroit. Micb.

BIBLIJA SATlROJF.
Tai Biblijos pašaipa. J Ranaaų tos 

knygos neįsileidžia.Laitai juokinga su
puikiai^ pa vriks’ais, 

čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knygą niekas nesigai
lės. 382 poslapiai. Kaina ____4-.00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1&05 metų revoliucines Lietuvos spė
kos vedė kova su caro valdžia, ir kaio 
tuo pačiu laiku kunigai ..a valdžių rė
mė ir gynė; kaiD paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Liet va likos pa- 
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žer-.lapis parodo 
atsteigtos nepriklausom". Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apsRričius. Tai yra vie--. in knyga, 
kuri parodo, kaip gimė L tuvos Rps- 
putlixa. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviai?, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet t’esiog ži >int;ivas, kuris 
apšviečia visą Lietuvų iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.00

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

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) No- 

atsitikint i* Vyras; 12) Žjliuti Giria; 
(3) Klaida; (4i Korakta J"-e nuro
doma kaip žmor.ė^s paikai tiki j viso
kios prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo j’i ansisnugoti. Parašė 

D-ras F- Matulaitis. At.f.-a. peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartė ė, mi svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vat- 
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šita knygutę. Kaina IOc. 
•'Keleivi*,” 636 Broadvray,

Sooth Boston, Mas*.
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IVATO9S INFORHACUOS
Sužeistas Armiios SU(

Koks skirtumas tarp Kana. Taigi šituo žvilgsniu Kana
dos ir Jungtinių Valstijų? dos valdžia skiriasi ir nuo
Klausimas: j Anglijos, ir nuo Jungtiniu
Gerbiamoji -Keleivio” ^atetijy valdžią 

Redakcija! Siu metu “Relei-; . Lanados Pimentas su-j
vio" 7 tame numery tilpo a,dad?.15 dv,e« rum* bu 
paaiškinimas, koks ėra skir- te»t. Liaudies Rūmų (House 
tumas tarp Amerikos ir An-?? Commons) ir Senato, 
glijos demokratijų, ir jis bu- Liaudies Rūmų _ atstovus 
vo labai uunktualus. Todėl r?nka pat,ys zmo.nes I*““’
aš noriu paklausti, ar Kana- ‘!ems mctams’ «? 
a-, ,ritinu, skina general-gubemato-

nūs visam amžiui. Čia irgi 
nėra panašumo Į Amerikos 
Kongresą ar Anglijos parla
mentą.

Kanada panaši Jungti- 
Visų pirma, Kanada nėra nėms Valstijoms tik tuo 

suverene valstybė; ji yra žvilgsniu, kad ji yra provin- 
Didžiosios Britanijos impe- cijų ir teritorijų feredacija. 
rijos dalis. Nors ji turi labai Ji susideda iš 9 provincijų ir 
plačią autonomiją, turi savo dviejų teritorijų. Kiekviena 
pinigus, armiją ir gali skirti provincija turi savo atskirą 
net savo atstovus kitoms vai- seimeli ir valdžią labai pa- 
stybėms, tačiau Anglija ski- našią Jungtinių Valstijų šta- 
ria jai general gubemato- tų valdžioms. Ottawa yra 
rių. kuris veikia Anglijos federalinės Kanados val- 
karaliaus vardu ir per atsa- džios sėdyba, taip kaip 
komingą ministerių kabinę- Jungtinėse Valstijose Wash- 
tą turi vykdomąją galią, ingtonas.

dos demokratija atitinka 
daugiau Anglijos, ar Ameri
kos demokratijai?

“Kel.” Skaitytojas. 
Atsakymas:

Amerikos armija vartoja ir šunį- 
svarbų patarnavimą, nes grei čiau ;. 
ties laiku. Čia matosi vienas tek: i 
Japonai ji šovė, kai jis juos pa; t 
Maršalo salose.

4

5

aki

į pastojo kelią kareivių teisei 
' balsuoti. Reikia sakyti, kad 
jiems pavyko. Jei sekamų 
rinkimų metu ir bus karei
vių, kurie galės pasisakyti, 
kokios vyriausybės jie nori, 
jie bus tik lašas juroje, O 
sako, kad Dėdė Šamas tokių 
vyrų turi vigą dešimtį milio-

įerikos ‘Slaptas Ginklas4
Nesenai Londone ir Wa-i Nutarta kreiptis į Jungti- 

shingtone buvo paskelbta nes Valstijas. Čia dar kaitą 
vienkartė žinia. Ją davė an-į Whittle’o išradimas pripa 
glų ir amerikiečių karo va- žintas geras. Tuoj buvo duo- 
dovybė. Pranešimas sako, tas užsakymas dirbtuvėms,

jie j
šiai ir tokiais tur būt liks, 
kol baigsis šis karas. Repub- 
’ikoniški ir demokratiški 
kietakakčiai nori jiems duo
ti tokią vyriausybę, kuri 
“grab-it-all” interesus ten
kintų.

Ar tiems kietakakčiams

jau išbandytas, esąs geras ir poracija ir General Electric 
manu n amas. Greitu laiku ji- kompanija. Anglai savo už-
sai bus paleistas Į darbą”
—mušti priešą.

NauNsis lėktuvas bus ko
vos lėktuvas; jis neturės 
pi opelei ių.
oru. Jisai bus vari

Laiškas Iš

KAS MUMS RAŠOMA

‘Kol saulutė patekės, r isa 
ir akis išės—”

Kai lietuviui bloga ir k a 
jam patariama geresnių i? i 
ku palaukti, jis sako: “Ar

PER SAPNĄ NUMATĖ sklaido ir išnyksta. j ponuli, kol saulutė patekės
SMETONOS MIRTI. Aš pabudęs patikrinau rasa ii akis išės!”
Pereitų Kalėdų naktį nuė- laikrodį. Buvo 5 valanda į Lygiai taip gali sakyt i 

jau gulti ir sapnuoju: matau ryto, 26 gruodžio. Dėdės Šamo kareiviai. Tie
A. Smetoną kokioj tai kom- Nors tai buvo sapnas, ta-Įsa, jie neturi bėdos ir ru 
panijoj. Rodos, jis kaip gy- čiau jis padarė ant manęs apie tai norime kalbėti. Jie 
vas= su žilais ūsais, špiebarz- stipų įspūdį. Papasakojau aprengti, jiems duoti gink 
de ir tt. Tš kur buyęs-nebu- apie tai savo pažystamiems lai ir jie eina ten, kur Įsake 
vęs. ineina žydelis—lygiai įr per kokią savaitę vis ste- eiti jų vadovybė.

Kareivis eina ir be jokie 
murmėjimo aukoja savo gy 

Pagaliau pradėjau apie vast»' O tokį kareivi visi gi 
—Kuris čia Smetona, ką tai užmiršti. Staiga, vieną

Lietuvos prezidentu dėjosi? rytą paimu vietos (Hamil- 
—Tai aš!—drąsiai atsa- ton. Ont.) anglišką dienraš

kė Smetona. tį, žiuriu—Smetonos atvaiz-
—Prašau su manim,—ta- das ir aprašymas, kaip jis 

rė žydelis, rodydamas į du- nelaimingai žuvo savo namų
ris. gaisre.

Ir Smetona išėjo paskui Taigi išrodo, kad grabas
tą žydeli. Aš žiuriu, kur jie- jam buvo likimo paruoštas 
du eina. Lauke matosi žyde- jau tada, kada aš jį sapna- 
lio arklys pakinkytas į veži- vau. J. B.
mą. o vežime grabas. Žydas --------------
jį atidaro, Smetona atsigula. Mokytojų profesija Jung- 
ir žydas vėl grabą uždaro, tinėse Valstijose yra pati di 
Paima vadžias ir važiuoja džiausią. Mokytojų yra tris 
tolyn. Paskui vežimą bėga kartus daugiau, nei advoka-

toks pat tipas, kaip tie, ką bėjau laikraščiuose, ar kas 
Lietuvoje kailiukus perka, neatsiko su Smetona 
Įnėjęs jis klausia:

mažas žydukas ir pliauškia tų, gydytojų ir kunigų— 
botagu. Paskui viskas išsi- šiuos kartu imant.

AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama la’rai ir aplinkybės kada į Pašau!) atėjo 
Krista?. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Eažr.yčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Ron.os Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bačys, Kaune Kunigų Se- 
mina rijoje dėstydamas fundamentalin'ę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir -ų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas if. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios ta revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. diandieniais aupratimaa tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygų, nes joje “k2SLS?l£S,0,’k’ ir geriausiai galės
soaipažint au visa katalikiškos bažnyčias praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tara- 
ainimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti-. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aedimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm iapaaatas kny

gos vardas, K ALNA $2.M.
Tvirtais popieros virbeliais, kaiaa S1.2S.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
REV. M. VALADKA. B. D. S, DALTON.

Taipgi Kalima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
PA.
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sakymus davė savoms kom
panijoms.

Pirmas skridimas Ameri
koje buvo darytas 1942 me- 

kurie jį nėšių spalio mėnesį. Jis buvo
... --------------------------- ViU. U_us varomas rasėkmingas ir kompanijoms

pavyks, da klausimas. Daug kietu uagalba. I lėktuvą bus Panešta, kad jos pradėtų 
priklausys nuo musų krašto rakietos, kurios pa- gamybą. Bet nuo to laiko n
pažangiosios visuomenės, laipsniui sprogs ir neš lėktų- ^hJa.!r. Amerika tą įsra- 
ypač darbininku. Demokra- v?.. Kokios bus tos rakietos laike slaptybėje Da
tų oolitinei mašinai darant įr*pats lėktuvas — kol kas bar pranešta, kad greitu lai- 
Įvaii ius manevrus, sunku pa- tai yra karo vadovybės pa- ku naujasis lėktuvas pasiro- 
sakyti, ar Rooseveltas su- slaptis. Pasakoma tiek, kad
tiks da vienam terminui sta- lėktuvss neturės propelerų, 
tvti savo kandidatūra. Paga- ’oet turės du motoru, ir vis
liau, iei ir statys, ar .iis turės p-.,?
tokį buri pasekėjų, kiek jų Nepilni pranešimai sako. 
turėjo iki šiol. New Yorko pad lėktuvas galės lėkti “po 
valstija iau nraganvta; daug ar septynis šimtus mv- 
oraganyta eilėje kitu valsti j--: - - valandą. Jis galės “la
jų. Pasėkoje to, riečia nosis - ;<tai kilti” ir daug 

Califor- n.et t(!k‘e.- kaip Barkiey. ku- prisidės prie to. kad butų 
ris sulošė senatinio vado re- ‘-pagreitinta alijantų 

gale.”
Rakietini lėktuvą išrado _ _

das karininkas, Pierre Lavai, Francuzpos
kapitonas Frank Whittle, Paleckis pasakė anądien 

ėl

jie atlieka 
k ypač nak- 
:e as j aki- 
** . Tai buvo

eono
Taip kalbėta ir taip pada 

y ta, bet kas išėjo?
Iki iol tik viena

rija pasisakė už kareivių . ,eis? U ’-uoti: tik Ncw Yor komedlJ?'. ..
to valstija žada pasisakyti. Bendrai imant, Washing- 
T kitose valstijose tylu ir dažniau pasigirs,.!
ramu. Gal da viena ar kita. balsal- kad Rooseveltas gan

dys mūšių laukuose. Tai 
reiškia, kad visi ruošos dar
bai jau atlikti ir eina masinė 
gamyba.

Išrodo, kad naujasis lėk
tuvas bus didelė pagalba 
bombane š i a m s, kuriems 
reikia apsaugos. Dabar
tiniai kovos lėktuvai blogi 
tuo. kad jie negali tolimų 

* kelionių daryti ir, be to. ne- 
1 užtenkamai greiti.

na; jam eilės rašomos jis 
medaliais apdovanojamas.

Bendrai imant, apie mu
sų kareivius visi ir visadi 
kalba tik gerai, kartu ii 
Washingtone. Bet jus rasite 
tokių žmonių, kurie vieną 
sako, o kitą daro. Kitaip pa
sakant. esama tokių džen 
telmanų, kurie kareivi giria 
bet apie jį “velnią mislija.

Gal reikia tų žmonių var 
dus pasakyti? Et, tai būt 
daug darbo ir. pagalia.1, 
jums neįdomu. Jiems bend 
ras ir jums visiems supran
tamas vardas toks:

Ponai įstatymų leidėjai, 
kengresmanai.

Daugelis tų ponų už ka 
reivi pasiryžę visą gražbyly 
stės leksikoną aukoti, bet ką 
jie daro?

Jie daro tai, kad Dėdės 
Šamo kareivis liktų beteisis, 
kad jisai negalėtų pačiais 
svarbiausiais savo valstybės 
klausimais pasisakyti!

Atstovų ir senato butų 
[iūmuose daug ir ilgai kalbė 
;ta apie kareivių teisę bal
suoti. Pirmiausia republiko 
r.iški juodnugariai ėmė riau
moti. kad bus negerai. Ka
reivius norima velti į politi 
ką. juos sugadinti.

Tas blofas neilgai giliavo. •se- 
Išmintingesni žmonės ėmė' 
juoktis:

“Ak. taip—politika suga-' 
dina žmogų. Tik pažvelki
te į ponus kongresmanus: 
jie politikieriai ir kalba kaip 
maži vaikai...”

Ir nonai kongresmanai su
sigėdino, arba, kaip vienas 
komentatorius pasakė, apsi- 
balamutino. Tada iš kvailys 
tės jie šoko į begėdystę. Su
kėlė riksmą dėl valstijų 
konstitucinės teisės paneigi
mo. Girdi, Roosevelto admi
nistracijos žmonės kėsinasi į 
valstijų teises. Ne Kongrc 
sas, bet valstijos privalo 
spręsti apie kareivių teisę 
balsuoti ir pati balsavimą 
tvarkyti.

Šis blofas paveikė. Repu 
blikonų blokas, padedamas 
atžagareiviškų demokratų 
pervarė bilių, kad preziden
to rinkimų metu kareiviu 
balsavimus tvarkytų pačios 
valstijos.

šaukti specialias seimeliu 1111 V1* ™eeais nmiuie savoib-
,:orV-i ir nepatiko ponams Įstatymų radima pasiūlė vyriausybei.

kasJ5v rbh-'įia, politikierių l«d«jams. ir Amerika buvo Jos ekspertai Whittle’o iš
laiką eikvoti. Taip viskas ir "/.stumta . negarbingą ižo- rael.ma apžiurėjo
liks “no senovei ” liaciją.

' . Kad bent šį kartą taip ne-
\ iv- r.omentatonus pa- atitiktų! Tai reikštų didelę 

r.oagieso pnim- neiajmę jr Amerikai ir vi-sake. kad
tasbiiius esąs taip paikai
zslincrs . K3Lp cIhDurtines _____
mokesni - įlankos. Skaityk Floridos arkHų lenkty- 
jas is v ■ aus ar iš apačios į ngms šalies žmonės kas- 
vu sn — : • pati^ kvailyste met išmeta nuo 75 iki 80 
'—krūva -' .cizių, ąaznai kkš t

kitam pnestarąujancių! ______
Bet jei Kongreso bilius

LIETUVIŲ LAISVĖS MY- 
išbandė LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

ir pripažino, kad jis yra ge-‘ 
ras. Bet užsakymas pradėt.

,,rl.?A'bus’i bu™.,du?'!Wsisą”“’ą”s.«n. m.
1939 metais. Tik ve- vice pirm. —S. Gintaras.

820 S. Victory st., Waukeffan, III. 

daryta pirmas “rimtas į pa?T' Sa,uckas-

ruosos 
tas

Esti-Esti. Lau, 4941 metu gegužės mė 
nesv.

WAUKEGAN, ILK 
Valdyba 1944 metams:

.... 812 8th st., Wauke?ran, III.
l.andymaS. Karo aviacijos J UD.—Kazimieras Viitekunas. 
specialistai Whittle’o išra- 726 EiKhth st., waukeran. m.
rHvno n.rt'ii-ivinr. trpni ir vi«9C FIK RAST.—Emily Kernagis, t imą pnpažino geru ir yi^is, 720 yme pi., Waukegan, nu_ 
reikalas buvo pavestas inzi- kasos globėjai-'— DYLaorStiš,

-------- nieriams. Bet Anglija jau! P’®1”“J*™4*-
, . r Visiems bendra liga via lwo kare su Vokietija ir su- “m^k^SSs.- J°nas R skus’

yra kv ailas, daugelis dantų liga. Dantys pas vi«us prasta, kad jai vienai masi- Susirinkimai būna paskutinį ket-
™ genda, jei jie yra neprižiu- nė tokių lėktuvų gamyba ° kam/^ujų ir tokių neturės. Dėdės 

Šamo kar 'riai. pašaukti 
musii kraNą. ginti ir savo 
gyvastis aukoti, negalės bal- 

Įsuoti.
Ginče už kareivių teisės 

bilių vyravo ir šiandien vy
rauja tok k nažiura: repub- 
likonai biri. kad musu ka
reiviai g; i balsuot už da
bartinę savo vyriausybę, 
vpač vyri- <?. jų komandie- 
rių, urezri 1 zą Rooseveltą. 
To paties ■ ’ri ir garnerinio 
tipo deru ai, ypač pieti
niu vaisti • .mokratai, kur 
da galioja reakcinis “poli 
itax” įstatv s.Jfe buvo pri
imtas tuo ' u. kad pieti
nių varikli biednuomenė. 
ypač nem ai. negalėtu daly
vauti brri- uose. Už teisę 
balsuoti t -e valstijose rei
kia sudėt ta ' tikras mokes
nis. K?« n< nadaro, neturi 
teisės dsk- ti balsavimuo-

nmi.
ne
bus negalima. re, Liuosybės Svetainėje, kam p. 8th 

ir Adams Sts., Waukeran. III.

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina •‘Teisingas Patarėjas:” 
meilė ir iš knr ji pa-

Tai ši-- " ų kombinacija

PAU į'SIMMAl 
‘KELBtVr

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT. rr ■ priduoti garsinimą 

-vėliau PANE DĖ
SI unčlant p«r paS- 

3 anksto, kad pa- 
n yi i.au kaip panedė- 

garslnimal | tos 
nespėjama patal-

admini :t-.i. 
LIO VAKA 
tą, reikia • 
siektų mus 
ly. Vėliau 
sąvaltės r 
pint.

Norint, k 
trukdytų, 
reikia siųsti

DRAUGIJOMS 
ar kitokį parent 
&mą patą; 
nius gar&.

UŽ pajieši-
davimus Ir ■ zr 
Šimus, kaina
mėm ra:u’i-

•‘Keleivio" 
paJIeSkojlr-. 
na 1c. už 
Jimo ka’na f

Norint p 
reikia pa- 
kainos

KEUEIV 

SO

garsinimas nesusl- 
su pagarsinimu 

ptn'gus.

rengiant pikniką 
mą, trumpa prane- 
u* SUMk Už dides- 

«u aitoma nuo colio.

<s darbininkų, par- 
s smulkius prane- 

2c .■• žodi. Stambes- 
•gilvls—15e. šatra.

■n inseraterlams už 
l-iTj ir draugų, kai. 
Mažiausio pajieSko-

ntl SU
•ogeaflją

paveikslu. 
Ir klaust

i BROADWAY

Ką reiškia 
reina ?

Kaip at.-irado ir ka reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

sė.” kuria seniau naiiū.ijosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta 
’aunoHos «Ičbč? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymą- jauniems ant gal
vų? “Modau- Mūmo?”

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 mokykis. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyveninio i-nmė ar rr-Iaimė. Bet ką 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.“

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. 'iurčt a.- neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. ir "ii .ngas Patarėjas” čia 
patiekia {dumiu iniorinacijų.

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 šitų klausimų atsako.

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais. 228 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, ••Tesingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis —Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus a.it zt:neo 7—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

” Jfci.->;..Į-,M Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip \V<?iiso •'Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelscbe’s “Žmogaus Evo
liucija,' D-r. Gatės “bexual Thruths” ir daugybe kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADV/AY SOUTH BOSTON, MASS.
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simą privaląs rišti teisėjas. 
Todėl teisėjas ir spręs, ar 
galima alaus stiklu nužudyti 
žmogų, kut is da gyvas ir 
sveikas?

Aštuntas Puslapis

Vietinės Žinios
SOUTH BOSTONO CHU

LIGANAI UŽPUOLĖ 
PARADĄ.

Kiaulėse sužeista apie 25 
žmonės. Įtariami kunigo 
Coughlino “krikščionys-

frontininkii.”
Pereitą penktadieni South 

Bostone buvo suruoštas pa- 
įadas miesto evakuacijos 
sukakčiai pažymėti. Marša 
vo kariuomenė, ėjo Ameri 
ko s Begi jono skyriai, jų tar 
pe ir Dariaus lietuvių sky 
• ius, ir daug South Bostono 
airių katalikų organizacijų 
liut ias vedė kunigai.

Tarp Įvairių organizacijt 
č jo ir Maldeno High Schoo 
lės mokinių benas. kuriame 
buvo keli žydų tautybės jau 
nuodai. Kaž kam nepatiko, 
kad parade dalyvauja žy 
dai.

Einant paradui Broaaway 
gatve, ties G streetu kaž 
koks chuliganas Įsimaišė i 
paiado eiles ir priėjęs prie 
vieno jaunuolio paniekinan
čiai pastūmė ji savo šonu.

Tai buvo tikslus Įžeidi 
mas. Bet tai nebuvo viskas 
Paradui pasibaigus ir pra
dėjus Maldeno muzikan 
tams lipti i gatvėkari. juos 
puolė jau organizuota chuli 
fanų gauja ir pradėjo mušti

Prasidėjo riaušės, kuriose 
buvo sužeisti apie 25 asme 
nys. Paiado dalyviai dabar 
kaltina polici ją, kad ji nieke 
nedarė chuliganams sulai 
kyti ir nei vieno ių nesuėmė 
žydu organizacijos pakėlė 
triukšmą ir žada jieškoti tei 
sybės. Norima nustatyti, 
kas buvo tie užpuolikai. Po-

“Geležinė moteriškė” 
teisme.

Bostono policija buvo 
areštavus retą sutvėrimą— 
vyrą. apsirengusi motei s 
drabužiais. Naktimis jis 
bastėsi gatvėmis ir užpuldi
nėjo moteris bei merginas. 
Nuo to buvo gavęs “geleži-

Sekmadieni turėsim ap
saugos pratimus.

Ateinanti sekmadieni, ko
vo 26, Bostone ir apylinkėse 
jus oro puolimų apsaugos 
pratimai. Ryšium su tuo. 
civilinės apsaugos administ- 
acija Įspėja apsaugos kapi

tonus (Air Wardens), kad, . t ... -
iie laikvtusi taisyklių. Visas nes moteriškes vardą.
tik po antro signalo. Judėji- 
traflkas turi būt sulaikytas 
mas prasidėt iš naujo tik po 
trečiojo signalo.

Apsaugos kapitonai iki 
šiol nesilaikę šių taisyklių. 
Tiafiką jie stabdė tuoj po 
širmojo signalo, kas neleis
tina.

Atstatė kainų administra
cijos pareigūną.

Kainų administr a c i j o s 
apygardos viršininkas atsta
tė iš vietos Weymoutho kai
tų administracijos ofiso ve
lėja. George Lane. Jis nusi 
taltęs tuo, kad politikavę 
-tatęs savo kandidatūrą vie
nai miestelio viršininko vie- 
ai. Kiti \Yeymoutho ofiso 
pareigūnai kelia protestą ir 
gal trauksis iš savo vietų.

’iciia sako. 
“nežinomi.”

kad iie buvo 
bet ji žinanti, 

jie ne South Bostone 
gyventojai. Tuo tarpu gi liu
dininkai sako, kad tai buvo 
South Bostono chuliganai. 
Kai kas kalba, kad tai buvę 
kun. Couehlino “krikščio
nių fronto” nariai.

Koresp.

1--- 3K?U

Lietuvai Remti Draugijos 
skyriaus susirinkimas.

ŠĮ penktadieni, 24 kovo 
8 valandą vakare, sandarie- 
čių kambariuose, 124 F st., 
Lietuvai Remti Draugijos 
2-rojo skyriaus bus susirinki
mas.

Visi nariai, draugijų at; 
ftovai, prašomi būtinai susi
rinkti, nes yra svarbių ir ne
atidėtinų reikalų aptarti.

Komitetas.

Nominuokite mane. tai 
laimėsite...”

Tai buvo Oskaras Cryras, 
gyvenąs Dorchesteryje ir 
vos 29 metų amžiaus, vedęs 
vyras. Pasirodė, kad jis ap
sirengdavo savo žmonos 
drabužiais.

Cryras buvo apkaltintas, 
plėšikavimu.

Lankėsi drg. Tvaronaitis.
Pereitą subatą “Keleivio”' 

Įstaigoj lankėsi drg. Tvaro-j 
naitis. ilgametis “Keleivio”; 
rėmėjas iš Connecticut vals
tijos. Jis ir šia proga atnau-1 
jino savo prenumeratą. Jis! 
nepamiršta “Keleivio,” o 

2 “Keleivis’’ nepamiršta jo. 
nukeliauja kas sąvaitę.

Sugauti keturi namų 
plėšikai.

Užpereitą panedėli Bos- 
Lono policija sugavo 4 vagi
ms. kurie plėšdavo namus ir 
krautuves. Visi iie jauni, po 
15-17 metų amžiaus. Vienas 
‘ų padavė savo vardą kaip 
Ton Gochakovvski.

Jurininkas pateko i venti
liatoriaus dūda.

Lankėsi drg. Eismontas 
iš Lewistono.

BOSTON.

Medalis Lakūnui

Vž nepaprastą pasižymėjimą bombarduojant Vokietiją, lei
tenantas M<>rgan iš New Yor ko buvo apdovanotas Kongre
so medaliurai. kurį jam čia riša ant kaklo Anglijoj gen- 
Eaker. Jis buvo sužeistas ir viena ranka atvairavo Angli
jon sužalotą savo bombaneši.

Visi gausią žemės “vietory” bė SLA gyvenime, ir bend- 
daržams.

.Majoras Tobin sako, kad bando sukti 
si pavasarj vietory dar 
žams žemės busią duota vi 
siems. kas tik jos norės.

rai Amerikos lietuvių gyve
nime. Jis yra ta jėga, kuri

lietuvybės gy
venimą — per spaudą, per 
prakalbas, per konferenci
jas. per privatų susirašinėji
mą, ragindamas

Pereitą gruodžio mėnesi 
Kelel- Kaune buvo suregistruoti vi

si gydytojai, dentistai. slau
gės ir pribuvėjos. Taipgi su 
įegistiuotas visas pagalbi
nis medicinos personalas.

žiurėjo "Keleivio" mašinas. Kodėl registruota, prane- 
Jis buvo atvažiavęs iš Le- Šimai nesako.
vvistono su savo žmona ir--------------
Mrs. Sherry Į Podelienės
šeimenis. nes velionė Pode- 
lienė buvo draugės Eismofl-I 
tienės pusseserė. i

Pereitą sąvaitę 
vio” ofise lankėsi drg. S 
Eismontas iš Leuistono 
Me. Svečias atnauiino “Ke 
leivio’’ prenumeratą ir ap

Bostono policija, ugnia- 
vyno 
turėjo

APIE SLA RINKIMUS.

nuveikęs? Dėl savo “nuopel- j 
nų” jis negalėjo net Į perei- 
tą seimą važiuoti. Reikėtų 
car pakelti klausimą, ar tei 
sėta jo kandidatūra? Tai 
kaip galima už tokį žmogų 
balsuoti? Ne, vice preziden
to vietai yra tik vienas tin
kamas kandidatas, tai P. 
Dargis.

Aplamai, * SLA reikalai 
reikalauja gabių ir patyru
sių žmonių Pild. Taryboj, j 
Todėl patai tina nariams 
balsuoti už šiuos kandida-1 
tus:

Prez. F. J. Bagočius,
Vice-prez. P. Dargis,
Sekr. Dr. M. J. Vinikas,
Ižd. K. P. G ūgis.
Iždo globėjais, Mockus ir 

Mikužiutė.
Kvotėju St. Biežis.

SLA 35 kuopos n*rys.

Iv Reeds loney—YODRSi

Thte war calls for cr&v ounoe 
at energy. everv dlme and daliai 
ve can muster for siups—and 
pianes—and guns.

Hlt the Miemy wlth a $25 
Bond. Hurt him wlth a $50 
tvmmĮ Help to blov hlm sky- 
hlch with a $100 or $1.000 Bond.

Don t delay — svery h o a r 
eounts. Buy United States 
Defense Bonds artd Rt-amps 
TODAY.

INSURANCE.
Apsidrausk dabar. Rytoj gali 

būt pervėlu. Susirgus ar susižei
dus mokama $25.00 per sąvaitę 
ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik

Nuo Redakcijos.—Straip- $12 per metus.
snių šituo klausimu gavome Gali prigulėti be lyties skirtu- 
labai daug, bet \isus_ juos mo nuo jg jja g9 metų amžiaus- 

nebūtų piasmės. nes Platesnių informacijų klauskite 
pas— (11—24)visi jie rekomenduoja rinkti 

tuos pačius kandidatus, ku
riuos čia siūlo ir SLA 35 
kuopos narys.

Bronis Kontrim.
598 E. Broadway,

So. Boston. Mass.

Radijo programos.
Lietuvių Radijo Korpora- 

. cijos programa ateinanti 
pne veiki- nedėldieni iš W0RL stoties.

... , , . . , , j.j 950 ki’ocikliu. taip 9:30 ir m.eg° L z toki tad kandida-, 10,30 t
tą SLA nariai ir privalo bai-;
suoti. Juo yra F. J. Bago-! 1. Muzika.

, 2. Dainininkė E. Rudo-
Vice-prezidentas Mažuk- kiutė.

na, aišku, jau subolševikėjo., 3. Dial -Tokios To-
•Jo vieton reikia naujo kan-
didato. Tuo kandidatu yra kėlės:” sulos gyvanašlis I)u- 
Povilas Dargis. Jaunas ir dueis ir senmergė Zuzė.

mo. bet ne prie barsukiško

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET

West Rozbury, Mass.
Tel. Park»a. 1233-VV

pilnas energijos lietuvis. 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 

. auklėtinis. Amerikos univer-
Kaip tik prasideda rinki- sitetuose studijavęs aukštus 

mai i SLA Pildomą Tarybą, mokslus. Pittsburgho apy- 
tarpe lietuviu ini-

Ką rinkti į Pildomąją
Tarybą?

Mirė Nastazija Podelien 
Pereitą ketvirtadienį, ko- tu?j prideda ir agitacija linkėję.

gesiai ir dagi laivyno vyriau- Yo Į6 d., buvo palaidota kandidatus.^Pirmiausia ciatorius Įvairaus veikimo, 
sybės žmonės turėjo sun- Nastazija Podelienė, 59 me- ^mK’me. Pfeziueuuū urėdą. Pittsburgho SLA gyvenime 
kaus darbo. Prie Scollay amžiaus lietuvė, išgyve- Dabartinėje .Pild. Taryboj yra uolus ir veiklus narys, 
skvero randasi valgykla. jos!nusi gouth Bostone apie 38 prezidentu ym F. J. Bago Tiek apskrityje, tiek kuopo- 
ventiliatoriaus dūdoje perei- metus. Velionė buvo kilusi 9V3; v’eton nori save se. Tokiu kandidatu SLA 
:a ketvirtadieni buvo rastas Kuršėnų miestelio. Liko W. F. Laukaitis iš nariai nenusi vila. O šiais lai-

dvi duktervs 1 sūnūs ir 4 Baltimorės. Tuo reikalu jis kais mums ir vra reikalingi 
anūkai. siuntinėja Įvairios rūšies Ii- tokie Pild. Taryboj nariai.

jaunas jurininkas, \Villiam 
I. Fraser iš Cambridge. Ven 
riliatoriaus dūda buvo apda- 
yta storokomis štangomis. 
Tos buvo nuluptos, o dūdoje 
—jurininkas Fraser, 18 me 
:ų amžiaus vyrukas.

i »i 2

4. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

Mattapane pereitą nedėl- 
dienĮ traukinys užmušė Ka- 
minskių vaiką, 6 metų am
žiaus Stasiuką.

Į
AUTO SPARNŲ IR LEME-

teraturą, save aukštindamas. Tad SLA nariai ir turėtų ati-! NŲ TAISYTOJAI.
Tikrino gazolino kuponus. ° ^^gočių neigdamas. Nie- duoti savo balsus už tokį (Auto fender men, bodv men) 
Kainu administracijos ofi "r n.ereikeU*. veiklų, auklėta, apšviesta ir Reikalingi pirmos klasės vy-

tarnauto^? Bortine vyrą. kaip Povilas rai. Mokame S1.5O Į dieną ir
InvhikStSrinc gazolino; A’’ t"5 u ą°’ Dargis’ (i*u*iau’ IdeaIės darbo s^vgoi-

.*------ cius ar Laukaitis, mums vie- Peršasi tai pačiai vietai ir Mums reikalingi ir padėjėjai
- - - - - (13)Dūda turi vos 24 colius kuponus. Norėta žinoti 

skersmens. Jurininko 1 *
mei. io pečiai (o ne gaiva/ racijos patvarkymų ir, pa-: nariaro nėr laneiius tai sa- - 
atsirėmė į ventiliatorių ir galiau, kiek faišyVų kuponų Yaimį kį]a kišima* ka eri uU0Se ?S r,eklam1uo'?.
neleido jam suktis. Kitaip dar randasi skystojo kuro jls yra atlikęs7 Per du metu nuoPe^nus- O ką jisjurininkas butu gavęs mirti- rfnkoie ’ . plikęs, rer du metu, ------------------------------rvoi orvkoTvrvt? nnKoje. lki neateina rinkimai. Lau

kai n* i£ nateko i ventilia falšyv^ kuponų jie nėra- kaitis kaip barsoka, užmie- 
Kai, ų. pate o į enti , dę. Pripažinta, kad gazolino ga žiemos miegui ir tyli 

ponaus dūdą, niekas nežino. | laikosi ta?sykiiu.

vvuuo Kuponus. Aoreta žinoti, ar na< ;r nats Bet kada nat^ , . 1 . V
» lai- vici laikosi kainu adminbst-1 t i i* ♦ kita? asmuo. Tai Kersevi- (helpers).ralvai vlsl..laikos\ ka.in^ Laukaiti? save taip dideliu čj Scrantono Laikraš ron mriaai racijos patvarkymų ir, pa-; Dadaro per lapelius tai sa- ” l aiKra5 < Obl MBIA

ir pats jurininkas negali pa
sakyti.

Bostone viešėjo Wendel! 
VVillkie. republikonų aspi
rantas piezidento vietai. Ta 
proga buvo suruoštas ban
ketas. Vienas banketo daly
vis kreipėsi i Willkie tokiu 
klausimu:

“Sako, kad busimų prezi
dento linkimų metu bet 
koks republikonų kandida
tes galės laimėti rinkimus; 
ai tai tiesa?’’

Vv’illkie. nieko nelaukda
mas, atsakė:

“Nėra klaidingesnio ma
nymo, kaip šis...”

“Tai kas galėtų laimėti?” 
—paklaustas Willkie toliau.

Dabar \Villkie suprato, 
kad jis yra traukiamas “per 
kriuki,” ir pasakė

“ši klausima tamsta pasi
lik iki po rinkimų.”

Ryšium su tuo vienas Bos
tono dienraštis daro apie 
VVillkie tekią pastabą: “Nė
ra klaidingesnio manymo, 
kaip tas. kad republikonų 
partija laimės be manęs— 
r.ominuokit mane. prašai

Reiškia, VVillkie mano. 
kad republikonų partija lai
mės rinkimus tik tada. jeigu 
ji pastatys savo kandidatu ji 
pati

Ar ir.atet tą pašautą 
“peeping Tomą”?

Pavasaris atėjo su didžiau
sia žiema.

VVest Ende buvo toks at
sitikimas. Moteriškė Ange- <nieo-0 
line Paone rengėsi gulti, pa-
lengva nusiimdania nuo sa- žfe'ma gni tieR ivertė 
vęs drapanas. Staiga pakilo kaf, užsi(|arž mie.
apatine lango dalis ir pasi
vedė pora rodžių akių. Mo-
teriškė suriko, gi jos vyras 
griebė revolveri ir—pokšt Į 
’ar.gą!

Lango stiklas sutruko, bet 
per langą žiūrėjęs žmogus 
pabėgo

yra

Al TO PAINTING 
22 Brighton Avė.. Boston-

Telefonuok4: STAdium 3033.

ir
Niekur SLA reikalu nei 
kukšt. Jokio straipsnelio, 
jokios pra kalbėlės, net ir 
pačiame Seime, apart savo 
asmenybė?, nieko SLA rei
kalais pasireikšti negali. O 
prezidentr, būti nori. Bet 
darbų nuveikti nabando. Ar

OUR COFFEE MS Vę™ 
rAsr/NG Jt^^Lrrr 
vrrtER lately -

Tel. TRObridg-e 6330

Dr. Jobe Repshis
(REPŠYS)

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

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nco 10 iki 12 ryto.

273 HARVARD STREE7T 
kamp. inman st. arti Central ekv. 

CAMBRIDGE. MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Ltx$, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-®

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos nno 2 iki 4 

ir nuc 7 iki 8.

Ši panedėlĮ buvo pirmuti
nė pavasario diena. Per visą 
žiemą Bostonas nematė

o. Bet kai tik atėjo pa-1 /“‘X4 :*/:U I,dU<*"Yu- ry
is. pasirodė didžiausia k-‘eK

- Jis jaunuolių yra prirašęs,
arba bent . ^augusių Į SLA. 
Ar Laukaitis gali pasakyti, 
ką jis yra konkretaus Susi
vienijimui nuveikęs? Nieko. 
Tai dėl ko gi mes eiliniai 
nariai tuštume už tave. 
Laukaiti, balsuoti?

Bagočius jau kita asmeny

DR. G. L. K1LIJ)R1
60 SCOLLAY SQUARE. Rihjtt 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVU l.IGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1329

sto gatvėmis 
važiuoti.

negalima pra-

Alksniui yra atėjęs laiškas 
iš Latvijos.

Boston Edison Company sako
...kartais ir perą kava turi kartu 
skonį, jeipu elektriškas perkolato- 
rius neperai išvalytas. Elektriška 
perkoliatoriii reikia pas sykį perai 
išvalyti—tik žiūrėk, kad nesašlapin- 
tum kaitinamojo elemento.

Boston Edison Company

BORIS BEVERAGE CO. 
220 E Street, South Boston

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141-

TeL 8OU 280*

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 »«kar«

Seredomin:
Nno 9 ryto iki 12 

417 BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

Amerikos Raudonas Krv- 
šitą “peeping To- žius prašo mus pranešti, kad 

mą šovęs vvras sakosi esąs iš Latvijos yra atėjęs laiš- 
tikras, kad jis ne tik lango kas Adolfui Alksniui, kurio 
stiklą iškūlęs, bet ir žiūrėto- adresas dabar nežinomas, 
jui pataikęs. Jis buvęs karei- Alksnis rašė Į Latviją per
vio uniformoje.

Ar galima nužudyt žmogų 
alaus stiklu?

Vienoje Cambiidge’au? 
aludėje susibarė du vyrai— 
Stasys Dobrinskis ir Vincas 
Glovis. Dobrinskis užsimo
jęs alaus stiklu, bet buvęs 
sulaikytas. Glovis ji apskun

Raudonąjį Kryžių iš Lvnno, 
bet savo adresą padavė 161 
Intel vale st.. Roxburv, Mas?. 
Bet dabar jo tenai nėra.

Ji? gali tą laišką atsiimti 
kreipdamasis šiuo adresu: 
American Red Cross. 113 
M a ket Street, Lynn, Mass.

Baigiasi Raudonojo Kry
žiaus vajus.dė ir sako. kad Dobrinskis 

kėsinosi ii nužudyti. Jau baigiasi Raudonoj'o
Dobrinskio advokatas Kryžiaus vajus. Bostonui 

bandė šią byla išmesti, bet skirta kvota buvo 3,367.000 
pasipriešino Glovio advoka- dolerių, bet iki šio panedėlio 
tas. kuris sako. kad ši klau-. truko dar $1,000,000.

OCR POI.ICY
“TI1" prrpose of the Assoeiatlon «hall 
be »«■ tielp preserve the ideali and 
tradilioru of „nr eonntry. the United 
States of .1 meriea. to rerere it> laws 
and iti« >!re »then to reip,-et and obey 
tkein, h kI m aii vays to aid in snakinp 
ibis n-n 7-reator and better** .

Dr. Leo L Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų orpanų no- 
silpnėiftne. Gyvenimo permaina 

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

Valandos: nuo 10 iki 12 diena 
nno 2 iki 4. nno 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ.
BOSTON, MASS.

Tel. Commonweaith 4370.

♦ lel i.yv 31l»5 «

J DrJ oaeyh 4.(i aid is j 
OPTOMETRISTAS t

Ve-andoa: 0 iki 12*
nuo 2 iki 8, * 
tk J iki 9. J

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pac>- nina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riau?: alų. vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja.

258 B3OADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

Sered-.m 9 iki 19 
jr -D.-i’erBS.

• AKIU DAKTARAS
t fštaiee def“kti.r.ra° aki* ir rinka
• nu laiku suprųžinc ieeg
I 'aminriojn ir nruVrin »iriwtua

114 Sur-imer Street,
« ’ V \<3R Į

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTO J Al.
(Inrarod 

V! o ven t
Perkr»n«toTT

•le p»t ir i to-

kein* nrieinsm*
$26 BROAPWAY.

SO. BOSTON, MASE
Tel. SOUth Boeton <618

BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBINIOTM 
UETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadwav 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorcheeter Avė.
Tel. COLumbia 2537

*

I




