
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................. >2.60
Pietų Amerikoje ....................... 8.00
Kanadoje . .................................  8.60

Pusei Metų:
Amerikoje ................................... $1.25
Pietų Amerikoje ........................... 1.50
Kanadoje .................................. 1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS
636 Broadaay, So. Boston 27, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLT

Represents over 75,000 Litkuaniaaa Ia 
Ne* Engianti, and about 1,000,000 

ia the United Statau.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 10 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 30/1

THE TlMVRj.EI?-------------------LITHUANIAN VV’EEKLV
SO. BOSTON, KOVO-MARCH 8 D., 1944

t-. l no mnc iv - n a. T>_.x 

M.
“Eutered as Second Class Ma.ter" February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1S79.

Viršum Vokietijos Eina 
Baisus Orlaivių Mūšiai

VIENU ŽYGIU BERLY
NAN NUMESTA 2,000 

TONŲ BOMBŲ.
Per tą žygi numušta 123 na
cių lėktuvai; amerikiečiai 
neteko 68 bombanešių.
Oro karas viršum Vokie

tijos pasiekė da negirdėto

krovė

*Apkasų Vilkas ir 
* Molotovo Pyragas/
Vokiečiai rodo savo žmo

nėms naujus ginklus.
šveicai i jos žiniomis. Vo-. 

kietijos žmonės dabar yra; 
raminami iliuostruotais laik-1

Katedroje Rado Nu
žudytą Nuogą 

Merginą.
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via papėdėje; ji 
bombas, pylė gazoliną, alie
jų ir tt. J orą su tais orlai
viais pakilo 12,100 žmonių, nauji ginklai, 
nes dideliam skraidomam riasi išradę tris naujus pa- 
foi tui aptarnauti ir operuoti buklus, kurie esą valdomi

Merginos lavonas buvo 
rastas knygyno rūsyje.

Lenkija Smerkia
Kvislingų Sabotažą.

Visos Lenkijos politinės 
partijos ir profesinės darbi- 

išnešė pro-

Vietoj Lietuvos Stalinas 
Gausiąs Italijos Laivyną

ninku sąjungos
testą piieš Maskvos atsiųs- jr PRIE TO DA SUOMIJA kias reikmenis. Nejaugi ši- 

Washingtono Nacionalės tus kvislingus, kurie prade- PASITRAUKSIANTI tos paramos jai da neužten- 
Katedros knygyno rūsyje Į jo demoralizuoti ir ardyti IŠKARO. , ka. jeigu kalbama apie įta

rumais, ku.iuose rodomi kuvo rastas moteriškės lavo- Lenkijos požemio vieningu- _ . ... ,.z ,. • lijos" laivyno jai atidavimą.
Vokiečiai gi- ,,as Ižaižkinta> kaI tai vra Tie svetimos valstybės Taip yra kalbama SVasbing- kiaJusimai gjjrf

knygyno pi ižiurethja. Miss agentai pasivadino “Lenki- tono diplomatų sterose.
i n -ir- Catnerine Cooper Reardon. jos darbininku partija” ir Paskutinėmis dienomis

ivirni vmnnEi įadijo bangomis i& tolo. Vie-: jj buvo nužudyta naktį iš sudarė “tautos tarybą,” kuri Ameiikos spaudoje
-i vilkas. Į kovo 1 į kovo 2 dieną. skelbiasi einanti “laikinos n

Londonas sako, kad si- Tai mažutis tankas, kuns! Lavonas
dieną, 

buvo rastas be- valdžios” pareigas. Jos tiks 
las esąs labai aiškus—par-

tono diplomatų sferose. .patys savaime.
Dabar Washingtone pa- 

ir per sklido papildomų gandų, 
adiją pradėjo eiti gandai,' Sakoma, jog Italijos laivy-

i±P,±L S° Pri^?Unam^ sprogstamos; veik nuogas, tik SU brazilu .as esąs laoa. aisnu^-pui-
lyną puolė 850 didžiųjų A-, 205,000 Amenkos oi o jėgos medžiagos ir be žmogaus^,. kojtoemis.Policija nusta- (ai„t; Lenkija Stalino dik- 
menkos bombanešių. \i»u žmonių ir 31,o00 anglų siunčiamas j pneso apkasus. k-!fl nertnnos calva v-, ratinei lrvi«lin<ni “takeliu iki Berlyno ir atgal; RAF personalo narių. Į or- Jis valdomas iš tolo ir iš to-Į^’Xkr S S ašhdu n ba l-kv,slm^ U*
juos atakavo nacių kovosi laivius buvo sukrauta iš viso lo išsprogdinamas. Antras: V;įtu 
lėktuvai. Mūsiškius bomba-į 3,000 tonų smarkiai sprogs- pabūklas, tai “Molotovo py-į 
nėšius lydėjo ir gynė keli tamujų bombų ir uždegamo- ragas.” Tai esanti didelė j ruįudė 
šimtai greitųjų orlaivių, sios medžiagos. Be to, į or- bomba, kurios viduje yra'j-. - nri-in..zinn kj.,
Kovos orlaiviai padangėse laivius sudėta 18,000,000 daugybė mažesnių bombųJįas^' " “ 3 P
vartėsi, nardė ir zigzagavo, ‘ šaudmenų kulkasvaidžiams Ta bomba irgi kontroliuoja- ‘

kad Sovietų Rusija gausian
ti Italijos karo laivyną.

Tai buvo nepaprasta sen
sacija. Kodėl Italijos laivy
nas turėtų būt? atiduotas Ru-

čia šaudydami savo priešus, 
čia vengdami jų ugnies. Ir 
nuolatos iš padangių leidosi 
f.emyn liepsnodami pažeisti 
plieno paukščiai.

Nežiūrint visos nacių opo

ir 120,000 šovinių oro ka- rna radijo spinduliais iš tolo* 
nuolėms. šitam skridimui ir tais spinduliais išsprogdi- Į 
buvo suvartota 3,360.000 narna kur tik norima. Iš jos 
galionų šimtaoktaninio ga- tuomet pasipila mažesnės 
žolino ir 163.000 galionų te- bombos, kurtos taip pat 
pamojo aliejaus. sprogsta ir sėja mirtį. Tre-į

aštriu įyba” paskelbė jau ir kaž
kokį “generolą” požemio sijai, kuri prie Italijos nuga- 

Dabar paaiškėjo, kad ją liaudies armijai vadovauti. Įėjimo nei piršto nėra pridė- 
juodvei'lis dženito- Yisa to tikslas—padėti mas

koliams užimti Lenkiją.
Protestą prieš šitas Mask

vos

zicijos, Amerikos skraido-į Ir šitokie oro žygiai prieš čias ginklas, tai “skraido- , . zi-
mieji fortai vistiek prasky-į Vokietiją dabar daromi be- moji kanuolė’’ priešo*tan- ./
„A — n.: d„.i---- veik kas naktj j,. kas dieną, kams naikinti. Ji taip pat ĮjH: Įanj^ Vi . • t*’ • jKieciy. Koi gik’nntrninimųm'i rp.fhin c: r n- .

Hitleris Traukia 
Daugiau Kareivių.

Nori išmušti amerikiečius iš 
Anzio-Nettunb srities.

r.as norima atiduoti Rusijai 
dėl to. kad ji nereikalautų 
Lenkijos, Lietuvos ir kitų 
Pabalčio kraštų. Washing- 
tonas i ūsų okupacijos tuose 
kraštuose nėra pripažinęs ir

nė sau kelią iki Berlyno ir 
smogė vokiečių sostinę bom
bomis.

Iš viso į Berlyną buvo pa
leista 2.000 tonų bombų.

Kadangi šis žįfįp&~ėį&
nos laiku, tai ameririecių 
nuostoliai buvo sunkus. Iš 
850 skraidomųjų fortų. 68 
resugryžo. Ir prie to dar žu
vo 11 kovos lėktuvų.

Bet vokiečių nuostoliai 
buvo daug didesni. Mūsiš
kiai nukirto 123 jų orlaivius. 
Be to, Berlynas paverstas 
griuvėsiais. Kilo daugybė 
gaisrų. Po 24 valandų mies
tas vis dar tebeliepsnavo.

Sakoma, kad ne visi Ame
rikos orlaiviai, kurie nesu- 
gryžo Anglijon, yra žuvę. 
Tūli jų nusileidę Švedijoj.

Iš Londono pranešam i, 
kad šitam amerikiečių žy
giui paruošti ir įvykinti rei
kėjo 249.000 žmonių darbo 
ir 24 valandų laiko. Dau 
giausia žmonių dirbo orlai-

Anglijos Mergina 
Pagimdė 4 Kūdikius
Kūdikių tėvas yra pittsbur- 
ghietis kareivis, Thompson.

Derbyshire miestelyje, 
Anglijoj, pereitos sąvaites 
pabaigoje viena mergina 
pagimdė keturis kūdikius— 
du berniuku ir dvi mergai- 
ti. Ji vadinasi Nora Carpen- 
ter, neturtingo Derbyshire 
krautuvninko duktė, tarna
vusi anglų kariuomenėje

Sėkminga Buvo 4-ta kuiliais iš tolo. 
rz ix_ i j Alijantu eksnenaifiarrr msKvia. ’

kontroliuojama radijo spin-.karo vadrjvy

sako,
ginkluose nėra 

esą
rtorni alijantu technikams.

kad tuose
Hitleris ant ž

ulonai
daugiau, negu prašyta. I '
Federalis iždinės depar-Į ,, .. *r- • zt /•

tamentas praneša, kad ket- \ KuSlįū Nori. CrGL’ti 
virtoji karo paskola da\ė Italijos Laivyną. 
2,730,000,000 dolerių dau- •
giau. negu manyta gauti.
Karo paskolos bonų manyta j 
parduoti už 14 bilionų dole
rių. Suvedus atskaitas, pasi
rodė, kad bonų parduota už 
16.730.000.000 doleriu.

žinio

iki šiol nepripažysta. Wash- 
jusi? Rusija ir be to jau gau- ingtone tebelaikoma dar ne- 
na labai daug paramos iš priklausomos Lietuvos pa- 
demokratinių šalių. Ameri- siuntinybė. Reiškia, Wasn- 

agentų machinacijas ka yra pristačiusi rusams ingtonas yra įsitikinęs, kad 
pasirašė Lenkijos liaudiniu- jau apie 8,000 orlaivių. Tai po karo nepriklausoma Lie
kų partija, visos socialistų yra daugiau, negu Vokietija tuva turės būt atstatyta iš 
organizacijos, pažangiųjų turėjo orlaivių šį karą pra- naujo. Bet prie Lietuvos ir 
ūkininkų grupės, krikšeio- dėdama. Be to, Amerikos jos kaimynių didelių preten- 
čionių demokratų partija ir laivai nuolatos veža Rusijai sijų reiškia Maskva. Taigi, 
profesinės darbininkų są duoną, lašinius, sviestą, cuk- kad Stalino apetitą numal- 

tą Italiją jungos. Protestas atsiųstas į; ių. drapanas, vaistus ir kito- dyti, jam esąs siūlomas Ita-
ugiau vo- Londoną. * j----- :---------------------------- lijos laivynas. Priedui, Wa-

Alijantų Išrodo, kad Maskvos a- j f Mirv shingtonas dar pavartojo
no. kadigentai gali išprovokuoti sa- ” savo įtaką į Suomiją, kad ji
yra pasi- vitarpį kraujo praliejimą KC(l€J. pasitrauktų iš karo. Ir dėl

ilriočiiKi iš Į^nhijog nny^mv iš kn butų į Tas gengsterisnužudė to Rusija pastačiusi Suomi- 
— —u-u į Odelis džiaugsmas naeiams. „ įi «P«e GO ganomų._ , jai ~

mis. Hitleris jau tun sutrau- fteĮaįsvįų Stovy kia 
kęs 22 divizijas geriausių .... .
savo kareivių. Naujojoj Anglijoj.

Kelis kartus jau bandyta
išvyti amerikiečius, bet ne- 

Rooseve’tas sako, kad dalį pavyko. Puolimams vokie-i 
to laivyno ji gausianti. čiai jau naudoja automati

Vokiečiai karo belaisviai 
bus siunčiami j darbus.

__ - ____Louis Lepkė Bucharter liaubų išlygas, 
buvo New Yorko gengsterių Jeigu visa tai yra tiesa, 
lyderis. Vienu laiku East Si- tai reikštų, kad už Italijos 
dėj jis buvo pasidaręs tikras laivyną ir už Suomijos karo 
galvažudžių “fiureris,” ant- likvidavimą norima išpirkti 
įas Hitleris. Kiek yra žino- Lietuvos ir kitų Pabalčio

nius tankus, bet ir tas
nepadeda. . j<aro belaisvių stovykla Nau-

NEPRIPAŽYSTA ARGEN
TINOS MILITARISTU 

VALDŽIOS.
Jungtinės Valstijos ir An

glija paskelbė nepripažin-: 
siančios naujos Argentinos 
vyriausybės, kurią tenai su
darė karininkai. nuvertę 
diktatorių Ramirezą, kuris 
taip pat perversmo keliu bu
vo valstybės vairą pasigrie
bęs. Dabar Argentinos val
džios priešaky atsistojo gen. 
Edelmiro Farreil.

KIEK LAKUNU JIE 
NETEKO?

Nacių Vokietijos diktato
riaus Hitlerio laikraštis 
“Beobachter” skelbia, kad 
šio karo metu Vokietija yra 
praradus daugiau lakūnų, 
negu civilių gyventojų—už- 

, . muštu alijantu karo aviaci-
pripuolamai susipažinusi su jos bombomis: Hitlerio laik- 
rmerikiečiu kareiviu, sar- ,ačtis betgi neskelbia skait- 
žentu VVilliamu Thimpsonu liniu.
iš Pittsburgho. į ‘ _________

Thompsonas yra vedęs: joj IŠNAIKINO SUBMA-
žrr.ona gyvena Pittsburghec RINAS.
Ji katalikė, todėl nereika- Associated Press praneša. 
Jausianti perskirų. kad per 9 sąvaites Atlanto

Vienas Carpenter'iutės vandenyne vokiečių subma- 
kudikis jau mirė. Kiti trys rinos nenuskandino nei vie- 
gyvena. Sveiksta ir motina. 1 no alijantu laivo.

ir

DUS siunci-nn i aarous. ma jo sprendimu New Yor- kraštų laisvę.
Lieta Fort Devens baigia- k J 1 ž , anie 60 -T

ia imošti karo belaisviui- DU/° J?u . a*?ie , Mes norėtume,ia iitiOk.ii Karo Deiaisvių t„ ..1. 1>irn b^ndė_ •. .
Tai bus

DIDELĖ SUMA KELIAMS joji,’! Anglijoj. Ją prižiuręs
TAISYTI.

kad ištik- 
Bet kol kasmiTnoii ■ n1^' jam ^andė ruju ^įp butų. _____

I ūmųjį keną pastotb tą Jo gengste- visa tai tik gandaį. 
riai bematant nušaudavo. *_________

, u ,, at r? I Už šitą purviną darbą jispulkininkas Howeli M. Es-! mokė(Iavo jiems po $125 į
tęs.

GRAIKŲ PARTIZANAI 
SUSITAIKĖ.

Prezidentas Rooseveitas 
turėjo pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais ir radio 
komentatoriais. Paklaustas, 
ar teisybė, kad Rusija nori
gauti Italijos karinio laivy- Massachusetts valstija no- Stovykloje bus laikomi vo 
no dalį, prezidentas tą pa- ri sudalyti 130 milionų do-Į kiečiai karo belaisviai. Rei
tvirtino. Kartu jis pareiškė, lerių fondą, kuris bus nau kalui esant, jie bus siunčia- 
kad dalį to laivyno Rusija dojamas naujų kelių tiesi- į mi į darbus, kareivių prie- 
tur būt gausianti. i mui ir taisymui senųjų. Dar- i žiūroje. Į darbus bus neima-

Londone tas Roosevelto bai bus pradėti po karo, kai 
igrys armijos vyrai, ir juospareiškimas iššaukė sensa- r jR inti darbais

ciją. Anglų valstybes vyrai 1 1_____
mano, kad Roosevelto pa-į
reiškimas yra perankstyvas 
ir gali iššaukti “kai kurių 
nesusipratimų.”

BOSTONE SUIMTI NEVV , -• , , - YORKO VAGYS. plonybes

RABINAS ĮŠVENTINO 
KUNIGĄ.

Harvardo teologijos mo- 
, kykloj pereitą nedėldienį 
buvo da negirdėtas krikš-

istorijoj įvykis ■ 
žydų rabinas Mantel įšven- 

Prie South Stationo, Bos- tino klieriką Laeblerj į uni- 
tone. pereitą nedėldienį po-, tari jonų kunigus. Tas pada- 
licija suėmė trys įtartinus ryta “vieningumo tikslu, 
vyrukus automobiliuje su
New Yorko blėtomis. Vie
nas jų tuoj prisipažino, kad 
Bostone ir jo apylinkėse jie

JAU NAUDOJA ŠEŠIŲ 
TONŲ BOMBAS.

Anglijos karo aviacija
išplėšė iš krautuvių visokių pradėjo vartoti naujos ru- 
brangmenų už $14,000. bombas. Runomis dau- 
Anie $5,000 vertės daiktų ž°mi n?cių Votaetuos Tmes- 
policija jau surado. Vagiliai tai. J ai milžiniškos šešaų to- 
dar jauni vaikėzai, po 16 ir nU bombos.
17 metų amžiaus, bet visi1 _ ~—?7T~7.
jau sėdėję kalėjimuose. • Jungtinių Valstijų karo

_ ________  sekretorius knox .pareiškė.
kad alijantams gal reikės 

Halifaxe, Kanadoj, perei- bombarduoti ir Romą. jei 
tą nedėldienį ugnis sunaiki- nacių armijos vadovybė ją 
no uosto prieplauką. Nuos- naudos kaip bazę savo ope- 
toliai apskaitomi į $250,000. racijoms prieš alijantus.

mi tik vyresnieji karininkai.

SLAPTA 250,000 LENKŲ 
ARMIJA.

Lenkijos vidaus 
ministeris Banaczyk pasakė 
spaudos konferencijai Lon- 
done, kad veikiančioji Len
kijos požemio armija dabar
tiniu laiku turi ketvirtadali 
miliono ginkluotų kareivių. 
Paruošiamoji armija esanti 
daug skaitlingesnė.

sąvaitę. Jis turėjo jų visą 
gaują. Tai buvo jo privati
“požemio” armija, kuri bolševikų Rusija panaudo- 
veikdavo daugiausia nakti- jusi savo įtaką sutaikymui 
mis. frakcinių pešynių Graikijos

Pagaliau Lepkė buvo su partizanuose. Graikijoje, 
imtas ir nuteistas elektros kaip ir Jugoslavijoje, veikė 
kėdėn. Tačiau jo įtaka tarp komunistų grupelės. Jos 
politikierių buvo tokia dide- nuolat puldinėjo Maskvai 
lė. kad per kelis metus teis- nepritariančius graikų par- 

reikalųjmo sprendimo nebuvo gaii- tizanus.
ma Įvykinti. Apeliacijos kilo --------------
po apeliacijų. Bet šią sąvai
tę pagaliau I>epkė užbaigė 
savo dienas elektros kėdėj.

Ix>ndone gauta žinių, kad

23 ASMENYS SUŽEISTI 
TRAUKINIO NELAIMĖJ.

Pereitą nedėldienį ties 
Pompano, Floridoj, susiku-

Pasmerkė Mirčiai 
Keturis Kvislingus.

Trys pasmerktųjų yra fran- 
euzai, vienas vokietys.

Laisvųjų franeuzų teismo 
1 urnai Alžyre pasmerkė mir-

PAĖMĖ ARMIJON STREI
KUOJANČIUS MAI- 

NER1US.
Australijoj paimta armi

jos tarnybon 500 jaunų mai
nerių, kurie paskelbė strei
ką ir atsisakė grįžti darban. 
Jie buvo išstreikavę jau išti
sa mėnesi.

SUNAIK1NTA TREČDA
LIS JAPONŲ LAIVYNO.

Wash ingtonas praneša,
kad trečdalis japonų laivy- 

Karo departamentas pa- no, kuris piadėjo karą, jau 
skelbė naują sąrašą sužeistų sunaikinta ir nugramzdinta 
kareivių. Tarp jų randame jūrių dugnan. Amerikos lai 
ir vieną lietuvį, korporolą Į vai jau gali laisvai plaukioti 
Robertą Gaurą iš Pautu- “ Pacifiko vandenynu ir me- 
cket, M e. džioti japonus.

lė du traukiniai. Vienas jų čiai tris franeuzus kvislin- 
ėjo į šiaurę su turistais, o gus ir vieną vokietį. Jie bu- 
antras su prekėmis. Nelai- vo Petaino vyriausybės pa
inėj buvo sužeisti 23 asme- įeigunai Afrikoje ir žiauriai 
nys. elgėsi su Vichy vyriausybės

Į oponentais, ypač su politi
niais kaliniais.

Pasmerktieji kvislingai 
yra: majoras Jean Finidori, 
leitenantas Xavier Santucci, 
majoras Raphael Duphin ir 
Otto Riepd, vokietys.

šeši kiti franeuzai kvislin
gai buvo pasmerkti ilgiems 
metams kalėti.
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“NAUJIENOMS” SUKA
KO 30 METŲ.

Laikas eina labai greitai. 
Rodos, tik vakar pasirodė 
Amerikoje pirmutinis lietu 
vių dienraštis, o “Naujie
nos” praneša, kad joms su
kako jau 30 metų. Jos rašo:

“Vasario 19 d.. 1914 metais, 

pasirodė pirmas ‘Naujienų* 

numeris. Tai buvo Parodoma

sis numeris. Leidėjai norėjo ji 

paskleisti kaip galint plačiau 

ir paskyrė dvi savaites jam iš

platinti. Jo buvo atspausdinta 

25,000 egzempliorių. Sekantis 

numeris išėjo kovo 4 d.

“Nuo tos dienos ‘Naujienos’ 
ėjo reguliariai, kaipo savait
raštis. 8 puslapių.

“Bet už penkių mėnesių ki
lo Pasaulio Karas, ir ‘Naujie
nos* tuojau virto dienraščiu, 
pralenkdamos kitu du laikraš
čiu Chicagoje. ‘Lietuvą’ ir 
‘Kataliką,’ kurių leidėjai taip 
pat subruzdo leisti dienraščius. 
Jie pasivėlino. ‘Naujienos’ ta
po dienraščiu 1914 m. rugpiu- 
čio 1 d.

“Tai buvo pirmas lietuvių 
dienraštis Amerikoje“

“Naujienos” gimė iš lie
tuvių socialistų iniciatyvos. 
Socialistai norėjo pažan 
gaus laikraščio Chicagoje. 
Visų pirma jie mėgino par
sikviesti Chicagon kuri nors 
socialistini laikrašti iš rytų 
bet kai nei vienas nenorėjo 
taip toli keltis, jie nuspren
dė steigti Chicagoje naują 
laikrašti. Taip gimė “Nau
jienos.”

“Naujienoms” redaguoti 
buvo pakviestas drg. Grigai
tis, kuris tais iaikais reda
gavo Baltimorėj ėjusi sa
vaitrašti “Pirmyn.” Jis re
daguoja “Naujienas” iki 
šiai dienai.

“Keleivis” šiandien svei
kina jo vedamą dienrašti 
susilaukus 30 metų sukak
ties!

MIRĖ TALENTINGAS 
POETAS.

šiomis dienomis atėjo ži
nių. kad Paryžiuje mirė 
Jurgis Baltrušaitis, susilau
kęs jau 70 metų amžiaus lie- 
.uvių rašytojas ir diploma- 
.as. ‘

Iki 1940 metų Jurgis Balt 
•ūsaitis ėjo Lietuvos atsto- 
o pareigas Maskvoje, bet 
;ai bolševikų armija užėmė 
Lietuvą, Baltrušaitis pasiša- 
ino į užsieni ir apsigyveno 
Paryžiuje.

Velionis buvo labai talen- 
ingas poetas. Jo eilėraščiai 
lažnai telpa ir “Keleivy.” 
Tis pasižymi nepaprastai 
gražia lietuvių kalba ir dide- 
iu vaizduotės lakumu.

Seniau Jurgis Baltrušai-į 
.is rašydavo eilėraščius ru-j 
siškai.

KOMUNISTAI YRA AME-;
RIKOS KVISLINGAI.
Taip rašo “Darbininkas.” 

Jirdi, kol Maskvos santikiai ; 
u lenkų valdžia Londone; 
uvo neblogi, tai ir komuni- i 
tai gyrė lenkų valdžią. Bet1 
:aip tik Maskva tuos santi- 
rius su lenkais nutraukė, 
uojau ir komunistai pradė- 

’o lenkų valdžią niekinti.
Todėl “D.” ir sako:
“Ar tai neaišku, kad komu

nistai aklai seka Maskvos po-! 
litiką ir dirba jos naudai. Ko
munistai visai nesiskaito su 
šios šalies vyriausybės nusitei
kimu. ir netik
veda priešingą propagandą 
prieš musų šalies vyriausybę 
ir ios politika.

BIMBA SUSIJAUDINO.
“Laisvės” Bimba labai i 

susinervino, kam tūli laik 
raščiai pavadino rusus bar-1 
barais dėl Helsinkio bom- i 
bardavimo. Bimba kolioja 
tuos, kurie nepritaria rusų 
barbariškumui, ir kartu 
džiugina save viltimi, kad 
Suomiją bolševikai sunai
kins.
‘ Anot jo— »

“Jinai turės pasiduoti, pasi
traukti iš karo. arija* bus gra
žiai nušluota — sugriauta ir 
sunaikinta. Jos tarnavimo Hit
leriui dienos eina prie galo. 

“Šiandien dega Helsinkis,
rytoj pavirs i griuvėsius kiti 

jos miestai-

“Gailėtis tų. kurie šiandien 
eina išvien su Hitleriu šiame 
desperatiškame žmonijos ka
re, gali tiktai paskutiniai niek
šai ir Hitlerio agentai.”

Bimba labai neatsargiai 
švaistosi savo žodžiais. Jis

“Pavydžiui, lietuviai komu
nistai nėra suruošę nei vieno 
masinio susirinkimo J. V- karo 
bonus parduoti. Komunistai 
per visą karo laiką renka au
kas ir darbininkų komunizmo 
propagandai ir rusų karo fon
dui. Jie puola Amerikos atsa- 
komingus pareigūnus ir eili
nius piliečius, kurie nepučia į 
vieną dūdą su komunistais, 
kurie kartais pakritikuoja so
vietų Rusijos politiką. Jie to
kius asmenis apšaukia ‘fašis
tais,’ nežiūrint to, kad tų ‘fa
šistų’ sūnus aukoja gyvybes 
karo frontuose, kad tie ‘fašis
tai’ gausiai perka karo bonus-

“Vadinasi, piliečiai, kurie 
nuoširdžiai remia Jungtinių 
Valstijų ir kitų demokratinių 
valtybių karo jėgas, demokra
tinę politiką, kurie kovoja, kad 
visos pavergtos tautos atgau
tų laisvę, tai komunistai to
kius piliečius vadina ‘fašis
tais.’ Taigi komunistai pasiro
do pirmos rūšies išdavikai ir 
šmeižikai. Jie labai daug pasi
tarnauja Hitleriui, nes ir Hit
lerio tikslas yra sukiršinti vie
nus prieš kitus ir valdyti.”

Pasakyta tikra tiesa!

Vokiečių Apsauga Prieš Invaziją

šitas braižinvs parodo, kaip vokiečiai yra apsaugoję Franci z 

ruošiamą invaziją. Visų pir ma. visu pakraščių yra pristaty 

įkasta visa eilė stmkuijų ka>. uolių. Toliau į sausžemi Įtaisyti 

liau seka kilnojamoji artileri ja, paskui tankai ir tt. Iš Anyii J > 

alijantų bombanešiai ir tuo- vokiečių įrengimus sprogdina.

pakraštį prieš alijantų 

: minų- Paskui stovi žemėn 

kuikasvaidžių lizdai, da to- 

nuolatos skrenda

Antras Poslapis

Kas padeda Hitleriui? politikos vaikų zabova. Jos 
Musų komunistams faus Pamena tą pasaką apie gul- 

sunku išaiškinti paskiausias

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Paminėjimas

Pranešimas Visuomenei. ' miestų, kad tokiu budu bu- 
Šįmet, gegužės mėnesio tų apimtas kiek galint didės 

nesiskaito, bet 15 dieną, sukaks lygiai 24 nis skaičius kolonijų.
metai, kai susirinko laiki- Konferencijų suorganiza- 
nėje Lietuvos sostinėje, vimu kiekvienoje srityje ru- 
Kaune. pirmas laisvos Lie-; pinsis Ontsąiizacinis Komi- 
tuvos parlamentas, išrinktas tetas, sudarytas iš vietinių 
visuotinu žmonių balsavi-, v
mu. Tai buvo Lietuvos Stei- nę, issiuntines aroa pa-

’ i : d tose konferencijose bus 
pmeikštas lietuvių pasiryži
mas remti karo pastangas, 
nes laimėti karą tai pirmas 
ir vyriausias visų musų už
davinys.

Minėdami aukščiau narni
r.ėtas sukaktuves, tose kon
ferencijose Amerikos lietu
viai per savo organizacijų 
atstovus pakels balsą už
laisvos nepriklausomos ir

bę, lydeką ir vėžĮ.
Įdomu, kaip galėtų veikti 

tokia lietuvių partija, kurio
je greta K1 ingos stovėtų 
Mizara. greta Bajoro— 
Giikštas ar kitas toks “tik” 
lietuvis.

Mirė ir Stasys Šimkus.
Lietuva neteko ir kito me

nininko, kompozitor i a u s 
Stasio Šimkaus. Jis mirė 
Lietuvoje, po sunkios ope
racijos.

Stasys Šimkus yra žino
mas ir Amerikos lietuviams. 
Jisai buvo chorų mokytojas 
ir reikia sakyti, gabus mo
kytojas. Jo vedamas Biru
lės choras Chicagoje buvo 
tais laikais geras choras.

Velionis yra davęs eilę 
gražių kurinių. Ypač jo 
“Kur bakūžė samanota” 
pas lietuvius buvo labai po
puliari.

Šimkus save vadino ne- 
;.altiniu, “tik lietuvviu.” Jis 
buvo individualistas ir la
bai karšto budo. Dėliai to 
gana dažnai turėdavo viso
kiu “incidentų,” kartą ir ki
tą gan nemalonių.

Musų konferencija.
Balandžio 16 d. Cam- 

bridge Įvyksta Lietuvių So
cialistų Sąjungos rytinių 
valstijų konferencija.

Draugų pareiga rūpintis,
kad toji konferencija butų
sėkminga. Nepadarys nuo-

, . T1 • t> n dėmės ir tie musų draugai,kinys. Rusų raštija. Baltnv kurie atvyks ;.

žmonių nuotaikas Pabalčio 
valstybėse. Komunistai visą 
laiką plepėjo, kad Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos žmones 
laisva valia nutarė prisidėti 
prie sovietinės Rusijos.

Bet taip nėra. Dabar, kai 
i ūsų armija artėja prie Pa
balčio valstybių, tų kraštų 
žmonės su baime žiuri Į sa- 

j vo ateiti. Maža ir to. despe- 
: racijos impulso pagauti, jie 
1 net padeda naciams!

Estijoje, greta vokiečių, 
jau kovoja 60.009 estų.

Tai yra pasėka to, kad 
Stalino diktatūros režimas 
kėsinasi i Pabalčio valstybių 
nepriklausomybę. Norėda
mas ’iasigrobti Pabalčio val
stybes. Stalinas tuo budri 
vė! padeda Hitleriui.

To nebūtų, jei Pabalčio 
valstybių žmonėms butų už
tikrinta jų nepriklausom? 
bė ir laisvas rytojus.

Mirė J. Baltrušaitis.
Paryžiuje mirė stambus 

Lietuvos poetas Jurgis Balt
rušaitis, buvęs Lietuvos at
stovas Maskvoje.

•Jurgis Baltrušaitis buvo 
jau senas žmogus, tremtinio 
gyvenimas pakirto jo svei
katą ir. vėliau, gyvastį.

Savo jaunatvėje .Jurgis 
Baltrušaitis daugiau buvo 
žinomas rusams, ne kad lie
tuviams. Jisai buvo Briuso- 
vo. Bloko ir Belmonto ma

____  ___ demokratines Lietuvos at-
eikėju. Jisai paims svetai- steigimą ir tvirčiau susiorga- 

..ę, išsiuntinės arba pa- nizws tolesniam darbui, 
giamasis Seimas. Į skelbs spaudoje kvietimus Kad tas tikslas butų pasieK-

Pirmame savo posėdyje drauW,ms,ir ™statyskon- ta?. .. .. „ .
patvirtino Lietuvos, i terencųos tvarką. A?,enko,s Liefu7ųK o m o o rlolvrVoo 1944 Hl. kOVO 1 d.jisai

kaipo nepriklausomos vals
tybės atsistatymą, pareikš-' 7 
tą 1918 metų vasario 16-os'
deklaracijoje, ir paskui da-į .. ----—-
vė jai demokratinę konsti-1 Jungtinės Valstijos sulai-

Suprnat amas dalykas.'
T-ba.

VIETOJ ALIEJAU S—APELSINAI.

‘STALINO ČARTERIS?

tuciją. kė aliejų, kuri siuntė gene
Kadaise Ispanijos apelsi

nus pirko Anglija. Franko

caitis yra davęs nemažai 
gražių eilėraščiu.

Jurgis Baltrušaitis tačiau 
vra davęs ir lietuvių raštijai. 
Ji turi gerą skaičių Baltru
šaičio kurinių. Tik gaila, 
kad jie nėra surinkti ir, ga
limas daiktas, kai kurie bus 
dingę.

Kaip politikas ir visuome
nininkas Baltrušaitis dau. 
pliusų neturėjo.

“Fantastiška ir bludas.”

vietų.
Po konferencijos toje pat 

svetainėje bus pažmonis, 
vakarienė. Priėmimu konfe
rencijos dalyvių ir svečių rū
pinasi LSS 60 ir 71 kuopų 
nariai. *

Paikas išmislas.

turėtu žinoti, kad pats Mo- . §pa£d,S? pasiro-4« -žinilJ' 
i,..„on • kad Stalinas ruošiasi pa

pas,ra' skelbti savaji “čarten,” 
nes “Atlanto Čarteris” ne 
atatinka jo imperialistinei 
politikai. Pagal “Stalino 
Čarterj,” visi Pabalčio kraš
tai, Lenkija ir Balkanai turi 
prigulėti Rusijai.

Šis didžiai svarbus lietuvių rolo Fymko režimui Ispani-’ vyriausybė ėmė gerūs pini- 
tautos istorijoje Įvykis Įgy
ja ypatingos reikšmės da 
bar. kai Lietuvos žmonės, 
patekę po žiauria vokiečių 
letena, grumiasi dėl savo 
gyvybės ir ateities. Jie nori 
atgauti laisvę ir valdytis sa
vo valstybėje tais demokra-

joje. Maža ir to, Anglija pa- gus. o priedais Į apelsinus 
skelbė, kad jos karo laivy- dėjo bombas. Dabar ir ang- 
na? Ispanijos vandenyse su- lai tų apelsinų neperka, nors 

anglams jie labai reikalingi. 
O Amerika ispanams neduo
da aliejaus. Tegul vietoj 
aliejaus jie vartoja apelsi
nus...

leido minas.
Tuo buvo nušauti du zui 

• kiai. Ispanija negaus Jungti
nių Valstijų aliejaus; užblo- 
kadavus jurą, ji negaus ir

tybės pagrindais, kuriuos ;aaci'< Vokietijos aliejaus, j Franko
Steigiamasis Seimas Įdėjo Į ;-vlaL PaJulčJe ,nac*ai Vokietijai vra davęs 40 mi-
Lietuvos Respublikos Kons-ijede gana plačią PĮrklybą.! Honu doIeriu paskolą. Bet 
tituciją. I? Ispanijos jie yezesi jyai- jis ęuvo švkštu? Afrikai,

Svarbu yra tai prisiminti nas žaliavas, gi Ispanijai kai rcikėdavo mokėti už 
.avy ką galėjo duoti. aliejų. Dabar, netekęs Ame-

Dabar to nebus. Aliejus rikos aliejaus. Frankas krei- 
buyo Ispanijos ekonominio pėsi j Hitlerį ir prašo alie- 
gajumo eleksyras, kiek to įaus> Iš Berlyno jis gavęs to- 
gajumo da turėta. Tai dėl kj atsakymą: “Dėkui už ko
to kad iviliokaro metu bu- munikatą. bet išpildyti pra
yri įsgpąoti Ispanijos gele- šymą negalima. išimkite 
zuikeliai, sunaikinta daug antr’u minas — laivu prista- 
vagonų. O baigus civilį ka- įVsirn...”
ra. prasidėjo antrasis pa 
saulini- karas, atsteigti ge

rezimas naciu

Pru-

Mes sakėme, kad mirus 
buvusiam Lietuvos diktato- 
riui A. Smetonai komunistai 
turės bėdos. Taip yra ir štai 
pavyzdis.

Neturėdami kuo daugiau 
savo paikus skaitytojus mai
tinti, musų komunistų laik-

lėto vas 1939 metais 
šė su Hitlerio agentu Rib- 
bentropu “krauju sucemen
tuotą” suarti nrieŠ demokra
tines valstybes, o kai Angli
ja ir Francuzija pradėjo 
prieš HitleiĮ karą, Moloto
vas komunistų suvažiavime 
Maskvoje pareiškė. kad—
“kariauti prieš bitlerizmą linas turėjo ir “pasaulio re- 
yra ne tiktai beprotiška, bet voliucijos čarterj,” tačiau 
ir kriminališka!” rudis nunešė jj ant uodegos.

O Bimba sako, kad Hitle- Gali taip atsitikti ir su kitu 
rio pusę gali palaikyti tiktai Stalino “čarteriu.” 
'paskutiniai niekšai ir Hit-

ONA praneša, kad Olan- 
eina daug požemio 

laikraščių. Socialdemokra
tai leidžia “Het Parool,” 
socialrevoliuciotnieriai — 
“De Vonk,” komunistai— 
“Aarheit” ir “Het Signaal.” 
Katalikai leidžia net kelis 
organus.

lerio agentai.’’
Taigi, per savo neapdai

rumą, vyriausį komunizmo 
vieros kardinolą Bimba ap 
Šaukė “paskutiniu niekšu ir 
Hitlerio agentu!”

Atsargiau, tovarišc Bim
ba, kad nesusilauktum Zig
mo Angariečio likimo...

Bet kiti pastebi, kad Sta

d i joj

ne tiktai lietuviams, kurie 
trokšta padėti savo gimta
jam kraštui, bet yra svarbu 
taip pat atkreipti Į tai viso 
demokratinio pasaulio dė
mesį, nes, gal but, dar šįmet 
bus sprendžiamas Lietuvos 
likimas.

Tad visa sąmoningoji A- 
merikos lietuvių visuomenė 
yra kviečiama tas Steigia
mojo Seimo sukaktuves iš
kilmingai paminėti: straips
niais spaudoje, viešais susi
rinkimais. paskaitomis sve
tainėse ir per radio ir atatin
kamomis rezoliucijomis.

Pravartu bus tuo pačiu 
žygiu paminėti ir lietuvių 
spaudos laisvės atgavimą, 
nes ateinantį gegužės mėne
sį sukanka 40 metų. kai Ru
sijos caro valdžia atšaukė 
draudimą spausdinti lietu 
vių raštus lotvnų raidėmis.

Amerikos Lietuvių Tary 
ba nutarė, tų sukaktuvių 
proga, sušaukti draugijų at
stovų konferencijas stam
besniuose lietuvių judėjimo 
centruose: Chicagoje, New 
Yorke. Bostone. Pittsbur
ghe, Wilkes-Barre, ir tt. Jo 
se galės dalyvauti delega
tai ne tiktai iš vietinių drau
gijų. bet ir iš aplinkinių

__  Bet anglų mina, tai ne
ge’žink-ius" jau neturėta ga- apelsinas, ji labai rizikinga 
limvbė>. Mussolinis mažai todėl vietoj aliejaus

Komunistų taradija 
seika-Vabalas rašo:

“Tūlas raportas teigia,
kad Suomijos valdžia ren- ; suga)vojo tok; daly-
giasi iškraustyto šved.jon ,. Smet«na

Žinoma, tai yra paikas įs- 
mislas. Leiskime, kad Sme
tona ir butu nusižudęs—ko- .saa ,r oiuuas... kia čj naujiena?' Daugelis 

Bet suomių tauta nebegs is ir žudo^To-
.-a\o salies... k^ riestoka ir pas komunis

tus. Budinga ir tai, kad mu
sų komunistai lieja ašaras 
dėl to, kad Smetonos lavo
nas buvęs paimtas iš katali
kų kapinių ir perkeltas į ki
tas. Ar jie sugryžo prie 
“dvasios šventos” ir rūpina
si buvusio diktatoriaus du-

pusantro miliono suomių, 
jeigu nesusitaikys su Sovie
tais dėl taikos.

“Fantastiška ir bludas.

Leonas kitus vertina su
lig savęs. Jis. tiesa, nebėgo 
iš Amerikos į Maskvą, kai 
nabašninkas “komintemas” 
jį kvietė. Bet čia eina kalba 
ne apie bėgimą. Kartą suo
miai jau įrodė, kad jie neno
ri vergauti bolševikams. Kai 
1940 metais bolševikų Rusi
ja atplėšė tam tikras suomiu 
teritorijas, pirm ateisiant 
bolševikams jie masiniai 
kraustėsi iš tu sričių.

šia St. Strazdas.

VISKO PO BISKĮ
Dažnai girdim sakant:

turėjo irJ aišku, nebuvo kas ’ppanai vis turi savus apeisi 
duoti I aikui. Hitleris dau- PUS.ir nežino, ką su jais da
giau turėjo, bet ir jam dau- .■> .
giau re ikėjo. Tuo budu ir J radzioje, kai Amerika 
šiandien Ispanija neturi ge- w?.avo aheJu, Ispam-
ležinke ų. Visokis transpor- : j?. ?Pau^a piktai
tas at'i karnas trokais, ku- I1 demonstravo kasti- rkUii J i
tiems vikėjo kreikia aiie- Oską onara n; sentimentaliz- ra orta:
•• • v-* < • mo I loKor ir rri nprn ~

Taip gali but ir šiuo atvė- 
iu. Jei taio — “fantastika ir “jie pešasi, kaip šuo su ka- 
bh.das” tik bolševikų pisa- te.” Tas posakis neteisin- 
telio galvoje. gas. Gerai išlavintas šuo

Pasmerkt, partHas... Ugniagesiai dažnai
Brooklvne yra susikūręs vartoja šunis, kurie iš de- 

“Lietuviu Spaudos Kliu- pančio namo išneša kates.
bas.” Vasario pabaigoje 
įvyko kliubo susirinkimas, 
apie kurį Pr. Lapienė duoda

Daugelis žmonių klaidin
gai įsivaizduoja, kad jų 
šiaudinė skrybėlė, vadina
ma “Panama Hat,” yra da
ryta Panamoje. Geriausia 
tos lūšies skrybėlė yra daro
ma Ekvadoro respublikoje, 
ypač Montecristi apylin
kėje.

Jungtinių Valstijų popie
riniai pinigai yra spausdina-

jimo kuro. Bet staiga tas ?r Pau Pė.Pa’
aliejus ai atkirsta! Ispani- Bėda išmokino prikąsti lie
ja turi trakų, kiek ju pirko- ZUV1 bet- ,tos bė(los Pad\k- 
si A n. r i koje ir Anglijoje, tl\ot.as buklumas neduoda 
bet jie liko be vertės, nes abeJa,,s-
pristigi aliejaus! Ispanų padėties stebėto- tija.”

Juokdariai sako, kad is- jai sako, kad badas aliejaus Nesinori tikėti, kad p
panai Letoj aliejaus dabar ir Franką versiąs susiprasti. Į Bajoras butų šitaip kalbė 
vartoja apelsinus. kaip “susiprato” Argenti-1 ięs. Mažiausia pasakant, tai mi valdžios spaustuvėje

Vartoja, bet ne visi. Gar- nes diktatorius Ramirez. Ar j butų neišmintinga. Kas. ar Washingtone. kuri ameri- 
ti pranešimai sako, kad taip bus. nedera spėlioti, musų partijos (jei kalbama kiečiams žinoma kaip Bu- 
apelsi ų augintojai apsikro- Aišku tiek, kad Tsnanija ne- apie partija^) nėra lietuvis- reau of Engraving and 
vę tai- vaisiais, norėtų iuos turi aliejaus ir kad jos žmo-i kos? Printing. Metaliniai pinigai
išleisti. liet nėra kur ir kaip nės dabar gyvena “antro ei- Kalbos tik apie lietuvį ir yra daromi kitose dirbtu-

“Dėmėsi atkreipė Pr. Ba
joras, ragindamas pasmerk
ti partijas, o telaikyti gerą 
partiją tik viena, kurios var
das turėtu būti Lietuviu Par-

vilio karo” padėtį. Ks. tik apie lietuvių partiją yra vėse.

■ t
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEREIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Šoviniai Europos Invazijai NORVVOODO LIETUVIŲ ŽINIOS.
New Yorko Lietuvių Tary

bos veikla.
Vasario 21 Apreiškimo 

parapijos svetainėje buvo 
New Yorko Lietuvių Tary
bos organizacijų atstovų vi
suotinas susirinkimas. Susi
rinkimas buvo gana skait
lingas. Pirmininkavo J. 
Laučka, sekretoriavo advo
katas Kostas Jurgėla.

Danielius Averka davė 
pranešimą iš vasario 13 die
nos parengimo, ruošto Lie
tuvos nepriklausomybei pa
minėti. Jo pranešimas lietė 
finansus. Nuo parengimo li
ko gryno pelno $323.08. Da 
pridūrė, kad bus ir daugiau 
pajamų. Mat, nevisos orga 
nizacijos vra atsiteisusi o* 
už tikietus. Pranešimas pri
imtas vienbalsiai.

Buvo perrinktas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus lietu
vių komitetas, kurin Įėjo: 
pirm. Kostas Jurgėla, na 
riais T. Kubilienė, S. Suba- 
tienė. N. Stilsonienė, D. 
Averka, J. Laučka, kun. N. 
Pakalnis, kun. J. Balkunas 
kun. K. Paulionis, kun. J. 
Aleksiunas ir kun. J. Gu- 
rinckas.

Karo bonų komiteto pir
mininkas F. Bajoras rapor
tavo, kad ketvirtosios karo 
paskolos bonų komitetas 
pasišovęs išparduoti net už 
du milionu dolerių. J. Lauč
ka da pritvirtino, kad lietu
viams busią lengva tiek iš
parduoti karo paskolos bo
nų. Pranešimas priimtas 
vienbalsiai.

Skaitytas laiškas nuo A 
merikos Lietuvių Tarybos. 
ALT raginamus, kad butų 
paminėtas Lietuvos pirmo
jo seimo konstitucijos priė
mimas. Tam paminėjimui 
ruošti išrinkta skaitlinga 
komisija. Paminėjimas nu
matoma ruošti konferenci
jos formoje-— gegužės mė
nesyje.

Smetonininkai tuoj išsto
jo prieš Lietuvos konstituci
jos paminėjimą. Jie sakė, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
rybos laišką reikia atmesti. 
Bet jų niekas neklausė, laiš
kas buvo priimtas ir tam 
darbui išrinkta komisija. 
Tuomet kai kurie smetoni
ninkai darė pareiškimus. 
Girdi, jie nemano dalyvauti 
New Yorko Lietuvių Tary
boje. Duosis matyti, ar nors 
kaitą bus vyrai ir išeis iš tos 
vietos, kurioje jie netinka. 
Iki šiam laikui jie palaikė 
savo atstovybes ir sabotaža- 
vo New Yorko Lietuvių Ta
rybos darbuotę. Net tokia
me klausime, kaip minėji
mas Lietuvos nepriklauso
mybės, pasiliko pasyviais.

Tiesa, dalis tautininkų 
New Yorko Lietuvių Tary
boje dirba gana nuoširdžiai 
ir aš nemanau, kad jie seks 
tysliavinius užsispyrėlius. 
Man atrodo, kad jie veltui 
save kamuoja. Smetoniškas 
režimas i Lietuvą daugiau 
nesugrįš, nes to režimo nie
kas nekentė, kaip dabar ne 
kenčia nacių ir bolševikų re
žimo. Lietuviai kovoja, kad 
jie butu laisvi ir turėtų de
mokratišką, žmonių išrink
tą valdžią.
Kaip eina kriaučių reikalai.

Vasario 23 d. buvo kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas, žmonių buvo 
nedaug. Lokalo atstovai 
pranešė, kad dabartiniu lai
ku kriaučių darbai eina ga
na gerai. Kas liečia pomirti
nių fondą, ligoje narių fon
dą, tai tiedu fondai jau vei
kia ir nariai, ištikti nelai
mės. pasinaudoja tais fon
dais.

Kas liečia sąvaitę vakaci - 
jų, tai kol kas neaišku. Uni
jos viršininkai tikrina, kad 
nuo birželio pirmos, vaka-

cijos su apmokėjimu prasi
dėsiančios, ir nariai jas gau- į 
šią. Bet yra abejotojų, kurie i 
mano, kad šią vasarą New 
Yorko kriaučiai negalės: 
naudotis tomis vakaci jomis,; 
nes drabužių fabrikantai i 
kol kas dar nieko i vakacijų 
fondą nesumokėjo. Ar unija 
paspės sutvarkyti vakacijų 
fondo Įsteigimą, ar ne, lie
kasi palūkėti. Bet vakacijos 
kad ir vėliau, liet vistiek bus 
Įvestos.

Paterson, N. J.
“Keleivyje” jau buvo pa

skelbta, kad balandžio ant
rą. kaip šešios valandos va
kare bus prakalbos 62 La- 
favette st. Prakalbos Įvyks, 
bet ne toje vietoje. Jos bus 
293 River st., Paterson, N J. 
Kalbės St. Michelsonas ir J. 
Januškis.

Vyt. Katilius,

BROOKLYN, N. Y.
Iš LDD 7 kp. susirinkimo.

LDD 7 kuopos susirinki
mas Įvyko vasario 17 d. Lie
tuvių Atletų Kliubo svetai
nėje, 168 Marcy avė., Broo
klyne. Susirinko skaitlingas 
buiys draugų. Po visų ra- 
poitų buvo plačiai kalbėta 
apie LDD centro komiteto 
šaukiamą suvažiavimą, ku
ris Įvyks kovo 19 d. Lietuvių 
Atletų Kliubo svetainėje, 
168 Marcy avė. Pradžia 11 
vai. lyte. Taipgi buvo disku- 
suotas suvažiavimo dieno- 
tvarkis.

Nutarta paraginti LDD 
centro sekretorių, kad jisai 
parašytų atvirutes visiems 
apylinkės nariams ir drau
gams. Kviesti visus, kad da
lyvautų suvažiavime, jei lei-
V ZjlO O. VVJ, IlVi7

važiavimas yra labai svar
bus. Jame bus nustatyti pla
nai dėl musų veikimo ateity. 
Taipgi padaryta daug kitų 
svarbiu tarimų.

I.DD 7 kuooos susirinki
mas išrinko naują valdybą 
dėlei 1944 metu. Pirminin
ku bus B. Spudienė, proto
kolų sekr. P. Kriaučiukas. 
finansų sekr. F. Spūdis, iž
dininku M. Swingle. Reika
lui esant su LDD 7 kuopa 
kreipkitės šiuo vardu ir ad
resu: F. Spūdis. 858 Glen- 
more avė., Brooklyn. N. Y.

Naujoji valdyba yra pasi
ryžus daryti LDD 7 kuopą 
viena didžiausių visoj Ame- 
likoj ir mano pralenkti da
bartinę didžiausią LDD 17 
kuopą Rockforde, III.

Pageidaujama, kad ir at
eityje visi draugai ir drau
gės- skaitlingai dalyvautų 7 
kuopos susirinkimuose.

7 kuopos narys.

LAWRENCE, MASS.

Sužeisti du Lawrencc’o lie
tuviai, Juozas Pauliukaitis

ir Jonas Averka.
Vietos lietuviai, Mikas ir 

jo žmona Pauliukaičiai, va
sario mėnesi gavo liūdną ži
nią. Karo departamentas 
pranešė, kad Italijos fronte 
buvo sužeistas jų sūnūs, šta
bo saržentas Juozas Pauliu
kaitis. Tėvai buvo labai su
sirūpinę, bet šiomis dieno
mis jie gavo linksmesnę ži
nią nuo paties Juozo. Jis 
p» aneša, kad viskas gerai ir 
io žaizda gyjanti. Mat, Pau
liukaitis buvo sužeistas Į 
kairią koja. bet žaizda esan
ti nepavojinga.

Jaunasis Pauliukaitis jau 
virš 18 mėnesių tarnauja 
Dėdės Šamo armijoje.

Buvo sužeistas ir kitas lie
tuvis, Jonas Averka, žinomų 
vietos lietuvių Averkų su
nūs. Jis buvo sužeistas Gua- 
dalkanalo saloje, Į žandą. 
Dėlei to jaunajam Averkai 
ilgoką laiką teko būti Fiji

Čia matosi vienas Anglijos vie skeliu, kurio abiem pusėm yra sukrautos ir apdengtos krū
vos šoviniu anuotoms, šita amunicija yra paruošta Europos invazijai.

Kaip Philadelphiečiai Šįmet Minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę.

Raudonajam Kryžiui sudėta bus tikras reikalas Muzikos 
$263, karo bonų išpirkta i Salė ir Philadelphijos lietu- 

už $11,000. Įviai nepasigailės duoti Lie
tuvos vadavimu:.

Bet juokingiausią kalbaPhiladelphijos lietuviai ši- 
met minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo pasakė kun. Bagdonas (se-
sukakti vasario 20 d. Lietu-: vių Muzikos salėj. Iškilmėse ° °ąkar mainerys. kaip jisai 
Halvvavn trni-hinpni svečiu Pasivądmo. laip kitko, Jl-dalyvavo garbingų svečių 
ir klausytojai turėjo progos 
išgirsti įdomių kalbų.

Kalbėtojas drg. Januškis 
pasakė gražią ir turtingą

sai sakė: “Ko jus čia sėdite

viršum milijonas lietuvių, o 
jau Įvyko keturi seimai. 
Bolševikų seimas nieko ne- 
įeiškia,—aš jam duodu di
delę špygą. Ir visi dirba tą 
patį darbą. Washingtonas, 
gavęs tokių seimų rezoliuci
jų, nežino su kuriais skaity
tis. Galvas pakraipo ir nu
meta i gurbą. O Amerika su 
135 milijonais gyventojų tik 
du seimu per metus laiko, 
tai Kongresas. Ir jie tarp 
savęs susikalba.”taip ilgai? Eikite namo! Aš Į 

iau bučiau jūsų vietoje senai' Tikrą tiesą kunigas pasakė 
išėjęs. Atlanto čarteris Lie- apie seimus. Mažytė grupę

k5ba Sritaikvta Lietuvo? ai nieko nereiškia! Jus!lė lietuvių Amerikoje,,ir tie
nei kat bonus, o Amerika už nesusikalba, lenktyniuojasi Nepriklausomybes progai. Washingtono vaIdžią ju(,

Trumpa, perbėgo lietuvių D - rusams, kurie kiną. duoda progos Stolinui
istoriją nuo 
aiškindamas 
už nepriklausomybę, kurios

14 šimtmečio “ J“”® uuv’ 1 «nunc;progos 
iktnvin su tais ginklais eina užimti “išvaduoti” Lietuvą.

Lietuvą. Amenkoje yra su Lietuvait?.

tSTk^Bkorė vlrš^-os Komunistų ir Tautininkų Bendras Frontas
priemiestyje virš,dešimts 
tūkstančių, tarp jų buvo ne
mažas skaičius lietuvių. Ko
rikas Muvarjovas Vilniuje 
iškoiė ir ištrėmė Į Sibirą virš 
dešimts tūkstančių lietuvių.
Tai tik menkutės skaitlinės, 
žinomos iš tų garsių dviejų 
korikų gyvenimo, o jų buvo 
kur kas daugiau dar anais 
carų laikais. O vis tik lietu
vis atsilaikė, gyvuoja ir gy
vuos. Bet Stalinas užima 
pirmą vietą kaipo likviduo
tojo. kokį istorija tik žino. . , . .
Ir dabar Stalinas pasirinko

lnilrii rismriaii«in<: Hnrlr- T-PO. \ Tl 
jas” buvo 
sės

JPasihaiaė Tikra 'Vaina.’
Lawience, M*ss.

Vasario 13 d. 
surengtosbuvo

Lietuvių Ukėsų 
11 Bcrkley st.

Prakalbas rengė dvi sro
vės — tautininkai ir lietu
viški “demokratai,” kaip jie 
save vadina. Mums jie žino
mi kaip komunistai.

Prakalbos, galima sakyti

Ir nežinia, kaip butų bu- 
T vę, iei ne bartenderiai. Jie
prakalbos J?*™ 

svetainėje
“pagalba” ir

‘varna buvo likviduota. 
Jeigu ne tie bartenderiai, 
tai vadinamieji demokra
tai butų gavę daugiau su
pliekti.

Juokdariai dabar sako. 
kad ši vaina buvus toki
“baisi,” kaip prie Stalingra- 

l.uvo vidutiniškos. Kalbėto- do. Matote, faitavosi nc tik 
lietinių ir iš Bos- vyrai, bet ir moterys. Viena 

kalbėto- tautininke, mažiukė ir bal
tais plaukais, ale spritr.i 
kaip žibinkštė. Bravo. Ma
ryte. Nors tu ir mažiukė,
bet esi tikrai smart.

riausis
iš komunistų pu- 

“Rojus” (Rokas) Mi
zara iš Brooklyn, K. Y.

Prakalbos kaip prakal
bos, bet po tų prakalbų turė-

anų laikų žiauriausius bude 
liūs. su jų atvaizdais kala 
medalius ir dalina juos savo 
užsitarnavusiems genero
lams darbininkų “rojuje.”
Stalinas nepanorėjo pasi
rinkti kilnių asmenų vardus jo Įvykti labai didelė svinst- 
medaliams, bet žiauriausių va. Mat. prakalboms užsi- 
budelių. Tai tokia šių dienų baigus didžiuma žmonių nu- kaip anas garsusis faitorius 
“darbininkiška” Rusija, ku- ėjo i skiepo aludę ir ten Dempsey. Kūnam vynu ji 
ri dabar rengiasi antru kar- pradėjo vaišintis. O kaip ge- tėškė savo kumščių i kiuti- 
tu okupuoti Lietuvą ir tt. rai užpylė už lupų, tai prasi- nę tas ir atšoksta per du 

Programą atidarė Dainos dėjo aštrus ginčai. Ginčijosi žingsniu nuo jos. 
choras, sudainuodamas A-' tautininkai ir komunistiški Na, kaip ten bebuvo, bet 
merikos ir Lietuvos himnus “demokratei. Jaučiant, kad viskas buvo baigta. Vienas 

bus vaina. buvo pasaukta vyras, netoli manęs stovėda- 
sunkioji artilerija, kurios “Tai buvo karas
pareiga buvo atidaryti pir- demokratu su republiko- 
mą ugni. Pi’Tnuoju šuviu bu
vo paguldytas žilagalvis tau
tininkas. antru šuviu arba 
nokautu buvo nukirstas pli
kagalvis •demokratas.

bei dar keliatą dainų.
Adv. Cheledinas ragino 

išvalyti namus nuo negeisti
nų gaivalų, kurie būdami 
lietuviais, nori parduoti ru 
sams Lietuvą.

P-nas J. Grinius skaitė 
vadavimo Lietuvos reikale 
rezoliuciją, kuri vienbalsiai 
buvo priimta. Raudonajam 
Kryžiui aukų surinkta $26

Antra moterėlė, taipgi 
tautininke, bet dikta bran- 
dinga. Ji leido savo kumštis.

nais” — reiškia, komunistų 
su tautininkais. Je, buvo ka 
ras žiliu, plikių ir da kito
kių. Tik gaila, kad vajau- 

Jjs ninkai jokių teritorinių lai-
išsitiesė palei barą ir prie dėjimų nepasiekė. Žmonės 
tos įynukės. kur geriantieji Hko neišlaisvinti, gi vajau- 
nusispiauna. Nabagas krito ninkai nešiojasi įsigytus gu 

ir bonų parduota už $11.000 : taio smarkiai, kad jo kape- zus.
be didelės agitacijos. Kadalliušas nulėkė taip toli, iog
—----- —=--------------- : atsikėlęs iieškojo daugiau
salų ligoninėje. Paskui jis nenkias minutes. Kitas nu- PREZIDENTAS 
buvo atvežtas Į Fort Devens kirsto “demokrato” drau

Strateginis Tėmytojas.

ir kuriam laikui paleistas Į 
Lawrence’ą, paviešėti pas 
tėvus.

Averka yra 28 metų vy
ras, bet jau devyni metai 
kaip tarnauja Dėdės Šamo

gas, taipgi plikagalvis, šoko 
i pagalba, bet ir tas gavo
kelis šuvius Į savo 
ną.”

Tuo laiku,
daug žmonių.

PASKELBĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS MĖNESĮ.
Prezidentas Rooseveltas 

pumpki- paskelbė proklamaciją, ku
ria jis skiria kovo mėnesi

aludėje buvo Raudonojo Kryžiaus vaiui. 
... . .. Vieni gėrė, Kadangi Raudonas Kryžius

armijoje. Pirmiau jis buvo antri užkandžiavo, o da ki- labai daug padeda Ameri 
nacionalės gvardijos narys ti kortavo. Bet kai prasidė- kos ginkluotoms jėgoms, 
ir karui prasidėjus turėjo io “bombardavimas,’’ visi tai prezidentas kviečia nesi 
vykti Į Ramųjį vandenyną subėgo ’’’ apstojo “mūšio gailėti auku Raudonajam 
kariauti su japonais. A ver- lauka." Žiuri jie ir nežino, Krvžiui. kuriam reikia 
ka tikisi greitu laiku pa- kas daryti. Vieni šaukia. $200,000000. Auku linki
sveikti ir gryžti atgal mušti kad smarkiau atakuotų, an 
japonų. Koresp. tri gi liepia pasiduoti.

mo vajus eis 
nesį.

visa kovo mė-

Kalbėjo adv. Bagočius. Bo
nų parduota už $22.875.00.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Bendrovė vasario 27 d. 
surengė Lietuvos Nepriklau
somybės 26 metų sukakties 
minėjimą. Ta proga buvo 
pardavinėjami karo pasko
los bonai. Kiek teko patirti, 
jų parduota už $22,875. Be 
to, Amerikos Lietuvių Tary
bos darbams paremti buvo 
surinkta $37.40. ‘

Žmonių buvo pilna sve 
tainė. Kalbėjo adv. F. J. 
Bagočius iš Bostono. Dainų 
programą išpildė trys talen
tingos svetimtautės sesutės.

Didžiausia ir, tur but, 
svarbiausia programos da
lis buvo krutami paveikslai, 
kuriuos rodė armijos kapi
tonas B. F. Hill. Tai buvo 
paveikslai atimti iš vokie
čių armijos. Juose parodo
ma nacių Vokietijos milita- 
rinė mašina, kaip ji daužo, 
ardo ir degina užkariautų 
šalių miestus — Lenkijos, 
Olandijos ir kitų šalių. Be 
to. parodomas ir liūdnos at
minties Dunkirko miestas, 
per kurį l»ėgo anglų armija, 
kai Francuzija pasidavė. 
A.nglams pridaryta didelių 
nuostolių.

Kalbėtojas F. J. Bagočius 
gražiai pašiepė musų komu 
pistus, kurie garbina Rusi
jos raudona j i imperializmą. 
Nepamiršo ir lenkų, kurie 
patys yra Rusijos bolševikų 
skriaudžiami, bet vis rodo 
savo palinkimus skriausti 
Lietuvą. Jis pasakė daug 
karčios teisybės ir apie kitą 
Lietuvos kaimyną, Vokieti
ją. Ir pastaroji yra skriau
dusi Lietuvą: ios armijos ir
čiortrlron mugu tikini

kraštą.
Piogramos vedėju buvo 

Hnksmaus budo, apsukrus ir 
jaunas lietuvis advokatas, 
Povilas Sykes. Jo pastango
mis buvo gautos ir šios fil
mus. taipgi ir blankos karo 
paskolos bonams užrašinėti.

Vietinis anglų laikraštis 
davė labai gražu šių prakal
tų aprašymą. Rašinėlio au
torius buvo 14 metų berniu
kas, adv. Sykes brolio su
pus. Tai gabus jaunuolis, i

Prie karo paskolos bonų 
I ardavimo dirbo šešios lie
tuvaitės: Tiečiokaitė, Trus- 
kauskaitė. Shargailytė, Nel- 
sonaitė, Kamilaitė ir Vis- 
girdaitė. Per dvi valandi jos 
smarkiai darbavosi. Prakal
bų rengėjai nuoširdžiai dė
koja už ju pasiaukojimą.

Beje, šia proga noriu pri
minti da vieną dalyką. Apie 
metai laiko atgal “Darbinin
ko” redaktorius p. A. Knei- 
žis sumanė čia kurti komi
tetą karo paskolos bonams 
paidavinėti. Komitetas su
sikūrė. Kadangi p. Kneižis 
tvirtino, jog bonų pardavi-, 
nė jimas bus nepartinis, to
dėl i komitetą Įėjo ir nepar
tiniai žmonės. Bet komiteto 
rai engimai vis Įvykdavo tik 
bažnytinėje svetainėje. Ko
miteto posėdyje todėl buvo 
duotas nasiulvmas suruošti 
bonų pardavinėjimą ir Lie
tuvių Name. Bet p Kneižys 
ir 'parūpijonas Kudirka tam 
pasipriešino. Esą, Lietuvių 
Name yra salivnas. tai bo
rus pardavinėti tenai nepa
togu. Žinoma, tai buvo tik 
priedanga, kuria jie norėjo: 
savo partvviškumą slėpti. 
Štai kad ir šį kartą: i Lietu
vių Namo svetainę atvažia-1 
vo banko ir net pašto virši
ninkai ir nieko blogo nera
do. Priešingai, vienas jų net 
pasakė, kad Lietuvių Na
mas yra labai paranki vieta.

Gal 1 ut nėra nieko blogo 
tame, kad “bepartyvis ko
mitetas” tik bažnytinėje sa
lėje savo parengimus ruo
šia, Bet bloga tas, kad jo

vienšališkumas atšaldo gerą 
dalį žmonių. Matydami tokį 
užsispyrimą iš “bepartyviš- 
ko komiteto” pusės, žmonės 
neina i parengimus.

Jei laisvamaniai nebijo 
eiti Į bažnytinę salę. tai ko
dėl to “nepartinio” komite
to nariai nusigando Lietuvių 
Namo salės? Vyrai, bukit 
atviri: jei nenorit bešališkai 
dirbti, kam turėti reikalų su 
kitomis srovėmis? Dirbkite 
vieni!O štai da vienas jų “be- 
partyvumo” pavyzdys. Po
nas Kneižvs sako. kad bonų 
pardavinėjimas yra nepar- 
tyviškas darbas, bet kada iis 
buvo pakviestas dalyvauti 
šiose prakalbose, tai ėmė ir 
atsisakė!

Mes, norwoodiečiai, ruoš
dami Lietuvių Name Lietu
vos Nepriklausomybės pa
minėjimą kartu, pasirodė- 
me, jog esame geri Ame:i- 
kes piliečiai. Už stambią 
sumą nupirkome karo pa
skolos bonu. ir kartu sudė
jome po doleri kitą musų se
nosios tėvynės reikalams. 
Mes pasižadam ir ateityje 
taip vieningai dirbti.

J. Pela.
HARTFORD, CONN.
Kodėl taip yra ir kas 

čia kaltas?
Vasario 20 d. vietos lietu

vių parapijos salėje buvo 
surengtos prakalbos Lietu
vos Nepriklausomybei pa
minėti. Smulkmenų čia ne
minėsiu, viskas buvo gražu 
ir gerai. Kalbėjo keli vieti
niai kalbėtojai, visi aiškino 
Lietuvos žmonių vargus ir 
kančias, kovojant už savo krašto nepriklausomybę. Bet kun. Jono Kripo kalbą 
vienu atžvilgiu reikia skai
tyti labai budinga. Jis sakė:

Lietuviai, kur mes eina
me? Jei Lietuvos kunigaikš
čiai, kaip Vytautas ir Jogai
la, butų dirbę tik Lietuvos 
naudai, šiandien Lietuva 
butų didžiausia ir stipriau
sia valstybė Europoje. Bet 
kokia ji yra dabar? Kodėl 
taip ir kas čia kaltas? Musų 
parapija nupirko namą ir 
jame Įtaisė lietuvišką mo
kyklą, bet kiek vaikučių čia 
ateina? Kodėl taip yra ir 
kas čia kaltas? Parapija su
rengė bazarą Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus nau
dai, bet kiek atėjo žmonių ir 
kiek turėjo ateiti? Kodėl 
taip yra ir kas čia kaltas? .

Ir taip toliau, ir taip dau
giau.

Panagrinėsime kunigo 
Kripo žodžius. Parapija nu
pirko narna ir jame Įtaisė 
mokyklą, bet vaikučius čia 
mokina tik minyškos, kurių 
“uniformos’’ daugelis vai
kučiu bijo. Kodėl taip yra ir 
kas čia kaltas?

Šv. Trejybės parapija 
rengė bazarą Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus nau
dai. ii kvietė ir Amerikos 
Lietuvių Piliečiu Kliuba. 
Kliubas maloniai sutiko, tik 
paprašė, kad šis bazaras bu
tu rengiamas visų Hartfor
do lietuviu vardu, bet pam
pi i on ai ant to nesutiko. Ko
dėl tain yra ir kas čia kal
tas?

Žinoma, parapijonai ir 
vieni surengė bazara. kuris 
jiems suvis nepasisekė. Ko
dėl taip yra ir kas čia kal
tas?

Kalta čia yra klerikalu 
politika. Tik keista, kad 
musų kunigas to nesupran
ta. Kas... V.

Anglu vartoiamas žodis 
“Mr.,” kas reiškia “Master.” 
atsirado šešioliktame šimt
metyje. “Master" yra ver?ų 
gadynės palaikas. taip kaip 
ir “ponas.”
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

Tanzir -Apgaviku Ir Nedorėliu Lizdas Jankiai Valo Anglų Miestus

Tanžyras yra labai nemalo
ni vietelė. Bet — juk galio
ja sutartys; Tanžyras—
tarptautinė sritis ir, aišku, 
visiems čia laisvė. Išsigimė
liai, pardavikai ir šnipai, 
tuo budu turi jaukią užvėją. 

Tanžyre vedama visokis

mieji ėmė skelbti apie Kai 
ro ir Teherano konferenci
jas. šnipai juos laiku ir ge
rai informavo!

Tanžyras taip pat yra di
delė baltos vergijos rinka. 
Čia suvežamos jaunos mer
gaitės, bėgusios nuo vargo 
savose šalyse ir patekusios 
į baltąją vergiją. Jos atsidu
ria šiaurės Afrikoje, pietų 
Amerikoje ar kitur. Taip ir 
baigia dienas, savųjų neži
nomos.

Tanžvre įvyksta ir juo 
naudojami Stai vienas

Prie Gibraltaro sąsiaurio,
Afrikos pusėje, yra Tanžy- 
ni vadinamas sklypelis že
mės. berods, 140 keturkam
pių angliškų mylių. Francu- 
ziškai jis žinomas kaip Tan- 
gieis, arabiškai—Tanja.

Tanžyras dar žinomas ir
kitu vardu — Tarptautinė šmugelis, kartais sudarąs 
Siitis. Tokia ji buvo pada- daug nemalonumo net to- 
ivta 1911—1922 metais, kiai valstybei, kaip Anglija.
Trys valstybės — Anglija. Štai pavyzdis. Pirm šio karo 
Francuzija ir Ispanija—pa- vokiečiai gaudė anglų bank- 
sirašė sutartį ir 1925 metais notus. Kai Hitleris paskel- 
ją dar papildė. bė karą. anglams buvo aiš

Tai nedidelė, mažai kam ku, kam bus 
žinoma vietelė, bet labai jų banknotai — šnipams.
Įdomi. Nesenai ten buvo nu- sabotažninkams apmokėti, 
vykęs vienas Amerikos žur- Anglai paskelbė, kad “tokie 
nalistas, Henry Taylor. ir tokie’’ banknotai, kursuo- - 0 1 u ® 1 ? x
Spaudai jis prisiuntė ilgoką ją Tanzyie, nebus pnima- *>• . . J
korespondenciją, kuri vy- mi į anglų valstybės banką, 
kušiai nušviečia to sklypelio Vokiečiai, aišku, atsidūrė 
gyventojų sudėtį, jų būklę bėdoje, bet mokėjo išsisuk- 
ir, kas svarbiausia — viso- ti. Anglų banknotai paleisti 
klausias intrigas ir nedory- į juodąją rinką. Pasėkoje— 
bes. Bandysim nors trum- ir geri anglų pinigai ten jau 

neturi didelės vertės. Žmo
nės jų neima ir gana! Kas 
tų pinigų turi. eina į juodą
ją rinka ir už pusdykį kei
čia. Aišku, naudojasi šmu-

pai jas atpasakoti.
Tanžyro sritis turi ir to 

pat vardo miestą. Taylor 
sako - jis yra centras šmu-
gelio, tarptautiškų intrigų ge'įninkai. moką atskirtfblo- 
ir atvira bačka dinamito.Tj-1 , J X •• K -1 v pimera nuo gero Bile valandą toji bačka gali šnh)u tinWas Tanžyre 
susprogti ir visame ~

pavyzdis. Mieste švaistosi 
vienas Europos išsigimėlis. 
Jis pasiviliojo gražią turtin-

sta
francuziškas išsigimėlis su 
majoro titulu. Jis ima ir pa
vilioja pirmojo išsigimėlio 
žmonelę. Pirmasis siūlo 
10,000 ispaniškų pesetų, 
kad atgavus žmoną. Nepa
vyksta. Tada jis eina ir pa 
vagia savo uošvės katę. Pai
ka senė iš galvos kraustosi, 
o žentas sako: priversk duk
terį. kad gryžtų pas mane— 
turėsi savo katute...

Taip ir buvo. Motina pri-

—Koman, Maike, gausi į —Aš užmušti
kailį! j stebuklas?

—Už ką? —šiur. Maike, mokytas
—Ogi už tai, kad meluoji. “Darbininko” redaktorius 
—O kur tas melas yra?
—Kur? O ar tu man nesą- v

žmogų yra lyje bus jaučiamas labai ne- vokiečiai

verte dukra: ši gryžo pas
ilasau pigiai“ išjojęs, “ri^ač i Pirmutin! ”4-° m°'tina at
jai ne- t jįešiSntieji “ ®*vo kate!

malonus pokas..Tanžyian su iantu slaptybių^ tuo naudo- 
sinnko patys pikčiausi, pa- • ra--- —■- — v -
tys sukčiausi ir nedoriausi

visurašo, kad tai buvo regli cu- žmonės, iš 
das. Jis parodo ir daugiau kampų. Čia rasite arabą 
tokių piajovų. Sako, vienas žydą. čeką, portugalą, ispa- 
karalius, ką norėjo puikybę ną, francuzą, vokietį, anglą. 

—Taip. tėve, aš tą sakiau, prieš poną Inevą parodyt, indusą, kiną. armėną, japc- 
bet tai nėra melas. iantsyk pavirto i gyvulį ir ną—visus ir iš visur. Visi ir

—Šiur, kad melas! Pa- daug metų kartu su jaučiais visada tyko kits kitam 
skaityk šventą Juozapo ga- žolęedė. sprandą nusukti ir greitai
rietą “Darbininką,” tai pa- ų —Jeigu tėvui patinka ma- pralobti.
pamatysi! ’ ” ’ ‘ ,“

—Ką?
—Pamatysi jo celenciją 

vyskupą Bučį su barzda, 
katalikų vyskupas su žydiš
ka barzda, ir magaryčioms 
da marijonų generolas. Jes,
Maike, parašyta juodu ant

kei, kad cudų ant svieto nė- 
? Pr icirvovinV Tia; Prisipažink

.. kurie tina uždarbiauti prie 
pasaulio aiijanlu karo darbų. Suži

noję. kur randasi daugiau 
amunicijos sandėlių, kur 
daugiau kariuomenės su
koncentruota — arabai

ali-
Amerikoje už tokius dar

bus gięsia kalėjimas, bet ne 
Tanžyre. Ten. matote, in-j 
temacionalė sritis ir tokiais

uz i

“mažmožiais” galvos ne
džiovinama. Tanžyras buvo 
užvėjos punktas visokioms 
nedonbėms ir veikiausia

gerus pinigus praneša na- toks bus. kol baigsis šis ka
riams. štai kodėl naciai pir-j ras. St.

žų vaikų pasakos, tai ture- Diplomatijos atžvilgiu tas 
tum pasiskaitvt apie “Poną pats. Vienas tik nacių Vo-- * — . • 1 * x • * 1 1 x X *arbaTvardauską,” arba apie kietijos konsulatas turi 60 
“Melagių Dėdę.” arabų. Jie gengsteriai, šni-

—Ar tai tu, Maike. ste- pai ir sukčiai. Nacių konsu- 
buklus Ivgini prie vaikų pa- datas turi ir vokiečių, ku- 
saku? ' įiems, kaip išrodo, nėra kas

Amerikos Vidaus Fronto Nuostoliai 1943 m.
Nacionalė Saugumo Ta- Įvairios nelaimės su auto-o a onn_ _ ___ 1 »■ - ___________ ________ryua pasiteįue utu&ų muuiiiai? pasrerac

fronto nuostolius, kokių tu- gyvybių. Tai bus 5,000 ma- 
rėta 1943 metais. Jie yra di-žiau, negu 1942 metais.

- -v.................5*Snj UŽ kar°; Taip vadinamos “darbo
-Taip. leve. Tikrą ste- , fotuose. ; nelaimės” (užm u š i m a i

ėse) pasiėmė 18,090 
apie nelaimingus' gyvybių. Tai irgi mažiau.

balto, kad vyskupas Bučys buklų pasauly nėra Yra tik visur landžioja ir uostinėja. Tarybcs fllrinktos skaitli-! dirbtuvės 

s- kai kaip pasakos, .-u ton .kiekviena anzyras jiems yra sa ls;nas ka]j,a apie nelaiminmis ųvvvhiu.yra generolas . ___ a .
tu rokuoji: ar čia ne cudai? .religija. Žydai turi savo pa- visų sekretų, kuriuos tik ga- 
Vai&ke nebuvęs, o genero- sakų apie Maiži. anie Dovy- Įima pasiekti ir Berlynui 

Nuo kranto, per 
ro gražiai 

Gibraltaro tvir-
garsino. Ant kunigo negalė- anie savo Perkūną. Praam- tovė Ispanijoj. Į Vidurže- 
jo išmokt, iš seminarijos iš-i žiu. Žemaitę ir kitus. Krikš- mio jurą ateina ir išeina ali- 
ir. estas. nesenai da bankus čionvs pasiskolino žvdų Die- jantų konvojai. Viską ir vi

sada seka budri vokiečio 
šnipo akis. Paskui infor
muojamas Berlynas. Iki šiol 
vokiečiai turėjo slaptą radi
jo siųstuvą, kuriuo jie nau-

tai nebuvo eudas9 
—Ne, tėve.

ant Kaukazo įubavoio. ir va. ir kartu pasiskolino iš jų 
ar.tsyk piaršaias! Aš beeinu, daug pasakų, kurias “ste- 
kad jeigu jam duotum šob- buklais” vadina.

atsitikimus. Jų buvo daug. 
Užmuštu pernai buvo 94,- 
500 žmonių: sužeistų net 
9.700,000 žmonių! Tiesa,! 000! 
vieni sųžeitujų pasveiko, 
bet kiti visam gyvenimui li
ko paliegėliai — našta gi
minėms ir visuomenei.

negu 1942 metais. Bet užtai 
1943 metais turėta daugiau 
sužeidimu—viso net 1,850,-

da nežinotų prie kat- 
ją prisijuosti T

jis
ro šono
maršalas! Tfu!...

—Ant ko tėvas taip nusi
sr

r
—OTait, Maike, o ką tu 

i anie patapą? Arpasakv

Tos pat skaitlinės da sa
ko. kad dėl nelaimingų atsi
tikimų pernai musų šalis tu
rėjo už penkis bilionus dole

įovei: ant “generolo” Bu
tai nebuvo 

’oks “eudas.” nes ir tokio 
visai nebuvo. Bet

dojosi ir alijantams daug i nų nuostolio. Tai milžiniška 
žalos darė. Dabar jo neturi' suma!
—išdinamituotas.

čio. ant “maršalo 
ar art stebuklu?

—Nusispjoviau ant 
—Už ką?
—ngi iš zlasties.
—Bet aš nepadariau tė

vui nieko bloga.
—O ar tu padarei man ką 

r o. s gera? Juokiesi iš mano 
generoliško stono, už durną 
mane laikai. O nematai, kad 
durr.esni už mane genero
lais ir maršalais dedasi! Tai 
kaip aš galiu ant tavęs ne
pykti? Ar tu nepyktum ma
no vietoj būdamas?

—Bet tėvas nukiypai nuo

Stalino, “patapo 
ąrie tai 

tavęs, Įntcsvfc.
giau laiko.

—Okei, Maike!

Jei taip su vokiečiais, ne 
- paaiškinsiu tėvui geriau ir su kitais. Tanžyre 

Dabar neturiu dau- randasi dvi italų atstovybės 
—Bodoglio ir Mussolimo.

LĖKTUVAI TURĖS ŠAU
TU V U 5-AUTOMATUS.

Vicrao rnogus galės kont
roliuoti kelis šautuvus.

Amerikos 
eia'is organas

oro jėgų ofi- 
“Air Force” 

Jiįdomią žinią.

ir
Ir randasi dvi franeuzų at
stovybės—generolo de Gau
le ir Vichy. Tarp jų eina 
nuolatinės ir biaurios var
žytinės, sudaromos viso
kiausios intrigos. Jos, savo 
keliu, veikia alijantus. 1 žuvo sek 

Jungtinių Tautų atžvilgių muose:

paskelbė
sako. kad musų oro Jėgos— 
bendram. iai ir kovos lėktu
vai - r į eitu laiku bus apru-

dalyko. Užvedei tema apie pinti “labiausia mirtinais 
stebuklus, 
generolu.

—Maike, tu manęs šian
dien nekritikuok, ba aš tau 
galiu padaryt taip kaip Sta
linas padarė Timošenkai.

o atsidūrei ant ginklais.” Jau esą surasti, 
išbandyti ir daromi automa-Į 
tiški ku'kosvaidžiai ir ka 
nuolės. kurie bus naudoja 
mi lėktuvuose.

Vyliausia tų ginklų savy 
Gausi per galvą, tai nesaky- bė esanti ta. kad juos galė
si. kad stebuklų nėra. sias one uoti vienas žmogus,

—O kur jię vra? A’’ tė- sėdėdamas kitoje vietoje, 
vas motei nors vieną ste- Tam tikrų aparatų pagalba 
bukla? jis matys priešo lėktuvą ir

—M°nęs tu reklansk. ba kartu tą šautuvą ar kanuolę, 
aš mirimas žmogus. Bet pa- kuria bus parankiau užpuo- 
siskaitvk švento Juozapo lika šauti.
karieta, tai pamatvsi. kad Naujieji šautu vai-kanuo- 
stebnklai nėra fonės. štai, lės toliau pasieks, todėl prie- 
a .-isnarglėies žydukas Do- šui pavojingesni. Nuo to ir 
vvda. ižmu«ė milžiną Gali- žodis “labiausia mirtini 
jotą ginklai ” _ i

Iš 94.500 žmonių, kurie 
buvo užmušti dirbtuvėse ar 
kitur, 41,500 buvo vidutinio 
amžiaus žmonės, “produk
tyvus darbininkai.” Tai di
delis kraštui nuostolis. Buvo 
susitrukOyrr.n karo gamybo
je ir kitur.

Neskaitau: smulkesnių ne
laimių. daugiausia žmonių

.įuose

Namuose ir apie juos tu 
reta daugiausia nelaimių. 
Žuvo 33.000 žmonių, o su
žeista net 4.950,000 žmonių.

“Viešosios nelaimės” — 
gatvėkar i u o s e, basuose, 
traukiniuose ir kitur—pasi
ėmė 9,600 gyvybių.

Kritimai nuo laiptų, gat
vėse ir kitur pasiėmė 27.000 
gyvybių. Gaisrai—9,600 gy
vybių. '

Kain matot, vidaus fron 
to nuostoliai yra dideli; jie 
vii sija karo fronto nuosto
lius. Daugiausia jų turima 
dėl neatsargumo ir dėl neli
kusios apsaugos dirbtuvėse. 
Senai kalbama, kad tuos 
nuostolius reikia mažinti,

atsitiki-! bet tos kalbos ir lieka kalbo- 
Imis.

Marinai Neša Krantan Sužeistuosius

Amerikos jurininkai neša salos krantan sužeistu* savn Hrnngus.' Nuotrauka parodo ame- 
rikieėiu kėlimasi japonu nfiTntnn salnn

Ketvirtas Puslapis

4~ i
čia. matosi amerikiečių mašinos, kuriomis musų kareiviai 

valo Li\erpooiio miestą, kurį anądien apgriovė voki čia or

laiviai.

Kongreso Priemenėse
(Laiškas iš Washingtono.)

Anglai turi gražų posaki, 
“stiange bedfellovvs.” Lie 
tuviškai jį galėtum pasakyri 
taip: keisti sugulovai, bet 
iis toli gražu nepasakytą tą, 
kas pasakoma angliškai.

Nesistebėkite, jei busimų 
prezidento rinkimų metu 
Pennsylvanijos valstija tu- 
ės tokį nelauktą sutapimą, 

keistus sugulovus. Wash- 
ingtone rimtai kalbama, kad 
toje valstijoje demokratų 
partija senatoriaus vieton 
nominuosianti republikoną!.

Jisai yra “Molio Motie
jus” Davis, republikonų se 
autorius iš Pennsylvanijos. 
Dadangi Davis yra pažan
gesnis vyras ir remia Roose
velto administracijos politi
ką. Pennsylvanijos reakci- 
rių republikonų mašina nu
tarė jo kanuidaturū> Uvreili
i. Bet jis Įtakingas žmogus; 
lemokiatų partijos vadai 
a supranta ir sako, kad 
jiems apsimokėtų ištraukti 
savo kandidatą ir remti Da- 
;iso kandidatūrą.

Galimas daiktas, kad taip 
r bus. jei prezidentas Roo- 
^eveltas' sutiks priimti kan- 
iidaturą ketvirtam termi
tui. Demokratai mano, kad 
Roosevelto - Daviso kom 
oinacija nušJuosianti Penn- 
•ylv.iniji s iepublikonus.

Tiek apie “keistus sugulo
vus.” Dabar štei kita nau 
iena. kuri iki šiol žinoma 
ik Kongreso priemenėms. 
Ten senai eina kova dėl to
no menkniekio, kaip elekt- 
?! i; is šeimos prosas. Musų 

šeimininkės senai skundžia- 
d. kad negauna prosų. O tuo 
tarpu laikraščiuose kasdie
na įašorna. kad skalbinius 
eikia {rosyti namie. Bet 

kaip juos prosyt, jei proso 
nėra ?

Musų šeimininkės tačiau 
nežino, kad dėl stokos prosų 
ra kalti trustai. Prosu rei

kia armijai ir laivynui, bet... 
>r ten jų. nėra! O nėra dėl to, 
kad p osus dirbti neleidžia 
didžiosios kompanijos, ku
rios gamina karo pabūklus 
ir daro didelius pelnus. Ma
nosios kompanijos ir kartą 
:r kita kreipėsi į atatinka
mas į;-taigas, norėdamos 
rauti leidimus • elektrikinių 
vos gar ybai. bet kiekvie
ną karta i rašymai sukliuda- 
vo. Leidimus gauti trukdo 
didelės kompanijos, kurios 
pirmiau pačios prosus ga
mindavo. Tr po karo vėl tiki- 

i gaminti. Davus leidimus
kitiems, jos neteks biznio...

Tu,o ta pu mažosios kom
panijos, nedaug karo užsa
kymų gaudamos, jau dabar 
ura ristis į pakalnę.

Po ilgų de’-'bų pasiektą 
’-iokio bei tokio kompromi- 
T.iso, Didžiosios kompani
jos sutiko duoti leidimus 
mažosioms kompanijoms, 
bet viena sąlyga: jų gami

nami prosai privalo turėti 
didžiųjų kompanijų lėbelį!

Išeina taip: Mr. Jonės ar 
Air. O’Donnellis gamins 
elektrikinius prosus, o rinką 
kontroliuos trustas! Kai 
baigsis karas, tinstąs turės 
gatavą rinką, o Mr. Jonės ir 
O’Donnell bus užmiršti žmo
nės, be rinkos ir be pinigo...

Taigi, stambusis kapita
las nesnaudžia. Jo lobijistai 
ir Kongreso nariai gerai ži
no Didžiojo Aukso formulę 
ir jos naudai dirba. Ir taip 
bus. kol musų šalies vargo 
pelės ir gyvenimo posūniai 
išmoks savo interesus ginti. 
Kongrese reikėtų daugiau 
liberalų, bet... lyg tyčia, ten 
yra daugiau reakcinių stor
žievių. Kongrese Urėtų būti 
stipri organizuoto darbo at
stovybė, bet, gaila sakyti,
įrn nė! u no: vū<<u> /lui-iiinia.

kų atstovo, tikra to žodžio 
prasme.

štai kodėl Kongreso prie
menėse veikia ir turi pasise
kimo tik stambiojo kapitalo 
atstovai. Esti-Esti.

AR Ž!NOTE. KAD-
Anglijoje pirmasis metų 

mėnesis buvo kovo mėnesis, 
tik 1752 metais kovą pava
davo sausio mėnesis.

metais laik’ aštinin-1889
kė Nellie Bly apkeliavo pa
saulį per 72 dienas, C valan
das ir 11 minučių.

Floridoje yra daugiau 
arų. negu kurio je nom kito
je musų krašto valstijoje.

Pas kiniečius pirmasis 
vardas visada vra šeimos 
vardas. Pavyzdžiui. Čiang 
vra šeimos vardas, o Kaišek 
—krikšto vardas.

Tiumpiausias pasaulio ge
ležinkelis yra Vatikano ge- 
'< žinkelis, vos trečdalis my
lios. 1 jg

Oscaio Ashes parašytas 
scenos veikalas, “('bu Čbin 
(bow,” buvo vaidinamas 
net 2,238 kartus.

Kovai su vaikų paraly
žiaus liga renkamos aukos, 
žinomos kaip “March of 
Times.” Vien krutamu jų pa
veikslu teatruose kas met 
surenkama virš trys milio
nai doleriu.

Pereitų metu pradžioje 
musų krašto civilių gyven
tojų skaičius nukrito dau
giau kaio keturiais milio- 
nais. Priežastis — karo tar
nyba.

Pirmasis jurininkas, kuris 
apkeliavo .Australijos pa
kraščius, buvo rr.invkas Tas- 
cuanas. gyvenęs 1603 1659 
metais. Jo kelionė buvo ilg? 
ir sunki
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! Naujienos iš Kanados į

Paaukotas Kraujas Duodamas Sužeistiems

NEL EIDŽ1A KANADOS į kiekvieną Įsileistą kanadie- 
BED ARSIU ^AMERIKON .: ti. Pati Kanados vyriausybė, 

kaip rodo praktika, tiems 
1 savo bedarbiams žiemos me
tu neturi užsiėmimo. Prie
šingai, kai kurios dirbtuvės

UŽD.kkSIAUTl.
I\a o metu Įstatymai ir 

sienų st;varžymai Kanados 
pasienio gyventojams suda riu sumažino gamybą ir at-ro vis ciauetau painiavų, n? . , . , , - ,.
įstatymai ir suvažyinai gali. tiranda naujų bedatbnj. 
gale kenk ia ivalstybių ir.- Amenkieciai _ 
teiesaris ' ‘ tuo a taip: vyliausia piie-

Visame Kanados pušie- Jastis šiai Painiavai yra ne-

argumen-

\ it noda valiuta. Kanadosnyje, ties miškinga Maine . , . . .,
vaistini. srsi.larė “rimta pa- \''‘a};sybe nenon pasidaryt 
dėtis.* Kanados purėje tuks- <•»'?«““ priklausoma *>
tančiai da 1 i: ir.k’t vaikšto steitu federalės iždinės. Už
be darbo, daugeli ju tari l,n krienų doleri P praran- 
maitinti s vi-abl-bės.' B .t po desim j centų-to yra 
antroje pusėje sienos, Jung- perdaug. Gal eia ir gludi An
tinėse Valstijose, didelė sa pmezastK. _
stoka darbininku, ten reikia . B™!*?,S1 kliūtis pasalln: 
miško ki.tėjųl' Amerika. ?. feet kol kas ji nedąve rei 
kaip ir Kanada, šiandien ve- kjamų vaisių. Pasėkoje-— 
da totali kara. Amerikai rei m‘įam ,st<*a darbi-
kia medžio; reikia io civili-'""jky. o. Kanados darbinin- 
nei gamybai ir da labiau ka-' kal vaikšo be darbo. V*. . 
ro pramonei, bet... nėra dar-

Ši nuotrauka parodo vieną P atitiko salą, kur Ame ikus dak tarai duoda sužeismiems ka
reiviams kraujo.

| REDAKCIJOS kas tilps sekančiame “Kelei-
ATSAKYMAI vio” nume,y-—-- - i A. Pakalniui. — Mes to-

A. Pelečt auskieuei.—Dėl l ies knygos neturime. Pa- 
info macijų apie vištų auyi- 1.1 tume* pasitri auti Ton»-w 
nimą galit ki\ -yt:s šiuo a<! to miesto kiygyne. Jeigu jie 
icsu: John Stevenson, 293 tu i, va t si t pasiskolinti.
High st., Randolph, Mass. ................. ii-i j i anacieciui.—Kur gale-A. / nmontui.—Del dūk- . , . , - ,, • - , , t met tokia knyga gauti, neterš »įmimo metrikos patar- . n * *;• •, 1. T> žinom. Pas raus ]i jau įssi-tume kremus laišku i Ke- i - - 4 - :e z't i ožio e, turime tix D ro (,raig?"“''- ti::;-- ••Sveikata.” Ačiū HZ 

,Okla. Paduok i aišku jos t br 
i vardą ir pava de. nurodykit ______
įmetus 1 ada gimė, ir metri-,
t ka. trr 1.ut. gausite. į Va;kas Parsiduoda
1 * t • i '• -.t -i • -' Gerai išvalyta vašku parduoda po| J. Eavickui. —- Maiklo te*|s$ ceata «ž svarų, 
vas r ’ kia dideli ačiū drau Tony vorono-ik, <ii>
gui r.z penkinę. O kai dei________________________C i k
bulvių kodėl jes draugui; o .» . x.,

[teužaugą kaip reikia, tai t v„ uznju>v auion)„i, .
veikiausia ne sodinimo iį.i-į. išeina kariuomenėn, todėl priversta 
as britas bet žemė. Bulvės;-

mėgsta Ik neva žemę, prie: R- R- J>., Uoutzdair, Pa.
e--!nia. Sunkio’; "

Fansa Parsiduoda
x ~ t k. z • akru žemės, geri trobesiai, kalvei. Bet 1-Ut ii kitok’U • na prieinama. Kreipkitės:

‘priežasčių, dėl kurių jos ne
auga. Patartume kreiptis 
tuo klausimu i Mjchigano

sme io, ir no slapią. Sunkio, 
ir šlauioj dirvoj jos netarps-

Joe Koįrers, (11)
R. D. 2, Ithaca, N. Y.

Pirkit Karo Bondsus ir Šiam agrikultūros departamentą 
pas. Kas sąvaitę Įdėkit į jucs

pabandyk juos gauti! Kana-1 Kongresas yra priėmęs tuoj skubi į nelaimės vietą Aš buvau “Laisvės” skaity- nemaziau dešimtą savo,- ~
dos Įstatymai tokie, kad tar-' naują bilių, kurį pasirašė ir, jei laivas dar nepasken- tojus pc-r 26 metu.-. Dabar uidarbio dalį. • TIKU Al GERI
nybinio amžiaus žmonės— prezidentas Rooseveltas. dės ir jo žmonės nežuvę, iš- jes neskaitau. --------------

Einant juo, iš karo tarnybos gelbsti juos. J. M. Lukauskas,
paleistiems vyrams mokama Su musų tėvyne Lietuva Metfcucn, Mass.

Leidimus gauna vien tie, ką rvo šimto iki trijų šimtų dabar yra taip pat, kaip su
buvo atmesti, kaip netinka- J “mustei ing-out” atlyginimo" tuo laivu. kuris siunčia 
mi tarnybai, arba senesnio,yaį sav0 ,ušies bonusas.

• galbos šauksmas, susidedąs pamatyti, ar tikrai drg.
bininkų! Tiesa, čia pat, už Karoveteranai iš trijų raidžių—“SOS.” Ki- Strazdas y ra toks baisūnas, 
sienos, yra darbininkų, bet ______ • ti laivai, gavę tą signalą, kaip ii perstato “Laisvė.”

nuo 18 iki 40 metų—negau
na leidimo pereiti sieną.

‘SOS” signalą. Skirtumas “j,
amžiaus žmones. Bet ir čia ,bet i vien tame, kad musų gimto - sek m
susidaro kliūtys. Kanados; \e visi šio karo veteranai jo krašto žmonės neturi ga- “Drauguti, tas priklauso nuo} 
vyriausybė turi patvarkv- Laus toki atlyginimą. Vie- limybės signalizuoti—žiau- to, kokio’ilg imo pam ' 4as bal
iną. kad sieną neįeiti gali Bostono dienraštis sako, rus okupantas neleidžia! nyčioj.”
nedaugiau 3.500 žmonių. Į,:arj “šimtai veteranų, ap- Bet mes. laisvoje Amerikoje_______________ _______
Toks yra patvarkymo mak- lankiusių federalĮ ofisą Bo- gyvenantieji vistiek galime V / • . «
simumas — didžiausias kie- stone, giyžta labai nusivy- ir privalome savo tėvų kraš- I ii-IAI
kis. Praktikoje betai yra i ję ” įe^atlyginimo. to ateieia rūpintis. Mano su-į Yra jkškomas lietuvis, kuris vadi-
taip. įa i į Junętiniii Valsti.l • Naujasis įstatymas yra su- pratimu, nepriklausomos ir
iu miškus ga:i ateiti d ir oti tvarkytas taip. kad tik dalis demokratines Lietuvos sau- apylinkėj. Jis pats. ari,.- kas apie j
tik anie 2.000 darbininkų, veteranų gaus atlyginimą, pinkams tinka toks -’S

Didžiuma veteranų, kurie las: —bemetame.
turi 38 ar daugiau metų am- Lietuvą Nuo Pražūties. Mu- ________ _______ urt

sakymu, norėtu gaut užten- žiaus ir buvo paleisti iš tar- sų brolius ir seseris Lietuvo- aš, Ona x P tc-vai- ?a.-
karnai ‘ dariiininkų. Pada7t - -
kirtimas yra sezoninis dar- ro piamončse, tokio atlygi-; waao — v 1.^1 Zinvni, nS-< : Livtuvon, TX?t l ;r<rt-jwi ir,d ir v;l str- 

nimo negaus ’ i’e to nenori. Bet jie negali iR’yj® Amerikon. xor*h: u, kad atsi-
Istatymas ’sako, kad atlv- .va,ios pareikšti, todėl

ginimo negaus sekamų kate- reis^1Tne

Miško kompanijos, kurios 
turi stambiu vyriausybės už-

bas. Kai žemė išaia ir kol 
prasideda atodrėkis — ker
tami medžiai. Tuo budu dar
bas eina per penketą ar še- 
šiata mėnesiu. Kanados ra- 
sienio gyventojai, ūkininkai 
ir patyie miško kirtėjai, no
rėtu pasinaudoti. Jungtinių
valstijų kompanijos, gau-itarnybos dėl senatvės (ar 
rančios gerą vyriausybės at-Į Ritu priežasčių) ir gaus^ 
lyginimą, moka didesnes ai- nPTks naskirtas nensdias. 
gas. Darbininkas uždirba
tam 8-10 doleriu kasdieną.
Dirbti reikia 54 vallandas 
savaitėje. Kanadiečiui, ku
ris gauna 54 dob rius savai
tėje. didelis pinigas. O gry
žus i Kanadą, tas jo pinigas 
da padidėja 10 nuošimčių, 
nes Amerikos doleris yra 
brangesnis.

Viskas, tuo budu. išrodo 
geiai, bet... tik išrodo. Mai
ne’o valstijos pasienyje, Ka
nados pusėje, tūkstančiai

.-„„ve™,, i PREPARATAI
Karo metu stinga moterų, todėl • ALEXANDER’S 

abar joms geriausia proga gauti t CASTILE OL1VE O1L

Parduodu 30 akrų žemės
Žeme derlinga, prie gero kelio, apie

Juozui Gurauskui.-- Vis-'4 akrai miško, prie didelių miestų ir
gerų rinkų. Gera proga lietuviui įsi
gyti ūkis. Daugiau žinių suteiksiu 
per laiškų. .(U)

Charles Kalvaitis,
R. D. 1, Box 54, Frenefatown, N. Y. -

I

TAS PRIKLAUSO- vvrt;. .Man vienam nuobodu gy- , SHAMPOO
>enti, taigi susirasykit su manim; ,

;r.ri. kaip ilgai tu miegi* George, <in •... .. ' ' « jo (astile muilą,adienvT’ . IHto® bodge R L, \an Dyke, Mich. ių. s. E. Išplauna
{ pleiskanas ir viso- 

c j-i- v i a i, , • kius kitus nešraru-Sžnaeiis Knygų Ir Žolių : • mus ir sustipnna 
Kar..x-kos, Giesmių Knyga .. $2.00 } od$. 50c. už bonkų.
Kapitonas Fogelis, apysaka

: lieptų ir kiti giminės Kei pažįstami, 
j Mrs. Anna Norkiene. (11) mes. Amerikoie* 906 N. Broadway, Bal imore, .Md.

gyvenantieji lietuviai. Ne, pajieškau gim? •, A.ta » r>-gonjų žmones:
1. Kurių metinės algos, '«k reiškime, bef ir

dėkingas. Petras Zabiela. 
48 6-th avė.. Vi. Lasa’.ie, 

Ų-j ., < anada.‘Laisvės” skaitytojo ruomone.

Britvos Diržui Tepalas.
Lengvai skuta. 60c. Sampelis 10c. 

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

114 Baggott st., Ze-igler, U!.

J ALEXANDER’S
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 10c i
•litialdos Pasakojimai ................ 25c J
hiktė Marių, graži apysaka 
)uktė Gyvena I’ustynėje ..
Jutykla ir BurtininKas .. zoc , į &0 ccntę už ,

lsmoKtl Ar,Khs- !J Pasižymi savo gerumu Prisiūti J ' 
os Kabos ................................. *-**:, { čia m per Pastą į visas dalis Su <

! l vienytų Valstijų. ♦luc •

jirtjokiių Linksmos Dainos HAIR
KEFRESHING TONIC

i Aliejų ir Oda Gydančiu Vaistu
J Mišinys. Pa/ym-tina gyduolė dė: 

•~2C J plaukų šaknims ir Odos gydymui J '

DĖL

REUMATIZMO
SKAUSMŲ

GAUK,

____ i
įsulaieo. • 
apie 4' 

o patie

jiems paskirtas pensijas. , ------------ Pajieškau treP Vinco
3. Kurie buvo paleisti iš Gerbiami Keleiviečiai: Aš ki!r A Pak: ‘jD ,, -1*1'

tarnybos jiems to prašant ir sveikinu draugą Micneisona ar anie jį žinar 
pasižadėjo dirbti karo ar ei- ir draugą Strazdą. Jau bus rtT*u?'-u..ran.° ,c 
vilėje industrijoje. keli desėtkai metų,

4. Oro jėgų karininkai, žystu drg. Micbelsoną. b t ■ kaim®; jau ":‘c
kuriems gale kiekvienų me drg. Strazdo da nepažvstu Ir pajieškau draugi Petro Baš no- 
tų vra mokamas priedinis vpatiškai ir jo nesu matės. "'?• r °?’ Ka . : / .i- , - r/vn ‘ . kaimo, ap.e l.> n; aip Amermokesnis, po 500 dolerių. Bet noreeiair pažinti ir pa- -Jie patys ar kas apie juos žino. rr.a-

5. Kurie buvo paimti Į____________________ __lonėkit 'atsišaukti.
'tarnybą, bet vyriausybės LIETUVIŲ LAISVES MY- 12:^4 Emcrai-D i ’chieago, ni. 
lėšomis lankė specialias mo- lETOJU DRAUGYSTĖ 
kyklas.

6. Kurie buvo paleisti iš

, . Pajieškau taipgi ;sbrolio Bar • -
Kili na- liaus Burkausko. -io iš Rozaii ro

WAUKEGAN, ILL. 
Valdyba 1941 metams:

aktyvės tarnybos, kad lan- Į pirm.—Juozas Mačui-;?.

leidimu. Saviva-dvbės, ku-l 7. Kurie buvo paleisti iš 2*°! st- Wa“?.e5*n’I,k 
rioms reikia' mokėti našai-'tarnybos su taip vadinamu 726 Eighth st.. Wai’keųran. Iii. 
pas. irgi norėtų savo darbi-: “dishenorable * disebarge” fin. rast.—Emiiy Kernagis. 
Įlinkus lertl't ti'rp’»bis»nf-i 1 nr,K„/i;4;m„ 729 V ine PI.. \\ aukegan, IP

liet... jos n

Pajieškau savo 
miero Laigemor'h. 
apskričio, Jurbark 
nemunės miestelio, 
no Pittsburgh. T'., 
kad gyvena Bridge 
pats ar kas ji žir,-. 
t i žemiau paduotu 
busiu labai dėkit 

Anthony 1 
41 1 Bamum avė..

-inaičio Razi
na iš Ra "in:u 

aisčiaus. Skirs- 
niau jis gyv - 
laba»- girdė'-i i 
te. Conn. Jis
Jonės atsišauk- 
rašų, už ka aš 

(11)
porch, • 
’geport, Conn.

saujas Budas Išmokti Gražiai 
Rašyti .........................................

Sveikata Ligoniams, knygelė ap- 
įa.-o apie 350 vaistiškų žolių 25c į

Sustakijušas, gražus apskaity- Į» 
ma; iš senovės laikų, 128 pusi. 35c }

/e’r.i'i.as Tiltas per Nemuną,
Kn.uas Lobą ir Duktė Mal.o- i _ 
rįąus. ...... „......... 35c

’raioto L/isausKo ITarišai ir Nuo- 
pelnas,’ su paveikslais ........... 20c

ėant.ė; os Apie Keplos Kančias 15c 
Jetyvjška Virėja sj 450 visokių 

receptų, kepimui, virimuui, ke-
navimui ir tt................................ 1.C0

fuk.-tantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
varvė Nauda ir sūrių padarymai 25c 
iapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ................................. $1.2 >
ėa;.itonnr. Velnias, 400 pusi. .. $1.25 
stori Ja Seno ir Naujo įstatymo,

su į n veikslais ............................ 25c
storija Abelna, 500 pusi...........$1.50
Irakulas Vi.-' kių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimu, Dclna-
. J2 pusi........................$3.50

’ilna Geografija, su paveikslais,
112 n-: 1................... ................... $3.00

Judrus Piemenukas, graži apy
saka ............................................. 25c

vabalas, Zobovos Knygutė .... 15c 
ŽOLIŲ ARBATOS:

Pailių Arbata arba Mostis po 85c
Nuo Kosulio, Dusulio ................... 60c
Nervų ir nuo Sutukimo, po .... 85c 
inkstų Kraujo Valytojas, po .. 60c-
<uo Kosulio. Dusulio ............... 60c
Vyriškumo Pataisymui 85c
Vidurių Liuosuotojas .................... 60e

I Išvarymui akmenėlių, kad nc-
šlapinti lovoj, po ................... 60c

I Nuo užsisenėjusio kataro,
Hay Fever ................................ 85c

: Juo nemalonaus kvapo .............. 85c
Juo surūgusio piivo (heartbum» 85c

Nuo romatiškų sausgėlių 
Trcjanka, stambios šaknys 
Nuo Cukrinės Ligos ....

1 Nuo Sutukimo Žolės ........
Visokios Žolės yra 

-.urodymais, kaip jas vartoti.
M. ŽLKAITIS.

i 35.5 Bear. Rd., Spencerport. N. Y.

ALEXANDER’S CO
4)4 W. BRO\DWAY

SOUTH BOSTON. MASS

PAIN-EXPELLER
? nuo 1867 metu ...I palikimas šeimos tepalas I

Lithuanian — 44

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės garbintojų iki p&t krikščionių gadynės.

isti ubkubiaut?, paliudijimu, 
legali duoti leidi-; Taigi, dideli

X

didelis skaičius Dė- Pauiina wwte.
KASOS GI.OBft.JAI — D. Lauraitis,

ŽlT.O"ėri. 4 e; t 1 f 51 Via be t'mo rašytojai viską sufik- re l.iuosyl^s Sve’aim;,-. knmp. 8th
< a Zmo'Tivų padirbėjęs tu ą savo taip. kad ir turintieji -------- 7-------------------------■■
laika “.-teit’ ose” ir sNtau'jęš teisės gauti atlyginimą, tu- Petronėlė Lamsargsenė 
siek ti k ; ir i-u. ’ie’ a Kana- rėš daug vargo. Pavyzdžiui.

1 a v ^4.: ______ __’L 1_ 3
Lamsargs

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių JJ

60<
GOc

85c
sa
(-)

SIE L0S
A L S AI

do;p. Jo vieton kitą siusti įstatymas reikalauja, kad jL1n”° ^!"h, š /•;> < r ; -) e r J ' f■ < /) < Z Y/i <nera'ima. rep anoš^s cent- atlyginimo prašytojas kreip- nwPR«rnSiamo.'K?r.f'tur,u°koxį Zi _ J' ‘ ‘

r&lir i v' re-sybei ir nega- tusi" Į fedeiali ofisą tame g"rk i

vus ic't in' v'e 1 agauau. mieste, is kur jisai buvo pa- pet. lamsargienekur jisai buvo pa
tam reikin-^rug laiko. Buvo imtas tarnybon! Bus daug M1« s. w»»<* st.. PMiad*iohia. p. 
tokiu atsitikimu, kad leidi- tokiu, kurie apsigyvens ki-

r-m:tas jau po laiko. tur ir. aišku, negaus “mus- 
Kar^dos ccntralir.ė v - tering-out” atlyginimo.

liaus’bė (Cttavo'e) aiški- --------------
rasi taTp: savo kaimynam „ __ _

' padedamo, b-t ir savęs turi- RaS MumS KaŠOOld 
me zr’reti. Negalima išleisti

Sveikata—B rangiausi* Turtas.SVEIKATA LIGONIAMS Pamokins būt Sveikais.

Y:
š?
•rš:
y*

'rnovėa Lietuvių žiuyčit

1 patingai dahartinrt krik4či< ««ybr» g*dyr-.-j* ktekvici-as turrių 
p- rsknityt, nes tik tada g»l«-a aiškiai ar prasti Dievo buvimų

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 W>, audimo a,d.—$1 25. Pinigus galima siųski popierinį dolerį 
a-hs “Motm-t Orilen” Ads»s,J.»krt sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, S o. Boston, Mass.

K Earas uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauli* 
(vykius, tai skaitykite "Naujienas".
"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.Užsirašykite "Naujienas" iiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi- ««gą), #><X). Chicagoja ir Europoje—|84Xk 
Money CrderJ ar žekj siųskitei
“NAUJIENOS"

1739 South Halsted Street CHICAGO. ILLINOIS 
tutipailnimai patiųsla* eaMHt

R D A l. A D 0 S.
ta da'igr’iu yralvunlti pii’kiu paveikslu, 
•pię dydžio, :rir 130 įvairia eilių. 
VKSMINS J LAISVAS Nl’O 
5 Da TfKO \ W!»
JB YRA TĖVŲ RT STV FH 
AEIMYVĮ-Kn-š IR PARRsVI’vh’«KOS 
AZT IR TIRI INGA EILIŲ KNYGA 
kodinio apda : is $1.23.

Km trr; r.

JI

• l ’
1 M TM 

TIKR 'Gydymas visokių ligų Sakni-r--* 
Aogmęni is. Žievėmis Zi«-deis. Si k 
lomis ir Lapais. Joje telpa 3i! Vardi. 
visokių aagalų lietuviškai a?.gl:s a- 
ir lotyniškai ir paaiškinimai k. k-j- 
ligas gido ir kaip re!\t» vartet: 
įPrsšan i* Kinui!"' š»ampų ne-.iu ti

tarn’Vmio r’'’žmu^ žmonių, 
res r ė a užtiki inimo, kad 
jie <r-eT~ ? Fe to. Įr Kanad i
in” i-i /o Eim-r,’-, ‘ni-ie ic Allianrp Ohi.i K,,na So P"’"-"'""'- *’■ f'nip-.Iv) 1 . . R O1F. tO»dS, IS AilldnCc, Vili J, feri»u<ia Or-kriu. arni

Bet Amerikos kompani- mums rašo: popieriui dolerį ia»kt \dresa-
jos sutinka užstatyti po 500 Kada laivas skęsta, bevie- 14e atreeL1"'1 SK 's 
doleriu (kas ir daroma) už liu telegrafu siunčiamas pa-;

I

‘ SOS” IR “GLNP/
3

A ier.3S “Keleivio” skaitv- Kanados doleris dabar tik šp cent'. -tK

u papuošti «»‘ 
kg" tą kny
*■»« " P ipi» in 

t reikia aiš »
Prihpyt oi

n, 
l - “ k r i. r 

C36 BROADVVAY,

kn»g»na piip*ls kinio 
;>s-ičzijngs. I’imr ,• it*—em»« 
< y.tlims •ni«ti t;< . p.«r<.,-
arr»šVT> »vf. ir "kr!i »»•’ ari 
u is msrke ,
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SO. BOSTON. MASS.
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TVVoTERias Pasiskaityt
Bl SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Gimdymas Be Skausmo
Nors šiandien miiionai nesirūpino. Atėjo laikas, pa

žinomu kenčia visokias kan- gimdė, ir tuoj vėl ėjo dirbti 
čias. ir nors didžiuma jaunų ir gyvenimu rūpintis. Bet šių 
vyrų, ateičiai skirtų tėvų, I dienų moteris yra tiek civi

lizacijos suminkštinta ir iš-žus karo teatruose, mokslas 
\ isgi nepaliauja jieškojęs 
naujų būdų ir priemonių, 
kaip žmonijos kančias su
mažinus n gyvybės laiką 
pailginus.

Medicina jau nuo senai, 
stengiasi palengvinti moti 
noms gimdymą, kad jis ne
butų nei vienai moteliai bai 
sus. Daug jau yra išrasta ii 
patobulinta budu, tačiau vi 
si j'ie yra pavojingi—jei ne 
motinai, tai kūdikiui. Galu 
tinai užmigdžius motiną 
reikia vanoti instrumentus, 
nuo kinių sužeidimo mote 
ris turi kentėti visą gyveni
mą. Tūli daktarai nenoro
mis migdo savo pacientes.

Dabar jau busią kitaip, 
rašo J. D. Ratcliff. Jis tvir
tina, kad United States 
Public Health Service dak
tarai. V.'aldo B. Edwards ir 
Robert A. Hingson, paskel
bė savo vėliausio išradimo 
ii mėginimų rezultatą, kuris 
parodo, jog galima pagim
dyti kūdiki naturališkai. be 
motinos užmigdymo ir be 
jokio skausmo.

Tai yra begalo linksma 
žinia busimoms motinoms! 
Darant galutinus bandymus, 
iš 10.000 gimdymų 8.100 
motinu nejautė jokio skaus
mo. 1 200 jautė mažai, o 700 
jautė paprastą gimdymo 
skausmą. Sakoma, kad iš tų 
700, kurios jautė paprastą 
skausmą, didumoj atvejų 
buvo tai patarnaujančio 
daktaro kaitė, kuris toj nau 

joj metodoj dar neturėjo pa
kankamai praktikos ir tech
niško gabumo.

Darant mėginimus, mote
rys buvo ligoninių kamba
riuose. jautėsi smagiai, skai
tė laikraščius ir normaliai 
valgė. Gimdant ir po gimdy- 
1710 jos jokio skausmo nei1 
blogumo nejautė. Jos visos 
džiaugėsi ir daktarams dė- 
kavo.

Piimityvėm moterim to
kia pagalba nebuvo reika-

lepinta. kad kūdikį pagim
dyti jai yra netik kad baisi 
kankynė ir be daktaro pa
galbos neapsieinama, bet 
dažnai ir savo gyvybę ten
ka paaukoti. Londono dak- 
aras Sir James Simpson bu
žo pinnutinis vyras, kuris 
suprato kaip vargšės mote- 
vs yra gamtos nuskriaustos, 
lis joms simpatizavo ir sten
gėsi palengvinti jų kančias, 
lis 1847 metais pirmas pra- 
lėjo vartoti chloroformą 
moteries užmigdymui gim- 
lymo laiku. Tai buvo gana 
Irąsuš žygis! Prieš ji pasi- 
>ylė tūkstančiai visokių 
irotestų. Ypač kėlė triukš- 
ną dvasiškija. Atsilikę dak- 
arai irgi protestavo. Jie tei- 
tė, kad tai buvo peržengi- 
nas medicinos praktikoj es- 
etikos taisyklių. Tai neleis- 
ina! Kunigai gi aiškino, 
kad moteriai kentėti reikia. 
Ii turinti kentėti už “Jievos 
orasikaltimą,” tvirtino ku- 
įigėliai. Jie plepėjo, kad 
<uo daugiau moteris kenčia, 
uo jai “sveikiau.” Kančios 
oadarančios ją švelnesnę ir 
neilesnę. Tas moteris, ku
rios jieškojo palengvinimo, 
dvasiškiai apšaukė “prasi
kaltosiomis prieš Dievo pri
sakymą ir dorą.”

Nežiūrint to visko, nepai
sant visokių šmeižtų, kūdi
kių laukiančios moterys vis 
dažniau ir dažniau pradėjo 
kreiptis į daktarą Simpsoną. 
Ir jis neatsisakydavo joms 
oadėti, nors daktarų draugi
jos iam grąsino prašalinimu 
iš savo tarpo. Tiktai 1853 
metais, kuomet Anglijos ka
ralienė Victoria, gimdyda
ma princą Leopoldą, nieko 
nepaisydama, pasiš a u k ė 
daktarą Simpsoną. kad tas 
ją užmigdytų, nutilo visi 
priešininkai. Prikando lie
žuvius dvasiškiai ir dakta
rai. Daktaro Simpsono repu
tacija pradėjo kilti kaip ant 
mielių. Ir nuo to laiko kiti

linga, nes jos gyveno ir savo daktarai, viens po kito, pra 
kūdikius gimdė .taip, kaip'dėjo daktaro Simpsono bu

sąlygose gyveno, todėl jų Daug įvairių metodu ir 
raumenys būvą,-, gėrai išsi- vaistų buvo atrasta ir išto- 
yystę i? stiprus. Jų kūdikiai bulinta, vienok visi jie pasi
ilgi budavo daug mažesni, rodė kenksmingi arba moti- 
Ir apie- gimdymą jos daug nai. arba kūdikiui, arba ir

Mokslas Daro Stebuklus

■

y'-.Vi

ši nuotrauka buvo nuimta Ne w Yorko Bellevue ligoninėje. 

Ji parodo Margaretą Dwyer, 60 metų amžiaus neregę mo

terį, kuriai daktarai įdėjo mi rūsio žmogaus akies dalis, ši 

neregė dabar galės matyti mi rūsio žmogaus akimis.

Londonas Po Nacių, Užpuolimo

Aną nakti naciu orlaiviai 'bombardavo Londoną- Vaizdelio 

viršuje matosi ugniagesiai gesinant gaisrus, o apačioje Lon

dono moterys valo ghtve.

PAGYRIMO ŽODIS'
MOTERŲ SKYRIUI.

Tegul būna pagirtas Mo
terų Skyrius ir jo vedėja. 
Man yra labai ma’or.u skai 
tyti moterėlių kritiką, eiles, 
straipsnius ir kitus rašinė
lius. Tupgi Dr. Pilkos oata-i 
rimai apie sveikatą. ■ r r5 iu 
jam ir toliau pasidarbuoti 1 
motei ų labui.

Ta pačia proga (lekuoju 
“Keleivio” administracijai 
už tokią puikią pilietiškų 
popierų gavimui knygutę. 
Nors aš ėjau du metu i mo
kyklą. bet paskutinę prie
saiką prieš teismą a. d kau 
ačiū knygutei “Kain Tapti 
Amerikos Piliečiu,” kurią 
•iš iš “Keleivio” parsitrau
kiau. Aš i paskutinį egzami 
ną buvau pergreit našauk’.a 
ir mokykloj nesuspėjau pas 
kurinius klausimus išmokti, 

į bet iš “Keleivio” knygutės 
į aš buvau išmokusi viską i- 
įmokčiau atsakyti. Net mano 
'mokytoja nenorėjo tikėti 
kad aš išlaikiau egzaminą 

’ sėkmingai.
Aš nutariu kiekvienam, 

kuris tik ruošiasi ir" pilie
tybes; nusipirkti tą knygutę, 
kuri viską taip r,uo*; reniai 
apie valdžia išaiškina ir iš
mokina. M. KuralaĮtien-.

JUOKAI

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jurao- 
ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

abiem. Neatsargus visokiu 
narkotikų vaitojimas pada
ro aukštą gimdančių moti 
nų mirtingumą. Suv. Valsti 
jose gimdant numiršta dau 
giau motinų, negu kurio 
nors kitoj civilizuotoj šaly.

Šitą blogumą suprasdami, 
jauni daktarai Edv.ards ii 
Hingson pasiryžo surasti 
saugų būdą. kuris nekenktų 
nei motinos, nei kūdikio 
sveikatai. Pirmiausia jie stu 
dijavo ir tyrė mirusias mo 
teris. Žinodami, kad centras 
nervų, kurie išnešioja gim 
dymo skausmus, guli nugar
kaulio gale, jie toj apylinkėj 
ir darė visus bandymus. Jie 
žinojo, kad įleidus tenai tam 
tikiu vaistų, galima tuos 
nervus apmarinti ir skaus
mą prašalinti be jokio pavo
jaus; tačiau bėda buvo ta, 
kad toks nervų užmarini 
mas neišlaikydavo ilgiau 
kaip valandą, kuomet dau 
gelis motinų gimdant kanki 
naši 30-40 valandų. Jiedu 
pastebėjo, kad įleidus visą 
seriją vaistų moteries neuž
migdo: ji jokio skausmo ne 
jaučia ir kartu visos kūno 
dalys veikia normaliai. To 
kiu budu skausmą galima 
prašalinti taip ilgai, kaip 
reikia.

Iš pradžių reikėjo labai

Įdomus Laiškas 
Iš Sibyro

Autorė pasirašo: “Gelbė
kite.”

PIENO MASTAS.

Įėjęs vyras kur pieną narė1'- - 

da užklausė:

“Kaip jus parduodat pieną0“

“Mastais, atsakė sporini.ik 

parda vėjas.

“A. tai gerai, prašau man 

rėžkite mastą.” 

į Pardavėjas pavilgęs piene 

skaity- pirštą perbraukė per stalą •Viena “Keleivio” 
roja Waterburyje gavo nuo tarė: 

savo sesers iš Sibyro laišką “štai tau tamista. tur- ji.” 

ir prisiuntė jį mums, kad pa-J “Labai gerai, suvyniok 

talpintume “Keleivyje.” Į i popiera kad galėčiau namon-

Laiškas rašytas netobula parsinešti .” 

tusų ka'ba ir skamba taip: nivĮ/’Ai ot’inin 11 :ci a

AR BUVO VISUOTINAS

IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- 
4.; sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kvi.i-. dienas visų veislių gyvūnus, 
i.uri gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
ne; prastoj savo arkoj sutalninti? 
i s kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
žero, ap-emtu? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 

atsinsti po tvano juodveidžiai 
r p , ve — u žmonės? Šitie ir Šim
ai kitą klausimų, į kuriuos negali 

atsakyti iškiš kunigas, yra nuosakiai 
•• a: kiai išdėstyti šitam veikale. 

Kny va l>? galo -domi. Kas žodis—tai 
fa ius; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 25c.
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ĮSTO

KI A JUŠKEVIČIAUS 

DAINOSE.

Tei nori žinoti, kaip senovėje lietu
vi-. vį. v.-r>, tai perskaityk šitą kny- 
-a. I-> jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
<taug i a .ų. c žmonos po kelis vyrus. 

tLab.-.i užimanti ir paniekinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.
BYLA DETROITO KATALI

KU SU SOCIALISTAIS.

ižalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatas netoli nuo bažnyčios, 
kur ---, -irstyti brostvininkai už- 

-lė ieos ir žiauriai sumušė. Socia- 
I užpuolikams bylą, kuri 

>r yra ši, j knygutėj aprašyta, su vi
ais teisino rekordais ir liudininkų 

i.aro<tyma;-.. Kaina ................... 25c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

IUlbai įdomi knygutė šituo svarbiu 
::!a.;imu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė

Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kair.a .............................................. 10c.
MATERIALISTIŠKAS

ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygele aiškina proletariato fi- 
foofijos nekala. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kiu-, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jamiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina .......................... 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Šis veikalas trumpais ir aiškiai; 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
iraugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeiktas kapitalizmas. Kaina 25c

“Dorogije Šurin i Sestra!
“Ja vaša sestra (vardą ir tum už kvaito- turtina žmo- 

pavardę išleidžiam.—Red.) gaus ?
pozdravliaju vas i želaju' Ji: 0 kiek tamsta t iri b ' 
zdorovja i sčastja. ?

“Ja poka zdorova, živu v į 
Sibire. Iz Litvy nas vyvezli MAISTO 
1941 g. VI 16 d. Moj muž KNYGUTĖS 
razlučeno ot menia. KALENDORIUS

“Ja įabotaju v liesu. Kli-i. ]^e$a }r rJc^!ai.- , 
mat cholodni, buvajet do lneJ° ?a^.or] zenk.ai, k-n i ę 
_ 60o ę i krautuvnmkai duoda kaip

(Čia dalis 'aiško iškirpta.! re^ . laU(k>na.> sta:,: 
_ pe(j ( pas is 4-tos knygutes. Šitos

“S neterpenijem ždiom k^tės stampos A8 BS ir
konca voiny. Ždu ot Vas at- 98 v,erto.s-P? 10 
veta i podarok. Pišite piro ** ?u<><Įa™ raudom zerk- 
menia Onutei, ja jejo adris e ia? ^le ženkleliai tuo c 
ie imeiu resni, kad jie nepasensta,

“Celuju Vas krepko. J™?™* P?"?5 stan?Pos -ca- 
Gelbėkite.” 1,0Ja tlk ,kl 20

Lietuviškai .tas reiškia', S“1®8 X,.ir, Z C
. . . , , , „ . , o-cios knvgutes pasilieka to-

atsargai vaistus vartoti, kad štai ką: kios pat "vertės, kaip buvo
nepalietus nugarsaulio ko- “Brangus švogeri ir Sese! įkį šjoi. Jos galioja tik iki 
lonos. nuo ko galima amzi- “Aš jūsų sesuo (vardą 20 kovo
nai moterį suparaližiuoti. išleidom,—Red.) sveikinu “ Kenuotoms daržovėms 
aiba nugarkaulį taip pažeis- jus ir linkiu jums sveikatos mėlynos stampos AS, P.S, 
ti, kad butų staieri mirtis, ir laimės. ' C8, D8 ir E8 iš 4-tos knvo-i-
Bet dabar tiedu daktarai su- “A; ’KO]kas sveika, gyve- tės galioja iki 20 gesružč ir 

saugią vietą — c-.-i— k ----------- . . ~ .

Jis: Ar tamsta, nancb-. tek ŪS IR STRAIPSNIAI.

T i i knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.
AMERIKOS MACOCHAS.

? r::a kaip Romos katalikų kunigas 
Ha:. Schmidt New Yorke papiovė 
avo meilužę, Or.ą Aumuller’aitę. 

Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina .................................... 10c.

DkLKO reikia žmogui 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
r or i i, atšaus nepagal vojęs žmogus, 
liet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
ž-nogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
-ta- c.uoda daugiau spėkų, kitas ma- 
z;eū? Dėiko žmogui reikia cukraus, 
’-u :os ir kitų panašių dalykų? Ko- 

d> : jam reikia riebalų? šituos klausi
mas suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.Į

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

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

i Kaina .................................................  85c.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir. at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kama ..................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
Į METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ..................................... 50c.
KUNIGŲ CELIBATAS.

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmes ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukterįs ir mylimosios rej.a- 
puitų j tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox. D. D. su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ......................*.................... 25e.

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20e.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria Der amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina .................................... 10c.
SIELOS BALSAI.

Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstoriu-. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25
BIBLIJA SATYROJE

Tai Biblijos pašatpž. Į KansGą tos 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 paikiais paveikslais, per: tatan- 
čiais įvairins nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Jgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina__ _ £..00

rado visai1 saugią vietą tų nu Sibvre. Iš Lietuvos mus yra veltos po 10 point g Už: 
nervų pasiekimui, ir jau jo- išvežė 1941 metų birželio jas duodami mėlyni žei ' < : 
kio pavoiaus nėra. Pirmut;- ję fi .Mano vyras atskirtas (tokens). Kiekvienas rž: 
nius bandymus jiedu padarė nuo manęs. las rri°kia 1 nointa
ant savo moterų. Abi nejau- «A5 .,irbu mgke. Klima. M(,1]eji : Į1aj nasii;
te jokio skausmo .r yra pil- ša; as. būna iki 60 laips ka tokios pat vertės kra.ir hu
nai patenkintos. nių šalčio pagal Celzijaus v0 įr įje bus geri tik iki 20

šiandien jau suvirš 50 tet“ etrą... kovo.
cimdvmo ligoninių vartoja (čia dalis laiško iškirpta. Cukrui stampa \o. 30 
minėtą skausmų kontrolę. —Red. > 4-tos knygutės pasibaigia
Žinoma, toks patarnavimas “Su nekantrumu laukiam kovo 31 d. Ji duoda 5 svarus . . ... - —’------ 40

ir ia saugoti, laiks nuo laiko nes aš ios adreso neturiu
“Di čiai Jus bučiuoju, 1 Čeverykams stampa X_r.

Gelbėkite.” 18 iŠ Pirmosios Knygutės 

pasilieka trera neribotam
Matyt, bolševikų cenzūra laikui. Iš Trečiosios Kny- 

nesuprato ką reiškia žodis gutės čeverykams skiriamai
_________ “Geibi kitev ir pra’eido jį stampa No. 1 su orlaiviu.

Tikriausias protingumas, tai kaip laiško autorės parašą. jaj laikas taipgi neribotas, 
savo nusprendimu neatmainv- . trpugi. tas parašas Kuro aliejui dabar yra 
mas. Napoleonas, duoda suprasti, kad laiško vartojama trečio io peri jodo

---- - autorė -aukiasi pagalbos. kuponai, bus geri iki 13 d.
Juodžiausioje žemėje auga Tai jau kelintas laiškas kovo. Ketvirtosios ’ basės, 

puikiausios gėlės, o dailiausi ir ateina iš Sibyro, kur yra kuponas duoda 19 galionu 
dručiausi medžai iš uolu tarpo išpraustas žodis “gelbėki- aliejaus, o penktosios klasės 
veržiasi padangėn. Holland. teT” _______59 galionų.

ileidžiant daugiau vaistu. 
Bet moterys brangumo ne
paiso. bile tik ioms tų neap
sakomų kančių nereikia 
kentėti. Kapse.

Pekla
RRGSILRA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS P \VEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunijjai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos usmi- 
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nea pekloa vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kar Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopostai sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama "Kelei
vio" Knygyne.

Adresas: "KELEIVIS" 
636 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI 

k 7747 Navy Avenue.
Detroit, Mich.

KUR MUSŲ BOČIAI

GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. M-.-kslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma, 
(.abai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaio 
tuo pačiu laiku kunigai ią valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskni r>- oliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 

d»uv«. apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta i 
apskricius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, l^t tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.06
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Barnia spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, 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, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ...................  26c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos - (1 > Ne- 
užsitikintis Vyras; (2i Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kias prietarus, burtus ir tt.......... 15c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia m val
kams. Kas yra arba tikis- kada nors 
buti kodikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitą knygute. Kaina 10c.
“Keleivis,” 636 Broach 

South Boston, Man.

< • r a ♦ *
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Septintas Puslapis No. 10. — Kovo 8 d.. 1944 m.

Polemika ir Kritika
K»m reikia sakyt neteisybę Mes siūlome vieną kalbėto-

Sprogdina Nacius Italijoj

ir priekabiauti?
Vasario 26 d. i mano ran

kas netikėtai pateko South 
Bostono “ Darbininkas” iš 
vasario 11 d. .Jame pastebė
jau, jog Cambridge žinių

ją iš “Keleivio” redakcijos 
štabo; kun. Juškaitis nesu
tinka. Tada siūlome advo
katą Šalną—vėl tas pats. 
Kun. Juškaitis sako, kad su 
Šalna jis negalįs sutikti to- 

.... - dėl, nes Šalna esąs “parma-
skyriuje da’oma nepama- zonas,” “priešas religijos.” 
tuotų kaltininni socialistams! Mums tai buvo naujiena. Aš 
ir tautininkams. gerai pažystu adv. šalną ir

Kaltinimai daromi ryšium niekados negirdėjau, kad jis 
su musų pastangomis suruo- kada nors butų kalbėjęs 
šti prakalbas Lietuvos ne- prieš religiją. Jei kun. Juš- 
priklausomybės paminėji- kaitis ką žino, jis galėtų pa- 
bui. Buvo taip. 1943 metais aiškinti, bet jis mums to ne- 
Cambi idge’uje susikūrė Lie- aiškino. Pasakė, kad Šalna 
tuvai Remti Draugijos šeš- “parmazonas,” ir baigta, 
tas skyrius. Jame priklauso Kalbant su kun. Juškai- 
didokas skaičius * žmonių, čiu buvo aišku, kad nėra ga- 
Sausio 2 skyrius turėjo savo limybės rasti bendrą kalbą, 
reguliari susirinkimą ir čia Pavyzdžiui, kun. Juškaitis 
buvo iškeltas sumanymas rakė, kad jie ruošia Lietuvos 
paminėti Lietuvos nepri*; nepriklausomybės paminė- 
klausomvbe. Prieita prie iš-Jimą “su bizniu.” Mes nesi-i 
vados, kad tą sukakti reikia priešinom tam bizniui, tik! 
paminėti. Bet tuo pat kartu siūlėm toki dalyką: sau nie- 
buvo past* beta, jog ir kata- ko nenorime, kas liks iš to 
likai įuošiasi ta sukakti mi-1 biznio, tegul bus padalinta 
nėti. Visi susirinkimo daly- taip, kad pusė liktų katalikų 
viai buvo tos nuomonės, Federacijos apskričiui, o 
kad šiuo klausimu nėra rei- musų pusė tegul eina Ame- 
kalo lenktyniuotis ir vieni l ikos Lietuvių Tarybai, 
antriems kenkti. Lietuvos Gauname atsakymą, kad 
klausimas vra visu bendras kun. Juškaitis priešingas ir j 
reikalas ir reikia‘ bendrai Amerikos Lietuvių Tarybai!! 
dirbti. Todėl nutarta kreip- Bandžiau kunigą įtikinti, 
tis i Cambridge’aus lietuviu .iog Pittsburgho konferenci - 
parapijos kleboną Juškaitį Ja buvo sėkminga, kad joje: 
ir pasiulvt bendrai rengti gražiai susitarė ir dirbo vi- 
Lietuvos“ nepriklausomybės ?ų srovių žmonės—kunigai 
paminėjimą. Tam tikslui ir svietiškiai. Suminėjau, 
buvo išrinkta komisija iš kun. Švagždi ir kitus. Čia j 
ketui iu narių. I ta komisija kun. Juškaitis ėmė kalbėti 
ir aš buvau išrinktas. Vėliau apie kun. Švagždzio “paša-Į 
komisija įgaliojo mane ir kaitės” ir kitką. Priedais, jis , 
P. Chapa kreiptis i kleboną sulenkė nykštį ir smylį, pa- 
Juškaiti ir su juo tartis. Tą dalydamas skylę. Girdi, 
pat diena mes du kartu kun. Švagždys ir keli kiti 
skambinom kunigui telef o- lietuvių kunigai jam reiškia 
nu, bet negalėjom prisišauk- ^ik “barankos skylė... ’ 
ti; todėl vykome patys sep- Tuo ir baigėsi musų pasi- 
tintą val’andą vakare. Kun. kalbėjimas, bet kun. Juškai- 
Juškaitis mudu įsileido i sa- tis mums prižadėjo pasitarti: 
vo raštine ir pradėjome kai- su katalikų Federacijos ap- į 
bą. Mes tuoj pastatėm klau- skričio pirmininku ir kitais! 
sima. ar nebutu galima ben- valdybos nariais. Jis dagi 
drai ruošti Lietuvos nepri- prižadėjo duoti mums atsa-! 
klausomybės apvaikščioji- kymą. Paėmė mano ir Cha
mą? Kunigas mums pasakė, po adresus ir da paklausė ar 
kari toki ap vaikščiojimą turime telefonus, 
ruošia katalikų federacijos Laukėme penketą sąvai- 
apskiitis. Mes pasiūlėme čių, bet jokio atsakymo ne- 
i-uošti bendrai. Kun. Juškai- gavome. Aišku, negaudami 
tis tuo j ėmė teirautis, kokius, atsakymo, daugiau pas ji ir 
kalbėtojus manome statyti, nesikreipėme; bet “Darbi-

KELEIVIS, SO. BOSTifln.

Amerikos bombanešis 
lijos fronte.

mėto bombas Į naciu pozicijas La

Mano Pastabos mingų žydų armija prie Je- 
rikono mūrų, kad Sovietų 
Rusijoj yra proletarijato 
diktatūra. Bet tas obalsis. 

nesusipratusiem kaipo melagingas, pusėtinai 
vo A. Smetona, visiems bu- skaitytojam bando įrodyti, nusidėvėjo. Sta'ino diktatu- 
vo gerai žinomas Kazys Pi- kad šiuo metu ir turčiams la jį išmetė Į sąšlavyną. O 
ienas. Pradžioje jis tarnavo blogi laikai, nes jie negali pats‘ Stalinas prisisegė’Kat- 

' žvalgyboje, o vėliau persi- gaut naujų automobilių, į-ės didžiosios 'laiku genero- 
1 kėlė Į Apsaugos departa- Tarnas, atsisėdęs Į minkštą lo Suvorovo medalius. To 
mentą. (Kažin, ką jis ten i.< dę, ir duoda lekciją tur- generolo, kuris išskerdė virš 
saugojo: liaudį nuo Smeto- čiu:, o pa.-tarasis nelabai no- 30,000 Varšuvos gyventoju!
nos ar Smetoną nuo liau- lįs klausyt tarno. _____ 2

i dies?) Smetoniškoje tarbo- “Apsišvietusi” komunisti-
je išsibaigus abrakui, po- nė davatkėlė tokią žinią per- Maskvos likviduoto Ko
nas Kazys Pilėnas vėl atsi- skaitys ir manys, kad į šią minterno generolai hko si- 

šali jau baigia atsikraustvt ratos. Vis tik tai Brovvderio 
Stalino žemiškas rojus... * ir Bimbos tipo komunistai

_____ skleidžia humbugą, buk So-
Jonas Šimkus, kuris pas vietų Sąjungoje viešpatauja 

maršala Staliną turi burdą, “peniausia demokratija.” O
______ “Laisvėje” (sausio 24. šių tą “demokratiją” nustato
Taigi. Gruzija susidėjo į metų) rašo, kaip puikiai gy- komunistų partijos centraii- 

su tarybinėmis respubliko-:vena čuvašų “sovietinė tau- komitetas, su Stalinu 
mis ne tikslu surusinimo į ta.” Iš Lietuvos pabėgę ko- priešakyje ! Savo partijoj 
Gruzijos, bet tikslu išlaisvi jmrmistui kalbėję lietuviškai, komunistai neturi nei šešių 
nimo tos šalies iš ekonomi-[nors čuvašai ir nesuprantą milijonų narių, o valdo 175 
nės vergijos. Ir Lietuva, įė-' lietuviškai! Bet lietuvių kai- milijonus gyventojų, 
jus federaeijon su Tarybų La jiems patikus! Vienoje Rusų socialdemokratų
respub'ikomis, naudojasi vietoje tas Šimkus rašo: ---------
tokiomis pat teisėmis kaip “Valstiečiai ir darbininkai laikraščio “Socialističeskij 
rusai, gruzinai, arba kitos tuose valonuose gyvena Ia vi~dnik” hendrarferhk n 
sąjungoje tautos. Yra todėl bai pasiturinčiai ir nežiu- j Dalin pateikia įdomiu ska;/ 
galimybes, kad vieną gražią i mt kai o meto sunkumų ne ; lini a ie caro ’va.clžios val. 
dieną lietuvis,^ ar kitos ko- jaučia jokių trukumų... dininkų skaičių, lygindamas 
kios tautybės žymus asmuo, Kaip matote, Kostromos su bolševikų valdžios valdi- 
turės progą ir galės tapti ta- gubernijoj pas čuvašus Įvy- ,nįnkų skaičiumi. Valstybi 
rybinių respublikų vadu.” ko stebuklai: karo metas ir njs aparatas prieš 1917 metų 

K. Pilėnas nesąmones jokių trukumų ten nėra. Bet revoliuciją turėjo 600—700 
plepa, kad Gruzija liuosa komisaras Šimkus mulkina tūkstančių žmonių. Tas iš- 
valia susidėjo su Tarybų Są- Amerikos lietuvius komuni- šaUkė protestus ne tik pas 
junga. Gruziją spėka užka- stos. Rusijos čuvašai buvo, kairiuosius, bet ir liberalius, 
riavo Rusijos raudonoji ar- mirštantį ir atsilikusi tauta. Valstybės Durnoje jie skel- 
mija. Tai buvo 1921 kovo Kokiu budu ji galėjo taip bė protestuojančias dekla- 
mėnesį. Niekas tos mažos greitu laiku iški’t vire vis-: racijas prieš dideli valdi- 
Kaukazo šaliukės prisidė ji- ko? Ir karo sunkumai euva-' njnkų skaičių. Bet išvakarė- 
mo ir neprašė. Pienas/ todėl ram nepakenkia. Net tos se rusų-vokiečių karo, sovie- 
piešia melo burbulus, paša- tautos, kurios buvo aukščiau ty valdžios aparatas turėjo 
kodamas, kad Lietuva liuo- pakilusios, dabar atsidūrė artį 12,000.000 tarnautojų!

Lietuvoje, kai diktatoria- rloje savo
Hrt/

kraustė i šią sali ir tapo 
Brooklyno komunistu orga
no bendradarbiu. -Jis uoliai 
perša Stalino karalystės 
“rojų.” Vienoje vietoje se
kamai rašo ■

III AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Paiaulj atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS ii (1 ) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
UI) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
e.-ar’a valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms., bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas U. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romoa ba.nyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS Y III. .šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kila- oažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa- 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų ♦ 
knygų, nes joie ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint en visa katalikiškos bažnyčias praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kan. M. Valadka.

Knyga apie 230, puslapių, didelio fo,
Audimo viršeliais, grašiai nMabrin 

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 31.2S

to; apaoda aiški, 
raidėm įapaantae kny-

Galima gaut paa autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi gulima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

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

ninko” korespondentas kai 
ba apie bėginėjimą “nuo 
vieny durų prie kitą;” ji 
socialistus ir tautininkus ly
gina prie grybų, kurie “ne
tikėtai išdygo iš po lapų.’’ 
Ar gražu taip kalbėti? Ai 
tuo “Darbininko” rašytoja? 
mano daugiau sustiprinti 
Lietuvos atstatymo darbą?

Šitaip elgdamasis jis sėja 
nepasitikėjimą. Lietuvai 
Remti Draugijos skyrius 
matė gyvą reikalą turėti 
bendrą paminėjimą ir tuo 
reikalu vedė derybas. Todėl 
ne Lietuvai Remti Draugi 
jos skyrius yra kaltas, je, 
neturėta bendro paminėji 
mo. Kalti vra tokie žmonės

sa valia iėjo Stalino globo- baisiausiam skurde. Ameri- 
iamon federaeijon. O gal koje yra renkami nudėvėti

___________________ _ Pilėnui. kaipo buvusiam drabužiai. Jie sulopomi, iš-
r . - žvalgybininkui, totalitari- valomi ir siunčiami RusijoslvairenuDQS n®s va'džių formos ir patin- liaudžiai. Siunčiami net gu- 

ka. Jam Yris tas pats, ar Sme- zikai, adatos ir siūlai. Juk 
kad Rnsiinstonos režimas ar staliniskos tas » i'lVArlA 

J/GtX

Pereitai? metais kiaulie saules spinduliai.” Gaila, liaudis kenčia neapsakomą reieiui? metais kiaulie- kad ėmė ir paklvdo • skurdą. Tad Šimkus be rei-
nos produkcija buvo 2onuo- . f LT • S ..p ‘ i—l, nnb a,ivq«, ™
šimčiais didesnė, neini 1942 ^uot iJ1tPa' -2 ' P U g& teko į Jungtines Vaisinas. io\ę.

_____  Gal ir jis butų tapęs Sovietų
Tennessee Vallev Autho- Sąjungos vadu...

rity per dešimtį metų atsta
tė 97 mylias geležinkelio li
nijų, ir 375 mylias vieškelių, 
kurie buvo apleisti.

Vokiečių okupuotoj Olan
dijoj pi; .aro kiekvienas
žmogus vidutiniai kas są
vaitę su: lodavo po vieną
ir tris i rtadalius svaro

kaip anas “Darbininko” ra mėsos, 
švtojas. Jiems tas ir kita? Ii sunau i 
nepriimtinas; jie užgaulioja 
žmones, kurie jų srovei ne 
priklauso. Nejaugi jie noi 
eiti senu klerikalizmo kelii 
—Lietuva ne lietuviams, be'
Romai? Jei taip, vyrai, ne 
toli jus eisite. Viskas, ko jų? 
pasieksite, bus tas: mirtini 
Lietuvos priešai bolševikai 
turės medžiagos. Bus įrody 
ta. kad ne jie vieni eina dik
tatūros keliais, bet ir jus.

O kiek tai liečia socialis
tus, galima pasakyti tiek: 
jie nemato jokio reiklo Juš- 
kaičio ar kito tokio duris 
varstyti.

Lietuvai Remti Draugija 
matė reikalo ruošti pra
kalbas ir tą ji padarė. Musų 
prakalbos įvyko vasario 20 
dieną, žmonių buvo pilna 
svetainė, nežiūrint to, kad , 
d a nesenai buvo kitas pa
rengimas. Rinkome aukas 
padengimui lėšų, o kas liko, 
pasiuntėme Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Kurie mus kaltina dėl to. 
kad neįvyko bendras pa
rengimas, tegul atsistoja 

j prie veidrodžio ir pamatys 
i tikruosius kaltininkus.

John Andrews.

lien olandas ga- 
tik dvi ir vriena

ketvirta' uncijos.

Kong: -manai turi dau-' 
giau leiv.- atų, negu karei-' 
vriai. Pavyzdžiui, Kalėdų ir; 
Naujų Y 7' šventėms kon-j
gresman: 
paliaubas, 
džius — k 
reiviai.

Jur
125,00
tų.

skelbia “musių 
nutraukia posė- 
negali darvt ka-

-e Valstijose yra 
kiminiu distrik-

PAG tiSI Nin Al 
KELEIVY’

Norint. - 'I pagarsinimas tilptų 
GREIT. rr:k ’ priduoti garsinimą

Laisvė” sausio 4 d. lai

Alijantų lakūnus nacių 
i propagandistai pradėjo va
dinti “oro hunais.” Tur but 
jiems didelė bėda, jei tą sa
vo “titulą” bando kitiems 
primesti.

adminlstrn 
LIO VAK- 
tą, reikia p 
siekta m 
ly. Včlia 
sąvaitės n 
pint.

Norint, 
trukdyt 
reikia si •

DRAUG'J 
ar kitoki : 
Simą pat 
nius gars r

U* pa. 
davimus 
Šimus, ka-' 
mėm ra

••Keleiv 
pajleSkr 
na te. "ž
Jimo kaina

Norint 
reikia p.i-
kainos

nevėliau PANEOE- 
Siunčiant per pai- 

ti iš anksto, kad pa- 
r 'vėliau kaip panedi- 

g itl garsinimai J toa 
| nespėjama patai-

.-j garsinimas nesusl- 
svklu su pagarsinimu

pinigus.

-"S rengiant pikniką 
-girną, trumpą prane. 
-i už $1.00. Už. didės- 

skaitoma nuo colio.

nus darbininkų, pir
kliu smulkius prana-

, 2c. už 2od|. Stambes- 
intgalvis—1Sc. sutra.

-snumeratortams už 
minių Ir draugų, kai.

Mažiausio pajleško-

’kotl su 
fotografiją

paveikslu. 
Ir klaust

KELF’V?. BR0ADWAY

so S03TON. MASS.

O su jų šeimom buvo 30.- 
000,000 žmonių. Taigi, 
1939 metais 17,5(7 visos ša
lies gyventojų užėmė valdi
ninkų vietas. Bet grynai ad- 
ministratyvis aparatas buvo 
Velia aiztzicnicZ\UHO cry rv yajvtuozuu.

Dabar matome, kokia čia 
“demokratija.” Tai biuro- 

• kratinės tvarkos aparatas.
Stalino klikos paskirti mili- 

Seniau Maskva ir jos ko-i jonai valdininkų tvarko ša- 
lunistiški gramafonai gar-i Res gyventojus, lyg kokiusmun

šiai triubijo, kaip ta
gyventojus, lyg

rėks- belaisvius. P. Kručas.

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

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

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

Stai keliatas tu klausimų, kuriuos aiškiną “'Teisingas Patarėjas:”
Ka reiškia meile ir iš knr ji pa

reina T
Kaip atsirado ir ka rojčk.ia bučkis?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios -iūbo’ iru. ios šydras? 
Ryžių barstymą jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus t?eriau.-.ia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, r.es nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nela.rnė. Bet ką 
visi slepia, U* atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.’’

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynom klausi
mas. Ir ‘ 1 eissnga-. Patarėjas“ čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėja.,” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “'teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; 
Kaip prasidėjo pasaulis*.'—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso "Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Cates “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėjų.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

« 9 i



No-10.— Kovo S d., 1911 m. Aštuntas Puslapi*

V

Vietinės Zin ,r“\ r-M 0^
yrąs plėšikas moteries Į 

drapanose.
.o no policija buvo ga
ri, a kad nakties meta 

švaistosi “geležinė 
’ ,Ji iš pasalu puo- 

s moteris ir jas api- 
Girdi, plėšikės 
i g geležinės' 

audžia.

Vėliava iš Japonų Žemes

lieka mėly-

L.

Y.c, ; u* 
16 ko \ o.
O H) ,» •a '*-.

iriirė moteriškė" 
u . Ji bandė api 
ną merginą, bet 
us policija išgir 

ir plėšiką pasi-

’ . kad tai yra 3C
. gyvenas Dor

Adv. Grigalius p&ski tas 
Bostono £v~i.v_-i es ban

keto pirmininku.
South Eert.ono ri iri 

Asociacija rucč »•. i . v 
banketą Liesto ■ i.va . ai 
jai pažy n .« ti, a čia. i 
prezidentas Carro.i p.--.;, 
i. <. \. • » ■ ; ~ -i. a
keto ’ irmminku 
įvyks Yenri nu 
ketverto vakarę,

South Bo?to
Asociacija yra seniausi t i i 
liečiu organizacija Bostoi 
apylinkėj
1880 metais) i. ri;. t a 
laiko South I 
hv su v
evs knaci; • s p< tinė i ..

Banketas yra svari liausiu 
evakuacijos iškilmių • ak
cija. todėl labai t lietinga, 
kad to banketo pirmininku, 
šįmet buvo paskirtas jauna? 
lietuvis advokatas, i 
to komitetą yra iš 
B r. A. Kapočius, hlah-.nu. 
kad musų profesionalai 
deda užimti vadovaujama-- 
vietas amerikiečių orgai įgg 
ei jose.

Vyriausis kalbėt j į 
kete bus senatorius 
Kalbės taipgi majoras T... 
bin. kongiesmanas McCnr 
mack. gubemate i' • 
stall ir distriet attornev 
ley. Miesto valdybos pu-rri- 
r.inkas Keiriyan 
masteliu.

Butų gerai, kad lietuviai 
užsisakvtu keliatą stalu ta
me bankete ir gražiai j ari- 
rodytų. Tuo reikalu galima 
susižinoti arba su adv. Gri
galium, arba su D-ru Kapo
čium- Kore§»«.

:«symr.

OPA

-r-r i garas saprovoje 
kemntatoriu.

kairų administra 
Janas Louis Bai 

apskundęs įadijo 
a >riu Fu’ton Lewis. 

•«» $100.000 atlygi 
už jam padarytas 

a a Mat. Lewis per 
keibė tokias žinias 
kompromitavo Bal- 

. i šis buvo priversta? 
t' iš savo vietos. Vė 

-;•« dė, kad tos žinios
r-teiringos.

: a s rado, kad Ba’sa- 
rdas yra pamatuos 

- negavo*S100,000. 
kuisė $4.500. Radijo 

-taurius betgi save 
aria i aukštesni teis-

m. c mažiau gazolino

Pasmerkė mirčiai

i Balan 
I veikt

Su ’

.Pradės 
įjSUaa pa
i statym1_

l-r

kareivį, Praną Gricių.
Pereitos sąvaitės 
)je East Cambrid

uvi i uz sa ir rr.;n ko
;=~ SfeLesnVYAzri,

tęs

-u j.) kuro administ- 
• aneša. kad Bostone 
kėse automobilistai 
a mažiau gazolino, 

rims skirta. Imant vi 
k.i, gazolino sunaudo 

- y: a nukritęs apie 2C
: uošimčiu.

go
mo rūmuose buvo pu 
tas Airti tuvis >įvi 
Pranas’ Gricius. Jis Lovį 
kaltinamas
tų amžiaus moterų hikia- 
Parent. trijų vaikučių moti 
ną.

Gricius tarnavo km o aria 
cijoje. Pereito lapkričio nė 
nesi jis buvo
togoms ir km t ų 
su ta moteriške, 
piadėję u r a. . u* .1 
romansas 'ai:.si riuri 
Parems’ienai mirtimi.

Gricius turi motiną iu bi« 
1į. Bet kadangi jie nė: a tu 
tingi žmonės i.- negalėjo L< 
s ame. t; u Iv .. .t . t u 
ja Gri iui davė n iti i-«i i ■

«.oš 
s*pažir.f

iv eta.-

m

V»b.bKoms tiro valyti 
Bostoną.

Mieste gasnst 
gyrė. ka i Yeh ri 
tonas busiąs u., 
“kaip i eL u. 
daiyta
žmonių,, kurie m 
ti gatves. Velyk”, 
tom či ii 
gatvėmis i re 
bus apnešui 
j juromis.

P a d ėjų? s •• 
rinkimo kampai 
nas iu be to iau y 
resnis. Gatvė ■'pa
tiek popie u • i 
1 iimiau.

Banketas p. ? Ar 
pagerbti.

Kadangi p. A. J 
rey yra pinr.uti 
lietuvis, kurį mu 
skyrė mie: to >• 
asesorium, tai h 
Lietuvių Pili. 
nutapė surriri i 
tani įvykiui

r
i ’ >

a kiek šv ■
i ovv) o t '*-
nd buda\ r,

eiUS’U’

•’dmak- 
Eostono 

i)r3s pa- 

rione?tp»r
k i,A a i i b,«.

įam ivve’.v . .
ketas Įvyk? i ovo i2 d., 
cadia Halk * Adau. < 
Pradžia 6 sai.mdą \ >ka, 
Mai"*ma kad ' '> dali- <z
C1U

keh?.

5a

S’ m
k . t F< a

K>< r
i

okesmai.
bus -imami.
ederalės iž- 

-
.ovo 2G d.

? v v ir tusiai s

ma?.

» peri

. akyvų kuponų platintojai 
jau bėdoje.

Teismo atsakomybėn yru 
tiaukti keli asmenys, pla

ku g falšyvus gazolino tikie-
. Tarp jų randasi vienas 

. tto kriaučius. Louis 
b b ari-. .Jis yra savininkas 

ms valyti ir taisyti 
ri-biuvėlės. Pasirodė, kad

.ri daugiau užsiimda 
y akinimu falšyvų kupo- 

■> r e kriaučiavimu. 
kutinamieji turėjo sudėt 

. e: as ir laukia bvlos.

1 ’aujas kainų administ
ratorius.

1opale vyriausyvė pa- 
ė naują kainų administ- 
■; o Bostonui ir visai 

oriajai Anglijai. Juo bus
'der. C. Shoup. • 
Dabartinis kainų adminis 
' lūs Backman rezig 

avo.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Amerikos laivyno sekretorių U. 
do pirmutinę Amerikos vėliu vu. 
teritorijoj.

kapitonas Doyfe ro- 
uvo iškelta japonų

Keleivio” redaktoriui 
pasitaikė nelaimė.

Keleivio” redaktoriui

' Brennan sirgo proto liga.
Nekurį laiką jis buvo nesvei- 
kapiočių ligoninėj, bet gale
pereitu metų iš jos buvo pa- v.v.nVjf’— ‘ J 1 Jncr.elsonui ant kojos nu-leistas.

Taksima:?ai gauna ato
stogas.

Karo Dalbų Taryba nu- 
, spiendė, kad Yello\v Taxi ir 
kitų Bostono kompanijų 

jtaksimenai turi gaut vieną 
• sąvaitę apmokamų atosto- 
’ gu

vi! to sunki dėžė su knygo
mis ir taip sumušė koją, kad 
apsiauti negalėjo. Dėl to jis 
negalėjo ir i Torontą nuva
žiuoti, kur buvo apsiėmęs 
kalbėti 4 ir 5 kovo dienomis.

Valstija paiuošė $130,- 
000,000 programą keliams 
taisyti po karo.

Dirbant 48 valandas, ma
žiau reikia darbininku.

i
! Darbo jėgų administ* ato- 
* i ius Kowal ( Kavaliauskas) 
sako, kad Įvedus 48 valandų 
darbo sąvaitę. Bostone pasi 
liuosuos apie 10.000 darbi 
ninku.

Pereitą sąvaitę South Bo
stone buvo nušautas 18 me-P 
tų vaikėzas. James Keating. 
Ji nušovė kitas vaikėzas, sa-i

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky orgaag na- 
silpnėjime- Gyvenimo permala^

motery. Moterų ir Vyrg li| 
kraujo ir Odos Ligas.

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

180 HUNTINGTON AVE_ 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 4570.

Policijai leidžia prižiūrėti 
saliunus.

Bostono policijos virsi 
tinkas gavo leidimų biuro | 
nutikimą, kad policija pri ' 
žiūrėtų visas tas Įstaigas ; 
kuriose yra pardavinėjami 
svaigieji gėrimai — valgyk- 
as. kafeterijas ir tavemus. 
ki šiol tokio leidimo polici- 
a neturėjo.

Sako .toks leidimas buvo 
luotas dėl to, kad saliunuo- 
=e atsiradę “daug iu labui 
dilų žmonių.”

Prasidėjo Raudonojo Kry
žiaus vajus.

Pereitą sąvaitę Bostonu 
rasidėjo Raudonojo Kry 

.iaus vajus. Tas vajus einu 
’o visą šalį. Raudonasis 
viyžius nori sukelti $200,- 
OO.OOO fondą. Bostonui pa
kirta kvota yra _$4,641.000. 
rai reiškia, kad bostonie 
iai turi sudėti tiek aukų.

South Bostono vajaus va
lovybė yra pavesta lietu

.riuis ba’suoti sulaukus 18 
metų amžiaus.

j i;issachusetts valstijos 
iue'iui pasiūlyta naujas 

ilk’?. Jei bus priimtas, bal- 
v:n.‘ose-rinkimuose galės 

' n. vauti jaunuoliai, sulau-
1 metu amžiaus.

Perka Bonus

ri-z . d’' *
L,

v?

v : 1 'O

U. !., k:; .-kur Pacifiko saloje, 
paskolos bonus.

š e. ..'s apvagia nugirdy- < netyčia.
tus kareivius. : . .Nežinomi piktadariai No.

vi L
b--
10

nedėii prieš teismą o ..... .
. rytos 6 iaunos Somervillej aną vakarą nn- 
• ri ‘e 'rios kurios krovė rąstu ant Bostono-Lo- 

: „mos? kad nakti- gelžkelio. JLowellio
u uia nugirdytus ka- traukinys atsimušė ir smar- 

Dvi suimtųjų mote-. ^iai susikrėtė.
Š Baltimorės. Teisme “jj

> kad ios neturi jo- Radijo programos.
- rimo, "tik vaikščio- Lietuvių Radijo Korpora- 

hunus, prisiplaka cijos pro.ęuama ateinanti 
?.< ir iurininkų, nedeldieni iš W ORL stoties, 

uos’, paskui parsi- ki’ociklių, tarp 9:30 ir j 
- Į savo butą ir nak- 10:30 ryto. bus tokia: 
u i ovagia. Viena tu 1. Muzika. ’

Tel. TRObridįre 633*

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman sL arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

KUO

“panelių” yra 2. Dainininkas Ig. Kubi-!Į 
au.ižiaus, kita—2 ) liūnas, akompanuojant Ele- į

nai Žukauskaitei. “
suimtos motervs iu 

- yra vietinės/ jos 3. Pasaka apie Magdutę. 
utė> do 19 ir ^4 Po Programos parašykite

i kurios'iu n-a D- savo isPudžius ir nusiųskite ej.tos iu vra is šiuo adresu; WORL Sta-! 
tion,
Boston, Mass. S. Minkus.

u > :u :> - už kareivių, kuiie 
•’aba••• yra išvykę užjurin.

’ l' V! '*-v W\ t X t. X5-X ______ ____ _
:m;ziiivuJT4 JIO VILIU*

Yri -t End saiiu.no padavėja. 
B kaltinama tuo. kad neiš
davu-i jurininkui “ręsto” is

iams. Adv. K. J. Kalinaus- '^erinės. Jurininkas gė
las yra paskirtas šio dist 
ikto pirmininku. South Po 
stonas turi sudėti $5,00- 
lukų.

ręs su keturiom mergom tu 
’ Kv; - nusigėręs.
Si ’u aiiio’ęs veteranas nu-

Office TeL So Boston 0948 
Kės. 37 ORIOLE STREET 

Vest Kovbury, Mass. 
Tel. Parkvray 1233-W

0R. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
Lithuanian Program, SPECIA!į1RTNERVŲALJGŲ-INKST'?

” ■>
VMEtt^JjOOK AT THAT^L, 

EL£CTRiC rOASTER YMOKE0 
AND / KN0W I7’S 
NOT THE roASTTMrS,\’^

Vai- nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedeliom, nuo 15 ryto ki i.

EUKNIUS UP t.'TPEP.

Wbi-t Party.
Dorcheste io Lietuvių u.’o- 

;erų Kliuba? rengia Y'' vi-t 
?arty Rauk mojo Kryžiaus 
raudai. Vak ras Įvyks su’^a 
oje. 18 kovo. 8 valandą va
kare, Dore ster House sa 
ėj 1353 I 'rchester avė., 
□orchestci Bus gerų už
kandžių. P ome atsilanky 
:i visus. Komisija.
Teatre kilo gaisras; žmo

nės išėjo ramiai.
Porte? s k no teatre, Cam nėję. 

bridge, u ercito panečė 
io vakarą >uvo kilęs gal? 
ras. Teat buvo apie 30': 
žmonių. <k 3|aasia moterų. 

Teatio lėjas ir ugnia- 
inkas paprašė, 
nesigiaisrų p: i • 
po valiai, tvu 

isi išėjo ramiu’, 
uentėjo.

ž.’.dč 2 vaikučiu ir save.
? • t? Cambridge’uje įvy

simos tragedija, 
karo veteranas 

■ b.cnnan, 42 metų 
- mėsininko peiliu 

vi savo dukreli— 
trečių metų. antrą 
mėnesių amžiaus. 

Įvyko Brennan o 
i išėjusį krautuvę.

-\tll pikta darba, Bren- 
m:n j ; ’ ‘\eo. Yėliau jis buvo 
"arta? roję gatvėje išgė- 
•e? nuodų. Jis mirė ligoni-

.! IIMERICKS

V-

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akią, Vidari* U« 
Ansq. Nosies ir CirHta 

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinias.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534. BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

geėių vu- 
kad pu'idi
durų ir t i 
kingai. 
niekas r.
Kaltina Cambrid se'aus

Du Cu 
cistai. C 
lin, gali 
Jie kalti 
paiso sau 
vienoj g. 
bilis li
nas. Pa 
valandų 
tas polim 
patrulH; 
Laughiir.

Dakta-
ga.

Drg. 
tę buvo 
teisėjus.

n icistu.
bridge’aus poki- 

1 ir McLau.. li
kti savo darb >. 
mi tuo, kad r: 
ttreigų. Nesen ii 

ūje rasta automo- 
e daktaro lav
odė, kad per 20 
buvo nepastebė-

?! Tą miesto dali 
Covell ir Me

ninė širdies i

A chef u ho knevr lots abont 
dough

Said, "So far, we’v« raiaed 
it too »low—

VTell bent Hitler wheo 
One dollar in ten

I» put Into Var Eondn— 
Let’. go!”
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Boston Edison Company sako
...jei jūsų elektriškas toasteris rūk
sta, pažiūrėkit, ar nėra jame pri
kritusių duonos trupinių. Trupi
nius visados išvalvkit. Tam tikslui 
patartina Įsitaisyti šepetuką ir vi
sados jį laikyti.

Boston Edison Company

DR. D. PILKA
Ofiso VaUndos: nas 2 Hd 4 

ir nor 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1326

*;on 5unll

ra n. (.:> !'::Pe«. 
r-."n- ils lawa

r -t and e>»ey 
'■ in staking

r and Urtlrt" (

Pajieškau Agentų.
Pardavinėti “Sveikatą Ligoniams’’ j 

ir kitas naudingas knygas; taipsi ir 
žoles su šaknim, kurios jrydo viso
kias ligas. Duodu gerą nuošimtį. 
Kreipkitės pas: (15)

Paul Mikalauskas,
140 Athens st., So. Boston, Mass.

Kambarys ant Rendos.
Prie pat “byčių” su Šiluma, šiltų ir 

šalta vandeniu, maudyne ir kitais pa- 
rankumais. Gražus “fruntinis” kam- j 
barys geram žmogui. Kreipkitės pas: j

Joe Kasin, (11) J
110 P st., 1 fl., So. Boston, Mass.

T!Parsiduoda Bolinė.
Senai įsteigtas Bow!ing ir Billard ___________

Parloris. su 6 alėjom ir 10 stalu. —
Klauskit telefonu: ŠOU 0972. J Tel. 28624 

335 Broadway, So. Boston. (11)

BORIS BEVERAGE CO. 
220 E Street. South Boston

Pristato toniką ir visokios ru 
sies Alų baliams, vestuvėms Į j
namus ir į sales. (18) '

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendai is.
Telef.: ŠOU 3141.

T«L ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ikj 7

Svredornie:
N no 9 ryt* iki 13

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Gyv. 3ll»

i DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

V«l«n<te*: • iki 11 
no« 2 *ki V, 
r tk. 7 iki *.S*r^dom 9 Hd 11 

ir m’-ntara^
AKIŲ DAKTARAS 

«t*i»c defrktootae akie ir 
.iu laiko ing-až-T-o Aviena Ti 
•mm-ioju It onvk’rio aVinh* j 

114 Summer Street,
I AVVRKNCE. mass.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI 
(Ineured 

. Movera) •
Perkrau’rom 

era ea* tr : *z' 
lirrca virta*

nHefur*. kai.ia prieinam* 
326 RROADWAY.

SO. BOSTON, M ASS. 
Tet SOUtb Eentca 4613

L

S. BARASEVIČIUS
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININM 
LIETUVIŲ GRABORIUS IK 

BALSAMLOTOJ AS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadvray 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boetea 2598 
Sunaua gyvenamoji vieta:

538 Dnrehente? Avė.
Tel. COLanftia 2637

l

saiiu.no



