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Jankiai Sprogdo Romą 
Popiežius Protestuoja

BET ROMA DABAR YRA
NACIŲ TVIRTOVĖ.

Be to, popiežius neprotesta
vo, kai vokiečiai bombar

davo Londoną.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

bombanešiai vėl smogė bom
bomis “Amžinąjį Miestą.’’ 
Buvo sprogdinamos Romos 
gelžkelių stotys.

Nacių kontroliuojamas 
Romos radijas vėliau skun
dėsi. kad Amerikos orlaivių 
bombos pridariusios miestui 
didelių nuostolių. Ir daug 
buvę užmušta žmonių.

Vėliau mūsiškių lakūnų 
padarytos fotografinės nuo- 
t aukos parodė, kad šituo 
bombai davimu buvo iš
griautas geležinkelis iš Ro 
rros i Florenciją. Šituo gele
žiu keliu naciai gabendavo iš 
Toiros ginklus ir amuniciją 
savo kareiviams, kurie ko
voja prieš, amerikiečių. 5-e * e ? . I -

Fkams jisai pareiškė, kad 
Romos mieste negalima ves
ti jokių ka~o veiksmų, nes 
tok ius veiksmus “pasmerktų 
visas pasaulis.”

Amerikos kunigai irgi aiš
kina, kad armija, kuri ata
kuos Romą. užsitrauks ant 
savęs didelę gėdą ir negalės 
l adaryti teisingos taikos. 
Roma esąš “šventas mies
tas.”

Bet ir popiežius ir jo ku
nigai Amerikoje užmiršta, 
kari tame “šventame mies
te’’ susisuko sau lizdus fašis
tu gyvatynas. Pirma tenai 
Mussolinio gengė planuoda 
vo užpuolimus -ant silpnes
nių tautų, o dabar naciai iš 
tenai daro puolimus ant 
amerikiečių.

Amerikos valstybės sekre 
torius Hull šią sąvaitę pasa
kė labai gerai, kad Romos 
likimą nuspręs tolimesnė 
karo eiga. Tegul Hitleris pa
skelbia. kad Romos miestas 
yra atdaras, kad karo tiks
lams vokiečiai jo nevartos, 
kad armijos ir karo medžia-

Pasitraukęs Rumu
nijos Ministerių

Kabinetas.
Tarp Rumunijos ir Vengri
jos eina nuolatinės rietenos.

New Yorke buvo “pagau
tas” Tokio radijo praneši
mas. kuris sako:

“Rezignavo Rumunijos 
ministerių kabinetas, kurio 
galva (premjeras) buvo ge
nerolas lon Antonescu. Re» 
žigu avo visi ministerių kabi
neto nariai.”

Antonescu kabinetas buvo 
sudarytas 1941 metų sausio 
mėnesyje. Jis yra žinomas 
kain rumunu “fiureris.”

Rezignavimo priežastis 
tur būt yra ta. kad tarp Ru
munijos ir Vengrijos eina 
nuolatinės rietenos. Rumu
nai fašistai ruošia pogromus 
vengrams, o vengrai tokius 
pogromus ruošia rumunams 
fašistams. Pasipešę ir vieni 
ir kiti bėga pas Hitlerį ir 
jam skundžiasi.

gos tenai nelaikys, tuomet 
Amerikos orlaiviai Romos 
nebombarduos. Bet kol Ro
ma bus vokiečių karo opera
cijų centras, kol tenai stovės 
jų anuotos, orlaiviai ir tan
kai, ir kol tenai stovės vokie
čių armija, tol Roma bus 
bombarduojama. Amerikos 
armijai pirmoj eilėj turi rū
pėti savo žmonių gyvybės 
apsaugojimas, o ne kunigų 
tiiadcs apie “šventa j j mies
tą-”

Jeigu popiežiui ir kuni
gams taip rupi Romos ap
sauga, tai kodėl jie tylėjo, 
kuomet naciai tenai kraustė- 

i si? Juk naciai nebūtų galėję 
Romą užvaldyti, jeigu italai 
nebūtų jiems padėję. Romos 
italai fašistai ir dabas veikia 
išvien su naciais. Tai kodėl 
popiežius nepasmerkia sa
viškių fašistų?

Pagaliau, kodėl jis nepro
testavo, kai-vokiečių oriai

nio gaujos skerdė etiopus, 
albanus ir graikus? Kur jisai 
buvo, kai Mussolinis smeige 
į nugarą nugalėtai’ Francu- 
znai?

Dabar. popiežius atsikvo
šėjo, kad pajuto sau pavojų. 
Jis ruošia religines protesto 
demonstracijas prieš ameri
kiečius. Bet iis užmiršta, 
kad ne Amerika šitą karą 
pradėjo, bet “šventoji” Ro
ma su Berlynu paskelbė ka
rą Amerikai ir jos talkinin
kei Angliiai.

Todėl Roma, kuri pati ši
tą karą pradėjo, neturi tei
sės protestuoti, kad Ameri 
kos orlaiviai ją dabar bom
barduoja.

Amerika Netekusi 
Jau 162,282 Vyrų.
Armija neteko 121,458 vy
rų; laivynas neteko 40,824.

Karo sekretorius Stimson 
davė smulkmenišką prane
šimą apie musų šalies nuos
tolius šio karo metu. Iki va
sario 23 d. Amerika turėjo 
sekamų nuostolių:

Armija neteko 121,458 
vyrų, iš kurių 20,592 buvo 
užmušti, 47,318 sužeisti, 
26,326 be žinios dingę ir 
27.222 paimti į nelaisvę.

Laivynas neteko 40,824 
vyrų, iš kurių 17,261 buvo 
užmuštas, 9,910 sužeisti. 
9,239 be žinios dingę ir 
4,414 paimti į nelaisvę.

J nuostolius priskaitomi 
marinų korpuso ir juros pa
kraščių sargybos (Coast 
Guard) korpuso nariai.

WILLKIE ŽVEJOJA
ReDublikonų vadas Wen- 

dell Willkie buvo atvykęs į 
Mass. ir New Hampshire 
valstijas. Sakė prakalbas ir 
iieškojo pasekėjų, kurie bu
simoje republikonų konven
cijoje balsuotų už jo kandi
datūra. Norėdamas įtikti re
akciniams republikonams, 
Willkie pasmerkė nauiaią 
dalyba ir Roosevelto admi
nistraciją

Anglija Pasigamino
90,000 Lėktuvų.

Be to ji pasigamino 83,000 
tankų ir 115,000 visokių 

kanuolių.
Britų gamybos ministeris 

Lyttleton atstovų rūmams 
davė įdomų pranešimą. Jis 
pasakė, kad nuo pradžios 
šio karo Anglijos fabrikuose 
pagaminta 90,000 karo lėk
tuvų ir gausybė kitų karo 
pabūklų.

Be lėktuvų, Anglijos fab
rikuose pagaminta 83,000 
tankų, virš 115,000 įvairaus 
kalibro kanuolių, 150,000,- 
000 didesniųjų šovinių, 
5.500.000 kulkasvaidžių, ir 
apie septynis milionus ma
žesnių šovinių.

Anglija taip pat yra pasi
gaminus daug visokių laivų 
ir kitko.

Prasidėjo Įkirųs
Nesusipratimai 

su Airija.

Nacių Radijas Kalba 
Apie Invaziją.

Sako, kad alijantai esą pasi
ruošę ir tuoj pradės 

invaziją.
Nacių kontroliuojamas Pa- 

• i l i-. •« i vyžiaus radijas paskelbė re- 
i ^aArP ^a,n< n. kataliku- naujiena. Jis pasakė: 
kos Airijos kilo rimtų nesu- ,,,. , S -
sipratimų. Amerika pareika- Sl - ra. Paskutine sąvaitę 
lavo. kad Airijos valdžia už kantraus laukimo

Ji atsisakė uždaryti Vokieti
jos ir Japonijos šnipų 

lizdus.

darytų Vokietijos ir Japoni
jos šnipų lizdus ir išvytų vi

Rusai Atėmė Chersoną 
Sunaikino 75000 Naciu
DABAR EILĖ NIKOLAJE- 

Si yra paskutinė są vaite ^UI IR ODESAI.
per trejis Vokiečių atsparumas kas

inėtus. Sekamą trečiadieni, i dien darosi vis silpnesnis, 
jei bent Churchill pakeis sa
vo planus anglai ir ameri
kiečiai bus iškelti vakaruo

i į vakarus nuo Chersono. 
i (Raidės Ch Chersono mies
te tariamos taip kaip žodyje 
choras.)

Maskvą sako, kad iš viso 
per šios žiemos rusų ofensy- 

■ vą 350,000 vokiečių buvę 
užmušta ir 40,000 paimta 
nelaisvėn.

Vokiečiai turėję labai di
delių nuostolių ir ginklais. 
Pereitą sąvaitę viena tik ge
nerolo Malinovskio armija 
paėmusi: 87 tankus, 50 mo
torizuotų kanuolių, 338 lau
ko kanuoles, 142 apkasų ka- 
nuoles, 1,077 kulkasvai- 
džius, 48 šarvuotus vagonus. 
121 traktorį, 5,342 troku, 27 
lokomativus, 242 prekių va
gonus ir 63 krūvas amunici
jos.

Be to, sunaikinta 3,830* 
vokiečių trokų, 67 trakto
riai, 68 šarvuoti vagonai, 
950 kulkasvaidžių, 115 tan
kų, 64 motorizuotas kanuo
les ir 390 kitokių kanuolių.

Iš Rusijos fronto šią są
vaitę atėjo didelė žinia. Ru
sai atsiėmė Chersono mies 
tą, kurį vokiečiai turėjo sa- 

• Paiyžiaus radijo žinio-;vo rankose nuo 1941 metu.
Amerika ir Anglija sakoj ŠS S* 

kad nacių šnipai Airijoj yra .... 5 . Dniepro upės, kuri žemiau
didelis pavojus alijantų ai- Aišky, tą žinią, nereikia išsilieja į Juodąją Jurą, to-
mijoms, ypač kai dabar jos • skaityti grynu pinigu. Nacių dėl jis yra labai svarbus su- 
ruošiasi invazijai Sėdėdami kontroliuojamo radijo . ko- sisiekimo punktas ir vokie- 

Anglijos pusonč] torius uzsimu- < pini tpnMi huvn riirir*-
tie šnipai naudojasi netiktai Ošinti.
Airijos telegrafu ir telefonu.

sus *■ Asies” agentus. Bet Ai
rijos vaddžia atsisakė tai 
padaryti, teisindamosi, kad 
tai reikštų “karo žingsnį.”

se.

m bet gali ir radijo bangomis
1 eiS€JŪS Atsisakė J S- informuoti Berlyną, kas yra
mest Chaplino Byla. ĄngKjoj ruošiama. Yra ži- 

r _ nių, kad Ainjos uostuose
Šešių kitų apkaltinimai irgi dažnai slapstosi vokiečių 

pasilieka galioje. submarinos ir skandina ali-
Pereitos sąvaitės pabaigo- j^ntų laivus, kurie plaukia

je filmų magnato Chariie 
Chapfino advokatai kreipėsi

estiTblylą,'1 irunuz 
vesta prieš jų klijentą Chap
liną ir šešis kitus.

čiai tenai buvo įsitaisę dide 
lę tiekimo bazę, iš kurios bu
vo palaikomas visas jų žy
gis į Krymą ir Kaukazą. Nie
kas todėl nesitikėjo, kad :u- 
sai galėtų Chersoną taip 
lengvai atsiimti.

Bet per 10 dienų rusai nu
žygiavo vakariniu Dniepro 
paupiu 22 mylias ir Įsiveržt 
i Chersoną. Vokiečiai, kurie 
traukdamiesi nuor rusų bu
vo susirinkę į Chersoną, bu

Nustebę Amerikos 
Produkcija ir 

Gyvenimu.
Anglijęs darbininkų padė

tis nekuomet nebuvusi
apie Airiją. Amerika ir An- tokia,
glija iki šiol ientėjo, bet da- Jungtinėse Valstijose vie 

’ " .padaryti ši-išėjo Anglijos darbininkų 
 UKsks«u 

. - , . - »• stebėti Amerikos produkci-Kadangi katalikiškoji Ai- ; ir f,arbininku bukje. 
ma gneztai atsisakė vokie- De,€ca(.įja *

lizuoti. Sakoma, kad jie ne
turėjo ir maisto, nes greitai 

’ traukdamiesi paliko savočių ir japonų šnipus pažabo
ti. tai Amerika ir Anglija 
nutarė paskelbti Ainiai blo- 

Visi jos susisiekimo 
su išoriniu pasauliu 

bus atkirsti ir ii bus visiškai 
izoliuota. Ir ii negaus dau-

jau gryžo
Toks siūlymas buvo duo

tas net septynis kartus ir 
kiekvieną kaitą teisėjas jį,i j 
atmetė. Chaplino advokatai 
atsinešė pundus knygų ir iš 
jų gavo “septynis punktus,”
kuriais einant Chaplino ir ^au majst0 g Amcrikos ir 
kitų sesių byla turėtų būti Anglijos 
i.-mesta. Protestoniško.ii Airija

Chapliną ir šešis kitus tei- (šiaurinė) pasilieka laisva, 
smo atsakomybėn patraukė ries ji priklauso prie Angli-

Angliją ir paskelbė savo ra-į sandėlius. Rusai greitai vo 
portą. Be kitko jame sako- kiečius apgalėjo miesto gat- 
ma: vėse ir šį utaminką Maskva

Mus stebina amerikinės | paskelbė, kad Chersonas jau
produkcijos greitis ir dydis 
ir to krašto darbininkų būk
lė. Amerikos darbininkas 
šiandien gyvena geriau, ne-; Maskvos 
gu Anglijos darbininkas gy-imas.

rusų rankose.
Per tą 10 dienų nišai su

naikinę 75.000 vokiečiu. Tai 
oficialus praneši-

vc-no pirm šio karo.

federalė vyriausybė. Jam i jos ir yra 
yra daromi du kaltinimai—Į tams. 
nemoralų gyvenimą ir kon
spiraciją, gi šeši jo draugai 
už konspiraciją. Kaltinimai 
buvo padaryti ryšium su 
iauna mergina, Joan Bany.
Pastaroji sako, kad Chapli- 
nas esąs jos kūdikio tėvas.

2,000 AMERIKOS ORLAI
VIŲ VĖL BOMBARDAVO 

BERLYNĄ.
Kovo 8 dieną vėl apie 

2.000 Amerikos bombane- 
šių atakavo Berlyną dienos 
laiku. Šį kartą 1,500 tonų 
bombų buvo išmesta į Berly
no priemiestį Erknerį, kur 
randasi svarbios vokiečių 
orlaivių dirbtuvės. Šitas žy
gis kainavo amerikiečiams 
38 bombanešius ir 1(5 kovos 
lėktuvų. Vokiečiams sunai
kinta 83 orlaiviai. Per du žy
giu. 6 ir 8 kovo, amerikie
čiai numušė išviso 259 nacių 
orlaivius Vokietijoj.

NEDIDELI ‘LEND-LEASE’ 
NUOSTOLIAI.

Iš visų siuntinių, kuriuos 
Amerika pernai vežė į užsie
nius, 42 nuošimčiai buvo 
“lend-lease” siuntinių. Iš 
to kiekio 40 nuošimčių buvo 
pristatyti į skirtą vietą, o 2 
nuošimčiai priešo submari
nų ir lėktuvų sunaikinti.

PAĖMĖ ČERNI-OSTROV.

Pereitos savaitės pabaigo
je rusų armija paėmė Čemi- 
Ostrov miestą, kuris randasi 
prie Odesos-Lvovo geležin
kelio.

ištikimas alijan

ATSTEIGTI RUSIJOS 
ITALUOS SANTIKIAI.
Generolo Badoglio val

džia Neapoly paskelbė, kad 
tarp Italijos ir Sovietų Rusi
jos atstatomi diplomatiniai 
santikiai. Tuojau busią pa 
skirti ir ambasadoriai.

LVOVE NACIAI IŠŽUDĘ 
10,009 ŽMONIŲ.

Lenkų valdžia Londone 
paskelbė, kad artinanties 
rusams prie Lvovo (Galici
joj), vokiečiai išžudę tenai 
10,000 žmonių.

PASKANDINO ĮS JAPO
NŲ LAIVŲ.

Amerikos submarinai Ra 
miajam vandenyne vėl pa
skandino 16 Japonijos lai
vų. Viso Amerikos submari
nai jau yra paskandinę 477 
laivus.

AMERIKOS LENKAI
ŠAUKIA KONGRESĄ.
Susirinkę Chicagoje len

kų organizacijų ir spaudos 
atstovai nutarė šaukti Ame
rikos lenkų “kongresą.” ku- 
i is į vyksiąs gegužės pabai
goje, kaip rodos 
mieste.

Dabar rusai esą nusistatę 
atsiimti Nikolajevo uostą, 
iki kurio jiems beliko 35 
mylios, o paskui siekti Ode
sos, kuri randasi už 90 mylių

Suomiai Pasiuntė At
sakymą Maskvai.

Maskva reikalauja, kad suo
miai padėtų atstatyti 

Leningradą.

NAUJAS PAŠTO PA
TVARKYMAS.

Su kovo 26 d. pradės veik
ti Kongreso priimtas papil
domų mokesnių įstatymas. 
Jie liečia ir paštą. Visai pa
naikinama dviejų centų laiš
kai, siunčiami tame pat mie
ste. Vietoj 2 centų reikės kli
juoti 3 centų štampą. Oro 
paštu siunčiami laiškai bus 
reikalingi 8 centų stampos, 
vietoj 6 centų. Be to. bus pa
didinti mokesniai už regist- 
ruotus laiškus ir kitokius 
siuntinius.

RUSIJA NEBEGAUS 
ITALŲ LAIVYNO.

Anglijos premjeras Chur-
FINAMS DAVĖ DAU 

GIAL LAIKO.
Stokholmo žiniomis, So-1 chillas atstovų mmams pra- 

vietų Rusija davusi dar ke- nešė, kad Rusija tur būt ne- 
lias dienas laiko Suomijai gausianti italų laivyno, bent 
apsvarstyti jos pasiūlytas šiuo tarpu. Dalybų ir atlygi- 
paliaubų sąlygas. J nimo klausimas bus spren-

_ ' u.-. džiamas po karo.
NACIAI PRARADO 40,000

kareivių.
Armijos vadų apskaičia

vimu, Casino ir Anzio fron
tuose nacių Vokietija iki

Bostono “Herald” ir New 
Yorko “Times” bendradar
bis George Axelson prane
ša, kad Suomijos vyriausy
bė jau davusi atsakymą Ma
skvai. į rusų sąlygas dėl pa- 

rV./Zj* liaubos mušiu ir taikos dery- 
a ° bų. Suomiai atsisako priimti 

tris sąlygų punktus—1. in
ternuoti Suomijoj esančią 
vokiečių armiją, 2. atitrauk 
ti savo armiją iki 1940 metų 
sienos ir 3. grąžinti Maskvai 
rusus karo belaisvius ir civi
lius, kurie internuoti Suo
mijoje.

VOKIEČIAI PASIRUOŠĘ 
INVAZIJAI.

Londone gauta žinių, kad 
vokiečių karo vadovybė 
“pilnai pasiruošusi” alijan
tų invazijai Olandijoje ir 
Francuzijoje. Ypač geležin
keliai esą taip sustvarkytL 
kad britų-amerikiečių karo 
aviacija negalėtų suparaly
žiuoti transportaciją.

Šaudo ir Persekioja 
Streikuojančius

Italus.

NUŠALDĖ SLYVŲ 
ŽIEDUS.

Maskva šią sąvaitę Suo
mijos atsakymą atmetė, nes 
iis žemina Rusijos “presty 

•žą.” Tačiau durys taikos de
ryboms dar 
uždarytos.

nesančios visai

Pietines valstijas pereitos 
sąvaitės pabaigoje aplankė 

šiol yra netekusi 40,000 ka- šalna. Daugiausia nuostolių 
reivių — užmuštais, sužeis- pridaryta Georgia valstijoj.1 

'** . . —i_i— yen nubaidyta persiškų sly-
VI) ( pyti u) žiedai. Nuosto-' Vandenbur 
bai na neanskaiciuoti.
BOMBARDAVO PARA- 

MUŠIRĄ.
Amerikos laivyno orlai

viai anądien smarkiai bom
bardavo Paramuširo sala,

tais ir patek šais į nelaisvę.

VEIKIA RAKIETINĖS 
kanuolės.

Olandijos i’irayje pradė
jo veikti vokiečių rakietinės 
kanuoles. kiek mažesnio ka
libro už tas. kurias vokie
čiai isitaisė franeuzijos pa- kuri .guli Kurilų salų grupėj, 
juiyje. ) šiaurę nuo Japonijos.

“ŠMEIŽIA” MACAR- 
THURĄ!

Republikonų senatorius 
senate kėlė 

triukšmą. Jis protestavo 
prieš vieną armijos laikraš
tį, kuris davė straipsnį apie 
generolą McArthurą. Straip
snis turi sekamą antraštę: 
“Generolas MacArthur—
faktai ir legendos.”

Milane ir kituose 
vokiečiai panaudojo tankus.

Nacių okupuotoje Italijo
je darbininkai paskelbė 
streiką, reikalaudami dides
nių algų ir žmoniškesnio ap
siėjimo. Pranešimai sako, 
kad darbus metė tarp 200.- 
000 ir 700,000 darbininkų.

Okupantai grūmojo pa
vartoti jėgą, jei darbininkai 
mes darbus. Tas ir padary
ta. Milane ir kituose šiauri
nės Italiies miestuose prieš 
darbininkus buvo panaudo
ta kariuomenė ir gestapi
ninkai; naudota ir tankai. 
Yra daug užmuštų ir sužeis
tų, taip pat suimtų ir ištrem
tų.

Fordo dirbtuvėje River 
Rouge buvo kilusios riaušės, 
kuriose dalyvavo 250 darbi
ninku ir tarnautojų.
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Francuzu Kvislingas Teisme

i APŽVALGA i
RUSIJOJE NERAMU—18 

MILIONŲ ŽMONIŲ 
KALĖJIMUOSE.

Maskvos agentai užsie
niuose skelbia, kad Sovieti
jos gyventojai labai laimin
gi. Visi jie esą viskuo paten
kinti ir garbina “didijį va
dą” kaip tikrąjį išganytoją.

Bet ne visi toms pasa
koms tiki. “Naujienos” sa
ko:

“Kai kurie painformuoti as
mens užsienyje mano, kad gy
ventoju masės Rusijoje yra la
bai nepasitenkinusios savo vai 
džia ir kad nerimas apima vė- 
platesnius ir platesnius žmo
nių sluoksnius.-

“Rimto ir Įtakingo anglų 
žurnalo ‘Nineteenth Century 
and After’ redaktorius, F. A. 
Voigt, sako, kad Sovietų Sa 
jungoje dabar yra tarp 10 ir 
18 milionų kalinių, kurių vien 
yra laikomi kalėjimuose, kiti 
baudžiamosiose stovyklose (ka
torgose), o treti privalomo 
darbo stovyklose. Į darbo sto? 
vykias sovietų valdžia pirmiau 
gabendavo daugiausia ‘kulo- 
kus,’ t- y. ūkininkus, kurie 
priešinosi ėjimui Į ‘kolchozus’ 
(kolektyvius ukius); dabar tos 
stovyklos yra pripildytos ‘neiš
tikimais’ žmonėmis, kuriuos 
sovietų žvalgyba masėmis de
portavo iš okupuotų 1939-41 
m. sričių—Lenkijos. Lietuvos 
Latvijos ir Estijos. Paskutini', 
laiku. sako. esą išgabenta Ru
sijon ne mažiau kaip 9 miiio- 
nai ukrainiečių.

“šituos faktus F. A- Voigt 
padavė savo straipsnyje aukš 
čiau paminėtam žurnale ‘Nine 
teenth Century and After,’ pa
dėdamas po straipsniu savo 
vardą ir tuo budu pasisakyda
mas, kad jisai ima atsakomy- 

’bę už jų tikrumą.

tačiau jie nėra jokie lenkai. ■ 
Bet lenkų prošepanams, 

logika yra nesuprantamas! 
dalykas. Jie nori Vilniaus—
ir that’s all!
IŠRODO. KAD SOVIETAI

NEGAUS ITALIJOS 
LAIVŲ.

Pereitą sąvaitę “Keleivy” S 
buvo rašyta, jog Rusijai bū
dąs atiduotas Italijos karo 
aivynas. bet užtai ji turė- 
ianti palikti ramybėj Pa

balčio valstybes ir Lenkiją.
Šitokia nuomonė buvo su

sidariusi dėl to, kad pats 
irezidentas Rooseveltas pa- 
akė, jog Italijos laivynas 
busiąs padalintas tarp ali
jantų, ir kad nemaža jo da
is teksianti Sovietų Rusijai.

Bet dabar paaiškėjo, kad 
\nglija tam priešinga. Pa- 
ipriešino tam ir Italijos val
džia. Generolas Badoglio 
rareiškė, kad jis rezignuotų 
u visais savo ministeriais.

KECEI7B. 55. BOSTON.

Francuzijai Laisvinti Komitete teisme, Afrikoj, stovi be kepurės Pierre Pucheu. buvęs Vi
chy valdžios vidaus reikalų n.inisteris. Jis yra kaltinamas Jam gręsia mirties bausmė, 
kratinės Francuzijos šalinin kus ir išduodavęs juos naciams. Jį pasmerkė sušaudyt.

Kas Liepė Nužudyt Galeazzo Ciano?

Kas Sąvaitė
Prancūzas sako: su “jei- 

visą Paryžių i bonką su-
Fašistinės gyvatės Airijoj.

Sako kad žiloje senovėje insi; Taip ir su ta pane. 
Almą buvo apsegusios gy- ,p.‘;; išrinkta—
gatės, bet jas išvijęs vienas
airiu šventasis, berods. Pat
rikas.

Bet dabar Airiją ir vėi ap
sėdo gyvatės—šį kartą faši
stinės. naciškos gyvatės. Ir. 
stebėtinas dalykas, Airijos 
vyriausybė, su De Valeru 
piiešaky, atsisako jas vyti!

Amerikos vyriausybė pa
siuntė Airijai notą, pareikš
dama, kad Airijoje veikia 
Ašies valstybių agentai šni
pai. Amerika reikalauja, 
kad jie butų išvyti iš’Airi
jos.

“Nix.” atsakė De Valeru. 
Vokietijos ir -Japonijos dip
lomatai šnipai liksią Airijo
je. O tų diplomatų buveinės 
kaip tik yra naciškų fašisti

. . x. . , .... niu gyvačių lizdai. Per iuosgarbes mete dvarą rurlamjoj ir ap- eina 'visos'inf„lmacij„s;' jje 
ruošia pianus šnipų veiklai.

United Press žinių agen- pasiekęs visokios 
turos korespondentas Itali čiukurą. I'? Ednai nepadėjo -igyveno užkampio lūšnoje, 
joje. Reynolds Packard. jos ašaros — Ciano buvo su
praneša įdomių smulkmenų šaudytas!

eigy alijantai atiduotų Ru- apie nužudymą Mussolinio Kunigaikštis Borghese ta-
(is-ijai Italijos laivus. žento, Geleazzo Ciano

Ir Anglijos premjerasĮtark: Čijano.)
’hurchill dabar pareiškė! Ciano, kaip žinia, buvo 
larlamente, jog Italijos lai-: pasmerktas mirčiai, kartu 
■ynas pasiliks veikti tuose i su kitais fašistų vyriausio- 
>at vandenyse, kuriuose jis sios tarybos nariais, kurie 
Iabar randasi. nubalsavo pašalinti Musso-

Taigi išrodo kad prezi-i linį, kai pasirodė, jog Itaif- Roberto Farinacci—
ientas Rooseveltas padare JOs karas jau pralaimėtas, -ugningas redaktorius.” Fa 
ato pranešimą apie to lai-, packard sakosi turėjęs ii- ijnacci esąs garbės ir galios 
\no nasidalinimą nesusita- gą pasikalbėjimą su vienu ištroškęs fanatikas, ir labai 
ęs su Kitais alijantais. ; Italijos kunigaikščiu, Stefa- veiklus.
.o. kad Rusija Italijos laivų į no Borghese, kuris jam pa

sakęs štai ką:
Tuoj po to, kai pasibaigė

^volcfvknc i <2/4 0X71 Iru” Vrul-i
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Mussolinio duktė Edna nuė-

ciau mano. kad čia buvęs 
kaltas ne Mussolinis. Jis ga
lėjo plūstis, galėjo išmėtinė
ti, tačiau jis esąs bejėgis. 
Fašistų paitijos, o per ją ir 
\ iso krašto vyriausias bosas 
dabar esąs ne Mussolinis

kur nuolat meldžiasi. Jis 
vengia susitikti r.et su arti
mais draugais. Toks lepšė 
naciams jau nei eikalingas. 
Tik dėl “garbingos praei
ties” Mussolinis da nėra vi
sai pastumtas į šalį. Jarn pa
liktas dučės titulas, bet fak- 
tinuoju Italijos fašistų vadu 
buvo paskirtas Farinacci.

Taigi išeitų, kad dėl Cia
no nužudymo yra kaltas Fa

tegaus.
KĄ RINKTU SLA VIRŠI

NINKUS.

le: jeigu ji butų išrinkta- 
visam svietui butu bešališ
ka.

Tik SLA nariai jos neiš
rinks. .denis užtenka to, kad 
ji periasi per “Vilnį” ir 
“Laisvę.” Tas parodo jos 
“nepartivumą.’’

Ir “brolis” Jurgelionis.
P-lė Masytė tačiau susi

laukė “garbingo konkuren
to.” Tai Kleofas Jurgelionis, 
kuris Brooklyno “Vienybė-• rrašo •

“Aš sutikau kandidatuoti 
į SLA sekretorius, nes su
prantu, kad tai yra mano 
pareiga. Susivienijimui as 
esu reikalingas dabar, tuo-

je

sau.
susivienijimui

Airijai reikalingas nau
jas Patrikas, kuris ją apva
lytų nuo fašistinio brudo:
Stalino birbynė Maskvoje.

Kovo 7 dienos laidoje

ieikalingas, kaip 
baliui reikalinga 
koja.

Brooklvno 
but mano kitaip,
kokiu išrokavimu 
leido tam žmogui 
tis?

jis taip 
anam sa- 
penktoji

‘Vienybė” tur 
Jei ne— 
Tysliava 
skerečio-

Jurgelionis išgelbės Susi-
Daibininkų Klasė” užataka- - l'H-kis
vo Amerika. Esą- , But« ,‘a Va 1 ,'stor’Ja;

Negalimas daiktas, kad k:“!>, su >° kojolų-bingoly 
Amerika turėtu Pabalčio “"drove. .su garsiąją taau

Maskvos žurnalas “Karas ir

.valstybių atstovybes palai- 
rinacci. Iš kitų šaltinių suži- Vytį ' jr leisti “kai kuriems 
rota, kad Mussolinis kvai- asmenims” vesti “priešso- 
iioja. _ vietinę propagandą.”

Pasak Borghese, Romoje Mussolinis galėjo sukvai- Aišku, ko čia norima — 
atvirai kalbama, kad Mus- -ietį. nes jis buvo liguistas, ojerži mordų” tvarkos. Aiš- 
solinis šiandien yra vien “ti- žmogus. Tokiam sunku per- taippat kad norima

ciplf

iių tarma ir. paganau, jur- 
gelioniškais “arkliukais.”

Pas tą žmogų labai daug 
“štymo,” ir tą “štymą” jis 
dažniausiai leidžia ten, kur 
nereikia.

Šituo klausimu mums yra jo pas įr su ašaromis Aliitvc 
^įsiustas ilgokas straipsnis, prašė. kad jjsaį pasigailėtų dučės gabumais

; J0S vyro Ciano- Ji Prašiusi- Mussolinis buvo pavarytas 
f uz jų tiKrumą. , . tFktoi^bi^- S?1 ?ia"° but'J®«?rtas "• ir vėliau areštuotas, jis pa-
Nėra abejonės, kad šitas I i (k itiNavakeišspaus- Slogiausiame atsitikime, vi- sidarė religinis fanatikas, 
malas turi nemneiiamvl jjnsjm vįSa straipsnį). gyvenimui p~, -m Kada naciai jį išlaisvino.

Perkratęs visa kandidatu Mussolinis įdūko. eme Mussolinis jau ouvo visis-
PIustls- Girdi, tik aciu jam kai palaužtas. Jis mete

žumalas turi neginčijamų 
faktų, nes jis yra arti susijęs 
su Anglijos užsienio reikalų 
departamentu.

LENKAI NEIŠSiŽADA 
VILNIAUS.

Kaip praneša “PAT,” len
kų vyriausybė Londone pa 
darė Maskvai naują pasiū
lymą sienų klausimui su
tvarkyti. Jie siūlo galutiną 
sienų klausimo išsprendimą 
atidėti iki po karo, o tuo tar
pu nustatyti “demarkacinę 

Mihiją.” kuri aiškiai skirtų 
Sovietų valdomą sritį nuo

Meška su lokiu... 
Lietuvis žino tokią patar-

didesni sukrė-Gi_ *________ a_;__..... iKaioeu nmcriKai, jūg—
“Lietuva. Latvija ir Esti-

tuilaris vadaS.” FaktliJaSiS gVVenti 
fašistų vadas esąs Farinacci. timą. O Mussolinis da buvo

ciai jau nepasitiki u saumyiis, galio? ii garbes ,-a yj*a neatskiros sovietu Ru- ‘Meška su lokiu, abudu 
bumais. Nes kai jieškotojas. Netekęs jų. jis :gįjos dalys.” ' tokiu.”

neteko ir vilties, pasidarė jeį fcįaurė turėtų ra?us, Ji labai tinka nacių ir bol- 
religinis fanatikas. iiharivt,,' Bet ševikų diktatūroms pavaiz-

naci

SS?SLTSmsaUl?ŠE<Mu-.ini ’̂ savo
SLA viršininkais siuos as-

Beje. Mussolinio duktė 
Edna tain pat nesveika. Ji 
džiovininkė ir laukianti kū
dikio. Dabar ji gyvenanti! 

Venecijoje Šveicarijoje. G. D.

visą svietą išbadytų! __
Maskvos žurnalas viso labo duoti. Kaip jau žinote. Sta- 
yra tik Stalino birbynė ir jo b-no gengsteriai nužudė du

Imenis:
Prezidento pareigoms, t 

į adv. F. J. Bagočių.
Vicepr.. Povilą Dargi. 
Sekr., Viniką.
Ižd., adv. K. Kūgį.
Iždo glob., Mockų ir p-lę 

| Mikužiutę.
K vot.. Dr. Biežį.
Mes manom, kad tai yra 

I ’abai geras pasirinkimas, 
res tinkamesnių žmonių Su- 

lenkų tvarkomos teritorijos. I '-ivienijimui tvarkyti, turbut.
Šita “demarkacinė linija” I nerastume, 
turi eiti į rytus nuo Curzono 
Linijos, taip kad Vilnius ii 
Lvovas Imtų palikti lenkų 
tvarkomoj teritorijoj

Maskva šitą lenkų val
džios pasiūlymą atmetė. Ji 
primygtinai reikalauja kad 
lenkai priimtų dvi sąlygas.
Kurios yra tokios:

^.’Cur'zono Linija turi but 
priimta kaip tikroji Lenki
jos lytų siena.

2. Lėn kijos valdžia turi 
pašalinti iš savo kabineto 
kai kurduos ministerius, ku 
riuos Maskva laiko savo 

' .^riėšąis: Į jų vietas turi but 
e /J^fdttįjkiti lenkai iš Didžio

sios Britanijos ir Amerikos.
Iš Šitų pertrakcijų aiškiai 

• matosi, kad lenku valdžia 
nemano Vilniaus išsižadėti.
Ji Ha neatgavo savo Vardu
vos, o jau reikalauja, kad 
jai butų atiduota Lietuvos 
sostinė.

Kibdami prie Vilniau? 
lenkų patriotai argumentuo
ja* kad Vilniaus krašto gv- 

• ventojų dauguma vartoja 
lenkų kalbą, todėl jie yra 

. ųlenkai.
Bet tai neišlaiko kritikos. Į 

Štai, Airijos gyventojai visi 
kalba angliškai, tačiau nie
kas ių anglais nevadina.
Taip pat vra ir su Vilniaus 
krašto lietuviais: nors jie 
kalba lenkiškai (ne visi),

u

SMETONA PAŠALINTAS 
IŠ KATALIKIŠKŲ KA

PINIŲ?
Taip rašo bolševikų “Lai

svė” 4-5-tame savo numery. 
Jos redakcija sako:

“Jo palaikai buvo motasi 
Įkišti Į Tautines Arlingtono 
kapines Washingtone- Bet iš 
ten Smetonos .šalininkai gauna 
atsakymą: Nepriimsime:

“Tuomet Smetonos palaikus 
Įkiša Į katalikų kapines. Tūli 
lietuviški kunigai apstato Sme
toną angelais, ir nuveda ji 
prie ‘Dievo sosto’ Į dangų!...

“Deja. vos praėjus mėnesiui 
laiko, kaip tie patys katalikai i 
nutaria, kad. nors Smetonos , 
dusia gal: buti prie ‘Dievo Ka
raliaus* sosto, tačiau jo palai
kams katalikiškose kapinėse 
vietos nėra ”

Gaila, kad “Laisvės” re-Į 
dakcija negalėjo šito dalyko 
atpasakoti rimčiau. Išrodo, 
lyg neblaivo proto plepalas.

TURKAI KRITIKUOJA 
RUSUS.

Turkijos dienraštis “Is 
tambul” kritikuoja Maskvą, 
kuri nori Lenkijos žemių, 
siūlydama lenkams už tai 
pasiimti Vokietijos žemių. 
Tas reikštų neišvengiamą 
lenkų-vokiečių karą, sako 
turkai.

r.;mus

Ar žinote kiek žvaigždžių turi 
Telefono Kompanijos 

Tarnybos Vėliava?
Daugiau kaip 1600 . . psr 1300 jų yra vyrams. Iš kiek
vienų šešių telefonistų, vienas yra uniformoj.

Lenkijos socialistu, Erlichą 
ir Alterį. Tą patį daro ir Hit
lerio gengsteriai. Jie irgi 
nužudė du Lenkijos socia
listu — Niedzialkovskį ir 
Žimieckį.

Republikonų par tijos Komunistai sako, kad so- 
i “maištininkas” ir “Vieno cialistai tarnauja naciams, 
Pasaulio” autorius, Wendell todėl juos reikia galabinti. 
Willkie, pasuko gaires. Vi- Bet naciai taip pat galabija 
są laiką pozavęs kaip libe- socialistus ir sako. kad jie 
ralas, jis staiga užakcen- tarnauja komunistams.

, tavo:
“Naujoji Dalvba užmuša 

žmogaus iniciatyvą,” ji ne
gera.

Išrodo, kad tai gudrus pa
sakymas. bet taip nėra. Jis 
rodo, kad republikonų Vil
kas pabluko uodegą: norė
damas įtikti reakcinių re
publikonų blokui, jis ėmė 
kalbėti už senąją dalybą, ]/į'u’
Hooverio “viešbučius.”

Matote. Wendell Willkie 
vėl nori kandidatuoti prezi
dento vietai. Jam reikia tai- Sidney Hillman yra dide- 
kos. lės organizacijos vadas. A-

Kurie esate pasiryžę už ji malgameitų unijos. Bet kar- 
balsuoti. jei Willkie bus no- tu jis yra labai navatnas 
minuotas — skubinkitės iš- žmogus—ūpo spekuliantas, 
pildyti aplikacijas į Hoove- . Savo karjerą Hillman 
rio “viešbučius.” pradėjo kaip socialistas.

Willkie bandė skristi kai p Mar. teko jį pažinti, kartu su 
liberalizmo sakalas, bet nu- juo kalbėti. Būdavo. įsivaiz- 
tupė kaip Amerikos atžaga- duos koki planą—ir jau turi 

visą socializmą.”

niekas čia nepaiso.
Tam žurnalui geriau tik

tu šitoks vaidas: “čiomasot- 
nikų gazeta.”

Vilkas bruka uodegą.

Abeji yra pirmo sorto 
melagiai. Bet komunistai da 
sako, kad naciai esą besti
jos—kaip tuomet vadinti 
nacių konkurentus komunis- 
tus-bolševikus?

Mes neskolinsime komu
nistų epiteto, nes turime gra
žų ir lietuviška pasakymą: 
“meška su lokiu, abudu to- 

- galvariezai!
Navatms žmogus, tas 

Hillman.

Jus galit padėti mums palaikyti gerą 
kol tie vyrai yra išėję.

telefono veikimą

Žiūrėkit, k^d jūsų tebfono šniūras nebūtų susisukęs. 
Bukit atsargus, kad nenunešti telefono žemėn ir kad ns- 
sušl&Finti. Neleiskit vaikams vartoti telefono be rei
kalo.

NEVV ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY
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reivių vabalas.
Zyliojanti Detroito panelė.

Detroite gyvena panelė 
Stela Masytė. Jos pape yra 
“ščyras bolševikas” ir savo 
dukrelę mokino visų “leni
nizmo tezių.”

Ir ši pasidarė tikrai lanks
ti—antroji Bimbos “demo
kratų” kopija. Chicagos 
“Vilnis” ir Brooklyno “Lais
vė”

Dabar Hillman jau seny
vas žmogus, bet pas jį ūpo 
nestoka. Kartą jis simpati
zavo bolševikų režimui ir 
Rusi joje kui ė “kriaučių tin
stą.” Nepavyko ir nutilo. 
Šiandien jis ir vėl “atšilo,” 
nes rusų armijoms sekasi. 
Hillman jau kviečia į talką 
komunistus ir jų bendrake
leivius, “daryti tvarką” A-paskelbė Masytės mani- m ’ D į* partiioie 

a. Ji kandidatuoja SLA me,lkos ,,arh0 ^rujojefestą.
sekretoriaus vietai ir baži- Išrodo, kad naujasis HiH- 
jasi: mano eksperimentas baigsis

“Prie jokios politinės par- tai’' pat. kaip ir jo “kriaučių 
tijos ar grupės nepriklausau, Pustas.” Atsiranda vis dau- 
ii jeigu bučiau išrinkta, man giau unijų, kurios Hillmano 
rūpės tik SLA narių gero- užmačioms nepritaria, 
vė...” St. Strazdas.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Lietuvių laisvamanių veikla, timtauėiai pradėjo rengti 

Trisdešimts metų tam at- balius ir kitokias pramogas, 
gal tarp lietuvių buvo stip- Girdėjau, kad ir laisva- 
ius progresyvis veikimas, maniai pas jį gavo Lietuvių
Nebuvo nei vieno baliaus. Audito* ijos svetainę. Cher- 
šokių ar kitokio parengimo, rauskas pareiškęs: “Kam Į 
kad nebūtų buvę pasakyta ta svetainė turi buti tuščia? i 
pritaikinta prakalba, mono- Nežiūrint kiek naudos bus, ; 
logas, eilės ar kokia dainelė ale bus. todėl svetainė turi 
sudainuota. Deja, šiandien būti išrandavota. Aš nepa- 
to nėra. Priežastis ta, kad vydžiu, kad draugija turėtų 
politikieriai užėmė “vado- gerą pasisekimą. Jeigu 
vaujamą” rolę. Jiems rupė- draugijai sekasi, aš jausiuo- 
jo tas. kiek gali pasinaudoti si užganėdintas, kad galė- 
ypatiškai, kiek bus finansi jau prisidėti prie lietuvių 
nės naudos. progresyvio judėjimo...”

.. ,. ,.x., ... , Chicagoje buvo tiktai du
Nore tie politikieriai sude- betuvįa^ pas kuriuos musų 

moralizavo lietuvių veiklą gocįalistai ir laisvamaniai 
Chicagoje. tačiaus lietuvių galėdavo rengti prakalbas 
veikla yra. Veiklesni lietu- g. balius Tai bux!o Melda. 
viai pradėjo tverti-orgam-
zuoti įvaiiių parapijų drau 
gijas. Reikia pabrėžti, kad 
tūlos jų yra gana stipt ios fi- ]a£;amamai
nan sis kai. Jos laiko susinn- gautj svetainių nei prakal
amus ir po susirinkimų tu- bcm^ nei koncertams. Ta
ri kokių nors pramogų, ge- ^;au be gavo pas Meldaži ir 
ria alų. pasišnekučiuoja ir Chemauską. Tie žmoniu 
taip toliau Tačiaus prakil ,aisvės pionieriai nepais<į 
nesmo veikimo pas juos ne- kunigų g1.umojimo. 
simatyti. Jei kas nors rašyS Chica-

Nore parapnine> oraugi- lietuviu istoriją, nėra
los turi nemaža kapitalo. abejonės< kad Meldažis ir 
bet tas jų kapitalas guli n Chemauskas bus įrašyti į 
jokios naudos neatneša Ge- laisvėg kovotojų eiles, k^ 
nau butų, kad tokios drau- }jion;e»iai, kurie atidarė du- 
gijos padarytų tarpusavi su- ri? laisvės lieškotojams.

Amerikiečiai Puola Los Negros Salų Kaip Pittsburgho Lietuviai Minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės Šventę.

sivienijimą ir įsteigtų kultū
ros centrą. Turėtų nuosavus 
kambarius, kuriuose galėtų 
užlaikyti savo knygyną 
laikraščius.

Lietuviai laisvamaniai, ijetuvju katalikų kunigu? 
matydami tarp lietuvių toki cieeroje lietuviai kalbėto- 
paknkimą, įkūrė Laasvamą- «aj buvo areštuojami, 
nių Draugiją. Ši draugija Kova su Romos trusto 
žada kas sestadien^Lietuvių agentais daėjo ikį to, kad 
Auaitonlojč rengti įjantrs. ia{SVamaniams kitokios išei- 
Pelnas skinamas knvgu lei- nebuvo, kaip tik kreiptis 
dimui ir atidai ymui lietuvių • teismą. Lietuviai laisvama- 
knygvmo. Patyrimas rodo. r,;aĮ gavo “injunetion” prieš 
iog žmonės non skaityti cicero miesto valdžią. Tas 

įvyko 1917 metais ir tas 
“iniunetion” tebėra galioje 
d a ir šiandien.

Chicagos Patriotas.

knygas, bet jų negauna.
Lietuvių Laisvamanių Dr 

ja yra paėmusi Lietuvių A i 
ditorijos svetainę ant visų
metu. Chicagos progresyviai --------------
lietuviai turėtų lankyti jos SMETONININKU UŽMA-
parengimus, prisidėti prie 
veiklos. Ateityje ji gali at
nešti daug naudos progresy
viam lietuvių judėjimui.

Keli parengimai jau buvo
ir matyti, kad bus galima šį Kiyžiaus ir Karo Pergalės 
darbą išvystyti. Patilta, kad Komitetas išlaikė savo gar- 
daugiausia žmonės kalba bę. Philadelphijos smetonL 
apie tai. kada laisvamaniai ninkai, diriguojant Cleve- 
išleis knygų. Knygų leidi- ]ando Karpiukui, Chicagos 
mo klausimu daugiausia in Oliui ir kitiems, kovo 5 d. 
teresuojasi moteiys. Tai yra suruošė masini mitingą. Pas- 
geras ženklas. chal. Žadeika’, Žemaitis ir

Chicagos lietuviai turėtų da keli fašistuojanti vyru- 
prisidėti prie laisvamanių kai pasidarė plakatus garei- 
veikimo. Kiekvienas progre- rimui to mitingo ir padėjo 
syvis lietuvis turi nusistatv- toki rengėju vardą: “Rau
ti, kad reikia prisidėti prie donojo Kryžiaus ir Karo 
veiklos. Tuomet darbas bus Pergalės Komitetas.”

Tai buvo pasisavinimas 
vardo tos organizacijos, ku
li neturi nieko bendro su 
smętonininkais.

Kovo 2 d. įvyko Raudo
nojo Kryžiaus ir Karo Per
galės Komiteto mėnesinis

gerai atliktas, bus naudos 
mums ir visuomenei.

Jau verčiama į lietuvių 
kalbą Ingersolio pagarsėju
si prakalba: “Vyro. mo
ters ir kūdikio laisvė.” Bet 
toks didelis darbas reikalau
ja paramos. Juo daugiau lie- posėdis. Jame buvo iškeltas 
tuvių lankysis į laisvamanių toks klausimas: “Kas sutei- 
parengimus, tuo greičiau kė teise naudotis musų orga- 
bus galima sukelti kapitalo, rdzacijos vardu?” Ryšium 
greičiau išleisime minėtą PU tuo kilo karstos diskusi- 
veikalą. ios. Pasirodė, kad šito kal-

Lietuviu Auditoriia išsiki- tininkai vra Paschal. Žadei- 
vinkliojo iš bėdų. ka ir Žemaitis. Nutarta per- 

Tą darbą atliko Jurgis sergėt komiteto narius, kad 
Chemauskas, kuris via pa- jei ir ateityje jie šitaip pa
garsėjęs savo daržais, ku- darys, be’ iokio klausimo 
riuose lietuviai rengdavo iš bus prašalinti iš komiteto, 
važiavimus-piknikus. Beje, Paschal net keliais

Reikia pasakyti, kad Jur- atvejais davė siūlymą, kad 
gis Chemauskas vra tikras Raudonojo Kryžiaus ir Ka- 
biznio magikas. Jeiaru kas r o Pergalės Komitetas prisi- 
biznio neišvaro, atsišaukia dėtu nrie smetoninės Lietu 
pas Chemauska. Jisai tuoj vai Vaduoti Sąjungos ir kad 
dalykus sutvarko ir biznis užgirtų smetonininku ruo- 
eina kaip ant mielių. šiamą masinį mitingą. Visa

Taip buvo ir su Lietuvių eilė ’ delegatu nurodinėjo, 
Auditoriia. Ją spaudė viso- kad toji jų sąjunga susideda 
kios bėdos. Bet kaip tik tik iš pavienių asmenų ir 
Chernauskas paėmė biznį kad jie tęsia Smetonos fašis- 
vesti, Auditorijoj net sve- tinę politiką. Nei jie turi ma-

žis (jau miręs) ir Chernaus- 
kas—gyvas. Pinu trisde
šimties metų socialistai ir 

negalėdavo

Reikia žinoti, kad lietu
viai laisvamaniai turėjo di
delių ir sunkių kovų su vie- 

n tos kunigija. Kas nepamena 
laisvamaniu kovos su Cicero

ČIOS PHILADELPHIJOJ. 
Pasisavino svetimos organi

zacijos vardą s^vam 
mitingui.

Philadelphijos Raudonojo

Šis vaizdelis parodo amerikiečius, kurie išlipę is laivu į Los Negros sala. bėga jos gilumon 
ir šturmuoja japonų pozicij as.

šių pasitikėjimo, nei organi
zacijų atstovybės.

Nutarta nieko bendro ne
turėti su ta jų sąjunga, bet 
tęsti savo pradėtą darbą— 
Raudonojo Kryžiaus ir Ka
io Pergalės vajų.

Korespondentas.

BRANCH, MICH.
Mirė S. Dovidauskas; 

farmerių žiema.
Vasario 29 d. Pauline 

Stems ligoninėje mirė šios 
kolonijos lietuvis ir ilgame
tis “Keleivio” skaitytojas, 
Stasys Dovidauskas. Mirė 
po sunkios operacijos, su
laukęs 68 mėtų amžiaus.

f šią šalį Dovidauskas at
vyko berods 1902 metais. 
Paėjo iš Viekšnių miesto, 
Šiaulių apskrityje.

Velionis buvo palaidotas 
kovo 3 d. Susirinko didelis 
būrys draugų ir pažystamų, 
ir tuo suteikė paskutini pa
tarnavimą.

Dideliam nubudime liko 
žmona Barbora Dovidaus- 
kienė, po tėvais Paulauskai
tė. taipgi duktė Ona ir anū
kė, Dorothy Williams.

Beje, pirm kiek laiko Do 
vidauskų šeimoje buvo kita 
nelaimė. Staiga mirė jų su
nus Vincas. 39 metų am 
žiaus. Tai skaudžios ir bud 
nos dienos likusiai šeimai. 
Reiškiu jai nuoširdžios 
užuojautos žodį, o velioniu’ 
tegul buna lengva šios šalie? 
žemė.

Mes, Michigano farme 
riai, esame labai nustebint4 
šia žiema. Nešalta ir sniege 
visai nedaug turėjome.

Žiemos metu ir farme 
riams yra progos važiuoti : 
fabrikus ir uždarbiauti. Far 
mėliams leidžia dirbti iki 
balandžio pirmos, ka^a pri
sideda žemės ūkio darbai. 
Jaunesni ir stipresni vyrai 
tuo budu važiuoja į miestų 

į fabrikus ir ten uždarbiauja.
' Ryšium su tuo uždarbia
vimu turėjom vieną keistą 
atsitikimą. Senyvas lietuvis 
69 metų amžiaus, taipgi pa 
noro važiuoti į miestą. Mat 
jis savo farmos neturėjo ir 
dirbo pas kitus farmenus. 
Kartą apie tai pasisakė 
draugui. Anas juokais tarė: 
tu nevažiuok dirbti i fabri
ką, ba šimet mirei... Seniu
kas lyg ir įsižeidė, bet pasa
kė. kad jis gerai jaučiasi ir 
važiuos į miestą.

Kaip sakė, taip ir pabarė. 
Nuvažiavo į miestą ir gavo 
darbą — viskas jam gerai 
sekėsi ir apie mirtį nei ne
galvojo. Bet vieną dieną, 
baigęs savo šiftą. jis priėjo 
prie laikrodžio kad užrekor 
duoti savo kortą. Užrekor- 
davo ir vietoje krito negy
vas.

Mirusio vardas — Jonas 
Petraitis, gimęs Suvalkijoj.

Bendrai imant, pas mus 
vis daugiau žmonių miršta. 
Be Petraičio da mirė 66 me
tų vietos daktaras ir vienas 
graborius. Peter Spurgis.

WEST HANOVER, MASS.
Nėra žiRių iš šios kolonijas.

“Keleivyje” nematyt ži
nių iš šios kolonijos. Tiesa, 
čia ir lietuvių nėra daug. bei 
jie veikia, kiek iaikas ir ap
linkybės leidžia.

Man teko aplankyti šią 
koloniją. Mačiau gražią lie
tuvių kliubo salę. Nors lietu
vių ir nedaug, bet jie Įsitaisė 
gražų kliubą. Už" tą reikia 
duoti kreditą p. Rubekui. 
Jis ir protingi komiteto vy
rai viską gražiai veda ir turi 
pasisekimą. Į komitetą Įeina 
Klimas Navickas, Juozas 
Gasiunas ir P. Žadeikis. Už
laikydami savo gražų kliu
bą. jie kartu rūpinasi, kad 
musų šalis karą laimėtų, 
perka karo paskolos bonus 
ir kitaip darbuojasi.

Šioje kolonijoje randasi 
nemažai karo pramonių, 
dirba visi ir gauna geras al
gas. A. Gulben.

NORVVOOD, MASS. 
Aukcs Amerikos Lietuvių 

Tapybai.
Vasario 27 d. Amerikos 

Lietuvių Piliečių Bendrovė 
surengė Lietuvos nepriklau 
somybės 26 metų paminėji- 
ną. Buvo įenkamos aukos 
kovai už r.:. /Įklausomą I.i ■ 
tuvą, kurios skirta Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

Po vienų dolerį aukojo:, 
Mainionis, J. Trasas. J. Va-i 
dliauskienė. J. Bložis, F. 
Armukevičia. F. Bložis. Mu 
leris, J. !)ixon, A. K. Ne-, 
viackas, J. Pečiulis. J. Ver 
seckas. J. Pakarklis. J. Pė- 

- ža, S. Balrarich. P. Plurenu- ■ 
vich, P. Stonis. B. Stonis, K. 
Naujokaitis Mr. Jacals, S. 
Vasiliauskas F. Ui bonas, 
P. Kručas: po 50 centu au 
kojo: Frank M. Dulkis. J.j 
Tišdavinis. L. Svkes, -J. Ere- 
zelis r. Miliauskas. J. Shin 
dei, P. Vėtą S. Mainionis į 
L. Petrakier-', S. Aliukonisj 
ir E. Vizgirdas. Smulkių au-! 

i kų surinkta S8.40. Viso kar-: 
tu surinkta >27.40. Aukos' 
oasiųsta A ■ -rikos Lietuviui 
Tarybos sekretoriui Dr. P. i 

i Grigaičiui.
Jei kurių vardai ar pavar 

dės ne tai: užrašyta, kaip 
turėtu būti. aukotojai teik
sis užtai atleisti..Nebuvo ga 
limvbės viską tiksliai užra 
syti. J- Pėža.

- - — »
Pirkit Karo llondsim Ir Stam 

pas. Kas savaitę įdėkit į juos
nemažiau k«»P 
uždarbio dalį

dešimtą savo

LINDEN, N. J.
Policijos leitenantas Juozas 
Gumauskas išeina pensijon.

Žemiau yra paduota Lin- 
deno miesto policijos leite
nanto Juozo Gumausko at
vaizdas. Nuo balandžio 1 d. 
Gumauskas jau pasitraukia 
iš policijos tarnybos ir išei
na į pensiją, kurios jis vra 
pilnai užsitarnavęs. Ji my
lėjo ne tiktai visas policijos 
departamentas, bet ir Lin 
deno gyventojai, nes jis yra 
pažangus vyras, ilgametis 
“Keleivio” skaitytojas ir ge
ras darbo žmonių draugas. 
Laikę streikų, iis visados 
užjausdavo daibininkų pu
sei.

Leit. Juozas Gumauskas.

Gumauskas atvyko Ame
rikon 1907 metais, būdamas 
21 metų amžiaus vaikinas. 
Jis gimė ir augo Lietuvoje, 
Mariampolės apskrity. Pil
niu kaime. Pradinę mokyk 
lą lankė Daukšuose.

Apsigyvenęs Lindene. 
musu Juozas tapo policijan- 
tu ir šitoj tarnyboj pakilo iki 
leitenanto. Dabar jis yra 58 
metų amžiaus, taigi di ne 
senas žmogus, bet dėl pašli
jusios sveikatos padavė ap
likaciją, kad jį atleistų iš 
tarnybos. Miesto vyriausy
bė sutiko ir paskyrė Gumai- 
skui pensiją.

Pasitraukęs iš tarnybos, 
Gumauskas apsigyvens Lau 
reltone, kur prie Materle- 
conk upės jis turi patogų 
namelį.

Linkime draugui Gumai’- 
skui geros sveikatos!

Kaimynas.

Senatorius Davis pasakė 
įspudingų kalbą, pasižadė
damas ginti Lietuvos rei
kalus Senate; ragino lietu
vius nenustoti vilties; pa
reikšta ištikimybė Ameri
kos vėliavai ir saliutuota

Lietuvos vėliava. Aukų 
sudėta $235.88.

Vasario 13 d. Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviai skait
lingai susirinko i Lietuvių 
Piliečių svetainę, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovy
bėj, ir įspūdingai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 26 metų sukak
ti.

- Buvo skelbiama, kad pro
grama prasidės 3-čią valan 
dą popiet, tačiau publika 
pradėjo rinktis apie 2-rą va
landą. ypač iš tolimesnių 
apylinkių. O iau apie 3-čią 
valanda didžiulė Piliečių 
svetainė buvo pilna netik 
sėdinčiu,. bet ir pasieniais 
stovinčiu žmonių.

Programą atidaro J. A. 
Ncrris. Lietuviu Piliečių 
Draugijos pirmininkas, pa
sakydamas atitinkama įžan
gos žodi. Policijos ir ugnia
gesių benui gro jant, publi
ka sugiedojo Amerikos him
ną. Lietuvos himną sugiedo
ta vadovaujant Maironies 
Choiui.

Toliau programai vesti 
Noi ris pakvietė Pittsburgho 
lietuviu veikėia Povilą Dar
ai. kuris padarė gražia Įžan
ga ir pakvietė Maironies 
Cbcra padainuoti. Choras 
s' dainavo keliatą dainų. 
Uos dienos nuotaikai pritai- 
kvtu.
Ištikimybė Amerikos vėlia

vai ir Lietuvos vėliavos 
r.asrcrbimas.

B?iguc Chorui savo dainų 
r'ogramą. p. Dargis nakvie- 

scenon kalbėtojus ir gar
bes svečius — senatorių Da-
visa. Pittsburgho miesto at 
stovą pulkininką George E. 
A. Fairlev. kun. Joną Mišių, 
“Lietuviu žinių” redaktorių 
P. Frbaliauską ir Amerikos 
' ietuvių Tarybos narį Juozą 
Stiboną. Po to paprašė pul
kininke Fairlev vadovauti 
pareiškiant Amerikos vėlia
vai ištikimybe (pledge of 
aHesienceri. Visa publika 
atsistojo ir balsiai pareiškė 
Amerikos žvaigždėtai vėlia
vai ištikimybę. Publika jau 
buvo susėdus, kaip pulkinin
kas Fairiey pažvelgė i antrą 
steičiaus puse. kur buvo Lie
tuvos trispalvė vėliava su 
juodu kaspinu, kaipo gedu
lo ženklu, ir sako: “šita yra 
I.Ėtuvos vėliava; ištikimy
bės ir garbės atžvilgiu ji vra 
lygi Amerikos vėliavai— 
saliutuoiame ir šia (Lietu 
vos) vėliavą!” Fairiey pa
kviečia visus atsistoti ir kar
tu .-u juo saliutuoti Lietuvos 
vėlisvą, ką publika ir pada
lo.

Šis jaudinantis momentas 
buvo nelauktas ir publikoje 
’is nadaiė gilu įspūdi. Pasi

ATŠAUKĖ SUVAR
ŽYMUS.

Naujoji Argentinos vv 
riausybė buvo uždraudus 
priimti ir perduoti Associa
ted Press žinių agentūros 
pranešimus. Tas suvaržy
mas jau atšauktas.

Senatorius Davis savo 
kalboje ragino Amerikos 
lietuvius nenustoti vilties 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės ir nenustoti kovojus. Ko
vą reikia tęsti, nepaisant vi
sokių kliūčių. Pasižadėjo ir 
jis padėti. Kaipo užsienio 
reikalų Senato Komisijos 
naiys, jisai darysiąs viską, 
kas tik bus galima, kad Lie
tuvai butų grąžinta laisvė ir 
nepriklausomybė. “Jei Lie
tuvos klausimas pasieks Se
natą, galit pasitikėti mani
mi; aš stosiu už atstatymą 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos” — pareiškė sena
torius Davis.

Tai jau antras atsitiki
mas, kad Pittsburgho lietu
vių viešuose susirinkimuose 
senatoriai ir kongresmanai 
pasižada ginti Lietuvos rei
kalus. Kiek hiko atgal vie
šame lietuvių susirinkime 
kongresmanas Scanlon irgi 
davė pasižadėjimą ginti 
Lietuvos reikalus.

Kitų kalbos ir meno pro
grama.

Po senatoriaus Daviso, 
kalbėio kun. J. Misius. Jis 
kalbėjo labai jausmingai ir 
gyvai, ragindamas lietuvius 
prie vienybės ir dirbti už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Muzikos programos dalį 
pildė policijos ir ugniagesių 
benas, susidedąs iš apie 40 
muzikantų. Tas benas buvo 
tiki a pažiba. Net senatorius 
Davis gėrėjosi beno muzika, 
lietuvaitėmis šokėjomis ir 
Maiionio Choro dainomis.

Antruoju iš lietuvių kai-
UUVU JUITTtUVių

nių” redaktorius S. Gaba- 
liauskas. Jis Pittsburgho lie
tuviams jau yra žinomas 
kaip geras ir nuoširdus žmo
gus ir kalbėtojas.

Jis vaizdžiai apibudino 
kovas už Lietuvos nepri
klausomybę po pirmojo pa
saulinio karo, ir pareiškė 
vilties, kad Lietuvos gyven
tojai, paragavę laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo, nie
kados nepasiduos jokiai 
svetimai okupacijai.

Juozas Stilsonas buvo pa
skutiniuoju kalbėtoju. Ir, 
įeikia pasakyti, kaipo kal
bėtojas, jis labai gerai užsi
rekomendavo. Gal but tik 
patiems dešiniesiems ir kai
riesiems jis nepatiko, kada 
nurodė jų neišmintingus va- 
dizmo siekimus. Stilsono 
kalba publikai geriausia pa
tiko.

Rezoliucijos.
Buvo priimtos lietuvių ir 

langių kalbomis dvi rezoliu
cijos. Anglų rezoliuciją per- 
j skaitė J. A. Norris, o lietu- 
Įvių—S. Gabaliauskas. Abi
dvi rezoliucijos priimtos 
publikos atsistojimu. Sako
ma. kad ir bolševikai balsa
vę už rezoliucijas. Tur but 

į jie nedrvso balsuoti prieš.
Vienas geras lietuvis pa- 

isakoja, kad šalia jo sėdėjęs 
vienas bolševikas ir. kada 
visi stojo už rezoliucijos pri
ėmimą. bolševikas irgi atsi
stojęs...

Buvo pakviesta tarti ke
liatą žodžių ir Mrs. B. Piva- 
ronienė, kaino karu pasko
los bonų paidavinėjimo ve- 
dėia. ir šiose prakalbose ji. 
ka tu su kitomis lietuvėmis, 
sėkmingai platino bonus.

Mrs. Pivaronienė savo 
tiumnoje kalboj? ragino 
Pittsburgho lietuvius pirkti 
karo paskolos bulius, kiek 
kas išgali. Be to, ji pasakė, 
kad Pittsburgho lietuviai 
karo paskolos bonų pirkime 
tam kitų tautinių grupiu už
ima tikrai garbingą vietą.

Tuo ir pasibaigė iškilmių 
programa.

S Bak^na*.

rodę. kari šios šalies parei
gūnai geibia ir savo šalies 
vė lav” ir moka pagerbti ki 
tos šalies vėliavą. Diktatūrų 
valdomose šalyse tokios to- 
kranciios nėra. Net ir musų 
lietuviški diktatui os garbiu 
to’ai, kur tik yr.i įsikalėję 
(lietuviškuose kliubuosė) 

senai išmetė Lietuvos vėlih- 
vą.

Senatoriaus Davis o kalba.
Senatorius James J. Davis 

buvo specialiai atvykęs iš 
Washingtono dalyvauti I.ie- 
l uvos Neoriklausamvbės 
šventėje kaitų su Pittsbur- 
oho lietuviais. Publika ne
tik k?r9aj jam ploio. bet ir 
rtsistoio kad pagerbti ta ži>’- 
irų Lietuvos ir lietuvių drau
gą Senate
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S. L. A. Rinkimams Prasidėjus
DEMOKRATINIŲ SLA J. Viniką, iždininką adv. kad ir toliau ves teisingai. 

NARIŲ KOMITETO K. P. Gugj, iždo globėjus E. Žemaitis.
VIEŠAS ŽODIS. Vikvžiutę ir S. Mockų, ir P. S.—Bet kas tenai sėdi 

SLA Pildomosios Tary- <j«'ktarą kvotėją Dr. S. Bin- “Tėvynės” ofise, kad “Tė- 
bos nominacijų rezultatai . vynės adresai išdavinėjami
jau paskelbti. Pirmas vietas, Už šiuos kandidatus bat- ar pardavinėjami visokiems

• kaip ir buvo tikėtasi, nomi- s; vo didžiuma SLA narių m politikieriams? Kas nors tu
nacijose laimėjo visi senieji nominacijose. Reiškia, jie h tų būti už tai atsakomin- 
SLA Pildomosios Tarybos veiti pasitikėjimo, 
nariai: F. J. Bagočius, * D r. Demokratinių SLA narių
M. J. Vinikas. K. P. G ūgis, Komitetas:

gas. Ž.

DAUGYBĖ SULLIVANU.

Mokina Suimtą Vokietį
.........77'

E. Mikužiutė, S. Mockus n*
P r. S. Biežis. išskyrus tik 
vice- prezidentą J. K. Ma- 
žukną.

Matyt. Mažukna neteko 
SLA narių pasitikėjimo dėl
to, kad paskutiniais laikais
nesiderino su didžiumos* VILKAI AVIES KAILY. 
SLA nariu nusistatvmu rnu-Į .... , ,
su senosios tėvynės gelbėji1, kaz,n. ,k<>k>u tikslu man 
mo klausimais. ' i buvo priaustas lapele, kur

•taip vadinami patriotai 
Lietuvą okupavus Sovie- aiškina, už kokius kandida

tų armijai ir pastačius ten tus reikia, balsuoti i SLA 
bolševikų valdžią, SLA vice Pildomąją Tarybą, 
prezidentas J. K. Mažukna

Pirm. A. Vai norius, 
133 Moultrie st.. 
Pittsburgh, Pa.

Seki*. S. Bakanas, 
421 Forbes st., 
Bridgeville, Pa.

Ramiajam vandenyne 
operavo lėktuvų nešiotojas. 
Duota Įsakymas, kad lakū
nai kiltų oran— žvalgu pa
reigoms eiti. Beskraidant 
sugedo vieno lėktuvo moto
ras ir lakūnas turėjo leistis 
Į vandeni.

Už kiek laiko tą lakūną 
pastebėjo vienas karo lai
vas naikintuvas. Jis paimta 
ant denio ir nuvesta i dakta-. 
ro kabinetą. Daktaras pa
klausė ■

f

tą valdžią užgyrė, nors jis
nuo to ir gynėsi.

Kadangi SLA narių dau 
guma yra musų tautos pati i 
jotai. Susivienijimo kuopė

Turbūt nereikia nei aiš
kinti, kad tie samozvancai 

smetonininkai. Jie at
“Kokia

dė?”
tamstos pavar-

—Aiou, Maik!
—Labas, tėve! 

dėt?
—Žinai, vaike, kad aš ir 

užmigt negalėjau, kaip tu 
man pereitą syki pasakei, 
kad cudų ant svieto nėra. 
Net ir dabar baisu darosi, 
kaip pamislinu. kad tu visai 
nematai pono Dievo galy-* 
bės.

—O kur tėvas ją matei?
—V įsur i Ot, paimkime 

kad ir dabartinę vainą—ai 
metai, kaip Hitleris sunaiki- 
metai, kaip Hilens sunaiki
no ruskių armiją, o dabar 
ta armija vėl gyva. Taip pat 
ir su Hitlerio vaisku. Rus- 
kiai kasdien išmuša po šim
tą tūkstančių vokiečių, o vo 
kiečiai kaip gyvi. taip gyvi. 

ri-lia. prisikelia iš numi
• ••* O tu sakai, kad ste

buklų nėra!
—Čia, tėve, ne stebuklai.
—O kas?
—Melas.
— Ar tu sąkai. kad aš me

luoju?
—Ne tėvas meluoji, bet 

Hitu ris su Stalinu nebutu. 
dalykus skelbia.

—Na. tai kam jie tai} 
mulkina svietą?

— Kad palaikyti ūpą tarp 
r r viskiu ir kad pasigirt 
j lies rasauli.

—Gali būt, Maike. Aš at 
snr.cnu. kari ir Smeto 
davėsi, amžiną atilsi jo du 
Šiai. Rudavo, ant visu Lietu 
vos tvorų užrašyta: “Mes b 
Vjlruans nenurimsim!” ( 
kas iš to išėio? Prakišo neti' 
Vilnių, ale ir visą Lietuvą, i 
ant galo reikėjo nurimti. A 
ne mano teisybė?

—Iš dalies teisybė, iš da 
lies ne,

—O kur tas

Kai gir-
tautai vadovauti, tai visada 
galėtų duoti gerą rodą, jei 
gu aš koki misteiką padary- 
čiau. 0 jeigu man reikėtų 
vuodeguoio r,rako važiuo-O X

jant pas Smt toni< nę pirštis, 
tai tas nu as sutinka

yra
meta kone visą dabartinę 
deru kiūtinę Tarybą, o jos 
vieton kiša saviškius, visuo- ,

reme ir remia nepriklauso- menei nežinomus ir negirdė- daktaras. Ir da vienas! 
mos demokratinės Lietuvos tvs asmenis. Ir jie plepa. Paaiškėjo štai kas. Karo 

ati-tatv mą, tai negali tol?- Kad išrinkus tuos Įu plauko laivai i’-neliiėies leitenantą moti tų. kurie talkininkauja politikierius. SLA butu pa- ojlihana * ?
Paleckiui. \ įce prezidento gerintas.
vieton jie nominavo Povilą
Dargi. .. .. . .. .. ,.. nu nereikia jieškoti—jie pa-
Naujasis kandidatas Į SLA tys pasirodo. Taip ir čia.

vice prezidentus. Povilas Matyt, tie smetonininkai 
11 ’ ’ isuomenė jau

“Leitenantas John Sulli- 
van”— atsakė klausiamasis.

“Holiy smoke!” —.suriko
f”

Žmonės sako, neišmanė

pats turėjo Sulli 
varo vardą. Tokiu vardu jis 
luvo pavadintas pagerbi
mui penkių brolių Sulliva- 
nų, kurie žuvo kovose su ja- 
p< nais. Be to. tas pat laivas 
r - nai buvo išgelbėjęs da

Amerikietis, mokėdamas tru j.uti vokiškai, aiškina suimtam

Italijoj vokiečiui, kuris čia st ovi be kepurės, kaip jis priva

lo nelaisvėj užsilaikyti.

Kiek ir Už Kų Mokėsime Taksų?
Kongresas jau priėmė pa-—šeštą nuošimtį, o nuo 10 

pildomų mokesnių biiių. Ei iki 200 milionų pelno tik 5 
nant tuo j tatymu. federalė nuošimčius.
vyriausybe kasmet sukels Taigi, naujasis priedinio 
virš dviejų bilionų dolerių, mokesnio Įstatymas dail
iai bus vii š to, kas buv o ginusia apsunkins darbinin- 
gaunama iki šiol. kus ir vidurinės klasės žmo-

Musų skaitytojai jau žino. nes. Fabrikantai ir banki- 
kad priedinio mokesnio naš ninkai sumokės nedaug— 
ta visų piima guls ant bied- apie ketvirtą dalį iš virš 
nuomenės, paskui—ant vi-! dviejų bilionų. Taip yra dėl 
dūrinės klasės žmonių. Mo-jto, kad ir daibininkai ir vi- 
kės darbininkai, profesio : ominės klasės žmonės neor- 
nalai, krautuvėlių ir šiaip ganizroti, negali ir nemoka 
mažų Įstaigų savininkai, savo interesų ginti.

Šioje vietoje norime pa
kalbėti specifiškai, buten-.:! Lile mieste, Francuzijoje. 
už ką ir kiek reikės moke i yra pastatytas paminklas 
Daugiausia priedinio mok < balandžiu atminčiai pa-
nio bus surinkta Mat, pareito karo

skvmas? 
—Tai

ve.
—Maike,

SUOU

ra nesąmonės, te-

tu viską kriti 
. v . kad tu

“pairi1?)- kelis Sullivanus. Kai dakta- 
žmonėms ■ *■’! P* *itat\ta ii sis Sulliva- 

ziją ir mokęsis Lietuvos ir skriaudos. “Po ano karo jie nas, jis suriko:,“Holiy srr.o- 
Ameiikos universitetuose, buvo pristeigę visokiu b?nd- **’ da vienas.
Per penkiolika metų savo rovių ir korppi-aciju. kurio-e
gyvenime) Amerikoje, Povi- žlugo šimtai tūkstančio eln
ias Dargis visąjaiką nuošir- leriu musu žmonių pinigų, 
džiai dirbo susivienijimo Tai kaip tol us žmones gn-Tvveui Amerik Jeigu tu su,

-ekiu not* nutektum i Ra. gerovei, kaipo SLA Kontro- Irma rinkti d SLA Pildomąją 
5ėją, tai Stali .o se.’ lė neilgai lės koinisijos narys ir ilga- Tarybą .'

mėtis SLA 353 kuopos bm Ne. mes jų nennksinm. 
trečio apskričio pirminin- Mes pažystame vilkus avių 
kas. kailiuose. Visi susipratę

Toelėl mes patariam SLA SLA nariai "balsuos nž ele- 
naiiams balsuoti visą šitą mokratiškai nusiteik sius 
sąrašą: prezidentą F. J

:au šviert*-. Tau atsitiktų tas 
oats. kas Ti iri atsitiko. 
Ad beč •’ r lai-'!

— J aip, leve 
ikos bijosi, n 
ni jo darbus < ponentai ga 
etų parodj ti Rusijos žmo 
nėms jo klai k <. Tas galėtų 
padaryti jo di irai 
3et aš nest;g:,

tai i nas kri- 
kritikuoda-

eve. k i tikos • i 
au kriti; a ■
Ti gali tik padėti 
ipsišvii sti, Mo! 
įegalėtume nie 
eigų nebotu kritike 
•fi profesoriai 
:o padaryta -

K

Išgelbėtas laivyno 
rantas ant Suliivano 
susipažino da su 23
Suliivanals.

leitc-
Jaivo

kitais

BULGARAI PAVADUO
JA VOKIEČIUS.

ONA praneša, kad vokie
čiai pavedę dar tris Graiki
jos j revineijas bulgarams mokėta 1 doleri. 

Ba- senus save* viršininkus! kurie kontroliuoti: vokiečių armi- 
gočių, vice prezidentą Povi- teisingai vedė SLA reikalus ia ištraukiama iš tenai Itali
ją Dargi, sekretorių I)r. M. iki šiol. todėl galima tikėtis, jon prieš alijantus.

is voxi j geruti.
{■rėkiu, kurių daugiausia su- metu franeuzų armija nete- 
yartoja paprasta liaud .s. Į ;,0 20.000 kūrintų balandžių, 
štai už ką ir kiek turėsime; i urių pagaiba buvo palaiko- 
mokėti: ’ mas susisiekimas. Taigi

Už galioną degtines ia*j i<ms tas paminklas ir buvo 
šioj vyriausybė gaudavo G!; astatytas.
dolerius; dabar reikės mo- _________
keti 9 dolerius. i HEĮ t AKCIJOS

puybavkj alaus Tr.oke- • 
ta 37; dabar bus 38.

Gali'n i U nuoš. vyno J- Ajkrwichui. —Jungti- 
rnokėta 10 centų; dabar — pės Valstijos turi 48 štatas 
15 centų. Jei vynas tari virš ii 4 teritorijas, kurios vadi- 
21 ruoš. alkoholio, reikės ••'•‘‘'i: Alaska, Paeito Rico. 
mokėti 2 doleriu; iki šiol bĮli;>jnų Salos ir IIa\vaiių

.4 ’TC i ' įg Ji t
1

Salos. •'« iyr; prezidentas nu- 
Už elektrikines lemputes miršta ar dėl kokių nors kl

ibi Šiol mokė a -j nuošim
čiai: dabar 20 nuoš.

tų pnczascių n

alą. 
u, kod?l tu,* ' • O T 1.1ais;; Juk ■ 
i pake nkti. 
tau geriau 

Vykioj m**s
Ve i-mokth 

s. Dabar
moja ma

uro
ta. 2 .
usijfs, kr' 
litus, ir i- 
avo protu.

—Mali - 
si’ ia, ’ : ; 
tina".

—Vis I o 1

. i jas. o a- 
n pvk- 

• vedam dis 
ri’aiojam vieni 
p mes lavinami

mn šviestis ne- 
ir taip v

ne
—Tas “ne” yra tame, kad 

lietuviai nenurimo ir nenu 
rims. iki Lietuva bus laisva

—Tai tu vokuoji, kad 
Smetonos norai išsipildys?

— Kam čia tėvas Smeton;
’nio'i? Už Lietuvos laisvi 

kevojo ne jis, bet visa lietu 
vių tauta. Ir ta kova eis to 
iiau. Ji eis tol. kol lietuvia 
nepasieks savo tikslo.

—Veidiminut, Maike! Čia 
ir aš turiu savo žodį pasaky 
t i. Tu turi žinot, kad be ge 
ro gere* olo musu tauta nie
ko nenadarys. Taigi čia kaio 
tik* geras čenčius man atsi
stot i Smetonos pleisą. Ži I Karo departamentas pa
nai. aš tau pasakysiu da vie I rkelbė natrią sąrašą be ži
rą naujieną. Vienas mano I nios dingusių kareivių. Tarp 
frontas atsiuntė man 3 dole I ų randame du lietuviu 
lins ant. snapso ir perša ma’ I ^aržentą Albertą Paplauską 
Smetonienę. Sako. ji nešpet l’š Methueno, ir saržentą 
ra leidė, prie to da turi gerą I Tuozą Muriną iš Easthamp- 
ekspyrens. žino kaip reikia .ono

žinai, tėve. Pa
eita sykį man 
auiv vra buvęs 

t anas. O iš tik
ti ’u tt - i<> tvano nebuvo, nes 
ai r/v: bu s daiktas.

- . nie tai mes pa
ii o’- ką syki. Dabar
r; r r?" ’ • < it Į vieną pleisą.

E”C i 2 PABRANGS.
I , !. - ; k inistracija pra- 

’eša. ' ad vuo balandžio 1 
rieras d 'jinai bus uždėti 

i ; i i. Už galioną
'00 “pvcęf* degtinės val- 
ižia iirs :-* ’.< <» mokesčių, 
ietoi fla' a* imamų $6.00. 

dadiri -i, * a k nas pabrangs 
rim rb 1 riais. o kvorta— 
rim kv. t: riais.

vzdži
akei, ’ . ii

Din* •"tuviai kareiviai.

Daromos visos pastari; >s kad jūsų pardavėjas turėtų

PICMHCK
"ALE that 12 ALE

Prašom mums padėti.. . pirkti po kelias kvortas, taip kad jis 
galėtų patarnauti didesniam 

koshimerių skaičiui.
»Y NAFFB«KEFFER t ęo.. tM., tMMn, M«» , MEWERS SIHCf 1470

\rr

Už L 
te mo

li; mokėiom
1 <i. i I .

■ ■ . ■

I Z 1 U t • *

ali eiti sa
vo f armgų. io vietą užima 
' i y. - id< ntas; o jeigu ir 

’ tada {.reziden- 
iria Kongresas.i e.

kainais ; 
u paltu

1
iki

r r J,

'U O’-;
Už Ia-

Kiek vie
lų, m kambariui reikia paim

to mjORmčių; ti viera sieros žvakę. Įpilti 
20 'z -im-jų. i koki bbudą ar šokę van- 
min-is, valyzas ir ders. vidų.y padėti plytos 

raotens&us rankinukus hn- gabalą, o ant plyteis padėti
a r- '.dabar hns -'vai ę ir uždegti. Vanduo ir 

15 nuošimti. plyta reikalingi tam, kad
Už tdaleto 'bdktciius iki deganti si( ra ru nubėgtų ant 

-io’ imta iO nuošimtis; da- grindų ir neuždegtų namo. 
bar ims 20 nuošimti. Visi žmonės turi išeiti: jeigu

Už telefoną, telegrafą it yra kanai kų, kačių ar šunų,
ibi šird .mokėjom nu< 

10 i k i 15 r uos i mčiu; d abar 
reikės mokėti nuo 15 iki 2 
nuošimčių.

Už transportaci ;ą mokė 
< m 10 nuoš : dabar mokė 

sim 1 5 nuošimčių.
Už o o oašt-> iki šiol buvo 

2 c ntai laiškui; dabar bus 
8 c« ntai.

Už Money OrdeiĮ mokė 
iom nuo 5 iki 22 centų: da
ba mokėsim nuo 10 iki 37 
žentu

Tž registruotą laišką 
(žiorint io vertės^ iki šio’ 
nsokėū,rne nuo 15 centų ik' 
$1: dabar mokėsime 22c. a- 
81.27.

Faii» matot, visi suminei' 
daiktai milionams žmonit 
• ra reikalingi, butini. Jif 
ir mokės. Taip patvarkė 
Ki ngresas. kuriame didžiu 
ma sudaro korporacijų at 
stovai ir jų pataikūnai.,

Tru’ r>7 viskas. Darbinin 
kas jau žino, kiek pajamų 
mokesnio būna atskaitvta 
kada iis gauna savo algą. 
Bet kiek mokės korporaci- 
JOS ’

Už pirmuosius penkis mi 
Honus pelno korporacijo 
turės mokėti aštunta nuo 
šimtĮ: nuo 5 iki 10 milionų

ri ir juos pašalinti. Taip pat 
eikia j ašalir.ti visą atdirą 

maistą, kaip duona, švies
as. mėsa. cukrus kava, mil- 

i, vaisiai, daržovės ir tt. 
Namas tu i būt uždarytas 
bent 12 valandų. Per tą lai
ką 1 us sunaikintos netiktai 
visos b akės. bet ir kitoks 
bradas, kaip tarakonai, vo- 
ai. l an<b's ir tt. Sieros žva

giu galit gauti geležų krau
tuvėse. A r. diskai jos vadi
nasi: “Sulnhur candles.”
les būna tokio pavidalo, 
kaip bačkos špunka arba 
kamštis, geltonos spalvos ir 
dėtos kaip akmuo. Nuo sie- 
os duju paiuosta visi meta
si. todėl šviesaus metalo 
lalykus patartina pašalinti 
« kambarių. Po 12 valandų 
eikia atidarinėti visus lau
rus ir duiis, kad kambariai 
šsivėdintu. Purškalais ir 
nostimis blakių neišnaikin- 
it.-nes visų ių nepasieksit; 
iktai sieros durnai gali vi
lu* jas pasiekti. Ačiū už pre
numerata.B. D. Dvvlaitei. — Labai
įčiu už laišką ir prenume- 
ata.

Dėdeliui. — Ačiū už eilė- 
aščius. bet spaudai jie per- 
ilpni. laikraštin nedėsime.

i v
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p Kas Mums Rašoma
ik Kanados L Richmond HŪį L. I.-Cia 

. gyvenančių Paulinos ir Jono
Eiti1 r * sunv.s daktaras da-

SEATTLE, WASH. 
Pajieško Mykolo Samulio

kolonijose:.
(Pabaiga iš 7-to pusi) 

Naujų metų dieną čia mi- atšalęs nuo bile kokios veik

II. — Vakarais

po pietų prakalbos įvyks Dabar ekonominė padėtis 
Newarke, 180 New \ork pas mumis yra pakitėjusi, 
avė. kaip 2 vai. Kaip G vai. Visi gerai dirbame. Po pra- 
vakare įvyks 293 River st., l aibų reikėtų į asita ti ir iš- 
Patersone. Kalbės “Kolei- raujo atgaivinti tą senai 
vio” redaktorius S. Muite!- ra.dėta’i (laibą, tai suorga- 
sonas ir d. J. Januškis. Abu r.i uoti LSS -1 kuopą, 
du ka belojai y.'a gana ge i Senas Socialistas,
ir jų prakalbų turėtų išghv.i

kiekvienas ii* :u\ -s.

Arm. riboje 2.z v. 11 o**- . • , y, .- . .
sirinkę 13 B. vasario l!.41-nV ?«vletų Ru?'J?’ h“W* ~ 
metais. 404 Bathiik st.. To '?”? 11 vlslem.s •“*■*» « Cr.icaco.

sisako nuo visų teisių pne čia i

LSS 11 kuopa. Tiedu mies
- , . , ,, . ~ . teliai netoli nuo vienas kito

*r skelbiama, Samulis buvo stiprus ku- galėtume subendrinti veik
iai a.ingi rožančiai, Diskai. Pei savo ilgą gyve- i„ \fos- (ralėtump bendromisįonto, Kanada, paminėjimui , . , .... ....

26 metų sukakties, nuo Lie !**»»<«. pripažindama ja. kad 
tuvos
to pas 
niuje 
tais,
Lietuvos žmonių sunkia pa- , .. .. .dėti nn vnldpė-iu ok.mcih Z!mj* kovoJe Pnes v°kiecius tuos r?di usmnkus. kad jie Kiek žinoma, velionis pa- .

, ..iv-:...; ib einant savo šalį, bet tuo pa- šitokius dalykus skelbdami liko seserį. Ji gyvenanti kur *2OS balandžio - 
:V * Y i. <*iu jie nori priminti, kad ir daro sa matą lietuvių tau- nors Michigano valstijoje. Pa^ersone ir Nevvarke. Tuoj

dė? Hetuvos ateities —nu Hetuviai kovoja už Lietuvos tai. Ji pati ar kas ją žino, tegul
laisvę. Jie kovoja Lietuvos ---------- atsišaukia, yra svarbus rei-

Ifr /? ' - 7' • J
60 SI'OI.I.AV SOI’ \UE. Rm>n> 15 
BOSTON. e-.f-.v.-.,. •>'7i

arba Somerset 20-11-J
r’

Musų LSS ir LDD prakai-

Vt; onelė Lamsargienė
‘1 laikau visokių vaistų nuo rožių, 

r tj..tų kojų ir nuo k,-olų gėlimo. 
Ia. ' tunu (la!i:..a Gy-iymo Uosti 
«•••«• Ri-u.iiatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, Kreipkitės, duosiu gerą 
patarimų ir busit patenkinti. i-)

TEI LAMSARGIENR
1814 S. Uatrr St.. Phiiadelobla. Px

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

u: visiuni imą antrašo. Rašykit:
U. Miilrr. lSlti Vellingtun, Chira-
go 13, III. (lt)

PAJlfcSKOJitttAi
kiečius- H?ei Lietuvai laisvė irgi bus niek v iš Kanados: P. Luth,’

Kadangi laike rusų oku- T i į oiiįv oi P100^'.11,' X’ Aukaus-
pacijos Lietuvos žmonės bu- Tod.cl . T"r""to .1,et“'M1 įas- Bndgcpnit. Conni; M. ------------
vo žiauriai nersekioiami ir via glliai !sltlkin£’ J°š tlkr3 Zigmont. S. Soattle, Wash.; Yra jieškomas lietuvis, kuris vadi-
virš 40 000 vvin moterų ir la,svę tautoms’ JU tarP€ ir D. Motuz, Chicayo. TU.; W. ™ *?ye joseph Dugan. Jis gyvenaV 11S 40,000 V Vili, motetų ii . z-i.TziIL-t; /> . i I »<• t * Brooklyne ar kur nors New Yorkoseneliu pasibaisėtinu budu Ll<t Val’ (/Htalpky\,!rnPS- MlCJ/ A. apylinkėj. J.s pats, arba kas apie jį

, vykdymas Atlanto Carterio, Dirvelių. '.Vorce^ter. Mass.: z,no’ m5,1°Res pranešti jo adresų
' - - - - —• “Keleivio” administracijai: “Kelel

is,” 636 Broadway, South Boston,
Mass.

Aš, Ona Norkienė, po tėvais Bai- 
- sevičiutė, pajieškau savo pusbrolio, 

Juozo Buvvado, kuris buvo išvažiavęs 
Lietuvon, bet girdėjau kad ir vėl su-

(H)

jau
tiion sunkiems iv novnun ta ir prikista visos demo- ProvHencm P. i

j i , kratines salvs; kas. P »vv Pswgicms darbams, o Litus ve - , , , T r,„.Kana.
čia stot. vokiečiu ka.mome- . fe iŠ7alėmis rėmž (h,; Ąrn, Janis Fo t
nen ■ -- u 1

a^ŪC- gryžo Amerikon. Norėčiau, kad atsi- 
VVi—i lieptų ir kiti giminės bei pažįstami, 
v v Oi. Mrs, Anna Norkienė. < II)

906 N. Broadvvay, Balti-nore, Md. 

Pa iieškan uavn trinninaičin Kari

Tel TRObridge 6.33i‘

9r jono Repshis

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJ ts 

ValandoH: 2-4 ir 6-M 
tiedėliomin ir Aventarfirniam- 

nuo 10 iki ,2 rytu
278 HARVARh STREET 

kamp. inman st. arti Central ak» 
CAMBRIISiE MASS

i urtas.
SVEIKATA LIGONIAM^

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis i 

Angm-on is. Žievėmis Žiedais. Sėk 
lom:' ir Ij-puis Joje telpa 311 vardy 
visokių uugatų lietuviškai, angbšta

Vaškas Farsiouoda
Gerai išvalyta vaška parduodu po 

35 centus už švara. Kreipkitės:
Tony Vorono.ik, (t!)

Box 94, Houtzdale, Pa.

Farma Parsiduoda -
b as g' Io ir kaip reikia vartoti n>o akrų žemės, geri trobesiai, kai- 
i Prašau is Kanados štampų nesiųsti j_a prieinama. Kreipkitės:
Kanados doleris dabar tik 80 centų.l joc Rogers, (11)
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pini/us r_ jy_ 2 ° Ithaca, N. Y.
renaiinia -;ų t, Money Orderiu, arba---------- 2__ ’------------------------------------ —
s>pi<-r;ni d<>ierį laiške. Adresas: (-) •

ioit. MIK AI AL'SKAS Parduodu 30 akrų žemės
140 Athens Street Žemė derlinga, prie gero kelio, apie

SO Bf >STON. M A. S. I4 akrai miško, prie didelių miestų ir

r lotvoistai. :r naaiškinim.-ti kokias:

Į' .

l)r. Lco .1. rw!der
Iš lx*ni»ier>d«»

Spėria!izuoi> Vyrišky on»a«y 
silpnėjime Gyvenimo permamy

motery Motery ir Vvry lir»» 
Kraujo ir < ><!<»<•

Valandos: nuo IO iUi 12 
nuo 2 ’k» t. nuo 7 iki S vakare

I ’8» HL’NTIMJTON A*'E.
• BOSTON. MASS

|>l C*»mmnnwealth <?»7h

,» •• 4 . I
• t 
Į t• » 
< • ' 1

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE O1L 
S’IAMPOO

i gerų rinkų. <»<-ra proga lietuviui įsi
gyti tikis. Daugiau žinių suteik iu 

' per laišką. (H)
Charles Kalvaitis, 

lt. D. 1, Box •>!, Eretuhio.vn, N. Y.

r»ri

nepiiklai'somu ir <• mok a- PO'”';7.r*-FOXCROFT, ME 
tiniu pasaulio t u.t’i nario. KazimisT** KUnoivi-
Lietuva per 22 metu nein i- čius, 85 metų amžiaus, 
klausomo {gyvenimo t<* i iro- Aš esu duktė Kazimiero 
dė savo da bštmTiu, suma- Klimavičiaus. kuris mirė 
numii koopeiaciiojc, moks- sausio 9 d. Tėvelis mi’ė štai 
lingumu ir tokiu sugyveni- < a. bemiegodamas. Jis eime 
mu su kaimyninėm tautom; 1? "9 metu kovo 4 d. Lietu-

pa-
t • rzni»*»Tiu, o taipgi ir S i mano

'•t.,'.' ii- .Insų i nl'1- Milašiaus. Aš esu EiDabeth Milnšį-:- 
D<*(':''.V;' od "'Iiz"b **■ tėvas buvo liesvinčhis Pe--

navos parapijoj, Lietuvoj. Aš norė
čiau susirasti gerą draugą. Kad ir

—----------------- - nebus turtingas, Hile tik protingas.
Aš esu 47 metų amžiaus ir turiu gra
žią vietą. Daugiau žinių suteis-’u 
per laišką. (13)

E. B. .M. 1-,
1 “S99 Savage Rd., Belleville, Mich.

S^AYV K^NKU^IIOIA
SU RHci n»KTA- 

TO^IU^.
A n nrl ’ t ’ašyto’as Geor

Kad Sovietu Pusi.ios n-’.-;- ’oie. Mariiampo’ės apskri- Be r^rd SMv- nnraš^ ran'a
APSIVED1MA1.

Norėčiau susirasti sau mylimą
kėsinimas paimti Baltij s tv’e. Višakio Rudos parapi- vm-riua Arnuos;
respublikas savo elobon, ioįe. I Ameriką atvyko bu “Cod Fa-v" Tb« Kiny.” -Jo gerai išrodyt* ir mylėtų gyventi ant 
pri.iunciart bis o io Fovietų damas 30 metu amžiaus ir parašytas himnas vra toks: 'uk.*°-,. AŽ kuriu nu‘;s?vą ūkį ir ma i9 e ** ** v zIViJ «1. 1. z. zs - .szs, vi irs L* A 5J
Fusros, nėra j atcismamas visą la’ka dirbo ginoje, nes «q 
nei žmoniškumo, nei tautu mėgo būti tyrame ore. 1910 
laisvo apsisprendimo at metu pradžioie jis nusipir- 
žvilgiu; ko farmukę ir apsivedė, o

Kadanei balsavimai, ku- dabar toje farmukėje baigė 
riais remdamosi Sovietų Ru- savo mvvenima.
si:a no:imij;noti Lietuvą Paliko dideliam nuliudi 
prie Sovietu nebuvo teisėti, me savo žmoną, dvi dukteris 
nes jie wko r.o vienos sveti- ir du sunūs, vienas jų tar-

h ’ mm'.i draugę apsivedimtsi. Gali at įšauk ti 
u. ui i, panejė ar našlė be šeimynos, kad tik

mrs v?’si- b's 1 -oriška prie- n?w? armijoje, 
žiūra ir tn’ io ba’savimu io-

4. 7. YO/tAS)
tteal Esi ale X htsuran.» 

114 » BitO \I>" ' '
MrtTSI BOSTON M \SS 

Off»e* Tel s<, B<>. Uii. n»w
r< ORHU.E s| kl- • • 

tš ėst Roxbižr>,
Tel Pari~av IZ33 M

'1i padarytas iš t kro- 
; t to Vastile muilo.

• L. S. P. Išplatina
: , pleiskanas ir v.so- 
1 1 kius kitus nes-»ru-

• mus ir sustiprina
, eia už bor.kų

.! LEXAN9ER’S 
5 REFKESH1NG

H Aii-t , 
rONiC J

AU--Ų ir Oją G; d-ir.čių Vaisiui 
'ii rys Pa y • ei;:.a ryd,; :ė •«.. J 
p.e. ik i ša- ir 1 :«■>< gydymui Į 
«0 .en‘ų už b<-iiką. I
P..u: • g. •' Wl«-

eiaiti per Pa tą į vi.as daliji >’■
.iinylų Va. ’ ?ų.

\i £XANL>r <S <>C
• ■ « A . P-.CO '! w A Y

« >1 ! II i’,' >M I.\. «t t.s.s

I '• ,
III i 4 
(
t i

Britvos Diržui Tepalas.
Lengvai skuta. 60c. Kampelis I1’-, 

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

111 Baggott st., Zeigler, III.

nuo I £67 metu ...
patikimas šeimos tepalas Į

Lithuaaua — G

■<0(1 2712

Dr. J. C. • z » » f •

{ lUMd'l <t So^ralyhr: tl'U Vi-'n'-y
tis,. N.,-----ir i..-* —

J Vartoja voliaii-i-s ų.,i. .t z ii.-. 
I X R y V Aparatą
•

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARSINO SENOVĖJE?

Knygoje e.pra2em; Di'-^as, pradedant nuo saulei 
garbintojų ’ui p-.i krikščionių gadynė*.

I » $ r »»<

.>.14 KKf»W* 'V
t>OST<)V

DK. D C/fA

r

I
reikalinga šeimininkė, nes vienam ir i 

vkšn-Vio rv-ncn Piizj nuobodu be draugės. Nebijokit, kar- JC--1 1 ‘'V mUSl2 1>12‘ vių melžt nereikės. Aš esu pusamžiu }
Ve pakl'K. : vyras ir gerai atrodau; 5 pėdų 6 .*o- I

sveriu 175 svarus. Daugiau žinių J‘‘Musų išganymas sudėtas',ni
“I tavo galingas rankas! 
“Kaup’*<41 po io mintis savyje, 

Tegu] ,’s dievišku kapi- 
torn bura!

“Tavo 
“Pi

ra amžinastb

Z k
k. »

X- •- -

- j < s,
506 BROAPWAY —»•

Lai būna lengva žemė
l ia domel-ratinė valstybė mrsų mylimam tėveliui, 
pasauly nrinaŽ.inti negali: Aldona M. Kuscy. te jį

Laidoja Gengsterių Vadą

Flushingc kapinėse (New Yorke) duobkasiai užkasa Louisą 
(Lepkę) Buchalterj, pagarsėjusį New Yorko galvažudžių 
vadą. kuris anądien buvo nužudytas elektros kėdėj.

suteiksiu per laišką. Prašau su pir
mu laišku prisiųsti ir atvaizdą; jei 
reikalausit, sugražinsiu.

G. P.. Box 240. 
Fleminsiton, N. J.

•.«»
r j.u-r.izjii,

K< U- I«>N
Rz.--

Karo metu stinga moterų, todėl 
dabar joms geriausia proga gauti 
gerą vyrą. Man vienam nuoliodu gy
venti, taigi susirašy kit su manim: 

rry. Oorcr. (11)
Da’ ai bolševikų Rusi- 11059 Do<ige Rd Yan Dyke’ Mich-

Pajieškau draugės apsivedimo tiks
lu, nuo 46 iki 50 metų amžiaus, kurt 
sutiktų atvažiuoti i Buffalo, N. Y., .r 
čia apsigyventi. Kad sutąupinus lai
ką ir išlaidas, su pirmu laišku pri 
siųskit paveikslą ir parašykit viską 
apie save. Aš esu 53 metų amžiaus, 
iš amato esu patyręs mašinistas ir 
gerai užsilaikau. J. Edien.

229 S. Division st.. Buffalo, N. Y.

ineve, saugok karalių!”
^.caf; k:-daise labai gyrė

bo sevikus, o bolševikai gv

turi naują himną, garbi
nantį Leniną ir ‘ Staliną. 
-ba\v taip nat parašė bimną 

si ka tą betgi ne bolševi
kams bet savo karaliui gar
binti ’

Kinta rūbai margo svieto.

Bantiąi Luison Companv <«ąko 
kad įsveiti.ot ir atsviežint šaldv-

ir visą ridu i*- Perklaustom 
«zid„ 'v s‘. ! v^n^etnu su baking I ttą pąt ir i te 
tnt vanr*ens imk šaukštuką Sod«». Daryk Ui reguliariai.

BORIS BEVERAGE CO. 
220 E Street. South Boston

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

Savininkai:
Jonas ArLmskas ir 
Joozas Stendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

L 1 T H U A N I A IM 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PFRKR.AU? 
tytoj.ai
(lnsured 
IMovera i

Vieta*

Boston Edison Compony I

1
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KELEIVIS, 636 Ikoadway, So. Boston, Mass.

K

a. k «, <«?!><»:

aras E

aeiig nriež*nr> <ąlttą p*4et**eir*» 
926 RROAP'V\V __

so. HA?**
T»l. SOUth ('•••’*» ««19

T
i L

S. BARASEVICIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKF. 
LIETUVIŲ GKABORIUS U* 

BAUS A M GOTOJ AS 
Turi Notaro Teises

254 W. Bn»a<lwa>
SO. BOSTON. M ASS.

Tel. SOL’th Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

536 Dorchester A »e.
Tel. COLum’da 2537

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauli* 
Jvykh*«ų tai skaitykite "Naujienas".

“Naujienos" yra pi-mas ir didžiausias lietuvį 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas* iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoj, (išimant Chi« 
eagq), $6.00. Chic3goja ir Europoje—33.001 

Money Orderį ar čekj siųskite!

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Imtipailnimal kopiją patfųtimo

y » v

PFRKR.AU


• “.teJa- š$X a •
—P"

3?5iTS Fr*fe?dt

moterims Pasiskaityt
S A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHEISONIENĖ.

Lūšnos Daina
ži: au, pažįstu seną lūšnelę...
; : • te jos slenksčio piktžolės želia.

: i P opeliai lyg užsimerkę,
Tur i ji liūdi ir tyliai verkia.
'arsi stebėti, ką žemė rodo.

Am'aitei vargšei jar. atsibodo...
■ >. palinko kryži: s ir svirtis...

• ar tebekyšo tvoros ketvirtis...
Kreivai Įlinkęs, apdaras blogas.
Dar teberiogso lopytas stogas, 

i ik sn.ilgu pluoštu vis pasipuošęs,
\:s daug ji vėlė vie ;ulo riaušės...
Kur buvo trankios vaišės ir puotos,
Vien nykiai girgžda grindys nešluotos... 
iv r jaunas džiaugs tas pro daržą žengė, 
Vi* n .-kurdus gluosi :ai takeli dengia...
\į leistą kiemą šiuk lės užklojo—
Senai piie vaitų šun s neloja...
Kurčia motutė jau r begirdi.

-te. bare jau ystės širdį...
■ v šniokščia sodo i ’.pai. atsargus, 

i ai nepabustų sene. nuvargus.'
Kad nepažeistų jos • iso tuito— 
Nenubaidytų sapno .ižburto...

Jurgis Baltrušaitis.

Juodas Kriukininkas
neja

Nuo Kareivio iki Generolo
“»»^r

■

H

Šito vaizdelio dešinėj matosi Amerikos generolas Frank 
Merrill, 39 metu amžiaus, kuris dabar vadovauja Ameri
kos armijai Burnaoje- -Jis pridėjo savo tarnybą armijoje 
kaip paprastas kareivis, bet vėliau baigė West Point karo 
mokyklą, čia jis nuimtas su savo šeimyna.

moters “skirtingas organiz '
1 mas’’ ir jos drabužis.
! Gal pačios moterys šį ■ 
klausimą išrištų?

Sempcr Fidelis.

JUOK~Al.
GRYBAUJANT. 

Jaunamttis; Tu visai nežiūri , 

grybu. Tik begi ir bėgi. o 

nerauni-
! Senesnis berniukas; Ką gi 
rausi, kad visi šungrybiai;

.nuims iš-Jaunamttis; Rauk, 
dygs kiti...

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

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

AR I’.OVO VISUOTINAS
iVANAS?

Bažnyčių sako, kfcd buvo, o mulat
as saku, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Kankius reikalingiausiu žodžiu
pasikalbėjimų. Ši knyga

lr
sutaisyta

kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į i taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
Keib.s dienas visų veislių gyvūnus, • vienas gali greitai išmokt kalbėt a»g-
i.gyvena išsimėtę po visą žemės kiškai- Joje telpa netik atskiri žo-
,:ąr.iuo!i? Kaip jis galėjo tuos gyvu- | džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- 

as prastoj savo arkoj sutalpinti T | mai darbo jieškant, važiuojant kurarkoj

BiZNIsKAS IŠSKAIČIA
VIMAS-

Pardavėjas : Kas šiandien pas 
mane perka tris gabalus mui’.o 
—gauna vieną magaryčių.

Pirkėjas: Tai iau duok. ponu
Ii, magaryčias šiandien, o pirkti ‘“'te ,ar'rJrnenl^a£il,T5tj’ J • moTjslas nuo pradžios iri galo.
ateisiu rytoj...

Iš : r ėmėsi tiek vandens, kad visą ; nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
iriu apsemtų? Kur tas vanduo da-į P** barzdaskutį, pas kriaučių ir tt,

Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Micbelaonaa. Pusi. a5. 
Kaina .................................................. 16c.

bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsira 
ir kitų veis 
tai kitų klausimų, į kuriuos negali į 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai •
ir aičiai išdėstyti šitam veikale. i KAIP TAPTI SUVIENYTŲ

asti po tvano juodveidžiai 
!:ų žn.onės? šitie ir šim- 
•usimų, į kuriuos negali 
;is kunigas, yra nuosakiai

.. ______ išdėstyti šitam veikale.________ ______ _______ _ _____
Kt;y i be galo įdomi. Kas žodis—tai vai CTIIIT PIT IFJMI’O 

- taktas; kas sakinys—tai naujas ku- , -"'E-51 V NLlttlb.

—Kraujas man užterėjo į 
galvą...

—Argi tamsta buvai prie 
to? — nutraukiau aš paša --------
kotoją. Bostono universiteto me-

—Kaip tatai? Juk šitas diku kolegijoje šiomis die- 
juodas kaukininkus buvau nomis daryta budingas eks-

, aš pats. Tuojau nusiplėšia perimentas. Tikslas buvo

Rūkyt ar ne ?
A. $ A.

Mokslas ir į Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- 
į mai su reikalingais klau.-imais ir at-

Kaina ........... ................................ 25c. ■ sakymais lietuvių ir anglų kalbos*.
. Antra peržiūrėta ir pagerinta

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- '•>‘1* Kama ............................... 25c.
JUŠKEVIČIAUSRIJA 

DAINOSE.

kaukę ir žiuriu kokį tai įspu- teks: patirti, kaip rūkymas 
dį padalys mano žmonai. 0 veikia žmogaus nervus. Tą 
ji koramiausiu tonu sako: eksperimentą aprašo Ho- 

1 —Kam tu nusiėmei ka.; v.ard Bakeslee, Associated
į visus klausimus taip kę? Juk as gi žinojau, kad Press žinių agentūros moks-(Faktas) - ____________________

Mano pažįstamas papa smulkiai, kad mano pačiukė tai tu. bet nenorėjau gadinti ’o skyriaus redaktorius, 
šakojo man vakar cukrainei rausta po kauke. Nors ji ir tau pasitenkinimo... sako;
atsitikima, nuo kurio man neprietaringa, betgi vra lin- —Na, ir pasakyk gi dabar Rūkymo

Jis

eksperimentai,
plaukai art galvos pašiurpo, kusi manyti, kad šitame yra tamsta: ai ji žinojo, ar neži- daryti Bostono universiteto 

—Įsivaizduok tamsta,— kas paslaptinga. Tamsta ga- nojo? Juk nuo to pareina vi medikų kolegijoje, davė te
pradėjo pasakoti mano pa- Ii įsivaizduoti, kaip suerzino 83 mudviejų ateitis. Kas kių pasėkų: gaivinantį po-
žįstamas, — tokią dalykų žmonos smalsumą šitas pa- man atsakys į tatai? Kas ta- 
buklę: Prie mano žmonos, slaptingas juodas kaukinin- tai žino? Kleve,
kuri. ilgai svyravusi, išriren- kas.
gė į vieną geriausių kaukva- T , 
karių. apsitaisiusi rožės Juodas gi 
spalvos dominu, prieina juo-
das dominas ir tuojau ima Ii’.R<IU jis<xi iicniyauz, pasi
jai į pažastę, duodamas su- parašęs josios gautą
prasti, kad nori jai pranešti Pra-e
kažin fra labai svarbaus. įvykti i si kaukių vakarą .
Mano žmonelė leidžiasi nu- Pasimatyti. Ir čia prasideda, 
sivedama i bufetą ir užima pasisakymai, pasižadėjimai, 
šnektą su juodu kaukininku. gavimas rankų mano
šnekta, šampano itakoje. ei- t, .Mano žmonele tnpsta.

Mirimai
MOTERYS PALAIDOTOS
BE BAŽNYTINIŲ APEI

GŲ, O VYRAI—SU.
Beširdė mirtis Įsisuko ir į 

musų mažiuką kampelį. Pal 
Įmyrą, N. J. Keliatas mene 

. . siu atgal čia mirė Franciš-
zmonai. kone glėbiavimasis. j^us polius. Rodos, buvo da:'tirrkCjfo

kaukininkas.

na vis atvirvn ir atvirvn n *"*'"Y. r- *-“- -ę tviitas vyras, bet mirtis
galiausiai baigiasi abišaliais ^rafZ-‘Ų Pakirt0- Kuvo ramaus bud
meilės pasisakymais.

—Aš žinau,—sako mano 
žmonai asmuo su juoda kau
ke. — kad tu esi ištekėjusi, 
pažįstu tavo vyrą. žinau, kur 
juodu gyvenate, ir žinau 
kiek turit vaikų ir kuo jie 
varliais... >

—Ka. ka?

darosi vis prieinamesne, “Jaisvietis.” bet palaidota' 
nors dar šiek tiek protestuo- su bažnytinėm apeigom, 
ja. bet galų gale pasisako Kiek vėliau mirė Stanis]o. 
esanti sužavėta, apgalėta, ir vas Astiauskas, irgi “lais- 
pasiruošusi visam kam. vietis,” dargi ir uolus, bet ir

—Taigi, bėgam — sako 
juodasis kaukininkas.

jis palaidotas 
ceremonijom.

su bažnvčios

žymi surukius kelis cigare- 
tus ir blogą, jei perdaug su-
įukoma.

Eksperimentus darė Dr.
AYalter Mendenhall. Jam 
buvo svarbu patirti tai, ko
kios Įtakos uiTO ZinvgaUč 
pajučiams surukymas kelių 
cigaretų. Jau patirta, kad 
sunervintas žmogus yra la
bai jautrus; taip pat jautrus 
jis yra tada, kai netenka ūpo 
ir duoda valią savo jaus- 
mams.

Bandymai daryta su pa 
gaiba elektros srovės. Imta MAISTO 
studentai ir studentės, tu
rinti “geras nuotaikas
“prastomis nuotaikomis.”
Surasta, kad
taikos” ,'tudentas atgauna 
“reikiamą lygsvarą.” suru-

MARIJONA VAIS1NIFNĖ
(Tamošiūnaitė)

Gyveno Los Angeles. ('.j.
Vasario 20 d persiskyr" 

su šiuo pasauliu Marijona 
Vaisin. po tėvais Tamošiu- 
naitė. Buvo sulaukusi 69 
metų amžiaus. Amerikoje 
išgyveno 39 metus. Paė; ; 
iš Maženų kaimo. Fane . -- 
žio parapijos ir apskrities. 

Da maža būdama ji aplei
do Maženius. persikėle i 

Raguvos parapiją ir apsi
gyveno vienkiemyje, kaišu 
su tėvais.

Paliko dideliam nubudi
me savo vyrą Juozą ir duk
terį Heleną Smith, kurie 
gyvena Los Angeies mies
te- Be to. Chicagoj gyvena 
sūnūs Vaclovas ir sesuo 
Ona. Lietuvoje liko broli- 
Povilas ir anūkai.

Velionė Marijona buvo 

palaidota vasario 21
Calvary kapinėse. Los Al
geles mieste. Lai būna 
lengva šios šalies žen •.

Joe Va's.ip.

ri a.
pašoko žmo- žmf)pg

; —

KNYGUTĖS 
” ir su KALENDORIUS

Buvo vyras kęs du-tris cigaretes. Kitaip 
kaip aržuolas. bet mirtis pa i sakant, jo pojūčiai yra “sū

ma

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
j METU.

J- i nori žinoti, kaip senovėje betų- i Lietuvos šelpimo Fondo leidinys, 
viai zyveiio, lai perskaityk šitą kny- Su rašytojos 
irų. j' >' sužinosi, kad vyrai turėjo pi-aj. Kaina 

g !<ač:u, o žmonos po kelis vvrua.L ' - - -
P

paveiksiu, 12C pu.-la- 
..................................... 50c.

L:.!., Cž-.manti ir pamokinanti kny- KUNIGŲ CELIBATAS.
-a. Su paveikslais, kaina .... 50c. .. , , ...Si knygele parodo, kodėl Komos 
f$yj \ nvTPni't’n batui, popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 

KU SU
Ilk'TRni'i'lt RATUI, popiežiaus kunigai nesipačiuoja. 
UfclKUUV  ̂HAtALl išaiškinta visa jų benatvslės istorija.
SOCIALISTAIS. jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos

. ... . ~ . .. . ... nupuolimas. Šią knvga turėtų per-
i-a.ijanl Detroito lietuvių socialis- skaitytį kiekvienas vyras, tėvas ir 

ta: .- nakatus netoli nuo bažnyčios, jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
c.ni... rasurstyti brostvininkai uz- terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
puolė juos ir žiauriai sutiuse. Sočia- Du)tu į tokią kunigų globą. Paraše
listai iškėlė užpuolikams bylą. kuri ^^end Fox7 D. b“
ir yra moj kn> gutej aprašyto, su vi- iietnyįno Ferdinand de Samogitia. 
sais teismo rekordais ir liudininkų Kaina 25c
parodymais. Kaina ................... 25c.

SC( IALIZMAS IR RELIGIJA. KODĖL AS NETIKIU
r . k J DIEVĄ?Labai Įdomi knygute šituo svarbiu 1 .

l-Ia.i-iinu. Ją turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, žudei jia 
katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurių

E. Vandervelde, vertė Vardunas.
Kaina ............................................. 10c-

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi-

nesumnš joks jėzuitas, 
knygutės

Kaina tos
20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo# 

žmonės kuria oer amžius? <į intri
guojantį politiškai-ekon.mišką klau- 

. moksląį Jei nori žinoti, ka? sima aiškina garsui? Vokietijos so- 
-i io casaulyje įvairiausius nuoti- cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-
i::u/, tai perskaityk šitą knygelę, ky. Kaina ..................................... 10c.
K .lba laba: lengva. Knyga protau-
įan ms darbininkams neapkai- _ SIELOS BALSAI.
nu- jam*. Kaina .......................... 25c. knyga daugybė labai gražių

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 

f veikalas trumpais ir aiškiai? graži. Parašė. J. B. Smelstorius, 221 
,'akiais parodo, kaip iki Šiol keitėsi pi»i*ūių. Audimo spdsrsiš 
j: st,rijos formos, ir kodėl turės būti

-stos kapitalizmas. Kaina 25c BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. J Kanaaą tos 

’S iii STRAIPSNIAI. knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
. .. 379 puikiais paveikslais, perstatan-

stoj Knygoj telpa gražios ei.ea. ^ims įvairius nuotikius nuo prieš su- 
s.raipsmų juokų ir tt. tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris

taus. įgijęs šią knvga niekas nesigai- 
V.-ERIKOS MACOCHAS. 382 '-M

Arija kaip Romos katalikų kunigas KUR MI SŲ BO< JAI 
Ila - Schmidt \’ew Yorke oapiovė GYVENO?

.-it o meilužę, Oną Aumuller’aitę.

St • ; ALIZMO TEORIJA.

vi1

ds

ugybė
j.t; :1h. :!ruota.

. r y gėlų u fotografiškais atvaiz-
e.a .................................................. 10c.

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Koja 
visa: atmeta. Mokslas ::.::iio, kad 
/.fiiiiiilji,.- I„|>g.iie b’.lvu >•:. -• C. Ir si 
knyga parodo, kmlčl ta-p (uanoma. 
laibai įdomus ir paneš iictetis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RES; U BUIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas n.ar-><Io. kaip nuo

Mėsa ir riebalai. Dabar 
prastos nuo- įnėjo galion ženklai, kuri

krautuvninkai duoda kaij> 
“ręstą” už raudonas sta ; 
pas iš 4-tos knygutes, šit 
pas iš 4-tos knygutė 
štampu
F8.v«rSo® 
jas duodami

. neKa nenormaiųs. ; lėliai. Tie ženkleliai t V O frA-
Weli. kai kada ir tabakas į resn?. kad jie nepašer t i.

5)< i.KO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
-■■■r . nV'au? nepagalvojęs žmogus.
P. . <• ko gi norisi? Dėl ko be valgio ■ j s apsto? Ir dėlko vienas mai- 

<‘uoda daugiau spėkų, kitas ma-

• ’ i\arO, džiasi savo vyru, t. v. mani- vAVri’ otiH "lnvoi/"«iinaraŪ"juodkaukis, — klauskis ma- Kaip 1 !oxoJe supara.i-smulkiausiu jųdviejų ^11’-kunb 2™° ^aikuri® r?et.° žiuota. Išrodo, kad nelai-, ..... - -
klės smulkmenų o JOS1OS nebepaisąs, elgiąsis mjn£a merąaitė turės visa gelbsti — rukytoiai, turime:kuomet pačios stampos-a
sukosiu vfcka ko ab!?.ngal: beveik saltai J1*' jaunystę praleisti lovoj. Net į argumentą, ar ne’ ” ' ' -

žodžiu sakant, esąs te uzsi- čjrf|j .suspaudžia pamisli- 
pelnęs. kad jinai pamestų ji, Jaunesnis sūnūs irgi

žmonele, ir klausia jo viso- Ui yra—mane! ^nedalyvavo tėvo laidotuvė-t
kiu da’vku, tokio intymaus —Žinau irtą—sako juo- se, nes jis kaž kur už junų 
rchudžio, kad i juos atsaky- dakaukis. — ir apsikabino kovoja su šalies priešais.
Ii tebūto galėjusi tiktai ji žmoną, prispausdamas prie Reikia dar paminėti, kad

nęs
ramų būklės
aš nupa
smulkiausiai.

Puiku. — sako 1 - mano
Rūkytojas.

KODĖL MOTERYS BUO 
PELĖS?.

pati... 0 juodkaukis atšaki josios lupų ilgą bučinį.

Japonams Paskirtos dovanos’

Gal ir nepatiksiu mote
rims, bet statau šį klausi-

lioja tik iki 20 gegužėm. 
Rudos stampos Y ir 7 iš

3-čios knygutės pasilieka te
kios pat vertės, kaip buvo 
iki šiol. Jos galioja tik iki 
20 kovo.

Kenuotoms daržovėms 
mėlynos štamuos AS, Ik.

Pekla

<;iu matosi amerikiečių oro bombos, sukrautos Maršalo 
sai« i • Kiekviena jų sveria po 500 svarų. Jos visos bns su- 
eių£,t<-š ja-puuiuiis. kaip "prež eiitaa ”

Nauju Metu išvakarėse pa- mą: kodėj jos bij0 peies? . ..
laidojom Barbora Stnpei- Kiekviena moteris ir mer- ir IS 4-t°s knyg i-
kiene. Nors ji laikraščių ne- ^na tės galioja iki 20 gegužės ir
mėgo ir jų neskaitė, tačiau tvėrimėli. tuoj supa suknele T8 Yert?s p-° ‘ z:
palaidota laisvai, be bažny blauzdukes. o dažna net ir rneKm ze^ma:
čios. Ji buvo vos 50 metų 2nt kėdės lipa... Itokens). Kiekvienas zenK-
amžiaus moteris. Dar gėlės Daugelis vyrų, ypač šen- ^as re^^*a 1 pointą. 
nespėjo sudžiūti ant Barbu- berniai visaip miklina savo Mėlynieji ženklai pasiba
ręs kapo. kaip žiaurioji mir- liežuvius ir šį klausimą sa- tokios pat vertės kaio bu 
tis pasiėmė ir jos brolienę, vajp Tjga g^t šiaip ar taip vo ’r bus &eri tik iki 20 
Oną Akinskienę. Ona mėg- verta apie jį pakalbėti rim- koI°-, . x, n ..
uavo skaitvti visokią litera- £jau Istorija mums rodo Cukrui stampa No. 30 is 
turą. bet už viską jaf geriau- ka(j moterys nėra bailės. Jos 4'tos knYSUtės pasibaigia 
šia patikdavo “Keleivis.” Ji kariavo ir šiandien kariauja kovo 31 d. Ji duoda 5 svarus 
paliko du sunu ginkluotose creta vvru Jei tikėt francu- cukraus- Stampa No. 40 
pajėgose, iš kur vienas irgi zu legendai tai Orleano taipgi duoda 5 svarus cuk- 
negalėio atvvkti i motinos Mergelė išgelbėjo krinkan raus ’r iK’ kitų me-
šernipnis. Ji taipgi turėjo čią franCua armiją. Be to. t«-
apie oO metų. Palaidota Iais- įvairiose šalyse šiandien vei- Čeverykams stampa Nr.
vai. p-ja moterų partizanių bu- 1® Knygutes

Ona buvo__ramaus nai. Francuzės, graikės, ser- -'l1? Sera tik iki 30 balan
oj__  E5c Unt-ac Vo. dzio . Js Treciosios .kny

gutės čeverykams skiriama 
stampa No. 1 su orlaiviu. 
Jai laikas taipgi neribotas.

aliKo nuhudusj vyrą, du Įės; ;os (,ina net į “mirties galion Ketvirto Periodo ku 
zui us dukterų tris seseris ir batalionus.” bet... jos bijo ponai, kurie bus geri iki ‘>,0 
Meną hroų. mažos peliukės! Kodėl? Sept. Ketvirtosios klasės:

lai būna jiemsvisiems Sunku pasakyti, kodėl kuponas duoda 10 galionų 
lengva šios laisvos salies ze- taip yra nors tūli juokda- aliejaus, o penktosios klasės 
mele! ' A. G. Yatuiienė. nai ir sako, kad fia kaltas —60 galionų.

BROšlL'RA SU PEKLOS 
ŽEMSLAPIU IK KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Parašė
METELIONIS.

.ors
budo ir mažai kur išeidavo, bės, lenkės; ir lietuvės ka- 
tačiau i jos laidotuves susi- riau ja prieš naciškus oku 
linko daug žmonių. Geliu ir pantus ir vergėjus.

i buvo nenaprastai daug. Reičkia moterys nėra bai-

Kunij-ai srąsdina tamsuo
liu- amžina peklos ugni
mi ir už pinigas apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, BM paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kapvataš na
ga. Ir pridėtos “peklos” 
žemėlapis totai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

vio" Knygyną.
Adresas:
63« BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas
A M. METELIONJ 

7747 Nary Avanov
Detroit, Mkh.

liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbto republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas ž«-miapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra pacaiyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kur: parodo, kaip gimė Lietuvos Kes- 
putlika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviai.-, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

DŽIAN BAMBOS SI’YčIAl.
Ir kitos fonės. Daugžau juokų, ne- 

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinto 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, humorist'škos ir laisvam*, 
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

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

ožsitikintis Vyras; (21 Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4> Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius 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 jų vai
kams. Kas vra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitą knvgute. Kaina 10c. 
“Keleivis,” 636 Broadw«y,

South Boetoo, M»»*.



X

Septfcstas Puslapis
■. v - c-

i.
' *«* »K - . _ y 4*.

TS, SO. BOSTON. No. II- — Fo-o 15 d., 1944 m.

L.S.S. REIKALAI
suomene. Tam bendrajam 
tikslui siekti mes neturime 
jokio pajzriiKlo vengti ben- 
<kan;; i .vuno ir su kitų 
sroviu jl tuviais, kurie šir

Lietuviška Lietuva

Redakcij os žodis
“Yra*dalis lietuvių, kurie J yra vienas dalykas: būtent 

eu k$d.rt,ruiu Amerikos karo nori, kad Lietuva butų kata- koks reikalas, dargi žiūrint nepakanka.

la už apikaklės karšto van
dens diktatūros garbinto
jams. Bet tik sentimentas, 
pasitenkinimas, kad gerai 
atkirsta, gerai pasakyta. To 

Prie gero žo-

LSS Vykdomajam Komi-į 
tetui susitarus su "Keleivio”
leidėju dėl LSS skyriaus, draugus gyvai remti “Sky

li kiti puikus Atlanta 
lio oažadai butų 
tada pasirodytu, kad 
bi

: liko 
Lietuv

“Skyriaus” redakcija pra
šo visas kuopas ir atskirus

: keto

talikus ir pirštis demogogis- 
kai tautininkams? Dargi 
būdamas tautininku p. Ža
deikis vargu turėtu kokio

mes darbą pradedam. “Sky
riaus” tiksiąs bus tame, kad ganizacijos atspindžiu. Vi- Į^yį^j.^giYeiringo p^u-b-kain u mes, nusi- tone, mii 

sujungti Amerikos Lietuvių sus raštus, straipsnius, ko- j:o sutvarkvmo' ir kiek dėl kige’aus su- Žadeikis.
Socialistų Sąjungos narius j i respondencijas ir šiaip pra- ‘ ' - , , . • . »>,

riu” ir padarjti jį musy or- kiek’ fis j;aras vedamas de!

glaudesni ir bendresni vei 
kimą už socialistines idėjas 
kovoje Ameiikos išeivijoje.

Kaip seksis “Skyriaus” 
tikslas siekti, pareis gal ne 
tiek nuo “Skyriaus” redak
cijos, kiek nuo socialistų 
kuopų ir atskirų draugų ko
lonijose. Jei toks “Skyrius” 
yra reikalingas ir pageidau
tinas, draugai jį lems. siųs

sampro- lietuviška.
Šitokius gilios nesąmonės 

žodžius pareiškė tautininkų 
- suvažiavimui ar seimui Lie- (

T e laikosi tuvos pasiuntinys Washing-j nois i; skaičiavimo spiaudy 
ministeris pulkininkas! i ne savo pažiūrų žmones, 

Gaila, kad ponas į o jo pareigos
klausimu, pulkininkas ministeris

veikimo visame musų fron
te. O mes toje srityje šlubuo
jame. Šlubuojame todėl, 
kad musų LSS 4 kuopa ne
gyva raidė.

Kiek pirmiau, nors mes 
suiuošdavome ši bei tą. Bet 
paskutiniais metais net su
sirinkimus pamiršome turė
ti. O ar mes neturime reika
lų? Turime. Ir turime jų la
bai daug. Bet pasitenkina- 

kuris mus 
senatvės ir 

a. Būti so- 
nieko neveikti, 

užimamai tai prasti iš musų socialistai.

regis, jį verste 
ne- Į verstų atsistoti aukščiau jo

niu~sienų” ir■ dėfpanašlų se manyti, pasisakys iš buvo toje karčiamoje. kurisiauių partinių rėmų. Deja,
žinomų dominavimo ir nauJ° L-toje p it dvasioje, kaitą trys poetai kalbėjo dėl Nuaus efekto ponas mi-

‘įtakų sferų,” dėl “strateginesimuš} “Skyrių' prašome j 
siųsti LSS sekr. J. Buivydo _
-ArtsuLJ- Buivydas 60 67 įį”naudojimo tiksiu 
o9-th Rd., Maspeth, N. Y. J

“Skyrius” lankys ne tik 
socialistus, bet visus “Kelei 
no” skaitytojus. Todėl pasi- k„ £

k£duž rėminį ,

socialistai arba tik.simpatin- bį . k rieš fašizmy. ,,os ,
...........  . , .. . , 8> sočiai,stams-jĮ skaityty dikmVrnos turi būti kos s
žinių is savo kolonijų ir kuo-, su pamėgimu—ir susipazm- -Ufirl , Bet butu dide;-s 
py darbuotes,kels tuokiau- ,y su Ralistu veikla čia •“£££* ’ £*$5*
simus, su kuriais socialistai Amerikoje ir plačiam pa
susiduria kasdieniniame sa-Į šaulyje.
vo visuomeniniame darbe.

nai

Lietuvių Socialistų Sąjun 
ga, kaip tik Amerika Įsitrau
kė i karą ir dar anksčiau

LSS Skyriaus Redakcija.

Socialisto Suvažiavimas
pagyvnn-

važiavimas ' tuo

Cymbridsre’a suvažiavi- af\e poeziją. Vienas karštai msteuis pražiopsojo progą 
rrntinr.ji n a tvirti O •žnrlis

visomis ir ... „v..
išgalėmis demokratinių vai- musų prisidėjimo nrie ku- • pieną—

nors bend-osios Ameri- .Kai P°,etai barasi dėl P°?* 
socialistinės organiza-^Jos. ir balto pieno, tai jų 

,pG? biznis. Lietuvos atstovas ne-
Nepaskiausioj vietoj mu- J3 balto pieno poetas, ar 

cp suvažiavime stovės musų bent neturėtų būti tokiu, o 
Sąjungos organizacijos rei- todėl ir su savo žodžiais jam 
kalai. Kaip padauginti kuo- nieko nekenktų kiek dau- 
pų skaičių? Kam pagyvinti &?au skaitytis. Tiesa, jo kia-

vietai jokios garbės nedaro
J. Dgn

nelaimė, jei pergalingos 
Jungtinės Tautos, a- kuri 
viena iš jų, pasisavintų sau 
fašizmo karo tikslus.

Taip žiūrint Lietuvos 
klausimas yra tik maža da
lis bendro didelio klausimo 
kuris stovi prieš visą laisva 
ja žmoniją: būtent, kaip už
tikrinti, kad po šio karo de- 

karo riks-

KOLONIJOS
IŠ

iš Naujosios Anglijos so- j socialistų veiklos 
cialistų kilo sumanymas su-imo.
kviesti platesnį Lietuvių So-i Vienas iš svarbiausių mokratijų kilnus 
cialistų Suvažiavimą ir ja- klausimų, kurie bus aptaria- lai nebūtų užmiršti ir nebu- 
me aptarti kai kuriuos klau- mi Cambridge’aus suvažia- tų iškraipyti?
simus. kurie kįla prieš lietu-j rime, be abejonės, bus Lie- Pasisakvdami už teisingą, 
vius socialistus šiuo metu. tuvos klausimas. Tiesa, ka- demokratišką taiką, mes lie- 
Toks suvažiavimas Įvyks ras dar neina prie galo. tūriai socialistai jaučiamės 
Cambridge. Mass. balan- Prieš akis dar tebėra krūvi-' solidarus su visa pažangiąja 
džio 16 d. Suvažiavimo vie- niausieji karo mūšiai ir ju- ir liberališka
ta numatyta Cambridge’aus ros ašarų. Bet pergalė jau 
Amerikos Lietuvių Piliečių pasviro Į Jungtinių Tautų 
Kliube, 823 Main st., Cam- pusę ir busimos taikos ru- 
bridge, Mass. Suvažiavimo pesniai vis labiau pradeda 
pradžia 10 vai. iš ryto. skelbtis. Todėl prieš visus 

Šiame suvažiavime svar- lietuvius kpa klausimi, 
blausiai dalyvaus Rytinių kaip gi bus su musų senąją 
valstijų LSS kuopų atstovai, tėvyne Lietuva. Ar po karo 
Iš tolimesniu kolonijų kuo- ji bus nepriklausoma ir pa
pų atstovu daug nesitikima, čių žmonių tvarkoma šalis.

Amerikos vi

CHICAGOS LSS 
4 KUOPOS

....__ .............................. . - _ . . Chicagoje priskaitoma di-
.sarnas kuopas? Kaip sumo- S1£ka nesąmonė apie trejo- džiausią lietuvių kolonija. , 
bilizuoti daugiau narių ir PPS lietuvius, paliks lietu- G.ja turėti] būti ir daugiausiai jUri - 
padidinti musų įtaką lietu- V1^ tar.Pev ir .nJe^as tos “įa_ lietuvių socialistų. Bet taip 
visko j visuomenėj? zes neįrašys Į logikos vado- n§ra Simpatizuojančių so-

Per likusi mėnesį laiko ^lj^ kaipo pavyzd}. — ; cialistams vra

Musų LSS 4 kuopa turėtų 
nusikratyti to negaliavimo, 
tos “senatvės.” Jeigu mes 
galime užsidirbti duoną 
dirbtuvėle, mes galime ir 
veikti visuomeniniame dar
be. Stiprinti LSS 4 kuopą. 
Gauti i ją naujų narių, tai 
musu šių dienų obalsis turi 

Piktas Senis.

bet jei koki kuopa galėtų ir ar gal pateks Į kokio nors 
iš toliau pasiųsti atstovą ar “gero kaimyno” globą ir 
atstovų, tatai butų tikrai ge- neš svetimųjų jungą? 
ras dalykas. Musy Sąjunga visuose sa

iki suvažiavimo dar lieka vo pasisakymuose kėlė ir 
virš mėnesio laiko. Todėl kelia reikalavimą, kad Lie- 
visos LSS kuopos turi dar tuva po šio karo butų nepri
laiko ir progos aptarti klau- klausoma ir demokratinė 
simus. kurie bus svarstomi respublika. Jei iš baisių pa- 
suvažiavime ir gali priimti šaulio žudynių mažos tau.- 
pageidavimų ir iškelti viso- tos išeitų pavergtos didžiu- 
kių sumanymų dėl lietuvių jų savo kaimynų, jei laisvė

AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pašau!) atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS ii. <1 > Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS Iii. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bočys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalia? teologijų, aiškino kokių 
esama 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 VU Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai 1X96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIU. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. 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. neM joje ras daug reikalingų dalykų ir geriansiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai aadabrtaėm raidėm įspausta* kny

gos vardas, KAINA $2.IK).
Tvirtais popieros viršeliais, kalni ll.ZS.

Galima gaut paa as>>rių, sekančiu adresu-.
REV. M. VALADKA, „ B. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų murdyta kaina ir
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PATERSON, N. J.
Pas mumis 1939 metais 

kilo sumanymas suorgani
zuoti LSS kuopą. Susirašė 
apie 20 narių sumokėdami 
mokesčius. Draugas J. Ba- 
riešis juos pasiuntė LSS 
centmi, kuris buvo dar tuo
met Chicagoje. Tiesa, ne
smagu pažymėti, bet reikia,

Bile kokiam !bad buv?s se1kl\lIr: A- 
Montvidas nei pakvitavimo

gana
LSS kuopos turėtų savo tar- nereikia galvoti norint iš- bet musų kuopa, kuri save 
pe pagvildenti tokius ir pa- smęgenyse, bet vadina net “centraline,” ne
našius klausimus ir atsiųsti V1.£*p 15 nunisteno ir pulkiy skajtlinga nariais. Kas kal- 
i suvažiavimą delegatus, ku- ninįįO, kūnam tenka sunki Įas tame, sunku suprasti, 
rie atstovautų aiškias nuo- ^ai"bf. atstovauti Lietuvą suni<u padaryti korektingą 
menes ir įneštu i musų judė- yashingtone, galima laukti išvadą.
jimą naujo gyvumo ir ener- daugiau takto ir truputi dau 
gijos.

musų se-

Apie vieną ‘seimą*
Iš Clevęlando. Ohio, ga

vau pakvietimą j nesenai' at 
sibuvusj “Amerikos Lietu
vių Seimą.” Buvau kviečia 
mas. kaipo “pavienis” atei
ti į tą seimą ir jame daly
vauti su pilnu ir sprendžia
mu balsu. Aš nėjąu, o paskui 
spaudoje skaičiau, kad sei
me dalvvavę virš 400 dele
gatų. Jei aš bučiau nuėjęs, 
“delegatų” skaičius butų 
buvęs vienu daugiau...

Tokiame seime 400 dele
gatų atstovavo 400 asmenų, 
nes kiekvienas, dargi pats 
kukliausias “delegatas” pats 
save visados gali atstovauti 
Todėl galima kalbėti apie 
“keturių šimtų seimą.” -• -7* ■

Seimo tarimai ir nutari
mai spaudoje jau buvo apra
šyti ir apie juos nėra ka? 
besakyti. Vienok vienas da
lykas to “keturių šimtų sei
mo” proga dar reikia pri
dėti. „ ._ .. \ ;

Clevelando geradariai, 
kurie kvietė lietuvius Į New 
Yorka. pasirodo taip pat 
prieinami žmoniškoms silp
nybėms. kaip ir risi kiti silp
ni gamtos padarai.” “Laiko 
dvasia” ir juos apsėdo ir iš
kraipė jų kalbą, kaip ji tą 
daro kartais ir su kitais žmo
nėmis. Štai. man prisiųsta
me pakvietime būti “seimo 
delegatu” skaitau:

“Dirbkime kol Lietuva i 
vėl butų atsteigta laisva, ne * 
priklausoma demokratiška', 
valstybė.”

Kitame pakvietime, kurį t 
irgi gavau iš to paties Cleve- Į 
lando, skaitau toki pasisa
kymą:

“...Mes kurie stovime už į 
laisvą, nepriklausomą, de
mokratinę Lietuvą, telkimas 
Į darbą Lietuvai išvaduoti!”

Vadinasi tąuWruhkai,.“va 
do principo” partija, kmie 
visada demokratiją 

[dabar “stovi” iŠ 
tinę Lietuvą” ir kviečia cfflf 
ti, kad Lietuva vėl butų at 
steigta “demokratine 
bė.” Jus stebitės? -ne.

Velnias, *‘ ka'džTJžirff Nau
dinga. gali ir šventąjį raštą 
cituoti, savo žinotnįis posa
kis. Jei naudinga, tai kodjl

.......... . Tiesa, daugelis
Socialistas. ?iau1 supratimo. Ginčytis su ru sajungiečiu musiskun- 
------------- jo “klasiška nesąmone, nė- (|gja senatve.

ią prasmės, bet duodu.arklį veikimui jau aptingę, neran- . , ,,
irnv?z.in?^ *ad. ministeris g-al but V paveikė se- mums uz duoMes nepnsium
pulkininkas ilgai ysciotų, jei natvė. o gal karo eiga. kur te- Pet v.eįau’ Perėmus LSb 
jam reikėtų Įrodyti, kodėl sunai iu aimijoje, o likusieji įe"trą, 1 Brooklyną,

“nestovėti” už “demokrati- socialistų ar katalikų pagei- industi iloie1 sunkiai dirba Buivydas pranešė, kad duo 
"» T 'nebufu gjt visgi prie'geru norų būt klė?''«•»*•<» kny?o

galima geriau susimobilį- seJ,tr^ktos-
zuoti ir smarkiau socialisti

lcrtirrrfi-nę Lietuvą"? ’ dalijama Lietuva
Be to, Amerikos lietuviai “lietuviška.”

gyvena demokratiškoj šaly- Ministerio Žadeikio kvai 
je ir visi. su labai mažomis lame pasisakyme neaišku nėie rti.voie veikti. Bet kol šlubavo, draugai
išimtimis, imki savo senajai---- ; . . .------------- kas to pas mumis nėra. didžiumoje nedirbo. O ne-

Veikimas nuo 1939 metu

tėvynei atsistatyti ir gyven- mokratai, bet dauguma pa
ti demokratišku gyvenimu, žįsta mūsiškius reakcinin- 
Todėl kalbant i Amerikos kus dargi tada, kada jie ap- 
lieturius dargi antidemo- sikaišo “demokratiškomis”’ 
kratai prisimeta demokra- plunksnomis.

darbo nualinti darbininkai.
Turint mums dienraštį neturi ir noro ką veikti, nes 

“Nau jienas” ant vietos, ku- veikiant pasidaro ir išlaidų, 
lis die na iš dienos reiškia c kuomet neturima jeigu, 
socialistu pažiūras į pasaulį, nedarbas, tai kiekvienas

tais ir drąsiai šaukia: “Mes, 
kurie stovime...”

Negana to. Mes gyvena
me didžiausių audrų laiką. 
Pasaulyje eina žūtbūtinės 
imtynės tara demokratijų ir 
fašistinių oi ratunf. Lietu
vių. visų lietuvių viltys yra 
dedamos i demokratijų per- 
'galę, o todėi dargi reakcin
gi lietuviai ima ir nusidažo 
“demokratiškai.” Padės ne
padės. bet ikenkti tikrai 
nepakenks galvoja Cle- 
ve'lando'Vu;??gai ir šaukia 
“Smetonos dvasioje” už 
“demokratine Lietuvą.”

Teks veidmainiavimas 
butų liūdnas, jei jis nebūtų 
toks juokintas ir toks ne- 
kenkšmingjs. Be abejonės, 
vienas kitas 'delegatas” lei
do save suvedžioti, vienas 
kitas ameridetis lietuvis 
tikrai gal i manė. kad čia 
rinksis d i c v; žino kokie de-

PAGARiUMMAI
‘KELEIVY’

•garsinimai tilptų 
;ri4pott garsinimą 

vČllaO PANBO1- 
Siunčiant per pat- 

iS ssfctto, kad pa
su kaip panedč- 
garstnlmal 1 tos 

nesiejama patai-

Norint, kad 
GREIT, relki.i 
adrntnfštraeijon 
LIO VAKARO,
tą. reikia pjsirrt 
siektų mus n'* 
įy. Vėliau 
sąvaitės' nume-1 
pint.'

' Norint, kad -arelnlmas nesusl- 
trukdytų. syki *u pagarsinimu 
reikia siųsti sr.iP

DRAUGl'JC*^ ilknlkg 
-S, trumpa prane. 
ui >1.00. Už dloes- 

oma nuo colio.

įninku, par* 
Ikius prane- 

Stambes- 
extra.

Norlnt pa. 
reikia pasiust 
kainos

paveikslu. 
Ir klaust

už
draugų, kai- 

pajležko-

KEęfTvrs, ^«\SRY<dwat.
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Kviestas Nedelegatas. Mes gerimėsi juo kaip užpi- (Pabaiga ant 5-to pusi.)

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

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

Tai yra vieninteli:' veikalas, kuris neužims jūsų laiko liftais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad botą 
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.

Štai keliatas tų klausimi!, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
reiškia meile ir iš knrKa

reina ?
Kaip atsirado ir kg reiškia bučkis?
Ką reiškia "pirnv-sios nakties tei- 

rč,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiela?? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymą jauniems ant j;al- 
vų ? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžia^is geriausia tekėti ir
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepakako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi ?4epia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas. ’’

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

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

Kodėl tūlos moterys netari 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 būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

Knyga graži, su paveikslais, 22S 
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 žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“'leisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeiiso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,“ D-ro Gatės “bexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingų Patarėją.”
KELEIVIS
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keleivis; so. boston. Aštuntas Puslapi*No. 11- — Kovo 15 d., 1944 m.
Bostono automobilistai be- Mergina davė 17 puskvorčiu Iattapane pereitą nedėl- Pareitą nedėluienį polici- 
doje; mokės kompanijos kraujo. dieni traukinys užmušė Ka- ja suėmė South Bostono airį

RUOŠIASI PRIE SOČIA- Raudonojo 
LĮSTŲ VAKARIENĖS. ! Dabaf

Delegatų vakarienei paruoš- Kryžiaus vajus pinu
ti dirba septynios gas- rinkti. Lietuviai irgi prašo- 

padinės. ; iri neatsisakyti prisidėti sa
vo centu. South Bostone yra 
susidaies net lietuviu kov.i-

Mirė senas “Keleivio” 
skaitytoms.

si a..•'•s G4 metu an 
7 kovo r\ ta Pa

skolas,
19S8 metais subankruta- rner

Cambridge gyvena jaun i minskių vaiką, 6 metų am- Ca’lahaną, kuris apiplėšė 
rrgina, Ėdna Taylor, kuri žiaus Stasiuką. subvvay stoties kasierką.

i »«•

Musu draugai Bostone ir 
Cambridge sparčiai ruošiasi
ptie socialistu vakarienėse Ras tam reikalui Jo ^asta 
kuri bus balandžio 16 d., i ,nr.‘na ..adv- Gnsabus, 

no lietuviu socialistu d ras

apdraudę 30.000 Bostono it jo tam tiktais pei tonais, ku- ir ligoninės K šas. o kainuoja tik
niiūnkas nesvetkavo tpylinkfc miestelių žmonės, intos jai nustatė gydytojai. » p?U. ir i siti p, -r metus.

; p r < ueų metų ir ne Kauangi Mutual Liability Mergina sako, kad ji dėl c.) šaltu vandeniu, maudyne ir kitais pa- r , K
dir’ ti. Paliko nuliu- buvo koperacija ir kone visi nejaučianti jokio blogo ■■■irwn-vp. < > «* uv«»i -* -•

Antaniną ir apsidraudneieji buvo jos na efekto. Esanti kiek silpnės- j : <n>
t ’1 i v Palaidotas ket- įiai šėrininkai, tai dabar nė, kol atgausi reikiamą no r st., i fl., s’o. Boston, Mass. * j 1 i; i irmaciju klauskite

J. Atlauš-
Va ‘' ■

Įvyks tą pat dieną ir toje pat i }aus V“ !Y-nlnį-1 •?? a 
Cambmidge lietuvių kliubo tas Kalinauskas,
svetainėje, 823 Main st.

Maišią supirkti ir ji pa- į Whist Party.
įuosti apsiėmė net septynios! TĄ . . - T. , • ,Tri - Dorchesteno Lietuviu ?.Iomusų drauges gaspadines— Rliuba 
T. Brazaitienė, O. Gegužie- terŲ KllbOa

tuoj , 
suvažiavimo Suvažiavimas kas- S- ilockus ir kiti-

u.uu:

Vio 
i C 1- :a

kovo 9 d., New 
upinėse. “Kelei- 
: likusiai šeimai 

k-s užuojautos.

prie jų kimbama. Išrodo, kieki kraujo, tai ir viskas, 
kad daugelis jų turės bėdos Radijo programos.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinanti

Gi iaus Bostono finansinę 
Įstaigą.

Prie Federal, Franklin ir nedėldieni iš W0RL stoties.

_______________________ Į
Parridūoc’a Solinė.

Sena: įsteigtas Bov.lin;- ir Biilard 
risn sičiai i ir 10 stafc).

Klauskit telefonu: ŠOU 0972. >
395 Broadv.ay, So. Boston. ( 1!)

jas— (11
ISronis Kontritn.

593 E. Croadvvay,
So. Boston, Mass.

24)

panaič-no Noxono bylą: Congress gatvių stovi dido- 950 ki’oeiklių. tarp 9:30 ir 
i.au. ? b] ’a bus gegužės ms.i. j.-as pastatas—Lee Higgin- 10:30 lyto', bus tokia: 

t ■■ •, • į:. , sensacinea >on tiobėsis. Tai kadaise bu- 1. Muzika,
rengia Wbist bvla. Buvo kaltinamas John }iisi garat" Higginsonų ban- 2. Dainininkai Jonas ir

savo kine Įstaiga. Ją nutarė su- Emilija Burbuliai iš So. Bos- 
Darbų Taryba. tono> 
manoma gauti o ,

460 tonų valdžiai £ ^a5a-a aP’-~' Magdutp.
. -7- vpil-alinmi metalu Po programos patašykiteabejo- lėj 1353 Dorchester avė., vienas pnsaikinfcasis posėdi- i ei kalinga metalų. savo j^^is w^^dte

Dorchestervje. Bus gerų už- nii'Kas-oziui.mek -i>. Ant Columbus avė. perei-1 šiuo adresu: Vv'ORL Sia
ut Hks gerai—svečiai ir vieš- kandžiu. Prašome atsilankv- Teisėjo patvarkymu, byla tą r.edėldjįnį armijos džypė tion, Lithuanian Program, 
ruoš bus patenkinti. ti visus. Konisra. bus atnaujinta gegužės 31 d. užmušė^ jurininką Collinsą. Boston. Mass._z S. Minkus.

nauskienė.
Nėra mažiausio

nė s, kad savo pareigas jo

Geriausia Užsig1 Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonk, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ii visiems draugiš
kai patarnauja.

25S BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Socialistų suvažiavimas 
prasidės 10 vai. ryte; vaka
rienė—6 vai. vakare. Kurie 
norite joje dalyvauti, kreip- 
lriCs i bile kuri LSS 60 ar 
71 kuopu narį, ari a Į “Ke
leivio” ofis?. Reo. ★

Dariaus Pgi’crieriai daly

vaus Evakuacijos pa~ad''.

ŠĮ penktadieni, kov^ 1“ 
diena. So- th Boston? y a 
ivcšiėiras didelis Evakuaci- 
jes ta a ’as. kuriame z'aly- 
va-riJ Buvo pakviestas ir lič

ių icąijorrieriu Stepono 
D riaas Pertas. šitą pakenk
ti b H S ! ( -kus Į riėmė 
.• d ’ •••• ? -v, avo pi na Ra 
» -■ i ? i-- metėm

T ' f :rivva’’S r
sk_ įaum. 
šio karo

i I :' i sava rnifomsese.
t ra< < i*-

j-* •>
f a U>l

b

dak viai s”-i ir.k- 
m 235 (’ st.. Sovti 
1 va'a dą popiet. 

’-asibaigu?, Posto 
“open ho"s<‘.”

-ri’n Pernai. 
Adjutantas.

»-.s o. N~iraksi i
į ag-^rbti.

A realią nediėldioni
Dorchesterio Lis

Per 
dia
tuviu Pi.iečių Kliubes 1 uvo 
iškėlęs puikų bankietą pa’ 
gerbti p. A. NamaksĮ, kuri 
majoras Tobin paskyrė Bos
tono nekilnojamų nuosavy
bių asesorium. Svečių prisi
kimšo kupina salė. Buvo 
kalbų, muzikos ir dainų, ir 
1 uvo ge’a vakarienė. Visi 
kalbėtojai sveikino p. Na- 
maksi laimėjusi tokią atsa- 
komingą tarnybą ir linkėjo 
jam geriausios kloties ei-: 
rimt savo pareigas. Buvo ir 
ke’iatas valdininkų. Ant pat; 
; abaiges pribuvo ir pats 
nagoms Tobin. kuriam lie
tuviai sukėlė dideles ovaci 
jas. Jis pasakė gražią kalba.
i arcikšdamas savo Įsitikini į 
mą, kad po šito karo Iri. tu ! 
va vėl bus laisva ir nepri i 
1 iai scma valstybė, kaip: 
buvo.

Miestas negali areštuoti 
, pono Curley.
P>uvęs Bostono majoras 

Cu k v miestui yra skolingas 
apie 40.000 dolerių. Dali tos 
s’ mos jis atmokėjo, bet dė! 
likusios dalies miestas turi 
vargo. Kartą jau buvo šauk
tas i teismą, pasiaiškinti— 
neatėjo: šauktas ir antra 
kartą—vė1 nepasirodė. Tuo 
rret trise jas pasakė, kad 
Curley bus areštuotas.

B t Curlev turi advokatų 
kurie sako. kad jų klijentas 
negalįs būt areštuotas, nes 
jis esąs kongresmanas ir ei
nąs savo pareigas, kaip “vi
suomenės atstovas...”

Ką dabar miestas darys, 
matysime vėliau

(

★
uk Atsargus, Kaimyne

Per neatsazpumą Naujojoj Anglijoj 
ir išdega p : 35,000 akrų puikiausiu 
r~ ir gražiomis pašilsią vietomis.

M ♦1 • • jir.ikimma!

. a *

Cr3i ”3 ^'3
riivuj sun- 

ir’»an’ ir ai:ko-
>ui.la «ęi<ni k,lV

ri:u

jav’% joi dr:U”\ !5Oj pučiančio ovrs populiarusST SK3S
Narracan-et* 
dra«C’rku"T’g žrnk’os, I ztn tik
Mtinka.

s-. et:n<»onio 
draugai *u-

vieš TURIM sustabdyti ncreikelin-.ą
Lrtlna karo medžiaga; gaisrams ketinti žmonių 
karo darbų paimti.

Euk atsargus! Neapgalvok: numes'.-: r < -i • :?s 
giai padegta žolė bei šiukšles gali būt lygiai p 
da rbas kaip sužinus sabotarc aktas.

» a C.

Buk GERAS KAIMYNAS- —laikykis šių taisyki?;

FAMOUS

BREVVING COMPANY
CRANSTON, R. I.

h edegink /c5"s. Priimu, daržo išmatų ar 
šiukšlių arti miško be varde
lio leidimo. Niekad nedegink 
kada sau.-a ar yra vėjas, ir 
nepalik uirnis be priežiūros.

Niekados nemesk degančią degtuku ar 
tabako iš automobiliau& Su
dėk juos i peleninę.

Visados uzęerink upmj miške nueida
mas tolyn. Buk atsargus miš
ke rūkydamas.

TAS SKF.LHIAMA, KAD PADf.TI FEDEKALEI !R ŠTATO VALDŽIOMS APSAUGOT MIŠKUS NUO GAISRŲ

* Ok' • »




