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4000 Anglijos Orlaivių 
Sprogdina Vokietiją

ROŠTOKO MIESTAS VI
SIŠKAI SUGRIAUTAS.

Hitleris siūlo jau padaryti 
bombardavimo paliaubas.

Anglų oro ofensyvą prieš 
Vokietiją kasdien darosi vis 
stipresnė ir nuostolingesnė 
priešui. Oro karas įvarė vo
kiečiams tokios baimės, kad 
jų miestuose jau pradėjo 
kilti panika, žmonės ima 
bėgti ir pramonės centrų, fa
brikai lieka be darbininkų 
pagaliau ir patys fabrikai 
šluojami nuo pamatų. Pe-

Berlynas esąs labai susirū
pinęs. Daugiau kaip 30,000 
namų tenai buvę visiškai su- 
giauta ir sudeginta. Berly
no gyventojai labai neri

Areštavo Lietuvį HITLERIS ESĄS Kanada Neįsileido 
Komunistą. NUSIGANDĘS. Komunistų Vado

Jie keikia Ameriką, o giria “The New York Times”
Sovietų Rusiją. ; išspausdino gavo korespon-

Vienas skaitytojas pri- pranešimą iš Stokhol-
siuntė mums iškarpą iš ang- rr‘°’. kad Hitleris esąs labai 
liško laikraščio, kurioj pra- Rusigandęs, nes Gestapo
nešama, kad Peter Aleski,, P1 av^a slapta ankieta
47 metų amžiaus lietuvis, parodžiusi, 

labai neramu
jog Vokietijoj

buvo policijos areštuotas už
niaują', nes tas pats gali atsi- priešvalstybinę kalbą. Poli- Tą “slaptą žmonių balsa- 
tikti ir jiems. ; ei jai buvę pranešta, kad vie- vimą” Geštapo (slaptoji

Šveicarijos laikraščiai pa- nam restorane jis sušukęs: valstybės policija) daranti 
skelbė žinia iš Berlyno, pra- “The United States is a heli originaliu budu, be “balsuo- 
leistą vokiečiu cenzoriaus a place to live in.” tojų” žinios. Laikas nuo lai-
kad Hitleris jau siūlo alian- Suimtas jisai pasirodė ko ji paimanti iš pašto tam 
tams padaryti bombarda vi- esąs komunistas. Jis prisi- tikrą nuošimti laiškų, atšuti- 
mui paliaubas. Jis pasižada pažino gimęs iš lietuvių tė- nanti karštais garais jų vo- 
nebombarduoti Anglijos1 vų, bet ne Lietuvoj, o Rusi- kus ir žiūrinti, ką Vokieti- 
miestų, jeigu Anglija ir A- Joj. Lietuvos jis visai nepri-įjos žmonės rašo apie karą, 
merika nebombarduos Vo-į pažįsta, taip kaip ir visi ko- apie savo valdžią ir tt. Pas- 

reitą sąvaitę Vokietijai nai- kietijos. Bet anglai atsakė, munistai. Tokio krašto, kaip kui laiškai vėl užlipinami ir 
kinti anglai pasiuntė jau kad su Hitleriu jie nedarv-įLietuva> visai nesą; esanti pristatomi adresatams pil

sią jokių sutarčių ir jokiu tik Sovietų Rusija, kuriai noj tvarkoj,, tik truputį su- 
oaliaubų nebusią. Vokieti-;vadovauja galingasis Stali- vėluoti.
ios pramonė turi but sunai- • oas. Ir jis^Aleski, noris va- Vėliausia šios rūšies “an- 

žiuoti Rusijon. kieta” parodžiusi, kad Vo-
Gali but, kad Dėdė Sa-; kietijos žmęnių nusimini

4.000 orlaivių—1,000 bom 
banešių ir 3,000 greitųjų 
kovos lėktuvų tiems bomba- 
nešiams apsaugoti. į kinta, ir viskas.

Roštoko uostas prie Bal-

William Z. Fosteris buvo 
kviečiamas tenai kalbėti.
Kanados komunistai bu

vo pasikvietę Jungtinių Val
stijų komunistų lyderi, Wil- 
liamą Z. Fosterį. kad nuvy
ktų pasakyti jiems prakal
bą, bet Kanados vyriausybė 
uždarė sienos duris ir parei
škė, kad Fosteris, kaip ko
munistų agitatorius, nėra 
įleistinas.

Prakalbos turėjo įvykti 
pereitą penktadieni, gegu
žės 1 dieną, Toronto mie
ste.

Komunistai dabar visus 
pravardžioja “Hitlerio agen
tais.” kas tik pasisako prieš 
Maskvos agentų propagan
dą. Taigi įdomu bus pama
tyti, ką jie pasakys apie 
Kanados vyriausybę, kuri 
nuspyrė nuo savo vartų jų 
Fosterį.

Anglų Laivynas Okupavo 
Fancnzą Madagaskaro Salą

JI YRA SVARBI APSAU
GA LAIVAMS.

Amerika pritaria anglų žy
giui ir įspėja Francuziją

nesiimti karo žygių.
Kaip perkūną iš giedro 

dangaus šią sąvaitę pasaulis 
išgirdo žinią, kad Anglijos 
karo laivynas užėmė didelę 
francuzų Madagaskaro salą 
Indijos vandenyne.

Ši žinia buvo tuo sensa

Nesenai buvo gandų, kad 
Lavalio valdžios Įsakymu, 
Madagaskaro saloje buvo 
pradėti “laisvųjų francuzų” 
areštai. “Laisvieji franzu- 

1 zai” yra Anglijos ir Ameri
kos talkininkai; jie kovoja 
prieš Vichy valdžią ir senai 
jau reikalavo, kad aliantai 
tą salą užimtų. Todėl daba 
jie galės tenai daug alian - 
lams padėti.

P. S.—Einant “Keleiviui”
cingesnė, kad iki šiol ejo,spaudon atėj0 žinių kad 
gandai, jog Vichy valdžia franeuzai Madagaskaroje

tijos juros buvo bombar
duojamas 5 paras be per
traukos. Sakoma, kad visas 
uosto įrengimas tenai buvo 
sumaišytas su žeme ir griu
vėsiai uždegti. Apie 8,000 
vokiečių buvo užmušta, jų 
tarpe 000 kareivių, kurie 
buvo susprogdinti kareivi
nėse. švedų laikraščio ko
respondentas praneša, kad

ANGLAI NEGALĖ- s®“* f? 64 l- *
n prvum fundys' :: aha™ua^c!os P.roljrc‘-// tZUKMUJ. ---------- jos. Vokiečiai esą įsitikinę,

kad prieš Amerikos ir Ang-

KAIP UŽLAIKYT NE
VARTOJAMĄ AU

TOMOBILI.
Dėl gazolino ir padangų 

stokos daug kas turės savo 
automobilį laikyt nevarto

tą salą labai sustiprino n 
įuošiasi pavesti ją japo
nams, taip kaip andai pave
dė jiems savo Indo-Kiniją.

Madagaskaro sala turi 
apie 4,000,000 gyventojų ir 
241,094 keturkampių mylių 
plotą. Ji turi be galo didelė^

smarkiai anglams priešino
si, nenorėjo leisti jiems iš
lipti. Bet anglai opoziciją 
nugalėjo ir ginkluotas savo 
jėgas iškėlė į krantą. Kovoj 
buvo nuskandinta viena 
francuzų submaiina ir du 
kiti lavai paleisti juros dug-

strateginės svarbos alian- nan. Londonas praneša, 
tams, nes saugoja visus lai- kad karo veiksmai tebeina, 
vų kelius per Indijos okea- Anglai jau paėmė vieną 
ną. Jeigu japonai butų tą artilerijos batereją. Bet 
salą pagrobę ir įsitaisę tenai francuzų atsparumas esąs 
savo submarinų ir orlaivių į menkas.
bazes, tai aliantų . laivams; -------------- -

Neptuno laivų statybos vo siunčiama Amerikos pa- 
įmonė Roštoko uoste buvo 
visiškai sunaikinta. Apie 
100.000 miesto gyventojų 
pabėgę, likę tik apie 15,000.
Gyvenimas Roštoke dabar 
esąs beveik neįmanomas, 
nes viskas suardyta,- nėra 
nei vandens, nei maisto.
Privežt nieko negalima, ne? 
suardytas susisiekimas. Iš 
gelžkelio stoties liko tik 
krūva griuvėsių ir pelenų.
Keleiviai, skrisdami orlai
viu iš Londono į Stokholmą, 
sakosi matę per 250 mylių 
Roštoką liepsnojant. Kiek 
laiko atgal tokiu pat budu 
buvo sunaikintas ir Liube
kas. antras vokiečių uostas 
prie Baltijos juros. Kiti an-

Kiniečiai tenai sudegino Trys Vokiečių .. _
daugybę Ameriko, gerybių. Laivai Sudaužyt i MbhMs % \arlTbu7uri

anglai Si kiniečiais Buraio.;. Talas la'.kas atgal Anglį- laimėtas užries Vokietiją j iki karas pasibaigs.
ie buve nt^ėH. Jarienai^J,^W'kll«dau&protestų. stOvmtl jmča-ę^tis. Delto^i Washin^,no Bureau . ,J.,- - . . ,
užėmė tenai Laši io irMan-i’-- -uv0 Pralelstl trys; ir paskutine Hitleno kalba, { paduoda ke- hJ« ,r Indiją. Sunku butųj_._.
rialavo miestus, perkirsda- ■ smarkiausi vokiečių karo buvusi tokia nervinga. Jisi]iĮlų vertingų nurodymų, pristatyti pagalbą Kinijai h rim
mi Burnos kelią, kuriuo bu- ""val. Scharnhomt, ’ jau nekalbėjo apie pergalę i kaip nevartojamą vežimą Sovietų Rusijai.

1 . ............ lr P>'lnz Eu- . naskirtu laiku, bet issireis- užiaikytj, kad jfe nepagestų. n—I—
galba Kinijai. Mandalavo\k"11’ . ,r'ul“ pabėgo iš ,kė_: -Jeigu mes karą pralai- tie patarįmaj.
mieste buvo sukrauti dideli Pra".cuzlJ°sA 'rsugryzo• Vo- mesim. Vokietijai bus ga-
Amerikos gerybių sande-iįetlJ°n- Anglijos valdžia. las. _________
liai, kurių nespėta Kinijon J m?n?et teisinosi, kacl tie1

1. Automobili numazgok 
ir nuvaškuok.

sunku butų pasiekti Austrą- Koregidoro Didvy-
jjįj “I ~ TVT *
/srcete uiUnuiS-

Ką pasakys anglams Vi- 9 a a
chy valdžia, rašant šiuos žo- Koiegidoras yra nedide- 
džiuę da nebuvo žinių; bet ]1S» bet labai stipriai įieng- 

; Amerika jau įspėjo Francu- tas amerikiečių fortas, kun?
r=nyk abejų irfe « imtis Uiko užtveręs &,aivy.

rermainyK anejų ir “y “./r• ;nė;ima ; Manilos Ilan-, - —_____- duok aDinurkšti alieium vi- Pnes Angliją jokių karo nui inejimą j .viannos įian, . įstebėti ir smarkiai iš oro auo apipurpti aliejum np<; tokie veikmai ką, kurioj stovi hįlipmų sos-SandellUS Sudegino, . l lai is oi Jį U JT JI? R] ;są masinos apačią. neS tOKie; V ėlKmai Manila KnrpaiHnra ia„ pasek- aULMių, Pašalink visa aaznlina reikštų kara ir prieš Ame- tine Manila. Koiegiaoią ja-6. rasannK visą gazoliną. - i nai bombarduoja dieną ir
4. Nusausink radiatonu

išvežti, todėl kiniečiai visus Pri«*> la?vai buY? \ GRŪMOJA PRAŠA
tuos
kad jais negalėtų 
doti priešas.

pasmau-

SVARBŲS PUNKTAI 
APIE LENINGRADĄ 

NACIŲ RANKOSE.

atakuojami, tačiau
mės liko nežinomos, nes tą Generolai žada imti Vokie-

ti,iOS,Vair? į ir nuimk visas gumines ža,: 7^^Vahtijų»
į kas. Dabar bet gi numatyta, į Vokiečių armijos vado- nas, kuriomis radiatorius 
: įog tie laivai buvo tiek suza-j Vybė su generolu Brauchit- sujungtas su motoru.
loti, kad daug ims laiko, kol 

„ , , T. . „ . iie bus sutaisyti. Anglų or-
Maskvos “Krasnaja Zvie- jaįviaį jau surado, kur jie 

stovi ir iš oro juos nufoto
grafavo.

schu priešaky pastačiusi 5. Užkimšk exbaustą ir

sybė pritaria anglų žygiui ir, ........ . . . .
iei bus reikalo, Amerikos išdidžiai plevėsuoja Amen- 
laivynas ir kariuomenė eis *°s vėliava, o iš po tos vėlia-

uzKinibK e.vnausvą u J įį • Da8.aiba kad Ma- V°S ugnim m plienu spiaudo kitas atdaras vietas, anglams i Pįgalbą, Kad Ma .• « 1IS anLrjkipčin ka.
zda” prisipažįsta, kad patys 
svarbiausieji punktai aplink 
Leningiadą tebėra dar vo
kiečių rankose. Tichvin, kur 
įusai pradėjo šios žiemos 

'ofensyvą prieš vokiečius, 
tebėra dar priešo rankose. 
Šis punktas randasi prie pat

Hitleriui šitokį ultimatumą, ivisas —_ ------- - ...—r1, aa_askaras butu aušintas ir ! japonus ameriKier
Jeigu 1942 metų karas Ra-,kad nepnljstų vabzdžių ir but« apgintas n nuo|fe Jau du
sijoj nebus laimėtas, tai v o- nepnnestų purvo.
kietijos vairą mes paimsime 6. Baterijos stulpelius iš-

į japonus amerikiečių ka- 
japonų

davė suprasti artilerija buvo numušus A-

tlų bombanešiai tuo pačiu 
laiku ardė vokiečiu ginklu F“*
ir orlaivių fabrikus‘Francu Maskvos-beningrado gele- 
zijoj, Belgijoj ir net Čeko
slovakijoj.

Vėliausios žinios sako, 
kad dėl Roštoko nelaimės

RUSIJOJ EINA SMAR
KUS MŪŠIAI.

Londonas praneša, kad 
Rusijoj paskutinėmis dieno
mis prasidėjo smarkus mū
šiai. Rusai atakuoja vokie
čius, kad nedavus jiems 
progos pradėti ofensyvą. 
Maskvos apskaičiavimu, per 
balandžio mėnesį Rusijos 
fronte krito 58.000 vokie
čiu.

žinkelio. Slucko tvirtovė ne
toli Leningrado taipgi vo
kiečių rankose. Apie 35 my
lios Į pietus nuo Leningrado 
vokiečiai laiko Krasnogvar- 
leiską. kuris stovi prie Le- 
ningrado-Talino geležinke
lio. Peterhofas, kur kitąsyk 
būdavo carų vasarnamis, 
taipgi vokiečių rankose. Jų 
rankose esą Pskovas. Luga, 
Lubanė, Puškinas, Ostrovas 
ir Virica.

cvAiin->iAi MiTDAiir\e i savo rankas ir įvesime sa-į tepk vazelinu.
ninnA ia pinYTa ” vo tvarką. Nacizmo siste-' Baterija gali but palikta 
juuu ją. kinką. ma bus panaikinta ,vietoje, tačiau ilgai stovė-

Londone viena firma bu-į Tokia žinia šią sąvaitę at- dama ji išsieikvos, todėl pa
vo nubausta §800,000 pa-j ėjo iš Londono. tartina ją parduoti,
bauda už tai, kad pardavė i Hitleris nusigandęs pa- Jeigu automobilis stovi 
daugiau prekių, negu vai-; statė mat šąlą vbn Brauchit- tamsioj ir vėsioj vietoj, tai 
džios buvo nustatyta. Nele- schu -vyriausiuoju armijos padangos gali but paliktos 
galus biznis Europoje dabar vadu. kurį pereitą rudenį jis ant ratų, tik oras turėtų but 
yra vadinamas “juodąją i buvo pašalinęs ir pats apsi- iš jų išleistas ir mašina pa
rinka.” ; skelbęs vyriausiu vadu. To- remta ant kaladžių ar plytų.

--------------- i kr “pašaukimą” jis tuomet Vidaus apmušalai turi
! pajutęs iš savo vidaus. but išvalyti ir apsaugoti nuo 

--------------  . kandžiu taip kaip paprasti'
RUSAI NUSKANDINO 
474 NACIŲ LAIVUS.
Maskva paskelbė, kad 1 NUMATO ROOSEVELTĄ minkšti rakandai.

per šį karą rusai nuskandi-, 4-TOJ PREZIDENTO 
TARNYBOJ.nę jau 474 nacių laivus, tų; TARNYBOJ. LAIKRAŠČIAI BRANG

tarpe ir visą šarvuoti. Dau-| Sakydamas Wilkes-Bar- STA.
eiausia jų buvęs paleista )i,ąj prakalbą, Pennsylvani- Trys didieji Clevelando
gelmes Baltijos Juroj.

HITLERIS TARĖSI SU 
MUSSOLINIU.

Pereitą sąvaitę Hitleris 
turėjo slaptą pasitarimą su 
Mussoliniu. Ką jiedu nuta
rė, niekas nežino. Pirma bu
vo skelbiama, kad toj kon
ferencijoj dalyvausią ir ja
ponai, bet nedalyvavo. Eina 
gandai, kad Mussolinis nori 
nuo Hitlerio atsipalaidoti ir 
pasitraukti iš karo. Jeigu 
Italija nutrauktų karą. ji ga
lėtų gauti maisto iš Ameri
kos, o dabar tik bombų 
gauna.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
250 ŽMONIŲ.

Belgijoj pereitą sąvaitę 
išlėkė Į padanges vokiečių 
sprogstamųjų medžiagų fa
brikas. Sprogimas buvo 
toks baisus, kad 250 žmonių 
buvo užmušta ir apie 1,000 
sužeista. Tessenderloo mie
stelis buvo visiškai sugriau
tas.

KUN. COUGHLIN JAU 
SULAIKĖ SAVO

LAIKRAŠTĮ.
Pagaliau Romos katalikų 

kunigas Coughlin uždarė 
savo juodašimtišką lapą, 
kuris vadinosi “Sočiai Jus- 
tice.” Paštas jau buvo atsi
sakęs tą šlamštą siuntinėti.

NACIAI SUŠAUDĖ 18 
NORVEGŲ.

Berlyno radijas paskelbė, 
kad 30 balandžio d. naciai'

j jos senatorius Guffey pe- dienraščiai
reitą sąvaitę pranašavo

išlaikytas.
Aliantai ----- ----- .. .

Francuzijai, jog tą salą rei- rperi^os trispalvę, bet ji vis 
kėjo užimti daugiausia dėl tie?" PĮęvėsuoja. Pereitą są- 
to. kad Francuzijos valdžios yaitę ji buvo nukirsta antru 
uriešakv dabar atsistojo kartu. Tai atsitiko per smar- 
Hitlerio bernas Lavalis, ku- kiausi japonų bombardavi- 
ris be jokios abejonės butu m?- Nežiūrint pavojingos 
ją atidavęs japonams. ‘ P.neso ugnies, vienas Ame-

Rašant šią žinią, smulk- pkos karininkas pasiėmė 
menų apie Madagaskaro už- ketunus kareivius, išėjo iš 
ėmimą dar nebuvo. Ar fran- ?av0 slėptuvės ir nubėgo at- 
euzai tenai priešinosi ang- )ira P.r,le vėliavos stie- 
lams, kol kas da neaišku, bo. Kaip tik tuo laiku pra- 
________________________ dėjo nardyt japonų orlai

viai. Pavojus gyvybei buvo 
labai didelis. Vis dėl to 
amerikiečiai įlipo stieban, 
sutaisė jį ir vėl skėlė žvaigž-

Rhode Islando valstijoj dėtą vėliavą. Ir visi sugryžo 
pradėjo degti girios. Ugnis Į fortą sveiki. Kiekvienam 
tiek išsiplėtė, kad pradėjo jų dabar Karo Departamen-

RHODE ISLANDE AP
SKELBTAS KARO 

STOVIS.

- dienraščiai — “News,” šluoti farmas ir miestelius, tas paskyrė po sidabrinę 
, “Plain Dealeri’ ir “Press”— Nuostoliai apskaitomi į žvaigždę už narsumą.2—1— 1 • • 2 • 4 ’ ZT. /V ZK ZA IT • A   *kad jeigu iki 1944 metų ka- pakėlė savo kainą iki 4 cen- £2,000,000. Yra įtarimas, 

ras nebus pasibaigęs, tai tų. Bostono dienraščiai irgi kad girias padegė svetimos 
žmonėte reikalausią, kad pabrango: kurie iki šiol bu- valstybės agentai sabotažo

DAR 35 BILIONAI AR
MIJAI.

ia Rooseveltas kandidatuotų vo po 2 centu, dabar pakėlė tikslais. Todėl ugnies apim- n-iU-b,, žinovai Wa<hin«r- susaudę Norvegijoj 18 nor- , , .. . . . , , - - •• kl‘ v • Q :Vl- o onihprnatn- . žinovai vvasningvestų, kurie bivo sugryžę ketvirtai tarnybai, ir jis bu- savo kainą iki 3 centų. Ta tose apylinkėse gubernato- tope kad greitu laiku
iš Anglijos ir užmušė du na-: •Is-nn^bi> beveik \ien-pati tendencija matosi n he-rrus paskelbė kai o sto\ Į. prezidentas Rooseveltas pa-

Anglijos užmušę Brool^e —— kikalausiąs iš Kongreso da
, y.,sl. >>.etu.v«! a?v?ltr?fį AM™”|AI1’,ETBKO JAU $35,000.000,000 armijos rei- 
’ S3,! -u^a“JOi5. Ga^™' i 5,486 JURININKŲ. kalams. Tai butu jau 190 bi-
. “Vienybe’ ir Amerika — Dpnartampntas ii™,,

Anglijos ir užmušę 
cių žvalgybininku. Visi jie sia ’ 
buvę suimti besirengiant! 
jiems žvejų laivėj grįžti į 
Angliją atgal.
AMERIKOJ KASDIEN 
PASTATOMAS LAIVAS, šią vasarą turės registruotis 
Washingtono žiniomis, A- ir 18—20 metų amžiaus

merikos laivų statyboj da- jaunuoliai, 
bar dirba 550,000 darbinin- ---- ----------

REGISTRUOS 18—20
METŲ JAUNUOLIUS. Vienybė ir Amerika Laivyno Departamentas lionu dolerių karui per du
Naujokų ėmimo direkto- pakėlė savo prenumeratos washingtone paskelbė pi- metu. 

rius gen. Hershey sako, kad kainą nuo §2 iki $._> metams. nečiu žiniai, kad nuo karo 
A --------------- pradžios iki šių metų balan-

ŠVEDAI NUMUŠĖ NA
CIŲ ORLAIVĮ.

džio 15 dienos Amerikos 
laivynas neteko jau 5,486

RADO SUDEGUSĮ PUS- 
TELNINKĄ.

Maine’o valstijos girioje,
Londone gauta žinių, kad jurininkų. Iš to skaičiaus C lintono apylinkėj, buvo

įlass.—Šį pane- pereitą sąvaitę švedai nušo- 2,991 jurininkas per tą laiką rastas sudegęs savo grjtelėj 
po naują laivą. Per balan- dėlį čia sudegė kailių san- vė žemėn nacių orlaivį, ku- buvo užmuštas ir 2,495 pra- Linwood Dixon, 86 metų 
džio mėnesį buvo pastaty- dėlis. Nuostolių priskaito- ris be leidimo skrido viršum puolė be žinios. Be to, 907 senelis, kuris gyv enot vienas 
ta 30 naujų laivų. * jma $20,000. Švedijos. _____ j buvo sužeisti. -pats nuo pasaulio atsiskyręs*

kų, kurie kasdien pastato Everett, Mass.

i i
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KOMUNACIAI NEPA
SITAISĖ.

HITLERINĖ SMARVĖ.” ,

Vienas “Keleivio” ben
dradarbių yra pasakęs:

“P»et vieną dalyką aš tikrai 
žinau, tai tą. kad vokiečiai i 
moka daug geriau ukininkau-1

New Yorke Milicijos Bandymas

i Stasius Budavas parašė’ .
novelių rinkini “Nakties Į negu rusai, o ypatingai bo.- 
svečiai.” Novelės vaizduoja se'1 ai Iš vokiečiu lietuviai
netolimus’bolševiku laikus, i «*“ ko pasimokinti. » B 

mstai šiandien dangstosi t y* ! rusų—nieko.
demokratijos skraiste ir sa- Vytas Tamulaitis yra pa
kosi kovoja prieš fašizmą, tašęs dvi knygas jaunimui: Perskaitęs šiuos žodžius, 
ju komunaciška dūšia nei apysaką “Vieną kartą” ir L. Pruseika “\ įlny prunks-
kiek nepasikeitė. Jie kaip novelių rinkinį “Didysis čia: 
buvo reakcijos talkininkai, medžiotojas.” 
taip ir pasilieka. Demokra- Petras Rimkunas parašė 
tinėj Vokietijos respublikoj kaimo buities novelių rinki- 
komunistai visuomet bai- ni "Kiemėnų kaimas.” 
suodavo su Hitlerio naciais Kazys Bradunas parašė 
prieš socialdemokratus, o eilėraščių rinkini “Po auks- 
dabar lietuviški komunaciai tuoju dangum.“ 
tokios pat taktikos laikosi

Vadinasi, mokinkimės pas 
nacius, nes iš jų daug ko gali
ma pasimokinti*

“Ar tai ne hitlerinė smar
vė !”

Bet Pruseika čia vartoja 
demagogiją. Musų bendra- 

ŠLA rinkimuoZ“vieŽi, sai DAR SYKĮ APIE “KVIS- lįarbis kalbėjo apie vokie- 
vo spaudoj ir prakalbose, LINGUS.” |Cių kultūrą, o ne apie ‘ hitle-
jie atakuoja Smetoną kaip Lietuviškųjų

vadinti “hitlerine smarve,” 
"Hitleris paskyrė didžiau- tai ir Vokietijos komunistai 

šią Norvegijos žmonių parsi- bus “hitlerinė smarvė.’’ 
davėli fašistams Norvegijos \Vake up, Leo!
premjeru! Tuo parsidavėliu -----------------
yra niekas kitas, kaip Vidkun MASKVOS PATARNAVI- 
Abraham Lauritz Quisling. MAS NACIAMS.
Lietuviškai mes ji rašome
‘Kvislingas.” Tai šis nedorėlis.

nnę smarvę.“ Jeigu visa,
fašistą ii; Hitlerio sekėją. 29) raš?: U kas Uk y'a ' okietlj°j> P»-
bet SLA rinkimuose jie bal
savo už smetonininką Lau
kaiti. Šitą faktą paskelbė 
pati “Laisvė.” Kaip “Nau
jienos” pastebi—

"Balandžio 23 d. ‘Laisvė’
Įdėjo korespondenciją iš 
Stougton. Mass., kurioje pa
duodama balsavimų rezultatai 
vietinėje SLA kuopoje. Kas 
šitą kuopą kontroliuoja, gali
ma numanyti iš to fakto, kad 
.ii išrinko delegatu į Seimą ko
munistų kandidatą Į iždo glo
bėjus. P. A. Jatul.

"Štai, kaip ta kuopa baisa

New Yorko mieste buvo bandomas milicijos pasiruošimas 
miestui ginti ištikus užpuolimui ar sabotažui. 5.000 mili
cininkų buvo išsiuntinėta i daugiau kaip 100 strateginių 
punktų. Milicininkai pribuvo i Grand Centrai stoti trau
kiniais. o iš ten tuojaus buvo išvežioti komandiriuotais au
tomobiliais, taksiais ir busais. Koks tik vežimas pasitaikė 
po ranka, toks buvo paimtas, šis vaizdelis parodo milici
ninkus išlipant iš komendiruoto buso ir stojant i glitą.

“Laisvė” ir “Vilnis” džiau
giasi, kad Paleckis, Ged vi- ____

Hitleriui Norvegija pavergti. įa? čekistas Sniečkus ir kiti “Draugas” sako, kad La- 
Nuo to laiko Visi Hitleriui ir Lietuvos “kvislingai* kurie valis 5
fašistams parsidavėlis padėjo

Žiūrint iš Šalies. Tu Neužtenka, Drau
ge Bacevičiau!

?ąs “prancūzų Kvis-

ŠTAI KAM MES TURĖTUME
BUT DĖKINGI!

Chicagoj yra leidžiamas: Sąjungai, kad ji kariauja 
Maskvos propagandai tarp prieš fašizmą. Ji kariauja 
lietuvių skleisti lapas, pava-1 re savo noru, bet iš prievar- 
dintas “Vilnies” vardu. Bet tos. Ji norėjo fašizmui pa- 
ta propaganda labai žiopla, dėti. Bet jos sustiprintas fa- 
Štai, 23 balandžio laidoj šizmas užpuolė ją pačią ir ji 
“Vilnis” deda editorialą, dabar yra prievrsta gintis, 
pavadintą “Ksm Busim La- į jejgu Sovietų Rusija bu- 
biausia Dėkingi, ir daro iš- t„ noru stojusi dem0_ 
vadą kad visi mes turime kratinių valstybių pusėj ir 
but labiausia dėkingi Sovie- kartu su jomis pradėjusi ko
tų Rusijai, nes Vą prieš fašizmą, jai šian-

"Jei ne Sovietų Sąjungos dien simpatizuotų ne tiktai 
heroiškos pastangos, jei ne jos lietuviai, o ir visas laisvės 
armijos heroiškas karas prieš ištroškęs pasaulis. Bet ji pa- 
Hitlerio gaujas, šiandien na- sirinko priešingą kursą. Ji 
ciai jau butų toli ir plačiai ap susidėjo su plėšriuoju fašiz- 
kariavę.’’ mu ir pradėjo plėšti silpnes-

~ . . o • x ol nes tautas: užpuolė Lenki-Paglostęs Sovietą hero- ją Suūmija Lietuvą ir kitas 
. Pastangas. sitas įjjįg Atėmė iš ūkininkų

P^PatPd.n^os L*' galvijus, žemę, namus, iš 
pas (‘ Vilnus ) tuoj pradeda 5anku u lfeė auk. ištušti. 
šmeižti demokratinio nusi- no krįuluves ir ižžadė tuks_ 
s atymo lietuvių laikraščiu, unčj niekuo ne|!a, žmo. 
“Naujienas, “Keleivi ir n-^ *

, ,. i ... . Ir visa to akyvaizdoje Del to, kad tie laikraščiai 
negarbina Stalino diktatū
ros ir bolševizmo, “Vilnis” 
nori Įkalbėti savo skaityto- 

kad jie, tie laikraš-jams,

“Vilnies” komunistai turi 
drąsos rašyti, kad lietuviai 
turėtų but dėkingi bolševiz
mui !

k " 14\J l V IcA 1 vy » Ak’A 1 1 1U1 A A . _ 1 ■> į — • » CA A Ik? V- C CA.nri’ Ly A d A IV vi Vi JI v i-

jo gengsteriams parsidavę ki- -vra Pabėgę Rusijon, kalbėjo jjngas •• q sakau, kad La- Reikalo spiriamas, piani- 
tu tautu gaivalai vadinami jan4ęhen iš Maskvos radijo vaĮįs vra franeuzų Paleckis, stas Vytautas Bacevičius,
-[vikingais.“ stoties į Lietuvos žmones, ’ --------- | viešai ?paudoje pareiškė,

D . ., . , Jie nepasiduotų na-( pjudyt vienvt,” kad jis nesąs susirišęs “su
a Keikta pridurti, kad nuo ciams. . rašo Pruseika “Vilny.” i nei viena politine grupe, po

vo. renkant Pildomąją Tary- to laiko Lietuvon Paleckis: Naujienos teisingai pa- get tuo pa£ju atsikvėpimu litika neužsiimu ir nenoriu
bą: Už Laukaiti ji padavė 9 n gi yra vadinamas “kvislin- stebi, kad šitokia Maskvos jis imlioja “Naujienas,” jos žinoti. Esu lietuvis ir
baisus (visus), už M ąsytę—8, gu. Taip pat ir Laisves agentų propaganda gali la- “Draugą,” Tautinės Tary- muzikas ir tai turi jums už-
. ... ----------------- - redaktonus lietuviai dabar bai daug pasitarnauti na- bos žm7nes ir visus kitus lfe_ tekti

vadina kvislingais. Kas ciams, nes— ifnvill<: knrU tiV nwrarh5na, TZ„.,
tik parduoda savo tėvynę

už žebri (komunistų kandida
tą i iždininkus)—8. už Jatul 
—9. už Baltrušaitienę—9.

"Laukaičio kandidatūrą Į 
SLA prezidentus komunistai 
parėmė visu šimtu nuošimčių. 
—nežiūrint to fakto, kad Lau
kaitis turi Smetonos medalį ir 
rengė Smetonai iškilmingą 
priėmimą Baltimorėje.”

tuvius, kurie tik negarbina Į Keista, kad. suaugęs inte- 
jeigu Lietuvos žmonės iš- Stalino diktatūros. ■ Ilgintas savo pareiškime no

gi rs, kad Maskva vėl nori Na, ^aj kuo Pruseika ri apsimesti naiviu iki vai- 
jiems užkarti Paleckio ‘vy-, norėtu vienytis? kiškumo. kai tuo tarpu jo
riausybę,’ tai juos tokia žinia ‘ ---------- veiksmai visai ką kita rodo.
gali tik nugąsdinti. • “Laisvė” giriasi, kad Ma- Kiekvienas bemokslis, bet

i “I ai=vi,” ri Tiesa, kad Lietuva šian-*kv.os agentai atsiunčia jai sveikai galvojąs žmogus,
A. Bimba Laisvėj ei- ,. naver«a ir kad ios zmiU ’Per beviehnę tele- nesutiks su tokia profeso-

le1' žmonės* 'troSu nusikratė §ramą Inter-Continent žinių riaus logika. Kaip tai p. Ba-
“Laisvė” džiaugiasi, kad Pf°Pa£anaos. laP3 rac;u iun?o bet iie nenori a?enturos. T cevičius nesupranta, kad. I..R w .. v,,. „„ patles re- J,e neno" Bet kodėl ji nepaaiškina, tuo metu, kuomet jo motina

“Naujienos” baigia taip: kur t,okia. ‘ aKentura’ Lietuva tapo parblokšta 
yra, kas ją valdo ir kas fi- Maskvos, jis, jos sūnūs, išsi-

“Jeigu Maskva nenori P3- naiisuoja? Amerikos laik- ėmė raudoną pasą, reiškia, 
tu, bet atidavė savo balsus me dėkoti Dievui, kad randasi tarnauti naciams, tai ji pnva- raščiams tokia Įstaiga visai spjovė savo retežiais sura- 

lo pasiųsti tuos paleckinius nežinoma. kintai motinai i veidą ir at-
kvislingus šunims šėko piauti ---------- sidavė užpuoliko globai

svetimai valstybei, tas yra 
savo tautos išgama — “kvis
lingas.*’

IŠTIESĖ RANKĄ.

SLA 143-čioje kuopoje,'*‘P- M.” kur esą 
Scrantone, Bimbos “vais- daktonaus parašyta, kad— 
kas” irgi nebalsavo už Ba- “Mes Amerikoje, kuriems , 
gočių, kuri jie laiko socialis-1 taip reikalingi draugai, gali-

už Laukaitį, kuris nešioja; rusai ir kad jie ištiesė mums 
Smetonos medalį. j savo draugiškumo ranką. Ku-

Tas pats buvo ir kitose ris tą užginčija, tas yra Ame-' 
SLA kuopose, kurias tik rikos priešas.“
kontroliuoja komunaciai. į
Jie visur savo balsus atidavė ^ai ^ra papiastas Mask- 
už smetonininką Laukaiti. vos a£?ntų plepalas kas 
kad pakenkus Bagočiui. ' negarbina bolševizmo, tas 

Ir visa to akyvaizdoje tie yia ‘ Amerikos pnesas. Sa- 
fašistu talkininkai nesigėdi kytum, kad bolševizmas yra 
sakvti. kad jie “kovoja prieš! Amerikos idealas. Ištikrujų 
f- Sizma’” ' Amerika nekenčia bolse-!

'_________  įvizmo kaip kokios choleros.
ATGIJO LIETUVOS RA- - Bolševikų, kurie skaito to- 

ŠYTOJAI ‘kius laikraščius, kaip “P.
’ <iT T • ! M.,” “Dailv Worker” ir Kauno dienraštis Į Lais- ..The Hour ■■ ^,epriima net ; 

vę praneša kad Lietuvos fabrikus> kur vra gaminami 
rašytojai vėl pradėjo dirbti kar0 reikmenvį. 
kurybo? darbą, kuri bolse-
vikų despotizmas buvo nu- Tiesa, kad Stalinas ištiesė 
traukęs.

ir privalo pareikšti Lietuvos Chicagoje lietuviški penk- (nuėjo su užgrobiku pus- 
žmonėms. kad Sovietų Rusija takojai ruošiasi turėti, ar bor.kj išgerti, kaip vienas 
daugiau nebesikėsins prieš jau turėjo, suvažiavimą, to- išsireiškė). Ar tai nėra poli- 
Lietuvos nepriklausomybę.” dėl "draugas” Pruseika tika?

--------------- “Vilnv” šaukiasi: “Drau- . , ... „ . a
gai. atsiųskit musų suvažia- T, *\r. skambinimai botietų 
vimui pasveikinimų ir dole- Gen. Konsulat
nu. priduokit įkvėpimo...” NYorke minint Spalių

AR SMETONIUKAS 
GANĖ KIAULES...

-.. . j j ii-*, - •,» i-i Rusijai ir jos žmonėms ciai. padeda Hitleriui. Ji jjetllviaį ga|j turėti simpati-
klausia:

"Argi bent kam gali būti 
neaišku, jog tie lietuvių laik
raščiai, Maip ‘Naujienos.’ kaip jau žuvo visos kitos 
‘Draugas,’ ‘Keleivis’ ir jiems vergijų formos.

jų, bet bolševizmui — nie
kados! Bolševizmas, naciz
mas ir fašizmas turi žūt,

Mikalojus Dagilėlis (M. ... , .. .
Šeižys), senesniosios kartosi''0 draugiškumo ranką jisai 
poetas, dabar turis spaudai ^uvo tstiesęs Hitleriui. Į

“Naujienos” rašo: ,4
"Smetonų dinastijos orga- . kur rev^.uctvu.v- „aujarpa dėl Lietuvos ir ki

ne. ‘kron-princas’ Julius Sme- llal Jeigu nebūtų dole- ty kraštų okupacijos, nėra 
toniukas, pasislėpęs po pseu-'^ų. Jie nenoi etų nei gyvent. poĮjtika? Ar tai progai spe-
dommu ‘Kaz. Rimvydas’, ata- _ ri ,4 cialiai parinkimas abejoti-
kuoja Lietuvos piliečius, kurie ?nos vertės bolševikų propa- 
susiorgamza\o tikslu dirbti J . {?- '. gandistinio kompozitoriaus
Lietuvos atvadavimui. Einant hetutių kalbos Ui- kuliniU) taįp

“‘Rimčiausias’ jo argumen- syklem, apvsens tu.etų nnlitika9
tas yra tas. kad i Lietusiu ' eikšti nevisai “serą” daik- ne POl,tlkd • .
Tautinę Tarvba ieina. tarp ki- kaip apysenis yra Ar issiėmimas Sovietų

Amerikon savo ranką, tik i tų ]OS nariUt katalikai, sociali- nevisai sena?. Bet ką reiškia Rusijos paso, išduoto jam 
ne draugiškumo ranką. Sa- ?taj ir -tautinės mažumos’ (žy- ‘‘seras” (ar “apyseris”)? “po ukazu Verchovnago So

oliucionie- , fevoliuciją;-, k;U1' buvo džįH‘

panašus, kurie nuolat puldinė
ja Sovietų Sąjungą, taip elg
damiesi tarnauja fašizmui; 
padeda Hitleriui...”

Amerikos Pilietis.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos PranešimasNe, tas neaišku. Kas skai

to Keleivi ir Naujienas, Amerikos Lietuvių Taryba 
tas niekados nepadary s to- rtInia Lietuviu Tauti 
kios išvados, kad tie laikras- i Tarvba
čiai tarnautų Hitleliui. Į

.. a. i Redakcijos paaiškinimas: A-
Tiesa. Jie neturi simpąti-merikos LietUviu Tart ba. ku-

M.8?.™*1* RuS‘Ja'- ,?« k<” rios nutarimą tia talpiname, 
dėl Jie jai1 nesirapatizuoja? vra susidartei iš sios ša]jes ■ 
ugi Kaip tik tiėuo. Kao .pe ,^ ir atstovau)a visas di-
pnesingi Hitleriui ir fasiz- džiasjas lietuviu sroves Ju 
mui. Keleivis Sovietų Ru- nįse Valstjj(se; 4i vra buvus, 
sijai ilgai simpatizavo Jis:jau ir Rooaevel-
net stodavo uz tai, kad Lie- kuris uajkrin(i ja kad Lie. 
tuyai. kaip mažutei ir silp- (uvos neprlklausor,tbe karo 
nai valstybei, naudingiau bus Gj Uetuvj Tau.
butų susidėjus su Sovietų tinė Ta ba atstwauja Uetu. 
Sąjunga, nes tuomet išnyk- vos jlie<iui Ameriko,e Ame. 
tų pavojus is poniškos Len- rikos Ljeturi Tarvba nutarė 
kijos ir naciškos Vokietijos! ją remti irmes cia
pusių. . ta nutarimą "Keleivio” skaity-Bet kuomet Stalinas susi-i. - , ,
dėjo su naciška Vokietija

demokratines valstv- Nutarimas:prieš
bes, tuomet “Keleivis” išėjo 
prieš Stalino politiką.

Taigi “Keleivis’’ kriti* 
kuoja Staliną ne dėl to, kad 
norėtų “tarnauti Hitleriui.” 
bet dėl to. kad jis Hitleriui 
priešingas.

Savo nusistatymą Hitlerio 
atžvilgiu “Keleivio” redak
cija parodė labai aiškiai.

Kadangi Lietuvių Pilie
čių Sąjunga Jungtinėse A- 
merikos Valstijose, Į kurią 
Įeina Įvairių srovių žmonės, 
radusieji prieglaudą šioje 
Šalyje, sudarė savo skyrių 
atstovų suvažiavime, 1942 
metų balandžio 8 d.. Lietu
vių Tautinę Tarybą;

Kadangi ši Lietuvių Taukuomet ji pasakė: “Jeigu > _ „ , „ ,.
me, galėtume tai padaryti, t,ne Taryta savo Deklaraci- 
rytoj ii ryto Hitlerį, jau ka- P?s,sake , “z Jungtinių 
botų ant artimiau,io lemuos Amerikos Valstijų rėmimą 
stulpo ” -1! pastangose laimėti karą

„ Todėl “Vilnies” pasaka. P™5. aKTt-'o,'ius ir už Suvie-
ir jis Lietuvoje kiaules turbut nėra jokiam blevyz- klt3: . kad “Keleivis” “tarnauja nytuJu Tautų Hkslą po.karo

ė. nes jisai moka vartoti žodvne. Tai vra “Vii- - Girdėjome, kad patyręs, Hitleriui,” yra pasaka mui-! , Europą laisves,

du) atstovai; o socialistus ji- Tokio daikto, turbut. ne vieta,” tėra tolygus tik kny-
---- -  . .. _ - sai tituluoja ‘cicilikais’. Matyt. ra nej šviesiausio Stalino ??iSi

paruošęs du savo raštu to- -Ameriką jis istiese [anką Smetoniukas nori pasirodyti, konstituciioi Tokio daikto, PerP^aitei
'prašydamas sau pagalbos, j -ųad ............ .... i - j j- ’

iš skai- 
nasiimk

mu.
A. Vienuolis-Žukauskas 

yra parašęs romaną “Emi
grantai,” kuriame vaizduo-

KAS JUOS RINKO 
‘LIETUVOS VADAIS?”

ganė 
piemenų kalbą • „ -• , v ~ - jog ne visos durys Įam atsi-mes šiukšlyne išdygęs sun- į « narodžius „auia holše- - m-vrklc Piniruv ' tdl O pdl OGZ1U. ndUją DOISC"Eina gandai, kad tam ne- gyybis. Raudonas Pipiras.

jamas pokarinis gyvenimas; Bolševikų “Vilnis” rašo, tašytam vaikėzui yra mokama - 
(po 1918). kad Maskvoje buvo susirin- J5 1 p;

V. Mykolaitis-Putinas tu- kę “Lietuvos liaudies va
ri paruošęs eilėraščių rinki-i dai” — Paleckis, Liudas Gi
nti ^.u^’os . Binki-1 ra, Preikšas ir kiti. Jie kai- jįg ganė kiaules ar ne.
nyje telpa edcrasciai is boi- bėję per radiją 1 Lietuvos h t J “, ėsiu jisai par0.
sevikų valdymo laikų. , .. . 'do, kad jam da reikėtų jas

Faustas Kuša savo nau- Paleckio kompanija nėra u jfe da iš:
jam eilei ase,ų rinkimu, yra | jokie Lietuvos vadai. Jie yta Ludiaganių išaugęs. Ir jei- 
parmkęs pavadinimą Ele- Maskvos agentai - Lietu-; »>nepraustaburniui iš-

v ... ,rv,so krast0 tiesų yra mokama “pensi-1
Petras \ aicn,nas yra pa- išdavikai.. ,. 1 ja,” tai butu tikras skanda-

ę?8. ke.tun,i ™k^m,'» hutų buvę L,e- las Amerikos Lietuviu Ta-1
Teviskes pastogėje, kūną Tuvos liaudies vadai Jiems t ba * - da, ka išUrt;

pastate v įlniaus miesto te- nebūtų reikėję iš Lietuvos J "
atras. bėgti. Bet iie šeimininkavo

Balys Sruoga parašė dra- Lietuvoje tik tol, kol juos 
saugojo raudonieji Stalino 
durtuvai. Kaip tik ta apsau
ga susmuko, jie dūmė iš

vikišką pasą. p. Bacevičius 
kokia tai ‘pensija* iš Lietuvis Kos-IR KErrvR,os nori vėl J! Pakeisti... Į lietu-
valstybės fondų. Ar tai už jo (i> Nenžsrtikirtis Vyras; (2) žy- '*®ką. Bet kaip ilgam: -Ar 
plūdimus’” ^os€ nurodoma kaip žmonės pai- gal tam, kad gavęs VISUS

£^4.’^..^.™.’. .sc reikalingus dokumentus dar 
------------------ - -----— kartą spiautų ant Lietuvos?

O gal tą pasą vėl kokiu kitu 
pakeistų, pav., lenkišku ar 
vokišku?

War Recds Moiey—YOURS*

Thls war calls for eresy ounoe 
of cnergy. every dime and doUar 
we can muster for shlps—and 
plar.ps—and runs.

Hit the cn'-my wtth * >25 
Bond. Hurt jlm wlth * >50 
Bond. Help to b!ow hlm aky- 
hlgh with a $100 or >1.000 Bond

Don't delay—every hour 
counts. Buy United States 
Defensc Bonds and 3tan-.ps 
TODAY

kiams mulkinti. Joks tyro 
proto žmogus tai pasakai 
netikės.

demokratvbės ir tautinio 
bei socialinio saugumo pa
grindais;

Būdama Maskvos propa-: _^^a^ ^.e;uy^V 
gandos organu, “Vilnis” no- nę Taryba pasizadėjo dirbti 
retų Įkalbėti lietuviams, kad ne Nepnklausomos, L315- 
“Sovietų Sąjunga lošia la- 'os 11 Demokratine^ Lietu-
bai svarbią rolę šiame kare 
prieš fašizmą.

vos atstatymo, tai—
Amerikos Lietuvių Tary-

mą — istorinę kroniką, kū
ną pavadino “Kazimiero 
Sapiegos” vardu

UŽRAŠAI DAROMI 
ABIEM KALBOM.

“Wilnaer Zeitung” rašo. t 
kad Vilniaus apskrityje prie j 
visų pradžios mokyklų bu?Stasys Santvara^, kurį Lietuvos kaip zuikiai. Lietu- 

laiką dirbęs prie “Eglės” Ii- vos žmonės palydėjo juos į prikalti užrašai vokiečių ir 
breto, naujai pertaisė savo šūviais ir keiksmais. Jeigu t lietuvių kalbomis. Apskri- 
seniau parašytą “Žvejų” jie nebūtų pabėgę, žmones j ties valdyba užsakiusi len 
dramą. . __ i visus juos butų nulinčiavę. [teles su tokiais užrašais.

Gerai, kad ne visi tiki ap
simetusiam naiviu ir kad 
“visiems” tarnauti, kaip tą 
sau Įsivaizduoja ponas kom
pozitorius, negalima. Vieną 
kartą šokus per tvorą Į Mas- 
koliją. buvo atsiskirta su 
Lietuva, ir susitaikinimui 
neužtenka vien tik apsimes
ti neišmanėliu.

Iš Raudondvario, 
bet ne raudonas.

“Salomėja**, arba kaip buvo nukirtu 
iv. Jonui sralvn. Drama vienam*

/•ki». parašvta irar^aus anylu rašti- 
' iirL-> Vertėtų kiekvienam per- 
ikaityti. ............................................... .

Ginčytis dėl to, žinoma. h°s Vykdomasis Komitetas,
netenka. Kad jos rolė šiame m' ^a’
kare svarbi, tai pripažįsta ir'*anozl° 22 d., nutaria: 
“Keleivis,” ir “Naujienos,” Nuoširdžiai sveikinti Lie- 
jr kiti. tuvos piliečių sudarytą Lie-

Bet reikia neužmiršti, kad tuvių Tautinę Tarybą; pa- 
Sovietų Sąjunga kariauja reiškiant pilną savo pritan- 
su Vokietija ne savo noru. Jos nusistatymui ir sieki- 
Jos noras buvo padėti Vo- mams. jsdestytiems jos De- 
kietijai sumušti demokrati-1 klaracijoje; ir nutaria: 
nes valstybes. Ir jeigu Hitle- Kviesti visą demokrati- 
ris nebūtų Rusiją užpuolęs, niai nusiteikusią Amerikos 
Stalinas ir šiandien butų jį į lietuvių visuomenę remti
rėmęs.

Taigi tegul “Vilnies” re
daktoriai nepasakoja tokių 
dalykų, kad mes turime būti 
dėkingi labiausia Sovietų

Lietuviu Tautinę Tarybą 
moraliai ir materialiai. 

(Pasirašo)
L. Šimutis, pirm. 
P. Grigaitis, sekr.
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. k**— duobę,
ar tik neįkris patys duob- Silkes Amerikos Kareiviams

Iš kriaučių susirinkimo, -jie jį garbino ir kėlė i aukš- 
Balandžio 22, Amerikos l>'bes bizni? .^metimais tai

Lietuviu Piliečiu Kliubo na- y01?5 &eral Jle “’.P
me ivvko skaitlingas kriau- dąie su Jonu Butėnu; jie 
čių 54 skyriaus mėnesinis taip darė su Menkeliuniute; 
sulirinkimi. ’*£. al? da‘,? , kiekvienu

Ch. Kundrotas raportuo- ?.‘t,stu,lr altlsteį *°J '.lk ®!,e 
damas iš Board Direktorių ”«’“ ‘amavo Bet kaip tik
veiklos pažymėjo. kad a«!ft?s ,.ar artlste K®1*** 
kliaučiai gali alįu pakeli- !elka!autl sau žmoniško at-

- i * • u. lyginimo, tuomet ue buvo mą nuo gegužes ketvirtos«•}% ; komunistu pastumti kaipdienos, po $3.60 į sąvaitę. »ęavanauJžia ’» \ors tokie 
Ta? pakėlimas bus išskirsty- savanaudžiu Nors tokie
tas visiems darbams, n« -Jl.za-ros: blm^s, £-K 
kriaučiai dirba -‘nuo štu- nl*k° de.‘ lrteJ?s ne:
kių,” o pakėlimas išpuola pc “Z „era''Idvginima
10 centu i valandą, skaitant , * *. , &36 valandų i dą,& savaitę, ^^TdirčL?™: 
išskirstyti sąvaitini priedą ‘ .J
ant kiekvieno “kavalko” genimą uzs dirbti, o jiem-

, _ tun dirbti iš pasisventi-
>r‘ rSaV t, ^P- v u T«del arti** »' negalididelis tiarbas, taip kad ne- , . komunistais vefkti
kurie Joint Boardo virsmin- & • ...-- ,, nes artistams taipgi reikiakai ir patys susimaiso si da- n.„.al_.t ir aDsire~ti 
Iv ką beaiškindami. Bet tiek P *» *. .
yra suprantama, kad kiek- Taip atsitiko n su pianis- 
v ienas kriaučius gaus savo
dalį—tris dolerius šešiasde
šimts centų priedo prie sa
vaitinės algos.

Piknikui surengti išrinko 
J. Buivydą pirmininku, o 
Ch. Kundrotą pikniko sek- 
įetorium. Nors nuo parengi
mų reikia mokėti
taksus ir kitus mokesčius, 
bet lokalo pildomoji taryba 
įpareigojo išrinktąjį komi
tetą, kad įžangos daugiau 
nekeltų, kaip buvo per pa
staruosius kelius metus— 
dvidešimts penki centai.

Delegatas A. Bubnys sa
vo pranešime pažymėjo, 
kad visos lietuvių dirbtuvės 
dirba. Mičiulio dirbtuvė 
pradeda militariškų paltų 
siuvimą. J. Šimėno dirbtuvė 
pradėjo siūti karininkams 
Švarkus, kurie gana painų- 
ir sunkus. Unijos viršinin
kai nori, kad per tris sąvai
tes. kol darbininkai pripras 
prie militario darbo, jie

tu Bacevičium. Štai, jis jau 
praneša per kitus laikraš
čius, kad jis nesąs joks poli
tikas, nesąs su jokia politi
ne grupe susirišęs ir norįs 
veikti tarp visų.

Ta? gerai, ponas Bacevi
čiau. Bet kaip su tuo šmeiž- 

kuris buvo drėbtas per 
trims

musų srovėms, buk jos tam
stą įskundė šios šalies val
džiai? Juk jis da neatšauk
tas. O atšaukti reikėtų. 
Tamsta, p. Bacevičiau, ro
dos, turėtum gerai suprasti, 
kad trys srovės negalėjo 
tamstos įskųsti ir neskundė. 
Nes trys srovės, tai tūkstan
čiai žmonių. Kaip gi tūks
tančiai galėtu skunda pa
duoti?

Jeigu kas skundė, tai ga
lėjo but tik atskiri asmenys. 
Jeigu komunistai žino, ko
kioms srovėms tie asmenys 
priklausė, tai jie turi gerai 
žinoti jų vardus ir pavardes. 
Taigi, jeigu jie tokius skun

valdžiai |ęOmun^ų “Laisvę”

kasiai.
Kaip jau žinoma, iki rusų 

vokiečių karo, komunistai 
aklai tarnavo Hitleriui. Jie 
rengė taikos demonstraci- į 
jas. Jie šmeiždavo prezi
dentą Rooseveltą, sakyda
mi kad jis tarnauja Wall 
Streeto piniguočiams ir An
glijos impei ialistams, Bet 
kai Hitleris užklupo Stali
ną, komunistai persivertė 
ragožium ir pradėjo rėkti 
už “demokratiją.” Kad per
sivertė, kad atsisakė Hitle
riui tarnauti, užtai juos barti 
nereikia. Bet kad jie atvį- 
riausia tarnavę Hitleriui ir 
da nespėję nuo jo atsišriu- 
buoti, pradėjo šmeižti “'Hit
lerio agentais” visus, kas tik 
nesutinka su bolševizmo 
katekizmais, tai juos reikia 
netik barti, bet reikia ir pa
smerkti kaip begėdžius de
magogus.

Tokia politika, kokios lai
kosi komunistai, yra durna 
ir su ja netoli eisi. New Yor
ke jie leidžia anglų kalba 
laikraštuką “The Hour.” 
Per tą plepalą jie paskelbė, 
kad buvęs įusų social-revo- 
liucijonierių vadas čemo- 
vas, F. J. Bagočius ir Nevv 
Yorke gyveną

Ši nuotrauka parodo tinklą su silkėm, ištrauktą iš Taun- 

tono upės, netoli nuo Miduleboro, Mass. Balandžio mėne

sio pabaigoje silkės eina iš juros i upes neršti—eina to

kiais dideliais spiečiais, kad \anduo huną tikštas, žmonės 

gaudo jas viedrais. puodais ir maišais. Gi žvejai su gerais 

tinklais pagauna ių milionus. šįmet visas pagautas silkes 

užpirko Amerikos valdžia armijos ir laivyno maistui.

IŠ PHILADELPHIJOS PADANGĖS
Kol komunistų piknikas j ir moteriškus kailinius. Tas 

bus, žmogus gali numirti, . irgi protestuoja. Sako, prie
1 Kovo mėnesyje lietuviškii1^^ keJ.in,^ man šita 
komunistai čia rengė balių aP£^n^a netinka.
“Laisvės” naudai, bet tikė- Tunu da pažymėti, kad is 
tus tam baliui pardavinėjo; ?„imbos ,.Plas^as kalbėtojas, 
jau nuo pereitu metu rugsė- s^,^a smetonofo-
1O mėnesio ‘ ;blJa- Rro()klyne soldenų
" Dabar, tie biznieriai susi-ii*'ka!^ Philadeiphijon 
ię pardavinėja tikėtus “Lai- ;atvaziuoja ' keikti,
svės” piknikui, kuris bus ka-1 baliuje Buvęs.

SUMAŽĖJO AUTOMO
BILIŲ NELAIMĖS.

The National Safety 
Council paskelbė, kad šį
met per kovo mėnesį auto
mobilių nelaimėse visose 
Jungtinėse Valstijose buvo 
užmušta 2,440 žmonių. Tai 

artistai kalėsi steičių. Salė esa ri pi ocentų mažiau, ne- 
mažiukė. oras troškus, kaip Pel nai* Mat’ sIm^t uz- 
Stalino turmoj. Nežinau. d,austa ^elc.iau, važiuoti
kodėl jie nenori samdyti lie- !:S1P 40 1 valandą,
tuvių salių, kurios moder
niškai įrengtos ir turi viso
kių patogumų: virtuvę, in
dus, puodus, pečius, sin kas 
ir tt. Jie lenda pas žydus.

žin kada ateinančią vasarą 
Kol tas piknikas bus, žmo
gus gali ir numirt, bet ko
munistėms tas nesvarbu, 
bile tik tikėtas parduotas ii' 
pinigai iškaulyti.

Į jų balių buvau ir aš nu
ėjęs. Bimba jau sakė pa
mokslą savo davatkoms, o

Kas Mums Rašoma
Rojų apnyko utelės.

Kai 1940 metais rusai 
Aš da nemačiau, kad komu-.okupavo Lietuvą, tai Anta- 
nistai butų ką nors parengę nas Bimba, sakydamas Phi- 
lietuvių salėj. Bet į savo ladelphijoj prakalbą, džiau- 

laisvė. Tačiau spaudos lais- pramogas jie vilioja lietu- gėsi: “Dabar Lietuvoj bus 
v ė nereiškia, kad nekaltą vių publiką. Žydelių ne- čystas rojus. Tik gyvenk ir

šmeižikai iš “Laisvės” ne
sidžiaugia, kad Bagočius ją 

ukrainiečių apskundęs nieko negaus. žmogų butų galima apskelb- kviečia. Lietuvių įstaigas jie norėk. Bus iškasavoti ponai, 
ti kriminalistu. Už tokį boikotuoja ir sabotažuoja, kunigai, ugabai ir utelės.” 
šmeižimą piktadariai yra l>et dolerius žvejoja iš lietu- Dabar skaitau laikras-
baudžiami kalėjimu. Šmei- vių kišenių. Ar lietuviai sa- čiuose, kad Lietuvos gyvu

mą turėjo atsisėsti kalėji- žikams turi but uždėtas apy- vo salių tiems kvislingams liūs lusai užkrėtė atneštom
man, taip gali but ir “Lais- nasris, taip kaip ir piktiems neduoda, aš nežinau. Jeigu ligom, o gyventojus—ute-
vės” redaktoriams. ' šunims, kad negalėtų žmo- neduoda, tai gerai ir daro. lėmis. Pavertę Lietuvą bol-

Amerika, žinoma, ne Ru- nių kandžioti. Seniau jie vartodavo salę ševizmo rojumi, rusai tiek
sija. Čia yra plati spaudos Vyt. Katilius, kertėj 9-tos ir Girard avė. priveisė jame utelių, kad ki-
-------------------------------------------------------------------------- Tenai buvo nebloga vieta, lo net dėmėtosios šiltinės

pridėjo: “Žiūrė- lietuvių Socialistų Sąjungos Suvožia- Mabar gi sulindo į žydų sa- epidemija. J. Jr—Čiu*.

vadai esą “nacių agentai.77 
černovas patraukė “The 
Hour” redaktorių tieson. 
Tas teisinosi, kad jis nieko 
nežinojęs, kad jį taip “in
formavę” komunistai. Tuos 
šmeižtus persispausdino ir 
“Laisvė.” Nors ji žinojo, 
kad tai yra melas, bet nuo 
savęs dar

Kaip buvęs komunistų “Dai
ly Workerio” redaktorius 
Hatavvay už žmonių šmeiži-

kitę, kaip liberalų laikraštis 
‘The Hour’ surinko apie na
cių agentus faktu? ir paskel

• • i , i » liukę prie Fairmount avė.vimas įvyks Pisttsburghe Birželio 28 d. šis urvas panašus į ‘ džionk-
-------------- šapę,” bet komunistai vadi-

ir kuo daugiausia na jj; “Sovietu Liaudie?LSS Centro Komitetas pagerinti
-Tnkia? nriemone? o-ali laikytame posėdyje balan- praplatinti lietuvių darbo Namas. roKias priemones gan Q/1 tomo kurionaudoti tik politiniai chuli

vutfiiimrtn

Medžiaga “Juodajai 
Knygai.”

dirbtų be nustatytos kainos j jjjęyg žino, tai tegul juos pa- 
už kavalkus. Darbininkai skelbia. O jeigu jie skundi- 
nepatenkmti; jie norėtu zi-,kų nežino, tai p. Bacevičius 
noti nuo pirmos dienos, kieKYurgtų dabar viešai pasaky- 
jie gaus uz kiekvieną ka- šmeiždami socialis-
valką. Bet kol kas to nega- tautininkų ir katalikų 
Įima. padaryti. Daibininkai įkrovos* “Laisvės” bolševikai 
nerimauja, sako A. Bubnys.' viešai melavo
Bet jie turėtų turėti kantry-1 įol p Bacevičius to ne- 
bės, ateitis bus geresnė prie padarys, tol kitos srovės ne- 
milit arinio darbo, negu pi'i^igalės jį remti. Nes nepadoiu 
p,vi mm yra apšmeižti asmenį, bet

’ nepadoriau vra apšmeižti 
; tūkstančiu? žmonių.

Jeigu tamsta ne politikas, į ?u

civilinio.

Vytautas Bacevičius ir 
komunistai.

ganai. Jie patys tuos šmeiž
tus į “The Hour” paduoda, 
o paskui tuos melus persi
spausdina savo “Laisvėj” ir 
sako: žiūrėkit, ką apie Ba
gočių ir ukrainiečių vadus 
rašo “liberalų laikraštis.” 
Na. o iš kurgi tas “liberalų 
laikraštis” žinotų, kas yra 
lietuvių ir ukrainiečių va
dai, jeigu ne Ormaniukas iš

_ . .. Reiškia, Philadel-
džio 24 d. nutarė šaukti Lie- žmonių tarpe, kurie myli phijoj tie penktakojai turi 
tuvių Socialistų Sąjungos laisvę ir demokratiją. jau įsteigę Maskvos sovie-
suvažiavimą diena pirm LSS Centro Komitetas su- tus.
SLA seimo Pittsburghe. manė išleisti dienos klausi- Bet eikim prie 
Tad visos LSS kuopos.ragi- mais mažų brošiūrėlių. Tam “tijatro.” Tai buvo tikros 
narnos rinkti delegatu? į bu- tikslui jau yra musų kuopos “sorkės.” Lošikai išeina es- 
simą LSS suvažiavimą. Vie- aukojusios pinigų. Iždą jau tradon susikibę, o ta jų 
tą pranešime vėliau. šiokį tokį turime literatūrai estrada pradeda važiuoti.

LSS kuopos raginamos leisti. Bet yra ir tokių kuo- Išrodo, kad buvo sukalta 
taipgi duoti sumanymų bu- pų ir pavienių draugų, kurie ant žydo ratų.
simam suvažiavimui, kaip mano, kad tas LSS Centro
pagerinti musų organizaci- Komiteto sumanymas nepa- 

“LaL?vės” nalėDiu tuos šmei- & kad J1 buJot^ ir augtų. vyks, nes žmonės sensta ir 
žtus apie iuo< fabrikuotu9 Centro Komitetas su pluoštais literatūros ne-

*• P J U * mano, kad daug LSS narių nori po senstančiu? lietuvius

iš o tik menininkas, muzikas,! ji? ir ją naudojąs 
įitai kokiais sumetimais už-i propagandai.”

organizacija, buk miau. kad galėtų biržeįk 
“naciškąi d. dalyvauti ir LSS sinApie porą metų atgal,

pietų Amerikos atvyko jiuu KUMai> »uiirciiniaK> uz.- propaganaai. vime.
Jungtines Valstijas Vytau- grobus rusams Lietuvą tam-; Bagočius pareikalavo, kad LSS suvažiavimas turės 
tas Bacevičius. Jį sulaikė sta skelbeisi sutinkąs su komunistai savo šmeižtus pasikalbėti anie bendrus
imigracijos departamentas 
Ellis saloje. Komunistai ga
vo užstatą ir išėmė V. Bace
vičių iš Ellis Islando. Išėmę 
jie paskelbė viešai per spau-

uuvo andaiįveieivy
syta, kad Juozas Tysliava 
sumanęs išleisti “Juodakny- 
gę,” kur busią surašyti juo- 

, . dieji komunistų darbeliai,
komunistu ą- labai tokiai knygai prita

riu. bet joje turėtų but apra
šytas ir Antano Bimbos iš 
“Laisvės” bėgimas. Tai bu
vo kokie 22 metai atgal. 
Bimba tada buvo pabėgęs iš 
Brooklyno “Laisvės” į Pitts- 

Pasirodo estradoj ir ko- burghą, prie Juozo Baltru- 
munistė Vagunienė. Iš pub- šaičio “Tiesos.” Per tą “Tie- 
likos kažin kas pastebi: są” jisai tuomet ėdė V. 
“Štai ir Bimbos višta.” Žmo- Paukštį, Vidiką, Pruseiką ir

Suvažiavimui reikės ap- . _ . , ,
svarstyti ir referendumo eni^ kudakuoti 
klausimą. Musų LSS orga
nizacija nėra didelė, turime 
virš

okupantų valdžia? Ar tams- atšauktų. Bet vietoj atšauk
ta darei tai dėl to, kad esi ti ir atsiprašyti, iie dar ty- 
nepolitikas, ar kad įtikus čiojasi. Girdi: “Kiek Dr.
“Laisvės” štabui, kurio ir Montvidas anuomet gavo iš 
šlavikai siuntė Stalino “sau- ‘Vilnies.’ kiek kun. Petkų ?

dą. kad V. Bacevičių įskun- lei” pasveikinimus? gavo iš ‘Laisvės’,” tiek gaus n'nti su LSS., kaip plėsti mu- rių ir per tris šimtus kuopų,
dę šios šalies valdžiai tauti- Dabar p. Bacevičius teisi- Bagočius, jeigu jis trauks ją ?ų veiklą lietuvių pašelpinė- ii turėjo pastovų sekretorių,
ninkai, katalikai ir socialis- naši, esąs ne politikas, bet už šmeištus į teismą. se organizacijose ir kliubuo- kuris galėjo vieną referen-

ra-

ves. Bet kaip susitrefninęs. 
Pagaliau pasirodo aht jis turėjo gerai išsispavie- 

“steičiaus” ir negramotnasis doti ir išnaujo priimti kazio-
penkių šimtu nariu. Tie Pilėnas- T?s žmogus jau SO nojo bolševizmo krikštą Jį 

išsimėtę po miestus metų amžiaus ir savo gyve- nriksijo aidoblistas Kalpo-nanąi 
ir miestelius.

musų organizacijos reika
lus. Be to, suvažiavimas tu
rėtų reaguoti į pašalines skaitlingos. O einant senuo- 
mums prielankias organiza- ju įpratimu, kuomet LSS tu- 
cijas kaip jas daugiau sude- rėjo virš šešių tūkstančių na-

Kuopos ne- nime nebuvęs scenoje, bet kas, kailiamainis Pruseika 
pas komunistus eina “tijat- ir kiti kreivos linijos autori- 
rų” lošti. Scenoje jis nežino tetai. Apie tą Bimbos krikš- 
nei kaip atsistoti, nei ką tą Zabulionis buvo parašęs 
veikti. Vaidino Seno Vinco “Keleivy” gražią karunką, 
sukreveizuota “Kraitį.” kuri labai tiktų į “Juodąją

Prasidėin? vakarienei na- Kn:v^” Jei kas & !uri- lai 
i/jora uivovU- atsiliepia. As ją turėjau, bettai, todėl valdžia ir sulaikė muzikas. Galima patikėti, Apie D-ro Montvido byla se. ir kokia turėtų būti musų durną neužbaigęs jau ruošti sidarė didžiausia betvarkė: VaTiorUomoJnc’

ii asam salnie Žinoma tai Uo Kuva toL-e ... ‘ Lito Rot rlokor io,, Vitoc molSzvo,' m-urloci U_ aiioavidu Kanaaiecianu.jį ašarų saloje. Žinoma, tai kad jis toks buvo, toks yra su “Vilnim” nieko nežinau, taktika darbo unijose. kita. Bet dabar jau kitas žmonės maišosi, grūdasi, li-
buvo biaurus komunistų me- jr toks bus. Bet jeigu taip, bet apie kun. Petkaus bylą Suvažiavimas turėtų atvi- i eikalas. Organizacijai su- pa vieni per kitus,
kis. . - . tai kaip pavadinti tuos šar- prieš “Laisvę” gerai atsime- įiau pažvelgti ir į musų so- mažėjus, sekretorius dirba Vakarienei atnešė senos

Prieš tai buvo griežtai už- Jatanus, kurie žinojo, kad nu. Ji buvo visai kitokio po- cialistinę spaudą. Mes turi- dirbtuvėje. Tvarkyti refe- duonos rudoj sunkoj su
protestuota ir viešai pareik- tamsta nepolitikas, o nau- budžio, negu SLA preziden- me socialistinį dienrašti rendumus jis neturi laiko, mirkytos. Kai kas gavo co-
šta, kad socialistai jokių dojo biauriausiems savo po- to Bagočiaus reikalas. Kun. “Naujienas” ir du savaitraš- Suvažiavimas turėtų tuo lį dešros, kaip kas britva

su savo čiu: “Keleivi" ir

J. J :ius.

Išmetė ii darbų 47 ko
munistus.

kad socialistai
skundų valdžiai nedarė ir litiniams tikslams. Ir kada Petkus vedė kova su savo čiu: “Keleivi" ir “Naujaja reikalu pasitarti ir referen- nuplautos vištienos ar kui
ne dėl jų V. Bacevičius bu- tamsta dabar pasiaiškinai parapijonimis ir “Laisvė” Gadynę.” Tiesa, LSS orga- durnų sistemą panaikinti, hienos — vieni “skreosai.” džios darbų 47 komunistus,
vo sulaikytas. Be to. musų per kitus laikraščius, tai Ro- palaikė ių pusę. Parapi jo- nizacija jų nevaldo. Bet jie Referendumas nėra joks sunku net ir pažinti kokia Jų tarpe buvo du WPA mo-
spauda nurodė, kad V. Ba- kas Mizara per “Laisvę" pys norėjo jį pašalinti. Gi neša musu socialistinę idėją principas. Renkant delega- tenai mėsa. Vienam trūksta kytojai. Išmetė juos už tai,
cevičius. kaipo muzikas, tu- chamiškai raumoja: “V. ,SLA nariai prieš Bagočių i plačiausius lietuvių sluog-- tus i LSS suvažiavimą de- to, kitam kita ko. Žmogus kad skaitė komunistu “Dai- 
lėtų tuos per “Laisvę pa- Bacevičiaus nuėjimas į faši- nekovoja. Jeigu dabar į nius Amerikoie. Jie ne tik mokratiniu budu, suvažiavi- nenori pirštais valgyt, tai Iv Workerį,” “P. M.,” “New
leistus prieš socialistus stinę ‘Vienybę’ yra nepatei- SLA prezidentus kandida- patarnauja LSS organizaci- nias gali atstoti referendu- stovi ir žiuri. Masses” ir “The Hour.” Ke-
smeižtus atšaukti. Jis to iki sinamas.” * Kitais žodžiais tuoia kiti, tai paprastas de- iai, bet jų leidėjai ir redak- mus.^ Suvažiavę delegatai Ta jų vakarienė buvo ne- liatas lietuviu, kurie dirbo
šiai dienai nepadarė. Gi ko- »eiškia: “Bacevičiau, jeigu mokratiniuose rinkimuose toriai yra Lietuvių Socialis- gali išrinkti ir musu organi- verta nei 25 centu, bet bilie- arsenale ir laivyno dirbtuvė-
munistai V. Bacevičių . iš- lendi į fašistinę ‘Vienybę’ reiškinys. Tai nereiškia, kad tų Sąjungos nariai ir dar- zacijos Centro Komitetą, tas kainavo $1.25 ir da ko- se, irgi neteko darbo. Mat,

zo politikai tiek, savo pažiūras aiškinti, tai <ena organizacijos viršinin- buotojai. Jeigu tų trijų laik- Tai butų ir demokratiška ir

Philadelphijos mieste šio
mis dienomis išmetė iš val-

naudojo savo
kad užėmus rusų valdžiai tu mums jau daugiau nerei- ką galima kriminališkai raščiu nebūtų, tai vargiai praktiška.
Lietuvą, V. Bacevičius kar- kalingas.” šmeižti. Amerika šiądien butų galima išsilaikyti ir «!• Buivydas, LSS CK sek.
tu su visais “Laisvės ’ zece- žinoma, kad dabar jau veda karą prieš Hitlerį ir jo LSS organizacijai, kaipo

lektą darė. paduodami aplikacijas jje

nais, redaktoriais ir šlavi- nereikalingas. Išnaudojo nacizmą. -Taigi, apskelbti tokiai. OKLAHOMOJ SUŽEISTA
Tad pasikalbėti apie mu- 1,000 ŽMONIŲ, 

sų laikraščius būtinai rei- Pereitą nedėldienį Okla- 
buvo ne tik su V. Bacevi- tą patį, ką apskelbti jį vals- kia, ir suvažiavimas kalbės, komos valstijos šiaurėj siau-

nu_ čium ; taip buvo ir su kitais tybės išdaviku. O valstybei: Kuopos ir pavieniai LSS tė baisus viesulas, per kuri
merio, kuriame nebūtų gar- menininkais, nes toks jau išdavimas yra sunkiausis, asmenys turėtų daugiau do- 20 žmonių buvo užmušta ir
binamas V. Bacevičius. Kad komunistų noturas. prasižengimas. Todėl tegul mėtis musu skauda, kad ja apie 1.000 sužeista.j ....... . ’ -. •

kais siuntė sveikinimo rezo- kiek galėjo ir kaip mokėjo, žmogų “Hitlerio agentu” ar- 
liucijas “saulei” Stalinui ir jr reikalas užbaigtas. Taip ba “naciu,” šiandien reiškia

Paleckiui. 
Nebuvo to “Laisvės’

Rūbinėj irgi tikrai sovie- buvo kreivai prisiekę, kad 
tiška “tvarka” buvo. Aš pa- neturį nieko bendra «u ko- 
sidė’au juodą 44-to saizo munistais; dabar gi Dies’o 
overkotą, o gavau marga ir komitetas susekė, kad prieš 
tik 34-to saizo. Sakau, vaikų rinkimus jie buvo pasirašę 
neatsivedžiau. tai šis rūbas ant komunistu kandidatų 
man nereikalingas. Atiduo- peticijų, vaikščiojo į komu- 
kit manajį. Palaukit, sako. nistu mitingus ir skaitė ko- 
nesurandam. Kitam vvrui munistiškus laikraščius, 
padavė moterišką skrybėlę Joseph J.
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Maikio su Tėvu

Lietuvių Tautinės Tarybos 
Deklaracija

—Alo. Maike!
—Išrodai jau išsigėręs, 

tėve.
—Vot ir neįspėjai. Aš jau 

per tris dienas snapso nėra-.'sakoma. Kristus savo moki- 
kojas mazgojo, o da-gavati.

—Tai kodėl toks links
mas?

—Ogi todėl, kad mane 
pagavo durnas juokas.

rašyta, tai šiandien reikia 
suprasti atbulai. Yaluk to, 
Maike. kunigai ir kalnierius 
užsideda atbulai. Seniau, 

savo
mams ’
bar klebonas ar 
ia nors vienam

Lietuvių Tautinė 
sudalyta Lietuvos 
Sąjungos Jungtinėse Ame- 
likos Valstijose nutarimu, 
savo visuotiniame steigia
majame suvažiavime Chica
goje per Įgaliotus visų rajo
ninių komitetų atstovu 
1942 m. balandžio 8 d., vi
sais balsais nutarė:

Būdama dėkinga J. A. V. 
už svetingumą. Lietuvių 
Tautinė Taryba jaučiasi lai
minga. galėdama laisvai 
reikšti savo troškimus;

Atsižvelgdama i tai, kad 
šio karo eigoje Lietuva bu
vo jos totalitarinių kaimynų 
jau du dariu okupuota ir 
kad antroji okupacija tęsėsi 
dm- ir šiandien:

LTT reiškia tvirtą Įsitiki
nimą, kad Demokratijų per
galė pagaliau atneš išvar
gintai žmonijai padorios 
ir ramios egzistencijos są
lygas taip. kaip tai yra nu
sakyta Atlanto Čarteryje:

LTT ypatingą padėką

SELECTIVE SERVICE
DIREKTORIAUS PRA

NEŠIMAS.
Vedusius vyrus galės imti 

kariuomenėn.
Generolas Edgar C. 

Erickson, Selective Service 
direktorius Massachusetts 

parapijonui valstijoj, praneša
numazgo-

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.)
Taryba, reiškia didžiajam JAV Pre- 
Piliečių zidentui Franklinui D. Roo

seveltui, kuris taip nuošir
džiai globoja Nepriklauso
mos Lietuvos reikalus;

LTT svarbiausias viltis 
deda i JAV ginklo pergalę. 
Štai kodėl LTT vienu svar
biausių savo uždavinių lai
ko visišką jos narių prisidė
jimą prie JAV žmonių ir 
vyriausybės pastangų lai
mėti karą;

LTT yra Įsitikinusi, kad 
vien Jungtinių Tautų De
mokratijų pergalė Europai 
duos tokią santvarką, kurio' 
Lietuvos žmonės, be bai
mės, kad jie butų periodiš
kai žudomi ir tremiami, tu
rės sąlygas ramiai ir kultu- 
įingai tarpti:

Likimo pastatyta i taip 
keblią padėti, Lietuva juo 
labiau trokšta geresnio i1 
teisingesnio Europos susi
tvarkymo ;

Demokratiniais pagrin
dais susidariusi iš Įvairiu pa‘ 
žiūrų ir užsiėmimų. LTT 
laiko save natūralia okupa
cini jungą kenčiančių Lie
tuvos žmonių nusistatyme 
reiškėją;

Susiorganizavusi Lietu
vos Piliečiu Sąjungos nuta
rimu, LTT jaučiasi esant 
gyvos lietuvių visuomenė 
ir ios laisvų institucijų gyv- 
atžala. ir imsis ištikimai at
stovauti ir reikšti Lietuvo 
visuomenės troškimu? ir le- 
alizuoti jos laisvės viltis:

LTT butu linkusi sveikin
ti teki Nau ios Europo? susi-

visu zi-
kojas? Nausa! Da gyvuliu niai, kad III-čios klasės re- 
išvadina. jeigu permažai gistrantai, kurie buvo laiki-

—0 kaip juokas gali i duoda apieros. Aną vakarą nai 
turėjo ba- vražmogų "‘pagauti” ;

—Kai durną daiktą per-
musų jegamastis 
liu surengęs, tai

kaitai, Maike, tai ir juokas , nas pašaukė
zakristijo- svskir

paliuosuoti 
vedę. dabar

mane į klebo- tent 
mazgnt-.

—0 ką tėvas skaitei? Da- mazgodami dišius mudu
Viiino Anmae 
vuiia uvu mm fllRlU Taitri--- o-

1

dėl to kad 
turės bu; 

tvti i dvi klases, bu- 
Class III-A ir Class

vatku Gadzinkas?
—Ne. Maike, mudu su

zakristijonu skaitėm bolše- apie 
viku gazieta.-. Ir. bai gali, 
vaike, turėjom gardžių fo- 
niu.

ir
klausėmės, apie ką dvasiš
kos asabos šnekasi. Kalbėjo 

visokias glupstvas. o 
ant galo vienas padarė Įne
šimą, kad reikia pradėt au
kas rinkti šventam tėvui ant

—0 ką judu tenai radot? šiušių. Sako, dabar pas 
—Bulšiu partijos načalst- šventąjį tėvą atvyksta labai 

va nori, Maike, kad Ameri- daug diplomuotų balamutų 
ka padalytų antrą pruntą ir visi bučiuoja jam koją. 
prieš Hitlerį. Net Stalinas žada savo pas-

—Tai koks iš to juokas? lūs siųsti, kad pabučiuotų 
—Tai kaip tu, Maike. pa- i popiežiau? pantapli. Taigi, 

vadintum tokią durnystę? sako, nuo to bučiavimo šiu- 
Bimbos vaiskas sėdi i “Lai- šiai greitai prakiura ir daž- 
svės’’ skiepą sulindęs, o nai reikia pirkti naujus. Tai. 
Bimba šaukia savo gazietoj. matai, Maike. kokios ant 
kad Amerikos buržujai eitų svieto permainos. Šiandien 
Stalino ginti. Argi gali but Kristaus nasliedninkas jau 
didesnis juokas? niekam kojų nemazgoja. ale

—Bet kas jiems daryt, kiti turi jam i kojas bučiuo- 
tėve, jeigu jų Stalinui gręsia ti. Yaluk to, Maike. aš ir sa- 
pavojvri? Jie turi Šauktis j kau. kad nereikia žiūrėti, 
pagalbos kad ir iš buržujų, kad tikėjimas liepia savo

III_R
X X X— x-r.

Į Class III-A bus pastaty
ti tie. kurių darbas karui 
nėra svarbus. Ar iie užlaiko 
šeimyna, ar ne. Į tai nebus 
atsižiūrima.

Į Class III-B bus statomi 
tie. kurių darbas karui tęsti 
yra svarbus.

Yisų pirma bus skirstomi 
Trečiosios Registracijos re- 
gistrantai. kurie užsiregist
ravo šių metų vasario 16 d.

Užbaigų? Trečiosios Re
gistracijos vyrų skirstymą, 
lokaliai boardai tuoj imsis 
skirstyt tokia pat tvarka 
dviejų pirmųjų registracijų 
vyrus.

Ketvirtosios Registracijos 
i egistrantai, kurie registra
vosi šių metų balandžio 26 
ir 27. i tokias klases skirsto
mi nebus, nes armijos tarny
bon jų neima.

tvarkymą, kur Lietuvos na- 
turalus valstvbiniai. etno-1
Traliniai. m—CINU-

—Orait Maike, jeigu 
bulsiams taip lupi Stalino

Į priešus mylėt. Bolševikų 
mylėt negalima, ba ir iie ki-

kailis, tai kodėl jie patys ne-įtų nemyli. Lietuvoj tukstan- 
važiuoja jam i talką? Juk.čius žmonių išgalabijo. To- 
savo liežuviais jie Hitlerio i dėl nebūtų nei grieko. nei

sarmatos, jeigu tokius gal
va- variezus susodinti i kiaurą

šipą ir paleisti ant marių. 
-Tėve. tu šiandien per-

ŠAUKIAMI VYRAI GALI 
GAUT LEIDIMĄ SU

TVARKYTI SAVO 
REIKALUS.

Karo
tvarkė,

pa-
ka-

Departamentas 
kad pašaukti 

riuomenėn vyrai gali gauti 
tiumpam laikui leidimą su-

nenuvajavos. Tegul uždaro 
savo kromelius ir tegul 
žiuoja.

—Bet kas tada ju pikni , . .
ku? rengs, kas jų laikraš- daug Įsikalbėjai. Man reikia tvarkyti savo asmens ir biz- 
čius skaitvs, jeigu visi jie iš
eis i kara?

jau mokyklon bėgti.
-Na. tai bėk. Gal kada

—Vot. vot, Maike, čia tai nor? išeisi ant kokio lojario. į siuntinėtas 
tu pataikei pasakyt. Bimba 
nori Amerikoj piknikus lai
kyt ir biznį daryt, o kiti te
gul eina ant vainos. Bet 
koks mum? pažitkas iš tų jo 
piknikų ir iš jo gazietų? Tik 
stuba be reikalo pripaškudi- 
ia ir nebūtų daiktų prime
luoja. Jeigu aš bučiau Ame
rikos prezidentas, tai visus 
lokius darmajėdus susodin
čiau ant kiauro šipo ir pa
leisčiau ant marių. Tegul 
sau niaukia antrą pruntą 
prieš Hitlerį statyt.

—Kiauras laivas galėtų 
nuskęsti, tėve.

—Tai didelis čia daiktas, 
Maike, kad nuskęstų.

—Bet tėvas esi katalikas, 
o kataliku tikėjimas liepia 
mylėti net ir savo priešus.

—Maike, šiandien jau 
kitokie česai. Kas seniau 
buvo šventose knygose pa-

t

ORLAIVIS ATSIMUŠĖ 
Į KALNĄ.

Utah valstijoj pereitos 
subatos naktį Įvyko šiurpi 
orlaivio katastrofa. Lėktu
vas atsimušė i kalną ir suty- 
žo. Žuvo 17 žmonių.

FOgyiCTORY

UNITED
STATES
DEFENSE
ŽONDS
STAMPS

mo reikalus
Šitas patvarkymas jau iš- 

visiems loka
liems drafto boardams.

Iki šiol pašaukti vyrai, 
perėję paskutinj sveikatin
gumo egzaminą, tuojau bu
vo imami i aimiją. Tokia 
tvarka buvo perdaug sunki,

'nes naujokas neturėdavo 
'laiko atsisveikinti su civili
niu gyvenimu.

Dabar bus duodama lai
ko. Bet leidimo reikės pra- 

Įšyti nevėliau penkių dienu 
po priėmimo Į armiją. Laiko 
bus duodama 10 dienų savo vieniems, 
reikalams sutvarkyti, o Kome '■ įsi 
tiems, kurie gyvena toliau,

!bus duodama iki 15 dienu.
FLIS.

Ministeris pirmininkas 
Curtin pranešė, kad priešas 
nuskandino Australijos ka- 
įo laivą “Vampire.” Laivas 
žuvo Bengalo įlankoj, Indi
jos pakrašty.

Kunuriniai ir 
nominiai interesai butu ap
saugoti. Pabalčio Sąjungos' 
idėja LTT vra ypač artim-: 
ir brangi. LTT i mari atsako
mybė*! skelbti, kad Lietu
vos žmonės trokšta Nepri
klausomos, Laisvos ir De-: 
mokratinės Lietuvos su sos-’ 
tinę Yilniuje. su Klaipėda 
ir Mažosios Lietuvos sriti
mis. Tam atsiekti ji yra pa
siryžusi visomis išgalėmis r 
dirbti ir aukotis:

Smerkdama bet koki? • 
diskriminaciią tautybės ar 
tikybos atžvilgiu ir smerk
dama bet kurias totalitari
nio valdymo formas bei bu-' 
vusius diktatūrinius pasi-: 
įeiškimus Lietuvoje. LTT 
vra pasirvžusi tęsti Lietuvo-' 
patriotų tradicijas ir atgi
musios Lietuvos pavyzdi 
mato 1918 m. Yasario 16 d 
Deklaracijoie ir Steigiamo
jo Seimo 1920 m. gegužė-1 
15 d. proklamacijoje:

LTT yra labai dėkinga 
broliams amerikiečiams už 
suteiktą moralinę ir pinigi-Į 
ne paramą nelaimėje atsi- 
ourusiems Lietuvos žmo
nėms. Ji yra Įsitikinusi, kad 
lietuviai amerikiečiai ir at
eityje neatsisakys teikti vi-j 
sokeriopą paramą laisvai 
Lietuvai atstatvti. Taip pati 
LTT didžiai dėkoja Ameri
kos lietuvių visuomenei, ku
li per Amerikos Lietuvių 
Tarvba kitas organizacijas 
ir snaudą taip nuoširdžiai 
ir vieningai parėmė ir prita-1 
rė LTT pradėtam darbui: • 

LTT negali praeiti tylo-; 
mis Lietuvos žmonių dabar-; 
rinin kančių, vis vien ar jie 
kenčia nacių jungą Lietu
vo ar koncentracijų sto
vyklų vargą Sibyre. Tiek 

tiek antriems sa- 
tvermės, išsilaisvi

nimo valanda netoli!
Ji kviečia laisvame pa

saulyje atsidurusius Lietu
vos piliečius burtis Į organi
zuotus vienetus ir. kontakte 
su vietiniais Lietuvos vals
tybės pareigūnais, aktyviai 
dėtis prie Nepriklausomos, 
Laisvos ir Demokratinės 
Lietuvos atstatymo.

z

IV.
Taip Dundulis neteko savo kampo ir pa

sidarė kaimyno Įnamis. O jo gyvenimas ii 
taip jau nelengvas buvo. tiktai vi*a laimė, 
kad jis pats to nepastebėjo. Visi šeimos 
lupesčiai tekdavo jo pikčiurnai žmonai. Ir 
kur nebus pikta moteris, turėdama tiek 
vaikų ir tokį netikusį vyrą? čia ir geriau
sia moteris butų pritrukusi kantrybės. 
Kasmet gimdyti, vieną ant rankų nešioti, 
kitą už sijono vadžioti, kai visa eilė aplin
kui klykia,—argi tai žmogaus jėgoms pa
kelti? O ko jau. ko. bet vaiku Dunduliams 
ponas Dievas tikrai nepasigailėjo. Kiek jų 
buvo—gimė ir mirė—Dundulis tikrai ne
žinojo, Dundulienė tiktai atsidėjus galė
davo suskaičiuoti. Su tokia šeima ištikrujų 
nelengva buvo gyventi Įnamiais.

Bet Dunduliui mažai tai rūpėjo. Su kai
mynų pagalba atitraukė trobelės išnirusius 
sienojus nuo pakriūtės ir paliko suverstus 
ant kranto. Kai žmona Įsiusdavo ir reika
laudavo pastatyti trobelę, jis vieną ir tą 
pati amžinai atsakydavo:

—Palauk truputį!... Tuojau!... čia tik 
apsidirbsiu ir pastatysiu...

Bet tai buvo tuščia paguoda. Meistras 
niekada neapsidirbdavo. Darbas darbą vi
josi. be to, dažnai sugaišdavo, Įknibęs Į 
kokį nieknieki, iš kurio jam jokios naudos 
nebūdavo. Tai ir nebuvo kada savo trobe
le perstatyti. O pabandyti užtvenkti Rau- 
denę atsirado laiko. Tiktai nieko iš to ne
išėjo. pavasari srovė išnešė visa tvenkinį ir 
sugiovė tą naktį kilusi projektą pakinkyti 
upokšnio jėgai.

Paskui praėjo viena kita vasara, vis bū
davo užimtas svetima statyba, pareidavo 
vėlai i-udenj namo,—kada čia statysi, tuo
jau žiema prasidės, kokia gali būti žiem? 
statvba? Tai ir gulėjo metai po metų ant 
upokšnio kranto sugriuvusios trobelės sie
nojai, kol visai supuvo. O negi iš pūzrų 
naują namą Dundulis salėtų statvti? Rei
kia gauti naujos medžiagos, bet kui" pini
gu imsi? Ne toki iau dideli meistro uždar
biai. kad galėtų ir šeimą išlaikyti ir nau
jas trobas pastatyti. Taip ir neteko meist- 
į-ui naujos trobos pasistatyti.

O moteriai ligi gyvo kaulo Įgriso su di
dele šeima svetimam kampe gyventi. 
Laukdavo pareinant vyro iš darbų ir parsi- 
nešant pinigu statybai. Bet amžinai tas 
pats pasikartodavo:

—Negavau, bobuk. pinigų!... Žinai, kul
tuvės vasarą gaspadorius pinigų, sakė žie
ma atiduos... Davė kiek smulkiu, darbinin
kams turėjau užfundyti. tai ne kas ir liko... 
Še. turėsi vaikams! Laksto visi plikom 
bambom...

Paimdavo moteris keliūta variokų ir 
žiūrėdavo su panieka. Tai tiek meistrą* 
per vasarą uždirba?

—Sarmatos bent turėtum tiek namo 
parnešti! Pralakei, tur but, karčiamoj, be
gėdi !...

—Kur čia. bobuk. pralaksi, kad nebuvo 
ir ką... Sakiau, žadėio žiema atiduoti... Ta
da nusipirksiu medžiu ir pavasari suręsiu 
troba... Pamatysi, kokią pastatvsiu!.. Gra
žesnė bus už bažnyčią ir už kleboniją!...

Bet moteris mažai tikėjo tais pažadais.
—Tu man bent šuns būdą sukaltum, ir 

tos man užtektų, kad tik nereikėtų sveti
muose kampuose vargti...

—Na. jau na! Statysiu aš tau šuns būdą. 
kai kitiems palocius statau... Ateinantį pa
vasari pamatysi, kad pastatysiu, kaip ma
ne ewą matai!—prisiekinėio meistras ir 
skaičiavo, kiek pas kuri ūkininką yra likę 
jo pinigų, kuriuos žiemą turės atiduoti.

Tiesa, surinkdavo žiemą tuos pinigus iš 
ūkininkų, bet mažai iš jų naudos turėdavo. 
Gaudavo po keliata niblių ir tuos pačius 
pravalgvdavo. Ateidavo pavasaris, rodos,' 
visi pinigai išrinkti ir praleisti, apie staty
bą ir galvoti netenka... Ir vėl meistras, su
sidėjęs Įrankius i maišiuką, išeidavo visai 
vasarai uždarbiauti. Paglostydavo išeida
mas vaiku galvutes, pačią apsikabindavo, 
pabučiuodavo:

—Tu jau nepyk, bobuk, šią vasarą, ro
dos, pasiseks gerai uždirbti... Statysiu bo
bą bagočiui Vidugiriui, iš io ir išlupti bus 
ne griekas... Paskui dar čia vienas kita? 
prašė... Pasipinigausiu!

Bet moteris ir šį kartą nelabai patikėjo 
vyro pažadais.

—Pasipinigausi ir išleisi, bene tai pir
mas kartas? Žinau jau aš tave!...

—Nieko nežinai, — pajuokavo meist
ras.—Ligi paskutinio skatiko tau pristaty
siu... Kai tik nučiupsiu koki dvylekį, tuoj 
tekinas ir atbėgu pas tave! Na, lik sveika, 
bobuk, nenusimink! Nepražusim!

Ir skubiai užsimetęs maišiuką ant pečių,

pasilenkęs išėjo pro duris. Vaikai pasivijo 
;ėvą kieme, Įsikibo i skvernus:

—Kada, tėte. pyrago parneši?
Sustojo. Paglostė vaikų galvutes.
—Sekmadieni! Laukite... Visiems po 

virtinę riestainių. Visą maišą!...
Ir nuėjo gatve. Vaikai dar prisivijo:
—Tik neužmiršk, tėtuk !...
Atsigryžo. Nusijuokė.
—Neužmiršiu!... Bėkite i trobą, dar pa

šalas iš žemės neišėjęs, kojas nušalsite!..
Vaikai pastovėjo, pažiurėjo Į nueinanti 

tėvą, paskui šaukdami—utata—tekini, ba
som, pamėlynavusiom kojom nubėgo Į 
trobą.

Motina rengėsi taip pat išeiti. Per die
nas ji plušdavo po visą miesteli ir. vyrui iš
ėjus Į darbą, pati užsidirbdavo duoną. 
Skalbinius velėdavo, vandenį nešdavo, 
'■aržus apravėdavo. ir taip veisdavosi per 
riša vasarą. Vyras sekmadieniais kartais 

kiek parnešdavo, kartais su tuščiais kiše- 
niais pagiriomis grįždavo, tekdavo dar ir 
jam iš savo uždarbio nupirkti pusbonkį iš
sipagirioti. Pykdavo moteris, bet ką dary
si, pasiilgdavo ilgiau nemačiusi, atleisda
vo tą retkarčiais pasitaikančią nuodėme- 
Toks jau amatas buvo. Tai su gaspadoriais 
reikia išsigerti, tai su darbininkais, visokių 
reikalų pasitaikydavo, nors Dundulis ir 
nelabai mėgo karčiamose sėdėti. Dažniau
siai savo uždarbį išleisdavo visokiems nie
kams, kuriuos amžinai prasimanydavo.

Sutvarkiusį vaikus ir prigrasinusi, kad 
nebėgiotų basi po lauka,—bet kur nebė
gios basi, jeigu turėjo tiktai porą klumpiu, 
kurios painiojosi ir smuko nuo kojų,—iš
ėjo Į miesteli. Reikia keliatai kiemų van
dens parnešti, o pas Leiha skalbiniai pa
merkti, ligi vakaro reikia išvelėti.

—Žiūrėkite, namie bukite ir nesidaužv- 
"ite!—išeidama vaikams prigrąsino.—Aš 

tuojau pareisiu! Jeigu rasiu lauke, visiems 
ikrėsiu! Peršalsite, sirgsite!...

Bet vaikai žinojo, kad išėjusi motina 
tiktai temstant pareis. Tai nėra ko bijoti. 
Ir visa meistro šeima, išaušus pavasariui, 
pakrikdavo po visą pasvieti. Susirinkdavo 
liktai įudeni. kai pirmos šalnos pasirody
davo ir prasidėdavo šalčiai.

V.
Tą rudeni parėjo meistras Dundulis ne 

vienas, paisivedė su savim ir Vincą Dovi
nę. Linksmi Įvirto pavakare Į troba, nusi
metė krepšius su Įrankiais i pasuolę, vai
kams ištraukė po virtine riestainių ir sau
ją saldainių, paskui priėjo meistras prie 
pačios, paėmė uz pasmakrės:

—Na. bobuk. pabučiuok, parnešiau ir 
tau lauktuvių!—pasakė prisigerindamas.

Nukaito moteris, akys linksmai sužibė
jo, pasiilgusi buvo.

—Pirma duok. o paskui pabučiuosiu! 
Gal neverta nei bučiuoti už tokias lauktu
ves?—paabejojo moteris, nors rankos pa
čios kilo apsikabinti apie kaklą.

—Ak, tu pikčiurna! — šuktelėjo meist
ras ir pats apsikabino moterį.

Paskui ištraukė iš vieno kišeniau* skarą 
su rožėmis, užmetė ant pečių, apsuko.

—Ką. ar negraži mano boba?—mirkte
lėjo Dovinei.
~ —O še tau ir ne variokais!—ištraukė iš 
kišeniaus šimtarublinę. — Sakiau, kad šj 
rudeni ne tuščiomis grisiu... Matai! O ir 
pagelbininką parsivedžiau... Tiktai reik 
man pasiskubinti! Greitai jis iš manęs 
duoną atims! Toks padūkėlis!... Tai tegul 
man pirma trobą sulipdyti padės. Kad 
griebsim dviese, tai kaip bematant tau, 
bobuk. palocius pastatvsim!... Tik tu pa
žiūrėk. koks vyras!... Vieną vasarą drauge 
dirbom... Atėjo, kirvio nemokėjo rankose 
laikyti, koją įsikirto, bet ir iš to meistrą 
pažinsi — mokėjo Įsikirsti, tuojau užgijo. 
Kita? vėplys, kad butu rėžęs, kaulą kiau
rai butų perkirtęs, o jis gražiai, paviršiu
mi. tik odą nudrėskė!... Matai, koks gud
ročius!...!... Tokio pagelbininko senai man 
reikėjo, tai bent ant senatvės susilaukiau! 
Tiktai duoną gali atimti senatvėje! Neži
nau, ar man dar ij mokyti, ar iš jo moky
tis?... Tai bent gizelis!

Įsismaginęs meistras pliauškė, sukinė
damasis po troba, vaikus pakeldamas, pa
glostydamas, viską apžiūrėdamas, o Dovi
nė stovėjo raudonuodamas prie durų ir ke
purę rankose glamžė.

—Tu, bobuk, ko žiopsai?... Kviesk sve
čią prie stalo, čirškink lašinius, atšvęsim 
mgrjžtuves! Tu. Petreli, Įsistok Į klumpes, 
še, nubėk pas Leizerj. parnešk bonką. o 
kas liks—užbėk pas Maušienę, parnešk 
bandą pyrago už save didesnę... Na, smuk 
pro duris! Jau kad ūžti, tai ūžti. kad visi 
kampai skambėtų!...

(Bus daugiau)
I
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ŽINIOS 1$ MACIŲ OKUPUO
TOS LIETUVOS

Gautos aplinkiniais keliais.

REZOLIOCUA PREZIDENTUI 
. ROOSEVELTUI

Lietuvai Remti Draugijos 
konferencija, įvykusi South 
Bostone šių metų balandžio 
26 d., priėmė ir nusiuntė 
Prezidentui RooseveLui ši-

Saliutuoja Amerikos Vėliavą Airijoj

OKUPANTAI PLEČIA AR GIRDĖJOT, KAD VIL- tokia rp7olinp:ifl 
civn icTx,r*c ,w NIUS “VOKIEČIŲ ą įezoiiuciją.

MIESTAS”?
_ _ , Taip aiškina Rygoje lei-

Zeitung,” vokiečių komisą- džiama nacių “Deutsche! 
ro įsakymu Lietuvoje yra Zeitung im Ostland.” Ji iš- j 
steigiama “Ūkio Sąjunga” spausdino ilgą straipsnį 
(Wirtschaftsveremigung Li- apie Vilniaus praeitį ii- daro 
tauen). Jos tikslas busiąs išvada, kad Vilnius buvo 
“susidarančiam privatiniam vokiečiu miestas! Pasak lai

SAVO ĮSTAIGAS LIE
TUVOJE.

Kaip praneša “Wilnaeri
His Excellency Franklin 

D. Roosevelt
President of the United 

States
White House 
Washington, D. C.
Dear Mr. President:

ukiui Lietuvds generalinėje kraščio‘ “kaip ir daugumas ’ĮJassachusetts,
srityje suteikti reikiamą sl didįjį S," 7,^ Lkhua^n'
±ri±f blrJci^ir L,eiuvojt;--taip -ir- I
patarimais bei iniciatyva jeigu n- ne tiesiogiai įkurtas, vnted- That the mem i
paremsianti ekonominėje tai pastatytas buvo vokie-į b and ‘friends of the!CiViHnS ad-.fių”<!)- ŠimlTiuitonUn lid te^iationi
mmistraciją. iCius vokiečiai Vilniuje do- f , th t th th

'"inayęO. laikraštis iš- United best b en
dejų esąs paskirtas dr. Pen- skaičiuoja visą eilę pastatų,
sė, vokiečių generalinio ko- kurie buvę pastatyti vokie

Penktas Puslapi*

čia matosi Amerikos kariuomenė šiaurės Airijoj. Amerikos generalinio štabo viršininkas, generolas George C. Marshall 
(su juodu švarku ir šviesiom kelinėm), kuris šiomis dienomis buvo nuskridęs Anglijon. saliutuoja žvaigždėtą Ameri
kos vėliavą Airijoj. Generolas Marshall jau sugryžo iš savo misijos ir Įteikė prezidentui Rooseveltui savo raportą, kuris 
viešai nėra skelbiamas.

misariato Lietuvoje ūkio 
skyriaus vedėjas. Reikalų 
vedėju paskirtas Dr. Kling- 
spor, vokiečių generalinio 
komisariato amatų referen
tas.

Tas pats laikraštis prane
ša. kad Reicho komisaro į- 
sakymu yra steigiamas vie
šiems reikalams aprūpinti 
bankas Ostlande (Gemein- 
schaftsbank Ostland). Jis 
turėsiąs viešosios teisės į

couragmg the workers in 
, . - .... - , , _A. the shops, mills and defense •tių kolonistų Kilus dabartį-; work t0 exm tben^Keg aj 

niam karui, Vilniuje g>ve-,much as possible in the pro- 
nę„. 1,000 vokiečių. 'duction of goods; to uut

Tai reiškia, apie 1 pro- theil. unneeded funds ‘ in 
centas vokiečių. Tikrai do-United States Defense 
minuojanti jėga . Eonds and Stamps; to help
ViLNiūjFŠŪŠAUDYT. and Mooi^^o

4 ŽMONES. keep up the morale of the
Kaune leidžiamas nacių I boys and men that are in the 

dienraštis, “Kauener Zei- United States armed forces.
That we have the faith intung,” skelbia šitokį Vil- 

, ; niaus karo lauko komen-
S ,pobudl ir . ! danto pranešimą: Į confidence in your adhe

Reicho komisai c pneziu į vogimą vokiečių ka-rence to the Atlantic Char-
je. Bankas teiksiąs kreditus riuomenės nuostoliui, 1942 Į ter and persistence in the 
viešosioms Įstaigoms, ama- metu - -- -- - H
tams ir žemės ukiui. Tačiau «.nSa;.dvti.• i * • • • i *1 * dUodUclVli.reik«minfnansia laikraščio J r..reikšmingiausia laikraščio 
pastabą, kad “esantieji Ost
lande bankai bus likviduoti 
ir įsilies i “Gemeinschafts- i 
bank.” Tas monopolinis 
bankas turėsiąs skyrius 
Kaune, Taline ir vėliau Min
ske, Jo direktorium esąs pa: 
skirtas konsulas Richard 
Vehdor, kuris pačioje Vo
kietijoje kelis bankus jau 
suliejęs.

Artimiausiomis dienomis 
Lietuvoje pradėsiančios vei-

Sveikata—Turtas
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad

Ruošiasi Konfiskuot\
Kapitalistų Pelnus. Į

—
Wall Streetas nervuojasi.

nirzoje reaKClja. Korpora- ]j nuo Elizabetho buvo ras-,kaip tai: reumatizmą , rankų, kojų AŠ esu 46 metų vaikinas; tūrių gerą
cijų popieriai krinta. Ko- foe halnip mertrinn^ lavonas •gėlim*’ nikstelėjin^- nuovargi, šalti, biznį ir turiui pinigų, gyvenimas pro- J‘19 T 1- V . . J t lėto uuiuje lllclgillO- lc* ’ V'11“ - j iankų-kojų tirpimų, diegulius, tuojau tingai moteriškei butų užtikrintas,uei . JUK Korporacijos daro perplauta, gerkle. Išaiš- .reikalauk DEKSNTO GALINGOS Su laišku prašau prisiųsti savo pa-
milžiniškus pelnus iš karo. kinta kad tai buvo Natalija M0STIES’ sudaryt°b iš-daug skirtin- veikslą, į rimtus laiškus atsakysiu ir 
t • • i :% milita, ttdU Ld.1 uuvu lNdldiljd gamtos elementų iš tolimų svieto paveikslų reikalaujant
Jų viršininkai ima pasakis- čibarauskaitė (Chiboros- kraštų, girių,, visokių medžių aliejų,

ELIZABETH, N. J.
Suėmė įtartą Čibaraus- 

kaites žudiką.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui draugės, 

'tik but sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu turi but teisinga ir gražiai atrodanti, 
Kollos Hionoc aferai nptn nertini sveikatų ir jų brangini, Ui turto kad ir neturėtų, bet norėčiau, 
įveliu? uiciiub iicuu prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus, kad svaiginančių gėrimų nevartotų.

your Foreign Policy and algas. Tai kogi nervuo- kiįj ų metIj amžiaus mer- ^"^* 5”^ f-onfidonop in vonr adhe- tlS. gaitė iš Newarko. ‘spinduliais. sunaikina reumatiškus: spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek-

grązinsiu.
P. L. A. <l>

73l N. Clark Street, Chicago, III.

Išrandavoju Fum iš luo
tus Kambarius.

vasario 19 dieną buvo Four Freedoms

1. Stanislav Sudejko,
That as loyal and patrio- 

tic American citizens we
gyvenęs Vilniuje, Ukmer- are with you in your aims,
ges gt. 52, bt. 11; ideals and plans for vietory

‘2. Josef Kovalevski, gy- in this World War II which
venęs Vilniuje, Kalvarijos 
gatvė 16, bt 2;

“3. Alex Scut. gyvenęs 
Vilniuje, Antokolio gt 13, 
bt. i;

“4, Bronislov Kaminski, į States — Estonia,
Vilnius, Morkučių gt. 21, and Lithuania. 
bt, 4.” Respectfully yours,

Skelbimas datuotas 19421 Lithuanian Aid Associa- 
. . . . . . im. vasario 19 d., o laikrašty tion, Ine.kU vokiečių taupomosios tjl vasalio 21 d Bv . Juozą, Arlauskas.
kasos. Jos turėsiančios sky- r _________ - Secretarv
rius Kaune, Vilniuje, Šiau-, SUNKIAI BAUDŽIA MAI- -------------------
įuose ir Panevėžyje. Sios STQ SPEKULIANTUS. SVETIMKALBIŲ LAIK-
L^iioiT k EsSi5eta‘P pat! Paskutiniuoju laiku Lie- RAŠČIŲ KONFERENCIJA 

Iš šitų planų išrodo, kad tuvos laikraščiuose pradėta Pereita nedėldieni Bosto

means liberty, freedom and 
independence for the Unit
ed States, United Nations 
and the democraęies of the 
įworld including the Baltic 

Latvia

Nervuojasi pelnagrobiai Ryšium su ta žmogžudys- snio Galinga Mostis tūkstančiams 
iš baimės, kad valdžia jiems , te policija suėmė keliatą BAvfSoJAM^kad, paSuKs įeras ,kanibarys. ženotai p°rai 
tų milionų neapkarpytų. Ei- asmenų, jų tarpe ir du ka- sykius, aplaikysi palengvinimų ar ManoPvvras’UmirėrU,turium^r’
na kalbos, kad prezidentas reiviu. Vienas tų kareivių su ,p*Kli^:grV‘~nč
Rooseveltas ruošia Kongre- nužudytąja mergina nese-$i.5O: 8—$3
r-..; „vsmA+I 1-ov z j_____i - • - _ z i Aolaikom šii

ouncas— <oc. 
,00.

sui pasiūlymą aprėžti kor- nai dar vedžiojos! 
Doraciju pelnus ir apriboti ....
tų “ekzekutyvų” algas. Sa- kėliau policija 

žudyta Newarke,

vyras mirė, tunu per- 
■? ouncai daug kambarių. Matyt galima vaka- 
" rais nuo 7 iki 9, dienomis dirbu. (0)

Mrs. Mary Yusko 
364 Elm st., New Britain, Conn.

koma, kad pelnams busianti 
nustatyta tam tikra norma, 
sakysim, 6 ar 8 nuošimčius 
ant idėto kan italo, o visas ‘.t

i Aplaikom šimtus laiškų su padė- 
„ kavonėmis iš skirtingų pasaulio kraš-

, tų, kuriems pagelbėjo. Klauskite vi- - -----------------------------------------------------nustatė, sada taip DEKEN’S OINTMENT. i R. D. 12, Point Marion, Pa. 
kad Čibarauskaitė buvo nu- pasarga: Jeigu nori palaikyti Sveikata—Brangiausi*

bpt lavo- Tikrajų Deksnio Galingų Mostį ir pa. ' 
uei sejęmes, tai visada klausk taip: DE-

nas atvežtas automobilium į 
Elizabetho apylinkę ir čia

Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins but Sveikais.
Gydymas visokių ilgų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joj'e telpa 311 vardij 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
li.-as gydo ir kaip reikia vartotu 
t Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
124 W. 9-th Street.

SO. BOSTON, MASS.

KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir 
siūlytų.

T r*------»— T* ..■! *A 1___1 1 , A _ V -- ~ AviFana ziureKiie. Kan nui uzrasyia 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrajų Deksnio Galinga 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO^ 
HARTFORD, CONN. 

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

perviršis busiąs paimtas vai- - .Dat?* Keiflaamosi
itybės iždan. Didelės kor- paaiskejusiomis apystovo-
poracijų viršininkų algos 'P1?- P»llclJ? d.a,bar sueme 
taipgi busiančios apribotos. Jphną Rocci, ol metų am- 
Todėl ir nerimauja tie po- ziaus ltol? - ^binmkų kuns 
nai. -Jie aimanuoja, kad vai- gyvena netoli nuo Čibaraus- 
džia ruošiasi “konfiskuoti’’ kų narną, Nužudytoji mėl
iu milionus. F31“ draugaudavo su Eocęi,

dukterimis ir dažnai nuei- 
Bet tie patys pelnagro- davo Į jo namus, 

biai reikalauja, kad valdžia Angliakasio Sūnūs.
“įšaldytų” darbininkų ai- ---------------
gas. Sako. kol algos nebus DEGAULE SKUNDŽIASI.

streikams ne- KAD SU JO NESISKAITO
ir kasyklų „ , . .Gen. de Gaulle, laisvųjų; 

aneuzu vadas, nusiskun-

UBTOS ZIEDV. PlRStO KrOFIMO

MEDUS

okupantai visai neketina iš ,ve;P kampanija pnes spe- ne buvo Naujosios Anglijos j “įšaldytos.” streil 
“Ostlando” kraustytis. kuliacija maisto pioduktais.isvetimkalbių laikraščių kon-;bus galo. Plieno i. ............

Per pereitą karą jie irgi fs pateikiamu faktų matyti, feiencija. Konferencijoj darbininku unijos jau ruo- 
uošėsi tenai pasilikti vi-- ad nepakankamai gauda- dalyvavo iš Washingtono ■ --įasi reikalauti algų pakeli- y_an
z---- i-ii------ Buvo jau ir m* produktų pagal korteles, atvykęs Facts and Figures' - . oa. • j_-—" ne s

žmonės Įvairiais budais BįUro valdininkas Alan
stengiasi prisipirkti maisto Cranston. kuris pasakė pra- 
iš salies. Laikraščiai spaus- kalbą ir labai domėjosi sve- -inimas 
dina pavardes žmonių, ku- timkalbiu spauda.
rie esą nubausti už spekulia- Prįe Naujosios Anglijos

ruosesi
siems laikams, 
sutarti su bolševikais pasi
rašę. Bet Amerika ių planus 
suardė. Suardys ir dabar. 
Lietuva bus vėl laisva ir ne
priklausoma respublika.

mo po Sl.OO į dieną. dė anądien, kad Francuzi-!

TIKRAS BICIV

<100^ PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 
/į Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
37 BilUr. 9L. >'«. AMncVm. MaM.

doleriu dovanu, kuris įrodys, jog Sis 
nedus nėra tikras bičių medus.

eiią. Vokiečiu teismai neva 
už spekuliaciją pakorę pulk. 
Matulevičių, taip pat suim
tas. neva už spekuliacija. 
Cezaris Petrauskas, liaudi-

PADĖS NUKENTĖJU-
SIEMS ŪKININKAMS.
Lietuvos Žemės Ūkio Rū

mai parengė projektą, pagal vpikėias
kurį Žemės Banko bus kre- nm * eiKeja^.
dituojami karo metu nuken- gyEICARIJOJ MIRĖ LIE- 
tejusieji ūkininkai. Tokių ° aii įminkūkininkų, kurių butų sudegę TUV,S DAILININKAS, 
visi trobesiai bei sunaikinti Vasario 9 d. Leysino 
visi galvijai, visoje Lietuvo- (Šveicarijoje) senatorijoje 
je yra nedaug, bet Žemaiti- riuo džiovos mirė lietuvis 
joje ir kai kuriuose Užne- dailininkas Antanas Samuo- 
munės vietose nukentėjusių lis-Samulevičius, eidamas 
atsiranda daugiau. Kad jie **3 metus amžiaus. Jis palai- 
sekmingai galėtu atsistatyti dotas vasario 12 d. Jo laido- 
ir pradėti normalu gyveni- tuvėse dalyvavo įgaliotas 
mą, pagal tą projektą nu- ministeris E. Turauskas, 
matoma suteikti ilgesnius

Svetimkalbių Laikraščių 
Asociacijos priklauso 61 
laikraštis su apie 500,000 
skaitytojų. Asociacijos tiks
las yra remti šios šalies vy
riausybę ir kovoti prieš na
cizmą, fašizmą ir kitus de
mokratijos priešus.

Laikraščiai, kurie pri
klauso šitai organizacijai, 
atstovauja 13 Įvairių kalbų: 
švedų, finu, francuzų. len
kų, žydų ir kitų. Lietuvius 
atstovauja “Keleivis.”

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

kreditus ir kitas lengvatas. 
Reikiamos žinios apie nu-

“LIETUKIS” TURI 
300,000 NARIŲ.

JURGIS BERNOTAS 
PERŠAUTAS.

Pereitą subatą Somervil- 
lėj buvo peršautas Jurgi 
Bernotas, 23 metų amžiaus

jos reikalais aiiantai iki šiol;
Nėra abejonės, kad atly- tardavosi ne su juo, bet su' 

darbininkams bus Vichy valdžia, kuri aiškiai, 
stabilizuotas. Kad visuome- talkininkauja vokiečiams, 
nė tam pritartų, visų pirma ---------------
valdžia ruošiasi nustatyti ri- pfn.pįh^įnį A njf> lin. 
bą kapitalistų pelnams ir ju ' aV€lKSiai Apie l\U 
algoms. rą ir Lietuvą.

Taigi karas gali padalyti KaiP įvairios tautos kariauja 
didelių permainų kapitalis- ir kaip įvairus karo ginklai vei- ; 
tinėj Amerikos santvarkoj. P- Amerikos sportų pasi-;
Gali prieiti prie to, kad vai- ruošimą šiam karui pamatysi- Juodjjalviai rudgaIviai> eeltongal. 
5tybė regullUOS ir gaminiu atėję l K. MOTLZOS rodo- viai ir baltgalviai. Pnsiunčiu į visas 
'.ainas, ir' žmonių uždarbi! PAVEIKSLUS «■ nuodug- «wi» s^, vji^į, i, j 
ir darbininkų santikius su '.iais paaiškinimais apie dabar. S2„ Wi;,on s“ Wat„bu'ra t.„„. 
darbdaviais. tinio karo eigą. Pamatysite ir!

gražių Lietuvos vaizdelių.
Kiiant šitokioms perspėk- Paveikslai - bus rodomi se- 

yv oms, savaime siūlosi kančiose vietose: ,
klausimas. Kas bus su darbi- MltRlIiri?
rinkų unijomis? Jeigu algos ^ASS.
bus įstatomais reguliuoja- beK'Kes 7:20 vak.. penk
tuos, ‘ tai streikams nebus ’ad'e"-v’ Nekalto rnw.dej.rn,,
■dėtos. O ieigu streikai bus Parapijos Salėje 4S2 K.afeor {

Street. «nereikalingi, tai ar norės 
darbininkai mokėti unijoms

* ... . - . . - .. . . 'tyras. Policija sako, kad jiq*dideles duokles, kad vadai
kentėjusius ūkininkus ati- Lietuvos ūkio bendrovė parėjo vakare iš darbo (jis į -valetų imti po $10 000 ar po 
tinkamų Įstaigų jau surink- “Lietūkis” dabartiniu laiku;dirbo Watertowno Arseną ! 520,000 algos metams?
t°s- turi savo žinioje apie 250 le), pasidarė senvičių, pas-Į---- ----------------------- -—-—

-------------- kooperatyvų su 300,000 na- kui nuėjo miegiTiimin ir at- Petronėlė Lamsargienė
.ARKLIAIS IŠVEŽIOJA . i J *

LAIKRAŠČIUS.
Kauniškė “Į Laisvė” ra- tuvių 

šo, kad provincijon dauge
lyje vietų spauda skaityto
jams pristatoma arkliais.
Pav., Vilkaviškis iš Mari

nų. “Lietūkis” aprūpina: sinešė virtuvėn revolverį j Užlaikau viskių vaistų nuo rožių, o Anei i___ ‘ t ' _ t •’ 1 * -onotu kojų ir nuo kaiprekėmis apie 2,000 krau- Jo jauna žmona Lucija no-j Taipgi tCriu Galingą Gydymo Mostį 
tuvių. 11 ėjo ginklą iš jo atimti i i ,ao_?,eu2iat’z,?2i:K“ri?

besitąsant revolveris iššovė 
Kulipka įlindo Bernotui Į vi
durius ir pavojingai jį su 

Moteris pasišauki

JIEŠKO VYTAUTO 
BULEVIČIAUS.

M. Bulevičienė. gyv. Kau- žeidė 
jampoles laikraščius p ari- ne, Ringuvos g. 7, per laik- kaimyną ir nuvežė peršauk 
ima arkliais. Alytus ir Ra- įaščius jieško žmonių, kurie vyrą Somervillės ligoninėn 
šeiniai laikraščius gabena žinotų apie majoro Vytauto Daktarai padarė operaciją 
tiesiog iš Kauno arkliais. Bulevičiaus likimą. Jis buvo bet kulipkos negalėjo išim- 
Mažiausia spaudos skaito bolševikų pagrobtas pereitų ti. Jo gyvybė esanti pavo- 
Užnemunė, nes ten ją sun- metų birželio mėnesio vi- juje. Policija jo jauną mo
kiausia pristatyti. |dmyje. įterj sulaikė.

’esveikumus. Kreipkitės duosiu gerą 
įtarimą ir busit patenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. Watcr SL, Philadelphia. Pa.

MONTELLO. MASS.
Gegužės 10 d., sekmadieny,

6:30 vakare. Parapijos Saleje. 
(Filmos tiktai apie Lietuvą.) 
BRIDGEWATER, MASS.

Gegužės 11 d., pirmadieny, 
7:30 vakare. Liet. Piliečiu Kliu-
bo Salėje. 60 Hale Street.

PARDUODU
Modemiška rengtą GROSERNĘ- 

BUČERNĘ. kaitomas gražiausias 
štoras Ijiwr, e), tirštai apgyven
ame centre. ampinis namas, pa
raukianti vi u. Visas biznis cash. 
r išdirbtas p 22 metus. Parduodu 
ūgiai, nes t v u gana sutaupu—re- 
airinu. Kreiuk -ės pas savininką:

JONAS SAKAVIČIUS <S>>
| 298 Park Lavrrepcs, Mass.

ŽILI PLAUKAI
Prašalink ŽILUS PLAUKUS 
ant visados. Vartok

TIKRAI GERI Į 
PREPARATAI
ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas is tikro- 
10 Castile muilo.
J. S. P. Išplauna 
įleiskanas ir Viso
rius kitus nešvaru
mus ir 6ustiprina 
odą. 50c. už bonką.

ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC J

Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų • 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
rlaukų šaknims ir Odos gydymui. { 
70 centų už bonką.

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- J 
čiam per Paštą į visas dalis Su- | 
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO. J
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. ♦

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR B0NK0MIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.ROK Y FOR GRAY HAIR
Naujas išradimas sugražins plau- { 
kų spalvą taip kad atrodys natų- t 
rališki į trumpa laiką. Su prisiun- J *
tinau $1.50. J g _____

ROXY REMEDIES J |
585» SO. MESTERN AVĖ J | o.i

CHICAGO, ILI_ • H OOU1
• .-(■■BBS

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Masa. TeL SOUth Boston 2271.

Y



Puslapis KECETVTS. SO. BOSTON No. 19. Gegužes 6 d., 1912 m.

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

SVEIKINAME ViSAS MOTINAS!
Antrasis gegužės mėnesio nedeldienis Amerikoje 
yra pašvęstas Motinos pagarbai. (Europoj^ Moti
nos Diena yra švenčiam:: pirmą gegužės nedėldie
nį.) Šia proga “Keleivio ’ Moterų Skyrius irgi svei
kina visas motinas, linki jęms kuo gražiausios svei
katos ir kuo didžiausio džiaugsmo iš savo vaikų!

REDAKCIJA.

MOTINŲ DIENA.
-Jau 28 metai kaip Suv. 

Valstijose oficialiai apvaik
ščiojant Motinų Dieną. Pir
mą kaitą ji buvo apvaikš
čiota (1908 metais) vien tik 
Philadelphijoj; vėliau, visoj 
Pennsylvanijos valstijoj, c 
nuo 1914 metų prezidentą- 
Wilsonas paskelbė gegužės
mėnesio antrą nedėldienį j 
oficiale visos šalies motinu i

čiulbėdami mylisi ir veja 
-:au lizdelius, vien tik žmo
gus išiodo nelaimingas. Jo 
.isas laikas ir energija pa
švęsta viens kito naikini
mu. Motinų akys aptemu- 
ios nuo asam ir skausmo 
uspaustos jų širdys nejau- 
ia gaivinančių saulės spin
dulių. Jo? tik dejuoja ir dre- 

1 sėdamos laukia, ką atneš 
įeaiškus rytojus.

Toms, kurios neturi sunu.

UŽSIENIO PREKYBOS , 
PANELĖ.

švente. Tą dieną visi priva 
lo prisiminti ir pagerbti sa-I sunku Įsivaizduoti liudnu- 
vo motinėlę, nežiūrint ar ji' mą ir širdperšą tų motinų, 
dar gyva ar jau minis. Jei .-airių sūnus jau yra žuvę ar

Amerikoj jaučiama užsienio 
, prekių stoka. Todėl šiomis die
nomis buvo organizuota užsie- 

, nio prekybos sąvaitė ir tos są- i 
vaitės dvasiai atstovauti buvo 
išrinkta "Užsienio Prekybos 
Panelė.” kuri yra parodyta šioj• 
nuotraukoj. Jos vardas ir pa
vardė: Miss Lois James.

Išleidžiant S"nų į Karį.
Keliauk sunau mielas, lauksiu aš tavęs; Bus man ilgos dienos; sugrįžk prie manęs. Augina.i aš tave, džiaugiaus ir gėrėjaus. Gabumu, meile ir ugiu stebėjaus.
Nelaiminga motin šiandien aš esu.Nes nuo žiauraus priešo apgint negaliu. Karštai aš melsčiaus. jei kas išklausytų. Jei bejauslė gamta tą maldą išgirstų.
Žmogus irgi yra padaras gamtos.Todėl tegailesčio jis žudo kitus;Užpuolęs silpnesnį; terioja. kankina. Motiąu sūnus viens kitą marina.
Tarp žmogaus ir žvėries skirtumo nėra, Kurs kari nuveikia tam garbė yra.Ar žmogus, ar žvėris viens kitą kankina— Stipresnis silpnesnį \isuomet naikina.
Supau ^rangiausias lauksiu aš kasdieną Tavo laiškelio su linksma naujiena.Kuris man praneštų žinią nuo tavęs.Jog vėlei sugryši sūneli prie manęs.

“KELEIVIS” DUODA KNYGŲ
Tą South Bostono dalį, kur randasi “Keleivis,” valdžia 

paėmė krašto apsaugos tikslams, Visi gyventojai ir bizniai 
turi iš čia išsikelti. “Keleiviui” taipgi reikia keltis kitur. 
O jis turi labai daug knygų. Kad nereikėtų jų kraustyt ki
tur, leidėjai nutarė pasiūlyt jas savo skaitytojams nupi
ginta kaina.

Kas prisius vieną DOLERĮ, tas gali išsirinkti knygų iš 
žemiau paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.

Kas prisius $2.00. tas gali pasirinkt literatūros už $3.00. 
Knygų galima pasirinkti kiek patinkama—už $5, už $10 
ar daugiau.

Taigi prašome šiuo pasiulymu pasinaudoti. Jus įsigysi
te knygų ir “Keleiviui” padėsite persikelti.

Bet prašome siųsti užsakymus tuoj, nes kai kurios kny
gos jau baigiasi. Persiuntimo lėšas apmokės patys leidėjai.

Kurie prikalbins naują “Keleiviui” skaitytoją ant metų, 
tiems duodame knygų už pusę dolerio.

Knygas prašom rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.
Motina.

motina gyva, vaikai tą die
ną prisega raudoną gėlę, c 
jei jau mirus,—baltą

Jei motinėlė dar gyva, ii 
jei galima ją tą dieną atlan
kyti. nunešti jai dovanelę ii 
kaip tik galint ją palinks
minti, su ja laiką praleisti. 
Jei aplankyti negalima, tai 
dovaną galima nusiųsti paš
tu, pašaukti ją telefonu arba

da kovoja karo 
Toms motinoms

frontuose.
nelinksma

MOTINOM.
Ši Motinu Diena skirsis.’

jus Motinų Dienoj. Jos šį-i turbut. nuo visų kitų moti-, 
net nematys savo sūnų pa-^nom pašvęstų dienų. Kitą-i 
sipuošusių raudonom gė- ;syk jų vaikeliai džiaugda- 

jos negaus nuo jų jo-j vos sulaukę tos brangios 
šventės. Jei jų motutė buvo 
dar gyva, jie pasipuošdavo;

ėm;
kios dovanėlės. Nežiūrint 
taip menka dovanelė butų.
notinai ji yra brangiausia, rausvos spalvos rogėmis, 
les parodo, kad ji nėra vai- Liūdna būdavo matyti jau-: 
kų užmiršta. inuoli su balta gėle. Šian-į

, , ,T. A . , . ... dien gi jau kitokis vaizdas.'
pasveikinti telegiama, aiba- -Vietoj dovanu u dzinmotinu sunu neturės; 
bent nors laišką parašyti, i no, šįmet motinos vaizduo- -oj.ju g-gliu prie kareivišku 

;is sa\o sūnūs karo laukuo-ixjnejjy prisisegti. Jie ne- 
-e — sužeistus n saU’tgaiės savo motinų aplanky-Į 

sa\o mamyte? Pa*4i, negalės kartu pasidžiau
gti, kaip būdavo kitais me-

Motinos Šilelis.
Visa, kas išaušo, kaip svajonės gyvos.Ar kaip džiaugsmo liepsnos skaidrios, nors vėlyvos, Rūtos ir žibutės, ir margi jurginai—Visa tu, rūstusis likime, pamynei.
Kur, gimtoji pieva, tu žėlei, žydėjai,šiandien tyrų smiltį pusto gudus vėjai.Ir klajūno taką. kaip našlaitei skraistę.Ilgesio ir graudžio ašaros aplaistė.
Daug giedros gegužės buvo krauta, tverta; Giltinės nelauktas kirvis rūsčiai kerta Amžių ąžuolyną, drebulę ir uosį—Motinos šileli, tu nebežaliuosi ’.

Jurgis Baltrušaitis.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai beį 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai.

parašyti
Kreditas už Motinų Die

nos šventę pripuola panelei 
Annai Janis. Jos pastan
gom ir rūpesčiu ta šventė 
atsirado ir šiądien yra šven
čiama visam civilizuotam 
pasauly.

O i

kiančius 
raibos...

Ir tol pasaulio motinos 
dejuos ir ašaras lies, kol; 
žiaurus diktatoriai valdys 
kilis, kol jų suakmenėju-

Nėra didesnės laimės 
kaip turėti dar gyvą motiną.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 

'kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
' kelias dienas visų veislių gyvūnus,
'kurte gyvena išsimėtę po visą žemės į lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 

■ kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu-į vaį vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
nus prastoj, savo arkoj sutalpinti, j kius jie santikius su žmonėmis turė- 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą , j0. Knyga stambi ir labai užimanti, 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da-ĮTai vra tikra tikėjimų istorija. S 1.00 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos • Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- i m iditic
tai kitų klausimų, į kuriuos negali •'■LiSUję VEiLtluAIAo.

'atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai! Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
faitas; kas sakinys—tai naujas ku- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir nupuolimas. Šią knygą turėtų per
moksiąs nuo pradžios iki galo. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Kaina ................. -......................... 25c. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo

teris, dukterįs ir mylimosios nepa- 
APIE DIEVĄ, VELNIĄ, pultų į tokią kunigų globą. Parašė
nivn; io DDirtDA kun- Geo- Tovvnsend Fox, D. D., su-IK rKALiAKTy. lietuvino Ferdinand de Saraogitia.

Parašė Robert G. Ingersoll, gar- Kaina ........................................ 25c.
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- ,
lijos prietarų naikintojas. Labai įdo-

25c. ' Istoriška apysaka iš Kristaus lai
kų. Parašė Lew Wallace. 472 pusi

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- Kaina .............................. 5200
RIJA JUŠKEVIČIAUS ’ EILĖS IR STRAIPSNIAI.
DAINOSE. i ši°j knygoj telpa 23 gražios eilės,

T . ....... ..... daugvbė straipsnių, juokų ir tt.Je. nor. žinoti, kaip senove^ lietu- puikfai Kain* ....
viai gyveno, tai perskaityk šita kny-
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo BIBLIJA SATYROJE, 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. . » .
I^bai užimanti ir pamokinanti kny- , Tai Biblijos pašaipa. į Kanadą tos 
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. knygos nejsileidzia.Labai juokinga su 
Audeklo apdaruose .................. 75c. 379 puikiais paveikslais, perstatan

čia is įvairius nuotikius nuo prieš su-
dvi 4 TiK’Tiirtn'fi ir AT AI I tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- BlLA DETKOI1O KAI ALI- taus. įgijęs šia knyga niekas nesigai- 

;KŲ SU SOCIALISTAIS. s§2 nmUmaL Kaina .... S 1.00
Dalijant Detroito lietuvių socialis

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
r.as katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardur.as.
Kaina ............................................ 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popierą gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 
Audimo apdarais ....................... $1.30

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 

.stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- 
: žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalu? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

mus ir pamokinantis kūrinys.
KainaTau, O Motin...

Tau, o motina, aštrus kalavijas Sužeidė širdį mirtinai.Kuri dėl ‘“civilizuotos” žmonijos Mylimą sūnų auginai.
Tu. kuri per ištisas ilgas naktis Be skundo vygę liūliavai.Svajojai, jog bus geresnė ateitis Ir vilties dainą dainavai;
Tu. kuri-tikėjai, jogei rytojus Sunui užaugus pagerės,Nebaugins tavęs alkio pavojus. Senatvėj sūnūs apžiūrės;
Tu. kuri kentėjai skriaudas kasdieną Visų užmiršta apskritai.Motinystės skausmą tik tu viena Pergyvenai ir supratai;
Tu turi siųsti sūnų į karą...

npydrdės kiai- Taipgi nėra prakilnesnės ir 
kaus motinų verksmo. Kol" garbingesnės pareigos, kaip 
as nelaimingas karas tęsis.į pagerbt! ją Motinų Dienoj.

žirAus.
mui ir pagerbimui diena 
pripuola ateinanti nedėldie
nį, gegužės 10 d. Turbut ne- Į kol Hitleris, Mussolinis ir Kūdikis motinai yra ne
daug bus tokių motinų, ku 
rios šįmet jausis laimingos
Daugelis motinų sūnus jau į motinos, bet kartu ir visada kančias ir kuogreičiausia 
yra žuvę arba kaujasi karų dora žmonija kentės. Moti-!bengiasi jį pamatyt. Niekas: 
frontuose, todėl joms links- nų Diena motinoms nes i negalį pavaduoti motinos; 
mumo negali būti. Šįmet gal' daugiau ašarų, negu džiaug- meilę. Nuo pat pinuos die-
Lnr Iros lųiminrrocnoc vrro ;mn Kapse. ' —

4-4* vnntinn 
V<x IIIV7LIXIXA atmini.

C*VI1IX1<X

nc-,™! ** ri.uuih.i5 motinai via nt-
ku- i japonų karo džingos nebus apkainuojamas turtas. Jam 
ros. į-utriuškinti, tol ne tiktai į gimus, motina tuoj pamirš-

kur kas laimingesnės yra smo. 
tos motinos, kurių vaikai ne- į 
šios baltas gėles...

Nežiūrint kurios šalies Į 
motinos, jos visos yra vieno
dos kaip motinos: jos visos į 
savo širdyse . priešingos ka- j 
rams. Lietuvė ar rusė, vokie
tė ar anglė, italė ar kinietė

I
MAMYTĖS MUSU 

BRANGIOS

nos kūdikis yra motinos lai
mė ir susiraminimas. Jis sa
vo nekalta šypsena žavi jos 
širdį.

Ė
Nekurios motinos sako.Mamytės musų brangio

kasgi jus paguos ir sura- kad geriau butų buvę ne
mins šiais karo laikais? Kas' gimdžius, negu išleisti už- 
įums atneš glėbį gėlių, sal- augusius į karą. Gal tai ir 
džiai išbučiuos? Kas pra- tiesa, vienok nepatyrus 

ar japonė, ar amerikietė — . kalbins meiliais žodeliais ’ =kausmo ir liūdesio, nemo- 
visos motino? myli savo su-i tas, kurių sūnus jau žuvę?*kėtume įvertinti ir laimės, 
nūs ir trokšta matyti juo? Tūkstančiai motinų šiais lai-' a. Liutkuvienė.
sveikus, linksmus ir laimiu-Įkais liūdi ir dūsauja. Jei, '
gus. Iš prigimties moterys! uos visus atdusius sudėtum 
yra priešingos žiaurumams, i i krūva, tai pakiltų tokia 

į žudymui ir karams, tik gai- audra, kuri nušluotų nuo že 
la, kad jos vis dar negali vi-

MIRĖ IŠ BAIMĖS.
Chicagoje pereitą sąvaitę 

mės veido visus karo kalti-i buvo toks įvykis:
-linkus, ir nuneštų i tokią j Mrs. Hannah Levine, ku-1 
bedugnę, iš kurios jie dau-jį turi armijoj sūnų. gavo J 
liau nekiltų. Is motinų iš-i nuo jo telegramą iš Califor- 

pietų ašarų kiltų potvinis. j nijos stovyklos. Telegramą: 
ir tu,* kurios išleido juos *ka-L<U1 is Padarytų galą visiems priėmė jos duktė, reiškia.! 
ran ir Motinų Dienoj nesi-Pai?ms’ zutų visi despotai, Į kareivio sesuo. Paėmus te- 
matvs. Tikėkimės, kad 1943 ^ur’e n°ri sunaikinti Ameri- pegramą rankon, ji atsistojo 
metais apvaikščiojant Moti- Lui žmonėms jia užtik- kaip stulpas ir stovėjo, bijo- 

nnfa pilna laisve. Įdamosi ją atplėšti, nes ma-
Gal sis karas prarys tuos.! nė, kad jos brolį ištiko ko-

kurie ii užkure. Gal ateitv kia nelaimė. Bestovėdama 
karai išnvks ir pasauly už-1 ” susvyravo ir krito negyva, 
viešpataus meilė ir brolybė j ^Lrė iš baimes._ O telegra- 

ro pas motinas sveiki, links-'tarp tautų. Tąsyk ir moti-'™0.1 supus kvietė motiną at- 
nti ir laimingi. Tikėkime, nos bus tinkamai pagerbtos, j Y^ti i Californiją pasisve-

sa to sutvarkyti.
Be galo gaila tų motinų, 

kurios jau paaukavo sunu 
ant karo aukuro, podraug

apvaiKŠčiojant 
nų Dieną šis karas bus jau 
pasibaigęs, kad pasauly jau 
viešpataus taika, demokra
tija ir laisvė, kad kuo dau
giausia sūnų sugryžtų iš ka

kad 1943 metų Motinų Die
na tikrai bu- džiaugsmo 
diena kiekvienai motinai.

M. M-nė.

Barbara Gurskienė.

Nuo Redakcijos—Diali
zė Gurskienė aukojo šio 
skyriaus vedėjai gėle. Nuo 
širdus jai ačiū už tai.

Huot.

Kainas J r.

PAVASARIS IR MOTINŲ 
DIENA.

Jau ir vėl pavasaris, ir vėl 
Motinų Diena. Saulutė vė! 
maloniai šviečia ir šildo že
mę savo gaivinančiais spin
duliais. Rodos, šiurkštų 
žiemos šalčiai ir pūgos, tai 
tik senai sapnuoti sapnai. 
Visa gamta pakilus iš mie
go vėl šypsosi žiedais ir gė
lėmis. Pievos žaliuoja, sodai 
žydi, paukšteliai linksmai

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN. ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS. 

PIRM.—Juozas Mačulis.
906 Prescott st., Wattkcgan. III. 

MRM. PAGELB.—F. Sedoravičia,
, 733 Lincoln st.. Waukegan. III.
LPROT. RAST.—Susana I.. Gabris. 

739 McAlister avė.. \Vaukegan, II). 
IŽP.— Kazimieras Vaitekūnas.

UŽRAŠYKIT SAVO MA
MYTEI “KELEIVĮ.”

Motinų Dienos proga vai-L .r 
kai duoda cavo motinoms
dovanų, kari Ši Šventė būti "26 Eighth st., Waukegan. m.

joms malonesnė ir reikš-i''V?, I\^l”TEmi,ija w<rna,r5’B»?r 
mmgesne. Labai tinkama i kasos globėjai - p. Lauraitis, 
tokiai progai dovana yra; Grinius.
“Keleivis.” Taigi, jei jus da MARSALKOS — jonas Stoškus, 
neturit .savo mamytei dova
nos pasirinkę, tai užrašykit 
jai “Keleivi” metams.

PRIE LOPŠIO.
Mik. mažyti, mielas mano, Vargo pamylėtas,Kol dar skurdo okeano I
Esi nelytėtas.
Cit. neverk, kad nėra duonos. Kad lopšelis kietas.Mano ir gyveninis juodas— Nemalonus svietas.
Sunkiai dirbau visą dieną. Prakaite sumirkus,Kad tau duonos svarą vieną Vakare nupirkus.
Pasapnuok, mano vaikeli,
Tu svajonėms vaiko.
Kai pažinsi kietą vargą— 
Neturėsi laiko.

Fabrike dirbtuvėj dirbsi.Ar dvare bernausi,Bado ir skausmų patirsi. Kitiems turtą krausi.
Pats tu nieko neturėsi...Mik, aušta aušrelė...Kaip ir aš skurde kentėsi Naktį ir dienelę.
Mik. mažyti mielas mano, Reiks man darban bėgti, štai rytuos dangus pabalo. Reik akis sudėti.

Pirmeivis.

M. Kernagis.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl- | 

dieni kožno mėnesio. 1:00 v. po pie- ! 
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th I 
ir Adams Sts., Waukegan, III. I

ATMINUS SAVO MAMYTĘ.
Kad man kas duotų Sparnus sakalėlio,Lėkčiau ir ;>iasnočiau Dieną ir naktelę.

Tykiai aš utupčiau Ant aukšte kalnelio. 
Katram sa! iiiai miega 
Mano motit.eĖ.

Ten šakas palenkus Kaštanai linguoja.Rytą vakarėlį Gegutė kukuoja.
Oi, kelk motinėlė. Paklausyk dukrelės— Jos balsas graudesnis Ir už gegužėlės. -•

Nekėlias mamytė.Negirdi dukrelės.Nes giliai užkasta Guli po žemelės.
Tik vėjalis putė. lapelius lingavo Prie šalto kapelio Duktė aimanavo.

Barbora Jonaitė-Gurskienė.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano. kaJ 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
kr.yga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai Įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė 'knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Rės- 
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........ ; $1.00

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofų da-SVEIKATA. ___
Arba tiesus ir_ trumpas kelias' į leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 

sveikatą. Pamatines žinios is anato- knyzutės dalis yra: Tšrirkščias M*k- 
m.jos fiziologijos ir hygienos Su- >rba Kai Atsirado Raibos."
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, iiv.

įlll., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose *'■..................................
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50 KODĖL AŠ NETIKIU 

Į DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
Ši knygelė aiškina proletariato fi- Tiesumus joks jėzuitas. Kaina tos

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas knygutės ............................:— 20c.
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę.

(Kalba labai lengva. Knyga protau-
s - - jantiems darbininkams neaplcai- ,. . , . .Kaina ........................ 25c. . Si°ję knygoje telpa daugybe nau

jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, rpvoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama-

1 'L- Lr H mer’ ? tei^nnetJ 72 ““Džian Bambos"^ Tinka Sderr£ ap^ikš«5iSį
gaite paliko mokykloje savo čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- baitams koncertams ir tt. Antrą -

i— tišlri ir iunk-*$i Anfrn fTCriIltH 13103. K<UI13......................... <

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

52 METŲ VYRAS VEDĖ Si 
12 METŲ MERGAITĘ.
Amerikos laikraščiai pra- nuoiama 

(neša šitokią žinią iš Tazen- džian BAMBOS SPYČIAI 
'Veli, Tenn.: Ir jutos fonės. Daugiau juokų, ne-

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

gerinta
SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos draugijos formos, ir kodėl turės būti 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsui* Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ................................... 10c.

knygas ir nuo šiol eis namų A.n"5k.
seimininkes pareigas. Ji iš
tekėjo už Walterio Bucha- KURGI VISA TAI NYKSTA? 
nano, 52 metų amžiaus vy
ro, kuris išsiskyrė su pirmu
tine savo žmona ir turi tris 
dukteris, visos trys pusėti
nai vyresnės, negu jo nauja 
žmona. Iki šiol ji vadinosi 
Wilma Jean Farmer ir buvo 
5-to grado mokinė.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir žmogus” yra labai pamo- 

j kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
' žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 

... ti įj*8 kovojo su gamta ir kaip civiliza-
WilmOS tėvas, Roy Far- vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra- 

mer, išėmė varantą Bucha- Kainž™onių’.. .7™ ir moterų; 25c.
nanui areštuoti, kaltinda
mas jį paėmus -12 metų 
mergaitę per prievartą, be

pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

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

užsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(?) Klaida; (4) nerėkta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU.

Liatuvos šelpimo Fondo leidinys, 
išytojos paveikslu, 126 pusla- 
Kaina .................................. 50c.

Su ra: 
piai

AMERIKOS MACOCHAS. ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
• Arba kaip Romos katalikų kunigas .Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 
Hans Schmidt New Yorke papiovė namieji gėrimai atsilienia ių vąi- 

multer’aitę. kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
kūdikio tėvais, būtinai turėtų 

oerskaityCi žitą knygutę. Kaina 10c.
tėvo Žinios, bet i teismą ne- AumulJeriaitę. kams.

fotografiškais atvaiz- būtiStojo ir byla numarinta. tdais. Kaina .........................10c. oerski
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.
(Tąsa)

Tiekimo Laivas Submarinoms Paskirti Nauji Ag
ronomai. Spaudos Apžvalga.

Redaguoja Lietuvos Gen. Konsulatas Xew Yorke.

KELEIVIS. SO.BOSTON

Lietuvos spauda praneša, | 
kad šiomis dienomis buvo 
paskirta daug- naujų agro
nomų, t. y. žemės ūkio spe
cialistų, kurie teikia ukinin-Į 
kams visokių patarimų.

Juozas Petraitis paskritas 
Padubysio rajono agrono
mu; Jurgis Buikė — Zarasų 
apskrities agronomu; Jonas 
Dankbaras — Saločių rajo
no agronomas pagal jo pa
ties prašymą iš tų pareigų 
atleistas; Ignas Janauskas 
paskirtas Saločių rajono ag
ronomu; Vaclovas Šukys— 
Tauragės rajono agronomu; 
Benis Grigaliūnas — Liud
vinavo rajono; Jeroslavas 
Koreva perkeltas iš Prienų 
i Aukštadvario rajoną; Juo
zas šeštokas perkeltas iš

Lietuviai kovoja prieš na- lyra bolševikų agentas. Šia- 
cių priespaudą. me atvėjuje naciškoji pro-

Dienraštis “Philadelphia Pagoda visiškai sutampa 
Record” balandžio 11 die- su bolševikiškąją. nes pa
nos laidoje idėjo vedamųjų Pas'Pnesinimą
skyriuje VVaverly Root okupantams pastarieji gar-
straipsni. kuriame sakoma, sina kaipo norą dėtis pne 

1 1 ’ Sovietų Sąjungos. Tokia
propaganda ypatingai varo
ma prieš Baltijos valstybes.

Savaime aišku, kad pa
naši propaganda yra labai 
žalinga pasekmingai kovai 

rint, kad lietuviai smarkiai i prieš okupantus, nes kiek- 
nuo bolševikų okupacijos; vienas už nepriklausomos 
nukentėjo, vis tik ant nacis- i Lietuvos atstatymą bekovo- 
kos meškerės nesikabina. jantis patrijotas vienos ir 

kitos kariaujančios pusės

gyv. vieta Mari-(Jurgis). 66, jampolė.238. Andriejauskas, Jonas (Juozas), gimęs 1924, studentas, gyv. vieta Smalvių valse.239. Andriejauskas. Povilas (Ferdinandas), gimęs 1905,Biržai,;i Parodos 4.240. Andrijauskienė, Emilija mokvto-

202. Alonderis. Robertas (Liudas), 30, kareivis, gyv. vieta Vilnius, Tilto 9.203. Ališauskienė, Valerija, gimusi 1897, ūkininkė, gyv.
vieta Marginiškiai, Židikai. mokvtoias gvv vieta204. Ališauskas, Juozas (Kle- i r>a’ mensas), gimęs 1925, studen-i tas, gyv. vieta Marginiškiai205. Ališauskaitė, Marcelė | <Ju,iUS> ’(Klemensas), girnų* 1934, gyv. Į’3’^V' Vl\ .. ... .vieta Marginiškiai. | 24E Andr.jauska.te, IrenaAlišauskas, (Povilas), gimus 1930, gyvenr-206. Ališauskas, Klemensas \ (Klemensas), gimęs 1940, gyv. vieta Marginiškiai, Židikai.

207. Alubauskas, Stasys (Kazys), 23, darbininkas, Kaunas, Dariaus-Girėno 7.

mo vieta Biržai.242. Andriejauskas, Kostas (Juozas), 36, darbininkas, gyv. vieta Kaunas. Petrausko 27.
243. Andriejauskienė, Elena

208. Ambrazevičius, Petras, 45, mokytojas. Mastaičių kaimas, Gelgaudiškis.209. Ambrazevičienė, 38, gy
venimo vieta Mastaičiai.
210. Ambrazevičius, Vincas (Vincas), 39. veterinorius, gyv. vieta Ukmergė.211. Ambrazevičius. Vytautas (Vincas), 17. mokinys, gyv. vieta Ukmergė.212. Ambrazevičius, Aleksandras (Jurgis), 40, šoferis, gyv. vieta Petrašiūnai. Vilniaus 24.213. Ambrazevičiutė. Bronė

(Jonas), 34, tarnautoja, gyv. vieta Kaunas, Petrausko 27.

Amerikos prekybos laivai dabar yra remontuojami ir pritaikomi submarinų aptarnavimui. Amerikos submarinos. kurios veikia toli nuo namų, gaus iš tų laivų kuro. maisto ir kitų reikalingų sau dalykų.
VOKIEČIAI BUVO SUŠAUKĘ

LIETUVOS AGRONOMUS.

kad lietuviai naciams smar
kiai priešinasi. Lietuviai ra
ginami stoti i apsaugos legi- 
įonus kovai prieš bolševi
kus, bet iki šios labai mažai 
Į juos vyrų teistoję. Nežiu-

Straipsnio autorius sako: 
“Savo pastangose priver

sti lietuvius kooperuoti vo
kiečiai, kaip paprastai, var
toja jėgą ir bauginimus. Jie

neteisingai apšaukiamas 
“bolševiku.”

244. Aadriejauskaitė, Julija'Naciai nori, kad Europa ga- busią žiūrima, ar ūkininkas Aukštadvario Į Kovarską; llždarė j kalėjimus 3,000 i-Costas), 11 mėn. amžiaus, gyv J lėtų pati apsirūpinti žemės stropiai atliko gaminių pri- Lomas Šiurma — Radvilis-;
_ * km rainnn aornnnmii • Ky.

ALYTUJE 700 ŠILTINĖS 
AUKŲ.

Alytuje susirgimų dėmė
tąją šiltine iki šių metų sau
sio 12 dienos buvo užregist
ruota 700 atsitikimų. Mir
tingumas siekią 8 nuoš. Nuo 
šiltinės mirė ir ligoninės gai
lestingoji sesuo Emilija Taš- 
kunienė. Visos mokyklos 
uždarytos.

(Kostas)rietą Kaunas, Petrausko 27.245. Andrijauskas. Juozas
(Juozas), 38, mokytojas, gyv.'buvo sušaukti Lietuvos Že- ūkio generalinis tarėjas agr. Apeksandras Gaška* perkel- vieta Kretinga, Laisvės 4. mės Ūkio Rūmų agronomai, J. Petronis. Jis irgi išvadžio- Jas g Žeimelio i Joniški*246. Andrijauskaitė, Petro- kuriems buvo išdėstyti pla- jo apie reikalingumą didin- jonas Lekas paskirtas Žei- nėlė (Juozas), 2 metų amžiaus, nai pavasario laukų dar- ti žemės ūkio produktų ga- meiįo rajono agronomu* gyvenimo vieta Kretinga. bams. Šiame suvažiavime mybą. Pereitą rudeni žiem- !\{atas Niauronis paskirtas248. Andrikonienė, 83, šeimi- komisaras von Renteln pa- kenčiu buvę pasėta 20 nuoš. Švenčionėlių rajono agro-ninkė, gyvenimo vieta Vilnius, sakė kalbą, kurioje išsireiš- daugiau nekaip 1940 m. Ta- Romu. Kazys Žilinskas pa Anglius. kė, kad kova einanti ir dėt lėjas ragino bulvėms sodin-sįirtaįSalant Anu-249. Andriukienė. Izable (Ju-, lietuvių egzistencijos šia- ti plotą padidinti nuo 178,- nag Laukaitis_  Paežerė-

“ takingu lietuviu, apie kuriu rajono agronomu; Ka-, b * užtikrinti.'
zys Bajoriunas perkeltas iš r

Bet iš kitos pusės, kada 
lietuvių tautos mylimas isto
rijos profesorius Šalkauskas 
mirė, vokiečių armija Į jo 
laidotuves atsiuntė labai di
deli vainiką.”

Nors pats straipsnis duo
da neva rimtų informacijų 
apie lietuvių kovą prieš vo
kiškuosius okupantus, jame

. ... . . _____ __ , matyti koks tai nevisai aiš-
tokie pat kariai, kaip ir ko- Cukrinių runkelių plokĮ šakiu apskr. agronomu; M. kus lietuvių tautos aspiraci- 
votojai fronte. Pasak komi- reikią padidinti nuo 14,o00 <^jL>jras — Vilniaus apygar-h'ų supratimas. Straipsnio 
saro, pagal tai, kiex kiek- ha. iki 18,000, nes cukraus dog jaujęO ūkio sekcijos in-i autorius velionį Šalkauską 
viena tauta prisidėsianti iš niekur nebusią galima įsi- Spektorium; Motiejus Krau- vadina vadu rusofilų gru- 
prie karo vedimo, tokią vie- vežti. Jo turime tiek, kiek -j — Vilniaus apskrities pės, kuri organizavo parti
ja ji gausianti “naujoje Eu- patys pasigaminsime. Linų agvonomu; Telesforas Šaru- zanus prieš vokiečius. Ve- 
i opoje.” Agronomai tnn pasėlių plotas yel tuns pa- nas _ švenčiOnių žiemos lionis Šalkauskas gi buvo 

žemės ūkio mokyklos vedė- žinomas, kaipo nepalaužia- 
Juozas Laurinaitis — mo nusistatymo lietuvis pat- 

Riivnmp raŠP kad Fririn 7“-"'C S'---------------------r ~ . į Baisogalos rajono agr.; An- rijotas ir jis lygiai kovojo;
ip nradėbi^Iki vnkiX ,‘Ur! ?Ut\, ,P?CdaEv“eJaV’a Tla“’ - meta1'’ tanas Tėvainis — Pumpėnų t,iek prieš bolševikiškąją,!
je piaaeta leisti vokiečių “juodoje buzoj. Jeigu ūki- daugiau pasigaminti gyvu- -

Zei- ninkas negalįs nusipirkti vi- Iių pašaro. Šį pavasari bu-

ūkio produktais. statymo prievolę.
Vasario pabaigoje Kaune Vėliau kalbėjožemės Radviliškio ; PanemUnę;

r-nnnn L-i i 1 įAtuT’rm v n iilrin nr Armuo h n i c* t o i o o/v-i- . _ _ - ■.

16. mokinė. Petrą- liūs), 43, šeimininkė, gyv. vieta me krašte.” Agronomai esą 000 hektarų iki 250,000 ha. jjn. jeronimas Paulionis__(Antanas), šiunai.214. Ambrazevičius, Antanas (Jurgis), 50, darbininkas, gyv. vieta Petrašiūnai.215. Ambrazevičienė, Veronika (Kazys), 41. šeimininkė, gy
venimo vieta Petrašiūnai, Nemuno 2.216. Ambrazevičiutė, Veronika (Antanas), 17, mokinė, gyv. vieta Petrašiūnai. Nemuno 2.217. Ambrazevičiutė. Liuda (Antanas), 7, mokinė, gyv. vieta Petrašiūnai. Nemuno 2.

218. Ambrazevičius. Jurgis (Antanas), 3, gyv. vieta Petrašiūnai, Nemuno 2.219. Ambraziejienė, Adelė (Bronius), 33, mokytoja, gyv. vieta Plungė.220. Ambraziejus, Bronius (Bronius), 4, gyv. vieta Plungė.221. Ambraziejienė, Antanina (Motiejus), 76, ūkininkė, gyvenimo vieta Igliškėliai.222. Ambražiunienė, Elzbieta (Vincas). 40, mokytoja, gyv. vieta Prienai, Keistučio 17.223. Ambrazaitis. Kazys (Kazys), 49. filosofijos daktaras, gyv. vieta Kaunas.
224. Ambrazaitis. Izidorius(Antanas), gimęs 1863, ūkininkas, gyv. vieta Ardiškiai, Vi-' duklė. r-..-:225. Ambrazaitienė. Marija, 60, ūkininkė, gyv. vieta Ardiškiai. Viduklė.226. Ambrazaitytė, Marija (Izidorius), gimus. 1914, ūkininkė, Ardiškiai.227. Ambrazevičius, Pranas (Marijonas), gimęs 1940. kalvis. gyv. vieta Adutiškis, Švenčionys.228. Ambrazevičiutė, Bronė (Antanas), 15. mokinė, gyv. vieta Petrašiūnai. Nemuno 2.229. Ambrutis, Bernardas (Mykolas). 30, darbininkas, gyvenimo vieta Seredžius.230. Anančinka. Aleksandras (Mykolas), 22, darbininkas, gyvenimo vieta Tauragė. Kudirkos 5.231. Anavičius, Vacius (Juozas), 33, laiškanešys, gyv. vieta Jasonis, Saldutiškis.
232. Anavičienė. Marija (Petras), 26, šeimininkė, gyv. vieta Jasonis. Saldutiškis.233. Anavičiutė, Gražina (Vaclovas). 6, gyv. vieta Jasonis. Saldutiškis. -234. Anavičiutė, Valda (Vaclovas), 1% metų amž.. gyv. vieta Jasonis, Saldutiškis.235. Andrasiunas. Jurgis (Jurgis), 39. tarnautojas, gyv. vieta Marijampolė.236. Andrašiunienė, Adelė (Mikas), gimus 1907, telegrafiste, gyv. vieta Marijampolė.237. Andradiunaitė, Milda

Pastoviai, Vilnius
250. Andriukaitis, Kazys (Antanas), 47, ūkininkas, gyv. rietą Maišiogala, Vilniaus apskr. (Bus daugiau)
VOKIEČIŲ LAIKRAŠ
ČIAI OKUPUOTUOSE 

KRAŠTUOSE.

pradėta 
dienraštis

leisti 
“Revaler

ūkininkams išaiškinti, kodėl siekti tas pačias normas, 
karo metu reikią daugiau kaip ir prieš bolševikų oku- 
gaminti ir kodėl nieko ne- paciją, t. y. 96,000 ha. Pa- ‘'

tung. ’ Tokiu budu dabar reikalingų reikmenų, tai Hąs propaguo jamas gėrėsvisuvac vvKivvių rę,n ųa atsiminti,
nės užimtuose kraštuose is- vietoje pasagų ir plūgų esą 
eina po vieną vokiečių dien- gaminami pabūklai ir gra- 
rastj: Lietuvoje — “Kaue- natos.
ner Zeitung” (kurio specia-

----- j—jog u<xu«ai

line laida leidžiama ir Vil
niuje pavadinimu “Wilnaer 
Zeitung”), Latvijoje — 
“Deutsche Zeitung im Ost- 
land” ir Ukrainoje—“Deut
sche Ukraine-Zeitung” (iš-

Pagaliau vokiečių komi
saras nurodė į “vis didėjan 
čią komunistų įtaką anglį 
politikoje,” iš ko sekančio: 
aiškios išvados tiems, kurie 

‘plaukioja anglų vandeny-
eina Lucke). Ligšiol neteko 'e'.. Vadinasi, naciai prisi- 
patirti, ar toks laikraštis iš- Pązlsta> kad ir Lietuv oj lau- 
ema Gudijoje.
INKVIZICIJA

rajono agronomu; Pranas tiek prieš vokiškąją okupa- 
Krikščionaitis perkeltas iš ei ją. Iš to straipsnio kyšo 
Liudvinavo į Prienų rajoną mintis, nors ir miglotai, kad y• —- agronomu; Juo-zas Gžalas lietuvių priešinimasis vokie- 

siancios ir tonau dedamos pasLirtas Krakių rajono ag- čiams eina iš simpatijų bol- 
. .. ronomu - Juozas Morkeliu- šėrikams.

nas — Plungės rajono agro- Dabartiniai Lietuvos oku- 
nomu; Reinis Borchertas, pantai kaip tik ir veda viso- 
Plungės rajono agronomas, je Europoje propagandą, 
paskirtas pieno ūkio ir pa- kad kiekvienas besiprieši- 
šarų inspektorium. nantis vokiečių okupacijai

UII ▼ V7O įrlirHimaSL Rn,ĮVIJI ■ ----

pastangos” gauti žemės ūkio 
mašinų ir kitokių padargų. 
Mineralinių trąšų šįmet ne
busią galima gauti.

VILNIAUS PARODOJ 
“AMERIKOS GYVE

NIMAS.”

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
•dmlnlatracljon nevėliau PANE DE
LIO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaitės numeri nespėjama patai- 
DinL

Norint, kad garsinimas nesuat- 
trukdytų, tykiu au pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokest).

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpa prane
šimą patalpinam už (1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

UŽ pajieškojimus darbininkų, par- 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes. 
nėm raidėm antgalvla—15c. extra.

“Keleivio" prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių Ir draugų, kai. 
na 1c. už ŽodJ. Magiausio pajleško- 
jlmo kaina CSc.

Norint pa jieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,“ 253 BROADVVAY, 
SO. BOSTON. MASS.

“Wilnaer Zeitung” pra
neša, kad Vilniaus vokiečių 
knygyno patalpose esanti 
surengta “specialė paroda, 
vaizduojanti Amerikos gy
venimą.” Amerika esanti 
vaizduojama kaip “neribo
tų galimumų šalis.” Iš to 
matyt, kad Lietuvos žmonės 
turi didelių simpatijų Ame
rikai.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

kiama Anglijos-Amerikos 
laimėjimo.

Po vokiečių komisaro 
kalbėjo Jprof. dr. Kassnitz, 

vedė-
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
siautimas ir pradžia reformos. Su “Ostlando” gamybos

$i°oo jas. Iš jo kalbos galima bu
vo aiškiai.suprasti okupantų 
tikslus: jie nori.’ kad jų už
imta Europa galėtų pati ap
sirūpinti žemės ūkio pro
duktais ir galėtų aprūpinti 
Vokietiją. Kassnitz ašikino, 
kad javų esą pagaminama 
pakankamai, bet Stingą pa
šaro. Todėl referentas pla
čiai dėstė, kad “Ostlandas” 
esąs “idealinis kraštas” bul
vėms auginti. “Klaidingai” 
esą manoma, kad derliui 
pakelti reikią tiktai minera
linių trąšu, kurių “.dėl trans-

paveikslų.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Paraše" ~- 

M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vi®” Knygyne.

Adresas: •‘KELEIVIS”
253 BROADSVAY.

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONĮ

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

LIETUVIS BAIGĖ AUKŠ
ŠTAJĄ TECHNIKOS 

MOKYKLĄ.

Leopoldas Balsys, dar ne
priklausomos Lietuvos val
džios pasiųstas į užsienį -stu
dijuoti karo ir prekybos lai
vų bei uostų statybos, baigė 
Berlyne aukštąją technikos 
mokyklą ir gavo diplomuo- 

porto sunkumų” nesą gali-j inžinieriau.^ laipsnį. L.
ma atsivežti. Reikią “page-!fe*’ S' 
rintomis moderninėmis prie
monėmis" geriau įdirbti 
dirvą. Bulvėmis apsodintą 
plotą Lietuvoje esą numaty
ta šįmet padidinti 25 nuoš. 
Bulvėmis reikią šerti gyvu
lius, ypač penėti kiaules, 
šios galinčio? būti augina
mos tiktai lašininės. Reikią 
didinti pieno ir daržovių 
gamybą.

Toliau vokiečių profeso
rius pripažino, kad ūkinin
kai ne visa ką galį nusipirk
ti. kas jiems reikalinga, bet 
reikią pasidėti pinigą geres
niems laikams. Ūkininkas 
tuiįs žinoti, kad “šis pinigas 
(t. v. vokiečių markė) vi
suomet yra saugus.” Kas ne- 
pristatysias paskirto žemės 
ūkio produktų kiekio, tas 
ateityje negausiąs mašinų, 

, geležies ir tt. Taip pat “re- 
j privatizuojant” žemės ūkį,

lieka Berlyne, kur dirbs 
daktaro laipsniui įsigyti, o 
paskum grįš Lietuvon.

STATO PAMINKLĄ KRI-
TUSIEMS PARTIZA

NAMS.

Aukštosios Panemunės vi
suomenė nutarė kritusius 
lietuvius partizanus pagerb
ti, pastatant jiems pamink
lą. Darbai esą jau pradėti. 
Paminklui gausiai aukoj'a 
ne tiktai A. Panemunės 
miestelio gyventojai, bet ir 
visos apylinkė^ ūkininkai.

Partizanai buvo tie musų 
liaudies sūnus, kurie išgrū
do bolševikus iš Lietuvos.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty 
nai su reikalingais laukimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta

Ks;na.................................... 25c

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 

------- jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės ?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.’*

2£3 Broadvvay,
KELEIVIS

South Boston. Ma«».
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LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS SEIMO PRO

TOKOLAS.

ARMIJA ĮSAKĖ APTEM-1 
D1NT VISĄ PAJŪRĮ.

Elektriškos iškabos uždrau 
stos Bostono apylinkėj 

per 12 mylių.
Krašto apsaugos organai' 

buvo išleidę pajūrio gyven-! 
tojams ir biznieriams atsi-' 
šaukimą, kad jie nevartotu ! 
žiburių, kurie matosi nuc ‘ 
vandens, nes tokiomis švie-j 
somis naudojasi priešo sub- • 
marinos nakties laiku. Au-! 
tomobilistai taipgi buvo j 
prašomi nevartoti šviesų, i 
kurias priešas galėtų nuc I 
jurių matyti.

Bet ar manot, kad žmo
nės atkreipė i tuos prašy
mus dėmėsi? Ne, kas čia į 
“baderiuosis”! O Karo De
partamentas prašė gražiai, 
kad žiburiai butų gesinam: 
arba uždengiami nuo van 
dens pusės, nes prieš tokius 
žiburius matosi laivų šešė 
liai. lr vistiek žmonės tingė 
jo žiburius užgesinti. Pasi 
naudodami tokiais žibu
riais, vokiečiai nuskandini 
da vieną Amerikos laivi 
Floridos pakrašty.

Pasekmė buvo tokia, kai 
Karo Depaitamentas isak' 
armijai paimti visą Atlante 
pakraštį į savo rankas ir pri
žiūrėti, kad per 3 mylias 
nuo pakraščio nebūtų jokie 
žiburio sutemus. Elektriško.- 
iškabos yra uždraustos ap
link Bostoną per 12 mylių.

Musų jurininkų gyvybe i 
laivų saugumas yra dau> 
svarbesnis valstybei reika
las. negu privačių žmonių 
biznis ar patogumas, pasa
kė Kat o Departamento sek 
retorius Stimson.

Visi elektra apšviečiami 
"sainai” turi būt užgesinti 
nuo dabar iki karo pabai
gos. Visi langai, kurie mato
si nuo jūrių, tun būt uždan
gomis užtraukti. Krautuvių 
vitrinos (show-windows) 
privalo buti aptemdintos j 
tiek. kad tik apsaugoti juo- 
nuo vagių įsilaužimo. Gat
vių žiburiai irgi bus susilp
ninti.

Automobilistai, kurie ke
liauja pajūriu, nakties laiku 
privalo vartoti tiktai ma
žuosius (dim) žiburėlius, c 
kad išvengus nelaimių, au
tomobiliams nevalia grei
čiau važiuot kaip 15 mylių 
Į valandą.

Didieji Bostono apylin
kės byčiai. kaip Kevere i’ 
Nantasket, bus aptemdinti 
taip kaip ir visos kitos va
sarvietės.

Šis įsakymas skaudžiai 
paliečia -ir Bostono vidur- 
miestį. ypač teatrų distrik- 
ią apie Washington ir Tre- 
mont gatves, Seollay ir Ken- 
more skverus, kurie iki šiol 
vakarais būdavo užlieti 
elektros šviesomis. Visi tie 
elektros ir nelono “šamai”

Lietuvai rtemti Draugijos 
seimas Įvyko siu metų balan- 
ižio 26 d. So. Bostono Piliečių 
Draugijos svetainėje. Posėdi 

į .tidarė 2-ro skyriaus pirm. Jo- 
• įas Tuinila 11:30 vai. ryto, ir 

akvietė Seimą vesti Lietuvai 
i Semti Draugijos pirmininką 

Vnt. Kriaučiai}, kuris tuoj pa- 
kyrė mandatų komisiją: K. 
iurgeliuną. K. Mereškevičių ir 
{. žurlj. Kol mandatai buvo su- 
varkyti, pirmininkas pakvietė 
akalbėti gerus veikėjus, bu 
ent adv. A. O. Shallną. J. Tys- 
iavą. J. Geguži, red. Michelso- 
>a ir J. Kiškį, kurie pasakė pa- 
riotiškas kalbas.

Mandatų komisija pranešė, 
.ad seime dalyvauja 27 draugi
os su 56 delegatais, o pavienių 
eikėjų 16; tokiu budu seime 

ialyvavo 71 delegatas ir 10 na- 
iu iš Pildomojo Komiteto. To

kiu budu viso seime dalyvavo 
~u sprendžiamuoju balsu 81 al
to vas.

Seime buvo atstovaujamos 
-ekančios kolonijos:

So. Boston, Mass.
1. Lietuvos Jaunimo Ratelis,

:urio delegatais buvo: Ant.
Kučas, J. Baltušis ir J. Virbic-'^art’n’u
:as.

2. DI.K Vytauto D-ja; N. Ja
nuška ir B. Kontrimas.

3. Lietuvių Balso D-ja; A. 
Sinkevičius ir J. Jankauskas.

4. LSS 60 kp.; W. Anesta.
5. SLA 43 kp.; P. Yankus ir

silinskienė. - •
6. SLA 49 kp.: J. Arlauskie- 

įė ir M. Kovai.
I imtuvui Tl la • T

». JL.IUIU ▼ X X illTTVIU 1^-ja , ig.

Farulis ir K. Pratapas.

“Keleivio" redaktorius S. į 
Michelsonas.

Sveikatos Departamento ko- 
misionierius Dr. Jakimavičius. 
Dr. Pilka. Dr. A. Kapočius, adv. 
K. Kalinauskas. \Vm. Amsie. J. 
Krukonis ir prof. J. Galinis.

Iš VVorcesterio: U. Dudienė, 
V. Stalauskas. A. Blažys ir M. 
Riškienė.

Iš Dorchesterio: Mrs. J. 
Smith.

Lietuvai Remti D-jos Veik. 
komiteto narifci: pirm. A.
Kriaučialis; vice pirm.: J. Tui
nila ir A. Janušonis; sekr. J. 
Arlauskas; fin. sekr. J. Samso
nas; ižd. J. Dvareckas; iždo 
glob. V’. Anesta; karesp. A. 
Matjaška.

Spaudos komisija: Ant. Mat
jaška. J. Gegužis. J. P. Kiškis.

Parengimų komisija: B. Kon
trimas, K. Mėreškevičius, L 
Stasiulis. A. Jezukevičius ir V. 
Ramanauskas.

Užsiregistravo šie svečiai: 
J. Tysliava ir S. Zavadskas.

Sekretorius pasikvietė sau 
pagalbininką J. Baltušį; pa
kviestasis apsiėmė.

Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. O. Shallna buvo pa
kviestas į garbės pirmininkus 
ir apsiėmė.

Sekretorius perskaitė porą 
suvažiavimų protokolų, kurie 
buvo priimti vienbalsiai.

Valdybos ir komisijų rapor
tai buvo priimti vienbalsiai.

Ein. sekr. J. Samsonas ir ižd. 
’ J. Dvareckas pranešė, kad da- 

laiku kasoje yra 
pinigų. Raportai pri-

Korta Gazolinui Gauti
Nuo gegužės 15 d. gazolinas bus parduodamas tiktai ant
kortelių. Čia parodoma, kaip tos kortelės išrodya.

Inorm opa k-Mi ~
UNITED STATES OF AMERICA 
OFFICE or mtCE ASMINISnUT

GASOLINE RATION CARITfP N? 4626496
TM< ACCIFTl 

TK HOLO
BATI0MM6 AS

ME ME ME ME •K
MlVT WT MIT MIT MIT MIT ! MIT

JNSTRUCTIONS

1. This is j>s«r tuoti nr rauon card for the vetecle er hoot 
dracrihrd herroa. This card maši lašt at leaat lbrM<fc 
Juar 30. 1*42. ia the rationed arės. This card aiaat h* 
preaeated te yoor dealer for eanrelalioa of one ar mare saite 
each time yoo tarchase gasolinr.

2. This card caa he aaed only for gasokae delivered iata 
the fuel taak af the velūcle described fcereoo; ar. if a bool. 
for gasoline to he used therein.

3. The raine of the uait may he chaaged froat liaae to limo 
on announcement b> the OIKce of Price Administralioa.

4. Your local rationing board alone caa malte adjaaf 
or issue a differeat card.

ir įstai-1senatoriams 
goms. j

Buvo nutarta surengti pikni
ką \Vestboroj, Mass.. gegužės ; 
31 dieną. Tuo rūpintis paliktai

Bus šauni vakarienė. Iš federalinio teismo Bo-
Nedėldienyje, gegužės 17 stone anądien ištruko ir pa- 

dieną, Lietuvių salėje. So. bėgo areštuotas nacių agen- 
Bostone, Įvyks puiki vaka- tas C. A. Kaufman.
rienė. Visas vakarienės pel- . —;-----------
nas eis Raudonojo Kry- i šią sąvaitę Bostono mo- 
žiaus naudai. " kyklose vedama registraci-

Vakarienę rengia R. K. cukraus kortelėms gauti.
. komitetas. Prašome tikietus
pasirūpinti tuojaus. įžanga 
—$1.25. Dr. D. Pilka.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John
Cambndge’uje buvo už

pultos, sumuštos ir apiplėš
tos dvi moterys. Abiem at
imti rankinukai su pinigais 
ir pramuštos galvos.

Ties Commonwealth Pier 
rastas nuskendęs Caesar Gi- 

i mango, 60 metų amžiaus 
! žvejas.

Parduodu Šuniukus
3 mėnesių—Pomeranian, nemaišy

tos veislės. Geriausiai matyt nuo 6 
.vakarais. 3 Evandale Terrace, (-»

Dorchester. Tel. GENeva 7593

Namas Parsiduoda
i Kampinis muro namas, 1810—1816 
Dorchester avė., keturios šeimynos 
po $25.00 randos ir 3 storai tinkami 

i visokiam bizniui arba saliunui. Rai
ma labai žema. Savininką galima 
! matyt 15 Lafield Street, Dorchester. 
Masa.. (-)

PIRKIT NAMUS
I*ahar yra geriausias laikas pirkti 

namus ir farmas, kol da nėra pa- 
brangę. Ateityje namai ir farmos 
bus brangesni ir už pinigus. Materi
joms ir darbininkai eina brangyn. 
todėl ir nuosavybės eis brangyn. Aš 
turiu pardavimui daug 1-2-3 ir 6 šei
mų namų, iš kurių galit pasirinkti 
tinkamą ir už mažą kainą. Dorches-

P-lės Blinstrubiutės ir Gin- 
čausko vestuvės.

Brightone susituokė p-lė
Stella Blinstrubiutė ir Ed- _ _ _
vai das Ginčauskas. Šliubas ' tęry. Quincy. Mattapan, Hyde Parke, 

ir Cam-

Į 8453.74
'imti vienbalsiai.

Pirm. Ant. Kriaučialis pa
kvietė į Rezoliucijų komisiją \
J. P. Kiškį. adv. Shallną ir S
Michelsoną. Pakviestieji apsi- nys: Ant. Kriaučialis 
ėmė. šonis, J. Arlauskas,

Sekretorius perskaitė pa- jaška. J. Dvareckas, V. Rama- 
pveikinimą. prisiųstą iš Ameri- nauskas. J. Kiškis. J. Samso-i 

i kos Lietuvių Tarybos Centro r.as, J. Gegužis, A. Jezukevi-' 
Chicagoje, Laiškas su pasveiki- čius, J. Tuinda, V. W. Anesta,! 
nimu buvo priimtas vienbalsiai B. Kontrimas, J. Andrews, K. Į

Veikiančiam komitetui. buvo p-pouip-ės 3 d Po čliubo ,Ro—ndale’ West Roxbury
Lietuvai Remti D-ios Vei- D?\° SllUbO įbridę.

Hontv-k Vnmiutoc VISI vestuvnmkai SUSinnkO » Kas norit pirkti namąKiantvsls komitetas OU\O seimo. _ . nas mant.-Bnghtono lietuvių salen !kr<-1PklU* pas ^ne.išrinktas viešai nominuojant ir 
balsuojant iš 21 asmens, o jie 
pareigom patys pasiskirstys.

iešai nominuojant, o slaptai
balsuojant, išrinkti šie asme- 

A. Janu- 
Ant. Mat-

ar farmą, 
(-)

WILLIAM A. AMSIEtaišėms. Buvo apie 400 sve-, 30 Carruth st.. prie Ashmont Sta
cių ir visi buvo šauniai vai
šinami.

Izaimingos ateities jauna- 
vedžiams. W.- A. Amsie

Somervillėj 
batos naktį sudegė

Tel.
DORCHESTER. 

GENeva 3719

pereitos su-
Davis!vlxCAS

SOUTH BOSTON
CAFE

balOkonis ir sūnūs
Square Teatras. Nuostolių į SMAGI VIETA PASIVAlšINT 
pasidarė $35,000. Pas VINCĄ BALUKONĮ

! Visokių Stiprių ir Minkštų 
Bostono miesto taryba! Gėrimų ir Užkandžių, 

hutai ė pataisyti miesto kny-1 puikų patarnavimą užtikrina-
« 'nie* Vieta gražiai įrengta. Pra-$12o,000. Kodo>,]gome yjgų uįe,t mus pavie-

8. ALT Sandaros 7 kp.; S. Ja- ir nutarta, jei bus galima ir rei- Jurgeliunas. J. Baltušis. J. Kru-:
■ ubauskas. S. Norkūnas. J. Le- kalinga, prisidėti prie Amerikos konis. V. Keršis. S. Norkūnas, j
:ys, V. Baliukonis ir B. Tuma-j Lietuvių Tarybos materiališ- K. Cirbulėnas ir O. Jurėnaitė. : aaa ■D<xri
ičius. į kai. Be to dar nutarta, kad sek- Seimas vienbalsiai nutarė pa- re?^.
9. ALT Sandaros Moterų retorius parašytų padėkos laiš- keitj j garbės narius už jų au- UZ .€ , PmigM DUtų gaiima ^į

ką už pasveikinimą. kas įr pasidarbavimą Lietuvai |
Padaryta trumpa pertrauka Remti D-jai šiuos asmenis:!

|pie‘“ms- adv' A- °' Shallną- adv' K' KaJ'stone policija sulaikė 2,000
Lietuvių Piliečių Kliubas;i Kriaučialis atidarė 2:30 vai. ir D-ra Pašakami. ^automobiliu, kurie neturėjo

‘ stickenų.

Kliubas; J. Perminąs, Al. Me- 
ižis ir Tumavičienė.

AVorcester, Mass.
10.

K. žurlis,
Kriaučialis.

11. šv. Kazimiero 
Pupka ir J. Roglis.

12. šv. Jurgio D-ja; 
laitis.

13. SLA 318 kp.: A. Januso-į visas

J. Dvareckas. A

D-ja

naują knygyną pastatyti. 

Nuo 1 gegužės dienos Bo-
258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

nuo 10 iki 12 ry to.
278 HARVARD STREET 

kamp. Inman st. arti Central skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 Iki 4 

ir nno 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUtb Boston 1320

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietį), 

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

TcL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo * ryto ild 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii

silpnėjime. Gyvenimo 
moterų. Moterų ir Vyrų 

Kraujo ir Odes Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Gyv. 31132»

Antrą sesiją pirm. Ant.
! Kriaučialis atidarė 2:30 vai. 
i popiet.

Lietuvai Remti Draugijos 
J-! konstitucija ir įstatai buvo per-

' skaityti ir priimi atskirais pa- atremtų bolševikų propagandą, 
žemai-'ragrafais. Nutarta, kad Vei- Apkalbėjus įnešimą, vienbal- 

' kiantysis komitetas ištaisytų šiai išrinkta komisija iš 5 as-' 
menų. būtent: J. Krukonio. adv. Į

linauską. D-rą P. Jakimavičių 
ir D-rą Pašakamį.

J. Gegužis įnešė, kad seimas 
išrinktų komisiją, kuri infor
muotų žmones apie Lietuvą ir

I

klaidas bei neaiškumus

Charles Hunt, kuris dūmė » 
automobilium per Bostoną » 
65 mylių greičiu, buvo poli- t 
cijos sulaikytas ir nubaus
tas $25.

nis, -J. Mozuraitis, M. žemaitai- 
tienė ir p. Stepšienė.

14. Birutės D-ja; J. 
ir A. Roglienė.

15. Moterų Piliečių Kliubą
i. Danilienė ir O. Gaidienė. . .Jakimavičių-Jakmauh. kuris surengtas Raudonojo Kryžiaus

16. ALT Sandaros 16 kp.; A.! pasai<ė gražią prakalbelę, ra- naudai piknikas. Įnešimas buvo 
i gindamas Amerikos lietuvius priimtas ir nutarta, kad tai įvy-

Jaunimo Meno Į padėti kuo tik galint Amerikai

konstitucijoje ir įstatuose. K. Kalinausko. J. Gegužio. J. 
Pirm. Ant. Kriaučialis pa- Kiškio ir red. S. Michelsono. 

Rauktis! lęvjętė tarti keliatą žodžių Adv. A. O. Shallna bus kaipo1
Mass. valstijos Sveikatos De- legalis tos komisijos patarėjas, 
partamento komisionierių Dr. A. Janušonis įnešė, kad butų

Iki balandžio 1 dienos šį
met Massachusetts valstijoj 

Į buvo užregistruotas 800,541 
automobilis.

Dūda.
17. Lietuviu

Ratelis; V. Keršis.
Montello, Mass.

18. SLA 17 kp*.: K. Cirbu
lėnas.

19. ALT Sandaros 24 kp.; K. j 
Jurgeliunas ir A. Jazukevičius. ĮC1J*

20. Kazimiero Liet. Piliečių Į 
Ka-

šį karą laimėti, tuomet ir musų 
kraštas gaus nepriklausomybę..

Rezoliucijų komisija per adv. 
A. O. Shallną raportavo, kad 
pagamino anglų jtalba rezoliu- 

kuri buvo perskaityta ir
vienbalsiai seimo priimta. Re- 

, zoliucijos kopi jos buvo pasiųs
tos: prez. Rooseveltui, Valsty
bės Departamentui. Anglijos 
pasiuntinybei, Mass. valstijos

dabar turės būt užgesinti, p-ja: J. Samsonas ir K. 
res jų šviesa atsmuša ant minskas. 
dangaus ir prieš tą paštais- Chelsea. Mass.
tę priešo submarinos gali ... . _o , v
rnatvti laivu šešėlius.

kintų Veikiantysis komitetas.
J. Krukonis davė įnešimą, 

kad suruošti prakalbų maršru-Į 
tą. Įnešimas buvo priimtas ir j 
nutarta, kad Veikiantysis ko
mitetas tai atliktų.

Sekančiam seimui vieta ne-i 
buvo paskirta, bet palikta Vei-■ 
kiančiam komitetui ją surasti. Į

Pirm. Ant. Kriaučialis seimai

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

411 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
Tel. Farkway 1233-W

Y V O N N E’ S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Motery Grežio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

TeL 28624

DrJoseph A.Gaidis\
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki 6, 
nno 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
ma laika sagrųžinu šviesų. Usg* 
žeminuoju ir priskiria slantas.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

1IC1US.
Cambridge.

22. IzSS 71 kp.;

UZdarė 5 vai. vakaro.
Sekr. .J. Arlauskas., Blinštrubs a

K

DR. G. L. KILLORY
SO SCOLLAY SUUARE, Room 21

BOSTON. Telef. Lafayette 2271 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618
Januse-!

Mass.
S. Zdanaus-

Prezidento šmeižikas pasta
tytas po $10,000 kaucija.

Edvvard Holton James, kas- 
C9 metų amžiaus penktako- 2:J- Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
jis, kuris savo lapeliuose Petrulis ir K. Zabitis,
prezidentą, Rooseveltą išva-i 24- 371 Lp.;
(lino “kraujuotu žmogžu- įkaitis.
džiu,” yra pastatytas po j Louell. Mass.
$10.000 kaucija ir uždary-Į 25. Lietuvių Piliečių 
Tas East Cambridge’aus ka-;bas; Vyt. Ramanauskas, 
'ėjime. Matyt, jis yra atkak- Jamaica Plain. Mass.
JUs fašistas, nes ii Kalėjime1 26. SLA 365 kp.; J. Jurėnas, 
sėdėdamas pareikalavo, kad
policija pristatytų jam Hit
lerio parašytą knygą Mein 
Kampf.“

J. Andriu-

Kliu-

27 si 
G

l h,t chester. Mass.

*•59 kp.; P. Brazaitis
I

l URii*.
Pavieniai veikėjai is Bostono:
Lietuvos garbes kons. adv. 

iau pradėjo maudytis jure- a. o. Shallna. 
se. šį panedėlį kaištis siekė! “Keleivio” leidėjas J. Ge- 
86 laipsnių. gužis.

South Bostone žmones:

WATCH RE PA IR
MES PARDUODAM

BULOVĄ, HAMILTON, 
GRUEN, ELGIN, WEST- 
FIELD ir EVKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway

Sonth Boston, Mass.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.

Visi Tavorai Brangsta, bet 
pas mus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų
PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies 

! PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ. SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos priei. amiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD ŠOU ARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
TeL ŠOU 4148-*

Ss
s
XX Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT J BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.
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KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS P.E PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

Kampas D STREET ir BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai tr 
Hydranlie Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo Ir 4onwnstnvtano vieta: 
1 HAMLIN STRBKT 

Kam*. Imi Hghth 8L,

KELEIVIS 
DARBO ŽMONIŲ LAIKRABTU

Preaaaerata m riet:
Amerikoje ................ .................. |2.<M
Pietų Amerikos Valstybėse.

Kanadoje ir Utar................... 88.00
Prenumerata ponai metų:

Amerikoje ..................................... 31.28
Kanadoje ir kitur oi Suvienytų

Valstijų ..................................... 31.50
Apskelbimų kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais norą reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS 
253 Broadnay, So.

NO. 20 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 8071

SO. BOSTON, MAY
'Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the P< at Boston, Mass., under the Act of Marrh 8, 1878

iai Lai- Rusija Pasiruošusi 
Cheminiam Karui

THE TRAVELER------------- ~ ----------LITHUANIAN WEEKL\

2,000,000 Nacių Pradėjo 
Ofensyvą Rusijos Fronte
JIE LAUŽIAS PRIE KAU

KAZO ALIEJAUS 
ŠALTINIŲ.

Eina gandai, kad šį sykį 
vokiečiai žudys rusų 

armijų nuodais.
Pereitą nedėldienį Ang

lijos premjeras Churchill 
pasakė visam pasauliui tai
komą kalbą, kurioj jis pra
nešė, jog Anglija turinti 
neabejotinų įrodymų, kad 
vokiečiai gabena Į Rusijos 
frontą nuodus ir kad jie 
ruošiasi žudyti Sovietų ar
miją chemiškomis dujomis 
lr jis Įspėjo vokiečius, kad 
jie žinotų iš kalno, jog Ang
lija yra gerai tokiam karui 
pasiruošusi ir turi nemažiau 

kaip vokiečiai. Jei

Japonija Degė Iš
tisas Dvi Dienas.
VVashingtonas patvirtina, 
kad ją bombardavo Ame- 

______ rikos orlaiviai.
eiliųcudaivių ir daugybę Spaudoje buvo jau rašy- 
tanku? Jie atakuoja 250 my- ta, kad balandžio 18 dieną 
Iių frontu tarp Dniepropet- nežinia keno orlaiviai smo- 
rovsko ir Kerčo, kuris guli bombomis , ketunus di- 
Kivmo pusiasalio gale. Iš tižiuosius Japonijos mies- 
čia jie taiko Į Kaukazą, kur tus, jų tarpe ir pačią sostinę 
randasi Rusijos aliejaus šal- Tokiją. Nors japonai tuoj 
tiniai. paskelbė, kad tai buvo A-

Tuo pačiu laiku prasidėjo merikos bombanešiai, ta- 
stiprus vokiečių “blicas” ir čiau Amerikos karo vado- 
centro fronte, būtent Smo- vybė iki šiol nieko apie tai 
lensko apylinkėj. nesakė. Tik šią sąvaitę Wa-

Maskva prisipažįsta, kad shingtonas patvirtino, kad 
keliose vietose raudonoji Japonijos miestus subom- 
armija jau turėjo pasitrauk- bardavo mūsiškiai bomba- 
ti. nors vėliau kai kurias tų: nėšiai. Karo Departamentas 
vietų vėl atsiėmė, bet ne 'sako. kad padegti Japonijos 
visas. miestai degė ištisas dvi die-

Pereita rudeni vokiečiai nas. Japonijos žmonėms bu- 
irgi laužėsi Kaukazo kryp- \ę įsakyta melstis ir prašyti 
timi. Jie perėjo visą Ukraji-, lietaus iš dangaus, kad už- 
ną ir buvo iau pasiekę Ros- gesintų liepsnas. Orlaiviai

KECEIV1S

73,000 Lithaaalans In 
and abeat 1AOO.OOO 

te the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Applieation.

KELEIVIS 
253 Broadway, So. Boston,

Keleivio Telefonas 
SOUtb Boston 3071 METAI XXXVII

nuodų - ___  - *
tik Hitleris savo desperaci- i tovą. Nuo Rostovo rusai at- smogė Japoniją pačiam vi
joj pradės vartoti nuodus stūmė priešą iki Taganrogo, durdieny. kuomet oras buvo 
prieš Rusiją, Anglijos oriai- bet iš Taganrogo negalėjo labai tyras ir lakūnai aiškiai 
viai tuojaus užpils nuodais išmušti, ir dabar vokiečiai matė. kur savo bomba? tai- 
Yokietijos miestus. pradėjo iš čia savo naują kyt- Apie 4,000 japonų buvę

Tokie nuodai buna dujų žygį. Iš Krymo pusiasalio bombomis užmušta, 
navidale; jie eina su vėju: rusai taipgi nepajėgė priešo Atlikę savo misiją, Ame- 
per langus, duris ir sienas: išvyti. Krymo pusiasaly vo- rikos orlaiviai sugryžo na- 
jie įsiskverbia i namus j kiečiai turi apsupę Sevasto- mo, sako Karo Departamen- 
krautuves ir dirbtuves: jie i polį. svarbiausią rusų Juo- tas. Bet iš kur iie savo žygį 

dosios Juro? laivyno pape-! pradėjo ir kui- sugryžo, tai 
.... . dę. Rusai skelbia.
-Wi lSevaSot^TIo rbH"

smaugia žmones gatvėse u 
patalpęsep išsigelbėti nuo 
i G 'beveik nėnr budo.
yra pati 
priemonė, nes nuo ios nu
kenčia lygiai civiliai kaio ir 
kareiviai; be to, jei tokiom 
dujom užnuodyti žmonės ir 
nenumiršta, tai dažnai iie 
pasilieka suparalyžiuoti ar
ba protiškai nesveiki visam 
amžiui. Todėl po pereitojo 
pasaulinio karo visų didžių
jų valstybių buvo pasirašy
ta tarptautinė sutartis, kad 
ateinančiuose karuose nuo
dingos dujos nebūtų varto
jamos.

Kai Churchill pereitą ne- 
dėldienį paskelbė pasauliui, 
kad Anglija tos sutarties ne- 
silaikvs. jeigu vokiečiai pir
mutiniai ją sulaužys, Berly
no naciai, matyt, nusigan
do. Jie tuoi paskelbė prane
šimą. kad jie laikysis tos su
tarties ir niekados nevartos 
nuodu, jeigu niekas kitas 
nepradės jų vartoti.

Šį panedėlį vokiečiai jau 
pradėjo ofensyvą Rusijos 
pietuose. Sakoma, kad jie 
turi sutraukę tenai 2,000,- 
000 kareivių, 2.000 pirma-

lūll

paslaptis.

elį Jūrių 
sį

Nardomos laivės sunaikino 
jau 65 japonų laivus.

Koralų Juroj, netoli nuo 
Australijos, pereitą sąvaitę 
buvo didelis mušis, kuris tę
sėsi 5 dienaSįir naktis ir pa
sibaigė Amerikos laivyno 
ir aviacijos laimėjimu. Ma
tyt, užpuolimą padarė japo
nų laivynas,’ nes oficialės 
AVashingtona žinios sako, 
kad priešas Buvo atremtas ir 
pasitraukė. Tame mūšy da
lyvavo 500. orlaivių. Kiek 
buvo karo laivų, aiškių ži
nių da nėra: žinoma tik 
tiek, kad 24 japonų karo 
laivai buvo nuskandinti ar
ba sužaloti.

Japonai giriasi, kad jie 
nuskandinę vieną Amerikos 
šarvuotį ir du orlaivių va- 
žiotojus; vieną Angluos 
šarvuotlaivį ir vieną skrai
duolį.

Bet faktas, kad japonai 
turėjo iš mūšio vietos pasi
traukti, aiškiai parodo, kad 
;ie buvo sumušti. Ir Araeri- 

orlaiviai pei-sekiodami 
jy
kandino 

ranedėli. t
Šis mušis jau pakrikštytas 

jr bus žinoma^ kaip Koralų 
Jaros Koralų J

tarp
karpi vili ! ninoLia

bet Sevastopolis vistiek ap
suptas.

Dabai rusai uraneša. kad
c

vokiečiai jau ruošiasi ir Le
ningradą atakuoti. Nors bu-, 
vo skelbiama, kad tas mies- į 
tas jau paliuosuotas. vėliau-j

1I«-

cių Nelaisvėj.
Lenkų darbininkija neteko 

šviesaus vado.
Lenkų darbininkų leidžia

mas Nevv Yorke demokra
tinės minties laikraštis, “Po- 
land Fights,” sakosi gavęssi žemėlapiai parodo, kad

visos svarbiausios pozicijos - žinią kad ®acių
aplink Leningradą tebėra, konwntracijos ’ 
nneso rankose Nuo Mask- mirė Kazimier2 Czapinski. 
vos vokiečiai taipgi^nedaug vienas ]enklJ

darbininkijos inteligentų iratstumti. Vienu žodžiu, Ru
sijai pavojus nėra suma
žėjęs.

Paskelbus Anglijos prem
jerui, kad vokiečiai ruošiasi 
žudyti rusų armiją nuodais. ■ 
Amerikos spauda rašo, kad 
rusai esą irgi pasirengę che-į 
miniam karui, todėl į vokie- į 
čių nuodus galėsią atsakyti ‘ 
savais nuodais.

Londono spėjimais, vo
kiečiai veikiausia vartosią 
dujas, kurios suparalyžiuo
ja žmogau? nervus. Gavęs 
tokių dujų, žmogus per išti
sas

Pennsylvanijoje Atmete 
Komunistų Kandidatus

SMURTO ŠALININKAI 
NEGALI BŪT RENKA

MI VALDŽION.

I todėl komitetas nutarė jos 
Į peticiją atmesti. Šituo nuta- 
i rimu yra atmetami ir visi ki-

.. —------ l . -.iti komunistų kandidatai
Nors_pe apsimetė Amerikos J pennsylvanijos valstijoj.

Amerika da neužmiršo, 
kad vos tik vakar komunis
tai sabotažavo ginklų pra
monę, koliojo prezidentą 
Rooseveltą Amerikos “išda-•l • V_• * *

‘patriotais,7’ savo tikslų 
jie neišsižadėjo.

Musų bendradarbis drg. 
Bakanas šią sąvaitę pra-

. , r • , nesą iš Pittsburgho, kad
5 \alanc.ab negali nieko ppnncVlvaniios valstiia at-

tojo Belgijoj ir FrancuzijojUžėmė Liežo tvirtove vo- !iim^ '.aimŽti’ vi?tiek jų '*• kovai prieš Hitlerį. O 
u žiemę rjezo ivuiovę^ vo , kandidaturos nepriima, nes: 5iandien tie Hitlerio bernai 
vieciai radę ją pilną belgu vra diktatūros ir «murto ?iar}aien. lįe nV.ienou .ai kareiviu ir amiiniciiiys het i = , -1KmurOb ir ~muixo | apsimetė Amerikos patno-M^r„e^e>^ri^!sal^"^s 194! metais Ą' i\Wisti įvaPldži?; 
dę visiškai sustingę, kaip Ii-: Penn ltanjjos iegisiiątUra Bet An,e,lkos 'lemokrati- 
goma! užmarinti pnes ope-• yra išleidusi ku.
įaciją. Hitleris nutaręs pa- j.juo nustatoma, kad jokia 
vartoti tas pačias dujas n- partija, kuri stoja už smur- i .. n
pnes rusus. įc vartojimą ir siekia nuver-i^rfl/i RekvizUOt VI

SUS Automobilius.

ja nemiega ir moka nuo sa
vo priešų apsisaugoti.

Is Šveicarijos pranešama. gįog šalies santvarką ir 
• paskutinėmis dienomis vaĮd2ią žiaurios spėkos pa
is Vokietijos ėjo ištisi tankų gaii)a, neturi teisės statyti Gali būt, kad neleis ir gele

orlaiviai oei-seKioaami trkauk!?^i - k*žil! kokiajs savo kandidatų į valdinin- 
oriaiv iai pei^eKioaami chemikalais, kurie labai at- kus n kadangi komunistu
paknkusj laivyną nu- carffiai buvo aDŽiurimi i iv- -<*igiai du v o apziunmi., pai^ja saVo rastuose skel-dar tris laivus šį

žinkeliais be reikalo 
važinėtis.

Amerika buvo pagar-e-Šveicarijos geležinkeliečiai
sakosi suskakitę 320 tokių reikja nuversti spėka (advo- nes čia būdavo apie 25,000,- 
tankų-vagonų. Ant kozno ratin{y nvprthrnw nf thp }
vagono buvusi

bia, kad šiol šalies valdžią jusi, kaip “tauta ant ratų.

randasiC Z\ 1 Z-. Z . 11 i . . • • . 1 z zOVILFIIIVIIV ^aiu.
lustralijos ir

Nuo karo pradžios iki šiol 
Amerikos submarinos nu
skandino jau 65 Japonijos 
laivus.

. , cating overthrow of the go- 000 automobilių, j kuriuos
i-usi nupiešta vemment by force), tai aiš- ištikruju galėtu sutilpti visi

Bet kąrąs
statomi kandidatais į šios gali visa tai pakeisti. Gali 
šalies valdininkus. ! būt. kad valdžia bus priver-

Šį sykį į Pennsylvanijos i sta rekvizuoti karo reika- 
legisliaturą norėjo “runyt” lams visus piliečių automo- 
Philadelphijos komunistė bilius. Pereitą sąvaitę iš

Toks 
ir pa

nų o-

Susprogdė Pary
žiaus Radijo Stotį.

Lavalis ruošėsi sakyti 
iš jos prakalbą.

Anksti šio panedėlio naktį 
nacių priešai susprogdė Pa
ryžiaus radijo stotį, iš kurios 
fašistas Lavalis ruošėsi pa
sakyti prakalbą Francuzijos 
žmonėmis. Paryžiaus stoti? 
buvo garsiausia radijos sto
tis, iš kurios naciai skleisda
vo savo propagandą.

BOMBARDUOJA VOKIE
ČIUS FRANCUZIJOJ.
Anglų aviacija šią savai

tę vėl pradėjo sprogdinti 
vokiečių pozicijas Francuzi
joj. Šio panedėlio naktį bu
vo bombarduojami beveik 
visi Francuzijos uostia, ku
riuos vokiečiai vartoja savo 
karo veiksmams.

Malta Numušė 104
Priešo Orlaivius.
Maltos vardu vadinasi ne

didelė akmens sala Vidur
žemio Juroj, kur anglai turi 
įsitaisę savo tvirtovę ir lai
vyno bazę. Vokiečių ir italų 
orlaiviai atakuoja tą tvirto
vę kasdien po kelis kartus. 
Nuo karo pradžios ji atlaikė 
jau daugiau kaip 2,000 už
puolimų iš oro. Anglai pra
neša. kad per tuos užpuoli
mus buvo sunaikinta 15,500 
namų, 70 bažnyčių, 22 mo
kyklos, 18 vienuolynų ir li
goninių. Bet ypatingai pa
šėlusiu įnirtimu priešas pra
dėjo Maltą atakuoti pereitą 
subatą. Matyt, italai su vo
kiečiais tikėjosi nušluoti nuc 
tos salos viską, kas tik gyva 
ir negyva. Bet anglai iškėlė 
jiems netikėtą “priėmimą.” 
Per tris dienas 104 užpuoli
kų orlaiviai buvo numušti ir 
sunaikinti.

vadų.
Chapinskis buvo Lenkijos 

Socialistų Partijos nai-ys ir 
ilgus metus redagavo jos or
ganą “Robotniką.” Velionis 
taipgi atstovavo Lenkijos 
darbininnkų judėjimą sei
me ir buvo pagarsėjęs kaip 
nepaprastai gilus politinių, 
ekonominių ir socialių pro- 
letarijato reikalų žinovas. 
Be to, jis buvo labai talen
tuotas kalbėtojas. Lenkijos 
darbininkai visuomet rink
davo jį savo delegatu į tarp
tautinius darbininkų kon
gresus ir konferencijas. Jis 
niekados nenusileisdavo sa
vo priešams ir visados kovą 
laimėdavo.

Nacių areštuotas ir užda
rytas koncentracijos stovyk
loj, Czapinskis pasiliko ne 
numaldomas diktatūros prie
šas, todėl buvo žiauriai per
sekiojamas ir kankinamas.

Su jo mirtimi lenkų dar
bininkija neteko šviesiousio 
savo intelekto.

KOVA DĖL BURMOS
KELIO NESILIAUJA.
Burmos kelias, kuri japo

nai nesenai perkirto, yra Ki
nijos “gyvybės kelias.” Tuo 
keliu Kinija gaudavo kaio 
medžiagos iš Amerikos ir 
Anglijos. Todėl kiniečiai 
dabar stengiasi japonus te
nai apsupti ir sunaikinti, o 
japonai stengiasi apsupti ir 
sunaikinti kiniečius, kurie 
juos atakuoja. Kiniečiams 
padeda Amerikos orlaiviai 
ir lakūnai. Kuo ši kova pasi 
baigs, da nežinia.

tais blauzdikauliais, 
ženklas reiškia mirų 
prastai vartojamas 
dams paženklinti.

Londono žiniomis, trauki
niai su visokiais nuodais bu-jAnna jį padavė peti- Washingtono buvo paskelb-
vo siunčiami is Vokietijos i;^ j(js bufy ,a kad\aldžia ^5^ su.
Rusijos fi ontą jau nuo 1. asa- Įrauktas j kandidatų sąrašą, pirkti visas atliekamas pa-
no menesio. Dideles stikh-( Gube„atoriaus dangas. Kiekvienam auto-nes bonkos su nuodingom: vruoeinaioriaub james u . , . , .
miniom d-in’nmnt mėtvt ; J komitetas, kurin jneina vai- motuliui busią leista turėti dujom skiriamo, mėtyt ia j prokuroras Claude T tiktai vieną atsargos padan- orlaivių. Ranuohų šoviniai pro kui oi aa viauue i. Hanoian t nrė
t«in<r n^taiuKmi Hnin Beno ir kiti aukšti valstijos 83- Kas tun daugiau, ture-taipgi esą užtaisomi dujo- valdinjnkai pastatė ui įQ. siąs parduoti valdžiai.

munistei eilę klausimų apie Gali būt kad to da neuž- 
komunistų partijos politi- teks. Washingtone kalba
mus siekimus praeity ir da- kad Kongresui^ busią 
barty, būtent, ar ji atmetė pasiūlyta duoti valdžiai lei- 
savo tikslą griauti šios šalies dimas rekvizuoti visus pri- 
valdžia ar ne? Jei atmetė, vatinius automobilius. To 
tai kur irndvmai? būtinai reikalauianti. krašto

kandidatė aU saugos vadovybė., 
sisakė tuos klausimus aiš-

mis, kurios pasiliuosuoja šo
viniams sprogstant.

EXTRA!

UŽDRAUDĖ SIUNTINĖTI
PAŠTU “PUBLICITY.”
Pereitą sąvaitę Pašto De

partamentas uždraudė siun
tinėti paštu savaitinį laik
raštuką “Publicity” už prieš
valstybinę agitaciją. Jo lei
dėjas ir redaktorius areš
tuoti kaip valstybės priešai. 
“Publicity” buvo leidžia
mas Wichita miestely, Kan
sas valstijoj.

Gali Pritrukt Anglių
Karo produkcijos virši

ninką? Nelson šią sąvaitę 
praneša iš Washingtono, 
kad anglims gal reikės įves
ti korteles taip kaip ir cuk
rui. nes stinga transportaci- 
jos priemonių. Todėl žmo
nės yra raginami nusipirkti 
anglių ateinančiai žiemai 
tuojaus. nes rudenį gal jau 
sunku bus gauti, kada visi 
šoks pirkti.

VAIKAS VAŽIAVO UŽ
BERTAS ANGLIMIS.
Biddeford, Me.—Roland

Courtois. 14 metų amžiaus 
vaikas, įlipo Sacco stoty į 
tuščią anglinį vagoną, norė
damas gauti “fry raidą.” 
Bet į tą vagoną buvo palei 
ta 30 tonų kietųjų anglių ir 
vaiką užbėrė. Kol traukinys 
atėjo į Biddefordą, vaikas 
išbuvo po anglimis apie 2 
valandas. Čia anglis iškro
vus, vaikas išlindo visas juo
das ir nusvyravo tolyn.
KANADOS TURISTAMS 

SUMAŽINO GAZOLI
NO KVOTĄ.

Nuo gegužės 15 bus su
mažinta gazolino kvota ir 
Kanadoj. Turistai, kurie va
žiuoja iš Jungtinių Valstijų 
į Kanadą, galės nusipirkti 
Kanadoj tik 20 galionų ga
zolino — nedaugiau.

PRIEŠO ORLAIVIAI 
VIRŠUM AIRIJOS.

. Iš Londono pranešama, 
kad viršum šiaurės Airijos 
perskrido keli vokiečių or
laiviai. Šiaurė?. Airijoj da
bar stovi Amerikos kariuo
menė.

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don telegrafas pranešė štai 
ką:

Krymo pusiasaly rusai 
sulaikė vokiečių ofensyvą ir 
atmetė priešą su dideliais 
nuostoliais.

Burmos fronte kiniečiai 
nugrūdo japonus 50 mylių 
atgal.

Dėl Martinikos salos, ku
ri priklauso Francuzijai, gali 
nutrukti Amerikos-Francu- 
zijos santikiai, nes Amerika 
nori pasiimti tą salą į 
rankas.

Pagaliau girdisi balsų, 
kinti, atsisakė savo partijos ka^ neleis be reikalo žmo-
politines kortas parodyt, ir K važinėtis gelezinke- 

liais, basais ir orlaiviais, nes 
tok? važinėjimąsis trukdo 
karo reikmenų ir kareivių 
transportaciją

TRAUKINIS GELŽKE-
LIUI IR VIEŠKELIUI.
East St. Louis, III. — čia 

yra baigiamas auto-trauki- 
nys, kuris galės važiuoti 
gelžkelio bėgiais ir papras-

Kempės Migruojan
tiems Darbininkams

tu vieškeliu. Jis aprūpintas! jungtinių Valstijų val- 
dyejopais ratais gumi- praciėjo steigti migruo- 
niais ir plieniniais. rlieni-;jantjems darbininkams kem- 
mai ntasi gelžkelio bėgiais ; pes (stovyklas)-, kur jie gali 

_ , , vazmojant paprastu vieslce-,laikinai apsigyventi ir dirb-
Londono žiniomis, Mada-' nu. jie pasikelia aukštyn ir apyiinkės farmose, kol 

gaskaro salon bus iškeltos {tuomet traukinys važiuoja tenai buna darbo. Kai dar- 
“didelės amerikiečių ^pė- guminiais ratais. Traukinys bas pasibaigia, tokia stovy- 
kos,” taip kad toji sala butų į busiąs paleistas darban darj Kja p-aĮj keltis kitur. Trobe- 

;i„------ si ą sąvaitę.

savo

AMERIKIEČIAI SAU
GOS MADAGASKARĄ

neįveikiama.

RUMUNAI MUŠASI 
SU VENGRAIS.

Maskvos žinios sako, kad 
tarp Rumunijos ir Vengri-

iės tokioms stovykloms sta
tomos lengvos, kad nesunku 
butų jas perkelti. Viena to
kių kempių dabar yra bai-

TĖMYKIT CUKRAUS 
KORTELIŲ DATĄ

Šeimininkės turėtų žinoti, giama New Jersey valstijos 
kad cukraus kortelėse at- pietuose, kur farmeriai labai

jos sienos sargų įvykęs susi- spausdintos stampos galioja stinga darbininkų. Šią są 
šaudymas, per kuri buvę už- j tik tūlam laikotarpiui. Pa- vaitę 45 darbininkai apsi
mušta 20 vengru.

BAGOČIUS VĖL LAI
MĖJO.

Gavome žinių, kad SLA 
valdybos rinikimų balsai 
jau suskaityti. Bagočius vėl 
išrinktas SLA prezidentu. 
Išrinkta visa senoji valdyba.

vyzdžiui, stampa No. 1 ga- ėmė į tą kempę atvykti iš 
lioja tik iki gegužės 16 d. Floridos.
Vėliau ji nebetiks. Antra j---------------
stampa galios nuo gegužės Pereito nedėldienio naktį 
17 iki gegužės 30 d. i Japonijoj atsivėrė Asama -

Trečia stampa — nuo ge- Yąma ugniakalnis. kuris 
gūžės 31 iki birželio 13 d. randasi už 100 mylių nuo 

Ketvirta — nuo birželio Tokijo. Visa apylinkė už- 
14 iki birželio 27. berta pelenais.
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