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Anglija Prižada Padėti 
Amerikai Sumušt Japonus

AMERIKA IŠGELBĖJO 
ANGLŲ AUSTRALIJĄ.

Tcdel visa Britu Imperija 
stos i talką Jungtinėms Val

stijoms, sako Churchill.
Kalbėdamas per radiją pe

reitą nedėldienj Churchill 
dar sykį pakartojo Anglijos 
prižadą padėti Amerikai su
naikinti Japoniją. Visų pir
ma, žinoma, turi būt nugalė
tas Hitleris, o tada jau bus 
numautas kailis ir Japonijai.

Karas prieš japonus da
bar yra vedamas daugiausia 
Amerikos lėktuvais, laivy
nais ir armijomis, sako Chur
chill. “Mes priėmėm Jungti
nių Valstijų vadovybę Paci
fiko vandenyne, taip kaip 
jos priėmė musų vadovybę 
Indijos karo teatre.” aiški
na Anglijos premjeras.

Toliau jisai pripažįsta 
Amerikai didelį kreditą, 
kad ši savo jėgomis išgelbė
jo Australiją. Jeigu ne Ame
rika, Australija šiandien bu 
tų japonų rankose.

Prie kovų su tais barba
rais, žinoma, daug prisidėjo 
ir pačios Australijos žmo
nės. Prisidėjo ir Naujoji Ze
landija.

“Visa Britų Imperija yra

pasižadėjusi stoti su Ameri
ka petis-petin ir kovoti iš
vien prieš Japoniją, nežiū
rint kiek tai kainuos ir kaip 
ilgai tęsis,” sako Churchill. 
r to prižado Anglija laiky

sis, sako jisai.
“Galimas daiktas,” jis to- 

iau priduria, “kad karas 
Pacifiko vandenyne progre
suos daug greičiau, negu pir
ma buvo manoma, nes japo
nuose jau pradėjo reikštis 
didelis susilpnėjimas. Jų lai
vų, ypač aliejaus tanklaivių 
ir orlaivių naikinimas, kurį 
prezidentas Rooseveltas taip 
tiksliai nusakė metai atgal, 
šiandien yra matomas vi
siems.”

Premjeras pastebi, kad 
Anglijai japonai taipgi pri
darė nemaža nuostolių, gal 
daugiau negu Amerikai; tai
gi ir dėl to Anglija nepadės 
ginklo, kol tie geltonodžiai 
žalčiai nebus išmušti iš visų 
vietų, kur jiems pavyko ka
ro pradžioje sulysti.

Italijoj Atšauktas 
Plebiscitas.

Vokiečiai Užėmė
Alandų Salas.

Pereitą sąvaitę vokiečiai 
užėmė Alandų salas Baltijos 
juroj. Tos salos priklauso 
Suomijai ir turi labai didelę 
strateginę vertę, nes kontro
liuoja Botnijos įlanką ir 
Švedijos pakraštį. Tų salų 
užėmimas yra taip pat ir Ru
sijai peilis po šonu, kad per 
tas salas vokiečiai ruošiasi 
palaikyti savo pozicijas Šuo 
mijoj.

NACIAI TURI UŽĖMĘ DA 
60,000 KETURKAMPIŲ 
MYLIŲ ŽEMĖS RUSIJOJ

Associated Press apskai
čiavimu, nacių armija tebe
turi savo rankose 60,000 ke
turkampių mylių Rusijos že
mių. Prie to nepridėtos nei 
Pabalčio šalys, nei Lenkijos 
dalys, nei Besarabija, kurias 
Rusija taip pat savinasi. Jei
gu pridėti ir tas teritorijas, 
tai rusams reikėtų atkariauti 
da apie 200.000 keturkam
pių mylių plotą.

PABRANGO PASTAS.
Nuo kovo 26 d. vietiniams 

laiškams reikia dėti jau 
centu Štampas. Iki šiol vieti
niai laiškai ėjo už 2 centu. 
Oro paštu siunčiami laiškai 
taipgi pabrango. Pirma oro 
paštu laiškas ėjo už 6 cen 
tus. dabar jau reikia 8 centų.

Bet paprastiems laiškams 
pasilieka 3 centai kaip buvo 
iki šiol.

ŽUVO JAU 23-čia AME
RIKOS SUBMARINA.

Washingtonas praneša 
kad 1,525 tonų submarina 
“Scorpion” irgi nesugryžo 
iš savo operacijų. Tai bus 
jau 23-čia Amerikos subma 
liną žuvusi Pacifiko vande 
nyne. Washingtonas pridu 
ria, kad musų submarinos 
Pacifiko vandenyne tuo pa 
čiu laiku nuskandino 642 
Japonijos laivu.

Nenorėta duoti Stalinui 
antausį.

Pietų Italijoj, kurią dabar 
turi užėmę alijantai, neužil
go turėjo įvykti plebiscitas. 
Turėjo būti balsuojami du 
klausimai, būtent: (1) ar 
karalius Emanuelis turi pa
traukti. ar ne? (2) ar mar
šalo Badoglio režimą palik
ti, ar pašalinti? Dabar pra
nešama. kad tas balsavimas 
atšauktas. Matyt, atšauktas 
dėl to, kad nepastatyti Sta
liną į žioplą padėtį, nes jis 
Italijos karalių ir Badoglio 
valdžią pripažino ir savo 
ambasadorių jai paskyrė, o! 
jeigu Italijos liaudis nubal
suotų karalių ir Badoglio 
valdžią pašalinti, tai Stali
nui butų labai nemalonus 
antausis. Naciams iš to butų 
daug džiaugsmo. Taigi, kad 
Berlynui to džiaugsmo nepa
daryti. karaliaus valdžia Ita
lijoj paliekama kaip buvusi.

RUSAI PAĖMĖ SLAPTUS
VOKIEČIŲ GINKLUS.

Maskva praneša, kac 
traukdamiesi nuo Leningra
do vokiečiai paliko du slap
tu ginklu, kurie iki šiol buvo 
labai saugojami. Vienas jų 
esąs sausžemio torpeda tan 
kams sprogdinti. Ji operuo
jama radijo bangomis iš to
lo, be žmogaus rankų. Ant
ras ginklas, tai ant šarvuoto 
troko pritaisyta mortara su 
10 vamzdžių.

Naciai Sušaudė Ro
moj 300 Italų.

Tarp nužudytųjų yra gen.
Badoglio tunus ir buvęs 

ministeris Orlando.
Kovo 23 d. Romoje italai 

fašistai minėjo savo fašiz
mo 25 metų sukaktį. Per ši
tą apvaikščiojimą įvyko 
kruvinas susikirtimas su vo
kiečiais ir 32 naciai karei
viai buvo užmušti. Žinios 
sako, kad po šito įvykio vo
kiečiai pradėjo urmu italus 
areštuoti ir šaudyti. Romoj 
buvę sušaudyti jau 300 italų 
ir tūkstančiai jų areštuota.

Gen. Michailovič Pa
sirengęs Veikti.

Jis turįs 30,000 čėtnikų, ku
riais skinsiąs kelią alijantu 

invazijai.
Gen. Dražė Michailovič, 

kurį Maskvos agentai šmei
žia “Hitlerio agentu,” turi 
Jugoslavijos kalnuose 30,- 
000 gerai apginkluotų vyru 
armija ir laukia tik ženklo, 
kada prasidės <lijantų inva
zija. Tada jis' kirsiąs na
ciams mLciną^mugį iš vi
daus ir pradėsiąs skinti ke
lią invazijai.

Tokį pranešimą padarė 
majoras Voisfev Lukačevič, 
Jugoslavijos valdžios atsto
vas, kuris dabar yra atvykęs 
Londonan pralyti iš alijantu 
daugiau ginklų ir amunici
jos gen. Michailovičo armi
jai.

Suomijos Taikai Du
rys DaN uždarytos.

Žinios sakOįŠcad Suomijos 
pasieny rusai Turi sutraukę 
didelių jėgų atakai, bet kol 
kas nieko nedaro, nes vis da 
tikisi, kad Suomija gali nu
sileisti ir priimti Maskvos 
sąlygas karo , paliauboms. 
Dėl to ir Amerika kol kas 
da nenori nutraukti santi-l-?-- _ i. •kiu su cuuevjču matyt, į 
Suomiją yra ukrbhaas spau
dimas. kad ji taikytųsi. Bet 
tuo pačiu laiku švedijon at
vyko Suomijos labdarybės 
ministeris Aaltonen. kad su
rasti tenai prieglaudą Suo
mijos vaikams, kuriuos no
rima iš Suomijos evakuoti. 
Iš to išrodvtų. kad suomiai 
nesitiki taikos.

Turės Eit ir 
meriai.

Iki šiol farmų darbininkai j 
buvo paliuosuojami nuo ka 
ro„ tarnybos, nes bijotasi. 
kad pradėjus imti taime
rius, nebus kas gamina mai
stą. Bet dabar valdžia skel-1 
bia, kad bus jau imami ir 
žemės ūkio darbininkai. Bus 
imami pramonės amatnin- i 
kai, kurie iki šiol buvo pa- i

Far C.I.O. Pradėjo Kovą Prieš 
‘Mažojo Plieno Formulę*

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO.

CIO apskaičiavimu, plie
ne- pramonės darbininkų al
gos dabar turi būt pakeltos 
po 17 centų į valandą.

Kad paremti šitą reikala
vimą, CIO parodo faktą, 
kad plieno kompanijų virši-

Sako, kad valdžios statisti
ka neparodo viso gyveni

mo pabrangimo.
CIO užsimojo sudaužyti 

liuosuoti, ir bus imami ūki-1 vadinamąją “mažojo plieno ninkai yra pakėlę sau algas 
ninkai žemės ūkio darbinin- formulę,” kuri sako, kad1 jau po 135 nuošimčius. Uni- 
kai, kuriuos galima paimti nuo karo pradžios pragyve-. jų surinkta statistika paro- 
be didelės skriaudos ukiui. nimas pabrango tik 15 nuo-i do, kad apskrita plieno kom- 
Kurie būtinai ant farmos šimčių, todėl ir darbininkų panijų viršininkų alga dabar 
reikalingi, tokie da nebusią algos negali būt daugiau pa- yra $133,043. Tai yra, kiek-
įmami.

KANADOJ GRĮŽTAMA 
PRIE CIVILINĖS 

GAMYBOS.

Montrealo žiniomis, karo 
reikmenų gamyba Kanadoj 
jau perėjo aukščiausi savo 
laipsnį ir dabar pradedama 
po valiai grįžti prie civilinių 
reikmenų gamybos.

DE VALERA PRAŠO NE- 
BOMBARDUOTI ROMOS.

keltos, kaip 15 nuošimčių. 
Bet CIO unijų vadovybė

sako, kad valdžios statistika 
apie gyvenimo pabrangimą 
neparodo tikrojo dalykų 
stovio. Nuo to laiko, kaip 
buvo nustatyta “mažojo 
plieno formulė,” pragyveni
mas pabrango ne 15. bet arti 
50 nuošimčių, -sako CIO va
dai, todėl ta formulė dabar 
netinka ir turi būt atmesta. 
Algoms matuoti turi būt pa
imtas daugiau realistinis 
mastas.

Katalikiškos Airijos vadas 
de Valera, kuris atsisakė už
daryti Airijoj vokiečių ir ja
ponų šnipų lizdus, dabar iš
ėjo su prašymu, kad ameri- į Alijantai tikisi pasinaudoti 
kiečiai ir anglai nebombar >» nepasisekimo,
duotų Romos, kur sėdi Hit- iš Italijos fronto atėjo 
lerio štabas. Gal jis norėtų, prastų žinių. Alijantams ne- 
kad alijantai ir Berlyno ne- pavyko paimti Cassino, ku- 
bombarduotų? Bet jis nieko ris stovi" ant kelio į Romą. 
nesakė, kaip nacių orlaiviai Mūsiškiai atakavo tą miestą 
griovė ir degino Londoną. per 11 dienų be pertraukos.

-------------- Jis buvo sprogdinamas iš
Teherane Nutarta oro. ardomas artilerijos ug- 
Suskaidyt Vokietiją. ™!niir atakuojamas tankais.

Skaitytojai, turbut, da ne-' griuvėsiais, tačiau priešo ne

Nepavyko Paimti 
Cassino.

FAŠIZMAS RODO ILTIS 
ARGENTINOJ. TOJO SKUNDŽIASI, KAD 

JAPONAMS BLOGAI.

Churchill Kalba 
Apie Invaziją.

Pereitą nedėldienį Angli
jos premjeras Churchill kal
bėjo per radiją apie invazi- 

' ją. Kada ji prasidės, jis ne
pasakė, bet jis ramino Ang
lijos žmones, kad jie laiky
tųsi šaltai, kaip jie laikėsi 
kuomet Anglija viena pati 
gynėsi nuo nacių “blico.” 
Prima. negu prasidės tikroji 
invazija, bus daromi visokie 
bandvmai ir pasiruošimai, ir 
bus daug klaidinančiu gan
dų apie invaziją. Visa tai 
bus reikalinga, kad suklai
dinti priešą, kad jis nežino
tų. kada ir kurioj vietoj jam 
bus duotas smūgis. Galimas 
daiktas, kad smūgiai pasi
pils ant jo vienu kartu iš vi
su pusiu, kad vienu kartu jį 
nuls visos jo nuskriaustos 
tautos. i

Profašistinė Argentinos 
valdžia nubaudė telegrafo 
agentūrą 1000 pesų už tai. 
kad ši išsiuntė tris United 
Press telegramas necenzu- 
ruotas. United Press žinių 
agentūra visai uždaryta, nes 
ii siuntinėjo nepalankias fa
šistams žinias iš Argentinos.
SAKO, NACIAI APVOGĖ 

UKRAINĄ.
Kijevo gubernijos pirmi

ninkas Dvomikov paskelbė, 
kad toj gybemijoj naciai 
“nušlavė nuo žemės pavir
šiaus 82 miesteliu ir 43.000 
kolchozų.” Be to, jie atėmė 
iš kolchozų 100,000 tonų 
grudų ir 200,000 galvijų.
JAPONIJANETEKO JAU 

2,062 LAIVŲ.

Washingtono valdžia pra
neša. kad musų orlaiviai, 
submarinos ir karo laivai su
naikino jau 2.062 Japoni
jos laivu.

Japonijos premjeras Tojo 
nusiskundė savo parlamen
te. kad paskutiniais mėne
siais karo dalykai japonams 
labai pablogėjo ir jų imperi
jai gręsia rimtas pavojus.

60,000 MAINERIŲ ANG
LIJOJ UŽBAIGĖ 

STREIKĄ.

Šį panedėlj iš Anglijos at
ėjo žinių, kad 60,000 maine
rių Yorkshire’o kasyklose 
nutarė streiką užbaigti ir 
gryžti darban, nes kasyklų 
savininkai dalinai sutiko jų 
reikalavimus išpildyti. Svar- 
biausis reikalavimas buvo. 
kad patyrusiems maineriams 
butų mokama daugigau. ne 
gu paprastiems darbinin
kams, kurie dirba kasyklose. 
Antras reikalavimas buvo. 
kad iš mainerių algų nebūtų 
nieko nutraukiama už tas 
anglis, kui ių jie parsineša 
savo namams apšildyti.

ATVYKS AUSTRALIJOS 
PREMJERAS.

bus užmiršę, kad Persijos 
sostinėj Teherane andai bu
vo Anglijos. Amerikos ir

pavyko iš tų griuvėsių išmuš
ti nei sunaikinti jį. Todėl po 
11 dienų baisių kovų, alijan-

1 vienas kompanijos viršinin
kas gauna po tiek.

Per 1942 metus plieno 
kompanijų viršininkams ir 
direktoriams buvo išmokėta 
algų $10,571,263, o darbi
ninkai per tą patį laiką gavo 
vos tik $7.760.550. »

Tai yra nepakenčiamas 
reiškinys.

Ir todėl CIO unijų vado
vybė padavė Karo Darbų 
Tarybai (NWLB) reikala
vimą, kad plieno darbinin
kams algos taip pat butų pa
keltos.

Bet Karo Darbų Taryba 
negali tokio dalyko pati nu
spręsti. Ji gali tik raportuoti 
unijų reikalavimą preziden-

1 fui fli ntvi'zūlont'iD Vairi ial* vwx, px n—■ y

žinoma, visas algas yra uŽ- 
šaldęs. Teoretiškai, visos al
gos ir kainos dabar yra “sta
bilizuos,” o tą “stabilizaci
ją” gali pakeisti tiktai Kon
gresas. Todėl ir algų klausi
mą prezidentas pavešiąs pa
čiam Kongresui spręsti.

Ar Kongreso politikieriai 
norės darbininkų reikalavi
mą atmesti prieš rinkimus? 
Tą pamatysime vėliau.

Rusijos vadų konferencija.į tų vadovybė nutarė savo 
Buvo suvažiavę, Roosevel- ofensyvą nutraukti. Iš tų ne- 
tas, Churchillas ir Stalinas pasisekimų ji turėsianti tik 
su savo patarėjų štabais. Ką tiek naudos, kad įgijusi dau- 
iie tenai nutarė, tuomet ne- giau patyrimo. Vėliau Cassi- 
buvo paskelbta. Bet dabar no vistiek busianti paimta.
pradeda aiškėti, kad tenai: ---------------
buvo sprendžiamas Vokieti- PALESTINOJ SPROGSTA 
jos likimas. Buvę nutarta po BOMBOS.
karo ją suskaidyt į tris dalis ------------ ’
ir kiekvieną dali pavesti at- Jeruzalėj bobmos sp^ogi- 
skiro alijanto kontrolei. Vie- mu pereitą sąvaitę buvo už

VOKIEČIAI STIPRINA
JUODOSIOS JUROS 

PAKRAŠČIUS..
Turkai praneša, kad pas

kutinėmis dienomis vokie
čiai pradėjo dideliu skubo
tumu fortifikuoti Rumuni
jos ir Bulgarijos pajūrius.

NACIAI SUĖMĖ 
TŲ ATSTOVUS BUL

GARIJOJ.

Londone gauta žinių, kad 
už<mę Bulgariją, vokiečiai 
tuojau areštavo buvusius 
tenai Sovietų Rusijos atsto
vus. Mat. Bulgarija su Rusi
ja nekariavo ir palaikė dip
lomatinius santikius.

Greitu laiku .Amerikon 
ketina atvykti Australijos 

SOVIE-> premjeras John Curtin. Jis 
lankysis ir Londone. Jisai 
norįs išdėstyti Amerikos ir 
Anglijos vadams Australi
jos pažiūras Į pokarinius rei
kalus.

UGNIAKALNIS RYJA 
KAIMUS.

na zoną pnziuresią nišai, 
antrą anglai, trečią ameri
kiečiai, Dėl to jau dabar A- 
merikoje vra lavinami mili- 
tariniai administratoriai Vo
kietijai valdyti. Ir dėl to 
Amerikoj mobilizuojama to
kia didelė armija.

mušti 9 policininkai, o kiti 
buvo sužeisti. Bomba sprogo 
policijos stotyje. Tuo pačiu 
laiku panašųš' bombų spro 
girnai įvyko policijos stoty 
se da trijuose miestuose, bu 
tent Jafoj, Teel a-vise ir Ha 
fojė.

ŠVEDAI NEDUODA ŽY
DAMS LAIVŲ.

Amerikos valdžia kreipė
si į Švediją, kad ji duotų lai
vų išvežti žydus pabėgėlius 
iš Rumunijos uostų į Pales
tiną. Švedija atsisakė šitą 
prašymą išpildyt.

Numato Alijantu
Karą su Rusija.
Mums prisiųsta iš Cleve- 

lando “Plain Dealer” iškar
pa, kur tūlas C. J. Homer 
rašo: “Aš manau, jog Ame
rika ir Anglija nujaučia, 
kad po karo komunizmas 
apims Europą, ar bent ban
dys tai padaryti, ir kad dvi 
šalys stengsis prie to neda- 
leisti. Todėl, mano manymu, 
ir yra keliama tokia didelė 
demokratinė armija, kad jė
ga butų galima sulaikyti to
kį Rusijos žingsnį. Aš ma
nau. kad musų vadai ruošia
si karui su Rusija.”

Tokio karo. žinoma, labai 
norėtų japonai ir vokiečiai. 
Nors Rusija elgiasi su de- 
mokratinėm’-’ "alst^^ėmis 
labai arogantiškai, mes ta

pčiau nemanom, kad Ameri-

RUMUNŲ DELEGACIJA 
TURKIJOJ.

Turkijos sostinėn Anka- 
ron atvyko rumunu delega-
cija Skelbiama, kad josiRun mieste| Michigano 
tikslasesąs padaryt, naulą lstijoj jau 3 0(„,
prekybos sutarti su turkais. ■ -liberatnriais-
Ret Europoj niekas netiki. va(jin - Liberatoriai vra 
kad šitokios suirutes laiku Į VQ^TM1- Aioio K,
Balkanų diplomatams rupė

FORDAS PASTATĖ 3,000 
BOMBANEŠIŲ.

Fordo kompanija prane- 
Įša, kad jos dirbtuvė Willo\v

varomi 4-riais motorais. I)u 
tūkstančiai tų orlaivių buvo 
nulėkdinti oru, o kiti išvežti 
išardyti.

NUŠOVĖ DANUOS SO
CIALDEMOKRATĄ

Pareidamas namo pereitą 
sąvaitę Kopenhagoj buvo 
nušautas Sigurd Thompson, 

: Kopenhagoj leidžiamo so
cialdemokratu laikraščio re
daktorius.

tu komerciniai dalykai.

RUSAI PASIEKĖ RUMU
NIJOS SIENĄ.

LENKAI UŽMUŠĖ 248 
VOKIEČIUS.Maskva jau kelis kartus 

Į skelbė, kad jos armija persi-, 
kėlė per Dniestro unę ir įsi- 

j veržė Rumunijon. Šia sąvai
tę. einant “Keleiviui” spau- 

kad

I>enkijos požemio radijas 
paskelbė, kad lenku partiza- 

Detroite šia sąvaitę buvo ] te. einant “Keleiviui” spau- nai yra nudėję 248 nacius 
kaimus. Ant namų krinta iki nuteisti nuo 20 iki 25 metų don. Maskva praneša, kad kareivius Lenkijoj. Bet ne-
__..j-------- įkaitę akmenys kalėjimo 5 šnipai, trys mote- j ios armija jau tikrai pasie-i pasakė, ar tai buvo padalyta |ka ir Anglija duosis išpro-

I p1JTTinnijOS S1’eną. J_1 ~

Žinios iš Italijos sako, 
kad Vezuvijaus ugniakalnio 
išsiveržimas užbėrė jau kelis

raudonumo 
ii pelenai. |rys ir du vyrai. i dabar, ar per visą karo laiką, vokuoti.
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AR TIESA, KAD POVILO Į 
DARGIO TĖVAS TARNA-l 

VO CARUI?
Kadangi Povilas Dargis 

iš Pittsburgho dabar stato 
savo kandidatūrą į SLA vi
ce prezidentus, tai bolševi
kai stengiasi jam pakenkti. 
Negalėdami nieko prikišti 
jam pačiam, jie nutarė ap
šmeižti mirusi jo tėvą. buk 
jis tarnavęs caro žandarme
rijoje.

Jeigu tai ir butų tiesa, tai 
rimtas žmogus vistiek nega
lėtų dėl to kaltinti Povilo 
Dargio. nes sūnūs gali but 
visai kitokio nusistatymo, 
negu jo tėvas buvo.

Bet bolševikai skelbia ne
tiesą ir apie Dargio tėvą. 
Štai ką mums rašo apie tai 
Povilas Dargis. kuris dabar 
kandidatuoja i SLA vice
prezidentus :

“Mano tėvas niekad netar
navo caro žandarmerijoj, kaip 
melagingai jam primeta bol
ševikai savo lapely. Priešingai, 
jis griežtai kovojo su caro žan
darais dėl lietuviško rašto ir 
Lietuvos laisvės.”

Kad ištikrujų taip buvo 
P. Dargis cituoja 1926 metų 
“Lietuvos Žinias,” kur D. 
Budenas, rašydamas apie 
spaudos draudimo laikus, 
apie “Povilo Dargio tėvą Jo
ną šitaip sako:

“Jonas Dargis iš Viekšnių 
miestelio, gimęs 1859 m., pir
ma ėmė knygas iš manęs ir iš 
Pelikso Petravičiaus, paskui 
pats ėjo Į Tilžę, bet jam nesi
sekė, daug knygų iš jo atėmė 
ant ru’cežiaus rusu žandarai. 
Ilgus metus pirkliavo knygo
mis, kol laisvė užėjo. Dabar gi 
gyvena savo namelyje. Viekš
nių mieste, truputi pirkliauda 
mas.”

Iš šitos ištraukos matom 
aiškiai, kad apie Povilo Dar
gio tėvą bolševikai rašo pra 
simanymus. Jis buvo ne ca 
ro žandaras, bet Lietuvos 
žmonių švietėjas, lietuviškų 
knygų platintojas, kuomet 
caro valdžia tas knygas 
draudė.

Per pereitąjį rusų-lenkų 
karą Olechnovičius buvo pa
tekęs bolševikų nelaisvėn ir 
daug nuo jų nukentėjęs. Vė
liau jam pavyko iš bolševikų 
nelaisvės ištrukti ir vėl su
gryžti Vilniun.

Nuo 1941 metų jis pradė
jo leisti Vilniuje baltgudžiu 
laikrašti ir agituoti prieš 
bolševizmą. Du jo sūnus įs
tojo savanoriais į vokiečių 
“Darbo Frontą.”

Sovietų spauda giriasi, 
kad Olechnovičių dabar už
mušė komunistai. Jis buvo 
31 metų amžiaus žmogus.

JAU 5 METAI KAIP ŽU
VO MARIJA JURGE

LIONIENĖ.

Marija Jurgelionienė, bu
vusi Kl. Jurgelienio žmona, 
buvo labai šviesios sielos 
moteris ir nenuilstanti pa- 

mgiosios musų visuome
nės veikėja, ilgus metus ėju- 
4 Lietuvių Socialistų Sąjun
gos centro sekretorės ir ver- 
ėjos pareigas. Jos sumany

mu “Naujienose'’ buvo |ves- 
,as Moterų Skyrius, kuri ji
oati ir tvarkydavo. Ji žuvo 
automobiliaus nelaimėje, 
važiuodama su kitomis mo
terimis i Detroitą. Važiuo- 
;ant skersai geležinkelį, 
raukinys sudaužė ių auto

mobili. ir Mariutė buvo už
mušta vietoj, o kitos sužeis
tos.

šių metu kovo 25 d. suka
ko nuo to Įvvkio jau 5 metai.

Kol mes busim gyvi, Ma
nytės neužmiršim!...

KEEBVB, 50. BOSTON. Antras Puslapis

.4/ijanf^ Frontas Burmoj

Kaip su Atlanto Čarteriu?

Jokia armija negali 1 aimėt i ofensyvcs niūrėdama apsaugotu kelių savo jėgų palaikymui. 
Tokia šiandien yra alijantų padėtis Burn?.j. Kai japonai perkirto garsųjį Burnaos kelią, 
kuriuo buvo siuntinėjama Ki nijos armijai parama, alijantai nusprendė tiesti kitą keiią per 
didelius Azijos kainus ir nepereinamas pelkes- Tas kelias jau nutiestas iki I.edo. o iš tenai 
manoma jį nutiesti ir iki Kinijos sostinės unkinc. Atidarius tą kelią, alijantų veiksmai 
Burmos fronte Juoj pagyvėjo.

negatas Kautskis,’’ skaito
me štai ką:

“Diktatūra yra galia, tie
siai rymanti ant prievartos, 
nesurišta jokiais įstatymais..

“Taigi, tik reakcionierius, 
daibininkų klasės priešinin
kas. buržuazijos tarnas te
gali dabar piešti buržuazi
nės demokratijos gražybes 
ir plepėti apie tyrąją demo-

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos suvažiavimas, Įvykęs 
Bicoklyne kovo 19 d., laiku 
ir vietoj pasisakė dėl Atlan
to Čaiterio. Suvažiavimo 
priimtoje rezoliucijoje skai 
tome:

“Viso pasaulio demokra
tinės jėgos Atlanto Čaiterio

į paskelbimą sveikino dideliu L ., Kraują..
Tie poteriai

Uz Kurtuos Kandidatus Balsuoti 
S.L.A.Pild. Tarybos Rinkimuose?

entuziazmu, nes pro kraujo 
■ ir ašarų juras Atlanto Čar- 
iteris davė pasauliui švieses
nės ateities vilti.”

Rezoliucijoj da pasisako
ma už rėmimą Amerikos ku
to pastangų ir prieš bet koki 
nukrypimą nuo Atlanto Čar
terio.

Tačiau turi pasaulio ga
rintieji bando tą Čarterj ap 
eiti. Iš Londono atėjo žinių, 
kad Atlanto Čarterio klausi
mu teikėsią duoti “naujų 
paaiškinimu.” Taip pasakęs 
premjeras Churchill.

Anglai yra geri pirkliai, 
tą visi žino. Bet prekė ir 
idėja—du skirtingi dalykai. 
Idėjų galima tik atsižadėti, 
bet negalima parduoti. 
“Nauji paaiškinimai,” jei 
bus daromi vieno musų tal
kininko užgaidoms tenkin
ti. reikš Atlanto Čarterio at- 

»si ma

NERIMTA PONO LAU
KAIČIO AGITACIJA.
Ponas W. F. Laukaitis iš 

Baltimorės siuntinėja SLA 
nariams laiškus, kuriuos jis 
pradeda šitokiais žodžiais: 

“Pirmą kartą gyvenime man 
tenka rašyti Jums laišką. To
dėl aš negaliu praleisti progos, 
nepasveikinęs ir nepalinkėjęs 
Jums ir Jūsų artimiems laimės 
ir gerovės.”

Vadinasi, jau pirmuti
niais žodžiais p. Laukaitis 
pastato save demagogo po
zicijoj. Jis prisipažysta. kad 
niekad savo gyvenime nėra 
SLA nariu sveikinęs ir jiems 
“laimės” ir “gerovės” linkė
jęs. Tik piimą kartą savo 
gyvenime jis šiandien pasi
darė toks jų prietelius ir pra
dėjo laiškus rašinėti.

Ar žinot, kodėl? Šitą jis 
pasako pats. Girdi:

“Kaip žinote, aš esu kandi

datas j SLA prezidentus...”

Reiškia, ponas Laukaitis 
sveikina SLA narius pirmu 
kartu savo gyvenime tam, 
kad jie už jį balsuotų.

Ponas Laukaiti, nejaugi 
tamsta pats šitą laišką ra
šei? Mums nesinori tikėti, 
kad advokatas, ir dagi bu
vęs trafiko teisėjas, galėtų 
tokia pigia agitacija savo 
vardą žeminti.

KAIP SUTVARKYTI VO
KIETIJĄ PO KARO.

Bostoniškis “Herald” ati
darė savo skiltis diskusi
joms apie tai, kaip reikėtų 
sūtvarkyti po karo Vokieti- 
’ą. kad ji nebūtų ateityje 
pavojinga pasaulio taikai. 
Pasipylė Įvairių sumanymų. 
Vienas siūlo šitokį planą:

“Jeigu Vokietijos likimas 
butų mano rankose, aš pada- 
’-yčiau iš jos Alijantų man
datą. Jos parlamenta įstaty
mams leisti padalyčiau An- 
gliios parlamento pavyz
džiu. Švietimo sistemą pa
statyčiau tokią, kaip Jungti
nėse Valstijose. Šalies justi
ciją pavesčiau Rusijai. Kiek
vienas šitų departamentų 
veiktų atskirai, kiekvienas 
su savais administratoriais. 
Šitų departamentų galvos 
sudarytų vieną vykdomąją 
tarybą, kurios sprendimas 
turėtų but galutinis.

Prasidėjus SLA Pildomo- turinčiai oganizacijai ne
šios Tarybos rinkimams, tekti virš pasės miliono do- 
pasipylė agitaciniai atsišau- lenų turto, turėjo reikšti or- 
kimai į SLA narius. Išsky- ganizacijai pražūtį. Bet da
rus Demokratinių SLA Na- baltinė Pildomoji Taryba 
rių Komitetą, kurio pirmi- sugebėjo beveik beviltę pa- 
ninku pasirašo A. Vainorius. dėtį nugalėti ir organizaciją 
o sekretorium S. Bakanas, iki šiol išlaikyti ir ją patobu- 
abudu žinomi ilgamečiai linti.
SLA veikėjai, kitų grupių Už Susivienijimo išlaiky- 
“literatura” yra anonymė, mą ir net patobulinimą pri- 
SLA nariai nežino, kas sto- klauso kreditas dabartinės 
vi už tų “komitetų.” Tokie Pildomosios Tarybos suma- 
“komitetai.” žinoma, gali numui.
laisvai skelbti nebūtus daly- Nepamatuoti SLA viršinin
kus apie SLA. ir jie tai daro 
nesivaržydami.

karos priekaištai.
Įvairus politikieriai, ku 

iie perša save į dabartinę P. 
Tarybos vietą, daro jai du 

’ priekaištu, ir abudu nepa
matuoti, būtent:

1. Kad Pildomoji Taryba 
laikas pradėti traukti į Si- slėpė nuo nangtikrają orga-
domają Tarybą naujosios ni^C1JO>f - pin
kartos veikėjų .jėgas, bet tai 2:. *ad, da*art!n.e d?'. 
galima įvykinti tik laipsnis- mo^1 Tanbalabai išlaidi n 
kai. kas rinkimai įtraukiant savanaudi.'Ka.
po vieną naują Pildomosios . - ., OT *Tarybos narį Šiais rinki- rMas uzm«S«- kad SLA

Bet gi SLA nariams pir
miausiai turi rūpėti Susivie 
nijimo gerovė, o ne politi 
kieriai, kurie nori patekti Į 
Pildomąją Tarybą. Tiesa,

UŽMUŠĖ BALTGUDŽIU 
LAIKRAŠČIO LEIDĖJĄ.
Lenkų PAT praneša, kad 

Vilniuje buvo užmuštas 
Franas Olechnovičius, balt
gudžiu laikraščio “Bialorus- 
ki Holos” leidėjas.

“Į tokią tarybą aš priim
čiau tris vokiečių tautos at
stovus: vienas jų turėtų būti 
nuo profesinių luomų, vie
nas nuo dvasininku luomo ir 
vienas nuo ūkininkų.

“Aš išvežčiau iš Vokieti
joj visus mokyklinio am
žiaus vaikus, kurie yra už
krėsti nacizmo doktrinomis, 
o jaunesniuosius auklėčiau 
Amerikos demokratijos dva
sioje.

“Vokiečius, kurie tarna
vo nacių armijoj, išskirsty- 
čiau tarp suardytų šalių at
statymo darbams dirbti.”

Autorius mano, kad šitaip 
sutvarkyta Vokietija nie
kam nebūtų pavojinga, x nes 
įstatymai butu leidžiami 
Anglijos pavyzdžiu, jauni
mas butų auklėjamas Ame
rikos dvasioje, o rusai žiūrė
tų, kad įstatymai butų pil
domi.

Bet daugumas siūlo Vo
kietija suskaidyt i mažas da
lis, uždrausti ginklų gamy
bą. karo laivų statybą ir vi
sokias karines organizaci
jas. O kad visa tai butu pil
doma, pastatyti gerą alijan
tų priežiūrą.

Pagaliau. Pildomosios Ta
rybos suvažiavimų protoko
lai skelbiami “Tėvynėje,” 
kuriuose kas tik nori, gali 
kuoaiškiausiai matyti orga
nizacijos nadėti. Tik tas ga
li sakyti, kad buvo “slepia
ma” organizacijos padėtis, 
kuris nenorėjo ir nenori tik
rosios organizacijos pade-

Ar žmonės gili zylioti?
Komunistų “fiureris” Bim

ba atidengė didelę paslaptį. 
Skaitykite:

“Ką, rodos, tokiam Straz 
dui padarė Detroito advoka-; ‘
tė Stelia Masytė, arba Kleo- 
fas Jurgelionis? Bet šis am- 
žinai prasipludęs žmogus 
apie Masvtę sako: ‘Zylio- 
janti Detroito panelė’... Zy
lioja gi tiktai karvės...”

komunistams
. au negalioja, nes jie dabar 
plepa apie “buržuazinės de- 
moki arijos gražybes” ir lai- 
do’a savo partijas.

Bet Leniną jie vistiek 
; kaito savo “dvasios vadu.”

Jei Leninas dabar atsikel
tų. jis tikiai nebepažintų sa
vo parapijonų komunistų ir 
juos prakeiktų.

Desperatiškas nacizmas.

Jau bus (iu mėnesiai, kaip 
Italijoj eina didelės kovos 
už Cassino miestelį. Nacių 
armija desperatiškai gina tą 
miestelį. Alijantams teko 
>ugriauti Cassino vienuoly
ną, kuriame naciai buvo įsi- 
drutinę; paskui jiems teko 
griauti ir patį miestelį. Na
ciai dabar gina jo griuvė
sius.

Cassino miestelis saugo 
Lili kloni, kelią į Romą. Štai 
kodėl jis taip ginamas. Ali
jantams teks užblokuoti 
kiekvieną plyšį, kuriame 
lindi naciškas prūsokas ir 
kryžiokas. 0 tai reikš nau- 

aukas. daugiau kraujo

karas

t TV O iiiaivii.
Apie Pildomosios Tary

bos išlaidumą tegul kalba 
pačios skaitlinės, kurias pa
imu iš SLA sekretoriaus ra 
portų seimams ir Pildomo
sios Tarybos suvažiavimams.Pirmas laikotarpis.

Į šitą laikotarpi imam pa
skutinius keturis SLA seno
sios Tarybos metus. Štai ko
kios buvo išlaidos tada:

1929 metais....... $51.063
1930 metais....... 57,338
1931 metais....... 51,396
1932 metais....... 51.347

Ka? tokius kaltinimus da- 4 metų išlaidos $211,144
Artras laikotarpis.

Šitas laikotarpis prasidernZiC nariai turi galimybės tokius . ‘mais Būdomosios larybo? , , . . s -rt . . n da nuo 1934 metu, kuomet
sąstatas bus papildytas nau- Jj £ ' ~ SLA prie SLA atsistojo dabarti
mi vice-prezidentu. . įsren- ii L nė Pildomoji Taryba. Ir štai
kant pažangų, energingą ir seimu, dabartinis SLA sek

retorius Vinikas kiekvienam kokios buvo išlaidos per 4 
patriotingą SLA veikėją, metus prie dabartiniu virsi-
Povilą Dargi iš Pittsburgho. ;elmu.1 .V.,In4 „inkų'
To; Vov+zvco v-oius tą apie Susivienijimo padėti metaįs $46 017

Tuo “drau-vienu šuviu 
gas” Bimba nušovė du zui
kiu : irodė Strazdo melagvs-
tę ir apgynė karvės unarą.

Kaip gaila, kad karvės da 
nemoka skaityti. Jos užsi- 
pi enumeruotų Bimbos ga- 
zietą ir iš jos sužinotų, kad 
zylioja ir komunistai; štai. 
komunistų spauda skelbia, 
kad jos oratoriui ir raudono
sios aimijos dezertyrui Abe- 
kui-Akelaičiui ruošiamas žy
lio jimo mai šratas. Abekas

gerai, jei sis 
baigsis tuo. kad bus nušluo
tas ir vokiškas ir kitoks re
akcijos bradas.

“Žinoma, kad negera,” 
bet...

Lietuvis sako: “Pas jį vis
kas susimaišė, kaip žydo po
teriai.”

Tas pasakymas tinka ir 
musų komunistams. Pas juos 
irgi viskas susimaišė. Štai, 
lietuvių komunistų akroba
tas Pruseika-Vabalas per 
kelias dienas vartėsi ir ste
nėjo, kol rado Stalinui patei
sinimą dėl Badoglio vyriau
sybės pripažinimo. Jis sako:

. , . x tz vr -- “Žinoma, kad Badoglio pasieksiąs net Kalifornijos vaJdžia negera... Sovietų
valstiją. _ . ... valdžia kadaise skaitėsi ir

Tarp karves ir zyliojanco Smetonos va|džia, ar 
komumsto skirtumas vien-tai ieižkia ka(I jj jai pati.
tas: karve užriečia uodegą, į0?”
o komunistas to padaryt da 
negali. Tiktai šitiek? Tai kodėl 

Italijos komunistai ir “pats?* 
Piuseika dabar nerėkia: 
“šalin Badoglio, šalin Ema- 
nuelį”?

Nerėkia todėl, kad bosas 
Maskvoje jiems pasakė 
“molčat.”

Je. “Badoglio valdžia ne
gera,” Amerika ir Anglija 
atsisakė ją pripažinti, bet 
komunistai jau tyli, jie už- 

kad (jarė savo armonikas.
Vergo valia ir šuns dalia!

Žydiškas kvislingas Imredy.
1937 metais Vengrijoje 

buvo pradėtas karas prieš 
žydus. Juos persekiojo tuo
metinis vengrų premjeras 
Belą Imredy. Tas karas ėjo 
iki 1939 metų. kada Imredy 
rezignavo.

Imredy rezignavo tik 
to, kai buvo išaiškinta
ir jis yra žydų kilmės žmo
gus, tik paradavęs kaip 
“vengras” ir stambiausias 
jų finansininkai.

Dabar, kai Hitlerio legio- Lietuviu

jas. artimai susipažinęs su ji Jo finansines operacija.'.
SLA reikalais, būdamas ilgą 7 v ,1aDorait^?? seir?^,Pa
laiką Kontroles Komisijos tokoluose n^Tevyneje. 
nariu. Be to. Apdraudos Depar-
Kodėl privalome palaikyti tamentui ei -pertai darė SLA 

senuosius viršininkus? turto ir pa .ėties 3 revizijas 
Svarbiausia dėl to, kad \r ’V rapsai ištisai tilpo 

jie yra gerai susipažinę su “Tėvynė. < SLA nariai ga- 
visomis SLA problemomis Įėjo iljos aityti ir matyti, 
ir žino kas reikia atlikti organizacijos padėtį, 
šviesios SLA ateities užtik-
rinimui Nežiūrint kaip butų 
gabus nauji viršininkai, vis
tiek jie nepajėgs tuoj išstu- CT, . ...... ... np vvriamvhe
diinnti ir <;nnra<tfi nrfranizp- ^LA imamams praside- na visiems savo pasekėjams nę vynausypę.
aijuoti ir suprasti organiza . teisėk vietos netekes balsuoti už Laukaiti Ma-I Belai nepavyko, nes veng- per riuknąjbMas^r Ar^i- Akieji fašistai atsisakė k., 
džiausią ir žvarbiausia SLA W’,:paskleidė gan- tieng. Taigi dabar jau SLA

1935 metais....... 43.544
1936 metais....... 43,543
1937 metais....... 45,352

4 metų išlaidos $178,456 
Kaip matote, dabartinė 

Taryba nėr 4 metus išleido 
$32.688 mažiau, negu senoji 
išleido per toki nat laikotar- 

(Pabaiąa ant 3-čio pusi.)

Dėl ir ūsų su važiam
Balandžio 16 d. įvyksta 

Socialistų Sąjun-
y.. I 1— OI A 1*J *1 • na’ užėmė Vengriją, Imredv gos suvažiavimas. Reikia da
K.3S £ aXri6Jl Lietuvos Ir oLAl iSu&VlKdl j vėl buvo iškilęs. Hitleris jį tyti viskas, kad jisai butų

pakvietė sudaryt kvislingi- geras, sėkmingas.
Iš visų kolonijų, kur ran

dasi musų draugų ir kurių 
aplinkybės leidžia, jie pri
valo būti suvažiavime. Kol 
kas, pirmoj vietoj stovi 
Biookivnas. Iš ten atvažiuo-

dėl jį pastūmė į šalį ir pasi
prarytas SLA turtas* $536- Piez-iuenias^ aav. oagocius, Bagočius, Kun komunistai į *cviet® vengrišką kvislingą.
475 sumoje. Šito turto Susi- ta.^ komunistų šalininkas, nuolatos plusta, bet Laukai- žydų tautai Belą Imredy Ja net'dešimts musų draugų,
vienijimas iau neturėjo J'1 iezas’ę* Bagočius da- tis yra Lietuvos išdavikų ir yra tas pat. kas lietuviams p kur ir kiek atvažiuoja
1934 metais, kuomet dabar- yvavo apcimae, kur ir tūli Susivienijimo priešų myli-,yra Justas Paleckis.
tinė Pildomoji Taryba pa Komunirtyi dalyvavo, per- mas draugas ir ju kandida- ................ . .
ėmė Susivienijimą valdyti Massachusetts tas. " ‘ Užmiršti jų poteriai.
Šito turto pražucb-mas pri įletuvį« “’ buKansązAmeri «u,ivieniiimo nariai. ne. Dabar, kada musų komu 
darė painiavų ir su senai-Raudonajam Kryžiui. į _n® nistai vėl kalba uz demokra-

dus, buk dabartinis SLA 
$536, Prezider>ta?j adv. Bagočius. Bagočius,

problema. tai depresijos UUS’.^UK aareurims nariams bus aišku, kad ne

apdraudos l^ais. J»» Ba.očiusbuvo smer- ve,t? -',akar^i
----- ----------------  ,os musų tau.os priedams, tuos notenus, kunuos skel-

1 ^suokite uz Bagocių. į- ju pOpiežius Leninas. Ko- 
bėjo išvesti Susivienijimą Bet štai dabar išeina ko-i-ini 1 u numirtu hibliioie. kuria
beveik iš bevilties padėties, munistų laisvė” ir “Vilnis”
Apie du milijonu dolerių su bolševikų “šleifu” ir pata

daugiau?
Informuokite apie tai arba

LSS sekretorių drg. Buivy
dą, arba “Keleivį.”

St Strazdas.
siais
Reikia stebėtis, kad dabar- ganias i. agitacija varoma
tinė Pildomoji Taryba suge-i — • x • C* •• • -*_

. už Laukaiti. Tarptautinis Raudonasis
.. - , . R. .. munistų biblijoje, kurią pa- Kryžius daugiau kaip 25 m.
ziutę, Mockų ir Biezj. rašė Leninas ir pavadino savo pastovią raštinę turi

F. J. Bagočius.; “Proletarų revoliucija ir re- Šveicarijoje.

t i
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LIETU\UU GYVENIMAS | | KAS NIEKO NEVEIKIA ji

TO NIEKAS NETEIKIA

Poilsis Sugryžus iš Berlyno BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA PILNOSE.iŠ LIETUVIŲ FARMERIŲ GYVENIMO.
SCOTTVILLE, MICH. rė sulaukęs 64 m. Pereitą ru-
šiais laikais ūkininkai čia'?enį tapo troko suvažinėtas 

gyvuoja gerai. Ka ūkininkai . Užimąs) Minuta.
nžinitrin^6 o^li nLrd.inti iri ukl1^ darbininkas, kilęs nuo užaugina, gali paiduoti uz KVuinta Dubti »• nVinJn. dZIU. UKininit&S-gerą kainą. Dabar ukinin 
kams yra gera pioga apsi
mokėti skolas. Beniaus ūki
ninkų produktai būdavo pi 
gus, o padargai brangus. 
Jeigu ūkininkas pasidaryda
vo skolos, tai iš jos sunku 
buvo jam išsikrapštyti. Ūki
ninkai daugumoje neorga
nizuotas elementas, dėl to ir 
turi dažnai nukentėti.

Musų apylinkėje veikia 
ūkininkų organizacija. Farm 
Bureau, bet tik dalis ūkinin
kų prie jos priklauso.

Scottville yra mažas mie
stelis, turi tik 1,162 gyven
tojus, bet nustelbia kitus 
Šios apylinkės miestelius. 
Kada tik atsilankai i Scott- 
villę, čia visados žmonių ;iu- 
dėsis. Ūkininkai suvažiuoja 
čia iš tolimų apylinkių su vi
sokiais reikalais. Kas antra
dienis čia būna turgus. Ūki
ninkai suvežą gyvulius ir iš
parduoda iš varžytinių, arba 
parduoda ir be varžytinių.

PATERSON, N. J. 
Kalbės “Keleivio” redakto

rius drg. S. Michelsonas.
Balandžio 2 d. čia yra 

rengiamos prakalbos. Jas 
rengia LSS ir LDD kuopos. 
Kalbės “Keleivio” redakto
rius drg. S. Michelsonas ir 
drg. J. Januškis iš Brookly 
•no.

Prakalbų vieta—293 Ri- 
ver st. Piadžia 6 vai. vakare.

Patersono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami skaitlin
gai susiiinkti. Abu kalbėto
jai via seni musų judėjimo 
veteranai ir jums daug nau
jo pasakys, ypač apie dabar
tinę pasaulio situaciją.

Susirinkit visi ir laiku. 
Minėjom Lietuvos nepri

klausomybę.
Vasario 27 d. Patersono 

lietuviu draugijos buvo su- 
įuošusios prakalbas minėji
mui Lietuvos nepriklauso
mybės. Turėjome gerų kai- j

Šioj nuotraukoj matosi alijantų ia;.-: kurie tik ką sugryžo

donasis Kryžius tuoj pavaisino juo- stnvičiais ir kava.

bcmbaidavę Gcriyną. Rau-

Scottville — tai lietuviu bėtojų ir dainininkų. Pra- 
ukininkų centras. Šioje apy- kalbos davė pelno 62 doleriu 
linkėję randasi trys lietu- su centais. Iš tos sumos A- 
vių draugijos ir komunistu merikos Lietuviu Tarybai 
literatūros kuopa. Pastaroji ,'—--it., ta * 1 dol ,nų. 
turi apie dešimti narių; ne- Farėme Raudoniji Kryžių, 
didelis tai būrelis, bet sulin- Kovo 11 d. Patersono Mo-

NORWOOD, MASS. 
Klaidos pataisymas.

“Keleivio” num. 11-tam 
buvo paskelbta, kad vasario 
27 d. Amerikos Lietuviu Pi-

GESTAPININKAI VALDO RUMUNIJA

dę j L. U. Ž. Draugiją jie 
pridaro gana triukšmo.

Lietuviai ūkininkai tu: i 
gerą vardą, nes išperka daug 
karo paskolos bonų ir prisi
deda prie Raudonojo Kry
žiaus veiklos. L. U. Ž. Drau
gija kovo 5 d. turėjo suren
gus prakalbas su kintamais 
paveikslais Raudonojo Kry
žiaus naudai. Nekutios ūki
ninkės iškepė gražių ir ska- 
nių pyragaičių ir davė par 
duoti iš varžytinių, naauko- 
damos pelną Raudonajam 
Kryžiui. Žmonių buvo piln i 
ūkininkų svetainė. Likęs 
pelnas $70.00 įteiktas Rau 
donajam Kryžiui.

Čia ūkininkai, kurie pirko 
ukius po pereito pasaulinio 
karo, dabar jau gerokai su
senę ir nekurie noi etų savo 
ukius jau parduoti ir su pi-

tcrų Kliubas suruošė vaka
rone, kurios pelnas_ buvo! vo surukta $27.40. Turėjo
lkV1:n’fi^Zn?nl;?s„Rau^' but $37.40. Visi pinigai bu 

vo pasiųsti Amerikos Lietu-najam Kryžiui. Nors publi 
kos buvo nedaugiausia, bet 
girdėjau, kad pelno liks ke- 
’ios dešimtis dolerių.

Mirę patersoniečiai. 
Šiomis dienomis čia mirė 

Jonas Sutkus, senas Pater
sono gyventojas. Buvo neve-
a— ~ i----~i.i— —tips i: uctime paimu vuksvčiii- 
ti dolerių, taipgi keliatą ka
ro paskolos bonų ir visą mi- 
lioną vokiškų markių. Jei 
tcs vokiečių markės da butų 
geros — aišku. Sutkų reikė
tų skaityti milionierium.

Velionis čia jokių giminių 
nepaliko. Beje, jis nuolat 
svajojo gryžti i Europą ir 
save markes parodyt Vokie
tijos gyventojams. Bet mir
tis suardė visus jo painus. 

Nelaimė ištiko ir kitą Pa

Į Egipto sostinę Kairo ne- Dvasininkai jas suko ta 
senai atvyko žmogus, ilgą kryptimi, kad “nereikia ka- 

jį. u-Am^Konueiuviųr.. laiką gyvenęs Rumunijoje, ro nuodėmė artimo fcauja hec « Bendroves surengtam ,is ( a ", a„ _ k , koncesija
Uetuvos nepriklausomybes t0? ia,ies žmini * d|tj busimiems okupantams. j'ei 
26 m. paminejme aukų bu- Įjėi visiems žinom* p£ežas. Rada nofs jje aĮejs , Rur)ju.

čių informanto pavardė ne- niją. Žmonės, kare naštos 
skelbiama, bet jo piešiamas išvarginti ir religingi, seka 
vaizdas yra tikėtinas. dvasios vadus. Jie reiškia

Tasai žmogus sako, kad nepasitenkinimo savais val- 
Rumuniją šiandien valdo donais ir okupanatis naciais. 
Hitlerio gestapininkai.

vių Tarybai.
Be to, aukotojų sąraše yra 

J. Vasiliauskienė. Turi but 
Ona Vasiliauskienė. Taipgi 
nebuvo paskelbtas asmuo, 
kuris davė doleri ir pasiva
dinęs “U. S.- Army.” J. P.

nigais važiuoti : miestus pas tereono lietuvį. Joną Skudą. 
vaikus. Kaip kas, paiducda jjs ^troško gaso dujomis.
™as ūkį gana geiai uždirbo. Buvo rastas savo kambary- 
Dabartimu laiku ūkiai bran
gesni, negu pirmiaus buvo. 
ir išrodo, kad jie da dau
giau pabrangs. Lietuviai 
pirko ukius nualintus. Lau
kai buvo nuplėšti, triobesiai 
apgriuvę. Savo darbštumu 
ir sumanumu musu žmonės 
viską sutaisė; bet dabar pa
seno ir vėl turi savo išdirb
tas vietas užleisti svetimtau 
Čiams.

J. Juodaitis pirko ūkį už 
septynis tūkstančius dolerių.
Parduodamas gavo šešiolika ninkai 
tūkstančių. Kiti parduoda
mi irgi panašiai uždirbo.
Ūkį nusipirkęs nuostolio ne
turėsi, jei tik dirbti netin
gėsi.

Dabar kas nori įsigyti ūki, 
tai gera proga iš tokių senių 
nupirkti.

Didesniems ūkininkams 
trūksta darbininkų, bet lau
ku darbai vis viena būna ap
dirbti. Nebuvo girdėti, kad 
butų likę keno nors javai 
nuo laukų nenuvalyti.

Naujų ūkininkų mažai pri- 
buna. Čia randasi naujas

c negyvas. Skudas taip pat 
vienas gyveno, buvo persi-
skyręs su žmona. P. A.

CLEVELAND, OHIO.
Reikėtų atgaivinti........

LSS 3 kuopą.
Čia kadaise gyvavo LSS 3 

kuopa. Prie gerų norų ją bu
tų galima atgaivinti. Senų 
buvusių socialistų yra. bet 
jie lyg ko tai laukia, nedrįs
ta. Dabartiniu laiku bimbi- 

save susikompromi
tavo. nes jie perša Sovietų 
Rusijos globa ant Lietuvos. 
Visur, kur tik yra lietuvių, 
nekenčia jų kaip kokių ju- 
došiu, nekenčia jų ir Cleve
lando lietuviai.

Reikėtų susitarti mums 
keliems buvusiems seniems 
socialistams ir sutverti iš
naujo LSS 3 kuopą. Tie, ku
rie m itaiiate mano siūlymui, 
pagalvokite, mes turėtume 
tai padaryti. Dabar demo
kratinis pasaulis suka spran
dą diktatoriams, mes socia

DETROIT, MICH.
Iš LSS 116 kp. veikimo.
Pas mus Detroite šiuo me

tu yra didelė daibymetė. 
Daugiausia dirbama kari-i i 
pabūklai. Žmonės didžiu
moje dirba viršlaikius karo 
įmonėse. Uždarbiai neblogi.

LSS veikimas neperdi 
džiausis. nes 116 kuopos na 
riai dirba viršlaikį kare 
įmonėse darbais, tad nuvar 
gę nuo sunkaus darbo netu’ 
nei laiko nei spėkų užsiimi 
visuomenine veikia. LSC 
116 kuopos susirinkimai re 
guliariškai neįvyksta. Rodos 
oras šaltas, turėtume įsi j u 
dinti. bet mes kol kas to ne 
parodome.

Pirmiau mes surengdavo 
me nors vienas kitas prakal 
bas į metus. Bet pereitą me 
tą to nepadarėme. Veikiau 
šiai pradėsime galvoti šiuo? 
metus, kad nors vienas so 
cialistines prakalbas musr 
mieste surengus ir tuom at 
pildžius pernykščius truku 
mus.

Fordo Darbininkas

LAWRENCE. MASS.
Pauliukaitis sužeistas.
Karo Departamentas pra

nešė Juozefinai Pauliukai 
tienei, kuri gyvena po nu 
meriu 28 Summer st.. kad 
ios sūnūs, saržentas Juozas 
Pauliukaitis, buvo sužeistas 
karo veiksmuose. K^zzsp

IŠ-

listinio nusistatymo žmonės 
ūkininkas A. Kuodis, buvęs lemiame demokratines vals- 
Chicagos biznierius. Jis ir tybės. Perkame karo bonus, 
čia spekuliuoja ūkiais: per- aukojame Raudonajam Kry- 
ka, parduoda, maino. Ir pa- žiui kraujo. Socialistai iš 
daro pinigo. Inteligentiškas, principo stojo ir stoja už de- 
teisingas žmogus, tai gal dėl mokratišką tvarkymąsi, štai 
to ir pasisekimą turi. kaip tik ir laikas susiorgani-

Sausio pabaigoje čia mirė žuoli į socialistų kuopą, ku- 
nuo širdies ligos Dr. Spen- ri musų mieste rodytų lietu- 
cer. Jis per 25 metus yra iš viams darbininkams keli 
gydęs daug lietuvių, bet mi- J.

ATMINTIS NĖRA 
MINTIS.

Gera žmogaus atmintis 
nevisuomet reiškia gerą iš
mintį. Išmintingi žmonės 
dažnai turi prastą atmintį, 
todėl kartais ir mokyklose

An
tonescu vyriausybė esanti 
tik lėlių vy riausybė, dėl svie
to akių.

RuInlimjOS ZiYiGniU padė
tis visą laiką-buvo apgailėti
na. .’.nior.escu fašistinė vy
riausybė griežčiausi o m i s 
piemenėmis trempė bet ko
kią opoziciją, net pažanges
nių dvarininkų ir miesčioni
jos opoziciją. Bet padėtis 
riko ypač sunki, kai buvo at
kirstą naciu armija Kryme 
:r raudonoji armija pradėjo 
artintis prie Rumunijos. Vi
same krašte ėmė raikštis 
daug nerimo. Jį nuolat didi
no pulkai atbžgėlių iš ana
pus Besarabijos ir net pa
čios Besarabijos. Bėgo ru
munai kolonistai, bėgo ir 
besarabai. Su savim jie atsi
nešė matytų ir girdėtų “sce-

Naciški okupantai greit 
įvertino tas rumunų nuotai
kas ir stvėrėsi da aršesnių 
represijų. Leisti, kad tos 
nuotaikos daugiau sklistų, 
tai reikštų savo rankomis 
ant kaklo kilpą enrti. Hitle
rio gestappininkai ne tokie 
žmonės, kur ie skubintusi 
sau galą daryti. Jie galabija 
kitus!

Pii masis bandymas buvo 
darytas gale pereitų metų. 
Gestanini n k a i “susekė.” 
kad netoli Bucharesto vei
kia “gauja suokalbininkų.” 
Jie kėsinasi nužudyt prem
jera Antonescu. Rumunų 
policijai duota suprasti, kad 
reikia tuos “suokalbinin
kus” areštuoti, kas ir pada
ryta. Bet tuo rumunų polici
jos pareiga buvo užbaigta.

nu” - pasakojimu apie tai. Ri‘kp a.‘,ik° gestapininkai 
ką patys vra nercUvene i,- Suimtieji buvo susaudyti.yra pergyvenę li
tai, ką nuo kitu girdėję.

Natūralu, visa tai veikė 
ir Rumunijos dvasininkus. 
Nors keista, bet šiandien iie 
daugiau. linksta į bolševikų 
Rusiją, o ne i nacių Vokieti- į 
ią. Kol naciu Vokietija svai
go savebo “blitzkriego” lai
mėjimais dauguma Rumu
nijos dv siuinku linko i Vo
kietiją. Jei kurie ir nenrita 
rė naciams, tai bent tylėjo.

Bet tai ne vi-kas. Per dva
sininkus buvo paveikti ir 
Rumuniios aukštieji sluoks- 
mai. Ties-
kitas fa-u

buvo 
jokio tardymo, 

sušaudyta, žinių
nedarant 
Kiek jų 
nėra.

Tai buvo įspėjimas ru
munams, kad nevalia abejo
ti nordiko galia ir jo valia. 
Pagaliau, tai buvo ir pačių 
gestapininkų desperatyvė 
pastanga apsaugoti n irių 
Vokietiios gyvybinius inte
resus. Rumunija yra neapsi
einamas šaltinis visokių ža
liavų Vokietijai. Jos Ploesti 
aliejaus versmės — eleksy
ras naciu karo mašinai. Ne

kitus draugus policija, jeigu 
jie bandytų demonstruoti 
prieš Smetoną. Daugelis 
darbininkų išsigando direk
toriaus Paramsko grasinimo 
ir streikas neįvyko.”

Žinoma, yra visiška nesą
monė ka'bėti apie tiri kad 
vieni “Varpo” spaustuvės 
darbininkai butų galėję pa
veikti Smetonos režimą. Bet 
ne tai svarbu. Svarbu tai, 
kad liaudininkų perkrikštas 
neturi kuo pasigirti, jei kal
ba apie tokį nonsensą. Svar
bu ir tai, kad jis bando kasti 
buvusius savo draugus. Jie, 
matykite, turėjo ryšių su 
Smetonos policija... Kai į 
Lietuvą suvryš bolševiku ar
mi‘a ir tie žmonės bus išlikę 
nuo naciškų barbaru. Šim
kus juos paredvs Stalino če
kistams — Hitlerio gestapi
ninkų konkurentams.

Šitaip kalbėti gali tik vi
siškai išsigimęs žmogus, no
rįs išgelbėt savo locną kailį.

Tokiu, kaiD Šimkus. Lie
tuvoje buvo daug. Kai atėjo 
Smetonos r ežimo dienos, tie 
žmonės mokėjo prisilaižyti 
“tautos vadui.” Atėjus bol
ševikams. jie tuoj lipo į bol
ševikų “bandvagoną.”

Naujai atsikūrusi Lietuva 
tues kvislingus turės pado
vanoti arba bolševikams, ar
ba naciams, jei šie da nebus 
suėję nusikraustyti pas vel
nio močiute. Ks.

Prie “Lietuvos Žinių“ ka
daise dirbo treėiafrontinin- 
kas Jonas Šimkus, lis poza 
vo kaip uolus liaudininkų 
darbuotojas i? smerkdavo 
kitų partijų “užsispyrėlius.”

Bendrai imant, tas žmogus 
buvo politinis romantikas, 
tuščių žodžių kalvis. Dažnai 

I jis eidavo į kraštutinybes. 
bet kadangi tais laikais liau
dis daug kentė nuo Smeto
nos režimo, rimtesnieji žmo
nės neturėjo noro vesti gin
čus su Šimkumi. Ta aplin
kybė Šimkui davė progos 
išgarsėti, kaip laikraštinin
kui ir neva veikėjui. Kada į 
Lietuvą atėjo bolševiku rau
donoji armija, Lietuvai skir
tas Stalino gubernatorius 
Dekanozovas tą liaudininkų 
slieką padarė laikraštiniu 
žandam. Jis buvo perkeltas 
į “Lietuvos Aidą.” kuris pa 
daryta “tarybinės valdžios” 
organu.

Šimkui neilgai teko žan- 
darauti. Sugriuvus “krauju 
cementuotai” sąjungai, bol
ševiku a’.mija bėgo iš Lietu
vos. Kariu su ja bėgo ir Jo
nas Šimkus. Jis atsidūrė ru
siškoje “darbininkų tėvynė
je.”

Ten jis ir šiandien gyve
na. iš ten jis siunčia praneši
mus amerikinių kvislingų 
spaudai—“Laisvei” ir “Vil
niai.” Vienas jo rašinys bu
vo įdėtas Chicagos “Vilny
je.” Apie “tarybinį gyveni
mą” jis rašo šitaip:

“Praeitis atrodė, nusirito 
sunkiai išgyventa. Tuometi
nė daba tis musu netraukė. 
Bet visi musu žvilgsniai bu
vo nukreipti į ateitį...”

Apie savo draugus liaudi
ninkus tas šmutas rašo taip:

Smetonos valdžia pasmer
kė shšaudvti keturis Suval
kų ūkininkus. Dėlei to vie
nas “Varpo” bendrovės dar
bininkas Kudla bandęs iš
šaukti protesto streiką. 
Bet—

“Apie tai sužinojo ‘Var- 
i o’ bendrovės vadovybė. 
Nežiūrint savo demokratiš
kus iškabos, jos tuometinė 
vadovybė įgrasino Kudla ir

KAIP LONERGAN NUŽU
DĖ SAVO ŽMONĄ.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke prasidėjo kriminalinė by
la. kurioje Wayne Loner- 
gan. jaunas Kanados aviaci
jos kadetas, jua kaltinamas 
savo žmonos nužudymu. Jis 
ją nugalabijo atvykęs iš Ka
na-tos į Ne\v Yorką pereitą 
įudenį. Ta vakarą jis pralei
do besilinksmindamas su ki
ta moteriške, paskui nuėjo į 
savo žmonos apartmentą ir 
nugalabijo ją.

Skaitydamas kaltinamąjį 
akta, valstijos gynėjas pa
reiškė, kad Lonergano jauna 
žmona su savo vyru jau ne
gyveno. Esą, I.onerganas ją 
užpuolė pasiryžęs ją nužu
dyk di gynėsi net ir tuomet, 
kai jis perskėlė iai galvą. 
Kai ji analpo lovoj, jis grie
bė jai už kaklo abiem ran
kom ii to! smaugė, ko! ji ne
teko gyvvbės.

Lonerganas sėdėjo teisme 
gelvą nuleidęs ir žiurėjo į 
savo sunertas rankas. Jis pa
kėlė galvą tib tada. kai Dvo
kiu oras pasakė, kad valsti ia 
reika’aus ;am elektros kė-

Vi Kuriuos Kandi
datus Balsuoti?

(Pabaiga iš 2-ro pusi.)

pi. Taigi kas prikiša dabar
tinei Tarybai “išlaidumą,” 
tas arba nežino ką šneka, 
aiba tyčia meluoja.

Trečias laikotarpis. 
Trečius laikotarpis bai

giasi su 1943 metais. Tai 
pats sunkiausis laikas, nes 
SLA administracija buvo 
jau perorganizuota pagal 
naujus valdžios patvarky
mus. Prie naujos sistemos 
reikia tvarkyti net 18 skir
tingų skyrių, kas labai padi
dina administracijos darbą 
ir išlaidas.

O ar žinot, kiek dabar iš
leidžiama “Tėvynės” leidi
mui ir administracijos reika
lams? Štai 4-rių paskutinių 
metų išlaidos:

1940 metais.......$54,868
1941 metais....... 49.982
1942 metais....... 51,154
1943 metais....... 46,990

Per 4 metus .... $202.994
Taigi ir per paskutinį ket- 

virtmetį. kuomet SLA admi
nistracijos darbas padidėjo 
apie 300 nuošimčių. Pildo
mosios Tarybos išlaidos bu
vo $8,150 mažesnės, negu 
prie senosios Tarybos buvo 
12-16 metų atgal.

Taigi kogi tada verti prie
šu plepalai, kad dabartinė 
Pildomoji Taryba vra “iš
laidi.”

Šitos skaitlinės yra paim
tos iš SLA rekordu ir jų nie
kas negali pakeisti nei už
ginčyti. Tai a,ra gryni faktai.

Tr tie faktai mums pasako 
niš’riau negu kas kita. kad 
turime palaikyti dabartinę 
Pildomąją Taryba ir to
liau. pakeisdami tiktai vice
prezidentą, kurio vieton rei
kia balsuoti už Povilą Dargi 
iš Pittsburgho.

Kurie priklausomą prie 
SI A, balsuokite tain:

Prez. F. J. Bagočius
Vicepr. P. Dargis,
Sekr. M. J. Vinikas,
Tžd. K. P. Gugis.
Iždo glob. E. Mikužiutė ir 

S. Mockus.
Kvot. Dr. S Biežis.

V. S. Žilinskas.
negyvenusi su juo. Ji buvo 
turtingų tėvų duktė.

tekši rumunu aliejaus, kuo 
ia prisidėjo ir;tą mašiną šersr? 

ius. Rumunijosį " _ . . __x. _ .. .
u mato kad n > • Taifri- Padėtis Rumunijoj 

ciu Vokietiją vra 'nrahimėriU ‘<!k,ia: kur tik paarė
jusi karą. Atkėgėiiu nveta: ’1;Uf-nmq, ten ir ges- 

savo i"- ■ laP»nmr.as. Nri Kunigas, ir 
iu bravarlos į ”.s ar štuo lamas. Bet kariam 

Jie netaip atkaklus, ne « 1,vra reli.^ngi
• revi-ada veda re !?VcPs- ta.'. ri' 0™

I'vm'r’-: n- ištikimiau kuni- 
igri “d'r.gstu be žinios.” Din
gsta iš nakties, ir baigta! 
Jie išvežami i Vokietija ir 
uždu, rom i k oncen traėi jos
stovyklose

valdomų

! kos, netikrumas už savo rv 
' tojų 
į ūpą. 
visur ir 
presijų politiką.

Bendrai imant, visame 
krašte ėmė reikštis tokiai 
nuotaika: kol gali ir kaip1

išsklaidė

dės.
Kiek 

Lnneugrnas
paaiškėjo

ųems prastai sekasi. Taip gali. suk erires. Nors rumu- 
buvo su Darwinu, Edisonu nai žino. kad ‘ meška su lo-. 
ir daugeliu kitų. kiu. abudu tokiu.” bet jie ži- ■

------------ no ir kitką. Blogi naciai, iie
Bostone jaučiama pieno plėšia gyventojus ir nedrvsk 

stoka. Per vasarį iš Mass. iiems pri-sintis. Bet kaip 
valstijos gauta 7,500,000 bus. kada ateis bolševikai ir 
svarų pieno; du metai atgal pradės savo represijas? 
gauta 11.000,000 svarų. Ir pradėta sukt tos gairės.

gvver.a Rumu- 
T iio jie ken-

iš bvlos, 
buvo lakūno 

bet nužudęs sa
vo žmona, jis nuėjo nas sa
vo pažystamą, gavo iš jo ci
vilių draranu. o savo uni
forma supjaustė, sugrudo į 
maišą ir nunešęs ant tilto 
imriė unėn.

Jo advokatas sako įrody
siąs. kad Lonergano žmona 
buvi’si neištikima ir apgau
dinėjusi savo vyrą. Dėl to ji

uniformoj

Tai šitaip 
rijos žmonėf 
čia dėl buvusio karaliaus 
EcroHc siur biu ir Antones- 
cr fašistinio režimo, kuris 
sisidė’o su Hitlerio krvžio-, 
kais naciais. K. V.1

J
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jimas 
Maikio su Tėvu

Aairja-Išdavystės Ir Fana
tiku Neapykantos Šalis

Musų skaitytojai jau žino, 
j kad Amerikos vyriausybė 
kreipėsi į Airijos vyriausy
bę. Ji siūlė, kad iš Airijos 
butų išvyti nacių Vokietijos 
ir Japonijos šnipai, kurie

šalį, kuri turi virš 40 milio
nų gyventojų ir gerą indust
riją?

Airiai tą supranta ir pra-■ 
deda rėkti. To riksmo atgar-1 
šiai jau pasigirdo ir Ameri-

dangstosi diplomatinės ne-! koje. Ir budinga, dėl Airijai

—Tegul bus pagarbintas,' Jie nežinojo, kas yra mirtis. ja iki šiol jų nelietė. Nelietė 
vaike! į Jiems rodėsi, kad numiręs • nežiūrint to. kad žinojo, jog

liečiamvbės skraiste.•>
Airijos premjeras De Va

lerą šitą pasiūlymą atmetė.
Jis pasakė, kad Airija yra 
r.eitralė valstybė ir stropiai 

i žiuri, kad butų išlaikytas 
i ‘'griežtas neitralumas.”

Tai yra neteisybė, kuiną 
žino ir pats De Valera. Airi- 

! ja bųivo ir lieka keistas miši
nys fanatiško keršto Angli
jai ir patogi bazė nacių Vo
kietijos šnipams. Galima 
daleisti. kad anglai yra darę 
skriaudų Airijai. Galėtum 

; pateisinti ir airių nusiteiki
mą prieš anglus, bet šiame
atvejyje padėtis yra tokia, Į bus išnaikinti ir tie fanati- 
kad Airiia arba padės Jung- kai. kurie nežiūrint visko,

I tinėms Tautoms, ar tarnaus veda kerštavimo darbą—su- 
fašistinei agresorių ašiai. fašistėję republikoniški te-

..... . rorisfai. Jie teikia didelėsAirija tun savo nepnklau- 
somybę. Nežiūrint to. kad Į 
anglams labai reikalingos 
Airijos prieplaukos. Angii-1

daromos “skriaudos” rėkia 
buvusieji izoliacijos šalinin
kai. airiški republikoniškų 
teroristų sim patikai. O tai 
rodo jų “gerus norus.” Neva 
kalbėdami už sumušimą Hit- 
lerio-Tojo Ašies, jie teikia 
vertingos pagalbos agreso
riams. Džiaugiasi nacių dip
lomatai, kurie tupi Dublino 
centre, 58 Northumberland 
Road. Jiems labai svarbu 
likti Airijoje ir savo darbą 
tęsti.

Bet demokratijoms da 
svarbiau, kad naciškų gy
vačių lizdai Airijoje butų iš
naikinti. Kartu su jais gal

| pagalbos nacių Vokietijai, 
kaitų neidami kilpą Airijos 

j žmonių laisvei.
Kas žino Airiją, jos geo- 

gi afiją ir žmonių nuotaikas,
, tas žino ir kitą dalyką, šia
me atvejyje Jungtinės Tau
tos neturi kito pasirinkimo, 

į kaip tas, kokį pasirinko An
glija. Jam pritars Amerika 
ir kitos tautos. Nacių Vokie
tija turi but sumušta, arba 
visas pasaulis neteks savo 
laisvės. Jei taip. su Airijos 
“griežtu neitralitetu” reikia 
elgtis taip. kaip pasielgta su 
generolo Franko “neitrali
tetu.”

Airija daug praloš, spir- 
damosi prieš Jungtines Tau
tas ir jų interesus. Bet ji bus 
to užsitarnavusi. Visi iki šiol 
žinomi faktai kalba prieš 
Airiją ir jos neitralitetą. Ak, 
tiesa, ne visi Airijos žmonės 
dėliai to reikia kaltinti. Kal
tinami vien tie. ką stovi prie 
jų valstybės vairo ir sąmo
ningai ar nesąmoningai pa
deda nacių Vokietijai — 
naujoviškų krvžiokų Vokie
tijai. Gera dalis tų faktų yra 
veik neįtikėtini, bet jie yra 
faktai, senai įrodyti. Apie 
tai mes pakalbėsime sekamą 
kartą. St.

Numatomi Invazijos Keliai
Ketvirtas Puslapis

Tamsus plotas šiame žemėlapy parodo Atlanto Vandenyną, 

o baltos vietos—sausžemy. Viršuje iš kairės parodytas ke

lias, kuriuo Amerika siunčia karo medžiagą invazijai, šiau

rės Airikoj (1- dabar yra ruošiama alijantų armija tai in

vazijai. Pietų Airija (3) yra pilna Ašies šnipų, kurie gali 

matyti visus alijantų paruošiamus darbus, todėl ji buvo izo

liuota. Invazijai numatomi keliai pažymėti juodomis rokyk- 

lėmis. Visi jie eina Į Francuzijos pakraštį.

FRANCE
1 U S -AU.lt0 TROOPS 

TRAININC CROUNO

2 AU IRISH SEA TRATĖK 
COULO K EASU.Y SEEN

3 AXIS AGENTE MOVĖ 
FREELY IN IRELANO

4 WAR MATERIALS NOW 
C1OG BRITISH ROAOS

5 ANY INVASION MOVĖ 
COULO BE SRIEO URON

Pavojingas Sprendimas
žinojo, jog

_ . nepasibaigia, bet nacių Vokietija yra daug sis teismas padarė sprendi-
—Butų nesiektai, Maike, peisikelia i kitą gyvenimą., nasinaudojus Airijos pa-imą, kuriuo galės naudotis
—O kaip einasi tėvui? j žmogus

jeigu ne tos šventos tajem- 
nyčios.

—Kalbėk aiškiau, tėve.
—Maike. mano durna gal 

va negali išfigeriuot vieno 
klausimo. Gal tu man pama
tytum?

—O kame dalykas? Gal 
tėvas nežinai kaip pas Sme
tonienę nuvažiuoti?

—Ne, Maike, čia yra du 
Šios išganymo biznis. Aš 
skaičiau vienoj katalikiškoj 
gazietoj apie kunigo laido
tuves. Numirė jaunas kuni 
gelis. Jo kūnas buvo pašar
votas bažnyčioj ir apstaty
tas šventomis žvakėmis, kad 
pikta dvasia negalėtų priei
ti, ir dvylika kunigų visą lai
ką giedojo ekzekvijas už jc 
dūšią.

—Tai kas čia tėvui neaiš- 
lu? Juk tai paprasta katali
kų laidotuvių tvarka.

—Ne. Maike. ne visai pa
prasta. Truputį prieš tai nu 
miiė mano frentas Džiova 
Mėlynosis. tai už jo dūšią 
nebuvo jokių ekzekvijų. Nei 
bažnyčion kunigas nepri
ėmė. Teisybė, Džiova buvo 
didelis pijokas, ale geras ka 
talikas. Visada atlikdavo 
velykinę, ir magaryčiom? 
apieravodavo doleri ponui 
Dievui ant gai bės. O bet gi 
< kzekvijų už jį negiedojo ii 
žvakių apie jo grabą zakris
tijonas nežibino. Tai nejau
gi iis turėjo mažiau griekų 
vž tą jauną kunigėlį?

—Tėve. aš tau patarčiau 
kreiptis šituo klausimu Į sa
vo parapijos kleboną. .Jis 
yra tos srities specialistas

—Bet ir tu. Maike, daug 
žinai. Tai kodėl tu negalė
tum man išvirozyt, kam yra 
lengvesnis kelias į dangaus 
karalystę: dvasiškai asabai 
ar pijokui?

—Mano paaiškinimas tė 
vui gali nepatikti.

—Koman. sakyk!
—Kiek aš žinau, tėve, tai 

tokio kelio į dangaus karaly
stę nėra. nes ir tokios kara 
lystės niekur nėra.

Toj kelionėj ji užpuola vi- kraščių vandenimis 
sokie priešai. Taigi, kad tie' Airijos sausžemiu. 

negalėtųpriešai patams; 
prie numirėlio prieiti 
naktį buvo deginamos ug
nys. rėkaujama, barškina
ma ir kitokiais budais triukš
mas keliamas. Tie burtai 
arp tikinčiųjų žmonių pasi- 
iko iki šiai dienai, tėve.

—Ar tai tu rokuoji. Mai
še, kad kunigai darytų to- 
čiaS iškilmės, jči_

uitai?
—Kunigai, tėve. daro 
pragvvenima ~o

ir netgi j reakcininkai 
tikai.

Anglija gauna Amerikos Teismo atsakomybėn bu- 
per pagalbą. Toji pabalba siun- patraukta viena moteriš- 

čiama per Atlanto vandeny- ke- Jehovos Liudininkų sek
* _ - In l.rT i viA n r* r* ri

Jungtinių Valstijų aukšta- i resnė viena religinė sekta, ji 
bandys pasinaudoti—truk
dys jai priešingos religinės 

ir šiaip fana- sektos veiklą. Atsiras dau
giau baimių, daugiau kivir
čų.

Ir—dėl tokio menko daik-

Nelaimė Ar Apsileidimas?

OUtu

i ai vi a
biznis. Tu pats sakai, kad
.avo diaugas Mėlynosis bu- 
o geras katalikas, tačiau 
bažnyčion jo nepriėmė. Ko
lei? Veikiausia todėl, kad 
įebuvo kas užpirktų už jj 
‘gzekviįas. Jeigu tėvas bu 
um paklojęs kunigui kokią 
imtinę už jo palaidojimą 
ai ir iam. dvylika kunigų bu- 
ų egzekvijas giedoję.

—Tai tu rokuoji, Maike
:ad mano frentas gali but 
langaus karalystėj ir be eg 
;ekvijų? Ar ne taip?

—Ne. tėve. Dangaus ka- 
alystėj jis negali but, nes 
okios karalystės nėra. Jis 
ruli užkastas žemėj.

— Maike. dabar tu gali 
an eit, o aš noriu biskį pa- 

mislvt.

CHICAGCS MACOCHAS’

na. Anglams nepatogu ir pa- ^os narė. Ją skundė Massa- 
vojinga naudotis tomis prie- chieetts valstija. Ji buvo 
plaukomis, kurios randasi areštuota Brocktone ir kal-
prie vadinamojo Anglų Ka-!^ta 5?°’ !eiį? J 
nalo. Jos lengva puldinėti vai^utį, pardavinėti tos sek- 
naciams. Bet iš antros pusės tos literatūrą. Valstijos pro
Angliją skiria nuo Airijos 
tik nedidelis piotas vande
nyno. Airijos pakraščiu 
aukštumose pasislėpę naciai 
ir sufašistėję “Airių Repub
likonų Armijos” nariai nuo- 
’at stebi laivų kursavimą ir, 
=avo keliu, apie tai infor
muoja Berlyną. Gavę tų in
formacijų. naciai yra pa
skandinę daug laivu. Gera 
dalis ir Amerikos laivų buvo 
pasiųsta į juros dugną. Pra
kasta ne tik laivai, bet ir ne
mažas skaičius žmoniu.

kuroras įrodinėjo, kad nori
ma apgangnt. nęi»wČTii svei
katą, taipgi įstatymą, kuris 
draudžia nemečių darbą, !• 

Duodamas sprendimą, 
aukštasis teismas be kitko 
pasakė: “Tėvai turi laisvės 
save kankiniais daryti, bet 
tai nereiškia, kad jie turi 
laisvės prie tokių pat aplin
kybių daryti kankiniais ir 
savo vaikus, kol jie nėra pa
siekė to amžiaus, kuris įsta
tymiškai leistų savo pasirin
kimą daryti.”

Sis pasakymas išrodo ne- 
Dabar padėtis liko da kaltas, bet iuo galės naudo- 

rimtesnė. Jungtinės Tautos tis tie žmonės, kurie norės 
ruošiasi pulti Hitlerio euro- savo religines ar kitokias už- 
oinę tvirtovę. Į Angliją siun- gaidas tenkinti. Pasėkoje, 
čiami šimtai tūkstančių A-i bus varžoma veikla jauni- 
merikos kareivių; siunčia- mo tarp 12 ir 18 metų am
iną amunicija ir maistas. Vėl, žiaus. Pardavimas bet ko- 
gali žūt daug laivų, daug gy- kios brošiūrėlės ar šiaip laik 
vasčių gali but sunaikinta. ~x"

—Nu, tai kam reikėtų to
kiu cihuh'amu iškilmių ku
ri gui numirus, jeigu nebūtų 
dangaus karalystės? Kam tų 
ekzekviju giedojimas, var
gonų grojimas, varpų skam
binimas ir durnų smilkini- 
rras. ieimi nebūtų kelio į ki
tą pasaulį? Pasakyk, kam?

—Tėve, visi tie 
yra senovės liekanos. Seno
vėj žmonės buvo tamsus.

Chicagos policija turėjo 
lidelį galvosūkį. Visur jieš- 
:ota piktadario-“Macocho,” 
:uris naktimis bastėsi po 
.atves it užpuldinėjo jau

nus vaikučius. Du vaikučiai, 
vienas penkių ir antras as
tuonių metų, buvo rasti be 

"’m/ro . kažkokiu gelžga
liu sudaužytomis galvomis. 
Policija vmur to piktadario 
įieško'o. bet nerado.

Dabar pasirodė, kad tai 
yra 17 metu mergaitė, Jean 
Kos-'man. Ji rati atėjo į po
licijos nuovadą ir pasidavė. 
Policija nenorė'o jai tikėti, 
bet kai mergaitė pasisiūlė 
pristatyt ir “rnorkey wren- 
čių.” kuriuo :i mušdavo vai
kučius. pradėta ją kvosti.

Mergaitė atiduota jaunu
ti teismo p: iežiuron; ją ste- 

gydytojai. Sakoma, kad
)ji mergaitė buvusi labai 
avyzdinca ir darbšti. Spė
tina todėl, kad ji turi koki 

priepuolį, kuriam užėjus ji 
dalykai netenka proto.

Štai kodėl Amerika siūlė 
vyti iš Airijos nacių Vokieti
jos ir Japonijos šnipus, už
sikabinusius diplomatų kor
teles. Bet De Valero vyriau-

raštuko bus skaitomas nusi
kaltimu ir baudžiamas.

Keturi aukštojo teismo 
nariai — Murphy, Jackson, 
Roberts ir Frankfurter— 
šiam nuosprendžiui pasi
priešino. Mažumos parciški-

sybė atsisakė tai padaryti! me skaitome:
Kalbėdama apie “griežtą “Kiek tai liečia valstijos 
neitralitetą’ ji nieko neap- teisę, kontroliuoti nemečių 
gaus. Tai yra pagalba nacių elgesius reUgiios atžvilgiu. 
Vokietijai. musų supratimu, toji teisė

Suprasdama tai, Anglijos
vyriausybė nutarė uždaryti 
savo rubežius, Airija tapo 
izoliuota ir prieš ją veikiau- j nenusikalsta* 
šia bus pavartotos ekonomi-' Dar aiškiau msisakė tei- 
nės sankcijos, kaip jos var- sėias Murnh^. Jis sako, kad 

t----- laisvė skelbti vienokia ar ki

to!
Jei Brocktone buvo pla

tinta jehovininkų “literatu- 
la.” Massachusetts valstijai 
negręsė joks pavojus. Ten 
kaip buvo, taip ir esti di
džiumoje kitų religinių sek
tų žmonės. Jehovininkai—
naivi c^>Lrta ir turotu Knf rli_v A K7VJAVV* XX VV4I VLEL X
delis neišmanėlis tas. kuris 
manytu, kad bus pražudyta 
jo “neklaidinga viera.”

Šis teismo sprendimas ta
čiau gali pakenkti ir šiaip 
kultūros bei politikos dar
bui. Jaunimui, dar neturin
čiam “legalio amžiaus,” bus 
draudžiama platinti litera
tūra. Galit suprasti, kad tuo 
naudosis korupcinių politi 
kierių mašinos.

Štai ką reiškia šis aukšto
jo teismo sprendimas. Gaila, 
kad musų valstybės konsti
tucija turi toki apendiką. 
kaip teismų gale spręsti net 
Kongreso ir valstijų seime
lių priimtus įstatymus. Tie 
sa. Kongresas gali priimt’ 
netikusius įstatymus. Bet 
kad teismai ir gerus Įstaty
mus palaidoja, tai nėra jo
kia naujiena. Da blogiau, 
kad teismu sprendimai vė
liau lieka savo rūšies įstaty
mai. Tai anglo saksu teisda 
rystės pataikas. Jį reikėtų 
pošti į senovės palaikų mu
rėjų. S. S.

peržengia soyo ribas suau
gusių atžvilgiu. Aišku, kad 
šiame atsitikime šiai teiseit?

ki

, Užpuolike pasirinkdavo 
savo aukas iš berniuku.

tojama prieš fašistų Ispani
ją. Nežiūrint to, Airijos vy
riausybė laikosi savo ir ga
na.

Bet Airija yra neturtinga 
valstybė. Jei maisto ji šiek 
tiek ir turi—ji neturi nei 
kiek anglies ir kitų labai 
reikalingų žaliavų bei dirbi
nių. Negaudama Anglijos 
anglies, Airija turės uždary
ti ir tuos savo fabrikus, 
kiek jų turi. Be to, neturėda-

tokią religiją nena’i but at
imta, jei neturi^-’ rimto įro
dymo, kad sk ’biamr*! idė
jos stato pavoivn valsti ios 
“teisėtus int°r«sus” — ki
taip sakant, viešąją ramybę 
ar pačią t arką.

Penki ankšto o teismo na
riai nepaklausė mažumos, ir 
šis jų sprendimas gali pada
ryt daugiau blogo, o ne ge
ro. Tiesa, kad Jungtinėse

ma anglies ji turės bėdos ir Valstijose nėra daug religi- 
su savo geležinkeliais. Net nio fanatizmo. Vis tiktai jo
atkakliausis airys gali su
prasti, kad prieš Angliją bus 
sunku laikytis. Kągi reiškia 
apie trijų milionų šalis prieš

yra. jis gali but paaštrintas. 
Aukštojo teismo sprendimas 
galės pasitarnauti ių galios 
išbandymui. Kur bus stip-

KAS ATSITIKO SU KA
TALIKŲ SUSIVIENI

JIMU?
Apie Lietuviu Rymo Ka

taliku Susivienijimą pradėjo 
f iti visokie gandai. Sakoma, 
kad įvedami nepaprasti mo 
kesčiai, kuriu senesni nariai 
nenori mokėti ir kaltina vai 
d yba. kad tais mokesčiais 
rodira juos išstumti iš orga- 
rizaciios. Ar tai tiesa, mes 
nežinom. Centro nreziden- 
tas organe “Garse” nesenai 
rašė. kad šimet seimo ne 
bus; gi centro sekretorius 
“Garso” 10-tame numery 
praneša, kad bus šaukiamas 
nepaprastas seimas. Nariai 
esa susirūpinę organizacijos 
iždu.

Pirkit Karo Rondsn* Ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į joos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

Rodos, kaip čia senai tu-J 
įėjome stiprią organizaciją' 
—tai Lietuvių Socialistų Są-; 
jungą. Nebuvo lietuvių kolo-. 
nijos. kurioj nebuvo kuo
pos, didesnėse net po kelias 
kuopas. Tai buvo organiza
cija, kuri vadovavo lietuvių 
gyvenimui Amerikoj. Gali
ma sakvti. socialistai buvo 
pionieriai kultūriniame dar
be lietuvių tarpe. Švietėsi 
patys Ir skleidė apsvletą tar
pe savųjų. Pirmutiniai išdry- 
so statyti scenoj veikalus, 
kokie tuo laiku buvo lietuviu 
kalboj, ir gana sėkmingai 
pasirodė kaipo amatoriai. 
Rengė prelekcijas, prakal
bas. platino mokslinio turi
nio knygas tarpe darbo žmo
nių. diibo Įvairiose organi- 
7acijose ii visur pasekmin
gai vadovavo.

Organizacijos, kuriose so
cialistai vadovavo, tarpo ir 
augo. nes jie Įstodavo Į drau 
gijas r.e užkariavimui jų. ne 
ardymui, jeigu nepasisakė 
užkariauti, kaip bolševikai 
kad dalydavo, kai kur da ir 
šiandien daro ar bando tai 
daryti. Socialistai apsaugo
jo ne vieną draugiją nuo ar
dytojų. SLA šiandien gy
vuoja labiausiai dėka sočia 
listų. 0 kieno pastangomis 
sutverta daugiausia SLA 
kuopų, iei ne socialistu? 
Kas viršijo F. J. Bagočių 
(dabartini SLA preziden 
tą) tvėrime naujų musų 
kuopų ir verbavime nauju 
nanų? Kas bu.vo geriausi 
platintojai “Vienybės Lie-
tuvninkų” ir “Lietuvos” 
(anų laiku pažangiausių 
laikraščiu Amerikoj) ir ju 
knygų, jei ne socialistai? 
Šiandien mes negalim tuo 
pasigirti. Musu organizaci i t 
sumenkėjo, daug kuoou iš 
nyko ir netekome energijos 
dirbti.

Nepaisant to. kad socia
lizmas da neįvyko, da gal 
labai toli nuo to. bet vistiek 
neturėtume nuleisti rankas 
ir tarti amen. Skundžiamės 
senatve, laiko neturėsimu, 
pailsimu, kitais dalykais, ir 
savo tas kilnias idėjas už 
mirštam. Tiesa, sąlygos gy
venimo pasikeitė, ypač šiuo į 
karo laiku; be to, reikia' 
daug dirbti už Lietuvą, pa
puolusią į didžiausia nelai
mę jos istorijoj; reikia ge!-' 
bėt į nelaimę papuolusius 
tėvus, brolius, seseris, gimi
nes ir musų jaunatvės drau

gus bei drauges. Priversti 
esame susirūpinti apie bu
dus duoti jiems galimą pa
galbą. Dabartiniai susinėsi
mai su tėvyne veik neįmano
mi. Vistiek mes galėtume 
veikti socialistiniame judė
jime. nes socializmas — tai 
vienatinė tvarka, kuri turi 
galimybės tokias nelaimes 
pašalinti. Juk mes senieji 
: ionieriai gerai suprantame, 
kas yra socializmas ir ką 
pasauliui jis gali duoti. Mes 
žinome, kad socializmui įvy
kus, išnyks karai, nebus 
žmonių žudymo, nebus žmo
gaus pagamintų turtų naiki
nimo, nebus badaujančių, 
nuogų, be pastogės žmonių. 
Socialistinė tvarka duos 
žmonėms pilną asmens lais
vę gyventi taip. kaip kam 
patinka iš savo darbo vai
sių : nebus išnaudotojų, kaip 
kad šiandien yra.

Tad. pionieriai ir jaunes
nėj! kaita, pabandykim vėl 
organizuotis ir tęsti pradėtą 
darbą. Paskirkim nors mažą 
dalį savo laiko naujai san
tvarkai. Jei patys ir nesu
lauksime, tai nors ateinan
čiai kartai bus lengviau tas 
idealas pasiekti. Rengkime 
prakalbas, prelekcijas ir 
įvairius parengimus. kad 
darbo žmonės vėl gryžtų 
prie musu ir padėtų kovoti 
už geresni ir laimingesnį gy
venimą žmonijai, nes tik 
per darbą, mokslą ir sutari
mą galima tai pasiekti.

Ką manote, draugai ir 
draugės? Atsiliepkite per 
“Naujienas” ir “Keleivį”— 
tai vienatiniai socialistinės 
minties laikraščiai Ameri
koje — gal turite gerų suma
nymų atgaivinti socialistų 
organizaci ia. kuri yra gero
kai susilpnėjusi.

P. M. K.

4 R ŽINOTE. KAD-
Saliamono salų gvvento- 

iai vartoja anglų kalba, ži
nomą kain Pidgin Enlish— 
verslo kalba.

Vienam žinomi užtenka 
nuo penkių iki dešimties 
daigų, kad užsiauginti už
tenkamai tomeičių.

Jungtinėse Valsti iose per
nai buvo 82.192,000 raguo
čiu. Jų skaičius dabar bus 
kiek padidėjęs.



Penktas Puslapis

S L, A Rinkimai kia Laukaitį savo kandida
tu.

Tai ve, kokioj kompani-
---- joj pasirodė pono .Laukaičio
likdami savo pinigus politi-(vardas!

Tuo ta: pu advokatą Ba-
Kodėl reikia b alsuoti už
Bagočių, Dargi ir Gugį? kieriams. Tada tie politikie-i __ __ __ _______ z__
Susivienijimas Lietuvių riai galėtų iš “grinoiių” pa- godų Amerikos lietuviai pa- 

Amerikoje, didžiausia lietu sijuokti, kaip jie juokėsi gar-. žysta per dėsėtkus metu ir 
vių organizacija Amerikoje, siais Harringtono, Bischof-! žino, kad jis komunistas nie
kas antri metai turi vi'šinin- fo ir kitų raketierių laikais, i kad nebuvo ir nėra! Jis vi- 

Dabartinė SLA Pildomo- sades stojo irstoia už nep i- 
ii Taiyba buvo įvesdinta klausomą demokratinę Lie

kų rinkimus. Kandidatai 
yra nominuojami ir renka
mi visuotinu balsavimu.

Nominacijų, o ypač rinki
mų laiku kuopos ir nariai 
yra apveičiami propagan
dos literatūra. Tas erzina ia- “naibų Knygoje” 
mirs narius ir tos politiškos tas). Bet ji dirbo verkdama 
tąsjnes neltiGZia net sei- dantis sukandusi, kad 
muese rimtai
reikalu tvarkyti.

Paimkime, pavyzdžiui,
Štai ką. Susivienijimas buvo 
įkurtas 1S8G metais, kada

Detroito Seime. Ji paėmė Su 
sivienijimą su trijų-ketvirta
dalių milijono dolerių nuos- muose reikia balsuoti 
toliais (žiūrėk to Seimo šiuos kandidatus:

tuva.
Todėl šiuose SLA rinki

atskai-

crgamzacijos

Prez. Bagočius. 
Vice-prez. Dargis. 
Sekr. Vinikas.
Ižd. Gugis. 
Globėjai: Mockus

ir dantis sukandusi, kad 
praeities klaidas atitaisius.
Ii Susivienijimas jau yra be
veik išvestas iš to purvyno, į kužiutė. 
kurį jis buvo įklampintas Kvotė ias Pr. Biežis.
prie taip vadinamos Gegu j Tai vra patyrę, visiems

I

Polemika Ir 
Kritika

Dėl straipsnio “Lietuviška 
Lietuva.”

“Keleivio” num. 11 tilpo 
straipsnis “Lietuviška Lie
tuva” kurio autorius aukš
tais žodžiais labai Įžeidė mi
nisterį žadeikį dėl jo nuo
monės pa eiškimo. kad “Yra 
dalis lietuvių, kurie nori

- kad Lietuva butų katalikiš- 
z ka; kita dalis nori, kad Lie

tuva butu socialistiška; treti 
nori, kad Lietuva butų lietu
viška.”

Mes, čia gimęs jaunimas, 
. supiantam tą dalyką šitaip: 
ir Ml* kaip prieš musų šalį stovi 

koks svarbus reikalas arba 
priešas, tąsvk mes visi esa
me pirmiausia amerikonai.nebuvo dar automobilių, 

kada darbininkai uždirbda
vo po 85 ar 88 į sąvaitę. To
dėl ir SLA duoklės buvo nu- t?”* nišku skirtingu pažiūru. Tai '^V^hoV"™rėi*n
statytos pagal tų laikų narių aurų žmonių. Kiek man zi . b ..KoalWnė Musu pa‘„Tt^'k°ad dabar Metei
ifpale. noma. 131 var.W' ^nt ge: Amerikos i ietuvių Respub'- S- L svarbia buti

Laikai keitėsi; uždai biai nas įs jų pnklauso kokiai liLnc viams yra svarbiausia būti
kilo: Susivienijimo darbi- nors musų politinę partijai; 
ninku algos taipgi giadua- P^gal ideologiją jie yra 
liai kilo. Dabar tie patys klasifikuojami, sekančiai: 
darbininkai gauna iau no Bagočius. Gugis ir Mikužiu- 
$30.00 ir iki 8100.00 i savai- tė yra vadinami socialistais;, -------
tę; bet Susivieriiimo reika- Vinikas ir Mockus yra skai- Visiems patinka “Keleivis.” J ^įgauti, tik supi asti,
Juose — nedidinkit mokės- tomi sandariečiais; Mažuk- Gerbiama “Keleivio” Re- aJeisvbe: juk lietuvių
čiy! na simpatizuoja komunis-

Atsimenarn. kiek triukšmo tams. o Dr. Biežis — “sme- meratą už “Keleivį, 
buvo keliama, kada admi- tonininkas.” Bet . visi jie, senas skaitytojas ir

žio administracijos. žinomi, patikimi asmenys ir o t,-p. D>skui nasidalinam į
Dabartinė Pildomoji Ta- ve,ti vis'» c.črJ. nari« ata' iras r,-upes. '

paramom nf žiūrint ių asme- Man rodos, kad ponas Ža-tv ba susidėta iš įvairių pa-

likos Ministeri ia.’Jonas X. Grinius.

Kas Mums Rašoma

lietuviais ir dirbti iš vieno 
dė1 Lietuvos nepriklauso-, 
mybės. 0 paskui galima tarp: 
sav*>s ginčytis dėl partijų.

Čia nebuvo jokio reikalo 
kad

dakcija: — Siunčiu prenu- U"a ,™ aukStesn« “ visas 
” aš esu Paj7Das.

Su pagarba.
“Birutė.”

ii Kelei-

No. 13. — Kovo 29 d , 1941 m.
Australenų Sugautas Japonas

New Guinea saloje australe nai sudaužė kelias japonų divizijas. Likę japonai 

išsislapstė pelkėse. Dabar austraiėnai juos gaudo- šioj nuotraukoj yra parodytas \ 

sugautųjų japonų. Jis išrodo neprastai apsirengęs ir gerai nupenėtas.

nistravimui pašalpos fondo k^ek žinoma, bendrai ir su- vis” man labiausiai patinka

os rastu necenzuruoja,

katalikai ne lietuviai? Žino- APVĖMĖ ALTORIŲ— dėmė. Tad ka.Ji s iun 
ma, kad lietuviai. Gi pono GALVA ŠALIN! Saudo įsakymu i> persas 
Žadeikio akimis žiūrint, tik- Tarp Peisijos vyriausy- buvo suimtas ir vėliau iam 

tautininkų partija atsto- bės ir Arabijos karaliaus nukirsta galva.
tikruosius lietuvius. Ibn Saudo kilo “rimtas dip- porcn labai klaidinga pa- lomatiškas barnis.” Kilo dėl iuįEj

zmra. Ir to^straipsnio auto- vieno^ perso pilgr]mo_gajy?s: ibn Saudui ir tetų Egiptiklėms padengti. T. . ... .... ...
Tuos triukšmu - kėlė ne -Ls paskutiniais laikais ais- li, nes uždiibtus pinigus pra- JT,

SLA nariai, bet pigios imsies kiai pasirodė komunistų ša------ •- * aei ir
politikieriai. kurie nori kaio minkąs ir pritaria Lietuvos
nors įsiskverbti i Pildomai? j£ea duoHau jiems pasiskaityti.; «£££, netiks. vandenyj yra ;"V ' “V'hr . .
Taiyba. Tada ne paskelbė. loaei jo vieton yra statomas ką ir padarau. • ~linrQtn ,, ,,, vanaenyiK. Y1/ tant pnes tą “šventenybę, Meka yra arabų šventasis
kad “buvusioji Taryba iš- Mtąs. vrsai bepartyvis kan- srirtuok'iius ! mdn ti' biko kaddatertb iMarsha™° payrąs, kuns uz;persui asidarė bloga ant miestas, panašiai kaip kate-
eikvojo SI A. turtą” ir kad didatas, bet gana pažangus ^ie« tai liečia ginuoKiiu^, minų. ji sago, Kaa aaDaru , ima 70,000 keturkampių širdies įr įis nradėio vemti likų “Rymas,” arba Roma.eiKVOJO IU -- 11 ..JI - Povilai Darms Ti<5 J1^ nepataisomi. Bet visiems nin laiku VISI lietuviai turėtu mvliu nlota Ret to<; «i1ik y ;en.lu - , { ’ . . ...tode! reikia narius apkrauti Tls įeriems M™ aš n-jbJ dirbti išvipn dpi T,iPtnvn«imy!rA.?iotą- x_~lo& Vėmimas pne to altoriaus Į Meką kasmet eina SKaithn-

nuo- gi būriai maldininku.
IIP an«kraii<s vaniflin^a- VOjC. SUKlljavęS teises UetU- cnnai-VTn tik- 11,11 itotui-..jie ap.kiau.. , ani in_^ Universitete Berlyne ir skaityti. Jame rasit naudin tik Jo paties non ir Lietu-

1 rr<h»m vooit ctroin, tnūL-nc I SCr^lipSIlIO
kritikuoja

dėl to straipsnio mes .Pažiu';ą tarkavo.! Tas Mohameto išpažintojas vvriausv5eL Past. ,.
Rej. Į Taigi aišku, kad “Birute ----- i-. --------j....................geria Bet už dyką tai nori lietum? n^riškinti,.‘" Reb i Į.aię. aišku, kad “Birutė” į nuvyko į Meką. kur raminsi •/

M. , kia tačiau pastebėti, kad j kiaid.nga. jį suprato. | ^ametonų^enusis mto- . -

tode: reikia na-xU- apmauti - ~ ’ Hmnaziia Lietu geriems žmonėms aš pata-idirbti išvien dėl Lietuvos nedidelės* sudėto^ krūvon i P.11®.10 a.1'kKXus^čid?X: loie Sja8™s teis Um- ™ užsirašyti “KeleivjĄr jį nepriklausomybės. .Bet kaip ‘ft'Kyska.tomas d.dz.aus.a
Ii jie ap.kiau.. -i .n vos UniversitĮte Ber]vne jr skaityli. Jame įasit naudin- tik to paties non ir Lietu- kampjų mylių.
iie hutu išrinkti Pittsburghe. kur jis jiu se- SW. ir.geiji žinių, rasit straip- vi: kos Lietuves” straipsnio
jie butų įainnu. užima Ornbans Cnnrt ir &niy ir Maikio su Tėvu pasi- autorius. Jisor- kritikuoja

Kada praeitame Ppfristrv of Wilk raštininko kalbėjimus. Tuose pasikal- ministerį Žadeikį, kuriam
Pildomoji taiyba pask ei.jė j. bėlimuose yia daug juokin-'išrodo, kad “socialistiška”
iš senųjų sk' r.u i naujus ' " naskirtas i kitA la ir kartu pamokinančiu ?i “katalikiška” Lietuva nelaisvo peisikėlimo planą toŲaus paskirtas j Mtas ia- “lietuviška” Lietuva,
taip kad naiiai gautų pasRo- ,, ,* . \ A 1 rv+ f nncDrvutr*t

PAJBESKOJIM A »
i

lų, aiba prailgi..tą apdrau- 
dą, arba Įmokėtus savo pini
gus atsiimti, tai “opozicijos” 
vadas adv. Olis. ir io bend
rakeleiviai Laukaitis ir Če- 
ledinas asmeniškuose pasi
tarimuose sakė. kad paika

Alekas Liutikas,
Chicago. Iii.Jember of Conservation of 

Manpower, etc.
Laukaitis, netekęs teisėjo 

vietos, jau per kelis metus 
veržiasi į SLA prezidentus.
žmogus nesuorganizavęs nei Aš atsinrašau Tamstų, gal 
vienos.SLA kuopos, nepasa- neperskaitysit mano rašto,

Tet argi Lietuvos socialistai
ne lietuviai! Ar Lietuvos

Aš, Bessie Šablinskaitė, pajiešknu 
savo giminaitės Besės Ornažalės. lin
kių parapijos. Eškepių kaimo. Seniau 
ji gyveno Chicagoje, kur aš turiu ir 
laukiau giminių. Meldžiu kaip galint 
greičiau atsišaukti. (14 >

Bessie šablinskaitė —
23 Porthsmouth st., Brighton, Ma- <

Ei, Chicago i švisčia dvi 
saulės!

dalvkas kelti visus senius i n?? vienos geros prakai ba rašo jiemokyta boba., 
‘ bos Susivienijimo naudai, “Keleivį” skaitau labai se-'naujus skyrius, kur iie galės 

pinigus atsiimti.
girdi, apdėti iucs extr^ , .x. . , . . --------------. — —, ----
kesčiais. tegul : asiimta ir iš aukaitls matydamas kaip spausdina, arba kitas redak- 
Susivienijimo išsibrankia. -n1erny.\ bolseXlkl? torius. Jis geriau supranta.
Tada. girdi. Susivienijime k.. a ^azukna bk? nomina- kait> mes. ale rašo kaip ant 
liks anie 5,000 jaunų narių C1iose tik antroj vietoi. su- keršto. Rašo apie Staliną.

Bagočių bolševiku kad jis nemoka šoblę prisi-

Verčiau, non ^os or8Tamzacijos prezi- naj ir jis man tikdavo. Bet! 
xtra mo- deTntu buti! šiais laikais, tur but, kiti jį;

su dviem milijonais dolerių
pinigu, ir Susivieniiimo atei- ’Įarti- Išleido slvkscius lape- kabyti... 
tis bus amžiam? užtikrinta! nūs. kuriuose Bagočius yra Aš visai nemokyto, 

itar lamas komunistu,
Dabartinė, tain vadinama “I ietuvos pardavėju,” ir pa- 

Bagočiaus administracija, našiai.

ale

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER*S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas iį tikra* 
io Castile muilo,
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvara- 
mu3 ir sustiprina 
'dą. .Vk. už bonką.

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Oda G/daafių Vaisto 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ir Odoa gydymui. 
50 centų už bonką.

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
čiam per Paštų i visas dalis Su-

tokioms šun* bėms vra griež
tai priešinga. Seni Susivieni
jimo nariai. mokė?p per me
tu eikš. 0- dažnai vien tiktai 
Susi vieni ime apauga tėtu
lį. negali but i5 organizaci
jos kaip šunys išvmyli. pa-

O dabar “Laisvė” ir “Vil
nis” paskelbė, kad pat* Lau
kaitis yra komunistu kandi
dates i SLA prezidentus!

galiu suprasti, kas veda ka
rą. Toks redaktorius, kaip ’ 
tamsta, tik paspiauti. Visi j Genytį Valstijų, 
mato šio karo eigą, nerasi už { ALEXANDER’S CO.
save durnesnio, 
luoti.

‘Saulė.” tai tikras

kad sume- 1

laik-
Taiy. tie patvs komunistai, rastis. Turbut ji mato gerai į 
kurie narduoda Lietuva Sta- n]'ekėifla neansibrudina,! 
lino diktatūrai, dabar skel

Užmušė Neprašytą Svečią
visą amžių eina tiesiu keliu.

Sena Skaitytoia, 
North Chicago. III.

414 W. BROkDlTAT
SOUTH BOSTON, MASS.

Šitie Amerikos jurininkai rodo nuodingą žaltį, kuris įšliau

žė i iu apkasa vienoj saloj Pacifiko vandenyne.

C

RRUMENU
SKAUSMŲ

MN-npaiER
nuo 1867 i

patikimas šeimos tepalas

ARGENTINOS TAUTA 
KILA.

Viena reimi susilaukė ket- 
virtinukų, antroji— 

nenkinukų.
Argentinos sostinė Buenos

A ims sumušė “visus rekor-Į LahMniin_ų 
dus.” Viera panelė Anglijoj.- 
nesenai ragimdė keturis ku- 
dikiv?. o BuenPs Aires mies
te net dvi tokios šeimos.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.F arko Diligenti šeima _ . ...

susilaukė penkinukų. Ir ku- Augmeni ,is. žievėmis.Hjro Šaknimis, 
a. žiedais, Sėk-

dikiai ir jų motina esą svei - (
r lotyniškai, ir paaiškinimai kol 
igas gydo ir kaip reikia vart 
Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.

ki. I ir lotyniškai, ir į i aiškinimai kokias
Kita Buenos Aires šeima,

Gipehmo fle Angami, SUSI- Kanados doleris dabar Hk 80 centų.) 
laukė ketvirtinuku — dviejų 
mergaičių ir dvieju berniu
kų. Motina ir kūdikiai taip 
pat sveiki.

Kaina su pri«iuntima S1.00. Pinigus 
geriausia siųst. Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiška. Adresas; (-) 

PAUL MIKALAUSKAS 
14S Athens street.

S0. bUSTON, MASS.

Pranešimas Kaziui Gegžnui: Tams
tai siunčiami laiškai į Montrealą, Ka
nadą, sugryžta atgal su pašto pažy- 
nėjimu: “Not called for.’’ Todėl iš
tirk kame dalykas ir parašyk man 
aišką tuojaus. (14)

Jonas Gegžnas.
”0 Hunneman st., Roxbury, Mass.

Pajieškau Petro Cilciaus. kilusio iš 
Brokaiščio. 1905 metais gyvenom sy
kiu Lawrcnce, Mass., ant Middle st. 
Petruk, malonėk man pranešti savo 
adresą, nes noriu su tavim susirašyt. 
Aš esu iš Perlojos.

Vilimas Ikasala,
Lynwood st., Abington. Mass.

Pajieškau brolio Liudviko Palu
binsko; jis kilęs iš Anykščių vals
čiaus. Kurklių parapijos. Maigių kai
mo. Mano vyras mirė, o vaikus paė
mė armijon; aš palikau viena. Pra
šau jo paties ar kas apie jį žino pra
nešti man šiuo adresu; (11)

Saliomėja Matulionis
31 W. 12tb st., Linden, N. J.

Pajieškau draugi), pažįstamų ir pa
rapijonų, o taipgi ir brolio Simano 
Milašiaus. Aš esu Elizabeth Milašiū
tė. Musų tėvas buvo liesvinčius Per- 
navos parapijoj, Lietuvoj. Aš norė
čiau susirasti gera draugą. Kad ir 
nebus turtingas, bile tik protingas. 
\š esu 47 metų amžiaus ir turiu gra- 
■ią vieta. Daugiau žinių suteik-oi 
ter laišką. (13)

E. B. M. L,
17R99 Savage Rd.. Belleville, Mieli.

APSIVEDIMAI
Norėčiau susipažinti su mergina ar 

•moteriške apsivedimo tikslu. Turi but 
ne jaunesnė kaip 45 metų amžiaus. 
\š esu našlys be vaikų, gyvenu vie
las. Moteris galėtų atvažiooti pas 
mane pažiūrėti mano gvvenimo. Jei 
netoli, aš galėčiau nuvažiuoti ir par
sivežti pas save. Rašvkit šiuo adre
su: Mr. K. W..
636 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Farmerys pajieško našlės, tarp 40 
ir Sti metų amžiaus. Galėtų buti kad 
ir su vienu vaiku, bet turi gerai atro
dyt. Ch. Pauža. (15)

Rt. 1, Box 2B0. Killigly, Conn.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistu rno rožių 

į -onotų kojų ir nuo katilu gėl:mn 
! Taipgi turiu Galinr-a Gydymo Mom»- 
1 iuo Reumatizmo. Kurie turite kr>t-;u< 
i losvpiknmus. kreipkitės di:««u; ra 
j ištarimą ir busit

PET. LAMSARGIENft
1814 S. Water St.. Philadeiphia. P»

Šv. Jono Evangelija.
Ir daug kitu geru skaitymu veltui 

' i> prisiuntima antrašo. Rašykit: 
l. Miller. 1S16 Wcl!ington, Chiea- 
m 13, III. (11)

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo sau ės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

liet n* tų
labtąfl hribv fC s«>Jr *p- r*hnl*t, n r.* tik l*sGa g *’<•*

didelio fi»rrc»»i4>, n>r» *71 Kaina pauOiniv a,’J— i "U.

tur#' • »iv>4
>1 25 

Ą.tr * ii <•«-kurt*"KELEIVIS, 63S Broadvvay, So. Boston, Mas*.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauLo įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
"Naujienos* yra pirmas ir didžiausiai lietuviu dienraštis Amerikoje.l'žsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujieną prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi- csg?). $6.00. Chicagoje ir Europoj*—$3»(Xk 
Money Order} ar £ekj siųskitai
"NAUJIENOS"

1739 South Halsted Street CHICAGO. IlilNOIS 
tuttpaiinimui kopiją patlųtimo 9o3taL

I
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. M1CHELSONIENĖ.

Kodėl Akys Ašaroja?
Žmonės dažnai nusiskun- apatiniame akies vokuose, 

ūžia. kad be jokios priežas- kampe prie nosies.
Tiems žmonėms, kurie tu

ri sveikas akis, bet dažnai 
jos ašaroja, tai atsitinka tik 
dėl ašarų latakėlių užakimo, 

i akis dulkių susiaurėjimo ar užaugimo, 
krislas, kai įsiveržia dumi. Delsios priežasties ašaros 
tada tik akvs ašaroja. Ne- negali patekti i nosį, o rieda ■ 
sveikos akys labai greit aša- per skiuostus ir atrodo, lyg 
roja nuolat būna pasruvu- žmogus nuolat verktų. Gali 
sios ašaromis ir raudono •. būti ašarų latakėliai užakę 
Tai atsitinka dėl akių glei\ - .giliau nosy ar prie Įžengimo j 
nes pievelės uždegimo ar k'-'į nosį. Tai dažniausiai atsi

tinka dėl slogų, kada nosies 
gleivinė pabrinksta ir ašaros 
negali nosin patekti, o jų ga

ties jų akys ašaroja.
Teisybė, sveikos akys taip

ęreit nea-'aroja. Ašarų atsi 
tik suerzintose akvs J.

K-.ti : krinta

lų kurių akies susirgimų.
Sveikoms akims 

via labai reikalingi 
nuolatos sušlapina 
gleivinę plėvelę, 
aki nuo nešvarumu ir n -

asarr s 
;. J( 3 

aki* 3 myba eina; tuomet jos iš 
akies išteka ant skruostų.

Šiam susirgimui vaistai 
jokie vaistai negali padėti, 
nors ir kažin kiek sulašin- 

i akis (nors gydymas 
, . .... , x lengvas ir paprastas),

šokių pasalinių daiktų, kr Reikia kreiptis Į akių gydv-

nuplaur

dueda akiai išdžiūti. Juk 
musu akis patenka daugyT 3 
dulkių, bakterijų ir šiaip vi- y,y ]

ne, neišplauti ir nepašalin 
«u ašaromis, galėtų akiai k 
bai pakenkti.

toją. Gydytojas tam tikru 
zondu atidalys užakusio 
ašarų latakėlio praėjimą i 
nosj.

Pačiam ligoniui tokias 
operacijas daryti nepatarta

is gali gautis sunkus 
užalojimas. kurio nei 

gydytojas nebepataisys.
Jeigu akies ašarų latakė

liai yra užspausti dėl nosies 
gleivinės plėvelės pabrinki- 
mo ar kitos kurios chroniš
kos nosies ligos, tada reikia

Būna atsilikimų, kad žm< 
gus ar gyvulys negauna di 1 
kurios nors priežasties vita
mino “A.” kuris žmogau; na- 
organizmui yra būtinas. Te voko 
da suserga akys labai sunki 
liga. vadinama Ksefortalmi 
ja. Tada vokų ir ašarų liau 
kos susto ja veikusios, nebe 
gamina ašarų ir riebalų 
Ašaros akių nebevilgo ir ne 
bevalo. Bakterijos ir dulkė 
nebepašalinamos ir sukeli 
puliavimą, akys užtraška 
nvoja, vokai užbrinksta i 
susterėja. Tada yra rimta'’ Dažnai esti taip 
pavojus apakti. Užtenka to
kiam ligoniui gauti tokio ta. nes vienas 
maisto, kuriame yra vitami labai rimta lysi su kitu.

n , ir <u\v> jjvi ui v
na? susitvarko, nes liaukos 
pradeda vėl gaminti ašaras 
ir riebalus. Vitamino A ran
dame piene, svieste, grieti- 
nėję. žuvų. taukuose ir dau 
gclv kitu riebalų.

Naujos Mados Pavasariui

štai keli šio pavasario madų į a vyzdžiai. Iš kairės parodytas žakietas; vidury, šviesios spal

vos kostiumas; dešinėj, margaspalvė suknelė.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos gero*, visos įdomios ir naudingos.
j: buvo visuotinas

, I VANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- 

,a.-- -ako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
Kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
ne prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
ta- yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
••.i' •• atsirasti po tvano juodveidžiai 

kitų veislių žmonės? Šitie ir Šim
ai kitų klausimų, j kuriuos negali 

...-akyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
r aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
a :\gii be galo įdomu Kas žodis—tai 
laktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir

.. '.slas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. 28c.

LENGVAS BUDAS 

IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius 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, pasikalbę ji. 
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. S5. 
Kaina................................................ . 85c,
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- 
mai su reikalingais klau.-imais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka-na ..................................... 25c,

Druska 409,000 NAŠLIU.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-

! ,J.i JJiŠKEVIČIAUS ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS

DAINOSE. 1 METU

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu-1 Lietuvos Seipimo Fondo leidinys, 
mi gyveno, ta, perskaityk a»t» kW£>Su rašytojos įveiksiu, 126 pusla-

gą. Is jos sužinosi, kad vyrai turėjo KJa;nJa ........... ’...........p 5„
uaag pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny- urvini Prr lOiTic ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romos 
BYLA DETROITO KATALI- popiežiaus Kunigai nesipačiuoja. Čia 
trr GI- ton UKTAIC išaišsinta visa jų bepatystžs istorija,

MJvIALljlAia. jos pasekmės ir dori kas dvasiškijos
Dalijant Detroito lietuvių socialis- nupuolimas. Š.ą knyga turėtų per

tarus plakatus netoli nuo bažnyčios, įkaityti kiekvienas y>r:. , te.as ir 
kunigo pakurstyti brostvirJnkai už- Jaunikaitis kurie, geiuz.n. i ad jų mo- 
puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- terj3’ ^UKt.e.r<s. lr my.rmosio.. nepa
ilstai iškėlė užpuolikams bylų, kuri Pultų } tokių kunigų globų Paraše 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- f.eo Toa-nseno J' x. .). !•., su
sais teismo rekordais ir liudininkų ferdinand de Samo.g-.cx
parodymais. Kaina ................... 25c. haina ............................................. -uc.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. KODĖL Aš NETIKIU

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu I DIEVĄ? 

klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
r.as katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. nesumoš joks jėzuitas. Kaina tos 
Kaina ............................................. 10c. knygutės ......................................... 20c.Metropolitan Life Insuran 

ce kompanijos statistikos MATERIALISTIŠKAS 

biuletinas parodo, kad kas- ISTORIJOS SUPRATIMAS.
met apie 400.000 moteių . Ši.knygelė aiškina proletariato fi- įuojantū poiitiškaiJ- kone mišką i
Tnnp-tinė^p Vflktiinsp tem’n b?ofPos Jei nori žinoti, kas sima aiškina garsuis Vofc:?tij."« so-dunglinese \ aisiljose tampa gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-našlėmis. Į?“, ,ta? perskaityk šitų knygelę. ky Ka;-;a ..................................... 10c.

Kalba labai lengya. Knyjra protau-
----------------------- jantiems darbininkams neapkai- SI EI OS BALSAI

KAVA TOKIA KAIP MAMOS- nuojama* Kaina .......................................................... ‘ daUgibė labai gražių
SOCIALIZMO TEORIJA. ei,ri ir dainų. Daug gražrą, spaivuo-

KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri- 

klau-

Šiaurės Amerikos konti- operuojamos, gaunant iš jų 
nente druskos randasi gana šimtą kartų daugiau drus- 
daug. Bet jos svarba mažai kos, negu 1864 metais.

, . . . .. . kas domisi. Jei jos pritruk- Sakoma, kiekvienas ro-
kreiptis į nosies ligų specia- šalyje daugia i mos kareivis būdavo aprūpi
nsią. Kad ištirtų nosį. l>gj- nesmagumų, negu dėl cuk- namas specialiu druskos 
ežius nosies ligas, akių asa- raug trukumo. krepšeliu, ar tam tikra suma
lojimas praeis savaime. Kai Napoleonas traukėsi pinigų ją nusipirkti. Senovė-

. ,. .. .. TŪ nuo Alaskvos. tai tūkstančiai j'e pas kai kurias tautas prie-džius vieną hgą. išgyja,,,k,- jo karejvjų mjrė d-, .;uk,. salka. grapių h. g/nfių
•I; c, 1 mo druskos, kuri tais laikai; sutartys būdavo atliekamos

būdavo naudojama gydy- antdruskos. 
mui žaizdų, nes modernini ■ Homeras ir Plato, abu 
antiseptikų tais laikais da • kalba apie druską savo raš- 
nebuvo. tuose. Plato išsireiškia apie

Gyvuliai ir žvėiys, mėsas jų kaipo “brangenybę die- 
džiai ar žoliaėdžiai, visiem vams,” o Homeras mini, 
be skirtumo reikalinga drus
ka. Buvo stebėtinų nuotikiv 
kai levai, tigrai ir kiti lauki 
niai draskantvs žvėrys laiž-

P. M.

kaipo “šventenybę.” Pas ru
sus buvo paprotys druską 
dėti i mitusių karstus. Tai 
buvo simbolis apgynimo nuo 
“piktųjų dvasių.”

Jungtinėse Valstijose di
džiausios druskos kasyklos 
randasi Virginia. Ohio ir 
Louisiana valstijose. Dabar
tiniais laikais, šis mineralas, 
jau ne vien tik iš žemės ka
syklų yra imamas, bet ir iš 
vandens. Viena iš didžiau
sių tokių Įmonių randasi 

O kad ir USA civilio karo Wilmingtone. North Caroli 
metu. tęsėsi 36 valandų mu noje. Jinai perkošia 100.000 
šys už valdymą druskos ka galionų vandens per minutę, 

tarnauja sykių Saltville, Virginia. iš kurio iš karto skiria drus

44.3C0 MOTERŲ TAR
NAUJA PAŠTO DE

PARTAMENTE.
Generalinis pašto viršinin

kas Walker paskelbė, kad 
šiuo laiku Pašto Departa-

Tačiau perdaug ašarų tu mentas turi 44,300 moterų 
rėti akims yra nenaudinga, tarnautojų. Ir jis pridūrė, 
re? dažnai tenka šluostyti, o kad moterys gerai atlieka druską šalimais galvijų i 
tai erzina akių gleivinę plė savo pareigas, kurios skiria- antelopų (kalnu ožkelių), 
vėlę. sukeliamas uždegimas, si i šitokias kategorijas:
Jei ašarų bus perdaug, tai 17.500 moterų eina lokali- 
neaiškus bus matymas ir, nių pašto viršininkių parei- 
bendrai, nemalonu nuolat gas.
vaikščioti lyg apsiverku
siam.

Sveikos akys yra nuolat 
asai u vilgomos, tačiau mes 
tų ašarų nejaučiame ir ne 
matome, nes ašaros, atliku
sio* savo uždavinį, nubėga Į meriams. 
rosi per tam tikrus ašarų la- 1.200 moterų
takėlius, kurie prasideda kaip laiškanešių pavaduo- Tos kasyklos 
angutėmis viršutiniame ir tojos. ----------------

Mat bendras teikalas, nom 
ant valandėlės, veda talkon 
kad ir gamtinius priešus. 

Senovėje, dėlei drusko 
10,000 moterų dirba kaip Įvykdavo net karai. Romo 

jų nadėjėios. istorikas Tacitus mini, kai;
6.000 dirba kaip klerkai, dvi barbarų gentės kariavo 
9.000 kaip klerkų pava- už valdymą druskos klodu 

duoto jos.
300 išvežioja paštą far

dar ir dabar

Ištekėjo Už Trijų Vyrų

š’* nuotraukoj matosi (veidą užsidengus) ta Ieidė, kuri 

i: i k o už dviejų jurininkų ir vieno kareivio—iš viso už 

t i.ių tyrų—kad gavus jų ap iraudą- Dabar ji suimta.

KLAJOKLIO GAIRĖ.
Prieš kelią didi 
Gairės žinotinos— 
Tikriausiai lydi 
Palaima motinos...
Derlios rugienos,
Jeigu mes budime—
Tik usny? vieno? 
Tetarpsta pūdyme...
Ari, ar grėbi.
Stengkis, apjakėli,
Imti Į glėbi 
Ir ko nepakeli...
Dirbk ne po laiko 
Darbeli nūdieni— 
Didesnio saiko 
Sulauksi rudeni...
Niekad nežūva 
Ką išsirūpini.
Jei krauni krūvą 
Po mažą trupinį...
Priklaupk pavėsy,
Žemės atklydėli.
Jei užsidėsi 
Kryžių per dideli...
Gailesį girdi.
Priėjės kryžkelę,
Kas žemės širdį 
Į dangų iškelia...

Jurgis Baltrušaitis.

tų paveikslų. Fopiera gera ir spauda 
. , . Šis veikalas trumpais ir aiškiai* graži. Parašė J. B. Srnelstorius, 221

^yklą. pradėjo skaityti ant SIC- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi puslapių. Audimo apdarais .. 81.25
nu iškabintus užrašus. Ant vie- draugijos formos, ir kodėl turės būti

pakeistas kapitalizmas. Kama 25t BIBLIJA SATYROJE 
no narasvta taip: „ . . . r „

r,,.-- .n : Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaoų tos

-Jaunas kareivis Įėjęs Į val-

Voc’o C-IT ĮO m DTP ilPCill AI t. ___.i. i_s_____z\«,a vir\x<xi -.tjr.rt: .CZ-.o iiy o r n.nr ijm/ii. cnypos n iieiaz;a. įganai
mama išvirdavo.”

-Arta, t. LtiVi ili„truot..' KaiS ... 25c !’8,‘T
kareivis-

“Taip, tikra teisybė 

i patarnautoja.

“Prašau man durt! 

tarė jis pagalvojęs.

MAISTO
KNYGUTĖS

atsaKe
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... 00AMERIKOS MACOCHAS.

Arba kaip Romos katalikų kunigas KUR MUSŲ BOČIAI 

Kans Schmidt New Yorke__ Schmidt f<ew Yorke papiove fYVFVO?
•v.' - savo meilužę, Oną Aumuller’aitę.

Knygelė su fotografiškais atvaiz- Biblija sako, kad pirmutiniai žmo-
dais. Kaina .................................... 10c. nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja

visai atmeta. Mokslas mano, kad 
--------------------DĖLKO REIKIA ŽMOGUI žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši

rr»T m VAirv-r? kn>'^a Parodo> kodc4 tai? manoma.ULtti III VALUIl. Labai ;domus ir pamoxinantis
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad al'a*tyma3. Kaina ........................ 25c.

tIETL-VOS RESPUBLIKOS

ką ir brominą.
Nors tai butų Afrikoje,

kurioje kadaise pirko ver
gus už žiupsnį druskos, ai
tai butų Kinijoje, kurioje 
garsusis Marco Polo iš kie
tosios di kos gamino pini
gus Didž am Khanui. vi- 

iri didelės svar 
:a yra apsauga 
ydvtoja žaizdų, 
draugiškumo ii 
u—tai žaliuojan- 
izaciios medžio! 

J. Voks.

-ur jinai 
bos. Dru 
maistui, 
priemone 
dar dau i 
ti šaka c

DiDŽiAUSIS NAUJAGI
MIS NEGYVENO.

North ■ anolinos valstijoj 
iuodveid Harris pagim
dė 25 sv; i kūdiki, bet jis 
mirė nei venęs nei vienos 
dienos. T, buvo jau 12-tas 
tos iuod- lės kūdikis ir di
džiau?? r ujagimis iš visų. 
kokie 1? kada užregist
ruoti. paprastai dideli 
naujagimei beveik visada 
numiršta. I

LAIMINGA TAUTA.
Kanari< s eskimosai yra. 

turbut vi mintelė tauta pa
sauly. ku ;u nieku nėra ka
riavusi i /įsai nežino, ka 

karas reiškia.

KALENDORIUS ___________________
««- . . , i . nu... žm°?us silpsta? Ir dėlko vienas mai- ISTORIJA.

. _. eSa lr r*e ą a*/ . ‘ 4 ' ' C“a!',<*u2^? daugiau spėkų, kitas ma- gitas veikalas parodo, kaip nuo 
mejo galion ženklai, kuriuos V ; •,?. znw«n,..reį“ ,cu^T^ls’ l&05 metų revoliucinės Lietuvos spė-krantnvninkai dnnd;! kaH K°' kos vedž su car<> ^!dzia ka*°

Kiautuvninkai C JOJA Kaip Oel jam reikia nebalų? šituos klaus,- tuo pačiu ,ai£u kuni?ai ta valdžią rė. 
“ręstą uz raudonas stam- gSu£ Kain^ny?ui5^ mė ir ^’n-5; *a5p Pasku':
pas iš 4-tos knygutės. Tos
stampos A8, B8, C8. D8 ir 
F8. vertos po 10 pointų ir už 
jas duodami raudoni ženk
leliai. Tie ženkleliai tuo ge
resni. kad jie nepasensta, 
kuomet pačios stampos ga
lioja tik iki 20 gegužės.

Raudonos stampos GS.
H8 ir J8 dabar irgi jau galio
ja ir jos bus geios iki birže-! 
jio 18 d.

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

Alėhnieii ženkleliai F8,
G8. H8. J8 ir K8 ineina ga-! 
lion nuo 1 balandžio ir bus 
geri iki 20 birželio.

Cukrui šlampa No. 30 iš 
4 tos knygutės gera neribo-i 
tam laikui. Ji duoda 5 svarus; 
cukraus. Stampa No. 40' 
taipgi duoda 5 svarus cuk
raus ir ji galios iki kitų me-1 
tų.

Čevervkams stampa Nr.;
18 iš Pirmosios Knygutės
yra gera tik ik? 30 balan
džio . Iš Trečiosios Kny
gutės čevervkams skiriama 
stampa No. I su orlaiviu, i 
Jai laikas neribotas.

Kuro aliejui dabar inėjo 
galion Ketvirto Periodo ku- 
ronai, kurie bus geri iki 30 
Sept.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. .M. METELION1S.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, bis pekloa vi
sai nira. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar
ga. Ir pridėtas 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 15 centai.

Knyga 
vi©” Kaygyaa.

636 BBOADWAY,
SG. BOSTON, MASS.

Taipgi ir paa 
A. M. METELIONJ

7747 Navy Avansą,
Datroit, Mirk

1

I

paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos I,ietuvo9 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė !.■ ‘.jvi - Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo S. i uo nuta
rimai, taikos sutartis u bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašy.uias visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuria 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00
DžlAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juoką, ne-
ęu Amerikoj munšaino. šioje Knygo
je telpa net 72 “Džian Bambom 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-

Sir deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškos, revoliucionieriškos, 

tautiškos, humoristiškos 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) Ne- 
ušsitikintis Vyras: (2> Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki , viso
kios prietarus, burtus ir tt.......... 15c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta Ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kava nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šita knygute Kaina lftc. 
“Keleivi*,” 636 Broadway, 

South Boston, Mas*.



Septintas Puslapis

Sėkmingas Buvo L.D.D. 
Suvažiavimas

Kovo 19 d. Brooklyne įvy- P. Kriaučiukas, F. Dovidai- 
ko Lietuvių Darbininkų tis, B. Spudienė, O. Kryža- i 
Draugijos suvažiav imas. nauskienė, J. Januškis, A. 
Daugelis musų draugų ma-į Jonaitis, K. Bukaviackas ir į 
nė, kad suvažiavimo jau ne- M. Žvingilas. Centro komi- 
įeikia savi ;i. Buvo ir tokių, teto viršininkų vietomis pa- 
kurie sakė, kad šią draugiją siskirstė patys išrinktieji, 
reikia uždaryti. Išrodo, kad sekretoriaus vie-

Tai buvo pasėka to. kad ta vėl teks senajam musų or- 
Lietuvią Darbininkų Drau- ganizacijos sekretoriui, drg. 
gija neteko savo organo Povilui Kriaučiukui. 
“Naujosios Gadynės.” Kaip Suvažiavimas padarė eilę 
žinia, “Nauioji Gadynė” bu naudingų tarimų ir vienbal- 
vo uždaryta pereitų metų šiai užgyrė tris rezoliucijas 
įugsėjo mėnesyje. Tiesa, —LDD kooperavimo su 
spalio mėnesyje da išėjo LSS. Atlanto Čarterio klau- 
vienas numeris, kuriame bu- simu ir klausimu musų sro- 
vo pranešta apie sulaikymą vių bendravimo, kovoj už 
musų savaitraščio ir likvida- j atstatymą nepriklausomos 
vimą pačios bendrovės. ir demokratinės Lietuvos.

Reikia pa atkyri tiesą, kad Manau, kad rezoliucijos bus 
“Naujosios Gadynės” uždą- paskelbtos bus paskelbtos 
įymas stipaia paveikė LDD Rezoliucijų komisijon bu- 
nąiius, ypač brooklyniečius. Vo išrinkti draugai J. Buivy- 
Jie daugiausia vra dirbę to das, J. Januškis ir St. Straz- 
laikraščio palaikymui, ir da das.
buvo pasiruošę dirbti, gavę Beje, suvažiavime kilo 
reikiamos taikos. Talkos gal klausimas apie reikalingu- 
ir butų gavę, bet jau neturė- mą turėti organą. Uždarius 
ta štabo, kuris porėtų ir ga- “Naująją Gadynę,’’ Lietuvių 
lėtų iš naujo laikraštį leisti. Darbininkų Draugija neturi

Dėl tos priešasties dauge- kur savo nusistatymą pa 
lis musų draugų norėjo lik- reikšti ir apie savo veiklą 
viduoti ir draugiją. Bet yra platesnei musų visuomenei 
sakoma, kad laikas, tai ge- pranešti. Pasiūlyta ir nutar- 
riausias gydytojas. Jis pagy- ta, kad “Keleivis” butų LDD 
dė daugelio musų draugu organas, jei jo leidėjai su- i 
žaizdas. Šiame suvažiavime tiks duoti vietos LDD Sky- 
jau nebuvo kalbos apie tai, riui, kada atsiras svarstytinu 
kad reikėtų uždaryti draugi- reikalų. Kaip dažnai—pe- 
ją. Kalbėta vien apie tai. įiodiškai ar tik reikalui 
kaip organizacijos reikalus esant — tas skyrius eis, pa
vesti. Pavyzdžiui, buvo su- likta spręsti Centro Komite- 
manymas, kad LDD centras tui.
butu perkeltas i Bostono Suvažiavime dalyvavusių 
apylinkę. Kai kurie draugai draugų ir draugių nuotaika 
brooklyniečiai buvo tos nuo- buvo gera. Visi kalbėjo apie 
monės, kad perkėlus LDD reikalingumą padidinti or- 
centrą, organizacija gau- ganizacijos kuopų ir jos na- 
sianti “naujo kraujo.” Po ii- rių veiklą.
gokų diskus!ių betgi prieita: Iš Centro sekretoriaus 
išvados, kad to nedaryti.' drg. Kriaučiuko raportą pa- 
ypae dabartinių laiku, kol aiškėjo, kad šiuo tarpu di- 
nėra galutinai susitarta su džiausią LDD kuopa randasi 
Bostono apylinkėse gyve- Rockford. III. Brooklvnie- 
nančiais draugais. čiai betgi yra pasiryžę eiti į

Nutarus draugijos centrą lenktynes su rockfordiečiais 
palikti Nev; Yorko apylin- ir juos pralenkti. Kitąsyk di- 
kėje. ten reikėjo jieškoti ir džiausią LDD kuopa buvo 
kandidatų naujam LDD Chicagoje. Tai LDD 4-toii 
Centro Komitetui. Be jokio kuopa, bet ji. kažin kodėl, 
vargo tie kandidatai surasti, apsnūdo ir šiandien mažai 
Buvo nominuoti ir išrinkti: veikia. Toje kuopoj^ savo

Vaizdas • v
IS

KELEIVIS Sg. BOSTON.

Burinis l ovų

No. IX — Kovo 29 d-, 1944 m.

AR ROMOS :

opiežius ^'Kristaus Į 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS t. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasau'i atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoj; bažnyčia.
SK I RIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoj.- dėstydamas fundamentalinę 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 jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai
SK YRIUS. VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikaiauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su viss katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros virietiais, kaina $1.3$.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. X, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygą aoordyta kaina ir

KELE1VKT9 KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Vaizdelio viršuje mūsiškiai karei' 

pelkes užeina japonų lavonus. Kriir; 

Vaizdelio apačioje matosi kryžius 

re. Tai amerikiečio saržent. Paqu

■t#

per Barnios 

kiu nemaža.

abinta kepu-

gai, musų pareiga yra kovo-, 
ti ir svetimus ir savus bolše
vikų diktatūros garbintojus, 
komunistus.

LDD suvažiavimas todėl 
pasisako už tai. kad musų 
organizacijos kuopos ir 
kuopelės tęstų savo veiklą, 
kuri buvo pradėta 1931 me
tais. lr daugiau; šis suvažia
vimas da kaitą pasisako už 
LDD narių ir kuopų glaudų 
bendravimą su Lietuvių So
cialistų Sąjunga, su jos kuo
pomis ir nariais. Kur nėra 
LSS kuopų, ten LDD kuopos 
privalo nešti demokratinio 
socializmo vėliavą. Kur gre
ta LSS kuopų įandasi ir 
LDD kuopos, ten abiejų or
ganizacijų nariai privalo 
kooperuoti ir bendromis jė
gomis dirbti.

Lai gyvuoja Lietuvių Dar
bininkų Draugija!

Lai gyvuoja socialistinis 
judėjimas!

Už laisvą tautu ateiti ir 
laimingesni rytojų!
Rezoliucija Atlanto Čarte

rio klausimu
Prieš Įsitraukiant Ameri

kai i karą, 1941 metų rug- 
piučio mėnesį Amerikos ir 
Anglijos vadai istoriškame 
pasimatyme Atlanto vande
nyne, paskelbė pasauliui de
mokratijų karo tikslus, ku
rie yra žinomi kaio Atlanto 
Čarteris.

Viso pasaulio demokrati
nės jėgos Atlanto čarterio 
paskelbimą sveikino su di
deliu entuziazmu, nes pro 
kraujo ir ašarų juras Atlan
to Čarteris davė pasauliui 
šviesesnės ateities vilti. Tą 
viltį ypač stiprino tas faktas, 
kad visos Jungtinės Tautos 
pakartotinai savo parašais 
patvirtino Atlanto Čarteri, 
kaip savo karo tikslų išreiš
kimą.

___________ Išeinant iš to. Lietuvių
;;iek pakitę- Darbininkų Draugijos suva-

"Naujoji Ga- žiavimas pakartotinai paši
ūrių mokės- ^o už rėmimą Amerikos

fašistines diktatūras virstų zaci jos nariai betgi privalo 
karu ne dėl laisvės ir demo- atsiminti, kad Amerikos lie- 
kratijos, bet dėl naujo pa- tuviuose veikia įvairių dik- 
saulio pasidalinimo i Įtakų, taturų šalininkai. P : juos 
išnaudojimo ir pavergimo reikia vesti organizuotą idė- 
si'er; s. Tuo patini butų leis- jinę kevą, nepaisant to, ko
tu Šiam karui išsivystyti i kiomis spalvomis jie dangs- 
r.auią imperialistinį karą. tytusi ir kuriai srovei pri- 
Tikt .i Amerikos visuome- klausytų. Diktatūros buvo 
rėš idealizmas, didelė jėga kaltos, kad šiandien turime 
ii duieiūs aukos gali užtik- pasaulinį karą, dėl kurio rei- 
rir.ri d mokratijonas ne vien kia eikvoti bilionus dolerių 
ue-gidę, bet kartu gali pa- ir aukoti milionus jaunų vy- 
Scuriui duoti pastovią, tei- rų. Nacių Vokietija ir fašis- 
sim.a >r demokratinę taika, tų Italija, grobdamos sveti- 

Dirbkim, kad demokrati- mus kraštus, uždegė šio ka- 
jos laimėtų karą! 10 gaisrus. ®Kita diktatūrinė

Žiūrėkim, kad butų ap- valstybė — bolševikų Rusi- 
sau< o;i Atlanto Čarterio ’a—dabar bando eiti tuo pa

čiu keliu. Kaip ir nacių Vo
kietija, bolševikų Rusija 
pradėjo jieškoti naujos erd
vės, grobti svetimas žemes. 
Tas veda prie to. kad bus 
paversti niekais demokrati-

principai I
Rezoliucija srovių bendra

vimo klausimu.
.Amerikos lietuvių pažan

giosios visuomenės laukia
svar bus darbas—kova už i jų karo tikslai, Atlanto Čar- 
nepri.-riausomą ir demokra ’ teris; tas veda i naują ir da 

'tinę Lietuvą. Jungtinėse baisesni karą.
Valstijose gyvena veik treč-
:dads musų tautos žmonių. L. Suprasdamas tą pavojų, 
rlšsiAriant menką dalelę ko-'^5 ^etuvių Darbininkų 

■ .n ii vadinamų smete- Draugijos suvažiavimas ra
minau. visi neri, kad po šio £ina musų organizacijos na- 

L _ - o musų tėvų kraštas butų Į V1SU8 demokratuos
Paropos laisvu tautų šeimos galininkus glausti savo eiles 

, na; , s ‘ j p- visomis išgalėmis dirbti
Tas iu. noras buvo demon-! tik už tai, kad demokrati- 

strnotas pereitą vasary,' ^mėtų karą, bet ir už 
; skaudingoje ir sėkmingoje taL ^a( atertų pastovi taika 
Amerikos Lietuvių Konfe- ; bjks P2^anr\ls pasaulis, 

menei joje, kuri Įvyko Pitts- kuname butų daugiau poli- 
burghe. Konferenciją rėmė^in^s Įaisvės ir ekonominės 

i ir joje dalyvavo Lietuvių' gerovės.
’Da.bininkų Draugijos na-i M. Žvingibs, pirm.,
riai. Jie atstovavo ir musų' p. Kriaučiukas, sekr.

; erganiza c i j o s kuopas ir

laiku nemažai darbavosi di. j bar 
Albinas Dainis. Gyvenimo jusi. 

d vnė.aplinkybės ji privertė savo 
veiklą riboti. Nuo to laiko i 
LDD 4 kp. veikla sumažėjo.
Kuopa tačiau turi gerą buri J vos! 
sąmoningų ir geių draugų.Į tuvi’ 
Reikia manyti, kad naujas! - i pinigų 
LDD Centro Komitetas už-į .....

! megs ryšius su Chicaga ir ki i 1' . 
tomis kolonijomis, kurios ?! D-’į- r*. 
gyvuoja musų organizaci- Oetl ' 
jos kuopos. Naujasis Centro 
Komitetas, be abejo, su
stiprins musų organizaciją.

, Suvažiavime buvo prisi-i 
į minta ir apie knygų leidime,1 
bet tik prisiminta 
mą plačiau svarstys ir savo i tam 
nuomonę praneš naujas; E vietą r 
Centro Komitetas. Mat, da-’tro ke:

m tu
noi

karo pastangų prieš fašisti
Kai likvida- nes diktatūras. Kartu jis 

zK’/hmė.” Lie- griežtai pasisako už Atlanto 
;kų Draugijos Čarterio principų išsaugoji- 

netoli $2000. m3- Jei Jungtines Tautos ga
lutinai nukryptų nuo Atlan-

;okių aplinky- į0 čarterio, tada karas prieš
d galimybės kai- ___________________

Da-

skaitlmgas Amerikos lietu- ljetUVIU LAISVES MY- 
vių organizacijas, kuriose LETOJŲ DRAUGYSTE 
jie piak.aušo. waukegan, ill.

Šis Lietuvių Darbininkų v*wyba 1944 metams:
Draugijos suvažiavimas da : PIRM.—Juozas Matulis, 

i kartą pabrėžia, kad musų
pareiga ir toliau orientuotis 

j ta kryptimi, Lietuvos atsta-j pROt. rast—a. Saiuekas, 
rtymo darbe kooperuojant su 812 8th st-» waukegan, m. 
tomis Amerikos lietuvių sro-i l4Rs~^2‘5;ie“sxy&iJekunas.’n 
vemns, kurios sudaro Amen- FIN rast—Emiiy Kernais, 
kos Lietuvių Taryba ir stovi; 720 vine pu, waukegan, 111. 
už atstatymą nepriklauso- Kpaunn^IwH^IAI — D' Lauraitis’ 
mos ir demokratinės Lietu- maršalkos — Jonas Stoškus, 
VOS. M. Kernagis.

Dirbant UŽ atstatymą ne- Susirinkimai būna paskutini ket- 
priklausomos ir demokrati-
nes Lietuvos, musų orgam- ir Adams Sts., Waukegan. III.

906 Prescott st., Waukegan, III.
VICE-PIRM.—S. Gintaras,

820 S. Victory st., Waukegan, III.

bar 
sidar 
ma. 
tvs k

Ši klaus;-i drar

b:
r

ų leidimą.
. Kain tik su
ma pinigų su- 
mitetas svars- 
no klausimą.
a s užsidarė 

rosferoj. Kl
imui laiką ir 
įustatyti Cen-

Driegatas.

NGAS PATARĖJAS

L. D. D. Suvažiavimo Ee- iucijos

Lietuvių Darbininkų Drau-j ne;1;; 
gijos suvažiavimas, Įvykęs ’ kų klasė- 
kovo 19 d., 1944, Brooklyne. pi mter< 
svarstė musų organizacijos:kuris S; 
veiklą ir jos rolę Amerikos! senais 
lietuvių gyvenime. Suvažia- liais — 
vimo dalyviai matė gyvo rei-1 mes, ve 
kalo pasisakyti ir pačiai tas. 
draugijai ir visiems demo Ak 
kratijos šalininkams svar- vių Dai 
biais klausimais. Tuo tikslu* 
buvo vienbalsiai priimtos se
kamos rezoliucijos:

mas, įvy. 
17 diena.

Lietuvi 
gija i 
bet jos 
tas.

Rezoliucija dėl musų orga
nizacijos uždavinių.

Lietuvių Darbininkų Drau
gija buvo sukurta 1931 me- ji išt 
tais. Vyrai ir moterys, kurie Ame;; 
Įstojo i šią organizaciją, tuoikų ii ' 
savo žygiu reiškė protestą j na lu i 
tai musų visuomenės grupei, voj; ;, 
kuli šiandien yra išsigimusi j"0 da1 • 
i svetimos valstybės agentu- tai. r 
rą. Lietuviai komunistai, rietar; ■ 
kaip ir kitų šalių komunis ka. s 
tai. atmetė ne tik senuosius viską > 
savo obalsius. bet atmetė žiumi 
savo partijas ir jų interna rtiKdak 
cionalą. Neliko Komunistų krad '; 
Intemacionalo, neliko ir ko- lietuvi 
munistų partijų. Jų partija duobę . 
da veikia tik Rusijoje, bet moi 
jos veikla nėra savarankiu D 1- 
ir idėjinių žmonių veikla, tu v1. ' 
Rusų komunistų partija bu diktau’ 
vo ir lieka įnagis žiauriam Tam 
diktatūros aparatui, kuriam me ir r.

upi darbinin- 
esai. Jam im
is valstybės, 
iktutura veda 
perialistų ke- 
svetimas že- 

Ipnesnes tau

to, šis Lietu
si suvažiavi- 
14 metų kovo 
klyne, skel-

ininkų Drau- 
rbią misiją, 
nėra užbaig
to žabangų 
Aitlingą buri 
ių darbinin

kų profesio- 
4o nauji pa- 
kalauja nau- 
fei komunis
tę apie pro- 
ir prieš vis- 

iBgu ir lietu- 
įvertė rago- 
nė dideli pa
ltą už demo-
4 viską, kas 
artu jie kasa 
lomai ir de
rvai. žodžiu 
Agitaciją už 

jfi, už rusų 
Minkę, 
ties negali 
lie. Priešin-

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums ntv.rą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be laimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku 
riu 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:”
tlima nustatyt busimo kūdikioKa reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip a’.- rado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios ši'-br7 Jaunosios sydra3?
Ryžiu bars-vrras jauniems ant Šal
vy? olodans Menuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kont.olėą Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? lai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir ‘' i ei. ;nga., Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Be to, '‘Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kur ir kaip atsirado Žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žc:ne.-> ? — Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

'"leisiu;,u Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “6exual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsiaakykit “Teisingą 
Patarėja.“

KELEIVIS
635 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

Ar ga .
lytis is kalno? D-ras Boeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas* 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

Kaa 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 apio šeimyniškus rei
kalus?

| visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
nuslėpdamas.

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

f
I
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LIS i V SUVAŽIAVIMĄ.
L Brcoklyno atvyks dešimti 
de'tgatn; astuoni nuo LSS 

kuopos, du nuo LDD.

\ iškas rodo, kad Lietuviu 
Socialistų suvažiavimas, ku 
ris Įvyks balandžio 16 d. but 
tikrai geras suvažiavimas. 
Jau turime žinių, kad ii 
i 'rooklyno atvyksta net de 
šimts delegatų—du nuo LSS 
?• kuopos ii du nuo Lietuvių 
Lu'bininkų Draugijos. Pas 
tarki bus broliški delega 
tai.

Erookiynieeiams reikėt 
r ak -ynių, nes jie atvažiuos 
1 a landžio 15 d. Penkienu 
nakvynės jau yra: kitiems

3aksas turėtų but pi įtaisytas 
tipriai. kad ji nelengva bu- 
ų nuplėšti ir pavogti.

Ypač turi but atsargus 
liznieriai. kuriems kostu- 
neriai dažnai atneša čekių 
r prašo “iškešyt.” Nepažys- 
amiems žmonėms verčiau 
įekeisti čekių, nes jie gali 
)ut pavogti. Nepažystamas 
įsmuo gali rodyt automobi- 
iaus “laįsnĮ.” banko knygu- 
ę ir kitokius asmens Įrody

mus, bet tie Įrodymai irgi 
gali but pavogti.

Keičiant čekius, visuomet
•eikia turėti galvoje klausi
mą: “Jeigu tas čekis bus ne
retas. ar aš galėsiu surasti 
ą žmogų, kuris ji man at

nešė?
os bus surastos šia ir seka

mą savaitę.
LSS kuopų naiiai-delega- 

tai
Anglijoj 
but, atvyks tų pačią dieną
nes jiems netoli. Gal vienas 
i ita? atvyks šeštadienio va

Kurie gyvena ? "’OJOj 
i suvažiavima. tui

1 a rn• t» t C > .
Atstovai ir svečiai prašo

mi ncsivėiuoti. nes suvažia
vime.- norima jiradeti laiku
kad butų galima baigti anks
čiau. s tą pati vakarą ir to
je pat k etoje bus vakarienė

Jeigu čekis išrodo “patai
kytas,” tai jau jis tikriausia 
us klastuotas ir tokio nie

kados nekeiskit.
Visuomet reikia atsiminti, 

kad valdžios čekis taip pat 
rali but pavogtas arba su- 
dastuotas, kaip rivatmis 
čekis. Ir valdžia jums nuos
tolio neatlygins, jeigu jus 
er r. a . -ikiui ėjimą iškeisit 

'Uklastuotą ar pavogtą čeki. 
Tai bus jūsų pačių nuostolis.

D 
ran 
šiasi

i

Pasibaigė busų tarnautojų 
streikas.

Aštuntas Puslapis

AUTO SPARNŲ IR LEME
NU TAISYTOJAI.

(Auto fvnder men, body men)
Reikalingi pirmos klasės vy

rai- Mokame $1.50 j dieną ir 
daugiau. Idealės darbo sąlygos. 
Mums reikalingi ir padėjėjai 
(helpers). (13)
COLUMBIA AUTO PAINTING

22 Brighton Ave.. Boston-
Telefonuokit: STAdium 3033.

HĖAR TUOSE B! 6 4
THEVRE AMERICAN GUNS 

THE TIRI H6 L,NE ■ 'i 
\ and America* UOUSEMIVcS 
>ARE HELTIN6 TO 
,THTM 8LASTIN6 AT THE E*EMK 
t H SAV/HC KITCHEN

AND 6REASE TO į 
makt EXPLOSNČf\

Pradės veikti naujas kuro Meilės laiškas įtraukė bė- 
administracijos patvar- don jauną vagilką.

kymas. Bostono teisėjas Jennie
Kuro administratorius Ic Baron turėjo išspręsti keblų rortation i<cmnannftq h„.n kės paskelbė naują patvar- kaltinimą. Jauna moteriške,h,.kvn .LlJlho ct,2u 

___ ____ _ _ Rymą. Patvarkymas pradės Mis. Dorothy Kelly, buvo
bandukes‘ir napkinus; Mrs. veikti balandžio pirmą. Ei- kaltinama už vagišiavimą iri-,-. RpjUaiuvimai Rnildv-i 
Baranof 6 galionus kavos, nant juo. namų savininkai svetimų vyrų yyBojimų. ?'?«• ‘šlavimai išpildyta, 
dovaną ir dar pinigų pridė- ir kambarių nuomotojai tu- Kaltinamoji gynėsi, bet stai-• V'v v V v* 1 . Z X.. .1 J ..X. a 1 aK. m —. 11-1 /4 r-ė o rn 1 Arv

Pranešimas.

Doichesterio Liet. Moterų 
Kliubo suruoštai Raudono
jo Kryžiaus paramai Whist 
parei daiktus aukojo šie: 
Mrs. Palby visas dešraites,

Boston and Maine Trans-

ir jie gryžo darban.

Boston Edison Company sako
...taupykit kiekvieną atliekamą rie
balų tnipinj kad pajrreitinti karo 
laimėjimą. Musų valdžia negauna 
iš vifjuyiij ne* pusės tų riebalų, ku
rių ji tikisi. Reikalas yra būtinas. 
Rinkit riebalus ir neškit juos j sa
vo bučernes tuojau.

Boston Edison Company

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0943
B«s- 37 ORIOLE STREET 

H ėst Roibury, Mass. 
TeL Parkway 1233-VV

JO. vv.-cmuc uz. .v-.u.ną uunv - ~r----, — ~r----------------r~ o------------ r-------- „----- ----------------- ,
jo šios moterys: Russellienė, Racijas, pasakydami kiek laiškas, kyrj ji rašė sveti-1 INSURANCE.
Taronienė. Zokienė. Smith’- kambarių jie turi apšildyti, mam vyrai, siūlydama pasi-; Apsidrausk dabar. Rytoj gali
ienė, Streemienė, Michelso- kokius pečius vartoja ir tt. tikti ji viešbutyje. Po to va-Į but pervėlu. Susirgus ar susižei-
nienė, Aleknienė. Pernickie ' Naujasis patvarkymas leis gilka prisipažino. Prašyda-; dus mokama $25.00 per sąvaitę 
nė. Lukošienė. Pranaitienė, gauti kuro tik septynis aš- ma teisėjo pasigailėjimo, ji ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik
"humskienė. Palionienė, Pa- tuntadalius to, kiek jie gau- ketino atsiteisti su apvog- $12 per metus.v a • 'z “ * — T —    —

Cambridge’aus Piliečių 
Kliubo pranešimas.

Cambridge’aus Lietuvių 
1 .-avažiavimo daly- Piliečiu Kliubo susirinkime

r. r • n bostoniečiai iri 
r i ge’iečiai uoliai ruo-į

vius ir svečiai 
iii - tai ) pat
š ir. ti.

pra :mi pilim- .uvo 
avai- apie

išklausytas rapoits
gražiai

Rep.
kaio paskolos bonų

pardavinėjimą. Pasirodė.

BUKIT ATSARGUS KEI
ČIANT ČEKIUS.

Net ir valdžios čekiai gali 

but suklastuoti.

kad pradžia buvo gera. nes 
išparduota už $15,000 bonų.
Kliubas todėl nuta: ė tęsti

šakai nienė, Yolungevičienė, 
Chaplikienė, O’Halloran,

davo iki šiol. tais žmonėmis.
Patvarkymas liečia antra- mas išpildyta.

Gegužienė, P. Bratėnier.ė, eito (kietąsias) anglis ir 
Mockapetrienė. Karčiaus- koksus. “U 
kienė, Zukienė. Petrulienė.bonų pardavinėjimo vajų 

toliau, kad už parduotus bo-
Secret Service isnė nuS butŲ £alima nupirkti beeret aervice u pe tankas Kas da nėra karo. 

u biznicnus ir siaip žmones, bono Dirkfis turėtu rusinirk. Į 
kau aais metais valdžia is- ri'"'Tjurha " " :mokės kareiviams ir kitiems ‘ ® Icobsoi
t avo tai nautojams daugiau
' aip 307,000.000 čekių, to-
kia h!u‘atealSems.kkadrjie karorJnka°P’” k3d nUpIrk!‘ *Jr- Alekna ir Mockus ir Ma- 
nebutu pavogti arba sakias- "AJ,£r įjįį Citizens clu() j non Cake Box.

823 Main st.. Cambridge. Dirbti padėjo p-nios Bar-1 . _ .-----
-------------- tulienė, Bratenienė, Lukšie- Pabėgo keturios moterys

Skundžia namų savininkus, nė. Mockienė, Pemickienė. ’• kalėjimo.
„..c-’ -n-tu-nHn i,™ „v,. Kaina administracijos ofi- Strimaitienė. Suminskienė Iš Massachusetts valstijo ]‘.,>i:u.\tų an. jo jūsų ak\ sag patraukė teisman penkis ir A. Savickas 
vaizdo?. Jeigu čekis jau in-
(

L’
u* UIz

ų pavogti
tuoti.

Jeigu jums teks kam nors 
čeki keikti, reikalaukit, kad 
asmuo, kuris tą čeki atnešė,

Jos prašy-

Pereito nedėldienio vaka

Paskutinė vajaus 
bus 21 gegužės. Bus rodomi 
kaio paveikslai ir visi eisim

Sungailienė. Janulienė. Lu- 
sienė. Slomskienė. Brynes, 
Amsienė. Mažetienė, Anna

CL o i 1 r i įvinnn vrainuT Li.tz «-

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

N ode Įlomis ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman sL arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Gali prigulėti be lyties skirtu
mo. nuo 16 iki 69 metų amžiaus- 
Platesnių informacijų klauskite 
pas— (11—24)

Bronis Kontrim.

598 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

rą Mass. valstijoj buvo vi
suotinis aptemdinimas. Biz
nieriai. kurie neužgesino sa- 

Federalė ‘iždinė skelbia, vo Įstaigose žiburių,, bus 
kad Massacftųsett valstijoje traukiami teisman.

1943 metų

Massachusets turi daug 
pasiturinčių žmonių.

,. ,cobson. Lekienė. Stasiuke- frorr.Vai n 
diena Mockuvienė, Namaksie- **

nė. Gailiunienė, Gaitarienė. 
Brazaitienė ir Barčiulienė.

IŠPARDUODAM BIZNĮ.
Išparduodam vyriškus ir mo

teriškus drabužius, červerykus.pajamos, ua nepilnomis,
žiniomis, šibje valstijoje tu- T - * • j-- rr ......... ,.reta netoli $2,000,000 paja-1 ..Lietuvių Radijo Korpora; d,sius ,r kitus -dr.vg.Mxls- nu-; 
mų. Ta rodo pajamų mokės ‘cl^?,J.pr?S'a,S?>Diate.ln?nt, pig,inta kai"a' Kas nori- gali
niu nedeldiem 1S WORL stoties, pirkti visa bizni kartu su namu
mų DianKOSZ 950 ki’ociklių, tarp 9:30 ir arba atskirai. Biznis išdirbtas

jau per 30 metų. Pirkėją išmo
kinsiu! vesti bizni dvkai. Parsi-

Radijo programos.

moterų kalėjimo pabėgo ke-
včuzuui. ^gu^jauui- ^nk kuri ė Vi- c ani.rttni. ą.,. tuiios nurikaltelės Policijadorsuotas (oasirasvta^) tai j-j ‘ j i v įsiems aukotojams, ųar-.LUI1UO “u"*rT*VCICO-.įeikaiaiikit kad nasirašvtu r?"±--i..P„e£U ’e‘' bininkams-ir kuom nom pri- mano, kad jos pasislėpė Bo-

10:30 ryto, bus tokia:
1. Muzika.

Dr. Rodd-2. Dainininkė 
Rudokiutė.

antra karta. pasirašytų dž;a qPA patvarkymas : bėjusiems, tariame kuošir- stone.
Greitu laiku busią skun- ,K_

džiami ir kiti namu savinin-Šeirryna, kuri tikisi iš vai
o žios čekio, tui etų I>asiru- kai. nesilaiką patvarkymo, 
rinti. kari bent kas tą čeki iš
laiškanešio galėtu priimti. Bostone lankėsi Kubos

dingiausĮ ačiū.
Komisija:

Smithienė. Alekniene, 

Amsienė, Brynesienė, 

Namaksienė.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

— savo Įspūdžius ir nusiųskite
Bostone su- šiuo adresu: WORL Sta-

duoda dėlei blogos sveikatos ir 
sunaus armijon paėmimo- Kreip
kitės:^ (17)

Mrs. A. B. Katkauskas,

372 Millbury st., Tel- 28186.

Worcester. Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Lig*, 
Ausų, Nosies ir Gerklė*.

Vartoja vėliausios konstrukcijoa 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

S34. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Per 4 dienas

rinkta 1.224.865 svarai senų tion, Lithuanian Program, 
popierių. Boston, Mass. S. Minkus.

r'cigd msi is namų išeina, tai ambasadorius Washingto- 
p iedum turėtų but pritai- nui. Jis oranašauja, kad se- 

- Ms užrakinamas laiškams kautis Kubos prezidentas profesorįus pasmerkė Ame 

k.nksas ir ant jo aiškiai užra- bus koalicijos vadas Carlos rikos izoliacininkus. š tas vaidas ir pavardė. Saladrigas.

DR. G. L. KITLORi

7s Numirusių Prisikėlęs9

Nicholas Spartichino kuri- gyvena Cambridge’uje. nuėjo 
i naujokų ėmimo biurą jekk •į.sti, kada jis bus šaukiamas 
armijfn- Tenai jam paaiš! in • kad jo negali šaukti, nes jis 
iuu ‘miręs.” Taip užrašyta biuro rekorduose. Parėjęs na
mo Spnrtichino juokiasi su visa savo šeimyna.

Bostono motėm kliubai 
buvo suruošę banketą, ku- i 
Game kalbėjo užsienių ad- 
ministracijos skvriaus vedė- 

i jas Harvardo universitete, i 
nrof. T. Dunner. Jis smerkė 
Amerikos izoliacininkus ir 

i kai kuriuos katalikų bažnv-' 
. rios vadus, kurie verkia dėl 
Romos ir kitu miestu bom- i 

: bardavimo. Girdi, naikina- į 
mi musų civilizaci ios pa
minklai. ir be didelio rei- 

i ka^o.
P’of. Dunners klausia:! 

“O kodėl neprotestavo 
kai buvo griaunami 

T idičė. Potterdamas. Varšu- 
\ a Co”#»ntry ir kiti mies- 

įtai?” Tuos miestus 
vokiečiai.

Punnerio rianymu. Ame- 
iikoe i^o'iacininkai tarnau
ja Berlvnui. dažnas gal ir

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis. Savininkas

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

25S BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglų kalba redaguojam as! Išeina kas mėnuo. Rimti po
litiniai editorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbių žinių iš pir mo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apsk ritai. Pabalti.

MM

gnovė

nesąmoningai.
Jicškorras jurininkas, už

puolęs merginą.
Policija ir karo vyriausy

bė jieško nežinomo jurinin
ko. kuris buvo užpuolęs Ros
lindale pastoriaus Gilbertso- 
no dukterį. Mergina buvo 
rasta skaudžiai apdaužyta, 
vaikštant gatvėje.

• i

80 SCOLLAY SQUARE. Room 22 
BOSTON. Teief. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVU LIGŲ.
Vai. nao 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

BORIS BE VER AGE CO. 
220 E Street. South Boston

Pristato tonika ir visokios rue - I
sies Alų baliams, vestuvėms Į 
namus ir Į sales. (18) '

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141-

Dr. Leo J. Podder

Lithuanian Bulletin stovi už. Laisvą. Nepriklausomą ir De

mokratinę Lietuvą su sosti ne Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 

Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 

dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro

šiūra apie Lietuvos santyk iuk su Vokietija.

Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso 
Pabalčio. Metinė prenumerata—$5.00.

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—hhdetenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais—fcfuietenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Apie juos kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian

Bulleten. 73 West 101-th strcet, New York. N. Y.

Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 
ir noo 7 ild 8.

S06 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328

TaL ŠOU 28OC

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Oflao valando*:
Nao 9 ryto iki 7 ••karo.

Soredomis:
Nao 9 ryto iki 12 dioaa
447 BROADWAY, 

SO. BOSTON. MASS.

r!Gyv 81182

\DrJoseph A.Gaidis
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organu aa- 
silpnėjime. Gyvenimo permaina 

moterg. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: noo 10 iki 12 dienų 
noo 2 iki 4. noo 7 iki 8 vakar* 

180 HUNTINGTON A V K, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonvealth 4370.

OPTOMETRISTAS .
VaUardr*: 8 iki 12 t 

r»m. 2 iki I, J 
• .< 7 iki P. S

Seredom t iki 19 I 
■ r uetiaraa.

, akių daktaras 
(fttaiao defekiootae akiv ir rinka

• TeL 28624

• mu laiku augrąžinu ėve-» lr»r
{ tamtnoojn ir priekini}

114 Summer Street,
LAU’RENCE. mass

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI 
(Inaured 
Mover* >

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

Perkraovtom 
Ma pat ir j tr>
Smaa rter«,»

<s«nir- nriefHrra, kaina prieinama 
826 BROAI»WAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tai SOUtb Ro«ton 461 g

MOTERIS PAGELBININKE 
UETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUtb Boston 2590 

Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Doreheater Ave.

Tel. COLumbia 2537




