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Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXXIX

Lietuvoj Naciai Gaudo Jaunus 
Vyrus Karo Darbams

GABENA JUOS I BOM
BARDUOJAMAS DIRB

TUVES.

Vokiečiai iakraustomi 
saugesnes vietas.

i

Vokiečių darbo ministeri
jos agentai Lietuvoje dabar 
piadėjo medžioti jaunus vy- 
rus j savo ginklų dirbtuves, 
kurias bombarduoja alijan
tų orlaiviai.

Kaune ginkluoti okupan
tai apsupa lietuvių namus ir 
daro kratas, jieškodami pa
sislėpusių jaunų vyrų. Visi 
18 ir 19 metų jaunuoliai ver
čiami stoti arba kariuome
nėn, arba vokiečių Darbo 
Tarnybon.

Tokių žinių iš Lietuvos 
dabar gavo Karo Informaci
jų Biuras (OWI) Washing- 
tone.

Suimtus jaunus vyrus vo
kiečiai gabena j Kaimo ka
lėjimą arba į koncentraci
jos stovyklą, ir tenai skiria 
jiems “pareigas.” Kurie at- Baltijos 
sisako stoti karo tarnybon, sėn. 
arba kurie tokiai tarnybai 
netinka, tuos siunčia į gink
lu fabrikus Vokietijoje.

ginimu. “Te nei vienas iš 
mus nevažiuoja Vokietijon 
ir nestato savęs i Amerikos 
ir Anglijos bombų pavojų’” 
sako vienas požemio atsi
šaukimas.

Kas darosi Lietuvoje, tas 
pats darosi Latvijoje ir Esti
joj. Karo Informacijų Biu
ro (OWI) gautomis iš Šve
dijos informacijomis, visi 
Estijos jaunuoliai nuo 17 
metų amžiaus esą šaukiami 
stoti vokiečių Darbo Tarny
bon. Atsisakiusieji esą sun
kiai baudžiami. Darbo tar
nyba tęsiasi apie metus lai
ko. Per tą laiką jaunuoliai 
turi dirbti privalomą darbą 
fabrikuose, o atliekamom 
valandom lavinasi “politiš
kai” ir “militariškai.”

Nuteisė Sušaudyt 5
Franeuzų Fašistus.
Laisvųjų franeuzų karo 

tribunolas Alžyre nuteisė 
sušaudyt 5 Arfikos franeu
zų fašistus,, kurie buvo susi
organizavę priešintis alijan
tų invazijai Šiaurės Afrikoj. 
Jie nuteisti kaip Francuzijos 
išdavikai, nes dirbo vokie
čių naudai. Dvidešimts du 
kiti nuteisti penkis metus 
kalėti.

PAŠOVĖ ŽMONĄ, DUK
TERĮ IR PATS NUSI

ŽUDĖ.

Westfield, Mass.—Romeo 
Labanote, 43 metų amžiaus 
vyras, kuris nuolatos buvo 
savo žmonos ir vaikų bara
mas ir kritikuojamas, aną
dien neteko kantrybės ir 
pradėjo šaudyt. Pašovė ša-

Estai irgi nepasiduoda, j 
Vienuolika jų šiomis dieno
mis atvyko Švedijon. Naciai 
grūmojo juos sušaudyt, to
dėl jie pabėgo ir atviroj lai
vėj persiirė per audringą 

jurą Švedijos pu-

Kodą ADF Neįgttei-

Vilniaus Krašte Su- 65 Žmonės Žuvo Lai-
sidarė Lietuvių Ar
mija Prieš Bolše

vikus.
Jai vad

Plecha'
generolas
us.

Šiomis dienomis Vilniun 
atvyko lietuvių, armija “vo
kiečių divizijoms Vilniaus 
krašte sustiprinti.”

Tokią naujieną paskelbu
si Lenkijos požemio radijo 
stotis SWIT. Amerikon šitą 
žinią iš Londono persiuntė 
Lenkų Telegrafo Agentūra 
(PAT).

Lietuvių armijai vadovau

vo Nelaimėj.
Ties Alaska įvyko didelė 

nelaimė ant jūrių. Amerikos 
transp&rto laivas, kuris vežė 
Alaskos karo frontui amuni- i 
ciją, perlūžo pusiau ir nu
skendo. Laivo įgula susidėjo 
iš 80 žmonių, iš kuriu 65 žu
vo.

NacArthur Pagavo i Savo 
Tinklą 140,000 Japonų

IR PADARĖ 500 MYLIŲ 
ŠUOLI ARTYN PRIE 

FILIPINŲ.

mos) kitokių gamtos tur
tų. D; ■ r šita svarbi terito
rija bus jau dalinai atka
riau*0.

Tai jau kelintas .tos ru- Nusigandęs Amerikos jūrių Žin.os sako, jog Amerioks 
laivynas čia pasirodė tiek 
galingas, kad jo ugnis su- 

i maišė japonų pozicijas su

sies laivas žuva ties Alaska 
kur jura labai audringa.

3,000 AMERIKOS BOM
BANEŠIŲ BOMBARDA

VO NACIUS.

Iš Londono pranešama, 
kad šį panedėli 3,000 Ame- 

jąs “nacių paskirtas genero- rįk?’ bombanešių buvo au
las Plechavicias.” sako len- sklld« Eu.roI?on bombar- 
kų informacijas. Aišku, kad Gavc naciu kar0 
čia kalbama >apie generolą

v/) žmoną, 18 metų amžiaus* pareikš
dukterį, 
šovė.

o paskui pats nusi-

CIO LAIMĖJO CHRYSLE- 
RIO DIRBTUVĖJ.

Vokiečių valdžios uro- 
grifiaa ^dabar esanti 'Tona:
I? bombarduojamų miestų 
ir kitų pavojingų sričių Vo
kietijos piliečiai esą iškelia- Amerikos • angliak ašių 
mi į saugesnes apylinkes, o į unija senai jau yra padavusi 
jų vietas esą siunčiami jauni savo aplikaciją Amerikos 
Lietuvos vyrai. Vokiečiai į Darbo Federacijai, kad pa
tyčia pasirenka stipriausio staroji priimtų ją atgal. Bet 
amžiaus lietuvius, kad su- baigiasi jau metai laiko, 
silpninti lietuvių tautą, sako kaip aplikacija paduota, o 
Kaio Informacijų Biuro pra- A. D. Federacija nėra galu- 
nešimas. ; tinai savo žodžio tarusi. Ko-

Lietuvos žmonės šitam dėl? ”New York Times” ko- 
vokiečių smurtui priešinasi, respondentas praneša iš 
Slapta leidžiami lietuviški; Washingtono. kad A. D. 
laikraščiai ragina žmones'Federacijos lyderiai bijosi 
laikytis vienybėj ir priesin- j mainerių vado Lewiso. Jie 
tis vokiečių planams. Tiems, 
kurie padeda vokiečiams, 
grąsinama tinkamu atsily-

Todėl, kad ADF lyderiai 
bijo Lewiso.

Dabar Amerikos pramo
nėj yra tokia tvarka, kad 
darbininkai turi patys nu
balsuoti, kuri unija turi at
stovauti jų reikalus ir tartis 
su darbdaviais, šiomis die
nomis tokie balsavimai buvo 
Chryslerio dirbtuvei. Chica
goje. Užpirmenybę varžėsi 
Amerikos Darbo 'Federacija 
ir CIO. CIO laimėjo patį di
džiausį Chryslerio vienetą. 
Vienetais vadinami dirbtu
vės skyriai, kurie dirba kito
kį darbą.

Amerika Vartoja
Naują Sprogstama:

ją Medžiagą.
Iš Washingtono praneša

ma. kad oro bomboms ir ar
tilerijos amunicijai ši šalis 
pradėjo vartoti naują sprog
stamąją medžiagą, kuri 

mano, kad jis gali mainerių Į esanti daug stipresnė už 
unijon įtraukti kitų pramo rrxT'T' T1- 1--’

galybės, Japonijjos laivy
nas slapstosi.

Kaip, perkūnas iš giedro 
dangaus šią sąvaitę kilto ja-! 
ponus Amerikos laivynas. 
Padaręs 500 mylių šuolį į 
šiaurę, artyn prie Filipinų 
ir prie pačios Japonijos, mū
siškis laivynas užklupo klas
tingą japoną šiaurės Gvinė-

jręngimus. joj visai netikėtai ir susprog 
mėtomos {<e jo geriausius karo įrengi

mus.
Subombardavęs priešo po-

Plechavičių, 'jisai išleidęs 
lietuvių kariųpmenei įsaky- 

as, kad ji 
uotą “kovai

nių darbininkus ir tiek savo 
uniją padidinti, kad galės 
užvaldyti visą Amerikos 
Darbo Federaciją. Todėl jie 
ir nenori jo unijon įsileisti.

SIŪLO PASILAIKYT 
ANGLIJOS BAZES.

* Naujienų9 Jubūė- 
jaus Numeris. '

“Naujienoms” šįmet su
kako 30 metų. Šitam jubilė- 
jui paminėti išėjo padidinta
“Naujienų ’ laida,^ net 32! Amerika yra davusi Ang- 
puslapių. Tai gražus ir tur- iijaj 50 karo laivų (naikin- 
tingas numeris. Reikia sta- tuvų). Mainais už tuos lai- 
čiai stebėtis, kad prie dabar- į vug j j gavo kai kurias anglų 
tinių sunkių sąlygų musų bazes. Jos buvo išnuomotos 
idėjos draugai naujieniečiai į 99 metų terminui, 
galėjo tokį didelį ir sunkų I Kongreso komisija laivy- 
darbą atlikti! jno reikalams dabar siūlo,

kad musų vyriausybė tas ba
zes pasilaikytų visiems lai-

šitoj didelėj ir gražioj 
“Naujienų” laidoj randam 
daug įdomių straipsnių ir 
žmonių atvaizdų, kurių tar
pe yra daug pažįstamų ir 
brangių draugų mums pa
tiems. Pirmam puslapy tel
pa vyriausiojo “Naujienų’’ 
redaktoriaus draugo Grigai
čio atvaizdas. Kitoj vietoj 
matosi malonus veidai No- 
ros Gugis, M. Šileikio, A. 
Žymonto, Julės ir K. Augus
tų. J. šmotelio. J. Lapaičio 
ir kitų. Kai kurie jų yra dir
bę ir prie “Keleivio.”

Vis tai musų nepavaduo
jamos spėkos, kuriomis re
miasi kultūrinis musų išeivi
jos gyvenimas. Ilgų jiems 
metų!

kams. Louisianos kongres
manas Herbert sako, kad tų 
bazių įrengimui Amerika 
jau yra išleidusi 130 milio
nų dolerių. Grąžindama 
jas Anglijai atgal. Amerika 
savo pinigų negausianti. Jei 
taip — nesą prasmės tas ba
zes grąžinti.

ŠNIPŲ BYLOJ KALTINA
MA 30 ŽMONIŲ.

Washingtone šią sąvaitę 
prasidėjo šnipų byla, kurio
je kaltinama 30 asmenų. 
Teismui paduotas reikalavi
mas, kad ton bylon butų pa
šaukti liudyti Charles Lind- 
bergh ir Henry Ford.

buvusi mob 
prieš bolševi 

Kadangi 
tuvos da nep 
tarpu lietuvi 
sianti prieš 1< 
armiją,” k 
dienomis 
Vilniaus k 
kaudama

Kareiviai 
jai buvę

lševikai Lie- 
ekė, tai tuo 
rmija kovo-

armi-

Bombos buvo 
Miunchene, Friedrichshafe- 
ne. Bukarešte. Ploesti ir .Bel
grade. Tai , buvo penktas zieijas,
toks žygis penkių dienų lai
kotarpy.

POTVINIAI.

Kansas ir Missouri valsti-
pozemio jose šią sąvaitę patvino upės-

žeme ir išmušė visus japo
nus. Kai Amerikos kariuo
menė išlipo krantan, jau 
niekas jai resipriešoni. Lai
vyno kanuolės sunaikino 
jos iš tolo.

Amerikos laivynui čia va
dovauja admirolas Nimitz. 
Ji- dabar jieško japonų lai
vyno, kad išbandyti savo 
kanuolės ir ant jo. Bet paju
tę sau pavojų, japonai pasi-

mūsiškis laivynas slėpė su savo laivynu. Jie bi-
tuojau iškėlė tenai savo ar
miją ir užėmė 150 mylių il
gio tos salos pakraštį.

Šitai ekspedicijai asme
niškai vadovavo pats gene
rolas MacArthuras. Užim-

paskutinėmis ir potviniai apsėmė kelioli- Gamas siaurės Gvinėją, jisai 
dėjo veikti ką apgyventų vietų. Kelioli- •- sa',° tinklą apie

taikiniu- ka žmonių jau prigėrė. 140.000 japonų, kurie yra

josi susitikti su Amerikos 
jūrių spėkomis. - 

Tamsios dienos ateina Ja
ponijai.

ORLAIVIŠŠŪDUŽO J 
KALNĄ.

Šį panedėiį New Hamp-
i^simėte ivairioše salose tarn shire va:<i3°j atsimušė į De- ksuneię įvairiose saiose tarp .. .

Amerikos Oro
2^1^-į bė Vis Didėja.

JUGOSLAVIJA BUSIAN
TI FEDERACIJA.

Bet ar gali vieni orlaiviai 
karą laimėti?

. kuliais iki šiol jie gaudavo

• bar yra nukirsti.
Šiaurės Naujoji Gvinėja 

priklauso olandams, kuriuos; 
sako, karo pradžioje * japonai ’nu-

zmomų.
NUSKANDINO 8 FRtitšO

LAIVUS.

—----— I Vėliausios žinios sako, karo pradžioje • japonai ’tiu- i Pereitą subatą Amerikos
Jugoslavijos karalius Pet- kad nacių karo įrengimus galėjo ir ju teritoriia užėmė, bombanešiai netikėtai nu- 

ras padarė viešą pareiskima. Europoje pradėjo- bombar- Tenai vra daug lobo (gu- skrido ties franeuzų Indo-
kad po šio karo Jugoslavija kasdien jau po 3,000 -------- ■---------- ■---------------Kinija ir nuskandino 6 japo-
busianti federuota valstybė, | oriajvjų Tai yra baisi galy- Maskva Boikotuoja nų laivus, tame skaičiuje 
kunoje turėsią . lygias teises bė. jr išrodo, kad tolyn ji vis I
serbai, kroatai ir slovėnai. aUga. vis stiprėja. Amerikos 

Vis dėlto Petras non da oro spėkos šiandien vyrauja

TNT. Iki šiol smarkiausia 
sprogstamoji medžiaga bu
vo TNT (tri-nitro-tolulis).

Naujoji medžiaga chemi
joj yra žinoma kaip “pen- 
taero-tritolio-tetranitratas.” 
sutrumpinus — “Petn.” Ji 
panaši į smulkųjį cukrų.

Tiesą pasakius, Petn nėra 
naujas išradimas, nes jis bu
vo išrastas dar pereitojo ka
ro metu. Iki šiol jis nebuvo 
vartojamas dėl savo “jaut
rumo,” nes kiek nors suju
dintas jis tuoj sprogsta, tai
gi labai pavojingas kilnoti. 
Dabar išmokta jungti jį su 
TNT, taip kad jis pasidaro 
“pastovesnis” ir duodasi kil - 
noti. Jis turi neapsakomai 
didelę naikinamą jėgą.

BALTIMORĖJ SUŽEISTA 
18 ŽMONIŲ.

Baltimorės uoste pereitą 
sąvaitę prekybos laivas su
triuškino keltą su žmonėmis, 
18 jų sužeisdamas, kai ku
riuos labai sunkiai. Nelai
mės priežastis buvo tirštas 
rūkas.

Kari u o m e n ė s teismo 
sprendimu, Salvadoro res
publikoje buvo sušaudyta 
15 žmonių—5 karininkai ir 
10 civilių. Nubaustieji ruošė 
sukilimą prieš vyriausybę, 
bet buvo sugauti.

karaliauti, nes sako. kad sa
vo žmonėms jisai duosiąs negali prilygti Amerikos 
“visas demokratines Iais-įavjacjjaj
ves,” išskiriant sosto teises. Tuo tarpu vokiečiu avia- 

Ryšium su tuo karalius cjįa silpnėja. Vokietijos fab
Petras reiškia nepasitenki- kurie statydavo karo
nimo alijantais, ypač Anglį- oriaivius. šiandien guli griu- 
ja, kuri remia komunisto Ti- vėsiuose. Juos sugriovė A- 
to vadovaujamus partiza- merikos orlaiviai. Tiesa, su

griovė ne visus. • bet nebe
daug jų liko. Pirma vokie
čiai

visoj Europoj. Jokia valsty-

nus.

ALIEJAUS JUODOJI 
RINKA.

Tarptautinę Darbo vien« karu laiv»
Organizaciją. turi naują spitfire.

Šiomis dienomis Phila-I karo vadovybė
delphijoj susirinko Tarptau- rS'<fe bia, kad jau pradėtas 
tinęs Darbo Organizaci ios \artoti naujos rusies Spitfire 
konferencija, kurioj daly-! įP0 kovos lėktuvas. Jis esąs 
vauja beveik visos valsty- ”au£ greitesnis, lengviau 
bės. kurios buvo prisidėju- manevruojamas ir genau 
sios prie Tautų Lygos. Jung- apginkluotas uz senąjį Spit-
tinės Valstijos nors ir nebu- *ire 4- ’ ______ '
vo Tautų Lygos naiys, ta-j
ciau prie darbo Intemacio- 

pastatydavo po 1.300 nalo priklauso, 
orlaivių į mėnesį, o dabar, Šitoj konferencijoj daly-1 
sakoma, pastato tik tarp 300 vauja Jungtinės Valstijos,! 
ir 350. Didžioji Britanija, Francu-!

Bet nežiūrint šitos milži- zija, Graikija. Kinija, Kana-

WLB Uždraudė Kel
ti Algas.

Alumino darbininkai reika
lavo 20c. į v’andą daugiau.Kainų administracijos ap 

skaičiavimu, aliejaus juodo
ji rinka yra pavogusi apie' .nei neziurini mi.z.-R ,ds jietals kompa
300,000.000 galionų gazoli- n,skos demokratinių oro je- -la. Meksika. Argentina „įjos darbininkai, kurie ga- 
no, kuris buvo gautas pagal- gupe^varos. -l.,l„i„ », u u.,., „h,, H . .
ba falšyvų kuponų. Daug tų xai sako* ka(*

dalykų žino- visa eilė kitu šalių, 
vien tik oriai- Nuo kiekvienos šalies 1 

falšyvų kuponų platintoju v,a'? nekas Salima kal? Ia>- ‘£k,.as . konferencijas yra d , ši kompaniji
buvo sugauta ir nubausta", m?tkz. Š,W nyom.on?,^e,.red?kLnanlL^^valLI,?n.?lturi G di btuves ir samdo

; mii . alumino metalą, parei
kalavo po 2 - centų į valandą

skiriami 3 atstovai: vienas
, ... . ... . .organizuot,J darb!n!n'6.000 darbininkų. Jų reika-
kur alijantų aviacija kų. vienas nuo pramoninin- |avi - pa(iavž*WJ Labor 

jrądaug stipresne tačiau kų ir vienas nuo valstybes Eoar,iuiJ. ' Blardas pranešė
ik. šiol p negalėjo tena, vo ' Jungimų Valstijų vyriau- ko anijai ka<J aI^ keW 
kiečių zemeje nugalėti Tas sybe atstovauja l^rboDe-^^ jas va].
pats matosi ir pačio] Vokie . partamento sekretore Fran- ... .

Kongreso Atstovų Rūmai! tijoj. Jau 29 pramonės cent- ces Perkins; organizuotus koniDan;įaj .,į užsakv- 
ivo pasiulvmą šaukti vai-'rai tenai sugriauti, o vis dėl darbininkus atstovauja A- k __

ir nubausta., me">. sk? nuomonę jie re
bet, bet daug dar yra lais-1 ™a £assinoJr°?tu (Itat"*0 
V£je J je), kur alijantų aviacija kų. vienas

RUOŠIASI INTI 4-F 
VYRUS.

gavo pasiūlymą 
džios tarnybon visus 4-F 
klasės vyrus, netinkamus 
karo tarnybai. Juos norima 
statyti prie “būtinai reika
lingų karo darbų,” jei dabar 
jie dirba ką kita. Išimtis bus 
daroma vien tiems, kurie

to jie nėra visiškai iš karo 
išmušti.

Todėl ekspertai dabar ir 
sako, kad aviacija gali pa
ruošti kelią žemės armijai, 
bet negali jos pavaduoti. Ki-

merikos Darbo^FeVerariios mus- Dabar vidutinė darbi- 
rgabotTnis Ro^rt .L Wa«.^ 73 “ntai i
pramonininkus atstovauja xa inu^-_______
Henry I. Harriman. STREIKAS DĖL PYPKĖS

Konferencijoj nedalyvau- DUMU
ja tiktai fašistinės šalys ir --------*

____taip pasakius. Vokietijon bolševikų Rusija. Nors pas- Columbus, Ohio. — Cur-
jau dirba karo pramonėje, reikėsią būtinai daryti inva- taroji buvo kviečiama, bet tiss-Wright orlaivių dirt>tu-

Šį pasiulvma padavė mili- zija. ' atsisakė dalyvauti. Kai 1939 vėj darbininkai pareikalavo
tariu reikalu komitetas. Jei ‘ --------------- metais Sovietų Rusija už- daugiau laiko pypkių paru-
siulvmas bus priimtas, 4-F Skandinavijos telegrafo puolė Suomiją ir Tautų Ly- kvt. Kompanija nesutiko to- 
vyrai, kaip ir kareiviai, bus biuras praneša iš Romos.1 ga užtai išmetė ją iš savo kį reikalavimą patenkinti, 
valdžios tarnyboje. Jie turės kad popiežius nupirkęs lai- nariu tarpo, nuo to Jaiko ir 119 darbininkų metė dar-
imti tuos darbus, kurie jiems vvna susidedantį iš 21 gar- Maskva boikotuoja Tarp- 
bus skiriami. jlaivio. Tais laivais popie-i tautinę Darbo. Organizaciją.

Tam siūlymui priešinasi žiaus tarnai gabensią Ro- kuri yra kaip ir Tautų.Lygos 
Amerikos Darbo Federacija mon maišią ir kitokius daik- agentūra tarptautiniais dar- 
ir CIO. r•!<. bininkų reikalais rūpintis.

bą. apskelbdami “nrot*»«to 
streiką.” Kompanija visus 
juos arieido nuo darbo. CIO 
unija ’gi pripažįsta, kad 
iie nebreie teisės streikuoti.
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“ ‘Tik reikia pragaro, o vel
niu bus’.

“Tas ‘pragaras’ buvo pasta
tytas dar prieš Hitlerio gimi
mą.”

Visa tai tiesa, išskyrus

KIEK BOLŠEVIKAI IŠVE
ŽĖ LIETUVOS ŽMONIŲ?

Kai 1941 metais bolševi
kai buvo išvyti iš Lietuvos, 
Lietuvos Raudonas Kryžius 
pradėjo rinkti žinias -apie
tuos nelaimingus Lietuvos tiktai tą žemaičių posaki 
žmones, kuriuos bolševikų apie pragarą ir velnią. Mums 
žvalgyba buvo per metus neteko girdėti, kad žemai- 
laikc suėmusi ir išgabenusi £iaj taip sakytų. Bet pana- 
Rusijos gilumon. Pilnų žinių šus posakis yra pas rusus, 
tačiau nepavyko surinkti, kurie sako: “Jei tik bus ba- 
nes išsiplėtęs karas šitą dar- la, taį bus ir velnias.” Mat, 
bą sutrukdė. Raudonasis tamsus rusai tiki. kad vel- 
Kryžius surinko tik a.pie'nįaį gyvena balose.
13,000 išvežtųjų pavardžių, ''__________
kurios tilpo ir “Keleivy.

Bet tai nebuvo pilnas
vaizdas. LKF Spaudos Biu
ras dabar praneša, kad tai 
buvo—

“...tik dalis tremtinių vardų. 
Kai bolševikai išbėgo iš Lietu
vos, rasta pasilikusieji oficia- ; ma sustabdyti. Pati Tėvy- 
lus dokumentai, kurie rodo, ipraneša, kad
kad išvežta vien 1931 m. birže-' 
lio 14-22 dienomis net 30,4231 
Lietuvos žmonės. Tačiau trė
mimas i Sibyrą jau prasidėjo 
1940 m. pabaigoje ir mes netu
rime tikru žinių, kiek dar buvę j 
ištremta per tuos pusantrų | 
metų. Pačiomis iš Maskvos j 
paeinančiomis žiniomis se-j 
kant. išeitų, kad iš Lietuvos Į 
išvežta daugiau, kaip 40.000 
vyrų. moterų ir vaikų, gi kai į 
kurie grįžusieji iš Sibyro ištrė
mimo asmenys tvirtina, kad 
ištremtųjų lietuvių____ ___________ skaičius! seimui bus pasiūlyta Įvesti
gali būti net dvigubai didės-į Tėvynei prenumeiatą. 
nis.” Kas norės ją skaityti, tegul

; užsikoma metams kokj do-
Taigi gali būt, kad bolše-j leri-kitą.

” — -- - ” 100,000; ‘ ‘__________vikai išvežė netoli 
Lietuvos žmonių.

Tas pats spaudos biuras 
sakosi gavęs žinių, kad bu
vęs Lietuvos prezidentas 
Stulginskis, inž. Stanišaus- 
kas, prof. Tonkūnas ir kiti 
žymesni Lietuvos žmonės 
yra išgabenti Sibyran, kaž 
kur apie Krasnojarską, ir 
“priversti dirbti žemės dar
bus.” Šitoj katorgoj jiems 
duodama 600 gramų (sva
ras su viršum) juodos duo
nos parai ir “dilgėlių sriu
bos.” Jeigu užduoto darbo 
belaisviai neatlieka, duonos 
porcija sumažinama iki 400 
gramų (mažiau svaro). 
Stulginskio sveikata esanti 
visai silpna, todėl bolševikų 
katorga jam labai sunki.

Ne visi Lietuvos žmonės 
išvežti i Sibyrą. Pavyzdžiui, 
grupė lietuvių, kurion buvo 
patekęs ir amerikietis Dr. 
Devenis. buvo ištremta Į Ru
sijos šiaurę, prie Ledinuoto
jo Okeano. Kiti atsidūrė net 
vidurinėj Azijoj.

NORĖTŲ “PARODYT 
DURIS.”

“Vilnies” 96-tame nume
ry L. Pruseika rašo:

“Washingtonan atsibaladoja 
koks tai kapitonas Borislav To- 
dorovič. Sakosi atstovaująs 
Dražą Michailovičių. Pasakoja 
fantastiškų dalykų apie Mi- 
chailovičiaus ‘žygius.’

“Jis buvo ir Londone, bet 
ten ji labai šaltai traktavo. To
dėl jis ir dūmė Washingtonan-

“Ar ne laikas parodyt duris 
tokiems avantiūristams?”

Na, o ką “draugas” Pru
seika pasakytų, jeigu Ame
rika “parodytų duris” jam 
pačiam ?

JEI HITLERIS NEBŪTŲ 
GIMĘS...

Juozas Tysliava “Vienv- 
>ėj” rašo:

“Ar šiandien pasaulis butų 
laimingesnis, jeigu prieš 55 
metus nebūtų gimęs Adolfas 
Hitleris?

“Aš abejoju.
“Praeitame kare Hitleris bu

vo ‘nul und nix,’ bet vokiečiams 
pasisekė padegti pasaulį.

“Neveltui žemaičiai sako:

AR SUSTOS “TĖVYNĖ?”
“Tėvynė” yra SLA orga

nas, bet ji brangiai organi
zacijai kainuoja, neša nuos
tolius. Todėl pradeda kilti 
balsų, kad reikėtų jos leidi

nį

“Atsižvelgiant j tai. Pildo
moji Taryba nutarė ‘Tėvynės* 
leidimo reikalą palikti seimui, 
ją iki to laiko teleidžiant taip, 
kaip dabar leidžiama. Seime gi 
bus ant stalo padėtas klausi
mas: ‘Ką darysim su “Tėvy
ne” — leisime ją su deficitu, 
ar visai neleisime?* O jei leisi
me ir nenorime turėti deficito 
—suraskime jos leidimui lė
šas...”

Mums teko girdėti, kad

“VILNIS” IR “LAISVĖ” 
RAŠO NETEISYBĘ APIE

MAŽUKNĄ.
L. Pruseika prirašė bolše

vikų “Vilny” šitokių prasi
manymų apie Mažukną:

“Naujienos. Keleivis spiauja 
ant laisvės žodžio, ant toleran
cijos.

“Tiek daug metų ištarnavęs 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje atsakomingu viršininku 
J. K. Mažukna jau negauna 
balso tuose laikraščiuose atsa
kyti šmeižikams.

“Tų laikraščių diktatoriukai 
pagatavi šaukšte vandens pri
girdyt kiekvieną liberališkesnį 
veikėją.

“Tai buvo Kleofas Jurgelio
nis, kuris tikru juodašimtišku 
Įtūžimu užpuolė J. K. Mažuk
ną keli metai atgal.

“Michelsonas. Grigaitis ir 
Bagočius pildo Jurgelionio 
‘testamentą’ ir vaduojasi jo 
užkeikimu.”

Bolševikų “Laisvė” šitą 
plepalą perspausdino savo 
editorialuose ir da šitaip ji 
“pazalatijo:”

“Taip. tūli laikraščiai prara
do paskutini padorumą. Jie 
žmogų šmeižia, biaurioja, nie
kina, bet kai jis bando pasitei
sinti—nėra vietos.

“Naujienos ir Keleivis, pav., 
siunta prieš Mažukną.”

Tuo tarpu faktas yra toks, 
kad “Keleivis” ne tiktai ne 
“siunta’’ prieš Mažukną. bet 
nėra nei vieno žodžio prieš 
ji parašęs. Tik vienas musų 
korespondentas yra parašęs 
iš Pittsburgho, kad tarp Ma- 
žuknos ir Dargio Įvykęs tu 
las nesusipratimas kaž-ko- 
kiam susirinkime. Tai ir 
viskas. “Keleivio” redakcija 
rieko prieš Mažuknos asme
nį neturi.

Musų “Keleivy” nėra bu
vę jokių šmeižtų prieš Ma
žukną. ir mes niekad nesam 
atsisakę duoti Mažuknai vie
tos savo laikrašty.

Taigi meluoja bolševikų 
laikraščiai, kuomet jie rašo, 
kad “Keleivis” “siunta prieš 
Mažukną.”

‘Galijoto’ Kova Su ‘Dovydu’
Ji I JtiVūt Bū. fiOSTOft.
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Viršuje matosi milžiniškas St vietų tankas. Tai tikras šių lai!-ų (■:. -ta-,
dijo bangomis operuojamas mažutis vokiečių tankas. Jani • nėra nei vieno 

yra 1.000 svarų smarkiai sprogstančios medžiagos. Kai jis prisiartina prie savo tikslo, 

vokiečiai atitolinta kontrole ji išsprogdina. Pirmu kartu vok ii čiai pavartojo tokius tankus 

prieš alijantus Italijoj, bet tenai jie pasirodė beverčiai, nes taikli artileri.i . ugnis leng

vai juos sunaikino.

Laiškas Iš Washingtono
Pereitą savaitę Washing- 

tono diplomatai vėl buvo 
nustebinti “paskiausia nau
jiena’’ iš Maskvos. Jei Wash- 
ingtonas butų Maskva, A- ,,, m—------- Ii! tarus pashuumo zo-
merikos spauda šiandien i and well! To non ir ahjan- <jžio.” Tikėsime, kad laikui
dirbtų viršlaiki. Vieni piktai tai — ko tuomet peštis?
kaltintų kreivą diplomatiją, 
kiti juoktųsi.

Maskva, matote, atiden
gė “didelę paslaptį,” kad 
Italijoj veikia šešios anti-fa- 
šistinės partijos, ir kad jom? 
reikia duoti atstovybę mar
šalo Badoglio vyriausybėje!

Alijantai šitą tiesą senai 
žinojo. Ir daugiau: tų parti 
jų žmonėms jie siūlė eiti Į 
vyriausybę. Italijos libera
lai ir kiti anti-fašistai atsisa
kė tai daryti, kol prie vy
riausybės vairo stovės nuse
nęs Emanuelis ir Mussolinio 
iškeptas maršalas Badoglio.

Budinga ir tai, kad la
biausia rėkianti partija bu
vo komunistai. Viešuose mi
tinguose jfe nuolat šaukda
vo: “Šalin karalius, šalin 
maršalas Badoglio!” Jei ku
ris norėjo sudraust toki rė
kaujanti komunistą.' prieš 
toki buvo vartojamos kumš
čios.

Bet patiems komunistams 
to nelaukiant. Maskva ėmė 
ir pripažino Badoglio vy
riausybę. Nustebo liberalai, 
apstulbo ir patys komunis
tai. Ypač pastariesiems tai 
buvo didelis smūgis.

yra gyvos liudininkės to. ko 
kius šposus krečia tie nepra
šyti sveteliai.

Tą žino ir Washingtonas.
Bet ką jis dabar gali pada
ryti? Rusija yra musų talki
ninkė. Argi velta dalyti 

AKjantų okupacinė vv- taip, kad Ribbentropas ir 
riausybė betgi tęsė savo Molotovas vėl gertų rusišką 
darbą. Ji tarėsi su anti-fa- “čaJV įr apsikabinę bučiuo- 
šistais ir. pagaliau, Badoglio tusi, kaip jie bučiavosi 1939 
vyriausybė rezignavo. Aiš- metais.
ku kaip diena, kad anti-fa- Mashingtono vyrai nėra 
šistai eis i vyriausybe. vien dieneliai. Jie žiuri ne

tik šios dienos, bet ir da ne- 
Ir kaip tik šiuo momentu sulaukto rvtojaus. Todėl jie 

Maskva pasiskubino reika-i ir tyli. Gali būt, kad netoli- 
lauti. kad butų išnarpliotos moję ateitvje jie ir vėl pra- 
“itališkcs painiavos,” lei- bils, tars Suomijai nemalo- 
džiant i vyriausybę anti-fa- nų £odĮ.
sistus! į Tokie, supraskite, vra dip-

. Ryšium su tuo vienas ita-: lomatijos keliai — vingiuoti 
kingas \Vashingtono valsty- ir dažnai be matomo reikalo 
bininkas privačiame pasi- vaikštomi. Tik nemanykite, 
kalbėjime pasakė: “Maskva kad musu diplomatas, tai 
turi tokius diplomatus, kurių visomis kinų sienomis apsi-

Ji’ kaip, ir Ta^ėhSa. aSisuš. 
pavagia svetimą minti ir Het kokj visuomenininką, 
skelbia ją kaip savą!” veikia viešoji opinija. Ne

Musų krašto sostinėje ta- žiūrint te. kad Suomija Ran
čiau sėdi rimti valstybinin dien yra nacių Vokietijos 
kai, iš kurių sunku žodis iš- talkininkė, milionai Ameri

stopoliu...
Apie tą patį miestą bal. 17 --------------

Be to da keturi žymus vy-d. laidoje “Vilnies” Amini- Ad K An
rai paskirti mimstenais be lis rašo: /I/V Zf jV/J fi, A/ll/—•
portfelių. Vienas jų yra gra- “Gen. Tobuchino ir gen., Pirmasis negras aktorius,

___ ________ fas Carlo Sforza, pagarsėjęs Jeremenko armijos jau gula gavęs Otbello rolę, buvo
pešti; jie tyli ir tada. kai be kos ir Europos žmonių yra priešfasistinio judėjimo už ant Sevastopolio... Vokiečiai Frederick Aldridge, gimęs
jokio reikalo yra kaltinami, jos draugai. Suomija prieš(s’eny vadas; antras, Bene- taipgi jau permušti irnusilp 1805 ir miręs 1867 metais.
Tas pats ir dėl “paskiausios savo valia tapo nacių Vokie- detto Croce (ištark Kročė), nėję atbėga į tą miestą...” ------- -
naujienos” iš Stalino “sau- tijos talkininke. Ji buvo ru- filozofas, ir buvęs senato-J Ai vai, kokios naujienos: Anglijos moterys gavo
lės” krašto. Musų valstybės sų užpulta ir apiplėšta. Net rius: trečias Guilio Rodino. rusai atmušė Sevastopoliu, balsavimo teises 1919 me-
vyrai, matyt, galvoja šitaip: šiandien, kai pati Rusija ka- krikščionis demokratas, ir, rusai užpulė Sevastopoliu, o tais.
Na, jei Maskvoje yra tokių riauia prieš nacių agresijas, ketvirtas Palmiro Tagliatti, vokiečiai, nors ir silpni, bet 
gudragalvių, kurie mėgsta Maskva suomiams diktuoia komunistų lyderis, kuris ii- lenda po “atmuštu” ’r “už- 
ir ŠĮ ir tą iš kaimynų skolin- nežmoniškas sąlygas; dik- gai gyveno Maskvoje ir dir- gultu” miestu!
tis — kiek čia bėdos! Mintis tuoja. nors ir žino, kad šuo- Kominterne kaip Italijos Ta{ bačkauskinis andriu 
yra toks dalykas, kuriuo vi-, miams jos yra neįmanomos, komunistų atstovas. Jis va- iinjg Maratonas, 
si gali naudotis. Blogiau.: žmonės tai mato, ir jų dinosi tenai Ercole Ercoli.

Šitoki kabineto sąstatąkai tie Maskvos diplomatai simpatijos vra su tais, ku 
sava valia ir galia nori sve- ‘ riuos rusai nori skriausti, 
timas žemes grobti, kaimy- ‘ Diplomatas geriau, negu ki- karaliui užgirti.

būt išrinktam Jungtinių 
generolas Badoglio padavė Lietuviško spenio poetas, Valstijų prezidentu — jeigu 
’ ’’ ’ - ‘Liudas G’ra, gavo Stalino toki piliečiai rinktų.

nus vergti. Jei Maskva, kad 
ir pavėluotai, rado Italijoj 
šešias anti fašistines parti 
jas ir nori kad jų atstovai 
i eitu i vyriausybę — good

Ir \VashDgtonas tyli, lei
džia Maskvai džiaugtis jos 
pavogta diplomatų geležėle.

Jis gerai daro, ar ne?

Washingtonas tyli ir dėl 
Suomijos. Pastaroji antru 
kartu nutarė atmesti Mask
vos pasiūlymus. Ir kartą ir 
kitą musų valstybės vyrai 
yra siūlę, kad suomiai jieš- 
kotų taikos su Rusija.

Derybos buvo pradėtos. 
Manyta, kad ios baigsis pil
nu susitarimu, bet...

Susitarimo da nėra ir, ko ^misterių kabinetas su ge į ta aklas, tik po kelių dienų taip — skaitykite Chicagos
gera. jo gali nebūti! Suomi- nerolu Badogliu priešaky, 
ja atsisako priimti Maskvos Karalius Emanuelis pa 
reikalavimus: paleisti Šuo- skyrė Badogli sudaryti nau

jis pradeda matyti. komunistų “Vilnį” ir tikėsi-
Su musų komunistais yra te. Balandžio 17 d. laidoje 

.......................... ......... da blogiau. Jie per metų skaitome:
rnijos armiją, užmokėti Ru- ją vyriausybę, ir jis sulipdė m.e^us būna akli. Tik vėliau. “Kalbant su uzbekais ir 
sijai šešis šimtus milionų do- ją net iš 6 partijų. Vadinasi. kjek praregėję, jie ima gir- minint Lietuvą, jie pasiklau- 
lerių. kurių ji neturi, ir vieną ii bus koalicijos vyriausybė. kad mato tiesą. štai sę sako: ‘Kai jus Lietuvoje 
gražią dieną susilaukti neti- Ministerio pirmininko ir už pavyzdys. Pittsburghe įvyko statysite savo Birštono Hid- 
kėtų svetelių — raudono- sienio reikalų ministerio pa Komunistų konferencija: jos roelektrainę. mes ateisime 
sios armijos! reigas Badoglis pasiėmė Į priimtoje rezoliucijoje skai- jums Į pagalbą... ’

Lietuva. Latvija ir Estija savo rankas. tome: Hidroelektros stotis Birš-
centralinės 
- ar tai ne

las de Courten 
daili.

• .<> o. ga ra- 

mogau-, bet

tos profesijos žmogus, tas 
nuotaikas seka. Kol jos nėra 
stiprios, diplomatas jas ig
noruoja, užtyli. Bet tegul 
atsiras masinis sąjūdis—vie
naip ar kitaii) pasisakys ir 
diplomatas.

Amerikos diplomatija nė 
ra tarus “paskutinio žo-

atėjus jisai bus tartas nau
dai visų pavergtų tautų, 
kartu ir Suomijos naudai.

Esti-Esti.

Italijoj Sudaryta 
Koalicijos Valdžia

Bet gen. Badoglio pasilieka 
jos pirmininkas.

Pereitą sąvaitę rašėm Į 
kad Italijoj atsistatydino'

. ... ‘Rooseveltas yra ne darbi tone. ia statvs
Karo, laivyno ir aviacijos njnka klasės žmogus, bet Azijos uzbekai 

meisteriai paliekami tie pa turčius, tačiau jis visgi yra liušiuose? 
tvs, kūne aivo pirma, bu- sąžiningas ir progresyvus Kodėl tokią stotį nestatyt 
tent, gen. Oi lando, admn-o- turčius, jis daugelį kartų Andrulio ir Pruseikos kape- 

ir gen. ban ^-a apgynęs unijų reikalus,,lušiuose?
XT .. ..... taip darbo žmonių, kaipo _
Nauji mmistenai vra šie. demokratiškos šalies pilie- Leninistines plytlaižes.
Finansų: Quinto Quintie- čių.” Brooklyno komunistų

ri, bankininkas, be partijos. Rigbt. Bet kas sakė. kad “Laisvė” didžiuojasi, kad
Vidaus reikalų: Salvatore Rooseveltas yra Mali gat- atsirado viena leninizmo 

Aldisio. krikščionis demo- vės bernas, apgavikas ir ka- 
kratas. ro kurstytojas? Kas pikie-

Justicijos: Viccnzo Aran- ta™ Baltuosius Rumus?
Komunistai!
Tik po vienuolikos metų 

jie praregėjo, nabagėliai.
partijosgio-Ruiz, liberalų 

vadas.
Žemės ūkio: Fausto Gul- 

le. komunistas.
Darbo: Dina Poli. socia

listas.
Susisiekimo: Francesco 

Cemaboni, darbo demokra
tas.

‘Paskiausios naujienos.”

Stalino kapitonas Gira.

rašalas juk nebrangus, jo 
Mabanojaus “Saulėje’’ už savygarbos jausmas da pi- 

balandžio 18 d. skaitome: gesnis.
“Maskva — Po smarkiu Bet jis niekada nesakys, 

musziu kurie tęsęsi per tris kad tos leninizmo plytlaižėa
šviPtimn- nrnf Adolfo s^vaites aplinkinėj Sevasto- yra tik “palaiminti ubagai 

AnolI° poliaus. Rusams pasisekė dvasioje.” kurie nematė ir
... - a j ‘ i ‘ t • atmuszti dideli miestą Seva- nematys Lenino dangaus. Viešųjų darbų: Antomo „ * St. Strazdas.

Kas Sąvaite
Musų suvažiavimo tarimai.

Šioje laidoje skaitytojai 
ras Lietuvių Socialistų Są
jungos suvažiavimo priim
tas rezoliucijas. Musų suva
žiavime pasisakyta visa eile 
labai svarbių klausimų 
lietuviu socialistų uždavinių 
Amerikos politikoje ir karo 
prieš naciškus agresorius. 
Lietuvos klausimu, musų pa 
žiūrų i Rusiją ir tt.

Tai svarbus tarimai, bet 
to neužtenka. Juos reikia 
vykinti gyveniman — orga
nizuotai ii planingai. O tai, 
savo keliu, reiškia, kad rei 
kės ir pačią musu organiza
cija stiprinti.

Tegul LSS kuopos svarsto 
šiuos tarimus ir eina prie 
darbo. Nuo to. kaip jos 
dirbs, priklausys ir musų ita 
kos plitimas ir pačios orga
nizacijos stiprėjimas. 

Mangano, chromo kalba.
Rusiškas manganas vokiš

kam Fricui pasakė “raus.' 
Dabar tą pati daro turkiška?
chromas—“raus!”

Manganas ir chromas rei
kalingi kietojo plieno gamy
bai. Ee jo negali būt kalbos 
apie gerą tanką ir gerą lai
vą.

Taigi, karo metu kalba ne 
tik kanuolės; kalba ir ruda. 
iš kurios yra daromi 
pabūklai.

Vargai bėdos, kad nacis- nai belaisvių, beteisių. Ko
kiems Fricams jau ne Kalė munistai agituoja už la’svę 
dos. čia trūksta, ten trumpa Indijai, bet ne Rusijos žmo- 
—kas bus, kas bus? nėms.

Bus tas. kad Hitleris ir jo Komunistai nori. kad ir 
leitenantai vieną nelauktą Lietuva butų to 
dieną išgirs jiems baisų lis.
“raus” ir—skubinsis velnio 
močiutei blynų kepti!

Jau “pamate tiesą.”
Sako, kad šuniukas gims-

Antras Poslapis

medali. Jis raudonosios ar
mijos kapitonas.

Kažin, su kuo ir kur jis 
dabar “vajavoja?” Kauno 
juokdariai kadaise sakė. 
kad geras žąsinas tikriausiai 
supliektų tą poetišką “mola- 

' decą.”
Tas kvislinginis šmutas 

nėra matęs fronto ir baimė
je tirptų, jei butų pasiųstas į 
apkasus. Bet jis kapitonas!

Stalino diktatūros reži
mui dabar reikalingi ir to
kie sliekai, kaip Gira. Juk 
sakoma, kad ir pa'kiausias 
žmogus pasaulyje da turi 
bent tris už save puikesnius. 
Nors Giros poezija ir paika, 
bet yra da puikesnių (komu
nistų L kurie ja susižavi.

Stalinas nori grobti Pa
kaičio kraštus. Tokie “litov- 
cai” jam naudingi, maurų 
pareigoms eit’. Paskui—vėl 
paskui jie galės eiti Zizmo 
A n mariečio keliais.

“Rojaus” belaisviai.
Sov'etų Rusijoje esą 18 

milionų belaisvių — politi
nių kalinių. Nors Rusija 
šiandien yra kare su nacių 
Vokiet’ja, nors Stalino reži
mas puošiasi demokratijos 
plunksnomis, bet tie kali
niai nepaleidžiami.

Ak. taip. komunistai kal-
karo ha apie demokratiją, bet jų 

valdomoje šalyje yra milio-

“rojaus” da-

Tokiems geradariams an
glas sako: “Nobody home..”

Birštono stebuklas.
Netikit j stebuklus? Jei

plytlaižė, aukojusi šimtą do
lerių.

Tai draugas, tai pavyzdis 
—sake “Rojus” Mizara.

Už doleri “draugas” Mi
zara gali pagirt visus bibli- 
jinius Paulius ir Saulius

Kansas mieste randasi di
džiausias grudų sandėlis vi
sam pasaulyje.

Nuo 1924 metu veikia įsta- 
tvmas. kuris indėnui leidžia
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

DETROITO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

Laimėję Kovą, Amerikos Jurininkai Maudosi

DA
KUI

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO

■ I

Daug žadanti kandidatė 
prašė rinkti ją Į SLA 

Pildomąją Tarybą.
Balandžio 2 d. buvo SLA 

352 kp. susirinkimas. Nariu 
susirinko giažus būrys, bet 
toli gražu »e visi, nes musų 
kuopa narių tini virš ketu
rių šimtų. Stebėtina, kad 
atėjo ir tie nariai, kurie per 
metus su viršum nėr t daly 
vavę kuopos susirinkimuose.; 
Tai buvęs kuopos pirminin
kas ir buvusi finansų rasti 
ninkė. Pereitų metų pra 
džioje jiedu pabėgo iš savo 
pareigų. Tada jie sakė. kad 
musų kuopa vra “nronaciš 
ka” ir “priešvalstybinė.” o 
jie “ištikimi piliečiai, todėl 
negalį dirbti tokioje organi
zacijoje. Mat, jiems n pa
vyko musų kuopa Įtrauk’’ i 
bolševiku liogeri, užtai ir 
pabėgo. Bet. norėdami save 
pateisinti, jie sakėsi esą iš
tikimi piliečiai, nors visi iau 
žino bolševikišką “ištikimy
bę” Amerikai. Jie nesenai- 
da pikietavo Baltuosius Ru
mus. Jie trukdė musų šalies 
karo pastangas.

Taigi, daugiau metus lai
ko savo akių neparodę kuo
pos susirinkimuose, ši karią 
ir jie atėjo. Buvo išrokavi 
mas ateiti, nes vienas jų no
rėjo būt išrinktas kuopos de
legatu i busima SLA seimą, 
gi antroji—i Pildomąją Ta
rybą. Ant krutinės rankas 
sudėjusi, buvus sekretorė, 
maldavo, kad nariai už ją 
balsuotų, rinktu SLA centro 
sekretore. Susivienijimui ji 
tarnausianti kuo geriausiai, 
padėdama i šalį “visus iz- 
mus.”

Nieko tame blogo, tik pir
ma reikia užsitarnauti, jei 
nori tokios vietos. Bet tams
ta, panele, Susivienijimui 
nieko gero nesi veikusi. Vos; 
metelius išbuvusi kuopos 
finansų sekretore jau nori 
centre sekretoriauti. Kuopo
je buvai antru kartu išrink
ta sekretoriauti ir tas parei
gas be niekur nieko aplei 
dai. Apleidai tik dėl to, kad 
nepavyko priverst šią kuo
pą svetimiems dievams tar
nauti.

Visokis progresas.
Viem žmonės progresuoja; 

i prieki', o kiti progresuoja 
atgal. Reikia pastebėti, kad i 
ir dabartinis musų kuopos 
pirmininkas daro atbula, 
“progresą.” Jis surado, kad, 
einant bet kokiam balsavi
mui. pirmininkas irgi gali 
ranką kelti, nors paprastai

pirmininkas balsuoja tik ta
da, kada balsai pasidalija 
lygiai pusiau; šiaip jau jis 
nebalsuoja.

Balsuodamas, kaž kodėl 
tas pirmininkas kėlė ne de 
šinę, bet kairę ranką, lyg ir 
norėdamas parodyt, kad ii; 
yra buvęs ekstra kairysis?

Da vienas nemalonus da 
lykas, tai musų kuopos užra-, 
šų raštininkai visai nusilpo. 
Mat, gavėnios metu jis taip| 
nusigavėjo, kad nepajėgia j 
lankyti kuopos susirinkimu.;

Juozai, gavėnia jau praė- i 
jo, dabar gaivinkis. kad ki 
tame susirinkime galėtum 
dalyvauti. ,
Smetonininku kermošius.
Čia buvo suskridus visa ■ 

smetonininku po«stva. Ka 
žin kokios “Lietuvai Vaduo 
ti Są jungos” skyrius rengė i 
kermošių tai ir jie sugužėjo. I 
Save iie vadino “inunuo-; 
liais.” nors jau vyrai praži
lę. Kalbėio sekami “iaunvo- 
liai:” Clevelando Karniu- 
kas, Julius Smetoniukas. 
Chicagos Olis, Antano para
pijos kunigas Bareišis ir 
adv. Uvikas. Daug jie kalbė
jo. bet mažai pasakė. Tik 
Julius Smetoniukas “išaiš
kino.” kad Lietuvai valdyti 
niekas taip netinka, kaip jo 
tėvas A. Smetona ir jo švo- 
geris Tūbelis. Bet iiedu se
nai mirė. tai kas dabar bus?

Smetoniukas da kaulijo 
pinigų kokioms ten petici
joms spausdinti ir i Wash- 
ingtoną siųsti.

Ant galo rodė judamus 
paveikslus iš “tautos vado” 
laidotuvių. Girdėjau kai ku
riuos žmones šitaip kalbant: 
Lietuva buvo nelaiminga to
ki vadą turėdama, jis nelai
mingai ir mirė.
Bolševikų daktaro pamoks-i 

las saviškiams.
Detroito lietuvių bolševi

kų daktaras pradėjo pa
mokslus sakyti. Per radiją 
jis teikėsi pranešti, kad l>ol- 
ševikai turi “minkštas uode
gas.” bet aštrius dantis.

Bravo, • daktare! Kas tei
sybė. tai ne melas. Bet dar 
ne viską pasakei. Nepasa
kei. kad bolševikų smegenys 
ilgi minkštos. Tiesa, dantys 
pas tavoriščius da neblogi. 
Kai kada ir kai ką jie da 
Įkanda. Bet ar ilgai taip 
bus?

Bėdos visiems ant šio 
griešno pasaulio.

Krasnodamskis.

Pro Čia Eisianti Invazija
rSMAMOČMRiT
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ĖKURA8U PŪ=j PARAMUSHIRO IS
Juoda rodyklė šiame žemėlapy parodo Kurilų salas, pro ku

rias eisianti amerikiečių invazija Japonijon. Taip pasakė 

Amerikos laivyno sekretorius Knox.

čia matosi Amerikos lėktuvu laivo jurininkai. Sumušę Marš aluose japonus.-dabar jie mau

dėsi šiltame Pacifiko vandeny. Tolumoj matosi daugiau mūsiškių laivų, kurie vežioja 

orlaivius.

Argentinos Lietuviui Protestuoja Prieš 
Maskvos Kėsinimąsi į Lietuvą

Nuo specialaus korespondento.

Ryšium su S. T. R. S. kon
stitucijos pakeitimu, Lietu
vai Išlaisvinti Centras Ar
gentinoje vasario 14 vien 
balsiai priėmė sekamą pro
testą dėl Sovietų Rusijos 
pretenzijų Į Lietuvos kraštą. 
Tas protestas ispanų kalba 
buvo pasiųstas visiems svar
besniems Buenos Aires laik
raščiams ir buvo išspausdin
tas dienrašty “Los Princi- 
pios.”
Lietuviai nenori nei komu
nistu. nei nacionalsocialistu.

Mums, laisvėje gyvenan
tiems lietuviams, visai ne
svarbu, kokias teises Sovie
tų Rusija mano suteikti savo 
respublikoms, tačiau mes 
negalime neprotestuoti prieš 
jos nuolat kartojamas pre- 
tensijas Į Lietuvą. Ir Stali
nas savo kalbose žada “iš
laisvinti brolius lietuvius,” 
ir sovietų spauda kalba taip, 
lyg Lietuva priklausytų So
vietų Rusijai, kaipo jos ne
daloma dalis. Dabar da ir 
vyriausis Rusi ios sovietis 
žada suteikti Lietuvos “so
vietinei respublikai” teisę 
vesti nepriklausomą užsie
nių politiką ir organizuoti 
savo kariuomenę.

Prieš tas Rusijos preten
zijas Į musų žemę mes iškil
mingai protestuojame kar
tu su visa lietuviu tauta. Su *■
sibičiuliavusi su Hitleriu, 
Sovietų Rusija pavergė Ne
priklausomą Lietuvą 1940 
m. birželio 15 d., sulaužy
dama visas savo sutartis, ku
riomis buvo pasižadėjusi 
“be atodairu pripažinti Lie
tuvos valstybės savarankiš
kumą ir nepriklausomybė... 
visiems laikams.”

Kai Rusija okupavo Lie
tuvą. tai šito smurto pateisi
nimui sufabrikavo melą, 
buk patys Lietuvos gvvento- 
iai prisidėjo prie Stalino 
diktatūros. Faktinai gi tuo
met J ietuvoie viešpatavo 
baisiausias teroras; visi 
spaudos organai buvo pa
versti komunistų įrankiais, 
visos lietuviu organizacijos 
"žda’vtos. du tūkstančiai 
žymiausiu lietuvių buvo su
grusti i kalėjimus ir tik vie
ni komunistai turėie laisve 
veikti. Ruvo sufabrikuoti 
neva “rinkimai” i “liaudies 
seimą,” bet niekas negalėjo 
tatvt kandidatu, išskyrus 

komunistus. Ir tų kandidatų 
jie pastatė tik tiek. kiek tu
rėjo būt išrinkta “atstovų.” 
Tokiu budu to “liaudies sei-

! mo” sąstatas jau iš anksto 
buvo Maskvos smisarų nu
statytas. Nors “rinkimai” 
buvo privalomi, bet faktinai 
juose dalyvavo vos tik 16— 
18 nuošimčių, nors bolševi
kai dar prieš “rinkimus” pa
skelbė Londone, kad “bal
savo 95.51 nuoš.” Nuo to 
laiko bolševikų propaganda 
visur skelbia ŠĮ melą, kaipo 
“lietuvių tautos valios pa- 
į eiškimą.”

Laike “rinkimų” bolševi
kai niekur neprasitarė, kad 
šis “seimas” turėsiąs nri- 

m n irt i Lietuvą prie Rusijos.
Tik po “rinkimų” Maskvos 
agentai atidengė savo kor
tas ir pareikalavo iš tų “at
stovų.” kai kuriems net grą
žindami teroro priemonė 
mis kad balsuotų prijungti 
1 ietuva prie Sovietijos. 
“Liaudies seimas” turėjo tik 
vieną posėdi. Tame posėdy
je buvo neįskaitytos (Mask
vos padiktuotos) rezoliuci
jos, prašant prijungti Lietu
vą prie Rusijos, ir paskelb
tos kain “vienbalsiai” pri

imtos. Faktinai atstovu bal
sai nebuvo visai skaityti.

Tai buvo šlvkščiausia kla
sta, kokia bolševikai galėjo 
prieš Lietuvą sugalvoti.

Lietuva buvo paskelbta 
“pilnateise sovietine respub
lika,” bet lietuviai joje jo
kių teisių neturėjo. Laisvė, 
nepriklausomybė ir viskas 
buvo nuo ių atimta; viskas, 
kas lietuviams brangu, buvo 
išniekinta: viešpatavo neap
sakomas teroras; 15,000 ge 

riaušių lietuvių patrijotų 
buvo sugrusti i kalėjimus, 
žiauriausia kankinami ir žu
domi; 45.000 lietuvių ištiso 
mis šeimomis, atskiriant vy
rus nuo žmonų, vaikus nuo 
tėvų. buvo deportuoti i Siby
rą, i Kaz ikistaną ir kitus 
Rusijos užkampius. Rasti 
dokumentai parodo, kad 
bolševikai planavo depor
tuoti net pusę visų Lietuvos 
gyventojų, o jų vietoje ap 
gyvendinti rusus, mongolus 
ir kitus Stalinui ištikimus 
vergus.

Šitokių žiaurumų pasėko
je visa lietuvių tauta masi 
niai sukilo tnieš bolševikus, 
kai prasidėjo karas tarp vo
kiečių ir rusų. Jie išvijo bol 
ševikus iš Kauno, Vilniaus 

! ir kitų miestų, ir 1941 metų 
birželio 23 d. paskelbė at 
statytą nepriklausomą Lie 
tuvą—da pirm to, negu Lie
tuvą užėmė vokiečių ka
riuomenė. To sukilimo me

Lietuvių laisvamanių 
parengimas.

Vasario 19 d. Chicagos 
Lietuvių Laisvamanių kuo
pa buvo surengus balių Lie
tuvių Auditorijos svetainė
je, kuri randasi Bridgeporto 
kolonijoje. Žmonių susirin
ko nebaugiausia, nes tą pati 
vakarą buvo daugiau paren
gimų. Be to, kaip tik tuo me
tu visa Chicaga buvo pri
dengta ledu.

Šio pažmonio dalyviai ko
ne išimtinai kalbėjo apie tai, 
kaip sustiprinti lietuvių lais
vamanių veiklą Chicagoje.

Baliaus pasekmės dau
giausia priklausė nuo šių 
darbščių gaspadinių: Pauli
nos Buožie«ės, Onos Gau

sienės ir Stelos Rupšienės. 
Beje. darbšti Paulina Buo- 
žienė svečius pavaišino savo 
darže augintais akurkais. o 
Gaušienė pagamino skanios 
košelienos.

Leono Gelgaudo orkestrą 
visą laiką linksmino svečius. 
Nei nepajutome, kai atėjo 
dvylikta nakties ir laikas 
traukti Į namus.

Chicagos Lietuvių Lais
vamanių kuopa žada ir dau
giau tokių pramogų sui-uoš- 
ti. Iš jų gauti pinigai bus ski
riami laisvamaniško turinio 
knygų leidimui. Reikia ma
nyti, kad plačioji Chicagos 
lietuvių visuomenė tam dar
bui pritars.

Juozas Laurinaitis.

NAUJIENOS Iš KANADOS.

tu krito 4.000 lietuvių ir bu- 
i vo sužeista virš 8,000. Tuo 
budu lietuvių tauta parodė 
tikrą savo valią ir pasiryži- 
mą atgaivinti savo nepri 
klausomą valstybę ir nuo to 
pasiryžimo ji niekados neat
sisakys.

Dabar lietuviai kovoja ir 
prieš nacius, kurie nepripa- 
žysta nepriklausomos Lie
tuvos; bet niekas iš lietuvių 
nelaukia ir Raudonojo Te
roro gryžtant. Lietuviams 
lygiai nepriimtinas nacių 
Neuordnung, kaip ir bolše
vikų “rojus.” kur jie butų 
terorizuojami ir deportuo
jami Į Sibyro sniegus. Lietu
viai nėra rusų “broliai,” bet 
visai atskira tauta, kurią 
rusai per amžius skriaudė, 
engė ir išnaudojo.

Lietuvių tauta niekados 
nepripažino ir nepripažins 
nei nacių, nei bolševikų oku 
pacijos. Ji visados kovos už 
nepriklausomos Lietuvos at
statymą, remdamosi tautų 
apsisprendimo principu...

Protestuodami prieš bol
ševikų pretenzijas i Lietuvą, 
mes kartu kreipiame viso 
kulturingc pasaulio dėmėsi 
i tai, kad Sovietų Rusija, 
kuri savo laiku sulaužė visas 
su Lietuva sudarytas sutar
tis. dabar laužo ir Atlanto 
Čarterio dėsnius, nes atsisa-

WINDSOR, ONT.
Fordas paskelbė lokautą, 

priešingai unijai.

Čia randasi didelė Fordo 
kompanijos dirbtuvė. Toje 
dirbtuvėje padėtis buvo taip 
bloga, kad balandžio 20 d. 
darbininkai nutarė paskelb
ti “pusdienio šventę” ir pa
sitarti, kas reikės daryti.

Dalykas yra toks, kad 
dirbtuvės boseliai ėmė žiau
riai elgtis su darbininkais.! 
Be jokio reikalo buvo su
spenduoti keturi unijos pa
reigūnai, “steward’ai.” To
dėl buvo nutrauktas darbas.

Kompanijai to ir reikėjo, 
kad darbininkai apleistų 
dirbtuvę. Jcs vedėjai tuoj 
paskelbė darbininkams lo
kautą. Girdi. Fordo kompa
nijos sutartis su United Au
tomobile Workers uniia jau 
negalioja. Kol kas, dirbtuvė 
uždaryta ir streiklaužiai ne- 
verbuo Jarui, bet kornjr5”ija 

iau kreipėsi Į miesto val
džią, prašydama policijos

apsaugos. Tas rodo. jog no
rima laužyt streiką.

Rašant šiuos žodžius, prie 
dirbtuvės yra pastatyti pi- 
kietininkai. Policijos virši
ninkas atsisakė pildyti kom
panijos reikalavimus. Jo su
pratimu, pirma da reikia iš
aiškinti, ar čia streikas ar 
lokautas ir kas dėl to yra 
kaltas.

Kalta yra Fordo kompa
nija, nes ji nori suardyti uni- 
ią. Išrodo, kad Į ŠĮ reikalą 
turės Įsikišti valdžia, jei 
kompanija nesutiks lokautą 
atšaukti ir grąžinti suspen
duotų unijos pareigūnų.

Darbininkas.

ko pripažinti Lietuvai ne
priklausomybę, kurią At
lanto čarteris pripažysta vi
soms tautoms.

Šia proga mes taip pat 
pareiškiame, kad Justas Pa
leckis. kuri Maskvos emisa
rai pastatė “Sovietinės Lie
tuvos Prezidentu,” visų lie
tuvių yra laikomas savo tau
tos išdaviku ir aklu bolševi
kų Įrankiu.

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje,

Pinu. Ig. Padvalskis, 
Sekr. Gilvydis.

AIRIJA.
Ko Įieško De Valera?—

Jisai kreipėsi Į Amerikos vy
riausybę. kad alijantai ne
bombarduotų Romos, kur 
sėdi fašistai. Tai esąs viso 
pasaulio katalikų religijos
a/mti-ac iv* čunninuė TTiViTY-r ▼ v.. *. imu
tieji žmonės negalėsią už
miršti tos skriaudos, kuri 
bus padaryta griaunant Ro
mą.

Amerikos vyriausybė at
sakė de Valerai, kad viskas 
priklausvs nuo vokiečiu. Jei 
nacių armija nevartos Ro
mos karo tiks’ams. alijan
tai jos nebomba”duos. De 
Valeros vyriausybei kišta 
suprasti, kad tuo reikalu ji 
f rivalo kreiptis Į Berlyną, o 
ne Washingtoną.

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 
remkite musų šalies karo 
pastangas.

“KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA MOTINOS DIENAI 

Užrašyki t 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 užrašyt iį jai kaip dovaną 
Motinos Dienai.

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

“KELEIVIS”
ti'tti Rroadivai/, South Roston, Mass.

I
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Kaip Atsiranda Vulkanai
Musų žmonės yra gimę žemės. Mat. netoli Reikjavi- 

šalyje, kurioje nėra vulkanų, ko randasi karšto vandens 
—tokių kalnų, iš kurių ver-' požeminiai šaltiniai, geise- 
žiasi lava ir durnai. Bet ir riai. Mokyti žmonės ėmė 
lietuvis žino. kas yra vulka- galvoti,, kad tuos šaltinius 
nas. Apie tai jis yra skaitęs įkinkyti šildymui namų. 
knygose ar iš kitų girdėjęs. Taip ir padaryta. Šiandien

Į vulkaną gražu pažiūrėti, Reikjaviko gyventojai turi 
bet arti jo labai pavojinga karšto vandens centrinę, iš 
gyventi. Štai pavyzdis. Ne- kurios jie gauna “steam 
toli italų vulkano Vezuvi- heat,” šilimą.
jaus senovėje buvo gražus Kodėl to paties nedalyti 
miestas. Pompėjus. Kartą su vulkanais? Bet... 
Vezuvijus ėmė ir “prakiu- Yra mokslininkų, kurie 
ro.” nuo kalno bėgo karšta mano, kad vulkanas, tai ne 
lava ir visas miestas buvo paprastas žemės kaminas, 
palaidotas. Aišku. žuvo Kitaip sakant, jie atmeta t? 
daug žmonių. Tas pat atsiti- pažiūrą, kuri vulkanišką 
ko pirm keliato sąvaičių: veiksmą riša su musų že 
Vezuvijaus lava sunaikino mės centriniu karščiu. Jie 
du bažnytkaimiu. Tukstan- mano, kad didžiausias gilu 
čiai žmonių bėgo iš Vezuvi- mas. kur vulkanas ima save 
iaus apylinkių, bijodami ne- pradžią, yra vos 750 mylit' 
tekti savo gyvasčių. Bet ne žemėje. Tuogi tarpu žemė: 
apie tai norime kalbėti. Mu- centras, kaip jį yra nustatė 
sų tema yra kita: kalbėsi- mokslininkai, siekia net 
me apie tai, kaip atsiranda 4.000 mvliu. Taigi, vulkani 
vulkanai. niai išsiveržimai turį kita:

Žmonės mano. kad vulka- priežastis. Jos neturi įyšie 
nas. tai išsiveržimas to karš- su musų žemės centru, 
čio. koks esti musų žemės vi
duryje. Taip pat sakoma, 
kad žemės drebėjimai turi 
daug bendro su tuo karščiu.

Tai kokios gi tos priežas 
tys?

Pough ir kiti mokslinin 
mai mano, kad vulkanai at 
siranda pasėkoje cheminii 
ir radioaktyvinių reakcijų

Bet tai vra tik manymas, 
kurio niekas nepatikrino.

—Sveikas, tėve! * turėtum man piimokėt du Aišku, ir šio rašinėlio te- Paleidžiama, kad giliam
—Denkiu. denkiu už gerą doleriu, už ką mano trejan- į na paremta spėjimu, bet jis požemyje kartas nuo karte 

žodi, Maike. Sveikata man ką išmetei per langą. Ale' gana Įdomus ir musų skaity- pradeda veikti cheminės ii 
reikalinga, ba nelabai fyli- nieko nemačijo. Užsispyrė, tojams žinotinas. * * radioaktyvinės “bombos.’
nu. O mirti da nenorėčiau, ir turėjau užmokėt. Vienu Apie 300 mylių nuo Mek- Joms eksploduojant susida
ba zakristijonas bajina, kad žodžiu, aprubavojo! sikos sostinės randasi baž- ro didelis karštis, kuris tar
šventas tėvas gali atvažiuot —Tėvas be reikalo pyks į nytkaimis Parangaricutiro. pina aplinkuiA   A L..... Ja A. Y"\a l.A a ua Ja..A a.a..a ....... TT“. — . , * • _, “ — A „ t A esančius ak

ti. Daktaras davė gerą pata
rimą, nes grynas oras yra 
reikalingiausis daiktas žmo
gaus sveikatai.

—Nešnekėk niekų. Mai
ke. Aš. ačiū Dievui, jau bai
giu amžių gyvent, o da ne
girdėjau. kad kas oru ligas 
gydytų. Priešingai. Maike. 
kai žmogus nesveikas, tai jį 
laiko šiltai, kad ciongas ne- 
nacrsiiit.il. Cinno;i< ornli ir 
sveiką sutraukti i krūvą. At
simenu. mano dėdė turėjo 
margą ožką Raseiniuose. 
Geras buvo gyvulys, ba daug 
nesuėsdavo. o nieno duoda
vo gerai. Mylėdavom ją visi 
ir po Kūčių visada nunešda- 
vom silkių vuodegas. O ži
nai. kas atsitiko? Svki paga
vo ją ciongs ir marmatizmas 
oritraukė vuodegą. Net gai- 
’a būdavo žiūrėt: ir šiaip su
kasi, ir taip sukasi, o vuode
gos nepakelia, ir gana. Ir 
reikėio parduot žydeliui.

—O iš kur tėvas

Amerikon ant burdo. jeigu 
i a pienai subombarduos jo 
palocių Ryme; taigi gal nors 
prieš smertį gaučiau pama
tyt katalikų bažnyčios kara
lių... Jes, Maike, da nesino
rėtų mirti.

—Jeigu tėvas jautiesi ne
sveikas, o mirti da nenori, 
tai turėtum nueiti pas gerą 
daktarą.

_ ’Taicri /Įnirtam »«•
- »<gi zxxxv uwi\vaiv ii

pareinu, Maike. Bet kas iš 
tų amerikanckų daktarų !
Jie tik aprubavoja žmogų.
Du doleriu išlupo ir liekarst
vų nedavė. Negana kad už 
dyką paėmė pinigus, ale da 
ir mano lašus išmetė per 
langą. Jeigu bučiau geriau 
fylinęs. tai bučiau davęs į 
snukį. Ai beč jur laif!...

—Man neaišku, tėve, ko
kius lašus jis galėjo išmes
ti. Juk sakai, kad vaistų jis 
nedavė. Reiškia, vaistų ne
turėjai.

—Šiur, Maik. kad turė
jau. Matai, apie ligas aš 
pats irgi biskį nusimanau, ir 
kartais liekarstvų pasida
rau. Šį kartą lašų ant trejan- 
kos užsipylęs ir nunešiau 
jam parodyt. Sakau, patra- 
jyk kokią burną, ar čia ko 
r etiuksta, ba jau ilgas lai
kas kaip juzinu, ale nieko 
nemačija. Jis paėmė mano; 
pantę. pauostė, atidarė lan-; 
gą ir—pliokšt į jardą! Aš be 
mažko neapslobau. O jis sa
ko. nemarmai, nesigailėk 
tos trucyznos. ba nuo jos tu 
ir sergi. Sakau, tai duok 
ma geresnės. O jis sako: tau 
nereikia jokių liekarstvų, 
t>k negerk daugiau šnapso, 
nerūkyk pypkės ir negulėk džiagos.

sti. pasivaikščiok ant švie- NUBAUD^ 27 FRANCU- 
žio oro. paskui suvalgyk du - KVI5LINGUS.
kiaušiniu, išgerk stiklą pie-: Alžyre pasibaigė 32 fran- 
ro, ir busi sveikas kaip kne- Cuziškų kvislingų byla. Jie 

Sakau, as atėjau pas yra buvę Vichy vyriausybės

Bažnytkaimio gyven tojai plėnis. Garinis karštis, kaip 
buvo liudininkai to, kaip at- žinia, susprogdina net sto 
siranda vulkanas. Tarp jų rys katilus. Lygiai taip kars- 
buvo ir vienas musų šalies tis sprogdinąs ir žemę. Pre 
mokslininkas, Dr. Frederick akmenų klodus bei ją ply- 
Pough—American Museum sius vis toliau veržiasi karš- 
of Natūrai History’ pareigū
nas. Jam teko matyt pirma
sis durnų kamuolys, išsiver
žęs iš netolimo kaimo. Jisai 
juto šiurpų žemės sukreti-

orivzJ Anz-k Inirfinonfiivvu viiianvj uvrkiym*x

tis. kol pasiekia žemes pa
viršių ir—turime vulkaną.

Kitaip sakant, vulkaniški 
išsiveržimai neturi bendro 
su žemės centre esančiu

žinai.

_ • , . . karščiu. Priešingai, jie sako.mą ir paskui mate durnus ir kad žemfesMB^jeJnėra jo. 
lavą. kune veržęsi is ugma- kio karšSo J tik,JbeBa|inįai
kaimo. Pough darę rimtus kieta masė. daugiausia gele 
tyrinėjimus ir jie įskėlė m- • n:i.piią 6 6
triguojantį klausimą: • ištik- Jd uiD k(Jr atsiranda
ro. kaipgi atsiranda tie vul- Us pasibaisėtinas karštis.

a — v a j kuris net akmenis verčia i Niekas to nežino, bet dau- j ir , kokią buiza
gelis mokslininku vėl nsa -’una oran,
šią minklę. Riša ją dviem *>ia esanti kaka sekama 
sumetimais: (1) noru patirti linkvbė. Nors mus, že- 
^3 gamtos paslaptį ir (-) mBS crntras esąs kietai su- 
įsnst vis sunkėjant! ir painų slėBtas. ne taip 5U viršuti.
mio klausimą. Juk. žinia. njajs žemės klodais. Jums 

kad anglies ir aliejaus vers- , teko Birdėti 
mes kasmet mažėja. Kada

kad tai ožkai pakenkė švie- į nors mes pristigsime ir ang- 
žias oras? Gali but. kad jai lies ir aliejaus—kas tada?

Butų kas kita, jei žmogui 
pavyktų įkinkyti tą šilumą.

jai
uodegą pritraukė kaip tik 
dėl to, kad ji perilgai stovė
jo uždaryta tvarte, kur ne
buvo šviežio oro.

—Na. jeigu tu. Maike. ne
nori man tikėti, tai aš tau 
nieko daugiau nesakysiu.

AMERIKA IŠSIUNTĖ
JAU 3.000.000 VYRŲ.
Bostono ekspedicijos uos

to viršininkas kap. Smith 
pranešė saugumo konferen
cijai šį panedėlį, kad Ame
rika yra išsiuntusi užjurin 
jau 3,000.000 savo kareivių 
ir 50.000.000 tonu karo me-

ras.
daktarą rodos klausti, o dak
taras iš manęs juokus darai.
Kiaušinius ir pieną aš galiu 
ir be daktaro suvalgyt. Bet 
man reikia liekarstvų, sa
kau. O jis sako, kad gėrės- šitaisyti.’
nių liekarstvų nėra. kaip ----------
pienas ir šviežias oras. Ma- Brookline pereitą nedėl 
ne paėmė zlastis. Nusispio- dienį gatvėkaris suvažinėjo 
viau ir pasiėmęs kepurę no- jauną moterį, kuri užsižiop- 
i ėjau išeiti. Ale jis užstojo sojus ėjo skersai bėgių.
duris ir sako: užmokėk du -------------- . •
dc’eriu. Už ka?—sakau. Ar Su Mussoliniu jau baigta ; 
už šviežią orą? Pagal šventą dabar alijantams reikia pri- 
ietsvbę sakau, tai daktaras baigti Hitlerį ir Tojo _ _

pareigūnai, arba francuzų 
fašistų “falangos” nariai 
Afrikoje. Penki buvo pa
smerkti sušaudyt, 22 kalėti, 
o penki paleisti į laisvę “pa

kuri veržiasi iš musų žemės. 
Vienas menkutis bandymas 
davė neblogų vaisių. Toli
moje šiaurės Islandijoje ran-

anie pože
minius tunelius. Tokių po
žeminių tuneliu vpač daug 
kalnuose. Kažin kain pože
myje atsiranda dykumų. 
Vieni aiškina, karį tuos že
mės plyšius padarė vanduo, 
antri da kitaip aiškina. Bet 
mums užtenka to fakto, kad 
požemyje esama tunelių,

spaudimo jėga iššaukia di-1 
delius žemės slinkimus. Jei 
kur milionai ar bilionai to
nų žemės kartu pradeda 
griūti, jis iššaukia milžiniš
ką trynimasi ir pasėkoje at
siranda karštis. Pasėkoje 
to eina cheminė reakcija 
ir radioaktyvumas. Tada 
mes turime vulkaniškus iš
siveržimus — akla gamtos 
jėga pridaro nemažai nuo
stolių.

Vulkaniški išsiveržimai, 
savo keliu, musų žemėje pa
daro naujus tunelius. Ištar- 
ointas akmuo, kuris veržiasi 
i viršų, savo kelyje palieka 
dykumą. Kai kurie yra lin 
kę manyti, kad musų kalnai 
vra niekas daugiau, kain 
oasėka kadaise buvusių vul- 
kaniškų išsiveržimų. įtako-. 
;e milžiniško karščio tirpo 
žemės klodai, o neištarpin- 
tus kėlė į viršų — sakvtume. 
putė lyg tas kaimietis pa
skersto meitėlio pūslę...

Ar tiesa, ką tie mokslinin 
kai sako, nesiimu tvirtinti. 
Kaip sakyta, ir žemės cent
re esančio karščio teorija ir 
nauja teorija apie chemines 
ir radioaktyvinės reakcijas 
•ra vien teorijos. Jos da 

’aukia mokslininko, kuris 
'iską išaiškintų — sakysi
me, kaip šiandien yra išaiš- 
dnta priežastis žaibo ir visa 
ulė kitų dalykų, apie ku- 
iuos senovės žmogus nega- 
ėjo ir svajoti.

Kaip ten bebūtų, bet ry 
rium su tuo mokslininkai 
Jaro rimtų pastangų. Jie 
įcri tą žemėje esanti ar tik 
'aikinai pasireiškianti karš- 
Į įkinkyti žmogaus naudai. 

Tei pavyko Reikjavike, pa
vyks ir kitur. Juk ir griausti
nis kadaise buvo nesuvaldo
mas. Musų bočiams jis savo 
'aiku buvo “ponas Dievas,” 
žinomas vardu Perkūno. 
Bet ir griautinio didybė jau 
nukarunavota. žaibas-elekt- 
a tarnauja žmogui. Ji suka 

musų mašinas, jos pagalba 
’per šimtus ir tukstancius 
mylių žmogus su žmogumi 
nusikalba. O radijas—kas 
daugiau, iei ne ta nati elekt- 

Leidžiama į plieninę 
ausi” (radiją) ji gražiau

sia perduoda žmogaus balsą 
—kalbą, dainą, juoką ir 
verksmą. Ir daugiau, ta pati 
elektra mums yra davusi te
leviziją. Kartu su balsu 
elektra mums atneša ir žmo
gaus atvaizdą. Tai didelis 
laimėjimas, bet toli gražu ne 
paskutinis.

Taigi, anksčiau ar vėliau 
bus tikriau išaiškinta ir vul
kanų atsiradimo priežastis. 
Negana to. patys vulkanai 
bus įkinkyti darban. Kain 
greit toji valanda ateis—ki
tas klausimas. Ne mes. tai 
musų ainiai sulauks tos lai-

Japonų Paliktos * Dovanos9

Išmušę Namuro saloje japonus, šitie amerikiečiai susirin
ko priešo likusias valyzas ir kitokias “dovanas-”

ĮVAIRENYBES.

ra.

mingos valandos. K. V.

dasi Reikjaviko miestelis, tuštumu, 
turįs berods 15,000 gyvento-j Labai giliame požemyje 
jų. Jo gyvenamieji namai, tokių dvkumų osą daug. 
biznio įstaigos ir vyriausy- Mokslininkai * sako. kad 
bės pastatai šilimą gauna iš centro traukos ir išorinio

SUOMIJA.

Nacių Armotos Nasrai

Šita nuotrauka buvo atrasta pas suimtą vokietį. Ji parodo nacių armotos nasrus, kuriuose žmonės gali Sakoma, kad tokias armotos dabar vnlrieėfoi otąt. prie* ali- iant.u invazija.

La Campania mieste. Ek
vadoro respublikoj, randasi 
jėzuitų bažnyčia, kurios di
dysis altorius yra iš vieno 
aukso, o 10 šalinių altorių 
auksu padengti.

Valdžios įstaigos ir priva
tinės draudimo kompanijos 
nustatė, kad iš visų nelai
mingų atsitikimų 78 nuo
šimčiai jų ivyksta dėl neat
sargumo. Neatsargumu gali 
but kaltas ne vien darbinin
kas. bet ir negerai apsaugo
ta mašina, už ką reikia kai
tinti samdytojus.

Bolševikų Rusi ios ribose 
gyvena 141 Įvairių tautybių, 
ar bent 141 Įvairiu dialektų 
žmonės — pradedant rusais 
ir baigiant tolimosios Sau
lės samojėdais.

Keista, bet senovės grai
kų ir romėnu literatūroje 
negalima rasti žiurkės var
do. Spėjama, kad tais lai
kais žiurkės gyveno dar to
limuose miškuose.

valiaus-krikščionio, Kons
tantino. Iki šio karo buvo 
išlikusi tik karaliaus galva. 
Ber šio karo metu ir ji gali 
but sunaikinta.

Sakoma, kad garsusis an
glų rašytojas, dramaturgas 
Šekspyras, gimė balandžio 
13 d., 1561 metais. Bet tai 
vra vien spėjimas, kuris da
lomas iš vieno palikto ir 
abejotinos vertės dokumen
to.

Kai kurios busų kompani
jos pradėjo vartoti savo rū
šies magnetini prietaisą, ku
ris nuo kelio surenka vinis ir 
kitus metalinius dalykėlius.

Sakoma, kad buvęs prezi
dentas Wilsonas vartojęs 

į net 53.000 skirtingų žodžių, 
i Paprastas amerikietis apsi
eina su 1.000 žodžių.
į Pirm šio karo Jungtinėse 
' Valstijose kas 14 minučių 
■gimdavo kūdikis, o kas 23 
minutės graborius veždavo 

į lavoną. ______

Geriau mirs, bet nepasi 
duos. — Suomijos vyriausy
bė da kartą atmetė rusų 
“pataisytas taikos sąlygas,“ 
kurios be kitko reikalauja 
paleisti visą Suomijos armi
ją ir sumokėti 600JH)0.000 
dolerių kontribucijos. Suo
miai bijo, kad paleidę savo 
armiją iie atsidurs Rusijos 
nelaisvėje. Be to. jiems nei 
manoma tokią didelę pinigų 
sumą sumokėti.

Suomiai nori taikos ir 
mielu noru padėtu ginklus 
iei Maskva nerodytų tokio 
akyplėšiškumo. Kaip dabar 
yra, tai suomiai pasiryžę ge
riau mirti kovoj, negu pasi
duoti į bolševikų vergiją. 

ANGLIJA.
Darbininkai streikuoja.—

Londone streikuoja busų ve
žikai. Tai yra protesto strei
kas prieš armijos trokus. ku
rie vartojami vietoj civilinių 
busų. Manchestervje kariuo
menė užėmė gazo įmonę, 
kurios darbininkai išėjo 
jueikan. palikdami 220.000 
gyventojų be gazo. |

Kai naciai užpuolė Olan
diją. olandai tuoj sunaikino 
savo didžiąsias užtvankas ir 
Juros vanduo užliejo dide
lius plotus žemės. Paskendo 
vokiečių automobiliai ir iu 
tankai, taipgi kiti sunkieji 
karo pabūklai. Tuomet vo
kiečiai stvėrėsi kitos prie
monės — naudojo parašiu
tininkus.

—
Romėnų Forume (aikštė

je) kadaise riogsojo didelė 
statula pirmojo romėnų ka

Žmogaus pajėgumas pra
deda išsekti su 54 metais jo 
amžiaus. Tas pajėgumas vi
sai išsenka tarp 70-80 metų 
amžiaus.

Kai žmogus ramiai sėdi, 
jo širdis yra normalio dy
džio. Sunkiau dirbant ar 
bėgant, širdis padidėja.

Anglijos karalius Jurgis 
penktasis nėra turėjęs pasi
kalbėjimo (audi ienci ios) 
nei su vienu bolševikų Rusi
jos pasiuntiniu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 

caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 

tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu

cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo

suota iš po caro valdži >s ir kaip ji buvo ap

skelbta respublika. Pri lėtas didelis spalvuo

tas žemlapis parodo da >artinės Lietuvos rū- 

bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 

Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 

gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 

čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia

mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol

ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 

mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga. 1x4 

tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie

tuvą iš lauko ir iš vidaus.

Kaina.......................... $1.00Drūtais audeklo apdarais ........  $1.25
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mass.
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Penktas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.
MEKSIKA.klotos šiaudais arba skied-' kas butų reikalingas tokiam 

rukėm bent tris colius storu- pulkui? 
mo. Kada vištos nustos vie- Atsakymas:
na kitą lesti, prūdus padau- Dėl 500 vištų vištininkas Ru^u^ZkaSte Ka^olK 

S.® 5 Jis senai nori atvykti į Jung-

Tylintis karalius. — Mek
sikoje dabar gyvena buvęs!

No. 17. Balandžio 26 d., 1944 m-

Nuskandino 4 Priešo Laivus

LAIKAS PURKŠTI VA1S- druskos. Tokio stiprumo mi 
šiniu galima purkšti net to
meites ir agurkus.

MEDŽIUS.
Kas turi vaismedžių, te

gul tuojau juos apipurkščia, 
kol pumpuiai da neišsprogę.

.dienos kiekvienai dešimčiai 20 pėdų pločio, padalintas į tines Valstijas, bet nįgauna
1- VlStll ' T*£ir,*zic uomKovmc r\z\ i1 ii 1 1 _ . 7 _ . . .penkis kambarius, 

vištų Į kambarį.Klausimas:
po 100 leidimo. Eina gandai, kad 

Ji igu r o sąvaitės ar po 10 Jungtinėse Valstijose via
Vario druska ištirpinama dienų vistos nenustos viena Ka(J 3^0 dedančių bas^pti Karolio .turtai. Bu

kaistam vandeny. Bet reikia:^tos..e;u.s:os' tai pabandy- .. kiek aš turėčiau au- karalius taip pa. zmas 
r,oi pumpuiai uu “ets^piugę. . •, kit vistimnkvs tiek aptem- . .. .... , 9 u aa apie nacių paslėptus turtus.Nuo vist kių kenkėjų vaito- ref±a : dinti. kad vištos galėtų ma-‘ bet nenorįs tą paslaptį iš
jamas Arsenite of Lead, ku- P . . tvt tik lesalą. Ttiedant šaukš- 1 - -'t duoti. Sakoma, kad viena-rio galimu gauti beveik ko^į-į d.uskoslnt 3-jų galionų ™ Meksikos banke jis turis

vandens irgi kaip kada su-1 T/V — v $7,000.000. Bet tai esanti
stabdo kapoiimąsi. «k <*«* jo turtų. Ištikruiu

Jeigu niekas nepagelbės,
tai geriausia pašaukit žy
delį.

r«»i pplež’i arba ^ėklu krau-!^* Kai UŽ^eS’ SUPilli V1S^ 
tuvėj. vieno purškimo ta.' bkusų vandenį ir gerai is- 
čiau neužtenka. Kai tik žie-'.^^b.kad pasidarytų apt- 
.lai nukils, tuojau reikia api- P.1'".^ I %!>■«? "
purkšti tuo pačiu purškalu I»>‘i .^t.rpmtą mėlynąjį ak- 
antrasvk. I’iaslinkus trim- mencll’ i^isyti-ir Borde

aux
Tai

mixture
kaimuosketuriom savaitėm, vėl api-

'''’ceružes mėnesy ant obe- šim,ts .cent? ? P^kant gata
vą kainuotų kelis dolerius.

bus gatavas. Klausimas:
tik kelias de- Aš manau laikyt

tų. Kokio didumo
500 viš- 
vištinin-

bur.a gaidžių. Daug praktiš
kiau yra daugiau viščiukų 
užauginti negu manoma 
vištų laikvti, kad butų iš ko 
pasirinkti pačias geriausias 
vištas, o prastesnes parduot 
mėsai. J. Stevensonas.

gi tai yra Rumunijos žmonių 
turtai.

REDAKCIJOS
ATSAKYMU

lių tarp dvišakiu dažnai pa
si) odo voratinklių krepšiai.
Tai kirmėlių lizdai. Jeigu 
jie nebus pašalinti, tai iš ių 
išeis šimtai ki’melių ir nuės Gavau daug laiškų, klau-
<»belės lapus. Geriausis jiems siančių apie įvairias vištų 
naikinti būdas y: a toks: ap- auginimo problemas. Gaila, 
vynioti lazdos galą kokiu kad aš neturiu laiko atsakyti 
skuduru ir įkalti kokių 3 co- į laiškus ypatiškai. Čia paši
lių vinį. Pamirkyt tą skudu- stengsiu kelis klausimus at- 
į ą į kei ošiną ar terpentiną ir sakyt per “Keleivį.” 
greitai prinešti prie kirmė- Klausimas: 
lių lizdo. Vinies galu lizdą Aš turiu vištų, kurios pra- 
praplėšti ir sumirkyti jį ke- dėjo viena kitą lesti. Tiek 
rosinuotu skuduru. Tuomet viena kitą sukapoja, kad net 
visa brada vinimi nukabinti vidurius ištraukia ir. žino-

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI APIE VIŠTAS.

VOK1ET1JA. BOLIVIJA.

“Bukit sv Hitleriu!”—Ba- Vai«?žH nnsi’enkė.—Boi- 
landžio 20 d. Hitleris minė- vijoj sustreikavo visi cino 
jo savo 55 gimtadienį. Ta kasyklų darbininkai. Tai 
proga per radiją kalbėio buvo protestas prieš valdžią, 
pagandos ministeris Goeb- kam ji paleido iš kalėjimo 
bels ir Goering. Pirmasis pa- buvusį vidaus reikalų minis- 
sakė: “Piliečiai, stovėkit su terį Arce ir kitus valdinin- 
musų fiureriu. Istorija da kus. kurie buvo areštuoti už

Juozui Dabulskiui.— Pra- 
eity yra buvę visokių komu
nų, komunizmų ir komunis- j 
tu, bet jie neturi nieko ben- i 
dra su dabartiniais komuni
stais. Dabartiniai komunis
tai atsirado 1917 metais, po 
Rusijos revoliucijos. Prie 
progos duosime platesni 
apie tai paaiškinimą.

K. Rimvyc ritei. — Pra
šom rašyti paliekant vieną 
eilutę tuščią, nes kai raštas 
būna suglaustas, redakcija 
negali rankraščio ištaisyti. 
Prašome visados nustatyti 

“double 
nesiunti-

Šitie trys amerikiečiai su nedideliu savo laiveliu paleido dug
nan 4 japonu baržas ties New Guinea sala.

mobiliai ir vairus turi iš de- ręst prieglaudoje ir atvežė 
šinės pusės, o ne iš kairės, daug vertingų dovanų—dra- 
kaip tai yra priimta Ameri- bužių, čeverykų, marškinių

nežino tokio atsitikimo, kad cino streikierių šaudymą . .
nuo sakos ir koja sumin- ma, vištos pastimpa. Kodėl jr geniališkiausias vadas ne- per 1942 metų streiką. Prie savo taipiaiteų ant 
džiot, kad neliktų gyvos kir- jos taip viena kitą drasko, butų turėies nepasisekimu.” šito protesto prisidėjo ir ki- sPace- b piasome

O Goeringas da šitaip pa- ti Bolivijos darbininkai. netl mums rastP- kuriuos
zalatijo: “Nors tūkstančiai Valdžia nusilenkė ir paleis- 
pavojų mums į akis žiūrėtų tus valdininkus vėl uždarė 

su savo fiure- kalėjiman.
pradeda viena iriu Hitleriu!” ________
Kaikurios viš-! Tai rodo,

melės.
Grašių lapų kirminai ne

labai mėgsta, bet yra gręži- 
ku. kurie dažnai išėda me
dienos viduri ir sunaikina

ir ką reikia daryt, kad jos to 
nedarytų?

Atsakymas:
Yra kelios priežastys, dėl j ^—stovėkime 

kuriu vištos
visą medi. Todėl grušias irgi kitą kapoti, 
reikia apipurkšti, ypač ka- tos, vietoj dėti kiaušinius į kietijoj ne viskas gerai, jei 
mienus iš pietų pusės, kur lizdus, deda ant grindų. De! reikia šitokią agitaciją vest. 
saulė šildo, nes iš tos pusės dant kiaušinius ant grindų,
tie kenkėjai daugiausia vei- kitos vištos pribėgusios pra- 
kia. Grušias patartina purk- deda kirsnoti į dėtis. Jeigu 
šti tuoj, kaip tik nubiręs jų pasirodo kraujas, tai jos 
žiedai, o paskui dar sykį paskui kruviną vištą sekioja 
Augusto mėnesy. ir lesa iki ištraukia net vidu-Pyčes ir slyvas dažnai už- rius.
puola rudas puvinys. Vai- Antra priežastis, tai nė
šiai parasta ir pradeda puti. balansuotas vištų lesalas.
Tai toVja liga. Ji užpuola ir jeigu vištos negauna užtek- 
vyšnias. Ji sulaikoma bars- tinai protejinų su savo lesa- 
tar.t vaisius sieros (sulphur) Ju. tai jos pradeda pešti vie- 
milteliais. Barstoma kai vai- na kitos plunksnas, arba vie- 
siai pradeda raudonuot. na kitą lesti. Perdaug švie

sus vištininkas irgi paskali

kad naciu Vo- LENKIJA.

siunčiat kitiems laikraš
čiams. Kas- telpa kitur, mes 
nenorim to kartoti. Laik-Į 
rastis privalo buti origina
lus. o ne kitų kopija.Mykolo Petrui. — Jungti- • 
nių Valstijų prezidentas, 
ęauna $75.009 algos me- i , 
tams ir $25.000 kelionėms ir ( os

koje.Senam Singeliui. — Tam
stos prisiųstos dainos “Ke- 
leivin’’ jos nedėsime, nes ji 
yra nurašyta iš kitur ir prie 
to dai- sudarkyta.

Kas Mums Rašomo

ir kitko. Tų dovanų buvo 
didokas paketas, virš šimto 
svarų.

Mes, seneliai, nuoširdžiai 
dėkojame Norkams ir jų sū
nui už tokias mums bran
gias dovanas. Beje, jaunasis 
Stanley Norkus yra Dėdės 
Šamo kareivis. Gavęs atos
togų. jis parvyko pas savo

Obuolių puvinys
yra liga. Ant lapų

Už 3 vokiečius, 50 lenkų.
—PAT praneša, kad šiomis 

JUNGTINĖS VALSTIJOS, dienomis lenkų partizanai
susprogdę greitąjį traukinį. priėmimui.«i^r -t1**42 kuris ė io iš Varšuvos. Katas-lubas. —Ryšium su Kon-1 trof0j įUVę užmušti 3 vokie- 

greso nutarimu palikti kai-i^aį Keršydami už šitą sa- 
nų kontrolę, atatinkamoms ■ botažą, vokiečiai suėmę 
vyriausybės įstaigoms buvo Varšuvoj 50 lenkų ir visus
,teiktas Amenkos Darbo cušaudė 
Federacijos ir CIO bendras
reikalavimas, kad butų su 
grąžintos 1942 metų “lubos” 
kainoms ir algoms. Unijų ,
vadai sako, kad darbininkų i veiį1UMonufio,u Mask,

" ipti i savo švogerj šiuo 
Petras Pūkis, (18)

314 Walnut st., Newark 5, N. J.

PAJIEŠKOJIMAI

algos, palyginus jas su 1942 i dubiai atsiliepti
----- ----------------------- ------ x----------------- 1 , ■ . ■ , adresu:na vištas viena kitą “pikvt.” i nietu algomis, nedaug yra 

bet pakilusios, bet pragyveni-
taip pat
ir vaisių yr jr ĮęUu D ezasc

pasirodo tamsus taškai; vai- _ P * U’kainnc nukiln dtnicr Toi Pajieškau švogerio Karlo (Chartini nradeda nuti Tokius cia Paminėtos yra svarbiau- Rainos pakilo daug Jei les) JButrimo. Pirmiau ^eno ant feiai . praoeoa puu. 1OK1US gjog taip 0US lr tohau, darbinin- farmų apie Hartfordą ar Granby.
vaisius reikia surinkti ir Da- tz j • x Iv ui roiL-ulunc rliriocnin ulcrn Conn. Jis pats ar kas jį žinot malo-ši linti Obele reikia mirksti Kada iPranta viena kitąkai reikalaus didesnių algų.,-kit man pranešti jo adresa> nes jo
.dimil. v 1 OlKia pul KSll nrieža«,ti<t nebn- -------- vaikai nori su juo susižinoti. (19)
bordo mišiniu (Bordeaux ... ... ANCI IIA Pranė (Grušiuke) Moteunas,mixture). Pradėt po 4-5 są- na-^eit P^^os, Ui pas-! ANoLUA.
vaičiu žiedams nukritus ir 
kartoti kas 3 savaitės iki lie- 
j os pabaigos. Bordo mišinio 
galima nusipirkti gatavo, 
bet ieigu jo reikia daug, tai 
namie pasidaryti bus pi- 
piau.Kaip padaromas Bordo

me
Naujam “dr-iveriui.” — j_ 

Anglijoi automobiliai ir visi 
kiti vežimai prasilenkdami 
sukasi į kairiąją kelio pusę. 
todėl Anglijoj daromi auto-

Senelių padėkos žodis. A -
Mes. Oak Forest piieglau-i tėvelius ir ta proga aplanke 

Oak Forest pneglaudą. 
Norkų šeimai reiškiame

lietuviai seneliai, nori- 
per “Keleivio” skiltis

pareikšti nuoširdžios pade- nuoširdžios padėkos, . o jų
kos žodi Julijai Norkienei ir sunui linkim sveikam ir lai- 
jos sunui Stasiui Norkui iš, mingam gryžti iš tarnybos.? 
Chicagos. Šiomis dienomis! Ig. F. Rainis,
jiedu aplankė mus Oak Fo-‘ Oak Forest, III.

Šv. Jono Evangelija.
Ir daug kitų geni skaitymų 

veltui, už prisiuntiną antrašo. 
Rašykit: H. Miller, 1816 Wel!- 
ington, Chicago 13, III. (19)

Pigiai Parsiduoda Farma.
Farma srerai Įtaisyta, 250 akrų 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 gerų gyvenimą. Aš 
sergu ir mano pati serga, dirbti nega
lim, todėl parduodam už pusę kai
nos su visais gyvuliais ir mašinomis. 

Stanley Skabicki. (16)
R. D. Nr. 1, Honesdale, Pa.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

mnotų kojų ir nuo kaulų gėlimo 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
natarima ir busit saicnUnti (-(

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Buckland. Ct.■ 1315 Tolland Tpke,

to atDratinti Bet calit Da 1 Sagirovė Londono ligoni Pajieškau pusbrolių Baltramiejaus 
tu atplaunu. oet gaut pa- nę. — Associated Press Zl iir Motiejaus Peėiulionių, kilusių is 
bandvtl SIUOS budus. įdėkit nin no-prifiirns m-Mnp^imn iPilionos kaimo, 1 akuonio parapijos,vištininkan kelias nušll Sa • agenlUI°? P1 dneSln?U’! Suvalkų krašto. Jie patys arba kasvisuninKan nenas pušų sa- nacių karo aviacija pereitą juos žino, malonės pranešti man jų 
kas. Kaip vištos nulesa pu- sąvaitę vėl bombardavo adresus- y č{.pulionįę (17) 
sies spyglius, tai Įdėkit dau- Londoną. Miestui nedaug 1.30 Beįievue ave.? MonteiiorMass. 
giau. Kartokit tai kokias nuostoliu pridaryta, bet iia- ---------------------------------
tris ar keturias dienas. navvkn Nuarianti di- Pajieškau brolio Liudviko Pabi-I ,.. s Pa'}KO sugnautl ai 5in?ko; jis kilęs iš Anykščių vals- 

Be to. lesinkit vištas taio: džiausią Londono ligoninę, čiaus^Kurkiių parapijos, Ma^ių kai- 
prieš vištas ktnioje buvo tūkstančiai li-

kui būna gana sunku jas nuo

mismys.
Reikia nupirkti negesintų laikykit mash

kalkių (unslaked lime) ir visados, kad jos galėtų lesti ęonių, didžiuma jų sužeisti vario draskos, kuri paprastai kada nori. Pabarstykit gru- kareiviai, 
vadinama “mėlvnuoiu ak- dų ant grindų. Grudai turi Ar daug ligonių žuvo, 
menėliu.” Angliškai ii vadi- but sumaišyti taip: 20 svarų pranešimas nepasako, naši coppcr su’phate ir “blue avižų, 10 svarų miežių, 10 

svaru kviečių, 10 svaru kor- 
nu. Šio mišinio duokit po

mo. Mano vyras mirė, o vaikus paė
mė armijon; aš palikau viena. Pra
šau jo paties ar kas apie jj žino pra
nešti man šiuo adresu: (19)

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

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

stone.
Ant 10

įeikia imti 
tu kalkių

galionu vandens 
1 švara negesin- 

ir 1 svarą vario

ALEXANDER’S 
' CASTILE OLIVE OI t

SHAMPOO
APSIVEDIMAI

Norėčiau susirasti sau draugą dėl 
apsivedimo. Aš esu našlė be šeimy
nos. Kam nereikia, prašau nerašinėti 
ant juoko. Mano adresas toks: (18) 

E. K.,
32751 Goddard, Rumulus, Mich.

raudonajai armijai atimti tą Pajieškau gyvenimui draugės, mo-
miestą. Esa. apie 10,000 teries. nuo Pusfs amžiaus iki metų. 
vr 7 1 . Su pirmu laišku prašau prisiųsti at-
ŽmoniU bUVO pasislėpę se- vaizdą. Daugiau žinių apie save aš 
nuošė Odesos urvuose. Kai suteiksiu laišku, a. žilius,
prisiartino raudonoji armi----------------------------
a. parti7?r.ai trukdę vokie- Pajieškau gyvenimui draugės nuo

ripm<5 naikinti mipetu Dan- 25 iki 35 metų amžiaus, gražiai atr<- CiSlTK nai Kinti mies kH. uau dančios, linksmo budo. Gali buti mer- 
gelis Odesos partizanu tik Irina arba ir našlė be vaikų. Tikyba
rpr kplią mėnAciiK knr*n skirtumo nedaro. Aš esu našlys ir pei Kens menesius Karvą turiu 10 metų dukterį. 44 me_
gaudavę saulės šviesą pama- tų amžiaus, sveriu 170 svarų, 5 pė- 

dų ir 7 colių ūgio ---------------

RUSIJA.
10,030 partizanų. — Mas- 

vieną svarą ant 10 vištų kas- kvos pranešimai mini Ode- 
dien. Grindys turėtų but is- sos partizanus, kurie padėję

padarytas iš

I L.

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
A n v,;i l;;rba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 
lit n'.a; cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
I\-ug svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai, Pabaltį.

l ithuanian Bulletin 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—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Bi .1 toriui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso! abnlčio. Metinė prenumerata—$5.00.
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais- -kiuletenio rėmėjais (Sponsors).
V;.-imokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera- 
to i;,is biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Apie juos kas kart bus skelbiama spaudoje-
Čekius ar Monev Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
l;.,'; ten. 73 West 101-th street, N’ew York. N. Y.

RUMUNIJA. “Pramuštos lubos.”—Ru
su armija jau pasiekė Ru
munijos teritoriją. Ryšium 
su tuo. karo eigos stebėtojai 
sako, kad Hitlerio Europos 
tvirtovės “lubos iau pramuš
tos.” Iš Lumuni’os iki šiol 
gauti darp’ aliejaus. Ne
tekusi tų aliejaus versmių, 
Vokietija neteks varomos 
jėges mechanizuotai savo 
armijai. Trumpai sakant, tai 
butų pradžia pabaigos.

ir 7 colių ūgio. šviesaus veido ir 
linksmo budo. Turiu gražioj vietoj 
ukj ir namą mieste. Nuo ukio iki 
miesto tik 1 mylia: tenai yra popie
riaus dirbtuvė, kur esu išdirbęs 14 
metų ir dabar liuobu aiku dirbu. Ga
lit atsišaukti iš Kai ados ir Ameri
kos. Daugiau žinių suteiksiu per laiš
ką. Prašau su pirmu laišku prisiųsti 
paveiksią. Jei reikal<usit, sugrąžin
siu atgal. (18)

A. Giedraitis, P. O. Box 351,
Ft. Wi!liani, Ont., Canada.

Nuo 16 iki 18 mc'ų ir daugiau Ame
rikos lietuvė, svorio a >ie 135 svarų ar 
daugiau, sentimentą -ka ir sveika, 
mylinti sau šeimvr, ką gyvenimą. 
Meldžiu rašyti ir savo paveikslą pri
siųsti. Iš Kanados ir Galifornijos ne
rašykit. Taipgi nerašykit vyrai ir tos 
moterys, kurios turi laug vyrų.

J. B. L., Box 1, (18)
15 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

tikr<i. 
Castile muilo.

S. P. Išplauna 
Į pleiskanas ir viso- 
Į kius kitus nešvari,- i mus ir sustiprinu 
• idą. 5t'c. už bonką

HA1K
TONIC

i

»
I Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų Į
• Mišinys. Pažymėti na gyuuoiė del , 
} plaukų šaknims ir Odos gydymui. • 
150 centų už bonką.
• Pasižymi savo gerumu. Prisiun- . 
[ čiam per Pasra į visas dalis Su- ■ 
l vienytų Valstijų.

Į ALEXANDER’S CO *- 
J 414 W. BRUtnW.\Y

SOUTH BOSTON, MASS

ALEXANDER’S
REFRESHING

V p- tingai dabartinės knbščv,nybea gauyr;)* kiekvienaa turėtą 
perskaityt, nea tik tada galės aiškiai sr prasti Lnevo buvimą.

Knyga didelio formato, tnn 271 poslapi. Kaina popieros apdarais 
— 1 audimo apd.—>1.26 P nigus galima siųsti popierinj dolerį
arb. •Vt,-oex orderi” Adrese >«n nekonciai:KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Karas Eur°P?3lt u* pasauli*
Sveikata—Brangiausis Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMSPamokins but Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis 

Augmcni nis, žievėmis žiedais. Sek 
lomis ir Lapais. Joje teina 311 vardų 
visokių augalų lietnmškai. aeg’iška 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kok'a.- 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti 
(Prašau iš Kanados štampu nušiurti 
Kanados doleris dabar tik st) centu ) 
Kaina su prisiuntimu $1.60 Pinigus 
geriausia siųst, Money Orderiu, arbs 
popierinį dolerį laiške. Adresas: i-i

P tlU. MIKALAUSKAS
140 Athens Street,

SO. BOSTON. MASS.

Jei norite žinoti apie karą lr kitus įvykina, tai skaitykite “Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias liet«rb| dienraštis Amerikoje.Užsirašykite "Naujienas" Iiandien. Naujieną prenumerata metams Amerikoje (išimant Chicagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje »00k 
Money Orderj ar £ekj siųskitei
“NAUJIENOS"

1739 South Halsted StreetCHICAGO, ILLINOISffsMpaž/nZmaf tnpiįĄ A

I



No. 17. Balandžio 26 d., 1944 m- KELKlVg, SO. BOSTON. Šeštas Puslapis

Moterims Pasiskaityt
S

I
šio Pavasario Mados Bliuzės j-r

8Į SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Žmonės Be Tėvynės
Andai man teko būti vie-Į sostinė musų. bet vėliava » u

name komunistų vakare, 
kur jie vaidino “Dabartinės

sų! Tiktai tautos išgamos 
gali šitaip galvoti. Ir tie

Lietuvos Partizanus.” Su-! žmonės da nesigėdi sakyti, 
vaidino nevisai prastai, bet kad jie kovoja už Lietuvos 
tie partizanai turėjo galvoje j laisvę, už demokratiją. Juk 
Rusiją, o ne Lietuvą. Ka-įjie pardavė savo tėvynę Sta-

liituvi ūkininką užsivilkusi 
ivsišką rubašką ir apsiavusį 
plačiais aulais čebatais.

Vilnių, išvys nacius, tąsvk 
rusai, su pagalba lietuviškų 
kvislingų. iškels tenai savo

Šalia manęs sėdėję luĮ “ugningą tarybų vėliavą!”
‘ Visų lietuvių akys kaista iš 

gėdos, kad musų tautoje at-

žmonės patylom kalbėjo i 
“Lietuvoj ūkininkai taip
nevilki. Gal čia koks ukr.ii-Į sirado tokių išgamų! 
nietis.” j Tikrieji lietuviai nieka-

Aš irgi manau, kad dab ir'dos šitos komunistų išda- 
Lietuvoje ūkininkas džinu-!vystės nepamirš. Komunis- 
giasi turėdamas nors šiok: is tai virto Lietuvos Judesiais, 
tokias klumpes, o ne p i- savo tėvų žemės pardavi- 
čiais aulais batus, dargi u z- kais. Jie via ir bus žmonės
vulius šerdamas. Lietuva ’e be tėvynės!

Vargo Dūktito nebūdavo ir geriausi 's į 
laikais, tai ka jau kalb< i'
šiandien, no dviejų okupa t- KLAIDOS ATITAISYMAS 
tų šeimininkavimo ir plė i-į “Keleivio” num. 15 laido- 

!je. šiame skyriuje, rašinėly 
Antra, tokiais drabuži; is “Kapinyne” Įsiskverbė klai- 

Lietuvos žmonės dabar n t da varduose. Vietoje Ed- 
ir bijotų dėvėti, kad voki - mundo Ketvirčio kapo, tu- 
čiai nepaskaitytų juos r i į ėjo būti Rolando Ketvir
tais ir nesušaudytų. Taip b t- čio. Leitenantas Edmundas 
vo ir per pereitą karą. No s Ketvirtis yra gyvas, sveikas 
ir tąsyk žmonėms drabužių ir šiuom tarpu tarnauja Dė-j 
labai reikėjo, bet rusiški s dės Šamo karo jėgose. čia parodyti keli pavyzdžiai bliuzių, kurios ŠĮ pavasari daugiausia yra madoje- Kiekviena 

jų turi kitaip iškirptą pakak lę.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

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

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių _ gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nu' prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 

vaiėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
■r kitų veislių žmonės? Šitie ir Šim
ai 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 
noksiąs nuo pradžios iki galo. 
kaina ...............  .............................. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

lei nori žinoti, kaip senovėje lietu-

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 jieškar.t, važiuojant kųg 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.’ 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusk 95. 
Kaina ...........................................— 15c,
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ •
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybei įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .................................... 28c,

ŽEMAITES RAŠTAI KARES 
METU. 1

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys, 
‘a-

Kaina ................. .................. 50c,
ir pamokinanti kny- nl’VIPIT PFI IRATAS Su paveikslais. Kaina .... 50c. MAIGŲ LLLlBAIAb.

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
m LA DETROITO KATALI- popiežiaus kunigai nesi pači uo ja. čia 

išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos

riai gyveno, tai Perskaityk š.tą kny- Su^y^jos^ksJu.ris pūsla- 
ea. I, jos sužinos., kad vyrai turėjo p ’ P fifl
’ ::icr pačių, o žmonos po kelis vyrus. K
l^bai užimanti

KŲ SU SOCIALISTAIS.

ta:ko...„_ ,____ ___ __ __ _  __ - . ... . -
puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- Terįs, dukteris ir mylimosios nepa
ilstai iškėlė užpuolikams bylų, kuri Pu*tų Į tokių kunigų globų. Parašė 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- *t.un- ,* o-.yrsend tox, D. D.. su
sais teismo rekordais ir liudininkų ketuvino r erdinand de Samogit.a. 
parodymais. Kaina ................... 25c. *^a‘na ............................................. 25c.

SOC IALIZMAS IR RELIGIJA, KODĖL Aš NETIKIU
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu - DIEVĄ? 

klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pa«ako, kod'l jis 
ras katalikas ir socialistas. Parašė negali tik- ti. Pilni arg inc itų, kurių 
K. Vandervelde. vertė Vardunas. nesuniuš joks jėzuit-.s. Kaina t-»s 
Kama ............................................. 10c. knygutės ........................................ 2* te.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

K1RGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria r-e r amžius? šį intri-

mados drapanas ir debatus į 
laikė paslėpę, viešai jų ni -' 
kur nerodė.

Baigiant lošimą, lietuvy s.
“partizanas” grūmoja ve-' 
kiečiams sakydamas: “Mt s 
kovosime tol. kol musų so> 
tinėj Vilniuje. Gedimino mas. 
kalne nesuplevėsuos ugnir.- šviesiai 
oru taivKn vėliava ” Ar ri.i moilėV r_rw TV«It«TV»» JL ms » ŽIIVUV,
ne absurdas? Vilnius mus . Žalia su pilka

SPALVŲ REIKŠMĖ.
Balta—nekaltybė.
Juoda—liūdesys.
Geltona su pilka—meilė. 
Mėlyna ir balta—gudrybė 
Raudona su žalia—geru-

raudona—karšta stytų lašinukų, 

laimė.

APIE VALGIUS.
KLEMSŲ ČIAUDERIS. , 1 kiaušinis.

2 tuzinai klemsų. i * puoduko r“k*ios ’”»‘onos
3 griežinėliai smulkiai supiaj- ar')a rūgusio pieno.

’i puoduko kapotų razinkų.
’/a Duoduko kaootu riešutu.

. knygelę aiškina proletariato f i- j,uojantj politiškai-, m -’ų klau- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas sjma aiškina garsui* V, -i so-
gimdo pasaulyje Įvairiausius nuoti- -įaWemok ratų teoretikas Kari Jauta
kius, tai perskaityk šitų knygelę. k Kaina 10c.

----------------------------------------- --------------Kalba labai lengva. Knyga protaų-
gėrimo?- {£££. K.rS1"k*“..,‘“.P‘*i» SIELOS BALSAI.

Ligonė: “Tain. penas daktare. Paiki Įranta dm>z>X 'akai te-azn,
ir j- -- • ’ ., SOUIALIZMO TEORIJA. eilių ir dainų. Daug gra. į. spalvuo-Kasdien išgenu tris stiklelius. tų paveikslų. Popiera gera ir spauda

Daktaras mačiai- “Tr;. et i L- §is reikalas trumpai* ir aiškiau graži. Parašė J. B. S-aeKari 221 , , . . ? ins Stik- faktais kaip iki šiol keitžsl pu8laph} Audimo apdarais .. $1.25
lėlius; As leidau tamstai tik vie- draugijos formos, ir kodėl turės būti
ną išgerti’“ pakeistas kapitalizmas Kaina 25c

T zlizlzųli-? et’zv/ninac A vi t v? ir.— rvv^unn-^ Ligonė: “Aš tai žinau, dakta- EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Baltos Lelijos
Kad pavirsčiau į leliją, žydinčią baltai.
Aš žydėčiau tik už jūrių, ten kur apkasai:
Kur mus šalies kareivėliai vargsta be namelių.
Kur ilgesys juos tai.) slegia be mielų tėvelių-
Aš juos visus suraminčiau, su žiedais linguočiau; 
Kai pavargę jie ilsėtųs, veidus jų bučiuočiau.
Kaip matutė, kaip sesutė ir jo mergužėlė.
Mano žiedai suramintų jauną kareivėli.
Kada narsus karei vėl iai su priešu kovotų.
Mano baltieji žiedeliai jų žingsnius dabotų.
Kad pavasaris atėjo aš jiems pasakyčiau.
Jų krutinės savo žiedais visas apkaišyčiau.
Matydami apkasuose, kaip žiedai linguoja.
Tuoj suprastų, kad čia ženklas taikos plevėsuoja. 
Kari pavirsčiau Į leliją, žydinčią baltai.
Aš žydėčiau ir kvepėčiau ten kur apkasai.

B. Gurskienė.

Juos Išmokino Bulves Skusti

2- vidutinės bulvės.
1 puodukas kenuotų ar švie

žių komų bei žirnių.
1 puodukas sukapotų salier-. į 
1 puodukas sukapotų morkvu.
1 puodukas kenuotų tomeičin. 
Paspirgink supiaustytus laši

nėlius su svogūnu, sudėk su
pjaustytas bulves ir kitas da , 
žoves. užpilk verdančiu vande
niu ir virink kol bus minkšto t. .

’♦ puoduko sukapotos orančio re’ as nu^Jau Das kitą. tai įis. gioj knygoj telpa zi gražios eilės, 
žievės arba tiek pat sukapoto ^ido gerti du. kas išviso padaro 
citrino tns*, , ----------- Į AMERIKOS MACOCHAS.

I1* puoduko miltų. NE Iš TO GALO PRADĖJO.
% šaukštuko druskos. i o -i . .

' Susuaizijo vienas kaimiet

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaaų to* 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga sų 
379 puikiais paveikslais. p< r statan
čiais įvairins nnotikins nuo prieš su
tvėrimo pasaulio ik: užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai. 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... 57.00

-E.IO. Arba kaip Romos katalikų kunigas KUR MUSŲ BOČIAI 
• Hans Sfhmidt New Yorke papiovė

limeti.n savo meilužę, Ona Aumulfer*aitę. ” * ’ .
K " I smuklėje, kad jis suvalgys de- Knygelė su fotografiškais atvaiz- Biblija sako, kad pirmutiniai žmo-

5onV<? tilrz, c/vloe dais. Kaina ................................... 10c. nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja
visai atmeta. Mok-!?. mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl ?a;p manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad skaitymas. Kaina ....................... 25c.
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. , ipt'I'V'Dšj ri?c:PI'PT

gi norisi? Dėl ko be valgio Izllk 1V Uo Kr,.d l ĮŠLIAUŠ

šaukštuko sodės. 
šaukštuko nutmego. 

žiupsnis maltų gvazdikėlių.
Riebalus ištrink, sudėk cukrų 

ir vėl ištrink, kad pavirstų Į ko-

' šimt silkių. Valgė-valgė—astuo
nias suvalgė, o dvi liko, kuriosI DEI.KO REIKIA ŽMOGUI 
jau netelpa. Kaimietis ir galvo- GERT IR VALGYT?
j •

—Gali būt. kad aš apsirikau. BĮt dėlko*5
Išlukštenus klemsus supiaustj < Sudėk rukščią smetoną arba Pirma reikėjo tos dvi suvalgt’t, ISTORIJA,
i mažus šmotelius. Nusistovėju- pjen^ kiaušinių, vaisius ir gerai o paskui astuonios.

Vaizdelio gilumoj matosi Mrs. O’Brien iš Bostono. Ji nuvy
ko armijos kempėn pažiūrėti savo sūnų ir nustebo pama
čiusi juos taip uoliai skutant bulves armijos virtuvėj. Na
mie jie niekados nepadėdavo motinai bulvių skusti-

si klemsų skystimą supilk i iSmaišvk Išsijok miltus karta
čiauderi Supilk tome,tęs. pasr- ,)auderiUj ?ode> drtl,_ Jej noHt Rad

ir į )er - pipirų. . n.. pa gt. ka -r Gerai viską iš- p*e?ičiao' pasibaigtu, remkite
į ° ?UfeL. sypi^Us ' ”s. ."Y”’’; trink. Dabar ištepk blėtą tau- Amerikos karo pastangas.

Pa'ir!n\ ™'nj ? ar f Jr kais ir sudėk tešlą po vieną pirkit karo paskolos bonus, 
duok valgyt. L.okadija- taip kaip blynus. Pa_ v ___ į_______

----------------- plok peiliu, kad visi butų vieno- MAISTO
no storumo, ir kepk nuo 12 iki KNYGUTĖS 

į 15 minučių. Pečiuje turi būt KALENDORIUS
{apie 350 laipsnių karščio. i _____
; šitaip padaryti piemink.ti Mėsai ir riebalams dabar 
(hermitai) yra labai gardus ir galioja VISOS ketvirtosios 
gali ilgai stovėti- Stasė, knygutė siampos nuo raidės

- ■ ■ ■ A8 iki raidės Q8. Kiekviena
verta 10 pointu ir jų laikas:

---------- ----- neribotas.
Mano nuomone, kiekvie- niu daktaro patarnavimu. . Keruotom daržovėm da- 

na moteris turėtų džiaugtis Tokie informaciniai strai- bar yra geros ketvirtosios 
perskaičius Kapsės straips- psniai Moterų Skyriuje yra knygutės mėlvnos stampos 
ni “Gimdymai be Skaus-j labai pageidaujami. A«, B8, C8, 1)8, ES. F8, G8,
mo,” kuris tilpo 10-tam “Ke-Į Anelė.

GERI PIERNINKAI 
(HERMITS).

Imama šitokia proporcija: 
’ę puoduko riebalų.
% puoduko balto cukraus. 
% puoduko rudo cukraus-

LABAI NAUDINGAS STRAIPSNIS.

leivio” numery Tai yra be 
galo didelės vertės straips
nis meterims, ypatingai 
toms. kurios dar tikisi likti 
motinomis. Perskaičiusios; 
tą straipsnį jos gali ir sau1

JUOKAI.

stas duoda daugiau spėkų, kitas ma 
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, . »Us veikalas p r. -io, ka.p r. 
druskos ir kitų panašių dalykų?- Ko- Į905 ■“‘V revoiincin-s Lietuvos sp 
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- ^os ve<^fe ko'ų su caro \,:. ..ia. 

karas mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

HS, -J8, ir K3. Jų laikas neri
botas ir kiekviena yra verta 
10 pointų.

Cuk«u! dabar yra geros 
trys stampos iš ketvirtosios' 
knygutės, būtent No. 30, 31KOJOS SIEKIA ŽEMŲ.

Naujokų verbavimo ofise biu- jr 40. ]<jekviena jų duoda po 
reikalauti tokio pat patama- vedėjas klausia daktaro: 5 svarus cukraus ir jų laikas!
vimo nuo savo daktaro. Jis —Ar tai dėl tojo neimi armi- neribotas. Be to, kiekvienas;
negalė^ nuo to atsisakyti, kad jo kojos trumpos? asmuo gali gauti 20 svarui 
nes jis tuoj pamatys, kad ši —Nieko panašaus! — atsako cukraus kenavimo reika į 
moteris yra apsiskaičiusi ir daktaras. — Juk matai, kad jo lams, bet dėl to reikia kreip 
žino ko nori ir kas jai ir ios kojos siekia žemę, kaip ir kitų. tis i vietini Rationing Boar 
busimam kūdikiui naudin- ,K[ '

' i
žrnona: Koks tu beširdis! ]8 jg Pirmosios Knygute, 

Tiesa. gerb. Kapse įspėjo Nori skirtis, o prisiekei mylėti yra gera tik iki 30 balan- 
moteris, jog toks daktaro iki grabo lentos- ’džio . Iš Trečiosios Kny-
rata’navimas kainuos kur Vyras: Tame ir dalykas, kad gutės čeverykams skiriama 
kas brangiau, nes daktaru tave mygdamas aš sulauksiu stampa No. 1 su orlaiviu, 
turi būti prie moteries nuo grabo lentos- Jai laikas neribotas.
latos. Sunrantama. kad tai -------- i Kuro aliniu! dobar ineioturi būt brangiau. Bet išmin K,TAS GERESNIS. gaHon Ketv££, periodo ki-
tinga motelis verčiau turės Daktaras: “Ar tamsta pildai ponai, kurie bus geri iki 30 
mažiau vaikų, bet su gėrės- mano Įsakymą kaslink degtinės Sept. i----

Čeverykams stampa Nr.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Parašė

M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavyste, aw paklos 
ui nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvua kitąsyk 
pekla, dabar kapaatal sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

tM BR0ADWAT,
SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pu 
A. M. METCUON1 

7747 Nary Avsmm,
Detroit, Mick.

r.uo 
pė-

kovų su caro va!«i; ta r kaip 
tuo pačiu laiku kur.igai U, valdžių rė
mė ir gynė; kaip j>.-- ui revoliucija; 
paėmė viršų, kaip Lietus* likos pa-; 
liuosuota 'š po c;:r-> -• d ji
buvo apskelbta republika. Pridėtas, 
didelis spalvuotas žomlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomo.-, Lietuvos 
rubežius ir . aip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seano nuta
rimai, taikos sutarti- su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Y ra tai ne 
knyga, bet tiesi..g žit> • tuv;.., kuri* 
apšviečia visų Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.00

DžIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džiar i’.arr.bos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, hiimoris- 
tiški straipsniukai ir juoi ai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; <l! Ne- 

užaitikir.tis Vyras; (2; Žydinti Giria; 
f 3) Klaida; (4) Korei ta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kiu* prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Paras? 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
uenkaityti šitų knygutę. Kaina 10c. 
“Keleivia,” 636 Broadway,

South Boston, Mau.

f
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L.S.S. REIKALAI

L.S.S.Rytinių Valstijų 
Suvažiavimo Tarimai

Kaip Veikia Naujos Torpedos

Lietuviu Socialistų Są-; Kada Amerika Įsitraukė Į 
jungos Rytinių Valstijų karą LSS vėl pasisakė už 
kuopų delegatų suvažiavi- rėmimą Amerikos karo p ».- 
mas, Įvykęs Cambridge, stangų iki fašistinės dikta 
Alass. balandžio 16 d., apta- turos bus visiškai sumuotos 
re LSS dabarties uždavinius ir diktatūros režimai . 
ir padarė šitokių nutarimų: griauti.

Rusijos. Jei Rusija kariauja gal Į LSS organizacijų. Jie 
už laisvę, ji neturi kėsintis geri žmonės. Jie nuoširdus 
Į kitų tautų laisvę. Rusų tau- žmonės. Jie apsiriko nueida

mos aukos šiun e i-:a: c negali mi su komunistais, kurie ža- 
į ir neturi būti apmokėtos ki- dėjo duot komunizmą, o da
tų tautų pavergimu. Mes ir vė diktatūrą, žiaurią prie-

Tautų Sąjungą tik tada busj dabar esame tikri, kad ne spaudą, kur darbininkas gy- 
stipri ir pajėgi saugoti pa- rusų tauta ir ne Rusijos žmo- vena kaip fecdalų gadynėje 

nės, bet nerinktas, diktato- baudžiauninkas. Tokie žmo- 
»iškas Rusijos režimas yra nės, kurie turėdami nors ge- 
atsakomingas už naują Ru- ius norus, bet apsivylė, ap- 
sijos imperializmą ir to im- leido mus — apleido ir ko
pei ializmo didelius grobo- munistus, šiandien ateina 

i niškus apetitus. , pas mumis ir veikia su pasi-
I Aplami lietuviai, Lietu- w . ... . šventimu, kad tą sutrukdy-

s: u io taiką, jei ta taika 
( vo; tautoms laisvę ir gali
mybę laisvai plėtoti savo 
ūkio gyvenimą.

5. LSS ir Lietuvos ateitis.

LSS veiki, lietuviškoj ujį ppl. vjr- 20 metu dalba
Visuomenėj. atpildyti, atsteigti LSS oi-

Pagal aukščiau išdėstytas ganizaciją i tas pačias vėžes 
tautos teisę gyventi savo, pažiūras ir siekimus Lietu- kokiose ji buvo 20 metų at- 
laisvu gyvenimu be svetimų vių Socialistų Sąjunga vei- gal. Jeigu mes imsimės rim

tai dirbti toje srityje, mes 
- sugrąžinsime daug buvusių

. .. ___ ę ir nepriklausomy- ganizuoja pažangesniuosius gerų sąjungiečių vėl i LSS
karo pastangas n kviečia vi- be, už demokratinę Lietuvos elementus toje išeivijoj į so- organizaciją, 
są lietuviškąją pažangiąją at( jtj, mfeS socialistai pa- cialistines organizacijas. T sutrrvžusiu nariu ir 
ir ypatingai darbo visuome- brėžiame, jog Lietuvos atei- Bet socialistai neatsiski- iunXTiu netur būt
nę nesigailėti jokių pastan- ties klausimas neatmezgia- rfa nuo likusios visuomenės k-iH •»«

,.................. kad tik karas butų grei- mai via surištas su kitų Eu- ir yra visada pasiryžę bend- Lna~ veikėia’s o tu ne To

zacijų ir ypatingai jaučiasi ciau laimėtas ir fašistiniai ropos Rvtu tautu laisva atei- rai dirbti su kitu sroviu žmo- ^nas'?lkeJas’.° tu ne-.
ankštai Mėtiniai susirišusi diktatu,» lūžimi? Inu- i- - 5 - T - . y • rai uiron su Kitų srovių ąmo kie pasigvnmai netun būtamūrai .liejiniai s i u.i. oiktatuių įezimai putli su- nmE Lietuvių tautos likimas nemis ir organizacijomis vi- VUHniawt rwc ta= inoča Vi.
su Amonkos Socialderh•>- jjriauti. vcbus kitoks negu kitu Eu- suose klausimuose ir reika- • * ” •kratn Federaciia LSS mr- . i • -i . m - buobe Klausimuose ir reina vircus nepasitlkeĮima vieni
Kiaių rtotiaei.a. n.< Bet ^aip vidaus politiko- ropos Rylų tautų likimas, luose, kurie mus apeina ir kitai® ir trukdo mncn darbi,
no, kart Amenkos gyvenime je peinagrobiai ir ,-eakeinin- Jei po karo Tautų Laisvės kuriuos mes remiame. m?s rtS?žinoHTs nr

sllll) Trilri kal bando pasinaudoti karo principas bus didžiųjų vals- Remdami Amerikos karo tį pasukimas i “revofiu-
sąlygomis, kad padidinus tyb-ių gerbiamas, tada ne tik pastangas, stengdamiesi pa- c.jjjnę” pUSę nebuvo daro
mo pelnus ir gryžus Į šalies Lietuva, bet ir jos artimesni dėti Lietuvai atsikratyti na- mas t „ariį su blo?ais no. 
administraciją, taip ir uzsie- ir tolimesni kaimynai galės cių jungo ir nepatekti j boi- raĮs jaį buy0 geriausi norai 
irių politikoje karas sužadi- gyventi laisvu gyvenimu. Jei ševikišką rusiškų totalitari-’ pas’tuo<5 narius kad" rvt no 
no snuduriuoĮanti i m peri ' 1---------- T -•---- -
lizmą visose šalyse, nei
riant net ir musų šalies. To- tų tautų. Todėl Lietuvos Iii- ’ darbiauti su tomis lietuvi 
dėl visų pažangiųjų visuo- svės klausimas yra daug pla komis srovėmis ir grupėmis, 
menės sluoksniu uždavinys į tesnis, negu tik dviejų su kurios širdingai ir be užpa- 
yra budėti ir žiūrėti, kad puse milionų lietuvių tautos • kalinių minčių sutinka su 
paskelbti kilnus demokrati- laisvės klausimas. Todėl ir. socialistais bendrai dirbti, 
ju karo tikslai, surašyti gar- kova už teisingą demokrati- į Su totalitarininkais. dikta- 
siajam dokumente, vadina-į nę taiką, paremtą Atlanto turos režimų šalininkais,

Socialistų Sąjungos na
riu: visada stojo ir stoja už 
Lietuvos laisvę, už lietuvių

\iu 5.

1. LSS Amerikos politikoje.'. Dabar LSS ir vėl pak trio- ckupantų jungo ir “globos.” kia lietuviškoj išeivijoj A- ta 
_ e . .. . . . Ją savo nusistatymą remti pasisakydami už Lietu- merikoje ir toje dvasioje or- su
L.. jaucia.-i esanti n v .t visomis išgalėmis Amerikos Ves laisvę ir nepriklausomy- ganizuoja pažangesniuosius gt

dalis bendrojo Amerikos so 
cialistinio darbininkų Įudė 
jimo ir, kaipo toki. dalyvau 
ja Amerikos politikoje gre 
ta kitų socialistinių organi-

No. 17. Balandžio 26 d., 1944 n:

šir braižinys parodo, kaip angių jurininkai sprogdina prie
šo laivus naujomis torpedų mis, (1) Du vyrai apžergę ma
žutę s’.ibmarina prasiskverbia per tinklų apsaugas. (2) Pri- 
si: rtina prie priešo laivo. (3) Prikabina prie laivo dugno 
pragaro mašiną. (4) Dabar jie bėga nuo laivo šalin, o lai
vas sprogsta.

yra, remiant visomis 
mis šalies karo pastangas, 
neleisti Amerikos politikai 
nukrypti i reakcingas vėžes. 
Išlaikyti pažangią administ
raciją, ginti socialistinius 
darbininkų laimėjimus, stip
rinti valstybės Įtaką Į ūkio 
gyvenimo tvarkymą, toki? 
yra šiuo metu pažangiu’ų 
Amerikos visuomenės sluok
snių ir ypatingai darbo kla
sės uždaviniai.

Išeidami iš tų uždavinių 
socialistai turi nesiskirti nuo 
visų pažangių, liberališkų 
Amerikos politinių grupiu.

tuvių Darbininkų Draugijos 
narių reikalu. Nėra paslap
tis, kad Lietuvių Darbinin
kų Draugija yra atskala nuo 
komunistų organizac i j o s. 
Per savo gyvavimo metus>eria- bus pavergta Lietuva — ne- ninku jungą, lietuviai sočia- rvt ;vvus socializmas komu- - Sk*3™ ?*vva.Yim.° m e. musŲ 5 

išski- turės laisvės nei daugelis ki- listai gali ir privalo bendra- r;zmari ovvenk žmonės oiganizacija į savo ei-. gumas 
To- tu tautu Todėl Lietuvos Iii- darbiauti su tomis lietuvis-' • n gyvent, žmones les įtraukė ir naujų pajėgų J visuorrkalP pasakiškam rojuje. Bet savo v„oaUkiH. hendr<kaip pasakiškam rojuje. Bet 

taip neįvyko. Tą permatė 
socialdemokratų vadai. Jie 
perspėjo mus. Bet mes nevi
si klausėme. Vieni buvo sen-

staigoms, musų veikimui, 
turi būt pamiršta. Bendras 
dalbas, bendra kalba ir 
draugiškas atsinešimas lin
kui vienas kito, sustiprins 
musų vieningumą, o vienin- 

išduos mums pašos 
įsuomenės veikloje dėl

mame Atlanto čarteriu. ne
būtų užmiršti, iškraipyti ar 
išniekinti. Ta proga griež- 

, . . . . , . čiausiai tenka pasmerkti
bet bendrai su jomis turi įuos neva liberališ-
dirbti uz eventualų Pen']n*jkus elementus, kurie sutiktų 
kimą prezidento Rooseveko^aau]ęOtj Atlanto Čarterio 
ketvirtam prezidentavimo Į<uriuos dėsnius kai ku- 
laikotaipiui ir skatinti salies iaose pasaulio dalyse ir tai- 
admimstraciią eiti Nevv dokumentą tik ten,
Deal politikos keliu ypatin- j.ur jam niekas nesipriešina, 
gai mosiant poKanm ūkio

Šiandien aišku visiems, 
kad tik teisinga taika, pa
remta Atlanto Čarteriu. tai
koma visoms, didelėms ir 
mažoms tautoms, gali būti

planavimą.
2. Socialistai karo politikoj.

Kaip tik kilo Europos
karas LSS pasisakė, kad 
prasidėjo žūtbūtinės imty
nės tarp demokratiniu vals
tybių ir fašistinių diktatūrų. 
LSS nedvejodama pasisakė 
už rėmimą demokratinių sa
liu jų kare prmš fašistines 
diktatūras.

Čarteriu, yra kova už Lietu
vos laisvę.
4. Lietuva ir Sovietų Rusija.

Lietuvių tauta per ilgus 
metus kentėjo Rusijos cariz
mo priespaudą, o dalis lie
tuvių tautos buvo Vokietijos 
spaudžiama. Bet lietuvių 
tautoje nors ir buvo gili ne-
aDvkanta Drie Rusijos Dat—------- x---------- --- -----
valdiško režimo, niekad u. 
nebuvo neapykantos link 
rusų tautos ir rusų žmonių. 
Ne Rusijos valstiečiai ir dar
bininkai smaugė per 124

dargi jei jie puoštusi ir vog
tomis “demokratiškomis” 
plunksnomis, socialistai at
sisako turėti bet ką bendra 
ir socialistų santykiai su to 
kio nusistatymo

savo tanią. Nuo pat atskili- bendros darbininkų klasės 
mo nuo komunistų, LDD sa- gilesnio apvienijimo. 
ve veikla ir pažiūromis buvo LSS suvažiavimas randa 
artimiausia organizacija so- reikalo konstatuoti tą faktą, 

. . cialistų pažiūroms. Gyveni- kad LDD organizacija turi
timentalingesni ir nuėjo su abcjas organizacijas ar- persiorganizuoti Į grynai ap
ta grupe, kūne tikėjo, kad t;no p,.je bendro ir glaudes- švietos skleidimo organiza- 
uzporyt jie turės socialisti- njo vej^jmo. Kart kartėmis ciją. LSS ir LDD centrų ko- 
nę visuomenę po proleta- abejos organizacijos savo mitetai turi būt suderinami 

, r1at° diktatūra ant proleta- suvažiavimuose, centro ko-: ne tik politinėje veikloje, 
jnato. Bet gyvenimas įsaiski-, mftet0 posėdžiuose pasisa- bet ypatingai apšvietos 

no tuos skirtumus ir kydavo už bendrą veikimą.{skleidime. Knygų išleidime
reįka.kio nusistatymo žmonėmis žusieji turi būt skaitomi ly-' T nrivpriė nrip to kad tos klausimas vra ew?s reikigali būti tik kovos santykiai, j onaįs socialistai* kain ir bu- ld‘ Pne k . t0 •klausimas v,a ?yva? ’clK‘& v igiais socidiisiai^, Kaip ir ou organizacijos vėliausiuose Jas musų organizacijose.

6. LSS organizacijos reikalu vę.^ni sąjungieciai. Išmeti- SUVažiavimuose pasisakė! LSS Rytinių valstijų suva- 
. i. . . - j- ėjimas vieni kitiems uz esančios vienos ir tos pačios: žiavimas išdėstė savo pažiu-

Pnes sočia istus stovi di- praeiti —tun būt užmirs- socialistinės minties organi- ras ir nustatė LSS ir LDD orderis organizacinis uzdavi- foc ... ” i . ..zacnos. įganizacijų nariams gaires,
čiaFlisS kuopas burtHietu-: 7- LSS ir 0)0 Dirbant LSS nariams kar-! k°. turi Pri?flaiky« ir
cias B&S Kuopas, Dura linu , ------- I tu P11LDD nariais, ,• vieni ki., kaip reaguoti (kiekvieną

tus turim žiūrėti kaip vienos (suvazmvime įskeltą dalyką.
Jonas A. Jankauskas,

vius darbininkus ir pažan
giuosius inteligentus Į socia
listines kuopas, Įkvėpti savo

pastovi taika. Tik teisinga 
taika duosis išlaikoma ilgus 
metus su pagalba tarptauti
nės organizacijos. Į kuria 
turi Įeiti visos paskiros ar Į 
regionalines federecijas su- 
sidėjusios tautos. Naujoji; ,inį"į“;y^

metus Lietuvą, bet Rusijos i nariams kovingą socialisti- 
ciesorių režimas ir to rėži- nę dvasią ir. dalyvauti ir va
rno atstovaujamas imperia- dovauti visose organizacijo- 
lizmas. Rusiškas carizmas j se, kurios dirba politinį, kul- 
darė iš rusų žmonių kaimy- turini ir savišalpos darbą, 
ninių tautų budelius. Kiek galint gilinti sočia- i

Tas lietuvių nusistatymas j listines idėjas tarpe LSS na- 
ir rusų tautos rių: rengti paskaitas, pra

suderinimo reikalas.
Ką mes viršui išdėstėme

LSS organizacijos reikalus- organizacijos draugai. Kas 
se, tas pat atitinka ir musų kada kur daugiau veikė, ar' 
broliškos organizacijos Lie- daugiau auku davė musų i-'

P. Kručas,
S. Michelsonas.

AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus: 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laiko vienybė. Pirmieji Kristaus žodžtat 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoebijos h:ižr.včia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia 
SKYRIUS III, Ar Jėzus Kristus buvo Romon Kataliką*’ 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kor sf, .->♦ 
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiški;' > kokiu
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindama- 
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik •••' 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioj*
SKYRIUS V, Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ju 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urboms II lo
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai I-ranctizi.ia•
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios ta revobu-tju 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių. 
kitav bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaušventi r.«i j . « 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja li--‘ 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo .r,.i.. g’ -

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų Pemk.,»v, t« 
knygų, nes joje ras daag reikalingų dalykų ir geri»u-i«! 
susipažint «u visa katalikiško« bažnyčios ųrseitiuii

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienok, ar - 
prctinių apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kai[x. za: 
ninimų plačios visuomenės, ypatingai rvivetu veika.a 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato, », ,i:..!» ".-k
Aadimn viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm 

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Ualima gaut pas aut >rių, sekančiu adresu:
REV M. VALADKA, R. D. 2. DALTON PA
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nepasikeitė ir dabar, kada kalbas ir savitarpines disku- 
Rusij'os režimas iš carizmo, j sijas turėti. Toks lavinimosi 
per kruviną ir ilgą revoliuci- būdas sustiprins LSS narius 
ją galutinai išsigimė Į totali- , gilesniu socialistiniu žinoji- 
tarinę diktatūrą. Mes, sočia- mu klasių kovoje, 

i listai, reikšdami pažangio- J Musų buvusieji LSS orga- 
i sios lietuvių išeivijos nuo- nizacijos nariai, kurie dėl
• monę. sakome, kad lietuviai vienokiu ar kitokių priežas- 
nori būti rusų tautos drau-; čių nėra šiandien LSS orga- 
gai, bet griežčiausiai atsisa- į nizacijoje, daugumoje nuo 
ko ir visomis išgalėmis ko-• LSS dešimto suvažiavimo 
vos prieš Rusijos totalitari- klejojo ekstra-kairiųjų “re
nio režimo bandymą pri-1 voliucionierių’ frozelogijose. 
jungti Lietuvą prie Rusijos jje ardė kultūrines, pašelpi- 
ir vėl pavergti lietuvių tau- nes draugijas ir net darbo 
tą. Jokie Maskvos puoselė- unijas, manydami, kad “pri- 
jami kvislingai, jokie sukti artinsią” socialę revoliuciją, 
ar stačiokiškai impenahs- Vieton tos “sccialės revoliu- 
tiski argumentai musų ne- cijos” išugdė reakciją, faši- 

, Įtikins, kad lietuvių tauta stines diktatūras ir šiandien
vėl turi būti Rusijos vergi-įteką upeliai kraujo kad nu
joję. dargi jei tai totalitari- galėt totalitarinius režimus, 
nei vergijai butų duodama Socialistų obalsiai lieka tie 
“autonominės” respublikos patys: Kovokime už žmoni- 
forma. Totalitariniame rėži- jos demokratines teises! Ko
me žodis “autonomija” yra vokime prieš diktatorius! 
tuščias žodis ir apgaulė; Kovokime už laisvą rytojų! 
žodis “plebiscitas” totalita- “Visų saliu darbininkai vie- 
riniame režime yra nešvarus nykitės, jus nieko nepralai- 
svmdelis. o žodis “demokra-! mesite, tik retežius, o laimė
ti ia” tokiame režime yra pa- sjte pasaulį!" Tie seni socia- 
sitvčiojimas . iš žmogiškos Hstų obalsiai šiandien atida- 
kalbos ir sveiko proto. rė nevienam buvusiam są-

Dabartiniame kare, kada junginiečiui akis. Jie nedrą-
• vokiškas fašizmas užpuolė šiai pasitraukė nuo ekstre- 
ant Rusijos, mes sveikinome mistų. kurie pei virš 20 me- 
ir sveikiname rusų tautos tų apgaudinėjo ji, suvadžio- 

i tvirtą pasiryžimą išvaryti jo iį visokiom “proletaro” 
fašistišką neprietelį iš savo diktatūrom. Ji padarė robo- 
'žemės: bet kartu mes pro- tu. Jis paliko pasyvis, užsi- 
' testuojame prieš Rusijos skleidė nuo visokių visuo- 
į valdžios keliamą reikalavi- meninių darbų ir mano pa
inią. kad Lietuva ir kitos Ru-įbairti savo amži vienyšoje.
sijos 1939-1940 metais už- Mes i tokius žmones turi- 
grobtos tautos ir žemės bu- me kreipti rimto domesio, 
tų iš naujo priskirtos prie: Mes juos turime kviesti at-.

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 ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai kehatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:“ 
reiškia meilė ir iš kirr ji pa-Kų 

reinat
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi knnifjai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šlinhinis žiedas? Baitų 
jaunosios šlėbė? Janno«io« šydras? 
Ryžiu barstymą- jauniems ant Kal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

Kodėl tūlos moterys neturi valkų, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė- 
jas” ir šitų klausimų atsako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia ao- 
g.nti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja^’’ atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

I

I

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip \Vellso “Pasaulio Aston ja,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McVabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ru Gatės ”>>exual Thrutbs” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
DIDELIS GAISRAS. OPA baudžia spekuliantus.

Sudegė apie 100 laivų ir 
2,000 tonų anglies.

Prie Neponset avenue ir 
Taylor Street. Dorchestery. 
(Bostono priemiesty), perei 
tą nedėldienį užsidegė Frost 
Coal & Oil kompanijos san 
dėlis. kur buvo daug alie 
jaus ii- daugiau kaip 2,000 
tonu anglies. Vėjui pade 
d ant, ugnis tuoj apėmė visa 
anglių jardą ir persimetė ki 
ton gatvės pusėn, kur buvę 
privatinių laivų ir laiveliu 
jardas. Tuojau pradėjo liep
snoti ir laiveliai. Apie 10* 
gražių jachtų visai sudegė 
o kitas šimtas laivelių ap 
dege.

Apie 20 šeimynų turėję 
bėgti iš netolimu namų, nes 
ir jų stogai jau buvo pradė
ję degti, bet ugniagesiai už 
gesino.

Frost Coal & Gil kompa
nijos jarde buvo aliejaus 
tankai uo 100.000 galionų 
Jie buvo išgelbėti tik ačiū 
ugniagesiams, kurie pakėlė 
vandens uždangą ir palaikė 
ją įki gaisras buvo likviduo
tas.

Nuostolių ugnis padarė 
apie pusę rniliono dolerių.

Suclege žuvų rūkymo dirbtuvė.
Pereitos sąvaitės pabaigo

je VVobtune sudegė žuvų 
rūkymo ir kenavimo dirbtu
vė. Gaisras taip greit išsiplė
tojo, kad ugniagesiams buvo 
neįmanoma jį suvaldyti.

Iš trijų pastatų vienas su
degė iki pamatų, o du kitu 
gal tenks nugriauti, neapsi
mokės juos taistyi.

Gaisro priežastis — neat
sargumas su ugnimi. Nuos
tolių pridaryta už 200,000 
dolerių.

Vietinis kainų administ
racijos ofisas gavo iš Wash- 
ingtono pranešimą, kad vei
kiausia kita savaitę busią 
sumažinti “pointai” svies
tui. Iki šiol už svarą sviesto savo 
imdavo 16 raudonųjų “poin- 
tu.” Gegužės mėnesyje im
sią tik 12 “pointų.”

ver
tę avienai. Toji vertė bu
sianti sumažinta per pusę.

Kainų administracija taip 
pat planuoja daryt atmainų 
ir su kitomis mėsomis. Kiau
lienai žada visai nuimti 
pointus.

NINSTREAL KONCERTAS
LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJOS 
Ui METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI.

Įvyks nedėlioję, April 30. 6 vai. vakare, Gavin School 
Auditorijoj. Dorchester. 7- tos ir F gatvių kertėj, SouthBostone.

Worcesterio Lietuvių Moterų Kliubo Choras 
Vadovaujant Marijonai Meškienei.

Iš YVorcesterio dalyvaus Worcesterio Lietuvių Mote
rų Kliubo Choras, vadovaujant Marijonai Meškienei; 
taipgi vietines dainininkės, Birutės ir Saulutės Radio 
Choras, vadovaujant Valentinai Minkienei. Bus daug 
juoko, gražių, negirdėtų dainų. Tai bus vienų moterų ir 
merginų koncertas! Rengt ai kviečia visus dalyvauti ir 
naremt ši gražų paienguną, kuriame turėsit tikrą “good 
time.” Tikieiai ii 60c (taksai priskaityti).

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

Visus Kviečia Radiio 
ir muzikos vedeja

Kainų administr a c i j a 
skelbia, kad bėgyje pereitų 
dviejų mėnesių nubausta 
nemažai spekuliantų, kurie 
lesilaikė kainoms uždėtų 
ubų. Jie turėjo sumokėti 
. irs 60,000 dolerių pabaudų. 

Bostono federaliam teis-:

karo valandą. Patartina nu-
Policija ir federalės vai- eiti j° Pasiklausyti ir kartu

neužilgo" prasidės da'dvi ^^i°s agentai dabar jieško <^4-
.--------------- o.,.. .. |ietuvia.bylos prieš uimo (whole- ltos merginos.

^ale) rinkos savininkus. Iš esantl flirtuojanti blondi 
;ų reikalaujama apie 43.000
dolerių.

Kainų administracija pra
šo ją informuoti, jei kur yra 
daroma spekuliacija.

Susižeidė—ir gerM tokiems!
Prie South Stationo perei- j Tarėsi ir džiaugėsi, kad—

:ą nedėldienį užsilipo antį “širdele, bus tomeičių. 
muro sienos pasivaikščioti į bus salotų ir svogūnų — ra- 

ketieriams špygas parody-vienas jurininkas su jauna 
mergše. Bevaikščiodami ne
teko ligsvaros ir abudu nu
dribo nuo sienos ant gelž- 
kelio bėgių. Mergšė nusilau
žė koją, o jurininkas prasi
skėlė galvą. Ir gerai to
kiems. Tegul žino. kad vaik
ščioti reikia šaligatviais, o 
ne sienomis.

Pagyrė namų savininkus 
už rendas.

Bostono namų savininkai 
via kaltinami dėl nešvaros, 
bet giriami kad nekelia ren
dų. Kainų administracijos 
surinktomis žiniomis. Bos
tone ir visoj Mass. valstijoj 
mažai atsiranda tokių savi
ninkų. kurie nesilaikytų ren- 
doms uždėtų lubų. Savinin
kų. kurie bandė pramušti 
rendų lubas, iki šiol butą vos 
ti vs iš šimto.

Kaltina likierių firmos 
prezidentą.

Kainų administracija pa
traukė tieson stambią likie
rių firmą, Eastem Distilled 
Spirits Co., kurios preziden
tas Parlmutter duodavęs 
valdžiai falšyvus raportus 
apie kainas. Už likierius to
ji firma ėmė daugiau, negu 

raportuose pranešda
vo.

Perlmutter užsistatė kau
ciją ir laukia bylos.

Vėlejas Steponą* Minkus 
Valentina Minkienč.

KELEIV13. SO. BOSTON.
Jurininkas nušovė vežiką; Pp. Minkai minės s*vo radi* 
policija jieško merginos. dijo programų 10 metų

Netoli Braintree policija Bus jau’$Ą kai pp. 
įado nušautą taxi vežiką. VI;„L.O. Roetnno
Charles Lisitaną. v ežikas
buvo pasamdytas Bostone, 
kad vežtų į Braintree juri-
ninką ir vieną merginą. 

Vėliau atrastas ir jūriniu
kas negyvas. Nušovęs veži 
ką, jis ir sau galą padarė. 
Jurininko vardas—Hovvard 
Smith iš Buffalo, N. Y. Jis 
rastas pusnuogis.

ir

Minkai pradėjo Bostone 
duoti per radiją lietuviškus 
pusvalandžius. Kad paminė
ti šitą savo 10 metų darbą, 
ateinantį nedėldienį jie ruo
šia linksmą koncertą Gavin 
School auditorijoj, F ir 7-th 
gatvių kertėj, South Bosto
ne. Koncertas prasidės 6 va

Sako. kad ji

gyvanašle.

Peštynės dėl “Victory’ 
daržo.

Jau pereitą žiemą Dor- 
chesterio Juozienė ir Petrie 
nė tarėsi, kaip jos tvarkys i; 
dalinsis ‘‘Victory” daržu.

sim.
Susitart buvo lengva, bet 

išlaikyt žodį, tai jau kita 
kvitą. Buvo štai kaip:

Juozienė kasinėja daržą 
ir sodina svogūnus. Staiga 
pasigirsta balsas:

—Juoziene, kas tau liepė 
tą pusę daržo bedžioti?— 
klausia Petrienė.

—Juk pati sakei, kad už
leidi pusę daržo man—atsa
ko Juozienė.

—Sakiau, tai sakiau, bet 
kurią pusę?

—Koks čia skirtumas, ku
rią pusę!

—Nekalbėk, ale imk lau
kan tuos svogūnus, kad jų 
smarvės čia nebūtų!

Juozienė ima iš žemės 
perplautą svogūną, meta i 
Petrienę ir sako:

—Ryk tą svogūną, beso
te. ir žinokis su daržu!

Viskas baigėsi tuo. kad
Juozas ir Petras turėjo eiti besteni Union telegrafo 
teisman ir už savo žmoneles kompanijos ofisą Quincy 
liudyti, o “Victory” darže mieste, pagrobė $300 ir pra
tik žolė veselioja. Juozienė sišalino.
išsikrausčiusi, o Petrienė da 
neturinti kitos įnamės, kuri 
norėtų pusininke būti.

Cibukas.

Nukirs “pointų” vertę.
Gera naujiena Bostono puolikas spėjo pabėgti, vė- 

šeimininkėms: su balandžio liau policija jį surado ir are- 
30 d. kainų administracija štavo.
žada mažinti “pointų

Rado sužeistą moteriškę.
Wollastone policija rado 

pavojingai sužeistą moteriš
kę, Margaret Green, dor- Lietuvių Moterų Choro gru- 
chesterietę. Ji sako, kad pė, Marijonai Meškienei va-
Bostone ją paėmę du vyrai dovaujarit. 
ir pasisodinę savo automo- 3. Dainuos Julė Rogliutė 
bilin. Išvažiavę iš miesto no- iš \Vorcesterio. 
rėję su ja nedorai elgtis. Ji 4. Dainuos Janice Hag- 
neprisileidusi ir buvusi is- berg iš Vorcesterio. 
mesta iš automobilio. 5. Nelė Vaisa ir Marijona

Sužeistoji atiduota į mies- Meškienė iš Worcesterio šu
to ligoninę. loš dialogą “Pasikalbėjimas 

Sekmadienio Rytą-”
6. Nelė Vaišienė iš Wor- 

cesterio pasakys monologą.
Po programos parašykite 

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

Boston Edison Company sako
...nevarykite skalbtuvo ilgiau kaip 
reikia. Paprastai, nuo 7 iki 12 mi
nutę užtenka vienai žluktai išskalb
ti. Ilgesnis skalbimas nereikalin
gai drasko drapanas ir nudėvi skalb- 
tuvą.

Boston Edison Company

Karo departamentas skel- 
kia naują žuvusių Mass. val
stijos kareivių sąrašą. Tarp 
jų randame du lietuviu— 
saržentą Igną Gaitonį iš 
Bostono ir Steponą Verešką 
iš Lowellio.

Susikūlė da gatvėkariai, 
sužeidė 8 žmones.

t + ■ .

Scollay subway stotyje 
susikūlė du gatvėkariai, su- 
žeisdami 8 žmones. Nelai
mės priežastis — netikę 
stabdžiai.

Pasmerkė du gazolino 
raketierių.

Teisėjas Wyzanskis pa
smerkė du gazolino raketie- 
riu, U. Baconą ir F. Sha- 
loupą. Abudu darė biznį fal- 
šyvais gazolino knponais. 

Mirė kardinolas O’Connell.
Pereitą subatą Bostone

mirė katalikų kardinolas
O'Connell, kuris turėjo jau
daugiau kaip 80 metų am
žiaus. Jis bus palaidotas sa
\o dvare, kur jis jau iš kalno
išsimūrijo tam tikrą koply- * • * čia.

Apipiešė telegrafo kom
panijos ofisą.

Pereitą nedėldienį gink 
luotas plėšikas įsiveržė

Jurininkas užpuolė aktorę

Prie Old Howard teatro. 
West Ende, įsigėręs jurinin
kas buvo užpuolęs aktorką, 
Alberta Borgett. Nors už-

Radijo programa.
Savo 10 metų sukakties 

proga. Bostono Lietuvių Ra
dijo Korporacija ateinantį 
nedėldienį duos iš W0RL 
stoties (950 klc.) sekančią 
programą. kuii prasidės 
9:30 valandą ryto ir tęsis iki 
10:30:

1. Muzika.
2. Dainuos Worcesterio

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Aštuntas Puslapis

Raketas degtinės rinkoje, palaiko naivus pirkėjai, šio- Ginkime demokratiją, pri- 
Degtinės rinkoje pradėjo,™^1 Pasidar5’t “deStin4s ridėdami prie Hitlerio ir To- 

riausti raketieriai. Esą lokių “P08*- ^turų sunaikinimo,
degtinės sandėlių, kurių sa-
vininkai tyčia slepią degti
ma liauti- 4A 1nę, Jivvvuaim iviyzv io roirgvca-
tikiu dideles kainas. Da kiti 
verčią saliunininkųs pirkti 
vyną ar kitką, jei šie nori 
gaut degtinės. Atsirandą ir 
tokių, kurie ant bonkų lipdą 
falšyvus leibelius.

Valdžiai sunku tuos rake- 
tierius išnaikinti, nes juos

Restoranas ant Rendos.
Vieta geroj apylinkėj ir biznis eina 

labai gerai. Išlygas galima patirti 
ant vietos. Adresas:

857 Cambridge st., Cambridge.

IŠPARDUODAM BIZNI.
Išparduodam vyriškus ir moteriškus drabužius, čeverykus. dišius ir kitus “dry goods” nupiginta kaina. Kas nori, gali pirkti visą biznį kartu su namu arba atskirai. Biznis išdirbtas jau per 30 metų. Pirkėją išmo- kinsim vesti biznį dykai. Parsiduoda dėlei blogos sveikatos ir sunaus armijon paėmimo- Kreipkitės: (17)

Mrs. A. B. Katkauskas.
372 Miiibury st-, Tel. 28186. 

Worcester, Mass.

INSURANCE.
Apsidrausk dabar. Rytoj gali būt pervėlu. Susirgus ar susižeidus mokama $25.00 per sąvaitę ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik $12 per metus.
Gali prigulėti be lyties skirtumo, nuo 16 iki 69 metų amžiaus- į Platesnių informacijų klauskite ■ pas— (11—24) I

Bronis Kontrim.598 E. Broadway,So. Boston, Mass. į

DR. D. PILKA
OCm Valandos: aaa 2 iU 4 

b am 7 IU t.
506 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 132a

i

A. J. NAMAKSY\
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAT
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL So Boston 0948 
27 ORIOLE STREET

Weet Rozbury, Maaa.
TaL Parkvay 1233-W

DR. G. L. K1LLORV
60 SCOLLAY SQLARE. Room 23 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. noo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki E

BORIS BEVERAGE CO. 
220 E Street, South BostooPristato toniką ir visokios rūšies Alų baliams, vestuvėms j namus ir į sales. (18)Savininkai:Jonas Arlauskas ir Juozas Skendalis.Telef.: S0U 3141-

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyriško organo 
silpnėjime. Gyvenimo permaino

aMrtero- Motėm ir Vyrg ®l 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 
ano 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro

180 HUNTINGTON AVB, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonvealth 4576.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Inaured 

Movara)
Perkrauatom

Ha pat ir j to- 
rietas.

orležinra, kaina 
BROADWA7.

80. BOSTON, 
TaL SOUth Bastos 4616

TaL TRObridge 6339
Dr. Jntin Rpn<hi«

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

aso 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

Inman at arti Central akv. 
CAMBRIDGE, MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. L C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akio, Vidurio Ligo. 
Aušo, Noaies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparato.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-6

624. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TaL ŠOU
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo » ryto iki 7 vakare.

Nuo 9 ryto iU 12 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TaL 28624 Gyv. 21169

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
noo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 6.

Seredom 9 iki 12 
ir 'Uffitarua.

AKIŲ DAKTARAS 
(Įtaiso defektuotas akis ir tinka 
mu laiku sugražinu švie-a li 
taminuoju ir priskiriu akinius

114 Summer Street, 
LAERENCE. MASS.

S. BARASEVICIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tek SOUth Boston 2396 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
TaL COLunihta 2637




