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Ar Bus Sovietų Rusijos 
Karas su Japonija?

1
JAPONAI SAKOSI ESĄ 

JAM “PILNAI PASI
RUOŠĘ”

Rusams rupi užgrobti Man
džuriją ir atsiimti 

Port-Arturą

Pereitą savaitę Molotovas i 
pasmerkė savo paties pada
lytą sutarti su Japonija. Kai 
kas tuojau Įsivaizdavo, kad 
Stalinas jau ruošiasi pradėt 
karą prieš Japoniją. Ištik- 
rajų gi tokio karo da nesi
mato. Rusų-japonų sutartis 
buvo padaryta 5-kiems me
tams ir ji sako, kad jeigu 
prieš metus iki jos išsibai- 
gimo nei viena pusė jos ne-' 
pasmerks, tai ji (sutartis) 
Įsigalios da ir kitam penk
mečiui. Molotovas dabar ją 
pasmerkė. Tai tik parodo, 
kad Rusija jau neketina tą 
sutarti atnaujinti, kai ji pa-j 
sibaigs; bet ar Rusija eis i 
karą prieš Japoniją, tai to 
da niekas nežino.

Pasmerkti tą sutarti buti
nai reikėjo, nes Maskva 
jau mato, kad Japonija bus 
sumušta. Kaip gi išrodvtų. 
jeigu Maskva atnaujintų bi
čiulystės sutartį su Japoni
ja, kuri bus jau po Ameri
kos padu? Amerika tuomet 
galėtų da ir Mandžuriją 
grąžinti Kinijai. Rusijai 
daug geresnis išskaičiavi
mas savo sutartį su Japoni
ja pasmerkti ir pačiai Man
džuriją pasiglemžti, o gal 
da ir Port-Arturą atsiimti, 
kuris dabar vadinasi JDaire- 
nu.

Patys japonai sako, kad 
jie šitokio sutarties pasmer
kimo iš Maskvos tikėjosi ir 
todėl Molotovo pasielgimas 
nei kiek jų nenustebinęs. O 
jeigu Maskva pradėsianti 
karą. tai jie ir tam busią 
pilnai pasiruošę.

Bet japonai paprastai ne
laukia, kad juos kas užpul
tų. Jeigu jie mato. kad ka
ras bus neišvengiamas, tai 
jie patys pradeda užpuoli
mą. Todėl rtisų-japonų ka
ro galima laukti, bet ji grei
čiausia pradės japonai, o 
ne rusai.

Keistai skambėjo Moloto
vo motyvai, kuriais jis va
dovavosi pasmerkdamas sa
vo paties pasirašytą sutarti. 
Girdi. “Vokietija užpuolė 
Sovietų Sąjungą, o Japoni
ja — Vokietijos talkininkė 
— padėjo pastarajai kariau 
ti prieš Sovietų Sąjungą.’’

Molotovo kalbos tonas 
buvo paprastas visiems bol
ševikams — šiurkštus, gru- 
bijoniškas, plūstantis.

Molotovas, matyt, visai

užmiršo, kad tas pats apkal
tinimas, kokį jisai sviedė 
Japonijai, lygiai tinka ir 
Sovietų Rusijai. Japonija 
padėjo Vokietijai kariauti 
prieš Sovietų Rusiją, o So
vietų Rusija padėio Vokie-j 
tijai užpulti Lenkiją ir pas
kui rėmė Hitlerio karą prieš 
Angliją ir Francuziją. Net 
Amerikoje Maskvos agen
tai organizavo žygius Į Wa- 
shingtoną. pikietavo Bal
tuosius Rumus ir koliojo 
prezidentą Rooseveltą, kam 
jis duoda ginklų Anglijai 
nuo Hitlerio gintis. Net lie
tuviški komunistai iš “Lais
vės” ir “Vilnies” gardų ke
liavo i Washingtoną Roose- 
veltui špygas rodyt. Jie ko
liojo ji “streiklaužiu,” 
“Wallstiyčio bernu,” “karo 
kurstytoju” ir kitaip. Vis tai 
buvo Maskvos užsukta “mu
zika.” Stalinas su Molotovu 
darė ką tik galėjo, kad pa
dėti Vokietijai sumušti de
mokratines Europos valsty
bes. O dabar Molotovas 
smerkia Japoniją, kam ji 
padėjo Hitleriui. Tuo budu 
jisai pats sau’kailį pliekia.

Japonai yra biaurųs int
rigantai ir plėšikai; bet ši
tuo žvilgsniu negeriau išro
do ir Molotcvo kamarilė.

Japonijoj nauja 
valdžia

Pereitą savaitę Japonijoj 
rezignavo visas premjero 
Kuniaki Koiso ministeriu 
kabinetas ir karalius Hiro- 
hito tuojau paskyrė admiro
lą Suzuki naujai vyriausy
bei sudalyti. Amerikoje bu
vo manoma, kad Suzuki su
dalysiąs “žmoniškesnę” vy
riausybę, nes jis esąs aiškus 
militaristų klikos oponen
tas. Tačiau neišrodo, kad 
jis but kiek geresnis. Savo 
kalboj jis pasakė, kad ne
žiūrint savo seno amžiaus 
(jis jau 77 metų), jis pats 
eisiąs į kovą už Japonijos 
karalių ir žusiąs kartu su 
kitais japonais; o kai jis 
gausiąs galą, lai kiti japo
nai eina jo pėdomis ir ko
voja iki paskutinio vyro.

Gerai McNutt sako. kad 
norint pasauly ramybės, 
reikia išmušti visus japonus.

CIRKO VIRŠININKAI 
SODINAMI KALĖJIMAN

KANADA SIUNČIA 7 DE
LEGATUS I SAN FRAN
CISCO KONFERENCIJĄ

Hartforde pereitą savaitę 
buvo uždaryti kalėjiman du 
Ringling Bros. cirko virši
ninkai dėl jų cirko sudegi
nimo. Kaip žinoma, cirkui 
užsidegus, jame žuvo 168 
gyvybės. Cirko firmos vir
šininkai buvo apkaltinti ap
sileidimu. Jie nežiūrėję, kad 
cirkas butų gerai apsaugo
tas nuo ugnies.

Kanados premjeras Mac- 
Kenzie King paskelbė, kad 
į San Francisco konferenci
ją vyksiąs jis pats ir 6 kiti j 
delegatai. Delegacijoj turės 
po vieną atstovą visos svar
besnės politinės partijos. 
Socialjstinę Cooperative 
Commonuealth Federaciją 
atstovaus parlamento narys 
M. J. Cnldvvell

MA1NERIAI TIKISI 
SUSITAIKYTI

Jau kuris laikas Washing
tone eina minkštosios ang
lies mainerių ir kasyklų sa
vininkų derybos dėl naujo 
'kontrakto. Pereita subatą a- 
bidvi pusės pareiškė turin
čios vilties susitarti be val
džios įsikišimo

AMERIKIEČIŲ KAPINES BELGIJOJ

Neapmatomas baltų kryžių laukas parodo amerikiečių kapinės Belgijoj, ne
toli nuo vokiečių miesto Aacheno. Vaizdelio priešaky trys amerikiečiai tempia 
į kapą da vieną savo draugą.

SUSIDARĖ NAUJA 
ČEKOSLOVAKIJOS 

VALDŽIA
Rusai paėmė 
Karaliaučių

AMERIKIEČIAI PASI
LIKS VOKIETIJOS 

ŽEMĖJ

Amerikiečiai Paėmėl00,000 
Tonų Paslėpto Aukso

TURTAS APSKAITOMAS, siąs savo priešams tiktai
APIE $60,000,000,000t

• Pavogtos kitų šalių gerybės 
į buvo sudėtos senos kasyk

los gelmėse

i elenus. žiurkes, ligas ir 
mirti.

Tuo pačiu laiku ateina ži
nių, kad Vokietijoj paskelb
ta visų vaikų ir mergaičių 
iki 10 metu amžiaus mobi-

Vokietijoj darosi liepa- lizacija. Kokiems tikslams
Amerikos tie vaikai mobilizuojami,

Čekoslovakijos preziden
tas Beneš paskelbė naujos 
vyriausybės sąstatą, kuris 
turėsiąs Maskvos pritarimą. 
Į naują kabinetą įeina ko
munistas Vaclav Nosek, ku
riam pavedami vidaus rei
kalai. Jan Masaiyk, buvu
sio prezidento Masaryko su 
nūs, kuris nepriklauso jo
kiai partijai, paskirtas už
sienio reikalų ministeriu. 
Ministerio pirmininko par
eigas eina Zdanko Fierlin- 
ger, buvęs Čekoslovakijos 
pasiuntinys Maskvoje. Lai
kinoji Čekoslovakijos sosti
nė yra Kosicų miestely. Bu
vusi iki šiol čekoslovakų vy
riausybė atsistatydino.

“TITO” ATVYKĘS 
MASKVON

Londone gauta žinių, kad 
Jugoslavijos teroristų vadas 

su savo “užsienio 
ministeriu” Subaši- 

ču atvykęs Maskvon su Sta
linu pasitarti. Raidės “Ti
to” jugoslavų kalboj reiškia 
slaptą teroristų organizaci
ją: “Taina Intemacionalna 
Teroristicka Organizacia.”

Jai vadovauja komunis
tai.

“Tito” 
reikalų

SUDAUŽĖ 135 NACIŲ 
ORLAIVIUS

Pereitą ketvirtadienį A- 
merikos bombanešiai visą 
dieną bombardavo Vokieti
jos vidurį, kuris dabar yra 
suspaustas tarp rusų ir ali
jantų frontų. Šito žygio tik
slas buvo daugiausia padė
ti rusams, kurie paskutinė
mis dienomis neparodo 
daug progreso.. Šituo žygiu 
amerikiečių aviacija sunai
kino 135 vokiečių lėktuvus, 
kurie mėgino jai priešintis. 
Iš mūsiškių žuvo tik 5 lėk
tuvai.

SUNAIKINO 11 JAPONŲ 
TILTŲ

Amerikos orlaiviai perei
tą savaitę sunaikino 11 ja
ponų tiltų Tailande ir 
miltinė j Burmoj.

Dabar jie šturmuoja 
Austrijos sostine

Karo Departamentas Wa- 
shingtone sako, kad kritę 
Vokietijoj Amerikos karei
viai gali pasilikti tenai iki 
karo pabaigos. Pirma žinios 
iš vakarų fronto, sakė, kad

Šią savaitę rusai paėmė 
Prašų sostinę Karaliaučių, 
kuri jie turėjo apsupę kelis 
mėnesius. Maskva sako, kad nei vienas amerikietis nebu- 
27,000 vokiečių, kurie gy-;siąs palaidotas Vokietijoje.
nė tą miestą, pasidavė šį 
panedėlį, 9:30 valandą va
kare.

Vokiečiai Karaliaučių va
dina Koenigsburgu. kas tu
ri tą pačią prasmę. Prieš 
karą Karaliaučius turėjo
368,000 gyventojų, taigi; transportacija palengvės, jie 
miestas nelabai didelis. Ru-jbus iškasti ir palaidoti Frau 
sai jį apsupo sausio 30 d. į euzijoj ir Belgijoj ant visa- 
Jų generolas Čemiachovs- dos.
k i j, kuris pradėjo Karaliau
čiaus apgulimą, buvo su
žeistas ir mirė. Jo vietą už
ėmė gen. Vasilevskij. Rau
donoji armija bombardavo 
tą miestą per du mėnesiu su 
viršum. Miestas buvo jau 
visai sugriautas. Pagaliau, 
pereitą nedėldienį, gen. Va
silevskij įsakė imti jį štur
mu. Rusai šturmavo ištisas 
38 valandas. Vokiečių spė
kos buvo daug mažesnės ir 
nutarė pasiduoti.

Dabar ukrainiečių armi
ja, maršalui Tolbuchinui 
vadovaujant, šturmuoja Au
strijos sostinę Vieną. Žinios 
sako, kad rusai jau įsiver
žė į miesto vidurį, užėmė 
parlamento rumus. operos 
ramus, rotužę, policijos cen- 
tralinę, pašto ir telegrafo 
kontoras, ir Centralinės Eu
ropos Banką. Ar rado kiek 
pinigų, žinios nesako.

Berlyno fronte rusai ta
čiau nepažengia iš vietos; 
tuo tarpu amerikiečiai eina 
prie Berlyno po keliolika 
mylių į dieną.

Bet dabar Amerikos armijos 
nužygiavo į Vokietiją taip 
toli, kad vežti iš tenai visus 
kritusius kareivius butų ne
praktiška. Dabar nutarta už 
muštuosius laikinai laidoti 
Vokietijoj, o vėliau, kai

prasti dalykai.
armija žygiuoja Berlyno žinių nėra. 
kryptimi po kelioliką my-! Iš Šveicarijos 
lių į dieną ir kasdien pai
ma po 50.000 vokiečių ne
laisvėn. '

Vokiečiai traukiasi 
mūsiškius visu

‘pasitraukti nespėja, tenaikiti non 
į juos apsupa ir paima nelais- turės da kuo ši 
' vėn.

Vienoj vietoj naciai ap
leido miestelį, km- mūsiškiai 
rado 15.000 sužeistų vokie
čių. Vietomis randama pa
kartų vokiečių karininku.
Prie jų kratinės būna pri
segtos kortos su užrašu:
“Bailys.” Arba: “Jis sulau
žė priesaiką Hitleriui.”

Mūsiškiai orlaiviai, kurie 
grįžta iš Vokietiios, prane
ša. kad
miestai, kurių niekas ne 
bombardavo. Iš to spėjama, 
kad Hitlerio fanatikai pa
tys juos degina, kad sunai
kinti Vokietiją. Hitleris ne
senai pasakė, kad jis palik-

VOKIETIJOS “DIENOS 
SUSKAITYTOS”

Stockholmo žiniomis, gesta
pininkų organas “Das Sch- 
warze Kerps” išspausdinęs 
editoriala prisipažindamas, 
kad “Vokietijos dienos jau 
suskaitytos” ir ji gali su
klupti bet kada. Tai yra pir
mas kartas, kad geštapinin
kų organas prisipažintų, 
jog vokiečių militarizmas y- 
ra sumuštas.

LIKVIDAVO 55.000 
JAPONŲ ARMIJĄ

Anglų generalinis štabas 
Burmoj išleido pranešimą 
kad 15-toji japonų armija 
centralinej Burmoj visai li
kviduota. Trys savaites at
gal tenai buvo 50.000 japo
nų, bet anglų kariuomenė 
beveik visus juos išmušusi. 
Jeigu ir išliko kiek gyvų ja
ponų, tai jie jau nebesiskai
to jokia karo jėga.

28 METAI NUO PEREITO 
KARO

Pereitą savaitę sukako 28 
metai nfio Amerikos įstoji
mo į pirmutinį pasaulinį ka
rą. Nevv Yorko teatruose ši
ta sukaktis būv i pažymėta 
atatinkamomis kalbomis ir 
himnais: “Štai Spangled

žeVBanner." “Mai eillaise” ir 
;“Ru1e. Rritanni;

AMERIKA DUOSIANTI 
FRANCUZIJAI VILNŲ

Laikraščiai praneša, kad 
Amerika sutikusi parduoti 
Francuzijai 110,000,000 sv. 
vilnų./Audimo pramone tuo 
labai nepatenkinta ir pro
testuoja. Sako, musų teksti
les fabrikai neturi žaliavos, 
o vilnos parduodamos sve
timiems. kad anie paskui 
atvežę čionai galėtų savo 
audinius pardavinėti

pranešama, 
kad Vokietijos dalyse, ku
rias da tebėk ontroliuo ja 
Hitlerio gaujos, siaučia bai
sus teroras. Naciai riejasi 

aukiasi prieš tarp*savęs ir žudo vieni ki- 
frontu, o Gus. Vieni jų nori karą baig-

laikytis iki 
udyt. o šū

viams baigiantis, paskutinę 
kulką paleisti sau galvon.

Alijantų karo vadas Ei- 
senhov/er sako. kad jis ne
sitiki vokiečių armijos for
malaus pasidavimo. Naciai 
pakriksią atskiromis gau
jomis. pasitrauksią į kalnus 
ir kariausią iki busią visiš
kai išnaikinti. Todėl jisai 
tikisi, kad alijantams teks 
da ilgai Vokietijoj kovoti 

reikėsiąi_ 1______ 1 UKSlUiVokietijoj dega Kaa u.mdaug spėkų.
Bet įdomiausia

ATŠAUKIA AMUNICI
JOS UŽSAKYMUS

Karo Produkcijos Taiyba 
ketina atšaukti apie pusę a- 
municijos užsakymų. Kai 
kurie laikraščiai tokį planą 
kritikuoja. Jie nurodo, kas 
atsitiko Vokietijoj pereitą 
rudenį, kai Amerikos armi
jai tenai pritruko amunici
jos — vokiečiai puolė ją ir 
ji turėjo trauktis apie 40 
mylių atgal, neturėdama 
kuo šaudyti.

AMERIKOS NUOSTO
LIAI SIEKIA 900,000 

VYRŲ

VVashingtono žiniomis, 
Amerikos karo nuostoliai i- 
ki šiol yra pasiekę jau 900,- 
000 vyrų. J tą skaičių įeina 
užmuštieji, sužeistieji ir be 
žinios dingusieji.

SUŽEISTI LIETUVIAI 
KAREIVIAI

Šį utaminką buvo pa
skelbtas suželtųjų kareivių 
sąrasas iš Mass. valstijos, 
kurių tarpe yra trys lietu
viai: Pranas Balukonis iš 
Brightono. Vytautas Bu
kauskas iš Methueno ir Pra
nas Kartonas iš Holyokc.

IŠLAISVINO 14 LENKŲ 
GENEROLŲ

žinia is 
Vokietijos buvo apie tai, 
kaio amerikiečiai atrado 
didelius turtus, kuriuos na
ciai buvo išvogę kitose šaly
se ir paslėpę draskos kasyk
los gelmėse, 18 mylių į pie
tus nuo Hersfeldo miestelio, 
šita paslaptį amerikiečiams 
išplepėjo dvi vokiečių mo
terys. Tame požemy ameri
kiečiai rado 100,000 tonų 
aukso, kurio vertė apskaito
ma į S60.000.000.000. Be 
to. rasta daugybė kitų ša
lių pinigu ir visokių meno 
lobių.

Vokiečių bankininkai sa
ko, kad tai esąs* visas auk
sas, kiek jo Vokietija turė
ta. Naciai darė desperatiš
kų pastangų jį atsiimti ir 
smarkiai amerikiečius ata
kavo. Mūsiškiai sunaikino 
net 60 priešo tankų, kol na
cius atmušė.

Turtai buvo paslėpti 2,100 
pėdų gilumoj. Kasyklos 
dugne buvo išmūrytas skie
pas ir tenai sukrauti maišai 
su auksu. Mūsiškiai suskai
tė 4,00į) maišų. Kiekvienas 
maišas buvo užplombuotas 
švino plombomis ir ant mai- 
’o uždėta juoda antspauda: 
“Reichsbank,” kas reiškia, 
valstybes bankas. Skiepas 
buvo taip stipriai uždą ly
tas, kad mūsiškiai turėjo, jį 
dinamitu ardjli. Į skiepą e- 
jo ilgas koridorius, kurio a- 
biem šonais iki lubų buvo 
prikrauta maišų su Vokie
tijos ir kit,į valstybių pini
gais.

Tie milžiniški turtai da 
nėra apkainuoti.

Amerikos devintoji šar
vuočių divizija pereitą sa
vaitę išlaisvino Vokietijoi 
14 Lenkijos generolų, kurie 
1939 metais gynė Varšuvą 
ir buvo paimti nelaisvėn. 
Jie buvo laikomi Dosselio 
koncentracijos stovykloj, 
netoli nuo Kasselio.

NUGRAMZDINO 9 LAI
VUS TIES HONG KONG

Hong Kong yra anglų tvir
tovė Kinijoj, kurią dabar 
turi užėmę japonai. Pereita 
savaitę Amerikos didieH 
bombanešiai nulėkė i 
pinų i Horr ,rTą ir nu
skandino tenai 9 jaoor ų 
laivus. Ir g^rai padarė!



Antras Puslapis No. 15, Balandžio 11, 1945

V1ENĖMS PERGALE, KITIEMS NELAISVĖ

APŽVALGA 5

AR VERTA VAŽIUOTI Į SAN FRANCISCO? Okupavę Lietuvą 1940 me
tais, jie tuojau pradėjo 
steigti tenai Sovietų val
džios dvaras, “kolchozais” 
vadinamus.

Kai 1941 metais jie buvo

Musų buvo .iau rašyta, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba ruošiasi siųsti savo de-, 
legaciją i Jungtinių Tautui iš Lietuvos išvyti, tai atėję 
saugumo konferencija, kuri, vokiečiai paėmė tuos kol- 
žada i.ykti ši mėnesi San chozus kaip Sovietų Rusijos
Francisco mieste.

Bet dabar pradedama a-
bejoti, ar žsimokėtų toki 
žygi daiyli? Galimas daik
tas, kad dėi Maskvos pro
vokacijų ta kor.ferem :a da 
ir nei vyks; o jeigu ir įvyks, 
tai vargiai galima tėtis, 
kad jos atmosfera > av pa
lanki musų propagardai.

Kai kas mano. kad Lietu-

nuosavybę.
Taigi, jeigu dabar bolše

vike ! kolchozų žemes ir grą
žina teisėtiems savininkams, 
tai iie patys buvo tas žemes 
ir atėmę. Jie neduoda Lie
tuvos žmonėms nieko; ko 
žmonės nebuvo turėję.

Pagaliau mes žinom, kadi 
bolševikiškas žemės “dalini
mas” tikrovėje yra žemės

KELEIVIS, 50. BOSTON.

Čia yra oficialė britų armijos nuotrauka. Ji parodo iš kairės škotų kariuo
menę einant į frontą, o iš dešinės — paimti vokiečiai varomi į anglų karo ne
laisvę.

Kas Sąvaitę
Pirmoji pagalba Lietuvai rolas “von” Seydlitz ir kiti 

_ .. _. butų apšaukti karo krimina-
Bendrasis Amerikos Lie- iistaįs_ Priešingai, jie yra 

: tuvių Fonuas praneša, kad vokiško karininkų “sojuzo” 
jsicmis dienomis buvo pa- nar}a} Rusijoje ir garbingi 
■ siųstas į Lietuvą pirmasis vyrai. Jie neliečiami.
drabužių ir medikamentų 

i siuntinys.
Pasiųsta 78.500 svarų lu

bų. 2,000 porų batų, už 16,- 
i 000 dol. medikamentų ir už 
4,000 dol. vitaminų.

Ruošiant tą siuntini tar
tasi su National War Relief 
fondo ir President’s War 
Relief Central Board par
eigūnais. Gi iš Russian War 
Relief vedejų gauta už-

O Suomijos socialdemok
ratų vadas Vaino Tanner, 
kuris niekų blogo nepadarė 
— jis Maskvai ir fašistas 
ir karo kriminalistas!

Tai farizėjų, veidmainių 
logika. Komunistas gali me
luoti ir neparausti. 
Darbininkai laimėjo

Kongrese buvo daug gin-

vos klausime šitokiose apy- nusavinimas. Žemė paima- 
stovose kėlimas galėtu net-ma valstybės nuosavybėn, o 
pakenkti i.ietuvos bylai, ūkininkas pastatomas tik- 
Mes taip nemanom, nors a- tai dirbti ją, kaip paprastas 
bejojam. ar butų .š to nau- dvaro kumetis. Jis negali
dos. • tos žemės nei parduoti, nei 

savo vaikams užrašyti. Jei
gu jis nustoja tą žemę dir
bęs. komisaras išmeta ji 

-------- laukan iš ūkio.
Žinios iš Europos sako, Žmonės šitokia “tvarka” 

kad bolševikų -išlaisvintoj” nt idžiaugia, bet keikia ją. 
Lenkijoj teroras nesiliauja. Ii’ todėl kai tik 1941 metais 
Kovo 18 dieną ir nakti Var- pasklido gandas, kad Hit- 
šuvos apskrity buvo areš- Kris apskelbė savo bičiu- 
tuojami žmonės, kurie pri- liui Stalinui karą. Lietuvos 
taria tremtinei Lenkijos ūkininkai tuoj griebė šakes 
valdžiai Londone. Areštus ir puolė vyti bolševikus lau- 
vykino komunistu suorgani-į kan iš savo žemės, 
zuota “liaudies milicija.” Kam tat rašyti, kad dabar

T. ,Lietuvos ūkininkai “džiau-
Liublino bolševikų i’aui- giasi” bolševikams sugry- 

jas anąmen paskelbė, kad žus? Juk nėra gluš„ k5rie 
Varšuvos gyventojams uz- lėt tokiam ^elui tikėtL
drausta įs miesto išvažiuoti. ____________
Už išvažiavimą gręsri sun
kios bausmės. Gyvenu jams RUSAI KARIAUJA AME- 
griežtai uždrausta turėti RIKOS JĖGOMIS
namuose radijo in.uivus , -----------
kad neišgirstų ką transliuo- “Keleivis” jau nesykj ra
ja užsienio stotys. Gatvėse, sč. kad jeigu ne Amerika, 
yra įtaisyti radijo garsia- tai Rusija butų buvus jau 
kalbiai, kuris triubija vien senai vokiečių sumušta, 
tik bolševikų propagandą iš Dabar šitą tiesą patvirti

KAS DAROSI “IŠLAIS
VINTOJ” LENKIJOJ

Taip, jeigu ne Amerikos 
pagalba, Stalino “saulė” bu 
tų jau senai užtemusi.

Kas Darosi Jugoslavijoj?

cų dėl “dirbti-ar-kalėti” Di
liaus. Organizuoti darbinin
kai tam biliui nepritarė; 

BALF daugiau ir nenorėjam nepritarė daugelis libe- 
jo. Jam buvo svarbu. kad!ialŲ- ....
Amerikos lietuviu suaukoti Atsto.\« ™muose bl’ 
(Irabužiai ir avalynė pasiek-' ‘us. tačiau buvo priimtas, 
tu Lietuvos žmones. . 11 nedidele dauguma

Tai pirmoji pagalba Lie-, nafsiį. Manyta, kad tą pati 
tuvai ir pirmasis bandymas.

tikrinimas, kad “šitas siun
tinys pasieks Lietuvą ir jos 
civilinius gyventojus.”

darys ir senato namai.

Maskvos. 
Liublino kon.iteto “vai

na ir Foreign Economic Ad
ministracija .Washingtone, 
kuri skaitlinėmis parodo, 
kad rasai kariauja Ameri-

džia” siuntinėje komunis
tus agitatorius į mokyklas, 
kur jie kala mokiniams Į kos ginklais, minta Ameri- 
galvas komunistinę propa- kos maistu ir dėvi Ameri- 
gandą ir ruošia juos rinki- , kos drapanom, 
mams. jeigu alijantai užsi- Amerika davė Rusijai 
spirtų, kad gyventojams tu- 13,000 orlaivių, kuriais bu
ri but leista patiems valdžią Į vo sudaužytos vokiečių ap- 
išsirinkti. Agitatoriai aiški- sigynimo linijos Lenkijoje, 
na, kad Lenkija bus laimin-1 Rumunijoj, Vengrijoj ir pa- 
ga tiktai tada, kada ją vai- dėjo įsiveržti Vokietijon, 
dys komunistai, todėl, jei Be to, Amerika davė ru
bus rinkimai, visi pri'.alą sams:
balsuoti už juos. 1.800 motorizuotų ka-

Ko? unistų partija Lenki-; nuolių;
joj jau sudarė savo “kovos 1,2 >0 pustrokių; 
kadrus” ir Liublino “vai- 3,300 šarvuotų automobi- 
džia” juos jau užgyrė. Tai lių žvalgybos tikslams; 
yra teroristų gaujos Jos 8.200 visokio kalibro ar- 
dabar siaučia po visą I.en- motų;
kiją ir areštuoja buvusios 5,500 vežimų kanuolėms 
Lenkijos Požemio Armijos j traukti;

1,700 vežimų ginklams;kareivius. kurie kovojo 
prieš nacių okupaciją ir 
siekė nepriklausomos Len
kijos.

Tai ve kas dabar darosi 
bolševikų “Išlaisvintoje” 
Lenkijoje. Nėra abejonės, 
kad negeriau yra ir “išlais
vintoj’’ Lietuvoj.

KIENO ŽEMĘ J (E 
DALINA?

pro-

j įžiūrėsime, ar BALF vado- 
Jufe°' vybei duotas prižadas bus 

išlaikvtas.
Amerikoje gyvena nema- tuos belaisvius atėjo

----- žai serbų. Kaip lietuviai, slavijos karo ministras Ris-
Hooveris mano, kad be taip ir jie turi specialią or- tičas ir juos prikalbėjo duot 

kito karo Lietuvai ir kitoms ganizaciją, kuri rūpinasi sa- rašytą ištikimybės priesieką; Kvislinginės sutartys 
vo gimtojo krašto laisve. Ji Tito “vyriausybei.” Tai pa-j

ivra žinoma kaip Nacionalė darius, jie buvo paleisti.! Komunistų “Laisvė davė 
! Serbų Gynimo Taryba. bet į Tito armiją jie nešto- budingą pranešimą. Vienas 

Ta jų taryba šiomis die- jo. Jei kada nors komunis- raudonasis kvislingas (iš 
nomis paruošė ir įteikė pre- tams pavyks juos sugauti, Lietuvos) rašo, kad pereitų j 
zidentui Rooseveltui memo- jie bus likviduoti. įmetu rugsėjo mėnesyje pa-
randumą, kuriuo serbai pra- Serbai partizanai irgi pra Kckinė “liaudies vyriausy-; 
šo prezidentą panaudot sa- šo. kad Rooseveltas panau-! hė” pasirašius sutarti su

AR REIKIA KITO KARO?

bolševikų pavergtoms tau
toms laisvės negrąžinsi. Ji< 
sako:

“Amerikiečiai visą laiką ap
gailės Suomijos, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos likimą. Len
kijos padalinimą ir kitas vals- 
stybes, kurios bus iš dalies ar 
visai nuskandintos šiame ka
re.”

vo įtaką gelbėjimui astuo

Buvo visai kitaip: senato 
rūmuose bilius sukliuvo ir 
vėliau jis buvo atmestas. 
Prieš biiių pasisakė tokie 
Roosevelto rėmėjai, kaip 
senatorius Pepper ir kiti.

Nežiūrint to, kad už bi- 
lių pasisakė net Roosevel
tas, jis buvo netikęs.

Senatas jį atmetė, ir ge- 
' rai padarė.

dotų savo įtaką gelbėjimui Vandos Vasilevskos kvis- Ar girdėjot naujieną?
m. Londone įvyko profesinių

Ar Rooseveltas galės ką Raip £enkijai “vaduoti” ko-j sąjungų (unijų) konferen- 
padaryti. sunku pasakyti,į mit;tas ! cija. kurioje ir CIO unijos
Dalyku toks. kad Churchil- gutartv eina kaIba apie turėjo savo atstovybę.

gyventojų dauguma daugiau takos sfel.omis. Pradžioje i. i Kyšium su tuo katalikų
n^aisvizyc piliečiais. n f,dU', bažnyčios galva, popiežius

i Pijus, tarė keliatą žodžių.
Jis pasisakė už unijų vieny- eitą rudeni ir pats Stalinas, £ r J

tą komitetą da neskaitei ‘Apie tai iSgirdo Italijos

Jugoslavijos žmonių.
galės

nių milionų žmonių, kuriem 
gręsia išnaikinimo pavo- 

Kad jas išgelbėti, reikėtų'jus.
kito karo, sako Hooveris. ' Memorandume sakoma,
Bet apie kitą karą juk hai- katĮ milžiniška Jugoslavijos 
su ir pagalvoti.

kfld^llrvv F*' Ęr\taiia eJ^n^ .) a'i tos dalybos buvo neaiškios,ciau mano, kad Hoo\en> <jul Drazai Michailovicui.
čia L-lairlinoroi aiuvi i rlV»C» IIIMZV* I O1UI I X VI
kus. Ji sako:

lingu komitetu. Tas komite
tas iki šiol buvo žinomas

“Hooveris 

tieji turėtų 

vos laisvei 

ro; jos

buti atstatyta

T , , . . - , i t Riau. ji vra vykdoma!u „ :_____u_______Londonas teisinosi, kad Ju- & Aw.
’ uei juos varno uzurpatorius

“maršalas” Tito, pasikvie-
ir Visi svyruojan- tęs į talką Maskvos bendra- cius Vėliau paaįškėj0, kad

Jugoslayi-j Michailovičo partizanai tos! Lprneturi jokios pagalbo? negauna _ ang. uo daryta sutartys! Ko jos
ik vienas pa- |aj pa<Jėjo komunistų “mar- Mivara tnr hnt

šalui” įsigalėti. mano Rad sRai_ rekordinį zyg},. __ _
Jugoslavijos četnikų va- Si X.,.. ,,.i:'ha,'.LbPs..žino’mas Kaip unijų po-

žinoti, kad Lietu-;keleivi Subasičą 
nereikia kito ka- jos Žmonės

tik vienas pa 
kare. brinkimas: arba pritart ko- 

susilaukti

nepriklausomybė turi laisvės; yra 
šiame

goslavijoje yra šelpiami vi
si, kurie kovoja prieš na-

komunistų organas “L’Uni- 
ta” ir sušuko:

Popiežius Pijus padarė 
istorijai jismano. kad

tytojai protauja ne galvo
mis, bet — kulnimis ?

Gal ir tiesa. Leninizmo žinomas 
parapijoje yra taip: galva 
reikalinga vien tam, kad 
užsidėti kepurę ir joje lai-

Kaip Danijos ar Norvegijos munistams, ,ar 
laisvei grąžinti nereikės naujo “likvidavimo, 
karo. taip tuo pačiu principu persekiojami pažan-
turį buti atstayta ir Lietuvai Rieji serbai. Daug tokių jau 
padaryta skriauda.” likviduota; daugelis jų ne

teko jau paskutinio turtelio. 
Taip turėtų buti, bet ar Ret užtai Tito šaika gražiai 

bus, tai kitas klausimas, sugyvena su buvusiais fa- 
Štai, į San Francisco kon- ristais ir vokiečiu pakali- 
♦ferenciją nėra kviečiama kais. Tito-Subasičo vyriau- 
Lenkija. o ji juk daugiausia svbėje turi vieta buvęs kro- 
nukentėjusi alijantų talki-!atų “ustačų” (fašistų) va- 
ninkė. >(ias Suleman Filipovič ir

Kito kąro. žinoma, nie-!daugelis kitų. Kada vokie- 
kas nenori, bet jeigu sis ka- čiu aimija 'buvo pi-iversta 
ras bus užbaigtas taip. kaip trauktis iš pietų Jugoslavi

jos, fašistai mokėjo prisi
taikyti prie naujų aplinky
bių: jie nuėjo tarnaut nau
jiems išdavikams — komu
nistams. Pastarieji ir nema
no likviduoti tuos pribui- 
šus.

Toliau serbų memoran
dume sakoma, kad “marša
las” Tito pradėjo naujus 
manevrus: jis veda agitaci
ją už Jugoslavijos-Bulgari- 
jos federaciją. Jis daro ta
tai Maskvos įsakymu. Mas
kva gi senai agituoja už 
Balkanų Federaciją, kurioj 
ji nori turėt savo “įtakos 
sferą,” nors tikrenybėje 
iMaskva nori visai pasi
glemžti Balkanus, o per 
juos'ir Dardanelius.

Rusija nori, tai jo pabaigų 
į bus ir'kito karo pradžia

Ko nori Kinijos 
komunistai

četnikų va
das Michailovičas dabar 
randasi Bosnijos kalnuose 
su buriu savo partizanų čet
nikų. Komunistai daro vis
ką. kad ji pagauti, bet iki
šiol jie neturėjo pasisekimo k j j k jkrečia sta|iniš. 

Serbų Taryba sako, kad Vė-
Tito komunistai Jugoslavi- H likviduojamas.
joj via pridarę tiek pat za- R . J..nu-krypėlis/. ,/ para.
los, kaip ir naciai. Tiesa. •x • •• ] • • . pilonas nauja ais-pastarieji daugiau miestų v "
išgriovė ir daugiau kaimu T‘ p' b h. su zi 
išdegino. Bet nuo jų neat- Ane,aįečiu
silieka ir komunistai. Jei; Angaiiečių, 
komunistams neliko jau Naciški teroristai siunta 
ką griauti, jie dabar perse
kioja ir plėšia tuos serbus. Naciški teroristai šiomis 
kurie pergyveno baisia vo-! dienomis nužudė Aachen 
kiečių okupaciją. Jei Tito miesto majorą vokieti, kun

piezius:
Ar popiežius Pijus bus 

kaip “unijų popie
žius,” mes nežinome ir to 
nesakome. Bet mes žinome 
kitą dalyką.

Istorijai bus žinoma, kad 
Stalino “saulės broliai” bu
vo nelemčiausi bloferiai!
Ot jums ir vyriausybė!

Savaitraštis “Newsweek” 
praneša tokią naujieną:,

“Liublino lenkų spaudos 
agentas Amerikoje. Edvrard 
J. Falkowsky, turėjo daug 
vargo, kol sužinojo kieno 
instrukcijų jis turi klausy
ti — Liublino ar Maskvos. 
Jis siuntė eilę kablegramų 
į Liubliną, pagaliau nutarė 
apeliuot į Maskvą. Gavo 
kablegramą iš Maskvos. Jo
je griežtai įsakoma, kad 
Falkowskis turi klausyti 
Maskvos instrukcijų.”

Na, matai! Komunistai 
sako, kad Lenkija jau iš
laisvinta, ji turi “demokra
tinę liaudies vyriausybę,” 
bet...

Bet ne Liublinas, o Mask
va instruktuoja dagi Ame
rikoje gyvenantį žmogų!

Tai ką ji daro su tais, 
kurie gyvena Lenkijoje?

Nesunku suprasti. Kurie 
Maskvos instrukcijų nepa

buvo paskyrus musų armi
jos vadovybė.

Nužudė ir pasigyrė, kad 
to paties susilauks ir kiti 
vokiečiai, kurie drys klau
syti musų aiTnijos pareigū
nų.

Tai daug pasako. Kada 
alijantų armijos paklupdys 
Vokietiją, naciai lįs į pože
mį ir keršys, baisiai keršys.

Tas kerštas jiems nepa
dės. Anksčiau ar vėliau na
ciški teroristai bus išgaudy
ti, jie susilauks užsitarnau
tos bausmės.

Po Mussolinio buvo “fi
nis” fašizmui; po Hitlerio 
bus “kaput” nacizmui.
Tie “karo kriminalistai”

Šiandien visi ir daug kal
ba apie karo kriminalistus; 
kalba apie tai, kad juos rei
kia bausti.

Apie karo kriminalistus 
kalba ir Maskva; kalba jos 
pakalikai komunistai, bet...

Pastarieji vieną sako, o 
kitą daro!

Hitlerio maršalas Paulu? 
išgriovė Stalingradą ir pa
teko į rasų nelaisvę. Bet 
mums da neteko girdėti, 
kad maršalas Paulus, gene-

šaika bus kada nors privers
ta trauktis iš Jugoslavijos, 
ji išsiveš su savim paskuti
nį žmogaus turtelį ir pasku
tinį inteligentą, kuris nepa
rodė ištikimvbės Maskvai.

345,000 trokų;
3,205,000 guminių pa

dangų ir tūbų;
1,045 lokomotyvų;
7,164 vagonus;
I, 000 išverčiamų vagonų;
110,000 tonų ratų ir ašių

vagonams;
60 traukinių elektros e- 

nergijai gaminti;
II, 000,000 porų batų rau

donarmiečiams;
^7,000,000 jardų audek

lų;
50,000,000 jardų vilnonės 

materijos;
58,000,000 jardų kitokių 

.audinių raudonarmiečių rū
bams.

Be to, Amerika pristatė 
rusams “milionus tonų a- 
municijos,” 1,300,000 tonų 
naftos produktų ir 700,000 
tonų vaistų.

Vienas korespondentas 
rašo, kad jis buvęs Rumuni
jos sostinėj Bukarešte, kai 
tenai įvažiavo rusų armija. 
“Visi rusų trokai, visos džy- 
pės, visi tankai, visos ka

Lietuviški Maskvos 
pagandos organai Amerikoj 
triubija, kad Lietuvoje da
bar esąs “didelis džiaugs
mas,” nes atėję “draugai” 
rusai dalija žmonėms žemę.

Bet “Sandara” stata tiem 
Maskvos gramafonam klau
simą, kieno žemę maskoliai 
dalija Lietuvoje? Ar jie at
sivežė ją nuo Volgos?

Ne, 1/et u vos žemė visuo
met priklausė lietuviams, ir 
lietuviai niekad nebuvo jos 
išsižadėję.

Tiesa, bolševikai sako, 
kad vokiečiai buvo tn žemę 
iš lietuvių atėmę.

Bet tai melas. Visvinuolės buvo pagamintos A- 
pirma Lietuvos ūkininku merikos dirbtuvėse,” jis sa- 
ąpiplėšė patys bolševikai.) ko.

Tik dviejų trečdalių vietų 
San Francisco konfe- 

. rencijoj!
Balandžio 25 d. San Fran 

cisco mieste turės prasidėti 
Jungtinių Tautų konferenci
ja. Susirinkę tautų atstovai 
tarsis dėl sudarymo tarp
tautinės organizacijos išlai
kymui pasaulio taikos. Ry
šium su tuo jau eina gan
dai, kad Čiang-Kaišeko vy
riausybei Kinijos komunis
tai įteikę “nedidelį reikala
vimą.” Jisai toks:

Kinijos delegacija, kuri 
vyks į San Francisco kon 
ferenciją, turi but sudaryta 
iš dviejų trečdalių “liaudiš
koj vyriausybės” žmonių 
(komunistų) ir vieno treč
dalio Čiang-Kaišeko vyriau
sybės žmonių...

Aiškus dalykas, kad toks 
reikalavimas buvo atmes
tas. Bet jis gražiai parodo, 
kurlink eina Maskvos paka
likai. Neteks stebėtis,

Lietuvių Tarybai 
Aukos Amerikos

Nuo kovo 22 d. iki kovo 
31 d., š. m., Amerikos Lie
tuvių Tarybai atsiuntė:

Bendras Brccktono Liet. 
Komitetas, Brockton, Mass. 

............. . $1,064.70
Šv. Ražančiaus Draugija, 

New Britain, Conn. 25.00
Patterson, N. J., Vasario 

16 d. Minėjimo Komitetas 
...................... 100.00

John Kellv, Chicago, III. 
.......................... 5.00

jei
kurią dieną Maskva parei- 
,kalaus sau Mandžurijos ir pasiėmė anglai ir išvežė į 
kinų komunistai tą reikalą- karo belaisvių stovyklą An- 
vimą rems. , Iglijon. Už kiek laiko pas

Be to, Amerikos serbų de
legacija įteikė prezidentui 
specialų atsišaukimą, kurį 
yra pasirašę devyni Jugo
slavijos valstiečiai ir darbi
ninkai. Tie devyni serbai< 
buvo Michailovičo četnikaiJ
Vedant kovą. prieš vokiškus ALT Mass
okupantus, jie pateko, yo-.skvrj Vasarjo ,g minž. 
kiečių nelaisvėn, bet is jos risiuntė M.laimingai ištruko, Jie nuvy- gtakionis .......... 50.00
ko į Francuziją ir ten pri
sidėjo prie franeuzų parti- ■.--------------- ---------
zanų. Kada alijantų armija 
atėjo i Francuziją, serbus

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

klauso — 
stienke”!

jie gauna

Lenkai protestuoja

Balandžio.25 d. San Fran
cisco mieste prasidės Jung
tinių Tautų konferencija. 
Nors Lenkija yra Jungtinių 
Tautų narys, bet jos vyriau
sybė negavo kvietimo daly
vauti.

Aišku, kodėl negavo. 
K v i e ti m u i pasipriešino 
“tautų laisvintoja” Maskva!

St. Strazdas.

>
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Cbicagą apniko juodosios 

rinkos sąrančiai

“pasižymi.”Chicaga vėl 
Po pereitojo karo Chicaga 
buvo “pagarsėjusi” kaip

ma Angariečio leidžiamam 
“Balsui.”

Pralotas Krušas šiandien 
jau senas žmogus. Netoli 
Chicagos jis turi gerą ūki 
ir ten gyvena, šiomis die-

munsainenų ir gengsterių nomis jį ištiko širdies ata- 
miestas. Italas Capone bu- ka, įr jjs buvo nuvežtas i 
vo tų gengsterių karalius. ’ iigonįnę. Ligonis sveikstąs.' 
Vyriausybė turėjo vargo,
kol Capone buvo patupdy
tas i kalėjimą. Bet da ir po 
to svaigalų pramonėje vy
ravo gengsterizmas. Panai
kinus prohibiciją, gengste- 
riai norėjo valdyt alaus rin
ką. Pasėkoje tų varžytinių 
buvo nušautas vienas lietu-

Po “vaisinio mitingo”
Gai-field Park kolonijoje 

gyvena daug lietuvių dže- 
nitorių. Kai kurie iš jų yra 
komunistai ir jų bendrake
leiviai. Pastarieji visuomet 
veržiasi j organizacijų val-

vis distributorius — Young- dybas, nes jose būdami turi
Zalatorius.

Panašiai darosi ir šian
dien. Mėsos prekyboj siau
čia juodosios rinkos speku
liantai.

Krautuvėse sunku gauti 
mėsos, ypač kiaulienos. Bet 
kas žino kelius Į juodąją

progos kvislinginę propa
gandą vesti.

Šiomis dienomis toje ko
lonijoje Įvyko keistas po
būvis — “susirinkimas su 
vaišėmis.” Kad susirinki
mas pavyktų, nemažai dir
bo Juozukas Klastauskas ir

MŪSIŠKIAI IMA CEBU SALĄ

Vaizdelis parodo amerikiečiams tik ką išlipus Cebu saloje, Filipinuose, 
sugulę žemėje, kad apsisaugoti nuo japonų ugnies.

Jie

rinką, tas gauna mėsos ’iž-'jo bendrakeleivis Juknis. 
tektinai be “pointų” — ži-; Tiesa, vaišes jie surengė, 
noma, už aukštą kainą. ! bet... tai ir viskas. Komu- 

Tai parodo, kad mėsos, nistų “minios”
prekyboj ne viskas gerai. Iš mošiuje nepasirodė. Tuo
kur spekuliantai gauna tą budu vaišėmis džiaugėsi tik
mėsą?

Gauna iš farmerių, iš 
“butlegeriškų” skerdyklų ’.

Kol kas, valdžios parei
gūnai tik kalba, bet nedaug 
veikia. O reikėtų veikti, nes 
tokia padėtis kraštui daro 
gėdą ir kenkia karo pastan
goms.

Serga sandarietis Statys 
Valančius

Trumpai iš Kolonijų baltimorę. md.

MAHANOY CITY, Pa.— 
tame jų ker- Iš Mahanoy City šiomis die

nomis iškeliavo didelis bū
rys jaunų vyrų, jų tarpe ir

Klastauskas, Juknis ir Pru-;keli lietuviai. Jie buvo pa-

Budriko krautuvėje dir-! 
ba senas Chicagos gyvento
jas, Stasys Valančius. Tai 
energingas vvras. bet nas-idroika VariO O W ▼ X i rscsva

seika, kuris buvo atvykęs 
dolerių medžioti. Iš Klas- 
tauskų jis sumedžiojo visą 
dešimtinę, bet iš kitų ma
žai.

Klastauskas ir Juknis da
vė “garbės žodį,” kad jiedu 
“smarkiai darbuosis,” jieš- 
kodami dolerių “Vilnies” 
baduoliams.

Rūgštūs pienas jau 
negyliuoja?

Mečnikovas savo laiku

šaukti į 
ba.

Dėdės Šamo tarny-

SHENANDOAH, Pa. — 
Shenandoah gyventoja Ci- 
cilija Urbonienė gavo pra-

Bus prakalbos

taruoju laiku jį ėmė kankin 
ti liga. Valančius turėjo pa
siduot operacijai. Nieko ne
gelbėjo. Pasidavė antrai o-

Ką Žabaldokas matė komunistą 
Kultūros Židinyje

PHILADELPHIA, PA. agentai juos apžiurėjo. Jie 
--------- •: tryliką valandų ten išsėdė-

Pas mus, Philadelphijoj.: jęs nevalgęs ir nemiegojęs, 
yra daug lietuvių klubų, vi- nes džėloj suolas persiauras 
šokio dydžio ir minčių, bet miegoti, o ant cemento per- 
tautiškas ir kultūriškas vei- didelis “ciongas.” Be to da 
kimas sukasi apie tris di- tciletas per visą naktį oėga 

aižiuosius. Komunistai gi- be sustojimo ir girti lėkau- 
‘ riasi, kad jie dabar valdoka. Jis man patarė saugotis 
visus kliubus. nes jų lydė- tos vietos, nes fonių tenai 
riai yra tų kliubu preeiden-'nėra.
tai arba bosai. Aš jam padėkojau už pa-

draugų tarpe ir viršininkų 
Tai tikriausiai liudijo gėlės 

skaičius žmonių, kurien

Vienas iš tų lyderių pa
kvietė mane pas juos užeit, 
nes ten visuomet kalbą pa
žangieji spykeriai, kaip 
Bimba, Mizara ir kiti. Tik 
ten ir aš galėsiąs pažinti jų 
kultūrą ir progresą.

Gavęs tekį pakvietimą, 
nucimpinau Į Southsaidės 
Mamansing ave. Seniau ia 
salė vadinosi tautišku var
du, bet dabar skaičiau laik
raščiuose, kad perkrikštyta 
i Sovietų Rumus. Ta sušal
dė šįmet išsirinko naują 
prezidentą, kuri, jei neklys-

Balandžio 15 d. čia yra dalyvavo laidotuvėse. [tu, Northsidės dženitorius 
rengiamos prakalbos, ku-| “K.” Skaitytoja*, nesenai išmokė vardą pasi-
rios Įvyks Lietuvių Svetai
nėj, 851 Hollins St., 7 vai. 
vakare.

Kalbėti yra pakviestas 
pulk. K. Grinius, kuris mu
sų kolonijoj da nėra buvęs. 
Kalbės ir Laučka. svečias iš 
Brooklyno.

MERIDAN, CONN.

Domininkas Palukonis už
muštas Vokietijoj

rašyti. Dabar jis užsimojo 
parodyt, kaip Philadelphi- 
jos kliubus reikia vesti.

Beldžiant Į duris, sargas 
neįleidžia, bet už dolerį 
man duoda “membership” 
koltą, nes kitaip, sako, kliu
bui gali but trubelio. Nesi
gailėjau to dolerio, kad sa
vo akimis pamatyt, kaip ko-

Dženė Palukonienė čia 
gavo iš Karo Depaitamen-

nešimą iškaro depaitamen- . Prakalbas rengia Ameri- to pranešimą, kad Vokieti-
to kad ios sunus Juozas-k.os LietuvlW Tarybos sky-; jos karo fronte žuvo jos vy- . . _ . - T
TTrhnnii« vra nariu nrlaid 'rius’ kad paminėti Lietuvos ras, Domininkas Palukonis. munistai progresuoja. Ir 
vėj .Kiek pirmiau Urbonai Steri?i.amaJLSeim^ J Tas atsitiko gruodžio 3 d. (kaip čia praleisi progą pa-
nė buvo gavus žinią, kad VJS1 Baltimores ketuviai; Riek JaiRo j . . bu
jos Simus be žinios dingęs. ir .J’iHaSiv'u vo Pranešta, kad jis dingęs

ką mums pasakęs kalbėto- b?.zln>osj bet dabar paais- Kardų pilna. Vaikėzai pieš- 
kurie raninasi neori- kad jis buvo užmuš-. Lina boles lazdomis. Nesu-

matyti naują pasaulio tvar
ką!

Nusileidau į skiepą. Bi

NORVVOOD, Mass.—Čia 
buvo atvvkes komunistu nu

lai, rūpinasi
t tas karo veiksmuose.

— sveikiausis maistas.
Chicagoje ir šiandien tas

mokslininkas (jis jau mi- 
,ręs) turi pasekėjų. Kompo-

peracijai— ir vėl tas pat.į zitorius ir chorvedis A. Po- turis dolerius 
Rašant šiuos žodžius, Va-;cjus rūgusi pieną skaito!
lančius eina trečiai opejaci-i sveikiausiu maistu. Pocius! WORCESTER, Mass. — 
jai.

Linkiu jam laimingai pa
sveikti.

. . . - | K.IHUSUIIIUS K,ICIU\!JS ti 1 1 • i 0-7 xsiomenus V. Andrulis pra- mu i Palukonis buvo 27 metų
syti almužnos “Vilniai.”, 
Bet... iš “draugės” Grybie-! 
nės gavęs viso labo tik ke-

bo” prezidentas
Bet, lyg tyčia, šiomis die- 

Valančius yra Budriko nomįs Pocius ėmė ir susir- 
krautuvės vedėjas. g0. Todėl juokdariai dabar

Ituri iš ko juoktis. Girdi:

yra net “rūgusio pieno kliu-j Vietinė Sandaros kuopa

Gatvekariai ir busai gal 
bus miesto nuosavybė

Chicagoje senai yra ve
dama agitacija, kad miesto 
valdžia paimtų savo žinion 
gatvekarius, eleveitorius ir 
busus, nes gatvekarių kom
panija darosi nepasotinama. 
Ji kelia kainas ir vis dau
giau nori.

Galų gale Illinois legisla- 
tura priėmė biiių, kuris lei
džia miesto valdžiai tartis 
su kompanijomis. Išrodo, 
kad bus ta pati istorija, kaip 
*New Yorke. Ten kompani
jos irgi norėjo kelti važmos 
•kainas; jos skundėsi, kad 
eina prie bankruto. Vėliau 
pasirodė, kad jos turėjo 
gražaus pelno, ir daugiau 
pelnė parduodamos už ge
rus pinigus savo nuosavy
bes.

Chicagos tranzito magna
tai irgi bandys pelnytis. 
Žiūrėsime, kas iš to išeis.

Serga garsusis pralotas 
Krušas

“Nevisada ir rūgštūs pienas 
gyliuoja...’’

Pocius pasveiko ir saviš
kiams aiškinąs, kad su jo

svarstė sandariečių ir tau 
tininkų ginčo klausimą. 
Reiškė pageidavimo, kad 
išnyktų “pažvalgų skirtu
mai” ir kad reikia “palikti 
ramybėje vieni kitus.”

PITTSBURGH. Pa.—Čia
liga pienas “has nothing to buv0. “tvYk«s AnįerikoI? k°- 
- - munistu fiureris Earl Brow-do.”

Prašau susipažinti su 
našlių kliubu!

Bridgeporto lietuvių pa
rapijos (Šv. Jurgio) baž
nyčioje per ilgus metus kle
bonavo pralotas M. Krušas.
Jisai buvo vienas tų kuni
gų, kurie pritarė Smetonos- 
Valdemaro nučui. Be to, jis 
paskilbo tokiu pasakymu:
“Reikėjo sušaudyti ne ke
turis, bet keturis šimtus!”

Ėjo kalba apie sušaudy 
mą komunistų. Tas sušau 
dymas tik išgarsino komu 
nistus. Amerikos lietuviai 
komunistai tuoj pradėjo' kolonijos, 
rinkti aukas Lietuvos “fa-, iš North 
šizmo kankiniams” ir

Vienu žvilgsniu Chicagos 
lietuviai yra geri išradėjai. 
Čia veikia visa eilė parapi
jinių kliubu —- joniškiečių, 
žagariečių, kupiškėnų ir da 
kitų. Bet iki šiol Chicaga 
da neturėjo našliu kliubo, 
todėl jiems čia kelią paro
dė Cicero lietuviai, kurie 
gyvena “skersai ėlės.” Ten 
jau veikia Našlių Kliubas.

Aš noriu eiti toliau ir duo 
ti pasiūlymą kurti gyvanaš
lių kliubą! Kiek man yra 
žinoma, Chicagoj yra “de
vynios galybės” gyvanašlių. 
Nemažai jų yra atvykusių 
iš Naujosios Anglijos ir 
New Yorko. Gerai padirbė
jus, butų galima sudaryti 
gyvanašlių kliubą bent iš 
kelių šimtų narių.

Sukruskit, gyvanašliai 
gyvanašlės!

įr

Sužeisti lietuviai kareiviai 
iš Chicagos

der. Vienoj miesto svetai
nėj jis ragino saviškius but 
“gerais demokratais” ir pa
smerkė angliakasių uniją, 
kurios nariai reikalauja 
žmoniškesnių algų. Bet ge
ri demokratai unijų nesmer
kia. Ta daro tik reakcinin-

SPRINGFIELD, III. — 
Springfield yra Illinois val
stijos sostinė. Šiomis dieno
mis čionai buvo atvykus 
speciali Chicagos delegaci
ja, jos tarpe ir keli lietuviai. 
Ji reikalavo, kad legislatu- 
ra sušauktų konstitucinę 
konvenciją konstitucijai pa
taisyti.

THOMPSONVILLE, CT.

tarimą ir žiūriu, kad ‘show’ 
prasideda. Išeina viena gan 
zgrabna panelė ir aiškina 
programą angliškai. Tur 
but džiokus krečia, nes visi 
juokias. Visų pirma persta
tė visas dainininkes ir šo
kėjas, o orkestras joms pri
taikė muziką. Tada išeina 
’ anelė, gražiai apsirėdžius 
ir pradeda straksėt po stei- 
čiuką. Bestraksinėdama nu
siima pirštines, paskui kau
tą. Kas čia darosi! Ji vis 
straksinėja ir pradeda dre- 
sę atsisagstyti. Visi tik šau
kia: “Teik it off!” Nesu- 
t rantu, kas čia darosi, ko
dėl toks šauksmas. Žiuriu, 
kad panelė juos erzina, ir 
biskį po biskį nusiima dre- 
sę, iki visai plikai nusirėdo.

Tokio yaizdo dar nebu
vau matęs lietuviškam kliu
be ir susisarmatinau. Tren
kiau likusius čekius ant sta
lo nusispiaudamas: “Tfu, 
paškustva, smarvė” ir išdū
miau namo. Nuėjau pama
tyt kultūros, o jie man ro
do kažin kokią raganą, ir 
dar nuogą! Ar tai tokia Ru
sijos kultūra—žmones tvir 
kint, prigirdyt ir protą ap
temdinti Aš pri? pirmos 
progos paklausiu tų komu
nistų lyderių, ko jie siekia 
tokius dalykus rodydami?

Dabar girdžiu, kad tas 
kliubas pastatytas po dide
le kaucija, kol bus peržiu- ~ . • 1 • 1 1 • •

! erantu tos eriesmės. bet ne-X—----- _ —
mačiau jokios žymės kultū
ros; tie vaikinai n 2 kokie 
džentelmenai: jie keikia vi- 

buvo tarnyboj vos tik apie saip, kai bolė neina j kiše- 
9 mėnesius ir jau buvo pa-|nių. Reikia jieškoti progre- 
statytas karo frontan. Jis so toliau, manau sau. 
buvo priskirtas prie Pirmo
sios Aimijos, dalyvavo ko
vose Francuzijoj, Belgijoj

Ver. Mikalauskas.'amžiaus ir karan išėjo 1944 
_________ i metų kovo 10. Taigi jis įs-

NIAGARA FALLS, N. Y. 

Mirė A. Gutauckas Matau laikraščių pnme 
tyta ant stalo be jokios 
tvarkos. Nieks jų neskaito,

leivio” skaitytojas, palikda- Jo motina, p. Palukonie-iKlr^nnTn^eltrmlani^ffa- 
mas dideliam nubudime sa- nė ir sesuo Berta gyvena na (jaUg ‘j<ai kurie atrodė 

po numeriu 52 vjsaj neskaityti, tai išfige- 
riavau, kad iš tų laikraščių

Tūlas laikas atgal čia mi
rė Antanas Gutauckas “Ke- ir pagaliau Vokietijoj.

Mirė “Keleivio” skaitytojas

ir sesuo
vo žmoną Magdaleną ir 3 Meridene po numeriu 
dukteris: Oną (Mrs. Chas.i Hickory St. Brolis Vytautas 
Mann), Anelę ir Marijona taipgi armijoj. Daug io gi-jiie’kuto^
(Mrs. C. Novak), ir daug minių liko New Britams,! nu į, )jau 
kitų giminių bei draugu. | Hartforde ir Dickson City, Kitam ' ruimo gale apie 

Velionis pme Lietuvoje,; Pa _ _ i barą buvo apstoję keli pus-
Apzuolų Budcs kaime. Su-, Motina yra gimusi Ame-; irti rai kurje diskusavo 
valkų krašte Skriaudžių nkoje, Shenandoah, Pa j -pie -po]itjką. Užsisakiau
parapijoj, gruodžio 1, 1888. 1---------------- -

Išgyveno Niagara Falls
33 metus. Buvo aktyvus-------------- — progresyvus ar pa-

Nuolatinis “Kel.” skaity
tojas ir rėmėjas, Antanas 
Čepulis, kuris gyveno ant 
Park St., aną dieną eida
mas sukrito ir tuoj mirė 
nuo širdies smūgio. Velio-

Karo departamentas pa- nis buvo gimęs Lietuvoj 52 
skelbė naują sužeistų karei-į metai atgal. Amerikon at-

mis aukomis naudojosi. Ne-' Pullmano. 
mažai tų aukų buvo siunčia-;

vių sarasą, kur suradau se
kamus lietuvius:

Jonas Valašinas iš Brigh
ton Park kolonijos. Adolfas 
Bakutis iš Marųuette Park 

Simanas Dimas 
Side kolonijos, 

to- Vincas Paulauskas iš West

A. K. Lietuvis.

žmogus draugystėse ir prie 
daugelio jų buvo prisirašęs.

Pragyvenimą pasidalyda
vo dirbdamas Čarborundum 
dirbtuvėj, kurioje išdirbo 
suvirš 27 metų.

Antanas Gutauckas buvo 
labai malonaus bude žmo
gus ir buvo gerbiamas savo

važiavę būdamas dar visai 
jaunas vaikinas. Thompson- 
villėj išgyveno 34 metus, 
visą laiką dirbo Bigelow- 
Sanford Carpet kompani
joj. Paliko nubudusią žmo
ną Kotryną ir dukterį Oną.

I^i būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Draugas.

Jonas Černiauskas. a]aus j,, klausau tų diskusi- 
pusorolis.; jy Neradau jokios kultūros, 

kuria progresyvus ar pa
žangus žmogus galėtų pasi-

retos jo knygos ir lyderiai. 
Turėjo pasisamdyti lojerį. 
Jiems kaštuos daug pinigų. 
Komunistai kaltina kitus, 
kad jiems tai padaryta ant 
keršto. Bet ištikrujų jie pa
tys kalti, kad nemoka kul
tūringai gyventi laisvoj ša
lyje.

Nariai man aiškino, kad 
nekokia nauda iš to kaba
reto biznio. Esą daug paja
mų, bet ir išlaidos didelės. 
Kai išmoki visiems bosams, 
veiteriams, darbininkams ir 
strip-tyzerėms, tai per me
tus laiko nekažin kiek at
lieka. Jie aiškina, kad čia 
esą daug grafto. Gengė, ku
ri veda kabaretą, padaro 
daug pinigų.

DETROIT, Mich. — Čia 
yra didelė SLA kuopa, ku-
rią komunistai ir jų; Užeinu į mažą ruimuką
bendrakeleiviai Pastaruoju; jr matau kazymikus pinak- 
laiku keli jų apleido šią kuo- y iočįantt žinau, kad iš

tų velnio abrozėlių taipgi 
nekokia kultūra. Tai kur 
čia tas sekretas?

Girdžiu, viršuje muzika. 
Man sakė, kad kas nedėl- 
dienis tenai būna kaž koks 
kabaretas. Sakau sau, tur
but ten ir yra visas komu
nistų kultūros židinys.

Einant į viršų, sargas vėl 
mane stabdo ir verčia už 
dolerį čekių nusipirkti. Tai 
busianti įžanga. Mokslas 
brangus, bet ką padarysi. 
Užeinu į salę. Pristatyta sta 
lų, žmonių daug, muzikan
tai drožia, veiteriai laksto, 
bartenderiai šinkuoja — vi
si labai bizi.

Užsisakau alų ir dairausi 
po salę. šešiolikinių ir kita
taučių daug. Užkalbinau 
jauną vaikiną prieš mane 
sėdintį. Jis sako, kad šian
dien mažai žmonių, nes per
eitą nedėldienį policistaii 
“išreidino” kliubą ir norėjo; 
visus areštuoti už nepadorių 
“show” lankymą ir jaunų 
mergaičių girdymą. Visus 
vyrus apkamantinėjo dėl 
draft kortų; kurie jų netu
rėjo, gavo “fry raidą” į stei- 
šiną ant City Hali, kur FBI

pą ir ji nenukentėjo. Ko- 
munisti, matyt, gavo ukazą 
“drutinti” savo “darbinin
kišką” susivienijimą.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Audimo apdarais $1.25.
Kirkvirnati (arėta papaaM sava kitysyn* minėta knyga, 

^'ckvienan nusipirkę* kayga pa»idiiau|p«. Hinigua fcrriausin
ų»i ".Money Orderio.” Popierinių* galima aiųnti tleniog papras- 

•- "Keleiv io* ad<h Konvt ru, bet reiki* aiškiai atrašyti itavo ir 
re.y ir nepam 4kit prilipyk ot8 caotua markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Kliubo nariai mažai te
žino kas ten darosi nedėl- 
dieniais. Jei žinotų, tai pa
tys tokius “show” uždary
tų. Manęs prašė, kad apie 
tai parašyčiau į laikraštį, 
kad visi galėtų pasiskaity
ti. Taigi aš taip dabar pa
dariau.

Nusivyliau, nes Southsai- 
dėj neradau nei žymės kul
tūros pas komunistus, kurių 
lyderiai taip giriasi savo 
“pažangumu.”

Tai tiek iš mano kelionės. 
Gut bai iki next taim.

A. S. Zabaldokas.

*OK€LS1EK. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR 1II.TA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

giu ir Užkandžių.
Čia raunama ir “KELEIVIS* 

'.vimiaia numeriais.

90 MILLBURY STREET 
A i iKC RSTER, MASS.

f



Ketvirto Puslapis

AMERIKIEČIAI JUOKIASI VOKIETIJOJ

Amerikiečiams Vokietijoj gerai sekasi ir todėl jų 
vadai juokiasi. Iš kairės i dešinę čia matosi: vyriausis 
vadas Eisenhotver, gen. Patton. gen. Bradlev ir gen. 
Hodges.

Virves Vaidmuo Karui

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Sodu Ligos ir Kaip Jas 
Gydyti

Kriaušių ir obuolių rauplės Kaip su šia liga kovoti

Vaismedžių vėžy*

Kovos budai

Kad neleisti ligai išsi
plėsti, reikia visus apkrės
tus vaisius ir šakutes su
rinkti ir sudeginti.

Raganų šluotos

No. 15, Balandžio 11, 1945

RUHRO KRAŠTAS APSUPTAS

Ruhrc kraštas, kuri parodo šiame žemėlapy juodas 
lopas, yra Vokietijos karo pramonės centras. Dabar 
jis yra atskiltas nuo Vokietijos ir apsuptas amerikie
čių iš visų pusių. Tenai apsupta apie 100,000 nacių ka
reivių. i

Pavasarį vyšnių, retkar
čiais ir slyvų, šakose galima 
pastebėti tankų šakų susi
pynimą. Tai raganų šluotos.

Jos pavasarį pradeda an
ksčiau už normalias šakas 
sprogti, todėl pirmiausiai ir 
yra pastebimos.

Raganų šluotų galima ma
tyti ir ant kitų medžių, pav.. 
beržų, baltalksnių ir t.t. 
Raganų šluotos kenksmin
gos tuo, kad bereikalingai 
naudoja maistą, kuris galė
tų eiti augimui sveikų vai
sių ir šakų.

Tokie ligoti medžiai ap-, 
krečia ir sveikus medžius. į 
Labai apsikrėtę medžiai 
nuo šios ligos žųsta.

Rauplėtus vaisius visi y- Kaip obuolių, kriaušių,
•į ra matę. Jų paviršius būna taip ir vyšnių, slyvų puvi- 
’ padengtas tamsiomis dėme- mo sporos žiemavoja vai- 
! lėmis su labai nežymiu žal- siuose, nukritusiuose žemė- 
, svumu. Toje vietoje vaisiaus je arba palikusiuose kaboti 
odelė sutrukusi ir sukamš- ant šakų. Taigi, norėdami 
tėjusi. Negana to. Į tuos tar- vaisius apsaugoti nuo šios 
pelius greičiau Įsimeta ivai- ligos, turime visus apkrės
iąs kiti pavojingi grybeliai tus vaisius surinkti ir sunai- 
kaip rudasis obuolių puvi- kinti, juos sudegindami ar- 
nys ir tam panašus. ba užkąsdami giliai žemėn.

Vaisių rauplės puola ne- --------
tiktai pačius vaisius, bet ir 
lapus ir ugius. Dažnai ant
lapu matomos tamsiai žals- ... ~ .. .
vos dėmelės vra ne kas ki- } iena Pav ojingiausių 
tas. kaip vaisių rauplių po- aduose i1?? valsln!'i 
žymiai. Pačios vaisių raup- medžių vėžys. Ve™ puola 
lės, kaip ir daueuma auga- ftjebą, sakas ir sakins. La
lų ligų. yra glėbelis, toris ,blaus.’al na° SI°? *«<« "H' 
platinasi sporomis (sėklo- kenčia obelys, bet kartais 
mis). Sporos pribręsta mt neaplenkia ir kriaušių. Pats
nėtose tamsiose dėmelėse S9'be.lls. mra‘a. au'
Ligai išsiplatinti padeda iie- Rimais ir sultimis, tuo bu
tus. Lašai, krisdami nuo la- du sl|pmna pačius medžius, 
po ant lapo. drauge peru e- Dauginasi sporomis (seklo
ka grvbelio sporas ir aokre- T11?*; Patenka j medi per 
čia sveikus lapus. ' žaizdas, kunos gali atsiras- 

Ši liga labai puola ir iau- V ,™° sal.cl°: yabzdzių. pa
nas medžiu šakutes, nuo' ku- žeidimų, namų sužalojimų

Kaip naikinti

rios jų žievė suplyšta, su-Skaitytojas gal paklaus: pių, kur jos gali augti. 
karo virvė ir jos istorija— Bet savo laiku virvė buvo • trūkinėja ir atšoksta nuo 
kas čia per monas? KieK pasidarius rimta problema medienos. \ ėliau šakutės 
bendro toji virvė turi su da----- lygiai tokia, kaip gumos žųsta.
bar einančiu karu? problema. Gumos problema

Tai ne monas, bet tikro- ir šiandien yra opi — dau- 
vė. Karai vesti yra reikalin- gelis automobilistų negauna 
gos virvės, labai reikalin- padangų ir. turbut, šitaip

Kriaušių rauplės

Kriaušių rauplės taip pat

kitko.
Į žaizdą patekusios spo

ros ima nepaprastai greitai j 
veistis, sudarydamos gryby-j 
ną, kuris ir minta auksčiaui 
minėtais audiniais ir sulti-; 
mis.

Grybynu apkrėsta vieta

ir

Anksti pavasarį, prieš 
medžių sprogimą, reikia to
kias nenormalias šakas iš
plauti ir sudeginti, tuo bu
du mes sunaikinsime ir li- 

įgos sėklas.
J S—s.

Administracijos 
paaiškinimas

Dėl atvaizdų laikrašty 
talpinimo

gos! Kiekvienas Amerikos bus iki karo pabaigos. Vis kenkia vaisiams ir lapams. it^-pvoLsta^nasidaro rausą' 
naikintuvas būtinai m. Tik lannosp dėmės nasimdn=*u&progsta, pasidaro sausa
turėsi virvių, kurios 
sudėtos padaro dviejų 
lių ilgį: kiekvienas kreise

Mokslo Naujienos
Po karo vartosime “muilą 

be muilo“

Mes gaunam daug laiškų. Po šio karo šeimininkėsd privalo dėlto karo produkcijai gu- Tik lapuose dėmės Pasiroclo prie ku^u įdedami kaiS tui^ reta ^je^į^S
s daiktan mos užtenka, kaip šiandien ne viršutinėje lapo puseje. nušaį Vėlilu vėžiu at> vių ir šiaip asmenų atvaiz- la be muilo.” Tai bus nau- 
deių my- Užtenka Vimų. bet apatinėje; tUO JOS skl- , - Idai kad idėti inn* lailtraoJ dūminė mpdžiatra daną

karo juo naudosis ne tik 
valgyklos, bet ir šeiminin
kės. Aišku taip pat, kad jo 
gamintojai turės plačią rin
ką.

riasi nuo obuoliu rauni iu.

Amerika turi šimtus ka- Pfopaganurstai uziugavo^ Kriaušių rauples labai y- 
ro laivų-naikintuvų, kreise- Jl.e ma.?e: kad Anglijai pn-,ra pavojingos jauniems u- 
riu ir kitokiu laivų, kuriems sr.^s. aliejaus. Amerikai vir- įgiams. Apsikrėtę ūgiai daž-
reikalingos virvės VI« lr ^.'l strateginių žalia- „ai nudžiusta.

vų. Asies valdonai tačiau, ______
Bet karo laivai yra ne apsiriko. Galingoji Ameri- Kaip gydyti rauples

viskas: ne viskas ir preky- *<a darė ir daro stebuklus.

krėsta vieta pradeda susto- dai, kad įdėti juos laikraš- i įa cheminė medžiaga, daug rėti. atsiranda gumbai. Mat.!tin. parankesnė, negu šiandien
Iš laiškų matosi, kad di- vartojamas muilas, 

džiuma žmonių neturi sup- to naujojo muilo vyriau- 
ratinio anie tai, kam 33^ ^„tį kad

ko ta vieta ir sustorėja. gaus atvaizdas laikrašty at
spausdinamas.

Vaismedžių vėžys būna1 Taigi leiskite paaiškinti, 
dvejopas: atviras ir uždą- kad norint Įdėti laikraštin 
ras. V ienas nuo kito skiria- atvaizdą, visų pirma turi 
si tuo, kad pirmojo žaizdos but tinkama"

ĮVAIRENYBĖS
Tropiškų kraštų juru 

vanduo yra tiek ramus ir 
tyras, kad galima matyt ka-

jis lygiai veikiąs ir sūriame rolius net 40 pėdų po van- 
ir nesūriame vandenyje, ko deniu, , '
nepadarysi su dabar naudo- f G ‘ ' --------
jamais muilais. Alaskos pajūrio pakraš-

Angliškai šita medžiaga i čiai turi net 35,000 mylių
•r • —, - • . . fotografija, pavadinta “soapless ,soap.”: ilgio — 10,000 mylių- dau-

bos laivai. Virvės raikai in- Pirmasis jos smūgius pajuto Prieš gydant šią ligą yra rrZ‘ antrojo užvertos ir ap-! veikslelSi“' nerirada^' mm i Ją StIr:‘ll<’ vienas .mokslinin- «iau - nepU aPlink ’ vis« že’
gos ir kitur — sakysime, Benito Mussolini. kuris pra 
tempti sklandytuvus, kelti rado ne tik italų imperija.
ir nuleisti prekes ir šimtams bet ir pačią Italiją. Mussoli- __ _____________________ ncuma. o Mi
kitų darbų. nis šiandien vra Hitlerio Obuolių ir kriaušių rauplių lituos ^rne'džiu^^knrie^au-

Sykį Amerikoj buvo pri- burdingierius, bet viskas sporos žiemavoja nukfitu- ?Unkiose, šlapiose ir šal-
stigę virvių. Suko galvas ne rodo. kad ir Hitlenui teks siuose medžių lapuose. Tad :o?e dirvose
tik vyriausybės atstovai, bet jieškoti "burdo." lo paties norint apsaugoti medžius; jaunį medeliai ir jaunos
ir kompanijų vadai: kur ir susilauks ir Japonijos Mi- nuo šios ligos, privalome šakutės, užpultos vėžio, jau
kaip gauti virvėms žalia- kado. rudenį sode visus esančius taip pat spėja nudžiūti. Se-

vosn? . , , „ , , , Tai šitokia yra karo vir- laPus su^ėbti ir sude^nti’ nesnių šakų džiuvimas bu-
Dalykas buv o. toks, kad vėg jstcrjja get čia da jos Nors ir kažin kaip mes na lėtesnis, bet vaisių veda

pirm sio karo virvėms ga- ne gajas Qan but, kad ka- sodą rūpestingai valytume, mažiau ir jų amžius būna
minti žalsvą Amerika ga- pasibaiorus nemažai vir- visų lapų vistiek nepašalin- trumpesnis, 
fcenog is Filipinų ir OLandi- vė ^eikėg Hitlerio gengei. j sįme. Tokiais atvejais nau
jos Rylų Indijos. Fihpi- * dingą da medžius api- * “
nuošė auga meais. panašus i G. D. purkšti bordo skiediniu
į banano augmeni. Is jo il

gu lapu gaunamas labai ge
ras pluoštas, kuris filipi- 
nams žinomas kaip abaka 
Tokių ir panašiu augalų v- 
ra ir Olandijos Indijose: 
bet tas šalis užėmė japonai.
? merika neteko “abako.”
Laimė, kad virvių kompani
jos turėjo nemažai atsargų: 
vyriausybė irgi buvo sutau
pius nemažai “abako.” Tu

svarbu žinoti, kur šios ligos . 
sporos žiemavoja.ur sios ligos augusios gumbais. Kaip vie- tinka. Paveikslėlis iškirptas 

ja. Kart pas- na5. taip įr kitas vėžys vie- iš kito laikraščio visai ne-
kui jas galėtume sunaikinti. noriai kenkia. Vėžys užpuo- 
nkiiAlm ir Vrionoin vonnKv i j _ i • T •

Gydymo budai

kas. daręs bandymus permės kamuolį, 
dvejetą metų. Naujos rūšies I

is kito laikraščio visai ne- muilas busiąs pradėtas ga-
tinka reprodukcijai.

Būtinai reikia turėti ge 
fotografiją, padarytą

minti tik po karo.

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Remkime aukomis Ame- 
ikos Lietuvių Tarybą ir jos 
nfoimacijos Centrą, kuris 
kleidžia pasaulyje teisin
as žinias apie Lietuvą ii 

skelbia tikras lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš- 

atsargų pradžiai-užteko, bet i jldę šį lapelį ir pasiųskite 
toli gražu ne visam karo kartu su savo auka Ameri-
metui.

Tuomet jieškota budy 
virvėms gaminti iš kitokių 
medžiagų. PiiTnoji tuos ban 
dymus darė Plymouth Cor- 
dage kompanija. Gi vyriau
sybės žmonės, savo keliu, 
.'ieškojo kitų versmių. Dar

kos Lietuvių Tarybos Cent
rui : American Lithuanian 
Ccuncil. 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu, 

žemiau pasirašęs (usi) siun-
: irm karo Centralinėj Ame-, čia Amerikos Lietuvių Tarybai

rikoi buvo pradėta auginti 
‘abaką”. Be to„ Afrikoje ir 
Haiti saloje auga kitas 
pluošto augalas, kurį afri
kiečiai vadina sisal. Nors 
tas “sisalas” nėra toks ge
ras, kaip “abakas,” tačiau 
rasta budri ir iš jo daryt ge
ras virves. Be to. Plymouth 
Cordage kompanija nr»dė- . ...
jo gaminti virves iš nilono. kooperavimą, paliekame 
Dabar Amerika bėdos iau Su pagarba,

$............... auką paremti lietuvių
tautos kovą už laisvę.

Dėkodami

(parašas)

(adresas)

Tamstoms uz

(Bordeaux Mixture), kurio Storų šakų ar stiebų vė- 
galima gauti sėklų, o kar- žiu apkrėstas vietas reikia 
tais ir geležų krautuvėse. išpiauti iki sveikos niedie-

nos ir aptepti pašildytu an 
glies degutu (coal tar), ku
rio galima gauti geležų ir 
maliavų krautuvėse.

Juo purškinama tris kar
tus: (1) prieš pumpurų 
sprogimą, (2) sodams pra
žydėjus ir (3) praslinkus 2
savaitėm po antrojo purški-. T , ,mo 1 Jaunas medelių sakutes,

______ apkrėstas vėžiu, reikia visai
Rudasis vaisių puvinys nupiauti ir sudeginti. Kaip 

minėta, labiau linkę vėžiu 
sirgti tie medžiai, katrie au
ga šaltose ir šlapiose d i ievo
se. Tokią vietą greičiausiai 
reikia nusausinti.

Čiepams imt tik sveikų

Ši liga pasireiškia tuo. 
kad obuoliai ir kriaušės 
augdami dar ant medžio 
jau pradeda puti. Puvimas
prasideda vienoje vietoje iš, . . . .
mažos dėmelės, paskui eina medžių ugius, ligotais ūgiais 
didyn ir apima visą vaisių, uzkrėsime visą sodą. Pa- 
Ta liga lengva yra pažinti:, ri.n.^tl. ir sodinu sveikas ir 
vaisius supuvęs, padengtas; vėzmi atsparias vaismedžių 
baltais puškeliais (paskui atmainas.
puškeliai paruduoja), kurie ’
eina aplink per vaisių ra- Slyvų vyžos
tais. Tuose puškeliuose su Daugelis yra pastebėję, 

kad ant slyvų medžių kar
tais atsiranda nepilnai iš-

bręsta sporos. Vaisiai apsi- 
krečia tada, jeigu per žaiz 
dėlę papuola minimos spo . . ... .
ros. Ši liga daug žalos daro Pa!^. susirauksle-
taip pat ūgiams ir žiedams, j į? ,ir kauliukų vaisiai
nuo kurios jie žųsta. Tai darbas vieno grybelio. 

Ant vaisių galima pastebėti 
visai nežymų pelėsių sluoks
nį, kuriame subręsta sporos. 
Grybelis yra pavojingas ne

rą
profesionalo fotografo. Bet 
ir tokio atvaizdo tiesiai į 
laikraštį da neįlipdysi. Iš 
jo reikia da padalyti klišę. 
Klišė reiškia žmogaus at
vaizdą išdegintą tam tik
rais chemikalais metalinėj 
plokštelėj. Tai yra fotome- 
chanikos darbas. Lietuvių 
spaustuvės neturi nei tokių 
specialistų, nei reikalingų 
įrengimų. Todėl mes duo
dam klišes daryti į taip va
dinamas photoengraving 
dirbtuves. Fotografiją rei
kia tenai nuvežti ir paaiš
kinti, kokios norima klišės. 
Paskui reikia nuvažiuoti ir 
parsivežti klišę. Vadinasi, 
keturi “karfėrai,” kelios va
landos sugaišto laiko, prie 
to da reikia užmokėti už

Cigaretas su “šaltu durnu”

Daugelis žmonių, kurie 
rako cigaretus, vartoja taip 
vadinamus “kandiklius” ir 
“cigamyčias,” kad gavus 
“šaltą durną.” Taip daro ir 
musų prezidentas Roosevel
tas. Karikatūristai retai ka
da nupiešia Roosevelto ka
rikatūrą be “cigarnyčios.”

General Electric labora
torijose nesenai buvo daro
mi bandymai, kaip gauti 
“šaltą durną” be kandiklio 
pagalbos. Vienas New Yor
ko dienraštis praneša, kad 
bandymai davę “geriausių 
pasėkų.”

Ryšium su tuo reikia pa
sakyti, kad rakomas cigare
tas turi daug karščio.

Po karo daromi cigaretai 
klišės padarymą ir kartais! busią taip insuliuoti. kad 
da yTa reikalavimas,. kad J rūkytojui duosią “šalto dų- 
fotografija butų sugrąžinta i mo ”
prisiuntėjui atgal. Čia vėl
darbas, sugaištis ir išlaidos.

Kai skaitytojai mato lai
krašty tilpusį paveikslą, 
niekam nei į galvą neparei
na. kad jį padaryti reikėjo 
tiek daug triūso. Bet iš to. 
kas aukščiau pasakyta, 
kiekvienam turėtų but aiš
ku. kad kiekvienas paveiks
lėlis kainuoja pinigą ir kad 
laikraštis negali už dyką to 
daryti. Kas nori įdėt į laik
raštį atvaizdą, tas turi pri
siųsti gerą fotografiją ir 
pridėti bent $5.00 išlaidoms 
apmokėti.

Su pagarba,
“Kel.” Administracija.

Indai be bakterijų

Philadelphijoj veikia lai
vyno laboratorija, žinoma 
kaip Industrial Testing La- 
boratory. Per kurį laiką jo
je buvo daromi bandymai 
su cheminiais skysčiais, ku
rie tiktų plovimui indų. nes 
yra patilta, kad plaunant 
indus paprastu budu, ant 
lėkščių ir peilių lieka akimi 
nepastebimų maisto dalelių, 
kuriose vėliau atsiranda 
bakterijų.

Laivyno chemikai bai
gią ruošti tokį skystį, kuris 
ne tik švariai nuvalys in
dus, bet kartu veiks ir kaip 
antiseptikas, kuris neleis 
bakterijoms veistis

Dar kiek skirtingas via 
vyšnių ir slyvų rudasis pu
vinys. Nuo šios ligos pūna

neturi; ji gauna žaliavų iš Amerikos Lietuvių Tarybos' vyšnių ir slyvų vaisiai. Vai- tik vaisiams, bet ir šakutėm j
Lietų Amerikos, iš Afrikos Vylcdomasis Komitetu: šiai būna pajuodavę, susi- ir žiedams. | Pirkit Karo Bondsus ir Stam
ir pati sėja užtenkama L. šimutis, Dr. P. Grigaitis, įtraukę ir dažnai palieka į Grybelis žiemavoja minė-P88- Kas sąvaitę įdėkit į joos
pluošto augalų, ypač kana- M. Vaidyla. 'ant medžių kaboti. !tuose vaisiuose ir šakutėse nom**wm k»»D savo skystis bus tinkamas, pn «i<

Antakių klustavimą mo
terys praktikavo jau 100 
metų prieš krikščionybės 
era.

Išradimas važinėjimui 
ratukai (roller skates) yra 
davęs išradėjui jau visą mi- 
lioną dolerių pelno.

Mokslininkai, kurie lan
kė Pacifiko vandenyno sa
las, sako. kad pasauliui tė
ra žinoma tik 10 nuošimtis 
visų ten esančių vabzdžių.

Pirmo išradimo, kompa
sas buvęs labai paprastas, 
būtent — magnetizuota a- 
data, perverta per kamštį 
(korką) ir paleista ant van
dens, parodymui Šiaurę.

Hauaiečių kalbos abėcė
lė susideda tik iš 12 sekan
čių raidžių: a. e. i, o, u. b, 
k, 1, m. n, p ir w. Kitokių 
garsų jų kalboj nėra.

Žmogaus plaukai per me
tus užauga tik apie 6 colius.

Ne visas gintaras būna 
geltonas: jo esama juodos, 
baltos, mėlynos ii- raudonos 
spalvų.

Jei karves Šerai gerai ir 
jas melši tris kartus per 
dieną, jos duos pieno nuo 
10 iki 15 nuošimčių dau
giau.

Meteorologai sako, kari 
kas sekundę ant musų že
mės nukrinta apie 16.000,- 
000 tonų vandens — lietaus 
ar sniego pavidale.

Aiškus dalykas, jei toksjk"

“Fido,” 
liaras š i.

A ""etikoj popu- 
\ ardas, lotiniš-

eiškia ‘ištikimas,”
i n

4 i i
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Korespondencijos
didieji,” ypač Anglija, bus čiai karo belaisviai tačiau 
save diskreditavę. ; gauna visko ir kiek nori. 1

Pačioj Anglijoj tačiau ei-----------------
j na persilaužimas. Ten žmo- ■« » » . „
i nės vis labiau nepatenkinti. OTOS&ra SūbotaZUOįū 
l!rR„™.fcill.. £r įglp^g darbą

AR ŽINOT, KAD• * yra

VVORCESTER, MASS. 

Netekom gero veikėjo ir

lioniui, įvertinimas jo dar
biu '

- Antanas Janušonis buvo
uolaus patrioto - palaidotas kovo 19 d. Vii

4 ties kapinėse. Amžina ra
mybė tau, Antanai. Ilsėkis 
laisvos Amerikos žemėje!

Petras Miliauskas.

Kovo 15 d. čia nelaimin- 
»gai mirė Antanas Janušo
nis, sulaukęs vos 51 metų 
amžiaus. Iš amato jis buvo 
dailydė ir statydamas namą 
nukrito nuo palaipų. Nors 
krito ne iš didelio aukščio, 
bet galva žemyn, ant eimen- 

, tinio šaligatvio. Buvo grei- 
i tai nuvežtas į ligoninę ir 
Į neužilgo mirė.

Antanas Janušonis atvy
ko Amerikon 1913 metais 
ir apsigyveno VYilkes-Bar- 
re, Pa., bet vėliau atvyko Į 
Worcesteri ir čia visą laiką 
gyveno. Viso šioje šalyje jis 
išgyveno 32 metus.

32 metai nėra trumpas 
laikas, bet atsimenant An
tano veiklą, tai rodos, kad 
į šią šalį jis atkeliavo vos 
pirm keliato mėnesių.

Churchillo politika. Nesenai 
parlamente ėjo diskusijos ir 
premjeras Churchill vienam 
atstovui pasakė, kad nedera i 
pirkliauti idėjomis. Pasta-1 
rasis jam atšovė: “Ponas 
ministre, tamsta jug esi pir
mo numerio pirkliauto jas į 
idėjomis! Ką padarei su Į 
Atlanto Čarteriu9”

Žodį “gas” pirmasis su
galvojo belgų mokslininkas 
Van Helmont. Jis pasisko
lino jį iš graikų žodžio 
“chaos.”

Žodis “telegrafas” romė-.niškų kurinių ilgiausis 
nams buvo žinomas da Kris-, “Hamletas.” "
tui negimus. Jis reiškė to-i -------
liaraštį. i Jauna gorila dažnai vaik

što kaip žmogus, ant dvie-

Lenkijon neįleidžiama* jo
kis amerikietis. UNRRA

atstovas

tanas Janušonis labai gerbė 
savo naująją tėvynę Ame
riką, ypatingai Naująją An- 

fgliją ir Massachusetts vais
ki jos antrąjį metropolį Wor- 
Įcesterį. Dabartinio kare me- 
Įtu jis yra nemažai 
į pardavinėdamas karo pas- 
[ kolos bonus, taipgi dėl A-

NEW YORK, N. Y.

Lietuva New Yorko miesto 
rotušėje

Balandžio 2 d. Nevv Yor
ko miesto rotušėje įvyko du 
posėdžiai dėl drabužių rin
kliavos atidarymo. Juose 
dalyvavo ir United Lithhua- 
nian Relief Fondas. Buvo 
Lietuvos vėliava ir tautiš
kais rabais apsirengusi lie
tuvaitė, Long Islando Uni
versiteto stud. Aldona Va
laitytė. Be lietuvių buvo: 
danų, jugoslavų, belgų, nor
vegų, italų, lenkų, graikų, 
įusų, čekoslovakų, olandų, 
filipinų, skaučių ir

Pranašauja baisų 
naują karą

Bus rakietos, kurios lėks po 
ĮO.OCO mylių ir platins 

mirti

Da nebaigėme antrojo 
pasaulinio karo, o jau kal
bama apie naują ir da bai
sesnį konfliktą. Konserva- 
tyviški karo ekspertai pra
našauja. kad už 20 metų 
gali kilt toks karas, kuria
me lėktuvas galės tik žval
go pareigas atlikti, jei to
kios pareigos bus reikalin-

Maskva nori gaut iš A- 
merikos vis daugiau maisto 
ir karo pabūklų. Nesenai ji 
nrašė net šešių bilionų do
lerių paskolos. Bet tuo pa
čiu laiku ii kiek galėdama 
sabotažuoja Ameriką.

Jungtinių Tautų Šalpos ir 
Atstatvmo Administracija 
(UNRRA) praneša, kad 
Maskva nedavė vizų tiems 
amerikiečiams, kuriuos no
rėta siųsti Lenkijon, kad 
prižiūrėt žmonių šelpimą. 
Galų gale. teko skirt vieną 
rasą, Michailą Menšikovą. 
Kaip jam seksis ir ką nu
veiks, parodys ateitis.

Popiežius Pijus XII gerai 
vaitoja italų. francuzų. 
graikų, vokiečių, ispanų ir 
portugalų kalbas.

šio karo metu Jungtinė
se Valstijose gimė virš de
vyni milionai kūdikių—apie, 
milionas daugiau kaip “nor
maliais metais.”

ų kojų. Tik paaugusi ji 
pradeda “repečkicti” visom 
keturiom.

Didžiausis 
laivas buvo 
“Normandie/

Iš visų Shakespearo ste-i“Qc.een Mary.”

pasaziermis 
ne francuzų 

bet anglų

UNRRA yra 
organizacija: ji 
iyta vien tam.

nepolitinė 
buvo suda- 
kad šelpti

salvei- gOS Naujasis karas busiąs į nukentėjusių saliu žmonės, 
šių atstovybės su savo vė-(gamybos naikinimo karas.1 Rusija yra UNRRA narys, 
liavomis. Visas tautas ir.Jisai bus vedamasis 10,000 kain ir Amerika, bet Stali

nas neleidžia amerikie-atstovus atskirai perstatė mylių atstumo, bet nuosto- 
pats miesto majoras La jjų padarys šimtą kartų dau

giau, negu padaro šiandien
čiams eiti UNRRA parei
gas Lenkijoj, lyg kad Len-

1. Skaitykite. 3t-:d. juok.t*-. s.O- 
kite ar žaiskit** arti skaitomos 
lempos*.

Neužmirškime šio dalyko

AKYS YRA BRANGIOS!

2. Vengkite atspindžio nuo 
bolbs. Neeėdek priešais šv iesą. 
Atspindis įtempia akis.

ATSIMINKITE slAS PAPRA- 
STAS KETURIAS TAISYK-

' LES

Guardia.
Programą vedė Ne\v Yo»- vartojami karo lėktuvai, kija butų Stalino kiemas.

,i dirbės. komiteto pirm. Grover kuriuos greitai nukerta . . , . -
aro pas- Whalen. Kalbėjo New Yor-: priešiėktuvinė apsauga. j Le^knoie baidu^v* 

ko miesto dalių pirminiu-! Tie ekspertai sako. kad ^enklJ0Je. -\ia_ kų, jei šitaip daroma. Jei
gu tenai butų taip giažu, 
kaip skelbia Maskvos gra- 
mafonai komunistai, Staii-

tikslą. Kitais žodžiais, B bi-lnas Heb0M« doot 
le kurios vietos Amerikoje amei įkieciams.

merikos Raud. Krvžiaus, kai, tik grįžęs iš Europos ra-: bus vartojamos tokios ra 
Jo didžiausis troškimas bu- .<&? C¥mer >r kietos, kurios galės lėkti
vo tas. kad Amerika kaip bams nnktI vaJaus P,ezld' '
galint greičiau laimėtų ka-
ra.

Asmeniškai velionis buvo 
dabai draugiškas ir malo- 
[naus budo žmogus. Jis ven 
gė bereikalingų ginčų su at- 
Iskirais tos ar kitos srovės 
[žmonėmis bei partijų na
triais. Visur ir visada jis bu- 
tvo kuklus, vengė ką nors į- 
Ižeisti. Dėl to jis buvo visų 
Įmylimas ir gerbiamas.

bams rinkti 
H. J. Kaiser.

Baigdamas savo kalbą, 
majoras La Guardia pabrė-
žė: “Duokit rubu tiems, ku
riems jų reikia, ir duokit to
kių rūbų, kokius dar patys 
vilkėtumėt.” Nevv Yorkas 
pasižadėjo surinkti po 7 
svarus rūbų nuo žmogaus, 
viso 50,000,000 svarų. Visa 
Amerika pasiryžusi surink
ti 150 milionu svarų rūbų. 
Rubus rinkti ir paruošti y-

Antanas buvo ne tik vei- ra vartojamas iį* musų cent- 
klus žmogus, bet ir geras, tralinis BALF sandėlis, 
patriotas. Nebuvo tokio pa- Po ceremonijų oran paki- 
rengimo, kuriame nebutų lo didelis baliunas su para- 
dalyvavęs Janušonis, Nebu- šu: “What Can A ou Spare 
vo tokio darbo, prie kurio That They Can Wear?”
Janušonis nebutų prisidė- ------------------
jęs. Jis buvo kūrėjas Auš
relės choro ir jo raudai 
dirbo iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos.

Aš jokiu budu negaliu 
pamiršti vieno skaudaus į- 

i vykio, kuris sukrėtė Ameri
kos lietuvius. Tai buvo tuo
met. kada Antanas Smeto-į 
na ir jo vadovaujami puči- 
ninkai nakties metu užpuo-

Europos Žmones Ne
patenkinti Anglų 

Politika
Sako, kad toji politika veda 

j baudžiavą

C

Mes
dangas, 
karo

esame visi nusiteikę taupyti popierą, pa- 
gasolir.ą. riebalus ir kitus dalykus svarbius 

reikalams.

3. Vengkite šešėlių. Pasisten
kit**. kad šviesa tiesiai šviestų 
į knygą ar darbą šešėlis ga
dina akis.

“bent” 10,000 mylių, ir 90 
kartų iš 100 jos pataikys į Į

bus galima bombarduoti i 
Maskvą. Londoną ir net To
kiją: bombarduoti ne aklai, 
kaip šiandien daro vokie
čiai savo “robotais.”

TČnn'inviic i m rl net r i iru: pdu.ACgIIWUC IliVIUCVI IJVC
trus, šalis pasidarys bejė
gė; joje kils anarchija 
seks karo pralaimėjimas.

Klaiki belaisvių būk
lė Vokietijoj

Vienoj stovykloj mirė nuo 
bado 30,000 rusų

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Francuzų spauda, 
riant komunistų, pritaria 

lė ir nuvertė teisėtai išrink- generolui De Goulle’ui. ku
tą Lietuvos vyriausybę. su ris atsisakė priimti “trijųsu
Dr. Kaziu Grinium priešą- didžiųjų” pasiūlymą, kad 
kyje. Mes. keliatas Worces- Francuzija prisidėtų prie 
terio lietuvių, subėgom daik ; San Francisco konferenci- 
tan ir ginčijamės. Buvo ga- jos sušaukimo. Joje bus 
na daug įsikarščiavimo, pa- svarstomas klausimas apie 
sigirdo balsų, smerkiančių]sudarymą organizacijos pa- 
net visą Lietuvą. Tame bu- šaulio taikau išlaikyti, 
ryje buvo ir Antanas Janu- Francuzų spauda sako. 
šonis. Stovėdamas užpaka- kad De Gaulle gerai pada- 
lyje kitų jis tarė: “Draugai, ręs. atsisakydamas dėtis i 
jau einame pertoli su tokio-, tą “triumviratą,” kuris nori 
mis kalbomis. Amerikoj gy- dominuot pasauliui, neigda- 
vendami mes nepadarysime mas mažųjų tautų laisvę, 
tvarkos Lietuvoje. Kreip- Ryšium su tuo vienas Pa- 
kim mažiau domės į smulk- rvžiaus dienraštis palakė: 
menas, bet užtai daugiau “Triumviratas padalino mu- 
dirbkim dėl Lietuvos, dėl sų pasaulį į įtakų sferas, 
musų tėvų žemės. Jei .visi Mažoms tautoms paliekama 
dirbsime. Lietuva ir vėl tik viena teisė — bučiuoti 
bus laisva, atsikračius viso-; ranką bile kuriam iš trijų 
kių diktatorių ir diktatūrų;! didžiųjų, kuris joms davė 
ji bus demokratinė.” baudžiavą.”

Mes buvom dėkingi An-| Tokia pat nuotaika vy-

Vis labiau aiškėja neap
sakomas nacių barbariz
mas. Vokietijoj buvo išlais
vintas buiys amerikiečių, 
kurie buvo patekę į vokie
čių nelaisvę, kada nacių ge
nerolas Rundstedt vedė sa
vo garsųjį kontr-ofensyvą 

i pereitą gruodžio mėnesį. 
Tie belaisviai buvo rasti la
bai išvargę ir alkani; 
svoris nukritęs po 20 ir 
40 svarų.

Aukso Altoriukas. maldų knygelė, 
Tilžėj spausdinta,' gražiais eeluloido 
viršeliais .................................... $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
iv mišios su paveikslais, drūtais apda-’

-ais ................................................. 65c.
■ Ta pati minkštais juodais virš. $1.25

Kantičkos, visokių šv. giesm. $2.25,
Pekla, kur ji yra ir kam reika,irv- 

a, su kankinimo įrankiais .... 30c.
Kaktas į Gyvenimą, atsidaryk du- 

į ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta- ’ 
į vo laimės gyvenimo turtus, arba 
i neilško apsivedimo gyvenimas $1.00;

Nebijok Mirti, knyga su paveiks-į 
j lais ................................................. 60c. Į

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų 
| knyga .................................. i... $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c.1
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos .............. 35c.
Neužmokamas žiedas, graži apy

saka ............................................... 25c.
Piemenukas, vargo

» ~

tanui Janušoniui už šią lai
ku tartą ir labai teisingą pa
stabą.

Antanas Janušonis jau y-

rauja ir kitose tautose, ku
rioms gręsia rusų baudžia 
va. Tų šalių gyventojai 
smerkia pataikūno Chur-

ra miręs — gaila gero drau- chillo politiką, 
go, uolaus patrioto. Bet1 Francuzų spauda pabrė- 
mum> lieka jo gražus dar-{žia sekamus faktus: • 
bai. jie nemirs. Worceste-į .Jei San Francisco konfe- 
iv.įe nėra kito lietuvio, ku rencija duos tiktai tiek. 
ris galėtų pavaduoti Auta- kiek yra davus Jaltos kor
iją Janušonį. Bet ir dėl to, ferencija, Francuzija dau- 
neprivalom nusiminti. Dirb- piau pelnys vesdama sava- 
kirii vi-i, gražiai ir sutarti- rankišką politiką. Silpnos ir 
nai, dd musų tėvų krašto .skriaudžiamos tautos links 
n ludos, dėl Lietuvos. Tai i franeuzus, jieškodamos jut 
buv geriaiisis paminklai ve-1 užtarimo ir pagalbos “Trysį

Bet neapleiskime ir kito svarbaus tautai turto 
— GERO REGĖJIMO.

Karo laike, mes dažnai užsimirštame prižiūrė
ti savo akis nuo didelio įtempimo.

Gerovei ir savo parankumui. jūsų vaikų akių 
saugumui neužmirškite keturių paduodamų taisyk
lių-

BOSTON

EDISON

500 GENEROLŲ
I —

COMPANY

Dabar' toks laikas, kada 
generolai nemiršta lovose:apsa-1 - , .. . ,

25c. i savo galtas jie paberta muGudrus
kymai . _

Girtuoklių Gadzinkos, linksmos Į gių laukuose. Berlynas skel- 
dair.os .......................................... 15c.' - - -• - -

Sveikata Ligoniams, knygutė ap
rašo apie 350 vaistažolių .. 

Erodas Boba ir velniškas

r.?.r*
O

1

4. Drt'-k akis patikrinti regu
liariai. Jei akys yra defektuo
tos, regėjimui sali daug padė
ti pritaikinti akiniai.

ateityje galima bus gauti 
bėt.nu elektrikinid dalykų. • - 

daru. Tik iiūr'k kad dratu suve-

elektr.k.n.u kmOaktorium.

LENGVAS RUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kart kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

bia, kad’ nuo šio karo pra
džios Vokietija yra netekus 
jau 500 generolu. Didžiuma 
jų žuvo karo veiksmuose.

25c 
tiltas 
. 35c.

Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. 
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta ................................ .. $1-35
Sapnų Knygelė, atmena sapnus, 

planetas ir kozyrų nukėlimus 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

žvaigždes .................................. 10c.
Virėja-Kepėja, Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja. apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu .................. 25c.

Salemonas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės .......... 25c.
Tūkstantis Naktų ir viena, arabiš

kų istorijų dalis I ...................... 60c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalne

....................................... 20c.
Ko Nori kun. Koughlinas? Nuo

Nevv Yorko iki Berlyno .......... 10c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų. geresnių 

sūrių padarymas, s.; paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

su paveikslais.......... .................... 35c.
Kaistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ....................................... $1.25
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius ........................................... 50c.
kantri Elena graži pasaka 25c. 
Dainų Knygutė apie Pekloj Kan

čias ............................................... 15c.
Istorija Abelna. ."'>0 pusi. $1.50 

ŽOI.ftS ARBATOS FORMOJ _ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.

. Nuo cukrinės ligos .................. 80c.Jie rankiojo Vidurių valytojas ...................... 60c.
r,lzino Ynovat/% Nuo veneriškų ligų ............... $1.20

Skausmingų mėnesi- ių reguliatorius
.................................................  60c.

Nuo dusulio, kosulį" ir mainų
asthmos ..................  60c.

Nuo vandenligės ...................... 60c.
Nuo užsisenėjusio ataro bei hay

fever .......................................... 85c.
Nuo inkstų akmenėl bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reifmati-sų skausmų 60c. 

.Vyriškumo pataisyias ........... 85c.

lų
iki

te-Tiems amerikiečiams 
ko buti vokiečių nelaisvėje 
keliatą mėnesių. Pereitą sa
vaitę Amerikos armija ta
čiau užpuolė kitą belaisvių 
stovyklą Vokietijoje, kur 
buvo 33,000 rusų karo be
laisvių. Stovykla buvo pa
imta taip greitai, kad ne
spėjo pabėgti nei vyriausis 
jos užveizda. Reginys bu
vęs tiesiog baisus. Vienas 
Associated Press žinių a- 
genturos korespondentas 
sako:

“Kovcse užgrūdinti Ame
rikos kareiviai baisėjosi 
tuo, ką jie matė stovykloje. 
Išbadėję rasai belaisviai 
šakalinėmis rankomis grai
bė iš skrynių miltus ir kim
šo į burnas.
nuo žemės visokius maisto 
trupinius. Kiti ėmė nuo že
mės bulves ir žalias valgė. 
Tie žmonės jau nepanašus 
Į žmones — tik kaulai ir 
oda. Musų būrio vadas krei
pėsi į vokietį prižiuiėtoją 
ir klausė: ‘Ar tu noiėtum 
buti šitaip užlaikomas?’ 
Vokietis tik pabalo i’ nei 
žodžio netarė.”

Amerikonai sužinoję, 
kad toje vokiečių stovyklo
je vra mirę net 39.000 rusų 
belaisvių.

Amerikoje laikomi vokie-

PARDAVIMU

Keturi ir pusė akru žemės, mūrinis 
namas su 8 kambariais, miestavas 
vanduo, gazas. elektra, vištininkas, 
daržinė, gražus sodas, prie didelio 
nrudo, gera vieta maudytis ir žu
vauti, vidury miestelio su 800 gy- 
ventjų. yra 2 lietuvių krautuvės, prie 
geležinkelio ir buso linijos, 9 mylios 
nuo Philadelphijos. Dėl senatvės par
siduoda tik už $5,000. I.abai pigiai.

JOHN P. TRAKIMAS. (15) 
Woodbury Heights, N. .1.

PAjiEŠKomiAi
Pajieškau draugų Petro Gaideli 

ir Juozo Kuraičio, su kuriais 1928-9 
metais gyvenau Edmontorie, Kana
doje. Girdėjjau. kad Petras Gaidelis 
dabar gyvena apie Bostoną, o Juo
zas Kuraitis paliko Edmontone. No
rėčiau kad jie atsilieptų, arba kad 
kas kitas malonėtų pranešti man jų 
dabartinį adresa. (17)

PETER LAIMAN.
2238 Caniff, Hamtramck 12. Mich.

Pajieškau brolio J. Jauniskio ir 
pusbrolių A. Musteikio ir N. Bike- 
lio. Visi Tauragnų valsčiaus. Prašau 
atsišaukti arba pranešti.

P. JAUNIŠKIS.
389 Magnus Avė.. Winnipeg Man., 

Canada.

Pajieškau savo dėdžių ir tetulių 
Bliuvų, gyvenančių Jungtinėse Vals
tijose. (16)

P. MIKSIONIš.
20 Grove Avė.. Toronto, Ont., 

Canada.

Karas Europoi
r kitu* pasaalMJei norite iinoti apie karą ir 

(vykiua, Ui skaitykit* MNaujienas**.

*Naujienoew yra pirmas lr didžiausias 
dienraiti* Amerikoje.
Užsiraiykita "Naujienas" liaodien. NauJJeaj 
prenumerata metams Amerikoje (iiimaat Chi-

|), 96.00. Chicagoje Ir Buropoje—99>09k
Tra/an'os. stambiom .............. fiOc.
Kampaias. pakelis .................. 35c.
Plaukų augintojas saugoja jums

nuo pražilimo ...................... 60c.
Nuo nemalonaus b nos kvapo 85c.
Nesišlapink miego*); mas .......... 60c.
Nuo nutukimo, eik ndyn .. . 85c. 
Nuo surūgusio pilv (heart l,urn>

....................................... 85c.
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUK AI PIS. (15)
3.1:* Dsaa SI., Sp« ' •erpert, N. Y.

APSIVEDIMAI
Pajieškau moters ap-įvedimui, ne- 

iaunesnės kaip 50 metų. lw> vaikų. 
Tikėjimas skirtumo nedaro. As < -u 
pasiturintis. 55 n>.-ių amžiauPla
čiau pnrašy-iu lai-ku. Atsakymų 
duosiu kožnai. i |5>

JoE APški,\.
O'i(> akov. .tu- i \ l.i-'.l (*h,o.

Money Order] ar iek] siųskite!

“NAUJIENOS”
\ 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
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Moterius Pasiskaityt
at oiy vpii i nrrr a ornBĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. ICCHELSONIENt.

Jieva Simonaitytė

G r e t e
(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilius Karalius”) i

KELEIVIS,

VĖLIAUSIOS MADOS RANKINUKAI

Čia yra parodyti keli vėliausios mados rankinukų pavyzdžiai. Iš kairės žalios 
odos krepšys: vidun, rudos oligatorio odos modelis; dešinėj, iš auuekio tarbeiė

Knygų Bargenas
Už Puse Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum- 
I pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir 1.1.

Štai čia knygų sąrašas: ’Į'

“Nei girtuoklis, nei vagis, anot jo — ir protinga. Ar 
nei provininks, nei mergi- ji buvo ir turtinga, ar atsi- 
ninks, čystos evangeliškos gabeno ir pinigu, to niekas 
viercs—šiporius Dovis Plo- niekada nepatyrė, 
nis iš Pamario.’’ Jaunoji Plonienė ilgai ne-

šitokį liudijimą pats sau draugavo nei su viena kai- 
išsirašė Grėtės tėvas. myne: aukščiau iškėlęs no-

Tuokart, kada tai atsiti- si vaikščiojo aplink Dovis, 
ko, jis tebebuvo dar jauna -. Na, o senoji Plonienė, pa-!
Jo pirmoji žmona buvo tik klausta, kaip ji sugyvenan-, 
mirusi. Ji mirė prie antrojo ti su ta prašmatniąja jau-! 
vaiko. Palikęs su dviem vai- nąja. vangstydamosi atsa
kais našlys. Plonis pradėjo kydavo:
girtuokliauti. Tai ir atsitik *: —Taip sau, globingai.
vieną kartą, kad jis ėjęs i'; Bet jai nepatiko marti, 
smuklės, kaip vietiniai žmo- Jau tas jos vardas senajai 
nės kad sako, snukiu arda- biaurus: kaip galima krikš- 
mas, name. Bet neparėjęs, o tyti Regina! Regina Štrau- 
įvirtęs Į griovį. Išlipti jirsikė... Nei vardas, nei pa-j 
nebeįstengęs daugiau ir dė! varde nėra žmoniški, negir
to šaukėsi pagalbos. Ar i - dėti, ir stačiai kvailai jie 
gai jis šukavo — kas paša-f tariasi. Lyg ir vokiška, oi 
kys, tik parvažiuodamas i ; nevokiška. Bet ką tu, žmo-j 
turgaus kažkuris žvejys jijgau, visa supaisysi.
pastebėjęs. Senoji Plonienė atsiminė,__________________

—Ko tu čia šūkauji? - -(kad ji apie piimają sunaus , . , . ,
paklausęs šposininkas žve- pačią buvo lvg ir perdaug - US1 . ski\'rna>
jjys. paskalų paleidusi. Ją grau- nas visokių drabužių, taijzi. _

—Ar tu nematai, kad aš žė sąžinė, kad ji šį tą pa- negalinti dabai pumaj ruksu, ugnis pilas,
griovy esu, ar girtas esi?— pasakojusi, kas ne visai a-

Karo Laukuose

AB BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vaaoena, kaa visų
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- ‘BYLA 
bar yra? Kaip iš Nojaus keimvnoa ‘
Kalėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

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

tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai

DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS. 

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 

. . .... ..-r .jr ... , kunigo pakurstyti brostvininkai ui-
įr aiškiai isdestvti . šitam veikale, puolį juos jr žiauriai sumušė. Socia- 
Knyga be galo įdomi Kas žodis-tai listai ;škėlė užpUolikams bylų, kuri 
faktas; kas sakmys-tai naujas ta- j, šioj knygutėj aprašyta? su vi- 
mgų argumentas griūva. Mokslas ir teismJ0 „įtrdais įr liudininkų

parodymais. Kaina ................... 26c.mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina Me.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

pykęs Plonis. titiko tikrenybę. Tokia blo-
—Tad lipk lauk. — pata- ga tikrai jau nebuvo piimo- 

ręs kaimynas. ji. Ji mokėjo ir kiaules nu-
—Ar nematai, kokie auk- šerti, nupenėti, ir veršius 

šti krantai? Aš negaliu vie- pagirdyti. Ji mokėjo ir tau- 
nas išlipti. pyti- Ji parduodavo žuvį

—Ar manai, kad ir aš at- turgaus aikštėje atsistojusi, 
eisiu pas tave atsigulti? Bet jei šunį karti nori, tai 

—Ar padėsi man išlipti.’ir virvę randi. Dėl to ir se- 
ve! — ėmęs nekantrauti noji Plonienė rado visokių
Plonis. 1 priekabių. Bet jei ji butų

=Kas tu esi? — norėjęs žinojusi, kad marti taip 
žinoti nepažįstamasis gelbė- greit numirs, ji nebūtų nie- 
tojas. o griovy gulintysis iš- ko blogo plepėjusi. Ir dak- 
kilmingai pareiškęs: tarą tepargabeno sūnūs tik

—Nei girtuoklis, nei va-[trumpai prieš mirštant... 
gis, nei provininks, nei mer- Bet toliau galvoti Plonienė 
gininks, čvstos evang?liškos, nebedrįsta. Ji atsimena,
vieros — šiporius Dovis Plo- kaip tuokart piktai į ją pa- 
nis iš Pamario. žiurėjo daktaras, pareikšda-

Pilvus susiėmę tuokart mas: “Zu spaet!” Šiurpu- 
juokėsi pamariškiai. Buvęs lys ją paėmė, bet čia ne jos 
šitas įvykis ir net laikraš- kaltė, tai tik Dievo valia.
čiuose. Atsiradę šposininkų. 'galvojo senė. 
kurie dainą sueiliavo jo gar-. Iš sudirbtųjų, supleišėju- 
bei: šių Reginos rankų ir dide

Nei girtuoklis, nei vagis... Iio jos stropumo kaimynai 
spėliojo, kad ji busianti tik
rai biednų tėvų vaikas. O 
rasi net kokia našlaitė. Iš 
jos tarmės buvo galima 
spręsti ją esant gimus ir 
vargus kur nors Lankoj. 
Taip pat ir drabužiai leido

puoštis?
Bet atsirado ir tokių, ku

rie sakė, kad tai ne ti -sa ir 
jokiu budu nesą galim:.: 
pirmoji Plonienė buvusi 
maža ir stora, o šitoji yra 
aukšta ir laiba.

Veržias aukštyn kamuoliais; 
Dreba žemė, verkia šilas, 
Dangus niauktas debesiais-

Krinta bombos, plyšta plienas, 
Kaip perkūnai, kaip griausmai; 
Kjva tęsiąs naktis, dienas.

O kas, kas, jaunoji I;. -'Girdis Šauksmai ;r keiksmai... 
nienė pasidarė pirmos rū
šies Žvejytė. Saulė šviesi temt pradėjo,

Bet jos vienintelė dukre- Vėjas staugia viesulais;
lė Grėtė neapkentė žvejų Gūdžiai kulkos zvimbė, skrėjo 

Pi v Ariamos baisiais trenk amai <.

Dovis Plonis pyko. skau
džiai atkeršyti žadėjo. Bet 
kam atkeršyti, nežinojo. 
Tas, kuris jį iš vandens tuo
kart išvilko, nepasisakė 
jam, kas jis toks. O daine
lę dainavo jau kiekvienas
vaikas, kaime. Juo Plonis j suprasti ją esant iš ten pat 
jaugiau erzinosi, juo dau-. arba bent iš Tilžės krašto, 
giau juokėsi kaimynai. Jos sijonai, kad ir austi

niai, bet kitoniškai pasiūti, 
kaži kaip... taip žemaitiš-Reikėjo kantrybės, kol 

nusibos liežuviams loti. Pa
galiau atėjo laikas Ploniui 
iš naujo vesti. Tačiau kai-

kai. Priešaky siaurai anti- 
tempti. užpakaly keturios

mynystėje nesirado nei vie-jal. ten šliūžes
nos mergelės, kuri butų no- aukštai pastatytais pečiais,
rėjusi tekėti už apdainuoto- P°. >ma]<ru. pmikimais išta

ri- nn«nniai su ziivips kan-jo našlio
Plonis metė gėręs ir ru

kęs, tik nuo primkės nega

tais, pašoniai su žuvies kau 
liukais ištampyti — reiškia, 
vokiškai pasiūtos. Plaukus

Įėjo atsisakvti. Mat. buvęs! Odeliu kuodu su-
jureivis. Jis pasidirbdino Į su?tus- Skrybėlės ji nede- 
naują laivą — kas pama-i?eJo; ° Renetą. Bet ant to 
riškiuose tikra naujienaku°dc aprišta ir ant puses 
pamariškiai tenkinasi lai- galvos atsmaukta skepeta, 
vais ir valtimis, kuriuos atrodė vis dėlto kitoniškai 
jiems primiršta tėvai. - lr svetima pamanskiams. 
Laivas kainavo daug pini- Jaunoji Plonienė greit 
gų. Stropiai pradėjo jis žve- stengėsi prisitaikyti pama- 
joti, vyko su žuvim į mies- riškių moterims. Pirmiausia 
tą ir kitas turgavietes. Jis plaukus ji ėmė pinti į dvi 
apsitvarkė ūkį ir ėmė, kiek kasas ir dėti ant galvos. Ji 
aplinkybės leido, tikrai pa- turėjo pavydėtinai gražius 
vyzd ingai gyventi. plaukus.

Bet Dovis Plonis vistiek Bet pamariškiai negalėjo 
liko pašaipos objektu. iš dyvų išeiti: jie dar ne

vieną vasarą išplaukė iis buvo matę moters, kuri iš 
naujuoju laivu šienauti. Jo1 vokietės — tokia jie skaitė
pieva buvo Karklėje. Ilgai Reginą — verstini lietuve, 
jis negrįžo. Jau žmonės pra Regina, nekreipdama do- 
dėjo skilbčioti jį dingus, mės į ištysusius iš nustebi- 
Bet jis nedingo. Jis sugrįžo mc pamariškių veidus, pra-

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

drugiai kritikuoja Romos Katalikų sjmdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
baznycios autoritetų ir faktais paro- Lūs, Ui perskaityk šitų knygelę, 
do, kad jis nera joks Kristaus vie- Kalba labai lengva. Knyga protau- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 jantiems darbininkams r.eapkai-

nuojama. Kaina .......................... 25c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI-

STATYDAVO SAU ŽEMĘ SOCIALIZMO TEORIJA.
Labai įdomus senovės filosofų da-. «- .__ . . .....

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Parodo, kaip iki šiol keitėsi
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo- draugijos formos, ir kodėl turės buti 
ksl'as arba Kaip Atsiraito Kalbos.” kapitalizmas. Kama 2oc.

4Porp^iz- Aleksa 10c DfiLKO REIKIA žmogui
..........................................................GERT IR VALGYT?

.. , .. . Valgyt ir gert reikia dėl to, kad\VrJ<nin<rTrtnn t Tragedija trijuose aktuose. Vei- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 1h asb mgtono, ka*sj>e«tato ^nužudymų caro^Alek- Bet dėl k<?_ norisi?Dėl ko be valgio

750.000 KAREIVIU 
ĮPĖDINIŲ”

Karo Informacijų Biuras
praneša _ ... w
kad per du paskutinius me- į"?ndro IL. Labai puikus ir nesun- žmo^ silpsta?*Tr dėlko riejms'mlb 

l. «-AAAA . -T i • kial scen°l perstatomas veikalas. Is gtas duoda daugiau sDėku kitas ma- tus loO.OOO moterėlių, kurių viso reikalaujamos tik 2» ypatos. Žiau? Dėlk?žmogui reikia cukraus, 
vyrai tarnauja armijoj, SU- b0- Boston> .......-&c- druskos ir lutų panašių dalykų? Ko-
silmikė m n no k urbki ir n— TimKic 'dėl jam reikia riebalų, šituos klausi*bliaUKe jau po KUUIK!. ll a- TABAKAS. mus suprasi tiktai iš šios knygutės,
pie 200,000 moterų dar lau- KalP Jis Žmonėms kenkia. Liau- Parašė D-ras G-mu< Kaina .. 15c. 
kia tokių “įpėdinių.'’ p«?i *■ "daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- KUNIGŲ CELIBATAS, 

rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
................. 25c. i Si knygelė parodo, kodėl Romos 

i popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

Vieno akto vaizdelis ir monolo- T08 pasekmes ir donskas dvasiškijos 
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- . S.” knyga ture?-ų Per‘
tuvaitė. So. Boston, Mass. k“kv5.en*’ »

------------ mu — ssal 09 irv jaunikaitis, kūne geidžia, kad ją mo-
Ciciliia* __ Kain mudu Į*”’ ........................ * ' terįs, dukterįs ir mylimosios ’iepa-LlClllja. Adip mUdU, “SALOMĖJA” pultų į tokių kunigų globų. Farašė

kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su-

JUOKAI.
Tada bus visko

l»09 m., pusi. 63.
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Uit IU.., fcV,
sitaikinti siporia\imui. Nic- , q-i , • . - -i f—gn,u,.
kad ji nemanė vvkti drauge "Gelbėk!”—girdisi—vaitoja — oiivestruK, apsivesim, tai as Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- n“”:,2??'E^?7ns€lj1 D' 8

Ti npanąaknm- : Tl-okit mirti man ort-iZ-aiKf” ’dalmsiuos SU tavim Visais nui galva. Drama viename akte, pa- 0 Ferdinand de Samcgitia.Jl neap^akom..! D,.ok,t m.rt, man gre,e.aU.,. liu(1esiafe pytojo. .................................. »
Silvestras: - Mano mie- 2~' KODĖL Aš NETIKIU

loji, kad aš jokių vargu nei ;rba g',iubinž Ekilmė. vieno ak- 1 DIEV4? 
i liūdesių neturiu.

Cicilija: — Juk aš sakau, 
tuomet, kai apsivesim.

trvvpnimo e.--------- Ji negalėjo cri

į manas, 
bijojo vandenų.

25c.
Ir . umiršta... Kiti stoja.—

. . Auku krinta dar daugiaus..Šiandien ji jau devynn -
likos metų Tėvas Plonis s: -,„rasko kunus „aionė,. 
ko, kad Jl beveik tekia h! . V[jrtįs temdo jjems akis; 
esanti graži, kaip jos mot- tvljai d žmon4s 
na kad buvusi. Bet tok-.j Jau <!a’ugiaus įebeatgis.. 
didžių kasų. kaip motin;.
Grėtė neturi. Motino?- ak v > medžiai nudraskyti,
ir šiandien tebera skaidriai p u, ianll.žydrios, bet Grėtės via pi nuSt'rt

T.1^ Gretes ranko> ei, - {jU(Įnaj žiuri ant kapu... 
žios, ilgos ir siauros.

—Tavo pirštai pianinui Ant kapų... nepalaidotų,— 
skambinti. — sakydavo Pl< - Nesupiltų iš smėlių, 
nienė ir atsidusdavo. 1 ėv; - Nei apverktų, apraudotų 
Plonis į tai tik pasišypso- -
vo ir atsakydavo:

—Kada pradės eiti dra: - 
ge žvejoti, su kurniniai- 
tinklais pas Ventės Ra... 
tada įgaus ir stipresnes ra - 
Las.

Bet Grėtė nenorėjo n: 
pianinu skambinti, nei žve
joti. Ji svajojo buti ūkini? - 
kė, toli toli nuo marių

z džiais ašarų gailių.-.

Verkta dangus—širdį gelia— 
:;a:sus tokis reginys...
Temti pradeda povaliai, 
Tamsa nušviečia ugnis...

R. ž.

žvejybos. -Ji norėjo ture 
gražų vyrą ūkininką. :■ 
neturi barzdos ir neaL: ; 
da pasenusia žuvim, 
rėjo turėti daug šeimy: 
didelę bandą, gražių a 
tvartus pilnus kiaulių i: 
mą pilną vištų. Ant 
turi skraidyti baland; d 
aukščiausiame ir arei;, 
me prie namu medy i < 
buti gandro lizdas.

Prie trobos turi bu;: • 
delis sodas, pilnas < • • 
kriaušių, vyšnių, s:rbe‘' 
agrastų, aviečių. Prie i : 
galo turi buti gėlių ež' -.

O ji — ūkininkė 
rėš tvarkos, dirbs. ravė-. 
laistys. Niekur niekas 
kvepės žuvim, nei mar . 
nei valčių nesimatys.

Tokią Grėtė Plonikė iš
svajojo savo ateitį...

Svajonė
Sėsiu į laivą 
Padeimantuotą, 
Plauksiu per erdvę 
Neišmatuotą.
Etero jurų 
Laivas auksinis 
Supamas irsis 
Linkui Aušrinės.
Ten prisikynęs 
Laimės spindulių, 
Gryšiu pasaulin 
Gelbėt varguolių.

Janonis.

NEI PATS DIEVAS 
NEIŠKLAUSO

to farsas, labai juokingas ir geras Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
perstatymui. Kaina .................... 15c. “«Rah tikėti. Pilna argumentų, kurių

nesumus joks jėzuitas. Kaina toa
DĖL PINIGŲ knygutės ....................................... 20c.

Trijų aktų ir septynių scenų dra
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. KURGI VISA TAI NYKSTA? 

________ Večkys. Kaina ............................ 35c. Kur nyk8ta visj tte lobiai, kuriuo*
Mpčkci D.nG-j ■ • ki, v; KARĖS NUOTAKOS žmonės kuria per amžius? šį intri-
-UesKfel lOlOjcis-.  -JAU VI- v;enn oVfz, dnm. Sujojanti politiskai-ekonomiską kiau-

sa valanda, .kaip tamsta į jjggSSUSSSi
mane žiopsai. Kodėl nepa- rooteni “tanų. Kain> .......................  10e_
mėgini pats žuvauti? ____ ’ ...........................  z

Žiopsotojas •— Aš netu- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. BIBLIJA SATYROJE
riu tiek kanGvh-dt <ėdėti ir id?miLkS«’rt5 Tai Biblijos pašaipa. I Kanadų to*1U neh KanjVD^S seaetl ir klausimu Jų turėtų persk*,tyt, klek- knygos neįsileidžia.llbai juokinga su 
laukti kol KUS užsikabins... _^ara*€ SIU puikiais paveikslais, perstatan-

- . fiais įvairius nuotikius nuo prieš su-
10c. tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris

taus. įgijęs šių knygą niekas nesigaL 
ės. 382 puslapiai. Kaina .... 91.00

Nuolatos meldžiu pas Dievą, 
Kad sutvertų jis man Jievą, 
Margarytą ar Barborą 
Ir suvestu mus į porą.
Bet, bet, bet, pliko ir sauso 
Nei pats Dievas neišklauso.

APIE MARGARINĄ

Nekantrus žmogus

PAS BUČERI
E. Vandervelde, verte Vardunas. 
Kaina

—Bučeri, pasverk man 
tuos kaulus, kad loska,—pa
prašė moteris, atėjusi krau
tuvėn.

—Lygiai trys svarai. 45 
centai. Ar suvynioti?

—Taip. suvyniok. Bet aš 
tau pasakysiu, kad tie kau
lai via iš tos mėsos, ka tu 
vakar man pardavei po 45 
centus už svarą ir sumalei. 
Ir da 15 pointų paėmei... 
Sukčius, apgavikas!

Pekla
BKO&IURA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS. 

PanU
A. M. METELIONIS.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

lės. 382 puslapiai. Kama

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

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

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo-
Sir deklamacijų. Visokios tetnoe:

rbininkiškos, revoliucionicriškoe, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geroe. 
Tinka visokiems apvaikščiojimaias, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

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

uiaitikintis Vyras; (2) žydinti Giria;

S Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
dą kaip žmonės paikai tiki į viso- 

prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

Kunigai gųadina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima • 
kiekvienų išgelbit nuo 
amžino kančių pragaro 
liepsnos*. Bet Mos kny
gos autorius parodo, tad 
visa tai yra melas ir ap-

Mėsai ir riebalams
Raudonos stampos T5, 

U5, V5, W5 ir X5 pasibai-j 
gia balandžio 28 dieną. Y5 
ir Z5 galioja iki birželio 2.

Raudonos stampos su 2-ru 
numeriu nuo A iki J2 galio
ja per visą šitą ir ateinantį 
mėnesį.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

Mėlynos stampos C2. D2, 
E2, F2 ir G2 pasibaigs ba
landžio 28 dieną.. Suvarto
ki jas kol tebegalioja.

Cukraus stampa
No. 35 pasibaigs birželio

Jisai
kad toj ristoj, kar Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pakis, dabar!

' ga. Ir pridttaa 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina » cmtsL

•M BBOADWAT,
BO. BOSTON, MASS-

Taipgi ir pu 
A. M. MKTBU0N1 1

TM Navp Avohh,
Drirrit, Niek.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM

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

Massachusetts legislatu-
* i * >ai buvo pasiūlytas bilius, 2 dieną,
ir parsivežė ne tik valtį, pil- dėjo rengtis visiškai lietu- žlugte. Iš kaimo atėjo i - kad vietoj sviesto viešbu- Čeverykams
ną šieno, bet ir jauną žmo- viskai................................... Ina skalbėja padėti. P> čiuose ir valgyklose butų Stampos su orlaiviai Nr
n#- - m • - v - liežuviai žinojo prie baldžių stovi trys motei : duodamas margarinas. Le- 1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny-

Jaunoji Ploniene buvo žastį ir ėmė šaipytis, girdi,Į Grėtė, tarnaitė ir Mački - tdslatura tą bilių atmetė,1 gutės geros neribotam lai- 
ne tik jauna, daili, bet — pirmoji Dovio žmona pali- nė. (Bus daugiam bet vėliau priėmė. i kui.

Šiandien pas Ploni

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 2fic.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėnmai atsiliepia jų val
kams. Kas yra arba tikis, kada nors 
buti kūdikių tėvais, burnai turėtų 
oersktityti šitų knygutę. Kaina 10c. 
“Keleivis," 636 Broa<Jway, 

Sooth Boston, Mas*. __
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Lietuviai Dalyvauja Ben
droj Drabužių Rinkliavoj

KĮ^ĮVĮ&SGEOSTON;
VISKO PO BISKJi sukis, kuriuo eidami surin- 

■ kome ketviitadalj miliono 
'svarų rūbų: “You Spare/ —
They Wear.” Šis musų šu- I r’-~- stat” r Jnin- 

: kis. drauge su kitais, davė kai. kr.rie mete da: >ą ir ap- 
į United Clothing Colleetion : skelbė streiką, i.rą savai- 
vedėjams minti priimti ši-įtę buvo perkęri: i

' ^aro re~ stract i iriusę. Tos 
k k sės r gistrar. pirmiau
sia imami arrrri

Visam karo paliestam pa-i Labai svarbu, kad BALF i toki suki: 
šauliui nepaprastai trūksta' skyriai, visuomenė ir veikė- “What Can You Spare 
drabužių. Nėra net priemo-Ijat gražiai pasižymėtų šia- That They Can Wear?” 
nių drabužiams gaminti J-jme darha. Lietuviai prašc-į šiuo Šukiu tikimasi pa-
vairių tautų šalpos fondų 
vajai drabužiams rinkti A- 
merikoj pasibaigė kovo 31 
d., o balandžio 1 d. pradė
ta drabužius rinkti visiems 
nuo kare nukentėjusiems.
Šis vajus yra žinomas kaip 
United National Clothing
Colleetion. Jame dalyvauja siųsti. Drabužiams' krauti ir 

50 pašalpos įstaigų, tarp palaikyti bus reikalingi san-

mi imtis iniciatyvos: ne tik,skatinti kiekvieną rinkti ru- Gen. Amolc reikalauja.
patiems stoti darban, bet ii, bus karo sunaikintiems, mi
kitų tautybių Įvairių grupių vai gintiems žmonėms, 
žmones kviesti bendram BALF Valdyba.
darbui. ' !-----------------

Krautuvininkai ir dirbtu-1 f,' I į A ĮSf' I
vių savininkai prašomi pa-t. 
taupyti dėžių drabužiams! AlnAKlUAL

kad po karo Amt ika turė
tų stiprią oro apsaugą. nes 
sekantis karas prasidėsiąs 
Amerikos užpuolimu iš cro

per
jų ir Bendrasai Amerikos 
Lietuvių Pašalpos Fondas— 
United Lithuanian Reliel 
Fund of America.

Vajui vadovauti prezid. 
Rooseveltas pakvietė pagar
sėjusi pramonininką Henry 
J. Kaiser, kuriam talkinin
kauja Jungtinių Tautų Pa 
šalpos ir Atsistatymo Admi
nistracija—UNRRA

‘ Keleivio’ skaitytojui.
dėliai. BALF sandėlis, i oi i paprastai y-
Grand St., Brooklyn 11, N 
Y., taip pat bus naudoja

Septinta* PmlajZc

HUNGARY
Juodos rodyklės iš kairės parodo aliantų ofensyvo kryptį Vokietijoj. Pilkas 

plotas parodo vokiečių kontroliuojamą teritoriją. Bet dabar tas {įlotas jau žy
miai susiaurėjo. Cologne, Coblenz, Frankfurt Manheim, Fulda ir Kassel jau a- 
merikiečių rankose. Anglai jau nebetoli nuo Hanoverio. Nuo Kasselio ir Hano
verio jau nebetoli Berlynas.

mas šiam dideliam darbui.

Kaip rubus rinkti

Reikia 150,000,000 svarų 
drapanų

Rūbams rinkti reikia su
organizuoti darbuotojų gru
pę, įsteigti rinkimo stotį ir 
eiti per namus rūbų rinkti, 
pasidalinus blokais, gatvė
mis, apylinkėmis. Kiekvie-

ra prie viesulų ligoninių.
! Galima tuo reikalu kreiptis 

į U. S. Public Health Ser
vice, Out-Patient Office, 
Custom House. Bostone. Bet 
šitokiam reikale gali patar
nauti ir kiekvienas sąžinin
gas gydytojas, nereikia jieš
koti nei Kongreso skiltais 
pinigais užlaikomų klinikų.
O j igu privačiais gydyto
jais tamsta nepasitiki, nu
važiuokit į City Hospital

Vienas jurininką papasa
kojo, kad pustrečių metų at
gal vokiečiai nugandinę vi
są Amerikos laivų konvo
jų, vežusį rusams į Mur
manską karo pagalbą. Ang
lų karo laivai, kurie tą kon
vojų lydėję, visi pabėgę, 
kai pasirodė vokiečių orlai
viai ir submarinos. Iš viso 
žuvę 34 Amerikos laivai.
Britų laivyno ministerija " " ' '
sako, kad ji tokio atsitikimo silaikyti nuo bet kokių pra- siuntinys sudarytas iš 78,- pašalpos ten siųsti, 
nežinanti. nešimų spaudoje apie savo 500 svarų sulinktų drabu- Kovo mėnesy taip pat su

veiktą. BALF vadovybė, vi- žiu, per 2,000 porų batų. sitarta su kenčiantiems lie-

Amerikoj per šį vajų už
sibrėžta surinkti dėvėtų rū
bų 150 milionų svarų. Nori
ma aprengti 125 milionus 
žmonių, kurių tarpe 30 mi
lionų vaikų. Šiuo reikalu 
kalbėdamas Kongrese prez.j 
Rooseveltas pabrėžė, kad ■ 
karo paliestuose kraštuose, 
dėl drabužių stokos, žūsta 
beveik tiek žmonių, kiek jų 
miršta nuo bado. Vienintelė 
priemonė drabužiams dabar 
gauti yra iš Amerikos gera
širdžių žnlonių.

Vajaus metu surinktieji 
drabužiai bus siunčiami ne
mokamai ten, kur jų pir
miausia reikia. Renkant 
drabužius nebus žymima, 
kuriai valstybei tie drabu
žiai skiriami. Drabužių rei
kia įvairiausių, ypač megs- 
tinių. Prašoma duoti iš
skalbtus, išvalytus drabu
žius. Prosyti nereikia. Pa
geidaujama ir medžiagų.

noms penkioms grupėms _. . , .
patartina turėti vieną kapi- Dispensnrj ?? . tenai £ausi 
toną. Trokai arba automobi- vlpkjL ko reikia, 
liai galėtų pagelbėti. Apie
tai, kaip manote rubus sa
vo apylinkėj rinkti, svarbu 
paskelbti iš anksto, bent dvi 
dienas prieš rūbų rinkimą.

Lietuvių diena bal. 23

S. Mickevičiui. — Pata- 
riam draugui kreiptis į arti
miausį Sočiai Security ofi
są šituo reikalu. Už prenu
meratą ačiū.

Zofijai Dambrauskaitei.
Į —Ačiū už gražius linkėji- 
! mus ir už prenumeratą.

Kiekvienai tautybei pa- •*: Dulkai. — Draugas
tartina ruošti savo dieną. ;akal4.Pes^’ .ka^ f1® apgavr 
Lietuviams parinkta balan- kal šienauja pimpis. Bet 
džio 23. Ta diena visai ar- įmones nebūtų tokie
ti San Francisco konferen- lengvatiniai, tai tie mulkin-
cijos. Netenka nei aiškinti. į ,Tsl^n.autb
kaip svarbu priminti koį^? trirublę Maikis su
plačiausia, kad yra tokia Te\u siunčia dideli aciu.

' ' - - - K. Lavėnui. — Ačiū užvalstybė, kaip karo sunai
kinta ir pagalbos reikalinga 
Lietuva. Apie tai bus ne
trukus plačiau pranešta.

Kaip drabužiai renkami

Gen. Eisenhovrer sako, sada artimai ir lojaliai veik- 16,000 dol. vertės medika- 
kad į vakarus nuo Reino dama tiek su National War mentų ir vitaminų, ir arti 
sunaikinta dau? vokiečių, Fund, tiek su President s 4,000 dol. vertės mediciniš- 
nes per Reino upę jie nega- War Relief Control Board,
Įėjo pabėgti. Reinas plaukia laikėsi tos tvarkos, kuri yra 
iš Šveicarijos per vidun Vo- taikoma visoms panašaus 
kietijos į Olandiją ir čia iš-pobūdžio organizacijoms, 
silieja į jurą. IR. BALF pašaipa

nuo karo nukentėjusius lie
BALF surinkti dra- tuvius pasiekdavo tik pini-
bužiai jau siunčiami ^škota kelių ir būdų, 

* kad butų galima juos pa-
... T _. . siekti ir kitokia pagalbos

Jie eis lietuviams Lietuvoje 
ir kitose šalyse

Ryšium su buvusio kovo 
mėnesyje Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajum, visos 
pašalpos organizacijos, pri
klausančios Tautiniam Ka
ro Fondui (National War

prenumeratą ir už pakvie- Fund), buvo .paprašytos sū

rūšimi, kaip drabužiais, 
vaistais ir mediciniškais in
strumentais.

National War Fund ir 
President’s War Relief Con 
trol Board vadovybėms pa
tariant ir pritariant, paruoš
tas pirmasis pašalpos siun
tinys tiesiog į Lietuvą, šis

rimą i svečius.
lJICUiiubbui.

tuviams palankiomis pašal
pos organizacijomis — A- 
merican Relief for Italy ir

kų instrumentų. Šis siunti- American Relief for France, 
nys Lietuvos žmonėms siun- Šios didelės organizacijos 
čiamas per Russian War! sutiko persiųsti BALF siun- 
Relief, kurio vadovybė yra tinius (drabužių, vaistų, ba- 
užtikrinusi, kad siuntinys tų) lietuviams tremtiniams 
pasieks Lietuvą ir jcs civi- bei pabėgėliams Italijoje ir 
liūs gyventojus. Francuzijoje. į abi šalis

i siuntiniai jau paruošti, tik
Turimomis žiniomis, dra

bužiai ir batai jau yra gero
kai kelyje į Lietuvą. Vaistai 
ir instrumentai laukia iš
siuntimo eilės. Kitokio ke
lio siųsti pašalpą Lietuvon

laukiama žinios, kada jie 
galės išplaukti tiesiog į sa
vo paskyrimo vietas.

Vedami
Amerikos

pasitarimai su 
Raud. Krvžium

šiuo metu nėra. Šis pirmas *f su Švedijos Raud. Krvž.
dėl pristatymo pašalpos 
siuntinių lietuviams pabėgė
liams Švedijoje.

BALF Valdyba.

siuntinys yra bandomasis 
Kai bus gauta žinių, kad 
siuntinys saugiai pasiekė 
Lietuvos žmones, tada vėl 
bus daromi žygiai daugiau

iv B • iV B
nešimą apie užmuštus lietu
vius suvartojome. Paminėsi
me ir lapelį. Ačiū kad pri- 
siuntėt.

Šitame darbe yra pasiža- ^ranVk ??u‘
dėję dirbti 698,132 apvlin- Jla? 8'e‘tal, supūdyti žalius 
kių komitetai su 93,975,322 kelmus, kad tuojau butų ga- 
nariais. Dirbs 28 tikybinės l*,ma s<xhnti, mes ne-
jstaigos, 19 nacionaliu ap-izln?m- Moore s Lniversal 
tarnavimo įstaigų. 4 darbo!-Risiant duoda šitokių 
unijos, 4 ūkininkų sąjungos.• Pai-a! lml4 kelmams naikin- 
Didžiausis organizuotas vie- t,: rudens įsgięzk eoliniu 
netas, atstovaująs 15,844,-l87ąztu apie 18 colių gilumo

Milžiniškas darbas — mil
žiniška talka

Drabužių rinkimas orga
nizuojamas miestų apylin
kėmis. Kiekvienoj apylinkė
je bus centrelis. sudarytas 
iš įvairių organizacijų. To-! 494 narius,
dėl BALF ir jam talkinin 
kaujančių organizacijų sky
riai bei veikėjai prašomi 

ącentreliuose dalyvauti ir 
įveikti.

Vadov&ukim darbui

- Bendram tikslui dirbda
mi. lietuviai amerikiečiai 
dalyvaus kilniame darbe, 
'kurio vaisiais naudosis ir 
lietuvių tauta. Savo patyri
mu mes galėsime duoti gy
vų pavyzdžių kitiems, o iš 
kitų patys pasimokysime.

Pra_X X C» —

tai moterų or- sk.vlę kelmo vidury, įberk 1 
Fratemalės or- salieras pripilk van-

dens ir kuolu skylę užkalk;ganizacijos 
ganizacijos seka su 15.235,- 
607 nariais. Organizuotų 
darbininkų unijos duos 13,- 
646,000 žmonių.

BALF talka {vertinama

Iš pakviestųjų prie šio 
darbo organizacijų, musų 
BALF buvo viena pirmųjų. 
Matysite, girdėsite ir skai
tysite daug šukių. Jų prire 
komenduota, atsiųsta šim
tai. Pateiktas ir musų. 
BALF, jau išpopuliarintas

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 valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra pbdalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublita ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais’ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.................................................... $1.00

KELEIVIS
630 Broadway, So. BtmliMi. Mas*.

. JE-.- . t* "Jl ——y — *4^5 ......

pavasarį kuolą ištrauk, pri
pilk kerosino ir uždek; Kel
mas išdegs su visom šak
nim. Kitas būdas toks: iš 
rudens išgręžk vidury kel
mo 10 colių gilumo skylę, 
įpilk pusę svaro vitriolio ir 
užkalk. Pavasarį kelmas 
bus taip supuvęs, kad jį- 
lengva bus išlupti. Bet visa1 
tai patariama daryti iš ru
dens. Jei draugas nori pa
šalinti kelmus tuojau, tai ši
tie chemiški procesai netiks. 
Turi lupti juos mechanišku 
budu: šaknis aplinkui at
kasti ir nukapoti, paskui 
prikabinti traktorių ir iš
lupti. nelyginant, kaip den- 
tistas lupa dantis.

S. Savickui. — Taip, $3 
gavom ir labai ačiū už tai. 
Iki kurio laiko draugo pre
numerata apmokėta, drau-, 
gas gali matyti iš tų skait-j 
menų. kurie stovi gale drau-! 
go pavardės ant laikraščio.’ 
Tenai yra pažymėta 14-6. 
Tai reiškia, kad prenumera
ta yra užmokėta iki 14-to 
“Keleivio” numerio, 1946 
metų.

P. R. — Turime anglų 
kalbos žodyną, kuris kai-, 
nuoja $16; turim anglų kal
bos ran k ved Į už $1.75 ir 
Lengvą Budą Išmokti Ang
liškai už 35c. Bet laiškų an
gliukai tamsta negalėsite iš 
jų rašyti. $3.00 už prenume
ratą gavom—ačiū!

J. M. Lukauskui. — Už 
rašinius ačiū. Rodos, kad 
prie progos galėsime visus 
sunaudoti. Už prenumeratą 
ačiū. '

★

★

'Mes dirbam 
kad jumis apsaugot'

V engiant nelaimių karo metu įgyta naujų pa
tyrimu. kurie gali buti panaudoti kuriant sauges
nį ir tikresnį pasaulį, šitoje programoje apdrauda 
turi didelės atsakomybės.

Liberty Mutual “dirba kad jumis apsaugoti”— 
nes parodo visuomenei r.r pobcyholderiams prak
tišką būdą kaip tirti nelaimių priežastį namuose, 
ant kelio ir prie jūsų kasdieninio darbo bei užsiė
mimo, ir nurodydama kaip jų išvengti... talkinin
kaujant su biznio vedėjais šalinti nelaimes kur tik 
žmonės dirba. . < \ ****•

Kada atsitinka neišvengiama nelaimė, Liberty 
Mutual “dirba kad jumis apsaugoti” nuo jos pa
sekmių. Jeigu jus turit namą ar karą. mes apsau- 
gosim jus, kad neprarastumėt nei namo nei sutau- 
pų... mes tuoj atlyginsim jums už turtą tinkamą 
kainą... mes apsaugosime jumis nuo rūpesčio iš- 
pildydami jūsų atsakomybę sužeistiems... apsau
gosime jumis nuo suktų ir perdidelių jieškinių.

Jeigu jus dirbat biznio įstaigoj apsidraudusioj 
pas Liberty Mutual ir pasitaikys prie darbo susi
žeisti. jus gausit geriausią medicinos ir chirurgi
jos priežiūrą, kad grąžintų jums normalų gyveni
mą... mes atlyginsim greitai ir teisingai už jūsų 
susižeidimą.

Todėl jums yra svarbu peržiūrėt finansinę at
skaitą ką telpa iš dešinės. Ji parodo, kad mes tu
rim pakankamai atsargos jus apsaugot... kad mes 
turim šaltinių dirbti saugesnei ateičiai.

LIBERTY
INSUKANCE COMPANY 

WOMt oV»K F UOSTOM

FINANSINĖ ATSKAITA

Gruodžio 31, 1944

AKTYVAS
TOVBŠTMENTAI:

J. V. Valdžios Vertybės . .
Public Utility ir kiti Bonai 
Paprasti ir Vyresni šėrai . 
J4usų Ofi^o Namas. .

vist-. iMvIštmentai . . .
Pinigai Ofisuose, Bankuose ir Trus

to ; Kompanijose.......................
Kolektuo jamos Premijos (Net) — 

Ne per 90 dienų, išskyrus tik 
tų $171,358.01 sulig Compre- 
hensive Ratine Planą .Jungtinių 
Valstijų Valdžios projektuos .

Užaugęs Ivestmentų Nuošimtis 
Grįžtamoji Apdrauda . . . .

VISO AKTYVO YRA

S Y V A S

$101,503,138.00
13,921.157.46
4,834.339.00
2.323,708.70

$128,642,342.86

11.270,051.03

4,843,012.39 
420.273.02 
80.078.31

$145,201,757.01

skiriama
nelaimes

P A
ATSARGOS DĖL:

Apdraudos Nuostolių: 
išmokėt už įvykusias
bet da neišmokėta .... 

Premijos kol kas neprinokusios 
Dividentai ant polisų pasibaigusių

1944 mėtis................................
Taksai mokėtini 1945 m. .
Užaugę ekspensai, visokios skolos 

ir $1,600,000 atidėta naujiems 
automobiliam, ofisų įrengimui ir 
kitom lėšom po karo .

Rezervą polisų dividentams skirta 
Rezervą tnvestmentų Svyravimui 
Rezervą kitiems Neikėtumams 

Bendras Perteklis (įskaityta 
$1,250,000 garantijų*

VISAS PASYVAS, REZERYOS IR
PERTEKUS

84,401.079.00 
17,91 1 <536.00

3,423,089.00 
2,054,659.83

4.203.355.53 
6350,000.00 
4,975,000.00 
5,250,000.00

16,190,038.25

$145,261,757.61

B<>n<lnat ^k.utorni amortfsartjo* pnprir.<lu pnjr.il Tr-u” 
ance I >*rwirtmn*nto j**t v.irkymą. o Nt.ikal pugnl N 
t tonai AmnclaUon of IrvuiOMto OtnmlARk n<»rs T»n:t 
kkimą. Honv Office Įnirti njf.es kutt.ivn, at*ks»k 
n»r*l«k*vejhi»ą

Iki S9.169.452 cla porodvtų veri v Kiti Yro rt’1* n” 
teerip reikštu ja ĮffUbtymai.

r i

pnjr.il


Aštunta* KELEIVIS, so. BOSTON.
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GUBERN. M. TOBINO 
ATSIŠAUKIMAS

Pavojingai sužeistas 
Lukauskų sūnūs

Bus Lietuvai Remti Draugi
jos mitingas.

Ragina piliečius remti kovą 
prieš vėžio ligą

Seni Lawrence gyvento
jai Lukauskai gavo liūdną 
žinią. Karo depaitamentas 
jiems pranešė, kad kovo 16 

buvo sunkiai sužeis-
Gubernatorius Tobin iš 

leido atsišaukimą, raginda- dieną 
mas šios valstijos piliečius tas jų sūnūs Vitalis Lukaus- 
paiemti kovą prieš vėžio li-i kas. 27 metų amžiaus.
gą i Jaunasis Lukauskas buvo

Balandžio 13 d. įvyks 
svarbus Lietuvai Remti 
Draugijos 2-ro skyriaus mi
tingas Sandaros kambariuo 
se. 124 F St.. So. Bostone. 
Visi draugijų ir kuopų at
stovai. kurie priklauso prie 
šitos organizacijos, prašomi 
būtinai tą vakarą i susirin
kimą atsilankyti. Pradžia— 
8 valandą.

Yra labai svarbus reika
las, kurio atidėti negalima. 
Be to. visi turi užsimokėti 
metines duokles ir išrinkti 
delegatus i metini Lietuvai

Savo atsišaukime guber- . Remti Draugijos suvažiav tnatonus sako: j inžinierių arba sapioru dą-| kurfc ,« į & ]3
Jungtinių Valstijų prezi- .a™.”??.? 11 vai.' lyto Draugijostarnauja jau virs trijų medentas paskyrė 1945 metų

balandžio mėnesi kovai su ., . ... _ ... .
Vėžiu ‘ Afrikoje, vėliau Italijoje n

Šito laikotarpio paskyri- Francuzijoje. Buvo sužeis- 
mas reiškia daugiau negu tas vokiečių fronte 
paprastas pareiškimas. Tai Lukauskai gyvena La\v- 
yra pakvietimas ir atsišau- rence priemiestyje Methue-I 
kimas i kiekvieną pilieti pa- ne ir yra seni “Keleivio’*! 
siimti ant savęs dalį di-• skaitytojai. Reiškiame jiem 
džiausios ir būtiniausios nuoširdžios užuojautos, 
valstybinės pareigos. ----------------

tų. Yra dalyvavęs, kovose) usuvažiavimas bus So. Bosto
no Lietuviu salėj.

Skyriaus Valdyba.

Adv. Grigalius gavo guber
natoriaus Tobino dekla

raciją

No. 15, Balandžio 11, 1945

Musų valstija visuomet 
buvo pirmutinė, kada tik 
buvo reikalinga kenčian
tiems žmonėms pagalba. Ji 
privalo būt piimutinė ir 
šiuo atveju.

Taigi 
mus

Ivaškienės jaunuolių 
gerai pasirodė

grupe

South Bostono jauname-

Mums teko matyti origi
nalą gubernatoriaus Mau
rice J. Tcbino deklaraciją, 
kurią jis išleido šįmet pa
žymėti Lietuvos Nepriklau
somybės 27 metų sukaktį.! 
Deklaracija yra parašyta

čių meno kuopelė, kuriai) dailiaraščiu ant pergamino
- - - Uot-vmno- i" vadovauja p. Ona Ivaskie įr paliudvta originaliais gu-

nri idodt kL-fh nė. pereitą sekmadienį davė bematoriaus Tobino ir val-
3 prisideda kuo galeda- Vunicinal salei eražu me- r™ t-. , .... Municipal salėj gražu me

mas prie ko\ os pnes šitą ar- no prOgrama. Buvo dainų, 
šiauši žmogaus sveikatos

that ii M*

Elaine Bagočiutė išvyko 
j Califomiją

Žuvo Edvardas Mockevičius Pavydus vyras nužudė 
buvusią savo žmoną

RADIJO PROGRAMAlaimės priešą.
Maurice J. Tobin.

Dar apie Pašto Notas

sti jos sekretoriaus Cook pa- 
programą. Buvo namų., rašais. Ji buvo iteikta adv. 

r 5 deklamacijų, tautinių ir kia-J j. Grigaliui, kuris ketina ją 
siskų šokių bei muzikos. apdaryti po stiklu ir paka- 

Jaunuoliai gerai išmokyti binti ant sienos žymioj vie- 
ir malonu buvo žiūrėti, kaip toj. kaip istorini dokumen- 
jie šoka ir gražiai lietuvis- ta
kai kalba. Pirmą vietą pro- * ___________
grame j užėmė Rūtelė Kil- 
monytė, viešnia iš Montrea- 
lo. Tai jaunutė, vos dešim
tus metus einanti lietrvai-

Lavvrenee dienraštis “Dai 
ly Eagle” praneša, kad ko
vo 19 d. vokiečių fronte žu
vo Edvardas Mockevičius,

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

Pereitą savaitę buvo par
važiavus pas tėvus pasisve
čiuoti vyresnioji BagočiųPereitame “Keleivio” nu

mery buvo straipsnis apie 
Pašto Notas, kurias dabar 
galima vaitoti pinigams 
siųsti, vietoj paprasto
ney orderio. Tokia nota -------------- -------------

per ją ga- sanavo n-ls Anaip J »kn----.......... ..... ...... ......lomia. kur tarnaus laivyno
siųsti nuo 1 cento iki

10 dolerių. Daugiau kaip 
10 dolerių ant vienos notos 
siųsti negalima.

Geroji tų notų pusė yra 
ta, kad joms nereikia pildyt 
aplikacijų, kokios reikalin-,
gos perkant money orderį. Balandžio 22 d. Bostone yje jjęj 17 laipsniu. Fittch- naniios iau Drašo Kainu Ad
□Stuc^ kl^nardS^ h. KlyŽEaUS ‘““S®* ž* burB- Mass. buvo 20 laips- ministraeijos pakelti ka’inas 
partuc^e. kur parduodami Lietuvą bus pamaldos, ku- nju Medžiai, kurie buvo»anffHms
SSSSto ku^cS.^Be'pamat- pradė* nU“°- B^tone eina «andai- kad

Šalnos pridarė sodams 
nuostoliu

perei-

nuoja o centus n 
Įima

Po dideliu karščiu 
o mo- tė. bet scenoj jaučiasi kaip j u savaitę Naujoji Anglija Kursą 
Lakai- patyrusi artistė. Jai akom-\-ėi susilaukė šalnų. Vieto- l1 LSįn_D g?’-Cd!?

panavo p-lė Anelė Joku-į

duktė Elaine. Ji yra laivy- to dienraščio reporterių šta 
no tarnyboje (WAVES> ir bo narys, 
iki šiol ėmė pasiruošimo 
kuisą Nevv Yorke. Dabar

KaiicVaif Sl/aucrkanv .
lo. Publikos 
lė.

iron -j *h.u- mis temperatūra nukrito iki , . 
Montrea- ia Kaline H i010 biure.

buvo pilna sa-
- - ilaipumų. rlir___

85

Arkivyskupas Cushing 
melsis už Lietuva

prieš tai karščiai siekė
. laipsnių ir sodai jau buvo 
pradėję žydėti. Staiga tem- 

Į peratura krito. Apie Rum-
Pabrangsta kietasis kuras

Angliakasių unija da ve- 
ford. Me. oras atšalo iki 16 <ja derybas su kasyklų sa- 

llaipsnių: apie Millinocket, v-jninkais. bet anglių kom-

kui, kad nori “Postai Note” du. giedos įvairus chorai,! 
tokiai ir tokiai sumai, pa- jų tarpe ir p. Juškos vado-’
dedi jam pinigus, ir tuoj 
gauni notą.

Pai'sinešęs namo turi įra
šyti pirmutinėj pusėj vardą 
ir adresą kam pinigus siun
ti, o antroj pusėj padedi sa
vo vardą ir adresą. Vieną 
notos galiuką pasilieki sau. 
o notą su kitu galiuku įde
di į konvertą ir siunti kam 
reikia.

Bet Bostono Postmasteris 
Gonnelly prašo mus praneš
ti, kad kareiviams užjurin 
negalima tokių notų siųsti. 
Jas galima vartoti tiktai 
Jungtinėse Valstijose.

Simo Jakubausko sūnūs 
gryžo armijon

Pereitą savaitę vėl gryžo 
armijon jaunas Dorchester 
lietuvis. Richardas Jaku
bauskas. sandariečių veikė
jo Simo Jakubausko sūnūs.

Richardas tarnavo Dėdės 
Šamo jėgose tris ir pusę 
metų. Buvo Paeifiko salose 
ir ten visko matė. Dabar ji
sai bus naujokų instrukto
rium Amerikoje.

Panaikino karo teisino 
sprendimą

Federalinės valdžios Įsa
kymu pereitą savaitę buvo 
panaikintas kariuomenės 
teismo sprendimas prieš 4 
Moterų Korpuso juodveides, 
tarnaujančias Fort Devens 
kareivių stovyklose. Jos bu
vo nubaustos vieniems me
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo už nepaklusnumą. Su-

vaujamas lietuvių choras.

Panerauskai gavo 
žinią

liūdna

Juozas ir Marė Paneraus
kai (Peny) gavo iš aimijos 
vyriausybės žinią, kad vie
nas jų sūnūs karo fronte v- 
ra lengvai sužeistas, o kitas 
yra be žinios dingęs. Abu
du buvo Vokietijos fronte. 
Jurgis buvo sužeistas kovo 
26 d., o Juozas yra dingęs 
nuo kovo 22 d. Pranešimas 
sako, kad Jurgio sužeidi
mas yra lengvas ir kad da
bar jis gydosi ligoninėj.

Panerauskai yra ilgame
čiai “Keleivio” skaitytojai 
ir musų štabas reiškia jiems 
gilios užuojautos.

Piliečių Draugija ruošiasi 
7-tai Karo Paskolai

Gali pristigt ryšulinės 
popieros

Karo Produkcijos Admin. 
skelbia, kad gegužės mėne
sy galime susilaukt ryšuli- 
nės popieros bado. dėl ko-
nukentėtų ypač krautuvės. °utas 100 balsų pnes 
Toji popiera yra gaminama Pareitą savaitę atmetė

Septintoji Karo Paskola 
prasidės gegužės 14 dieną. 
South Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija, kuri uoliai 
dalyvavo visose pirmesnėse 
paskolose, ruošiasi paremti 
ir šitą vajų. Todėl dieną 
prieš tai, gegužės 13, bus 
surengtas didelis “šurum- 
burum.”

Iki šiol bonams pa.davi-’ 
nėti Piliečių Draugija reng
davo prakalbas, rodydavo 
judomus paveikslus iš karo 
ir t.t. Dabar Draugi j< s pir
mininkas adv. J. Gi” galius 
mano, kad reikia duoti kito
kią programą. Nėra abejo
nės. kad “šurum-b irum”!rasta, kad stovyklos komen

dantas elgėsi šališkai ir sau-'įriau'publikai'patiks 
yaliskai Lpj Kitn

Roslindale policija areš
tavo tūlą Joseph Tortorą. 
kuris vėliau prisipažino nu
žudęs buvusią savo žmoną.
Isabellę Patterson. Ji buvo 

Edvardas buvo da jaunas . nugalabyta savo miegrumy
vyras, vos 20 metų amžiaus, ir dėl tos žmogžudystės bu- 
bet gabus žurnalistas. vo įtartas visai nekaltas

Jaunojo kario tėvai. Juo- žmogus. Laimė, kad įtarta- 
zas ir žmena Mockevičiai.;sis kartą girdėjo, kaip Tor- savo įspūdžius ir nusiųskite 
gyvena 462 Hampshire St.. tora barėsi su buvusia žmo- šiuo adresu’ wukL bta- 
Lavvrenee. na. Tuomet policija sujieš- tion, Lithuanian Program,

Liko da Edvardo brolis kojo Tortorą ir pas jį rado Boston, Mass. S. Minkus. 
kruvinus drabužius. Vėliau 
jis prisipažino kaltu.

Vitalis ir sesuo Genovaitė.

Už 14 dolerių turės sumo
kei 700 doleriu

Bostono federalis teisėjas 
Wyzanskis pasmerkė namų

anglies kainos bus pakeltos ■ Baniey Bloomą.
po 50 centų tonui. ! ls Lyimo. kur; skunde vie-

_______ na jo kambarių nuomotoja.
Teisme buvo įrodyta, kad 

Mirties bausmė pasilieka Bloom apsilenkė su Kainų
-------- administracijos patvarkymu

Massachusetts atstovų : ir pakėlė rendą. Materiškė
95 permokėjusi 14 dolerių. Tei

Ipa-, sėjas nusprendė, kad Bloom
jį popieros bet armi- riulymą, kad šioje valstijo-* tui i sumokėt 100

ir laivvno reikalavimams K butų panaikinta mirtiesl po 50 dolerių už 
s to- bausmė. permokėtą dolerį.JO:

dolerių— 
kiekviena

didėjant, tos medžiago.- 
li gražu neužtenka.

Bostone jieškoma darbinin
kų Perlų Uostui

Vietinis Civilinės Tarny
bos biuras jieško darbinin 
kų. kurie norėtų vykti į 
Perlų Uostą (Pearl Hai- 
bor). Havajų salose. Reika
lingi mechanikai ir pa prasti 
darbininkai.

South Bostone sudegė 
žmogus

Trečios ir D gatvių ker
tėj pereitą savaitę ux>iū?- 
gė 4 aukštų medinis naras 
ir vienas jo gyventojų žuvo 
ugny. Jis vadinosi Fred. 
McGovvan, 48 metų amž.1 
Liepsnos išviio apie 30 žmo
nių į gatvę. Ugnis persime
tė į du kitus trobesius ir tie 
taip pat apdegė. Nuostolių 
gaisras padarė apie $18.- 
000.00.

Vogė Armijos cigarstus, 
atsisėdo į kalėjirra

Federalės valdžios agen
tai pagavo vieną pri įplau
kos darbininką, vogi -į ar
mijai siunčiamus cigi retus 
Sugautasis yra Charl->sto\v- 
no gyventojas. Edwai d 0'- 
Brien. Suffolk aps antie--

ne- teismas pasmerkė jį kalėti 
i tris mėnesius

Pirmutinis buvo paleis
tas.

Užmušėjui gręsia mirties: 
bausmė.

Užmuštoji tarnavo val
gykloj ir draugavusi su jos 
savininku. Su Tortorą ji bu-i 
vo legaliai išsiskyrus jau 
keli metai atgal.

BORIS BEVERAGE CO.

Dr. Leo J. Podder
e Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų mi- 
silpnejime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas 

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON’ AVEL,» 

BOSTON. MASS.
Tel. Cnmmon»ealth 4370

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY. SOUTH BOSTON. MASS.

CASPER’S BEAUTY SALON
738 BP.OADWAY

Speciai—Every Monday, Tuesday, Wednesday
a. •

Permanent S5.00
Shampoo and individually styled Hair-do $1.50 

EXPERIENCED MAN’ICVRIST ALVVAYS PRESĘNT 
Telephone: SOL' 4613 No Appnintment N'ecessary

Open Thursday N'ijrhts

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą. 

Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų 
ir kitokius gėrimus. Remkit savuosius.
Savininkai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak

South Boston Li quor Store, Ine.
134 W. 6th & Cor. D Sts., South Boston, Mass.

Tel. SOU-3645 (15)

220 E Street. South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu

vėms i namus ir sales. (-)

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.

Telef.: SOL' 3141.

DR. D. PILKA
Of»««o Vqlandos, nuo 2 iki 4 

ir nuc 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS 

Telefonas: SOUth Bo«trr 1

A. J. NAMAKSY
Keal Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MaSS.

Office Tel. So Boston 0»48 
S7 ORIOLE STKEKI

WeM Sszbnry. Mem.
TeL Pfcrkway

|TeL 28SS4 Gyv 31U

j DrJoseph A.Gaidh 
OPTOMETRISTAS

w»'*ndo»: 9 iki D 
nao 2 iki I 
nuo 7 iki t.

Seredom • iki lt 
ir sanitarus.

AK ię DAKTARAS 
•taiso defektuotas akie ir tinka 

du laiko eoBTąiinn krieną TSaą 
-ar'dnof'in !» orinkirfa ak'eius

H 4 Summer Street, 
I.AHRRNCE. MASS.

Tel. ŠOU 2303

DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryt® iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

OIL G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQI ARE, Rooa 23 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimą

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

Tel. TRObridge S3M

Or. John Repshis
(REP4YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir 6*a 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD S1RE1CT 
<amp. Inman at. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. Mass

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Inaured 
Movarvj 

Perkraustom 
«a pat ir j to
limas vietas

Raari oriež^nra, kaina nnetnama, 
124 BR0ADSVAT.

SO. BOSTON, MASO. 
TaL SOUtk Bostoa 4411 z

i 1




