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Anglų Orlaiviai Išgriovė Vėl Pulsią Maskvą. • lino Žodžius.

Rūro Užtvankas Vokietijoj
4.000 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ, jos žmones, 
120,000 BE PASTOGĖS.
Kilęs potvinis suparaližia- 
vo nacių ginklų pramonės 

centrą.
Pereito nedėldienio naktį 

anglų orlaiviai įvykdė di
džiausią katastrofą Vokieti
joj. Jie bombomis išgriovė 
Menės ir Ederio užtvankas, 
per kurias išsiliejęs vanduo 
patvindė didelius ginklų 
piamonės centrus Rūro kra
šte. Per Šveicariją atėjusios {paleistos 
žinios sako, kad per tą pot- 
vinį 4.000 žmonių prigėrė ir 
120,000 liko be pastogės.

Vanduo užliejo geležin- 
k

“Šią vasarą Hitleris vėl 
puls Maskvą, bet atras ant
rą Stalingradą.” Taip pasa- 
kė Henry Cassidy, Asso- 

kad jų namų cjated Press žinių agentūros 
nepasieksianti nei viena korespondentas, kuris nese- 
bomba. O dabar bombos
krinta kaip kruša

Kerenskis Už Rusu 
jos Imperializmą.
Buvęs revoliucinės Rusi

jos vyriausybės galva, Alek
sandras Kerenskis, pasirodo

respondentas Maskvoje pa- to^s Patr Rusijos impe- 
rašė anądien laišką Stalinui, įlįstas, kokie pu™3- buvo
prašydamas jį atsakyti eilę ^ai2sta.1, dabar yra

bolševikai. Jisai teigia, kad

Jo prižadai nieko nereiškia, 
sako lenkų laikraštis.

“New York Times” ko-

ir maišo
Vokietijos miestus su žeme._____  _ _

Londono informacijomis, ~ “Vėliausios žinios sako, kad ~įo~ karo* įSų“stip‘ri‘i?, laL Jo^galvojimu, tasnebu-
sitą darbą atliko Liberatorio kad rusų orlaiviai pradėjo nepriklausoma Lenkija? PnesmSa Atlanto Čarte- 
tipo bombanešiai, kūne yra smarkiai bombarduoti Bri- Rusijos diktatorius atsakė: 11UI- nes rusai buvo okuPa’ 
yaromi keturiais motorais. anską ir Orią. Tai parodo,” “Taip, sovietų vąldžia nori,
Nusileidus jiems iki 700 pe- jjs sako. “kad vokiečiai te- kad Lenkija butų stipri ir 
dų nuo žemės, vokiečiai pą-;naį įuošiasi vasaros ofensy- nepriklausoma.”

vai prieš Maskvą, ir rusai

vę tas šalis. da prieš Atlanto 
Čarterio parašymą.

i Bet Austriją, Čekoslova-
sitiko juos labai smarkia vaj prieš Maskvą, ir rusai i Lenkų valdžia Londone ir Lenkiją naciai oku-
ugnimi. Liberatonai nešė stengiasi tuos pasiruošimus šituo pareiškimd Ivg ir nu-! Pavo .prieš Atlanto
milžiniškas minas, kunos suardyti.” idžiugo. Bet New Yorko len-^3.1^.00,^1^^’ a.r Ul

Kad Hitleris mėgins šią kų laikraštis, “NowySwiat,” j rAe]?ka. kad sitp banditizmo 
vasarą kuo nors “pasižymė- išspausdino ilgą editorialąj Atlanto Cartens irgi nelie
ti,” tai spėja ne tiktai Cassi- siūlydamas Lenkų valdžiai'™”
dy, bet ir aliantu karo eks- tuos Stalino žodžius atmes-

zemen išdraskė 
Rūro baseino užtvankas ir 
sukėlė didžiausį katakliz
mą. Ederio užtvankoj buvo 
urinkta 202,000,000 tonų

čia.

Karas Afrikoje Pabaigtas 
Paimta 400,000 Belaisvių

JŲ TARPE YRA 111 .
“AŠIES’" GENEROLŲ.

Fašistai prarado Afrikoj 
daugiau kaip 3,000 orlai
vių, tūkstančius kanuoliu 

ir tankų.
Karas Afrikos fronte jau 

likviduotas. Kai naciai pa
matė, kad prieš demokrati
jos galybę neatsilaikys, jie 
metė ginklus ir pasidavė.

Londonas praneša, kad iš

21-moji Šarvų Divizija, 
kuri pirma buvo nustumusi 
anglus ligi Egipto.

Šiuos pancer-divizijonus- 
vokiečiai laikė smarkiausio
mis savo karo mašinos jėgo
mis. Ir ištikro jos stebino 
pasaulį savo žaibiškais žy
giais, iki susidūrė su vėliau
sia demokratinių valstybių 
karo technika. Čia jos buvt/ 
sudaužytos ir sunaikintos.

Iš viso Afrikoj buvo su)- 
2 nacių armijos, 
11 divizijų,

r____ Prieš anglus ir ame-
telius, elektros įmones ir j vandens, o Menės (Moehne) Skiečių- naciai negali atsi- 
apsėmė tūkstančius namų,, užtvanka saugojo 134,000,-^crūrti. todėl iie bandvria oa- 
kurie dabar tebestovi po J 000 tonų vandens. Visas tas daryti laimėjimų Rusijoj, 
vandeniu arba plaukiojai vanduo paplūdo ant miestų ’ ______ ’
paviršium ir fabrikų griaudamas ir TUNUOS BELAISVIUS

Materialiniai nuostoliai! nešdamas viską, kas tik pa-
esą baisus. Rūro paupiu ei-'sitaikė jam ant kelio, 
nąs geležinkelis visai nebe-. “Mes tikėjomės didelių 
veikia, nes tiltai išgriauti. O rezultatų iš šito žygio,” pa-Į. ... 
tuo geležinkeliu paprastai į sakė Anglijos oro ministe- 11 v°kiecių. Daugumas jų

pertai.

GABENSIĄ AMERIKON.
Tunijoj aliantai paėmė 

iš šito žygio,” pa- nelaisvėn labai daug italų

būna vežami ginklai iš fab
rikų į frontą.

Berno žiniomis Rūro klo
nyje kilusi baisi suirutė ir
panika. Issūiejęs VdlIUUU

viso aliantai paėmė Afrikos J naikintos 
je 111 “Ašies” generolų, 19! viso labo 
vokiečių ir 92 italu. Pats i italų armijos, arba 26 divit 
Rommelis pabėgo. Kai tik zijos. Be to, Italija neteko 
pamatė, kad bus riestai, jis ir visos savo imperijos’Afri; 
sėdo orlaivin ir išdūmė, pa- koje. Apie,tokį .smūgį Mus^ 
vesdamas savo pareigas ge-,solinis negalėjo nei sapnuo- 
nerolui Arnimui. kuris da- ti. Stebėtis reikia, kad jis da 
bar yra paimtas nelaisvėn nepasidaro sau galo.

Šitaip teisingumą gali 
aiškinti tiktai Afrikos ho-» 
tentotas.ti, nes jo prižadai nieko ne 

įeiškia. Girdi, Stalinas buvo į 
padaręs su Lenkija nepuoli
mo sutartį dešimčiai metų ir 
raštu buvo prižadėjęs jos 
nepulti; bet rašąlas da ne-1 
buvo išdžiuvęs, kaip Stali
nas tą sutartį sulaužė ir su
sitaręs su Hitleriu užpuolė 
Lenkiją. Tai kaip galima 
esą tikėti tokio žmogaus žo
džiams?

“Nowy Svviat” yra spaus
dinamas lenkų kalba, bet 
šitą straipsnį įdėjo anglų

NUMAfO PLIENO SA
LAS VIDURYJE AT

LANTO.
t . J e x ■

Vienas Amerikos inžinie
rių siūlo po karo statyti At
lanto vidury “plieno salas” 
orlaiviams nušileisti. Tokios 
salos butų . niekas daugiau, 
kaip didelės platformės. kur 
orlaiviai skrisdami per At
lantą galėtų nusileisti, pasi
semti gazolino, pasilsėti ii’
-- TE7"

ndenyno paviršius jųfie- 
blaškytų, jis pataria statyti 
tokias “salai?” apie 70 pėdų 
aukščiau vandens ir parem
ti ant pludžių. kurios butų 
nuteistos apie 500 pėdų po 
vandeniu. O kad vandens 
srovė neneštų tokių “salų” 
iš vietos, jis siūlo prikabinti 
jas ikarais prie vandenyno 
dugno. Jo apskaičiavimu, 
tokios salos įtaisymas kai
nuotų apie $10.000,000. Jis 
siūlo pristatyti jų per Atlan
tą kas 800 mylių tarpas.

kartu su kitais naciais. Kur 
dabar yra pats “tyrų lapė.” 
kaip vokięčiai vadindavo 
savo pasižymėjusį Romme- 
lį, tikrų žinių nėra

Neskaitant paimtų Itali
jos kolonijų Afrikoj ir 400,- 
000 belaisvių, fašistai da 
neteko daugiau kaip 3,000 
orlaivių, tūkstančių kanuo-

Kaip Londonas praneša, lių ir tankų, tūkstančių tro- 
paskutinėmis kovų dieno- kų ir kitokių vežimų, dau- 
mis aliantai paėmė Tunisi- gybės! maisto, gazolino ir 
joj apie 175,000 italų ir vo- laivų, kurie gabendami AG 
kiečių belaisvių, kas su ank- rikon kiio medžiagą buvė 
sčiau paimtais fašistais pa- nuskandintii
daro_ia.visQ^anie.400^000. be-. •: Rritli-.

bet mes nesitikėjom,į Jau Pleiskė noro dirbti ko- 
bus suduotas kl nors darbą, kad nebūtų 

toks nuobodus gyvenimas 
koncentracijos stovyklose. 
Tarptautinė Ženevos sųtar- 

leįdžja karą belaisvius 
samdyti nemilitariniams 
darbams, jeigu jie sutinka 
dirbti. Taigi Associated 
Press žinių agentūra prane
ša iš Afrikos, kad daug Tu- 
nijos belaisvių busią atvež
ta Amerikon, kur stinga dar
bininkų ant farmų. Jos pra
nešimu. jau dabar čia yra 
apie 20.000 karo belaisvių, 
bet kol kas jie laikomi kon
centracijos stovyklose. Wa- 
shingtono valdžia kol kas 
nenori jų prie darbo statyti, 
nes nenori kad piliečiai pra-

ns,
kad priešui 
toks katastrofiškas smūgis, 
koki matom dabar.”

pasiekė ituisburge--irMiul- UhurchiU ~
heimo miestus, kuriuos kiek 
pirmiau orlaiviai smarkiai 
bombardavo.

Rūro ir Reino paupiais 
buvo pristatyta daug slėptu
vių nuo oro užpuolimų. Da
bar visas tas slėptuves apsė
mė vanduo. Vokiečiai pum
puoja vandenį laukan. Gy
ventojai bijosi, kad oriai 
viai neatskristų vėl, nes 
jiems nebus kur pasislėpti, 
kol vanduo iš slėptuvių ne
išpumpuotas.

Pradėdamas šitą karą 
Hitleris užtikrino Vokieti-

KĄ VEIKIA CHURCHIL- 
LAS WASHINGTONE?
Pereitą sąvaitę visai neti

kėtai radijas paskelbė, kad 
VVashingtonan atvyko Ang
lijos premjeras Churchill. 
Tai jau antras jo vizitas į 
musų sostinę šio karo metu. 
Piima jis buvo čionai at
sklidęs orlaiviu (jis pats 
via geras lakūnas), o šį sykį 
atplaukė juromis, kad paro
dyti. jog Hitlerio submarinų 
jis nebijo.

Bet koks buvo šitos jo mi
dijos tikslas? Amerikos laik- 
taščiai spėja, kad Washing- 
tone yra daromi labai svar
bus planai sekančiam karo 
žygiui. Tie planai, žinoma, 
negali būt viešai skelbiami, 
kad priešas negalėtų prieš 
juos pasiruošti. Bet žinoma 
via tiek, kad šiton konfe- 
re nei jon yra atvykę beveik 
visi aliantu karo vadai iš In
dijos. iš Kinijos pasienio, iš 
Tolimųjų ir Vidurinių Rytų. 
Iš to daroma išvada, kad 
VVashingtono konferencija 
daro planus apginkluoti Ki
nijos milžiną ir duoti jam 
paramos, kad jis galėtų iš
šluoti iš savo žemės visus ja
ponus. Kai Kinija bus pa- 
iiuosuota, tada iš jos pa
kraščio bus galima bombar
duoti .Japoniją, nes Rusija 
neduoda aliantu orlaiviams 
bazių

nijai Paramą.
Anglijos premjeras Chur

chill, kuris pereitą sąvaitę 
atvyko Washingtonan, už
tikrino Kinijos generalisimą 
Čiankaišeką, kad ateisianti 
“ta diena, kuomet visi mes 
džiaugsimės Jungtinių Tau
tų ginklo švente. Jungtinių 
Tautų ginklas tikrai išvys iš 
Kinijos įsiveržėlį japoną.’’

Tokį pareiškimą p. Chur
chill padarė dėkodamas
Čiankaišekui už jo pasveiki- „ x . - x -.
nimą aliantu pergalės Tuni- Pnes tai protestuoti
51JS šPitog Churchillo pareis- PIETVS RUSIJOJ. VARA- 
kimo Amerikos laikraščiai 
daro išvadą, kad jisai taria
si Washingtone su aliantu 
vadais duoti
paramą.

nusistatęs pnes bolševizmą 
ir smarkiai kritikavo Sikors
kio valdžią, kuomet ji 1941 
metais padalė naują sutartį 
su Maskva, aiškiai nesusita
rus dėl ginčijamų sienų.

Hitlerio katastrofa Afri
koje primena Napoleono

^der bai
5 d. Tunisijoj 
daugiau' kaip

T “Nuo gegužės
mes paėmėm 
1,000 kanu#-

Kinijai stiprią

HITLERIS PRATĘSĖ SA
VO DIKTATŪRĄ

Diktatoriaus galią Hitle
riui yra davęs Vokietijos 
nacių Reichstagas 1933 me
tais dešimčiai metų. Šįmet 
gegužės 10 dieną tas įgalio
jimas pasibaigė, todėl Hit
leris pats paskelbė įsakymą, 
liepdamas sau bosauti ant 
Vokietijos toliau.

VOKIEČIAI ARIA NOR
VEGAIS KAIP ARKLIAIS

Žinių agentūra ONA pra
neša. kad uždarytus kon
centracijos stovyklose Nor
vegijos patriotus naciai var
toja laukų darbams kaip 
arklius. Pakinko 7 ar 8 be
laisvius į plūgą ir aria lau
kus.

EVAKUOJAMAS VISAS 
OLANDIJOS PAJŪRIS.
Londone gauta žinių, kad 

visu Olandijos pajūriu vo
kiečiai iškrausto gyvento
jus. Per 15 mylių nuo van
dens nepaliekama nei vieno 
civilio gyventojo. Tai reiš
kia, kad naciai tikisi tenai 
alantu invazijos.

RIENĖ ANGLIJOJ.
Tai ne svajonės, bet tik

rovė. Anglijos statomi ma
žyčiai orlaiviai, “uodais” 
vadinami, yra tokie greiti, 
kad lakūnas gali nulėkti Ru
sijon pietų pavalgyt ir tą 
pačią dieną sugrįžti namo 
vakarienei. Tas anglų “uo
das” yra toks greitas, sako 
oro ministerija, kad peršau
na Vokietijos viršumi kaip 
kulka. Vienas lakūnas, pa
pietavęs Rusjoj ir sugryžęs 
į Londoną vakarienei, pasa
kė: “Rusų pietus ne kažin 
kokie: vodka, barščiai ir ar
bata.”

137 ORGANIZACIJOS
PLANUOJA POKARINĘ 

POLITIKĄ.
Tvventieth Centuiy Fund 

praneša iš New Yorko. kad 
dabartiniu laiku yra 137 
valdžios ir privačios organi
zacijos, kurios daro planus 
ekonominei politikai po 
karo.

JOHN LEWIS VĖL ATI
DĖJO MAINERIŲ

STREIKĄ.
Šią sąvaitę maineriu uni

jos bosas Levvis atidėjo mai- 
nerių streiką dar porai są- 
vaičių. Jei per tą laiką uni
jos reikalavimai nebus iš
pildyti srale* bot streikas.

AMERIKIEČIAI NUGA
BENO AFRIKON 70 GAR-

VEŽIMIŲ IR 700 VA
GONŲ.

Iš Afrikos pranešama, 
kad Amerikos armija atsi
gabeno tenai su savim 700 
gelžkelio vagonų ir 70 loko
motyvų tiems vagonams 
traukti. Be to. Amerikos in
žinieriai nutiesė Afrikoj 
dvejas rynas aliejui ir gazo
linui siųsti. Viena rynų lini
ja einanti 54 mylias, o kita 
—64 mylias. Kas gi galėtų 
su amerikiečiais susilyginti!

PASKELBĖ KOPERNIKO 
ŠVENTĘ.

New Yorko valstijos 
bernatorius paskyrė gegu- 
gės 24 dieną kaip “Lenki- 
jos-Koperniko Dieną.” Mat, 
dabar sukanka 400 metų 
kaip mirė astronomas Mika
lojus Kopernikas, kurį len
kai savinasi kaip savo tau
tietį. Dr. Šliupas tvirtinda
vo, kad Kopernikas buvęs 
lietuvis. Tikroji jo pavardė 
buvusi Kepurninkas.

JUGOSLAVIJOJ SUSI
DARĖ KVISLINGŲ 

LEGIJONAS.
Stokholme gauta žinių, 

kad vokiečiai įsteigę Jugo
slavijoj fašistų legijoną, ku
rio tikslas esąs kovoti prieš 
generolo Michailovičo va
dovaujamus četnikus. Ta? 
kvislingų legijonas busiąs 
padalintas būriais po 20 vy- 

gu" rų ir jiems busiančios duotos 
“laisvos rankos.”

ORLAIVIAI PAĖMĖ
12,000 SUŽEISTŲJŲ.

Iš Šiaurės A n ikus

GAUSIM 3-ČIĄ KARO
PORCIJŲ KNYGUTĘ.
Gegužės 20 dieną laiška

nešiai pradės jau nešioti ap
likacijos kortas 3-čiai karo 
porcijų knygutei gauti. Jos 
bus nešiojamos iki birželio 
5 dienos. Kiekviena šeimy
na gaus vieną aplikacijos 
kortą.

Nuo gegužės 17 dieno?
Jau galima gauti cukrau? 

Siaurės ahikos prane- prezervams. Galima gauti 
šama, kad siaučiant Tunisi- kjęi 25 svarų kiekvienam as- 
joj kovoms, aiuotų orlaiviai menįul įjeL reikia gauti lei- 
paėme is musių lauko l^cJiimą is Kationing B, ardo. 

sužeistųjų n nuvežė Raudonom stampos H, E.
F. t i.. Kuriomis pe. karna

000
juos į ligonine

ORLAIVIŲ INSPEKTO
RIUS BUVO SABOTA2-

NINKAS.
Federalinis prisaikintujų 

suolas Baltinu o ei pripažino 
kaltu buvusi Glenn L. Mar
tin orlaiviu inspektorių Har- 
vev Lee Thomasą. kuris su- 

- ihotOŽUYn b i'H'ViuS,

mėsa ir sviestas, bus geros 
iki šįv menesio pabaigas.
J VESI Ą VoRIELES DRA 

PANOMS.
Kainų Administracija sa

ko, jog galimas daiktas, kad 
drapanoms reikės įvesti kor
teles, nes tūli žmones per ka 
damnan negu jiems r«ikia,

nelaimę Ispanijoj, kai tuo 1 lių, 250 tankų ir daugybę 
tarpu Mussolinio nuostoliai trokų, prikrautų visokiais 
da didesni. ginklais, kuriuos išsortuoti

Matyt. Hitlerio štabas ims kelias sąvaites laiko.’’ 
klaidingai Afrikos situaciją Čekoslovakijos preziden- 
apskaičiavo, nes i aliantu Beneš. kuris dabar ran-
sląstus siuntė vis daugiau 
savo kareivių ir karo me
džiagos. Daug vokiečių bu
vo paimta iš Rusijos fronto 
ir nusiųsta Afrikon. Dabar

dasi Washingtono konfe
rencijoj, pranašauja, kad ir 
visa Vokietija susmuks pa
našiu budu, kaip naciai su
smuko Afrikoj. Paskutinės

visi jie amerikiečių ir britų jkovos bus labai atkaklios, 
nelaisvėj. Daug paimtų kajako jisai, bet kaip vokie-. y_._rininkų prisipažino 
prieš kelias sąvaites jie 
vo dar Rusijos fronte.

Paimti nelaisvėn arba 
naikinti Tunisijoj buvo šie 
nacių armijos padaliniai:

10-toji Šarvų Divizija, 
kuri su tokiu pasisekimu 
pralaužė Francuzijos fron
tą ir paskui kaip audra per
ėjo per visą Ukrainą.

15-toji Šarvų Divizija,

čiai pamatys, kad atsilaikyti 
1)U_ nėra vilties, jie pasiduos ur

mu, kaip pasidavė Tunisi-
su- i joje.

Washingtone yra ir tokių 
nuomonių, kad naciai mė
gins da pakelti savo žmonių 
ūpą padarydami kokį nors 
desperatišką žygį. Jie gali 
da suorganizuoti didelę 
ofensyvą prieš rusus, pulti 
Maskvą arba Kaukazą, arbi

kuri taip pat sėkmingai ko- atsiųsti keliatą bombanešių 
vojo Francuzijoj, sudaryta ir numesti kiek bombų į 
daugiausia iš bavarų, ir New Yorką ar Washingto- 

ną. Tokie bombanešiai, ži
noma. Vokietijon nesugryž- 
tų. bet Hitleris gali atrasti 
keliatą pramuštagalviškų 
nacių, kurie sutiktų šito- 

tikų firma sako, kad per kiam žygiui save paaukoti, 
balandžio mėnesį statybos ^aj jau butu paskutinis 
darbai sumažėjo 51 nuosim- p^ispardymas
čius, palyginus su kovo mė- '
nešiu.

STATYBOS DARBAI 
SUMAŽĖJO.

Dunn & Bradstreet statis-

VILIMAS RUKAUSKAS 
NUTEISTAS 5 METAMS 

KALĖJIMO.
Trys jauni Worcesterio

PLANUOJA 400 KELEI
VIŲ ORLAIVĮ.

Vultee orlaivių preziden- plėšikai, kurie buvo kaltina- 
tas Woodhead sako, kad jo pasikėsinimu nužudyti 
korporacija planuoja statyti Lawrence’o policmaną, šį 
400 keleivių orlaivį. Jos panedėh prisipažino kalti ir 
dirbtuves randasi ’
gėlės mieste.

ARTI 23 MILIONŲ KA
TAUKŲ AMERIKOJ.
New Yorke išleistas “C 

tholic Directoiy ’ 1943 me vo n. 
tam» sako. kad iš 130,000,- jimo. 
000 Jungtinėse Valstijose nutei 
yra 22.954,247 katalikai. ge

lxx, An- buvo sunkiai nubausti. Vili
mas Rukauskas, 19 metų 
amžiaus lietuviukas nuteis-, 
tas nuo 3 iki 5 metų kaleji 
mo. Ale a Juiiovič* kuris gali 
būt lie.uv.s arba lenkas, ga-

l L iki 15 me.ų Kale
C .raneuzas Benoit 

. . netani> 1 belan-

z
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KODĖL MASKVA BIJOSI I 
KAIMYNŲ VIENYBĖS? '
Europoje senai jau bręsta 

valstybių federacijos mintis. 
Senai jau siūloma steigti 
Jungtines Europos Valsty
bes.

Dabar vėl pradėta apie 
tai kalbėti, tik šį syki kalba
ma ne apie visą Europą, o 
apie jos vidurį. Washingto
ne anądien kalbėjo apie tai 
Čekoslovakijos atstovas 
Hurban. Jis sako, vidurinėj 
Europoj gyvena apie 100,- 
000.000 žmonių, iš kurių tu
rėtų buti įsteigta kokia nors 
tautų sąjunga. Bet didžiau
sia tokiai sąjungai kliūtis 
esanti sovietų Rusija. Stali
nas stačiai bijosi, kad jo 
kaimynės valstybės nesusi
vienytų, nes toks valstybių 
blokas vėliau gaietų but pa
naudotas Rusijos užpuoli- 
jntri.

Kalbėdamos šituo klausi
mu. “Naujienos” sako:

“Bet ka.s gi Rusiją puls?Juk Amerika ir Anglija yra pasiryžusias visiems laikams sunaikinti vokiečiu militariz- mą. Jei Vokietijos militarinė jėga bus sutriuškinta, tai Rusijai nebebus ko bijotis. Tik tegul sovietų valdžia nebando po karo vėl draugauti su Vokietijos militaristais ir slaptai juos ginkluoti, kaip kad ji darė nuo Rapallo sutarties laikų!
“Maskvos piešiamas baubas yra tiktai priedanga jos impe- riabstiškiems siekimams. Jeigu Vokietijos militarizmas ateityje ir atsigautų (dėl Jungtinių tautų, kartu ir Rusijos, apsileidimo), tai ir tuomet Rusijai butų saugiau turėti savo vakariniame šone gerus draugus, o ne priešus, O gerus draugus savo kaimynuose galima turėti, tiktai pagerbiant 

ją teises, bet ne terorizuojant juos ir kėsinantis prieš jų nepriklausomybę.“
Visa tai butų tiesa, jeigu 

Maskvai rūpėtų gyventi su 
kaimynėmis valstybėmis ge 
ruošė santikiuose. Bet jai 
rupi visai kas kita — ji nori 
kaimynes valstybes paverg
ti. Todėl ji ir bijosi, kad jos 
nesusi vienvtu.

tokios piktadarybės nusikal
tėliai arba dingsta be pėdsako, 
arba, jeigu jie pakliūva į tei
singumo rankas, tai išnyksta: liudininkai. Pinigas turi dide-’ lę galybę.

“Kada nors ateityje bus su

rasta Komintemo archyvuose 

neišsemiamos medžiagos kri- 

minaliniems romanams.“

Nore kol kas aiškių Įrody
mų nėra. tačiau pasaulis yra 
įsitikinęs, kad Trockis buvo 
nužudytas Stalino įsakymu.

“NEIK SU VELNIU 
OBUOLIAUTI.”

Žmonėse yra toks priežo
dis: “Neik su velniu obuo
liauti, nes neteksi ir obuolių 
ir verbos?*

KEEEiVB, SO. BOSTON.

Franeuzų Medaliai Amerikos Lakūnams

Gen. Mendigli. franeuzų kariuomenės ved;, s šiaurės Afrikoj, prisega Amerikos lakūnams 

Croix ue Guerre (Karo kryžius), už tai kad padėjo franeuzams mušti vokiečius Tunisijoj.

Kaip Butų Lietuvai 
Geriau.

PO BOLŠEVIKAIS, AR sau riebias algas iš valsty- 
PO KUNIGAIS? bės iždo; jie gali steigti sa-

Aš žinau. kad mano v0. mokyklas valstybės pini- 
straipsnio antgalvis nugą- ^..'r aukletl. lau(n™« kle’ 
dins ne viena skaitytoja. "kaln,eJ <lva8loJ- lr tu?. P3’ 
Bet šitas klausimas m<žq vi- V‘u alku cen2u,a Kah n.e' 
suomenėje šiandien vra la le,8,‘. *"■““» meto 
bai opus ir dėl to kad jis las-v L. Jle «“*' ‘“drausti vj- 
toks skaudus, niekas nenori 838 UH8Vas organizacijas ir
jį aiškiai dienotvarkėn sta-,SI>aP . ....
tyti. Visi kalba tik apie lais- Taip prie kunigų valdžios 
vą ir nepriklausomą Lietu- Lietuvoje ir buvo. Ir as bi- 
vą, kalba net kraštutiniai kad ir yėl taiP bus,
laisvamaniai, nors gerai ži- P° šito karo Lietu\a
no, kad nepriklausomoj Lie-’kus vėl nepriklausoma, 
tuvoj jie laisvės neturės. Į Todėl dabar, kai visos 

Aš čia neliesiu komunis- m«sų sriovės įsikinkė vežti
tų. kuriems tautos klausi
mas neturi jokios reikšmės. 
Jie tautybės neapkenčia.

nepriklausomos Lietuvos 
vežimą, prieš mane dažnai 
kila klausimas: kurlink mes

nas:nauti. Girdi: Mussolini? iau prarado. Jo; Angliakarių unija dėl to įausto porK-cnopso. tikįsis savo broliais. Juod ,
-Kai Vokietijos naciai užpuo-imperija Afrikoj jau žlugo..atsisako eiti į algų derybas,p 0(‘e pereitą subatą Bosto- vejdis jiems mielas draugas, tų geriau? Juk “taiybinių”

lė Francuzija ir netrukus fa-^es manom, kad neužilgo • kuriose sprendžiamą balsą ne pork-chopso jaunebu- Q į ĮjetuvĮ—nusispiaut, jei-[pyragų Lietuvos žmonės yra 
šistai smogė peiliu Francuzi-'; Jam teks bėgti ir is Italijos. tiui War Labor Board. I*. '°; pačią mėsą mesinm- jjg ne komunistas. Todėl jau ragavę. Ką mes matėm 

socialistai šitą angliakasių , ?1.sv“?!vQ.a’ rupiausio kito- ^vaime suprantama, kad bolševikams Lietuvą okupa- 
unijos nusistatymą palaiko. ,h]ais iez‘a!S. irtadma juos j;e nega]į stoti už nepriklau-įvus? Visų pirma buvo užda- 
Jų simpatija yra su darbi- boneless lom chops o4 Lietuvą. Jie nori, kad lytos visos organizacijos ir

jos nugaron. visas civilizuota-; sis pasaulis pasmerkė Musso- Į linį. Pasmerkėme ir mes jį. j primindami jam. kad susidėji-
SOCIALISTAI REMIA 
ANGLIAKASIU UNIJĄ.

Massachusetts valstijos pinkais, 
a-1

boneless loin chops’
centai ^varur. Nors ta pati j; butų sujungta su komunis-! pagrobta spauda. Po to pra- 
mėsa, bet kitaip pavadinta t;ne Rugįju arba Sovietų Są- J sidėjo masiniai žmonių arentas su Hitleriu italų tautą [socialistų organizacija pa-l Tiesa, valdžia priešinasi nukelta 10 centu tine a, a Sovietų bą- siaejo masiniai žmonių are-įtrauks į dideles nelaimes ir darė rekordą viešai ita-'algų kėlimui norėdama ap- junga. To reikalauja jų poli-(štai ir trėmimas Sibyian. Ir

nntor L-oj +« ___ ___ _ _» _i_ y._ ___ 5’O‘Ui- tino idonlnoriia turine iie;S2andien tūkstančiai šeimy
nų Lietuvoje nežino kur jų

pritarimą saugoti kraštą nuo infliaci- yji" yra komedijos, o ne Ja'ikosi'fonarištoi. kU"°S jle S:an-dlen tukstanclalvargus... Dabar atrodo, kad tą skelbdama
priežodi visa pilnuma galima Amerikos angliakasių uni jos. Bet tuomet turėtų bu t kainu* nupi<dnima« 
bus pritaikinti Mussolinio su- jaj kuri priešinasi War. numuštos ii- maisto kainos, P °

-avo

sidėjimui su Hitleriu. Mussoli-t Labor Boardui
artimieji randasi. Liko tūks
tančiai nelaimingų našlių ir 
našlaičių. kuriuos dabar 
maitina Savitarpinės Pagal-

ti nepriklausomą Lietuvą, bos ^fraugija. Ir šiandien 
-aha fzUrizv,- t lotini ,^1, musu laikraščiai dar tebe-

Nekalbėsiu aš ir apie ka-
.vejais k   n -   talikus. kurie taip pat fana-
200 ii &as Mums Kasoma tiškai gįna ^iVO tikybą, 

i priešingi tokiai tvarkai, kur po 300 nuošimčių. Pavyz- N • h- t Jiems, žinoma, svarbu turė-
i valdžia nustato darbinin- 'džiui. sviesto svaras prieš ne* Beg*' eK

kurios kai kariais atvejais
nis. svajojęs apie imperiją, di- j Socialistai iš principo vra yra pakilusios jau po 
delius turtus ir garbes, pasku-, • . t-.s i.— — oaa
tiniu keliniu netek

garą—lygiai taip. kaip Mus- bę. Šitoj taryboj didžiumą,no mente uu o u centų
solinis Francuzijai. Bet neil- sudaro valdžios ir kapitalo į svarui, o dabar 4> 11 dau- . L , poruoti iš savo minties
gai Stalinas džiaugėsi savo atstovai, todėl jų sprendi- giau. ’ nenrašvlu= svečiui sandariečiai’
grobiu. Jis neteko ne tiktai mai negali but darbinin-; Kad darbininkai nestrei P J
• •_l—-- L-amj nalanbiit Pav-t.—zHžiili IZnlm, AAmlnich-onluijuunų ir criotr. un -*«•»•==• r—rvuvn-ų, aabiu «vx- rnafatvtį savo valdžia Ir
vo da ir pylos nuo savo tai- angliakasiams War Labor,įa šia sąvakę neva numušė buti nusistatymas Lietu-
kininko. Jeigu Amerika ir Boardas siūlo vadinamą mėsos kainą. Bet kiek nu- afajį Vnkie vos klausimu?
Anglija nebutų atėjusios ;‘‘Little Steel“ formulą, kas mušė? Po centą ant svaro. j uždėl0 savo letena Dabar visos musų srovės, 
Stalinui į pagalbą, šiandien reiškia, jog darbininkų ai- Bet ištikrujų mėsa neatpigo, Lietuvos Naciai netre- išskyrus komunistus, stoja
Kremliuje sėdėtų jau Hit- gos negali but pakeltos dau- bet da daugiau pabrango. - už *boi'4vikus Bet tai už laaisva, nepriklausoma
lens. enau kaip lo nuošimčių skai- nes mėsininkai moka Kainų .a ne LJetuvaFgrę- Lietuvą. Bet ar nepriklau-

Mussolinis susidėjo su tant nuo 1941 metų algų ly-, Administracijos patvarky- -a<s pavojuą somoj Lietuvoj bus tokia

lėbol-“1^ vl.UUI-y? ~ - \ me Lietuvoje tokio teroro?----- *— žmones — socialis- J
laisvama- Ne! Raudonas teroras vra 

Krabio neprašius. »v«v.w. njai jr g dalies pažangesnj taip pat baisus, kaip ir juo- 
_ tautininkai — koks turėtų das.

Jeigu bolševikų teroro 
Lietuvoje nebūtume matę, 
nėra abejonės, kad musų 
visuomenė šiandien butų 
palinkus dėtis prie Sovietų 
Sąjungos po karo. Bet vienų 
metų okupacija išgydė lie
tuvių tautą nuo bolševizmo 
visiems laikams.

Kokia tuomet išeitis?

KAS PER VIENAS TAS 
TROCKIO ŽUDIKAS?
Meksikos teismas jau pa

skyrė Trockio žudikui baus
mę — 20 metų kalėjimo. 
Tikroji jo pavardė nežino-, 
ma. Savo asmens dokumen
tuose jis yra vadinamas 
Frank Jackson ir Jacųues 
Momard.

Ryšium su jo asmenybe, 
“Naujienos” rašo:

“Iki šiol nėra įrodyta, kokios jisai tautybės. Spėjama., kad Jackson-Momard buvo atsiųstas iš Maskvos nužudyti Trockį. Kad jisai yra kieno tai agentas, apie tai negali buti- abejonės, nes jam ginti buvo pasamdyti geriausi advokatai, i ir kalėjime jam nekuomet netruko pinigų. Meksikos valdžia susekė, kad komunistai darė sąmokslą išvogti jį iš kalėjimo. Sustiprinus kalėjimo sargybą, sąmokslas negalėjo buti įvykdytas.
“Greičiausia. tas žmogus 

yra sovietų GPU agentas. Ji. 
sai užmušė Trockį dėl to, kad 
Trockis žinojo perdaug Mask
vos paslapčių. Tokius priešus 
sovietų diktatūra ‘likviduoja.’ 
nepaisydama kiek tai jai kai
nuotų. Jau daug panašių pik
tadarybių įvyko Europoje; o 
Jungtinėse Valstijose miste
rišku budu mirė gen. Krivic- 
kis. buvęs sovietų karo žval
gybos agentas, kuris nuo Mas
kvos atsimetė ir skelbė sovie
tų sekretus.

“Įdomu, kad po kiekvienos;

Šiuos Miestus Prašom
• >

Šaukti Tiktai Karo
■H

*

•«!

I

*

Wash»ngton
Pittsburgh
Cleveland
Detroit

Reikalais
TOLIMOS Telefono Linijo* už

f i "

Naujos Anglijos ribų būna labai 
užimtos. Bet, kaip žinot, tomis li
nijomis tari eiti ir svarbios karo
zmioj.

bolševikai dabar gautų įsi- laisve, kokią mes dabar 
veržti į Lietuvą iš naujo, tai vaizduojamės? Nepriklau- 
lietuviams butu sudna die- ^omą Lietuvą mes jau turė- 
r,a * jom. Ar turėjo tenai pilną j Kitokios išeities aš nema-

Amerikos lietuviai klabi- laisvę socialdemokratai iri tau, kaip tik rinktis vieną 
na prezidento Roosevelto laisvamaniai? Socialdemo-į iš dviejų: arba kunigų dik- 
duris, kad jis gelbėtų Lietu- kratų laikraščiai budavo • taturą, arba bolševikų tero- 
vą. Lenkai gi prašo, kad jis nuolatos uždarinėjami arba rą—arba spirgėti skaura- 
gelbėtų Lenkiją. Žinoma, baudžiami sunkiom^ pini- doj. arba šokti į žarijas, 
prezidentas nori, kad visos ginėmis pabaudomis Nifinir qĮįęsa? galima argumen- 
tautos butu laisvos, bet jis rusių laisvamanių kunigai , . , . geriau turėti ne-
neturi tiek galybės, kad ga- nedavė j to^nes Kum- ku
ktų sutvarkyti v.są žmoniją. gu buvo Brianu diktatūra.;- nes tuomet

Pasauly dabar toks sumi- na^ vogdavo valst|bgs m-lbeni g lanko Ue(^a b|J5 
simas. kad kartais sunku valydavo šmugeli, h - . iajkui bės-ant žmo^
pasakyti, kas tavo draugas, išnaudodavo šalį visokiais a’nsišvie* ir klerikalizo kas priešas. Lenkai ka- budais, ir laikraščiai nega- S ge karimas
riauja šalia bolševikų, bet lėdavo kelti to viešumon 
ju kinkos dreba, nes jaučia Laisvamanių tėvų 
is bolševikų dideli pavojų budavo verčiami mokintis 
savo tautai. poterių ir katekizmų, o jei-

K. K»rči.u,k«. gu atsisakydavo, tai negau-, bį b sudarvta per Eu-
davo reikalingu mokslo kre-1 * * • , f- F *ropos vidun kokia nors fe-

ir klerikaliz- 
et klausimas, 

ar tokia mažutė valstybėlė, 
1 kaip Lietuva, gali išlaikyti 

savo nepriklausomybę? Man 
rodosi, kad iš mažųjų vals-

New York 
Philadelphia 
Norfolk 
Albany
AND CITIES IN THE

Far South and 

Far West

Jų* galit šitą padėtį palengvinti. 
Jeigu reikalas ne karo, telefoimo- 
kit už Naujo* Anglijos ribų tiktai 
svarbiais atsitikimais.

Jeigu jūsų reikalas nesvarbus, ir 
jeigu jums bus pasakyta kad linija 
užimta, tai verčiau netelefonuokit. 
Padėkit mums šiais laikais kad 
galėtume patarnauti svarbiem* 
pranešimams į svarbias vieta*.

M€W ENCLAND TELEPHONE & TELEGRAFU C0.

te?

a

NUMATO 1,500,000 SU- ditų ir neišlaikydavo kvoti- 
ŽEISTUjy. mų.

D-ras J. S. Noffsinger, Taip buvo pirma, 
privačių mokyklų tarybos Ar dabar butu kitaip, jei- 
karo reikalams piimminkas, gu po šito karo‘Lietuva at
kalbėdamas anądien Bosto- gautų nepriklausomybę? 
ne pasakė, kad dabartiniu; Asmeniškai aš ‘netikiu, 
laiku yra ruošiamos ligoni į ka(j musų kunigai butų jau 
nės ir kitokios įstaigos, ku- pasikeitę ir tiek sudemokra- 
rios galėtų priglausti apie Įėję, kad pripažintu visiems 
1.500.000 sužeistų kareivių. iaįSvę. Bažnyčia demokrati-
Jis tokių informacijų gavęs 
iš Washingtono.

$15.000,000,000 KELIAMS 
TAISYTL

jos nepripažįsta. Ji pati yra 
valdoma iš viršaus, ne iš 
apačios. Popiežius yra vy
riausis diktatorius. Parapija 
negali pasirinkti net kuni

Kongresmanas Robinso- go. Ir ji negali jo pašalinti, 
nas_ iš Utah siūlo priimti kad ir ’ kažin kaip jis butų 
$15,000,000,000 progiamą jai nepakenčiamas. Jį ski- 

keliams taisyti po karo. A- ria arba perkelia vienas vys- 
merikos keliai per karą nėra kūpąs. Diktatūra! 
taisomi ir jau labai iširo. Ne. bažnyčia negali pri- 
Paskyius šitam darbui 15 pažinti žmonėms laisvės, 
bilionų dolerių, ne tiktaineslaisvamaniųkritikatuo- 
kel iai butų pataisyti, bet ir jaus ją sunaikintų. Todėl 
darbo butų daugeliui žmo- kunigai ir nori kontroliuoti 
nių, sako šitas kongresma- valdžią. Turėdami valdžią 
nas. ?avo rankose, jie gali imti

deracija, kokia nors Mittel- 
Europa, kuri tarnaus, kaip 
buferštatas taip Europos 
rytų ir vakarų. Į tokią vals
tybių sąjungą, jeigu ji ištik
to bus sudaryta, be abejo 
bus įtrauktos visos Pabalčio 
valstybės, Lenkija ir gal 
Rumunija. Taigi Lietuva ne
butų savystovi. Ir klerikaliz
mo tas nenustelbtų, bet ga
lėtų tik sustiprinti, nes kata
likiška Lenkija ir Rumunija 
butų didelė atrama Lietuvos 
kunigams.

Taigi, kaip mes Lietuvos 
klausimą beimtume, pažan
giosios lietuvių visuomenės 
padėtis vistiek pasilieka 
tarp kūjo ir priekalo.

Amerikos Pilietis.

OLANDIJOJ KARO 
STOVIS.

Naciai okupantai apskel
bė Olandijoj karo stovį. Vi
soj šaly prasidėjo darbinin
ku streikai.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

DISKUSIJOS APIE “KELEIVĮ.”
Philadelphia, Pa. .‘Keleivi?.’ Dėl to Smetonos

Aš turiu nedidelę krautu- 'aldžia Keleivio ir Lietu- 
vėlę ir pardavinėju lietuvis- vo? "ejs.leįsdayo. Jūsų Lai
ku/ laikraščius, todėl pas sYe’ redaldonai aukodavo
mane ateina visokio plauko V.1111®?18 ! .vm,e.°”?s <?*nk'M 
žmonių. Bet nežiūrint ko- įond«- ° Keleivi y>^do? 
kios kas spalvos, beveik Smetonų smerke. Ir tu nori_ . , * . i • • nohor moti rkucolrvti L-arikiekvienas non Keleivio. dabar man pasakyti, kad 

jis yra Smetonos ‘organas.’ 
Petrai, tu nežinai, ką tu 
šneki.”

“Aš žinau ką aš šneku.” 
_ ...... sako komunistą?. “Aš ži-

Pasiėmė jis “Keleivį ’ ir pa- nau ka(j Grigaitis, Michel- 
duodamas man pinigus sa- eonas ir Bagočius padarė su 
k°: Hitleriu sutartį, kad nei lei—

“Kam tu Ją brudą savo tj Lietuvon Sovietų.” 
store laikai?” į “O ar tu tą sutarti skai-

“O kur gi tu jį nusipirk- tei?” klaupiu aš.

Komunistai ‘‘Keleivio” ne
kenčia. bet ir jie perka.

Anądien man teko su vie
nu komunistu susiginčyti.

tum. jeigu aš jo nelaiky
čiau?” atsakiau aš jam.

Į tą paklau;imą komunis
tas nieko neatsakė. Peržiu- 
įėjo pirmutinio puslapio .v ’

apie tai žino,” jis“Visi 
ako.

“Visų me? neklausinė- 
sakau aš. “Aš klausiu

antgalvius, pažiurėjo į ap-‘ik*T; ar‘u.s!!ai£eL
,;cnoua b;t„< sutarti? Ar matei ją bent išžvalgą, praskleidė kitus 

puslapius, paskaitė kažin 
ką, sulankstė ir įsikišo į ke
linių kišenių, po švarku, 
kad niekas nematytų.

“Ar tu nematai, kad jis 
platina Hitlerio propagan
dą?” piktai pradėjo mano

se±==
KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPBIKIALIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.Amerikiečiai Paėmė Italų Kanuolę

,♦ - •

-*
šis vaizdelis parodo amerikiečius, kurie Tunisijoj 
tuojau pradėjo iš jos šaudyt i pačius italus.

atėmė iš italu 75 milimertų kanuolę ir

New Yorko Lietuvių Tary
bos veikla.

ten, kur atsidūrė Erlichas ir 
Alteris, lenkų darbo unijų 
vadai. Vien tik Amerikos 
lietuviai gali kalbėti, gali

ba.” Ją iššaukė i sceną A- į^i, k ?į?‘V -iarbuotU dėl 
• T • i.. *__-į .i • Lietuvos įslais

New Yorke yra isikurusi 
“New Yorko Lietuviu Tarv

merikos ir Lietuvos reikalai. 
Jon įneina

svinimo. 
Komunistai vra LietuvosJon įneina visos pažangios .. ...... * / ... . IR*

lietuvių organizacijos, tik ^davikai; jie šmeižia ir Ta 
komunistų joje nėra. Komu- *ybos pastangas. Bet » juos 
nistams Lietuvos klausimas ?1.an. .en .1Pu.sa visuomene 

jTe^ sako žiuri jau kitaip, negu žiurė-
’ • ,n,n „.a...-. rpa

ų ša-
jau išspręsta?. _______ _ . , .
kad 1940 metais Rusijos ar- J° 1919 ir 19-0 metais, 
mija užėmė Lietuvą, todėl da J1* saukdavo: \is 
Lietuva ir priguli Rusijai. lių darbininkai. vienyki- 

... . , . .. tės! Dabar ir pas juos nėrašitaip galvojant galima to obalsio. Pas juos šian. 
butų sakyti, kad dabar Lie-di obaLsis: .Tabaitijo 
tuva tun prigulėti Vokieti
jai, nes ją turi užėmusi vo- 
viečių armija. Tuomet ne
butų prasmės ir 
prieš agresorius. Ka 
grobė, tai jo.

Bet susipratę lietuviai ki
taip galvoja. Jie mano, kad 
visi diktatoriai turi but su-

kraštai turi priklausyti So
vietų Rusijai. Lenkija turi 

, . ,. but po Sovietų Rusija. Bu-
kariauti kovjna taip pat.” Kiek pir- 

- l,a* miau jie agitavo už taiką su 
Hitleriu. Taikos obalsiu jie 
sušėiė Francuziją ir Balka
nų valstybe? i Hitlerio naš
ius. Tai žmonės, kurie savotolo? Ar žinai bent viena įaikrasciuose hktų tik pa- ką) ir pabėga. mušė, o moterį nusitempė į . . , . , ---- ----- ---------- , ------■■------

a«rmėni kuri=a butu ia ma- ^pinigavimo ‘skymai.’ ‘Ke- Policija nesenai padarė tuščią garažą ir išgvoltavo- mušti ir jų paveigtos tautos nUomonės neturi. Ką jiems
' leivis’ šitokiais bizniais ne- ant banditų ablavą ir suėmė jo. Policija rado patį V. gu- islaisyintos. Juk del to tik įsakg Kremliau? “saulė,”

Juk iie ne durniai nero- užsiima ir Pinigy iš savo 150 įtartinų sutvėrimu. Pa-’lintį gatvėj be žado. Už Amerika su Anglija ir ka- * - ■ •• •
J ~ skaitytojų nek~"K~ '“J = ’“J ™ —- ................................ **

užsimoka

už tą jie ir trimituoja. Tai
dvs” nradėio i4i<mkinėti fka“yt°j’J nekaulija. Žmo- sirodė, kad 25 jų niekur ne- dviejų dienų tie juodi kri- ,'iauJi*-. kad pavergtas tau- fcvetimos valstybės agentai,
ras Rimhn- mokinvs 8U- užsimoka metams pre- siregistravę ir niekur nedir- minaiistai buvo suimti ir tas išlaisvinti. Todėl ir Lie- o ne šios šalies politinės par-

‘•Ta rLa tiTna Hnr ■'•“meratą, tai ir viskas. Ir ba, tik naktimis žmones V-nė juos pažino. Prisipaži- l«va> yra vilties kartu su ki- ,;įos na,.iai
ta> tiesa, jie ne our-prenumerata visuomet plėšdavo. no ir jie patys. tomis pavergtomis tautomis n. Y-Lie• £-* * IVLtA X J /1 L4\l V J VJ X X i CA 1 XV . • , > 1_ * * . J X^ * LI1 Lt 11X x ct LcV V lOUvl i 1^7 U ivOGd V U •

kostumeris, rodydamas pir- sakau asjam Bet , buvo ir yra pigesnė, negu Lietuvis B. V. ėjo su savo Visi čia paminėti lietuviai
«tu i kmva “KpIaivui” ant , » naffflivnk kitų laito<iščių. Tai kur Čia žmona iš teatro; du juod-gyvena vienoj apylinkėj, ne

lik pagalvok, ko- tas ‘^pjtalįgtiškumas’?” vmdSioi £1;

N. Y. Lietuvių Taryba da

štu į krūvą
mano stalo. Cn tas ‘kapitalistiškumas’?” veidžiai juos pasivijo ir puo- toli vienas nuo kito.

“Kur?” “Tai iš kur J° leidėJ‘ai mi- lė žvėry?. Ji Pati par- Jakimavičių.“Ogi tie ištremtųjų var- ‘etkalmga dalyti su M i che 1- lionus ;Usikrovė?” norėjo i h . p
dai... Kam reikia Daškudyt ;?nu 31 del komunistas. “Juk
sovietų vardą?” ' ' E1?*!"?- Juk 'U,2'ka-d Gegužis mirdamas paliko

“Na. o kam gi sovietai Michelsonas, Gugaitis n -0 tūkstančiu doleriu.”
- o„ i_i_„ Kacrofius — kain ir visi kiti

“Aš netikiu,” sakau, “‘kad 
Gegužis tiek paliko, kiek 
laikraščiuose buvo rašyta.

šneki.

SUKLAIDINTAS KUMUNISTAS.

atgauti savo laisvę ir nepri- negyVUOja neį metų laiko, o 
klausomybę. Šito Riekia n jau igjU(jm0 lietuvių mases 
New Yorko Lietuvių Tary- j^ew Yorke. Jos surengta?

v, , m v • i - vasario 16 minėjimas Web?- 
Kada šita Taryba Įsikūrė. ter j-£an svetainėje sutraukė 

tai mūsiškiai komunistai per milžinišką minią žmonių, 
savo kazionas gazietas u Komunistai buvo išleidę net

tuos žmone? ištrėmė?” klau- Bagočius — kaip ir visi kiti 
siu aš jo. “Užpuolė Lietuvą, hetuviai nori, kad Lietu- 
atėmė iš žmonių žemę, atė- va but^ nepriklausoma

“Laisvės” mokinys tvirtino, Į Papuolęs į bėdą, Bimba P^r -avo prakalbas pradėjo specialius lapelius, kuriuos
kad anglai nebombarduos į jau pradeda atsiversti prie šmeižti ir „vadinti pro- einantiems į tą parengimą

Kruppo dirbtuvių. Dievo. Štai, ?kaitau jo “Lai- na£JU taryba. dalijo. Bet tie lapeliai buvo
Mii^ii mieste tPhiladpl ’svėie,” kad jis jau džiaugia- Bet jų zaunų New Yorko tjek žiopli, kad komunistai

ga: Bet jeigu jis butų ir dešimtį phijojj‘y.-a vienas išh“Jnl ™sa> P«’ Velykas ėjo į‘?t“vl^dJatĮ1 o^°’per2 ne? neprisimena jų pasek-
kartų tiek palikęs, tai visgi komunk I cerkves melstis. Girdi, visą U0.’ Ka ie .7mon^.. / ,27 mes.tlS- ' ■■••• • Turis CTkftiktafS ma‘ VelykU naktį Rusijos komu- S?™*!. dddaturą Kiaipįdo5 atvadavimo

Xfi^si tvMndamat "istai meldėsi ir keikė, kad Lietuvai. Susipratusiems lie- klausimu mitmgas irgi pa- 
f „„it^\ ™t' Dievas užleido ant jų Hit- tuviams svetimas jungas ko ; žmoni buvo

nepriimtinas, nepaisant ai
jis butų iš rytų ar iš vakarų.

O
mė nJnui atėmė kad. j? P“ g

• • -i • t • _ m diktatnm Tai Kokia ern-pinigus, panaikino 
vėliavą, uždraudė

s
tančius žmonių išgabeno

jo diktatūra. Tai kokia 
giedot buti tarp jų sutartisvėliavą, uzarauoe gieuo: p.7 tTkrafdunir'mTO butu dar labai toli nuo mi- t~ kurF/’^kt^ikmi^“^'/

Lietuvos himną, ir da tuks- tikrai durna tavo Tu Bb, kmis.^kj PĮWai_su m_»
Sibyrą. Ir tu da pyksti, kad .. ‘‘Welk ne -tai ki’ ‘VVen"^^!'^ milio- feS Ang'i^s v-" leri

ti tą padare, nusileido ma- wen, regui n ne mino kados nebombarduoeią Vo- kJkeieivis UJipuia rairnuu- - -___ x_-_ nPT.vr--i.iPK iip tiavutv- _ tr_____ U
jų vardus? Koks iš jo butų 
laikraštis, jeigu jis šit 
baisių faktų neskelbtų?’

ryko gerai, 
pakankamai.

Rvai-hiangia vra tainas, bet vi-tiek jie baguty- kiptUo=“ktupdo'*Ir'Seko^io-i ° “ komunijai ka= į1? ®UL!i ?s ryi^ris vasarų. Sv^hiaivria yra taL kad
riai. Už tai ir aukų jiems ne- * ikndn= fabriku lė Prie cerkvių durų lentas Lietuviai non būti patys sa- NeW Yorko Lietuvių TaryStnkiu “čia tu padarei jau gerą iiąi. Už tai ir aukų jiems ne- vakįjos gkodos fabrikų, nes 

‘ žingsnį atgal,” sakau aš reikia, išaiškino mano opo- fabrikai, kurie p-aminatie fabrikai.
vo likimo

‘O' kodėl’ iis neskelbia tų tam- ,'Tad“?k da ° "^Auku jiems nereikia dėl gin“US’ A"g'
von],, i-o uitUincc pamatysi, kad sutarti su A auku jiem. nereinia uei i,,os jor(ju nuosavybe,vardų, ką Hitlen? i>zude Gitl / \ - *,flik to, kad ne tun daug skaity- J
Lietuvoj?” sušuko įsikarš- HlH?nu , ^e. n® •lk toiu ir iiems užtenka prenu-* rasciu redaktonai. bet jusu 11 jiems uzueiiKa prenu
ciaves komunistas. .......... vadas ‘štaIL meratų laikraščio islai-

“0 ar tu žinai Hitleno “ , Molotovai no to da d°ms apmokėti,” nurodžiau tė ir su žemėm sumaiš nužudytų žmonių vardus? - - ° ® - P° 1 d jam. “Štai, sakau, aš lai- Krappo dirbtuve? ir 300 oi
paklausiau aš jj. “Jeigu žį- ^ke’,k?d kau visokius laikraščius......................... .. ’

seimimnKai, ne sumobilizavo visas pro- 
gresyves organizacijas ir

šiandien gi visi jau žino, 
kad Anglijos orlaiviai išver- 

sumaišė

?u užrašais. Kad “religija, >. x. .kune gamina ta- nuoda9 žmonėms?” vergauti svetimiems. Komu- _____ „
Kapčiamiesčio Dzūkelis. nigtai patys būdami vergai. sroves apie save, paliko tik

---------------£ersa J!_vi®!em5 lietuviams atžagareiviškas komunistų
K-ovietų Rusijos vergiją. Bet organizacijas nuošaliai. Tai 
lietuviai tam nepasiduou

paskelbs, ar ne
“Neskelbs, nebijok,” sa

ko komunistas.
“Bet iš kur tu žinai, kad « , . . , .

neskelbs? Aš perskaitau n.e» ’. komunistas pakėlė vi 
kiekvieną ‘Keleivio’ numerį saiu kitokį klausimą:
ir matau, kad nacių sauvalė zinai'„r n «
yra smerkiama taip kaip ir Keleivis yra YVall Streeto

šaulio gaisrą. Pasakyk, Pet
rai, ar tai ne tiesa?”

Vietoj atsakyti “taip ar

bolševiku. Ir 20-tame nume- piniguočių organas

LIETUVOS IR KARO FIL
MOS PENNSYLVANIJOJ.

P'ilmuotojas Kazys Motuzas 
Radijo komentatorius Jonas

yia didelis N. Y. L. Tarybos 
N. Y. Lietuvių Taiyba pa- nuopelnas, čia gludi jos 

iryžo išleisti anglų .kalba galia.
Valaitis rodys Lietuvos, karo. knygą apie Lietuvos nepri- Prie Liet. Tarybos veiklos 
New Yorko parodo ir kitas klausomybę. Knyga bu? kimba kartais ir “Amerikos 

komunistas Įdomias filmas angliakasyklu gana diktoka. Ją lašo kolek- Lietuvis” ir “Dirva.” Tiedu 
rajone. Pennsvlvanijoj. tyviai bent keli autoriai. Ją laikraščiai, arba jų kores-

Pittston. Pa. šv. Kazimiero suredaguoti anglų kalba pondentai. rodo liežuvį, 
nepa- parapijos (seniausios Ameri- pavesta prof. K. Pakštui, kad, vot, čia to ir to trūksta.

kuris vėliausiam N. Y. L. T. Bet visuomenė mato, kad 
posėdyje pranešė, kad kny- tiems koresponde n t a m s 

vį’ myli. O jeigu jis tau ne- bombarduoja Rumunijos Plymouth. Pa. Stravinsko sa- ga ruošiama gana smarkiai daug ko “trūksta,” tai A.
Juk Ru- lėj, 40 Ferrv st., trečiadienį ir ir, neužilgo bus atiduota Smet o n o s palaiminimo.

or- 
Škodos

i?

idin-
]ų. dau vienas snas lanuts ia=. 
sumuša visus tavo ‘argu- Bet kodėl “Laisvė” 
mentus’ Drieš ‘Keleivį.’ Jis aiškina savo skaitytojams, koj) salėj, 64 Church st. gegu 
parodo, kad žmonės ‘Kelei- kodėl Sovietų orlaiviai ne- žės 23 d. 7 vai. vakare.

auori R aušimą. patinka, tai reiškia, kad tu aliejaus šaltinių? Jul
ai tu zmai saito, Kaa kiaidingaį dalykus supran- nnmiia nuo Rusiios visai ne 
lems vra Wall Streeto y,. « H Ražin a|. S,a;inas

Komunistas užsisegė švar- tais neturi šėrų Rumunijos 
ką ir išeidamas nėr duris ta- aliejaus kompanijose? Di 

Meibi ai em džiausi aliejau:- šuliniai 
Bepartyvu. riogso Rusijos

------  komunistai to

9”
Aš nustebau.
“Petrai,” sakau, “kas su ,ė‘ pat? «aU; 

rašyti nacių žiaurumai Lie- tavim darosi? Tik ką tvirti- kreizi...”
tuvoj. Tarp kitko tenai pa- nai, kad jis Smetonos orga- ----
skelbtos ir dvi pakaitų žmo- nas, o dabar jau sakai, kad 
nių pavardės. Paskelbtos ir Wall Streeto piniguočių? 
kitų pavardės, kurie buvo Ar gali nurodyt nors vieną 
nubausti kalėjimu. Ištikiu- Wall Streeto piniguotį, kū
jų ‘Keleivis’ paduoda daug ris skaito lietuvišką laik- 
daugiau faktų apie vokiečių raštį?”

ry, kurį tu dabar nusipirkai, 
ant penkto puslapio yra ap-

PHILADELPHIA, PA

Apiplėšė “Keleivio” 
skaitytoją.

Paskutiniais laikais

ketvirtadieni, gegužės 26 ir 27 spaudon. New Yorko Lietuvių Tary-
dienomis 7:30 vai. vakare.

s Kingston, Pa. šv. Marijos Y. L. Tarybai
Gal nevienas pastatys N. ba jokių reikalų su A. Sme-

klausimą: tona neturėjo ir neturės. Ir, 
per “Amerikos 
“Dirvą” jieško 

Smetonos įkvėpimo, daro 
didelę klaidą. Jie. kaip ir 
komunistai, nori tik pa
kenkti lietuviu vieningu

“Kodėl knyga yia leidžia- tie, kurie 
ma anglų kalba, o ne lietu- Lietuvi” ir 
vių?” Atsakyti nesunku.

Luzerne, Pa. Ideal Ballroom Angliškai kalbančioji vi- 
crlaiviai lekia mėtyt bom- salėj. 80 Main st., 7:30 vai. va- suomenė menkai žino apie 
bas į Tilžę, mažuti Rytpru- kare, šeštadieni, gegužės 29 d. lietuvius ir Lietuvą. Ją įei
siu ūkininkų miestelį, o ne- Miners Mills, Pa. Parapijos kia informuoti. O ypatingai mui ir pačiai Lietuvai. Ge 
mato aliejaus pramonės Ru- salėj, kampe Thomas ir Chand- reikia informuoti tą anglų riau jie liautųsi liežuvius 

pas munijoj. kur Hitleris semm ler sts., sekmadieni, gegužės visuomenės dalį, kuri stovi kaišę.

panosej.
nemato.

parapijos salėj, 258 Zerbj’ ave.. 
7:30 vai. vak., penktadieni, ge- 

bet gūžės 28.
Jų

mus būna labai daug užpuo- visą varomąją jėgą savo ka 30 d.. 7:30 vai. vakare. visuomenės priekyje. Aiš- Menkus nedateklius at-
piktadarvbes Lietuvoje, ne- “Bet darbininkų reikalai limų ir vagysčių. Anądien ro mašinoms. Wilkes Barre. Pa. švč. Treiy- kiau pasakius — reikia in- metus, tai Lietuvių Taryba
gu jūsų ‘Laisvė.’ Skirtumas jam nerupi. Jam rupi tik buvo užpultas ir apiplėštas --------- bės parapijos salėj, South ir formuoti tuos žmones, kurie dirba rimtą darbą. Ji turi
tarp ‘Laisvės’ ir ‘Keleivio’ kapitalo biznis. Darbininkai Petras Keršanskis, 73 metų Komunistams brangiai South Meade sts.. sekmadienį, yra atsakomingose valdžios plačiosios vi-uomenės pil- 
yra tok?, kad ‘Laisvė’ svai- gali badu pastipti, o jis tik amžiaus lietuvis ir ilgametis kainuoja savo popiežių už- gegužės 30 d.. 7:30 vai. vak. vietose. Ją šiandien infor- niausi pasitikėjimą. Kiek
dosi tuščiais žodžiais, kolio- pinigus renka.” “Keleivio” skaitytojas. Ban- laikymas. Komunistų yra Kas norėtu toj apylinkėj su- muoja svetimieji, kurie nori galima numatyti, tai ir kny-
jasi ir meluoia. o ‘Keleivis’ “Pinigus renka visi.” sa- ditai sudaužė jam galvą ir nedaug, o vadų ir vadukų— rengti savo kolonijoj filmų ro- Lietuvą pavergti. Svetimu- gos išleidimas ra? visuome-
paduoda aiškius faktus. Jis kau aš jam. “Darbininkai ir- nosį. Keršanskis buvo nu- daugybė. Vadų ir vadukų dymą. prašome kreiptis į: Jo- jų infoimacijos apie Lietu- nėję karšto pritarimo, taip
visados paduoda žmonių gi dirba tik už pinigus, nes vežtas ligoninėn, kur jam į- daug, o proto visai nedaug.
vardus ir vietas, kur kas at- be pinigų negalėtų gyventi, vėrė net 4 siūles. Už poros -------------
sitiko.” laikraščiui taipgi reikalin- sąvaicių prie pat namų bu- Katalikams irgi nepigiai

“‘Keleivis’ yra Smetono? gi pinigai, nes be pinigų jis vo užpultas ir sumušta? jo atsieina savo hierarchijos
organas, o jeigu tu .ii gini, negalėtų eiti. Bet reikia pri- 27 metų amžiaus sunus. Už- užlaikymas, bet visgi ne
tai ir tu Smetonos čebatlai- pažinti, kad iš visų laikraš- puolikai buvo juodžiai. tiek brangiai, kaip komuni-
žis,” beveik spiegiančiu bal- čių ‘Keleivis’ mažiausia pi- Miką Bitiną taipgi sumu- stams. Kunigai renka auka

nas Valaitis. 179 South Second 
st., Brooklyn, N. Y.

su pradėjo rėkti mano kos- nigaujari. Aš da nesu ma- šė ir atėmė 40 dolerių pini- tik sykį į sąvaitę, ir katali- 
tumeris. tęs, kad ‘Keleivis’ prašytų gų. kai aukoja smulkiai?, o ko-

“Petrai.” sakau, “jau ta- auku, rengtų sau piknikus ar Jonas Adomaitis irgi bu- munistai turi kloti savo ku-
ve aistros užvaldė. Kai aist- kitokias pasipelnymo pra- vo užpulta? ir sumuštas, 
ros pakila. tai nrotas galvo- mogas. Tuo tarpu komunis- jo atėmė 5 dolerius, 
je nebeveikia. Bet psicholo- tų laikraščiuose mirgėte Antanui Papulskiui

LIETUVIU LAISVES MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

vvaukegan. nx. 
VALDYBA 1943 METAMS. 

PIRM.—Juozas MaMlis.
90<? Pr*«mtt nt., Wo„k*«ran. tll. 

PIRM. PAGELB.-F. S*dor»r»Wi«.
733 Lincoln st.. Wankev»n. Ilk 

PROT. RAST.—Susana L. Gabris. 
730 McAlister ave., Wauke£an, III 

IZD.—Kazimieras Vaitekūnas.
726 Eirbth st., Wauker»n. Tik 

FIN. RAST.—Emilija K. Brothers, 
111 McKinley ave.. W«ukegran, Ilk

vą, apie jos žmones ir jų kaip visi kiti Tarybos dar- 
troškimus yra žalingos pa- bai rado lietuviuose gana 
čiai Lietuvai ir jo? ateičiai, rimto pritarimo.

Vyt. Katilių*.Užtat N. Y. L. Tarvba pasi 
ryžo atlikti dideli dalbą 
Lietuvos naudai, išleisti an
glų kalba geroką knygą.

Suprantama, tokiam dar- ( 
bui reikės išleisti apsčiai pi
nigo. Bet Taiyba pasitiki 
lietuviais ir lietuvių organi
zacijomis, kad jo? ateis Ta 
rybai į pagalbą su savo fi
nansais. Nes patys Lietuvos

Iš nigams penkines ir dešimti 
nes. Ir toms penkinėms ir

iš dešimtinėms niekad nėra
gijos aš tau neaiškinsiu, nes mirga atsišaukimai: aukų, daužė akis, o J. Bajaliui iš- galo. Bimba apšmeižė kun.
tu vistiek jos nesuprasi. Pa-aukų ir aukų; piknikai, va- mušė priešakinius dantis, Petkų ir pateko Į teismą, kasos; GLOBftJAiP—’aTauroiu*. žmonės, būdami po nacių 
sakysiu tau tik tiek, kad tu jai. bazarai, ir. vėl: aukų, labai perkirto lupą ir atėmė Tuojaus aukų rinkimas. Da- Paulina vaiukuna?. batu. negali save gelbėti, jų
nežinai, ka šneki. Faktas aukų ir aukų! Jeigu išmesti 60 dolerių. bar apšmeižė ukrainiečių MMRSKerTm^a.— Sto*ku"’ i burnos uždarytos. O kurie
yra toks. kad joks kitas laik- melus ir šmeižtas kuriais Iš moterų atiminėja ran- veikėją ir vėl atsidūrė teis- susirinkimai būna paskutinį ket- vra Sovietų Rusijoje, tie ga-i 
rastis nėra prieš Smetonos šmeižiami žmonės, ką neno- kinukus. Užpuola, parmuša, me. Ir vėl komunistai dėki- kož"° J.:3° J“1 ****-.li tik Staliną ir jo “tvarką”
diktatūra tiek kovojęs, kiek ri komunistams aukoti, tai išlupa rankinuką (paketbu- te aukas! ir'Adams7 su., waukSan, nu girti, nes kitain atsidurtų

I

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia (raunama ir "KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
MtiBCESTER. MASS.



» V « • N *. \ \

Ketvirtas Pnshpta' KE1EIV1S, SO. BOSTON. No. 21. Gegužes 19 d., 1943 m.

Susizeidimai Darbe.
Darbų, kuriuose yra gali-’tynių; reikia vengti neįvei- 

ma susižeisti, neįmanoma kiamos skubos. Reikia pa- 
suskaitliuoti. Netoli kiek- silsėti arba darbą sulėtinti, 
viename darbe galima yra kada atsi anda nuovargis.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

—Plungėj gėriau,
Plungėj šokau,
Plungėj uliavojau...
—Gal Smetona atsiuntė 

tėvui paramos, kad taip 
linksmas dainuoji?

—Dainuoju. Maike. kad 
geros navynos. Gazietos ra
šo, kad Ruzveltas atpigins 
šnapsą. Sako, kad ir šolde- 
riai bus pigesni. Musų blai-

netekti gyvybės, arba tapti 
>amžinu paliegėliu, arba 
gauti išgydomą žaizdą. 
Kiekvienam pradiniam dar
bininkui galima butų duoti 
visą eilę pasargų, pamokini
mų. kaip apsisaugoti nuo su- 
sižeidimo.

Tos pasargos, pamokini
mai ir taisyklės ir yra teikia
mos miestų darbininkams. 
•Jeigu jie tik manytų, jog tai 
yra svarbu; jeigu jie tinka
mai įsigilintų; darbo įvai
rius Įrankius, medžiagas ir 
vietą apžiūrėtų ir atsidėję 
pagalvotų, kokio saugumo 
reikės laikytis ir kokių pa
vojų gresia, susižeidimų 
darbe Įvyktų mažiau.

Kur diržai, grandiniai, 
ratai ir mašinų volai sukasi, 
ten moteiys su ilgomis, ypač 
neaprištomis kasomis, turė
tų nedirbti. Ten ir liuosas, 
apdriskęs aprėdalas, ilgos 
rankovės ir varžiai užmau
tos pirštinės netinka.

Kur žarijos arba liepsna 
gali pasiekti darbininko ap- 
rėdalą, ten darbininkas turi 

tarė keptas vištas valgyt, dėvėti tokius drabužius, ku- 
bet nori gaut sampelį. Ir tu rie nedega arba bent var- 
pamatysi, Maike. kad aš giai dega.
gausiu už dyką gerą čikiną. 

—Bet tėvas esi katalikas.
ar ne?

—Šiur, kad katalikas. 
—Ar katalikų tikyba ne

draudžia žmones apgaudi
nėti?

—Ak draust tai draudžia,

Kur via pavojus sun
kiems metalo ar kokios ki
tos medžiagos gabalams 
nukristi ant kojų, ten reikia 
dėvėti metaliniu? batus.

Dėl nebojimo, skubos ir 
nuovargio labai didelis dar
bininku skaičius susižeidžia

—Ar 
ria?

—Tai kaip tu vokuoji, 
Maike, ar blaivininkams ne
reikia pasilinksminti? Su 
lazumu išsigerti nieko neiš- 
kadija. vaike. Juk ir ponas 
Kristus per vesėlijas padarė 
iš vandens gero vyno. kai 
pamatė, kad veselninkai pa
baigė savo gėrimus ir neturi 
iš ko linksmintis. Preziden
tas Ruzveltas irgi supranta, 
ko žmogui įeikia. Kai pa
matė, kad biednam žmogui 
jau sunku gero šnapso nusi
pirkti, raidavei liepė praisą 
numušti.. Tu pamatysi, kad 
žmonės ir vėl išrinks jį A- 
meriką valdvt. Ai beč jur 
laif’

-Bet ka Dievas gali su galvoti, kad apstsaugo- 
tuo turėti tėve. Juk vištas nuo.sĮBU^dimo;.•«*** 
augina farmerys, o r.e Die- įkalbėjimų .r lenk-
vas. Taigi tu faimeriui pa
darysi skriaudą, ir farmerys 
tau už tai nedovanos, kad ir 
šimtą kartų eitum išpažin
tim

—Maike, jau tu pradedi 
man pamokslus sakyti. Man 
tas nepatinka.

—Na. tai galim atsisvei
kinti.

—Orait. Maike, kita svki 
aš ateisiu pas tave jau viš
tienos privalgęs.

Iš

Mėsininkas, kuris mano 
esąs tikras meisteris ir dar 
nori savo gabumą parodyti, 
kapodama s ir pjaustydamas 
mėsą ar. savo pirštų, daž
nai netenka jų. Geriau nesi
girti savo miklumu. Geriau 
nepatikėti sau pilnai. Atsar
ga gėdos nedaro. Ir automo- 
biliumi net ir pusprotis gali 
važiuoti greitai, bet reikia 
išminting > žmogaus, kuris 
moka važiuoti saugiai.

Yra patirta, kad įgudę 
darbininkai kurį vieną dar
bą dirbti kur kas rečiau su
sižeidžia regu naujokai tam 
darbe. Yisų amatų meiste
riai dažniausiai įsižeidžia. 
Imkime kad ii- farmerius. 
Jie dirba šį ir tą ir viską— 
su mašinomis ir be mašinų. 
Negana kad jie gerinasi ir 
pasitiki arkliams, kurie juos 
apspardo; negana, kad ir 
karvės juos sužeidžia, jie 
dažniausiai kenčia nuo puo
limo: pu"la daržinėj nuo 
šieno, nuo stogo, nuo kopė
čių, nuo liepto. Kada farme- 
ris taiso arba malevoja savo 
daržinę a:ba namą. jis ne
paiso apie kopėčių ir kitų į 
pasilipimų stiprumą. Jis j 
puola nuo traktoriaus, nuo; 
vežimo, .Mašinų jis vartoja 
nedaug. i>et visos kitokios 
ir tik sezono metui, todėl ir 
mašinom i- susizeidimai pas 
farmerius skaitlingi.

Nesakau, kad visi ir vi
suomet gali išvengti susižei
dimų. Tačiau didžiumos yra 
galima išvengti. Kiekviena- 
dirbantysis tini išstudijuoti, 
kokie pavojai jam gręsia. 
Neįgudusieji. t. y. naujokai 
turi imti laiko, neturi sku
bėti. Dr. A. Montvidas.

(Tęsinys)

Kažkas stebuklinga, paslaptinga ir ne
gamtiška matyti šiame pasakojime. Ar čia 
ne “piktoji dvasia,” apie kurią pasakoja 
senės auklės? Gali buti, kad šitas baisus 
balsas, kurį Haafneris girdėjo, daugeliui 
sutvirtino tikėjimą “piktosiomis dvasio
mis.” Bet Haaifneriui nebelindo samprota
vimai į galvą. Jis buvo nustebintas ir iš
gąsdintas. Šitie jausmai pripildė jo sielą, 
ir girdėti garsai pasirodė jam nepaprasti ir 
negamtiški.

Bet kas gi ten ištikrujų buvo?
Ten rėkavo paukštis, kurį vietiniai gy

ventojai vadina velnio paukščiu arba ula- 
ma. Jis yra panašus į musų pelėdą ir ap
leidžia savo lindynę tiktai naktį. Vienas 
anglų mokslininkas, Džon Dėvi, šitaip apie 
jį kalba: “Judalgamoje mes girdėjome 
naktį ulamos riksmą. Ji tupėdama medy 
rėkė baisiai keistai ir nemaloniai, ly 
spengiamai dejavo.”

Džon Dėvi girdėjo tą pat. ką ir Haafne
ris. Bet kaip skiriasi jų pasakojimas!
Mokslininkas Dėvi tiktai aprašė tą, ką jis 
patyrė; jis aprašė tiktai tą, ką girdėjo, prie 
kokių sąlygų girdėjo, — kaip ir pridera 
kiekvienam mąstančiam ir nusimanan
čiam žmogui. Bet Haafneris savo jausmų 
itakoi ne tik aprašė, bet ir nudažė taip. gerai supranta -uet 
kad skaitydamas kitas visai nesupras, apie mokytas ir protingas v.enuoli 
ką čia yra kalbama. Gal ir ištikrujų apie 
piktąją dvasią. Taip galvojant visai leng
va pridėti: “tai ištikrujų piktos dvasios 
esama pasauly! Juk Haafneris savo ausi 
mis girdėjo, kaip ji kaukia! Haafneris 
liudytojas! Esama žmonių, kuriems teko 
su piktomis dvasiomis susidurti! Bet jeigu 
vienas su jomis susitiko, tai ir kiti gali su- 
susitikti. Štai ir įrodymas, jog yra pikto
sios dvasios.

Kaip tiesa virsta melu ir teisingų 
žmonių lupose?

yg

maldų, kur apie žaibą ir apie griausmą 
kalbama, kaipo apie stebuklingus dangaus 
reiškinius.

Taip aiškina tikėjimas perkūniją. Bet ar 
suprantamesnė po tokių paaiškinimų lieka 
perkūnija? Kodėl ir kaip ji įvyksta? Sako
ma. kad ją padarančios negamtinės jėgos. 
Bet kas yra tos negamtinės jėgos, kaip ir 
kodėl jos veikia? Sakoma, kad jos vei
kiančios savo noru, savo valia. Bet ar aiš
kus ir suprantami jų norai? Tai dar nesu- 
prantamiau. kaip pati perkūnija. Aiškinti 
taip perkūniją reiškia, aiškinti nesupranta
mus dalykus dar nesuprantamesniais. Kas 
čia per aiškinimas? Čia yra vien tik tem- 
dinimas.

Panašiai aiškina ir visus kitius stebuk
lus. Kitap sakant protą meta šalin ir pasi
vaduoja jį tuo, kas yra visai nesupranta
ma, neišaiškinama, kas yra nesąmonė.

Kaip žmonės, tikėdami nesąmonėmis 
save teisina?

Bet juk protas negali neprieštarauti to
kioms nesąmonėms. Bet jeigu taip. tai ti
kėjimas gali laikytis žmonių sieloje tiktai 
dėl nežinojimo, nesupratimo, neišmany
mo.

Ir štai kas įdomu: yra žmonių, kurie tai 
gerai supranta, bet vis dėl to tiki. Yienas 

kuris gyve
no pnes tūkstantį metų, pasakė: “Tikiu 
dėl to, kad tai yra nesąmonė” (Credo quia 
absurdum ėst). Šiais žodžiais jis norėjo 
pasakyti: “Jeigu tai butų ne nesąmonė, 
kuo aš tikiu, tad aš tatai priimčiau be jo
kio tikėjimo, remdamasis savo samprota
vimais, savo protu. Bet norint nesąmonę 

I laikyti per tiesą, yra reikalingas tikėji
mas.” Seniau panašiai samprotavo net ir 
labai mokyti žmonės. Jų taipe buvo ir to- 

t kių. kurie tuo didžiuodavosi. Bet juk taip
į samprotaujant negalima nesuklysti, 
i Tuomet juk butų galima kiekvieną melą 

Taip atsiranda įvairių apsakymų ne tik! jr netiesą laikyti per tikriausią tiesą, ir tai. 
apie velnius, bet ir apie dievus. ko nebuvo, tvirtinti, kad buvo, ir klysti,

Tatai atsitinka dėl to. kad “baimė turi kiekviename žingsnyje klysti ir tuo kenkti 
dideles akis.” Paprastai prasideda šitaip: įkltiems- 8311 lr pačiai tiesai.

- - - - - - Toliau bus papasakota apie daugeli to-

J - < - - * ■
Pasaulio.

MEKSIKA. ’keršindami partizanams o-
. . . .... , L kupantai sunaikins keno na-Laisvųjų vokiečių konfe- £ kitokį kuna _0NA 

rencija. — Meksikos vai- ‘
džia leido laisviems vokie-i . atviia

čiams sušaukti Meksikos so- i
-tinėj konferenciją, kurios Okupantai čiulpia pasku- 
tikslas buvo suvienyti naciz- tinius išteklius.—ONA pra- 
mui priešingus vokiečius neša iš Švedijos, kad naciai 
Meksikoje. Konferenciją baigia čiulpti jau paskuti- 

AREŠTAVO 552 DRAFTO pasveikino prezidento Ca- nius Estijos, Latvijos ir Lie-

kiiris nors įvykis Kam iiOFR atrodo lapai n<= . . _
paprastas, nuostabus, net fa* baisus: jis to‘kių paklydimų.
įvykio nesupranta, jo bijosi ir pasakoda- ’ Bet kaip juos surado ir pataisė, kaip dar 
mas apie jį pagražina; pasakoja karščiuo-1ir šiandiefr tuo? paklydimus suranda ir pa- 
damasis. įsitikinęs. Kaip gi ne?! Juk ji? taiso? Tat yra žmogaus proto darbas. Tik 
tai matė. Gyvi ir karšti pasakojimai smar- jis vienas tegali tai padaryti, nes jis tikė j i- 
kiai veikia. Jais tiki. juos nuolat atsimena, nepasitiki. Tiktai jo padedami žmonės 
pasakoja kitiems, pridėdami ir pagražin- išmoko pastebėti, tyrinėti, įsigilinti į ista- 
dami. viską atjausdami. Jausmai, kaip biausių ir nesuprantamiausių reikalų esmę. 
mes žinome, visuomet trukdė ir trukdo tei- išnarplioti kiekvieną paslaptį, suprasti, 
singai suprasti ir bešališkai pasakoti, čia kas nesuprantama, pasiekti, kas nepasie- 
vienas, ten kita? mažmožis pridedamas kiama. Tuo budu visos negamtinės jėgos 
dažnai toks. kuris ištikrujų visai nėra bu- pasirodė visai nereikalingos. Be jų gamta 
vęs. Bet užtat kitos tikros įvykio smulkme- i liko daug aiškesnė, kaip su jomis, 

irisitrina ir vicoi ičnvLcfo n.jO,Vni;.! štai pavyzdžiai. kurie tai įrodo.

NUSIKALTĖL1U.
F.B.I. viršininkas Hoover 

—O kas daugiau pas tė-'Praneša, kad už išsisukinė-
vą girdėtis'

—Maike, aš atradau sek
lėtą, kaip žmogus gali gerai 
pragyventi be pinigų, tik 
įeikia aimobilą turėti.

—Gal tėvas pasakytum ir 
man tą “sekretą”?

Jimą nuo kariuomenės pa
reigų yra suimti 552 žmo
nės.

macho atstovą-, kuris pa
linkėjo laisviems vokie
čiams pasisekimo. Karo mi
nisteris Cardena- taipgi 
sveikino konferenciją. Jisai 
paieiškė, kad vokiečių tau
tos negalima maišyti su “na
cių gauja.” Vokiečių galvo
sena remiasi laisve. Iš viso

tuvos išteklių šaltinius.
Iš vi-ų trijų Pabalčio kra

štų mažiausia nukentėjusi 
Latvija, bet ir čia keliasde
šimts tūkstančių trobesių 
buvo sunaikinta ir daug kul
tūrinių nuostolių pridaryta.

Švedijos laikraščių kores
pondentai praneša, kad Lat
vijos miestų žmonės gyve
na pusbadžiu; maistas tenai 
parduodamas nustatytomis 
porcijomis, bet latviai gau
na tik trečdalį tu porcijų, ką 
gauna vokiečiai. Teismai 
baisiai žiaurus. Kur pirma 
už prasikaltimus žmonės

PRISTATĖ JAU PER
DAUG DIRBTUVIŲ. - vokiečių konferenciją svei- 
Dirbtuvių Amerikoje tieK kino 6 aukšti Meksikos val-

—Gal.u pasakyt, ale tu, jau pi įstatyta, kad karo dininkai._ ONA.
Maike. turi paribažyt. kad reikmenų gamyba pradėjo _____
niekam neišduosi. Įeiti mažyn. Perdaug me- OLANDIJA.

—Juk tėvas žinai, kad aš džiagos ir perdaug darbo _ __ ,
ne pliuškis. lanku suvartojama dirbtu- Deportavo 30,000 žydų.

—Aš nežinau, Maike, ar1 vėms~Matyti, šita medžiaga Plaxn.dlJ°->
tau tas skymas seksis, ar ne, ir (laibo rankos labai reika- ™ lo6,000 žydų. ^uo, to ,Uz. pia»inaiu.«.us Lionės
bet man sekasi. Matai, visas lirgos ginklams gaminti.i Rudavo baudžiami kalėji- 
svietas žino, kad aš esu star- '
sas vyčių vaisko generolas.
T aigi peieitą nedėldieni aš 
nuėjau pas vieną farmeiį ir 
išviiozijau, kad mano vais- 
kui reikia daug kiaušinių, 
ba vyčiai myli skrembel-

Dirbtuvių jau perdaug, to- M* k.'?2?c= mu. dabar viešai yra karia-
VVar' Production Board areštuoti, ir uždaryti į kon-dėl

įau sustabdė jų statybą.

DEPORTAVO 4,000 STU
DENTŲ.

Olandijos žinių agentūra

centracijos stovyklas. Iš 
Amsterdamo miesto depor
tuota visi 30,000 žydu.— 
ONA.

GRAIKIJA.
Partizanai suėmė 400 ita-

cgs. Sakau, aš nupirksiu iš , Anet a praneša, kad naciai 
tavęs visus kiaušinius, ale išgabeno dai bams į Vokieti- . ...
turi duoti man bent porą ją 43)00 Olandijos studen-Po visą Graikiją plinta 
tuzinų patrajyt, ar gerą turi ty. partizanų kova prieš oku-
Smoką. Jeigu vyčiams pa ___———jzrr.......... ~ pantus. Ties Grevena, vaka

mi.
Rygos gatvės purvinos, 

rašo “Aftontigningen” ko
respondentas. Miestą- smar
kiai apgriautas vokiečių ar
tilerijos ugnimi, kuomet jie 
bombardavo tenai rusus. 
Visi geresni restoranai Ry
goje esą atdari, bet latviai 
tenai neįleidžiami.

nos užsitrina ir visai išnyksta iš pasakoji-, 
mo. Pasakojimas nutolsta nuo tikrumos,' 
bet užtat geriau veikia klausytojus. Paga
liau visai jau nebesuseksi, kaip toli yra 
nuo tiesos nutolta. Taip palengva tiesa 
nyksta, o jos vietą užima prasimanymas— 
tai. ko visai nebuvo. Ir tat atsitinka, pa
lengvėle. nežymiai.

Bet svarbu, kad taip atsitinka, ir tad?., 
kada pasakoja ne melagis, bet priešingai, 
nuoširdžiausias ir teisingiausias žmogus.

II.
KAIP AKMENYS GIEDA IR KALBA?

Kalbančioji Egipto statula.
Už pusantro tūkstančio metu prieš Kris

taus gimimą buvo Egipte dideli? ir gražus 
miestas, kuris vadinosi “Šimtavarčiai Tė
bai.” Jo griuvėsiai ir šiandien tebėra. Iš tų

___________ ___ ___  griuvėsių, parašų juose Jr iš senovės knygų
ir nuoširdumas nekliudo tiesai virsti melu. "abma sužinoti, kokio čia miesto butą. Jis 

. buvo pastatytas didelės ir gražios Nilo
Kaip nesuprantamus dalykus aiškina Į upės krante.

dar nesuprantamesniais? kaip aprašo tą miestą anų laikų
Bet ir tuo nesibaigia; baimė taip pat ir žmogus, 

kiti jausmai padeda tikėti visokiomis nesą- “Plačia plyne tiesiasi Nilo paviršius, 
monėmis, žodžiu, padeda bet kuo tikėti. Kalnų grandinės, apglėbusios upę iš visų 
Kai žmogus bijo. kad ne laikas sampro pusių, prasiskiria ties Tėbai? ir duoda erd- 
tauti. Tuomet jis nustoja net savo protu, vės galingajai upei. Dešiniajame krante 
savo ausimis ir akimis tikėti. Matant ką už kalnų—negyva išdeginta dykuma, kuri 
baisu ar nuostabų, protas nustoja veikę?. | pasiekia Raudonąją jurą. Kairiajame 
Ivg pasislepia; išnyksta visi samprotavi- krante už kalnų—tokia pat dykuma. Egip- 
mai, išdulka iš atminties ankstyvesni pa- tenai sako. jog ji neturinti ribų. o už jos— 
stebėjimai. Bet kaip gi tad reikia aiškinti mirties valstybė.
ir suprasti tokie reiškiniai, kurie sužadina “Galinga šventoji Nilo upė teka tarp 
baimę ir stebėjimąsi? čia ateina pagalbon dviejų kalnų eilių. Kalnai lyg sienos užsto- 
tikėjimas slaptingomis negamtiškomis bu-1 ja ją nuo lekiamojo dykumos smėlio. Pa- 
tvbėmis, tas tikėjimas, kuris pasiliko nuo upyje gyvenimas verda. Pagal abu Nilo 
senelių ir prosenelių. i krantu tęsiasi derlingo? lygumos. Skais-

Štai. pavyzdžiui, žaibas ir griausmas.! čiame vandens pavii-šiuje pluduriuoja lo- 
Visi žinome, kaip perkūnija žmones įbai- tošo žiedai pakraščių švendrėse tukstan-

tiks. sakau, tai atsiųsim tro- KLAIDOS ATITAISYMAS rų Makedonijoj, graikai pa
ką ir užmokėsim gerą prai- “Keleivio” 16 num. Mo- triotai paėmė nelaisvėn 400 
są. Farmeriui net akys nu-1 terų Skyriuje, draugės B. italų kareivių , o Tesalijoj 
švito. Sako. kibą tave čia Gurskienės eilėse. “Chica- paimta 40 italų karabinie- 
Dievas atsiuntė. Raidavei. gos Feliksas,” formų laužy- rių. Kai kurias Graikijos 
Maike, pridėjo baksą kiau-1 tojas sumaišė eilutes. Ket-apylinkes partizanai turi 
žinių, užfundijo šnapsą ir virtam posme, trečioj eilu- pilnoj savo kontrolėj. Apie 
sako. nešk tuo- kiaušius sa- tėj. vietoj “Randa linksmą Olimpą ir Osą yra įsteigti 
vo vyčiams ir tegul paragau- caliunuką,” turėjo buti “Ra- net partizanų teismai. Par- 
na. Taigi šią sąvaitę, Maike. 1 ti sau tokių mergelių,” o tizanai dalija ir maistą tarp 
aš gyvenu ant šviežiu kiau- penktam posme, antroj eilu- daugiau suvargusių gyven
simu. O kai pabaigsiu, tai tėj. vietoj “Rasti sau tokių tojų. Anglų valdžia yra pri
eisiu pas kitą farmerj ir sa mergelių,” turėjo but “Ran- žadėjusi atlyginti grai 
kvsiu. kad mano vaiskas nu-‘da linksmą saliunuką.” kams 'įsus nuostolius jeigi

NORVEGIJA.
Sunkų* laikai burtinin

kams.—ONA praneša, kad 
nacių okupuotuose kraštuo
se net ir burtininkams grę
sia kalėjimas, jeigu jie išbu- 
ria kokiam “kvislingui” ne
palankią ateitį. Taip Norve
gijoj buvo areštuota viena 
burtininkė už tai. kad vieno 
“kvislingo” žmonai išbūrė, 
kad jos vyras turės mirti iš- 

jeigu trėmime.

do. Daugely kraštų perkūnija yra nuosta 
blausias ir baisiausias gamtos reiškinys. 
Prieš ją žmonės dreba. Bet ka? ji toki9

čiai paukščių ir žvėrių rado sau prieglaudą 
nuo karštųjų saulės spindulių... Laukuose 
veša javai: prie šulnių auga ūksmingo? či-

Tat paaiškėjo tik prieš keliasdešimt metų. natos; finiko palmės, rūpestingai prižiuri- 
Bet kaip žmonės aiškino sau perkūniją mos, auga vėsiais krūmais, 
anksčiau? Tarė, kad perkūniją padarau- Tėbų miestas išsiplėtė abiejose upės 
čios negamtinė? jėgos. Graikai sakė. kad pusėse? Galingi užtvarai ir pylimai saugoja
tą darąs dievas Zeus, senovės germanai.— 
kad dievas Toras, senovės Slavėnai,—kad 
dievas Perunas. senovės lietuviai.—kad 
dievas Perkūnas. Vėliau aiškino, kad pra
našas Elijas ugniniu vežimu po debesis va
žinėjąs; tatai galima dar matyti tam tik
ruose paveiksluose, kuriuos žmonės tebe
laiko iš senovės sienose pakabinę. Yra dar

miesto gatves ir rumus nuo potvinių. Dėsi 
niojoj pusėj į Rytus—faraonų būstine. 
Prie pat upės stovi didžiulės akmens dievo 
Amono šventyklos: anapus jų ligi pat kal
nų eina karalių ir didikų rūmai ii ūksmin
gosios gatvės, kur miestelenų namai susi
grūdę prie vienas kito. Gyvas ir margas 
judėjimas Tėbų gatvėse...

1
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Žinios iš Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

LIETUVOJE YRA DAUG 
RAUDONOJO TERORO 

AUKŲ.

Juos šelpia likę gyvi žmones

Nežiūrint kad Lietuva' 
žmonės kenčia jau antrą 
svetimą okupaciją, jie vb 
dėl to gausiai aukoja dau
giau suvargusiems savo bjo 
liams sušelpti. Štai, Savitar 
pinės Pagalbos Draugija, 
kuri susidarė vietoje vokie
čių uždaryto Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus, praneša, 
kad per vienerius metus 
Kauno gyventojai sudėjo 
labdarybės tikslams 373,- 
766 markes. Draugija iš su
rinktų aukų išdalijo pavar
gėliams 115,000 markių pi 
nigais; 29,000 markių išlei 
do pavargėlių valgyklai 
Kaune užlaikyti, o likusius 
pinigus perdavė Savitarpi
nės Pagalbos centrui, iš ku
rio šelpiami kitų Lietuvos 
miestų pavargėliai.. Pavar 
geliai susideda iš senių, su
žeistųjų. našlių ir našlaičių. 
Reikia žinoti, kad Lietuvo
je labai daug raudonojo te 
ro»o aukų. Tai daugiausia 
našlės ir našlaičiai, kurių 
tėvus bolševikai išžudė arba 
išgabeno Į Sibyrą.

Lietuvos žmonėms raudo
nas teroras tiek žiaurus, kad 
jie minėjo net išsiliuosavi- 
mo sukakti, kai suėjo metai 
nuo bolševikų iš Lietuvos 
išvijimo. Tų sukaktuvių pro
ga visoje Lietuvoje buvo 
surinkta aukų 280,000 mar
kių, kurios.skiriamos sukilę 
liams invalidams ir žuvusių
jų sukilėlių šeimynoms šelp 
ti; Panevėžio mieste ir. ap
skrityje per vieną dieną su
rinkta 35.000 markių moks
leivių šelpimo fondui; sa 
vaime nedideliame Alytaus 
mieste vieną dieną surinkta 
per 10.000 markių; Lietu
vos Tabako Pramonės ben
drovės Kauno skyriaus tar
nautojai sudėjo aukų 450 
markiu ir tt.

OKUPANTAI TRUKDO 
ŠVIETIMĄ LIETUVOJE.

Nesenai vokiečių komisa
ras paskelbė įsakymą, ku- 
iuo pertvarkomas mokslas 
ietuvoje ir kitose Pabalčio 

valstybėse. Pradžios mokyk- 
ai nustatomas 7 metų lai
kas, o vidurinėms mokyk-j 
oms (gimnazijoms)—4 me- 
ų. taip kaip Amerikoje. Ta
kiau įsakyme pasakyta, kad; 
‘dėl mokytojų stokos” šis 
sakymas kol kas Lietuvoje 
nevykdomas. Norint įstoti į 
universitetą ar pradedant 
mokytis amato, reikia dar 
privalomai lankyti 2 ar trijų i 
metų amatų mokyklas. Laik- į 
raščiai komentaruose pa- i 
brėžia, kad šio įsakymo tik
slas esąs skatinti jaunimą’ 
3iti į praktinio pobūdžio 
mokyklas.

Šis įstatymas dar kartą 
irodo vokiečių tikslus: Pa-i 
baltijo jaunimui norima už-; 
kirsti kelią į humanitariniu/ 
mokslus, o į jį siekiama ge- j 
liausiu atveju išmokyti 
amato ar šiaip praktinės j 
profesijos. Visa kita turi bu- 
ti palikta “valdovų” tautai.

Kai dėl pastabos, kad 
Lietuvoje stinga mokytojų, 
‘ai tenka pastebėti, jog bol
ševikų okupacijos metu iš

VISAS ŽYDU TURTAS 
ATIMAMAS VOKIETI

JOS VALSTYBEI.

“Kauener Zeitung” rašo, 
kad vokiečių okupacinės į- 
staigos Lietuvoje dar kartą 
pratęsusius terminą žydų 
turtui užregistruoti.

Iš laikraščio išvadžiojimų

Istorinis Susitikimas Afrikoje. _ ... .. ' PAJIEŠKOJIMAI

šių metų balandžio 7 d. tarp Gabes ir Gafsos, šiaurės Afrikoj, pirmu kartu Aštuntoji Britų Armija susitiko su Amerikos armijos patruliais. Tuojau po to anglai ir amerikiečiai pradėjo bendromis spėkomis lupti bėgančią Rommelio armiją. Nuo to laiko iki šiol buvo paimta nnelaisvėn apie 175,000 fašistų.
RUDAS OKUPANTAS TOKS PAT PLĖ 

ŠI KAS KAIP IR RAUDONAS.
RUDAS OKUPANTAS 
TOKS PAT PLĖŠIKAS 
KAIP IR RAUDONAS.

tikrųjų buvo išgabenta į Si- Šveicarų laikraštis apie na
byrą apie 10 nuošimčių lie
tuvių pradžios mokyklų mo
kytojų; jie pasirodė atspa- . . amalas “TVrriausi, taigi ir Pavojingiausi i ^carų z^las Der
bolševikinei demagogijai iri-u ilgą straip?
propagandai. Tačiau jeigu
vokiečių komisaras moty

cių plėšrumą Pabalčio 
kraštuose.

, L. R. DRAUGIJOS PRA- 
Į KALBŲ MARŠRUTAS.

Lietuvai Remti Draugija 
rengia eilę prakalbų Bosto
no apylinkėj. Kalbės Juozas atsišaukti šiuo adresu:
Tysliava, “Vienybės” re- Endee aS“
('aktorius iš Brooklyno. ----------------------

Aš, Mary Maurus, po tėvais Mari-. 
I Cambridge’uje prakalbos Kazlauskaitė, iš Alvito, Suval-

• i -- no j*__ ~ ku krašto, pajieškau savo brolio v in-įvyks gegužes 23 dieną, * - • •
2:30 vai. popiet. Lietuvių 
Kliubo salėj, 823 Main st.

Norwoode tas pats kalbė 
tojas kalbės 7 valandą va
karo, tą patį nedėldienį.
Lietuvių salėj, 13 St. George 
ave.

Butų" gerai, kad Gardne- 
įio, Atholio ir Nashua.
N. H„ lietuviai pasistengtų 
nurengti prakalbas ir savo 
kolonijose. Reikėtų visur 
kurti Lietuvai Remti Drau 
gijos skyrius, nes reikia or 
ganizuoti pašalpą Lietuvos 
žmonėms.

Prakalbų malšintą veda 
John Tuinila, 540 E. Se- 
venth street, South Boston,
Mass. Pas jį reikia ir kreip
tis dėl prakalbų surengimo.

Pajieškau Jurgio Shereikio in Onos 
Sncškuvienės; kitąsyk gyveno Chi
cagoj, dabar nežinau kur. Meldžiu 

(21)
Bauža,

Bristol, Ct.

co Kazlausko. Mielas broli, jei dar 
gyvas, prašau atsišaukti. Mano ad
resas toks. Mary Maurus, (21) 

1519 So. 2nd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Igno Pavilonio ir Petro 
Pavilonio, kilusių iš Kelmanonių kai
mo, Alytaus apskričio, ir Antano 
Karpavičiaus, iš Kavoiiuna kai-, 
mo, Ūdros valsčiaus. Turiu svarbų 
reikalų, prašau atsišaukti. (22)

Antanas Karpavičius,
956 St. Luke Rd.,

Wmdsor, Ont., Canada.

Aš, Petronėlė Skujienė, pajieškau 
savo vyro Maiko Skuya, lietuviškai 
Mateušo Skujos. kilusio iš Kauno 
rėdybos. Jis paliko mane su 7 ma
žais vaikeliais. 1929 metais jis gy
veno Chicagos Bridgeporte, o nuo' 
1933 metų neturiu apie jį jokios ži
nios. Kas apie jj žinot, malonėkit 
man pranešti, ar jis gyvas ar ne— 
gausite $5 dovanų.

Petronėlė Skujienė,
721 Falor ave., Sioux City. la.

APSIVEDIMAI.

Autorius primena, kad 
sovietai dar 1939 m. vasarą

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Semkinui. — Tamstos 
laišką nuo Massachusetts

reikalavo iš anglų ir francu- gubernatoriaus gavom. Per
zų jiems užleisti Pabalčio 

Į priešingai kitų okupuotų valstybes. Jie to tikslo pa- 
; kraštų gyventojams, šiame siekė per susitarimą su vo- 
kare patyrė jau ne vieną, į kiečiais, bet britai nesutiko, 
bet dvi okupacijas — vieną kaip pareiškė tuometinis 

užsienių reikalų ministeris

nį, ėjusį per du numeriu.
. apie nacių piėšiumą Pabal

čio kraštuose, Kuriuo; pir

rusų. antrą vokiečių — ir 
negali pasakyti, kad viena 
tų nelaimių butų mažesnė 
už kitą.

Tokioj laisvoj šaly kaip 
Šveicarija,
aiškinti, kad svetima oku

Pajieškau gyvenimui draugės apia 
50 metų amžiaus, kad turėtų nuosa
vą ūkį. Geistina iš Michžgano valsti
jos. Aš esu ant takių dirbęs. Dabar 
dirbu karo pramonėj. Esu drūtas ir 
gerai atrodau, laisvas. Jei kuriai ūki
ninkei reikalingas gyvenimo draugas, 
teparašo man. Daugiau paaiškinsiu 
apie save, laišku. Atsakymą duosiu 
tik ant rimtų laiškų.

Mr. S. J. K.. *•
5772 Trenton st., Detroit, Mich.duosim jį buvusiam Massa

chusetts sveikatos komisijo- 
nieriui D-rui Jakmauh, ku
ris yra artimas musų kaimy
nas ir geras draugas. Nuo 
savęs tariam ačiū už tams
tos pastangas.

Chas. Puodžiui. — Mums 
neteko girdėti, kad 
nuėstų obelaičių šaknis. 
Mes esam linkę manyti, kad 
tamsta turi reikalo su kito
kiais kenkėjais, bet nežino
dami su kokiais, mes negali
me duoti jokio patarimo.

S. Mickevičiui. — Taip, 
kunigai privalo mokėti pa
jamų mokesnį ( income tax) 
už savo asmeniškas paja
mas. Tik bažnyčios nemoka 
valdžiai mokesnio.

V. V. Yogai. — Ačiū už 
rašinėlį Lietuvos laisvės 
klausimu, bet laikraštin jo 
nedėsime, nes turim jau ki
tą lygiai tuo pačiu klausimu. 
Anas buvo gautas anksčiau 
ir jau paduotas statyti.

S. C.—Tamstos reikalas 
painus ir mes nesiimam jį 
spręsti. Tamstai butų ge
riausia pasitarti apie tai su 
-ąžiningu vietiniu advoka
tu. Patartume kreiptis į adv

Pajieškau merginos arba našlės 
nesenesnės kaip 38 metų, kad butų 
Amerikoj užaugusi ir gerai vartotų 
anglų kalbą. Aš esu Amerikoj augęs, 
40 metų amžiaus. Mergina turi my
lėt gyventi ant .ūkės ir taipgi mylėti 
vaikus. Paul Simon, (22)

R. F. D. 4, Lapeer, Mich.

Pajieškau gyvenimui draugės, pus
amžės moteries, kad butų laisvų pa- 

DelėS žiuru. Prašau su pirmu laišku pri- 
* siųsti atvaizdą. Platesnių žinių su

teiksiu laišku. A. Žilius, (22)
4120 Lovett ave., Detroit, Mich.

lordas Halifaxas, nusidėti 
savo garbei ir pardavinėti 
tai, kas jiems nepriklauso.

netenka daugi, JoIiaU. autorius, Past?biJ 
svetima „k,,. ka5> anglų tarpe, deja, eme 

reikštis tam tikros sroves supacija reiškia nelaimę. Švei- o* rr j z- • ~leidimu, carai gerai tatai supranta. Ir. Stafford Cr.ppsu pne
todėl iie mano kad Pahal- ^kyje.

vuoja negalėjimą įvykdyti
jo sumanytosios mokyklų m,a’._ , ... , . . .Areforaos vien tik moksli Plese ‘uudumejt okupantai, .todėl jie mano 
stoka, tai priežasčių ištik- Straipsnis pavadintas: ĮCio tautos taip pat nesutiks

su Hitlerio kurios pradėjo pa
taikauti sovietams jų pasi
kėsinimuose prieš Pabalčio

į-ujų reikia jieškoti Wtur: ‘Didžioji ^Biitsuiija, Sovietm - 4 laisves ■laisvę- Sonetų Rusija dar
tame pat lietuvi, a Pato^Ua^t- T k nenSuu- :1?.20.?!'- taikos.įtartyse ®
atsparume pnes naujus oku- rnA-< z.urnaio reaahcna ur-, »
oantus! Mat, daugelis mo
kytojų yra nepriimtini vo
kiečiams, tad jie turėjo iš

mas." zumaio renaKCija «e-į , _ 
da prie jo šitokią savo Pa~j 
stabą:

“Jeigu mes šiame štraips-
avo tiesioginio darbo pasi- nyje iškeliame tą klausimą, 

traukti ir jieškoti užsiėmi- tai todėl, jog nūnai Pabal- 
mo kitur. čio tautos, po pusantrų metų

Be to. vokiečių komisaras vokiečių okupacijos, stovi 
isakė beveik dvygubai pa- akivaizdoje likimo, kuns

tizačrejo T'auanrjo, oet po
Straipsnio .pradžioje pri- 20 met« . v‘‘*« £murt.u oku- 

menama, kaS 1941 metų P?v«- S1"“.
rudenį Sovietų Rusijos am- vletP «rateeinnis re'kalav’' 
basadorius Londone Alian- mu.s- okupan
tų konferencijoje iškilmių-įr,M ? k“d Sovietų Rusi- 
gai pareiškė, jog sovietai ^a P° budu susilpnėjo, o ne
prisiima kaipo privalomus j „
Atlanto Čarterio nuostatus.' Rokai mes Europos pei-

Moterys ir merginos, ar žinot, ka<v 
žmogaus gyvenime būna toks atsiti* 
kimas, apie kurį niekad nepagalvo£ 
jat. Jaunas ar senas, mokytas ar 
turtingas, gražus ar ne, karui pasi
baigus kiekvienas gailėsis, kad buvt • 
neapsivedęs. Man labai reikalinga)} 
protinga moteris padėt gyventi. Ra-; 
šant galit prisiųst atvaizdą. Amžiaus - 
—30 iki 50; svorio—120 iki 100. *i 

1Rd. 2,
UV4'*/

Van lJykę, Mich.

Parsiduoda Namas ir 
2 akrai žemės.

Namas 2 šeimynom, gera banė, 2 
akrai žemės, gera vieta vištų bizniui. 
Kas norit platesnių žinių, klauskit 
laišku. S. L'ždavinis. (23)
50 Silver st., Haverhill, Mass.

kelti mokestį už mokslų, jas verčia vis primygtiniau *™> carteno "““^tvarkytoj,” šiuo metų ne- 
kad biednesni tėvai negalė-jsauktis pasaulio “ SK stinga, tačiau prof. Renne

kad kaip ir kitos, neša sunkią
tų leisti savo vaikų į 
kyklas. Iš visko aišku, 
okupantams rupi trukdyti naštą, kurią joms uždeda
švietimą Lietuvoje. kariuomenės okupacija; ta-

išsižada savo ligšiolinių po
litikos metodų' ir pasižada 
vadovautis europiniais tei
sės nuostatais. Tačiau ne-

čiau tuo reikalas dar nesi-j^^113 Poškėjo, kad sovie- 
baigia: Vokiečiai jau dabar l^31 neatsisako ,nuo savo pre- 
neleidžia susidaryti iliuzijų.įtenzijų į Pabaltį, kuiį jie

I
JiI
J ALEXANDER’S 
1 CASTILE OLIVE OIL

TIKRAI GERI 
PREPARATAIno projektai, paskelbti 

“Collier’s Magazine” paro
do. iki kokių niekų nušne
kama ir kokie neišmanėliai 
išplaukia į paviršių.

Baigdamas savo straips- 
autorius prieina išvadą, 

ir teisėtu-

JSAKĖ sumažinti
Lietuviu kalba leidžia-'^ Pabalti jis naujojoje jų: okupavo. sulaužydami su- y^d^tikra * taika 
Lietuvių kalba leidžia no kar_ at£rautll tartis. Tuo budu sovietai veljkad AFa taiRamatyti, kad žydų turto lig-!miems laikraščiams Lietu- j santvarkoje po karo atgautųv . .„varankiškuma o iuo ma ' nusižengia Atlanto Čarterio ™as įsiviešpataus tiktai tuo-

siol teuzregistruota tik voje įsakyta sumažinti vie- j v;!: dėsniams. met, kai Sovietų Rusija bus
menka dalis.” Todėl laik
raštis grasina “sunkiausio
mis
mis. Žodis žodin rašo;
“Anksčiau žydams priklau
sęs turtas konfiskuotas Vo- žinti. 
kietijos reicho naudai. Kas 
tokį turtą pasisavina, tas *Alinv—. 
bus apkaltintas sunkiu rei- ŠAUDYTI 3 
cho apgavimu.” Visas žydų “Kauener Zeitung

JSHAMPOO

! padarytas is tikro
jo Castile muilo.

| U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso- 
• kius kitus nešvaru- 
! mus ir sustiprina 
Į odą. 50c. už bonką.

ALEXANDER’S HAIR
. REFRESHING TONIC
| Aliejų ir Oda Gydančiu Vaistu
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
I plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
J 50 centų už bonką.
i Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
I čiam per Pasta į visas dalis Su- 
• vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Gugį. Jo adresą galit rasti ’ 
Telefono knygoj.

Klimui Chirui. — Paštas 
praneša mums. kad negali 
pristatyti tamstai “Kelei
vio,” kuris buvo adresuoja
mas: “Island st., Uxbridge. 
Mass.” Sako. laiškanešis ne
gali tamstos surasti, pataria 
laikraštį sulaikyti ir todėl 
mes jį sulaikom, iki tamsta 
priduosi tikresnį savo ad
resą.

dėsniams. .
Atpasakojęs, kokiomis ap- priversta gerbti Atlanto

iinkybėmis bolševikai oku- Čarterį. Jeigu Anglija nusi-
ia nlanuoia Pabalti io kraš-iPavo Pabalti ir kokiomis dėtų laisvo tautų apsispren- 
ja planuoja rabaiujo Kras aDg-avvQtėmi< iie suklastavo dimo dėsniams, tai Europai 'tus kolonizuoti vokiečiais ir apgavystėmis jie suKia. tavu v;pn;ntelė viltis 4™-
kitais o-ei-maniškais sraiva- tautli va!lJb Der Auf‘ ų vienintele viltis Ame-Inri Pav «Aetui 1940 1941 'bau” autorius pažymi, kad rikos Jungtinėse Valstijose, 
iais. rav. sovietą 1. 4 ) IMI tautos nenustoio{Rytu Europos tautas turi tametais ‘nacionalizuoti’ tur-'faDa.lcl? nenu.iojo i ;r . • J ‘

nu trečdaliu savo formatą!*™ nepriklausomybę. Visi 
arba puslapių skaičių. Tai^0?*™31 kalba “taį kad

(t. y. mirties) bausmė- esą reikalinga dėl to, kad 
popieros stinga. Tačiaus vo
kiečiu laikraščiai nesuma-

vokiečiu Rvtu administraci-

KARALIAUČIUJE SU- merais nacionalizuoti ‘ur---ę-į-r 'r; žj ,ei re;kaiauti Atlan-
LIETUVIAI, tai, užuot juos grąžinus tei- iKOVOJbL.1os uz savo lai.vę n » neiškrainvto tai-Isėtiems savininkams, kon-ĮftJofa^

turtas “automatiškai” pėrė- kad -Karaliaučiaus ypatin- kas ju laukia vokiškoje tos tautos.
jęs reicho nuosavybėn. gasis teismas nuteisė mirti naudai, vokiečiu temnnolo- «nauk)jo:e santvarkoje ” --------------------- TT------------

, . ... ? liPtnvhic- Tiinya Knhiliii gija nebepnpazjsta Pabal-_nįu ?J°Je saniyarKoje Farma Parsiduoda
Kauno laikraščiuose pa- Lačinska^ ir Alek syventojų jiems priklau- Pabalčio tautos tun atgauti, akmenų

skelbta, kad vokiečiu komi- MarJvną Lacmską n Alek- uki * įvininkais 0 kaip ir kitos okupuotos tau- b-^a aup™s.\r7 mišk.; 5 kamblį
sąrąs nubaudęs 20 lietuviu s?ndią Jucį. Jie bur ę apkal- • >val(jJtoįajs • tos, savo valstybinę nepri- >„«. ?)vuiiai u ,rankai,
užtai, kad jil pardavinėjį tinti ginkluotu apiplėšimu. ‘'kta klausomybę kaip tai garan-,*«' "■'•=£; RK‘™ 0 iže,
mairio produktus žydams ^k!n.tu .K^‘Pe.dos į tuoja Atlanto Čarteris. '
Kai kurie lietuviai nebausti Svarbiausias lipdymas pnes įu bu^ einama r to au. sa- ------
už rvšiu nalaikvma Jucį buvę; tas, jog buvę įsi- io žurnalo redakcija, tai;
įuo'e' uždaiv’ai's Ivdais^tr tikinta, kad viename iš api- lietuvių, latviu ir estų tau-,

- • • 1 • ‘ ' • plėšimu turėjęs ir jis daly- tos bus visai išstumtos iš sa-uz taipminkavima persiun- “ j^
piutm laičln,Q vauti. nes“tokio pavogtų V o žemiu, kurias jie dirbo

JĮ___ ___ daiktų kiekio vienas žmo- tukstanciu; metų. I K
Sarątoga, N. Y.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

NORI ATŽYMĖTI DA
RIAUS-GIRĖNO ŽYGI.

Lietuvoje yra Dariaus- 
Girėno komitetas, kuris ne
senai nutarė atžymėti tų

gus negalėjo panešti. Šveicarų žurnalas mano, 
kad Pabalčio tautoms šian
dien yra tik viena viltis, tai 
aliantų laimėjimas. Alian
tams karą laimėjus, laimės 
ir Atlanto Čarteris. kuris ga

joms laisvę, ne- 
ir demokra-

NEPRIPAŽYSTA MA
ŽOMS TAUTOMS 

LYGYBĖS.
Kažkoks prof. Pfeffer i

dviejų karžygių skridimą užsienio vokiečių instituto rantuoja 
grožinėj Lietuvos literaturo prie Berlyno universiteto priklausomybę 
je. Tuo tikslu Komitetas pa- skaitė Kaune paskaitą, ku-itija. 
skelbė konkursą parašyti: rioje tarp kita ko pareiškė. žurnalo redakcija pažy
mi) Legendarinę pasaką kad “naujoje Europoje” į mi. kad Sovietų Rusija nela-
apie Dariaus-Girėno žygį; mažos os tautos turėsiančios bai nori Atlanto Čarteriui 
(2) 45 minučių radijo vai- taktai “laipsniuotą suvere-i pritarti. Rusija norėtų iš 
dinimui tekstą tema: “Da- rūmą.” “Tvarką palaikan-[naujo tas tautas pasiglemžt. 
riaus-Girėno skridimas per čios” tautos turėsiančios žurnalo redakcija pažy- 
Atlantą.’’ vadovauti. mi kad Pabalčio tautom,1

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.

Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), 16.00. Chicagoje ir Europoje—|8-O0. 
Money Orderį ar čekį siųskite:

‘NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Sutipaiinitnui kopiją pasiąsitM

aras

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTF ST., 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Rcad, 
Soutfc Boston, Masa. TeL SOUth Boston 2271.
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Moterims Pasiskaityt
Namie Darytos Moterų Kepures

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

PAŽIURĖJUS Į SAVE.
Nežinau kodėl, gal užtai 

kad jos liemuo du colius 
plonesnis už manaji, o gal 
kad ji laisva—be vaikų —tu 
ją daugiau šokini už mane.
O gal kad ji svetima... Neži
nau kodėl. Bet tas mane la
bai erzina. Tiesa, mane šo
kina kiti, bet kodėl ne tu?
Tu mane tik retkarčiais pa
matai. Kas atsitiko? Aš ir 
vaikai pašokam. sueinant Į 
krūvą, pakalbam, o tu kaip 
svetimas... Šiandien tu ne 
mano vyras, ne mano vaikų 
tėvas...

Aš nerodau piktumo, užsi
gavimo, bet širdį man dras
ko neramumas, susigrauži
mas. Rodos, kokios tai šak
nys raujasi iš širdies... Griū
va taip susistovėję pamatai.
Su kitais šokant akys klai
džioja. jieško tavęs... Ranka 
kitų paspausta dreba silp
nybe—aš tavęs neišlaikau...
Tu mane paliksi... Tu mane 
paliksi...

Važiuojant namo abu ty
lim. Tik vaikams nuėjus 
gulti aš ilgiau neiškentus 
klausiu, kame dalykas. Ko
dėl tu taip elgiesi. Tu lėtai 
galvą kiek pakeli. Rodos, 
neįvertini mano klausimą— 
man taip svarbaus klausi
mo. ‘‘Koks čia pažemini
mas, jei nešoki su savo mo
terimi. Ji geriau šoka už ta
ve.”

“Ji geriau šoka... Ji ge
riau... Dieve, mano...”

Rodos, pagriebus ką duo
tum į galvą. “Ji geriau šo
ka... Kaip tu drįsti man tai 
sakyti? Man niekas to ne
pasakė. Kiek laiko atgal aš 
tau geriausia šokau. Dabar 
jau aš nemoku šokti... Tu 
manęs jau nemyli... Vai
kams būnant mažiems tu 
manęs nepaleisdavai ant sa
lių, o dabar... Tu manęs jau 
nemyli...”

Aš užbaigiu su baime. Tu 
pakeli galvą tik tiek. kad 
pamatyti mano veidą slap
tai. Aš drebančia širdim lau
kiu, ką tu sakysi.

Tu patenkintai ištari kaip 
ir klausdamas manęs: “Ne
myliu? Ar tai jau man ne- kuotUs

jau, kad tu pergyventum
vieną dieną ką aš per metus 
gyvenu... Dabar matai kiek 
aš esu kentėjęs...”

“Brangusis, dovanok man, 
dovanok... aš bučiuoju tavo 
veidus...” Ona Pucetaitė.

PAGALVIUS GALIMA IŠ
SKALBTI NEIŠIMANT 

PLUNKSNŲ.
Pagalvių inpilai dažnai 

susiteršia nuo prakaito ir il
go vartojimo. Kartais ant jų 
gulėjo ligonis, sergantis už
krečiama liga, todėl yra 
faug sanitariškiau ir šva- 
iau netik užvalkalai per

mainys, bet ir inpilai su 
plunksnomis išvalyti. Žino
ma, pagalvius \ isuomet ga
lima duot išvalyti tam tik
roms skalbykloms, bet gali
ma gerai išskalbti ir namie- 
je be didelio vargo. Ir tai 
talima padaryti neišėmus 
; iunksnų iš inpilų, bet kar
tu visą pagalvį išvalyti. Rei- 
kia pripilti didelį ceberį šil
to. bet ne karšto vandens, 
pridėti muilo miltelių (soap 
flakes) ir gerai rankom iš
plakti, kad putotų. Įdėjus 
pagalvį įeikia kilnoti ir ge
rai rankomis išmankvti. Pa 
-kui keliuose šiltuose vande
nyse gerai išplovus reikia 
padžiauti lauke ant saulės ir 
vėjo. Kaip išdžius, pagal
viai bus švarus ir minkšti.

Jei kartais nuo ilgo varto
jimo pagalvių inpilai yra 
labai suteršti, tai tąsyk bus 
geriau plunksnas išpilti ir 
vien tik inpilus su mašina 
arba ant lentos gerai ištrin-; 
ti. Jei inpilai labai seni ir 
nešvarus, tai jau geriau 
plunksnas Į naujus inpilus 
perpilti.

APIE VALGIUS.
KRIENŲ SOSAS.

I puodukas Smetonos.
1 šaukštas tarkuotų krienų.
2 šaukštai citrinos sunkos . 
Druskos ir pipirų.
Smetoną reikia išplakt, koi

sutirštės; tuomet sudėti tar- 
krienus ir, gerai mai-

galima su kitom pašokti? Ji supilti iš valios, po kelis 
Šoka, ir tiek. Mudu SU- citrinos sunką; ant galo

taikom. J sudėt druska ir pipirus. Pasta-Sutaikot . i-Sutaikot...” 
aš surinku. “Gerai, eik pas 
ją. Aš vaikus pasiėmus einu 
pas mamą. Aš juos prižiū
rėsiu...” Ir verkdama bėgu 
savo kambarin. Greitai pra
dedu rubus mesti į bagažus. 
“Su juo man gyvenimo nė
ra...”

“Pasižiūrėk į save...” 
Mintis kaip žaibas perskelia 
mano galvą. Šviesa akis ati
daro... Mano rankos pilnos 
rūbų nukrinta ant kelių ir aš 
klūpodama prie bagažo, ro
dos, apmirštu. “Ką jis blo
go padarė? Jis pašoko su 
kitom kaip ir aš pašoku su 
kitais. Kelios dienos atgal 
mane Vincas pabučiavo... 
Jurgis rašo meiliu= laiškus... 
Aš neprašau kad jis sustotų, 
bet padykusios moteries žo
džiais prašau — Mylėk, my
lėk mane... Mylėkit visi... 
Aš suvaržyta turiu tylėt... 
Kas kaltas—aš ar jis?...

Aš nusišypsojau. .Jis stovi 
duryse. Aš dar klupau prie 
bagažo. Jojo veidas baltas, 
akys baimės pilnos.

“Nepalik manęs...” aš 
meldžiu. “Aš be tavęs nega
liu gyventi. Tu ir vaikai, 
tai viskas, ką aš turiu. Jus 
mano gyvenimas... Leisk 
man jus turėti—gyventi...”

Aš ir vėl nusišypsau. “Ne
paliksiu... Pasižiurėjus į sa
ve pamačiau, kad jis

tyt i šaldytuvą, kad gerai atšal-

IRGI PATRIOTĖ...

nekaltas...” 
“Aš žinau.

aš viską žinau.

Šiame vaizdely yra parodyti trys namie darytų kepurių pavyzdžiai. Visoms moterims 
vertu pasimokinti siuvimo, mezgimo ir skrybėlių darymo. Tokiu darbelių lengvai gali
ma išmokti vakariniuose kursuose, kurie būna duodami nemokamai mokyklose beveik 
kiekviename mieiste.

“Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
sius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanų.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. 
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to

kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.

štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
si ną aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ...................................... 10c.

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- L'iife ir sTRAIPSNIAI 

,nus prastoj savo arkoi sutalpinti? »lKAIr»IvlAl.
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai .
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- BIBLIJA SAT I ROJĘ. 
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti joki* kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo Įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigu argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................. 25c.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina__ _ 25c.

tų. šis sosas labai gerai tinka 
užpilti ant tomeičių ir duoti 
prie karštos kiaulienos, kumpio 
ar žuvies.

SRIUBA Iš KEPENŲ 
(JAKNŲ).

1% svaro kepenų.
3 riekutės rūkytų lašinių.
6 svogūnai.6 mažos morkvos.6 mažos bulvės.
1 puodukas kenuotų tomačių. 
3 puodukai vandens.
Druskos ir pipiru.
Viską reikia smulkiai

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyru?. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina__ _ 50c.
Audeklo apdaruose .................... 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

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-
till, VaiKU auklėjimas, Visokį nas katalikas ir socialistas. Parašė - - - E. Vandervelde, vertė Vardunas.

Kaina ................................................ 10c.

NEVALGYKIT RUBAR
BO LAPŲ- 'patarimai ir pamokinimai.

Agrikultūros Repartamen- Apatiškumų ir bereikalingų 
tas ispėja moteris, kad ver- llz>1Puolitnų ant kitų asme-
donr mburhu n rl5.fi lann nerašykite. nes tas ne- eilių ir dainų. Daug gražių, spaivuo-
(lant ruoaroą necietl lapų. .-i Piltu m-imotiL-Aci0) paveikslų. Pop?era gera ir spaudaRubarbo kotai geras daik- V Eilių, jei giamatiko. - parašė j. b. Smeistorius, 221
tas. bet jo lapuose yra daug £ 1 lm
oksalines rūgšties, nuo ku- ri JIririSriri nėLKO REIKIA SMOGUI
.uos galima apsirgti. Rubar- J““ 11 ~ rFRT ip vucyt'*vime savo archyve. Daugu- gert ir valgu.
bO kOtUOSe tOS rUgStieS . . p-ra. Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

ma JU, nors ir įsreKnia gra nonsj( atšaus nepagalvojęs žmogus.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių

nėra.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

zias mintis, 
ka.

Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos 
k-ygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
č'ais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina ____ $1.00

EUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo- 
n -s gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai Įdomus ir pamokinantis
s .aitym.as. Kaina ......................... 25c

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuc 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė- 
k'-s vedė kova 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 
bavo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
a.steigtos nepriklausomos Lietuvos 
ribežius ir kaip šalis yra padalyta į 
aoskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res- 
p :blika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai; Steigiamojo Seimo nuta- 
r mai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
n ušių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
k lyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
ii vidaus. Kaina ......................... $1.00

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

gi Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
j< telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiski straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
Spaudai netin- Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio DANGŲ IR PRAGARĄ.

■ JmrtO’na cilr'cf*' *’ Tr Jolbn įrinnucžmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos,

druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi-

I Klausimai• Ar vi«OR skai-' - • -• • mus suprasi tiktai iš šios knygutės,
suka- JViaUUmaS. AT W Kdl j^a(| uzsisenejusia- Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

poti ir sudėjus puodan lėtai vi-;tytojos gali rašyti į Moterų žol-s dėmes skalbiamu SVEIKATA
i įkyriu ką tik nori? Gal yra , reikia dėmė o-erai * ,!flirtai IroKnc arinktn' kn dp<mų. 1 eihia (leme gerdi Arba tiesus ir trumpas kelias > ___________. __________________
,UKldl KtfLO-. J-dnilftlUa. nu- jtįĮĮ-jpĮj malesu ir palaukus sveikatą. Pamatinės žinios iš anato- tautiškos, humoristiškos ir laisvama
irios rašinėja, O kitų nepri- ri . valandų gerai iš .ir.hygieno?l Su- niškos. Visosį skambios, visos, geros
I- , , • -i .neįiatą \dldllUU geidi - taisė Dr. A. L. Graiciunas, Chicago, Tinka visokiems apvaiksciojimams,imat. Mar. labai Įdomu pjautj 0 dėmė visai pra- nrtisn n;.. 339 pusi. Drūtuose
^^aitvti, visokias mintis ir įvks šviežiai suteršti žole aud,mo apdaruose’ Ka,na 8250 
diskusijas, arba kodėl poros ffrabužiai gaĮįma išvalyti al- MATERIALISTIŠKAS 

i nesugyvena, apie moterų ^ohob;um ' ISTORIJOS SUPRATIMAS.
i “gud taimus, vyrų nusi- ______ ši knygelė aiškina proletariato fi-
aknndimiK; ir tt A P P r-. , • i , lizofijos'mokslą. Jei nori žinoti, kas..unuilIllC' ii ii. r. r. Sakoma, jog malevotos gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

! Atsakymas; Visos sk^itv. ™nn« virtuvėle labai lentr- g®? taj perskaityk š.tą PAPARČIO ŽIEDAS.
tojos gali rašyti ką tik

rinti apie pusantros valandos.

BROLIUS IŠDAINAVO.
Susirinkę broliai, 
susikvietę seses, 
šilui sudainavo 
kloniu dainas drąsią?.
Kaime gę?o diena, 
ošęs rimo šilas— 
jauni susirinkę 
drumsti ryžos tylą.

ĮVAIRUS PATARIMAI.

baliams, koncertams ir tt. Antra 
gerinta laida. Kaina .....................

Sakoma, jog
3kaity- sienos virtuvėje labai leng- SiZS?“ kSJ. 

tik nori. vai nusivalo šitokiu budu: jantiems darbininkams neapkai-

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

nuojama. Kaina ........................... 25c.

Šita aktorka sakosi esanti di- 
visai dėlė patriotė, nes Įsirašė armi- j 

jon kad galėtų palinksminti ka
tu atsidusti, reivius. rodydama jiems savo 
Aš tik nore- kojas.

Apdainavo žirgą, 
sesių žalia? rūta?, 
pagodbjb dalią, 
kad geresnė butų.

Tyfoj gimtų klonių 
lūšnos nealsavo, 
kai jaunieji pynė 
sutartines savo.

Sudainavo broliai 
gimtuos tėvų kloniuos, 
pritarė ir sesės 
posmams jų maloniem?.
Dainos—ne vylyčios, 
kas čia blogo butų, 
jei apgiedi dalią 
savo arba rūtų?

Šilui gailiai ošiant, 
karčiai rėžo širdį— 
džiaugtis tik reikėtų 
jautrias dainas girdint.
Juodi krankliai snaudžia 
artimoj paraistėj— 
jautrias dainas girdint, 
jųjų širdys kaista...
Kad virpėjo kaime 
jaunų sutartinė— 
juodvarniai atvėrė 
savają kranklinę.
Kai varnai atvėrė 
grubius snapus savo.— 
net už šilo pančiai 
brolius išdainavo...

Juozas Gaigala.

Ir keturios kitos apysakos: (1) N®- 
□žsitikintis Vyras; (2, Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

| bet laikrašty tilps tik tas, paimti švarų skudurą, pa
ikas spaudai tiks. Pradėti ge- vilgyti kad butų tik drėg- KVNIGŲ t ELIBATAS.

... Iriausiai lengvais rašinėliai?, nas.-apibarstyti su sau sa popiežįaurkunFga^nMi^ačiu’ojJ0™^ ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
! kaip., trumpos koresponden- “baking soda” ir nušluosty išaiškinta visa jų bepatystės istorija, METF 
cijos, • zinio?. valgių rec-ep- ti juo suterštas sienas. - ,----- ——

NUO ŽEMĖS LIG ŠAULIU.
Eidsms Į platų pasauli klajoti
Aš nusiskyniau sau rožę gauruotą.
Kad neužmirščiau mylėt ir svajoti.
Kad beklajodamas švęsčiau sau puotą.

Vos tik aš spėjau išeiti Į svietą.
Kažkas man jaunąją širdį Įgėlė.
Kažkas man padavė akmeni kietą.
Kažkas apspiovč man žydinčią gėlę...

Aš bemylėdamas gražųjį svietą
Džiaugsmą nešiau jam, kaip kūdikio širdį. 
Siūliau jam meilę, krūtinėj palietą.
Jis gi tylėjo lyg. tartum, negirdi...

Einant toliau man linksmam sau per svietą 
Vėl kaip ir pirma man širdį įgėlė...
Skausmą pajutęs krūtinėj palietą.
Spaudžiau į širdį aš savają gėlę...

Bet ir gėlė jau širdies nebeguodė;
Nešant ją saulei per dykumų barą
Man bepaliko dygliai tik pajuodę—
Ir užmiršau aš pasaulį... negerą...

Šiandien aš. žemę pamynęs po kojų,
Saulių šaly auginu sau leliją.
Vienas, kaip viešpats, džiaugiuos ir dumoju. 
Giedras valdau sau sapnų karalijoj...

Jeigu kam ilgu klajoti po svietą.
Jeigu kam siela nuo skausmo negyja,
Neškit man ašarą, meilėj pralietą.—
Aš jai prasldeisiu čia baltą leliją...

Petras Vaičiūnas.

nupuolimas, š ą knyga turėtų per- Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys, 
skaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir Su rašytojos paveikslu, 126 pusla- 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa- 

ultų į tokią kunigų globa. ParašėPt . . ..
kun. Geo. Torvnser.d Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .............................................. 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos."
Kaina ................................................ 10c.

! LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant lnr 
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt, 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta lakia. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
Kaina ...................................................85c

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .......................................... 20c

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
kiun dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egrptėnai, cbaldai, asvrai. 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie’die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 

i kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga staml i ir labai užimanti. 

;Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
j Drūtuose audimo apdaruose .. $1.28

1

piai. Kaina ...................................... 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nois 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šitų knygutę. Kaina 10c.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir Žmcgus” yra labai pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ............................................... 25c.
INKVIZICIJA

Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 

eliu puikių paveikslų. 218
ir pra< 
puikių

puslapių. Kaina ........... 81.08

“Keleivis,” 636 Broadway, 
South Boston, Mass.
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Septintas Puslapis

Išvežtų RusijonĮLietuvos 
Žmonių Sarasas.

e - -
(žemiau Qedzr'° Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose (), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

(Tąsa) [(Mykolo sūnūs), 35, buvęs poli-
onfK-r r» i -x- - m •• cininkas, Kaunas.8997. Radzevičiene, Marija; ’ ... . , T... <.A ..... 9016. Radziusonka, Leonas(Karolio duktė), 60, ūkininke.onro j x- t /i (Stasio sunus), gimęs 1910, mo-8998. Radusis, Juozas (juozoi. _ ... . * _ ’. .i- įkytojas. Svilionai, Adutiškis,sūnūs), gimęs 1890, samdinys. ;

9017. Radžiūnas, SigitasfJuo- 
zo sunu-s), 14, mokinys, Slavin-18999. Radusis. Juozas (Vin

co sūnūs), 69, ūkininkas, Ruda, 
Gižai.

9000. Radolskis. Jonas Silva- 
rijus (Jono sūnūs), gimęs 1913 
Studentas, Vilnius.

9001. Radlinskaitė. Izabelė, 
gimusi 1938, Vilnius.

9002. Radlinskienė,

tai, Šventežeris.
9018. Radžiūnas, Mečislovas 

(Juozo sūnūs), 16. mokinys.
9019. Radžiunienė, Marcelė 

(Juozo duktė), 42, mokytoja.
9020. Radžiūnas, Juozas (Jo- 

jkubo sūnūs), 42, mokytojas.
9021. Radžiūnas, Gediminas-Irena'

(Igno duktė), gimusi 1914. dar- juliu7 (^nas),""8,"mokinas, 
bininkė. Vilnius. 1

9003. Racizišauskaitė
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9114. Ramanauskas, Ramutis 
(Kazio sūnūs), gimęs 1934,

9115. Ramanauskaitė, Danu-
'tė-Janina (Kazio duktė), gimu-! i 
• si 1931, mokinė. I .

9116. Ramanauskas, Algirdas 
Augustas (Kazio sūnūs), gimęs 
1927, mokinys.

i 9117. Katkus. Klemensas (Al-Į •'i
fonso sūnūs), 2, Ukmergė.

9118. Raikuvienė - Maskuliu- 
naitė Elena (Vlado duktė), 22.

9119. Katkus, Alfonsas (Ig
no sūnūs), 32, technikas.

9120. Katkuvienė, Teresė, 70
9121. Rat kelis, Vytautas 

(Vlado sūnūs), 11, mokinys, 
Babtai. Kaunas.

9122. Ratkelytė, Genovaitė 
(Vlado duktė), 13, mokinė.

1 9123. Ratkelienė, Julė (Ado
mo duktė), gimusi 1893, šeimi
ninkė.

9124. Ratkelis, Vladas (Juo
zo sūnūs), gimęs 1900.

9125. Ratiukaitė, Gražina- 
Regina (Sergijaus duktė), 3, 
Skaudvilė, Tauragė.

9126. Ratikienė, Teresė (Ju
liaus duktė), 29, samdinė.

f» Keeds Rmk^—YOURS’

Thl«' calls for ererr ounce 
'■ of floergy. eeery dime and doDar 
i we Gan mušte? for ahlpa -and 

ptanes—and guos.
Blt ttae enemy wtth a (35 

Bond. Burt hlm o«th a ISO 
' Bond. Help to blov hlm dky- 
! hlgh wttto a ttOO or gipse Bond.

Don*t delay—a*ory hour 
eoonta. Buy Ublted Statas 
Ptfi—e Bonds a»rf Stamps 
T0CM7.

ši nuotrauKa yra paimta iš priešo šaltinių, bet praleista Britų ir U. S. cenzūros. Ji parodo 
pikniką Paryžiuje, kuomet viršum to miesto skrido Amerikos skraidomieji fortai bom
barduoti amunicijos fabrikų Paryžiaus priemiesčiuose, žmonės, kuriems nebuvo kur

zt j -T-i ------ ------------- ’ ----------- bėgti, sugulė ant žemės.(Jono duktė), o, Margai, Lei- Remigijus (Juliaus sunus), 9. ------
palingis. m

Kaunas.
Juiė į 9022. Radžiūnas. Ramut is-

palingi
9004 Raginis, Romanas (Vil

helmo sunus), 10 
Daugeliškiai.

mokinys.
9023. Radžiūnas,

vėnai, Babtai.
9145. Rašinskienė, Elzė, 90, 

Krivenai, Babtai.
9146. Rašinskas. Mečys (An

driaus sunus), 54, ūkininkas.
9147. Rašinskaitė, Julė (An

driaus duktė), gimusi 1879, 
šeimininkė.

9148. Rašinskienė, Pranė (A- 
nupro duktė), 80.

9149. Raščauskas. Vladas 
(Liudo sunus), 22, seržantas, 
Kėdainiai.

9150. Reičiunas, Juozas (Juo
zo sunus). gimęs 1905, mokyto
jas, Vertimai, Jurbarkas.

9127. Kariukas, Sergijus (Mi
kalojaus sunus). 34, samdinys.

9128. Raštus. Vytautas (Jo
no sunus), 16. Ukmergė.

9129. Raštu viene, Vanda. 34. J
9130. Raštus, Jonas, 45.
9131. Raštikvtė., Aldutė(Sta- 

sio duktė), 1. Kaunas.
9132. Raštikvtė, Meilutė(Sta 

šio duktė), 4.
9133. Raštikytė, Laimutė 

(Stasio duktė). 9.
9134. Raštikis, Liudas (Ber

nardo sunus), 18, studentas, 
Utena.

9135. Raštikytė, Adelė (Ber
nardo duktė), 24, samdinė, 
Utena.

9136. Raštikienė, Antanina 
(Juozo duktė), 60, šeimininkė.

9137. Raštikis, Bernardas, 75
9138. Raštikytė, (Andriaus 

duktė). Rukštai, Dediškiai.
9139. Raštikis. (Andriaus su

nus, Rukštai.
9140. Raštikis (Andriaus su

nus).
9141. Raštikienė, Dūkstai.

nardo sunus), 34, uk.ninkas.
9143. Raškauskas, Juozas, 

60. ūkininkas, Ąžuolų Buda.
9141. Bašinskas, Jonas (Me

čio sunus), 24, ūkininkas, Kri-

9036. Rajačiutė, Zofija (Kon- 9069. Ralčenis, Aleksandras į 9102. Ramašius, Mečys (Jo- 
Justinas stantino duktė), 22, darbininkė (Simono sunus). .31, samdinys, no sunus), 7.

Rapiliškis, (jujjaus sunus), 11, mokinys,! Milžuvėnai, Nemakščiai. ; Vilnius. 9103, Ramašius, Vaclovas
Kaunas. , 9037. Rajučiutė, Bronė (Kon- 9070. Rakštelis, Edvardas; (Jono sunus), 10.

(Liudviko .sunus), gimęs 1911,: 9104. Ramašiutė, Jadvyga
9038. Rajunčius, Zenonas, 50,

9005. Raginienė, Joana (Jus-; 9024. Radžiunienė, Mikasė stantino duktė). 30. ūkininkė, 
tino duktė), gimusi 1905, mo- (Antano duktė), 37, ūkininkė.
kytoja. Daugeliškiai. 
nys.

9006. Raginis, Aleksandras 
(Mykolo sunus), gimęs 1910. 
Ūkininkas. Nuikiškė.

9007. Ragelis, Juozas (Juozo

PAGAUSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimai tilptų 
CREIT, reikia priduoti garsinimų 
a Imlnlstracljon nevėliau PANEDE- 
L IO VAKARO. Siunčiant per paė- 
tl. reikia pasiųsti ii anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos 
s Svaitės numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint. kad garsinimas nesusl- 
t-ukdytų, sykiu su pagarsinimu 
rHfcia siųsti Ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kitokį parengimų, trumpų prane- 
£ mą patalpinam už 91.00. Už dloes- 
rlus garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieikojimus darbininkų, par- 
cavlmus Ir kitokius smulkius prane- 
8 mus, kaina 2c. už žodi- Stambes- 
rtėm raidėm antgalvls—15e. extra.

“Keleivio"' prenumeratoriams už 
pajieikojlmui giminių ir draugų, kai
ra 1c. už žodi* Mažiausio pajieiko-

ūkininkas, Velionys, Dauge- (Jono duktė), 12. 
liškiai, 9105. Ramašius, Bolius (Jo-

9071. Rakšnvs, Rimas (Povi- no sunus), 15.
Nijolė j sunus), 16, mokinys. Kupiškis, po sunus), 6. Biržai. 9106. Ramašienė, Felicija

9040. Raišienė. Marta (Vii-! 9072. Rakštys, Vytautas (Po- (Jono duktė), 39, ūkininkė.

svencio- 9025. Radžiūnas, Julius (Au-Į teisėjas.
gusto sunus), 50, Kaunas. 9039. Raišys, Julius (Juliaus

9026. Radzivanaitė,
(Vaclovo duktė), 4, Taukada- 
žiai, Panoteriai. helmo duktė), 37, šeimininkė,

9027, Radzivonaitė, Birutė Kupiškis.
firny. 1911, ukin,nkas (Vaclovo duktė), 6 mėn. 9041. Raišys, Julius (Bene-

9028. Rakauskas. Vilhelmas. Likto sunus), 37, samdinys.
9008. Ragauskas. Kazys (Fe- gimęs 1918 ūkininkas, Adutiš- 9042. Raicevičius, Jonas (Pe

likso sunus), 43, vežikas. Vii- švenčionys. . ‘vilo sunus), 30, ūkininkas, Ta-
„ 1 - - » i 9020. Rakauskas. Kazvs(Mo- melionai. Krekenava.

9009. Ragauskiene Anęle tiejaus sunus), gimęs 1914, ūki- 9943. Raicevičienė. Stefanija
(Kazimiero duktė), 70, ukinin- Rinkas. Jakeliai, Adutiškis. (Igno duktė). 50, šeimininkė, 
ke, Azytenai, Krakiai. 9030. Rakauskienė, Marytė. 9044. Racevičius. Povilas (Jo-

9010. Ragauskas. Kazys (Liu- 22. darbininkė, Marijampolė. no sunus), 53. ūkininkas, 
do sunus). 8. mokinys, Palep- 9031. Rakauskienė, Eugenija,1 9945. Raibikis, Kostas (Jono

iška Skaud-įsenus), 43, karininkas, Vilnius.e 1Q I LTzxl mS DI«I. IVCIIUV. ■ CLL' uniliiunv,
9011. Ragauskas, Česlovas vBė.

(Liudo sunus), 10. mokinys. 9032. Rakauskas, Kazimieras 
Laukodama. Kelmė. (Anastazo sunus), 67. ukinin-

9012. Ragauskaitė, Janina kas.
(Liudo duktė), 13, mokinė. į 9033. Rakašiutė. Gražina

9013. Ragauskienė, Jadvyga (Liudo duktė). 2. Varniai.
(Jono duktė). 33, ūkininkė. 9034. Rekašienė. Jadvyga. 35

9014. Rafanavičienė, Elena mokytoja.
(Viktoro duktė), 28. siuvėja. 9035. Rakašius, Liudas (VIa-iVilnius. 
Kaunas. 'do sunus), gimęs 1900. girinin

9015. Rafanavičius, Vladas kas, Varniai.

9046. Raibikis, Juozas (An
tano sunus), 45, ūkininkas, Ap- 
šurukėliai, Marijampolė.

9047. Ragoža. Kazys, gimęs 
1913. darbininkas, Totoriškiai. 
Jašiūnai.

9048. Ragovskis. Kazimieras 
(Felikso sunus), gimęs 1897.

vilo sunus), 9, mokinys. 1 9107. Ramašius, Jonas (Jono
9073. Rakštienė, Jadzė (Ju- sunus), 40.

liaus duktė), 30, šeimininkė. 9108. Ramanauskas, Jonas
9074. Rakštys Potilas, 34, (Bernardo sunus), 4, Vežoniai,

samdinys. Samiliškiai.
9075. Rakovskaitė. Marija 9109. Ramanauskas. Albinas 

(Boleslovo duktė), Juodkalniai, (Bernardo sunus), 7.
Varnėnai. , 9110. Ramanauskienė, Mari-

9076. Rakovskaitė, Valentina jena (Tamošiaus duktė), 32,
(Boleslovo duktė), 5. ūkininkė.

9077. Rakovskis, Stanislovas 9111. Ramanauskas. Bemar-
(Boleslovo sunus), 14. etas (Jono sunus), 38, ūkininkas

9078. Rakavskbų Kazys (Bo- . 9110 Vinroa
lesiovo sunus), 18. ūkininkas. (Jono sunus), gimęs 1900, uki-

9079. Rakovskienė, Bronis- ninkas, Beižoniai, Semeliškiai.
lava, 35. 9113. Ramanauskaitė, Dalia

9080. Rakovskis, Boleslovas, (Kazio duktė), gimusi 1938,
50, ūkininkas. Reivyčiai, Mažeikiai.

9081. Rakickaitė, Janina (Jo
no duktė), 15. Sirtautai, šakiai.

9082. Rakickaitė. Elena (Jo
no duktė), 18.

9049. Raginaitė, Teresė (Ka- 9083. Rakickier.ė. Elena (Jo-
zio duktė), gimusi 1926, Dubi-'no duktė). 45.
čiai. Rudira. (Do-

pašto

Norlnt pajieikotl su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografijų ir klaust 
kainos

KELEIVIS. 626 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

AR ROMOS
yra Kristausv

opiezius 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laiki) vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pt. Bučys, Kaune Kunigu Se
ni m arijoj“ dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for- ! 
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio- { 
mis formomis, kaip šiandien jra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francnziiai m.
Filipinų revoliucija ir jpriežastvs, kurios tų revoliucijų iššaukė * 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie S 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa- J 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo { 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nee joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
•oaipažint su visa katalikiškos bažnyčion praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris tori vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
smima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.

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

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais' pspieros viršeliais, kaina S1.2S.

9084. Rakickas. Jonas
9050. Raginis. Zigmantas mo sunus), gimęs 1888.

(Kazio sunus). gimęs 1928. viršininkas.
9051. Raginaitė, Jadvyga 9085. Rakauskas, Viktoras

(Kazio duktė), gimusi 1927. (Leono sunus), gimęs 1919, 
ūkininkė. ūkininkas, Bagdžiunai, Adutiš-

9052. Raginaitė. Adelė (Ste- kis.
po duktė), gimusi 1912. ukinin- 9086. Raščevičius, JonasriJuo 
kė, Dubičiai. Rudira. zo sunus). 90, ūkininkas, Ta-

9053. Ruginis, Mimikas (Vii- melionai, Krekenava.
helmo suntiš), 8. Rapiškė. Dau- 9087. Rastenis, Petras (Blą-- 
geliškės. . žio sunus). gimę? 1891, ukinin-

9054. Ramanauskaitė. Irena- kas (su šeima). Baziškiai, Dau- 
Adelė (Kazio duktė), gimusi gėliškiai.
1924, mokinė, Reivyčiai. Mažei- 8088. Rastenienė. Adelė (-Juo- 

jkiai. zo duktė). 31, šeimininkė, Kau-’
* 9055. Ramanauskienė. Juzefą nas.
(Simo duktė), gimusi 1909, siu- 9089. Rastenis. Antanas(-Iur- 
vėja. gio sunus), 38. samdinys.

9056. Ramanauskas, Kazys! 9090. Rastauskas, Jurgis
j (Juozo sunus), 43. Reivyčiai, (Juozo sunus). gimęs 1906. ka- 
i Mažeikiai. nninkas. Vilnius.

9057. Ramanaauskaitė. Ber- 9091. Rapšys, Vygandas (Si- 
nadeta (Juliaus duktė), šeimi- mo sunus), 7, Krekenava.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalyta). Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. * ♦

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad batų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

REV.
Galimų gaut pas aut irių, sekančiu adreau:
M. VALADKA. R. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

; ninkė. Marijampolė.
9058. Ramanauskienė 

bieta. 29. šeimininkė.
9059. Ramanauskas, 

20.

9092. Rapšytė. Aldona (Si- 
Elz- mo duktė), 12. mokinė.

9093. Rapšienė. 45, slaugė, 
Julius, Krekenava. Panevėžys.

9094. Rapkauskaitė, Gražina
9060. Ramanauskas, Aleksas (Mykolo duktė). 3, Panamuni- 

(Andriejaus sunus). gimęs kai. Punia.
1899, samdinys, Kaunas. 9095, Rapkanskas, Saulius,

9061. Ramanauskas, Julius (Mykolo sunus). 7.
(Leono sunus), 4. Kaunas. 9096. Rapkauskaitė, Milda

9062. Ramanauskas, Zigman (Mykolo duktė). 9.
tar (Leono sunus). 9. Kaunas. 9097. Rapkauskas, Algiman-

9063. Ramanauskas, Vytas tas (Mykolo sunus), 16.
(LeLono sunus), mokinys. 9098. Rapkauskicnė. Ona. 34.

9065. Ramanauskas, Leonas, šeimininkė.
34, samdinys. 9099. Rapkauskas, Mikas

9066. Ralkunaitė, Teklė, 65, (Andriaus sunus). gimęs 1902.
Ukmergė. mokytojas.

9067. Ralčėnis. Aleksandras 9100. Ramoni-. Petras (Juo-
(Aleksandro sunus), 6 mėn., zo sunus), 22. vežikas, Vilnius. 
Vilnius. 9101. Ramašius. Geniuis (Jo-

9068. Ralčienė, Lydija, 31, no sunus), 6. Ix»I >riškiai, Žu-
šeimininkė. kaimis.

I

Kų reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Kų reiškia šliuhinis žiedas? Balta 
jaunosios šlčbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums via- 
k*’Kas reikia žinoti, kad vaikai batų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užailai- 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot ai- 

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja*” 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?—Ir daug-daug kitų įdomią dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai.” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.*
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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No. 21. Gegužės 19 d., 1943 m.

JUOZO TYSLIAVOS 
KALBA. SO. BOSTONE.

Jis tvirtina, kad Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma.

Gegužės 9 d. čia įvyko 
prakalbos Lietuvos klausi
mu. Kalbėjo Juozas Tyslia- 
va, “Vienybės?” redaktorius 
iš Brooklyno. Nors “Kelei-

iigi jau nori, kad nors maža 
Vokietija pasiliktų.

Hitleris kiekvieną pava
sarį iškerta kokią nors kiau
lystę pavergtoms tautoms. 
Jis taip padarė ir dabar. Ka
da aliantai yra apjuosę jį

'priešą sumušti, bet ir tvarką 
atsteigti.

Pne užbaigos noriu pasa
kyti tiek: pirma, mums už
tenka, vien tik norėti nepri 
klausomos ir laisvos Lietu
vos. bet reikia ir dirbti, kad 
ji butų nepriklausoma.

Jeigu reikės, aš ir vėl sto
siu į kariuomenę ir kovosiu 
už laisvę. Mes esame laisva? 
protaują žmonės, kaip ir ki
ti. Mes ne vieni esame pa
vergti. Toje bėdoje yra 150geležiniu lanku, tai Hitleris£i Mussoliniu siūlo savoi""’1!0"* . • •

‘•blyną” — Europos ča.terį. Lletuva tun butl lalsva " 
vy” jau buvo apie tai minė- Vokiečiai siūlo Lietuvai ne-
ta, bet aš noriu paduoti jo priklausomą seimą iš 21 as-l^ . neDriklausoma 
kalbos turinį plačiau. Tys- mens. Ir tie 21 asmuo yra “ 1
liava aiškina taip: parinkti visai geri žmonės. p*

Nežiūrint ar mes esame Tai yra tas pats, kaip kad
gimę Lietuvoje ar čia, mes buvo 1918 metais. Kuomet 
pirmiausia esame lietuviai, vokiečiai pamatė, kad jie 
Lietuvos sunus ir dukterys, karo nelaimės, tai Lietuvos

nepriklau-oma. 
-savo širdv, kad

Aš jaučiu 
Lietuva bus

L. Buinis buvo patekęs į 
keblią padėti.

J ieškodamas darbo Lion-
Senovės finikai laikėsi vie- atstovam? leido Vilniuje su- 8inas Buinis įnejo kaitų su 
nybės. ir jie pasiliko tauta, sirinkti. Lygiai taip yra ir darbininkais į lanyno dirb- 
Gal ir mes, lietuviai, turi- dabar. Tai yra ženklas, kad tuves (Navy \ard) South 
me tokios laimės, tai—pasi- Hitleris grius ir žlugs. (Plo- Bostone. Visi daibinmkai 
likti tauta, laisva tauta.

Mes, lietuviai, kentėjome 
svetimą priespaudą per 150 
metų išblaškyti, išsklaidyti, 
paneigti. Nors mes ir šian
dien esame išsklaidyti, ta-

jimas.) Bet karas gali da turi ženklus su savo atvaiz- 
testis metus ir kitus. Japo-^is Pr^e krūtinių prisisegę, 
nai da stiprus. i Buinis, žinoma, tokio ženk-
....... , |lo neturėjo. Du sargai su
Kokiu budu Lietuva atgaus Įuojaus jį sulaikė

nepriklausomybę. ,ir klausia: “Kur tavo ženk
las?” “Aš tik jieškau dar.. . . . ...... Pirma pažiūrėkime Į mu-

čiau stengiamės susieiti kad Sų veikimą čia Amerikoje, 
ir mažomis grupelėmis n Graikai sukėlė 7 milijonus j kinasi musu lietuvis, 
gaivinti savo lietuviškus dolerių savųjų šelpimui. Ir i Sargai pradeda jį kaman- 
jausmus, savo tėvynės rei- jų pašalpa pasiekė Graiki- tinėt. Kas tu toks esi. kaip 
kalu?. ... . jos žmones. Norvegai, tauta

Lietuvių kolonijos Ameri- susidedanti iš apie 4 milijo- 
koje yra, nelyginant, kaip nų žmonių, sukėlė 8 milio-
Lietuvos piliakalniai. nūs dolerių savųjų šelpimui.; kortą, registracijos kortą ir

Lietuvos piliakalniai yra Lietuviai, tauta virš 3 mili- kitus dokumentus. Sargai 
supilti musų protėvių darbu jonų, NIEKO nesukėlė sa- sako. negali dirbtuvėn įnei-
ir prakaitu. Jie yra supilti vujų pagalbai. Lietuviai ne- ti; eik atgal.
Lietuvoje strategiskose vie- ĮUrį j0įį0 žymaus fondo tam; Bet išeiti sunkiau da negu 
tose. Piliakalniai senovėje tikslui. Aa! bet lietuviai mo- įneiti. Vartuose stovi kitas 
buyo pilami tikslu apsigyni- ka gertj jr gerįa.! Lenkai ir- į sargas su šautuvu. Jis vėl 
mui nuo priešo. Ant kiek-Į g| gei-ja< ir geria kaip šėto-.kamantinėja: kastu per vie- 
vieno piliakalnio būdavo su-įnaį get jįe rūpinasi ir Len- nas, ko jieškai ir tt. Buinis 
krautas didelis laužas. Kuo-,kįjos reikalais. Todėl ir ju-
met priešas verždavosi į Lie-;sų ęja esančių, pareiga vra 
tuvą, lietuviai padegdavo-padaryti tai, ką kiti jau pa

bo; ženklo aš neturiu.” aiš-

Kas tu toks esi 
čia įnėjai, ir tt. Ar turi “In- 
dentification Card?”

Buinis parodė jiems tą

laužą ant piliakalnio, ir ug- įdarė. Lietuvai reikia pagal* 
nies ženklas duodavo ----- ~
Kiliems

. žinoti bos nemažiau, kaip ir kitai
piiitxkHiiii<xiTxS. . įvaistyoei. o ros pagalbos 

jau pavojus gręsia. Kiti pi- (ranką pirmiausia tik savieji 
Uakalniai, pastebėję ugnį, gajj ištiestį.
jau žinodavo, kad ten ir ten turime ir priešų. 22
priešas puola Lietuvą ir lie- metų režimas Lietuvoje aiš- 
tuvius. Jie organizuodavusi ,kjaj mums ratai parodė. Lie- 
ir atmušdavo užpuoliką. Į tuvą valdė visokių nusista-

Šiandien Amerikos lietu--tymų partijos, — katalikai, 
vių kolonijos taip pat yra [socialistai, liaudininkai, tau- 
strategiškos vietos. Čia lie- itininkai. Ir nežiūrint ar ją 
tuviai susirenka ir apkalba per 22 metu valdė Smetona. 
Lietuvos gynimo reikalus, suris, ar lašiniai. Lietuva 
Taip, lietuviškos kolonijos .padarė didelį progresą. Lie- 
A menkoje yra musų tautos į ĮUVa buvo kaip ta? jaunikai- 
piliakalniai. Jos yra musųįtį- jr mergina susilaukę 22 
galybės pa vyzd is. Jos gina,metų jj Gk pradėjo rengtis 
musų reikalus. Musų organi-Įj gyvenimą ir žadėjo daug 
zacijos, kaip Susivienijimas gero savo sunams ir dukte-

išaiškino viską, bet sargas 
vistiek neišleidžia jo į gatvę. 
Sako. turi eiti per kordoną. 
Reikėjo eiti per kelias duria 
ir per didelį ruimą. Jei do
kumentų ZTnugiS? nebūtų tu
rėjęs, gal tą dieną nebutu. jo 
ir išleidę. L. B.

Lietvuių Amerikoje, musų 
laikraščiai, kaip “Vienybė,”
“Naujoji Gadynė,” “Tėvy
nė,” “Keleivis,” “Naujie
nos,” yra musų tautos šulai.

Per daug metų dainavo
me. kad “mes be Vilniaus
nenurimsim. ’ Vilnius paga-[tai nereiškia, kad jie kariau- 
liau gryžo prie Lietuvos, bet Ija už Lietuvą. Rusai gina 
pati Lietuva neteko laisvės, j savo tėvynę, kurią jie kure. 
Bet mes turime viltį, kad Jeigu Stalinas nori tvarką 
Lietuva bus laisva ir nepri-i padaryti musų namuose, tai 
klausoma valstybė. (Gauta,- mes sakome
rankų plojimas.) daro tvarką savo name, o

Lietuva dabar yra vėl pa- mes pasidarysime tvarką sa-
vergta. Juk ir Francuziją,

rims. Bet atėjo priešai ir pa
mynė jos gyvenimo teises, 
pirma rusai, paskui Hitleris.

Daugelis mano, kad po 
' Rusija bus geriau, nes ji yra 
didelė. Gerbiamieji, kad ru-

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Piliečių Draugija ruošiasi 
pirkti tanką ar orlaivį.

Šių metų birželio 6 d., 2 
valandą popiet. South Bos
tono Piliečių Draugija mo
sią didelį su.-.rinkimą karui 
paremti. Bus prakalbos, dai
nos ir muzika

Kalbės šio karo kaižy- 
giai, kuriem- teko grumtis 
su japonais.

Bus rodomi judomieji pa
veikslai.

Salėn bus atvežta tiktoji

Jonas Virbickas mirė.UŽDAROMA LIETUVIŲ Į REIKALINGA MERGINA
ŽINYČIA. AR MOTERIS. T) .. . ,Pereitą nedeldienj Bosto-

Min. Kubilius laikys jau “ Keleivio” ofisui reika- no miesto ligoninėj po ope-
paskutines mišias. ilinga mergina ar moteris, racijos mirė Jonas Virbic-

South Bostono lietuvių 'ku{7 7?°*? ab*dyi kalb?s ,ir!k?e; Balso Draugijos iždi- 
i. *__ *• __ eall dirbti ant tVDevvritprio. rimkas. Ponkt^dipnin vaka-metodistų bažnyčios (žiny’gali..dirb‘i ant typeuriterio. ninkas Penktadienio vaka

ri,,.-. ministeris R S Kuhi. Atsisaukit: 63b Broaduay, ią jis buvo dar atėjęs “Ke- 
leivio” ofisan pasiimti laik
raštį, o poryt jau buvo nebe-

čiosj ministeris B. S. Kubi 
liūs ateinantį nedėldienį lai
kys jau paskutines mišias.

Metodistų vyriausybė pa
reikalavo, kad jis rezig
nuotų ir. kaip rodos, ži- 
nyčia bus laikinai uždaryta, 
kol bus surastas jai kitas ve
dėjas.

Ar p. Kubiliui bus atimta

South Boston.

Radijo programa.

Lietuvių Radijo Koipora- 
eijos programa duodama iš 
WORL stoties, 950 kilocik
lių.

gyvas. Velionis buvo neve
dęs ir turėjo susitaupęs ne
maža pinigų. Jo kūnas yra 
pašarvuotas pas graborių 
Zaletską. Laidotuvės bus

Sekantį sekmadienį, geg.
23 d., nuo 9:30 iki 10:30 iš x-------------
lyto progiama bus tokia:

1. Muzika.
orlaivio bomba žmogaus di- kunigystė, kol kas da tikrai 
durno, kūną parsivežė mu- nežinia, bet metodistų virši- 
sų didvyriai iš karo fronto, ninkas pereitą nedėldieni 9 Dainininkė 

Kas nusipirks karo boną, viešai pasakė, kad p. Kubi- .. r>edfordo 
galės įrašyti ant tos bombos i:us» kurį metodistai leido į; 
savo vardą ir navardę. Bostono universitetą, nėra' 3. Pasaka

, savo mokslo baigęs; jie lei-įtę.”
Pirkti karo boną nebus jam kunigauti tik dėl to.! Prašom parašyti atvirutėj 

privaloma. Kas jau turi bo- gafĮ tikėjosi, jog jis eis to--savo ispudžius ir prisiųsti 
ną nusipirkę?, tas galės tik
užregistruoti, kiek turi nu
pirkęs.

Dainuos 
niai solistai 
grupės.

South Bo-tono Lietuvių 
Piliečių Draugija yra nuta
rusi nupirkti lietuvių vardu 
ir padovanoti Amerikos ar
mijai kokį ners reikšmingą 
karo pabūklą — galbūt tan
ką. ar gal orlaivį Berlynui 
susprogdint. Ir šiame mitin
ge bus paskiras tam tankui 
ar bombanešiai vardas. Pa
vadinimas turės būti lietu
viškas. Amerika turi žinoti, 
kad lietuviai remia demo
kratijos karą prieš diktato
rius ne juokais.

Visa tai bus South Bosto
no Salėj, E ir Silver gatvių l 
kertėj, 6 birželio, 2 valandą 
popiet.

Bukim tenai visi.

DR. D. PILKA
Ruth Git-

apie “Magdu-

i.

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

genausi vieti- 
ir dainininku

liau mokintis. Įšiuo adresu: W0RL, Lith-
Viršininkai priskaitė jam uanian Program, 216 Tre- {

visokių apkaltinimų. mont st., Boston, Mass.
Reporteris 13. S. Minkus.

BLINSTRUBO VILLAGE & GRILL ĮSTAIGA 
304 W. Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGI DARBININKAI:
Patyrę “Service Bar” Bartenderiai.
Kelnerių Viršininkai (Head Waiters).
Patar na u to jos (W aitresse s).
Indų Suėmė jai (Bus Boys & Girls).
Indų ir Stiklų Mazgotojai.

Valandos geros. Atlyginimas aukštesnis kaip paprastai 
mokama už darbų.
Kreipkitės asmeniškai pas Managerį S. W. Blinstrub 
po 11 vai. dieną.iš toliau laiškais kreipkitės pas įstaigos advokatą 
F. J. BAGOČIUS, Esą.. 302 W. Broad»ay, So. Boston.

(23)
Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Aldų, Vidurių Ligų, 
Ausų. Nosies ir Gerklės.

J Vartoja vėliausios konstrukcijos 
♦ X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo

534. BRO A D WA Y. 
SO. BOSTON. MASS.

7-8

I

PRIMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ 
LIETUVĮ.

Pranas Bitaravičius buvo 
užpultas važiuojant taxi- 

automobilium.
Pereitą sąvaitę buvo 

skaudžiai primuštas ir api
plėštas Pranas Bitaravičius 
(Bitter), kuris gyvena po 
numeriu 30 Union st, Cam 
bridge’uje. Tą vakarą ji: 

[buvo South Bostone ir pasi
samdė ant Broadway taxi, 
kad parvežtų į Cambridge’- 
ių, nes buvo jau vėlyva nak
tis. Kiek pavažiavęs, veži
kas stapterėjo ir pasišaukė į 
taxį da du vyru, sakydamas, 
kad tai jo “frentai.’’

Atvažiavus per tiltą į

Juozas Karpavičius serga 
jau 10-tą sąvaitę.

Karpavičius serga jau de
šimtą sąvait£. Kai ligonis 
guli lovoj, tai išrodo gerai, 
bet sunkus šio pavasario 
orai jį labai kankina. Jeigu 
išlaląs oro permainas, gal 

tada pasveiks. Linkiu jam 
geresnės ateities. Draugas.

Sunkiai serga Zdanauskas.

Cambridge’aus ligoninėn 
pereitą sąvaitę buvo nuvež 
tas draugas Stasys Zdanau
skas, kuri? sunkiai serga. Jo 
gyvybė pavojuje. Drg. Zda
nauskas yra jau nebejaunas 
žmogus, bet nevedęs. Jis 
per ilgus metus priklaupė 
prie vietos socialistų kuopos 
ir nuoširdžiai dirbdavo dar
bo žmonių gerovei. Turto! 
neturi. Ligoniu rūpinasi drg

Subatos Lenktynes

PAUL REVERE 
HANDICAP

Pridėta $5.000

Kasdien Double Baigias 2:15

Pradžia:

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central akt.

CAMBRIDGE, MASS. f

1-mas Reisas 2:30 
8-tas Reisas 6:00

nr *
Dr. Leo J. Podder

lš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nc- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vynj ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 Iki 12 dieną 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
-IRO HliNTJNGTON AVE^ 

BOSTON, MASS.
Tel. Commoavrealth 4570.' • —

SUFFOLK D0WNS
KONTESTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 

APRAŠYTI.
Už geriausi darbą So. Bostono Liežuvių Piliečių Kliubas į 

duos Karo Bonų ir Štampų.
South Bostono Lietuvių Piliečių Kliubas skelbia kontes- 

tą parašyti lietuvių kalboje dezertaciją temoje: “Lietuvos
Nepriklausomybė, Jos Dabartinė Reikšmė.”

Už geriausia išreikštas mintis Kliubas skiria dvi dova
nas.

Pirnia dovana: Karo Bonas ir Štampų $50.00 sumai. 
Antra dovana: Karo Bonas ir Štampų $25.00 sumai. I

Kontesto taisyklės.
1. Raštas turi būt neilgesnis kaip 400 žodžių, ir turi būti

•TeL 28624 Gyt. 81182
\Dr Joseph A.Gaidis

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nno 2 iki 8, 
nao 7 iki 8. 

Seredom 9 iki 12 
ir susitaraa.

AKIU DAKTARAS

ma laiku sugrąžina šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priakiriu alnnica.

114 Summer Street,
LAHRENCE, MASS.

T«L ŠOU 2808

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto ild 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto ild 12

Zabitis, kuris nesenai palai- gautas South Bostono Piliečių Kliube nevėliau kaip 1943 
dojo savo mylimą žmoną, metų birželio 1 dieną.

vakar*.
sai su vokiečiais kariauja, j Cambridge’ių, vežikas pa 

suko į priešingą pusę. negu 
Bitaravičiui reikėjo. Lietu
vis pradėjo protestuoti, bet 
vežikas neklausė ir važiavo 
kol įvažiavo į tamsią gatvę, 

tegul jis pasi-[Čia vežikas sustojo ir kartu 
su savo dviem sėbrais pra
dėjo Bitaravičių plėšti. Nu
lupo naują overkoutą. at
ėmė naują skrybėlę, $45 
vertės laikrodėlį, šukas, rak
tus, Sočiai Security kortą, 
registracijos, magaryčiom

Butų gerai, kad seigantį 
Zdanauską atlankytų ir kiti 
draugai.

vo namuose — tokią, kokia 
mums geriau pritiks .

Ar lietuvis yra iš prastes- 
jų, rašytojų, muzikų.—yi'ainjo molio nulipytas. negu 
pavergta. Y ra žmonių, kurie |msas? Mesnuomonesgali-
sako. kad Lietuva laisva ne- me keisti, bet Lietuvos su-i dar davė kelis kartus per 
bus. Gaila, kad išmintingi -vereniteto kitam niekam ne- galvą ir norėjo dar kelines

kuri davė pasauliui tiek ge
nijų — dailininkų, mokyto-

REIKIA DARBININKŲ
Dirbti pilną laiką ar dali tuo
jau. Patyrimas nereikalingas.

(pdžl)
Royal ( rown Company 

791 Uashington st., 
Hoston, Mass.

Kas turi priešų, tas turi ir 
didžiausias

žmones neišmintingai kai-,pavėsime! (Plojimas.) Mes 
ba. Jie griauna tą, ką jie bu- patys galime jį saugoti 
davo ja.

Mes karo nenorėjome ir, , 
šiandien jo nenorime. Karas jjrau^' 
yra destrukcija. Ne mes ka- ^raT-
rą pradėjome, bet mes ji pa-1eitas. Jis yra Lietu-
baigsime. Be karo laimėji- VOĮ "epnklausomybes šar
mo Lietuva negali būti at-į?y^?Jeį .P* •^T.a 
steigta. Talkininkes tautos ^Ts davė žodį, jis
todėl turi kara laimėti. p° ne^®1^ia- J° zo^ ty’ 
. Hitleris, kaip banditas, vlsiemį ~ ^tuviams, 

puolė ir plėšė vieną kaimy-'norve^arn>’ belgams n tt. 
ną po kito. Jis, kaip tas se-į Yra rengiamasi prie oku- 
noves Aleksandras Makedo- pacijos. Ji yra planuojama 
nietis užkariavęs Egiptą
Persiją n Indiją, manė lė
bausiąs sau. Napoleonas juk 
palikfr Frartvuziją mažesnę, 
negu jis ja pnune Hitleris

i* ' '

ir bus daroma. Amerika nie
kad neleis, kad vienas dikta
torius nusiritęs, kitas savo 
padą uždėtų. Amerika ruo
šia 15milijonu armija ne tik

numauti, bet pabūgo, kad 
kas neužeitų, tai paliko ji 
tamsioj gatvėj ir nuvažiavo 
savo keliais. Bitaravičius 
sako, kad išviso banditai 
padarė jam nuostolių apie 
$100. Kadangi gatvė buvo 
tamsi, tai taksi numerio Bi
taravičius negalėjo paste
bėti. Pranas pranešė apie tai 
policijai, bet vargiai polici
ja piktadarius suseks.

Lietuviams patartina būti 
atsargesniais. Samdant taxi, 
patartina įsidėmėti jos blė- 
tos numerį ir kokiai kompa
nijai taxi priklauso, tuomet 
policijai bus lengviau kalti
ninkus susekti.

Prano Dranga,.

Parsiduoda Taverna
Roxburv dalyje, Bostone. Dabar
tinis savininkas nepajėgia tinka
mai reikalo tvarkyti ligos dėlei. 
Pirkėjas turi turėti bent 85000.00 
ir būti Amerikos piliečių. Biznis 
yra inkorporuotas. Kreipkitės:

Adv. F. J. Bagočius 
302 W. Br<Mdway 
So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

West Reskary. Mana.
Tel. Parkvay 1233-W

=t=

2. Raštas turi būt pasirašytas slapyvarde, o tikras auto- 
i riaus vardas ir pavardė turi būt Įdėta į atskirą voką. kuri 
'reikia užlipdyti ir pridėti prie rašto; ant \oko turi būt pa
rašyta autoriaus slapyvarde.

3. Kada teisėjai paskelbs du geriausiu raštu su slapyvar- 
dėm. tada bus atidaryti su tokiom pat slapyvardėm du vo
kai. Tuo budu paaiškės tikrieji lai laimėtojų vardai.

4. Prisiųsti Kliubui raštai nebus grąžinami; jie pasi
liks South Bostono Lietuvių Piliečių Kliubo nuosavybė.

5. Teisėjai pradės skaityti dizertacijas po š. m. birželio 
1 d., ir kaip galima greičiau paskelbs rezultatus.

6. Nei teisėjai, nei jų giminės negali konteste dalyvauti.
7. Teisėjų bus trys, būtent:.(1) “Darbininko” redakto

rius Antanas Kneižys, (2) “Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas. (3) advokatė Š. Šalnienė.

Jų sprendimas bus galutinas.
Pastaba: teisėjai spręs tiktai patį raštų turinį, visai neat

sižvelgdami į rašto grožį nei į gramatikos taisyklingumą.
Šio kontesto dalyviai gali būt užtikrinti, kad niekas apie i 

jų dalyvavimą nežinos, jeigu jie prisilaikys aukščiau nuro
dytų taisyklių, kad po raštais ir ant vokų reikia dėti tiktai 
savo slapyvardes, o tikrąjį vardą ir pavardę įdėti atski
ram konverte.

Štai pavyzdys, kaip adresuoti savo raštus, prisiunčiant 
juos Kliubui:

Slapyvarde
South Boston Lithuanian Citizens’ Ass’n. 
309 E Street 
South Boston, Mass.

Komisija pasilieka teisę šitas taisykles pakeisti, jeigu 
hutų reikalas.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ. Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IP. NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKĖ 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOVth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Komisija:

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas rietas.

Saugi priežiiiTa, kaina prieinama.
825 BROADKAY.

SO. BOSTON, MASS.
TaL SOUth Boston 4613 .

Adv. Kazy» J. Kalinauskas, 
Dr, Antanas L. Kapočius,

Adv J. Grigaliis

i




