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Brvu'derio Pati Turi
Legalizuutis.

Amerikos komunistų lyde
rio Browderio pati yra Įva
žiavusi iš Rusijos nelegaliai 
ir todėl buvo nuteista depor
tuoti. Bet Immigracijos Biu
ras tą nutarimą suspendavo 
ir Browderienė padavė Jus
ticijos Departamentui pra
šymą. kad duotų jai vizą ar- ( 
)a leidimą Įvažiuoti, taip

Rusai Atsiėmė Odesą 
Dabar Atakuoja KrymąJie turi po 6 pačias ir 30 vai

kų; valdžiai sunku užlaikyti 
tokių kareivių šeimynas.
Utah valstijoj, kur gyve

na mormonai, išėjo aikštėn 
Įdomių dalykų. .Mormonai 
yra tokia religinė sekta, kuri 
tiki Į daugpatystę, nes Bibli
joj esą pasakyta, kad vyras 
gali turėti pačių kiek nori. 
pavyzdžiui, karalius Sale 
monas turėjęs net 2.000 mo
terų ir dabar jis laikomas 
šventuoju. Tai kodėl šian 
dien vyras negalėtu turėti

kad Kravčenko nebuvęs ru-ltok’«.raskaži«? . .
sų užpirkimų komisijos na- Į Taip mormonai gah oja. 
rys. Bet Sovietų ambasada p.®* praktikoj to jau neprak- 
negali užginčyti to fakto, į akuoja._Buvo bent taip ma- 
kad kapitonas Kravčenko noma- Pasirodo tačiau, kari 
buvo vienas tos komisijos talP mormonų yra lunda-
inspektorių. S-eJ!-hstUu’, 1?’ie ?'k°S'

_______ I Biblijos fundamento

Kravčenko Esąs 'Me
lagis ir 'Dezertyras.9
Taip sako ilgai tylėjusi Sta
lino ambasada Washingtone

____  Stalino atstovybė Wash-
lėkti iki Žalgirio ir sugryžti per kelias dienas ty-
pasidaro 1,600 mylių kelio- Jėjo dėl Viktoro Kravčenko 
nės, tai Amerikos orlaivių šį i rezignacijos ir jo paskelbtų 
sykį visai nedaug žuvo. apkaltinimų Maskvos rezi- 

Frankfurto radijas perei-1 m.ul- Tik pereitą penktadie- 
tą nedėldienį Įspėjo Vokie-!ni ambasados spoksmenas 

• , a -i v kad iš šiaurės vakarų prabilo. Esą:
Apie lj 00 Amerikos bom- Vokietiją puola labai dide- “Viktoras Kravčenko yra 

banešių pereitą nedėldienį jėg oro spėkos .Gi iš Švedijos melagis ir dezertyras.” To- 
nulėkė iš Anglijos, netoli pasigirdo pranešimas, kad kiu jis pasidarė dėl to, kad 
Lietuvos ir smarkiai bom- Vokietijos kryptimi iš Ang- atsisakė gryžti Į Rusiją ir 
bardavo strategines .vokie- Įjjog lekia viena orlaiviu stoti karo tarnybon, 
čių vietas Lenkijoj ir Ryt- Į banga paskui kitos. Be to, ambasada sako,

Amerikos orlaiviai dabar
sprogdina nacių tvirtoves be 
jokios pertraukos ir be pasi-

ŠITAME ŽYGY ŽUVO 39
MŪSIŠKIAI LĖKTUVAI.

Mėtė bombas apie Žalgirį ir 
kitose Rytprūsių vietose. 

Numušė daug nacių orlaivių.

IŠ ODESOS VOKIEČIAI 
PASITRAUKĖ BE MŪŠIO.

Rumunijoj rusai artinasi 
prie aliejaus šaltinių.

Maskva šį panedėlį pa-

piusiuose, būtent apie Žal
giri, Vamemiundę ir kitur.

Iš Anglijos Amerikos __ __
bombanešiai skrido pasida- gailėjimo. Tik pereitą suba- 
linę i penkias dideles arma- mūsiškiai bombanešiai 
das. Jie plaukė viršum v o- smOgė Brunswicką ir numu- 
kietijos kaip kokie audringi žemėn 148 vokiečių orlai- 
debesiai, ir baisus buvo regi- vius Rytojaus dieną vėl 
nys, kur jie paleido savo nai- j 700 orlaivių smogė bom- 
kinančias perkūnijas. Vo- bomis Hitlerio Vokietiją, 
kiečių amunicijos ir ginklų Tuo pačiu laiku bombar- 
fabrikai susimaišė su žeme ^uoja vokiečių miestus ir 
ir išlėkė į orą. Anglijos aviacija. Hambur-

Žalgiris yra tolimiausia gas senai jau sulygintas su
nuo Anglijos vieta, kokią žeme. Bremenas irgi su 
Amerikos skraidomieji for- griautas. Berlyne vieni griu- 
tai yra pasiekę. Jie yra bom- vėsiai. Kila klausimas, kas 
bardavę tą miestelį ir perei- Hks iš Vokietijos, jeigu jos 
tų metų spalio 9 d., apie ką militaristai norės da priešin

tis ilgiau?tuo laiku jau esame rašę.
Bet šį kartą Amerikos la

kūnams pavyko jau geriau, « j o •
nes iš apie 1,700 orlaivių ne- Samdo ZmOtieS SVUl- 
sugryžo tik 31 bombanešis

Klerikalų Sąmokslas paaiškėjo tik šiomis dieno 
__________ mis, kai iš Utah valstijos

Kunigo vadovaujami fašis- pradėta imti armijon vedu 
tai norėjo nuversti respub- sius vvrus ir vaikų tėvus, 

likos valdžią. Vienas geras “fundamenta-
--------- listas,” Įtrauktas armijon

Kolombijos respublikoj, j padavė vyriausybei pareis 
Pietų Amerikoj, Romos ka-.kimą. kiek ji turi mokėti jo 
talikų kunigas norėjo nu- šeimynai užlaikymo. Girdi, 
versti valdžią, kun-jam įsro- turiu 6 pačias ir 33 maža- 

” gujęjjj. jpgčiug "vaikusr^pačioms rei 
kia po $50 Į mėnesi, tai

ae "perdaug laisva, 
mas turėjo prasidėti balan
džio 1 naktį. Bet valdžia pa- j $300 ; kiekvienos pačios pir 
juto klerikalų sąmokslą ir mutiniam vaikui po $30. o 
laiku ji likvidavo, suimdama likusiems 27-niems po $20 i 
apie 75 sąmokslininkus. Su- mėnesi. Vadinasi, iš viso 
imtųjų tarpe yra ir vyriausis $1,020 per mėnesį.

Alton. III.—Šis miestelis ių lyderis kunigas. Išrodo,' ir pasirodė, kad šitas w 
Be to, šį kartą mūsiškiai, stovi prie Mississippi upės, kad tai toks pat sutvėrimas. ras ne vienas toks nuoširdūs 

orlaiviai numušė labai daug kurios vanduo yra vartoja- kaip Jungtinėse Valstijose šventraščio pildvtojas? pa 
vokiečių orlaivių. Jeigu atsi- mas dideliems malūnams vra kun. Coughlin, fašistiško.sjrofjė " kad Utah valstijoj 

vra nemaža

ir 8 lengvesni lėktuvai. Pe- į 
reitą rudenį nuostolių nuo
šimtis buvo daug aukštesnis.

dyt Akmenimis 
Antis.

<ad ji galėtų savo buvimą'skelbė, kad Odesa vėl jau 
ia legalizuoti. Justicijos rusų rankose. Pradėjus ru- 
Jepartamento valdininkai sams tą miestą supti, vokie- 
\Vashingtone sako, kad jos čiai pasitraukė iš jo be ko- 
prašymui reikalingas via vos. Matyt, jie jau neturi no- 
Valstybės Departa m e n t o ro muštis, o gal neturi ir spė- 
iritarimas. Jeigu tokį prita- kų. nes didžiausias savo jė- 
imą ji gaus. tuomet turės gas jie ištraukė iš Rusijos į 
jrašyti leidimo įvažiuoti vakarus, kur jie tikisi alijan- 
Amerikon: gavusi toki leidi- tų invazijos.
mą. ji turės pereiti per visas Berlynas praneša, kad 
imigracijos šerengas, kur prieš pasitraukdami iš Ode- 
?us sprendžiama, ar ji tin-į sos, vokiečiai tenai viską su
kama imigrantė, ar ne. • naikinę.

-------------- Iš Odesos jie išsikėlė į
Kodėl Wendell Will- Avidiopolį, kur turi įrengę 
» • n c m gei-us keltus per Dniestro
klC hui-0 Sumuštas, žemupį į Rumunijos pusę

------------- ; _ Maskva sako. kad rusai da-
Tai dėl to. kad pasisakė už bar vejasi paskui vokiečius, 

aukstesnius mokesnius. norėdami juos užklupti Avi-
Wendell Willkie “lėkė ko1 jie da nėra per

kaip sakalas, nutapė kaip «kelęantron Dniestro pa;
vabalas.” Nuo pereitų prezb sen- ,r 5U!*U0tl J’ems tena‘
dento rinkimų jisai dirbo S^rą smūgi. * ___
ištisus 4 metus, kad paruošti Ooesa buvo iabai svarous 
savo kandidatūrai ’dirvą šių punktas karo veiksmams, 
metu rinkimuose. Jisai net t°«el kai vokiečiai tą miestą 

aplink pasaulį

paėmė karo pradžioje, Rusi
jai buvo suduotas skaudus 
smūgis—jai buvo uždarytas 
svarbiausis kelias į Juodąją 
Jurą. Per Odesą vokiečiai 
neužilgo susikraustė ir į 
Krymą.

Krymo pusiasaly ir dabar 
yra da apie 100,000 vokie
čių ir rurr-unų. Jie tenai turi 
savo rankose ir Sevastopolį. 
Bet jie dabar tenai izoliuoti, 
kitaip pasakius, atkirsti nuo 
sausžemio ir negali gauti jo
kios pagalbos iš saviškių. 
Jie gali tik nedideliais lai
veliais naktimis pabėgti ju
ros pakraščiu į Rumuniją ar 
Bulgariją. Tuos laivelius, 
žinoma, medžios rusų karo 
laivai. Taigi vokiečių ir ru
munų padėtis Krymo pusia
saly dabar pasidarė beviltė. 
Rusai jau pradėjo juos tenai 
atakuoti. Maskva sako, kad 
generolo Tolbuchino vado
vaujama ketvirtoji Sovietų 
armija jau prasilaužusi prų 
pirmutines vokiečių apsigy
nimo linijas Krymo pusiasa
ly ir 5,500 vokiečių užmuš" 
si. o 1.000 paėmusi nelais-

skrido "aplinK pasauli" ir 
ugryžęs iš tos kelionės pa 

rašė knygą, kad įrodyti, jog 
visos tautos gyvena viename

ITALIJOS KARALIUS 
PASITRAUKSIĄS.

minsime, kad iš Anglijos nu- sukti. Bet šiomis dienomis “krikščionių fronto” lyderis.
užsikimšo kanaliai, kuriais ---------------
vanduo eina į tuos malūnus.
Pasirodė, kad jie užsikimšo 
laukinėmis antimis. Mat. čia

Streikai Sugaišinę 
Tik 16 Minutų.

Salemo gina Ameriko. dar- ?usirenįa dau^bė ančių ir 
bininkų pastangas. Jos nardo P° VandeniU ^aU‘

KODĖL AUSTRALIJA 
PALEIDŽIA SAVO KA

REIVIUS.

“fundamentą 
• listų” sekta. Valdžia dabar 
pradėjo juos areštuoti. Sa
ko. kad ir pats karalius Sa- 
lemonas nusileistų iš dan

Washingtono senatoriai
dyt žuvis. Smarkiai eidamas pakėlė didelį triukšmą, kad 

CIO organizatorius Joseph vanduo jas pagauna ir pri- Australija nutarė paleisti 
Salerno sako, kad Amerikos čiulpia prie grotų. Taigi- ma- namo 90,000 kareivių, kuo- 
darbininkų streikai esą visai lunų kompanija pasamdė met iš Amerikos reikalauja- 
nežymųs, palyginus su Ang- keliatą vyrų, kad stovėtų ant ma vis daugiau gyvųjų jėgų 
lijos streikais. Jo apskaičia- upės kranto ir svaidytų ak- karo veiksmams. Australijos 
vimu, per 1943 metus Ame- į menimis antis, kai tik jos
likos streikai sugaišinę tik1 prisiartina prie malūnų už- 
16 minutų laiko kiekvienam tvankos. Šaudyt ančių nega

gaus su savo pačiomis, jis 
butų Amerikoj areštuotas 
kaip poligamistas.

Italijos liberalų vadas, 
grovas Sforza, sako. kad 

ma tuo tikslu, kad suintere- Italijos karalius Emanuelis 
-uoti visuomenę, kad žmo- pasitrauks pirmiau, negu 
nės kalbėtų apie Willkie. Ir bus užimta Roma. Tai bu- 
•inkimų kampaniją jis pra- sianti jo koncesija Italijos 
dėjo labai plačiu mostu. Vie- žmonėms.
ai piadėjo skelbti, kad jis Bet sostą karalius manąs 

kandidatuoja į prezidentus, pavesti savo sunui Humber- 
Ir staiga tik pokšt!—sprogo, tu i. Kokia čia koncesija, jei 
visas kampanijos baliunas. viena pelėda pavaduoja ki- 
Willkie paskelbė, kad jis tą?
jau ištraukia savo kandidari ---------------

Kodėl? Todėl, kad RUSAI PASIEKĖ ČEKO-

Dasaulv. Visa tai buvo daro-

ven. įsruuu, nau ivryirarc vu* 
kiečiams ir rumunams bus 
antras Stalingradas.

Aukščiau į šiaurę rusai 
jau artinasi prie Rumunijos 
aliejaus šaltinių. Jeigu jiems 
pavyks tuos šaltinius užimti, 
vokiečių armija neteks kuro 
savo mechanizuotai armijai.

KĄ AMERIKA 
DAVĖ RUSIJAI.

Įima. nes medžioklės įstaty
mas draudžia^

Smerkia Generolo 
de Gaulle Diktatūrą.

darbininkui, kai tuo tarpu 
Anglijoj tas darbo nuostolis 
siekias 30 minutų. Rekordai 
parodo, sako Salerno, kad 
per pereitus metus Jungtinių 
Valstijų pramonė pagamino 
daugiau reikmenų, negu vi
sos alijantų ir ašininkų šalys “Laisvųjų” franeuzų gene 
sudėtos krūvon. Tai vis ačiū volas de Gaulle pasirodė tik- 
Amerikos darbininkams, sa- j vai nesuvaldomas akyplėša. 
ko jisai. Be to. Amerikos’Per Velykas jisai paskelbė 
darbininkai davė valdžiai panaikinąs vyriausiojo ar-

atstovas Washingtone tuoj 
paaiškino, kad musų senato
riai nesupranta padėties. 
Esą, alijantų karo vadovybė 
pareikalavo iš Australijos 
daugiau mąisto tolimiems 
savo frontams. Taigi, kad 
pagaminti daugiau maisto, 
Australijai tenka paleisti 
prie žemės ūkio darbų dalį 
savo kareivių, nes beveik 
visi sveiki jos vyrai šiandien 
yra armijoj ir atliekamų 
darbininkų namie nėra.

milionus dolerių už karo bo
nus, davė 3.000,000 vyrų ka
ro tarnybai, o kiti aukoja 
savo kraują Raudonajam 
Kiyžiui. Todėl sakyti, kad 
Amerikos darbininkai truk
do karo pastangas, yra ne
doras darbininkų įžeidimas, 
sako Salerno.

ATVEŠ 2,000,000 GALIO
NŲ ROMO.

Karo Gamybos Taryba 
"VVashingtone nutarė įleisti 
iš Pietų Amerikos 2.000.000 
galionų romo, nės namie ga
minamas alkoholis reikalin
gas karo pramonei. Iš jo 
gaminamas dirbtinis robas 
(guma) ir kiti dalykai.

mijos vado poziciją, kurią
iki šiol užimdavo generolas
Giraud. Tuo budu de Gaulle T. . ----- --- ., Kanuomenes virsinm-pasalmo šitą generolą is pa- kams JTa duotas iš Wash. 
reigų. Franeuzų tarpe tas, jngtono įsakymas šerti ka- 

s rejyjams kuo daugiausia
kiaušinių, kad sunaudoti jų 
perteklį. Dabartiniu laiku

ARMIJĄ ŠERS KIAUŠI
NIAIS.

sukėlė didelį triukšmą. Net 
franeuzų komunistai pa
smerkė generolą de Gaul- 
le’ą. Jo elgesį jie pavadino 
“moraline suktybe,” nes jis 
ir juos apgavęs, neišlaikęs 
duoto jiems prižado. Paša
lintas gen. Giraud tuo tarpu 
sakosi nerezignuosiąs ir de 
Gaulle’o patvarkymų nepri
pažįstąs, nes jie neteisėti. 
Londonas ir Washingtonas 
taipgi nepritaria de Gaulle’o 
sauvaliavimams.

Amerikoje esą tiek daug 
kiaušinių, kad farmeriai ne
turi kur jų dėti. Todėl kiau
šinių kaina dabar yra smar
kiai nukritusi. Miesčionys 
iš to naudojasi, bet farme
riams tas neša nuostolius.

Šią sąvaitę prezidentas 
Rooseveltas išvažiavo į pie
tus, kad gavus kiek pasilsio 
ir karštesnių saulės spindu
lių.

Tautų Lyga Dar 
Nėra Mirusi.

Ji turi Šveicarijoj savo biu
rą ir atlieka tūlas funkcijas

“Christian Science Moni 
tor” praneša, kad Tautų Ly 
ga, kurios sumanytoju buvo 
po pereitojo karo Amerikos 
prezidentas Woodro\v Wil 
son, dar nėra mirus. Nežiu 
rint visų apsunkinimų, ji vi 
dar užlaiko biurą šveicari 
joj, atlieka kai kurias funk 
cijas ir leidžia savo rapor 
tus. “Tie. kurie manė kar 
Tautų Lyga jau mirus, nusi 
stebėtų pamatę, kaip tvirt 
yra jos pamatai,” sako “Mo 
nitoro” korespondentas.

Pasibaigus dabartiniam 
karui, ant tų pamatų busian 
ti pastatyta nauja. Jungtinių 
Tautų Organizacija.

Weymoutho miestely, ne 
toli nuo Bostono, pereitą są 
vaitę sudegė savo namuose 
Mary Moore. 53 metų mote
ns. Ugnis kilo
laidų.

iš elektros

Nonvoodo apylinkėj, ne 
toli Bostono. P imptonų far- 
moi 7 metu v;ūkas norėjo

f‘Christian Science Moni- 
tor” korespondentas surinko 
Washingtont įdomių skait- 
metų, kurie parodo, ko ir 
kiek Amerika yra davusi 
Sovietų Rusijai paramos per 
šį karą. Iš viso pristatyta ru
sams medžiaga siekia arti 
10.000,000 tonų svorio.

Karo pabūklais Rusija ga
vo iš Amerikos:

8,800 orlaivių;
5,200 tankų;

_________ 190,000 trokų;
i 36,000 džypių;

Šitą paslaptį išaiškino Mažinsią Kar O M e- 30.000 kitokių vežimų ir 
spauda, kuri rūpinasi stam-į zix;zfz,z.t. daugybę kulkasvaidžių, šau-
baus kapitalo reikalais. į UZluyos /\isaryą. :tUVų, kanuolių ir amunici- 
Willkie buvęs sumuštas! Tuli Ame7įi^ biznieriai
U isconsmo nominacijose, bijosi, kad karui pasibaigus

urą.
Wisconsino nominacijose 
'epublikonai atsisakė už ji, 
balsuoti. Iš to jis suprato', Londone gauta žinių, kad 
kad jam nėra vilties rinki- rasai jau pasiekę Čekoslova- 
mus laimėti kiją ir kad kai kuriose vieto-1

Bet kodėl gi Winconsinolsc čekoslovakai jau iškėlė
republikonai už jį nebalsa-
vo

dėl to. kad pasisakė už di
desnius mokės n i u s. Kai 
Kongresas andai svarstė pa
kelti siu metu mokesnius

SLOVAKIJĄ.

savo šalies vėliavas.

jos.
Valgomais daiktais, dra

panom. avaline ir kitokiom 
reikmenim Sovietai yra ga
vę iš AmeriKOs štai ką:

1 800.000 tonų miltų;
51,000 tonų sviesto;
640.000 tonų taukų;
100.000 kiaulienos skar-

į valdžia išvers ant rinkos to
kią galybę atlikusių maisto,

• drapanų ir kitokių atsargų,
zvzvr zvzv/v /vzvzv - x • - kad ju kainos tiek nukris.^2.000.000.000 vietoj prezi-j jOg iš privatinio biznio ir 

deuto R«o«veH« rakalau- (lngnas Taigi
Sl0.000.000.00rt. tai, t0 nepi-ieitų, Washing- _ .

\\ ibkie pasakęs, jog rt°oce'itone yra siūloma pradėt jau dinėse, kūną rusai vadina 
veltas da negana reikalau dabar po truputf karo me j “tušonka’Hr labai mėgsta;

džiagą pardavinėti, kurios' 
yra perdaug prigaminta.
Karo pradžioje, kuomet f°noja>dų: 
priešai ėmė alijantų miestus 27o,000 lauko telefonų ar- 
ir pramonės centrus vieną rojja1- 
po kito, Amerikos valdžia ne to da nusiųsta daugy- 
buvo nusistačiusi pasiga- bė prezervuoto pieno Rusi- 
minti atsargos kokiems trim jos vaikams, cukraus, taba- 

<ru dabar yra. Dėl to jis ir ga metams. Todėl buvo krau- ko kareiviams, pirštinių, 
vęs “black eye” nuo savo namas į sandėlius maistas ir binzų ir daug-daug kitokių 
partijos Wisconsino nomi- kjtokje daiktai. Dabar ta-(daiktų, 
nacijose. ’ čiau pasirodo, kad tokia at-! Jeigu ne Amerikos me-

------------- Įsarga nebus reikalinga, to-įdžiaga ir ne Amerikos tro-
Pereito ketvirtadienio va-i dėl palaipsniui ji busianti kai, kurie nuogtos palaikė 

karą Bostone susikūlė gat- mažinama. Jau paleidžia- rusų armijos susisiekimą su

ia. Esą, taksai šįmet turėtų 
būt pakelti ne 10 bilionų, 
kaip Rooseveltas siūlo, bet 
mažiausia 16 bilionų dole
rių.

Reiškia, jeigu Willkie bu
tų prezidentas, jis reikalau
tų aukštesnių mokesčiu ne-

7,000,000 porų batų; 
850,000 mylių ilgio tele-

paduoti arkliui šmotelį cuk . , ,
raus. Matyt, cukrus arkliui! vėkaris su dideliu ekspreso mas apyvarton sviestas, su- savo užfronte, vokiečiai bu- 

s jis vaika • troku. Nelaimėj buvo sužeis ! ris. kava. cukrus ir kenuotos tų jau senai su rusais apši
lti! apie 40 asmenų. ! daržovės. dirbę.labai nepatik1* nes jis 

spyrė ir užmušė

t
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Nauja Vokiečių Atsispirimo Linija

LIETUVA TURI BŪT NE publikų atstovams Washing- 
TIKTAI NEPRIKLAUSO- i tone ir nusiųsti jų užsienio 

MA, BET IR DEMO- reikalų ministerijoms.
KRATINĖ. Į “Naujienos” šitą sumany-
laikas atgal ' Kelei- i remia ir man0- ka<1 ’isTūlas

vy” ir kituose Amerikos lie
tuvių laikraščiuose tilpo at
sišaukimas iš Lietuvos, po j 
kuriuo buvo pasirašęs Vy- i 
riausis Lietuvių Komitetas.

Tas atsišaukimas ragino 
musų išeiviją remti Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir bai
gėsi obalsiu: “Laisva, Ne
priklausoma ir Demokratinė 
Lietuva su sostine Vilniuje 
ir uostu Klaipėdoje!”

Apie Amerikos Lietuvių 
Tarybą to komiteto buvo pa
sakyta, kad “Lietuvos žmo
nės ją laiko pilnateise Ame
rikos lietuvių atstove ir iš 
jos tikisi sprendžiamos veik
los.”

Šiomis dienomis iš Stok
holmo atėjo aiškesnių žinių 
apie tą Vyriausi Lietuvių 
Komitetą Lietuvoje. Stok
holmo pranešimas sako. kad 
tasai komitetas susidaręs 
Lietuvoje slapta pereitą 
gruodžio mėnesi kovoti ne 
tiktai už nepriklausomą Lie
tuvą, bet ir už demokratinę 
Lietuvą.

Ryšium su tuo, “Naujie
nos” rašo:

“Amerikos Lietuvių Tary
bos nusistatymas kaip tik ir 
yra toks. kaip Vyriausiojo Ko
miteto Lietuvoje: kad Lietuva 
butų ‘laisva, nepriklausoma ir 
demokratinė’.-.

“Kas nuoširdžiai geidžia 
Lietuvos žmonėms laisvės, tas 
negali nenorėti jai nepriklauso

mybės ir demokratinės san
tvarkos. Nepriklausomybe juos 
išvaduos iš svetimo jungo, o 
demokratinė santvarka suteiks 
laisvę nuo priespaudos krašto 
viduje. — kaip kad skambėjo 
Lietuvos Demokratų Partijos 
programas, kuri 1901 m. para
šė vienas šviesiausiųjų Lietu
vos visuomenės veikėju. Povi
las Višinskis: ‘Laisva Lietuva, 
nusikračiusi svetimų ir savųjų 
despotų’.

“šiandien tai privalo būti 
aišku kiekvienam. Tik politi
niai analfabetai gali dar Įsi
vaizduoti. kad mažai tautai, 
kovojančiai dėl savo gyvybės, 
‘nesvarbu’, kokia santvarka 
bus jos valstybėje, kai ji Įgis 
suverenes teises. Vien tik išo
rinė laisvė be vidujinės laisvės 
žmonių masėms. paprastai 
liaudžiai, turi nedaug prasmės

“Ponams ir valdovams tai 
kas kita. .Jie būna pilnai paten
kinti, kol kitų tautų valdžios 
respektuoja .jų titulus ir privi
legijas. Tam jie nori būt ‘ne
priklausomi’. Daugiau jiems 
nieko nereikia. Išnaudodami 
savo žmones, jie gali puikiai 
gyventi ir didžiuotis savo ‘auk
štu stonu’. Bet kokia iš to nau
da vargdieniui ūkininkui arba 
darbininkui, iš kurio prakaito 
tie ponai lobsta?”

Tai vra neužginčijama 
tiesa, ir tą tiesą socialistai 
visados skelbia.

turėtų būt Įvykintas 
dėliojimo.

be ati-

MASKVOS POPIEŽIUS 
SUKIRTO ROMOS PO

PIEŽIŲ.
Velykų proga Sovietų 

bažnyčios galva kirto skau
dų smūgi Romos katalikų 
bažnyčios galvai, kuris skel
biasi esąs “Kristaus vieti
ninkas.”

“Ar gali būti žemėje Kris
taus vietininkas?” — klau
sia Maskvos metropolitas 
Sergėjus savo straipsny, ku
ris tilpo Maskvos žurnale.

Ir. pasiremdamas ištrau
komis iš Biblijos, pravosla
vu bažnyčios viršininkas at
kako. kad Kristaus vietinin
ko žemėje nėra. todėl katali
kų “šventasis tėvas” esąs 
"samozvancas.”

Maskvos metropolitas ci
tuoja iš šv. Morkaus evange- 
ijos (28:20) Kristaus pa
sakytus žodžius paskutinės 
vakarienės metu. Atsisvei
kindamas su savo mokiniais 
casakęs: “Aš esu visados su 
jumis.”

Tai reiškia, sako metro- 
oolita? Sergėjus, kad Kris
tus vadovauja savo bažny
čiai ir šiandien. Nors io ku 
tas apleido žemę, bet jo 
dvasia pasilieka visados su 
mumis, ir jokie vietininkai 
;am nereikalingi.

Vadinasi. Maskvos popie
žius davė Romos popiežiui 
’black eve.”

KELEIVĮ^ SO. BO3TOn.

šis žemėlapis parcdb dabartinį rusų-vokiečių frontą. Piautuvu 

iš deginės, tai rusų atkariauta teritorija. E>abar vokiečiai s a to 

Ji eina visu Pakarpačiu. kaip parodo kreivas gauruotas ruožą?

paženklintas pilkas 
nauja atsispyrimo

plotas

liniją.

Kaip Bus Su Anglija ir Rusijai
Daugelis žmonių šiandien talpinės pagalbos sutarti. šitaip galvoja anglai apie 

galvoja ir kalba apie pokari- Be to, pasėkoje laimėjimų pokarini pasauli, apie savo 
nę Europą ir, bendrai ta- karo frontuose, rusų presti- imperijos ateitį. Ir teikia 
riant, pokarini pasauli. Kai- žas yra žymiai sustiprėjęs— pripažinti, toji galvosena 
bama ryšium su Atlanto kas čia bus? — galvoja ang- pilnai atatinka jų imperijos 
Čarteriu, su jame skelbtomis las. interesams. Ji gyvybinių rei-

Yra taip. kad tarp angių kalų padiktuota. Bet Į kokią 
ir rusų prasideda naujos padėti save stato bolševikiš- 
varžytinės, kurios šiuo tarpu kieji “pasaulio revoliucijos’’ 
baigiamos užkulisiniais su- vadai? Ar dera flirtuoti su 
sitarimais. Niekam nėra pas- “gatvės mergele”? -Jei dera 
iaptis, kad savo.Įtakos sferą —ko verti jie patys? Ar dur- 
rusai norėjo kelti Persijon. tuvo smaigaliu nešamas sve 
kuri šiądien yra žinoma kaip timų kraštų žmonėms “lais- 
Iranas. Norėjo ir nekėlė— vinimas” nebus toks, kad 
kodėl? . reikės naujo Dantės, kuris

Anglams reikalingas per- bolševizmo apibudinimui 
su aliejus, kuris neturi dide- “dieviškąsias komedijas” 

rašvtu? St. Strazdas.

Keturiomis Laisvėmis.
Apie tai galvoja ir anglai, 

ir ne be reikalo. Jiems gyvai 
rupi tas klausimas, ypač 
(laušimas, kokia bus poka
rinė Anglija ir jos kon
kurentė Rusija.

Iki šiol Anglija buvo ju- 
ių karalienė. Jos laivus— 

karinius ir piekinius — ga
lėta matyti visuose “septy
niuose vandenynuose”; jos p 
imperijoje saulė nekuomet 1 
nenusileidžia. Ar taip bus ir 
po šio karo?

Tai problema, kuri vargi
na anglų valstybininką ir. 
dalinai, eilini Anglijos pilie
tį. Anglas valstybininkas vi-

Pasta- 
reikia-

mai išnaudoti Kaukazo alie
jų. Persija jiems butų dau
giau reikalinga. kaip vieške
lis Į Persų Įlanką ir Indijos 
vandenyną.

Socialistų suvažiavimas.
Ateinantį sekmadieni, ba 

landžio 16. Įvyksta lietuvių 
socialistų suvažiav imas. 
Vieta—823 Main st., Cam
bridge, greta Bostono.

Suvažiavime bus skaitliu 
ga brooklyniečių atstovybe, 
taipgi daug bus bostoniečių 
ir nonvoodiečių.

Be abejo, gausiai daly
vaus ir kitos kolonijos, ypač 
Mass. valstijos lietuvių kolo 
rijos, kuriose randasi lietu 
vių socialistų.

Visi ir iš visur dalyvauki
te. Šiam suvažiavimui teks 
pasisakyti visa eilė svarbių 
klausimų.

Nuo to. kaip sėkmingas 
bus musų suvažiavimas, 
daug priklausys ir tas, kaip 
bus vykdomi jo tarimai.

Jie ir vėl užkymo.
Musų komunistų padėtis 

juo toliau tuo labiau darosi 
tikrai nepavydėtina. Jie vėl 
susilaukė staigmenos, štai. 
‘darbininkų tėvynė?’’ sūnūs 

;r raudonosios aimijos kapi
tonas. Viktoras Kravčenko, 
ėmė ir atsižadėjo komunistų 
bažnyčios ir jų tėvynės.

Kravčenko pasakė, kad

Komunistai ir jų naujasis 
bendrakeleivis Hillman vėl 
pasitarnavo reakcijai. Jei 
kam da neaišku šiandien, 
matys vėliau.

Berlynas—tik l&užai.

Nacių Vokietija gauna 
t( s medicinos, kurią Goerin- 
go iftvafas” duodavo Lon
donui. Sakoma, kad iš Ber
lyno iškraustyta jau apie 
t-ys milionai žmonių.

Pirm karo tas miestas tu- 
•ėj’o keturis milionus gyven
tojų.

Berlynas buvo nacių reži
mo didybės ir jų galybės 
centras. Dabar iš jo likę tik 
laužai.

O Goeringas kadaise tik
rino, kad joks alijantų lėk- 
■uvas nepasieks Berlyno.

Išėjo kitaip. Vokiečiams 
dažniausias ir kartu baisiau- 
-ias radijo žodis šiandien 
vra jų “Achtung!”—domės. 
Išgirdęs ji. pats Goeringas 
enda i rusi!* v

Už “draugą” karalių!

Italijos komunistai vėl ap
sivertė ragožium. Pirmiau 
iie eidavo i masinius mitin
gus ii keldavo triukšmą.

talino politika, tai politinio Kumštis iškėlę jie šaukda-

s reikšmės rusams, 
rieji dar nepajėgia

Amerika-Rusijos
Sandelis

REMIA F. J. BAGOČIAUS 
SUMANYMĄ.

Kad supažindinti Šiaurės 
ir Pietų Amerika? su Lietu
vos bvla dėl nepriklausomy
bės. SLA prezidentas Bago
čius padavė SLA Tautos 
Reikalų Komisijai šitokį su
manymą:

“Mes turime atspausdinti 
anglų ir ispanų kalbose trum
pą. aiškią, gerai suredaguotą 
‘Lietines Respublikos Bylą.’ 
Sakau, trumpą, nes aš žinau iš 
pasikalbėjimų su Kongreso at
stovais, kad Į ilgus traktatus ir 
istorijas Kongreso nariai netu
ri laiko kreipti dėmesio. Patar
tina apie 20 puslapių, maž
daug...”

Šitokį raštą reikėtų Įteikti 
Visiems Pietų Amerikos res-

SVARBUS MOMENTAS 
SLA NARIAMS.

Šiuom laiku SLA kuopos 
vra užimtos Pildomos Tary
bos rinkimais. Joms yra siu 
lomi ir peršami Įvairaus 
plauko kandidatai. Tūli jų 
aiškiai netikę, kiti Įtartini, o 
da kiti mažai žinomi. Todėl 
SLA nariai turi būt labai at
sargus. kad nepadaryti klai
dos—kad neišrinkti tokių 
žmonių, kurie gali Įklampin 
i balon visą organizaciją ir 
oražudyti sudėtą narių tur
tą.

Momentas, todėl, yra la 
bai svarbus, nes klaidą leng
va padaryti, bet nelengva 
atitaisyti.

?vlums i-upi Susivienijimo 
ateitis, nes ir mes patys prie 
io priklausome. Todėl mes 
visiems patariam balsuoti 
už gerai žinomus ir patyru 
sius SLA veteranus, būtent
Prez., F. J. Bagočius:
Vicepr., Povilas Dargis: 
Sekr.. M. J. Vinikas;
Ižd., K. Gugis;

Iždo glob., E. Mikužiutė ir 
S. Mockus:

Kvot., Dr. Biežis.
Mes tikimės, kad visi jie 

bus išrinkti ir kad Susi vieni 
iimas galės ramiai žiūrėti 
ateiti.

PRASIDĖJO ŠTURMAS
Numaskuodamas Maskvos 

“dviveidės politikos maniev 
rus,” kap. Kravčenko pareiš
kė: “Aš žinau, kad dabar 
prieš mane prasidės šmeižtų 
kampanija.”

Ir prasidėjo. Prasidėjo 
šturmas visu frontu. Signalą 
atakai davė Stalino ambasa
da Washingtone. Ji sušuko: 
“Kravčenko yra melagis ir 
dezertyras!” Ir tuojau palei
do darban savo liežuvius vi
si eiliniai “stupaikos.”

Bet jie šaudo pro šalį. Jie 
visai neparodo, kad Krav- 
čenkos iškelti kaltinimai 
Stalino diktatūrai butų ne
teisingi.

=iada aDie tai tralvoia ir SDė- AnSlai’ ?eri pirkliai.
betgi žino ir kitą dalyką.

"imtis^er ileus MnSiMMig Stalinas negalima palikti be Rusijai butų prastai. Šio ka
? . , niekur niekojam duota “Įta- ro metu Amerika yra davusrai buvo verslininkų tauta: , . R ,, Pl i5uf„vn

Be Amerikos pagalbos

kos sfera”: gavo ją Balka- Rusijai daug tankų, lėktuvų 
nuošė. Spaudoje ne be reika- trokų. maisto ir kitko. Pats

jie da^ž bučiu " ri lo P^sirdo kalbų, kad Ju- Rusijos diktatorius Stalinas 
ų J. . _ ’ gosią vilos karalius tarsis su yra pasakęs, kad be Amen

kv^aVbfbiauria ri- ka Indi i “maršaIu” Tit0- Tai ne ?e’ koR Pagalbos Jungtinės Tau
io^atžvilgiu ' Ne bereikalo ros vall0S nadlktuotas žvgis. tos- ° V1?Ų Pirma Rusija, bu 
i; htiUir.’o-o -t-orUo i6*toks bus daromas. Ji pa- tu pralaimėjusios si kara.įgavo budingą vardą: Indi- diktuog di(Hej. žmonės; Po_ ’ Bet tai nėJr3 vi?kas. Mušt; 
į. ea« n °S 26 vj užkulisiuose. Ir viskas pagalbos Rusija bus reika

Anįliia dabar vra karP bus ^erai' Balkanai neturi Hn?a ir P° «° karo- Tj> die 
naciug Vokietiia* Junkeriu didelh> ?^tos turtų, bet an- na. kai pasiliaus armiji 
v , H .. ..J ' r glams ir francuzams visą veiksmai. Rusija turės gautlaiką jie buvo “pain in th? lokomotyvų ir vagonų. Ame
lunatiką Hitlerį 3Jie parišo’ neck” Tegul dabar ,ikoje ji užsi<saky?ianti ben 
vTanglbmperih ^^U "—i" Steli"a- lokomotyt ų ir 15,0<X
Vienu tarpu, sumušus Fran

jie jieškojo kolonijų, jas ga-

Tegul dabar 
“rūpinasi” Stalinas.

Bet ką yra sakę bolševi- 
euziją. anglų imperija atsi- kai?
dūrė mirties pavojuje. Ma- Komunistų “teorininkai
žai stokojo, kad anglai butų ir. JŲ propagandistai visą p -- o+
turėję klauptis prieš Hitleri. laiką sakė ir kartojo, kad - P - 1 ' ‘ "‘J & , .
Bet likimo keliai, kain sako- Anglija, tai gatvės mergelė, fcginti. Jos auKso išteklia 
ma. vra labai vingiuoti. Vo- J°ks epitetas, siunčiamas J.ra nedlde.h’ Memntehs ke- 
kiečius iie nuvedė ten. kur anglų adresu, bolševikams 5a” ..maino , ‘ .e iaR’ an^ 
mažiausia norėta eiti, prie nebuvo nei stiprus ir nei

kietijos fiureris užpuolė sa- jau neplustami ir—jus galit tures duotĮ ?fv0 žaliavų, bet 
vo partneri Staliną ir—Ang- suprasti kodėl. Raudonieji ardaug JŲ vun n kaip jas 
Ii ja gavo nauja talkininką! imperialistai tur “prezentą.” ys_? Ir pirm si o kart
Dabar vokiečiams tenka ka r, , . 1ie neturėto gero pirklybimo
riauti dviem frontais Karas Paty? angIai taip pat su' laivvno, dabar veik neturi.
r tuo^e ir karas vakarute Pra"ta’ SU 'eikalų turi ir neS karo laiku daug buvo 

. ko jie non Vienas ju. la- paskandinti.
ritisuln^u Išmeti kira W3u?a atviras ir Ko1 kas- da
n vi. ų . an. ų laimėt, kaią. pasaką? — maršalas Smuts. “prospektų šalis.”

Vis dėl to. naujieji anglų -Jis nesivaržydamas prisipa-, _ —~ -nnT
talkininkai rusai nebuvo ir žysta, kad pokarinė Anglija ’ NA.jDO„ ASI. 
nėra nuoširdus draugai ang- nebus tokia, kokia ji buvo Amerikos farmų vertė pa 
lams. Taip pat anglai nekuo- pirm šio karo. Ir čia ir ten šoko visu trečdaliu. Surink- 
met nebuvo nuoširdus Rusi reikės eiti nusileidimų keliu tos skaitlinės rodo. kad 1943

vagonų.
Amerika galės pristatyt: 

visko, kas bus reikalinga 
Rusijai. Visa bėda tame

gemblerio manievrai. Jis 
zieną kalba, o kitą daro.

Iškėlęs tą kaltinimą, 
Kravčenko sakosi jau nebe- 
gi-yšias i “darbininkų rojų.”

Išgirdę tokią kalbą, ko- 
nunistai užkymo. Net sovie- 
ų ambasadorius atsisakė sa- 
•o nuomonę pasakyti, o 
'Laisvės” ir “Vilnies” kiem
ai nei lupų nepravėrė.

Jie laukė, ką pasakys Ma
skva; jie bijojo taip suklvs- 
i, kaip suklydo karaliaus 

Emanuelio ir jo maršalo Ba- 
loerlio klausimu.

šiandien būti komunistu, 
ai būti tuo šuneliu, kuris 
tirtam ponui po kojom pai- 
lioiasi. Gėda. tikra gėda! 
Lietuvio pabėgėlio laiškas.

Vienas lietuvis, pabėgęs 
š sovietų Rusijos, Chicagos 
katalikų dienraščiui “Drau
gui” rašo:

“Čia atbėgau, žinoma, ne
iš vienas. Čion atbėgo daug. 
betgi daug daugiau musų 
brolių iš Paba’ičio žuvo sal
ose ir alkanose Sibyro erd
vėse, baisiausiose koncent- 
acijos stovyklose ir visur 

beribėje platybėje Sovietų 
Sąjungos.”

Žuvo šaltose ir alkanose 
Sibyro erdvėse — štai jums

vo: “laukan EmanuelĮ, 
kan Badosrlio!”

žaizdas to “ro jaus,” kuri lie
žuviams ir Lietuvai perša

oaisu:
Laiško autorius yra A. 

Kirstukas, gimęs 1910 me 
.ais ir pirm šio karo gyvenęs 
Vilniuje. Amerikoje jis turi 
giminių, bet neturi jų ad
resų.

lau-

Bet staiga iš Maskvos atė- 
io žinia, kad Stalinas pripa
žino karaliaus ir Badoglio 
vyriausybę — ir komunistai 
•urėjo nutilti.

Dabar iš Italijos ateina 
tokių žinių: liberalai reika
lauja, kad Emanuelis ir Ba
doglio trauktųsi iš savo vie- 
tų, vrt r.uiujuvuu uz- 
taria — tegul jie pasilieką 
nors “kuriam laikui...”

Aha “tegul pasilieka” 
tie “mieli draugai”—kara
lius ir jo maršalas!

Komunistas jau pralenkia 
ir chameleoną — greičiau 
ir už ji keičia savo spalvą.

Da atsiminė Klingą!
Tysliavos “Vienybėje” 

tautininkų cibukas Klinga 
rašo:

“Todėl dėkoju SLA na
riams, kurie ir šiais rinki
mais mane atsiminė. Bet 
šiuose rinkimuose prašau 
balsuoti už W. F. Laukai
ti—” c«

Klinga labai patenkintas, 
kad ji atsiminė jo paties 
halsas ir da kelių kitų. todėl 
jis pakarniai dėkoja ir pats 
savęs prašo balsuoti už Lau
kaiti.

Niekas nemoka save taip 
Domi-Liudna ir diskredituoti, kaip 

ninkas Klinga.
Sumaišė poterius.

Republikonų partijoje ei-
na didelis sumišimas. Wen- 
dell Willkie pasitraukė iš 
prezidento nominacijų kam
panijos. o New Yorko guber-

,, . x................ natorius Dewey, kurį perša
Musų skaitytojai jau žino, Chicagos McCormickas, da 

kad su pagalba Amalgame-i nedrįsta pasisakyti. Tuo tar
tų unijos vado Hillmano ko- pU pažangesni republikonai 
munistams pavyko užka- ka]ba. kad reikės jau mesti 
mauti New Yorko valstijos partiją.
Darbo Partiją. _ Republikūniškiems politi-

Isrodo. kad jie turėtų būt kieriams daro galvosūkio ir 
patenkinti, ar ne? “America First” lakudros,

Taip nėra. Komunistai kurie gjuiosi jiems Į talką, 
jau verkia, kad “dešinieji” Willkie nėra pastovus vy- 
ap’eidžia Darbo Partiją. ras: jjs bandė sėdėt ant 
Bet jie da tųn vilties, kad dviejų kėdžių: bet pas dau-
“or.lzr.ia no v,ci gejį repubHkonU jlS tUTČjO

Užkariavo ir dejuoja.

ios atžvilgiu. Nuo to laiko, ir duoti koncesijų. Jei taip— metais fa»'mų parduota veik 
kai atsirado rusų imperija, kodėl jų neduoti ir rusams9 du kartu daugiau, negu 
anglai stebėjo rusų žygius ir Šiaip ar taip, laimėjus šį ka- 1942 m. Budinga ir tai, kad 
kur galėjo, rusams pakišda- ra, Europos kontinente Ru- apdraudos kompanijos per- 
vo koją. Kur tik carinės Ru- sija bus dominuojanti jėga. nai išleido kone visas tas 
sijos imperialistai sumanė Geriau ta r is su ja daba. fai mas, kurios buvo atimtos 
durti “langą Į pasaulį,” ten kol nėra labiau įsigalėjusi ir iš farmerių (už skolas) da 
atsirasdavo anglas — iškal- kol galima daugiau išside- 1930 metais. Kadangi tos 
bingas pirklys-verslininkas, rėti... farmos buvo atimtos už nus-
sumanus ir mokąs savo in- Štai dominuojanti anglų dyki, kompanijos pasinau- 
teresus ginti. Rusai norėjo politikos Striūna. Derėtis su dojo.
gaut Dardanelius. ir negavo: visais, sukūriais reikia b Esant stokai traktorių, 
jie norėjo “durt langą” į galima derėtis. Broliškoji spekuliantai ir iš to naudoja-
Persų Įlanką, ir nepradurė. Amerika nevisuomet galės si: seni traktoriai parduo-
Nepradurė vien dėka to. kad ir norė* bufe tokia broliška, darni už gerus pinigus. Butą
anglai buvo priešingi. kaip šiandien. Reikės ir su tokių atsitikimų, kad už se- ,

Dabar betgi eina karas — ia dažnai pasirokuoti. Svar- na traktorių pirkėjas mokė- džiujų partijų vadai,
anglai ir rusai yra talkinin- bu todėl, kad rusai butu pa- jo trečdalį virsiaus tos kai Matysite, kiek halsų

apleis ne visi.
Žinoma, kad ne visi! Liks 

komunistai ir jų bendrake
leiviai—ar to ne gana?

New Yorko valstijoje 
Darbo Partija surinkdavo 
nuo 400,000 iki 500.000 bal
sų. Tai buvo rimta jėga, su 
kuria turėjo skaitytis ir di-

Įtakos.
Daug priklausys nuo to, 

ka toliau Willkie darys. Sa
viškiams jis gali Įvaryt dido
ka k vi i. St. Strazdas.

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jūsų draugas

arigiai ir rusai yra uuiuiun- uu luuei. Kaa rusai uutu pa- ju Lievuaij viiMaus ws įsai .uai.v.'n.c, n.«-n ji »mirati TT5ra«vlri
kai, pasirašę dvidešimties tenkinti, kad reikale “gera nos. kokia nustatyta už nau- gaus sekamų rinkimų metu rega es u ' ’ y

__ • ___<rol noi nncZc f o iom “Kol pi vi ”metų draugingumo ir savi-,žodį” tartų ją traktorių. —gal nei pusės. te jam “Keleivį.

i
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

/S CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į

Atiduoda Žuvusioms Pagarbą

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Komunistai pralaimėjo 
Keistučio kliube.

Chicagos lietuviams ko
munistams vis labiau nesi
seka. Jie galutinai prarado 
antrą didžiausią pašalpine 
draugiją Chicagoje. Kalbu 
apie Keistučio Kliubą. Ta
me kliube musų komunistai 
kėlė visokius skandalus. 
Vienu tarpu jau rodėsi, kad 
jie užvaldys kliubą. Mat, 
kliubėčiai ne visuomet buvo 
paslankus. Didžiuma nariu 
tik retkarčiais lankydavo 
susirinkimus, ir tai užsimo
kėti savo narines mokestis. 
Naudodamiesi tuo komunis
tai visokius sumanymus kel
davo ir, nepaisydami jokių 
taisyklių, bandė juos vykin
ti.

Kartą dėl tų užmačių kliu
bo susirinkime buvo kilusios 
muštynės. Komunistiška va- 
jauninkė apmušė kliubo se
kretorę.

Dabar kiti laikai ir kiti 
saikai. Komunistai pasidarė 
ramesni, nes įsitikino, kad 
jiems nepavyks užkariauti 
Keistučio Kliubą. Bet savo 
užmačių jie nėra atsiža
dėję. Ir kartą ir kitą jie nori 
išbandyti savo “lukę.” Taip 
buvo kovo mėnesio susirin
kime. Komunistų “veikėjas” 
J. Stalioraitis davė Įnešimą, 
kad musų kliubas dalyvautų 
jų ruošiamoj musėj, kurią 
musų komunistai vadina 
konferencija. Tai busianti 
“svarbi konferencija.” ji 
prisidėsianti prie Lietuvos 
išlaisvinimo ir tt.

Prasidėjus diskusijoms 
tuoj buvo aišku, kad musų 
komunistai pralaimės. Ma
tyt, tai buvo aišku ir pačiom 
Stalioraičiui, nes ir balsavi
mo nelaukęs jis apleido sve
tainę. Keistučio Kliubo na
riai dabar juokiasi: “Tai 
kovotojas, reikalauja antro 
fronto, o bėga iš susirinki
mo, kuriame vietoj kulkų 
vartojami tik balsai. To
kiems kovotojams vieta tik 
po lova...”

Keistučio Kliubas nesi
gaili, atsikratęs tos rūšies 
“kovotojų.” Jei komunis
tams butų pavykę užkariau
ti šį kliubą., šiandien ir ou- ės 
savo narių jis neturėtų.

Kvietė Ratomskį juos 
ratavoti.

“Vilnies” raudondvario 
komunistai čia garsino savo 
prakalbas ir “garsų kalbėto
ją.” tūlą Ratomskį. Visur 
mėtė plakatus, savo laikraš
tyje tas prakalbas diena iš 
dienos garsino, o asmeniškai 
jie sakė, kad į jų prakalbas 
suplauks masės.

Chicagiečiai tas prakal
bas šitaip vertino: “Komu
nistams nesiseka, tai jie pa
sikvietė Ratomskį, kad šis 
juos ratavotų.”

Ratomskis insų konsulato 
dešimtasis pišorius, pramo
kęs lietuviškai ir skelbiąs 
leninizmo evangeliją. Žino
ma, jis nesako
partija
liausią partija 
madoje apie tai kalbėti, nes 
Stalinas palaidojo “komin- 
terną,” o komunistai laido
ja savo partijas. Bet jis kal
ba apie sovietų galybę, apie 
dideles laisves “darbininkų 
rojuje” ir... demokratiją.

Apie tas komunistų pra
kalbas rašau joms da neįvy
kus. Noriu būt pranašu ir 
pasakyti, kad Ratomskis 
musų komunistus neišrata- 
vos. Nuo to laiko, kada jie 
užgyrė Staiino kruviną oku
paciją, lietuviai pasipiktino. 
Daugelis net buvusių jų 
pritarėjų išstojo prieš ko
munistus. Jų “keisas” todėl 
ra beviltis.

Daus: lietuviu miršta

kad Lenino 
yra vienatinė ir ge- 

dabar ne

Chicagoje daug lietuvių 
miršta. Kadaise mes didžia 
’omės, kad Chicaga tun 
daugiau lietuvių, negu Kau
nas. Mat. Chicagoje ir apy
linkėse gyveno į 100.000 lie
tuvių. Šiuo tarpu jų bus ne
daugiau, kaip 80,000, o gal 
i: mažiau. Bloga ir tai, kad 
daugelis musų jaunimo skęs
ta amerikonizmo bangose. 
Jei visas musų jaunimas da- 
1; vantų lietuviškame darbe, 
Chicaga šiandien turėtų ne 
80,000, bet virš 100.000 lie
tuvių. Bet ne vieni lietuviai 
tą bėdą turi. Lenkai ir net’yi.’rlo i zu v v t o i f nin noi o Ir 14 i o ei K?X\.tUXV<£*XC*C7Z«
kad jų jaunimas tolsta nuo 
savo tautos.

Visi dirbam, bet ar ilgai?
Chicagoje darbų nestoka. 

Sakoma, kad šiądien nedir
ba vien tas. kuris nenori 
dirbti. Algos taip pat nėra 
blogos. Gal kiek blogiau tik 
su kriaučiais, kurių algos iki 
šiol buvo “įšaldytos.’’ Bet ir 
’ie geriau uždirba. Mat, 
kriaučių industrija tai senų 
amonių industrija. Ten dar
bas sezoninis, didelė pasku
ba formanėlių sauvaliavi
mas, tai ’auni žmonės nela- 
bai nori dirbti. Dabar, kai 
darbininkų stoka, ir musų 
boseliai yra geresni.

Daugelis čia kalba taip: 
šiandien dirbame ir neblo
gai uždirbame, bet ar ilgai 
taip bus? Po pereitojo karo 
turėjome depresiją, gal ir po 
šio karo bus tas pat...

Kai kurie vietos lietuviai,

Lonergano Bylos Liudininkės

šitos dvi moterys, Ruth Fos 
davė New Yorko teisme para 
saikintujų suolas pripažino 
džius savo jauną žmoną Pairi 
tė ir jai buvo užrašyta $7.000. 
vyrui neištikima, linksminda 
pasmaugė. Prisaikintujų šuo 
žmogžudžiu. Bausmę jam teis

ter ir Annelise Schoenberg, 
dymu, kuriais pasiremiant pri- 
\Vayne Lonerganą kaltą nužu- 
( ią. Ji buvo turtingu tėvų duk- 
000 turto. Bet ji buvusi savo 
vosi su kitais, ir todėl jis ją 
las pripažino jį antro laipsnio 
mas paskirs 17 balandžio.

Ant vieno Amerikos karo laivo Paeifiko Vandenyne jurininkai 

draugams, kurie žuvo imdami Maršalo salas.

atiduoda pagarbą savo

susidėję tukstantį-kitą, da- Kalbant apie Chicagos jų” titulo ir, aišku, didelių 
bar svajoja pirkti faimas, lietuvių partinę veiklą, tai varžtų. Apie darbininkų ju- 
alejos yia pabrangusios, gi jos kaip ir nematyti. Kiek dėjimą—politines ir eko- 
morgičių visi bijo. Mat. po veikia, tai musų pašalpinės numinės jų organizacijas— 
pereitojo karo daugelis pra- organizacijos. Apie socialis- nebūtų jokios kalbos. Vie- 
rado namus ir farmas... tus, buvusius sklokininkus nos tų organizacijų butų su- 

Yra žmonių, kurie prade- kaip ir negirdėti. Pasišovė griautos, gi antros butų pa
dą netikėti bankais. Sako, veikti seni laisvamaniai, bet darytos klusnia reakcijos 
jie ir \ėl gali subankrutuoti. nieko didesnio neparodo. O talkininke.
Tad daugelis savo atlieka- , pasenome Taipbuvo ^šistų Italijoj,
mus pinigus deda į karo pa- ® . . taip buvo Raci'4 Vokietijoj,
skolos bonus. Chicagos Kriaučius. taip šiandien yra bolševikų

Rusijoj. Amerikoniški euro- 
pinės reakcijos konkurentai

Iš Plataus Pasaulio
VILNIAUS KRAŠTAS. ČEKOSLOVAKIJA.
Lenkai areštavo 24 lietu- j Propaganda. — Tremtinė 

vius. — PAT pi aneša, kad 1 česlovakijos valdžia ragina 
Vilniaus krašte veikia lenkų gyventojus namie būti pasi- 
požemio karo organizacijos ruošusiais vyti vokiečius lau- 
skyrius “Boleslave Chrob- kan, kai ateis tinkama va- 

: ry,” kuris šiomis dienomis landa. Esąs jau sudarytas ir 
buvo užėmęs Rudaminą ne- valdžios aparatas Čekoslo- 

i toli Vilniaus ir likvidavęs vakijai. Vokiečių propagan- 
tenai vokiečių Gestapo sky- da tuo tarpu stengiasi nusta- 
rių. Lenkai užmušę iš viso tyti čekoslovakus prieš Rusi- 
34 vokiečius. Tuo pačiu lai jos bolševizmo pavojų. Ant 

iku lenkai areštavę 24 lietu- sienų išlipdyti dideli spal- 
vius policininkus. Rudami- vuoti plakatai, kuriuose 

i nos miestelis randasi Trakų vaizduojama, kaip išskėsti 
! apskrityje, už 18 kilometrų kruvini nagai siekia pa- 
i nuo Vilniaus, ir dabartiniu griebti Čekoslovakijos šven- 
laiku turįs apie 1,500 gyven- tovių. Apačioje gi stambiom 

j tojų. Ką lenkai padarė su raidėm parašyta: “Jei šitie 
j areštuotais lietuviais, jų nagai jus pasieks, jus busit 
i PAT nepasako. žlugę.’ Ir ta propaganda vei-

-----  kia. Jau organizuojasi “Če-
, LENKIJA. koslovakijos frontas prieš

Socialistai prieš Rusiją, oolsevizmą.
—Lenkijos Socialistų Parti- ~~
ja (PPS) kreipėsi į Anglijos AIRIJA.
Darbo Partiją su prašymu. Atkirsta nuo pasaulio.—
kad pastaroji darytų snaudi- Airijos žmonės dabar gyve- 
mą į savo vyriausvbę kad ši na atsiskyrėlio gyvenimu, 
nesutiktų su Rusijos preten- Kai Anglija uždėjo Airijai 
sijomis į Lenkijos teritorija, blokadą, daug airių, kurie 
Visa Lenkijos darbininkira dirba Anglijos fabrikuose, 
esanti nusistačiusi už nepri- jau nebegalėjo parvažiuoti 
klausomą ir demokratinę namo; bet jie galėjo nors 
Lenki ją ir prieš bolševikų telefonu susižinosi su namiš- 
diktaturą. kiais. Daoar gi Anglija nu-

--------  kirto ir telefonu su Airija
BELGIJA. susisiekimą. Mat, buvo pa-

Vokiečiai laukia invazijos, tilta, kad airiai šnipai teį
darytų tą pati. —Vokiečiai turi okupavę fonu informuoja savo na-

Reikia manyti, kad to ne- ; Belgiją, bet jų padėtis tenai triškius apie Anglijos karo
Pereito trečiadienio vaka akcininkai turės republiko- bus’ Amerikos žmonės ne šjaįs Mikais labai nerami. Iš paslaptis, o anie perduoda 
aS™?1 °^k?; įk i T?\'n* Um 8270 krauJ^ ir Pakaitą vienos pusės kas nakti vra tas paslaptis nacių smpams.

Willkie Mes Savo Partiją?

rą Amerikos žmonės turėjo nų ponijos mašiną. Jie o ne 3, LU pri3 aukiama alijantų inva’Jo?
aKltSa S S ,SnSka n ™ stirnas diktatorius įįalė- taMSiSS
atėjo tokia žinia. partijos pontisą n nominuos t diktatoriai Tai butu ffiu ir amerikiečiu armiios*
, Re.Publl.k?.nV...P?!tlJ°s U3’ t’kjiems priimtiną kandi- rįarsakoma trattedija-vie'- SV™ ™ "SvtSSi
aas vvenaen vvniRie atsisa- aatą. n_ k nehai<niį hutu na T T*
kė statyt savo. kandidatūrą Išrodo, kad taip ir bus; ' raošta dirva kit^i ir da bai ka ’ kad vokiečiai karą
Jungtinių Valstijų preziden- išrodo, kad oabar turės eali-sesni3m karai. vadovybė stenriari nepri-i . v
to linkimams Tuoj po to ra mybės laimėti Mr Dewey_ wiMtie pasitrau k į m , , y“vo k£Xiu prie k?? J««ro Pramo-
dijas ir spauda davė pa.n. slidusis New -orko valsti- reiškia namus šansus demo- įmonių, kad neužsikrėstų kain^valSybės^daldkS 

apie 100,000 anglia-

ANGLIJA.

Įstatymas prieš streikus.
—Anglijoj išleistas įstaty- 

, . _. . mas, kad streikas karo metu
jau pralaimėjo. Todėl nacių yra vajgtybės išdavimas ir

. .... ti i -x - , . reiškia naujus šansus demo- zniGnil
Wdlkie pareisKimą.- Be ki_- ,os gubernatorius, ->et jis ar kratams — žinoma, jei pa deferizmo dvaria
ko, Willkie pasakė: kitas toks laimės — nebus ętarįejį nebus akli užsispy- _______________

“Mano įsitikinimas buvo skirtumo, nes tai bus laimė- rėliai; jei imas demokratus dalyti viską, kad iie nelai- kasiy’ ku?e iki .šiol streiką- 
toks, kad partijos kopAcnci- jirnas tik reakcinių republi- neims viršų garneiinio tipo metu. Wendell Willkie juk vo, nutarė streikų baigti ir 
joje negali būt nominuotas konų masinos. Jie nelaimės vadai. Jei savo laiku Teddy bandė tuos storažievius re- RG^fi i darbą. Jų ginčą su 
l'oks republikonas. negavęs tik vieno dalyko — pažan- Roosevelto “bulmuzeriai” formuoti — liūdnomis pase- daibdaviais spręs tam tikra 
bent tulu vidurvakarinių giuiu Amerikos žmonių. A- apjanidė republikonus —da komis. Galu gale ir jis įsiti- komisija. Anglijos spauda 
valstijų balsų... Tuo būdu aš menkos pažangieji žmonės par oatj ga]j padaryt Wiil- kino. kad iie nereformuoja- to streiko kaltino bolse- 
tiksliai ėjau į isconsiną. da neužmiršo tos masinos pje jr :0 šalininkai. Štai ko mi. Fašistą gali reformuoti vikų pusbrolius trockistus.

Chicagos McCormic- tik grabo lenta. Bet nesinori tam tikėti, nes
... ___  štai dėl ko jis drąsiną: Tegul ii darys savo— trockistų Angų 101 nedaug ir

sistatymą uz visokį pašiau strrajį, su o gražiais paža- tviskius, kad Willkie “ke- Amerikos žmonės, kuriems netun darbininkų umjo- 
kojimą karui sutrumpinti ir dais ir visai nelemta tikrove. ]jaus vienas.” Nenusigąskit, rupi giedresnis rytoius, da jose įtakos, 
laimėti... Jie tikrai nebalsuos už re- berneliai, turėkite viltį, kad karta renublikonu partijai

Žinoma, Wisconsino re oublikonus. Jei ir butų taip. mes laimėsime... ' i galės išrašyti balotinį “vilko 
publikonai Willkie neparė- ka pranašauja McCotmicko Amerikos žmonės turės bilietą.” G. D.
mė ir iš to jis supratęs, kad “Tribūne." kad Willkie ke-
jam nėra vilties laimėti. liaus pas demokratus — kar- 

Willkie todėl patarė savo tu su juo keliaus ir tukstan
šalininkams nutraukti veik- čiai republikoniškų libera
lą už jo kandidatūrą ir re- ’ų. Nei McCormick. nei kitas 
publikonų konvencijoje ne- toks republikoniškas kieta- 
minėti jo vardo, kaip kandi kaktis jų nesulaikys, nes A- 
dato. Šeip Willkie da ketina merika da neturi jų dikta- 
dirbti už partijos reforma- turos.

! vimą ir kitus ragina daryt tą Budinga ir tai, kad reak- 
patį. Girdi: ciniu republikonų laimėjimu

' “Aš tęsiu savo darbą už labai džiaueū’si toks fašisti- 
i tuos įsitikinimus ir tą politi- ris apuokas, kaip Gerald L. 
ką, už kuriuos aš kovojau K. Smith. Tas žmogelis darė 
per visą penkmetį.”

Willkie tęs darbą, gal tą 
patį darys ir io šalininkai, 
bet jau dabar jie yra pralai
mėję. laimėio republikonai 
storžieviai, su McCormic- 
kais, Patersonais ir net Ge- 
lald Smithaįs priešaky. Pa-

I statieji džiūgauja. Bet tame mas yra laimėjimas America 
džiūgavime jaučiama ir First fašistams, bet tik laiki 
stipri baimė. McCormacko nas laimėjimas Butų tikrai 
leidžiamas Chicagos “Tribu- liūdna, jei lapkričio mene 
ne” sako: syje musu šalies žmonės ati

“Willkie kelias jau aiš- duotų savo bulsus už Mc 
kus. Niekas nenustebs, jei Coimicko k ndidatą. Tai 
dabar Wilikie atvirai pasi- reikštu pradžia pabaigos— 
sakys už Rooseveltą. Repub įsigalėjimą fašizmo ir su 
likonų partija niekada nėra trempimą žmonių politinės 
turėjusi prisirišimo iam, nei- laisvės, taipgi jų ekonomi 
gi jos nariai mano. kad butu nių laimėjimu. Grižtų “Hoo- 
kuo nors jam skolingi. Jei verio viešbučiai,” siaustu 
Mr. Willkie užsimanys ke- da negirdėta reakcija. Net 
liauti, iis keliaus vienas.” labai naivus Amerikos libe- 

Taigi, truks ar laikys, re- raiai susilauktu “raudonu

kad patirti, ar tos valstijos duotus prezidentus — Har- 
republikonai rems mano nu- dingą ii Hocveri, vpač pa- i-flc-

viską, kad Amerika nepadė
tu Angliiai ir kad laimėtų 
naciu Vokietija. O dabar iis 
sako: Wisconsino nomina
cijų balsavimai “vra didelė 
pcigalė America First žmo
rems.

Tiesa. Wi’lkie pasitrauki

Todėl

Dora ir tvarka, tai dvynukai.
Simmons.

U KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA MOTINOS DIENAI 

Užrašytai Jį Savo Mamytei

PAAIŠKINIMAS.

Motinos Diena šįmet pripuola gegužės 14 d. Kiekvie
nas geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo mo
tinai kokią nors dovaną. Jeigu jūsų motinėlė da neskaito 
“Keleivio.” mes patartume užiašyt jį jai kaip dovaną 
?»:otinos Dienai.

Prašom prisiųsti mums jos pavardę ir adresą, pridėti 
.$2.50 ir paaiškinti, kad tai yra motinai dovana. Musų 
?dminist>acija nusiųs jai apie tai pranešimą ir pasvei
kins, kad ji turi tokį gerą sūnų ar dukterį. Ir siuntinės jai 
“Keleivį” apskritus metus. Tai bus jai maloni dovana.

“KELEIVIS”
C36 Broadivay, South Boston, Mass.

i
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Airija-Išdavystės Ir Fana
tiku Neapykantos Šalis

nacių šnipų ir airių sabotaž- 
ninkų gūžta! Savo tranzak- 
cijas jie atlikdavo labai gud
riu budu. Nors policija jau 
žinojo, kad tą restoraną lan
ko šnipai ir sabotažninkai, 

paliekamos

Amerikos Bombos Europoj

—Tegul bus pagarbintas, ėjęs iš lietuvių salės sugriu- 
Maike! j vo.

—Labas, tėve, labas! Kur —Aš. Maike, ne daktaras,
taip žengi? tai negaliu pasakyt, ar musų

—Tavęs jieškau.
—O kam?
—Neriu paklausti, ar tu 

r.eapsiimtum priimt zakris
tijono službą.

zakristijonas sirgo, ar ne, 
ale blaivininku susaidė da
bar nutarė jieškot kito zak
ristijono. Taigi valuk to aš ir 
atėjau tavęs paklausti, ar tu

.. .. j . , kad jame yra ,--------
III. .Ainjos vandenyse. Anglų ailiškų •‘lepUblikonų" su

Po to kai Airijos vvriau- ?’?’!! TF6“ <??i,nv? sust rinktos žinios ir šnipų 
ro to. Kai Ainjos vynau ke ka(j Ainjon įs nacių sub- hpi ninirai

sybe nepaklausė Jungtinių marinu iaįDįnami Šmitai ^trukclJ(? ?ei PmiSai’
Valstiiu vvriausvbės ir neiš- '2, - a? , *1?. kaip ir kur?vąisujų yynausyDes ir neis Taip bUVo Bantry įlankoj ir „nlian i»- „asi
vijo Vokietijos ir Japonijos ilė - kit f patir. įmta. u(?liau s**11 Pasp
atstovu-šniuu An^liios vv- i j T- - • • r • rodė štai kas: restorano. 0 7 šnipų, Anglijos v y u tie smpaj su savim «Un<st»meri»i” imdami už musy be nutarė .uždaryti at- atsigabena radijo aparatus. kostumenal >^4.™ na
riams savo rubežius. DelIto: gjnklų> amunicijos fr> žino

įn-
bet

—Ar tėvas jau rengiesi i negalėtum tą pleisą užimti? ra 
kunigus eiti, kad zakristijo-į —Ne, tėve. 
no jieškai? —Tai kibą tave pikta dva-

—Ne, Maike, aš į dvasiš- šia apsėdo, kad tu bažnyčios 
ką stoną jau netinku, ba bijai! 
perdaug svieto matęs; anot- —Klysti, tėve. Visų pir-
tos žmonių pasakos, esu gu- • ma. aš bažnyčios nebijau. 
Įėjęs ir ant suolo ir po suolu. Antra, pikta dvasia negali

—Ir prie to da belangėj *Įian?s apsesu 
esi sėdėjęs... dvasios VIsal nera

nes x_l_i__
IOK.1US

per kurį laiką kelta dide 
lis riksmas. To riksmo buvo 
ir Jungtinėse Valstijose. Rė
kė airiai “oldtimeriai” ir kai 
kurie politikieriai, norėdami 
pasigauti airių balsus. Jie 
sakė, kad Airijai daroma 
“nepateisinama skriauda.”
Juk De Valeros vyriausybė 
padariusi viską, kad išlaiky
ti ir “griežtą neitralumą” ir 
neleisti svetimų valstybių 
agentams šnipinėti. Bet ka
žin kodėl tie Airijos teisin- 
tojai greit nutilo. Tik vienur 
kitur da pasigirsta reti bal
sai, teisiną Airijos rolę.

Tai dėl to, kad tie “nu
skriaustos” Airijos gynėjai 
žinojo kitą dalyką. Kiek tai 
liečia Angliją, jos atžvilgiu 
Airija nebuvo ir nėrė beša
liška. Da pirmojo karo metu 
Vokietijos šnipai Airijoj tu
rėjo plačią dirvą. Bet kaize
rio Vokietijos šnipai buvo 
tik amatoriai. palyginus juos 
su nacių Vokietijos - šnipais.
Naciu Vokietija turi dau
giau ir gudresnių šnipų. Pa
galiau, nacių Vokietija ge
riau išnaudota airių neapy
kantą Anglijai, o per ją ge- sįos vyras.

dalimi net Jungtinėms 
Tautoms. Faktai kalba už 
save, ir štai jie:

Savo geografine padėti
mi Airija vra labai paranki 
dirva nacių šnipų veiklai.
Airija guli netoli Anglijos ir 
iš Airijos kalnų lengva ste-

mą. pinigų. Tuo labu jie ap
rūpina sufašistėjusius airius 

reikalinga•rei

—Maike. nereikia visko 
prisiminti, ba iš to nebus nei 
dūšiai išganymo, nei kunui 
garbės. VV>flĮ

—Tai kodėl tėvas jieškai 
zakristijono?

—Čia, Maike, yra tokia 
rokunda, kyi daug kalbėti 
nereikia, ba kai bedieviai iš
girs, tai pradės iš to biznio 
juokus daryti. Bet tau aš ga
liu šitą pripotką pasakyti, 
jeigu prižadi, kad niekam 
neišplepėsi.

—Tėvas žinai, kad aš lie 
žuvauti nemėgstu.

—Olrait, Maike, jeigu 
duodi žodi. kad pletkų ne
bus. tai pasakysiu, kodėl aš 
jieškau kandidato Į zakristi 
jonus. Kaip dabar nespakai 
n i čėsai ir daug gerų žmonių 
numiršta, tai musų Ščeslyvor 
Smerties Susaidė pastanavi- 
;’o užordeliuot calunavas mi 
šias su adzekvijom už mirų 
šiųjų dūšias. Ir pastanavijo. 
kad visi vargonizacijos 
membeįiai susirinktų su pil 
r.om brostvom, kaip to rei 
kalauia musų susaidės kons
titucija. Taigi taip viskas ir 
stojosi, kaip buvo pastana 
vyta. Susirinkom visi i baž 
ryčią šventą, susėdom į lom 
kas ir laukėm cibuliamų iš
kilmių. Atėjo čėsas žvakes 
uždegti. Išėjo iš zakristijos 
zakristijonas su degančia 
meškere ir pradėjo deginti 
žvakes. Ale negali Į žvakę 
patropyt.

—Kodėl?
—Nežinau, Maike. Nepa

taiko į žvakę, ir dac oi. Kai 
tik kiša. tai vis pro šąli. A n 
degino šventam Juozapui 
nosį. Musų susaidės maršal
kai apsvilino vieną ūsą. An 
galo. Maike. eidamas pro 
didijj altorių tik kabariokšt 
—ir pargriuvo.

—Gal nesveikas buvo, 
pet pargriut ir sveikam naši 
taiko, tėve. Aš isykį mačiau 
kaip policijos viršininkas iš

Ketvirtas Puslapis

Oro bonJ.es šiame vaizdely parodo fašistu miestus, kuriuos 

dabar bombarduoja Amerikos orlaiviai, šiomis dienomis bu

vo subombarduotas vengru Budapeštas ir rumunų Buka

reštas. Tos vietos netoli nuo rusų fronto.

moka savo sąskaitas ir palie
ka pas kasininką nacių šni- 
oams reikiamas informaci
jas. arba nacių šnipai pas ją 
palieka instrukcijas ir pini
gus airių “republikonams.”

Aišku, tas šnipų lizdas 
buvo išdraskytas, buvo nu
bausti tūli “republikonai.” 
Bet jų vadas pabėgo. Tik vė
liau anglų slaptoji policija 
jį pagavo Ulsteryje. Jo var
das—Henry Lumberg, Dub- 

- ' lino-Belfasto greitojo trau
kinio tarnautojas. Niekas

ublikonus” 
aga.

Nacių Vokietijos šnipų 
veikla pasidarė taip plati ir 
taip įkyri, kad ne tik Airijai, 
bet ir Anglijai ji buvo atvi
ras sekretas — visiems žino
mas dalykas. Dėl to 1940 
gegužės mėnesyje pati De 
Valeros vyriausybė buvo 
priversta ką nors daryti.
Dublino policijai buvo įsa
kyta padaryti kratą Isėult nei manyti negalėjo, kad tas 
Gonne dvare, greta Dublino, žmogus tarnauja nacių Vo- 
Toji Iseult Gonne yra airių .kietijai. Jo tarnyba buvo 
“aukštojo luomo” Dubline menka, išvaizda taip pat ap- 
peteliškė ir paskilbusio ai- gailėtina. bet jis buvo Dubli- 
rių novelisto Francis Stuarto ne įsteigto šnipų lizdo gal- 
žmona. Jos dvare policija , va, “republikonas.” Kai an- 
rado daug “kompromituo- ’ glų žvalgyba apie tai patyrė, 
iančios medžiagos,” tarp ji pastatė jam sląstus. Suži- 
kurios buvo naciškas para- nota, kad jis buvo Dublino 
šiutas, naciškas slaptaraštis restorane ir, aišku, vežasi 
ir stiprus radijo ‘siųstuvas, instrukcijas. Belfaste, lipant 
Tai buvo įrodymas, kad toji iš traukinio, jis buvo suim- 
airių aristokratė turi ryšių su tas. Ir štai kas pasirodė: 
Vokietijos naciu šnipais. Ji Pas jį rastas slaptraštis su 
turėjo aiškintis kariuomenės instrukcijomis sekti Ameri- 
teismui ir buvo nubausta. kos kariuomenės veiklą ir 

Vėliau kažkur dingo jo- gauti joje naujų kontaktų. 
Matyt, pabūgo. Be kitko, prašyla: 

kad ir jo darbeliai gali būt 1. Duoti žinių, kiek Ame- 
iškelti. Sakoma, kad tas rikos kareivių randasi šiau- 
Stuart dabar gyvenąs nacių rinėje Airijoje?
\ okietijoj. Jis esąs tas gar- 2. Kaip į amerikiečius žiu- 
susis Berlyno radijo komen- ri airiai protestonai? 
tatorius, kuris vadinasi 3. Ar yra kokios galimy- 
“Lordas Haw-Haw.” Stuail bes užmegsti rvšius su Ame- 
biauriai niekina Angliją ir rikos kareiviais ir jų virsi

»put 
meažū

meDeu laivų juaejimą ir rcn^ra
informuoti Berlyną. 1939— I Bet tai nėra viskas. Tais Budinga ir tai, kad slapta- 
1940 metais anglai sudarė pat 1940 metais Dublino po- raščio autorius buvo airis 
specialų savo laivyno dalinį, licijai buvo įsakyta padaryti “republikonas” Sean Rus- 

—Todėl, tėve, kad tenai kurio pareiga buvo stebėti kratą menkos vertės ręsto- sėli. buvęs tos organizacijos 
nėra kas veikti man. Nuola- j naciškų submarinų veiklą rane. Pasirodė, kad jis yra vyriausias vadas. Russell da 
tos kartoti tuos pačius be
prasmius poterius yra ne tik
tai labai nuobodus darbas.
)et ir neišmintingas laiko 
eikvoiimas.

—Maike. tu kalbi kaip 
•ikras šliuptarnis.

—Čia ir vėl tėvas klysti.
Aš esu laisvas Amferikos pi 
ietis ir netarnauju nei Šiiu 

oui, nei kitiems.
—Maike. aš matau, kad 

u nori mane iš kelio išvesti.
Aš eisiu pas kle'boną pasi
klausti. kodėl Dievas neduo
da tau dvasios šventos.

—Iki pasimatymo, tėve!

—Tai kodėl tu nenori eit 
bažnyčion ?

ŠOVĖ MEKSIKOS PRE
ZIDENTĄ.

ŠĮ panedėlį tik per plauką 
lebuvo nušautas Meksikos 
"rezidentas Camacho. Jį šo-, 
ė leitenantas Kojas. Kaip 

:ik prezidento automobilis 
įtvažiavo prie rūmų, šitas 
’eitenantas atidavė jam pa
garbą ir pradėjo artintis 
rrie prezidento. Manyda
mas. kad iis nori ką pasaky- 
i, prezidentas sustojo pa
sukti jo. Eet leitenantas Ro- 
ias turėjo kitokį tikslą. Priė
dęs artyn, jis išsitraukė re- 
.olveii ir šovė tiesiai į prezi
dento krutinę. Laimei, ku- 
ipka nuėjo pro šoną, tik 
iramnšė prezidento apsiaus
tą ir liemenę. Šovikas taikė 
antrą šūvi, bet prezidentas 
tuo tarpu jį sugriebė.

Paklaustas, už ką jis pre
zidentą šovė, piktadaris at
sakęs: “šoviau už tai, kad 
prezidentas per Velykas ne
leido manęs bąžnyčion armi
jos uniformoj.”

Iš to matyt, kad piktada
ris yra bažnyčios auklėtinis. 
Žinios da priduria, kad prie 
io rasta ir fašistinės literatū
ros.

niiiRais:

nepagautas ir niekas nežino, 
kur jis randasi. Vieni sako, 
kad jau negyvas: antri— 
kad jis gyvenąs nacių Vokie
tijoje.

Šie pavyzdžiai yra tik la
šas juroje. Nuo 1916 metų 
pavasario, kada airiški “re
publikonai” stojo i ginkluo
tą kovą prieš Angliją, daug 
kas pakitėjo. Visų pirma, 
Airija turi 'nepriklausomy
bę; antra, uas airius “repub- 
likonus” įvyko didelių at
mainų. Gera dalis jų pasida
rė atviri fašistai. Jų religinis 
fanatizmas, maišytas su fa

šizmu ir kerštu, airių gyve
nime įnešė daug anarchijos. 
Airiški “republikonai” ne
sivaržydami tarnauja nacių 
Vokietijai. Ta žino anglai, 
ta žino ir pati De Valero vy
riausybė. kuri veltui kalba 
apie “griežtą neitralumą.”

“Republikonai” nuėjo taip 
toli. kad pradėjo terorizuoti

net savo organizacijos na
rius. nekalbant jau apie 
tuos, kurie priešingi “repub
likonams.” Bet apie tai kal
bėsime sekamą kartą. Bai
giant šį rašinėlį galima pa
žymėti štai kas: kokiu uolu
mu airiški “republikonai” 
tarnauja naciu Vokietijai, 
lodo šis pavyzdis. Kai buvo 
uždaryti Anglijos rubežiai, 
Anglijoj gyvenantieji Airi
jos kvislingai telefonu siun
tė informacijas saviškiams 
Airijoje. Negalėdama ki
taip pastot kelią tiems “re- 
uublikonams,” Anglijos vy
riausybė turėjo nutraukti ir 
telefoninį susisiekimą su Ai
rija.

Tai šitoks yra Airijos 
“griežtas neitralitetas,” kuri 
teisina De Valera. Ar De 
Valei a taip pat nori padėt 
nacių Vokietijai? Niekas to 
nežino, bet jau aišku, kad 
airiški “republikonai” jai 
padeda. Št.

ĮVAIRENYBĖS.

Štai
telefono operatorė 

sako:
'Jeigu jus galėtumėt pamatyt kareivius kem- 

jeigu pamatytumėt nors sykį . . . kas 
vakarą laukiančius eilės patelefo
nuoti namo, jus niekad nevartotu- 
met telefono be reikalo kol karas 
tęsis.

“Nes tas jūsų nereikalingas tele- 
fonavimas gal kaip tiktai ir nepra- 
leidJa jų pasikalbėjimo. 

“Atciminkit, kad Long Distance 
laidų yra nedaug, o daugiau įvesti 
jų dabar negalima.

‘Taigi prašom nevartoti Long 
Distance telefono tarp 7 ir 10 va
landų vakarais, kuomet daugiau
sia kareivių nori telefonuoti.”

NIW ENGLAND TELEPHONK AND TEIEORARH COMPANY

MJhiMuktUiiiiiti
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Žmonės sako, kad trušas 
esąs prastas kovotojas. Pa
matęs priešą, jis savo galvą 
kiša Į smėlį. Neteisybė, ir 
tas paukštis moka kovoti. 
-Jis spiria koja ir kaltais ge 
įą vyrą paguldo.

Mante Cassino vienuoly
ne, kurį sugriovė amerikie
čiai buvo priimami pernak
voti tik vyrai pakeleiviai: 
moterys neisileista.

Vyrai dažniausia skiriasi 
su žmonomis sulaukę 40-44 
metų amžiaus; moterys— 
tarp 35-39 metų.

tsiieid, Mu., ameriKo 
natr.s yra žinomas kaip “vė 
žiu sostinė.” Jokiam mieste 
jus nematysit tiek vėžių 
kiek Crisfielde.

Ir George Washington ii 
į Thomas Jefferson buvo ver 
gų savininkai. Bet mirdami 
jie paliko testamentus, ku 
riais einant jų vergai liko 

į laisvi piliečiai ir gavo pen
sijas.i

Popiežius Pijus. Dvylikta
sis yra 262-ras katalikų 
bažnyčios galva, popiežius.

Federalė vyriausybė yra 
stambiausias musų šalyje 
samdytoias-bosas. 1943 me 
tų gruodžio 31 dienos rekor
dai rodo, kad federalė vy
riausybė turėjo 2,811,931 
tarnautoją.

Los Angeles yra vieninte
lis Jungtinių Valstijų mies
tas. kuriam geriamasis van
duo pristatomas net iš Colo- 
rado upės. kurios tvenkinys 
randasi už 392 mylių.

Baltujii žmonių rasė suda-

ro apie trečdali viso pasau
lio žmonių, bet ii valdo de
vynis dešimtadalius viso pa
saulio.

Viena uncija radiumo 
j irmiau kainuodavo 3,500,- 
000 dolerių. Dabar ji kai
nuoja “tik” 700.000 dolerių. 
Tai dėl to, kad radiumo ga
myba yra gerokai padidė
jusi.

Jungtinėse Valstijose be 
jokio reikalo išeikvojama 
vienas ketvirtadalis viso pa
gaminto maisto. Gerą jo da- 
b išeikvoja išlaidžios šeimi
ninkės.

Sintetinei gumai paga
minti jau yra net trys tūks
tančiai įvairiu formulių.
ANGLIJA GAVO 38 LĖK

TUVŲ NEŠIOTOJUS.
Lėktuvų nešiotojai vartoja

mi kovai su vokiečių sub-
marinais.

Laivyno sekretorius Knox 
praneša, kad einant “lend- 
lease” įstatymu. Anglija jau 
vra gavusi 38 lėktuvų nešio
tojus. Tie lėktuvu nešiotojai 
išimtinai naudojami tik ly
dėjimui konvojų — kovai 
orieš nacių Vokietijos sub- 
marinas.

Knox da pasakė, kad be 
tų lėktuvų nešiotojų. Atlan
to ir Ramiajam vandeny
nuose yra vartojami kiti 50 
’ėktuvų nešiotojai.

Tos nusies lėktuvu nešio- 
ojas kainuoja 11.250,000 
dolerių. Aprūpintas lėktu
vais, maistu ir kuru jis dau
giau kainuoja.

Aukokite Raudonajam 
Krežiui. Reikalui atėjus, jis 
"adės ir musų broliams Lie
tuvoje.

O
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Ką Laimėjo Churchill?
Kovo 30 d. Anglijos par- tijcs ‘‘seną dalybą.” 

lamentui teko balsuoti vy- šis klausimas dabar intri- 
riausjbei pasitikėjimo klau- guoja Anglijos darbininkus, 
simą. To reikalavo pats Pasigirsta vis dažnesni ir 
prcmjeias Churchill. Jis bu- c aršesni balsai už nutrauki- 
vo nusistatęs rezignuoti, jū mą “nacionalės vienybės” 
atstovų rūmai neištrauks pakto. Mat, karui prasidė- 
viencs pataisos iš švietimo ’rs. Anglijos politinių parti- 
1 iliaus. Tą biiių siūlė Chu;- jų vadai nutarė padėt į šąli

rodo, kad Anglijos atžaga-1 
reiviai nenori atsižadėt se-i 
novės. Jei taip, tai koks da
bar išrokavimas su jais tai
ko’c g' vtnti?

Gera da’is Daibo Partijos 
žmc i” sako, kad nėra jokio 
išro’ a imo. įeikia mesti į 
šių’ ’1;> na “nacionalės vieny
bės” j aktą.

Iri r’ ininkams pritaria 
rcia dab’s i vidurinės kla 
sės žmonių. Anglijos smul- 

-s ir lauko 
andien neša

thillo vyriausybė, bet atsto- savas politines programas ir k,i?,-s s’in;rj4 
vų rūmai nutarė ji pataisyti, da inai net ekonominius rei-

'■i mote ims NuUiU žiūrėti y, vftis
Aiaspat ai- f“.*®-rie’r snin r to ars sulaukti

Pataisa siu
mokvto’oms toku*o p<*t. «i- , c?. •* . - x.~igas, kokias gauna vyrai mo- , ?ias-* ^įtarta t t įu }r p^f ra n, smu’kusis vers- 
kvtojai. ' j k aušimu, karo papildomien hrink?s yis dav?iau linksta

Kas čia blogo? Ar moteris Piie ( rgani uoto darbo,
mokytoja mažiau darbo at
lieka? Ar jai via

Nauji Klijai
Chrysler automobilių kor- 

poi acija pirm kiek laiko pa- j 
sisarrdė maliavų specialistą, 
S. Saunders’ą, kuris davė 
jai nemaža gerų išradimų.

Paskiausias ir, turbut, pats 
geriausias jo išradimas yra 
nairos rūšies klijai. Jie svar
bus tuo, kad pavaduos šriu- 
bus, kurie šiandien yra var 
tojami automobilių ir lėktu
vų gamyboie.

Jais galima suklijuot ir 
medį ir geležį. Paimama du 
šmotai geležies, aptepami 
klijais, paskui dedami į tam 
tiką spaustuvą ir paleidžia
ma elektros srovė. Už kelių 
minučių darbas baigtas. 
Kad ir didžiausiu kuju tos

miršta konservatorių parla
mentaras. Darbo Partija ne- CH’ -rhplo užsispyrimas

pigesnis |ęOntestuoja naujo jų kandi- šitą minti da paaštrins. Ne pragyvenimas, negu vynu jr yįe yer« 2Žkonser- taip ;au svarbu, kaip greitai
vatoiiai nekontestuoja Dar- bus j t m ėstis “nacionalės ge’ezies jau neatskirsi. Ji 
bo Partijos kandidatą. vienybe?” paktas; svarbu laikosi, kaip ir suvirinta ge-Į

Pas darbiečius dabar kįla tai. kad anglu visuomenės ležis.
, , , . • klausimas: ar verta tų varž- nuotaika kitėja, kad vis di- Nauiieii kliiai vra žino-j
kolega vvias mokytojas. Pa- tŲ laik is? Ar konservato- desnės minios pradeda mi kaip “cvcleweld” klijai.' 
gahau, čia buvo tik vidaus riai kurie -io karo m yra orientuotis į naują ir sotesnį Jie dabar vartojami lėktuvų, 
klausimas, neturintis nieko kbai diskredituoti ir rinki-rytojų. gamyboje. Tos lėktuvų da

mų metu daug pralaimėtų—j Tuo žvilgsniu ne tiktai į-VS. kurioms sujungti reikėjo 
ar po šio karo jie nenorės da ĮChvrchiH, bet visa jo parti- sriubų, dabar sujungiamos 
karta stvertis senų metodų? Į ja daug pralaimi. klijais. Lėktuvų gamybos

Visi iki šiol žinomi faktaiI St Strazdas, specialistai sako. kad šiam
. , ... ■ karui pasibaigus, Saunders’n

mokytojui?
Nieko panašaus! Kai ku

riais atvejais moteris turi 
didesniu išlaidu, negu ios

Išteisintas Čali Čaplinas Džiaugiasi

šio vaizdelio vidury yra čal: Čaplinas,

kartus nemorališkai išnaudo jo. Bet teisme buvo parodyt?., 

lu ir su kitais vyrais. toiil Ča'i Čaplinas buvo išteisintas.

ndė kad jis ją nugirdęs kelis 

kad ji turėjo tekių pat reika-

bendra su karu. Be to, parla
mente niekas ir negalvojo, 
kad reikia atstatydinti Chur- 
chillo vvriaftsybę.

Vis tiktai. Churchill užsi
spyrė ir gana. Jis reikalavo, 
kad parlamentas pareikštų 
jam pasitikėjimą ar nepasi
tikėjimą. Darbiečiai bandė 
jį atkalbinti nuo to žygio. 
Tą patį darė ir dalis konser
vatorių.. bet jis nenusileido. 
Konservatorių partijos tūzai 
tuomet stvėrėsi vadinamojo 
“steam roller” — griežtos

Įvairios Žinios.
KAS DAROSI HORTHY 

VENGRIJOJE.
VALIO! NEW YORKAS 
TURI KETVERTUKUS!

Amerikos garnys apgynė 
savo unara. New Yorko gy-

. kli jai bus naudojami ne tik 
plieno, bet ir medžio gamy
boje. Naujieji automobiliai 
busią ir lengvesni ir gražes
ni, o kartu gal da ir stipres
ni už tuos. kurie buvo gami
nami prieš karą.

Iš ko naujieji klijai vra
ventojas Harry Zarief su są- įminami, neskelbiama. Da 

susilaukė ketver- bar vra karo metas ir v1^vo žmona
tukų — trijų mergaičių 
vieno berniuko.

Dėdės Šamo garnys juos 
pristatė truputį pitma laiko, 
bet visus sveikutėlius. Moti-

:r laikoma karo slaptybe.

NUMATO STOKĄ 
ANGLIŲ.

Washingtono žiniomis, ry

VISKO PO BiSKJ.
Per 3.357 metus tik 227 

taikes metai!
Mes gyvename laba j* ne*-i 

ramiame pasaulyje; jame’ 
daugiau blogo, negu 
Vieno rašytoio apskaičiavi
mu. nuo 1496 metu prieš 
krikščionvbės erą, iki 1861 
metų krikščionių eros. buvo 
3,130 karo metu ir tik 227 
taikos metai. Gi nuo 1861 
metų kasmet buvo karai— 
jei ne viename, tai kitame 
kontinente. Dabar paskai
čiuokite : iš 3,357 metų buvo 
vos 227 taikos metai!

Pasaulyje nebuvo ir nėra 
ramybės.

ir draugiška, myliu ramų gyvenimą, 
i Atsakymą duosiu tik tam, kuris para- 
: šys viską apie save ir prisius štampų 
j atsakymui. Girtuoklių ir ant juoko 

_ .. i, - ■ prašau nerašinėti. (16)Pajieškau pusbrolių Baltramiejaus r \Jrs Grigienė
ir Motiejaus Pečiulionių, kilusių iš , p o Gen į^, ^grQ<;kl N y 
Pihonos kaimo, Pakuonio parapijos,
^Suvalkų krašto. Jie patys arba kas .----------------------------------------------------
juos žino, malonės pranešti man .iii 
adresus. _ (17)

Jurgis Ccpulionis,
130 Bellevue avė., Montello, Mass.

FAJIESkOJiŠSA)

Nuo 16 iki 18 metų ir daugiau Ame
rikos lietuvė, svorio apie 135 svarų ar 
daugiau, sentimentališka ir sveika, 
mylinti sau šeimynišką gyvenimą. 
Meldžiu rašyti ir savo paveikslą pri- 

Pajieškau Onos Jakavičiukės, Stak- [ siusti. Iš Kanados ir Califomijos ne- 
ėnu kaimo. Tryškiu oaraDiios. šiau- rašykit, taipgi nerašykit vyrai ir tosmenų kaimo, Tryškių parapijos, Šiau 

lių apskrities, ir Onos Čepaitės, Norr. 
šunų kaimo Kuršėnų valsčiaus, Šiau- 1 
lių apskr. Jos yra ištekėjusios bet jų Į 
dabartinių pavardžių nežinau. Norė
čiau susirašyti ir su kitais giminėmis. . 
Aš esu Stanislava Puš!aitė-Witkows- ; 
kienė. Mano adresas toks:

1907 State st., Schenectady, N. Y. ;tinių agentūros praneša, 
kad Hitlerio legionai okupa
vę Vengriją. Prie vyriausy- 

instrukcijos: balsuoti už pa- bes vairo buvo pastatyti 
sitikėjimą. Taip ir padaryta. vengriški kvislingai, bet 
Balsuojant sį klausimą, už apje admirolą Horthy ir 
Churchillo vyriausybę pasi- šiandien niekas nieko ne
sakė visi parlamento nariai, girdi. Ryšium su tuo pradė- 
isskiriant 23. jo sklisti gandai, kad toji

Tuo budu Churchill lai- okupacija buvusi tik monas; na, 21 metų amžiaus mote- 
mėj’o, bet kartu jis ir pralai- jos prašęs pats Horthy, ^s- pasveikusi.
mėjo. Ne tik darbininkų ir norėdamas ištrukti nuo at- Zarief yra Columbia ku šauti anglių, 
liberalų spauda dabar kriti- sakomybės prieš Jungtines Broadcasting sistemos mu- 
kuoja premjero užsispyri- Tautas. ; zikantas, smuikininkas; jo
mą, bet tą pati daro kai ku- Amerikos vyriausybė ra- žmona — buvusi šokėja, 
rie konservatorių laikraš- gino vengrus priešintis oku-į _________
Čiai k -i i vr nacijai, bet ir Ji nutilo, o iš j JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Ne be reikalo. \ įsų pirma. Vencnjos dabar negauna-
atsisakymas mokėt lygias ai- raa jokių žinių, 
gas moterims mokytojoms ---------------

Ilgiausias geležinke lis.
Ilgiausias pasaulio geležin- 

tinėse valstijose šią vasarą kelis yra Leningrado-Vladi- 
ir ateinančią žiemą bus sun- vostoko geležinkelis; jis tu

ri 6.287 mylių ilgio.

Pajieškau brolio Liudviko Palu
binsko; jis kilęs iš Anykščių vals
čiaus, Kurklių parapijos, Maigių kai
mo. Alano vyras mirė, o vaikus paė
mė armijon; aš palikau viena. Pra
šau jo paties ar kas anie ji žino pra- ; v ;#*■,*»;© | 1 *•»•;»<

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

750,000 NACIU GINSIĄ 
VAKARUS.

iššaukė visuomenes nepasi
tenkinimą. Kodėl toji nely
gybė lygiose pareigose? An
tra. kodėl dėl tokio, paly
ginti. menko dalvko Chur-

REPUBLIKONAI SUSI
PRATO DEL KAINŲ

KONTROLES.
Kongreso priemenėse da-

chiH reikalauja balsuoti pa- romi savo rūšies “betai.

Namų fronte daugiau su
žeistų, negu karo laukuos?. Z1.a
—Darbo sekretorė Perkins 
praneša, kad nuo to laiko, 
kaip'Amerika pradėjo ka
riauti, kasdien iš darbo išlie
ka apie 180.000 sužeistų

Šimtai bilionų čekių. 
Kaip ilgai vienam žmogui 

Landono informaci jomis, imtu. kol Jis po vieną 
naciai yra sutraukę 750.000 skaitytų bilioną? 
kariuomenės į vakarus, kur
yra numatoma alijantų inva-

RUSIJOJ ŽUVO 537,160 
VOKIEČIŲ.

Maskvos apskaičiavimu, 
darbininkų. Dėl susižeidimų Per 2kiečiai nete-

sitikėjimą jo vyriausybe? Esą, atstovų ir senato rūmai musų šalies pramonė per'ko Rusijoj 537,160 kareivių
Churchill vra konservato- be ginčų priims rezo- ’ metus netenka 270,000,000 AMERIKONAI BOMBAR

DAVO BUDAPEŠTĄrių partiios narys jos vadas Huciją, kuri kainų kontrolę darbo dienų. Bendrai, namų 
Gi toje partijoje kyrauja da PratSs d,a metams laiko. Da- fronte daugiau žmonių susi 
seni prietarai Pasipūtęs lor- lykas toks, kad republikonai žeidžia, negu karo laukuose.

jau “susipratę.” Artėjant Ir daugiau užmušama. Karo i '“”rl'J^!ari)uvo'nu-prezidento rinkimams net Darbų Tarybos informaci-į Ižkę iš Italijos ir smarkiai 
uoliausi kontroles priešai jomis, nuo karo pradžios iki, bombardavo Vengrijos sos 
vis labiau bijo infliacijos, šiol Amerikos pramonėj bu- t;np
Girdi, kuo jie aiškinsis pilie- vo užmušta 7,500 žmonių ę K
čiams, norėdami patekti Į daugiau, negu karo fron- 
Kongresą ar kitas valdvie- tuose.

dus ar kitoks didikas ir šian
dien Į moterį žiuri, kaip į že
mesnį sutvėrimą. Tai yra 
mišinys bažnyčios ir anglų 
aristok r a t i j o s prietarų. 
Jiems dabar nusilenkė toks 
žmogus, kaip Churchill. Nu
silenkė nežiūrint to, kad ge
ra dalis pačių konservatorių

Užpereito panedėlio naktį

RUSUA.

su

tęs?
Nors kainų kontrolė ne

ba’savo už patašą^ Tai, anot daug padeda, bet visgi ji 
ruso. “byt po šernu.” ir baig- padeda. Jei nebūtų tos kont- 
ta! Bet kaitų tatai rodo ir rolės, kai kurias prekes šian- 
kitą dalyką — Anglijos kon- dien negalėtume įpirkti. Pa- 
servatoriai nieko neužmiršo vyzdžiui, už kai kurias lubų 
ir taip pat nieko neišmoko! neturinčias daržoves šian- 
Tai rodo. kad ir no šio karo dien reikia mokėti pasakiš- 
jie norės palaikyti torių par- kas kainas.

Molotovo prižadas.—Mo
lotovas pareiškė Rumunijos 
(žmonėms, kad rusų armija 
! priversta eiti jų žemėn vien 

Rytu Indijoj dabar eina tik karo reikalais; rusai ne-

INDIJOJ EINA SMARKI 
KOVA DEL BAZIŲ.

smarkios kovos dėl Kohi- 
mos. kur alijantai turi įsitai
sę stipria papėde savo veiks
mams.
kakbai

liesią nei Rumunijos terito
rijos, nei jos santvarkos. Bet 
tas pats Molotovas nesenai 

Janėnai pradėjo at-įsakė. jog prasižengimas ir 
Kohimą ‘atakuoti, beprotybė yra kariauti prie

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui draugo nuo 

50 iki 55 metų amžiaus, kuris nevar
toja svaigalų ir gali duoti moteriai 
gerą gyvenimą. Aš esu laisva, graži

moterys, kurios turi daug vyrų.
J. B. L., Box 1, (18)

15 Ten Eyck st.. Brooklyn, N. Y.

Norėčiau susirasti sau mylimą 
draugę apsiveJimui. Gali atsišaukti 
panelė ar našlė be šeimynos, kad tik 
gerai išrodytų ir mylėtų gyventi ant 
ūkio. Aš turiu nuosavą nkį ir man 
reikalinga šeimininkė, r.es vienam ir 
nuobodu be draugės. Nebijokit, kar
vių melžti nereikės. Aš esu pusamžis 
vyras ir gerai atrodau; 5 pėdų 6 co
lių, sveriu 175 svarus. Daugiau žinių 
suteiksiu per laišką. Prašau su pir
mu laišku prisiųsti ir atvaizdą; jei 
rcikalausit, sugrąžinsiu. (15)

G. P., Box 248.
Flemington, N. J.

Farmerys pajieško našlės, tarp 40 
ir 50 metų amžiaus. Galėtų būti kad 
ir su vienu vaiku, bet turi gerai atro
dyt. Ch. Pauža, (15)

■ Rt. 1, Box 280, Kiiligly, Conn.

Vienutėmis suskaityti v; 
sa bilioną — sunku ir nedė-i 
kingas darbas, geriau to'r - 
darykite.

Bet štai. Jungtinėse Vai 
rijose kasmet banku' perle:-i 
džia kelis bilionus čtk’u — 
už didesnes ar mažesnes su
mas. Pavyzdžiui. 1941 me
tais federaliai rezervo ban- 
kai iškeitė 362,093,173?' 
čekiu ’

Atsilikusi valstija.
Mississippi valstija skaito 

roa labiausia atsilikusi vals
tija. Visos kitos valsti jos ja ; 
senai turi darbininku sp- 
draudos įstatymus, bet ?vris- 
sissippi valstija da neturi.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės garbintojų iki pst krikščionių gadynės.

Užsisakykite Lithuanian BuUetin
Anglu kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
litiniai ed'torialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Dausr svarbių žinių iš p:rmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabaltį.
Lithuanian BuUetin stovi už Laisvą, Nepriklausomą ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje. Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—brošiūra apie Lietuvos santyk ius su Vokietija.
Ei d teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso 
Fabaičio. Metinė prenumerata—$5.00.
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Apie juos kas kart bus skelbiama spaudoje-

čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian Bulieten. 73 West 101-th strcet, New York, N. Y.

Vėliausios žinios sako. kad bitlerizma, o šiandien jis ka 
anglai su indais tas atakas riauja. Tai ko vertas Molo 
atmuša, bet japonams atei- tovo žodis?
na vis daugiau sustiprinimų - . . ———t——------------
iš Biuroos ir kova kasdien Parsiduoda Farma.
darosi vis sunkesnė.

MASINIAI AREŠTAI 
BELGRADE.

Pereita sąvaitę Jugoslavi
jos čėtnikų vadas gen. Mi- 
chailovičas smogė skaudų 
smūgį naciams Belgrado 
priemiesty. Naciai okupan

Farma grerai įtaisyta, 250 akru že
mės, ir žemė lygi. be akmenų ir be 
kalnų, viskas gerai auga, yra ežeras, ' 
didelės banės ir 11 kambarių namas. ' 
tik gyvenk ir norėk. Sveiki žmonės ' 
gali pasidaryti trerą gyvenimą. Aš 
sergu ir mano pati serga, dirbti nega- , 
lim, todėl parduodam. už pusę kai- ; 
nos su visais gyvuliais ir mašinomis, i 

Stanley Skabicki, (16) j
R. P. Nr. 1. Honesdale. Fa.

Petronėlė Lamsargienė
____________v . ________ ____ ____ Užlaikau visokią vaistų nuo rožių,
tai no to areštavo tukstan-ta&u Galingą
čius Žmonių Belcrade. I nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius

nesveikumus, krcipkitėa, duosiu 
patarimo ir busti patenkinti 

PET. LAMSARGDCN®

gerą
(-)

1814 9. Water $L,

FARMA PARSIDUODA.

ANGLAI NETEKO 96 
BOMBANEŠIŲ.

Arrln karo aviacija dau
žė vokiečiu industrijos cent- 125 akrų žemė”. 8 kambarių namas
rą Nurembergą. Puolimo !r kiti..trob<.s;a • arkliai, vištos 1 , ir mašinerija. T < mylia nuo dirbtu-metU anglai neteko 9b boro- viu. Kaina $3? ■: P'isę jmokėt. Ra-
banesių ir apie 1,000 laku- A , lis <15>
nų. I % Koyderos Hotel, Saratoga, N. Y.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE O I 
SHAMPOO
laHarvtan iš 
io Castile moilo
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir Viso
rius kitas nešvaru
mus ir sustiprina 
•da. 5<»c. už hnnka

ALEXANDER’S
REURESHING

HAIR 
TONIC

Aliejų ir Odą Gydančių Vai<f» j
.Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl : 
niauku šaknims ir Odos gydymui 

i 50 centų už bonką.
Pasižymi savo gerumu Prisiun- ( 

j visas Su- ‘
; vienytų Valstijų.

ALEXANDF.R’S CO
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS

i

Sveikata—Brangiausi*! 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių li~u Šaknimis 
Augmeni ois, Žievėmis žiedais. Sėk
lomis ir lapais. .Joje telpa 311 vardą 
visokių augalų lietuviškai, angliška’ 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kok as 
ligas gydo ir kam reikia varteti 
i Prašau iš Kanad'vs štampu nesiusti 
Kanados doleris dabar tik 80 centų 1 
Kaina su prisiuntimo $1.00 Tinigus 
geriausia siųst, M. ney Orderiu, arbt 
t opierinj dolerį laiške Adresas;

PM I. MIK M. VI SKAS
110 Athcns Street.

SO. BOSTON. MASS

Seriosė* S.ir’nriu tinyčiv

^petingai dabartinės kriti-’., ijtiea g«Jyi*.-)c kiekviena* turėtų 
perskaityt. Ore tik tada £*■«• aiškiai at prasti (Urvo kūrimą.

Knjga didelio formaio, ton 271 paalapį. Kaina p< ni—cs apdarais 
— 1 •"!», audimo apd. -$1.26. Piniguti 
artu, “M .nėr Orderi" Arti

galima siųsti 
kuoku aek.neiui:

popierini dolerį

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Karas Eur°poi
itus paaauue

7HI
Jei norite žinoti apie karą ir kitus įvykius, tai skaitykite "Naujienas*’.
‘'Naujienoj” yra pirmai ir didžiausias lietuvį dienraštis Amerikoje.Užsirašykite “Naujienas” iiandien. Naujiem] prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- cagą), $6.00. Cbicagoje ir Europoje fSOOl 
Money Orderį ar čekį siųskitei
“NAUJIENOS”

1739 South Halsted StreetCHICAGO, ILLINOIS
fas/poi/.i/znu/ kopiją patiųtimt

I r
i
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Tinkamos Smulkmenos Pagražina Drapanas

Sovietų Rusijos Diplomatė
Moteris, kuri drįsdavo 

kritikuoti Leniną.
Aleksandra pasiliko jam iš
tikima ir pradėjo reikalauti.

Susin-ižinkime su Aleksan- kad Leninas Jos vyrą paliuo- 
, , ., “ k- n . suotų. Leninas jį paliuosavo,cha Michailovna kollontai. , f g. • i5. . c,, ,. u.-.;. bet kartu paliuosavo ir ja iškuna. SUlino va dzia aan- svalbiį-pi£eigų. kurioše ji
i-iei. j;a p. ,e s- e , buvo pasįekus jau nemenkos 
opiausiu savo diplomatijos ^arKjg
reikalų vesti. Jos lankosna ’ Bujama Sovietų valdžios 
šiandien yra sudėtos Sovietų j j; daž„į ifetoda. 
Rusijos derybos su Suomija į0 j^niną ir drąsjai

AkksaPn‘n a- Koljontai kiitikuodavo jo politiką? 
šiandien via jau 72 metu Ponia Kollontai yra buvu- 
amžiaMs moteris. Turbut nė- si ir Amerikoje. Tai buvo 
ra pasauly kitos moteries, 1916 metais, da prieš Rusi- 
kuri turėtų tokią audringą ii jos revoliuciją, kuomet ji čia 
Įdomią karijera, kaip gospo- važinėjosi sakydama socia- 
ža Kollontai Kaip vienas listų susirinkimuose prakal- 
žumalistas pastebi, ji yra bas. Ji buvo labai gera kal- 
vienintelė moteris, kuri gy bėtoja ir graži moteris. Gra- 
vendama Rusijoj drįsdavo žios figūros, juodaplaukė 
kritikuoti Leniną. mėlynakė, ji žavėte žavėjo

Kodėl Maskva turi tiek vyrus. Būdama karšto budo 
daug ta moterimi pasitikėji- ir aistringa, ji greitai susi-. 
mo. kad tokiais neramiais jaudindavo. Sykį pamačiusi 
laikais pavedė jai spręsti streikuojančių darbininkų 
vieną aktualiausių Sovietų eiseną, ji sušuko: “Štai, žiu-! 
imperijos klausimų? rėkite, tai pradžia revoliuci

jos Amerikoje!” Bet vėliau.Kollontai turi tokio pasi
tikėjimo Kremliuje visų pir- geriau pažinusi Amerikos 

žmonių psichologiją, ji pa- Amerikos madų kūrėjai sako. kad šitie medeliai yra vėliausia iš Paryžiaus gauti madų pa

vyzdžiai. Francuzės moka gražiai pasipuošti, pridėdamos prie paprastų drapanų gerai pri

taikytų smulkmenų, kaip t;»s pačios materijos pirštinaitės, skoningai pritaikyta gėlė ir tt-

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo- 
ristika įr kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie ęyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveiažiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kar 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Micheisonas. Pusk 95. Kaina ••».••••••»... g5ct

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.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
! METU.

ma dėl to. kad .jau 13 metų k ; . nuomonę lr pasa.
neina Sovietų Rusijos am- R -Jungtinės Valstiio
basadores pareigas Stokhoi- &eVi™ * f n kud ii 71,3 vienintelė šalis pasauly,, ——------------------------------ ----------------------------------------
yra užgrudyta Rusijos revo- kuri stovi taip toli,nuo revo- motery teises su vyrais, ji Į vo Aleksandra Kolontai. Ir 
liucijos veteranė. į bucinio judėjimo. yra parašiusi knygą vardu • ji sukurstė Rusijos totorių'

Reikia tačiau pažymėti, Praslinko nuo to laiko “Laisvoji Meilė,’” kuri savo! moteris nusiimti nuo veidų 
kad ilgametė Sovietų* Rusi- apie 10 metų, ir Aleksandra laiku sukėlė nemaža triukŠ- uždangas ir išeiti iš haremų 
jos diplomatė nėra kilusi iš Kollontai atvyko Meksikon mo ir kritikos. Daug jos įdė i laisvę.
proletarų. Savo išsilavinimu jau kaip Sovietų Rusijos jų buvo inkorporuota į pir-’ Jos diplomatinė karijera. ti] 
ir manieromis ji priklauso ambasadorė. Tuomet ji vėl mutinę Sovietų Rusijos kon- prasidėjo 1923 metais, kuo-! pi 
aukštam rusų aristokratijos bandė aplankyti Jungtines stituciją. ! " *' 1 »-=-«— --
luomui. t Valstijas, bet tais laikais “Mes

JU OKAI.

p*vetel°’126
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. ** ...................................... ooc.
l-abr.i užimanti ir pamokinanti kny- rrr iu * t> * c
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. ALIM1GŲ L H.L.IBAI A5.

Si knygelė parodo, kodėl Romos 
BYLA DETROITO KATALI- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
ei’ cit cnr'i ai ISTHC išaiškinta visa jų bepatystės istorija,r».ę nė suciAtiijl.Alo. jog pasekmės ir doriškas dvasiškijos

Dalijant Detroito lietuvių socialia- nupuolimas, šią knyga turėtų per
tarus plakatus netoli nuo bažnyčios, kiekvienas vyras, tėvas ir
kunigo pakurstyti brostvininkai už- jaonikaitis, kūne geidžia, kad jų n»o- 
puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- ter,į^’ ^tycVtr^s, lr. ^ybniosios nepa
ilstai iškėlė užpuolikams bylą, kuri kunigų giotą. Paraše
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- ,.u?’ 9®°- Towmsend 1- ox. D. D., su
sais teismo rekordais ir liudininkų netuvino Ferdinand de Samogit:a._ 
parodymais. Kaina .................... 25c. Kalna ............................................... 2oc.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA KODĖL Aš NETIKIU
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu I DIEVĄ? 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
nas katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
Kaina .................................. .. 10c. knygutės .......................................... 20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS. Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

, ... , . . . žmonės kuria per amžius? Šį ir.tri-
ši knygele aiškina proletariato fi- guojantj politiškai-eker. mišką kiau-

h Zofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas sinią aiškina gra rs uis Vokietijos so-
rvr.liz.icto zi-.r Pasaulyje įvairiausius nuoti- cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-

—Štai, mister polltl.ste—dar kius, tai perskaityk šitą knygelę, fcy Kaina ...................................... 10c.
tik kelios minutės atgal aš čia ^alba laba! Protau'

jantiems darbininkams neapkai- SIFT O<5 datcąi
palikau savo automobili ir dabar nuojamą. Kaina .......................... 25c.

APDRAUSTAS AUTO
MOBILIS-

met ji buvo paskirta Sovie- jo jau nėra. SOCIALIZMO TEORU A. į eilių ir dain^ Daug'gražių. sp^i?uo’
turime sukurti nau- tų pasiuntine Norvegljon. —Gali būti kas Davogė- _. _ . . . tų paveikslų. Popiera gera ir spauda

Romansas ir politika jos Washingtonas bolševikų ją visuomenės santvarką. Kai vėliau ji atvyko rusų —Negalimas daiktas: jis yra ?ak£iSVp£X sfoi’SŽrtŠ -^siapi? A?dimoBaPdrrS^°nu'%i225

gyvenime yra turėję aštrių valdžios nepripažindavo, ir tokią santvarka, kur mote ambasadon Meksikoje, ji nuo vagies apdraustas. draugijos formos, ir kodėi turėa būti
-• “ ’o admi- riškei nereikėtu* ištisa diena buvo pirminė motelis am-: ----------  paketas kapruh^ 25c.: biblija satyroje

iS2 HiOilJOS Į rC nnaGa. toskonfliktu. Pirmutinis jos vy- prezidento Coolidge- • * 1 * * a. • * A 1 T Jras buvo caro aimijos kari- nistracija Aleksandros Kol- skursti virtuvėje,” skelbda- basadorė pasaulyje.—ONA. KAD TAI JI BŪT ŽINOJUSI. eh.SS IR STRAIPSNIAI. !kny^s“neį^eidžiTi^ai j^kTn^a^ 
runka?,. turtingas žmogus, lentai neįleido. - — - —— Gerokai išsigėrusi moteris nariui netikiu? nuo^ri^uZ

Jiedviem gyvenimas prasi- ,T . v n , • ■ ■■ Al fl f U '1 - Al 9 9 —— p .. .Ateityj Nereikes Akiniu
ir franeuzi^ku likieriu Lenmgrade) 1872 metų ba- ---------------

Rot a įpUc-ndrp 3 landzio 6 dieną. Jos motina Daugelis skundžiasi, kar siskai netinkamas maistas.
šitą atmosferą pradėjusi ra? buv0 su°mė- ro<ios- di«"« civilizacija suga- Viduriai -fugriuya,” plau-
r- -z- ___ r __ rusas. Domontovico Davar- dina žmogaus regėjimą, kai žyla ar knnta daugiau,inėti pažangioj spaudoj ir,^ Domontovičo pavar- dina . ......
agituoti už motera teises, de. Duktė augo tačiau moti- Ypač skundžiasi senesnio šia dėl nemokėjimo pasi- 
Talone nos dvasioj ir pradėjo labai amžiaus žmones, kui lems rinkti tinkamą valgi. Tiesa. J priuu..
rrijn- npaalpin domėtis Suomijos reikalais, tekdavo ilgai skaitvti ir dirt) yra tokių laibų, kūne zmo-

tX« ik turėto Ji 2erai išmoko suomh* kal' tiPrie nedengtų elektrikinės gaus sveikatą, suardo. Bet kad
?a vien"' kūdiki ^a' kur* *r šiandien jai daug lempos stiklu ir šiaip prie pažiūrėkit i be laiko pasenu- fu'g r-‘

vėliau Aleksandra liko P®d.eda orientuotis Suomi- kitų darbų, kur nėra užten- sius ir nuplikusius - sako "7.“
mosis iv oTnžmn bo>-+,r u+zrVa^ jos klausimuose. karnai sviesos. v\ įlder — didžiuma iu nėra maišiunašle ir antru kartu ištekėjo J ~ . .... ,. , . . J^.. knygų itf<Tai yra neginčijama tie-:matę sunkaus ir pavojingo IUUI 

sa. Bet ar jums teko girdėti darbo.įau po revoliucijos, būtent Kai Aleksandra paaugo, 
1918 metais, už tūlo Piotro tėvas nusiuntė ją mergaičių 
Dubenkos. šitas Dubenko pensijonan Šveicarijoj, kur tokią naujieną, kuri sako.

__ . . ęnu.
lipdama iš karo suklupo ir pu’.- KaŽa .7. .*250 tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-

, w taus. Jgnjęs s:a knyga mexas nešikai,
dama nusdauze kojas. Nuvezus AJ,ER,KOS MAC0CHAS. *» *”"» •••• »-
oas daktara. tas nutraukęs ios

. , . . Arha kaip Romos katalikų kunigas Kl R Ml SI BOČIAI
kojines pamate kad jos kojos Hans Schmidt New Yorke 
baisiai nešvarios. Supykęs

Tik jau tamista, galėjai bent.

• Hans schmidt New Yorke papiove pvVFNfl? 
s savo meilužę, Oną Aumulleraitę. °1 . '

Knygelė su fotografiškais atvaiz- Biblija sako,!!S K
dais. Kaina .................................... 10c.

“Ot kad tai aš bučiau žinojusi 

man nulauš.“ 

moteris.

kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje, i.-t U.r-ksi.is Kojų 

nartu, kad 
urė->. ir ši 
p manoma, 
i- Kiantis 
......... 25c

KALENDORIUS
! Mėsai ir riebalams dabar 
Įgalioja ketvirtosios knygu
tės stampos A8. B8. C8. D8, 
IE8. F8, G8. H8, ir J8 stam-

Nuvyk i Bostono Mt.'P08-.. ^*kas j°.ms “ribotas 
* ir kiekviena jų verta 10

Fs.

visai-atmeta. Mokslas
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI žmonijos lopšinė buvo 
rrnT id viirv’T? knyua parodo, kod-d tGERT IR VALGYT. Labai įdomus ir pa*

-.t at-- Va'sryt ir gert reikia dėl to, kad ?ka:tymas- Kaina . . .
uihake norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, f IFTVVO5 Pt'KI’l ’tlBet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 1 1 K... 1 ! .»L.Ai>b

žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- ISTORIJA.
<hioda daugiau spėkų, kitas ma- gitas veikalas parodo, kaio nuo 

z.au? Delko žmogui reikia cukraus, 1905 lnet revo]iuc^ - Lietuvos spė- 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- kos vedė kova su caro valdžia, ir kain

? c r^,ae w^1'i?-?,tUtS tuo pačiu laiku kunig; i ta valdžią rė-
Parai Pl^™«r^niS k“****- mė ir gynė; kaip p.-.-,-.į r- ’.uc.ja 
Paraše D-ras G-mus. Kaina .. 15e. viršy> kan; £,

buvo maištingų Kronštato i studijuodama Ciuricho uni- J°? ąteiĮięs. Jau ne

jurininku vadas ir keliaisversitete ekonomiją ji pra- iei^es akinių, 
metais už Aleksandrą jau- dėjo domėtis kalbomis ir Tą naujieną paša Ke m e 
nesnis. Buriamas Kronštato i pasidarė gera lingviste. nas ^ayop Klln,,,kS-ft 
vadu. jisai pavedė kai ku-;šiandien ji vartoja 11 kalbų. Dr- " dder
riuos laivus vaidyti buvu- Derybose su kitomis valsty- ^^5" % . Wil a. •musiuniciies na-
siems caro laivyno kapito-ibėmis ir tarptautiniuose kon- IP^S'u? i t u ’.T’ • -t P3- nes 2n ovo suėjo du me-: , ^ą0. al}(^Z1° dienos
nams. o tie tuojau pabėgo su gresuose ii dažnai būdavo -Lnkin-1' '-v tai kaiP nirė- palaidota/‘ai.tlys ,auflo^‘op

Sovietų valdžios /mogų išmokins ne vkt • ir ant* jos kapo1ne??a gaIlon; būtent K8. L8
4 tik regėjimą išlaikyti, bet į, kuklnd narnbik ir M8- Jos taipgi bus geros

taip pat sveikatą ir gražią P s n- • neribotam laikui ir vertos
išvaizdą, sulaukus žilos se- las’ kVr? n am/^.at™n.?ai po 10 pointų. 
natv^i parūpino jos duktė Emilija1' 1 _ , !
ndį)e?- , . Sinkuvienė su vyru. Pagirti- \ Kenuotom daržovėm da-

Ka!p manoma tas pada- na, kad dl;kt- motinos bar yra geros ketvirtosios
irti? Suvis paprastei D-ras atmjnti taio gražiai pager k"y^
Wilder sako, kad ateityje j * 6 1 - A8. B8, C8, D8, E8. F8, G8,,

tais laivais pas vokiečius. 
Dubenko buvo už tai suim
tas ir uždarytas kalėjimam

oficialė 
vertėja.

Kaip kovotoja už lygias

Ji Skundė Čali Čapliną

KAPINYNE
noiAo Hope kapinyną aplankvti - . lr ne’d°-<a. a. A. A driušiunienės ka-iP0!?^ Pekla

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

9'
'--į'.

bus nustatyta dieta ne tik 
iau augantiems žmonėms, 
bet ir tiems, kurie dar negi
mė ! Girdi:

“Galima d?lei?ti. kad at
eityje bus mažiau toliaregių 
ir trumparegiu žmonių. Pa
sėkoje to. nešiojimas akinių 
bus išėjęs iš mados.” 

Klinikos

oe
Aplan’ n jr kitus kapus: P8- J8:ir, ??• laikas neri- 

Edmundo ''etvirčio. kuriam 2tas .!r kiekviena yva verta 
10 pointų.Cukrui dabar vra gerostėvai vra : statę irgi gražų

paminklą- natėm ir buvusio A a .
“Keleivio administrato- !lvs rtampes is ketvirtosios 
riaus. J,': j Gegužio, kapą. kn?l’uįįf.s', °^ent 
Rodos, ka.i tik vakar su juo ’.r4°- Kiekviena jų duoda po 
kalbėjome todėl nesinori ’ sYfT cukrus ir jų laikas 
tikėti, kad o jau nebėra. Ir neribotas. Be to. kiekvienas 
taip visa - i!ė draugų ir pa- 3S™° gal,' gaUt- 20 

toliau sako kad darvta ilgu žvstamu. I ;rie jau ant visa- įkraus kenavimo reika- 
?>’,a,u_saKok Kaa!.?amaJ!?«»dos nuo - atskirti, ilsisi ?m.s- <įel to reikia kreip- 

ramiai salioj žemelėj. Į.'s ! vletln! Ratiomn.g Boar-
; , a n J±„Čio 7?“- r.amyJ,r ly? ' ’ceveryk.ms stampa Nr. 

eikiamu kiekiu nustatvto- nejauku, liet tai visų teVyne, 18 ig Pirrao,ios Knygutės 
balansuoto maisto ir gerokai į visų rytoms...
pažeistas regėjimas kiek pa
taisomas. i Tiriu-

Be to. valgydamas moks- '

Mayo Klinikos vedėja?
■yta ilgų 

bandymų su maistu, tariant 
žmogaus dieta. Surasta, kad 
žmogaus kūną aprūpinant

a > • - .vra SeraA. Liutkuviene. džJo . jg

štai čia yra parodyta su savo kūdikiu aktorka Joana Barry, kuri skundė čalį Čapliną, sakydama, kad jis esąs jos kūdikio tėvas. Teismas jį išteisino.

liška; balansuotą maistą, at
eities žmogus toiD greitai
nesens. Pasak Wilderio, Nors ir labai jau pailsau, 
žmogui daugiau kenkia ne; Tikiu—ryt. is vėl žavės!... 
jo “sunkus darbas,’’ kaip vi- j Svyrūnėlis. Sept

Užburtus v; zdus audžiu sau Aš, uždarytu—be laisvės...

tik iki 30 balan 
Trečiosios Kny

gutės čeverykams skiriama 
stampa No. 1 su orlaiviu. 
Jai laikas neribotas.

Kuro aliejui dabar inėjo' 
galion Ketvirto Periodo ku
ponai, kurie bus geri iki 30

Kunisrai 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
gavyste, nes paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk

ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga yaanaaa **KsM-
via” Knygyne.
Adresai: "KELEIVIS" 

6M BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir paa 

A. M. METELIONl 
7747 Navy Averaa,

Detroit, Mirk.

ucija 
va likos pa- 

liuosuota iš po caro v t - ---ii d ii
buvo apskelbta repui). <a Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
■atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip ša: s yra padalyta j 
apskričius. Tai yra viena-’ knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lieuvo- Res
publika. Čia telpa viii svarbesni do
kumentai: Steigiamojo S ;o nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviai.-, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga. _bet tiesiog žibin'uvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

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

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bai..tos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbi-. :: . •:. i uoris- 
tiški straipsn:uka; i>- juokai. Antr*
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiskos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos gerve. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, baliams, koncertams ir tt. Antra -»• 
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

užaitikintis Vyras: (2) Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. .Tose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietarus, burtus ir tt...........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių 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 ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c. 
‘TCeleiYrig,” 636 Broaduray,

South Boston, Mass.

t
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Aiherikiečių Užkariautas Pacifiko Plotas
LEIV15, SO. BOSTON.

Pilkas plotas šiame žemėlapy parodo Pacifiko salas, kur amerikiečiai jau išmušė japonus 
ir patys Įsitvirtino. Prašome Įsidėmėti, kad mūsiškių pozicijos jau nebetoli nuo Filipinų.

Pilietybes InformacijosNauj as Stalino Pabėgėlis
AUKŠTAS SOVIETŲ RUSIJOS PAREIGŪNAS

SMERKIA SOVIETŲ VIDAUS TVARKĄ.
Aukštas Sovietų pareigu- taip pat jie reikalauja, kad 

nas, Viktoras A. Kravčenko, aš pasisakyčiau dėl Sovietų 
pagyvenęs Amerikoje septy- vyriausybės ir jos vadų ve- 
nius mėnesi;pasmerkė So- damos politikos pagrindų, į 
vietų l ?;si vidaus san- kurie liečia karą ir visų žmo-i
tvarką. Kra’ėenko atvyko į nių viltis dėl naujos tarptau- 
Jungt. Vėdrtijas pereitą me- tinės taikos santvarkos ir 
tų rugpiučio mėnesi kaipo atsistatymo.
Sovietų Užpirkimų Komisi- “Aš nebegaliu toliau rem- 
jos Washingtone narys. Jis ti tos dviveidės politikos, 
tebėra dar jaunas, trisde- kuri iš vienos pusės kalba 
šimties a^tu'i.fų metų vyras, apie bendradarbiavimą su 
Raudonosios armijos kapi- Jungtinėmis Amerikos Vai 
tonas, jau r.no 1929 metų stijomis ir Anglija, o iš ant 
Rusijos komunistui partijos ros pusės tuo pačiu laiku sie- 
naiys. Nuo 1: 2 * metų jis už- kia tikslų, kurie tam bendra- 
ėmė aukštus vietas svarbio- darbiavimui priešingi. Ben- 
se Sovietų Įstaigose, o kelio- dradarbiavimas su demo-» 
nė į Ameriką buvo io pirmo- kratiniais kraštais darosi ne- 
ji kelionė i užsienį. Jo iš- įmanomas, kuomet Sovietų 
reikštos mintys ir pažiūros vyriausybė ir jos vadai tik- 
yra Įdomios, vpač dėlto, kad renybėje slaptai veda skir
tai nuo mažens Sovietų san- tingą politiką, visai nesutai- nuošė ir Čekoslovakijoje “Bet aš pareiškiu, kad ne- - . n
tvarkoje užaugusio ir ten iš- komą su viešais jų pareiški- vaizduojama pasauliui kaip kuomet nepapildžiau kenks- I pnlril PA7PITII^ 
mokslinto žmogaus mintys, mais. . ; ateities garantija Europos mingų žygių nei prieš savo 1 vlivllllo

Jo pareiškimą išspausdi- “Sovietų vyriausybė neva tautų gerovei ir kooperavi- tautą, nei prieš valdančią v n 1 ••
no balandžio 1 d. “The New panaikino Komunistų Inter- mui. o ištikrujų šita politika partiją, nei prieš Sovietų vy- IF KIICU AftfĮlIA 
York Times,“ kuriame štai nacionalą, bet tas panaikini- turi visai kitokių tikslų. riaisybę. ir visuomet mėgi- * ’
ką jis sako: mas yra tik išviršinis; tikre- “Oficialiai Sovietų vy- nau man pavestas pareigas vTntvt Ano-Hin« vildvi-i

“Šiuo viešai pareiškiu, nybėje Maskva ir toliau te- riausybė pasiskelbė norinti kraštui, partijai ir žmonėms n;,rpivLlavn k-iLl I T pnkihm
kad aš rezignuoju iš savo beremia komunistų partijos remti demokratinių vyriau- atlikti sąžiningai. nnvpmi« np«inri#»«intn ne
vietos po dvhk rimties dvie- skyrius Įvairiuose kraštuose, sybių sudarymą Italijoje, “Aš ir toliau tikiuosi gau- armiinf Kot «ton<riii«f «n

tarnybos Sovietų Naujoji demokratijos termi- Austrijoje ir kituose kia- - J » . _stUs . J
Vyriausybei Įvairiose parei- nologija, kurią naudoja Ma- tuose. O ištikrujų tai yra tik tyrimą ir energiją karo pa-
gose. skva, yra tiktai manievras. dar vienas bandymas įgy įstangoms šiame krašte. hė anadion šitokiu infnrma-

“Savo pasielgimą išaiški- Apsišvietę ir geriau infor- vendinti savo tikslus, įper-į “Todėl aš pavedu save c--
nu čia pr įdedamam pareis- muoti įmonės Rusijoje ir šant Į tas vyriausybes Mask- Amerikos viešosios opinijos ‘‘Požemio Kovos Vado
k™,e.: ' . , .... ' Vai Paklusnius kom^tus. S apsaugai/’ M eidama VVJ

“Is savo vietos atsisakiau dziojami kalbomis apie nau- «Tik • •• QnviAfn wrian-! kai Kravčenko buvo pa- nnrodvmu isakė

tik no ilgo svarstvmo ir abe- ją Sovietų nacionalizmo ter- J. , klaustas kokiu budu iis nu- t -d ~UK po Ilgu .\disu niv U due ? virins svbes planai, kūne skinasi “ . La ’ .ut “uuuu Jlb j Lenkijos Požemio Armijosjoniu. pirmiausia ir prieš vis- minologiją. Runos tikslas - - t’ įtarė persiskirti su Sovietų j.-ariame n^mpo-rtką Matydamas pirmoje vie- via paslėpti tikruosius So- nuo ?^.SIUOS . Parei.sįmii‘ i režimų tai jis pareiškė kad ?a ♦Jį adams u .. &U 
tme^savo tautos ir Jungtinių vietų politikos tikslus. Tuos Y™ visiškai, priešingi Rusi- kontaktą su rusų armijom,s

Kiek kuri valstija turi prezi 

dentinių balsų.

Jungtinių Valstijų prezi-į 
dentą piliečiai renka ne tie
siai. bet per savo valstijas. 
Kiekviena valstija turi rinki
ne i n i ų (electoral) balsų,
kiek ji turi Kongrese senato
rių ir kongresmanų. Ir visus 
tvos balsus ji atiduoda tam 
kandidatui, už kurį pasisako 

balsuojančių piliečių di
džiuma.

štai pavyzdis:
Nev; Yorko valstija turi 

47 rinkiminius balsus. 1940 
metu rinkimuose Willkie 
Nevv Yorko valstij'oj gavo 
3,027,478 balsuotojų balsus, 
o Rooseveltas — 3.251,918. 
Vadinasi, didžiuma pasisakė 
už Rooseveltą—kad ir ne
žymi didžiuma — vistiek 
Nev; Yorko valstija visus sa
vo 47 balsus atidavė už Roo- 
sęveltą. Willkie, gavęs tenai 
daugiau kaip 3 milionus bal
sų, negavo nei vieno. Tas 
išrodo juokinga, bet tokia 
iau yra Amerikos rinkimų 
sistema

Čia paduosime, kiek kuri 
valstija turi prezidentinių 
arba rinkiminių balsų:

Alabama................... 11
Arizona ................... 3

jis pareis
toje savo tautos ir Jungtinių vietų politikos tikslus, tuos V “ I jo pirmo ii kelionė i užsieni n knaisant f n kari snvm-uTautu karo pastangas, o tikslus prieš akis turint Mas- Jos žmonių interesams ir rei- • susįkrirtal i z u o t i to’ ka? . b e.^" - • • buvo sudarytas Visų k?,p lygrar jre yra: PaaJRi^ja da nepaaiškino kaip

. .. . įUomvo priešingi ir tiems tikslams. - , .1- Ji ziun i lenkų požemi.Asi susigrupavusių Slavų Komitetas n taip va- l __ s , b , . __ . jausmams, kuriuos as iau se- J 1 1
aukštesnius kovoie kvoje buv _____ ___  __ _______

i susigrupavusių Slavų Komitetas ir taip va- jausmams, kuriuos aš jau stikslus. dinama Lenkų Patrijotų Są- ™ kubuos J^^i^/.nai jaučiau Rusijoje.”
taipgi 
prieš
tautų xaio unsiu-. TnnTa Zu^avo* nevaf tautinė- kariauja. Nuduodama šie“Per daugeli metų ištiki- junga su savo neva tautine HpmnkrafiK
mai dirbau savo krašto žmo- ™is programomis, 
nėms. tarnaudamas Sovietų “Vėliausi manievrai, ku 
vyriausybei ir iš arti sekda
mas Sovietų politikos vysty
mąsi Įvairiose fazėse. Sov
tų Sąjungos ir jos žmonių sukėlė sąmyšį, kuri aš pilnai nem«,
inter esų labui užsispyrusiai suprantu. Sovietu'vyriausy- ,.Rusijos žnlonės, kaip ii I Valstijose,
mėginau nepastebėti dauge- be teisingai priešinosi paša- pirmiau tebelaikomi begali- 
bo tos tvarkos brauną ur tie- liečiu kisimuisi , jos vidaus • priespaudoje; su jai 
siog skandalingų reiškimų, reikalus. Bet kodėl tuomet - , £,• pi^nmari o NKVF 
Bet toliau aš jau nebegaliu patys Sovietų valdonai skai- /covrptu slaptoji’ policiia) 
tylėti. Karo pastangų reika- to tinkamu primesti savo su- tuks
las, mano kentėjimai ir kan- fabrikuotą ‘demokratiją’ ^>0 santu
kmarni žmones verčia mane Lenkijai? ,um0 vaIdo Rusi1os
nutylėti daugel, dalykų, bet ..ovietų politika Balka- \*ųq naciu užpuolikų atva 

duotose teritorijose Sovieti

California . 99
t Colorado .. ............... 0

Connecticut ............. 8
Delaware .. ............... 3
Florida ..... ............... 7;
(^eortria .... ............... 12
Idaho ....... ............... 4
Illinois....... ................ 29i
Indiana ..... ............... 14
Iowa .......... ................ llli
Baigdamas savo praneši-’

mą. lenkų ‘ ‘Swit” sako:,

Kansas ..................... 9
Kentucky................... 11
Louisiana................... 10
Maine ...................... 5
Maryland ................. 8
Masschusetts ........... 17
Michigan ................... 19
Minnesota ............... 11
Mississippi ............... 9
Missouri................... 15
Montana................... 4
Nebraska ................. 7
Nevada....................... 3
Nevv Hampshire ....... 4
New Jersey............... 16
New Mexico............... 3
New York ................. 47
North Carolina.......... 13
North Dakota...........  4
Ohio.......................... 26
Oklahoma ............... 11
Oregon..................... 5
Pennsylvania ........... 36
Rhode Island ........... 4
South Carolina ....... 8
South Dakota...........  4
Tennessee................. 11
Texas....................... 23
Utah.......................... 4
Vermont ................... 3
Virginia ................... 11
Washington ............... 8
West Virginia........... 8
Wisconsin ............... 12
Wyoming ................. 3

Musų vyriausybės sąstatas.
Prezidentas — Franklin 

Delano Roosevelt.
Vice-Prezidentas — Hen

ry A. Wallace.
Valstybės Sekretorius — 

Cordell Hull.
Iždo Sekretorius — Hen

ry Morgenthau, Jr.
Karo Sekretorius — Hen-

Generalinis Prokuroras— 
Francis Biddle.

Pašto Viršininkas—Frank 
C. Walker.

‘Lenkai turi pilną teisę ži-! Laivyno Sekretorius —

Toliau radijas praneša, 
kad Rovno apylinkėj viei

kianti atstatyti demokratijf I Toliau jis pasakė, jog tie lenkų požemio armijos va-
fašizmo ižv*du«itenfc I“Įtarimai, kuriais Sovietų das asmeniškai nuvyko pas noti, koks yra Sovietų Rusi- Frank Knox.' ‘ " " - -- - =4 --- - 5ejęret0rįUg_}{a_

Agrikultūros Sekretorius 
Wickard.

radau Jungtinėse Amerikos buvo priimtas, Maskvos ra- aiškiai matosi, kad santikiai Komercijos Sekretorius— 
Jus, amerikie- dijas nepaaiškinęs. Rusijos taip lenkų ir rusų labai pras-Jesse H. Jonės, 

negalite suprasti ką laikraščiai irgi nieko apie tą ti ir kad lenkai bolševikais Darbo Sekretorė — Fran- 
nepasitiki. * ces Perkins.

| ciai,
man reiškia, kad per septy- nerašė, 
nis mėnesius mano gyveni
mo šioje šalyje niekas iš 
manęs nepareikalavo pas- 
porto.”

Kravčenko taip pat pa
reiškė Įsitikinimą, kad jaus
mai ir minty? išdėstytos jo

*

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus į 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYKIVS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pašau’) a>ėjc 
Kristus. Pagoniška tq laikę vienybe. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas' 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunitrų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, 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 oarba; 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas Ii. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1X96 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romoj 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 reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje raa daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tam- 
sin.mą plačios vūsuomengs, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai. 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga anie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm (spaustas kay- 

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina SI.25.

vyriausybė vėl grąžina be.I oareiškime sutinka su dide- 
teisę smurto santvarką, ir | ės daugumo? Rusijos žmo- 
kalėjimai bei koncentraci
ios stovyklos tebeveikia 
kaip ir anksčiau.

“Rusijos žmonių viltys, 
kurias jie dėjo į politines i’ 
socialines reformas kare 
pradžioje, pasirodė tuščio I iie netikėjo Sovietų vyriau- 
mis iliuzijomis. I sybės nuoširdumu. Kaip aš

“Nors šis karas dar nepa I negaliu įsivaizduoti Chur- 
sibaigė, bet Kremliaus vai-1 chillą Komunistų partijos 
dovai jau ruošia jaunąją I nariu, taip aš negaliu įsivaiz- 
žmonių kartą sekančiam ka I duoti Stalino be Kominter- 
lui. Pastoviai ir tikrai taikai I no ar jo pakaitalo, 
ir mano tautos labui reikia I “Kominterr.as ir toliau 
kitokios politikos negu ta įveikia, tik kitokiu metodu ir 
kurią veda Sovietų vyriau-1 kitokioj formoj. Ar jus ne- 
sybė. , I pastebėjot, kad nauji Brow-

“Aš .laikausi to nusistaty I derio politiniai rūbai stebė- 
mo. kad Rusijos žmonėms!tinai panašu? ’ Stalino? Ir 
daugiau negu kam kitam! ar jus nepastebėjote, kad 
reikia suteikti bent elemen-lj nors ‘Komintemas,’ ofeia- 
tarių politinių laisvių—tikrą! Ius Komunijų Intemacio- 
spaudos ir žodžio laisvę, olnalo organas, sustojo ėjęs, 
taip pat laisvę nuo nedatek-Iio vietą užėmė Karas ir Dar 
Įių ir baimės. Ką Rusijos!bininkų Klasė', kuris nusta- 
žmonės gavo iš savo vyriau-lto toną ir puikinę linija ko- 
sybės — tai tik plepalus apie I munistu pai tiįoras užsieny- 
tas laisves. Per keliolika Iie? Šioi šaly leidžiamam 
metų iie gyveno nuolatinei I ‘Daily Woik 'y’ pilnai at-

[nių jausmai?.
“Rusijos žmonės — sako 

iisai — buvo nustebinti iš-
Į girdę pranešimą apie Ko- 
mintemo panaikinimą ir, 
nors jie pritarė tam dalykui.

TEISINGAS PATARĖJAS
"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 atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ka aereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingus Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku

rių jus kartais nenorėtuVnėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek

vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre

tas” išaiškintas.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina ‘Teisingas Patarėjas:” 

meilė ir iš kur ji pi

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresui 
KEV. M. VALADKA. R. D. S, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
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BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

baimėj ir nedatekliuje. Rusi
jos žmonės neapskaičiuoja
mu pasišventimu, kuris iš
gelbėjo jų šalį ir per šį karą 
sudavė lemiantį smūgį fašiz
mui, užsitarnavo geresnės 
santvarkos.

“Gerai žinodamas Sovie
tinių valdovų metodus, ku
riuos iie vartoja prieš savo 
politinius priešus, aš laukiu, 
kad jie dabar bus pavartoti 
ir prieš mane — tai šmeižtai, 
provokacijos ir gal net blo
giau.

sispindi tie pareiškimai, ku
riuos Maskvoje skelbia ‘War 
and Workin2f Class’...”

KINIJA ATMETĖ MASK 
VOS PROTESTĄ.

Maskva pakėlė dideli 
triukšmą prie? Kiniją, ku
rios kariuomenė įsiveržusi Į 
sovietišką Mongoliją ir ap- 
šaudžiusi ’••omunistus. Kim
ios valdžia šitą Maskvos 
kaltinimą atmetė. Sako, kad 
tai esąs giynas bolševikų 
prasimanymas.

Ką reiškia 
reina?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Raita 
jaunosios šlėbū? Jaunosios žydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti lr 
vesti ?

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

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

Ar galimi nustatyt busimo kndikio 
lytis iš kailio? D-rai Reeder sako, 
kad galima, ir “Teieinpii Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tulbs moterys netari vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimų atkako.

Kokius vtru* moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios motery* neprivalo tekėti? “Tei
singas Paurėjas” pasakya jums vis
ką- .

Kas reikią žinoti, kad vaikai batų 
sveiki ir grąžus? Kaip tari užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries knatomija ir fiziologija.
Kodėl kiaugaau turėtų bot už

drausta kalbėt apia iaimyaiškus rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjau” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas;

Knyga gėažL su psveiltslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakya Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi

rado žmogus ant žemes?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei

kalai, kaip YYelIso “Pasaulio istorija,” Jordanu “Evoliucijos Pagrin

dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boeliche’s “Žmogaus Evo

liucija,’ D-ro Gatės “hexuai Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo

kykla ir papuošimas namuose. Kaina |1.6U Užsisakykit “Teisingų 

Patarėjų.”

KELEIVIS
<136 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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ateinanti sekmadie
ni LIETUVIU SOCIALIS

TU SUVAŽIAVIMAS.

Moterų legijonierių įves
dinimas.

Šią subatą, balandžio 15 
dieną. Stepono Dariaus le- 
gijcnieiių patalpose, 265 C 
st.. South Bostone, bus mo
terų legijonierių naujų na
rių įvesdinimas.

Paprastai, naujų narių 
įvesdinimą lietuvės legijo- 

daro su tam tikrom

Sviesto yra, bet žmonės 
jau neperka.

Pakol buvo sunku sviesto
Vak? r- toje pat svetainėje gauti, tai prie krautuvių su-i nierės 
bus delegatams pagerbti I sutrinkdavo ilgiausios mote- ceremonijom.

vakarienė. • rų eilės, jei pajusdavo kad Įvesdinimo ceremonijoms
, . . , ,. . , ;ten galima gauti kiek svies- pasibaigus, turėsime progos

- v įranti sekmadieni, ba- |to. Bet štai, staiga krautuvės prie geros muzikos pašokti, 
vndzio Io, Amerikos Lietu-1 pradėjo siulyte sviestą siu-1 vieni su kitais arčiau susipa- 
vm Piliečių Knubo svetai- tjVL Ant langų visur matosi žinti ir pasivaišinti.

užrašai: “We Have Butter.” Visi legijonierių draugai 
Ir kaip tik sviesto atsirado. įr pažistami yra kviečiami 
žmonės liovėsi jį pirkę. Jie atsilankyti į šias iškilmes, 
galvoja taip: ‘‘Jeigu jį siūlo, Moterys, kurių vyrai ar 
tai jis tur būt negeras.” Mat. sūnus tarnauja dabartinia- 
laikraščiuose buvo rašyta, me kare, ai ba tarnavo perei- 
kad valdžios sandeliuose tame kare ir buvo garbingai 
daug sviesto pagedo. paliuosuoti, turi teisę įstoti į

-------------- 7 musų eiles. Šiame susirinki-
Sudegė V. Balukonio namas me galėsite paduoti aplika- 

Pereitą sąvaitę. balandžio Mes jus k\ iečiame į sa- 
4 d., ugnis sunaikino Vinco vo tarpą. .
Jalukonio trijų šeimynų na-, ?.anc^ Stravinsky, pirm.

mą prie 442 Eighth st., So. Į Mary Ro»»« sekr.
bostone. Ugnis kilo iš kami- , ~ ~ ~ .
no. kuris buvo prie medinės! Raudonasis Kryžius neleido 
sienos ir įtrukęs. Išdegę visi i«n»esti kareivio žmoną, 
lys aukštai ir stogas. Gerai Ant VVorcester gatvės gy

dą. kad tai atsitiko dienos vena pikta namo savininkė, 
aiku. tai gyventojai išbė- j kuri pereitą penktadienį

Jau surinku 320,000,000 ' 
. svarų popieros.

Visoje šalyje eina senos 
popieros rinkimo vajus. Šį
met norima surinkti “bent’’ | 
16 bilionų svarų arba aštuo-. 
nis milionus tonų senos po-1 
pieros.

Massachusetts valstijai i 
yra skirta kvota — 660.000.-! 
000 svarų. Rinkimo kampa
nijos vedėjai skelbia, kad 
Bostone ir jo apylinkėse jau 
surinkta 320,000,000 svarų.

re e. 823 Main st.. Cam- 
1 iid.ee. bus Lietuvių Socia
listų Sąjungos suvažiavi
mas. Pradžia 10 vai. ryte.

Draugai, kurie atvažiuos 
i Bostoną, sekmadienio rytą, 
tegul paima tą subvvay trau
kinį. kuris eina į Cambridge. 
ir važiuoja iki Central skvė 
io. Tenai reikia išlipti ir ta 
pat gatve eiti iki Main Street. 
Piliečių Kliubo svetainė 
randasi prie 823 Main st 
Paskambinkit varpelį ir bu 
šit įleisti

Suvažiavimas norima pra
dėti laiku ir laiku baigti, nes 
vakare toje pat svetainėje 
bus vakarienė, ruošiama mu
sų suvažiavimo dalyviams 
pagerbti. Vakarienė prasi
dės 6 vai. vakare.

Suvažiavimo komisija ra
gina visus draugus susirinkt1' 
laiku. Komisija taip pat ra 
gina ir tolimesnėse koloni
jose gyvenančius draugus 
socialistus, kad jie dalyvau 
tų suvažiavime. Ypač tie 
draugai, kurie gyvena Mas 
sachvsetts valstijoje, turėtu 
visi dalyvauti. Jiems nesusi 
daiys dideliu kelionės išlai
dų.
tolimesnių kolonijų musų 
draugai gali atvažiuoti, tai 
musu valstijoje gyvenantie
ji draugai neturi pasiteisi
nimo. kodėl jie negalėtų at
važiuoti. Tad bukite visi ir 
bukite laiku.

šiame musų suvažiavime 
turėsime suręsti eilę svarbiu 
klausimų. Svarbu todėl, kad 
ame dalyvautų skaitlingas

būrys draugų.
Sveikiname suvažiavimo 

dalyvius ir linkime jiems 
sėkmingo darbo!

Rengimo Komisija.

Nubaudė septynis karo 
priešus.

Federalis teisėjas Wyzan- 
skis nubaudė septynis karo 
priešus — “consciencious 
abjectors.” Jie atsisakė re
gistruotis ir eiti karo tarny
bon. Penki nubausti trims 
metams kalėjimo, du— 
dviem metam ir 10 mėnesių.

Musų valstijos kareiviai 
galės balsuoti.

Massachusetts seimelis 
priėmė rezoliuciją, kuri val
stijos viršininkus įpareigoja 
aprūpinti balotais tuos musų 
vyrus, kurie randasi karinė 
je tarnyboje. Patvarkymas 
galios tik šiems prezidento 
linkimams.giojo. Namas buvo apdraus-; bandė išmesti gatvėn savo 

ant 86.000, bet nuostolių nuomininkę, kareivio žino
jusią daugiau. ną Miller ir jos kūdikį. Buvo

Seniau tenai gyveno ir r.eužrr.okėta renda. bet ne 
rats Balukonis, bet dabar dėl nuomininkės kaltės. Val- 
iis būna ant Broad\vay. vir- džios raštinėje sukliuvo jai
um savo saliuno. kuris yra skirtas mokesnis. Savininkė ■ gera pirkimui čeverykų. Ku- 
rinomas kaip South Boston nepaisė ir rengėsi išmest ka- rie tą štampą da turite ir 
afe. reivio žmoną. jums reikalingi čeverykai—

----- —---- 7 Teko šauktis Raudonojo sunaudokite. Kalbamoji
Baudžia apsileidusius namų Kryžiaus pagalbos, kuris tai stampa bus gera tik iki ba- 

savininkus. pikčiui nai užmokėjo l endą, landžio 30 d.
, . „ _ ,, .... Bostono gyventojams iš- j" Jos nuomininkė perkelta j --------------
Jei iš Brooklyno ir Kiti; I ęiuntinėta gįmtai persergėji- klt3 >ietą. Piktoji savininke Už 5 porai kojinių metai 

mų. Jie yra raginami apva-i patraukta tieson. kalėjimo,
namų kiemus

Da turite pirmosios knygelės 
Nr. 18 štampą?

Piimosios racionavimo 
knygelės stampa Nr. 18 yra

yti savo namų kiemus ir 
les. Iki šiol tik per spaudą 
r radi ja žmonės buvo ragi

nami prisilaikyti švaros. Tie 
aginimai nedavė pasekmių.

Tada imtasi griežtesnių prie
monių. Valdžios pareigūnai 
ėjo žiūrėti, kaip ir kas užlai
do savo kiemus bei ėles. Kur 
ado daug nešvarumo — po- 
rierų ir kitokių šiukšlių—

Spekuliacija svogūnais.

Aštuntas Puslapis

Kas žino skirtumą, tas pasirenka 
gerus produktus ... tas pasako 

kodėl toks populerus yra

PICKVVICK
! ZKM*LIP "ALE that is ALE

TBADEMARK REGiSTEKED

rr
.•.C

MEWEO BY HAFFENREFFER A CO., Ine , Boston, Mota.. BKEWERS SINCE 1870

Raudonojo Kryžiaus vajus 
South Bostone gerai pavyko

Su 22 kovo dieną, šių metų 
Raudonojo Kryžiaus vajus 
Bostone pasibaigė. Nors vi
so Bostono kvota dar nebu
vo iki to laiko sukelta, bet 
išiodo, kad pavėluotos au
kos dapildys nedateklius. 
Kai kurie distriktai savo 
kvotas išpildė paskirtu lai
ku. Vienas iš tų distriktų 
via South Bostonas, kur su
kelta 101.3G kvotos. Taigi 
South Bostono distriktas at
liko savo užduoti su kaupu.

Reikia pažymėti, kad So. 
Bostono ir apylinkės lietu 
viai žymiai prisidėjo prie 
šio vajaus savo aukomis ii 
darbu. Lietuvių Komitetas 
po p. Stasio Mockaus vado 
vybe. visas pastangas dėjo 
kad lietuviai neatsiliktų šia 
me vajuje, ir lietuvių atsilie
pimas parodė, kad jie nuo 
širdžiai rėmė šį darba.

Taipogi daug kredito pri 
kiaušo lietuvių snaudai, kuri 
nemokamai garsino šį vajų 
paskirdama nemaža vietos 
savo puslapiuose, priminda 
ma diena no dienos Raudo 
nojo Kivžiaus veiklos svar 
bą ir reikalingumą prisidėti 
prie jos musu aukomis.

Širdingai dėkoju spaudai 
ir visiems, kurie veikė ir au 
kavo, nes nėr jūsų prisidėji 
mą South Bostono distriktas 
ir vietiniai lietuviai atsižv 
mėjo.

Adv. K. J. Kalinauskas 
So. Bostono Dist. pirm

Miltono ir Naticko apylin 
kėso degė kitimai. Spėjama 
kad gaisras kilo iš cigareto

West Mansfielde Bostono Dionnų penketukų šeima 
policija suėmė tūlą Greany, buvo neturtinga, šiandien ji 
pas kurį rado vogtų daiktų yra verta apie miliono dole- 
sandėli.

Gatvekario nelaimėj su* 
sužeista 37 žmonės.

Prie Massachusetts ir Dor
chester gatvių penktadienio 
rytą įvyko nelaimė. Greitai 
bėgęs ekspreso kompanijos 
trokas smogė į Dudley gat- 
vėkarį. Buvo sužalotas visas 
gatvekario priekis ir sužeis
ta 37 žmonės. Daugelį jų te
ko vežti į ligoninę.

buvo nu.Somervillės teisme 
pasmerktas 34 metų vyru-
Lrrsza E Vz zvu mm Si"■ i _ T«xbr\a^, ejvruii VUiilHgail.

na biauri spekuliacija svo- vogė 5 poras nylono kojinių, 
gunais. Krautuvėse stoka Užtai jam priteista metai

UOMUIIC -HvVtIiviL«apvei- I

svogūnų ir kai kur už svarą 
ima 25 centus.

. Juodoj rinkoj svogūnų už
tenkamai. bet ten už svarą 
lupa net 35 centus!

Svogūnai neturi lubų. už-

kalėti. Be to, pas jį rasta re
volveris — už tai irgi metai 
kalėti.

namų savininkams issiunti- ir *audojasj spek*lian. 
neta persergejimai. |ui Kainų administracijos

Kai ir tas nepadėjo, tie į ofisas ketina ir svogūnams 
apsileidėliai buvo pašaukti uždėt lubas. Spėjama, kad 
i teismą ir turėjo užsimokėti čįų metų derliui kainos bus 
jausmę. Vienas Dorchesteno
gyventojas, Harry Siegal, 
turėjo užsimokėti net 85 do
lerius. Kitiems buvo uždėtos 
žemesnės bausmės.

Bendrai imant. Bostono; 
valdžia jau nedalysianti ce
remonijų su tais.

tokios: 32 centai už tris sva
rus.

Už negautą bučkį gal sumo
kės 10,000 dolerių.

Saleme prasidėjo viena 
kurie ne-1 romonso byla. 23 metų am 

nrisilaiko švaros. Ji baus ap- žiaus mergina. Evelyn Tur- 
sileidėliu^ nėr, apskundė Saugus mies-

Lietuviai namu savinin- telio valdininką Dalmontnamų 
kai. bukit atsargus.

Mėsos turim daugiau, negu 
kada nors.

Godingą. Reikalauja 10.000 
ddlerių atlyginimo už pada
ryta skriaudą.

Goding yra vedęs žmo- 
! gus. Turneriutė jį kaltina, 
tuo. kad bandęs vogti josKainų administracijos ofi __  ____

sas praneša, kad šiuo tarpu bučkį. Kai negavęs, ji buvus 
Jungtinėse \ alstijose yra išmesta iš lekiančio automo- 
daugiau mėsos, negu buvo Į bilio ir sužeista.
pirmiau. Civilių žmonių mi- __________
tybai šaldytuvuose yra sūdė- i Ginkime demokratiją, pli
ti daugiau penki bilionai įdėdami prie Hitlerio ir To- 
svaru mėsos — kiaulienos. jo diktatūrų sunaikinimo, 
jautienos ir kitokios.

Pradžioje metų sklido 
gandai, kad šįmet turėsime 
mažiau mėsos. Dabar išro
do. kad jos turėsim užtekti
nai.

Gaisras požemio geležin
kelio stotyje.

Broadvvay “subvės” stoty
je penktadienio vakare bu
vo kilęs gaisras. Jis kilo 
traukinyje, kuris buvo susto
jęs toje stotyje. Gaisro prie
žastis — sugedę elektros lai
dai.

Kilus gaisrui, iš traukinio 
buvo išleisti visi žmonės, bet 
reikėjo daugiau valandos, 
kol buvo atsteigtas trafikas. 
Dėliai to tūkstančiai žmonių 
pavėlavo—į namus ar savo 
dirbtuves

Boston Edison Company sako
...kuomet vacoum klyneris nedirba 
kaip reikia, dažnai jo krepšys būna 
perpilnas dulkių. Krepšį reikia kiek
vieną syki. išvalyti kada tik varto- 
jat elektrišką valytuvą.

Boston Edison Company

Mažiau automobilių 
užsiregistravo.

Valstijinis automobilių re
gistravimo ofisas skelbia, 
kad pereitą kovo mėnesį 
mažiau automobilių užre
gistruota ir mažiau įeigų tu
rėta.

IŠPARDUODAM BIZNĮ.
Išparduodam vyriškus ir mo

teriškus drabužius, čevervkus, 
dišius ir kitus “dry goods” nu
piginta kaina. Kas nori, gali 
pirkti visą biznį kartu su namu 
arba atskirai. Biznis išdirbtas 
jau per 30 metų. Pirkėją išmo- 
kinsim vesti biznį dj’kai. Parsi
duoda dėlei blogos sveikatos ir 
sunaus armijon paėmimo- Kreip
kitės: (17)

Mrs. A. B. Katkauskas.
372 Millbury at, Tet 28186. 

VVorcester, Mass.

INSURANCE.
Apsidrausk dabar. Rytoj gali 

būt pervėlu. Susirgus ar susižei
dus mokama $25.00 per sąvaitę 
ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik 
$12 per metus.

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.

GERAS PIRKINYS 
DORCHESTERY.

3 šeimynų colonial namas su visais 
parankumais, po 5 kambarius ir re- 
ception hall, 3-karų garažas ir dar
žas, arti mokyklos ir gera transpor- I 
tacija. Atrješa $124 rendos į mėnesi. 
Parsiduoda dėl to, kad savininkas iš
važiuoja j kitą miestą. Matyt galima | 
bile laiku. (16) į

40 King st., Dorchester, Mass.

PARSIDUODA
Gražus franeuziškas laikrodis ir 

Vose išdirbystės pianas, mažai varto
tas, visai kaip naujas, parsiduoda pi
giai. Kreipkitės pas: (16)

A. Armon,
65 Standish st., Cambridge, Mass.

i

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: dq-j 2 iki 4 

ir nue 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston I32«

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
TeL Parkway I2ą3-W

Tol TPGhridcro

Dr. Joha Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman s t. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

REIKALINGA MOTERIS ar VYRAS
Naujam restorane indus plauti su 

mašina. Darbas lengvas, vakarais ar 
dienomis. Geras atlyginimas. Netoli 
Army Base. South Bostone. (16)

Klara Kasper,
Ships Gallev, 500 Summcr st.

TeL HANcock 4047.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE. Room 22 

i BOSTON. Telef. Fafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

.SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ' 
IR NERVU 1,IGŲ.

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

Radijo programos.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį 
nedėldienį iš W0RL stoties. 
950 ki’ociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 lyto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Birutės Radio kvarte

tas.
4. Dainininkas Ig. Kubi

liūnas. akompanuojant Ale
nai Žukauskaitei.

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

BORIS BEVERAGE CO. 
220 E Street, South Boston

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

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

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterą ir Vyrą ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON A V K, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonweafth 4570.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seyrnour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidurių Ligg. 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
S-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 1-9

534. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

TsL ŠOU 3805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ik] 7 vakare.

Šaradomis:
Nuo 2 ryto iki 12 diena.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL 28624 Gyv. 81132 J

DrJoseph A.Gaidii\
OPTOMETRISTAS ♦ 

Valandos: 9 iki 12 t 
nuo 2 iki 8, J 
cuo 7 iki S. ! 

’ Seredom 9 iki 12 t 
ir -u.-itarna.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuota? akis ir tinka { 
mu laiku aegrąžiru švie 4 laeg t 

minuoju ir pnakiriu akinius •

114 Summer Street,
LAUREN’CE. M ASM

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 8ROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI 
(Insured 
Movers >

PerkTBustora
*ta pat ir i tz>- 
’imas vietsa

’sna4 orie^i’r*. kaina prieinama 
226 BROADWAT.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel SOUth Boston 4513

BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBTNINKE 
LIETUVIŲ GRA KORIUS IR 

BALS AM UO1 OJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOl th Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta;

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

i I




