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IsLietuvos atėjo 
šiurpiu žinių

Rusų Lėktuvai Puo
lė Stokholmą.

$vedų vyriausybe reikalau
ja Maskvos pasiaiškinimo.

Rusų karo aviacija pada
rė nelauktą vizitą Švedijos 
sostinei Stockholmui ir mė
tė bombas. Nors puolimas 

ir ne
spėta lėktuvus pamatyti, bet 
Švedijos vyriausybė turi 
įrodymų, kad tai buvo rusų 
lėktuvai. Bombų skeveldro
se įasta rusiški pažymėji
mai.

vedų vyriausybė reikalau
ja. kad Maskva pasiaiškin 
tų, kokiu tikslu ji siuntė sa
vo karo lėktuvus, bombar
duoti neitralės šalies miestą.

ŽMONĖS MIRŠTA BADU. 
Nužudyti ir mirę Lietuvos 

veikėjai.
Lizbona. — Nepersenai iš

mo sąlygos nenumuša lietu
vių ūpo kovoti su okupantu 
ir visomis išgalėmis siekti 
Lietuvos nepriklausomybės

ittud benavv- dai^a nakties metu
nūs Barkley. Prezidentui j cn-;\ UUtnvniQ 
Kooseveltui vetavus pnedi- 
nio mokesnio bilių, senato
rius Barkley kėlė maištą.
Jis paskelbė, kad traukiasi 
iš vado (majority leader) 
vietos. Barkley apkaltino 
Rooseveltą ir jo administra
ciją dėl pastangų neigti

Pereitą sąvaitę alijantai siškiai numušė žemėn 641 
išvystė milžinišką oro ofen- vokiečių orlaivį, kurie buvo 
šyvą prieš Vokietiją. Per še- pakilę mūsiškius atakuoti, 
šias dienas buvo sugriauta. Re to. buvo sunaikinta dau-
susprogdinta ir sudeginta gybė naujų priešo orlaivių,. režjma nuverts Farrell šali- 
14 centrų, kur }>uvo statomi kurie aplink dirbtuves buvo ninkai _ g,.upė kraštutiniu „„„ . ,
Vokietijos Kai o orlaiviai ar- sustatyti ant žemes; dirbtu- fa«jstu norinčiu palaikvti Kongl e&° ^aroę 
ba gaminamos jiems reika- vėse buvo sunaikinti tuks- ^t kokius su na<jįu •
lingos dalys. tanciai da neužbaigtų oriai- i Vokietiia * Republikonai ii atzagarei-

Per tas šešias dienas A- viu. ir sunaikintos pačios! Naujasis Aro-pntinns fašis ' demokratai labaimetikes ir Anglijos oriai- dirbtuvės. _ . 4ųjS^U džia^si'bet1'lei,fea>'’-
Tai buvo triuškinantis pint: cantikius su Tunelinė .sevellas gudriai paglostė “mūris naciu karo mašinai S1?“ saiJtlRl.us su Jungtine Barkiev'ą, o senatims demo-rpStSmT kSi it“: ikrat!; “d? **3«&

bardavimai nuo šių metų gV alst«omls 11 Ar- rinko savo vadu — Roose- 
sausio 1 dienos bus sunaiki
nę jau 80 nuošimčių Vokie
tijos oriaivių gamybos.

Pereitą sąvaitę buvo bom- 
zuvo apie 3,500 barduojami šie oriaivių ga- 
lakunu. Žuvusiu mybos centrai:

viai numetė į tuos centrus 
apie 17.500 tonų ardomųjų 
ir padegamųjų bombų.

Tiesa, šita ofensyva nepi
giai kainuoja. Per 6 dienas 
mūsiškiai neteko 400 sun
kiųjų bombanešių ir 50 grei
tųjų kovos lėktuvų. Su tais 
orlaiviais
mūsiškiu

Komunistų Intrigos 
Lenkijoj.

Jie sudarė “tautos tarybą,” 
kad parduoti Lenkiją.

, Londonę gauta iš Lenki- 
kijos žinių, kad tenai buvo 
susirinkęs slaptas požemio 
parlamentas, kuris tarė savo

Regensburg. 4 kartus. 
Augsburg. 3 kartus.
.JVIITVC1IIIUI V, tF naivus.

ninku organizacijos narys. 
Ramirezo klika andai nu

vertė buvusį • Argentinos 
diktatorių Castillo, dabar jo

jo sava-

veltui pritariant, i.
n . . n . Roosevelto vefaootą biliųRusai Artinasi Prie Kongresas da kartą priėmė 

ir bilius liko Įstatymu. Bet 
demokratu vadas maišto jau 
nekelia, vė1 pasižadėjo rem
ti administraciją. pi.

Latvijos.
Bijodami bolševikų keršto, 

daugelis latvių bėga
į Lietuvą. _____

Rusų armija vėl pasistu;į BUS NAUJA 
h randasi n«nnime i nripki Ji -----t r.-------------

Leipzig, Gotha, Bem-, Latvijos sienos. Ryšium su ■ RAJiNM

burg, Brunswick. Stuttgart tuo Latvijoje “Kilo mačffi j mįnįSerisEden kalbėjo at 
ir Steyr, po 2 kartu. suamsimas. Daugelis latvių. į gt rumuose. Be kitko jis

Tutow. Aschersleben. Ha- bijodami bolševikų keršto. prane^ vra gyvas rei- 
rover, Haiberstadt ir Fuert, i keliasi toliau nuo fronto; ki-! kajas tartis dėl pokarinės 
P° sykį. !ti bėga į Lietuvą. Europos. 0 tai gali reikšti,

žodį dėl komunistų sudary- ėliau is oro padalytos Vokiški kolonistai jau iš- kad reikės šaukti kitą trijų 
tos Varšuvoje “lenku tautos -'jtų vietų fotografijos paro- i vežti iš Latvijos. Liko vien ‘“dičkių” konferenciją, 
tarybos.” < o, kad visi šitie miestai bai- įje kurie nenorėjo vykti į

Komunistai tikruoju savo £iai ^ardyti ir išdegę. Is nacįų Vokietiją, 
vardu Lenkijoj nesivadina. Augsbuigo beveik nieko ne-f Rusams artėjant prie Lat-
Jie tenai dedasi kaip “Len- , , ,, .___  i vijos, naciai vėl suskato ga-
kijos darbininkų partija
Taigi šita jų “partija” ir pa
skelbė savo “manifestą” 
apie “Lenkų tautos tarybos” 
susidarymą.

Slaptas Lenkijos požemio 
parlamentas, kuris atsto
vauja visas didžiąsias lenkų 
partijas, pradedant krikš
čionimis demokratais ir bai
giant socialdemokratais, įs- , 
pėja lenkų visuomenę, kad (-on°JĮ 
nesiduotų komunistams ap 
gaudinėti ir prie jų “tary
bos” nesidėtų. nes tos “tai y-. 
bos” tikslas esąs parduoti 
Lenkiją Sovietų Rusijai.

Toliau bus da blogiau na
ciams, nes alijantų oro ofen
syva kasdien -vis stiprėja. 
Puolimuose dalyvauja jau 
iki 2.000 bombanešių. Išro
do, kad Vokietija gali būt 
sudaužvta vien tiktai iš oro.

RUSAI PAĖMĖ DNO IR 
ROGAČEVĄ

Maskva skelbia, kad rau- 
armija užėmė du 

* svarbiu geležinkelių mazgu, 
Dno ir Rogačevą.

PRIGĖRĖ 400 Japonų.
Ramiajam vandenyne A- 

Kaip tik vokiečiai iš Vaišu- menkos naikintuvai paskan- 
vos pasitrauksia, komunistu f11110 dideli japonų armijos 
“taryba” tuojau sudarysiant|transĮmrtą. Žuvo 400 Japo- 
ti laikiną Lenkijos «va],; atjos kai eit ių.
džią,” o ši valdžia tuoj i >7 7 7 , -
kreipsis į Maskvą su prašy A MmfltO AngentlUOS’

Brazilijos Karą.visą Lenkija prie Sovietu .Rusijos I Urugvajaus parlamente
Lenki io i vra susidariusi aocia ^ partijos atstovas, 

ir tikroji lenku tautos tan-i;’°y,Pedr® Car'Įozo, isęjo. 
ba. Ji vadinasi “Rada Jeii- kad tarP ,Ąrg®7f’"o® ,r PJ'a‘ 
nosci Narodov.'ej” (tautos^'1 dos £aHs kilt1 karas. Ka- 
vienybės taryba), kunon
įneina trys didžiosios Len
kijos partijos: liaudininkai 
(ludovvcai). socialdemokra
tai ir' krikščionys demokra
tai.

Komunistai Lenkijoj nie-

ro atmosfera esanti labai 
stipri. Jisai ragina visus 
Pietų Amerikos parlamen
tus daryti pastangų, kad 
prie tokios katastrofos ne- 
prileidus, nes karas tarp 
broliškų respublikų dabarti-

kados darbininkų pritarimo:"1' !aiku butų didžiausia 
neturėjo ir ju partija neturė- 'nelaime* 
jo jokios reikšmės šalies po
litikoj. O kai Stalinas su

Kaip žinia, 
lyra įsivyravę

Argentinoje 
fašistai, kai

Hitleriu susitaręs užpuolė t"° ‘“P“ Blazllba 'J» ‘- 
Lenkiia. komuniltai pasida- f,d?'usl m>e Jungtinių Tau
rė lenkams tiek neapkenčia- ?. >f apske'busi karą Vokie- 
mas elementas, kad nedrįsta ''^al 11 ^aPonilal- 
ir savo tikruo'u vardu va- į Brazilija yra didžiausia 
dintis, todėl drumsčia van- į Pietų Amerikos respublika 
denį ir daro intrigas prisi-lir turi 41.356,000 gyvento- 
dengę nekaltu “darbininkuijų; Argentina turi tik 13.- 
partijos” vardu.” 500.000 žmonių.

vijos, naciai vėl suskato ga 
benti į Vokietiją viską, kas 
jiems yra naudingo.

Ardo Vokietijos Lėk
tuvų Dirbtuves.

Puolimuose dalyvauja tūks
tančiai alijantų lėktuvų.
Alijantų karo aviacija 

pradėjo sistematį daužymą 
nacių Vokietijos lėktuvų 
dirbtuvių. Pereitos sąvaitės 
pabaigoje ir šios sąvaitės 
pradžioje daužyta Gothos, 
Schvveinfurto, Rosenburgo. 
Frankfurto ir kitų miestų 
dirbtuvės.

Puolimuose dalyvavo tūk
stančiai Amerikos ir Angli
jos lėktuvų. Patys naciai 
pripažysta, kad jiems buvo 
pridaryta didelių nuostolių.

Karo eigos stebėtojai sa
ko, kad oro ofensyvas daro
ma ryšium su alijantų pla
nuojama invazija į Europos 
hitlerinę tvirtovę.

KUR RANDASI JAPONŲ 
LAIVYNAS?

Japonai turi daug savo 
laivyno bazių Ramiajam 
vandenyne, bet jose mažai 
karo laivų. Spėjama todėl, 
kad savo laivyną japonai 
dabar laiko ar pačios Japo
nijos bazėse, ar Filipinuose.

Iš Berlyno gryžę švedai 
sako, kad nacių Vokietijos 
sostinėje galima laukti riau-

RUSŲ TAIKOS SĄLYGOS 
FINAMS.

Švedai žada duoti finams 
maisto.

NAUJAS “TEISINGUMO’
TARĖJAS LIETUVAI.
Lietuva turi naują “tei

singumo generalį tarėją,” 
Bronių Ivanauską. Jis pa 
skirtas vietoje buvusio tarė
jo, Prano Valiulio.

Amerika Neteko 
1$38 Lėktuvų.

Daugiausia jų žuvo spalio 
mėnesyje, 1943 metais.
Amerikos karo vadovybė 

jpaskelbė savo nuostolius 
Europoje, būtent: kiek ir

Nuo pradžios karo iki vasa
rio 22 d. musų šalis neteko 
1,338 karo lėktuvų — bom
banešių ir kitokių.

Didžiausių nuostolių tu
rėta 1943 metų spalio mėne
syje. Tą mėnesį Amerika 
neteko 176 lėktuvų, šių me
tų sausio mėnesyje Ameri
ka neteko 175 lėktuvų; va
sario mėnesyje (iki 22 d.)

Finams stinga maisto. Amerika neteko 160 lėk-
Dabar jiems duonos prista
to vokiečiai. Iš dalies dėl to 
finai ir buvo priversti laiky
tis vokiečių pusėj. Dabar gi, 
kai Amerika patarė finams 
baigti karą, pas juos kilo 
klausimas, kaip bus su mais
tu? Čia į pagalbą atėj’o Šve
dija. Šią sąvaitę švedai pri
žadėjo pristatyti finam? 
duonos, jeigu jie nutrauks 
santikius su vokiečiais.

Šią sąvaitę finų parla
mentas ba’suos, ką daryti, 
tęsti karą, ar taikytis Rusi- 
ios sąlygomis. Tos sąlygos 
tokios: . .

1. Maskva nereikalaus 
Suomijos valdžios pakeiti
mo.

2. Sovietai nori atstatyti 
1940 metų sienas tarp Rusi
jos ir Suomijos.

3. Finų armijos demobili
zavimas ir nuostolių at •- 
nimas bus svarstomas vėli t.

4. Nacių kariuomenė Suo
mijoj turi būt internuota iki 
karo pabaigos.

5. Jei finai nori, rusų ar
mija gali įneiti Suomijon ir 
vokiečius sutvar kyti.

6. Stalinas garantuoja, 
kad visi Rusijos kareiviai po 
karo pasitrauks iš Suomijos,

Amerika mano. kad šitos 
są’vgos yra priimtinos

tuvų.
Karo vadovybė tačiau 

skelbia, kad musų nuosto
liai laipsniškai mažėja. 
Imant nuošimčiais, iki šiol 
Amerika yra netekus tik 
2 nuoš. savo kal inių lėktu
vų.

KAS IR KĄ MUŠĖ?
Jau kuris laikas Ameriko’- 

je kursuoja tokia žinia: Te
herano konferencijos metu 
įvvko pokilis. Kai svečiai 
įkaušo, jiems kalbėjo gene
rolas Timošenko. Stalinui 
jo kalba nepatikusi ir jis sa
vo generolui davęs “per 
mordą.”

Ryšium su tuo juokdariai 
dabar stato tokį klausimą: 
kada Stalinas atsiprašys Ti- 
mošenkos? Mat, Amerikos 
generolas Patton. užgavęs 
kareivį, vėliau turėjo atsi
prašyti.

ŽUVĘ LIETUVIAI KA
REIVIAI.

Karo departamentas skef- 
bia, kad Europos karo teat
re žuvo šie lietuviai karei
viai: korporo’as Ignas Dirsė 
iš New Hampshire; E. šaltis 
iš Malletts Bay, Vt. ir leite
nantas Alfredas Krasnickas 
iš So. Coventrv. Conn.

yra priimtinos ir 
šių. Žmonių nuotaika yra la- kad Suomija ture'.ų jas pri- 
bai pašlijusi. Miestą dabar imti. Kįla tik klausimas, 
saugo gestapininkai ir rink kaip finai gaivių internuoti 
tinė nacių kariuomenė. Į vokiečių kariuomenę, ku

rios tenai yra apie 120,000? 
Jeigu įsileisti u>us tai ar
mijai suimti, tai ar nepada
rys jie su Suomija taip, kaip 
padarė su Lietuvai

Floridoje mirė republiko- 
nu vadas senate, senatorius 
McNary. Buvo 69 metų am
žiaus.

PO PAMALDŲ BUS IR 
UKAZŲ.

Vokiečių okupacinė vy
riausybė paskelbė naują įsa
kymą. Jisai toks: po pamal
dų bažnytkaimiuose ir mies- 
tuose-miesteliuose bus skai
tomi valdžios įsakymai ir 
pranešimai. Juos skaitys 
valsčių viršaičiai ir miestų 
burmistrai

Lietuvos į neutralę Europos! atstatymo. Ta kryptimi ypa- 
valstybę slaptai išvykęs lie- tingai yra veiklus jaunimas, 
tuvis, kurio pavardė šiuo Leidžiami šeši slapti laik- 
metu negali būti paskelbta, laščiai, nukreipti prieš abu 
suteikė šių žinių apie būklę okupantu — prieš itisus ir 
vokiečių okupuotoje Lietu- vokiečius. Tarpusavė viepy- 
roje: bė Lietuvoje esanti labai

Prieš jam iš Lietuvos iš- didelė, ko, esą, pasigenda- 
vykstant, miręs Telšių vys- ma užsienių lietuviuose, 
kūpąs Justinas Staugai-
ris ir prof. (Liudas?) Cipli
jauskas.

Jau būdamas užsienyje 
sužinojęs, kad miręs atsar
gos pulkininkas Jonas Pet-

LIETUVOJE DAUGĖJA 
PLĖŠIKAVIMAS.

Negaudami kuro. žmonės 
eina vogti; užmušė 42 

miško sargu.
Lietuvoje padaugėjo plė-

•uitis ir, 1943 m. spalių 15, Įj]{avirnaie jš dalies tai yra 
lieną po operacijos, miręs naciu šeimininkavimo pa- 
kompozitorius Stasys Šim-1 Pėka? žmonėms sunku gauti 
^us- _. . . į kuro. sunku su maistu. Žie-

Rugsėjo 25 dieną banditų nsą jie eina kuro parsinešti; 
nužudytas Kauno teatro re- vasarą eina pauogauti. To- 
isierius J. Monkus-Monke- kius ffaudo ir baudžia nacių 
zičius; banditų taip pat nu-1 pastatyti valdininkai. 
uidvtaK artistas Chnmskis. 7ti I^I\vau 1^1

1943 m. - bala»dii^^že^inktomis žiniomis, per me^
io mėnesių laikotarpy je rius laiko buvo užmušti 42 
Stutthofo koncentracijos miško sargai. Daug kitų bu- 
stovykloje (prie Dancigo) vo apiplėšta.
mirę šie lietuviai: Kauno Didžiumoje atsitikimų už- 
gimnazijos direktorius Ka- mušimai ir apiplėšimai liko 
zys Bauba, Marijampolės neišaiškinti.
agronomas (Ignas?) Bud- ---------------
ys, Vilniaus miesto bur- NACIAI NUGALABIJO 
mistro pavaduotojas atsai - j TRIS LIETUVIUS, 
gos majoras Bronius Grigas, Nusikalto tuo, kad atkalbi-
Mari jampolės berniukų gim
nazijos direktorius Januše- 
vičius, Marijampolės mer
gaičių gimnazijos direkto

no žmogų nuo vergavimo 
okupantams.

Lietuvos okupantai neturi 
jokio pasigailėjimo tiems.

rius Mąsaitis. atsargos ma- kurie rodo nors mažiausio 
:oras Stasys Puodžius. Al- jiems nepritarimo. Pereitų 
girdas Tumėnas ir Vvtautas : metų pabaigoje Kaune buvo 
Tumėnas.

Su maistu - Lietuvoje yra 
tiek bloga, kad gyventojai 
tiesiai badauja. Vienam as
meniui kas sąvaitė leidžia
ma nusipirkti tik o svarus 
duonos, du trečdaliu svaro 
miltų, ketvirtis svaro cuk
raus ir ketvirtis svaro drus
kos. Tik labai retai leidžia
ma nusipirkti mažą truputį 
mėsos, sviesto ir kruopų.
Vien iš tų vadinamųjų “ba
do normų” išmisti visiškai 
neįmanoma. Vienoje ligoni
nėje gydytojai nustatę, k d 
’igonys, gaudami tik tuos 
maisto kiekius, po šešių mė 
nėšių miršta badu. Gyven
tojai yra priversti jieškoti-

pasmerkti mirčiai trys lietu
viai — Zigmas Bagatavi- 
čius. Kazys Bagatavičius ir 
Stasys Mikalauskas. Pa
smerktieji buvo kaltinami 
tuo. kad tūlą Andrių Kalė
dą bandė atkalbinti nuo 
gryžimo į nacių Vokietiją. 
Kalėda buvo paleistas atos
togoms ir vėl įmošėsi gryžti 
vergo darbams.

Spėjama, kad pasmerk
tuosius įskundė pats Kalė
da.

LIETUVOJ STINGA ŽE
MĖS ŪKIO DARBININKŲ
Linams rauti nuomojamos 

mašinos iš Vokietijos.
~ i_____  Lietuvos žemės ukiui pra-

maisto vadinamoje juodoje sto^uoti darbo rankų,
rinkoje. Bet tik nedaugelis \ai yva bolševikų ir nacių 
tegali tenai nusipirkti, nes okupacijos rezultatas. Pir- 
bausmės sugautiems per
kant ar parduodant yna la
bai žiaurios—vokiečiai daž
nai juos baudžia mirtimi. 
Be to, juodosios rinkos kai 
nos yra pasakiškai aukštos. 
Pavyzdžiui, svaras sviesto, 
ir tai vasaros metu. kainuo
ja 25 vokiškas markes, arba

miausia, bolševikai išvežė 
iš Lietuvos tūkstančius svei
kų vyrų, o dabar tą patį da
lo naciai. Tūkstančiai lietu
vių siunčiami Į Vokietiją, 
vergų darbą dirbti.

Pereitą mdenį Lietuvoje 
vtin jausta stoka darbo ran
ku. Linams rauti buvo par-

10 dolerių, skaitant prieška- vežta iš Vokietijos mašinų, 
riniu oficialiu valiutos keiti- kurios plačiai buvo vartoja
mo kursu. Svaras cukraus! mos.
kainuoja apie 18 markių, ar- ---------------
ba 7 doleriai; svaras lašinių 
—30 markių, arba 12 dole 
riu. Gi daugumos gyvento-

PAGALVINIAI MO- 
KESNIAL

Su pradžia šių metų Lie
ju uždarbiai labai maži— tuvoje įvesti nauji mokos
nuo 80 iki 120 markių mėne
siui.

Tačiau, pasakotojo žo- 
šios sunkios gyveni

niai. Kiekvienas gyventojas, 
; sulaukęs 18 metu amžiaus, 
turi mokėti pagalvini mu 
kosni



Antras Poslapi2to. 9. —» Kovo i d. 1944 m.

čia Gatvės Pavirto Upėmis

KAIP ORGANIZUOTA
LENKUOS POŽEMIO 

ARMIJA.
•Lenkijos telegramų agen 

ti a (PAT) praneša Įdomi 
si ulkmenų apie Lenki; 
p žemio armiją.

Iš tos agentūros praneši 
mo Nr. 289 pasirodo, ka
pt žemio arba slap os lenk 
o ganizacijos pradėjo k v. ’k. 
ii veikti pr ieš okupantus 
15 39 metų vasarą, tuojau 
t(. kai Stalinas su Kitk-r’.u 
v? puolė ir pavergė Lenk k

Iš pat pradžios požemi 
judėjimas reiškėsi atskir 
n is grupėmis, kurios neturį 
jc tarp savęs ryšio.

Bet 1941 metų gegužės i 
17 d. toms organizaci’'. r 
buvo sudaryta viena va 7 r ; 
vybe, kuiios priešaky r* T 
stojo vienas vyriausis ei' 
luotų Lenkijos požemio jė 
gų vadas.

Vyriausis vadas turi p< 
savim du kitu '-adų, vienu. 
kurių vadovau a Lenki1' 
vakaruose, o antras—rytu n 
se.

1942 metų rudeni viri 
ginkluoti Lenkijos požemio 
skyriai buvo suorgani zu-ri 
v1'sninga požemio armi ’ą * 
k” ria i tuomet duotas e'i i - 
Irs vardas: Po’s’u / — - 
Podziemna, kas lietuvišku 
reiškia: Lenkijos Požemio 
A linija.

Lenkija dabar turi 3 di 
delius savo armi ios viene-i 
tns: vienas vienetas su.ve 
tfritorijos požemy, antras— 
Škotijoj, trečias—Italijoj.

Lenkijos požemio agnKT ' 
s”sideda iš dviejų dalių: 
veikiamosios dalies ir- kad n 
dalies.

Veikiamoji dalis vra nuo Į 
lutos ginkluota, gyvena n" o ' 
f liai nuo savo šeimynų 
Hip reguliari armija.

Antroji arba kadrų dalis, 
tc i mokomoji o geni' ' u 
r mokina ir ruošis nar : k - j 
vukiamaiai anni jai.

Veikiamosios armi jos .-k" 
rai visados yra pasiru 
1 aro veiksmams. Jie gyv na i 
suptose kareivinėse, 'Au
giausia miškuose, bet krr 
tais ir miestuose. Todė- 
kelių, kurie eina mm d:'d . 
nius miškus, voki 
kalinėja lentas,
užrašomas šitoks myė'kur- 
saviskiams: “Achtungi t7T-. 
rengefahr! Einzrive ri-e’-r
Verboten!*’ Tai reiškia, 
pavieniui eiti miškan dr;u'-: 
džiama. nes “gaujos’’ iru 
čia.

Visus planus požemio vi
lnijai daro karo vadovybė. 
Ir tie planai esą rm ‘ ”
su tokia precizija, kad klai
doms ir nepasisekimam 
vietos visai nelieka.

cciai r:

Jeigu lenkams teks ka
lanti su bolševikais, karo 
nedžiagos jiems nepritruks.

KAM TAS BARBARIŠ
KUMAS?

klaskva pranešė Ameri- 
u.i i Anglijai sąlygas, ku
ku ks ji sutinka taikytis su 
uum.ija. Ir ji nusiuntė Suo
lų i pakvietimą, kad ši 

i stų Maskvon savo dele-
acijn taikos deryboms.
Visa tai butų gerai.
Bet tuo pačiu laiku ateina 

‘nių, kad iusu orlaiviai pra
ėjo smarkiai bombarduoti 

ijos sostinę Helsinki. 
. Stokholmo pranešama, 
tad pereito nedėldienio 
mkti, vasario 27, apie 600 
ūsų orlaivių mėtė bombas i 
T k rikio miestą per ištisą 
2 v .landų. Didelė miesto 
rilis buvo sugriauta ir tuks- 
anėiai nekaltų žmonių už- 

u.šta bei sužeista 
žųuclikų finai nušovė že- 

TIGH. x
Savaime kila klausimas, 

m -ūsai tikisi šituo barba- 
’škvmu pasiekti? Juk Suo
lui aiškiai pasisakė, kad 

eliau kariauti ji nenori. Ir 
ati Maskva, paskelbdama
'kos sąlygas, pasisakė su- 

mkenti su Suomija taikytis.

LEIVIS, sa BOSTON.

Čia matosi vaizdas Long Btvi ch mieste. Californijjoj, kur po kiio barius potviniai. Los A. reles mieste užsidarė 407 mokys, viso buvo apremta daugiau kaip 125,000 trobesiu, ši nuetr a namu žmonės išvežami vai’i mis.

ieturię dienų smarkių liūčių 

los ir 150 karo dirbtuvių. Iš 

iš apsemtų

zuota. vadovauta 
Dvylika ir mokyta tokio

kaip Stalinas...” 
Melas !
Sovietų armiją

ginkluota
genijaus,

orgamza- 
Stalinas 

bet Leonas Trockis, kuri 
Stalino agentai nugalabijo.

vo ne “genijus”

SVETIMOS VALDŽIOS 
AGENTAI.

. , , . x., . . , Šiuo vardu “Naujienos”
1 o<iern? tikslams gnau-. va(jjna lietuviškus komunis- 

n* nui kinti ovvvhP' .tus. Girdi:iestą ir naikinti gyvybę? 
"ikslo nesimato jokio; ma
rti tiktai žiauraus barbaro
ei štas.

Laiškas Is Washtngtono
Žmogus ir jo paskirtis 

gyvenime.
Pirm kelių dešimčių metų ku kiek greičiau 

igoninėje gulėjo dar jaunas kia eiti. 
ų.as. -Jis sirgo anglam ži-; >;ežiurint w 
tomą liga, kurią jie vadina 
“infantile paralysis.” Gaii Į.

Jie viską užmiršo ir nieko 
neišmoko.

Komunistai yra tas gaiva
las, kuris viską užmiršo i 
nieko neišmoko. Kai mes 
sakome, kad jų “saulė” Sta 
linas vykdo seną Rusijos im
perialistų politiką, komunis- 

! tai mus plusta. Tokie Bim
bos. Mizaros, Pruseikos i. 
kiti sako, kad Stalinas veda 

.“tautų laisvinimo” politiką.
Į Tai begėdžiai ir neišma
nėliai. Jie užmiršo, kad pats 
bolševišmo tėvas Leniną- 
šitą politiką vadino aršiau 
sios rūšies šovinizmu!

Tegul nenusigąsta ir ne
siplūsta — taip via. Bolše
vizmo tėvas buvo piiešir. 
gas tokiam tautų “laisvini
mui.” koki šiandien vykdo 

; Stalino diktatūros režimas 
. ir už kuri čirškia lietuvišk • 
bolševizmo svirpliai. Skai 
rykite tai. kas seka žemiau.
Tautinis klausimas 1917 m.

1917 metais bolševikai
,_ .sušaukė konfeienciją. Toje
: Rooseveltas to daryt nega-; konferencijoje, gegužės 12
ii. Jam sunku atsistoti; sun- 

ir kur rei- dieną. Leninas sakė pra
kalbą Rusijos tautų klausi
mu. Be kitko jis pareiškė: 

“Kodėl mes. didžiarusiai.

PRASIDĖJO SLA VIRŠI
NINKU RINKIMAI.

“Tėvynė” skelbia, -kad 
ovo 1 d. prasidėjo SLA 
urro viršininkų rinkimai, 

vi ie tęsis 2 mėnesiu ir baig-
is balandžio 30 d.

Pirma buvo kandidatų 
rominacijos.

SL A. viršininkus renka 
-L \ nariai kuopų susirinki- 
r.uoss, Kuopų sekretoriai 
urašo balsų skaičių ir siun- 
a i centrą. Rinkimams pa- 

‘baieus, tam tikra komisija 
uos balsus suskaito ir pa- 
kelbia. kurie kandidatai 

’ uvo išrinkti.
Dabartinis SLA Pildomos 

~a y bos sąstatas yra toks:
F. J. Bagočius, prez.
J. K. Mažukna, vicepr.
M. J. Vinikas, sekr.
K. P. Gugis, ižd.
S. Mockus, iždo glob.
E. Mikužiutė, iždo glob.
S. Biežis, daktaras.
Spėjama, kad tie patys ir

"! bus išrinkti, išskyrus gal 
kr ai vieną J. K. Mažukną. 
yrio vieton kandidatuoja 

Povilas Dargis iš Pittsbur
gho.

“Lietuviškiems bolševikų peniukšliams patiko prosovieti nio ‘The Chicago Sun’ korespondento Londone spėliojimas. kad Churchillas savo kalboje išreiškęs pritarimą Baltijos valstybių Įjungimui i Sovietų Sąjungą—“Komunistiški veršiai taip trokšta parduoti Lietuvą svetimai valdžiai, kad jie visai užmiršta. jogei jie gyvena Amerikoje, kuri nekuomet nepripažino Baltijos kraštų aneksavi- mo.

musų prezi
are tas ilgas ir pa- kurie vergėme didesni skai

, u -- u vojingas keliones. ' Darė to-1 čių tautų, negu nors kita šae suprasti, apie ką jis dau- d-į, kad buvQ reika_: lis. kodėl mes turėtume pa
giausia galvoja—savo atei.į ,ag taJ (iarytf Jungtiniu: neigti atsiskyrimo teisę Len 
,r pasėkas tos ligos, kūnas Tau(u , viskart " -
.53. paveldi visam gyveni- įr d

d?ugmu negales a fi
vaikščiot, taip, kaip valksto klausimu, kurie

įeikia išsnresti. Tu skirtu-o kaimynai; negalės va-
liuoti kur nori ir kaip no. i.
Tiumpa. safent, jo veikia koalicijos nariu. Rusija. Ru kėt» buti 
ateityje 1 us ribota. trte i-od „oc1 žmoemmi.

kijai, Ukrainai, Suomijai 
“Jei Suomija. Lenkija ir

Ukraina atsimestų nuo Ru
sijos, tame nieko baisaus. 
Kas čia blogo? Jei kas tai’, 
sako. tas yra šovinistas. Rei- 

nesveiko proto
su režimas yra toks. kad pas i žmogumi, kad caro Mikalo

jaus politiką tęsti... Alek
sandras ir NanOičonaš ka-

Tas jaunas vyras nekly- juos pirma ir paskutinė 
Jo, Riek tai Hetė jo ligą. Striūna groja vienas žmo- 
Nois ir. pasveiko, bet visai gus-diktatorius. Jo Įgalioti 
sveiku jis nebuvo ir ne- niai — jo valios padarinys: 
bus. Aršioji vaikų paraly- paskutinis ir sprendžiamas 
žiaus liga paliko savo žy- žodis priklauso vadui.

4. -4. 4 4 • Nestebėtina todėl, kadBet jei tuomet Us jaunas Washingtonas tik-
1 vvra-s galvom apie savo atei- . ai (lžia„£ž?i. sulįakęs Roo. -

seveito. To pat Washingto- 
no oficialiuose rateliuose 
jausta itin gera nuotaika, 
gera ir dėl to, kad “čyfas” 
sugryžo. ir dėl to, kad pašė

vyras galvojo apie savo atei
J‘į ir savo paskirtį joje; jei 
1 manė. kad jo veikla bus ap
ribota—jis klydo. Nepalau- 
'iama valia, ryžtingumas ji 
atvedė i musų gyvenimo vir
šūnes. kuriose jisai taip pat

iaise pirkliavo tautomis: 
vadaise carai vedė pirklybą 
Lenkijos padalinimais. Ai 
ritą caru politiką ir mes tu
pėtume tęsti? Tai butų at
metimas tarptautiškumo po- 
itikos, tai butų aršiausio^

tį... Kur jie dabar? Sunku 
į a^ukyti. Mat, karas. Dėl 

r/ariėčio tiek galima pa- 
ky’i: irdėjome, jis nusi-

K< c darbininkų judėjimui 
ų o tokio nedėtume į

La:. - raštų, net jei jis ir* J •».a. y tų.
;K r ra meluoja, kaip pa- 

tas. Jis žino, kur ran-
. arietis ir žalpis—

Sibyre!
: J žara taip pat meluoja, 

a Anparietis nusižengęs 
: bininku judėjimui. Jei 

T: apie nusižengimą
‘ • judėjimui, tai 

risi 1 ' nistai yra r.usižen-
a. Arg; rietis tačiau nusi- 
rr ė St. linui ir jo Įsakymu 

r ntas i Sibyrą, kel
mus rauti, medžius skaldyti. 

A’-; rietis yra krimina- 
v’zmo paselenči-

kas—that’s ali.
T Tujas jų “herojus.

’bcoklyne švaistosi sene
lis Kostas Gagas. Iš jo. kaip 
monės sako. “nei vienas, 
'/ri du.” Kartą jis prieš ko- 
munistus, antrą—prieš so- 

■ trečią — prieš tau- 
iirdnkus ir katalikus. Pas

ui vėl ta pati istorija, tik
iš antro gaio.

Bet lu munistams jis pa-
rid? ė ‘'didelis vyras.” Mat. 
atėjęs i “Laisvę” užregist- 
uoti savo bonus ir pasakęs, 

kad “pus fašistus” jų nere- 
. gistravęs.

Stebėsim, ar “Laisvė” at- 
ir ir - tą savo “herojų,” ka
ba Brooklyno vaikėzai jį 
p av; k- s” iš kito demo- 
ratu kliubo. Tai buvo ir 

‘ai: da palės buti. Gagas su
tveri“. demokratų “kliubą,” 
rriv iria jaunų “maištinin
ku” i • bėga su tais fomi- 
čiais kuriuos da spėja pasl

Lenku Kovos Su 
Vokiečiais.

Sunaikinta per l»000 vedei e-
čių, sušaudyta 6,000 lenkų. mues. .-.lujvsc jirxii umu pat t,z3,/v»~,v,zv

kad Į™>kai"jęah9avov«kl«i^- ferenciju buvo “geresnės,
zanu sabotažas Lenkijoje'baS U'"1' . negu tikėta.“ Ne oficialiai,
sunaikinęs visą eilę trauki-įj____ —dabar jau senyvas zmo

gus: jis —musų valstybės 
prezidentas, Franklin Dela- 
no Roosevelt.

Lenkijos požemio >•?? 
viai susideda iš dviežt n - 
šių: vieni jų yra uni -iim’’--' 
ti. kiti gi dėvi civilėm dra
panom. Unifoimos va L 'i- 
mos buvusios senos lenku 
armijos, arba atimtos i ■ 
kiečių, tik su savais ž r :- 
lais. Unifor muoti kareiviai 
vartojjami didesniems ž 
giams. ir atlikę savo m: i ; 
jie grįžta atgal į savo fan
tas vietas. Gi neunifm - -o.i 
kareiviai po klekvi > ž"- 
gio yra paleidžiami namo i 
gryžta prie savo šeimynų.

Ginklu šitie skyriai ga“n::. 
užpuldami vokiečiu t’-an - 
norius ir ginklu sandeliu-;. 
Kartais sulaikomi išrisi, 
traukiniai su ginklais ir m 
imami visi ginklai ir amur.i 
cija.

Tų ginklų ir amunicijom 
lenkai paima tiek daucr, se< 
ko PAT, kad jie turi iau d i 
dėlę ju atsarąą. Miškuose 
esa įtaisyti did< 1? cinklų ii’ 
amunicijos sandėliai.

GRAŽIAI PASIRODEME! 
šitokia antrašte

nė” rašo^“Vasario mėnesis jau bai- šio mėnesio bėgyje vargiai buvo l>ent viena didesnė Arr.prikcs lietuvių kolonija, kur; nebūtų surengusi Lietuva. nepriklausomybės paskeb ’ imo sukakties minėjimo. Ir r< ikia pasakyti, kad tie parengi mai visur buvo gražus -ir' r i ai žmonių lankomi. Tuose masiniuose

nių. su kuriais žuvę daugiau 
kaip 1.000 vokiečių.

Varšuvos-Beriyno ekspre
sas buvęs susprogdintas ties 
Šimanava, o traukinys ėjęs 
su kareiviais į Rusijos fron
tą buvęs išmestas iš bėgių 
ties Skrudą. Šitose dviejose 
katastrofose žuvo daugiau
sia vokiečių. Trečias greita
sis vokiečių traukinys buvęs 
išmestas iš bėgių ties Celes- 
tinava.

‘Musų prezidento įtaka Sta- 
’inui buvo didelė; yra dau 
riau prospektų laimėti ne 

bet ir taika...”tik kara
Tik /.esėnai Rooseveltas i Aišku, tai neoficialės šne 
rzo is tolimo užjūrio. iš:kos. jos nepatikrintos ir, iš 

konfe- j vjsc ateityje da gali but kiiro ir Teherano
rencijų. Gryžo kupinas vii-; taip. Bet vienas dalykas jau 
cių ir tokio pat ryžtingumo., aigku?; nacių malūnas nebe- 
kokio turėjo savo jaunai- turi jam reikiamo vandens, 
vėje. dooseveltas yra pir- Rašyta ir kalbėta apie gali 
masis Jungtinių Valstijų mvbes separatinės taikos; 
prezidentas, karo metu atli-. kalbėia-spė!icta, kad Rusija 

Tėvy-, Bet už tą sabotažą vokie-tokias keliones — ilgas gajj pasitraukti iš karo; bu 
čiai žiaunai lenkams kerši- i ir pavojingas keliones. V o- ta daug ir visokiu abejoji- 
ja. Kaip iš Londono prane-1 kietijos nacių režimas butų ^ų.
ša Lenkijos vidaus reikalų {nesigai; ė jęs milionų dolerių, 
ministeris Banaczyk, nuo no:s vienoje tų kelionių Tiems abejojimams išmuš-

gauri.
Wel

“misery loves 
'iom' ni'ri’ki mizerijos su- 

' o sau panašų.M- iaus strategas.
Rusvoj buvo minima rau- 

’or.c ios aimiios sukaktis. 
Ta } oga Stalinas užakcen-
tavo:

“Istorija rodo. jog Vokie- 
ri.T nrakišo kams, kuriuos 
■i vedė dviem frontais, bet 
dabartiniame kare Vokieti- 
a nr-najėgia laimėti perga- 

■ės i<- viename fronte, prieš 
Sovietų Sąjungą...”

Iv kia. Vokietija kariau- 
’a tik su viena Rusija. Išvi- 

vokiečiu iš Afrikos,, iš
t’ cč.b lio Italijos ir, paga- 
iiar. alijantų karo aviacijos 
cr girianti nacių Vokietijos 
miestiL—visa tai Kremliaus 
“st a t eg u. i ’’ tiktai mažmo - 
žis.

O kas andai pasakė, kad 
P r i ’ ■ s nai butų karą pra- 
rtinėiusi, jei ne Amerikos 
pagalba?

T m Stalinas tą pasakė!
'•' •ė nebežino, ką daro

d e? in ė...

augiai sako, i
kad 

company.”

Šitaip kalbėjo Leninas, o 
ką šiandien daro jo moki 
niai?

Jie daro tai. ką darydavo 
carai ir jų bernai. Skirtu
mas tame, kad carberniai 
buvo žinomi kaip mėlynsiu- 
iai, o naujosios laidos car- 
bemiai yra raudonkakliai! 

O kaip su Pabalčiu?
Maskvos raudonieji der 

žimordos sako, kad Pahal- 
no valsybės Rusijai yra tas 
nats, kas Amerikai yra Ca- 
’ifomijos valstija!

Tai melas, kuri sumuš r 
nats rusiško bolševizmo tė
vas Leninas. Štai jo žodžiai:

“Mes sakome, kad sienos 
vra nustatomos gyventoju 
valia. Rusija, nedrysk ka
riauti dėl Kurlandijos (Lat
vijos) ! Vokietija, laukan 
savo armijas iš Kurliandi- 
jos! Šitaip mes rišame atsi
skyrimo problemas. Proleta
riatas neprivalo stvertis jė
gos, kadangi jam nedera 
laisvę kliudyti. Negalimu, 
but laisva jokia tauta, km i 
kitą tautą vergia.”

Leninas čia sakė teisybę, 
bet kain elgiasi jo mokiniai, 
raudonkakliai carberniai?

Viskas rodo. kad jie el 
giasi hitleriškai. Bet kadan 
gi hitlerizmas jau ne mado
je. tai ji.e demokratų skrais
tę užsidėjo. Bet toji skraistė 
jiems tinka lygiai taip, kaip 
vilkui ėriuko kailis.

Mizara apie Angarieti.
Pagaliau, per kelis metus

Roosev -Itą butų gaišios ta dugnas. Rusija pasielieka 
“pavaiš nti” submarino 'ar kare- bendromis pajėgomis

______ _______ lėktuvo sprogimu. Toks įvy- • bu? klupdoma nacių Vokie-
o kituose Lenkijos miestuo- kis naciu propagandai butų tija. Dėl Kito vvell. eina 
se sušaudyta 5.000 lenku, i didžiausias “hit,” naujanv- deiybos. jų bus ir daugiau.

bė: Jungtinėms Tautoms ir Galų gale, reikia tikėti, kad 
iu kaio pastangoms— ne- diktatūros riešutas ne
lauktas smūgis. ra tok? kietas, jog niekas ir

niekada negalėtų jį perkąs
ti. Gyvenimas žmogų kelia 
i viršūnes; tas pat gyveni
mas ji verčia iš aukštybių 
lipti. Washin<rtone kalba-

pereitų metų spalių 12 die
nos vien tik Varšuvoj viešai 
buvo nužudyti 1,107 lenkai.

Tarp sušaudytujų yra ir
’ Z“rinMm^!;ani,n.4 Aszkenazy,'.buvusio

R;."7Z;Z Z Z^nkij°s atstovo prie Tautudar karta tarė k1.Lyfros, D-ro Simano Aszke- Žntanės. kurie Roosevel-z«l, m savo senąją tevyn, Lte- « d arfiau
tuva- Tuose parengimuose J,’_ -__j !»o;parengimuose ’■: rdžiai nuaidėjo Lietuvos 1 imnas per visą Ameriką. Tuose parengimuose skambėjo lietuviška daina, lietuvių ir ; vrikor.ų kalbos už ateteigi- r • laisvos, nepriklausomos ir d nokratiškos Lietuvos.” 

Taip, Amerikos lietuviai

Pranešimas sako, kad tai susi; upinę dėl jo kelio- 
Varšuvoj vokiečiai šaudo nių. Karo metu juk visur iš
lenkus viešai, didelėse aikš- zikinc .-, —ore ir vandenyne. j-r‘a; ko negali padaryt su
tėse ir gatvėse. Paskelbia. Tą įr< ė nelaiminga lenkų iaz<ja, daryk su pvragu_
kad bus šaudymas, ir liepia premy-vo Sikorskio kelionė. koks čja skirtumas, bile pa

,. . , _ .mūrą ir šaudo, arba kariastipriai nasisake uz Lietuv*, j fcartuviu. 
nepn Klausomybę!

-------------- Tuo budu okupantai nori

loStandley/ l^tes! numvzia-
Taigi. gryžus prezidentui; šitą tiesą iš jų išplėšė eas

MELAS.
“Laisvės” redaktoriai ra

šo apie Sovietų armijos 26 
metų sukaktį ir sako, kad 
toji armija buvusi “organi-

kiečiai subombardavo Var
šuvoje iš kanuolių.

Nese vai Varšuvoj lenkai nuotaikos \Vashingtone yra|tonietis Stankus, “Laisvės” 
įvaryti gyventojams baimę, užmušė vokiečių žvalgybos geresnės. Ar tos nuotaikos šėrininkų suvažiavime. Jam 
kad nedrįstų jiems priešin- (Gestapo) viršininką gen. dirbtinės ar tikros—pagy
tas. Kutscherj. Už tai vasario 12 vensime ir pamatysime. Gy-

Žydams atskiltą kvarta- dieną vokiečiai sušaudė 27 venimas buvo ir bus pirmuo- 
lą. vadinamą “getto,” vo- lenkus Tjeszno gatvėj. ju ir vyri ausiu teisėju. Vis.

atsakė 
būtent:

“Drg. Stankus klausia 
apie Šukį, Žalpį ir Angarie-

‘draugas” Mizara,-----------

“L; r tingiausiai dėkui.”
Viena komunistiška da- 

varka Brooklyno “Laisvei” 
’ri. irutė 33 dolerius. įstos 
u nos Bimbos “pavargė- 

li-uns” skirta LS dolerių; o 
ki*-’’- ms nisiško bolševizmo 
rm';e•’?.!>:« 15 dolerių. Natu- 
’edu todėl, kad Bimba ši
taip dėkoja: “širdingiausiai 
dė'- A ;ums... Lai jūsų pa
vyzdi paseka kiti!”

Jc, dėkui ir daugiau duo- 
kite — “Laisvė” turi daug 
išr ’-’irių gerklių! 0 komu- 
iristiška davatka tur but ma
no. kad ji kada nors suėi: 
lauks staliniškai lietuviško 
‘ roku ?” saldybių.

Kad ii supelėtu!
St. Strazdas.

^rmnam bombanešiui 
žim ėti ir nataisvti visą k
reikia turėt 10 mechanik

r
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS KRpfcv«O AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPUIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Italijoj Karas Susitiko Su Religija
26 metų Nepri- 

minėjimas.
Vasario 13 d. Webster 

Hali svetainėje, New Yorke. 
buvo stambus parengimas, 
kuri surengė New Yorko

išgirsti pirmu kartu kal
bant, ir aš maniau, kad jis 
yra neblogas kalbėtojas. Jis 
r.urodė, kaip musų. lietu- 
\ iuose atsirado sriovė (ko
munistai). kuri deda di-

Lietuvių Taryba, Lietuvos džiausiu pastangų, kad Lie- 
26 metų nepriklausomybei tuva butų po Sovietų Rusija, 
paminėti. Žmonių buvo ga
na daug, nors galėjo jų but 
ir daugiau. Palyginus su 
pernykščiu parengimu, tai 
šįmet buvo apie 250 žmonių 
mažiau. Mat, pernai uvo 
daug jaunimo, o šįmet jo 
nesimatė, jie armijoje.

Kas su tuo nesutinka, tuos 
komunistai šmeižia, nieki
na kaip tik jie gali. Tai tikri 
paškudninkai! sako kalbė
tojas. Tikra tiesa.

Prof. Clarence Augustus 
Manning iš Columbijos Uni
versiteto pasakė gražią kal
ba už Lietuvos valstybės ne-Rengimo komisijos pirmi

ninkas J. Buivydas atidarė priklausomybę, 
susirinkimą kaip 3:30 po Korpcrolas Kazys Hof- 
pietų ir pavedė pirmininku' manas sudainavo porą gra- 
adv. Kostantui R. Jur ėiai žiu liaudies dainelių, už ką 
vakaro tvarką vesti. Užim- iam publika nesigailėjo ap
dairias pirmininko pareigas, 
p. Jurgėla pasakė t’umpą 
prakalbėlę ir pradėjo kvies
ti programos dalyvius.

lodismentų.
Latvijos pasiutinvbės at

stovas p. Harry W. Lielnois 
pasveikino susirinkusius Alijantų armijos pabūklai dunda •'- miesto gatve, o kita gatvės puse eina religinė pro

cesija- Tuojaus po to čia užvirė krūvines kovos.

Pasikalbėjimas Su Vienu Bimbos Artistu.
BROOKLYN, N. Y. siems apie tai pasakysiu. 

Vieną vakarą pasitinku brolyti, pasakysiu! Gud 
brooklynietj Juknį. Sušilęs bai!...
jis bėga Union avinu. Susi 
domėjau juo ir paklausiau:

—Jukni, kur taip skubi 
niesi, ar tave kas vejasi?

—Ne. brolyti, ne—atsa 
ko Juknis. Bėgu pas Rutku

Toks buvo mano pasikal
bėjimas su Bimbos artistu. 
Iš jo seka viena išvada. Bim- 
biniai viskuo nusigyveno, 
kartu ir aktoriais. Kai pa
žiūri i “draugo” Bimbos ak- 

ną vakarieniauti, o paskui torių, juokis ir voliokis. 
eisiu i praktiką... žmogelis visas purvinas,

—Tai ko dabar prakti- klynas žeme velkasi. Jam 
kuojies? — vėl klausiu Juk- ne ant pagrindų eiti, bet po 
nio.—Gal mokiniesi šauti ir lova lysti, kad žmonės ne

matytų ir nesijuoktų!
Nusigyveno Bimbos “teo

rija,” nusigyveno ir jo akto
riai.

Brooklyno Petras.

stoti i aimiją?
Juknis nusijuokė ir sako: 
—Ne, brolyti, ne. Dabar

aš mokinuosi teatras lošti... 
Komunistai tą sumanė ir aš 
gavau farmerio rolę. Broly
ti, mums sekasi kaip iš Die
vo rago! Net Bimba ateina Kas Mums Rašom o

Pranas Bajoras kalbėjo klausovus Latvijos demo- 
trumpai ir konstruktyviai— kratinių žmonių vardu ir 
apie karo bonų pirkimo rei- palinkėjo
kalą.

Ona Vailonienė, soprano, 
sudainavo gana graži.ii ke
liatą liaudies dainelių. Jos 
balsas darė į klausovus gana 
gražaus Įspūdžio.

Jonas Januškis savo kal
boje nurodinėjo, kad Lietu
va pergyvena sunkų jungą 
antros okupacijom Kiek pir
miau ji pergyveno Sovietų 
Rusijos okupacijos jungą. o 
dabar yra prislėgta rud 
marškiniu nacių. Tiedu abu 
Lietuvos kaimynai pei- šimt
mečius taikosi pasiglemžti 
Lietuvą ir pasilaikyti. 26 
metai tam atgal Vilniuje bu
vo paskelbta Lietuvo ■ ne
priklausomybė. Nepaisant 
koks Lietuvoje buvo rėži 
mas, bet Lietuvos žmonės 
nenori buti po svetimos val
stybės letena. Jie nori Jmt 
savarankus, nepriklausomi. 
Lietuviai žino kaip jiems 
sunku buvo gyventi po Ru
sijos earų valdžia. Jie žino 
kaip Muravjovas šimtus ir 
tukstancius geriausių Lietu
vos sunu iškorę, kitus Į Si
byrą išsiuntė. Bolševikiška 
valdžia nekitokia. 1939 me
tais Lietuva davė rusams 
karo bazes. Ji palaikė per 
visus savo gyvavimo netu- 
geriausius santikius su So
vietų Rusija. Bet 1949 me
tais jie okupavo Lietuvą. 
Šimtus ir tukstancius žmo
nių areštavo. Vienus ių su 
šaudė, o virš 20 tukstanciu

kad Lietuva su margiui muilo šmotas... vo. Apsivedė 1915 metų pa-’ 
-avo kaiminkomis — Latvi- Jiems liek apeina Lietuvos baigoje, ir 1918 metais abu-; 
ja ir Estiia — vėl liktų ne- laisvė ir nepriklausomybė, du su žmona apleido Chica-į 
m Įklausomos valstybės po kaip pernai buvęs sniegas, gą. nusipliko uki ir apsigy
šito karo.

Viktoras Benderis, tenc- 
įas, sudainavo trejatą gra
žių dainelių: jam okompa- 
navo Gen. Vitaitytė.

Estų šokėjų grupė pašoko 
tautiškų šokių.

Estų gen. konsulato atta- 
che. Ernast Jackson. sveiki
no Lietuvos 26 metų nepri
klausomybės sukakties mi
nėjimą ir iinkėio Lietuvą 
vėi matyti nepriklausomą ir 
demokratinę" respubliką.
r—•_ • _ *L*
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Jiems rupi tik suardyti vie- veno Birchrvoode.
ningą trijų srovių darbą, o 
daugiau nieko. ,

Vyt. Katilius.

HARTFORD, CONN. 
Gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukakti.
Vasario 20 d. šio miesto 

lietuviai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 26 metų 
sukakti. Iškilmės buvo para
pijos salėje. Žmonių buvo 
pilna salė ir programa praė
jo labai gražiai. .

Iškilmės pradėta Ameri
kos ir Lietuvos himnais, ku-

Nuo 1938 metų 
jau nesijautė gerai. Mat, 
tais metais jam buvo kita li
ga. 1942 metais Andrius tu
rėjo vykti i Chicagą, kur pa

i numeryje
Višciulis ’ čią žinią:

Smetonininkų 
Vargai.

Šių metu 8-tame

i praktiką. Brolyti, jis ran
komis ploja ir sako, kad mes 
gerai lošiame... Iš vyrų esa 
ma aš, Lazauskas, Grabaus
kas ir Bv^onas: iš moterų— 
Stankaitienė. Repševičiutė 
ir Buknienė.

randame
A. L.” 
sekan-

“New Yorkas. Vasario 6 
diena. — Amerikos Lietuvių 
Seime buvo iškeltas klausi
mas, ar galima Lietuvai

i

Joi.annes L. Markus, pasau
lio Estų Sąjungos pirminin-

, , , ,, . . riuos išpildė gerai išlavintasNeologą kalbą pasakė choras 1 Pas/uj da padaina. 
duIk. Jonas Budrys, Lietu- 1
vos generalinis konsulas
.\ev. \ oi ko mieste. , ‘-pėdė Atvažiavo.” Ją

engimo komisijai padėjo y^mo mokyklos vaikučiai. 
sį a’A aiKSCiojimą surengti vėliau padainavo ke-
-13 asmen\>.^ Ch Ktmdio- lietuviškas daineles. Jr 
tas. F. Milasauskas, A. Zi 
zas. J. Kivyta, V. Pūkas. J 
Glaveckas,
N. Bacevičienė, P. Šimėnie 
"ė. M. ir J. Rusaitės, E. ir M.
Karpiutės. L. Antanavičienė 
ir P. Šinkūnaitė. Reikia pa
sakyti, kad visos viršuje su
minėtos darbininkės buvo 
pasipuošusios tautiškais kos
tiumais. kas darė gražaus jr Nežiūrint ju
n nuazio i susirinkusius.

vo jauna lietuvaitė.
Buvo suvaidinta komedi-

"““SS“ kyrie vėlįau

vaidinimas ir tos vaikučių
T .. dainos padarė gilaus ispu- El. Jurgehene. džio

Kalbėjo vietinės parapi
jos klebonas Ambotas, Dr- 
Vileišis ir keli kiti. Ypač 
jaudinančią prakalbą pasa
kė Di\ Vileišis. Jis pasmer
kė visas diktatūras — Stali
no. Hitlerio, Franko, Musso-

sidavė da vienai operacijai.į rinkti aukas, rubus ar bent 
Nors Andrius ir tą operacija ’ kokį turtą? \ iišminėtam 
pergyveno. bet sveikatos jauį Seime buvo apie 20 lietuvių 
neturėjo. i advokatų ir kurių tarpe bu-

Veiieni? Paliko dideliam vo adv. J. Grisu-Grisius 
nubudime savo mylimą žmo- J Assistant Attorney General, 
ną, sūnų "Valterį ir dukteri ' Advokatas Rastenis, Mary- 
Aldoną. Sunus gyvena tėvo^an^° Valstijos Seimo ną-
•fgrmnię. o duktė Aldona •1’ys, Adv. A. Oiis, Illinois ~.....
Chicagoje. Taipgi liko bro-{Valstijos specialis taksų Į- yy® 
lis Petras ‘ Chicagoje) ir se . statymų aiškintojas, jis ai
šuo Marijona. į kino, kad įstatymas griežtai

Beie. velionis buvo senas draudžia rinkti bile kokias

Farmerio nuomonė anie 
subsidijas.

Spaudoje mačiau parašy
tą, kad smulkus ūkininkai 
pi itaria subsidi oms—pašal
poms, kurias skiria valdžia.

TaiD nėra. Smulkus uki-
—O kas mokina, gal Buk- ninkai neturi galimvbrs vaj- 

ris? — k-ausiu Bimbos ar- džios programą išpildyti: 
tisto. vpač tie, ką neturi pinigų.

—Ne. brolyti; Juška mo- lr pašaipu jie visai negauna, 
kiną. Pats Bimba sakė, kad Tas pašalpas daugiausia 
senieji jau pasenę ir niekam sunaudoja ofisų tarnautojai, 
netinka—įeikia naujų. Tie gi ūkininkai gauna daug 
są sakant, geresnių aktorių laiškų apie valdžios prog~a- 
dabar ir nerasi... mą. Jie gauna kalbėto ;u ir

—A. šitaip. Čalis nori bur patarėju, kaip žmrę di btL 
aktorium, nauios duonos Tai ir visos “subsi ri’os.” 
paragauti. ar taip? ; Kad ir gautų kokį dolmį

—Taigi, taim — aiškina tai neapsimoka Jaikas. ei" 
Juknis. — Jei tik pasiseks; voti ir per šerengą eiti. D n.i- 
bet aš bliausi... Dabar visur giau laiko ir gazo?pto»iŠ?ik- 
stoka gerų aktorių, tai kuri i vo ji. negu naudos gauni. Ir 
ro s vakarą su virvėmis pra- • aš gavau 90 centų čekį išLI Al’ TT <SCIIVUIIV. JU

taip ir pasakiau praktikoje, sudeginau daugiau gazo’i- 
bet Juška sako, kad niekas no. nesu uždirbau.

“Keleivio” skaitytojas. Šitr 
savaitrašti iis skaitė per 3J 
metų.

Andrius v;ščiulis buvę 
palaidotas vasario 11 d 
Vccdlav.m kapinėse. Birch 
vroode. Graba nešė F. Že 
maitis, Wm. Yusas, E. Shar 
F. Setterlun. R. Denning ii 
J. Burr u

Lai būna jam lengva šio? 
šalies žemė.

K orespond cntas

ūkas nesiregistravus Wa 
hingtone sulig Kongreso 
žleisto Įstatymo.

“Toliaus buvo aiškinta, 
ad tokie rinkėjai gaii but 
ugauti ir skaudžiai bau- 
’žiami. Su tuo sutiko visi 
enais dalyvaujanti advoka- 
ai, tad yra rimto pamato 
nanyti, kad be Tederalėi

mus nelies, kol “Laisvei” tą 
teatrą sulosime. Bet patikėti 
vis tiek negalime. Brolyti.

Maži ūkininkai vra prie
šingi, bet jie tyli. Protestus 
kelia tik didieji. Mat, jiems 

pc praktikų, kai einame i daugiau nuostolių iP'jie ge
namus, visi bijome. Byro-'i iau organizuoti. Q 'mažin i 
nas. eidamas i namus, pa i ūkininkai tik sueina, pabė- 
kieipia usus. pastato kalnie-, davoja ir taip viskas palie
pių, kad niekas jo nepažin- !ka — ant Dievo valios, 
tų, ir bėga vienas. Jis sako,' Ba vienas dalykas. Ką 
kad kuris lengviau pastebė-į ūkininkas parduoda.
ti ir lengviau butų ji pagau- į uždėtos “lubos.” Bet

gus negali gaut nusipirkti 
reikalinga daiktą.

Tai šitaip yra su tomis 
subsidijomis.

Frimtono Fermeris.

KULFMONT, PA. 
Retas juokdiris, ožiu “su fu 

lino” žiūrėtojas.
Viena lietingą rytą būryj 

vyių stove A kampinio ne 
iuo ta: odų? je ir laukė bu 
sc. Jie rūkė savo pypkes i?

spalvos skirtumo, visos yra 
Aukas rinko: O. Kriau- plėšikiškos—sako Dr. Vilei 

čienė. O. Treinienė. E. Ba- šis. Pvagino klausytojus su- 
jorienė, O. Zajankauskiutė, tartinai veikti, kad musų

ir šalis laimėtų karą ir kad bu-; šnekučiavosi. Tuo tarpu pre
tų atstatyta nepriklausoma kampą pradėm eiti ožkos 

smaugimo taktika nepasi- Ačiū tokiai gausiai talkai, ir demokratinė Lietuva. Viena? stovėjusių vyrų nu 
keitė. Kaip smaugė maža- parengimas pavyko kopui Beje, šiose iškilmėse da- riveika s:u ietaus palu 
sias tautas carai, taip ja? kiaušiai! Publika buvo pil- lyvavo ir lietuviai legionie- ir eina pri v L mpo. Kiti su 
smaugia bolševikai. niausią patenkinta kalbėto- riai. apsirengę uniformomis, žiūre, ką ji? rri daryt. Sto

Vokiečiai visuomet plėšė jais ir kitais programos pil- Tarp jų buvo vienas senelis, ' =J-----  ’-------
Lietuvą iš vakarų. Sušiki' - dytojais. Tik nepasitenkinę Kurtinaitis, Kuris Dėdės Ša
tus Sovietų Rusijai su Vo- buvo smetoniški fašistai ir rno kariuomenėje yra tama- 
kietija. pastaroji pasigiem Juozo Stalino penktakojai. vęs virš 30 metų. Jis yi a da
žė Lietuvą ir be jokio? ato- Jiems nepatiko, kad šįmet lyvavęs Filipinų kare ir ki- 
dairos vėi plėšia Lietuvos kunigams nebuvę leista kai- tuose Amerikos karnose. Į 
turtus, kankina lietuvius, bėti. parengimą užviešpata- «ią šalį Kurtinaitis atvyko 
Šimtus tūkstančių žmonių vę socialistai. Tai yra gry- aštuoniolikto šimtmečio pa- 
yokiečiai ištrėmė į Vokieti nas melas! Jeigu kunigai baigoje. Kariaudamas už 
ją kariškų darbų dirbti. Ki- nekalbėjo, tai ne todėl, kad savo naująją tėvynę, jis bu 
tus sugirdo į koncent aciios jiems kas to neleido, bet to- vo kelis kartus sužeistas, 
stovyklas, o trečius be io- dėl. kad jie buvo kuo kitu Už pasižymėjimus jis gavo 
kios atodairos šaudo, žudo. užimti. Kovoje už Lietuvos visą eilę garbės ženklų.
Vienu žodžiu, abudu musu nepriklausomybę tarpe so- Nors daug metų jau turi. 
kaimynai (Sovietų Rusija ir cialistu ir katalikų nėra jo- J>et senelis Kurtinaitis da 
Vokietija) veda Lietuvos kių varžytinių. Jie susitaria vikrus ir dalyvauja su mu 
žmonių naikinimą. Lietu kopuikiausia ir vieni ki- mis. Smagu matyt tokį lie- 
viams nepriimtina r.ei So- tiems kelio į kalbėjimą ben- tuvį. A. L.
vietų Rusija, nei Vokietijos druose parengimuose nepa- --------------
globa ant Lietuvos. Lietu- stoja. Tas komunistų ir sme-
viai nori ir moka patys tvar- tonininkų prasimanymas

išsiuntė i Sibyro tundras.
Rusijoje pasikeitė politinė p. Likato. p. Pastikienė 
valdžia, bet mažųjų tautų jos duktė Pastikiutė

vedamas prie kampo ir 
kapt ir pasigavo vieną ožiš
ką ketui ke;". Visą uždengė 
paltu, tik galva matyti.

BIRCHWOOD, WIS.
Mirė lietuvis farmeris,

Andrius Višciulis.
Vasario 9 d. mirė Andrius' kromu

Žmonės labiau nuste 
n0—č;\ orima daiyti?

Paslaptis sreit paaiškėjo. 
Keturkojį pasigavęs žmo
gus sako:

— Kuris ; •spėsite, ar čia 
“jis” ar “ji” — už visą dole
ri tam užfur.r’ siu!

" Kadangi s keturkojis 
buvo be i-": Į ir be “barz
dos,” atsirado kontestantų. 
Po viena išeina, į prieki ir 
sako: “ji. ji. d...”

; “Kontesto" skelbėjas jiem 
kirto reta š< ą: apsuko ke

turkojį ar.’ -alų ir pakėlė 
lr>altą — nafi “jis.” ir su 

T.

vacinasi. smetonininkai —klausiu Juknio. — Ar jos 
Dsižrurė’o. kad jiems neva- nebijo.'’ 
ia rinkti pinigus be val- 
’žios leidime. Tačiau jie gi- 
iasi. kad tame pačiame sa- 
•o seime surinkę “apie 86.- 
>00.09!” Na, tai kaip dabar 
tvs? Ar iie tas aukas dabar 
yrąžins žmonėms, iš k-urių 
lelecaHai jas iškaulijo?

Beie, prie progos verta 
aklausti smetordr.ės “Lie- 
uvos Vadavimo Sąjungos” 
rištikrujų tiktai Olio. Lau
kaičio ir Kamiuko), ar ji

patiekt’ atskaitos Tu manai, 
rodos 34.409.09, 

kuriuos surinko iš geni lie
tuvių šelpimui Lietuvos liau
dies (ta liaudis neerevo nie
ko)? Ponui Balučiui, kuris 
Londone gauna valdžios 
subsidijų, kaip ir p. Žadei
kis Amerikoje, pasiųsta

Et, brolyti, tos moterys 
kvailos, nieko nežino ir nie
ko nebijo. Stankaitienė da 
grinorka. nesupranta Ame- j 
likos. 0 kitos, tai kaip avys, 
brolyti, kaip avys...

Neiškenčiau ir pastebė-: 
jau:

—Tai kaip tu 
Jukni. ar jus

negalėtų 
pie tuos.

Atlanto Čarte-is liks 
Atlanta...

Aš manau, kad Atlanto 
Čarteris gal ir liks Atlante, 

manai, į Dalykas toks, kad mažomis
gaudys tie valstybėmis mažai kas ru i- 

žmonės, kuriuos vadiname i naši. Tokia Rusija visam 
“dogkečeriais?” pasauliui skelbia, kad Pa-

—Sav! — tarė Juknis.— 'balčio valstybės tik jai pri- 
kad ir dogkeče- klauso. Argi tai nėra gro’ i- 
aktorius?... Barimas? Ar tai reiškia laisvę

kytis. be svetimųjų pagal- vra suprantamas ir bešališ- 
bos. ki žmonės gardžiai juokiasi.

Gražiai sudainavo Ap- kad abidvi kraštutinės srio- Višciulis, senas šios apylin- 
reiškimo parapijos choro vės išliejo dvi krokodiliaus kės farmeris. Mirties prie-' 
kvartetas: .Juodait' tė, Šva- ašaras dėl kunigų nekalhė- žastis—skaudi vidurių liga.

rimo viešajame New Yorko Andrius Višciulis buvo Washingtene 
Tarvbos parengime. Tai rai- 65 metų amžiaus, gimęs nuomonė, kad Jungtinės
nų katinų kniaukimas mor- 1879 metų vsisario 2 d., Sas- Valstijos ir Anglija atsisa-

Matas Zujus. “Garso” re- čiui besiartinant, o daugiau navoje. Atvykęs į šią šalį, kys pripažinti naująjį Ar-
daktorius, pasakė gana vy- niekas. Jiems tiek apeina jis apsigyveno Chicagoje ir gentinos režimą, kurio plie
kusią prakalbą. Man jį teko kunigai ir jų kalbos, kaip per kurį laiką ten kriaučia- kyje stovi generolas Farrell.

baite, Vitaitytė ir Plaktčny- 
tė. Joms akompanavo Ant. 
Stankevičiūtė. ,

NEPRIPAŽINS ARGEN
TINOS REŽIMO.

reiškiama

iiai gaudo
gaš. bėgu pas Nelę užvalgy- mažoms valstybėms? 
ti. o paskui į praktiką, vi- Tai rcge:a. -Jei alijantai 
---------------- ------------ priešingi tokiam Ru ri

jos užsimojimui, tai Rusi a 
nedrystų savintis svetimų 
žemių.

Pagaliau, jei dabai* nėra 
$500. Katalikų wskupu ko senas skaitytojas ir priete-, galima suvaldyt bolševikus, 
mitetui duota $800. O kiti liūs. gerb. Aleksas Deltuva,tai kaip juos suvaldysi vė- 
ninigai beveik visi buvo su susilaukė labai malonaus'’iau? Kas užsimano ners 
naudoti ofisu įrengimui, sprpryzo. Jo 50 metų sukak- biskio iš svetimu, jis norės ir 
viršininkų pasivažinėjimam, ties proga, jo žmonelė Justi-1 daug. O kas nori daug, į:s 
bet Lietuvos žmonės negavo na surengė jam parę Bridge mina plėšti.
nei cento. Club svetainėje. Buvo su-

I minėtas sumas nekuria kviesta daug jo draugų ir
?metonininku surinkti pini- prieteliu, kurie apart linkė
jai No»'emo knygai “Time- jimų. sudėjo ir daug puikių 

’less Lithuania.” Kiek po dovanų Alekui. 
priedanga gražių, patrinti- Alekas Deltuva yra pusi
niu obalsiu buvo surinkta ninku su M. Simanavičium 
pinigų, apie tai eel sužinosi išdirbystėje Rridge Club 
me tik tada. kada Olis, Lan- Beverage.

PROVIDENCE, R. I. 
S'.uipryzas ilgamcčiui “Ke

leivio” skaitytojui.
Vasario 19 d., “Keleivio”

Rusija jau dabar eina 
plėšikauti, karo da nelaimė
jusi. Pasibaigus karu’ 'i v o- 
rėš daugiau, o tado bus ~ 
’aimė mažoms ir silpnoms 

į tautoms.
Frinctono F ar mari s.

kaitis. Karpius ir jų dvasi?- Po malonaus priėmimo ir 
kas vadas Tysliava patieks vaišių, svečiai išsiskirstė lin- 
visuomenei atskaitą. Mes kėdami savo draugui daug 
tos atskaitos lauksime, ir laimės ir dar ilgai linksmai 
neabejojam kad gausime. ir laimingai sveikam pagy-

Balaas iš Minios, venti. Ten Buvori.

Federalės vyriausybės ge- 
neralis inspektorius prane
ša, kad nuo 1943 metų spa
lio 1 iki 1944 metu spalio 1 
Amerikos ske-d'ridose bus 
paskersta 73 milionai kiau
lių.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Trumpai Ir Lengvai
nūs tavo te stiprybę semia/’ 

Semti galima tik vandeni, 
o ne stiprybę. Fizinė ir dva-

3a

fej

L yi*
/uif ' \

Žilos galvos durna.
šiuo tarpu yra labai po

puliarus toks obalsis: u? ne
priklausomą ir demokratiš- sinė stiprybė Įsigyjama.
ki'Oba’Sągeras bet prakti- KUu>ima» atsakymo.
koj?e ŽS ^btaa. k- įfjg
Greta socialisto irlaisvama-: ^ban^ .aPie4^’ kaį^a 
nio matom ir kunigą. «a J“™, ***
mano žila galva nepajėgia g musų

suprasti vieno dalyko: nuo 
kada kunigai pasidarė de
mokratai? Jų praktika para
pijose kalba ką kitą.

Oi, tos J ievos.
Dabar, kai viskas brangu, 

ypač diapanos, aš vis pyks
tu ant Jievos Adomienės. 
Rojuje gyvendama ji užsi
manė uždrausto vaisiaus. 
Ne tik pati kando, bet ir 
vvrui davė.

ilgiau ją vartosi ir prasčiau 
tepsi, tuo greičiau ji sudils.

Tas pat su žmogaus orga
nizmu. Ilgas ir sunkus dar
bas, prastas maistas ir kiti 
blogi papročiai žmogų be 
laiko pasendo ir nuvaro Į 
kapus.

Reikšmingi žodžiai.
Chicagietis daktaras A. 

Karalius kartą yra pasakęs: 
teisingam žmogui nėra vie
tos šiame pasaulyje.

Negalėčiau pasakyti, ar 
pats dr. Karalius buvo tei
singas, bet jo pasakymas 
yra reikšmingas. Dažnai

Šaltas Vyras
T"-'--

ras gal ir bus paskutinis; ki 
to tur būt nesulauksime. Bet
ar jisai bus paskutinis karas iTS“kam iis sakV 
ir busimoms gentkartėms,!taip 11 kaip-s?ke/ 
tai klausimas, kuris lieka ne
atsakytas.

Tas “didelis žmogus.”
Vienas labai nobažnas

J. Pak&rklis.

Iš Plataus Pasaulio.
PARAGVAJUS.

apibu- Kodėl nepavyko pervers- 
m kad mas-—Jau paaiškėjo, kodėl 

Paragvajaus faši
stų pučas. Jie buvo susitarę 
ir datą nustatę sukilimui, tik 
neturėjo tokio vado, kuriam 
visi galėtų pasitikėti. Todėl 
nutarė pučą atidėt, bet netu-

laikraštis užsimanė
i dinti Kalėdas. Jis sako, kad , „ . „.
i Kalėdos, tai diena, kurią gi- nepavyko Paragvajaus fasi-

_ . , . . . jmė didelis žmogus—Kris-Jei ne tas “pirmasis gne-! įus 
kas.” šiandien butume nu-' Hm. jei kalbama tik apie 
distai ir drapanų fabrikam į var(ją “didelis,” tiek to. Di- 
tai galėtų eiti sunims šėko mes pratę suprasti jau .. ,. -, _
J liauti. Ir daugiau, nereikėtų užaugusį žmogų. O toks da reJ° galimybes pranešti apie 
bijoti maisto spekuliantų, negimė ir negims.
Gyventume rojuje ir “dva-

r *

& į s

tai saviškiams armijoje, šie, 
nieko nežinodami, pradėjo 
pučą ir buvo nugalėti.

Paragvajaus fašistai, ku
rie išliko nesuimti, dabar 
vieni kitus vadina išdavi
kais.

ISPANIJA.
Užblokavo pakraščius.—

Generolo Franko režimas 
susilaukė “lietingų dienų.”
Anglijos ir Amerikos karo . 
laivai visus Ispanijos vande- yei? *vra r;e 
nis prisėjo minomis. Ispani- . t propaganda, 
ja turi mažai geležinkelių, eina kaiba apie 
todėl gera dalis jos preky- pt’og^so padaryta. Kiek rnn- 
bcs su nacių Vokietija buvo sakes karo pastangom*
vedama laivais. Dabar tie patarnauta.

varžant sakoma, kad 
svbė skriaudžianti 

AMERIKA, rijas, gavusias karo užsakų
Deportavo ajįninkus. — mus ir verčianti tuos užsa-

New Yorko prieplauką ap- kymus iš naujoj svarstyti 
leido švedu motorlaivis Rezu’tate — skriaudžiami

Port Sheriaane, Minojuje, stovi armijos moterų korpusas, 
kur vyrams nevalia ineiti. Me rginos tenai taip išsiilgo vai
kinų, kad nulipdė vieną iš sniego. Kad ir šakas, bile tik 
vyras.

Musiį Biedni Fabrikantai...

ir __ _
” galėtume “žyvi-! “Pažangus kunigas,

Komunistų fiureris A. 
Bimba pasigyrė, kad Lietu
voje jis pažinęs “labai pa
žangų kunigą.”

Nepadarykite klaidos. Jei 
komunistas sako, kad tas 
kunigas yra pažangus, rei
kia suprasti, kad jis yra ko
munistų bendrakeleivis. Jo- 
kis kitas žmogus komunis
tams nebuvo ir nebus pa
žangus.

Butu naujiena.
Tūkstanti ir vieną kaitą 

vra girdėtas toks šūkis ■ Bu
kime geri lietuviai.

Toks prieštaravimas. \ .Tame ?ieko naujo. Lietu 
Visos diktatūros yra ly įVąi visada yra lietuviai. Ot. 

eios tuo, kad minia turi i le\kas |r°(Į;<ų, Ra reikia rta- 
klausvti vado. Bet štai vie- kad lietuvis nebūtų lie

tuvis—kita kvitą. Tada bu
tų didelė naujiena.

šia šventa" galėtume “zyvi- 
tis.”

Nesunku suprasti.
Daugelis sako taip: melas 

turi trumpas kojas.
Nesunku suprasti, kad

—Laba diena, tėve! ’nigai buvo Įvedę inkviziciją tuo pasakymu ne viskas pa
duoti.—Maike, aš tau sakiau, laisvamaniams persėki 

kad labų dienų dabar nėra. Ispanijoj bažnyčia sudegino 
Aatėjo labai prasti čėsai. apie 50 tūkstančių žmonių. 
Nežinia kas iš to ir bus. Gal kurie buvo Įtarti laisvama- 
sudna diena jau nebetoli, ar nybėj. O kas iš to išėjo? Iš
kas... ėjo tas. kad šiandien Ispani-

—O kas atsitiko? ; joj daugiausia yra !aisva-
—Prasti pyragai. Maike. manių.

Siekčiau negali jau būt. Vot, —Ar tai tu nori pasakyti, 
anądien gavau nuo kunigo Maike. kad bediebybės ne- 
Paršku!nio paviestką iš Či-, galimą iškasavoti ? 
kagos, kad greitai važiuo- —Ne, tėve. Smurtu jos re
čiau tenai, ba Čikagoj pra-! išnaikinsi. Laisvamaniams 
dėjo kilti tikra pavietrė. įgalima priešintis tiktai a:-

—Juokauji, tėve. mentais.
—No, ne. Maike. Kunigas —O kas yra tie vargu-

rašo. kad Čikagą užponavo-, mentai? 
jo bedieviai ir su jais negali- Į —Paskaityk laisvamanių
ma gauti jokios rodos. Taigi į’iteraturos. tėve. pasiklau- 
jis reikalauja, kad aš va-! -yk kaip jie kritikuoja kuni- 
žiuočiau tenai raidavei ir gus, tuomet sužinosi, kas 
pradėčiau tuos nevidonus ‘ /ra argumentai, 
mušti. Sako. tu vajaunas vy- —Maike. tu menes iš ke
ras, prie to staršas vyčiųj ’io neišvesi. Aš bedieviškų i k 
•/aisko generolas, tai mažu ’aštų neskaitysiu, ba musų ie

sakoma. Yra žmonių, kurie 
melą greit pagauna. Bet
daug yra tokių, kuriuos me
las labai toli nuveda. Imki
me komunistus. Ne tik pa
vieni komunistai, bet visos 
jų raitijos tame mele prasi- 
rado ir—net šiandien to ne
supranta !

nas pnestaravimas:
Velionis A. Smetona bu

vo garbintojas itališkos dik-

argi?

keliai užblokuoti.

Dienraščiuose ir žumaluo-' melagystės vi a skelbiamos 
Pearsono re-

korporacijų skelbimai. Dau- veliacijos. aišku, pridarė 
skelbimai, daug nemalonumo senato- 
Vienuosei riui Taftui; ’os daro neina-

se dažnai pasirodo ciidžiujų laikraščiuose..

LCaI. kokio

nes 
vyriau- 
komua

Gripsholm.” ’ Juo išvežta i fabrikantai, tenka atsižadė- 
. Kristaus pėdomis. Lisboną (Portugalijoj) A- ti geros dalies savo pelnų,

taturos. Jam buvo nebaisi, Yra žmonių, kurie šitaip sies valstybių diplomatai ii Nesenai toki skelbimą da-
ir vokiška diktatūra. Bet j argumentuoja: kodėl kuni- kiti Amerikai nepageidan- vė War.er and Stvasey
nuo rusiškos jis bėgo ir pra-į gai neina Kristaus pėdo- jami Ašies valstybių pilie- kompanija iš Clevelando. Ir
-ė: “bog. dai nogi... mis? čiai. Lisbonoj švedų laivas ji skundėsi dėl “skriaudų,”

Jis “išaiškino,” bet—
mis i ciai.

Bet jeigu visi kunigai eitų pasiims sužeistus

onumo Amerikos Komerci- 
’os Rūmų lobyjistui Alvor- 
ui ir pačiai
\o ummstas 

motas atšaki 
to negalima

OUV1 pagru-

naudos.

;amačytum juos iškasavoti ' klebonas uždraudė. Sako, 
ba kitaip jie užkrės savo be ! ;eigu pradėsi ju raštus skai- 
dievybės sėkla visą Halsted i tyti, tai šiur jie išves jus iš 
stryta. į ’oros kelio... Ale uskiuzmi,

—Mušti bedievius butų i aike. man jau čėsas nas 
labai nekultūringas darbas. Į ’-napsaucką eiti. Girdėiau. 
tėve. Į’:ad iis da turi

—Tai ką gi su jais daryti gyvatinės.
Maike? Jie Į bažnyčią nei

oernvKscios

Lietuviu komunistu fiure- Kristaus pėdomis, kas tada 
pridabotų jų aveles?

Ne, kunigai negali ir ne 
nori eiti Kristaus pėdomis.

Apie demokratiją.
.„“išaiškinimo” gal bu-i Llaidineai

tu užtekę, bet štai: Rusijos |vaiz^-uo a demokratiją, ar
kcmimisiu spauda ėmė irtai- 
pasakė, kad Pabalčio vais- kad didžiuma reiškia demo-

amerikie- kuries vra da’ omcs persvar

Diev/ Ptaižūn fa.iunvS ėmė iš 
karo departamento, iš jo tu-
imų skaitlinių. Jos turi būt 

rikslios, nes imtos iš kompa
nijos pa; uostų
-kaitų.

Fabrikantui
■auiantieji k •

’auja atšaukti 
is leidžia 
nausybės
•^us ir nukirsti

metinių at-

A. Bimba savo “Laisvė- 
pasakė, kad Lietuva pri

sidėjusi ne prie Rusijos, bet 
prie tarybų.

To

tvbės

oms ir šiaip žmones, kurie stant karo užsakymus. Ma- 
buvo paimti Į nacių nelais- ža ir to, kompanija specia- 
vę. liu laišku kreipėsi i senato

RUSIJA. finansų komitetą. Savo laiš-
Sudarė lenkams “tarybą.

i- "/oš atsto- 
•'k tai reika- 
statymą, ku- 

persvaretyti vy- 
+,’s užsaky

čiau pelnų. 
vabrikantams daug padeda 
''ne už dyka!) Alvord and 
Alvord advokatu firma.

na. pamokslų neklauso, ta 
gerais priklodais jų nepa 
mokinsi. Kibą duoti žydi 
ubagams a’mužnoš. kad pa 
simelstų. Gal tada Dievą.4 
susuktų šliuptamiams ražu 
mą. ar ką... Kitokio latunkc 
su ja'is negausi.
—O kodėl žydų ubagams9 

Ar Dievas ju klauso geriau 
kaip kunigų?

—Aš nežinau. Maike.
Reiškia, tėvas nežinai 

kaip su laisvamaniais kovo 
ti.

—O tu žinai?
—Žinau, tėve!
—Nu. tai pasakyk, kaip.
—Bandyk juos kritikuot 

tėve. Tiktai gera kritika i- 
tviitais argumentais gali sa 
vo ooenentą nuginkluoti 
Kumščia ir kardu jo idėjo? 
nenuveiksi, tėve.

—Kibą tu durnas. Maike. 
ar ką! Kaip gi tu gali eiti su 
bedieviais ant kritikų? Juk 
pradėk su jais kritikuotis, 
tai ir pats pasidaiysi bedie 
vis. Ar tu nežinai, kad vel
nias jiems liežuvį šmeruoja. 
Kai n pradės tave tarkuot 
visokiais davadais iš moks 
liškų knygų, tai nežinosi nei 
ka atsakyti. Ne, Maike, ant 
kritiku su bedieviais negali 
ma eiti. Gesiausis būdas to
ki atskaluna nuveikti, tai 
duoti per galvą.

Klysti, tėve. Aš tatai ži
nau iš istorijos. Senovėj ku-

BOSTONO P'MERLAU-
kai išleista mi-

LIONAI DOLERIU.
Bostonas, kaip prieplau

kos miestas. liko daug mo- 
’e’niškesnis. negu buvo

Rusijai yra 
•Jungtinėms 

oms Kalifornija!
Reiškia, Bimbc 

a” buvo sumušta, 
per nosį.”

Užmiršom prisakymus. 
Tikintieji “jau žino,” kad

lai.)

faktą, kad 
Alvord firma

iškė’ėką ji pasiuntė Ohio valstijos
_ --- .. .- * senatoriui Taftui. Šis lai=k?

ar —Raudonoji armija jau tu- perskait2 finansų komiteto 
ar‘ n sklypą lenkų teritorijos. slactam posčt'vl'e — aišku. 

Maskvos įsakymu tenai jau publika anie tai nežino- 
sudaiyta “lenkų tautinė ta- tl! ;.. v5u. .. visokiu ne. 
i yba. Lenkų požemio Jude- m-aIonvira, išvengus, 
limas skelbia, kad toji neva R vis tiek? susilaukta 
taryba yi-a grynas komums- ncmalonumo Ko!umnistas 
tu padaras. Nei viena pa
žangesnė grupė prie jos ne
prisidėjo. ______ to pOSg(i; Ryšium su tuo

Jungtiniu Valstijų nacio- Pcarsor ’■ k aikštėn labai 
nalė Išradimų Taryba nuo įdomiu “smulkmenų. Cle- 
piadžios šio karo yra gavusi velando kompanija tą skun-

Peaison 
Alvord and 
'enatoriams ir kongresma- 
-ams yra rašiusi įstatymų 
sumanymus. ,

Ar fabrikantai pasieks 
tikslo, ar bus atšauktas karo 
kontraktų persvarst'/mą lei
džiąs įstatymas, sunku pasa
kyti. Priklausys tai nuo to, 
kaip stipri bus opozicija ir 
kaip Kongreso veiklą seks 
pati visuomenė. Vienas daly
kas jau aišku — kompanijos 

milži- 
giau.

kratiią.
Tai nėra tiesa. Sakysime, 

jeigu tr s vyrai užsimanvs 
t°ori-' nuskriausti ketvirta tik dėl 

ii<? eravo ■ to ’kad iif sudaro didžiumą, 
' tai nereikš demokratiją.

demokratija reiškia tam 
tikrus principus ir to nerei
kėtų užmiršti.
Netiesiogine saužudystė.

tas nat, 
Valsti-

pirm karo. Skelbiama, kad musų pasaulį sutvėrė Dievas 
vairiems prieplaukos iren- m PGr sesias dienas. Septin- 
imams buvo išleisti net 75 tą jis ilsėjosi ir kitiems liepė 

ni’ionai dolerių. Didžiuma tai daryli.
ų pinigu išleido federalė Tas prisakymas senai už- 
•yriausvbė. mirštąs. Pavyzdžiui, šiuo
' Kas. kur ir kaip įrengta, tarpu mes turime dirbti vi- 
ranešimas nesako. sas septynias dienas ir po

_________ i 10-12 valandų! Ar tai nėra

vi s
nemalonumo.
Brev/ Peaison ėmė ir suži
nojo apie tą finansų kemite-

_____ ______________ .... . .......... , ____ . . . "7žinant^?2į°Š’; i®sdaC0?i,m^
Žmogaus organizmą gali- mų. Aišku, tik maža jų dalis aimijos ir la: y no departa; Didysis auksas, pSrodoTy^* 

ma lyginti prie mašinos. Juo buvo priimti. mentų žmonų >. i.urie tun “mi;

net 165.000 įvairių išradi da norėjo įteikti

Japonas T o Nesitikėjo

bedieviška, ar nelaužoma 
Dievo prisakymai?

Kodėl tik merginos?
Daug kalbama apie tas 

... . merginas, kurios save par-
įai ir vienas ženklas vertas duoda, apie ištvirkėles, 
įeno “pomto.J___  i merginos čia kal-
NORI 22.030,000 DARŽU. tos? Manau, kad ne. Juk ta 

Agiiku’turos Departamen- voras būva ir supuva jei ne-
o sekretorius Wickard nori atsiranda pirkėjų. Reiškia., 
Teinančiai vasarai suorga- ir vyrus reikia kaltinti. Jie 
aizuoti 22 000.000 “Victo- mieJu n°rn . (kad tr ne visi) 
•y” daržų, kur žmonės gale- PerKa merginų pasisiūlymą.;

_a nauu racioną 
viiro ženklai.

šį parėdė; 
apyvarta

au kv--oo'

ii buvo paleisti 
nauji racionavi-

no ženklai. Jie vra metali-

tų užsiauginti sau daržovių.
KANADA SUSIRUPINUSI 

WASHINGTONO 
GINČAIS.

Musų kaimynė Kanada 
’abai nepatenkinta, kad 
Washingtono politikierių 
klikos drumsčia šalies vie
nybę.

Nacių armija prarado 
svarbų Rusijos miestą Vi
tebską.

Kur tas oportunizmas?
Pajieškau kadaise labai 

išgarsėjusio oportunizmo. 
Jei kurie žinote, kur jis da-; 
bar randasi, meldžiu pra
nešti.

(Kreipkitės į “Laisvės” ir 
“Vilnies” redakcijas. Jos 
žino!—Z.)

Apie musų himną.
Man nevisai patinka Lie

tuvos himnas. Jame, be kit
ko. sakoma: “iš praeities su-

Paprastai, japonai nepasiduoda nelaisvėn, nes jiems įkal
bėta. kad karo belaisvius amerikonai kankina ir žudo. šia
me vaizdely yra parodytas vienas japonas, kurį amerikie
čiai pa/mė Maršalo salose sužeistą. Musu jurininkai apri
ša jam sužeistą koją ir vaisina cigaretais- Jis to niekados 
nesitik r.

faktus ir iuis butų atrėmę 
kompa n i j o s pretensija 

; Kompanijos apmokamas 
skelbimas klausė: “Ar in
dustrija darosi pelnų iš ka
ro?” Pearson sa; Raštiškai 
paklausia: “Ar V/amer-
Swasev kompanija čia kal
ba anie save?” Ji neturėtų 
taip kalbėti, nes turi milži
niškų pelnui. Pirm šio karo. 
per tris pastaruosius metus, 
tos kompanijos vidutinė 
apyvarta būdavo 7.500.000 
dolerių. 0 10 2 metais jos 
apyvarta siekė zS2 milioru 
doleriu! Kone visa anvvar- 
ta padaryta iš karo užsaky
mų.

Ir tai ne viskas. Lirm ka
ro metinis tos

slidesnis už “mažajį plie 
Kai darbininkai papra

šo daugiau algų. jiems paki
šama “mažojo plieno” for
mulė : kada fabrikantai nori 
dargiau pelnų, jie vartoja 
“didžioio aukso” formulę. 
O ii tokia: doleris kalba, 
doleris tyli...

Taip bus, tok kol nepra
tus organizuotas dabas, 
kol nesusitars gamintojas ir 
vartotojas. K*.

* r

Jungtinių Valstijų armi- 
-’os generalio štabo vadui 
Unrsballui norėta suteikti 

u šalo titulas. Bet atsirado 
painiava: i? oavardė Mar- 
slm’l i- titulas Marshall.

kompanijos Aimijos vadui to buvo per- 
pelnas būdavo 1,900,000 daug. “Kain aš žinosiu, ar 
dolerių, o 194? purtais ji pa- jie mane vadina titulo Mar- 
sidarė 5,461,000 doleriu sru- sbadu a? pavardės Mar-
ro pelno! Tas pelnas sudarei skaliu?” — skundėsi jisai.
49 nuošimčius visu Warner-į --------------
Stvasev kompanijos verty-i Komnaso rodyklė nukry- 
hių. Reiškia. 1942 metais i rusi i šiaure tildai iki tol, 
kompanija uždirbo veik pu- 1 oi laivas nėra nasiekęs pu
sę to. kiek ji yra verta. siauja. Pusiaujo (ekvato- 

Tai šitaip yra “skriau-į riaūsJ sritvje kompasas jau 
džiami” fabrikantai, tokios!“šlubuoja.”
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; Europa.— 
sa surasti ir 
;ui ir tėvy- 

iių, parsiduo- 
itianti’Į turintiems jėgos, bet.
1 negi’ihr.a pavergti visos tau- \ 

t« s, Lu i buvo laisva—anks &-

dymas yra \ 
galima tc'c- 
ke.ii.tr. ra/o . 
r.ei į.uri iė

V O

čiau i r vėliau ji ir vėl sieks 
’aisvės.

Mažės tartos tiki Atiantc į 
Ča t? ir ir tie, kurie mano 
oarukoti ’as imperialistams 
;uri prisiminti Cbamberlai 
no žodžius, pasakytus p c 

ou

Konsulo J. Budrio žodis
PASAKYTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 
MININT, VASARIO 13 D ,NEW YORKE, WEB 

STER HALL SALĖJE.
Broliai ir Seses Lietuviai! knygas, nukreiptas prieš 
Šešioliktoji Vasario diena Baltijos kraštų nepriklauso- 

—kokia tai buvo džiaugsmo mybę. Kai kurie tų autorių 
diena nepriklausomybės lai- tvirtina esą tų tautų nariais, 
kais Lietuvoje! Tai nebuvo Nei vienas padorus sūnūs 
tik išoriniai, vien dėl akių, nenorės, kad jo tėvai ver- 
švenčiama diena, ne! Tą gautų svetimiems. Tokie au- 
šventadienio atmosferą jau- toriai yra lygiai tiek pat sa-iMiuncheno: “Fease in

Laikraštininką arabai. ro tokių bešalių atsiiado 
Amerika tur b it yra vie- 500,000. Didžiumą sudarė 

rintė ė šalis, kurioje dalis rusai baltgvardiečiai ir ar- 
ūk artininkų gauna taip menai. Vėliau, po ispanų ei-, 

žadinamas “karališkas ai- vilio karo, atsirado da 120,- 
as.” Daugelis lietuvių, ku- 000 bešalių. Hitlerio ir Mus- 
ie skaito Hearsto laikras- solinio režimas dayė ma
nus. atsimena Aithurą Bris- žiausia 200,000 bešalių. Iš 
:ane. Jis gaudavo didelę kitų šalių, kurias okupavo 
’.lgą. bet tokių yra daugiau, nacių Vokietijos armijos, 

Tamia'ame vandenyne ne- pabėgo mažiausia 180,000 
ienai žuvo laikraštininkas- žmonių. Tai sudaro visą mi

te kiekvienas vaikas, kiek- vo tautos nariai, kiek tumo- 
vienas senis, moksleivis, vai- ras yra kūno dalis. Tai yra 
stietis ir miestelėnas. Tai bolševikiška votis ant savo 
buvo Padėkos Diena—ne už tautos kūno.
gautas per paskutinius me- Eksporto duomenys taip .. . .
tus gerybes, bet lietuvis vi- pat rodo klestėjimą, būtent i ūko imas, ir tai ne 
sa siela vėl ir vėl dėkojo trys maži Baltijos kraštai ?ne pasago taizos, o 
Aukščiausia jam už atgautą sumaniai valdomi ir be ypa-
Jaisvę ir galimybes dirbti ir tingų gamtos turtų, ekspor 
kurti savo tautos ir krašto tavo daugiau kaip vieną šeš 
gerovei. tąją pasaulio dalį valdą:

Toji laisvė buvo brangus milžinas. Ar tai nėra įrody 
turtas kiekvienam. Virš pus- mas tų kraštų gajumo ir tei 
antro tūkstančio Lietuvos sės likti nepriklausomais?
Simų už tą laisve atidavė sa- Tiems kraštams nereikalin- 
vo gyvybės, kad likusieji jų gos lend-lease paskolos ir 
broliai, sesės ir tėvai, never- kitų globojimas—lai tik pa 
gautų svetimiems, bet butų lieka mus ramybėje, o jau 
savo krašto šeimininkai, mes patys ir vėl atsistatysi 
Kad nekuomet Lietuvos že- i me.
mėje nebepasikartotų nei į žmonių valia nepriklau
Kražių nei kokios kitos ’ somai gyventi jau tiek sykiv

Times.” Kur i dabar ton i komentatorius, Raymond lioną žmonių.
taika ir prie ko privedė tie 
nusileidimai? Vienos, kad 
ii mažos tautos paaukoji 
mas — tai yra principo pa 

nevedė 
pri

’ atari: ofos.
Gaunamos žinios iš Lietu 

’os į oc’o mums, kad, nežiu 
ir.t kad abu okupantai ta: 

kė į rr.usu tautos šviesuome 
ę, plėša'1?:.o ją iš savo kraš 

x>, kankina koncent aeijof 
tovyk'ose. ’ie nepajėgia iš 
auti tautinio susij ratimo ii 
aisvės troškimo. Lietuvoje 
žmonės daro ką tik esamose 
aplinkybėse gali. Žinio 
pie Amerikos lietuvių veik 
ą ilgi juos pasiekia ir ji 
leeia vilti į mus, esančiu 

’aisvėje, ir ragina visus rem 
ti savo kraštą, tai yra Jung 
inių Ya’stiių žingsnius ka 
ą laimėti. Jie taip pat ragi 
'a spiestis aplink Ameriko:

Tajpe -. Jis rašinėjo Šcripps
Icvard dienraščių Irusiai konservatyvios/- s.
r gaudavo 100,000 dolenų mo„ntno p„ v.,.„

Tos skaitlinės

netinės a’-gos!
Clapper buvo Kansas val-

tijos farmerio sūnūs. Liko 
'mena, sūnūs ir duktė. Jie 
gyvena Washingtone, puoš
niame viešbutyje.

esančios
u-j

mažintos. Po šio karo gal 
pasirodys, kad bešalių skai
čius yra didesnis—2.000,000 
žmonių.

skerdynės ir kad ant visados buvo Įrodyta, kad tik nai 
išnyktų nuo Lietuvos žemės: ws gali patikėti, kad taf 
Muravjovai ir Klingenber- į 1940-tujų metų neva “žmo 
gėriai, nežiūrint ar jie butų nių balsavimas” mižiniška 
baltieji ar raudonieji. ' > audonaiai armijai ir tan

,. , kams prižiūrint, turi bet ko , . , . .
Lietuvos pnsikeiimas ba- reikšmę. Tikrumoje ta1 ądav!m? oa?/V1; Te" zm° ‘ 

dė akis visokiems imperta- jįjUVO šiauriausia komedija ^e:rt . .a viit.> į Atlanta 
Ilstantis. Jie rasau-;iU1/;!•;?'-kurios pravedimui buvo at i ;ar^eiL 1 p. ivU.
no, kad Lietuva tai voki' i» .-testas į kiekvieną šalį rėži-' vedamas karas u mes 

' cerius: Lietuvai — Dekano- 
zcvas. Latvijai —Vyšinskis j 
o Esti’ai — ždanovas, ku 
-,-;n vadovavo rinkimų kome 
rijai. Kiekvienoj tų trijų ša

ietuviu Tarvba vieningas

padaras. Tačiau mes 
rai žinome, kad ir

Visi

klausomybės 
sius, Taryba tu: 
daug kliučiu. 1 ■ 
pačiais v* '• ?. 
facto buvo at 
Taigi, Liriv a r 
kiečių, nei 
no nors kito 
ras. fcgt icr žn'cr.r. 
žiama valia iškovota,

‘10
pas:

2; a n 
s

pa

iv.-x--z_ 
• ■ Lt V v
v

i — o 4- G..3 r rc’-G. v via? t i L- mr virk ▼ i-
andidatų sąrašas. Są 

•?'ą eustatė komurirtų par 
ri/a, kurios narius Lietuvoje 
salima buvo suskaityti ar? 

i’iU tų. Balsuoti buvo isakv 
ta višiemš. net svetimu kr;

mon eilėn t"1'-! pusjn.ro ?t.-- piliečiams, ką paliudija 
tancio žuvusiųjų jos sun į . j1:na;tinių Valstijų piliečiu

.'oryžūsiu į šią šalį, pasai, tu 
imperialistai -,-iTitieii balsavimo otomnoc

valia.
Dabartiniai 

ir toliau stengiasi įrodyti 
savo neva teises i Lietuvą. 
Jie motvvuoia. kad Lietuva 
prieš Pirma.ii Pasaulinį ka
rą priklausė Rusijai, bet pa-

štampas 
Ar tai bent panašu į rinki
mus?

Pagaliau, tie “išrinktieji” 
susirinko ir Kaune ir Rvgo 
je ir Taline tą pačią dieną

miršta pridėti, kad tas pri- ja pačią valandą, ir tai m 
klausymas tesitęsė 1-0 metų Seimo rūmuose, bet teatruo
ir tai prieš lietuviu valią, kai 
tuo tarpu anksčiau dideli 
rusu žemių plotai per ketu
ris šimtus metų buvo Lietu
vos valstybėje ir, pavvz- 
džiui, ukrainiečiu istorikai 
ta laikotarni skaito geriau-

se, kurių salės visose triios 
sostinėse jau buvo iš anksto 
vienodai dekoruotos.

Rusų pranešimai -sako, 
kad štai raudonojoje armi 
joje lietuviai narsiai ir at

siu ju istorijoje. Rusu valdy- ’ kakliai kovoja prieš vokie 
mo šimtas dvidešimts metų 
buvo tamsiausi priespaudos 
laikai. Keli sukilimai, bei 
Kražių įvykiai tai liudija.
Toji priespauda, ypač po ne
pasisekusių sukilimų, ir bu
vo akstinu gausiai musų tau
tiečių emigracijai į Ame
rika.

Tarp kitų argumentų, be
sikėsinant į Baltijos kraštu 
laisvę, tvirtinama, kad Bal
tijos kraštai ekonominiai 
silpni ir tik Įėie 
Sąjungą
tikrovė rodo ka kita.

įsi su ąais 
ūme. kad
:ančics ir a 
ustinrins v

i karštai ti 
>s praeitie

L- /b

B. Y. i' ’
arturre trr' "1 
dos ligų spe<

M. Kazlaui

r y po.— 1 • 1 •įpus
ilsta.

-Pa
pa

Sovietų “rojus” ukrainam. 
Philadelphijoj nesenai į- 

Vokietijos arini- vyko Amerikos ukrainų su- AtsisaLė matyt generolą, važiavimas. Jis pasisakė už 
’oms p adeda nesisekti ir nepriklausoma Ukrainos 
Tkiainoi. Ryšium su tuo respubliką. Kartu buvo iš 
vedi jos sostinėj Stokholme keHas faktas, kad įvairiose 
uvo gauta tokia žinia ■ koncentracijos stovyklose 

Dniep: o upės alkūnėje ru-, Rusijoj yra laikomi keturi 
ai apsupo vokiečius. Gene-
olas Wcehler nežinojo kas 
’aiyti ir nutarė lėktuvu 
kristi į V o kieti’ą. kad pasi- 
arus su fiureriu. Patyręs,

! 2d atskrenda tas genero- 
as. Hitleris Įdūko. Sargybai! mybę 
sakyta, kad ji genero'ą 

1 ’Voehier neleistų į jo kva- 
' ierą.

Taip ir padaryta — gene- 
olas V.’oehler 
rie fiu: erio. Jam pasakyta 
iek: c-ryžk atgal ir laikykis 
ki mirties.

Naciu

Kaltina Išdavimu

Vidury stovi kareivis Bale M apie, kuris dabar yra kaltina
mas kaip išdavikas. Sakoma, kad jis padėjęs vokiečiams 
pabėgti iš karo belaisvių stovyklos New Mexico valstijoj.

J

mi’ionai ukrainiečių.
Ketuii ' milionai — dau

giau. negu visa lietuvių tau
ta! Didžiausį nuošimtį suda
ro tie žmonės, kurie stojo

TIKRAI GERI
PREPARATAI

už savo krašto nepriklauso- ♦
i! CASTILE OLIVE OIL
•SHAMPOO

padarytas iš tikro, 
jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna 

J pleiskanas ir viso-

neprileista Registravo vyrus tarp 16-50 • mus kir*BustipAr»a 
metų; moteris—17-50. ♦ ',d’- už bonks.
Pereitų metų pabaigoje J ALEXANDER’S 

Vilniaus gyventojai gavo }

SUREGISTRAVO VISUS 
VILNIAUS GYVENTOJUS

HAIR 
REFRESHING TONIC

“Pa’ikaū'kar Shaw.
-.•ašvfcoias Shaw 
•‘di lėliu radik - 

-c cr

kas v

Ik<4 .:
r^o- 

irŠiia

Bntvos Diržui Tepalas.
Lengvai skuta. Wc. Saapelis 10c. 

ir 3c. stampa. (11)
S. Sckultz,

114 Baggott st., Zeigler, III.

Šv. Jono Evangelija.
Ir daug kitų gerų skaitymu veltui,

už prisiuntimų antrašo. Rašykit: 
H. Miller, 1816 Wellington, Chica- 
go 13. UI- (»)

kieno. — La-1 
''ai atiu už laišką. Jis tilp: 
ūtame “Keleivio” numery 

Moterų Skyriuje.
J. Tulakai. — Tas raštai 

pie Lenkiją tilpo “Provi 
ience Jou.nale” kaip apme- 
:amas skelbimas, o.skeibi 
nūs ki itikuoti nepridera
Bet ačiū kad prisiuntėt.

F. Juzėnui. — Iškarpą iš 
Detroito laiki aščio gavom, 
ačiū.

Petrui Ukniui. — Tams
tos straipsnis, “Popierinės 

arbės Veikėjai.” senai jau
čius. Kodėl gi ne—lietuviai “Keleivyje” tilpo, 
yra narsus kariai ir jie kovo
ja prieš dabartinį okupantą; 
betgi tas toli gražu neparo
do simpatijų bet kuriam ki-Į h,. *
tam okupantui. Kas liečia) • tA
tuos neva lietuviškus raudo-; v ra jieškomas lictuv

‘ i
—*• '•re >

00.000 do’eriu.
Tai buvo talka stambiems 

iniguočiams ir — pačiam 
'’havvui! Jau ilaiškinta, kad 
hawo metinės pajamos su

daro 96.000 dolerių. Be to. 
is paveldėjo savo miiusios 
monos dvarą, kuris esąs 
eitas 500.000 dolerių.
Anglai dabar juokiasi. 

Tie sako: pasigailėkime to 
radikališko senio; iis turi 
nusę miūono — pridėkime 
iam da po šilingą—

Bus milionas bešalių.

įsakymą eiti'Į “Darbo ir So- j ;
Cialės Gerovės ’ raštines ir } plaukų šaknims ir Odos gydymui. J
'’Poristr'lotK Rpnrirtniotfl vi- centų už bonkų. regl^.l JOlL. ne^lSlrUOia vi Į Pasižvmi savo gerumu. Prisiun- 
sus vvius tarp 16 ir 50 metų J čiam per Paštų į visas dalis S »- 
arb.L us, gi moteris—tarų Jv,enytų

; 50amžiaus. Kiek- J ALEKAN V CO-
• • ? regist.antas turėjo » 411 j\
,amžių. gwe- »._____________________

. ' '- z: ’ : ir užsiėmimą.________________________
i - ' - ‘ ’oti specialus na- t-=.—— ■ ■ ..... .......==

žymėjimai, kuriuos reiki1
su savim ir .reikalui 

rs: nt parodyti policijai.
Registracija, turbut. rišasi 

su generale mobilizacija.

!

P. Kručui.—Pastabos bus 
geros, ačiū.

RAUMEN 
SKAUS'

PAIN-EXPELl£R
nuo 1367 motu ... 

į na tikim į s šeimos reneUs iy n ----------,----- i
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t OlhVUS ZiriONhirj‘iwii

tSINO SENOVĖJE^
Knygoje aprašom? Dievai, pradedant nuo saulės garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

s S’

LIETUVIAI SEKA PA
SAULIO ĮVYKIUS.

Nežiūrint sunkaus naciš
kų okupantų jungo. Lietu
vos žmonės vis daugiau se
ka pasaulio įvykius. Jie 
skaito požemio spaudą, 
skaito ir naciu kontroliuoja
mą spaudą. Net toks nacių 
varžomas laikraštis, kaip 
“Ateitis,” pereitų metų pa 
baignie savo cirkuliaciją 

Valstybių vyrai ir spauda pakėlė iš 50,000 iki 200,000^ 
riša sena ir nemalonų klau
'imą — ka reikės daryti su 
"ienų milionu žmonių-beša-
įu!

Bešaliai vra tie žmonės, 
dėl vienos ar kitos 

is, kuris vadi-) ”nežasties neteko piliety-
•Trie

/■
v—TU
į
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B

S*no*ėa Lietarių tiayči-»

t-;.
f •

>. •
APSIVEDIMAI

Norėčiau susipažinti su moteriške, 
kuri gali būt ir su mažu kūdikiu, ne- 
senesniu kaip 5 metų. Aš esu pavie
nis, 51 metu amžiaus, turiu 2 išmokė- 
tus namus ir gerų delikatessen biznį, 
kurį laikau savo name jau 18 metu. 
Taigi rimtai moteriškei ateitis gali 
būt užtikrinta. Rašykit (9)

G. Aleksandra
39 N. Ogden avė., Chicago 7,' III,

15
i*.
* ••
vnosies armijos dalinius, tai' p® teisiu i" ūko žmonės be

reikia pasakyti, kad tai yra, apylinkėj. Jis pats. arba kas apft jį _noZin ri’di nulieki žino. malones pranošti jo adresų Po pirmOlO ;’.iSaUiiniO Ka-padų rusų pumai, prashjesu , .Keleivj„- administracijai: “Relei-1 
lietuviais. Užėmę Lietuvą., vis.” 6°,6 Eroadway, South Boston.
rusai suardė Lietifvos ka-lMass:______  _______ ul)
riuomenę. išvežė kelis šim

karininkų į Sibyrą ir
Aš. Juozas Minelga, pajieškau sa

vo brolio Antano Minclgos. Girdėjau, 
. kad jis gy vena Gilbertville, Mass.i? af?iga"s. Tačiau įjuos ten manna badu. ver- Prašau ;į patį, ar k i- ji žino, praneš- 

Rnsųfčia medžius ki sti, bet kovo- aJre«*- Bus,u labai dėkm-
imneri'os biudžetas rodė. Įti prieš vokiečius neleidžia. Juozapas Minelga.
kad plotas, kuri sudarė Lie-jTik vos keliatas išvežtųjų i 42> FT*nfcnn -ubridge, Maaa.Petronėlė Lamsargienė

i Sovietu i tus
» £

tuva. Rusiios iždui duodavo karininkų, kaip štai genero
dešimts m iii ior.u rubliu de-’Jas Karvelis, pulkininkas ____  ___
fleito. Lietuvai gi susitvė šurku^ Moteika, yra panau- «motų kojų ir nuo i r

nčms val-'dojami propagandai prieš ™Xum™bnS"KK/’"
Užlaikau visokių va:« ' . nuo rožių no

rus ir savo žmonėm 
dant. Lietuva kad. iv k 
r.ua’inta. sugebėjo r tik at
sistatyti, ne tik plėsti ir ge
rinti vieškeliu linki?., stib- fi 
moHAiniskinusias no’u kki 
ir kitokius krašt-J re;1-n': i 
gl’S rpst' t "s. felrtū ‘i f ■>- 
mes ūki. I ?.- p- ‘ ?uk- 
sa ir tur^L atuir o: d K' 
civs m < ” < "
riuge dab"

1 ietuvą. Jų vardu rašomi 
laiškai ir siunčiami kabeliai 
net į Londono laikraščius. 
Tvos karininkus aš ir kiti 
ržysta kaipo lietuvius pa-Į 
irtus ir todėl netikiu, kad 

•ie vžgiria Sovietų užma- 
'us Į Lietuva. Tai yra dti 

- džiausiąs įžeidimas ti^ms

m
nesveikumus, krrir. ’ < 'stri g.-r? 
patarimų ir bn«i» p-Conkint-. (-)

PET. LAMSARGIENC 
1814 S. Water $» . PSuaJ« IpMa. F»

i ir.

Klausias Įžeidimas 
• v rms. Ir jei iie 
I.; tu čia musu tarpe, i uis1 ; 
me J rašV\ tai iie pasak 'u 

;i» ro i tik ncprikiavso-

S veikat a—B n r ~ i < i«
Turtas.

SVEIKATA LifOVl/A 

Pamt.' ' s.
G Hvmi v‘ c • c

S
j?r.it

šiandie

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.Knyga p:<p’daugeliu ^naivuoly puikių paveiksi?.

2 ; ?! -lapių dvdžio, r p>e 130 ivairip eilių.
JI l’ALINKSMINS .1 SŲ LAISVAS NUO 

DARKO V .LANDAS, 
f O.TR YRA TR IŲ RUSIU F.TLfS-

* SFm'NSK »S IR DARBININKIŠKOS 
ražt irt turting.-. kilių knyga 

‘ •' -i :ii SI 23

Ypatingai dabartinės knkSrn.tfybės gaUyr .-įs kieh»ie. a- turėtų 
pernkaityt, nes tik tada galės sikkiai erpr*”ti Istevo k'irima

Knyga didelio formato, ton 271 poslapi. Kaina popiern- «;>• ...rai< 
—1 audimo apd.—$1.25. P’mgua galima siųsti popi.- n; ,-j
arba “Morov Orden** A*tr>ssni.fcit sekapėuti:KELEIVIS, 636 Broadvray, So. Boston, Mass.

1 \l
•TT

mi*'i šio I n o c’: ’— 
turbut. irt t”os mv i t ū"-^ 
va o prieš mus propagandv mo< Lietuvos ir smerkia bet 
Atsiranda žmonių, gal ’ ž kokia okupaciją, 
tuos pačius pinigus, rašan-, Galima jėga užimti silp- 
čių spaudoje ar leidžiančių nesnes valstybes,—tam įro-

ki

U I r • ■ ' \ <K \sKO Alhena e'.ree*.
.SO. UOSTOM. MASS.

■yf
L 636 BKOAi >WAY, 50. BOSTON, MASS. J.

i

L

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą Ir kitus pasaulio įvykius, tai skaitykite ’*Naujienas".
"Naujienos” yra pirmas Ir didžiausias lietuviųdienraštis Amerikoje.Užsirašykite "Naujienai" šiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi-Fi.OO. Chicagoje ir Europoje—$34XK
Mori' v Cn’.rJ ar čeLJ siuskit*!
“TV TTTi7NTrTQ" iN LJ J IJulN V/ U 

Halsted Street9 South
CHICAGO, ILLINOIS

S utį patinimui ko pi) f patirtimi
SaBBBHSaBBHMaaHBaHBBHBHa

i <<
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Mados Ateinančiam Pavasariui

Š{ SKYRIŲ TVARKO 
M. MlCHELSONIENfi.

DAUGIAU NESIRGSIT JUROS LIGA
Daugelis žmonių serga reikia imti “rožavą kap- 

taip vadinama juros liga. Ši
tą tiesą žino ir lietuviai, ku
riems teko keliauti per jurą 
—sakysime, i Ameriką. Pa
vyzdžiui, žmogus sėda i lai- 
\ ą. jis yra sveikas 
jaučiasi. Bet laiv;

šule.
sis vaistas gerai vei

kia ir tuos, kurie jau serga 
juros liga. Taip sako kalinio 
laivyno vyrai. Pradžioje, 

ir gerai <kol to vaisto buvo nedaug, 
s nuplau- iis duota vien tada, kai lai- 

kia toliau i jurą, jį pradeda vas išplaukęs i jurą ir vien 
supti bangos—tas pat žmo- tiems, kurie serga. Vaistas 
gus jau serga. Pirmiausia ii; nepalikęs jokių blogų pėd- 
pajunta. kad “bloga ant šir saku.
dies.’’ vėliau pradeda vemti
ir turi gulti i lova. ga

Bet kas9 yra pati juros li-

Yra žmonių, kurie sun
kiai serga, net ir miršta. Ne
senai šių žodžių rašytojui 
teko kalbėti su viena lietu
ve. Haverhiilio gyventoj? 
Pradėjusi kalbėti anie Li< 
tuvą, ji reiškė didelio nor 
ją pamatyti, bet kaitų ir b2 
mes. “Norėčiau važiuoti”- 
sakė ji—‘‘ir dar kaną sav< 
gimtinę pamatyti, bet...’’ J 
labai serganti, kai reikia k' 
liauti laivu. Nesenai bar 
džiusi naudotis juros p; 
kraščiu laivu ir žiūrėt, “kai; 
bus.’’ Vėl sirgusi.

Ne ji viena serga juros P 
ga. Yra tūkstančiai ir milic 
nai žmonių, kurie taip pa 
serga. Kilus dabartiniar 
karui ir Jungtinėms Yalst: 
joms pradėjus mobilizuoJ 
laivyno vyrus, susidarė rin • 
ta problema. Daugelis jaun 
ii sveiku vyry. serga juru P 
ga. Aišku nuvežti i muši 
1 rak . 1 ws ligoniai. <
c?žn ': ' t ’in. kad dar?r
i ’ :.-is kai
ar įm mini as tą pat mintif 
tavi 1 ut pasiruošęs kariaut

Pradėta jieškoti prieža 
čių, kurios iššaukia juros 1 
gą; dar labiau jieškota vai 
to, kuris tą ligą pašalint 
žmonės sako, kad reikalą 
tai geriausias išradėjas. f 
čia karo metas — gyvas re’ 
kalas surast vaistą, kuris r 
ligą pašalintų.

Toks vaistas jau surasta 
ir išbandytas. Pasirodė, ka 
jis gerai veikia. Žmonės, si 
gę juros liga. buvo aprupir 
ti tuo vaistu ir štai—mažia’ 
šia 75 nuošimčiai pasveiko

Naujasis vaistas buvo si 
rastas Kanados karališk 
laivyno akademijos labor 
tori joje. Jis žinomas kai 
“Pink Pili’’ — rožava kap 
šulė. Valandą ar dviem pirr 
sėdant i lai va žmogus pr 
rvja “rožavą kapsulę.’’ V' 
liau, sėdę? laivam per aštur 
nias valandas iis nejauči 
jokio blogo—tariant, nešei 
ga. Po astuonių valandų re’ 
kia praryt antrą kapsulę— 
vėl gera per astuonias v? 
landas. Tain daroma per dv 
dieni ir didžiumoje atsitik’’ 
mn liga pranyksta. Jei ir p< 
dviejų dienų reiškiasi ti< 
patys ligos simptomai, vėl

Gydytojai, kurie šią ligą 
tyrinėjo, sako taip: vyriau
sia priežastis juros ligai— 
“pakrikęs ekvilibriumas.” 
usiausvira. Žmogus pratęs 
rikščioti ant žemės, kur ji- 
li laikosi vienos pozicijos, 
o jo kojomis niekas nesvi- 
loja ir. kaip sakoma, žmo- 
us “turi lygsvarą.” Ne taip 
a juroje. Žmogus vaikšto 
ivo deniu ir jaučia, kad jis 
kila ar panįra priekiu, svv- 

a Į vieną ar antrą šoną. ši
aip eiti nepratusiam tuoj 
sukasi galva.” darosi bloga 
ant širdies” — jis pradeda
irgti.

Gera dalimi čia padeda 
r psichologinis efektas, 
'".mėgus įsivaizduoja, kad 
egerai ir jam bloga “ant 
irdies.”

Čia matosi keii madų pavyzd;:; 
kutini? i dešinę mums nepali

..įeinančiam pavasariui. Du pirmutiniai neblogi. 
. išrodo lyg ir neužbaigtas.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, 3eletristika, Poezija, Jumo* 
r stika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

i.a/.ryėia sako, kad buvo, o raoks- 
i;ad nebuvo. Jeigu buvo, tai 

•z: Nojus butų galėjas surinkti į 
..- dienas visų veislių gyvūnus, 

. ii.- gyvena išsimėtę po visą žemės 
-•< Kaip jis galėjo tuos gyvu- 

savo arkoj sutalointi? 
t s kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 

. a- -err.ni 7 Kur tas vanduo da- 
2.1- \ra? Kaip iš Nojaus šeimynos 

. r: - t: po tvano -juodveidžiai 
: .-it': veisl;ų žmonės? Šitie ir šim- 
..i kitų klausimų, į kuriuos negali 

įkyri jotis kunigas, yra nuosakiai 
iskiai išdėstyti šitam veikale. 

Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
a. tas; kas sakinys—tai naujas ku- 

■ argumentas griūva. Mokslas ir 
r. uo pradžios iki galo. 

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

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Eankius reikalingiausių žodžių ii
įasikalbejimų. ši knyga sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad k tek
šlenąs gali greitai išniokt kalbėt ang. 
iškai. Joje telpa netik atskiri žo- 
Ižiai, bet čieli sakiniai, pasikalbę ji
nai darbo jieškaat, važiuojant ku‘ 
įors, nuėjus krautuVea, pas daktaru 
jas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
kntra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Micbelsonas. Pusi. a5....... 35c

nas-

KO !R KIEK VALGYSIM ŠIAIS METAIS? ir uzoaige A-dies daineles
---------------- . merikos himnu.

Piadėjome naujus 1944 giau sviesto substitutų —to- Reikia pagini vieneto nu - 
metus, pas daugeli žmonių kio, kaip margarinas. Gerai teris. kad jos nekv.omet ne- 
kila toks klausimas: ar šiais padirbtas margarinas nėra praleidžia progos p isi:' ", 
metais.9 visko ir daug turėsi- blogas, jis nors ir ne toks prie prakilnaus tautos h
me? . -koringas, bet užtai mais labdaiybės darbo.

. , ... . , 1 , . .A Išrodo, kad nevisko ir ne- tineras. Su kava ir arbata bė- ’ CKcasriete.Apskaičiuota, kad bent 40 dau? _ mums feus n(?buv(> nefeas , ___________ ®
uosimtis visu žmonių turi karo nualintos

ri
, -i- nau- negu iiucxn.ii.oi

tą Jul 05 Europos žmonėms. Ameri?i naumsis vaistas yra toks kietis <lal. neba(laug
oroc? L'oin voc/Amo toi _era
6fU<:

kaip rašoma, tai jų 
pasibaigia. Tokiems 

ityie jau nereikės sirgti 
iros Hera. K. V.

VAKARE.
ai ties bakūžės langeliu 
’ausausi smuiko vakarinio, 
gėjimosi begalinio 
■> gaidą virpančią jaučiu;
• rodosi — mėnulis baltas, 
alta užstojanti naktis, 
uri uždengė vargu akis. 
as vakaras—tai vėjas šaltas.
smuiko virpanti gaida— 

ai našlaitėlė be tėvų.
'ienui viena su daug skriaudų, 
akštužė šiaurio ištikta...

L. Vii-

APSIRIKIMAS.
Šuneli musė kando; 
Dantis jis jai galando: 
Skubiai pagavęs musę. 
Sukramtė visą pusę.
Bet vargšas apsivylė. 
Nes ji ne ta Įgylė.

žmonėms pajėgos 
ems trūksta valios.

J. V.

Vienas ekonomistas, Ja
mes Holt, šias dienas Nev; 
York o dienraščiui “Times"

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai isguldytf pilietybės įstaty 
nai su ren-alingais klaniniais ,r a. 
•akymais lietuvių ir angių kalbose 
šntra pert.urėta ir pagerinta

TUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- ant* ........................... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

ro-i 'moti. kaip senovėje lietu- Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys 
' i . * ii perskaityk šita kny- Su rašytojos paveikslu, 126 pusia-

is sužinosi, kad vyrai turėjo piai. kauta ................................... 60c
g- p ., .-j. c žmonos po kelis vyrus.

. .sr-i tr pamokinanti kny- kUMGŲ CELIBATAS.
Su v.-tusiais, ruuna .... 50c. , , _ , ...- ----------- -------- Si knygele parodo kodėl Romos

popiežiaus kunigai cesipačiuoja. Čia RiTlįl. išaiškinta visa jų bejatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
.nupuolimas. Šią knjga turėtų per-

TU ’A JUŠKEVIČIAUS

La;fc.4.
„pcaruose

LA DETROITO
KŲ SU SOCIALISTAIS.

_ ... r. . ... - skaityti kiekvienas vyras, tėvas irr-a.'ijant Detroitą lietuvių sočia,«- jauniįaitis> kurie kad jų mo
teris plakatus netoli nuo bažnyčioj <5^^ į* ūmiosios nepa-

Šė 
SU-

.-•t. ;a> irstyti brostvininka. uz- puhų j tokją Kup.^.^bUt, Parai
S . ; *r LaurJ9 sunuse. Sočia- {Un_ Iownsend tox, D D., su

■ i- ai lakele užpuolikams bylą, kuro Jetųvino Ferdinand de Samogitia. 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- j<aįna 05-
sais teismo rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina .................... 25c. j^QDĖL AŠ NETIKIU
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. ( DIEVĄ?

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu Laisvaman.s čia pasako, kodėl jis 
.-i-"j Ją turėtų perskaityti kiek- r-egab tikėti. Pilna argumentų, kurių

s komi kas ir socialistas. Parašė nesumuš joks jėzuitas. Karna Uis 
H. \ ar.derveide, vertė Vardunau. Knygutės ........................................ 20c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tū bb ai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Si intri
guojantį poBtiškai-ekon.imišką kiau

ši knygelė aiškina proletariato fi- sūnų aiškina garsui* Vokietijos so- 
'izofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas cialdemokratų teoretikas Kari Kaute- 
gitndo pasaulyje įvairiausius nuoti- ky. Kaina ................................... 10c
<ius, tai perskaityk šitą šnygelę.

r K = I 10c.

Tokia yra Holto nuomo- JAPONIJOS MOTERP43 
nė. Ji, kaip matot, nėra peši- ĮVESTA BAUDŽIAVA.
mistiška. Japonų valdžios patvar-

-------------- kymu, nuo dabar visos mer
SVIESTAS KEPSNIAMS, ginos ir moterys nuo 12 iki 

Reta šeimininkė dabar 40 metu amžiaus privalo c i. i
davė Įdomų straipsni. Holt nenoiėtų gauti kiek daugiau priverstinų darbų* dirbci. I 
kalba apie tai. ką valgysim sviesto, be: negauna. Jo ne- jos negali* darbo pasirinktirvi-** «’T'1 -Z rl.ninc tl ■Į^rj rrV*O _ _ Y?  _ X * __ — 4 • •Mais metais. Trumpai su
glaudus. jo nuomonė tokia-

Sviesto šįmet bus mažiau, 
negu pernai. Vidutiniai ro- 
kuojant. pernai kiekvienam 
žmogui teko penki ir pusė 
svaro sviesto. Šįmet jo gau 
sime po keturis svarus. To
dėl. kad dideli kiekiai pieno 
šiandien yra “džiovinami" 
ir kondensuojami. Didžiu
ma tokio pieno eina musų 
armijai užjūryje, taip pat 
musų talkininkams. Be to. 
dalis tokio pieno dedama i 
atsargą. Kai baigsis karas ir 
Europa bus išlaisvinta iš 
nacių jungo — pieno reikės 
da daugiau.

Mėsos produktų šįmet tu
rėsime tiek pat, o gal kiek

netrūksta.
Hugo.

Buk pats sau draugu, 
au juo tikrai bus

kili

M A f ERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Kalba labai lengva Knyga protau
ja .tiems darbininkams neapkai- 

.irra. Kaina .......................... 25c.

S Ji IAIJZMO TEORIJA.
daug turi krautirvė, o dažna pačios, bet privalo riti a' 
šeimininkėj norėtų sviestu važiuoti ten, kur joms bi-s 
“pasmožyti” savo kepsnį nr valdžios paliepta, nužiūrint 
kitką. s ar jos turi šeimynas s ■ ne.

Štai geras patarimas, kaip ----------- ------
iš vieno svaro sviesto pasi-; Kas pasiryžo laimėti arba žv- 
ciaryti du svaru. Imkit vieną ti. tas retai žūva. Comieile.
aukštesniųjų kenuką evapo ------------------
ruoto pieno, ptidekit^iPfrą
arbatini ; aukštoką želatino MAISTO 
ir vieną keivirtadalį puodu ’‘rXKvr2II'T

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

Aąliii -.r risįįttii- Dnuir j^rAŽĮir. ab^lĮvUO- 
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Paraše J. B. S r.ebtorius. 221

Sis veika’ae trumpais ir aiškūs* puslapių. Audimo apdarais .. ?1.25
‘aktais parodo, kaip iki šiol keitėsi ___ .
draugijos formos, ir kodėl turės būti BIBLIJA SATlROjI

Tai Biblijos pašaipa, i Kagsc.-i tos 
knygos neįsileidžia.Li/S' j,. T .ga su

i «

__________r r____  KNYGUTĖS
ko vandens. Į tą mišinį dėkit KALENDORIUS 
svarą sviesto ir gerai išmai
šyk it — turėsit du svaru.

Toks sviestas tinka tik 
prismokams’*—dėti į keps

nį ar šutini.

CHiCAGOS MOTERŲ 
VEIKLA.

Lietuvos Nepriklausomy

Mėsa ir riebalai. Dabar 
įnėjo galion ženklai, kurijos 
krautuvninkai duoda kai > 
“ręstą” už raudona? štam
pas iš 4-tos knygutės, šito? 
knygutės stampos A8, B<š ir 
C8 vertos po 10 pointų ir už 
jas duodami raudoni ženk
leliai. Tie ženkleliai tuo gc-

sukeistaa kapitalizmas. Kaina 25c

Ei! ĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

iaugybč- straipsnių juokų ir tt. 
■Uii-kiai iliustruota. Kaina .... 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
.Aroa kaip Romos katalikų kunigai 

(Tars Schmidt Ncw Yorke paplovė 
avo meilužę, Oną AumcUeraitą. 

Knygele su fotografiškais atvaiz
dai? Kaina ..................................... 10c

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

379 puikiais paveik.-!.!:-, perstaten- 
čiais įvairius nootikiu a jo priešu su
tvėrimo pa-at:';o iki . .. .- Kris
taus. įgijęs žią kr.y -ą no: as nesigai
lės. 3<S2 puslapiai. Kaina .... j..00

KUR MI SŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mok.-!.i.i i. no, kao 
žmonijos lopšinė buvo ?. ;ureje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl ti-.ip manoma 
Labai įdomus ir pau: >x<nantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad LIETUVOS RESPUBLIKOS 
norisi, atsaus nepagalvojęs žmogus. .
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be valgio iŠ f ORI J A. 
mogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai- «jtas veikalas ramdo.

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

, resni, kad jie nepasensta, 
daugiau, v iska? priklausys bės sukaktj minint, Cfrica- kuomet pačios stampos gr 
nuo to, koks bus armijos ;r gietės * r-apsileido vyrais, lioja tik iki 20 gegužė?.
mus talkininkų pareikalavi- Lietuvių Seimininkių Rau- .u .---- --  - ‘ ,r . ,z

Š.iain iii- torn cn mSc:r L'i-v'vmmo RudOS StampOS 1 i) Zmas. šiaip ar taip. su mėsa donojo Kryžiaus 
bėdos neturėsime, nes gyvu- ta proga įruošė 
liu auginime pereitieji m?- kietą, geiiau sakant, pietus 
tai buvo rekordiniai metai, su tinkama programa. Vasa-

Su kiaušiniais busią taip
Škotu priežodis. Pat- Apskaičiuota, kad viso

_____ ‘ se Jungtinėse A alstijose kas
Paties savęs gerbimas yra minutę dabar gaunama p 

garbiausiu apinasriu prieš vi- 118 milionų kiaušinių. Tai 
sus prasižengimus. Baron. reiškia, kad Amerikos vi?-

—-------- --------- tos dirba viršlaiki. Vištų
ūkis buvo gerai vedamas pe
reitais metais, šįmet busią 
taip pat. ar geriau. Pernai.

Pagimdė 4 Kūdikius

Y renetas ,
.ruošė šaunu ban- ?:clos pasilieka te

kios pat vertes, kaip 7uv ? 
iki šiol. Jos galioja tik i’i 
20 kovo.

Kemiotoros daržovėms
mėlynos stamoos A8, B8, 
C8. D8 ir E8 iš 4-to? knygu
tės galioja iki 20 ge? ižės ir 
yra vertos po 10 poi’rių. r ; 
jas duodami mėlvr.i ženkk- i 
(tokens). Kiekvienas ženk
las reiškia 1 pointą.

Mėlynieji ženklai nasi’i

rio 15 d. lietuvių Auditori 
joj vienu.o kambario ilgi 
stalai b- baltai užtiesti ir 
ietuviš spalvų juostelė

mis apva /Joti. Ant vyriau
siojo sta stovėjo didžiau- 
is tortas (birthday cake), 

papuošta- Lietuvos ir Ame
rikos vė : kais, o aplinkui—
26 žibančios žvakutės. Tai
buvo
reginy JB- - - - - - - - - - - -

eaus Vidu- fi® vieš™"-, svečiai ir kokia RoL0',
80 vienete narių R. K. uni
formose. kelios buvo ir tau- 

pasipuo-

rokuojant bendrai, kiekvie
nas žmogus gavo po 442 
kiaušiniu. įimet 

i tiniai po 450 kiaušinių. Aiš
ku. bado nebus. x.,t , . , .-rr--.- , • . . - • tiskais drabužiaisYistier.os taip nat turėsi- > 
me ir. sako. vvnausybe žiu- 
rėsianti, kad ji daugiau n<- 
Drengtų. Taip pat bus su ka
lakutais, žąsimis ir antimis.

Su vaisiais ir daržovėmis

to puikus ir įspūdingas tokios pat vertės kaio b1- 
inys. Aulink*-stalus susė 7° ’r ^us geri tik iri 2 '

Sophie

čia rr.atori Mrs. Spencer Kr i to, 2;’. metų amžiaus moterie 
iš Dccalur, Ala. .Ii pagimdė 4 kūdikius, 1x4 trys tuoj mirė.

ekla
brošiūra su peklos 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A.‘ M. METELIONIS.

;4iėmė viršų, kaip i.ietava likos ;>a- 
iiuosuota iš po caro valcuos ir kaip ji 
buvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemUpis parode 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatine knyga, 
kuri parodo, k2ip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai; Steigiamojo Seimo nula- 
rimai, taikos satanis =u bolieviieais. 
sutartis su latviais, aprašyn.as visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, krris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... JI.04

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

gu Amerikoj munš.iir.o. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Baintios spy- 
čiai,” eiles, pasikafcč.-itn • humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina............... 25c

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškou, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaik.- čiojimams, 
baltams, koncertam* ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (I) Ne- 

aisitikintie Vyras; (2/ žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j vrio- 
kiua prietarus, burtus ir tt. .... 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Tr kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartoinmi svaigi

namieji gėrimai atsiliepia lų val
kam* Kas yru arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaitvti šita knvmt« Kaina 10c 
“Keleivis.” R ^advray,

South Boston, Maas.

Kunipai jrąsdir.a tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigiis apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nsa paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kopastal sa
ga. ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Cukrui stampa No. 30 iš 
4-tos knygutės pasibaigia 
kovo 31 d. Ji duoda 5 ?va t ? 
cukraus. Stampa Njo. 41 
taipgi duoda 5 svaius cui - 
raus ir ji galios iki kitų mePo pietų ponia 

Barčus pradėjo
neto chmaąp. Pociui vado- lfiCTTerJ,1lanw N •

gali būt kiek blogiau. Per- , pasilieka gera nm boun
nai jų nedaug užderėjo. Bu- K p . fiKriono laiku’- Trečiosios Kny-
vo šaltas ir lietingas oavasa- kUk-itė jiur Bėea^e%i> *"*“ čeverykams s'-'r a-n .i 
•is. Vėliau buvo didelės sau- ,4.” ak‘ stampa No. 1 su rHaivii.
’ts. Taigi, vaisiu ir daržo- '. . n , m Ja’ laikas tarnui ne-ibotas.
•iu bus mažiau. Pasėkoje- Ttl1; Karo aliejii dabar ; ri
kenuotoms daržovėms ir } . vartojama trečiojo ruriiedo
-aisisms gal reikės daugiau kuponai, bus geri iki 13 d.
acionavimo “pointu.” bent L, • •__ kovo. Ketvirtosios klasės

programą su 
? kalba. Vie-

g:

mus ir įvairios audinius.oi, kol gausime šviežių dar
žovių ir vaisių. Baigiant

Šįmet gal turėsime dau- ras sudain^ro

kuponas duoda 10 galion j 
cho- alieiaus. o penktosios klases 
liau- —50 galionų. ’V

Adresas:
536 BROADWAY,

SC. BOSTON, MASS.

Taipgi ir paa
A. M. METOJONJ 

7747 Navy AeųMk
DetroH. Mieli.

i
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Musu oro jėgos J Jungtinių Valstijų fedėra 
is darbo departamentas bu
žo įsteigtas 1913 metais.

Amerikos Generolas Italijoj

Už metų laiko Amerika tu
rėsianti 145,000 karo 

lėktuvų.
Armijos oro jėgų vadas, 

generolas Amold, davė ga-
na Įdomių skaitlinių apie i oro vieškelius. Tais oro vieš-; 
musų šalies karo pastangas, keliais net i tolimiausias 
Jisai sako, kad invazijai i vietas yra pristatomas mais 
Vokietiją musų vyriausybė tas, amunicija ii- mažesnio i 
ruošiasi “visu galimuoju kalibro ginklai. Štai pavyz 
tikslingumu.” Žiūrima ne dis. Vienam karo teatrui p e 
vien to, kad nacių Vokietija įeitą vasarą labai stigo amu 
butų nugalėta, bet ir to, kad nicijos. Ją galėtų pristatyt' 
pergalė mažiausia kainuotų, laivais, bet tas butų užėmę 

Jungtinės Valstijos jau tu- daug laiko. Amunicija pri 
ri 2,385.000 vyrų. Tai “oro statyta transporto lėktuvai- 
jėgų personalas” — genero- Tik vienos dienos metu tas 
lai, karininkai, lakūnai ir “karo teatras” gavo 680.00C 
kiti. Jokia kita valstybė ne- svarų amunicijos! 
turi tokio skaičiaus vyrų. Ką gali Amerikos kare 
tarnaujančių išimtinai oro iėgos, rodo ir kitas pavyz-

Anglija buvo pirmoji vals 
. Oro jėgų srityje Amerika kurioje atsirado gyvu 
jau dabar yra padariusi di- įu g}obos organizacijos, 
dėlę pažangą. Vien trans- * "
porto komanda savo žinioje E} Rero miestelis, Okia- 
tun virs 110,000 mylių ilgio homa va;stįjoj. 1901 raeeų 

/ierui dieną pašoko net iki
145,000 gyventojų. Priežas- 
.is—žemė ten buvo duoda
ma veltui.

Ramiojo vandenyno pa- 
kridčmose per pastaruosius
Š/uo’/-'; mėnesius 189,000 

lai ■ ''ui u buvo perkelti iš 
ivi'mės i kaio industrijas.

Pirmoji 
oasi

"'Į"!?!; 
es C

teleiono knyga

jegose.
Re to. Karo Darbų Tary

ta jau yra užsakiusi “dide
lius kiekius naujų lėktuvų.

dis. Nuo lapkričio 8 d.. 19-?' 
metų, iki 1943 gruodžio 7 
tik Viduržemio juros sritvs 
Amerikos karo lėktuvą'

:e 1878 metais. Jos 
/tojas buvo Dr. Mo-: 
zeiev Parker, Loveli, 
gy-entojas.

Vieni tu lėktuvu jau baigia- rriešui numetė 92.233 tonus 
mi dirbti, antri dar nepra- “kiškio pyragų,” bombų! 
dėti. Bet už 15 mėnesių --------------

v?!?tiios, turtš AR ŽINOTE, KAD-
14o,000 karo lėktuvų!

ų d:■» 7oIk 

—N
vic 1

du Jungtinių Vaist'- 
zidentai — James K. 
ir Wž.rren G. Hardi?• 

a gimę to nat mėnesio 
i at dieną. Jų gimtadm 

;;//o lapkričio 2.

ilk

Amerikos generolas Clark, kuris vadovauja Penk- 
Amerikis Armijai Italijos fronte-

i kabelės iš Šalies.

Med\ eina
BANDO VAISTĄ DŽ1O 1 OS LIGAI PAŠALINTI. 
Lake apskrityje, kur ran» /akcijos. Didžiuma tokių

dasi antras didžiausias mu
sų šalies miestas Chicaga, 
yra džiovininkų ligoninė, 
Lake County i uberculosis 
Sanitarium." Tai yra pirmo
ji džiovininkų ligoninė 
Jungtinėse Valstijose.

Jau kuris laikas toje ligo
ninėje yra bandomas nau
jas vaistus, vadinamas dia- 
sonu. Jis—savo rūšies misi 
nis, turįs fosforo. Tokius mi 
šinius gvdytojai da vadina 
“sultonais.”

Kaip žinia nėra tikro vai
sto džiovos ligai gydyti. Pir
masis ir geriausias vaistas 
čia yra pats kūno atsparu-

gonių vėliau ėmę tą patį 
aistą ir neturėję bėdos, 
liek daugiau bėdos turėta 
a tais ligoniais, kurių gerk- 
i nepriėmė vaistų. Jiems 
uotą cukrum ar kitu maiš

ui aptrauktos kapsulės ir 
uvę gera i.
Su naujuoju vaistu da yra 

daromi bandymai. Jei šis 
aistas pasirodys esant ge- 
u—medicinos mokslas bus 

padaręs didelę pažangą.
G. D.

Kov.
LENKIJA, 
su požemiu.—Len

inas. Nelieka to atsparumo, Rijoje yra stiprus požemio 
džiovos bakterijos atlieka udėjimas, kovojąs prieš 
savo darbą — žmogus mirs- okupantus. Jieškodami iš- 
ta. Mokslininkai todėl jau davikų, naciai stveriasi įvai-

Tai yra milžiniškas skir
tumas, lyginant su tuo. kas 
turėta pirm dviejų metų. 
Kai japonai puolė Periu 
Uostą, Havajų saloms ginti 
Amerika turėjo tik 526 karo 
lėktuvus. Per kelias valan
das, japonams daužant Per
lų Uostą, liko vos 176 lėktu
vai. Tai reiškia, kad puoli
mo metu japonai sunaikino 
350 Amerikos lėktuvų!

Perlų Uoste sunaikinta ar 
sužalota daug karo laivų. 
Žuvo nemažai kareivių ir 
jurininkų. Japonijos impe-

Amerikonams žinomasis 
“certified” pienas nėra pas 
teurizuotas pienas. “Ceiti 
’ied” reiškia, kad tai yra 
sveikos karvės pienas.

Kukuruzus arba kernus 
galima auginti veik kiekvie
noj valstijoj.

Jungtinių Valstijų Kon
grese yia tik vienas negru 
atstovas, bet ne iš pietinių 
valstijų. Jis yra William 
Dawson iš Chicagos.

ligoninė

Buvęs Anglijos kara 'u 
•> dabar Windsoro ku_i 
'•aikštis, yra Bahamas 
'ubematorius. Jis gaur. 
'5/d'O algos.

Vitamino A daugiau-i 
•/ri lapotos daržovės, m 

kcs. .-aidžiosios bulvės, slv 
vos ir žuvies jaknų aliejų. '.

Hitlerio dešinieji ranka, 
Rudolfas Hessas. gavo “bur- 
dtAnglijoje. Gudrus tasai 
Rudolfas—turi saugesnį gy
venimą. negu pats fiureris, 
kuriss nuolat laukia angliškų

O;
„T

Jungtinėse Valstijose yra į 
šteitai, turi natūralaus-

ieiaus versmes.

“kiškio pyiagų,” bombų!

...... . . Pennsylvania
rialistai triumfavo. Jie dagi Philadelphijoj yra seniausia; 
skelbė, kad Amerika nete- Amerikos ligoninė, statyta 
kilai knno viso kal inio lai- i’7fti—-- ---------- ------- 11(71
vyno.

Kodėl musų komunistai
_____  nevažiuoja Į sovietų “rojų?”

Sena gorila retai vaikšto 1 odei. kad jbijo atsidurti 
stačia, bet jos vaikai visuo- flreb?us
met vaikšto stati.

draugus ŽalpĮ ir An 
garieti. turinčius “katoržną 

irabota.”

Ir tikrai, nėr keliatą me- Paprastos skardinės dėž 
nešiu Japonijos karo laivai (fcenai), iš kurių mes gauna

Jei karvei pasitaiko suėst 
česnaką, už pusės valandos; 
ri duos pieno,
česnaku.

Vvral <rii▼ ▼ * v-** x

ir lėktuvai dominavo Ramia 
jame vandenyne.

Kas kita šiandien. Ame
rikos karo laivynas jau davė 
rimtų smugiu Japonijos lai
vynui. Amerikos karo lėktu
vai yna sunaikinę šimtus Ja

me vaisius, daržoves ir ku
ką. turi truputį daugiau 
kaip vieną nuošimtį skar
džio. Kitkas—plienas.

i IraH iip sfio-

; tegul ue pabflnao žiemos 
metu plikėmis blauzdomis į

Da 1820 metais Jungtinė-~ 
Valstijose pikti ginčaij, .V . , ,. I . \ o* nerijos spauda
\o nsami pagalba dueho, dažniau rgina faterlan-

dvikovos.
Naciu

tobu-
5.400

Kol buvo padirbtas 
las tankas, reikėio net 

ponijos karo lėktuvų. Japo- pakeitimų daryti
nija šiandien yra apsigyni- --------
mo padėtyje; ne ii puola Kanadoje kas savaitę pa- 
Ameriką. bet Amerika puo- gaminama už 55 mi’ionus 
la Japoniją. dolerių visokios amunicijos.

Iš vieno svaro tabako A- 
merikoje padaroma apie 
350 ei garėtu.

AR ROMOS
opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?

PARAŠE KUN. VALADKA
Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į 

į ienybė. Pii
SKYRIUS 1
Kristus. Pn"or.i?ka tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos ;•«.'• ■ -
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYI.’US V.i. Ar Jėzus Kr.stjs buvo Romos Kat-nikis' 
SKIRK.s IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kuri. . - 
mn.ai.jojc •irstydamas funoamentalinę teologiją, aiški’ , 
esama vaJstyo je administracijos formų. Aiškindamas ta 
mas, ;,is pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik - i - 
ms formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir y,
SK IRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urboną* ii. Ink- .> 
cija >r popiežii| prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francu/.: ai 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios t> revoliucija -.Uiiii - 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir .Meksikoj.
SKYRIUS Vili. šiandieniais supratimas tikinčiųjų lietuvi ( ,< 
kita/ bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaiaventm .-; 
reiškimai plačiai žmonijai nokiu reformų jie nekasųjį, I 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X parda.mejo mu.., : . ,

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt 
knygų, nes joje raa daag reikalingų dalykų ir geriau-m , 
susip iž-.ot r.u visa katalikiškos bažeyčme praeitim

K i EK VIEN AM LIETUVI UI, kuris turi v*er.t k. .. 
pratinu apie tikėjimu arba tikėjimą skaito kaipo za- 
air.irrą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų veika .4 
tyti. Taip ais-Mina aaeo knygoje knn. M. Vaiadka.

Knyga apie 220 puslapių, didelio formato; ap^tU « v
Audiko viršeliais, pratvai aMabrtaėm raidėm ••

<om rarrikd^ KAINA $24HL
Tvirtais popieroa ▼irfteliam, kaina 91.&

Pas

tą

R E V. 

Taipgi g.

Galima gaut 
M. VALADKA.

atn ->nų, sekančiu mire»u. 
R. D. Z. DAI.TON I’A

636

ima gaut tų knygų nuordyU kaina ir

KELEIVKT KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

senai įieško vaisto, kuris ga
lėtu šitą “žmonijos rykštę” 
(džiovą) pašalinti. Vienam 
jų atėjo mintis panaudoti tą 
mišinį, “diasoną.”

Cook County džiovininkų
_______________________ligoninės vedėjas Dr Char-
filmų magnatą ir policijos !es.^- ?ako: kad nau-
moterų skyriaus perdėtine. vTals‘?5 dave geru pa- 
Tą merginų jie buvo įdėję! Jl> hgonmeje buvo <2 
kdėjimį kaip “valkatų,” o daovnunkąt - devyni vos
paskui Bvežė i New Yorkų. Prad«« -»2 geroka:
r ' serganti ir 21 sunkiai ser

Čaplinas davė tokią pro- ganti ligoniai. Kai kuriem 
poziciją: jei daktarai, ištyrę iš jų naujasis šis vai • . 
merginos, jos kūdikio ir duota per 60 dienu;
Čaplino kraują, ras, kad jos per 90 d; ’/ų o da. 
kūdikis nėra Čaplino, ji per 120 dienu.
gaus $15,008 ir turės at
šaukti bylą.

kil
kit?

ron

•ausiu priemonių. Lenkiš
kiems išdavikams siūloma 
•tambios sumos pinigų ir 
uet “valstybės protekcija.” 
3et išdavikų mažai suran- 
lama.

1‘AG ARSIMAI A i
‘KELE.'V

O* -'■'-Irįm skad
reikia

Norirt.
GREIT. 
-.d'Yilnictrac 

iC VAM 
a, r^.kla 
tektų mus 
z. Vėliau 

•?. va.tęs r. 
Int.
'GorintTuk Jytl eikša si

O S 
• i ti : 
ne v .

Cti ę- : . v • - PA- ..C J.,nt p-5C p S 
n’*<to i » 
k V p > - • c ; 

»»rra. ‘ to
; pat J

“Darant i 
nima buvo 
nuošii. čiu
sako Dr. Petter. Pirmojoje 
grupėje, kuriai duota vais
tas per 60 dienų, pagerėjo
vienas trečdalis ligoniu; an- _____ ITAIIIAC __ ____ -• - t
iro j e grupėje puSC iigOTiiu 

FAŠISTAMS. įr trečioje — trys ketvirta-
Italijos vyriausybė sudarė daliai ligoniu. Pas likusius 

penkių vyrų komisiją, ku- ligonius rasta “vidutinis pa
lios pareiga bus apvalyti gerėjimas.”
Italiją nuo fašistinio gaiva- pas tulus ligonius paši
lo. Ypatingo dėmesio bus reiškęs galvos svaigimas ir 
kreipiama į tuos, kurie ban- skaudėjimas. Bet tai buvęs 
do padėti naciškiems oku- laikinis požymis, parėjęs 

nuo įsivaizdavimo ir kraujo

Čaplinas yra 54 metų am
žiaus. Panašių “trobelių” iis 
turėjo jau ne vieną.

co gvver.b ūis„- kad jie ture-_
tų daugiau kantrybes. Bet pantams, 
anglai sako. kad jie naciams 
duos vis daugiau bombų.

_ . . . . i Bolševikai turi naująDaugiau kaip puse musų yra garbina-
žemės rutulio yra neapgy-į 3 * ir “didžioji
v /ta. \ įenur, kaip Brazilu •• Hitleriui reikėtų
oi. dar nedaug gyventojų; jhimro—sakysime, to-i

kitur—dvkumos ir kalnai.

Tcxas valstijos rytuose 
o-eologų patarimu, buvo į

atsisakyta jieškoti aliejaus 
• r.irių. Bet jie klydo: alie
jaus ten labai daug.

naujo n ūmo—saxysime, to-, 
kio: “su ■ Hckrigu mes žen
gėme pirmyn, su friekrigu
bėgame atgal...”

surastas šimto 
pagerėjimas”—

k ’d
istl ir

O*'S

ga-inimūs
iu su paspinigus.

rerc ant
ui $1.00.
sk i arna

nesjsl-rsinlmu
plkrvitit I 

rr pryne- ' 
u ; d -!> t Į 
1,0 co o i

DRAUGI 
r k tok Į paertę
Imą patai an 
liūs O’rsirlrlus

Cž p-,i.iko;i nus partini it i:. p >r 
iavimus Ir kitokius sr-nlklur prar.e j 
Šimus, kaina 2c. ui, žodį. Stumtos- ' 
•nėm raidėm antjjalvij—15c. citra.

•'Keleivio- prenumeratoriams uS 
oajieikojimus giminiu ir draugų, kil- 

, -ta 1c. už žodį. Mažiausio pajieško-
i Ūmo kaina 65c.

Norint pajleJkotl su paveikslu, 
-eikla pasiust fotografių ir klaust 
Kainos

KELEIVIS, 636 BTOADWAY 
SO. BOSTON. M A SS.
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Didysis bombanešis, le- 
’;i?s po 250 mylių į valandą, 
kas minute sudegina po tris 
i pusę galiono gazolino.

ngli.ia, Škotija. Valija ir 
"• u inė Airija, kartu sūdė

sudarytų tokį pat plotą, 
kaip Icwa ir Indiana valsti
jos. Bet pernai jose gauta 
k nuošimčių daugiau kvie
siu ;r du kart daugiau šieno. 
rr/ip pat daugiau pieno,

/ ušinių ir raguočių.

Vidutinio didumo bulvė 
turi tiek pat maisto, kiek jo 
t.”i didelis obuolys, toks 

• a* apelsinas ir vienas “ba- 
k.ing povvder” sausainis.

'.menka stato taip vadi
namus “Liberty Sbips”— 
/uvus. kuriuos duoda Ang
lijai. Tų laivų vardo pirmo- 
'i raidė visuomet yra “S”— 
naY’yzdžiui, Samtweed ir tt 
Nuo to pareina jų pavadini 
mas “Samship’’—Dėdės Ša
mo laivas.

Amerikoje daug kalbėta 
°pie nauia vaistą, penciliną. 
Daug lis jau manė. kad jis 
bus visu ligų—net
*okr -. ku; > leiskės ir ap
rišti dantvs.

Vienas munistų “Lais
vės” pk k ramina savo 
draugus. Gk i. naujojo bol-j 
5eviku ' “poetinio ver-į

g-P iek palūkėti.” '
Gali' -i galima, bet 

iei drat užmirš kelti 
eumštis k s tuomet? Da- 
ysit nau k- epeticijas?

Didžiu ašlaičiai dabar 
,-ra n smetonininkai. 
Nebėra do ir. tur būt, 
iškriks: 'e antukai, viš
tos perėti...

Jungtinėse Valstijose nė- 
a daug ir turtingų aukse 

kasyklų. Nuo “gold rush’ 
laikų tik retas pralobo, jieš 
Rodamas aukso.

9

rimo

CHAPLINAS NORI TAI- ; 
KYTSS SU MERGINA 
Holhuvoode kilo naujas 

skandalas. Jis gali baig- 
ris tuo. 1 ’ čaliui Čaplinui 
*-eks at«D-- belangėn. Jį 
kaltina mergina, Joan 
Barry. -<ko, kad ji yra
motina ” 4 mėnesių kū
dikio, k ’ ’ėvas esąs Čan-

au gyvenąs su 
•ma.

Iną iškelti du 
vienas dėl nė
šio, antras dėl 

s Federalis tei- 
, ino da du polici- 

. vieną teisėją, 
n komentatorių.

ina
ketvirta

Prieš
kaltinu
moralau

d-b

onspn;
mas an1

’os vir
viena i

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisin«ras Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jur ų laiko tipais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa s ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o l:o nereikia, kad butą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumai ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i okius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo Mausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beve k kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
meilė ir iš kur ji pe-Kų reiškia 

reinn ?
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

se,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

reiškia šliubinis žiedas? Ba'fa 
jaunosios šlėbė? Jaunosios švriras? 
Ryžip barstymas jauniems ant pal
vu? “Medaus Menuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
ręsti?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klau-i-
mas. Turėt ar neturi . vaiMj . 'lai

Ar sra’ima nustatyt busimo kud’kto 
lyti? iš kalro? D-ras Reeder sako, 
kad Eralimn. ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tnks moterys neturi vaiku 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitp ,'ausimų atsako.

Kokius vvrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai ? Arba ko
kios mote-y; neprivalo tekėti? “Tei
singas Patai ėjas” pasakys juras vis- 
ką.

Kas rcikii žinoti, kad vaikai navų 
sveiki ir gr..-..ųs? Kaip tu.’i 
kyti nėščia n eteris? Aaip reikia au
ginti kudiKj

Moteries nuatomija ir fiziologija.
Kodėl ku . gatrs turėtų bjt uz- 

drausta ka.l •. a;ie s.ujiynišk . 
sal us ?

1 visus , U! i ’ c
Patarė:; '

opiausis kiekvienos se rnyi.e .'a.. ■ ■
mas. Ir *“fei. ;ngas PataYv, m” t a ii .. .
patiekia įdomių informacijų.

Be to, “Teisingas i’atii.ej.’.s' ........ . ;
Kaip prasidėjo pasau;^ .—: - .....
rado žmogus ant zen-i- — u , ... ii., / - i

"Teisingo Patur parašymu; uuv j t-irir' ......... v :kalai, kaip VVeiiso x..-ai! :> istorija,” .! .... ... - i - .
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,' iJocl .. ”;•!.( u i./o-
liucija,” D-ro Gatės “beAual Ji.rutns” ir daugy anų. ,i •,.. ... n. >- 
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 1 it. a t “'i vis. .gų 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Mirė Zigmas M i žara s.
Pereitą subatą mirė štai 

gia mirtimi Zigmas Mizaras, 
54 metų amžiaus lietuvis, 
kuiis gyvena prie 13 Dun- 
ean st., Dorchesteryje. Pali-

EUS SOCIALISTŲ KON ' Užpuolė lietuvį vežiką. ko nuliudusią moterį Katę 
FERENCIJA IR V AKA- Somervillėj policija arės- du sunu. vienas kūnų da

RIENĖ. tavo jauną peštuką Mannin- kar tarnauja armijoj.
Bankictas rengiamas konfe- gą, kuiis užpuolė lietuvį ve- Velionis Zizmas atvyko 

rencijos delegatams žiką, Antaną Ventą, ir su- Amerikon 1916 metais iš

Mirę vietos lietuviai.
šiomis dienomis mirė šie 

vietos lietuviai:
Jurgis Matulionis, 68 me

lų amžiaus, gyvenęs 89 Bos
ton st., šiaulietis.

Ona Jankauskienė, 947 
Iii ver st., Hyde Parke, kilusi 
iš Jėzno.

pagerbti.
Balandžio 16 d 

Lietuvių Socialistų 
rytinių va’stijų 
’a. Ji posėdžiaus Cam-

i -f vir. Piliečiu

ge 
i\:

mušė ji. Policijos ktousinė- Vilniaus krašto. Buvo kil.-s
Įvyks jamas, jaunasis piktadaris iš Savilionių kaimo, M ei ki-

Sąjun- prisipažino, kad norėjęs nės parapijos, 
konfe- “atkeršyti” Ventai, kad šis Lai būna jam lengva Ame 

nepastebėjęs ji šaukiant rikes žemelė!
u? nuolikas--------------

.ame f.
T sis 60

i".

“taxi-taxi.” P>( 
regalėjo išai ’
dalyko—k dė 
sosva iri -

Pikta.da.dai u:. jaun;

Sugavo falšyvų kuponų 
platintojus.

i ederalės valdžios agen- 
■ i pagavo kelis asmenis,

■ platino falšyvus kupo- 
.. olinui pirkti. Pas su
so s rasta daug kupo

le davė ir spaustuvę,
>? km onai buvo da-

viskas, Lietuvai gręsia ir 
trečia okupacija. Jei da kar
tą į Lietuvą ateis bolševikai, 
kiti tūkstančiai žmonių bus 
ištremti į Rusiją ir nugala
binti. Kalbėtojas todėl ragi
no remti šios šalies karo pa-: 
stangas ir dirbti, kad Lietu- į 
va butų nepriklausoma ir; 
demokratinė.

Pertraukoje rinkta aukas 
lėšų padengimui. Kas liks, 
rengėjai pasiųs Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Aukas 
rinko T. Karlonas, F. Rama
nauskienė. A. Martin ir M. 
Ernestienė. Aukojo sekami: 
J. Kairaitis, W. Anesta. adv.

Ch. Kalinauskas, R. Mikšis, 
A. Lukas. A. Chinga, R. Po
cius (Green), A. Streckis, 
A. Mockevičius. A. Balienė, 
A. Andrews, F. Bitaravich, 
F. Galinis, Mrs. O. Galinis, 
P. Chapas. J. Andrevvs, T. 
Karlonas — visi po vieną 
dolerį. Smulkių aukų sudė
ta $8.08. Viso kartu surink 
ta $26.08.

Po prakalbų pirmininkas 
paklausė, gal kas turi kokių 
paklausimų. Tuoj pašoko 
Cambridge’aus komunistų 
lyderiukas ir sako: Rusija 
yra Amerikos ir Anglijos 
talkininkė, o kalbėtojas ją

šmeižė. Na, ir tas papūga 
pats ėmė savo klausimus 
aiškinti. Tuomet publika su
kilo ir jo neklausė. Kalbėto
jas tačiau nors trumpai pa
sakė, kad Rusijos čia niekas 
rešmeižė, tik buvo kritikuo
jama Stalino diktatūra, kuri 
pasikėsino smaugti Lietuvą,
1 aip nepriklausomą valsty
bę.

šias prakalbas reikia. 
skaityti visu šimtu nuošim- 
< ių pavykusiomis. Kiek teko 
f irdėti, liks dalis sudėtų au- 
1 u. kurios bus pasiųstos A- 
i įerikos Lietuvių Tarybai.

Dalyvavęs.

vių rmecių Kiraoo svetu - 
ncic.

Pei eito sekmadienio vaka 
r. .'.vo sušauktas bendras 
au-ieiu kuopų, nariu susirin- 
r mas, kuriame dalyvavo 
didokas būrys ir

ge aus lietuviai mi-
tuvos nepriklau- 

v.ybes sukaktį.
- :o 20 d. Lietuvių Pi- 
Kliubo svetainėje įvy

ri kalbos, kurias suren- 
ė '? organizacijos: Lietu

vai . mti Draugijos šeštas 
skydus. Lietuvos Sūnų 
Dra- rvstė, SLA 371 kuopa
ir LSS 71 kuopa.

Publikos prisirinko pilna
-ve* inė ir visi pavyzdingai- 
eražiai užsilaikė. Kalbėti 
• a vo pakviesti adv. Ch. Ka
linauskas ir St. Strazdas. 
Advokatas Kalinauskas aiš- 
ii’.. kodėl yra švenčiama 
vasario 16 diena. Sako, tą 
dier.?. musų tėvų kraštas bu
vo paskelbtas nepriklauso 
m a va’stybe. Kalbėtojas da
vė k iis pavyzdžius iš Lietu
vos oi at ities ir jos kovų su 
vokiškais kryžiokais, su ru
sais ir kitais.

Antras kalbėtojas aiški
no anie tai. kaip Lietuva bu
vo okupuota bolševikų, o 
paskui ir nacių. Bolševikai 
tūkstančius lietuvių ištrėmė 
i šiaurinę Rusiją. Tą patį
ri arui e n uartrir iiSCŠSki ūktu
pantai. Lietuvos žmones jie 
' -nevarta veža į Vokietiją,
vergu darbams. Bet tai ne

Visų Atidii.
Raudonojo Kryžiaus vajus 

jau prasidėjo. Jo tikslas vi
siems vra gerai žinomas—

tadanai, r u 
t a nesuia d.

mniL' ?.

Pagavo palto rnaišu vag-ši. 
teikti pagalbą kareiviams. Arlingtono policija 

moterų. Mat. vakarienės kai o fronte. Į vo 19 metų jaunuoli. Arthu.-
ruošimo našta joms teks pa-: South Bostono lietuviams Keaney, kuris iš Billerie? 
kelti. Vyrai joms tik padės. • ųmet teko R. Kryžiaus va-į pašto'buvo pavogęs keli 
r us aišku, kad iš jų yra pras- jaus vadovybe. Turėdami
ti kukoriai. savo rankose vadovybę, mes

Apie socialistų konferen- turėtume pasirodyti kaip
ciią ir jos proga ruošiamą > galima geriau. Mes turime imtas 
vakarienę vėliau bus pra-. tą vajų išvesti taip, kad ir 
nešta daugiau. Rep. airiu aukos tektų lietuvių

-------------- ' kreditui.
L’etuvis kareivis kaltinamas Kurie esate pasiryžę au-

draugiu

žmogžudvstėje.
East Cambridge prasidė-

pavogęs
maisus su laiškais. Maišus 
atidaryti jam neteko, nes 
buvo laiku pastebėtas ir su-

ir.oteriškės už-Surado
mušėją.

Policija areštavo vieną 
koti Raudonojo Kryžiaus aiiiši ir kaltina ji užmušimu 
fondui, aukokite per lietu- Mrs. Mary Hanson. kurios

jo lietuvio kareivio Prano ridų komitetą. Aš esu vienas lavonas buvo rastas vieno 
Griciaus byla. Jis katoina-jiš aukų priėmėjų ir duodu namo rūsyje. Užmuštoji bu
mas tuo. kad užmušęs trijų, aukotojams atžymėjimus ir vo visai nuoga. Piktadaris 
vaikučių motiną, Lillian Pa- ' pakvitavimus. Popiet visa- ją apsvaigino, paskui nuplė- 
rert. iš Dedhamo. Tai buvo1 dcs galite rasti mane ofise, šė drapanas ir išgėdino. Mo- 
pereitų metų pabaigoje. o jei kurie negalite į ofisą rėdamas išvengti bausmės, 

atvykti, pašaukite mane te- piktadaris ją užmušė ir pali- 
’efonu: ŠOU 1320. Jeigu k0 rūsyje.

aš nuvažiuosiu pas ' _________
ius į namus aukų paimti.
Čekius reikia rašyti Ameri
can Red Cross vardu.

Dr. D. Pilka.

Kaaaingi Gricius neturi 
pinigų pasisamdyti advoka- ^etolf 
ta, tai gynėją jam paskyrė 
teisėjas. Advokato išlaidas 
apmokės valdžia.

Kaltinajam gręsia mirties 
bausmė ar ilgametis kalėji
mas.

Cacr.bridge lietuviai gerai 
pasirodė.

Vasario 27 d. Cambridge’
aus Lietuvių Piliečių Kliu- 
be įvyko susirinkimas. Ta
me susirinkime buvo par 
duota karo pasko’os bom 
net vž aštuonis tūkstančiu? 
dolerių.

Bonų pardavimo vajus tę 
sis visą šią sąvaitę. Plačiau 
apie jį rasite kitoje vietoje.

Rep

: • r.-;. i a ‘ iz- ■ sur.u s parva-
ž: "o iš armijos.

ienoz s pa? Do-

sūnūs Bron. 
Jiai y - ilga 
vio ’ ska. ' t: 
po numeriu

mon. J
?čiai “Kelei 
i ir gyven“
15 West 4-th

st.. South Bostone.
Tų sūnūs tarnauja armi

joj jau ketvirtus metus i 
y ra buvęs jau užjury. Par 
važiavo pasisvečiuoti apie ? 
s~vait.es. Paskui ir vėl vyk? 
pas Dėdę Šamą.

Raudonojo Kryžiaus vajus 
South Bostone.

A merikos Paud o n o i r 
Kryžiaus vietinis skyrius 
’ -avėjo vaių sukėlimui 500' 
dolerių. Tuo tikslu pereit' 
penktadienio vakarą įvyk' 
da. buotojų susirinkimas 
Vairus darbą prižiūrės A 
R. K. distrikto pirmininkas 
adv. K. J. Kalinauskas.

Ik ?*. or iečiai yra prašom’ 
remti ši vajų. Ypač karo me 
•u Raudonasis Kryžius daur 
ii- arusių labdarybės darbi 
atlieka.

Už vieną tūkstantį tokia 
bėd i.

Viename Floridos rezor 
te fedeialės valdžios agen
tai suėmė Hvde Parko pašte 
Icnygvedį, James Fahey. Su 
rasta, kad iis vra nusukęs 
valdžią ant S 1.034. Suimta 
jam gręsia ilgų metų kalėji
mas.

Dingo anglys ir ant jų 
miegojęs žmogus.

'•Cambridge’aus policija ‘lentų 
negali išrišti šios misterijos: '■

Už $10 gavo penkis metus 
kalėti.

East Cambridge teise :as 
pasmerkė penkis metus ka
lėti jauną plėšiką, Edwar'-1 
Bevilaquą. kuris užpuolė 
Žmogų ir atėmė dešimti d ;

;š Prospect gatvės garažo 
ringo trokas su dviem to
nais anglių ir žmogus, mie
gojęs ant tų anglių. Tiesa, tono centre ėjo keisti ma- 
trokas buvo surastas, bet nievrai. Tai buvo South Sta- 
ame nebuvo nei anglių, nei tion apylinkėje. Buvo ga <- 

Lo žmogaus. Policija mano, domi “karo be’aisviai.” ku- 
kad tos anglys buvo suvers- vie neva pabėgę iš belaisviu 
Los į kieno nors skiepą, bet stovyklos. Bet tie belaisviai 
’r su jomis kartu buvo įvers- buvo išgalvoti, ne tikri. Juo? 
as ir tas žmogus—ji negali “gaudyta” tuo tikslu, kad 
oasakyti. Turės laukti pra- lavinti valstijos saraę’binio <
lešimo iš to skiepo savinin- ___ _____
ko. kuris pirko v ria? ant'- 
is — jei kail11 riTim’- Prasjded 
is gavo ir t?

Bostone buvo gaudomi 
“karo belaisviai.”

Pereitą sekmadieni Bos

Radijo programos.
Lietuviu itadijo Korpora 

e i jos programa ateinantį 
nedėldieni iš WORL stoties. 
£50 ki'ocikl ų, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto. >us tokia:

L Gabi > vyrų grupė va- 
covauiart S. Paurai, akom. 
B. Kešleri- ei.

2. Dair 
riutė ir S.

Pa
4. Miu
Po pu

Buvęs
’ar

savo oyią;

;;sn sisnną. 

no majoras 
skundė “Sa- 

leicie-
Cuiley

urday Evening Fos 
us už apšmeižimą jo vardo 
r reikalavo 500.000 dolerių 
įtlyginimo.

Savo bylą Curley pralai- 
nėio. bet tuoj pat apeliavo i 
ukštesnį teismą.

Šios bylos metu buvo iš
eita aikštėn nemaža užku- 

isiniu Curlev darbeliu.

^ėl Stasio Norkūno mirties.
Pereitam “Keleivio” nu- 

nery buvo parašyta, kad 
'tąsys Norkūnas mirė nuo 
ežio ligos. Tas neatatinka 
ikrenybei. nes ligoninė, kur 
’’s sirgo, sako, kad velionis 
ežio neturėjo.
Velionis buvo kilęs iš 

Krūminių kaimo. Valkinin- 
ų parapijos. Vilniaus kraš

to. Amerikoj išgyveno apie 
’ 5 metus.

Dr. Joseph P. Mikalonis-

Turėsim mažiau cukraus, 
bet nebus racijų.

Maisto administracijos 
ofisas skelbia, kad šįmet bl
ėsime mažiau cukraus. ne- 

TU pernai. Bet racionavimo 
nereikėsią; gyventojų reika
lavimai busią patenkinti ir 
be štampų.

>er

‘-D’

XI LtO
i Ič jS

2:30 vai
tądien:;. :, o su-
’oatomis vaikams 2:30 po
piet (išskyrus II kovo suba
tą). Bilietai nuo 55 centų iki 
$1.65. Pelnas skiriamas lab
darybei.

«ra
l’arda-.... 

ir kita? r 
•zo’es sa ša 
kias bara . 
Kreipkite?

Pa
140 Ather

Patraukė tiescn penkias 
žuvu kompanijas.

Federalė vyriausybė teis
mo atsakomybėn traukia 
penkias Nevv Bedfordo žu
vų kompanijas. Jos nusikal
to Sheimano prieštrusti- 
niam aktui, norėdamos mo
nopolizuoti visą žuvų rinką. 
Tam tikslui kompanijos bu
vo šukėtosios 30 milinoų do
lerių kapitalą.

Kompanijų viršininkai tu
rėjo sudėti kaucijas ir lau
kia bylos.

nkė Ak. Siau- 
ura duetą, 
apie Magdutę.

mos parašykite 
j? ir nusiųskite 
: W0RL‘ Sta- 
mian Progiam,C T < • 5C. .1? u ..
.u Age~tų. 
veikata Ligoniai s” 
ts knygas; ta p gi ir

kurios gydo vis<>- 
du gerą noošimH.

(10)
kalauskas,

So. Boston, Mass.

Karr.ba s ant Rendos.
Prie pa; "r i” su šiluma, šiltų ir

šaltu var.der audyne ir kitais pa-
rankumais. ( is “fruntinis” kam
barys gerar gųi. Kreipkitės pas:

Joe K (11)
110 P st.. ] . So. Boston, Mass.

Parsiduoda Bolinė.
Senai įsu Bowbng ir Billard 

PaHoris. su ■ ėjom ir 10 stalu.
Klauskit t ,n«: ŠOU 0972.

395 Broad-.v. ga, Boston. (11)

BORIS BEVERAGE CO. 
220 E Street, South Boston

Pristato • iką ir visokios rū
šies Alų b mis. vestuvėms į 
namus ir i eg. (18)

Savininkai; -

Jonas \rfaaskas ir 
Juo/,;. Skendalis.
Tele ŠOU 3141.

Raudonojo Kryžiaus dar
bininkai—vsgys.

Lowellio policija arešta
vo vieną porelę, vyrą ir jo 
žmoną. Abudu buvo uolus 
Raudonojo Kryžiaus dar
buotojai. bet vėliau jie pa
gauta vagiant pinigus.

Po’iciia mano. kad jie bus 
nusukę tarp’l/KH) ir 10.000 
doleriu.

* i

L ITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
perkraus 
TVTOJAI 
(Tnaovvd
Movera)

Perkrau«tf'-n 
ėi» pat ir i »/•.
litru* vieta»

226 BRO.\|iwaT.
SO BOSTON. MASS 

T«l ;b Rcvtną^cig

ZtP-o<ilP

SAV1ASHIP

f

Pardavėjui smagu parduoti jums

PKKWICK
Jam malonu kada jus pasirenkate

"ALE that is ALE rr «c. »v

TRAOCMACK REGftTEAtD »
BX£W£D »T HAFFENS£FFE« « CO.. Ine.. a»s««n. Mm. MFWHS $• <3 I«70

Į Dr. Leo J. Podder DR. G. L. KILI ORY
15 Leningrado. 60 SCOLLAY SUVARĖ, Room ZJLeningrado.

Spėriai; . -a Vyriškų organų n<» 
silp -e. Gyvenimo permaina 

rr -f-j ir Vyrų ligs/i\’-?!i į> (Mm Ligas.

V;.’- —: ruo 10 iki 12 d:rn»
nuo 2 iki 1. nuo 7 iki S vakar* ,

190 HUNTINGTON AVĖ. 
BOSTON, MASS.

Tel. Ccmmonwealth 4570ZW V- • - * ? v I IJMC

60 SCOLLAY SUVARĖ. Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

'arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVU LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto !•

REIKALINGAS
Patyręs laikrodžių taisytojas

Darbas užtikrintas ant visados, 
ol-cstis gera. Kreiptis “Keleivio” 
isan. (-)

Tel. TRObrirfge 6.130

Dr. John Repsžij
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir

Nedėliomis ir šventadieniai*; 
nuo 10 iki 12 ryto.

279 HARVARD STREET 
kamp Inman st. arti Central sk> 

CAMBRIDGE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Keal Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Re*. 27 ORIOLE STREET

Weet Roabary, Mane.
Tel. Parkvay 1233*W

I Ii • I t|♦ « » » » i
t « ♦I
» « » ♦ t

i J.

TEL ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akiu. Vidurių Lig*. 
Ausų. Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akiniu*. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-® 

534. BR0ADWAT,
SO. BOSTON. MASS.

’ |

T«L ŠOU 2*95

DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto IU 7

Nao 9 ryta IU 12 «oa* 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Gyv 31122

į|
i«

DR. D. PILKA
Vttiandon- nan 2 iki 4 

ir noc 7 iki 8.

* 506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132*

Dr Joseph A.Gaidb
OPTOMETRISTAS

Valandoa: 9 tU U 
nao 2 iki 9. 
avo 7 fld 9. 

aredora 9 U 19 i 
ir nusitari

AKIŲ DAKTARAS 
(ttaiao defektuota* akis ir 
ar laiku sugrąžina #vie«ą 
rardnuoja ir

114
ratrRENCR. MASS

rei 28624

NEGIRDĖTA PROGA
APSIŠVIETUSIAM VYRUI AR MOTERIAI AR MERGINAI

\ Turi būt piliečiai, nejaunesni kaip 21 metų. Taipgi turi turėti 
patyrimų ir mokslą paprastos knygvedystės ir algų tvarkymo. As
muo turi būt toks. kad galėtų padėti savininkams prižiūrėti kas de
dasi didelioj, su 1200 sėdynių ir “floor show” ištaigoje. Proga dasi- 
dirbti iki aukščiausiam laipsniui. Pradinė alga $58.00 savaitei, 
šešios dienos, 8 valandos. Kreipkitės asmeniškai j:

BLINSTRUBS’ VILLAGE & GRILL. pas Managcrj St. W. Blin- 
strub, arba laiškais, su kvalifikacijomis ir rekomendacijomis pas 
įstaigos advokatų. F. J. Bagočių.

308 W. BROADMAY, SOUTH BOSTON, MASS.
(Visa suaugusi Blinstrubų šeima yra SLA nariai per metų eiles.)

(i 
: t

»t
«ii4t
I

metų eiles.) { |

S. BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKt 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Tari Notaro Teise*.

254 W. Broa<lway 
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth B<MtM> 2594 
Sunaaa gyvenamoji vieta:

538 Doreh**ter Av*.
TeL COLanftia 2637

1 I9

vait.es



