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100,000 Japonų Atkirsta 
Didžiojo Vandenyno Salose
JIEMS GRĘSIA BADO 

MIRTIS.
Amerikiečių savaranku-

Ims Armijos Dar
bams 4-F Vyrus.

Tokių yra daugiau kaip 
miliona*.

Kongresan yra įneštas bi-
mas dabar apskelbtas šiose kuriuo siūloma imti ar- 
Maršalo salose: m įjos darbams visus vyrus,

Ujae, Lae, Li'b, Namu, Ai-I įuiie d?bar y* atidėti į va- 
linglapalap, Namorik. Ebon, dmamają 4-F kategonją. 
Kili, Amo, Bikini ir Wothe. Tai ^ra. tokie, vyrai, kurie 
Daugumas tų salų buvo pa-i^l tūlų fizinių trukumų į 
imta be jokio pasipriešini- veikiamąją armiją netinka, 
mo. Kai kuriose salose japo- Armijos ir laivyno departa- 
nai spyrėsi, bet buvo nuga-.h1®?**1 sak°» yyral
lėti, sako admirolo Nimitzo &ab d^bti armijoj ir laivyne

Tuo tarpu Marikio salyne 
amerikonai užėmė da 

10 salų.
Amerikos laivyno strategi

ja Pacifiko vandenyne pasi
rodė tokia gudri, kad apie 
100.000 japonų tapo atkirs
ta nuo susisiekimo ir jie tu
rės arba pasiduoti, arba iš
mirti badu. Užėmę keliatą 
strateginių salų, amerikie
čiai dabar isitaisė jose savoi - . i o<xivnv. oauuiidi iaii\vjoi vien j i i- .• iorlaiviams papėdžių, iš ku- . f . * , M dabar yra paliuosuoti kaip
nų jiems lengva kontrohuo- , , T , • • Wotip k ; netinkami, butų mobilizuo
ti japonų susisiekimo linijas. ~ t H lėktuvams na- lami * “darbo bataljonus.”

Jlusu blokada apie Mar- įėd^ų * P ,kad .P?Huosuotų nuo darbo
shall’o 'salas. Naująją Gvi- Bet šitos japonu papėdės kreivius b Jurininkus, 
nėja, Bismarcką ir šiaurės jau nebesudaro amerikie-
Solomonus yra tokia stipri, čiams jokio pavojaus, nes 
kad iš 10 japonų laivų, kurie amerikiečiai kas dieną jas 
stengiasi tas salas pasiekti, bombarduoja ir nėra abejo- 
9 būna sunaikinti. nės. kad greitu laiku japo-

Negaudami amunicijos, nai bus ir tenai likviduoti.
japnai tose salose negalės --------------
ilgai priešinus. Be to, jie AMERIKOS KARO AVIA- 
gaista nuo ligų ir bado, nes CIJA JAU PARUOŠTA, 
maisto irgi negauna.

pranešimas. Amerikiečiai 
paėmė ir belaisvių.

Iš viso amerikiečiai dabar jurininkai

tą techniškąjį darbą, kurį 
dabar turi dirbti kareiviai ir

Taigi yra siūloma, kad

Einant šiam “Keleiviui'’ 
spaudon. iš' Pearl Harboro 
atėjo žinių, kad Maršalo sa-

Vilimas fialenkaus- 
kas Dingo su Skrai

domuoju Fortu.
Vilimas Kalenkauskas, 

aviacijos saržentas. 23 metų 
jaunuolis, kurio motina, Ma
rijona Kalenkauskienė, gy-

Rusai Netoli Nuo 
Odesos.

Didis Juodos Juros uostas 
esąs liepsnose.

Vėliausios žinios sako, 
kad rusų armija esanti jau 
netoli nuo Odesos. Vokie- 

nu čiai traukiasi su dideliais
iš Anglijus bombai - netoliais, sako Maskva. 

® i Miestas esąs

vena 141 VVashington
Shenandoah, Pa., buvo 
siųstas
duoti vokiečių 
Francuzijoj ir

Stalino Agentas Amerikoj 
Išstojo Prieš Maskvą

SOVIETŲ VALDŽIA AP- rie su tokiu bendradarbiavi- 
GAUDINĖJANTI ALI- , mu nėra sutaikomi.

JANTUS. į “Bendradarbiavimas su
demokratinėmis valstybėmis

Negalėdamas tokios dvivei- nėra galimas, kuomet Sovie- 
naskendes! d®s politikos remti, kapito- tu valdžia ir jos vadai slapta 

n=o ’Styt,' vokiečiai j - ------------------’------- ' ------ -------------- ----
Karo Departamentas if Wa-; jj. def P.3' ?*«!{» ,^vait? ru' ..  -------- .
shingtono pranešė motinai. ®ai at>ieme Nikolajevo uoB- Rusijos ir Amerikos san- 
kad apie jos sūnų nėra jokių ta‘ tikiuose šią sąvaitę sprogo
žinių jau nuo 28 vasario. šią sąvaitę rusai persikėlė didelė politinė bomba. Ją 

keliose ‘ vietose per Pruto metė raudonosios armijos 
upę ir įsiveržė
žemėn. Molotovas tuoj išlei- cen ko, kuii oiauno vaiazia ^zias, ar bent tokias val-

Nesugryžo nei vienas vyras 
iš to orlaivio. Galimas daig- 
tas. kad jie turėjo nusileisti

nas laikosi savotiškos politikos 
ir siekia visai priešingų tiks
lų, negu jie kalba viešai.”

Toliau kap. Kravčenko 
tvirtina, kad Maskvos pla
nas esąs pastatyti Lenkijoj, 

. ., ..... ... Balkanuose, Austrijoj ir Ita-
Rumunijos kapitonas Viktol as A. Krav- lijoj paklusnias sau val- 

s tuo i išlei- cenko, kuri Stalino valdžia ,u;oc o,- t

Kravčenko rezignavo 
iš savo pareigų.

4-F kategorijoi' vyrai,’ kurie priešo teritorijoj ir buvo pa- do pranešimą, kad nišai eina;yra atsiuntus Amerikon pri- J’ias kuriose butų* daug’ko- 
, A .* I , ‘ dabar vra naliuosuoti kaiD uriti nelaisvėn. Rumunijon karo reikalų vei’- žiūrėti čia perkamųjų So\ie-,rn,,n;cĮ1,Rumunijon karo reikalų 

Vilimas buvo labai popu- čiami. bet ne Rumunijos te 
liarus jaunuolis tarpe savo įitorijos imti ir ne šalies san 
draugų Shenandoah’ryje. tvarkos keisti.
Mokykloj jis buvo savo kla
sės mokinių pirmininkas ir

Vokiečiai Užmušė futbolininku jajikto vedėjas.
Baigęs high schoolę jis įsto- 

OUU &IOVŪKU. jo tarnybon ir mokinosi įvai- 
------- -----  riose valdžios mokyklose.

Pasiųstas atakon, slovakų Į Gruodžio mėnesy. 1943 me
tais, buvo išsiųstas Angli
jon.

bataljonas perėjo rusų 
pusėn

TX . ______
lo paleidžiama 36.000 žmo
nių. Ryšium su tuo karo va-

Ivne Amerikos spėkos už- dovybė skelbia, kad musų 
ėmė dar 10 strateginių salų. karo aviacija yra galutinai
---------------------------------  paruošta “visokioms galimy-
PER MĖNESI AMERIKIE- bėms.”

CIAI NETEKO 293 LĖK 
TUVŲ VOKIETIJOJ. Ar

tų pramonei metalų.
“Nevv York Times” šį pa

nedėlį paskelbė, kad kap. 
Kravčenko rezignavęs iš sa- 

Kas Naikina Nacių yo pareigą, pareikšdamas.
Galybę Rytų r ronte. tokiu “dviveidiškų politinių 

-------------- manievrų,” kokius Maskva
Ją daužo Amerikos tankai, 

“džypai” ir kiti karo 
pabūklai.

ro vadovybė įsakė vienam 
slovakų bataljonui atakuoti 
rusų pozicijas. Neiššovę nei

nea,ir l>ro A^<apoėiaus se
suo. Be Vilimo, kuris yra 
dingęs, ji turi dar tris sunūs

Ims lainerius 
Į Armiją?

Iki šiol maineriai buvo pa
lijus, neteko 293 didžiųjų Huosuoti nuo annijos, nes 
bombanešių bombarduojant karo pramonei reikia anglių. 
Vokietiją. Bet šią sąvaitę Washingtone

-------------- nutarta, kad galima imti ir
AMERIKA TURI NAUJOS mainerius iki 26 metu am- 

RUŠIES BOMBĄ. žiaus. Bet šis nutarimas galįs
------- . _ but dar pakeistas, nes paė

Amerikos karo aviacija mUs iš kasyklų tiek daug 
pradėjo vartoti naujos rūšies jaunų vyrų,* ateinančią žie- 
padegamas bombas, kurios šaliai pritruktu 15,000,- 
turi po 500 svarų. Praneši- 000 tonų anglių, 
mai sako. kad jas negalima

Londono žiniomis, per 
kovo mėnesį amerikiečių 
aviacija, kuri veikia iš Ang-

užgesyti. Bombos degamoji PABALČIO VALSTYBIŲ 
medžiaga yra aliejus ir mag- ŽMONĖS APRIMĘ, 
nesiumas, su priemaiša kitų
chemikalų, 
žmonės tą 
“goop’u.”

Karo aviacijos 
bombą vadina

'Pravda šiurkščiai 
Kalba Apie Japonus.

Paskelbus Sovietų val
džiai, kad ji pratęsė žvejy
bos sutartį su japonais dar

Rusų armijai artinantis 
link Pabaltijo, Estijoj, Lat
vijoj ir Lietuvoj buvo kilęs 
didelis nerimas. Bolševikų 
keršto nusigandę žmonės 
kėlėsi toliau nuo fronto.

; Rusų armiją vokiečiams 
sulaikius, žmonės vėl nusi
raminę.

Pabalčio valstybių žmo
nės nekenčia nacišku oku

penkiems metams, tačiau pantų , bet jje Bijo ir bolševi-
privertė japonus likviduoti 
Sachalino aliejaus ir kasyk
lų koncesijas. Maskvos 
“Pravda” išspausdino veda
mąjį straipsnį, kuris apie 
japonus kalba kaip apie tik 
ruosius Hitlerio talkininkus. 
Girdi, japonai buvo prižadė
ję likviduoti Sachalino kon
cesijas dar 1941 metais, ta 
čiau nelikvidavo, nes tikėjo
si, kad Hitleris užkariaus 
Sovietų Rusiją. Bet raudo
nosios armijos laimėjimai ir 
Amerikos bei Anglijos galy
bė privertė Tokiią keisti sa
vo politiką Tolimuose Ry
tuose. Japonai pamatę, sako 
•Pravda,” kad beprotiški 
Hitlerio planai neišsipildys.

Iki šiol bolševikų laikraš
čiai kalbėdavo apie japonus 
gana švelniai.

kiškų okupantų, kurie tūks
tančius nekaltų žmonių iš
gabeno į tolimą rusų šiaurę.

VĖL ĖMĖ VEIKTI 
ZUVIJUS.

VE-

vieno -šūvio, slovakai su v'i- ■ PĮ™? saržentą Ed-
sais ginklais nuėjo rūsy pu-!vard3- saržentą Peną ir Jo- 
sėn. Pamatę slovakų tikslą. n^'
vokiečiai pradėjo iš užpaka- . ~7į ~ .
lio juos šaudyt. 600 slovakų Amerikos Laivas
buvo užmušta, bet apie 2.000 4 pšaurlč Saviškius.
spėjo perbėgti pas rusus ir r _____
pasislėpti apkasuose.

APLEIDO CASSINO 
KALNĄ.

13 kareivių buvo užmušta 
ir 45 sužeisti.

Karo veiksmuose pasitai
ko nelaimingų klaidu. An- 

Alijantų armija apleido, dai buvo pranešta, kad Ita- 
Cassino kalną, kur randasi lijos pakrašty alijantų karo 

laivai nušovė žemėn kelioli-to pat vardo miestelis, bet 
jau sugriautas. Vokiečiai 
vėl dominuoja tą aukštumą 
ir apylinkę.

FINAI VĖL ATMETĖ
MASKVOS SĄLYGAS.
Pereitą sąvaitę Suomijos 

atstovas Paasikivi buvo nu
vykęs Maskvon ir išsederėjo 
lengvesnių sąlygų karui 
baigti. Iš Švedijos praneša
ma, kad Suomijos parlamen
tas atmetęs ir tas neva leng
vesnes sąlygas.

Šiomis dienomis nelauk
tai pradėjo veikti Italijos 
ugniakalnis Vezuvijus. Ug- 
niakalnis išspiovė tūkstan
čius tonų lavos, buvo palai
doti du kaimeliai.

Ugniakalnio pelenai ir 
net mažesnieji akmenys bu
vo nunešti už 26 mylių. Dau
gelis kelių buvo užversti la
va ir pelenais.

Gelbėdami savo gyvastis, 
tūkstančiai italų, gyvenan
čių Vezuvijaus apylinkėse, 
turėjo apleisti savo gyvena
mas vietas.

dabar vedanti Amerikos ir 
Anglijos atžvilgiu.

Anot “Nevv York Times,” 
kap. Kravčenko paaiškinęs 
savo rezignaciją šitokiai? 
žodžiais:

šio Amerika via davusi savo "Aš negaliu toliau remt 
talkininkams net 65 nuošim- tų dviveidžių politinių ma 
čius visų savo tankų ir kito- nievrų. kurie yra taikom 
kių motorinių vežimų. .Jiems bendradarbiavimui su Ame 
pasiųsta 23.000 tankų ir rika ir Anglija, tuo pačiu lai- 
apie 750.000 automobilių, ku siekiant tokių tikslų, ku- 
“džypų” ir trokų.

Sovietų Rusija yra gavusi 
4,700 tankų ir 280,000 moto 
rinių vežimų. Vien “džvpų”
Rusija yra gavusi 33,000.

Tie tankai ir tie motori
niai vežimai rusams yra mil
žiniška pagalba. Neturėda
mi tos pagalbos, rusai butų 
bejėgiai.

ką savųjų orlaivių, o dabar 
vėl pranešama, kad vienas 
Amerikos laivas apšaudė sa
viškius Marshall’o salose. 
Trylika musų kareivių buvo 
užmušta, 45 sužeisti. Dėl tos 
nelaimės yra kaltinamas 
ūkanotas oras.

AMERIKOS SKOLOS PA
DIDĖJO 135 BILIJONAIS.

RUSAI JSPĖJA RUMUNI
JĄ PASIDUOTI.

Maskvos radijas šį pane
dėlį paskelbė Sovietų val
džios atsišaukimą į Rumuni
jos žmones, kad jie tuojau 
pasiduotų. “Jeigu jus to ne
padarysite, visa jūsų šalis 
pavirs karo lauku, o iš jūsų 
miestų ir kaimų liks tik krū
vos griuvėsių.” sako atsišau
kimas.

Bet kaip Rumunijos žmo
nės gali pasiduoti, kuomet 
ju šalį jau turi užėmę vokie
čiai?

BUS KELIAMA 5-TĄ 
KARO PASKOLA.

Atstovų Rūmams pasiūly
ta naujas bilius, kuris Jung
tinių Valstijų skolas padi
dins da 50 bilijonų dolerių. 
Pernai kovo mėnesį musų 
valstybės skolų riba buvo 
125 bilijonai dolerių, bet tą 
patį mėnesi ji buvo pakelta 
85 bilionais dolerių. Tas 
skolų ribą padidino iki 210 
bilijonų dolerių.

Jei šis bilius bus priimtas, 
Amerikos skolų riba bus pa
kelta iki 260 bilijonų dole
rių.

Tikrenybėje, tiek skolų da 
neturėsime. Pereitą sąvaitę 
Jungtinių Valstijų skolos 
buvo 184 bilijonai ir 643 mi
lijonai dolerių. Rokuojama, 
kad 1945 metais musų sko
los sieks 258 bilijonus dole
rių.

AMERIKA JAU NETEKO 
168.292 KAREIVIŲ.

Karo sekretorius Stimson

Kareiviai Galės Rai
šuoti, Jeigu...

Prezidentas reikalauja, kad 
Kongresas tą bilių pataisytų

Pereitą sąvaitę įsigaliojo 
Kongreso priimtas bilius, ku
ris duoda kareiviams teisę 
balsuoti ateinančiuose pre
zidento rinkimuose.

Nors prezidentas to bi
liaus nepasirašė, bet jis vis-

mumstų.
Kad paslėpti savo tikslus, 

Stalinas viešai paskelbė, kad 
jis uždarąs savo agentūras 
užsieniuose; ant popieriaus 
buvo “likviduoti’’ visi Ko- 
minterno skyriai. Bet ištik
rujų Kominternas nėra 
likviduotas, sako kap. Krav
čenko.

Reiškia, Maskva meluoja 
ir apgaudinėja demokrati
nes valstybes. Viešai ji kal- 
va apie taiką ir neva uždari
nėja komunistų partijas, o 
-lapta ruošia komųųistinį 
aunimą naujam kartu, sako
:ap. Kravčenko. k r.';’

Sovietų valdžios planai ir 
ikslai yra priešingi jos vie

šiems pareiškimams, prie
šingi ‘Rusijos liaudžiai ir 
priešingi tiems tikslams, už 
kuriuos kariauja Jungtinės
Tautos.

Associated Press teiravosi 
Sovietų ambasadoj Wash- 
ingtone, ką ji turi apie tai 
pasakyti, bet ambasada atsi
sakė ką nors aiškinti.

.... ... tiek isigaliojo, nes išėjo tampaskelbė papildomą sąrasą tikras jaikas er kuri j 
Amenkos nuostoliu. Jis ro-1 -... , dentas turėjo arba pasirašyt,nuo pradžios karo b atmeJ: a 

jau yra netekusi Biliui jsipįiiojus. prezi-
7. ,df)S nuost°- dentas reikalauja, kad Kon-

liai dalijami taip. gresas jį pataisytų, nes da-
Iki kovo 7 d. musų armija bar tas bilius vistiek neduo- 

neteko 126,193 vvru — 21.- da kareiviams teisės balsuo- 
737 užmuštų. 50,363 sužeis i ti, jeigu tuo nepasirūpins at- 
tų. 26.747 be žinios dingu- skiros valstijos. Tas bilius 

yra suktos politikierių poli
tikos padaras, ir todėl prezi

do, kad 
Amerika

NACIAI TURJ LIETUVIŲ 
BATALJONĄ.

Iš Lietuvos gauti praneši
mai sako, kad naciams pa
vyko sudaryti “lietuvių ba- 
taljoną.” Ar daug kareivių 
tas “bataljonas” turi, prane
šimai nesako.

Iždo sekretorius Morgen- 
thau praneša, kad tarp 12 
birželio ir 8 liepos bug kelia
ma 5-ta karo paskola. Val
džia nori sukelti da 16 bilio
nų dolerių.

siu ir 27.346 karo belaisvių.
Laivvnas, iškaitant Coast , - .. . -

Guard ir Marinų Korpusą, i deptas nenorėjo po juo pasi
neteko 42.099 vyrų — 17,- Įra^yta ________
887 žuvusių; 10,754 sužeis- JANKIAI NUMUŠĖ 1,081 
tų. 9.036 be žinios dingusių; NACIU ORLAIVI, 
ir 4,422 karo belaisvių. j ------

T. , . . , i Londono žiniomis. Ame-Karo sekretorius da pra : rikos orlaiviai kovo mjnegv 
nesą, kad is 50,36.3 armijos numušė , ,)8] na<;ilĮ lėktuvą.
£’r7-nkune- hu4° sH?e;?tl:!patvs prarasdami išviso 547 
2b,4o9 vyrai vėl grąžinti į 

karo tarnybą. Reiškia, dau-Į
giau pusė sužeistųjų pilnai FRANCUZIJOS MOTERIS
pasveiko. GALĖS BALSUOTI.

Li i s vu j u franeuzu “parla 
PER 3 DIENAS JAPONAI mentas,“ kuris randasi šiau- 
NETEKO 200 ORLAIVIŲ ,jnėj Afrikoj, nutarė pripa 
Generolo M^Arthuro šta- įinti balsavimo teisę visoms 

bas praneša, kad mūsiškiair3ncu7-b^n^'ms- 
'"'O eskadronai per tris die- RUSAI DA NEĮSILEIDŽIA 
nas pietų Pacifiko salose su rAuDONOJO KRYŽIAUS

Pripažino Negrams
Balsavimo Teisę.
Vyriausis Tribunolas Wa- 

diingtone šią sąvaitę nu- 
prendė, kad pietinių valsti- 
ų juodveidžiai turi teisę da- 

’yvauti demokratų nomina
cijose. Iki šiol Texas valsti
joj juodveidžiams neduoda
vo nominacijose balsuoti. 
Toj valstijoj esą apie 571,- 
J00 balsuojamojo amžiaus 
juodveidžių. kurie negalėjo 
balsuoti vien dėl to, kad jie 
juodi.

Baltveidžiai pietinėse val
stijose dabar verda piktumu, 
kad tribunolas pripažino 
iuodžiams lygias balsavimo 
teises. •

naikino 200 japonų orlaivių.
Skaudžiausia smūgis buvęs Raudonasis Kryžius da 
suduotas priešui pereitą se-i negauna rusų vyriausybės 

Kariuomenes pratimų me rėdą Hollandia saloje, kur leidimo šelpti Pabalčio vai
tu kilo ekspliozija. Pasėkoje 108 japonų orlaiviai buvo stybių ir Lenkijos žmones, 
to žuvo 29 Amerikos karei- sunaikinti žemeje ir 10 nu-1 kurie buvo ištremti į Sibyro 
viai, o astuoni buvo sužeisti, nusta iš or«. Itvnis

NELAIME ANGLIJOJ.

SUGRYŽO LAIŠKAS 
PO 32 METŲ.

1911 metais senatorius 
Henry Cabot Lodge (jau 
miręs) vienam Bostono gv- 
’mntojui pasiuntė laišką. Tik 
dabar paaiškėjo, kad adre
satas to laiško nuavęs. Po 
32 metų jis sugrąžintas at
gal į VVashingtoną. Laiškas 
turi specialią pašto antspau
dą: “addressfe unki»owT3.”

I1
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KĄ REIŠKIA NAUJA RU
SŲ-JAPONU SUTARTIS?

Pereitą sąvaitę Maskvoje 
buvo pasirašyta nauja rusų- 
japonų sutartis, kur ia japo 
nai išsižadėjo tuių koncesi
jų Sachalino šiaurėje, bet už 
tai gavo leidimą žvejoti So
vietų Rusijos vandenyse.

Šitą sutarti dabar plačiai 
svarsto spauda. Keliamas 
klausimas, ką ji reiškia Ja
ponijai, ir ką Jungtinėms 
Tautoms?

Kad klausimas butų aiš 
kesnis. reikia jį truputį nu 
šviesti.

Apie Sachalino salą lietu
viai yra daug girdėję, nes 
caro valdžia Įremdavo tenai 
savo prasikaltėlius. Ji guli 
Sibyro pakrašty. į šiaurę nuo 
Japonijos. Jos žemėj yra 
daug anglies ir aliejaus, to
dėl po r usų japonų karo ja 
ponai išsiderėjo, kad pieti> 
nė Sachalino pusė butų ati
duota jiems. Karą pralai
mėjusi, caro valdžia turėjo 
pusę tos salos atiduoti.

Bet japonams to neužte
ko. Po 1917 metų revoliuci
jos, kai Rusija buvo suirus, 
japonai užgriebė ir šiaurinę 
Sachalino dalį. Amerika 
prieš tai protestavo, bet ja
ponai grobio nepaleido. Tik
tai 1925 metais Japonija su
tiko tą salos dalį Rusijai grą 
žinti. bet ir tuomet išsiderė
jo teisę per 70 metų išnau
doti tenai anglies kasyklas 
ir aliejaus šaltinius.

1941 metais tarp Rusijos 
ir Japonijos buvo pasirašy
ta nepuolimo sutartis. Rusi 
ja pasižadėjo nepulti Japo
nijos. bet kaip atlyginimą 
už tokį pasižadėjimą Ja
ponija sutiko atsisakyti nuo 
minėtų koncesijų Sachalino 
saloje.

Rusija tuo tarpu Įsivėlė į 
karą su Vokietija ir išrodė, 
kad i kelis mėnesius Sovie
tų Sąjunga bus sunaikinta. 
Japonai ramiai sau sėdėjo 
Sachaline ir čiulpė iš jos 
aliejų kaip čiulpę: savo pri
žado likviduoti tenai konce
sijas jie nepildė.

Bet šiandien Rusijos pa
dėtis jau kitokia. Ačiū A- 
merikos ir Anglijos pagal
bai, ji atsigriebė ir vokiečiai 
jau traukiasi atgal. Maskva 
pasidarė jau drąsesnė ir. kai 
japonai paprašė jos atnau
jinti žvejybos sutarti, ji pa
reikalavo. kad jie pasitrauk
tų iš Sachalino šiaurės, ką 
jau 1941 metais buvo priža
dėję padaryti.

Ir, noroms-nenoroms, ja
ponai sutiko Sachalino kon
cesijų išsižadėti. Tačiau už 
aliejaus ir kasyklų pramo
nės išvystymą Rusija sutiko 
užmokėti jiems 5,000.000 
rublių. Be to. Rusija sutiko 
parduoti japonams kasmet 
po 50.000 metriškų tonu 
aliejaus po karo. Ir prie to 
da japonai gauna teisę gau
dyt žuvis Rusijos vandeny
se.

Tai toks. maždaug, yra 
naujos sutarties turinys.

Amerikos spauda yra lin
kusi manyti, kad Japonija 
čia daug pralaimėjo, o lai 
mėjo Rusija ir Jungtinės 
Tautos, nes iš Sachalino ja 
ponai gaudavo per metus 
apie 4.000,000 bačkų alie
jaus, kurio dabar jau ne-' 
gaus.

Maskvos “Izviestija” aiš
kina, jog ta sutartis reiškia 
Sovietų Sąjungos tarptauti
nės padėties sustiprėjimą, 
ir da priduria, kad busianti 
naudinga ir “musu talkinin
kų karo veiksmams Pacifi
ko vandenyne.”

Bet visai kitaip i tą sutar
ti žiuri Kinijos valdžia. As
sociated Press žinių agentū
ros pranešimu, Čunkino vy

riausybė dėl tos sutarties 
esanti rimtai susirupinusi, 
nes ji parodanti, kad Sovie
tų valdžia ketina pasilikti 
neitrali, kai Vokietija bus 
nugalėta.

Pirma Kinija tikėjosi, 
kad. Vokietiją nugalėjus, 
Rusija padėsianti alijan
tams apsidirbti su Japonija. 
Tai reikštų ir Kinijai trum
pesnį karą su Tokijo milita- 
listais. Dabar gi šita viltis 
išnykusi.

Maskva neketina alijan
tams padėti Tolimuose Ry
tuose, tai esą aišku ir iš to. 
kad Japonija jau nutarusi iš
traukti iš Mandžurijos apie 
10 divizijų savo kariuome
nės, kuri buvo sukoncent
ruota rtisų pasieny. Dabar tą 
armija japonai galėsią pa
vartoti prieš kiniečius, arba 
Burmoje prieš amerikiečius 
ir anglus.

Vadinasi, šita sutartis ga
li būt naudinga tiktai Sovie
tų Rusijai, bet ne demokra
tinėms valstybėms, kurios 
išgelbėjo Stalino diktatūrą 
iš vokiškojo militarizmo 
nasrų.

CHURCHILLO “SOCIA
LIZMAS.”

Anglijos premjero kalboj, 
kurią jis pasakė anądien 
per radiją. įtakingas Londo
no “Economist” įžiūrėjo 
“socializmą.”

Žiūrint to laikraščio aki
mis. Churchill jau ne sykį 
pasisakęs už “pusiau-socia- 
listines reformas.” Nors jis 
griežtai tatai užginčija, vis 
dėl to paskutinė jo kalba 
aiškiai parodanti kaip karas 
yra nuslėgęs jo konservaty
vų instinktą.

Paskutinėj savo kalboj jis 
žadėjęs sekančių reformų 
po karo:

1. Socialė apdrauda nuo 
lopšio iki grabo.

2. Žemės ūkio pakėlimas.
3. Butų statybos progra

ma.
Tiesa, tai yra reikalingos 

reformos, bet tai nėra da so
cializmas, kaip “Economis- 
tui” išrodo.

Kad Anglija eina prie so
cializmo. mes apie tai neabe- 
jojam; bet tai bus ne pono 
Churchillo socializmas, o 
Darbo Partijos socializmas.

BAISUS NUOSTOLIAI.
Pereito penktadienio nak

tį anglų oro armada bom
bardavo Nuimbergą, vokie
čių karo pramonės centrą 
netoli nuo Berlyno. Sakoma, 
kad tame žygy dalyvavo 
apie 1,000 bombanešių, ku
rių 96 nesugryžo.

Devyniasdešimts šeši iš 
apie tūkstančio, tai apie 10 
nuošimčių. Tai yra labai 
sunkus nuostoliai. Iki šiol ši
tokiuose žygiuose žūdavo 
tarp 4 ir 5 nuošimčių orlai
vių. Matyt, vokiečių apsigy
nimo priemonės nesilpnėja, 
bet stiprėja. Blogiausia yra 
tai, kad su bombanešiais žū
va daug lakūnų, kuriems iš
lavinti ima daug laiko. Su 
96-šiais bombanešiais turė
jo žūti apie 1,000 išlavintų 
vyrų.

Tuo pačiu laiku Amerikos 
karo sekretorius Stimson 
įspėja šios šalies žmones, 
kad jie neramintų save vilti
mi. jog Vokietija greitai pa
siduos. Jisai nurodo, kad 
pereitais metais ji pastatė 
25.000 naujų karo orlaivių. 
Tai yra didelė oro jėga. 
Nors Amerika pastatė 4 kar
tus daugiau, bet anglų RAF 
patylimas Nurnberge paro
do, kad priešas vistiek gali 
dar smarkiai kirsti atgal. Tą 
patį parodo ir Italijos fron
tas.

Tiesa, už tuos pasisekimus

vokiečiai labai brangiai už 
moka. Atėmę spėkas iš Ru
sijos fronto ir sutraukę jas i 
vakarus prieš anglus ir ame
rikiečius, jie paliko tenai di
delių spragų, per kurias d a 
bar lengvai eina rusai. Tai 
parodo, kad abiem frontam 
apginti naciai jau neturi jė
gų. Bet tai nereiškia, kad jie 
jau gatavi pasiduoti. Kova 
su jais gali būt da ilga ir la
bai sunki.

. ... ..
Čia da viena sala Pacifiko Vandenyne, kur japonai buvo išmušti ir dabar tenai Įsitvirtino 
mūsiškiai.

Laiškas Iš Washingtono
Ar Rooseveltas prarado ita

lų piliečių balsus?
Musų valstybė turi pažan

gų, iškalbų ir labai apsukrų 
prezidentą. Frankliną Dela- 
no Rooseveltą. šimtus kartų 
jis yra davęs pranešimus 
musų spaudos atstovams; 
daug kartų bandyta iš jo iš
gauti vieną ar kitą sekretą, 
bet nepavyko! Visi, turbut, 
atsimenate tą Roosevelto 
pranešimą, kurį jis davė 
kai Amerikos lėktuvai su
bombardavo Japonijos sos
tinę Tokio. Amerikietis 
džiūgavo, sužinojęs. kad 
“tekančios saulės” krašto 
sostinė gavo paragauti to, 
ką japonai yra davę Koregi- 
doro tvirtovės gynėjams— - 
ugnį ir mirtį.

Vienas reporteris paklau
sė musų prezidentą: “Iš kur 
pakilo musų lėktuvai, kurie 
bombardavo Tokio?”

Rooseveltas nusišypsojo 
ir greitai atsakė:

“Iš Shangri-La...”
Tai buvo greitas ir gudrus 

atsakymas — “nervų karo” 
strategija. Savaime juk aiš
ku, kad japonams butų bu-' 
vę svarbu sužinoti, iš kur pa
kilo Amerikos lėktuvai.

Laikraščio reporteris ne
suprato: bet prezidentas su
prato ir karo paslapties ne
išdavė.

Karo metas yra toks me
tas. kada žmonės privalo ap-į 
siriboti ne tik veiksmu, bet ' 
ir žodžiu. Priešui juk svar-1 
bu kas nors ir kaip nors pa
tirti. Pavyzdžiui, amerikie-' 
tis stebėjosi, kodėl per kuri 
laiką spaudoje nematė ži-'j 
nių apie oro permainas. Tik 
vėliau jis sužinojo, kad tos į 
žinios slepiamos ne bereika- 
lo. Vokietijos submarinų 
komendantai gaudavo oro 
žinių, kada ir kur jiems bus 
parankiau pulti Amerikos ir 
jos talkininkų laivus. Reiš
kia, pranešimai apie oro per
mainas tarnavo priešui, ir 
todėl jų skelbimas buvo su 
laikytas.

Prez. Rooseveltas yra pa
rodęs daug sumanumo ir ki
tuose atsitikimuose. Spau
dos atstovai būdavo infor
muojami vien apie tai. kuo 
negali naudotis priešas.

Čia gal tiks įsprausti lie-' 
tuvišką posakį: Arklys su
klumpa ant keturių kojų, tai

kaip nesuklupti žmogui ant
dviejų?

Taip suklupo ir musų pre
zidentas. Pirm Jrejato savai
čių prezidentas Rooseveltas 
vėl kalbėjosi su spaudos at
stovais. Vienas korespon 
dentas paklausė: “Kas nori 
ma daryt su Italijos laivy
nu?”

Matyt, nieko bloga nema
nydamas, Rooseveltas atsa
kė, kad vienas italų laivyno 
trečdalis bus atiduotas So
vietų Rusijai.

Tas pasakymas sukėlė tik
rą furorą ne tik Italijoje, bet 
ir Amerikoje. Nors Italija 
yra karą pralaimėjusi vals
tybė ir visko gali tikėtis; 
nors pačios Italijos žmonės,
fllllior rvihn-imn iomnranc flu.vinv<g TV,**Y? -v*v*
bar yra ataaigųs, bet ir pas 
juos ėmė reikštis nepasiten
kinimas. Badoglio vyriausy
bė iškėlė protestą. Sujudo ir 
Amerikoje gyvenantieji ita
lai. Kaip. trečdalis italų lai
vyno eina bolševikų Rusi
jai? Negalimas daiktas!...

Tą Roosevelto pasakymą 
staiga pasigriebė buvusieji 
izoliacijos šalininkai. Mat. 
pajuto, kad Roosevelto pa
sakymas gali negerai atsi
liepti demokratų partijai, o 
šįmet juk prezidento rinki
mų metai, todėl, jei demo
kratai neteks italų balsų, 
jie gali pralaimėt rinkimus...

Vienas Floridos izoliaci- 
ninkas tuoj atzyliojo į Wa- 
shingtoną, saviškiams pra 
nešimą duoti. Jis kukčiojo: 
dabar geriausia proga, Roo
seveltas prarado italų bal
sus. Imkit kad ir mano bar- 
beri italą—žmogus 3avo gal
vą butų statęs už Roosevel 
tą. o dabar — siera ir ugni
mi spiaudo...

McCoimickų ir Patersonų 
spaudos trustas irgi pasinau
dojo. Išeikvojo bačkas raša
lo korespondencijų, prane
šimų ir (ditorialų rašymui. 
Girdi, fašistų Italija buvo 
kalta už šį karą, ji užsitarna 
vo bausmės, bet už ką bolše 
viku Rusijai duoti tuos lai
vus? Padaliau, alijantai turi 
Atlanto čarterį, kuriame ei
na kalba apie visų tautų lais
vę ir užtikrintą rytojų. Kam 
dabar bausti italus, da nenu 
galėjus ir nenubaudus vy
riausio priešo. Vokietijos?

Taip ir kitaip argumenta
vo buvusieji izoliacininkai. 
Argumertavo. kad drumsta
me vandenyje galėtų dau
giau žu-.ycių pagauti. Ir. 
reikia sakyti, iie turėto pa 
šėkų. Gerą dalis Amerikoje 
gyvenančių italų yra sukir
šinti ; ims daug laiko, kol 
bus atgautos jų pasitikėji
mas.

Šitaip nartais suklumpa ir 
gabus žmonės; šitaip suklu
po ir mu.-ų prezidentas. Na. 
bet lietuvis jam atleis. Jis 
geros širdies žmogus ir, be

to, yra girdėjęs, kad už ita
lų laivyną musų prezidentas 
gal atpirks nepriklausomą 
Lietuvą. Bet tegul ir jis ne
apsirinka. Visų pirma, tai 
buvo tik gandai: nei vienas 
lietuvis, turbut, nėra girdė
jęs patį prezidentą šitaip 
sakant. Pagaliau, lietuvis 
kad ir geros širdies, bet ne
privalo būt naivus. Ameri
koje daugiau italų, negu lie
tuvių, Rooseveltui iš to butų 
liūdnas “bargenas.” O jam. 
kaip ir visiems politikos va
dams, yr a svarbu daugiau 
laimėti, o ne prarasti—šia
me atsitikime kad ir lietu
vius.

Taigi, lieka tik viena išva
da: Rooseveltas padarė klai
dą. Bet ar daug pelnys ižo 
liacininkai?

Tą parodys netolima atei
tis. - Esti-Esti.

U.S. A. Pašto 
Pranešimas
Krip siųsti kareiviams 

laiškus.
Kaip buvo laikraščiuose 

rašyta, paštas vietiniams lai 
škams pabrango nuo 2c. iki 
3 centų. Visuomenė gerai ši
tą pranešimą suprato ir pri 
šitai kė prie naujo patvarky
mo beveik 100 nuošimčių.

Neaiškumo pasirodė tik
tai su oro pašto pabrangimu, 
todėl Bostono pašto virši
ninkas Patrick J. Connelly 
prašo laikraščių išspausdinti 
šį paaiškinimą:

Iki šiol oro paštu laiškai 
siunčiami Jungtinėse Valsti
jose ir Kanadon kainavo po 
6 centus nuo uncijos arba 
jos dalies, vistiek ar laiškas 
buvo siunčiamas civiliam 
asmeniui, ar kareiviui. Da
bar gi šitų laiškų siuntimas 
pakilo iki 8 centų nuo unci 
jos arba jos dalies, jeigu jie 
siunčiami Jungtinėse Valsti
jose, Kanadon ar Alaskon.

Bet laiškai, kurie siunčia
mi oro paštu kareiviams į 
užjuri (per San Francisco. 
New Yorko ar New Orleans 
postmasterius). iki šiol kai
navo po 6 centus nuo pusės 
uncijos arba jos dalies. Šita 
kaina, nebuvo pakeista ir 
pasilieka kaip buvus.

Reikia taipgi neužmiršti, 
kad laiškai siunčiami oru į 
užjurį negali daugiau sverti 
kaip 2 uncijos.

Paštas pataria kareiviams 
siusti vadinamus V-laiškus 
(V-letters), kurių galima 
gauti kiekviename pašte. Jie 
nueina greičiau ir saugiau.

Pirmoji prezidento žmo- 
na-našlė, kuri gavo pensiją, 
buvo mirtisio prezidento 
Garfieldo žmona. 1882 metų 
kovo .31 dieną Kongresas 
priėmė bilių, autorizuojantį 
pensijas prezidentų žmo
noms našlėms.

Bus Laras dėl rinkų?
Iš Anglijos ateina nema

lonios žinios. Jos rodo, kad 
po šio karo turėsime kitą ka
rą—kad ir ne tokį kruviną, 
kaip dabartinis, vis tiktai 
katą ir labai nuostolingą.

Tai busiąs karas dėl tin
ku. Konservatoriai anglų 
ekonomistai po karo planuo
ja didinti eksportą, apsi
tveriant naujomis muitų sie-

■ nomis. Anglų posesijos ir 
kitos jų įtakos sferos turė
siančios pirmojo kostumerio 
teises.

Aiškiai pasakant, tai bus 
varžytinės už rinkas, kurios 
t uos dirvą busimam karui.

Budinga yra tai. kad anų 
lai nori atsiriboti nuo Jung
tinių Valstijų ir Kanados. 
Pastaroji busianti palikta 
Dėdės Šamo įtakoje. Taip 
sako įtakingas anglų sąvait 
rastis, “The Economist.”

Ar Churchill jau mano, 
kad laikas dėti i lentyną At
lanto čarterį?

Smetoniški apdūmojimai.
Brooklyne gyvena jaunas 

vyrukas, Vytautas Abraitis.
■ Jis yra “naujosios eros”— 
' smetoninio režimo—produk 
tas. Jam viskas gera. ką yra 
davęs “tautos vadas,” ir nie
ko gero nėra pas tuos, kurie 
nekukuoja už to režimo 
“kontinuitetą.”

Jam blogiausi yra socia
listai. Jis guldamas ir kelda
mas juos kritikuoja. Abrai
tis surado, kad Brooklyno 
katalikų savaitraštis “Ame
rika” advokataujanti socia
listams. O tai. girdi, negerai.
labai negerai. Štai. esą. ka- c,—Laimu vur ouii-

day Visitor” kritikuoja so
cialistus.

Išeina taip: jei katalikas 
nepuola socialisto, jis advo
katauja socialistui.

Kritikos “štymo” pas Ab- 
raitį nestoka. Gal kada nors 
jis sutvers “šventakuprių su
žaidę.” Ne tik palaidu liežu
viu, bet sugedusiais kiauši
niais ir lazdomis butų gali
ma “kritikuoti...”
Hillmanas ir raudona silkė.

Komunistų gramofonas 
Pruseika vėl apsimelavo. 
“Vilnyje” jis išniekino gar- 
mentiečių unijos vadą Du- 
binskį, kuris pasipriešino 
amalgameitų unijos vado 
Hillmano politikai.

Hillmanas susidėjo su ko
munistais ir jų bendrakelei
viais, kad užkariauti New 
Yorko valstijoje veikiančią 
Amerikos Darbo Partiją.

Pruseika užakcentavo, 
kad Dubinskis spekuliuojąs 
raudona silke.

Bet Pruseika prastas 
strielčius: jo šūvis nepatai
kė į cielių. Raudona silke 
spekuliavo ir ją gavo Sidney 
Hillman. Darbo Partija jau 
užkariauta, bet joje lieka tik 
Hillmanas ir komunistai.

Nereikia būt pranašu, kad 
supratus, jog už kurio laiko 
Hillmanui liks vien tos sil
kės uodega.

Išrodo, kad Hillmanas pa
sirinko tą kelią, kuriuo nuė
jo angliakasių unijos vadas 
John Lewis.

Bagotas jų kandidatas.
New Yorke yra susidaręs 

“patriotų komitetas.” kuris 
SLA nariams perša savo 
kandidatų šleitą. To komite
to inžinieriai yra smetoniška 
komunistiškų “patriotų” ko
pija.

SLA iždininko vietai 
smetonininkai perša “bago- 
ta žmogų,” Tabor farmos 
savininką Bačiuną.

“Naujienos” praneša įdo
mia smulkmeną. Sako, kai 
Cbicagoj buvo SLA seimas, 
to seimo komisija rinko

Antras Puslapis,

Kas Sąvaitę
skelbimus, kad už juos gau
tais pinigais nors dalį išlai
dų padengus. Prašyta ir Ba
čiūnų. kad duotų skelbimą 
nors už penkis dolerius.

Bačiunas atsisakė. Girdi, 
kokia iš to man nauda?

Tai šitaip tam bagotam 
žmogui lupi SLA reikalai. 
\Vell, SLA nariai privalo pa
galvoti : kokia jiems nauda 
balsuoti už tą smetonininkų 
peršamą žmogų?

Jokios naudos ir jokio 
reikalo.

Šuns apetitas.
Associated Press žinių 

agentūra praneša, kad, Mas
kva sutinkanti daryt nuolai
dų suomiams. Ji nereikalau
sianti suomių Hango. bet 
mainais už ją Maskva nori 
irauti Petsamo uostą prie Le- 
diniuotojo Vandenyno.

Ar Stalinas mano, kad jo 
imperiją puls Ledinuotojo 
Vandenyno meškos ir ruo
niai? O gal tolimoje šiaurė
je lengviau kvėpuoti ir nori
ma daugiau erdvės?

Stačiai šlykštu. Valstybė, 
turinti aprėpus šeštą dalį 
žemės rutulio, bet jai vis ma
ža, rei kia daugiau ir dau
giau!

Tai šuns apetitas: jieškok 
vis naujo kaulo ir kitam jo 
neduok. Bet ar Stalinas da 
nežino, kad Mussolinis jau 
paspringęs ir kad springsta 
buvęs jo partneris Hitleris?

Bukite tikri—niekas ne
dejuotų. jei ir komunistų 
“vodžius” susilauktų to pa
ties.

Gryžta prie škaplierių.

Dabartinis “Laisves” re
daktorius Rokas Mizara ka
daise pardavinėjo škaplie
rius. Bostoniečiai tą žino, 
bet jie da nežino, kad tas 
žmogus ir vėl gryžta į “dva
sią šventą.” Skaitykite:

“Norint, kad tos maldos 
eitų į dangų, kiekvienas 
maldininkas turėtų aiškiai 

• pasakyti: ‘Dieve, padėk 
greičiau nacius išvyti iš Lie
tuvos!” (“Laisvė,” balan
džio 1 d., 1944.)

Bet kam bus reikalinga 
raudonoji armija, jei Dievas 
vys nacius? Ar tam. kad at
ėjusi i Lietuvą da kartą ją 
teriotų?

Kaip maldininkas, Miza- 
M a da šlubuoja. Jis turėtų pa
sakyti taip: “Dieve, Vyįcųią; 
cius ir lupk bolševikus!” ’•/

Gali eit į peklą...
Anglų rašytojas George 

Bernard Shaw sako, kad Ai
rija neklausys Jungtinių 
Valstijų. Ji neišvys nacių 
Vokietijos šnipų, bet grei
čiau pasakys, kad Amerika 
gali eit į peklą.

Airija neklauso ir Angli
jos, nors pastaroji uždarė 
savo įubežius Airijai. De 
Valeros vyriausybė spiriasi 
ir gana.

Kažin, ar ilgai ji spirsis. 
Kai pilvas ištuštės, iš airio 
galvos turės išgaruoti izolia
cijos idėja. Jau ne tie laikai, 
kada tautos ir net atskiros 
žmonių grupės galėjo apsi
eiti be kaimyno talkos.

Airių patronas Patrickas 
kadaise vijęs iš Airijos gy
vates. Ateis laikas, kada ai
riai vys iš savo šalies ir na
ciškas gyvates.

St. Strazdas.
Musų žmonės dažnai gir

di apie “Iend-lease” zupę. 
Ti—kenuotų žirnių ir pupe
lių zupė. su priemaišomis so
ja pupelių, džiovinto pieno 
ir kai kurių prieskonių.

Ar prisidėjot prie musų 
šalies karo pastangų? Dabar 
laikas tatai padaryti—pirkit 
karo paskolos bonus.

v.t r
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CKAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į SKAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
kai” ir “amžini fašistai?”

Kai kurie siuvėjai aiški-
iz oo j r i • na šitą dalyką taip: bimbi-Kovo 22 d. buvo kriaučių ninka? ma^kai Ra.

sėjai ir jos komunistiškai 
vierai. Nes kuogi rusai ko
munistai yra geresni už He

li lietuvių kriaučių susi 
rinkimo.

54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Žmonių susirinko 
gana daug. Galima pasi-
džiaugti, kad musų k', iaučiai įuvjus komunistus, kad jie 
vis uoliau lanko savo unijos turėty valdyd lietuviy Rr<. 
SUSinnkimUS. fo? Tiisfi-.viui HurLininlrai !tą? Lietuviai darbininkai 

gali valdyti savo sali ir be 
Sovietų Rusijos ar nacių Vo-

Išklausius unijos atstovų 
pranešimus, pasirodė, kad 
šiuo tarpu siuvėjai gani R- ... ,xJ 

smarkiai dirba. Beje. iokalo Jeiįį“,lusi-įiai komunis
Pildomoji Taryba neteko 
savo nario. Tai J. Paulaus
ko. Buvo jaunas vyras ir ga-

tai ištiesi! pradeda šitaip 
galvoti, tai reikštų, kad jie 
pradeda protauti. Lietuva

na eneigingas, bet tapo pa- lurj lietuviams, o ne ru- 
sauktas j Dėdės Šamo aimi- sarrs ar vokiečiams. Ir jeigu
ją. Pildomoji Taryba pasiū
lė musų lokalui, kad išlei
džiant tą veiklų narį, paau
kotų iš savo iždo bent 25 
dolerius dovanų. Susirinki 
mas tą pasiūlymą užgyre. 
Tai gražus savo nario veik-

1: omunistai nuoširdžiai bal
savo už Buivydo rezoliucija,' 
tai juos reikia pasveikinti.' 
Aš tikiu, kad jie pradeda su
siprasti ir eiti su visa Lietu 
ves liaudimi, o ne su saujale 
išdaviku.

Paaukota dėl Raudonojolos įvertinimas.
Šįmet bus Amalęameitu K^žia^SO dolerių.' 

unijos konvencija. Ji įvyks Susirinkime buvo erraži 
gguzes mėnesy Chicagoje. nl.otaika Tas rodo> ' kad 
Musų lokalas j šią konvenci- eina pirmyn ir vie-
ją gavo teisę nusiusti tris 
delegatus. Ta teise ir pasi
naudojo, išrinko P. Montvi
lą, J. Buivydą ir Cb. Na 
ciunską. Nutaita padengti 
kelionės lėšas ir sąvaitės al
gą, taipgi ir kitas išlaidai,

ra? kito reiškiama nuomonę
gerbia. Vyt. Katilius.

WILLOW CREEK, ALT A. 
Petrui Subačiui mirus.
East Coulee miestelio ka-

nes konvencija prasidės su pjnėse. Albertos provinci- 
gegužės 15 d. ir baigsis 19 d. j0J; kovo 21 d. palaidojom 
Lokalas paskyrė iš savo įž- iietuv| petrą Subačių, kilusį 
do kiekvienam delegatui do jg Seinų apskrities. į šią sali 
du šimtu dolerių. Tiesa, ko- jjs atvyko, rodos, 1929 m. ir! 
munistai siūlėsi važiuoti už daugiausia dirbo ant C.P.R. 
šimtą ir pusę, bet kliaučiai gelžkelio. Kaip kada, darbo 
jų pasisiūlymą atmetė. Nu- trūkstant ant gelžkelio, dirb-
tarė brangiau užmokėti ir davo Murray anglių kasyk-
geresnius uniiistus pasiųsti. ]OJ; Bet paskutiniu laiku ve- 

Komunistai ant tiek “nu- nonjs dirbo ant gelžkelio ir 
progresavo,“ kad jie snuė gyveno East Coulee mieste- 
vietoj trijų delegatu i Amai- jy Buvo vedęs žmogus, bet 
gameitų konvenciją siųsti žmona paliko ji, rodos, apie 
du. Bet ir čia umjistai jų ne- 10 metu tam atgal ir dabar 
klausė, bet nutarė rinkti tiek ^-ena kur tai apie Toron- 
delegatų, kiek leidžia unijos ta karto jjs buvo karstas 
tvarka. Ch. Naciunskas, katalikas, bet paskutiniais
nors ir komunistas, buvo ta 
čiau išrinktas į konvenciją 
Jis bus tik vienas komunis 
tas visoje Amalgameitų uni 
jos konvencijoje. Jeigu bu 
tų priimtas komunistu pa

metais, kiek man teko patir 
ti, jau buvo laisvas.

Pabaigoje vasario Alber
toj buvo vidutinis šaltis. Pe
tras savo vaikučius išleido

siūlymas, kad siųsti tik du ‘:ur ^ai 1 miestą, o pats mal- 
delegatus, tai visoje Amai- komis pečių pasikūręs atsi- 
gameitų unijos konvencijo- ir kietai užmigo. Gero
je komunistai nebūtų turėję kai salant. malkos pečiuje 
nei vieno savo žmogaus. Peruko perdegti ir gryčia 

tiek atsalo, kad Petras pabu- 
Komunistai siūlė mažiau dęs buvo beveik pusiau su- 

apmokėti siunčiamiems de- šalęs. Iš naujo pečių užku- 
legatams. -Jeigu jie tiki. ką riant degtuko su pirštais ne
kalba ir už ką stoja, tai Na- galėjęs suimti, nes rankos 
ciunskas, kaip tos vieros buvo nušalusios. Iš to jis ga- 
žmogus, dabar turėtų pen- Vo kokią tai plaučių ligą ir 
kiasdešimts dolerių sugrą- . pje 2 sąvaitės pagulėjęs 
žinti kriaučių lokalui. Na. Lrumheller ligoninėje mirė. 
žiūrėsime ar jis bus toks ge būdamas tik 52 metu am- 
ras. Jeigu jis priims “na- žiaus.
cių, ’ “kryžiokų ir fašistų Nors žmogus buvo lais- 
nutartus visus du šimtu do- vas bet kieno tai iniciatyva 
lenų. tai liks amžinas gries- vjs tjk buvo laidojamas su 
ninkas ir Bimba jam gnekų bažnytinėmis apeigomis, 
neatleis...

Šiame susirinkime komu- Paskutiniu laiku su juo 
nistai susilaukė jiems nsma- buvo 2 vaikučiai, Levunka 
lonios staigmenos. J. Buivv 17 m. ir Juozas 13 m., kū
nas pasiūlė rezoliuciją A- Guos dabar globoti apsiima 
malgameitų unijos konven- Kanados valdžia. Palaidoji- 
cijai, kad ši konvencija pa- mo reikalu rūpinosi gelžke- 
sisakytų prieš Sovietų Ruri- lietis Juozas Mokus, 
ios pretenzijas i Pabalčio Jeigu kas įdomautų smul- 
kraštus: Estiją. Latvija ir kesniomis žiniomis, tegul 
Lietuvą. Rezoliucija buvo kreipiasi laišku į mane, mie- 
priimta vienbalsiai, nei ko- lai viską paaiškinsiu.
munistai nebalsavo prieš ją.

čia reikia pastebėti, kad 
nesenai įvykęs New Yorke
Bimbos vaisko “demokrati- 

suvažiavimas pareiškė.

A. Vaisnis,
Willow Creek, Altą.

RED AKCIJOS
ATSAKYMAI

4Dabar Jau Eisim Berlynan,9 Sako Rusai

Baita raidė “A” šiame žemėlapy parodo tą vietą, kur rusai pereitą sąvaitę įsiveržė Kumu-
nijon, gi raidė “B“ parodo toliausia rusų pasiektą vietą Galicijoj. Maskva sako, kad šita 
kryptimi rusai dabar jau eisią į Berlyną. Margos linijos, kurios lyg gyvatės vingiuoja išil
gai žemėlapi, tai buvę rusų-vokiečių kovos frontai įvairiais laikais- Kairėje pratęsta marga 
linija nuo Lietuvos pajūrio žemyn per vidurį Lenkijos ir iki Vengrijos; tai Molotovo-Rib- 
tentropo nustatyta siena tarp Vokietijos ir Rusijos, kai Stali nas su Hitleriu pasidalijo Len
kijos žemėmis. Tos sienos rusai da nėra pasiekę.

kuriuos abudu broliai baigė Irgi purto galvas. Bet kiek 
patylėję ir vienas į kitą pa- 

Jasulaitis' sižiurėję, pradėjo tarpe sa-
Amerikoje išgyveno apie 54 i vęs šnibždėti lietuviškai, 
metus ii- mirė palikdamasį Fotografistas nugirdęs tai 
šviesią atmintį apie save. sušuko: “Taigi, pagaliau. 

Liūdi Jasulaičių šeimyna; kokie jus esate?” 
liūdi visi giminės; liūdi joj “Žemaičiai, ponuli, že- 
draugai, pažystami ir kai-1 maičiai...” J. D. T.
mynai. I--------------

Lai būna tau, Vincai, len- MIRĖ VAIKUTIS, SUJAU- 
gva šios šalies žemelė Wa- DINĘS VISĄ AMERIKĄ.
terburio lietuviu kapinėse! : _ .. . ...A 2 Dalias miesto ligoninėje, 

' Texas valstijoje, pereitą są
vaitę mirė keturių metų vai
kutis, Billy Meers. Jo gyvas
tį pakirto nepagydoma inks
tų liga.

Tai tas pats vaikutis, kuris

auklėti.
A. a. Vincas

ATSIŠAUKIMAS I VAKARINĖS
PENNSYLVANIJOS DRAUGIJAS.

Šaukiama konferencija Lie
tuvos Steigiamam Seimui

inčti.

Komisijos nariai:
J. B. Tamkevičius, 
Juozas V. Stilson**, 
J. Virbickas.Šių metų gegužės mėnesi 

sukanka 24 metai nuo Lie 
vos Steigiamojo Seimo susi- Pennsylvanijos draugijoms, 
rinkimo ir 40 metų nuo 1 liukams ir centralinių orga- 
spaudos atgavimo. Taip pat nizacijų kuopoms yra išsiun- 
artinasi toji valanda, kada tirėti nakvietimo laiškai, 
bus sprendžiamas Lietuvos bet iei kuri draugija nebūtų 
nepriklausomybės klausi- lokio laiško gavusi, ji malo

P. S. — Visoms vakarinės

nias taikos konferencijoj.
Kad atžymėjus Lietuvos 

istorines sukaktuves ir tin
kamai pasiruošus dideliam 
darbui — pagelbėti Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę— 
Amerikos Lietuvių Taiyba

nės pasinaudoti šiuo pakvie 
tirou ir prisiųsti savo atsto
vus į virš.minėtą suvažiavi
mą.

S. Bakanas, sekr.

WATERBURY, CONN.

Pittsburghe šaukia visos va- Vincą Jasulaiti palaidojus.
karinės Pennsylvanijos pa
rapijų, kliubų ir centi alinių 
organizacijų kuopų suva
žiavimą gegužės 14 dieną. 
Lietuvių Piliečių Svetainėje. 
1723 Jane st.. S. S. Pitts-

Vincas Jasulaitis mirė šių 
metų kovo 11 d., brolio Igno 
namuose. 631 Washington 
avė.. Waterbury, susilaukęs 
71 metu amžiaus.

burgh, Pa. Suvažiavimo po- ^laidotas kovo 14 d. Wa- 
sėdžiai prasidės 3 valandą terbuno lietuvių kapuose 
do Dietų Vincas -Jasulaitis buvo ki-

Todėl šiuomi kviečiame >.iš Giž,į parapijos, Rudžiu 
jūsų draugiją išrinkti atsto

Nors Vincas buvo taupus, 
be reikalo pinigų nešvaisty- lankė 
davo, bet labdarybės klausi- mus Waterburyje. 
me nešykštaudavo, su auka 
visuomet būdavo pirmutinis.
1900 metais mirė dėdienė, 
palikdama dvi našlaites, ku-■ 
rias Vincas dalinai ir užau-

WATERBURY, CONN.
Juozas Valickas, karingas 

lietuvis,
“Waterbury American” ____  ______________

nesenai įdėjo Juozo Valicko pereitą sausio mėnesi sujau- 
atvaizdą kareivio uniformoj dino visą Ameriką? Buvo 
ir trumpą jo biografiją. taip. Kad palaikyti jo gyvy-

Juozas Valickas gimė bę, reikėjo daug kraujo 
Newarke, N. J., bet dar vai plazmos. Ligoninė davė. 
ku būdamas išvyko su tėvais Riek galėjo jos duoti, pas- 
Europon ir apsigyveno Balt- kui atsisakė. Vaikučio moti- 
gudijoj. 1934 metais jis įsto- naj pranešta:
jo lenkų armijon ir ištarna- “Gerbiamoji: Nors liūdna, 

j vęs 2^metu buvo paliuosuo- bet esam priversti Tamstai 
tas. J uomet sugiyžo Ameri- pranešti, kad žmoniškumo 
kon atgal, pagyveno Water- jausmas mus verčia susido- 
buryje 2 metu ir išvyko Is- mėti ir kitais ligoniais. Tam- 
panijon su Tarptautine Bn stos sunui davėm kraujo 

Igada lojalistamS- į talką, plazmos kiek galėjome. Fak- 
193S metais jis vėl sugryžo tinai, davėme daugiau, negu 
Amerikon, o 1941 metais privalėjome. Kraujo plaz- 
jau prisirašė prie Amerikos mos ištekliai pas mus išsi- 
ginkluotų jėgų. 1942 metų baigė ir esame priversti nu- 
gruodžio mėnesy jis buvo tiaukti kraujo perleidimą 
su Amerikos armija jau Af-’Tamstos sunui Bniy.”
’ikoj. Atakuojant vieną Tu- Toji žinia pasirodė spau- 
nisi.įos kalną^ tenai buvo su- doje. šimtai vyrų ir moterų 
žeistas priešo šrapnele ir j savas ligonines ir siūlė 
parvažiavo Amerikon gydy- krauią. Greitu laiku buvo 
tis Šiomis dienomis jis ap suaukoti šimtai pusbonkių 

senus savo pazvsta- krauio ir lėktuvais pristatyti
. . ii Dalias ligoninę. Per kelias 

Vietinis. • djenas ligoninės kraujo 
{“bankas” buvo perpildytas.

.. ... . . į I igoninė atgavo tai. ka buvo
Lietuviškas kurjozas. Riliukui
Nesenai į fotografijų ga-,ljk<) ke|i Hmta,

KULPMONT, PA.
ir

................. „ .. ; —- —— —pusbonkiųgino. Kada jaunesnis Vinco leriją užėjo gana apšepusi 
brolis vedė, sukure šeimynos apie pusės amžiau porelėj r> 7 A ’ vajko neiše-elbėio 
žydinį, Vincas persikėlė pas vyras ir žmona, pilietybės;
jį gyventi ir išgyveno kartu popieroms paveikslų nupi-,1eipta ne(. 352 Da;ntės krau- 
suvirš 40 metų. Brolis augi- tiaukti. -Jiedu sustojo ir nie-j -0 pereitą cąvaite jis staiga 
no du sunu ir vieną dukteri. ko nekalba, tik retkarčiais n,K:ipo ir
Nabašninkas Vincas, būda- vienas į kitą pasižimi. Foto ’ F '
mas vieniša, savo šeimynos grafistas juos pasveikino ir 
neturėdamas, padėdavo bro- kalbina angliškai. Bet jiedu 
liui Ignui auginti šeimyną, kaip stovėjo, taip ir stovi, 

nepraverdami lupų ir nei po- 
Ačiu Vinco humaniškai zicijos nepakeisdami. Tadai 

širdžiai, jo brolis Ignas iš- fotografistas
savo šeimyną nau-j juos sekančiais žodžiais: 

dingais visuomenei nariais.į “Gadish po polski?’’ 
Vienas jo sūnūs mokytojau-' Abudu purto galvas, kas 
ja New Yorke. antras sūnūs Į reiškia “ne.” 
yra kvalifikuotas mechani- Į
kas, o dukrelė Dela—namų 
šeimininkė. Igno žmona mi-{ 
rė apie 15 metų atgal, palik- { 
dama vyrą ir tris jaunuolius,

augino

BALTGUDIJA TURĖS 
“UŽSIENIO KOMISA- 

RIJATĄ.”
Maskva praneša. kad 

atsikreipė į Baltgudija nutarusi įsteigti

“Govorysh po ruski?” 
Abudu purto galvas. 
“Parla ella italiano?” 
Purto galvas.
“Kalbate lietuviškai?”

du nauju komisariatu, vieną 
“užsienio reikalams,” o kitą 
“krašto ansaugai,” nes Mas
kva davusi visoms savo “ 
publikoms’’ “autonomiją 

j Bet tuomet ką atstovaus Ma
skvos komisarai, ieigu kiek
viena “respublika” ves savo 
reikalus atskirai ?

res-,9

nis
jog visi lietuviai, kurie stoja 
už nepriklausomą ir demo
kratine Lietuva, vra “nacių 
agentai.” “kryžiokai,’’ “am
žini fašistai.” O dabar, siu
vėjų susirinkime, nei vienas jų nešioję kišeniuje taip ii 
bimbininkas nepakėlė savo gai. Nuo 5 yasario iki 30 ko- 
rankos prieš rezoliuciją, ku- vo, tai beveik du mėnesiai, 
ri reikalauja Lietuvai nepri- Per tokį ilgą laiką žinios ne 
klausomybės. Nejaugi tie tiktai pasensta, bet ir pra- 
bimbininkai irgi pasidarė žilsta. Žinias geriausia iš- 
“nacių agentai,” “kryžio- siųsti tą pačią dieną.

Waterburiečiui. — Ačiū 
už iškarpas, bet butume dar 
dėkinresni. ieigu nebūtumėt

vus ir prisiųsti į šį suvažiavi 
mą, kuriame organizuoti va 
karinės Pennsylvanijos lie 
tuviai, kartu su visos Ameri 
kos lietuviais, ne tik atžv 
mės Lietuvos istorines su 
kaktuves, bet kartu pasiruoš 
dideliam darbui—pagelbėti 
Lietuvai atgauti laisve ir ne 
priklausomvbe, ir sudrutinti 
organizacinius ryšius.

Rinkdami atstovus malo
nėkite prisilaikyti sekančio? 
tvarkos: reikia rinkti vieną 
atstovą nuo draugijos ir po 
vieną atstovą nuo 25 narių 
Jeigu jūsų draugija turi dau 
giau kaip 25 narius, tai ji 
renka 2 atstovus; jei dau 
giau kaip 100, renka 5 atsto
vus, ir taip toliau.

Liekamės su broliškais 
linkėjimais ir iki pasimaty-

kaimo. Augo tėvo ūkyje ir 
vos pabaigęs 17 metų iške
liavo Į Dėdės Šamo žemę lai -. 
mės jieškoti. Vėliaus parsi- - 
kvietė savo brolį Igną. o dar 
vėliaus ir seserį Magdę.

Gyvenime Vincas visuo-' 
met buvo praktiškas. Atvy
kęs Amerikon, tūlą laiką 
dirbo fanuose; pagerėjus 
pramonei, apsistojo Water- 
burv ir dirbo fabrikuose, to 
dėl visuomet turėdavo dole
rių kišeniuje.

Vincas buvo savamokslis, 
bet tarpe savo draugu visuo
met būdavo vadas ar patarė
jas. Jeigu kuris jo draugų 
subankrutavo, pas Vincą 
gaudavo paramos. Didžiu
ma jo draugu neturėjo gy
venime praktikos; todėl jis 
ne kartą juos išbardavo, pa
juokdavo b<‘t paramos ne
atsakydavo.

Vincas buvo populiarus

a KELEIVIS
YRA GERA DOVANA MOTINOS DIENAI 

U Prašykit Ji Savo Mamytei

PAAIŠKINIMAS.

Motinos Diena šįmet pripuola gegužės 14 d. Kiekvie
nas geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo mo
tinai kokią nors dovaną. -Jeigu jūsų motinėlė da neskaito 
“Keleivio.” mes patartume užrašyt iį jai kain dovaną 
Motinos Dienai.

Prašom prisiųsti mums jos pavardę ir adresą, pridėti 
$2.50 ir paaiškinti, kad tai yra motinai dovana. Musų 
rdministiacija nusiųs jai apie tai pranešimą ir pasvei
kins, kad ji turi tokį gerą sūnų ar dukterį. Ir siuntinės jai 
“Keleivi” apskritus metus. Tai bus jai maloni dovana.

mo draugiiu suvažiavime 
geeužės 14 dienų. Lietuvių t.J1ie savo artimu
Piliečių svetainėje. į d ~. ,)UV0 tokjs ir 0,f

Amerikos Lietuvių Tary-’ ganizaciiose. pašalpinėse 
bos Pittsburghe Suvažiavi-'firangįįn< Jeigu ištikdavo 
mo šaukimo komisija: kokią šeimyną nelaimė, kad

Pirm. S. Gafcaliauskas, ir ne taip jau jam artima.
Sekr. S. Bakanas, 
Ižd. P. Pivftrunas.

Vincas visuomet 
pagalbos ranką.

ištiesdavo

“KELEIVIS”
Rroathcay, South Boston, Mass.
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albčjimas 
Maikio su Tėvu

Airija-Išdavystės Ir Fana
tiku Neapykantos Šalis

n.
Vidutinis amerikietis ma

žai žino apie Airiją, išski

nai, o Airij'is kalnuose vo 
kiečiai buvo Įrengę Anglijo 
laivams stebėti punktus. Si 

buvo suriku kovoti, ne; 
padėdavo airiai 

Kas buvo pereitojo kart 
metu, tas kartojasi ir šian 
dien, ir daug platesniu baru

. ~ -'y .p, jais buvo sunitu kovcnąnl ų kad ji yra katalikų įolijefiamg padėdavo 
salis ir kad ains yra prastos
nuomonės apie Angliją.

Tai musų vidaus rinkos
padaras. Jungtinėse Vaįsti- Kaiz’erio Voaetija tok gra 
jose gyvena didokas skai- ž tokfo
eius ainų kilmes žmonių, kokį tur
kūne vienu ar kitu buduįs- HitVrio Vokietija. Ryšiun 
stoja pnes Angliją. V13'su tuo reikia paminėt ir kit: 
tai. amenkietis nedaug žino svarby fakto^. Airiškiej apie tai. kas dėjosi ir f-l^(lasli“repU[>lįĮ;OnIij” išsigimė į fa paeitoje Airijoje. O ten buvo :įįįgtus. Įjg paveldėto religi 
ir esti visko, tiesiog nejti e , njo ^3^^^ jje įsigijo ii 
tinų dalykų Amerikietis ta- fanatizmą—nacii
ciau ne viską žino. Viena, ideologij^ Jei a£T«repub
jam tai neįdomu, ant a, Ai-, jjkonas», įr pirmiau nesivar rijos cenzūra stropiai saugo įžydavo ui šiandien jig . 
'įsas jai nepalankias žinias. dar- tiesiog; nesuvaldomas
, .Tiesa apie Ainją bus to j Religinis fanatizmas ir kers 

Vidutinis ains, ypač tavi* ~ nuvedė prie išda

—Sveikas, tėve! Linksmų 
Velykų ’.

—Duok pakajų, Maike ’. 
Kokios čia gali būt linksmy
bės, kad ant dūšios markat-

1?na
pasa-—Ką tėvas nori tuo 

kyti?
—Noriu pasakyti, kad su- 

menė nespakaina.
—Kodėl?
—Velykines neatlikau.
—O kas neleido?
—Neturėjau penkinės. Ii 

šnapsas brangus, nėra kuc 
susiraminti. Na, tai pats ma
tai. kokios čia gali būt Vely 
kos. Ot, nors atsisėsk žmo 
gus ir verk.

—Nesisielok, tėve. dėl to
kių menkniekių. Kitiems 
daug blogiau, ir tai never 
kia. Paimk, pavyzdžiui. 
Mussolinį — kokios jo Vely 
kos! Hitleriui irgi ne pyra 
gai. Net ir popiežiui dreba 
kinkos, kad nenusileistų iš 
dangaus bomba.

—Jes, Maike, nėra paka 
jaus ant šio marno svieto. C 
tai vis bedieviai kalti, vaike 
Už juos Dievas koroja ir ne
kaltus.

—Ne bedieviai čia kalti, 
tėve.

—Tai kas kaltas?
—Aš nežinau, tėve, ar čia 

yra kaltininkas.
—Stalinas kaltas, kam pa

barė su Hitleriu sojuzą ir 
I'olščiu užpuolė. .Juk iš to 
1 pasidėjo visa pekla.

—Paviršium žiūrint, tėve 
kl odo kad tai tiesa. Bet aš 
mokinuos istorijos, kuri pa 
rodo, kad tautos kariavo 
tada, kai nebuvo nei Hitle
rio. nei Stalino. Tiesą paša 
1 irs, tėve, tai karus veda ne 
tiktai žmonės, bet ir kiti gy 
viai. Kaip geriau į dalykus 
prisižiūri, tai gyvenimas yra 
niekas daugiau, kaip tik am 
žiną kova už būvi. Vienas 
anglų mokslininkas, būtent 
Daiwinas. yra įrodęs, kad 
kovos keliu gamta tobulina 
gyvaiį pasaulį. Kovoje silp
nesnis visados žūva, o stip
resnis pasilieka. Pasilieka 
tas, kuris moka geriau prie 
aplinkybių prisitaikyti. Ir 
taip pasaulis tobulėja.

—Rokuojasi, Maike, kad 
šoblė yra reikalingas tulšis, 
ar ne?

—Ginklas reikalingas, tė
ve, tik ne toks. kaip tavo.

—O ar tu žinai. Maike. 
kodėl Stalinas šoblės nene
šioja?

—O kodėl?
—Jis nežino, iš katro sm.. 

ją prisijuosti.
"—Tai yra juokdarių pra

simanymas. tėve

—Gali būt. Maike, kad tai 
yra išmislas. Ale apie Stali
ną yra ir daugiau geru isto
rijų. Sakoma, kad per Ver
bų Nedėldienį jis nuėjo į 
erkvę tris kalius prieš iko

ną pasiklonyt. Ir taip žemai 
prieš šventą abrozdą pasi
lenkė, kad visa kelinių sėdy
nė truko pusiau.

—O kur tėvas apie tai gir
dėjai?

—Man zakristijonas sakė 
Aš girdėjau ir kitą istoriją 
apie Staliną. Sakoma, kad• 1*^*1 X*□O VainOS, KHip viK giOnVCrS 
atsidarys, visi komunistai iš 
Amerikos važiuos į Rasėją 
ženytis su ruskelėm. ba So 
vietuose vyru neliks po šito? 
vainos. ir Stalinas labai bi 
irsi. kad neišnyktų komunis 
ų veislė. Jis jau dabar dai 
nuoja:

Tri derevni,
Dva sela;
Sorok dievok,
Odin ja...

—Aš to nesuprantu, tėve 
—Lietuviškai, vaike, ta: 

šeina taip: “Du miesteliai 
ris kaimai, mergų keturias 
lešimts. o aš vienas pats.“

—Išrodo, kad tėvas daug 
įpie Staliną žinai.

—Visko nežinau. Maike 
įle galiu pasikvolvt, kad ži 
nau daugiau už Bimbą. Ai 
beč jur laif!

katalikas. turi daug neapy
kantos anglui. Toji neapy piniea 
kanta yra paveldėta. Iš gent- eaiIi. j^k žino. kar
kartės ) gentkartę ains kai - , • - • k ' Ane-liia ii bėjo apie Angliju, kaip jo &ir 
tėvynės pavergėją, kaip njs • fašistuo

parrnazonų ir paklydę- jantfe airi Tcpublikonas.’ 
lių sali. Matote, anglų baz-! tur& but ’ aUį tornas Jei
nycia nepnklauso Rom<>3 ne_šalin galva! 
popiežiui: stipnai religm į 
gas airis todėl negali manyt 
gerai apie tuos, iš kurių ne
valios turėjo bėgti jų didysis 
patronas Patrickas. Nors 
Patrickas yra legendaris as
muo, bet‘sakoma, kad pa- §u balandžio pirma pra- 
protys yra antroji prigimtis, dėjo veikti papildomų mo- 
Rehgingą ir prietaringą airi Česniu įstatymas, kurį pri- 
toji legenda veikė ir veikia, ėmė Kongresas.
Veikia net ta kryptimi, kad Naujasis įstatymas 
airis airio nekęstų! Sakysi- nai palies darbininko irt 

airi? kr«Ya aki' smulkaus biznierio kišenių, 
mi žiuri į Ulsterio airį. Pa- Kaip žinia, jų pajamos vra 
slaptis čia tokia: Ulsterio apribotos, nedidelės. Bet 
airiai yra protestonai ir atsi štai kiek ir už ką dabar rei 

mokėti to papildomojo

m .. vystės — žinoma, uz gera
Toji neapy- ni-nior^ kurio Hitleris nesi

Tiesa,
gar 
ne visi Airiu Re-

oublikonų Armijos nariai 
švirto į fašistus, pronacius. 
Atsirado gerų žmonių, kurie 
pasipriešino saviems fašis- 
ams. Gera dalimi čia prisi- 
lėjo Airijos darbininkų uni- 
os. Unijų vadai ir sąmonin
gesni unijistai teisingai įver- 
ino nacizmo ideologiją, 
taip smurto ir pavergimo 
deologija. Prie unijų centro 
•aštinės Dubline randasi to- 
ria iškaba: “Mes netarnau- 
:ame nei savam, nei užsienio 
’ašizmui.”

Tai parafrazavimas seno 
Virių Republikonų Aimijos 
įbalsio: “Mes netarnauja 
ne nei karaliui, nei kaize- 
aui.

Airiai, net Republikonų 
Armijos nariai, už šį išstoji- 
na yra daug nukentėję. Su 
’ašistėję “republikoniški“ 
eroristai juos gaudė ir gala
bijo. Tų teroristų ir šiandien 
Ta daug. Pažangesnis airis 
uri gerai apsižiūrėti, kur ir 
tam jis savo nuomonę reiš- 
tia, jei nenori sveikatą ir 
iet gyvastį prarasti.

Šiandien nacių Vokietijai 
amauja daug airiškų išda
vikų. Jie yra gerai apmoka
nt aprūpinti ginklais ir vis-: 
kuo. kas reikalinga nacių Į 
propagandai ir teroro žy
giams. Kas, kokiomis prie- j 
menėmis ir kur veikia, pa-1 
kalbėsime vėliau. Št.

Veikia Nau

_ _____________________  . .5anc ueussu ricpiin.miK5vin<%{^ja
Airija, kur viešpatauja Ro
mos katalikų kunigai.

Nepriklausomoje Airijoje 
gyvena apie trys milionai

11 ’ATARIA BOMBARDUO
TI JAPONIJOS VUL

KANUS.

ir
Mokslininkas sako, kad 
bombos priverčia vulka

nus veikti.
Vienas Colgate universi 

eto profesorius, Dr. Harold 
T. Whitnall, daro tokį pa- 
dulymą: Amerikos lėktuvai 
uri bombarduoti Japonijos 
/ulkanus. Stipri bomba ir 
pataikyta i vulkano žiotis, 
rivers ii veikti. O tai, savo 

beliu. priešui darys stambu, 
nuostolių.

Vhitnall yra geologijos 
profesorius. Italijos vulkano 
Vezuvijaus panaujintą veik
la jis skaito tiesiogine šio 
karo pasėka.

PASKELBSIĄ ROMĄ
“ATVIRU MIESTU.“
Naciai sako, kad greitu 

laiku jie iškraustysią iš Ro 
mos savo karo įrengimus ir 
paskelbsią Romą “atviru 
miestu.’’ Bet kas gi jiems ti 
kės, kad savo žodžio laiky 
sis?

Vaizdai iš Olandijos

Ketvirtus Puslapis

ši nuotrauka parodo Olandijos vaizdus 1940 metais, prieš 

pat naciu įsiveržimą. Olandei išsprogdė tvenkinius ir patvin- 

dė kelius. Viršuje matosi Įklimpęs nacių tankas. Bet naciai 

apėjo šitas kliūtis nuleisdami savo kariuomenę iš orlaivių. 

Dabar Olandijoj vėl laukiama invazijos, tik dabar jau drau

giškų alijantų.

»

1 esmai
galioną, dabar ima nuo 15 
centų iki $2 už galioną.

Už alaus pusbački iki šiol 
imta §7 mokesnio; dabar 

stip- ima 8 dolerius.
Už elektrikines lemputes 

imta 5 nuošimčiai: dabar 20 
nuošimčių.

Telefonu pašaukimai vie 
toje kainuodavo 10 nųoš.: 
dabar 15 nuošimčių. Toli 
mesni šaukimai — nuo 2C 
iki 25 nuoš. Geležinkelių 

‘tikėtai pabrango nuo 10 iki 
taip pat su

Trumpai Ir Lengvai

mokesnio: .
Kratomųjų paveikslų teat

rai ima po 1 centą mokesnio 
nuo kiekvienų 10 centų ar 15 nuošimčiu; 

nuomų; Anglijai priklauso-1 didesnės dalies, nei penki busais. 
moję Ulsterio Airijoje gyve- centai. Naujus mokesnius užkro
na virs milionas. Kai Dubli- Kabaretuose imama ne 5, vė ir visai eilei kitų prekių— 
no katalikų kontroliuoja- bet jau 30 nuošimčiu dau- sakvsime. moterų rankinu 
moji Airija pasidarė nepri- giau. kams (poketbukams), pirš-
klausoma, ulsteriečiai pro- Organizacijose narinės tinaitėms ir tt.
L.estonai nesutiko dėtis su ja. mokestys nabrangstp nuo 11 Tie mokesniai Amerikos 
Nesutiko kone išimtinai dėl iki 20 nuošimčių. žmonėms buvo tikras “Ap
eiginių skirtumų. Mat. ai- Brangakmenys pabrango iii Fool.“ ir gana skaudus, 
iai protestonai bijojo, kad nuo 11 iki 20 nuošimčių. Minėtas prekes perka ne 
atalikai juos nustelbs. Ir ta Kišeniniai laikrodžiai ir saujalė žmonių, bet milionai 

baimė turėjo pagrindo: airis “budilninkai“ 10 nuošim- gyventojų. Norėta, kad po 
katalikas nelinkęs daryti čių.
bet kokių nuolaidų “parma-! Futros—nuo 10 iki 20 
’onui : tu nuolaidų jis ne- nuošimčių.

nai kongresmanai uždėtų di
desnius mokesnius turtin 
giems — bankininkams ii

darytų ir saviems kraujo Spiritiniai gėralai—nuo stambiųjų korporacijų mag
broliams, priėmusiems pro- $6 iki $9 už galioną.

’.estonų tikėjimą 
Taigi, vyraujančiu ele

mentu airių-anglų kovoje 
tenka skaityti religinį ele
mentą. Per ilgus metus airis 
buvo anglų imperij'os valdi
nys. Jis gyvai jautė visas 
skriaudas, tik buvo silpnas 
joms priešintis. Savo viltį 
jis todėl dėjo į tikėjimą. Jis 
yra “neklaidingos bažny- į 
čios” išpažintojas, todėl ma
no, kad Dievas visagalis vis
ką mato ir airiui atlygins' 
“dangaus karalystėj.”

Importuoti perfiumai. už 
kuriuos niima buvo imama 
6 doleriai nuo galiono, da
bar ima 9 dolerius.

Vynai, už kuriuos iki šiol

r.atams. Bet jie atsisakė ta' 
padalyti. Milionieriai ir bi- 
lionieriai prie šių mokesniu 
pridės tik apie ketvirta dalį. 
Tuogi tarnu jie kontroliuoja 
kokius 75 nuošimčius viso

imta nuo 10 centų iki $1 už musų šalies turto.

Administracijos Pranešimai

KAS TURI ŠIAS KNY- 
GAS?

Musų skaitytojas, Charles 
Stadol. labai nori gauti “Ari- 

Tą airio nuotaiką mokėjo jonų Prisikėlimą”, ir “Orą 
išnaudoti bažnyčia. Da ko-jkulą,“ kurių mes jau netu 
vojant už nepriklausomybę rime. Gal kas iš skaitytojų
ji toleravo viską, ką anglo turi jas jau petskaitęs ir ga-
nenaudai darydavo airis, lėtų jam arba paaukoti, ar 
Pavyzdžiui, Airių Republi 
konų Armija kone išimtinai 
susidėjo iš katalikų. Tie “re- 
publikonai” vedė nuolatinį 
terorą. Jie galabijo žmones, 
ardė geležinkelius, griovė 
viešuosius pastatus ir tt. Nu
eita iki to, kad pati De Vale
ro vyriausybė buvo priversta 
uždaryti airiškų “republiko
nų’’ organizaciją

ba nors už puse kainos par
duoti? Jo adresas: Charles 
Stadol, Hai wick. Pa.

Paštys nesuranda.

Paul Balcben, 6236 Dor- 
chester avenue. Chicago, III. 
—Tamsta jau kelintu kartu 
rašai klausdamas, kodėl ne 
gauni laikraščio, ir vis pa- 

Vokieciai tai'p pat naudo- i duoti tą patį adresą; bet 
josi. Yra neginčijamų davi- kaip laikraštis, taip ir musų 
nių, kad pereito karo metu i laiškai tamistai rašyti sugry 
vokiečių submarinai ir jais žo atgal su paaiškinimu, kad 

tokiu adresu paštas negali

MAIKIO TĖVAS GAVO 
PARAMOS.

Šie draugai prisiuntė Mai 
kio Tėvuli po penkinę: A. 
Žolynas. Verona. N. J.; D. 
Milienė iš Montrealo; K. Ja 
nionis iš Fitchburg. Mass.: 
Albina Palozienė iš Broad 
Brook. Conn.; J. Zurkus iš 
Bradford, Conn.: S. Ra
dauskas iš Ansonia, Conn.; 
U Raugiala iš Haverhi’l, 
Mass.: P. Poška iš Akron, 
Jbio: J. Aushra iš Boile
rine, N. J.: Daniel Rubik iš 
^hieago. 111.: Stanley Serei
ka iš Medford, Wis.: Frank 
Urbonas i« Pavvtucket, R. 
U; V. Kaminskas iš Omaha, 
Neb., gi R. Lapolis iš Fair- 
field, Conn.. $6.00. o John 
Karnavičius iš Ville I a Sal- 
’e, Kanados, $7.70. Maikio 
Tėvas visiems frentams ta
ria širdingą aciu!

Kas skaito-rašo. kitų pa
tarimo neprašo. Skaitykit ir

irinkit “Keleivi’

atvežti šnipai rado saugią 
užvėją Airijoje. Palei sta
čius Airijos krantus nuolat 
•kapstėsi vokiečiu ^nhmari-

tamstos surasti. Prašome su
žinoti kame dalykas ir pra
nešti mimu

Su Alussoliniu jau baigta; 
dabar alijantams reikia pri
baigti Hitlerį ir Tojo

t

“Vienybės” redaktorius 
Tysliava mano, kad i SLA 
Pildomąją Tarybą reikėtų 
Įsileisti “bent vieną naują 
žmogų.“ Tai kodėl jo laik
antis agituoja net už septy

nis? Žinok dabar, kuris iš j i 
vra tas “bent vienas.“

Amerikonas nedaug paiso 
politikierių. Tik rinkimų me- 

.11. pamatęs skelbimą laik- 
aštyje ar gavęs balotą, jis 

susipažvsta su tuo visas ge
rybes žadančiu žmogumi. 
Paskui ir vėl jį užmiršta. 
Tyrinėjimai parodė, kad 
lidmiesčiuose daugiau pusė 
visu piliečiu nežino savu 
kongresmanų.

Paryžiuje naciai jieško 
žmogžudžio, kuris paskerdė 
30 žmonių. Ryšium su tuo 
paryžiečiai turi juoko. Ka
žin kas sugalvojo tokį “dia
logą“:

—Ar girdėjai, naciai jieš
ko to blogadario, kuris nu
žudė 30 žmonių.

—Taip, girdėjau, ir žinau 
kodėl jis yra jieškomas.

—Tai kodėl?
—Todėl, kad jis gali pasi 

daryt labai pavojingas kon
kurentas.

—Kokiu budu?
—Tuo, kad žmonių sker

dimu gali pralenkti ir na 
cius!

vos diktatorius jau mirė, 
bet jie sako. kad Smetonos 
režimas turi likti.

Bėda jiems tik dėl to, kas 
turėtų būti “tautos vadu.“ 
De “koronprinco“ Juliaus 
Smetonos turi pretenzijų ir 
brooklynietis Klinga. Tys
liava da tyli. bet jo “nuotai
kas“ nesunku suprasti. 
“Durniai, jus,“ galvoja Juo
zas, kodėl mane nenominuo
jate...”

Už buvusi trafiko teisėją 
Laukaitį jau agituoja komu
nistai. Jie sako. kad Laukai
tis esąs geresnis patriotas, 
negu Kagočius.

Jei Laukaotis yra toks pa
triotas. kaip musų komunis
tai—pondie, apsaugok Su
sivienijimo nuo tokių pat
riotų! Pupa.

AR ŽINOTE. KAD-
Tik astuoni musų valsty

bės prezidentai nesinaudojo 
jiems pripažinta veto teise 
—John Adams. Jefferson, 
John Quincy Adams. Van 
Buren. Harrison, Taylor. 
rillmore ir Garfield.

Suomija yra vienatinė val
stybė, kuri da moka savo 
skolas Amerikai. Moka ne
žiūrint to, kad šiandien ji 
kariauja su rusais.

Vokiečių armijoms vis la
biau nesiseka kare su rusais. 
Norėdami ta sau nemalonią 
padėti kaip nors išaiškint’, 
nacių strategai stvėrėsi Įvai
rių gudrybių. Viena tų jų 
gudrvbių yra tokia:

“Musu armija sėkmingai 
atsioalaidoio ruo priešo jė
gų.”

Išeina taip: pirma vokie
čiai vijo rusus, o dabar iros 
vilioja atrak pagalba “sėk
mingo atsipalaidojimo.“

Viena amerikone skaito 
laikrašti ir pamato žinia to
kia antrašte: “Russians 
swarm over Bug.”

Gaš. sako ii—rusai spie
čia virš vabalo! Bet vistiek 
geriau, negu po vabalu...

Smetonininkai da neatsi
žada savo dinastijos konti- 
nuiteto. Nors buvęs Lietu

Pirmasis zoologijos dar
žas Jungtinėse Valstijose 
buvo įsteigtas 1859 metais.

Vokiečių karvedis Rom- 
mel savo laiku buvo Hitlerio 
saigas; tik 1942 metais jis 
gavo maršalo laipsnį.

Vadinamasis šimtaokta- 
ninis gazolinas buvo prade 
tas valioti 1937 metais. Tos 
rūšies gazolinu dabar yra 
varomi musų karo lėktuvai.

Medis neskęsta vandeny
je tik dėl to, kad io celėse 
yra dane oro. šiaip jis yra 
sunkesnis už vandeni.

Birminghame. Alabamoj. 
randasi didžiausios plieno 
dirbtuves: didžiausios ne 
tik Amerikoje, bet visam 
pasaulyje.

»
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S L A Rinkimai
Smetonininkų ir komunistų 

‘ bendras frontas.”
SLA nariai nepadarys 

klaidos, mesdami i pečių tą 
“literatūrą,” kurią jiems
siuntinėja 
Komitetas.” 
Komitetas”
rodo, kad 
tautininkai

r žiūrint tik i žmogų SLA 
tandidatą. o ne į jų fašisti- 
įes gilinės, tai iš triių kandi- 
latų i SLA prezidento ulė 
Ją, vra rimčiausia žmogus, 
.ai W. F. Laukaitis, iš Balti- 
more. Md. Taigi iš trijų ne
kokių kandidatų i prez. ge
riau pasirinkti ir balsuoti už 
Laukaitį.”

Komunistų laikraštis sako 
kad jis nesutinkąs “su gi i

‘SLA Patriotų
“SLA Gerovės 
ir kiti. Viskas 
f asistuojantieji 
padarė bendrą

frontą su komunistais. SLA 
linkimuose jie veda agitaci
ją už “naują šleitą,” kurio 
p- iekvje stovi buvęs trafiko
teisėjai \\ . Laukaitis; ko- | t kandidatą Laikaiti. 
nu rustai tai?) pat veda agi- oUkint;

gaitiniais fašistais” ir todėl 
savo parapijomis ragina bal 
suoti už “smetoninių fašis-

taciią už laukaiti. Neatsilie
ka ii- pats Laukaitis. Jis veda 
agitaciją pats už save!

Turi?; po ranka tų slapu- 
kinių komitetų “manifestus” 
ir I aukaičio laišką, taipgi 
“Vilnies” numerį už kovo 
17 d.

Bostono slapukai, jei iš 
viso jie randasi 
vra susibūrę Į “Lietuvos— 
SLA Gerovės Komitetą.” 
Jie šlykščiai puola d a baili
ni SLA prezidentą Bagočių, 
padėdami tuo budu f asis
tuojantiems ir komunistuo
jantiems Susivienijimo “gel- 
bėtoiams.” “SLA Patriotu

Nereikia nei aiškinti, kad 
Lietuves pardavikų orga 
ras “Vilnis’’ niekus plepa. 
“Giigaitiniu fašistų” nebu 
vo ir nėra. Buvo ir tebėra tik 
fašistuojantieji smetoniniu 
kai. Už juos ir vedama agi 
taci ja! Bet kaip ją sutaikinti 
su ta komunistų agitacija 
kuri susiveda prie to, kac

lengviau sėbrauti su smeto- ’ avelėms šieną. Pradaro du- ' 
nininkais. Kaip lietuvis sa- j ris ir pro jo kojas išlenda tas 
ko, “toks tokį pažino ir pat vilkas, kuiį jis maitino! 
svodbon pavadino.” Gi avidėje visos avys iš-

Yra žinių, kad smetoni- plautos.
ninkai ir jų konkurentai ko- Ūkininkas turėjo šešias 
munistai padarė bendrą fron avis — vienas vilkas su vise
tą. Jie mano, kad susivieni- mis apsidirbo. Ūkininkas 
ję nugalės demokratijos ša- vėliau skundėsi Girdi, kas 
liniukus. Erooklyno fašis- miške gimė, tas Į mišką ir 
tuojantieji tautininkai jau žiuri. I'arsinešdamas tą plė- 
;urėję “bent kelis pasitari- šiką parodžiau jam kelią i 
mus” su komunistiškais “de- savo avidę. Niekados dau- 
mokratais.” Komunistai no-į giau to nedarysiu! 
i pei varyt savo kandidatę K. Karčiauskas.

Masytę ir tautiški “natrio
tai” sutikę ją remti. Smeto- 
nininkai nori pervaiyt Lau 
kaiti — komunistai pasiža
dėjo remti Laukaičio kandi
datūrą. Be to, ir vieni ir ant 
i tikisi, kad. sukiršinus SLA 

narius, gal pavyks ir kitus 
avo kandidatus įpiršti.

SLA nariai privalo rimta' 
apsižiūrėti ir veikti. Nei vie
no balso Stalino ir Smeto
nos garbintojų “šleifams”!
Ne SLA narių gerovė, bet

Skandinamas šuo išgelbėjo 
šeimininką.

Lietuvoje gyveno piktas 
'ūkininkas ir turėjo gerą šu
nį. Kaitą jis kažko supyko 
ant šunies ir nutarė jį nu
skandinti.

Šuo buvo nuvestas prie 
ipelio. Užvedęs ant liepto, 
isai metė savo šunį vande

nin ir pats nuvirto nuo liep
to.

Piktasis ūkininkas plaukti
avas politinis kromas jiems nemokėjo ir butų prigėręs, 
•upi. Kas sėbrauja su musų yjet jarn j talką atėjo skandi- 
ėvų krašto išdavikais, tarr | namas šuo: pasigavęs savo

Francuzų Požemio Armija
No- 14. Balandžio 3 d., 1944 tn.

Šitie Francuzijos patriotai pri klauso požemio armijai. Anądien jie 

miestą ir įtaisė demonstraci ją prieš nacius ir prieš Vichy valdžią, 

su okupantais.

susirinko į Oyonnax 

kuri bendradarbiauja

įvairios Ziinos.
Jei nors valandėlei jis ne
tekt?.! geležinių plaučių, jis 
tuoj mirtų.

Bostone, gmetORa jr smetonininkai 
via didžiausi Lietuvos žmo
nių neprieteliai? Jei smeto
nininkai yra Lietuvos žmo
nių neprieteliai, tai kodėl 
musu komunistai perša jų 
kandidatą?

Komunistų meilę smeto- 
nininkams nėra sunku išaiš

Komitetas taipgi puola da- p-;nĮj Visų pįrma, komunis
ba.tinius * LA virsimnkus yra diktatūros garbinto 
ir ticntnmn irz “naina <|pl- • • t- i ,ir agituoja už “naują šlei
tą.” Girdi, senieji “praval
gys” Susivienijimą.

Tik kažin kodėl Į savo 
“šleifą” jie vra įtraukę vai
dus trijų dabartinių SLA 
viršininku — Viniko, Moc
kaus ir Biežio. Ar tam, kad 
Susivienijimą jie pabaigtų 
“valgyti”? Vienintelis SLA 
pareigūnas, gaunąs nemaža 
algą, yra Vinika^ Ir ponai 
“SLA patriotai” jį da siūlo 
rinkti. Ar Vinikas jau neno 
rėš valgyti ?

jai. Jiems buvo nesunku sėb 
rauti su hitlerininkais, da

tegali fcut vietos viršūnėse 
okios organizacijos, kaip 
Susivienijimas. Smetonišk 
'r staliniški “gelbėtojai” ij 
’o padarytu tik įnagį save 
otalitarinei politikai. Ji< 
užtrauktų didelę negarbę ne 
ik Susivienijimui, bet ii 
oažangiajai Amerikos lietu 
zių visuomenei.

* SLA Narys

oriešą už skverno, šuo iš
braukė jį į pakraštį.

Tuo budu šuo išgelbėjo 
šeimininką, bet ką jis pada- 
ė su geraširdžiu šuneliu?

GERA KOMPANIJA: AN
GLIS SUPYLĖ Į LOVĄ.

Ir džiaugiasi, kad loves sa
vininkas pasisavino tą kurą.

Augustos mieste, Maine’o

LIURDE STEBUKLU 
NĖRA.

Aštuoni metai žmogus kvė
puoja geležinių plaučių 

pagalba.
Miami mieste, Floridoje.

Francuzijos Vichy vai-, 
džia, kuri pataikauja na
ciams, paskelbė, kad jeigu 
francuzų karo teismas Alžy
re nesiliaus šaudęs francuzų 
kurie maišalo Petaino įsaky
mu priešinosi alijantų inva-

KAS MUMS RAŠOMA
Ar Stalinas ir Hitleris 

turi sūnų?
Aš esu senas laisvamanis • 

ir turiu ginčų su komunis-' 
tais. kurie visuomet rėkauja

susivienys, kaip buvo susi 
vieniję 1939 metais.

Baltrus Yaras
Lošt Creek Mt., Pa

už ‘antrą frontą.” Patariu! M“ke ? m,!k» ,r ”un
iiems. kad patvs organizuo-! . k““* Lletuv0’e mano gre 
tusi ir pasiimtą Bimba už i ri...k?™-vnal. w««»vo mažą
staršą generolą — tegul juos 
veda į antrą frontą!

Komunistai to daryti ne- 
Bet da blogiau su Laukaičiu nori, tur būt jie bijo patekti 
ir jo busteriais komunistais, i nelaisvę. Aš jiems pasa- 
Savo laiškuose Laukaitis kiau, kad ir Stalino sūnūs , 
prašo SLA nariu, kad bal- yra nelaisvėje. Bet komunis--

Tie “patriotai’’ patys savet —
nuplaka: jie kalba niekus.

vilkiuką ir laikė savo bute 
tam tikroje klėtkoje. Jie no 
rėjo tą žvėriuką prijaukint’ 
ir padaryti gerą šunį. 

Atneštą maista tas vilkiu 
c kas visuomet imdavo, bet iš 

ir tos klėtkos
neidavo.suotu už ii ir sako. kad ga- tai rėkia, kad tai neteisybė 

ves SLA prezidento vietą —Stalinas esąs singelis ir 
Susivienijimui jis duosiąs sunaus neturįs. (Vienas jo 
“nauio krauio” — tai ta pa- sūnūs pasidavė “bestijoms . . ,

zikn ” kuria groja naciams.”) Man teko girdė- Pat>e^° .1 mjską.t? 'muzika.

valstijoj, buvo toks atsitiki- j~. ... ..... .
................ . . mas. Vienas namo savinin- gyvena tūlas Fred Snite. tur- zijai Afnkoj, tai ji, vieny

Ogi pririšo jam pne kaklo p-as užsisakė toną minkštu- tingu tėvu sūnūs. 1936 metu xaJ(lZia? ture>ian.i tuo patim 
ikmeni ir vėl paleido i vau- anglių Jag atvežus liepž kovJ 30 d. jo plaučiai buvo atlyginti. laisviems francu-
*em • supilti per langą į rūsį. suparalyžiuoti. Kad palai-

Tatai padalyta, bet kom- kyti jo gyvastį, buvo užsa- 
panijos žmogus ėmė ir pasi- kyti geležiniai plaučiai, tam

................ .. . linko ne tą langą. Jis patai- tikra dėžė. Toje dėžėje jis
esnis, negu jo seimininkas tame pat rugyje gyvena- randasi ir šiandien

,uvo vertesnis:
Aišku, kad šuo buvo ver

smogus.
Aš ir šiandien neužmirštu

o pikto ūkininko ir jo gero 
unelio. Dabar, kaip pasau- 

’yje įsigalėjo visokių spal- 
ų diktatoriai, jie man gyvai 
'rimena aną pikčiurną ūki 
tinka. Iš diktatorių nebuve 
r nebus demokratai. Vien? 
’ų stengiasi platinti nac-iz 
ną, antri fašizmą, o treti 

’tomunizmą.

zams." kuriems vadovauja 
gen. de Gaulle.

FARMA PARSIDUODA.
125 akrų žemes, S kambarių namas

, į-i •_ .. , ir kiti trobesiai, taipgi arkliai, vištosmo kambario langą ir ang- Snite o plaučiai buvo su- v mašinerija. Tik mylia nuo dirbtu- 
lis suvertė tiesiog į lovą! paralyžiuoti Kinijoje. Nuo vh»- Kaina $3,ooo; pusę įmokėt. Ra-
Kambario nuomotojas, grį- to laiko jis ir vienur ir kitur syklt" jirs. Louis,

% Koyderos Hotel, Saratoga, N. Y.žęs iš darbo, rado savo lovą buvo vežamas, kad pasveik 
ir visą kambari užverstą tų. Gydytojams atsisakiu 
anglimis. Supykęs jis nuta- padėti. Snite buvo nuvežtas 
rė anglis “konfiskuoti.” Ar į
žinote, kas atsitiko? “Liurdą.” Bet ir ten nesura

Kompanija jam
padėkojo. Ažuot valyti už-

3 FARMA ANT RENDOS.

Taip buvo, kol vilkiukas 
paaugo. Vėliau, susilaukęs 
geros progos, jis ištruko ii

Šeimininkas apie tą vii
Keisčiausią rolę lošia Sta- r.et generolo laipsnį. kiuk«. btu™ užmiršęs bet

lino ‘šaute garbintojai Da vienas dalyte Pas' kj 1 pjjėmi i
komunistai. Jie tun savo mus Htvena daug protesto- Viena fvtmeti'ukl
kandidate - Masytę. M». nu. Jie labai stoja uz savo nj„ka? ejna f 
zukną ir Baltrušaitienę. Agi- fiureri. Man teko girdėti. * *
tvodami už saviškius, komu- kad Hilerio sūnūs esąs su . — r..-—--
ristai veda agitacija ir už alijantais, bet protestonai tą Sandėlis Knygų Ir Žolių

“SL A Patriotu Komitetas.” ti, kad Stalino sūnūs turėjęs

smetonininkų kan d i d a t a užginčija. Jie sako, kad Hit 
I aukaiti! šių metu kovo leris esąs singelis
dienos laidoje “Vilnis” sa- neturįs. Ap?e Dar??i> s*“.1.*? g žvaigždes
ko: . . . ♦. supratimu, ir ko- ^^MariJ^Taįvsaka

“V,. F. laukaitis ir Klin- munistiški ir protestoniški nukte Gyvena Pustynėje ..
ga vra kandidatai nuo sme- parapijonai labai panašus L^tVB^'išmoTti'AAgii's-
tonininku. Nors mes nesu- vienas į kitą. Skirtumas pa> kos Kalbos .................................
tinkam kaip su grigaitiniais, juos vien toks, kad vieni NaR^tįBudas./snK>.kt,..?”aai 
tai?? su smetoniniais fašis- garbina Staliną, antri gi gar- Sveikau Ligoniams, knygele ap- 
tais, bet teisingai pasakius bina Hitlerį. Gal jie ir vėl Eu?ta°kiju^.s’’^ažųs'skalpskaity-

mai iš senovės laikų, 128 pusi.

Kantičkos, Giesmių Knyga 
iv cnnuii' Kapitonas Fogelis, apysaka 
Ii suildus Girtuoklių Linksmos Rainos

$2.00 
40t 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 

— . 25<

Apskaičiu o j a m a, kar 
Tungtini?ų Valstijų didmies 
’iuose — imant bendrai— 
lydai sudaro 11 nuošimtį vi- 
'U gyventojų. Mažuose mie
steliuose, ypač fanuose, žy- 
ių nedaug. Jie nemėgsta 
unkaus darbo.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER*S
CASTILE OLIVE OIL
SHAMPOO
padarytas iš tikro
jo Castile muilo.
Ū. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir v.so- 
cius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
>dą. 50c. už bonką.

ALEXANDER*S HAIR 
REFRESHING TONIC

Abejų ir Oda Gvdančio Vai®’-
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
niaukų šaknims ir Odos gydymui 
»0 centu už bonką. J

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- J 
čiam per Pasta , visas dalis Su- i 
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO. «
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.«
m Pagerbė Išradėjus

Soc
15c

25c

35c

terštą kambarį, ii pristatė 
kitą toną anglies ir dabar jį 
supylė kur reikia.

Ginkime demokratiją, p’ i 
sidėdami prie Hitlerio ir To- 

j jo diktatūrų sunaikinimo.

, , ,. ,, _ Puiki farma prie Barre, Mass., :s-Stebuklingą francuzų leidžiama labai pigiai ant rendos. Na
mas didelis ir gražioj vietoj—apie 2 

, mylios nuo miesto, kur yra kelios di-
graŽLi CIO pagaibOS. dėlės dirbtuvės, taip kad vyrai gali

Gydytojai neturi vilties, dįr^ti ant J«rmos g d??^tuvėj. dči 
kad Slllte galėtų pasveikti.' telefonuokit • "Keleivio" ofisą.

arba

PAJIEŠKOJi;M * *

KOKIUS DIEVUS 2M0NE
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje apraloa*’ Dievai, pradedant nuo seni/-* 
garbintojų iki pst krikščionių gadynei.

Va:v y' ?- s.kretorius Cordell Hull Įteikė medalius Ameri

kos išrc.fi ams. Viriui y stovi John Garand. greitai šaujamo 

irutuvj išradėjas, o dešinei—Dr. Albert Hoyt Taylor, ku- 

ri> isvy ’ė “radarą.” Radaru vadinamas būdas, kuris radijo 

bangomis i> ‘<>1< valdo tankus, laivus, orlaivius ir kitokias 

karo mašinas-

m Velniškas Tiltas per Nemuną, 
Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus ............................................. 35c

Praloto Olšausko Darbai ir Nuo
pelnas, su paveikslais ........... 20<

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimuui, ke-
navimui ir tt................................ 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50- 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25< 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ................................. $1.2i
Kapitonas Velnias, 400 pusi. .. $1-25 
Istorija Seno ir Naujo {statymo,

su paveikslais ............................. 25<
Istorija Abelna, 500 pusi...........$1.50
Orakulas Visokių Monų, {spėji

mų, Kortų Nukėlimu, Pelna-
žinystė, 412 pusi........................ $3.50

Pilna Geografija, su paveikslais,
412 pusi................... ,................. $3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy»
saka .............................................. 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė ____ 15c
ŽOLIŲ ARBATOS:

Pailių Arbata arba Mostis po ' 85c
Nuo Kosulio. Dusulio.......................60c
Nervų ir nuo Sutukimo, po .... 85c 
Inkstų Kraujo Valytojas, po .. 60c
Nuo Kosulio, Dusulio ................ 60c
Vyriškumo Pataisymui 85c
Vidurių I.iuosuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po .................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fe ver ................................. 85c
Nuo nemalonaus kvapo ................ 85c
Nuo surūgusio pilvo tbeartburn) 85c 
Nuo romatiškų sausgėlių 60c
Trejan'.a, stambios šaknys .... 60c
Nuo Cukrinės I.igąs .......................85c
Nuo Sutukimo Žolės .................... 85c

Visokios žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti. (-)

M. žl HAITIS.
333 Dean Kd., Spencerport, N. Y.

Aš, Bessie ’šablinskaitė, pajiešk u 
savo giminaitės Besės Omažalės, Ila- 
kių parapijos, Eškepių kaimo. Seniau 
ji gyveno Chicagoje. kur aš turiu ir 
daugiau giminių. Meldžiu kaip galint 
greičiau atsišaukti. (14,

Bessie šablinskaitė 
23 Portnsmouth st., Brighton, Ma-s.I — “ --  — •----- ----
Pranešimas Kaziui Gegžnui: Tams

tai siunčiami laiškai j Montreain, Ka
nadą. sugryžta atgal su pašto pažy
mėjimu: “Not ralled for.” Todėl is- 

i tirk kame dalykas ir parašyk man 
{laišką tuojaus. (14,

Jonas. Gegžnas,
į 70 Hunneman st., Roxbury, Mass.

Pajieškau brolio Liudviko Palu
binsko: jis kilęs iš Anykščių vals
čiaus. Kurklių parapijos. Maigių kai
mo. Mano vyras mirė, o vaikus paė
mė armijon; aš palikau viena. Pra
šau jo paties ar kas apie jį žino pra
nešti man šiuo adresu: (14)

Saliorr.ėja Matulionis
31 W. 12th st., Lmden, N. J.

raumenų
SKAUSMU

PAIN-EXPELLER
nuo 1857 metu . .. 

palikimas šeimos tepalas |

Lšthuanian — 42

Sveikata—Brangiausia
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis 
Kognieni ils. žiedais. Sek
omu ir lapais joje telpa 311 vardi 
•isokių augalų lietutiškai, angliška 
r lotyniškai, ir paaiškinimai kokia- 
įgas gydo ir kaip reikia vartoti 
Rmšan i* Kana-1 - -tampu nesiųsti 

-tanados doleris dabar tik 80 centų.
, \aina su nrisiuntinu SI.00. Pinigu* 
•eriau-in siusi. Money Orderiu, arbą 
opienm doleri laiške. Adresas: (-

PMtkU-AVSKAS
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS.

APSIVEDIMAI
Norėčiau susirasti sau mylim-* 

draugę apsivedimui. Gali atsišaukti 
panelė ar našlė be šeimynos, kad tik 
gerai išrodytų ir mylėtų gyventi anc 
ūkio. Aš turiu nuosavą nkį ir man 
reikalinga šeimininkė, nes vienam 'r 
nuobodu be draugės. Nebijokit, ka-- 
vių melžti nereikės. Aš esu pus.-imž - 

‘vyras ir gerai atrodau: 5 pėdų 6 c->- 
i'.ių, sveriu 175 svarus. Dan-ziau įtin u 
isuteiksiu per laiška. Prašau su pir- 
įmu laišku prisiųsti ir atvaizdą; jei 
keikalausit. sugražinsiu. (13)

G. P., BeX 248.
Flemington, N. J.

—1

Sraii»ė> Lie’uviy Žinyčit

■ N:'

1 P linga: <)<*>»»mne» knkAcnmyOea gaily” l« •» '■ <e”a» turėtą
!► C'kaityt. (ik tada ga:ee aiškiai sryiaib luomą.

K n> g» didel’o tur*i.a o, tnn J7| poelapj. Kaina p<-pier<*s apdarais 
!•(., ,u<.KTio apil. - $1 2b < g .r g.-ii na siųj>:> -tnj doleri

’M.ar A4r*-« • ’U «i
KELEIVIS, 63S Eroadway, So. Boston, Mass.

i No 
fciote 
Fe j:

Norėčiau susipažinti ru mergina ar 
oteriške apsivodimo tikslu. Turi b"t 

jaunesnė kaip 45 metų amžiaus. 
Aš esu našlys be vaikų, gyvenu vie
nas. Moteris gaiėtų atvažiooti pas 
nane pažiūrėti mano gyvenimo. Jei 
netoli, aš galėčiau nuvažiuot i ir par
sivežti pas save. Rašvkit šiuo adre
su: Mr. K. W..

636 E. Broadtvay. So. Boston, Mas-*.

Farmerys paiieško našlės, tam 40 
ir 50 metų amžiaus. Galėtų būti kad 
ir su vienu vaiku, bet turi gerai atro
dyt. Ch. Pauža. 115)

Rt. 1, Box 280, Killigiv. (oria.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaisu nuo rožių 

-onotu kojų ir nuo kan'n gėlimo 
Taipgi turiu Galinga Gydymo Mo-' 
įuo Reumatizmo. Kurie,turite kokius 
tesveikumus, kreipkitės d'jo :u g- r» 
atarimn ir busit nn’erM-t- t-'

PET. LAMSARGTENfi
1814 S. Water St.. Philsdelohia. pa

Jono Evangelija.
Ir daug kitu geru skaitymu veltui, 

ž prisiuntima antrašo. Rašykit: 
I. Miller, 1816 Wel!ington, Cbica- 
-0 13,111. (H)

Šv.

K Europoj e
apie karą ir kitus pasauli* 

Jvykhia, tai skaitykite “Naujiena*"*.
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausia* lietuviu 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoj* (išimant Chi- 
c*g4)» S6.00. Chicagoja Ir Europoj*—&UXK 
Uoney Orderį ar čekj siųskit*!

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 
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Pavojinga Liga

Daili Apranga Jaunam Amžiui

Kas daryti, kad nuo jos 
apsisaugoti.

Žmonės mano, kad gripas 
nėra pavojinga liga, kad tik 
persišal d y m o liga. Taip 
manyti yra klaidinga, nes 
medicinos mokslas žino to
kių sunkių susirgimų gripu, 
kad žmogus tik trumpai pa 
sirgęs greit numirė.

Gripu sirgti gali visi: se
ni, jauni ir kūdikiai. Vienas 
žmogus gali ta liga apsikrės 
ti nuo kito, todėl ją vadina 
me limpamąja liga. Dau
giausia susirgimų pasitaiko 
pavasari ir rudeni, kada 
oras keičiasi, kada jis šaltas 
ir drėgnas, kada lengvai ga
lima persišaldyti. Miesto 
žmonės daugiausia serga 
giipu negu kaimo žmonės: 
.iie tirščiau gy vena butuose 
ir lengviau apsikrečia. Gri 
pu sergantis kosti ir čiaudi, 
tokiu budu išplatina šimtus 
tūkstančių ligos perų.

Nors gripu serga visokių 
amžių žmonės, bet pavojin
giausia serga kūdikiai ir 
maži vaikai, nes iš gripo la
bai lengvai išsivysto plaučiu 
uždegimas. Kūdikiui gripas 
pavojingas dėl to. kad jis 
negali per nosį kvėpuoti: 
imdamas motinos kruti ai 
bonkutės spenelį, jis greitai 
dūsta, negali atsikvėpti ir 
dažnai būna alkanas.

Suaugusiuose gripo kom
plikacijos pasirodo gana 
greitai: plaučių uždegimas, 
širdies liga, ausų uždegi
mas. ir tt. Ir iš sveiko žmo
gaus gnpas truriipu laiku pa
daro sunkiai serganti ligoni.

Už kelių dienų po užsi
krėtimo žmogus pasijunta 
pavargęs, galvoje sunku
mas. šaltis krečia, kosulys 
užpuola, temperatūra pa- 
kila.

Kaip tik prasideda sloga 
ir temperatūra pakila, tuoj 
reikia gulti i lovą. Kitų ne
prisileisti. Maistas turi buti 
lengvas, kad neapsunkintų 
vidurių; geriausia pieniškas 
maistas. Tuštinimas turi bu
ti tvarkingas. Nuodinga me
džiaga pasišalina su prakai
tu, tad patartina vakare iš
gerti karštos arbatos su cit
rina. Reikia gerai apsikloti. 
Po tam gerai apsitrinti ir pa
keisti skalbinius, nes prie
šingu atveju, labai lengva 
sušilusiam persišaldyti. Jei

sloga didelė, geriausia yra 
pasišaukti gydytoją, arba 
paklausti jo kas daiyti.

Daug geriau nuo ligos 
saugotis, negu sirgti ir gydy
tis. Kad apsisaugoti nuo li
gos, reikia savo kūną šva
riai užlaikyti. Prieš kiekvie
ną valgi rankas nusiplauti, 
dažnai keisti drabužius.

Kūno mankšta, šaltas ap
siplovimas. grynas oras ir 
gėrimas daug vandens yra 
geriausi apsisaugojimo bu
dai nuo sunkios slogos.

Užsikrėtęs gripu, nereikia 
lankyti viešų vietų, kad ne
perduoti ligos kitiems. Fab
rikuose ir dirbtuvėse darbi
ninkai labai greitai vienas 
nuo kito užsikrečia. Vienas 
darbininkas gali labai leng-; 
vai persišaldyti, jeigu dirba 
šiltose ar karštose patalpose, 
ir eina Į kitą kambarį, kurio 
temperatūra kitokia. Taip 
darydamas pats liga užsi
krečia ir tuoj kitus pavojun 
išstato. FLIS. į

EKtUVB, SO. BOSTON.

Štai keli drapanų pavyzdžiai 
grakštumą.

jaunoms merginoms. Kiekviena jų akcentuoja jaunystę ir

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

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

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsira.-ti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .................  .............................. 25c.

IZTl VIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
! riu gyveno, tai perskaityk šitų kny- 

. a Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
laug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
labai užimanti ir paniekinanti kny- 

j ųa. Su paveikslais. Kaina .... 5l»c.

3VI.A DETROITO KATALI
KU SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčio*, 
kunigo pakurstyti brostvminkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylų, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teisino rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina ................... 25c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. KODĖL Aš NETIKIU

I-abai įdomi knygutė šituo svarbiu I DIEVĄ? 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
nas katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
Kaina ............................;,............... 10c. knygutės ........................................ 20c.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusl. 05. 
Kaina ............................................... .. 15c,

KAIP TAPTI SUVIENYTU VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybės (staty

mai su reikalingais klau.-iniars ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka’ea.....................................25c.

{ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
i METU.

Lietuvos Seipimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina .................................... 50c.

KUNIGU CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Sių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terjs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų j tokių kunigų globa. Parašė 
kun. Geo. Townsend For, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25c.

Nebijo Peles
Aš peliukės nebijau ir ne

suprantu kaip jos kas nors 
galėtų bijotis. Vieną kartą 
man pasitaikė ir gana dido
ką žiurkę užmušti. Aš patė- 
mijau kad mano višta, kuri 
perėjo viščiukus. į pavakarę 
pradėjo nerymauti. Nugi 
žiuriu, kad kampe tupi dide
lė žiurkė. Na, pamislinau. 
aš tavęs nepaleisiu. Pagrie
biau įnagį ir davai žiurkę 
lupti. Taip smarkiai mušiau, 
kad į minutę laiko žiurkė 
buvo negyva. Man rodos, 
kad tai moters pažeminimas 
ir išjuokimas sakyti, kad ji 
tokio gyvūnėlio kaip mažy
tė peliukė bijosi. Bile gyvam 
daigtui staiga ir netikėtai 
prabėgus, nejučioms tenka 
suklykti, bet tas dar nereiš
kia kad jo bijai. Taip ir su 
peliuke. Jai netikėtai iš kur 
nors išlindus gal viena, kita 
mergšė ir suspinga, bet tas 
dar nėra joks faktas kad vi-: 
sos moterys tai daro. Tai tikJ 
vyrų prasimanymas.

Aš nenoriu girtis, bet aš 
nelabai bijau ir gyvatės. 
Kartą išgirdus kad kieme 
antis išgąstingai kvaksi, aš 
išėjau pažiūrėti. Ogi žiuriu, 
vingiuojąs! apie penkių pė-

dų gyvatė. Aš nieko nelau
kus pagriebiau stovintį kuo
lą ir davai ją visu smarkumu 
mušti. Smarkiai sudavus pei 
uodegą, gyvatė atsuko į ma
ne galvą, bet aš nenusigan- 
dau. Smogiau jai per galvą 
kelis kartus ir užmušiau. Ša 
lia gyvena franeuzas, tai aš 
jį pašaukiau ir parodžiau, 
ką aš užmušiau. Jis labai 
nustebo. Sako. kad su tokia 
drąsa aš galėčiau eiti į karo 
frontą japonų mušti. Aš vy
ras, sako jisai, bet prie to
kios gyvatės bijočiau ir ar
tyn prieiti. Jis mane pasvei
kino už drąsą.

Nepraustaburniai vyrai 
dažnai prasimano nebūta 
dalykų. Jie prasimanė ir tai. 
kad moterys bijosi pelytės, 
kad ji kartais joms kur ne- 
įlystų. Bet tai absurdas! Pe
lytė pamačius žmogų pati ko 
nenustimpa iš baimės.

Nieko Nebijanti.

Naujiena Duonos Kepime

Amerikietės Italijoj

Amerikietės slaugės Italijoj pila smėlį į maišus, kad apsaugoti jais sužeistuosius kareivius, nes nacių orlaiviai suardė j u ligoninę

GEROS KNYGOS MOTI
NOS DIENOS DOVA

NOMS.
Specialiai nupiginta kaina.

“Keleivis’’ turi daug kny
gų, iš kurių parinkom tris 
kaip tinkamiausias Motinos 
Dienos dovanoms, būtent:

Sveikata,
Sielos Balsai ir
Žemaitės Raštai Karo 

Metu.
Sveikata yra parašyta Dr. 

A. L. Graičiuno. Joje telpa 
daug naudingų nurodymų 
apie sveikatos užlaikymą, 
apie maisto paruošimą, apie 
namų higijėną ir tt. Gausiai 
iliustruota, puiki popiera ir 
labai gražus apdarai. Tech
nikos žvilgsniu, crražesnės 
knygos lietuvių kalboje tur
but nėra. Kaina $2.50. bet 
Motinos Dienos proga ati
duosim už $2.00.

Sielos Balsai—tai Smels- 
toriaus parašvta dainų ir ei 
lių knyga, taioeri gražiai 
iliustruota ir dailiai atspaus
dinta. Din čiai apdaryta, 
kainuoja $1.25. bet Motinos 
Dienai atiduosim Ivriai už 
$1.00.

Žemaitės Raštai Karo
Metu—tai pagarsėjusios mu
sų rašytojas vaizdai iš perei
tojo karo. Tur but. niekas ki 
tas nepataikvtų taip gyvai 
nušviesti Lietuvos žmonių 
išgąstį, moterų klyksmą, 
vaikų verksmą, kuomet ru
sai pradėjo imti jų tėvus Į

Netoli New Yorko, New 
Jersey valstijoje, randasi 
nedidelis miestelis, Hacken- 
sack. Ten gyvena vienas 
Franklin H. Wells, kuris ga
vo naują patentą su labai di
deliu numeriu — “2,340,-

Naujasis patentas gali pa
daryt tikrą revoliuciją duo
nos kepimo pramonėje. Jei 
Wellso patentas bus pritai
kytas duonos kepykloms, ne
reikės tų pečių, kurie šian
dien yra vartojami. Vietoj 
dabartinių pečių bus įruošta 
visa grandinė savo rūšies 
baterijų, kurios leis infra
raudoni osius spindulius ir 
—keps duoną!

Bun k — sakys nepatyręs 
skaitytojas. Tegul jis nesi
skubina rustų nuosprendi 
duoti. Wellso išradimas nė
ra naujas dalykas. Pramo 
nėję senai yra vartojami in- 
l'ra-raudonieji spinduliai. Jų 
nagalba sėkmingai džiovi
nama maliava ir enamelis. 
Tuo išradimu ypač naudo
jasi automobiliu ir šeimos 
indų tramonės. Savo išradi
mą W« Jis dabar pritaikė 
duonos kepimui.

Visa paslaptis yra tokia. 
Tešla sudedama į specialias

ŽMONA NEPLAUNA VY
RUI NUGAROS IR JOS 

NEGALIMA AREŠTUOTI.
Springfielde, Illinois vals

tijoje, gyvena nuskriaustas 
vyras, kurio pavardės teisė
jas Conuay nepasako.

Tas vyras kreipėsi į teisė
ją, norėdamas gauti varan
tą arešt čit savo žmoną. Gir 
di, kas mielą šeštadieni jis 
plauna jai nugarą, bet ji at
sisako nuplauti jo nugarą!

Teisėjas Conway jam pa
sakęs: “Į ką panašu, kad 
leidė plautų vyro nugarą?” 
Ir varanio žmonai areštuoti 
nedavė.

metalo geldutes ir retežio 
pagalba jos yra traukiamos 
palei baterijas, iš kulių eina 
infra-raudonieji spinduliai. 
Spindulys, tai ne pečiaus ši
lima. Jis momentaliai per
ima visą tešlą. Duona prade
da kepti ne tik is viršaus, 
bet ir viduje. Toks kepimo 
procesas sutaupąs nuo 20 iki 
30 nuošimčių laiko. Be to, 
jis daug parankesnis. Duo
na nepavirsta į plutą, kaio 
šiandien esti, jei perilgai 
kepama. Svarbu ir tai, kad 
duona nesuplaišėja. Ji lygi. 

, graži ir neturi storos plutos.I
Naujojo patento teisės 

pervesta American Machine 
and Foundry kompanijai.

v5.

ugnį, ai iminėti gyvulius, 
maistą ir kitokius daiktus. 
Knyga iliustruota, didelio 
formato, meniškai padaryta, 
kaina 50 centų. Motinos Die
nai atiduosim už 25c.

Prašom užsakymus siųsti 
šiuo adresu:

Keleivi*,"
636 Broavray,

So. Boston, Mass.

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Mėsai ir riebalams dabar 
galioja ketvirtosios knygu
tės stampos A8. B8. C8. DS, 
E8, F8, G8, H8, ir J8 stam
pos. Laikas joms neribotas 
ir kiekviena jų verta 10 
pointų.

Nuo balandžio 9 dienos 
dar trys raudonos stampos 
ineina galion. būtent K8, L8 
ir M8. Jos taipgi bus geros 
neribotam laikui ir vertos 
po 10 pointų.Keruotom daržovėm da
bar yra geros ketvirtosios 
knygutės mėivnos stampos 
A8. B8, C8, D8, E8. F8. G8,1 
H8, J8. ir K8. Jų laikas neri- į 
botas ir kiekviena yra verta 
10 pointų.

Cukrui dabar yra geros, 
trys stamoos iš ketvirtosios, 
knygutės, būtent No. 30, 31 
ir 40. Kiekviena jų duoda po! 
5 svarus cukraus ir jų laikas: 
neribotas. Be to. kiekvienas i 
asmuo gali gauti 20 svaru; 
cukraus kenavimo reika-j 
lams, bet dėl to reikia kreip
tis į vietini Rationing Boar
dą/

Čeverykams sta m pa Nr. 
18 iš Pirmosios Knygutės
yra gera tik iki 30 balan
džio . Jš Trečiosios Kny
gutės čeverykams skiriama 
stampa No. 1 su orlaiviu. 
Jai laikas neribotas.

Kuro aliejui dabar inėjo 
galion Ketvirto Periodo ku 
nonai, kurie bus geri iki 30 
Sept.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygele aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kaiba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiai* 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsin ■ iw VillfTxax «ak*gij\ZCT iviiirvro, ii aaw^a w
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt Nevv Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ..................................... 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nao 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet žios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
cavysti, asa pakiša eS- 
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja aako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopaotad sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

S3S BROADWAT,
SC. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI 

7747 Navy Avaaoa,
Detroit, Micb.

KURGI VISA TAI NYKSTA?

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

SIELOS* BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
370 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... *7.00

KUR MUSU BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. !>•; mokslas Rojo 
visai atmeta. Mok. D- mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
I^bai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA.

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

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

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ. 

DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOIOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir lais va ma
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ...................  25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; < 1 > Ne- 

otaitikintia Vyras; (21 Žydinti Giria; 
(3) Klaida; <4> Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso- 
knis 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 varto iami svaigi

namieji gėrimai atsiiiepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada norą 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti ii ta knygute Kaina JOc 
“Keleivi*,” 636 B road way,

South Boston, Mas*.

I
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Generolas Purvas! S“ža?us-fom6“n^fus

Skaitytojas gal nustebs, bus gražus, be lietaus, 
perskaitęs šią antraštę. “Ge- Tik šias žinias surinkus, 
nerolas Purvas“ — kas tai Hitlerio armija puolė Lenki-! 
do išmislas? 'ją. O ką darė Lenkijos karo,

Tai nėra išmislas, bet tik- vadai ir Jos valstybininkai? į 
rovė. Oro atmainos lošia Jie tenkinosi senu patyri- 
svarbia rolę, todėl joms tin- mu- Mat, iš seno žinota, kad 
ka generolo vardas. Tos at- ^gsėjo mėnesis Lenkijoje 
mainos padeda laimėti ir ^Ta„ prastas mėnesis, kada^ 
pralaimėti karus. Pirmojo viešpatauja didysis genero- 
pasaulinio karo metu vienas las Purvas. Lenkai todėl spe-; 
franeuzu generolas staiga Oliavo šitaip: ko čia rūpin
davę įsakymą sulaikyti ar- tis paruošimu kanuomenes, 
mijos žygiuotę. žemesnysis u,zeis. didelės liūtys ir me- 
karininkas jo paklausė: chanizuotos Hitlerio divizi

jos turės paskęsti negrįstuo-
“Sakyk, generole, kas da- se lenkų keliuose ir lygu- 

vė Įsakymą sulaikyti armi- mose...
Y4- O buvo kitaip, 1939 metų

Generolas nusišypsojo ir rugsėjo mėnesis buvo gra- 
tarė: * žus. Pasėkoje to i tris sąvai-

generolas. tęs Hitlerio legionai nesu- 
klauso visi laikomi maršavo Į priekį. 
Tai Gene- kol pasitiko rusų raudonąją 

armiją. Stalinui taip pat ru-
. ... . ... „ pėjo apiplėšti perblokštą sa-Aisku. kodėl francuzų ar- vo kaimyną, 

mijos gene! olas šitaip kalbė- ya- yra vjenas pavyzdys, 
JO 11- kodėl J!S davė įsakymą bet toli gražu tai nėra viskas, 
sulaikyt ai milą. Jis buvo ga- Kai buv0 sumušta francuzų 
vęs is meteorologijos biuro

“Yia vienas 
kurio Įsakymų 
armijų generolai, 
rolas Purvas.“

'fįJ.JOS
kad artinasi liu

zęs
pranešimą, 
tys, prastas oras. O kada lie
tus lyja, žemė permirksta, 
mechanizuotoji aimija yra 
suparalyžiuojama. Karo va-

2imija, anglus išgelbėjo tik 
generolas Purvas. Vokiečiai 
buvo pasiryžę sunaikinti vi
są anglų armiją, kuri atėjo 
prie Dunkirko ir laukė 
pagalbos. Anglų karo vado-

čia matosi amerikiečių dirbtu v 
tiems bombanešiams taisyt:.

; Naujoj Gvinėjoj sužalo- 
rmija turi gerų mechanikų.

’moms įstaigoms. Ir mes ir 
'liau, jų donosai atatinka- 
tos įstaigos geriausia žino, 
kas yra patvs komunistai. 

v. . - - Jie yra kailių mainytojai,
.. u k- 4.- o* r « zmdavo. bėdos “demokratai.“ Ir dau-
tmka garbinti Stalino “sau- Ką darė Amerikos komų- m-ail vra Vak-tv.
lę. Jei pasisakei pr.es Sta-,nistai, dale ir kitų salių ko- bės agentai ;os interesams 
Imą ir jo režimų, tu esi pro-, munistai Pavyzdžiui Fran-| tarnauja. Komunizmas, ku
liams; jei sakai, kad Lietu-'euzijos komunistai, Vokie- d jiems-kadaise skelbė Le- 
va privalo but nepiįklauso- tijai ir Francuzijai esant ka- n‘jnas Trockis ir kiti_ jis se-

Kvislingų Paskirtis
Komunistams visi yra cituodavo ir savaip pagra-

“pro-naciai.” kas tik nesu-U-

ma ir demokratinė valstybė, ro padėtyje, bėgo iš armijos, 
tu vėl esi pronacis ir padedi o kurie nebėgo, slaptai kurs-
Hitleriui. tė kareivius, kad reikalautų, klasės avangardo” komin-

Bendrai imant, lietuvių taikos, kari nesipriešintų na-į terno užkurį pirmiau gal-
komunistų akimis žiūrint', i ciams. ................. vas guldydavo ir visų "
Amerikoje nebera demokra- Komunistai šitaip elgesį 
tiniai nusiteikusių lietuvių, iki to laiko, kol galiojo Hit- 
tik komunistai ir jų bendra- lerio-Stalino vienybės pak- 
keleiviai. tas, sutartis. Net tuo metu.

Žinoma, tai yra melas. Ir kai Hitlerio legionai teriojo __ ________
musų komunistai žino. kad Lenkiją ir kai jiems atėjo I j bolševizmas? Kain pas na- 
iie meluoja. Bet vienas me-; talką Stalino, siunčiama kaip pas fašistus pir-
las daugiau ar mažiau—J donoji armija — net Uio'niaja Striūna groja “fiure- 
koks čia skirtumas! Meluok metu komunistai tarnavo: rjy” jr “dučė,” taip pas ko- 
kur gali ir kaip gali, dar yra Hitleriui. Jie teisino naciu munjstus Stalinas. * Demo- 
tokių, kurie tau patikės. (K m bolševikų agresiją prieš kratijos šalininkai, keldami 
patikėję, jie padės tą melą; Lenkiją. .... aikštėn šitą tiesą, netamau-
skleisti. Komunistų “principai“ , įa Hitleriui. Jie tik numas-

Kas jau, bet ne komunis pakitėjo tik po to, kai 1941 kuoja buvusius Hitlerio pa
tai turėtų kalbėti apie pa- metu vasarą Hitleris puolė gelbininkus. o dabar raudo- 

umai nuosius kvislingus.galbą naciams. Niekas nėra Rusiją. Nuo to laiko

nai
Jie

išnešiotas
nebeturi

keturių vėjų. 
“darbininku

pe-
riodų” poterius kalbėdavo. 
Ko nereikia Stalinui, ir ko
munistams nereikia. Taigi, 
jei nacizmas ir fašizmas ne
tikę—ko tuomet yra tikęs

buvu
karo“
PirmaI

G. D.

Waterloo a<;,u laivus skandino. Sako. tik

buvo pasiųsti į Skargarako J kitas pietines valstijas. Pa-

muši vien
tam. kad purvas supai aly- dalis laivų butų išlikę, jei ne 
ziavo jo .artilerijos daliniu*. pUrvas Mat, užėjo smarkus 
Jiems taip pat v ra žinomas ]jeįUS jr miglos, vokiečiu ar- 
kitas faktas. lo>- metais is- tilerijai buvo sunku kilno- 
panų armada buvo nugalėta o karo aviacijai 
p., Pa??ul rtinoiAinta angių gunku pastebėti, kurioje vie- 
tiK aciu tam, sao užėjo stai- £Oje -r kįek sutraukta, 
gi audra. Aucros įsblaskv- ^ciu tam faktui anglų armi- 
tus ispanų mit us anglai gau- ja buvo išgelbėta, 
dė ir naikino, lyg tuos sus a- Jei M jr . ,
pusius vistukus. Jei ne aud- i •ra. anglu karo laivynas ne- b;Jį jR5 bna,Lli!
butu atsilaikęs prieš ispanus. “į"~ka‘d*^bS^Xtū

Tai viena. Eikime toliau pavykęs, nes tuo metu ang- 
ir žiūrėkime, kas atsitiko šio lai visą savo armiją buvo iš
karo pradžioje. Kaip žinia, kėlę į Francuziją ir Belgiją 
1939 metų rudeni Hitlerio —nebuvo kam ginti sali. 
legionai puolė Lenkiją. Pirm Tad anglams padėjo ge
to. vokiečių meteorolcgistai nerolas Purvas — kam dau- 
dirbo viršlaiki. Jiems buvo giau jis padėjo? 
svarbu moksliškai išanali- Jis padėjo vokiečiams už- 
zuoti ir apytikriai patirti, imti Norvegiją. Apskaičiavę 
kokios bus atmosferinės są- atmosferines sąlygas, vokie- 
lygos rugsėjo mėnesyje. Iš čiai paruošė savus karo ir 
visų surinktų davinių patir- transporto laivus. Atėjus 
ta. kad 1939 metų rugsėjis liūtims ir migloms, tie laivai

sąsiauri ir kitus 
fiordus. Orui ėmus blaivėti, 
savo divizijas jie išlaipino 
Norvegijoje. Staiga užpulti 
norvegai nebepajėgė gintis, 
jie buvo sudemoralizuoti. 
Anglų karo aviacija ir sub
marinai taip pat negalėjo 
stebėti priešo žygių ir jam 
pakenkti.

Generolas Purvas vokie
čiams padėjo ir tada, kai rei
kėjo ištraukti savo karo lai
vus iš francuziškos Bresto 
prieplaukos. Miglų slepiami 
tie laivai plaukė Anglų Ka
nale. Nors jie buvo pastebė
ti, bet anglams -tas nepadė
jo. Vieną miglos debesį se
kė kitas ir anglų aviacija 
buvo bejėgė. Tik anglų nai
kintuvams pavyko kiek pri
siartinti ir vieną-kitą laivą 
sužaloti.

Ir tai nėra viskas. Genero
las Purvas padėjo ir japo 
nams, kai šie ruošėsi pulti 
Amerikos Perlų Uostą. Tas 
pat purvas jiems padėjo už
imti kelias Aleutų salas.

norvegų siekęs Naująją Angliją ir jis 
pasuka i Atlanto vandeny- 
ną.

tiek padėjęs Hitleriui, kaip apsivertė ragožiumi 
komunistai. Juk jie gynė šieji “imprialistinio 
Stalino-Hitlerio “krauju su- priešai komunistai, 
cementuotą” vienybę; ir šakę. kad nacizmas tėra 
iie paskui teisino visas Hit- “skonio dalykas,” dabar ko- 
lerio agresijas. Net paskuti munistai jau sakė. kad na-
nę valandą, kada visiems cizmas įeikia triuškinti, kad _____
buvo aišku, jog nacių Vokie- naciai yra bestijos. Amerikos spaudoje pasi-
tija puls Rusiją net tada p>et ~e nebuvo bestijos, rodė sensacinga žinia, kuri 
komunistai sa yda\o, ad.kai puolė Lenkiją, Belgiją, sako, kad išgarsėjusi Ame- 

Amelia Ear-

AMELIA EARHART JA
PONŲ NELAISVĖJE?

Sako, ji galėjusi nusileisti 
kurioje nors Maršalų saloje.

‘tai melas.” Girdi, norima.Tretysis oro vieškelis pra- Dasįtarnau’tį Anglii’os ir A- Dani-^- Norvegiją, Olandi-; rikos lakūnė, 
ėda pietvakarinėj daly brikos impe,-ia^ams. ‘ i? ir Francuziją Bestiją at-■ hart, esant. gyva.

Jungtinių Valstijų n; kerta . . • sirado tik tada. kai buvo Už- Kaip žinia, Amelia Ear-
visą kontinentą, rytu ir siau- čia, Amerikoje, kad dau- pulta Rusija. dinun iqq7 metu lipnn;;rėš rytų kryptimi. ‘ giau pasitarnauti Hitleriui, Taigi komunistai neturi gSeną ^

Žinant tuos oro vieške- musų komunistai pikietavo teisės kaltinti demokratinio virš Ramįoj0 vandenyno ir 
liūs belieka patirti, kokiu Baltuosius Rumus; jie siun nusistatymo lietuvius, kurie b žinios dinao Tos ik ii 
greičiu oras keliauja ir kada tė rezoliucijas Rooseveltui nepadėjo ir nepadeda Hitle- <He40ta bet nerasta 
jis pasieks vieną ar kitą vie- ii Kongreso nariams, reika-. riui. Tie lietuviai stojo ir J
tą. Čia jau reikia turėti rei- laudami suvaldyt “karo kur-, stoja už musų šalies karo 
kaio su oro spaudimu ir kit- stytojus.” Komunistams bu- j pastangas, jie buvo ir lieka 
kuo. Tą atlieka oro prana- vo^ miela cituoti Chicagos : hitlerizmo-nacizmo priešai.

Dabar spėjama, kad Ear- 
hart lėktuvas, pristigęs ga- 
solino, galėjo nusileisti kli

šai jie viską apskaičiuoja ir “Tribūne,” New Yorko Jieškodami “pronacių” pas rioje nors Maršalų saloje,— — - UTV..1.. £«. i J ^1.... .. «.n,.w. r, Liai—1QG uolflll
daro savo pranašavimus. ........ ' ir in<pLraiiy ir nitus iai-’ uemunrBiinro uuoiatotyinv į _

. (( liacijos šalininkų laikraš- lietuvius, komunistai geriau drutinosi. Nenorėdami, kad
Bet galima laukti ir retų £jus Senatorius Wheeler, i padarytų atsistodami prieš Amerikos lakūnė iškeltų 

staigmenų — nelauktos oro ^urj jje šiandien smerkia, į veidrodi. Jame j’ie matytų aikštėn j’aponų paslaptis, jie 
atmamos. Ir čia jos turi savo komunistams buvo visokios tikruosius pronacius — pa- tą lakūnę galėję suimti ir 
pnezastis. savo linkmę. Jei išminties šaltinis. Kiekvie-: tys save. pasiųsti į Japoniją,
kurioje nors vietoje nėra oro ną į0 prakalbą, kiekvieną! ‘ Komunistams nieko nepa- Kiek tuose ganduose yra 
stoties, ar pnesas ją užima, pasakytą Senato Ru-įdės nei jų riksmas apie ne- tiesos, aišku, negalima pa- 
tuomet susilaukiama “retų muose) komunistai nuolat i butus pronacius, nei, paga- sakyti.
saigmenų —ne kitaip.__________________________ __ ____________ _ ____________________ __

Dabar galite suprasti, kad 
oro atmainos veikia ne tik 
taiką, bet ir karą. Štai kodėl 
kariaujančios valstybės jieš- 

; ko tolimų ir dažnai joms ne- 
Japonai padarė naują su- naudingų vietų. Sakysime.

šiaurinio kyšulio

AR ROMOS i
opiežius” yra Kristaus Į 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkyb&a kada j Pa'ai:'i iiėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
13) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKI KILS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se- 
mmarįjoj^ dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for- 
n is, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis foi momis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.

V- R°P’'ežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1H36 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir .Meksikoj.
SKYRU S VIII. 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, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriansiai galės 
susipažint nu visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitokį su
pratimu anie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų pačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gini vardan. KAINA 42.M.
Tvirtais popieros virbeliais, kaina tl.U.

Galima gaut pas autorių, aekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

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

tarti su rusais. Einant ta su
tartimi, jie įsigijo teisių žve
joti Kamčatkos pakraščiuo
se. Jus gal sakysite: o kas 
čia tokio? Kiek bendro turi 
rusų-japonų sutartis su karo 
eiga?

Ji turėjo labai daug. Į 
Kamčatkos pakraščius japo
nai pasiuntė oro stebėtojus, 
meteorologistus. Jie geriau
siai apskaičiavo, kada ir kur 
bus gražus ar biurus oras. 
Matote, dalykas yra toks. 
kad oro pakaitos turi savo 
priežastis ir eina griežtai 
aprėžta kryptimi. Šalto ir 
sauso oro srovės visuomet 
ateina iš tolimų šiaurės sri
čių. Šaltasis oras slenka pie
tų linkui, kur jis pasitinka 
šilto oro sroves, atėjusias iš 
musų žemės pusiaujo, ekva
toriaus.

Kas žino šitą faktą, jis 
privalo žinoti ir kitą—kuria 
kryptimi šalto ir šilto oro 
srovės eina? Imkime vieną 
pavyzdį.

Šiaurinėje dalyje Jungti
nių Valstijų. Kanadoje ir 
Europoje šalto ir šilto oro 
srovės paprastai eina iš va
karų Į rvtus. Jungtinės Vals
tijos turi net tris vėjo vieš
kelius. Vienas jų prasideda 
šiaurvakarinėje Kanadoje ir 
pasuka rytų linkui, palei 

Ka

is Aleutų
Amerika neturėjo naudos, o 
betgi ten siustą lėktuvai ir 
karo laivai, kad išvyti japo
nus. Taip pat su Islandija 
ir Grenlandija. Islandijoje 
ir Grenlandijoje vokiečiai 
bandė operuoti oro stotis, i 
Amerika ir Anglija tas jų 
stotis sunaikino ir Įrengė sa
vas—ir alijantams iuk svar- 
T>u žinoti, kada ir koks bus 
oras! Štai pavyzdis. Kada 
alijantai puolė Siciliją, jie 
susilaukė "retos staigme
nos” : Viduržemio juroje 
pradėjo siausti nelaukta 
audra. Jei butų siautusi kiek 
ilgesni laiką, musų karo va
dovybės planai butų nuėję 
niekais. Meteorologistai ap
skaičiavo. kad bus gražus 
oras ir karo vadovybė pra
dėjo dideli žygi, bet—musų 
meteorologijai netu rėjo 
progos žinoti, kad nacių 
okupuotoje Europoje siau
čia audra, atėjusi iš šiaurės. 
Laimė, kad audra greit praė
jo ir musų armijų žygis buvo 
sėkmingas.

Tai šitokią rolę lošia gene
rolas Pūna?, kitaip sakant 
prastas oras. Manykite, 
kaip sau norite dėl to vardo, 
bet pats faktas lieka faktu. 
Oro atmainos veikia ne tik 
civilius gyventojus, jos vei- 

Dakotą; iš čia jis eina Kana- • kia ir milionioes armijas, 
dos pasieniu, į Naująją Ang-; St. St.'
liją ir pasuka į Atlantą — tą! ----------------
sritį, kur plaukioja musų Į Ar jusu unus tarnauja 
laivai. į kariuomenėje? Norit, kad

Antrasis oro vieškelis pra-1 jis greičiau ugryžtų? Tai i 
sideda Karibėnų juroje. Jis į remkite tnu-ų šalies karo 
perkerta Floridos valstiją ir’pastangas.

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jia. paęako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. P i * ■

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

Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia hačkia?
Ka reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
iaoTiosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymą jauniems ant pil
vų? "Medaus .Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. ir ‘Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

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

Kaa reikia žiaoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus ? Kaip tun į***1^! 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie ėaimyniikus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip YVeliso “Pasaulio istorija,“ Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,“ Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths“ ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina >1.60 Užsisakykit “Teisingų Patarėjų.“
KELEIVIS

636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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No- 14. Balandžio 5 d., 1944 m.
Aštuntas Puslapis

Romansas Pridarė Bėdos

Vietinės Žinios
SOCIALISTU BANKETO 

REIKALU.
Fr? neškite komisijai, kiek 

tikėtų esat išleidę.
Balandžio 16 d. Cam 

bridge'aus kliube bus vaka 
rienė. kuri įuošiama Lietu 
vių Socialistų Sąjungos su 
važiavimo dalyviams pa 
gerbti. Jau padaryti ir plati 
narni vakarienės tikėtai 
kvietimai.

Ba’andžio 9 d. to pa- 
(Cambridge) kliubo patai 
pose Įvyks bendras rengime 
komisijos ir gaspadinių po 
sėdis. Iki to laiko norima su 
žinoti, kas kiek tikėtų išlei 
do. Kurie platinate tikėtus 
bukit geri ir praneškite ko 
misijai, arba tą pat balan 
džio 9 dieną komisijos po 
sėdžiai. Komisijai svarbu 
žinoti, kiek tikėtų išleista, 
nes sulyg to reikės duoti už 
sakymas maistui.

Rengimo Komisija

Pradėjo veikti naujas pašto 
{statymas.

Pereitą sąvaitę pradėjo 
reikti papildomų mokesnių 
Įstatymas, kuris liečia ir paš- 
ą. Visai panaikinami dvie
jų centų laiškai, kurie buvo 
vartojami to pat miesto gy
ventojams. Vietoj dviejų 
centų ženklo, dabar reikės 
dėti trijų centų ženklai.

Serga Pranas Ragauskas.

Šiomis dienomis susirgę 
senas vietos gyventojas. Pra
nas Ragauskas, gyvenąs 56C 
5-th st.. South Bostone. Li 
gonis nevaldo kojos ir ran 
kos: jis yra gydytojo prie
žiūroje.

Ragauskas yra senas “Ke
leivio” skaitytojas. Linkiu 
jam greitai pasveikti.

Kaimynas.

Bandys nulaužti cenzūrai 

ragus.

Bostono ir Cambridge’aus 
policija uždraudė pardavi-
nėfi I illilitine simith nuraąv-j ZKAk ▼

Fnrit.”

Bostoniečiai, saugokitės 
tų raketierių.

Bostone atsiranda vis 
daugiau Įvairių raketierių. 
kurie bando naudotis publi
kos duosnumu. Vieni jų ren
ka pinigus neva dėl “labai 
sėkmingo biznio,” antri— 
labdarybės. Pardavinėjama 
nežinomų ar mažai žinomų; 
kompanijų šėrai. renkama 
pinigai ir naujų kompanijų 
sudarymui.

Biauriausias rakietas da
žomas iš kareivių nelaimės. 
Akrone atsirado kažin ko
kių šiulerių, kurie žada pa
dėti kareiviams, netekusiem 
kojų; kitur vėl veikia tokie 
šuleriai, kurie žada padėti 
apakintiems kareiviams.

Ir kojų ir regėjimo nete
kusiems kareiviams padeda 
pati musų vyriausybė. Jei 
pas jus užeina tokie “gera
dariai,” parodykite jiems 
duris.

Ir Akrono ir kitų vietų šu
leriai veikia nacionale ska
le. Kone visuose miestuose 
jie turi savo agentus.

Bostoniečiai, bukit atsar- 
gus.

KELEIVIS. SO. BOSTON.

Šitas ablavukas vadinasi Pat riek Mulligan. Jis vedė šitą 
16 metu mergaitę ir išvažiavo ant "honey mooney.’’ Bet kai 
jis sugryžo namo. tėvas ji už rakino i klazetą ir padavė teis
mui prašymą, kad tą jų šliubą panaikintų, nes “jaunasis” 
yra nepilnametis ir neturėjo teisės vesti. Išsiimdamas ve
dyboms laisni jisai pamelavęs savo amžių. Gi mergaitė su 
ašarom prašo teismo, kad Įsa kytų tėvui jos vyrą paleisti. 
Bet teismas jos neklauso. Ji nori vyro, o tas ablavukas už
darytas klazete. Visa tai daro si Cambridge’uje-

Reikia daugiau seno* 
popieros.

Spauda skelbia, kad Bos-

N&maksių šeimyna iškėlė “April Fooi” Somervillėj. 
bank't, ,dv. Grigaliui. Nakt; balan(lžio 
South Bostono Piliečiu nežinomi juokdariai So-

tono gyventojai nedaug su- Draugijos pirmininkas, adv- mervillės policijai iškirto to- 
Jonas J. Grigalius, ruošiasi kį sposą. Pranešta, kad dega 
armijos tarnybai, todėl pp. didelė krautuvė yidurmies- 
Namaksių šeimyna pereita LvJe- Policija tuoj pranešė 
nedėldieni buvo* iškėlus jam ugniagesių komandai, kuri 
pagerbimo banketą. Buvo pasiuntė net 12 vežimų. Bu- 
atsilankę daug miesto valdi- vo sulaikytas t ra tikas, bet 
ninku ir rinktinis būrelis ar- degančios krautuvės ugnia- 
timesnių p. Grigaliaus ir po. gesiai nerado. lai buvo 
Namaksių draugų. Ponia “April Pool.
Ramaksienė

deda senos popieros — laik- 
įaščių, žurnalų ir kitko. Tuo- 
gi tarpu popieros stoka vis 
daugiau yra jaučiama. Bos
tono rinkoje jau sunku rasti 
laiškams vokų, sunku rasti ir 
kitokios geresnės popieros.

Dėl stokos popieros Bos
tono dienraščiai stvėrėsi 
ypatingos ekonomijos. Ne- 
išparduotos kopijos, kurias 
pirma mesdavo į šalį. dabar 
yra siunčiamos kareiviams, 
kurių tėvai ar giminės yra 
užprenumeravę dienrašti. 
Tuo sutaupoma popiera.

Buvo sustreikavę busų 
tarnautojai.I

Eastem Massachusetts 
Street Railvvay kompanijos 

j busų šoferiai buvo paskelbę 
streiką. Priežastis —kompa
nija atstatė vieną tarnauto
ją, prieš kuri ji turėjo skun
dą. Sutartis su unija betgi 
reikalauja, kad tos rūšies 
skundai butų svarstomi ir 
kompanijos ir unijos at
stovu.

Daugėja susirgimai 
difterija.

Traukia atsakomybėn apsi- Naujės “pointų” vertės mė-

leidusius namų savininkus.

Bostono miesto valdžia 
ne juokais rūpinasi miesto 
apšvarinimu. Gyventojai ra
ginami per spaudą ir radiją, 
kad apsivalytų; net kruto-

sai, caržomėms ir vaisiams.

Massachusetts sveikatin- 
- gurno komisionierius Get- 

ting Įspėja gyventojus, kad 
pereitą sąvaitę gerokai pašo-

vai
siams. Mėsai, ypač kiaulie- 

, . . nai. “pointų” vertės yra su-
mujų paveikslų teatrai buvo mažintos. Sumažintos ar vi- 
tam panaudoti. sai be “pointų” paliktos kai

Bet visa tai nedavė reikia-

Kainų administracija pa- ko susirgimai difterija. Get- 
skeibė naujas “pointų” ver- ting pataria saugoti vaiku- 
tes mėsai, daržovėms ir

paruošė sve
čiams puikius pietus, o p. 
Namaksy prižiūrėjo, kad 
svečiams netruktų inspira
cijos.

"VEGETAVUS ARE 
>MUCH tbOMRV. IHJįOMZ* 
\£COR^!CS C^TOPAY, 
(tfUEY

ĮSAKIUSI 
įOttM FOOPĮ

• » »

BoMon Edi-on Company sako
...visados žiūrėkit, kad daržovės 
nevirtų perstnarkiai, nes tas sunai
kins vitaminus ir kiti elementai iš
eis j vandenj. Ir vartoki! kuo ma
žiausia vandens.

Boston Edison Company

GERAS PIRKINYS 
DORCHESTERY.

3 šeimynų colonial namas su visais 
i parankuniais, po 5 kambarius ir re- 
į ception hall, 3-karų garažas ir dar- 
' žas, arti mokyklos ir gera transpor- 
■ tacija. Atneša $124 rendos į mėnesi. 
Parsiduoda dėl to. kad savininkas iš
važiuoja j kitą nuėstą. Matyt galima 
bile laiku. (16)

40 King st., Dorchester, Mass.

PARSIDUODA
Gražus franeuziškas laikrodis ir 

Vose išdirbystės pianas, mažai varto
tas, visai kaip naujas, parsiduoda pi
giai. Kreipkitės pas: (16)

A. Armoii,
65 Standish st., Cambridge, Mass.

REIKALINGA MOTERIS ar V)RAS
Naujam restorane indus plauti su 

mašina. Darbas lengvas, vakarais ar 
dienomis. Ger;.- imas. N''- i
Army Base. South Bostone. (16)

Klara Kaspcr,
Ships Galley, 5o,i Sunamer st.

Tel. HANcoek 4047.

INSURANCE.
Apsidrausk dabar. Rytoj gali 

būt pervėlu. Susirgus ar susižei- ' 
Čius. O jiems susirgus, tuoj dus mokama $25.00 per sąvaitę 
pranešti sveikatos reikalu ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik 
autoritetams. ?12 per metus

Gali prigulėti be lyties skirtu-
Rado negyvą moteriškę.

A. J. NAMAKSY
lleal Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948 
Kės. 37 ORIOLE STREET 

West Ros būry, Mass.
Tel. Parku ay 1233-W

ta knygą “Strange 
Sakysit, ar tai policijos rei
kalas kišti nosį Į spaudą? 
Ką ji gali nusimanyti apie 
literatūrą? Pagaliau, juk 
Amerikos konstitucija ga- 
rantuoja spaudos laisvę. Tai 
kas davė policijai teisę lau
žyt šalies konstituciją?

žinoma, policija tokios 
teisės neturi, bet vistiek jos 
cenzūra, kad ir neteisėta, 
neleidžia tos knygos parda
vinėti. Todėl šios valstijos 
C i vii Liberties Union nutarė 
stoti su ta cenzūra Į kovą ir 
nulaužyt jai ragus.

mo. nuo 16 iki 69 metų amžiaus- 
ir Vienoj gatvėj, netoli South Platesnių informacijų klauskite 

vaisiai. Bet užtai . pakelta Stationo. policija rado mo- pas
pointų verte visokiems teriškės lavoną. Išaiškinta,' Bronis Kontrim.

sūriams; sviestui palikta se- ^a(j taį Catherine Allen iš 598 E. Broadway,
galius ir kita. Didžiuma me- ^2^ • MaJde™- fKas * nUžudė’ d*‘

;_ _ .. .. . . neišaiškinta.

mų pasėkų, nes yra daug ap
sileidusių ir nešvarių žmo
nių. Tik retas paiso, kaip ir 
kur deda atlikusius nomer-

kurios kenuotos daržovės

IIV JI YCIVC,
moneje. į ganus ir Kitą. yiuziuma me- svarą.

čeverykų fabrikantai ke- £noSaUaiXisą e!'? *ia.uIi.e,”J j?abar 
lia nrotestus nrieš Karo Dar- . Cia P°Pier£anal r e galima pirkt UZ Viena “poin- _ . .
bu Tarvba. Jie sako kad ta- sl°JamĮ P° miestą. tą” — girdis, jaknas, liežu- Radijo programos,
rvbos ' patvarkymai daro Sveikatos departamento vius ir kitką. Vadinamieji Lietuvių Radijo Korpora- 

čevervku Pareiguna* dabar stvėrėsi “speribsai ’ ir kai kurie “be- C1J°S programa ateinantį 
kitos priemonės. Ėmė trauk- -konai” bus visai be
ti atsakomynėn savininkus tų.” 
tų “jardų.” kuriuose suran- " ---------------

skriaudą naujų 
gamybai. Dėl Įvairių tary
bos uždėtų varžtų, čeverykų 
gamintojai turį naudot vis 
daugiau netikusios gumos ir 
taip pat netikusios odos. 
Tuogi tarpu čeverykų taisy
tojams odos duodama net 
perdaug.

Kalbama ir apie tai, kad 
senų čeverykų taisytojai iš 
naudoja žmones, imdami di 
deli atlyginimą už puspa-

dama daug nešvarumo. 
Lietuviai, bukit atsargus

su popiera ir kitomis atma
tomis !

O-&V. E»DSLOn, u__Jiass.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshij
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central »kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

poin-

Worcesteri» kovoja juo
dąją rinką.

IŠPARDUODAM BIZNĮ.
Išparduodam vyriškus ir mo

teriškus drabužius, čeverykus, 
dišius ir kitus “dry goods’’ nu- 

nedėldienį iŠ WORL stoties, piginta kaina. Kas nori. gali 
950 kPociklių, tarp 9:30 ir pirkti visą bizni kartu su namu 

arba atskirai. Biznis išdirbtas 
jau per 30 metų. Pirkėją išmo-

10:30 ryto, bus tokia:
1. Muzika.
2. Birutės ir Saulutės Ra

kinsimi vesti bizni dykai. Parsi
duoda dėlei blogos sveikatos ir

Kainų administracija pra- dio Grupė vadovaujant Va- sunaus armijon paėmimo- Kreip- 
dėjo kovą su juodąją rinka lentinai Minkienei. Įu»&».
IVorcestery. Juodosios rin- „ . ,, ,
kos savininkai stropiai sau- ^a>a^a aP*e Magdutę.

Velykų dieną pas negautų racioną- Po programos parašykite

Velykoms gal nebus 

vištienos.

Šimet
Ištiki u, ta cenzūra juokin 

gas dalykas. Policija yra pa- džius ir kitką, 
statyta kad saugotų piliečių
nuosavybę ir gaudytų plėši
kus, o tuo tarpu ji skaito 
knygas ir jieško jose “pavo
jingų” minčių ar žodžių!

M • • • i kad rinka neturi nei vistu.Nustatė ,va,ginam,em. nd ka,akutu Q jeį jr tu,q

genmam. ka,„»s. ne(Jaug •
Pereitą šeštadieni pradėjo Bet dėl to bostoniečiai di- 

yeikti papildomų mokesnių Į dėlės bėdos neturėsią. Bus 
Įstatymas, kuris palietė ir Į užtenkamai visokios kiaulie- 

Rado moteries lavoną upėj. svaigiųjų gėrimų bizni. Ry- nos, vpač kumpiu. Už kiau 
Pereito penktadienio va- jams-sždmnčikiim leidžiamą Beną “pointų” reikia ne

kala Charles paupy, ties racija uždėjo lubas svaigiu- J daug. todėl visi galės jos nu 
45 Bav State Rd., buvo ras- JR gėrimų kainoms. Degti- Į sipirkti. Taip pat nemažai 
tas moteriškas rankinukas, pės, \\no n alaus pardavė-J yra jautienos, išskiriant stei- 
čemodanas ir apsiaustas. .iarps saliučikarns leidžiama J kus. Tik avienos esą kiek

Be to, šių Velykų proga 
bostoniečiai galėsią naudo
tis daržovėmis ir vaisiais. Jų 
irgi esą apsčiai ir kainos ne
didelės. Bet... už tuziną Ca 
liforniįos orančiu reikia mo
kėti 60 centų! Už du svaru 
obuolių—25 centus. Ar tai 
nebrangu?

Vėliau upėj buvo pastebėtas tokį priedinį mokesnį:
ir moteries lavonas pludu- 
riuoįas ant vandens. Polici
ja ii ištraukė krantan. Mo
teris buvo gerai apsirengusi, 
vidutinio ūgio, svėrė 165 
svarus, mėlynos akys ir juo-

daugelį nebus ant stalų vis- '"i™0 štampų įvairiems pro- savo įspūdžius ir nusiųskite 
tienos ir kalakutienos. Kai- duktams. kurie vėliau būna šiuo adresu: W0RL Sta
ny administracija skelbia, parduodami be štampų aukš- tion, Lithuanian Program,

kitės: (1

Mrs. A. B. Katkauskas.
372 Miiibury st„ Tel- 281S6. 

Worcester. Mass.

)

TEL. ŠOU 2712

Dr, J. C. Seyrnour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akiq. Vidurių Ligi, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-t 

534. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

tomis kainomis. Boston, Mass. S. Minkus. DR. G. B. KJ

Už stiklelį degtinės, nedi 
dėsnį kaip vienos uncijos, 
leidžiama imti du centu dau
giau: už pusantros uncijos 
stikleli, tris centus; už dau-

x. .. giau kaip pusantros uncijos. <1, plaukai, tik truput; apyzi- kcturi?
Už pustrečios uncijos vy

no stiklelį, vieną centą dau
giau : už astuonių uncijų 
stiklą alaus, vieną centą 
daugiau.

li. Ant ios rankinuko 
raidės “F. M.”

vra

geriausiaLaikraštis yra 
dovana, kurios jūsų draugas 
negalės užmiršti. Užrašyki
te jam “Keleivį.”

Spekuliacija svogūnais.

Kainų administracija pra- 
Kai kurios aludės jau vyk-1 dėjo legalius žingsnius prieš 

do kainų administracijos spekuliaciją svogūnais. Pa- 
patvarkymą. tilta, kad tūli olselininkai ir

krautuvninkai lupa už svo
gūnus nežmoniškas kainas, 
neva po priedanga to, kad 
svogūnų stinga. Jie traukia
mi teismo atsakomybėn.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

Cafe
CHAS. BUDRECKIS J. TAUTVAISHA

Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti
Visokių Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.

374 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Bostonas pagerbs Bataano 
karžygius.

Velykų dieną Bostone bus 
paradas. Jis ruošiamas Ba
taano karžygiams pagerbti. 
Šiam paradui pirmininkauja 
miesto majoras Tobin.

i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai atamauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglų kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
litiniai « d i to rialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug -svarbių žinių iš pir mo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabalti.

Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklausomą ir De

mokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 

Dažna' duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 

dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro

šiūra ap e Lietuvos santyk ius su Vokietija.

Biuleteriui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso 

Pabalčio.į Metinė prenumerata—$5.00-

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais- biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Apie juos kas kart bus skelbiama spaudoje.
Čekius ,r Money Ordtrs prašoma adresuoti: Lithuanian 

Bulletea. 73 West 104-th Street, New York, N. Y.

«0 SCOLLAV SQUARE. Room 23 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdim 

Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

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 Arlauskas ir 
Juozas Skenda Jis.
Telef.: ŠOU 3141.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

■aoterų. Moterų ir Vyrų liga* 
Kraujo ir Odos Liras. 

Valandos: nuo 10 iki 12 diena 
noo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 4570.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insnred 

Movara)
Perkraus tom

{ia pat ir i to 
Hmas rietaa

••ne1 kaina prieinama
BROADWAT.

SO. BOSTON. MASS 
TaL SOUth Bocton

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 

ir nuc 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, M ASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

T«L ŠOU 3806

DAKTARAS .

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos: 
Noo 9 ryto iki

Seredomis:
Noo 9 ryto iki

7 vakar*.

13 4i»na
447 BROADWAY, 

SO. BOSTON. MASS.

28624 3113? {

ĮDrJosef^i A.Gaidisj 
OPTONiL r RISTAS ♦ •

■ -3-.p- ų :ki 13 i
ou<. ? iki 0, • 
-uo J iki 0. -

Soredonr, i iki 1, 
ir ufi’-arua 

- AKIŲ DAKTARAS 
■ ėtau., defektuota., aidu ir tinka 

[nu laiku sugražinu »- a 
[ amin'ioju t p»->Rkirio *k:nio>
į
( t

♦ fel.

i ♦
114 Šunim “r

».AWRF.M R.
Street 
M *sm

S. BARASEVICIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2390 

Sūnaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

9 I




