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Lietuva Gaus Už $10,0(0 
Raudonojo Kryžiaus Vaistų

VILNIUJE BELIKO TIK 
APIE 2,000 ŽYDŲ.

Kaune naciai pastatė krema
toriją žydų lavonams degint

Savo laiku “Keleivyje” 
buvo jau rašyta, kad Ame
rikos Raudonasai Kryžius 
prižadėjo nusiųsti Lietuvos 
žmonėms visokių vaistų už 
$10,000, tik laukė leidimo iš 
atatinkamų vyriausybės or
ganų.

Dabar Raudonojo Kry
žiaus centras praneša iš 
Washingtono. kad toks lei
dimas jau gautas. Einant 
tuo leidimu. Lietuvon busią 
nusiųsta:

ciai apskelbę jaunimo mobi
lizaciją, kuri tęsis nuo ba- 
andžio 15 iki gegužės 10 d. 

Jaunuoliai raginami stoti i

Italijos Karalius Re- 
zignuosiąs, Bet...

Italijos gyventojams jisai 
paliksią* savo kačerginį 

sūnų.
Italijos karalius Emanue

lis Tretysis viešai paskelbė, 
kad jis yra pasiryžęs apleisti 

nacių darbo tarnybą. Naciai ?2S}aJ<ai alijantų armija už 
žadą įkvėpti jiems “drau
giškumo dvasią” ir “visuo-

įms Romą. 
Emanuelis sako, kad jis

memnj solidarumą.” taip e^ąs pavargęs ir norįs pasil- 
kad sugryžę namo tie jauni i sėti- Savo vietoje jis pask
ęstai busią labai naudingi sūnų Humbertą—virš 
savo tautos nariai.

RUOŠIASI PLĖŠTI TAR
TU UNIVERSITETĄ.

Baisus Bolševiku TeIr
roras Latvijoj.

34,250 žmonių išgrūdo Siby- 
ran, kitu* išžudė.

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos knyga apie bolševi
kų ir nacių žvėriškumus Lat
vijoj. Joje paduodami Rau
donojo Kryžiaus surinkti 
faktai. Bolševikai išvežė Si- 
byran 34,250 Latvijos žmo 
nių, kurie susideda iš šitokių 
kategorijų:

5,380 ūkininkų ir jų dar
bininkų ;

5,820 pramonės darbinin
kų ir specialistų:

2,940 transporto

32 Bilionai Doleriu 
Amerikos Laivynui

Norima turėt 3,500.000 
jurininkų.

Tuoj Prasidės Invazija, Lz 
Sujaudinta Visa Europa

Kongresas priėmė naują ANGLIJA SUVARŽĖ DIP 
bilių, kuris musų karinio lai-1 LOMATŲ LAISVĘ.
vyno reikalams skiria 32 bi- j ---------------
lionu doleriu. Bilių priimta Jiems uždrausta keliauti ir

Washingtone gautomis in
formacijomis, naciai ruošia
si išgabenti Vokietijon gar
sųjį Tartu universitetą, ku
ris seniau buvo žinomas 

550 svarų borinės rakšties, Į Dorpato universiteto vardu. 
550 sv. karbolinės rukš- Prie caro valdžios Dorpato i

šešių pėdų karališką cibuką.
Emanuelis turi 74 metus 

amžiaus. Sako, kad jis da
rąs koncesijų liberalams.
Tik kažin, ar jie norės tą ninku; 

koncesiją” priimti. Itali- 5,190 kariškių ir polici-

darbi

siuntinėti telegrama* 
slaptu raštu.

Anglija šią sąvaitę pada
rė da negirdėtą tarptauti 
niuose santykiuose žingsnį. 
Be jokio įspėjimo iš kalno, 
ji įteikė visiems svetimų val
stybių diplomatams prane
šimą, kad jie negali dabar iš

be jokių ginčų.
Taigi. Amerikos skolos 

padidėja 32 bilionais dole
rių. Kongreso darbų stebė
tojai sako, kad už tuos pini
gus Amerika galės pasista
tyti visam pasauly didžiau
si laivyną, kuriam reikės net

685,164 jurininkų.
Jei taip, Amerika pasida- Anglijos išvažiuoti, negali 

rys vandenynų karalienė. Iki išsiųsti be cenzūros diplo-
uos liberalai 
kos.

nori respubli-

FARLEY VĖL NEW YOR
KO DEMOKRATŲ

VADAS.

ninku;
2,560 valdininkų; 
1,130 profesionalų; 
4,770 studentų; 
2,300 tarnaičių; 
4.000 nenustatyto

iol tą karūną nešiojo Ang
lija.

KIEK VERTAS BOLŠEVI 
KŲ RUBLIS?

uzsie-
ties, univeresitetas buvo žymiau- Į ----

2,200 sv. kreozoliahs sa- sia mokslo Įstaiga visoj Ru-1 New Yorko valstijos oe-į Suimtus žmones bolševi
ponato. . sijoj. Kai Estija nuo Rusijos krata1 savo pirmininku | / užkaltuose vago

Visi šie chemikalai varto- atsimetė, estai Dorpatą pa isnnko _.an^£ _frzTK’:nuose* Rygos stoty vienas
jami dezinfekcijai, užkre- vadino Tartu. Čia randas 
čiamujų ligų naikinimui: visi Estijos valstybės archy- 
Be to. gautas permitas lel- vai', valstybės muziejus, lite- 
džia Lietuvon nusiųsti: ‘ ' .—♦.i—

, mimo.
”e" Suimtus žmones

Jau kuris laikas Washing-

matinių siuntinių savo vy
riausybėms, ir taip pat nega 
Ii išsiųsti nei priimti jokių 
telegramų rašytų slaptu raš
tu. Išimtis yra daroma tik
tai Amerikos ir Rusijos dip
lomatams. Visų kitų alijan-

raturos muziejus ir labai 
660 sv. eterio, kuriuo ligo- turtingas universiteto kny- 

niai migdomi operacijos gynas. Visi šitie kultūros lo- 
laiku. biai busią išgabenti Vokie-
_J>60 svarų potasio įodįdo. tįjon. Suomių laikraštis

_ ,__ * ~ vėl išrinko _____ _____
Čia randasi ar?IU prezidento Roosevelto tokių vagonų buvo “uzmirs- 

pnesą. Bet savo rezoliucijo- jr kai vėliau jis buvo
£Jn.a Prezi(tent4-Libe- atidarytas, jame rasta 160 

rahskesm demokratai sako. užtroškusių vaikų, 
kad tai yra veidmainystė. Visus žmones, kurie buvo

Farley priešingas tam, bolševikų žvalgybos nusprę
sti išvežimui bet kuriems
nebuvevagonlj, bolševikai

pnesingas 
kad Rooseveltas butų nomi
nuotas ketvirtam_teoninui.

2^200 svarų dviangliarukš-|“Uusi Sųoiųj” sako, kad ' i;g Harygj^p kmj, išžudė Tioms barbarams
ties druskos ir 1,100 svarų‘tuos lobius išgabenus. Tartu moji demokrartų konvenci T 1...........

iš

nemos. Šitie vaistai varto- universitetas išnyksiąs. 
jami vidurių ligoms.

Leidžiama taip pat nu
siųsti įvairių instrumentų 
daktarams, vitaminų ir tt.

Visas šitas siuntinys kai
nuosiąs $10,000.

ja nominuotų kitą žmogų— 
panašų Garaeriui.

Pereitais metais Farley 
padėjo įsigalėti republiko-

Karo
1 sąrašas, kuri NY valstijos pi-

Latvijos pasitraukus, rasti 
1,355 jų nužudytų žmonių 
lavonai.

tone eina derybos. Jas veda tu diplomatai suvaržyti ly 
Amerikos ir Rusijos vyriau- <rjai kaip ir neitralių valsty 
sybių atstovai. Tikslas—sta- biu atstovai.
bilizuoti pokarinę pinigų Tai yra da negirdėtas 
rinką. tarptautinės diplomatijos is-

Apie tas derybas spaudos torijoj patvarkymas, 
atstovai negauna jokiu pra- T tvark buv0
nes,mų. Ryšium su tuo rcikaling^ tam, kad apsau- 
" ashmgtono žurnalistai . kareivių įyVy.
sugalvojo tokią pasakaitę: :„vaii jos metu. Taigi įi-

Į kiek vertas brf»wikų[g
vazija jau nebetoli. Visa Eu
ropa šiandien sėdi kaip ant 
špilkų. Visi tik klausosi ir

LATVIJOS ŪKININKAI 
IŠVEŽTI VOKIETIJON.

Washingtone cituoja
Amerikc^^lietuviai sten-i ho.mo Į

giasi prie to prisidėti ir su- kuI?s. Paneša, kad Dewey ir visa eilė kitų idaiyti siuntinį už $100.000. Latvijoj naciai atėmė is ūki- Jublikonį y i
tik'nežinia, ar valdžia leis ninku visus sėklai laikomus --------------
tiek daug vaistų Į nedidelę fondus, ir pačius ūkininkus jaIKA ANGLIES PRA- 
šalį siusti. Bet daromi žings- įgabenę pn verstiniems ze- MONĖJE.
niai, kad leidimą gauti. Liedarbams Vokieti-. .. . .
tuvos Atstovybė’ Washing- J°ū j Anglijos angliakasių uni-
tone jau davusi tam reika- ____ _____ _____  jos nariai įpareigojo savo

Detroite Deginamas 
Maistas.

Valgomųjų daiktų vagonai 
eina su dūmais.

lui $3,000.

LIETUVOJE BELIKĘ TIK Stokholmo švedų laikraš- 
APIE 12,000 ŽYDŲ. tis “Nya Dagligt Allehanda”

Stokholme gauta daug su^mu)<us vo-
Lietuvos požemio laikraš-. £ieci5 knijorn^ Leningrado 
čiu, kuriuose aprašomas £ronte’ 18-toj nacių armijoj

SUMIŠIMAS LENINGRA- viršininkus priimti vyriau- 
DO FRONTE. sybės pasiūlytą keturių me

tų taikos planą. Jis yra toks:
darbininkai gauna tam tik
rų lengvatų savo darbe, mi- 
nimum algų skalę ir pastovų 
darbą.

Kasyklų savininkai tuosšiurpulingas žydų likimas, i buvo kilusi ^>^ziausia pani- 
Kanno laikraštis “T Tai'svp” ka. Raukę ginklus ir visą reikalavimus atmetė. Dėliai rX kaip naciai ėmė Vii-'^aro medžiagą, vokiečiai to anglies kasėjai buvo pri
maus žydus priverstiniems pradėję Jegh Estijos gilu-
darbams. Kiekvienas žydų *pon- Didziausis sumišimas
namas buvęs apsuptas ir vi- buv^s aPie.1 K°,nta 
duje buvusi daroma krata, atvykęs pats Hitleris, bet ir 
buvę jieškoma pasislėpusių d° neklausęs. V įsi
vyrų. Kai kuriuose namuose vokiečiai bėgę keikdami 
žydai užsibarikadavę, tai s3'*0 Tadus ir JI pradėtąjį

versti mesti darbus, strei
kuoti. Tuogi tarpu samdyto
jam pataikaujanti spauda 

į skelbė, kad streiką iššaukę 
trockistai. Dabar pasirodo, 
kad tai buvo melas.

vokiečiai tuos namus iš- 
sprogdę. Taip namus sprog
dinant žuvę apie 2,000 žy
dų. Apie 10.000 Vilniaus 
žydų naciai suėmę ir išgabe
nę fortifikacijų darbams 
dirbti Dvinsko apylinkėj. 
Kai tie darbai buvę pabaig
ti. naciai visus žydus iššau
dė. Dabar Vilniuje esą likę 
tik apie 2.000 žydų, kurie 
gyveną “getoj.”

“Laisvės Kovotojas” pra
neša. kad Kaune, netoli 9- 
tojo forto, naciai pastatę 
krematoriją, kurioj deginą 
žudomųjų žydų lavonus. Vi- 
soi Lietuvoj belikę jau tik 
apie 12,000 žydų.
IMA ESTIJOS JAUNIMĄ.

Office of War Informa
tion praneša, kad Estijoj nu

kąrą. Vyriausi 18 tos armi
jos vadą Hitleris pašalinęs 
iš vietos, o du kiti generolai 
buvę sušaudyti. Pagaliau 
18-toji annija buvusi iš Esti-

REIKALAUJA TIRTI 
COUGHLINO VEIKLĄ.
Detroito CIO unijų vadai 

kreipėsi Į generalį prokuro

Pasirodo, kad maisto spe- 
i kuliantai tyčia naikina mai 
sto produktus idant palaiky 
ti aukštas kainas. Detroite 
Vartotojų Taryba nusiuntė 
Karo Maisto Administraci 
jai Wasbingtone skundą 
kad balandžio 1 d. Detroite 
buvo išverstas visas vagonas 
gerų gračkų. Balandžio 10 
dieną buvo sudeginta 500 
dėžių su svogūnais, o balan
džio 12 d. buvo sunaikinta 
12 vagonų bulvių.

Iš viso maisto rakietas 
Detroite sunaikinęs 50 va 
gonų gerų bulvių ir kelioli
ka vagonų orančių, greip
frutų, svogūnų ir kitokių 
dalykų. Dėl to kai kurių dar
žovių kainos smarkiai pašo 
kusios.

Reikia pasakyti, kad ii 
Bostone svogūnai buvo iš 
nykę; ir jų kaina tuojau pa
šoko iki 25 centų svarui. O 
pirma svogūnai buvo parda 
vinėjami po 1" centų svarui.

—Klausk Morgenthau,
gal jam pasakys Stalinas...

—O jei Stalinas nesakys, 
kas tada?

—Tada važiuok į Rusiją 
ir už savo dolerius pirk bol
ševikų rublius!

—Vaje! O jeigu čia jie 
bus nieko neverti...

—Galėsi vėl gryžti į Rusi
ja ir už juos nusipirkti 
“Pravdą...”

Mussolinis Sunkiai 
Serga.

Jis atsiskyręs nuo pasaulio 
laukia mirties smūgio.

jos visai ištraukta ir jos vie- rą Biddle, reikalaudami, 
ton kita nusiųsta. , kad justicijos departamen-
« ta* pradėtų tirti katalikųBAISUS VIESULAS kunigo Cougblino veiklą.

Tas kunigužis yra aršus 
fašistas. Kadaise jis leido 
žurnalą vardu “Sočiai Justi- 
ce.” Kai pažangieji žmonės 
ėmė kelti protestus, Cough- 

pa- lino žurnalui paštas atėmė 
ėjo antros klasės teises. Jau ta

da rengtasi to kunigužio 
veiklą tirti, bet jis pasisku
bino uždaryti žurnalą ir vis
kas nutilo. Dabar tas kuni
gas vartoja radiją ir per jį 

propagan
da skleidžia.

SUŠAUDĖ PENKIAS 
“LUFTVAFININKES.”

38 žmonės užmušti, 500 
sužeista.

Pereito nedėldienio naktį 
South Carolinos ir Georgi- 
jos valstijas skaudžiai 
lietė vietulas, kuris 
100 mylių per valanda grei
tumu. Rašant šia žinią visi 
nuostoliai da nebuvo žino
mi, bet užmuštų žmonių 
buvo jau priskaityta iki 38*. 
o sužeistų skaičius siekė iki savo pronacišką 
500.

Olandijoje nacių gestapi 
ninkai sušaudė penkias mo 
teris, savo aviacijos tar 
nautojas. Ja? kaltina tuo 
kad turėjo “perdaug arti- 

su olandais

žiuri, kurioj vietoj prasidės 
lidisis štui mas, kuris turės 
galutinai nulemti šio karo 
pabaigą.

Sunkiausią valandą šian
dien gyvena Vokietijos na
triai. Taip pat dreba iš hai- 
mės Rumunija, Vengrija ir 
Bulgaiij?’ ne.-» kartu su Hit
lerio žlugimu ateina ir joms 
galas.

Bot invazija reikalaus di
delių aukų ir iš alijantų pu
sės. Vokiečiai labai susilpni
no savo frontą Rusijoj, nes 
didžiausias spėkas sukon
centravo Eui opos vakaruo
ji. kur yra laukiama alijan- 
ų invazija. 1 odei kovos čia 

bus gigantiškos.
Invazijos planus alijan

tai nori laikyti paslapty iki 
oaskutinio momento, kad 
priešas nežinotų kurioj vie
toj jos laukti. Todėl ir diplo
matams uždrausta iš Angli
jos išvažiuoti, kad jie neiš
vežtų svarbių informacijų, 
kuriomis galėtų pasinaudo
ti Vokietijos generolai. To
kių informacijų diplomatai 
negalės ne tiktai išvežti, bet 
"eo-alės nei išsiųsti, nes viso-; 
kiai ju siuntai uždėta stropi 
cenzūra,.

Išrodo, kad artinasi le
miamoji ir kartu baisi va
landa.

TURKIJA NEDUOS VO
KIEČIAMS CHROMO.

Šveicarijos žiniomis, bu- 
. vęs Italijos diktatorius Mus- 

Amerikos pirklyba su Ru- solinis dabar sunkiai sergąs, 
uja yra vedama vadinamu Apie tai esą rašoma italų 
‘aukso pagrindu.” Už tam laikraščiuose. “Gorriere Del- 
ikrą kiekį Amerikos prekių ja Serą” išspausdinusi pra- 
bolsevikai pristato tam tik- nešimą, kad “buvęs Italijos 
ą kiekį aukso. dučė dabar yra atsiskyręs

-------------- nuo pasaulio, būna užsida-
VOKIEČIAI ŽUDO PRIE- , ręS vienas pats ir laukia mir- 
ŠINGUS FRANCUZUS. i ties smūgio.”
Naciai stelbta, kad Pary- . Jam bwS reikalinga yi«lu; 

iiuje jie sušaudę 20 “komu- ' operacija, bet daktarai 
nistu“ ir 32 partizanu už sa- kad.Jls Pers; pnas to
botaža. Iš kitų šaltinių pra-1 kl» operaciją pakelti, 

kad netoli Lillenesama, 
miesto naciai sušaudę 86 
franeuzus. keršindami už 
vokiečių armijos traukinio 
sudaužvma.

VOKIEČIAI IŠVEŽĖ LEN
KŲ SIDABRĄ..

Turkijos valdžia suspen
davo leidimus, kuriais buvo 
eksportuoja mas Turkijos 
chromas į Vokietiją, nea 
Amerika ir Anglija pareiš
kė Turkijai protestą dėl to
kio eksporto. Chromas yra 
šviesiai blizgantis ir nerūdi
jantis metalas. Primaišius 
jo prie plieno, pasidaro ne
rūdijamas plienas.

K/. RAS PROPAGANDOS 
LAPELIAIS.

JUGOSLAVIJOJ EINA 
ATKAKLIOS KOVOS.

Cassiro ir Anzio frontuo
se. Italijoj, naciai stvėrėsi 
naujos rūšies karo. Iš savo 
didžiųjų kanuolių jie leidžia 
tūkstančius propagandinio 
turinio lapelių Juose naciai 
tęsia seną plepalą, buk A-

Londone gauta žinių, kad roerika ir Anglija ginanti 
tarp Jugoslavijos partizanų “žydų ir bolševikų intere- 
ir vokiečių okupantų dabar sus.”
siaučia atkaklios kovos. Be to, vokiečiai užminavo 
Naujos vokiečių spėkos Gariglianc ,,r>ę. kuri tinka- 

itraukiančios į Juodkalnija ma navigacijai. Minos su-\T z,,-.., :x T z.„,l,„, I įraukiančios 1 .JUOUKaini a nia n«a.v luinuo ou-
išPI enkiios emisiios! OIontenegro), o partizanai leistos Į upė^ dugno purvą ir 
is Lenkijos emisiios, labai pavojingos.

PAT
kad iš Lenkijos , ......... ,
banko Krokuvoj vokiečiai ?en?a?' ’izk,rstl Jiem" ,k?č 

J bą. Judkalnija yra nedidele
- - — ’ Adri

si su
Albanija.

išvežę į Frankfurtą-priei i ičuirkiunauiic-, i i . -1 -
Maino puspenkto miliono' valstybėlė pne 1 
auksinų (zlotų) vertės si- «lr ™bez,uoja
labro. - Tur būt bijojo, kad 
to sidabro nepaimtų rasai 
arba požemio lenkai.

HITLERIO DANGUS 
TEMĘS.

AP-

Amerikos ir Anglijos ka
ro aviacija vis dažniau puo
la naciu Vo1 ietiją. Esti to
kių atsitikimų, kad viename 
puolime da’yvauja į du tūks
tančiu lėktuvų.

Ryšium su tuo vienas šve- 
Kongresinėj laivyno reika tas” Maskvos sąlygas, nes dų žurnalistas sako: “Ang- 

ams komisijoje buvo pra- Maskva perdaug reikalau- lu ir amerikiečių karo avia
cija temdo Vokietijos pa-

AMERIKA NETEKO 
386 LAIVŲ.

Finai Vėl Atmetė 
Rusų Sąlygas.

Suomijos vyriausybė at
metė dar syki “palengvin-

mu rvšiu” su oianaais iri,sklddusi^ “d, mistinę pro-|Į™ kį™ janti. Atme?dama -įtas są.

paganaą._______ sausio pirmos iki 1944 metų lygas. Suomija tačiau pridė- dange, o taikinius pasieku-
Lenkai nekenčia žydų ir į kovo 18 dienos musų šalis'jo Maskvai pastabą, patar- kios bombos troškina gy-

čigonų, todėl suimtuosius i neteko 386 laivų, tarp jų 79. dama tęsti derybas toliau, 
lenkus naciai grūda į kon- karo laivų. Apie tai buvo painfor-
centracijos stovyklas kartu -------------- Imuotas Londonas ir Wash-
su žydais ir čiconais. Taip Ginkime demokratiją, pri-įinetonas. kur manoma, kad 
praneša lenkų telegramų ridėdami prie Hitlerio ir To-; viltis
agentūra P VI įo diktatūra sunaikinimo

finu-rasu taikai 
nėra cralutinai žuvus?

ventojus...”
Tas pat ž','rna1;~*',c’ ne

stebi, kad narių Vokietijai 
pridaryta tokių nuostoliu, 

dar kad ims daug metu, kol toji 
šalis pa.iėfr< atsistatyti.

I
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KAS BUS PO KARO— 
LAISVĖ AR REAKCIJA?

Po Odesos—Sevastopolis

šią klausimą svarsto 
“Naujienos.” Pereitam ka 
rui pasibaigus buvo prasidė
jęs senai pavergtų tautų at
gimimas. Susikūrė ištisa eilė 
naujų valstybių, jų tarpe ir 
Lietuva. Visą eilę “Dievo 
pateptųjų” monarchų revo-, 
liucijos šluota iššlavė šiukš
lynam Išrodė, kad dabar 
žmonija bus jau laisva ir lai
minga.

Bet taip nebuvo. “Naujie
nos” sako:

“Bet. deja. dar nesuspėjo 
kariavusios valstybės padaryti 
taiką, kai prasidėjo prieš-revo- 
liuciniai judėjimai- Rusijoje, 
bolševikams išvaikius demo
kratiniu budu išrinktą Steigia
mąjį Seimą, kilo žiaurus pilie-; 
tinis karas, kuris pasibaigė' 
Lenino diktatūros pergale. Vo
kietijoje bolševiku sukurstyti 
‘spartakiečiai’ irgi padarė su
kilimą prieš Laikinąją Vyriau
sybę. kuri šaukė Steigiamąjį 
Seimą: sukilimas buvo nuslo
pintas. bet tuomet sukilo prieš 
respubliką militaristai, kurie 
bemaž nepagrobė valdžios į sa
vo rankas.

“Tuo pačiu laiku prasidėjo 
kovos dėl teritorijų tarp senų
jų ir naujai gimusiu valstybių. 
Italija susipiovė su -Jugoslavi
ja dėl Fiumės uosto: Lenkija 
susimušė su Rusija dėl Ukrai
nos; nugalėję bolševikus, len
kai puolė Lietuvą ir paveržė 
jai Vilnių.

“Šitie grobimo žygiai atgai
vino Europoje imperializmą, 
kuriam Pasaulio Kare buvo su
duotas. kaip atrodė, mirties' 
smūgis- Neilgai trukus, Rusija 
panaikino Ukrainos autonomi
ja • pasieni sutrempė tris ne
priklausomas Kaukazo respub
likas — Gruziją. Azerbeidžaną 
ir Armėniją. — kurioms ji bu
vo suteikusi pripažinimą, pasi
remdama tautinio apsispren
dimo principu.

“Ir kuomet Rusijos bolševi
kai, padrąsinti šitais pasiseki- 
kais. ėmė skelbti ‘pasaulio re
voliuciją’. organizuodami są
mokslus prieš valdžias ir gink
luotus ‘pučus’ svetimose šaly
se, tai demokratinėms jėgoms 
atsirado kitas priešas iš ‘deši
nės’ pusės.

“Įsikūrė reakcininkų dikta
tūra Vengrijoje, kuomet tenai 
sugriuvo ‘sovietų’ valdžia. Pas
kui bandė panašią diktatūrą 
įsteigti Bavarijoje generolas 
Ludendorffas ir Hitleris, nors 
jiems tuomet nepavyko. Se
kantis po Vengrijos didelis re-

akcijos laimėjimas buvo Itali
joje, kur renegatas revoliucio
nierius Mussolinis susidėjo su 
kraštutiniais nacionalistais ir 
militaristais.

"Benito Mussolini davė ši
tam naujam reakcijos judėji
mui vardą: ‘fašizmas’.

"Fašizmas ėmė įsigalėti vie
noje šalyje po kitos. Jisai su
naikino demokratinę santvar
ką Bulgarijoje ir Ispanijoje, 
Lenkijoje ir Baltijos respubli
kose. Savo nuodais jisai užkrė-j 
tė plačius visuomenės sluoks
nius ir daugelyje kitų šalių.

"Vokietijoje fašizmas pri
ėmė bjauriausią formą, ir kai 
jisai čia laimėjo pergalę, tai 
Europoje beveik nebeliko sau
gios vietos demokratijai. Hit
leriškas fašizmas pagaliau, 
įtraukė į karą visą pasaulį.

“Dabar jau numatoma, kad 
šis karas pasibaigs Hitlerio 
priešų pergale. Fašizmas bus 
sumuštas. Bet ar po šitos per
galės nepasikartos panaši isto
rija, kaip po pereitojo karo? 
Pradžioje revoliucijos, demo
kratinių valdžių steigimas, pa-i 
vergtų tautų išvadavimas, o i 
paskui—nauja reakcijos ban-j
ga

TON.

Juodos rodyklės šiame žemėlapy parodo <)desą ir Sevastopolį- Abudu uostai svarbus ne 
tiktai prekybos žvilgsniu, bet ir strategij<«s požiūriu. Odesa rusai atsiėmė iš vokiečiu ke
lios dienos atgal, o Sevastopo lis, išrodo, bus išlaisvintas šią savaitę.

reikalu dabar bando susi- PROPAGANDA MEDA- 
tarti Įvairios politinės sro- LIAIS.
vės. Maskva pasigyrė, kad ji

Kad šitokie planai ištik- apdovanojusi 113 tautybių 
rujų yra daromi, tai liudija kareivius medaliais. Rusai, 

ionalizma. B praeities demo- paskutiniais laikais praside- žinoma, gavo tos garbes 
pasimokinti ir jbSI akc?Ja Londone ir Mek- daugiausia: po jų seka uk-

“Yra pavojus, kad šį kartą.! 
kai fašizmas bus sutriuškin
tas. jo nelemtą darbą tęs bol
ševizmas. kuris tolyn vis la
biau išsigema į agresingą na 
c’
kratijos turėtų 
apsisaugoti

Kas bus po šito karo. tai Anglijos premjeras Chur- 
klausimas, kuris šiandien chill anądien atvirai pasisa- 
rupi visiems, kam tik rupi kad monarchija jam 
žmonijos ateitis. Vienas Ki- ^.anti patinkamiausia va.- 
nijos prefesorius. paklaus- į'zl0S forma. Ir jis* parodė 
tas Overseas News Agency

sikos mieste.

Senovės Indėno Palikimas
I

Visi prisipažysta, kad valu, kad jos pritrokšta. Na- 
' mokslas daro stebuklus, ži- turalu taip pat, kad neatgai- 
loje senovėje žmogus galėjo vir.tos jos nugaišta. Mat, žo-

vs sulčių Įtaka veikia per 
dvi sąvaiti. Aišku, taip ilgai 
joks gy vas daiktas negali 
išlikti gyvas, nekvėpuoda- 
m;:s. Bet po dviejų sąvaičių 
vanduo ii vėl geras. Tuomet 

d suleidžiama pasirinktos 
žuvys — šiame atsitikime 
• aš i L ii — ir jos gyvena.

Tai šitaip daryta Crystal 
•■že'e. Califotnijos valstijoje. Margieji ir skoningieji 
\ asilai vėl auga ir veisiasi,
■žoia neliko nei vienos žu
dės i lėšruno. Apylinkių gy

niojai džiaugiasi, valgy
dami skanią žuvieną, ir dė
lioja eonams chemikams, 

Toji žolė pietų Amerikos kurie surado toki lengvą ir 
indėnui buvo svarbus gink pigų J uda netinkamoms žu- 
las. Jos sultimis indėnai ap ims išnaikinti. Bet retas jų 
nuodydavo savo jėties smai-j atsimena žilos senovės indė- 
galį. Tokia jėtis. pasiekusi j na kuris miško tankmėje 
gyvulio ar žmogaus kūną. į besi bastydamas. jieškojo 
atimdavo jam gyvastį. priemonės nuo priešų gintis 

Bet ar žinote, kad toii žo-iir sau maisto Įsigyti, 
lė šiandien atlieka didelį.' “Derris root,” tai senovės 
labai naudingą vaidmenį? ! indėno išradimas. Musų am- 

Califomijos valstijoj ran- * žiavs mokyti vyrai tą indė- 
dasi Crystal Lake ežeras. n° atradimą neužmiršo ir ji 
Per ilgus metus jame veisėsi1 pritaikė siu dienų gyveni- 
skeningi vašilai, bet pasta- mui.

-------- ruoiu laiku jie ėmė nykti. Jei kuriam lietuviui teks
kad jis pataikauti nemokėjo Jieškota priežasčių, kodėl ragauti Crystal ežero žuvie- 
ir nemokėjęs daryti vingių, taip yra. Susekta, kad ežere tegul nors jis pasako: 
bet siekęs tikslo tiesiai. Esą. priviso daug žuvu plėšrūnu. ‘‘vivo’ tam pietų Amerikos 
ne tik prigimtis, bet ir aplinkų- kurios mažus vašilukus nai- indėnui. Kuris atrado “der- 
ma ji stumusi į kovą ir vertųsi kiną ir pačios veisiasi. Vai- ns ro°t K. V.
pasidaryti tauriu tragedijos gymiui jos neturi didelės ver- --------------
herojumi,“ tės, dažnai visai netinkamos

tik svajoti ir naktį sapnuoti 
apie tai, kad jis skrenda ore. 
Net šiandien dar yra senes
nių žmonių, kurie savo jau
nystėje netikėjo, kad turės 
progos matyti milžiniškus 
lėktuvus. Tą patį galima pa
sakyti apie ladiją.

Bet mes jau turime ir lėk
tuvą ir ladiją; turime ir re
tas pagalvojame, kad prie 
dabartinių išradimų daug 
prisidėjo ir žiloji senovė, 
štai vienas pavyzdys.

Pietų Amerikoje auga ž<» 
lė. kuria angiai vadina “de
ris
“denis root.”

jos saknn vadinasi

atstovo. ką iis mano apie po
karini pasaulį, atsakė taip:
“Taikai ir saugumui išlaiky
ti būtinai bus reikalinga A- 
merikos. Anglijos, Rusijos 
ii Kinijos vienybė ne tiktai 
ant pepieros, bet vienybe 
paremta realia jėga. Ar po 
karo tus taika, ar naujos in
trigos ir naujas karas, tai 
prigulės ruo to, ar šitos di
džiulės keturios tautos norės

AR ŽINOTE, KAD-
Pereitojo karo metu Ame

rikos lakūnai sunaikino 781 
priešo lėktuvą ir 73 baliu- 
nus. Tai yra mažmožis, pa
lyginus su tuo, kiek tūkstan
čių jau sunaikinta dabarti
nio karo metu.

Taigi išrodo, kad Šimkus Tai kas daryli? 
galėjo žūti kovoje su Lietu- Išgaudyt visas netinka- 

Kai kurios tautybės užsie- vos okupantais, nes jis buvo mas žuvis juk neįmanomas 
nio pasauliui yra mažai gir- karšto budo ir “pataikauti daiktas.
dėtos. Pavyzdžiui, 278 me- nemokėjo.” Kreiptasi į chemijos eks

-------------- pertus. Tie ėmėsi jieškoti
priemonės, kuri išnaikintų 

i ». • II* .__n netinkamas žuvis, o tinka-AstuoniAhanturun- mas paliktų.
Tokia priemonė buvo su

rasta. Tai ir buvo

rainieciai, 
džiai ir tt.

paskui baitgu-

dalius gavo adigėjai; 503
totaT remdamas* Italijos,‘ Ju- Fa™ iesgai; 250’ avchazai- 
goslavijos ir Graikijos kara- 11 
liūs. Todėl nėra abejonės.

tt.
Minimi ir lietuviai komu- 

kurie prisidėjo prie 
ir tar-

New Yorko mieste randa- 
ta pati si vadinamas Radio Centras 

Pietų Amerikos žolė “derris —didelis Rockefellerio trio- 
root.” Chemikai nustatė, bėsis — vertingiausis pasta-

kite revoliuciia ne=t buvę HePę? išdalinti 1.069 meda- Atlanta Čartsris parodo mu- ka(] tų žoliy padaryta tas visame pasaulyje.lojaliai "nai jau tokio! lius- šitas faktas Parofl°- s- tikslus, sako Cordell Huil minklė. žinoma kaip “rote-  ------
progos laukia. Bet Anglija k'ek S?vietli .a™ii°i J™ lie‘ Velykų dieną musų Vais- "one.” gali išnaikinti visas Salaveišiu Armijos sekta
bijo kad revoliucija neišsi- tu"« ... lybės Departamento galva netinkamas žuvis taip ežere. h - ; - 1 e
gimtų i bolševiku terorą ir Medahų yra gavę latviai, Cordell Hul] pasakė per ra- taip upelyie! kitam sakant, b ,a(1Jfoje „ buv0 žinoi 
s - - “tai. armėnai, gruzinai, uz- diia iknka kalba, išrlėstvda-1 visame ežere išnaikinama ....

kad jisai remtų ir Ispanijoj nistai . -
monarchijos atsieisimą! raudonosios annijos 
Prasidėjus alijantų invazi- unuja Sta.mo.imperijai.To
jai. Ispanijoj, be abejo, tuoj kle!r's lietuviams Stalinas

ktai Taikai Vykinti

estai, armėnai, gruzinai, uz- diją ilgoką kalbą, išdėstyda-
kirgyzai, tadžikai, mas tuos principus, kuriais V1"?' ?Vvi daiktai.

turkmėnai, avarai, čečėnai, numatoma paremti alijantų ^tai kas padai ria. žolinės 
kiti. Visi iie, ži- taikos nroorbma " ' minklės pridėta i maišus.

anarchiją, kaip tai buvo Ru- T' ri, . 
veikti išvien, ar ne.” sijoj. To paties bijosi Ispa- e ai’
_________ nijos fabrikantai, dvannin-

! kai ir kunigai. Visi jie ma- , ... - ------ r -o----- -z- , . ,
ISPANIJOJ RUOŠIAMA no. kad Suvertus Franko komunistai Jisai pabrėžė 8 punktus, Pa?kul tuos maisus laivais
DIRVA MONARCHIJAI, diktatūrą tuojau reikia so- . Da'"«’1a™ ir skelbdama i būtent: valkiota po ežerą. Ir štai kas
Overseas News Auencv! ««n« sostan karalių. Tuo bu- tuos j"e.da'"* ■a?kva !!”’ **'"acija— ^s’dko:

rr;-ei kad IsnaniM eaH du busiąs užkirstos kelias Paradai, kokia J, “gera tų Alijantų vadų suvažiavimas1 Nz valandos liuko visas
piar.esa, kad Ispanijoj gali___ tautybių žmonėms, kūne Maskvoje andai pareiškė. ezero Pavirstus mirgėjo į

gyvena ir kovoja po Stalino kad tarptautinei taikai pa- viršb iškilusia ir negyva žif

ir galės
ostiakai ir

ma kaip Rytinio Londono 
Misija, da vėliau Krikščio
nių Misija. Tik 1878 metais 
ji pasivadino “salaveišiu ar
mija.”

būt atsteigta monarchija, anarchijai.
Tai įvyksią tuojau, kaip tik ^ors Washingtono \ai
prasidės alijantų invazija 
Europoje. Ant sosto busiąs 
pasodintas Burbonas. buvu
siojo monarcho sūnūs. Šituo

Buvęs Vyria tsis Teisėjas

Buvęs Vyriausiojo Tribunolo 
kuriam sukako jau S2 metai.

pirmininkas Charles E. Hughes, 

Jis čia parodytas su savo žmona.

džia da nėra šituo klausimu 
pasisakiusi, bet galimas 
daiktas, jog ir ji nesipriešins 
monarchijai.

Bet kaip i tai žiuri Ispani- j , i- - i , 
jos žmonės? Ar jie pritars I>aI?d?- k? Ste'mo zvalgyoa 
karaliui? padare su tais Lietuvos zmo-

* ONA mano, jog galimas kude !>riklauso kb
yra daiktas, kad monarch iš
tarus pritars net ir buvusieji 
lojalistai. nes ir jiems svar
bu. kad visų pirma butų nu
verstas Fiaukas. O vėliau, 
kai ateis laisvi balsavimai, 
žmonės vėl nubalsuosią mo-

saute-” laikyti ir pasauliui nuo ag-
Tai yra propaganda. Ir resijos apsaugoti turi būt su- 

apgaulinga propaganda, nes daryta tam tikra tarptautinė 
ii parodo tik komunistams
dalinamus medalius, bet ne- zacija jau formuojama.

2. Atlanto Čarteris. —
Nors Atlanto Čarteris visų 
klausimu neišriša. įis tačiau 

toms partijoms. Anie 30,-,i parodo Jungtiniu Tautu tik - 
000 iii suėmė ir gyvulių va- Į sius.
gonais išgrūdo į Šibyro gi- 3. Gen. dc Gaulle.—Jung- 
rias, kur jie miršta nuo bado tinęs Valstijos niekados ne- 
ir šalčio. pripažins generolo Charles

Jokie medaliai neuždengs'
šitos baisios žaizdos, kuria

vimi! Imk ią ir dėk kur no? i. 
Na. bet jus sakysite: koks 

___________čia išradimas — kartu su ne-
organizacija. Tokia organi-į^ku?^orn’s žuvimis buvo is- 

“ * naikinti ir skoningi vašilai.
Nieko panašaus! Vašilai 

buvo išgelbėti—kaip?* 
Paslaptis tokia. Tariamai 

negyva žuvis, kuri iškilo į 
pavirsi vandens, da buvo gy
va. Išrinkta vašilai ir suleis
ta į tyrą vandeni. Jie veik 
momentaliai atsigavo. Kitos

Apskaičiuota, kad zoolo
gijos daržo slėnius kasdien 
suėda {jo šimtą svarų paša
ro.

-------- * • *- :
Jungtinių Valstijų vyriau

sybė turi specialų departa
mentą. kuris vadinasi: 
Board of Geographic Na
rnės. Jis vra vidaus reikalų 
ministerijos žinioje.

Amerikiečiams žinomas 
“pineapple,” ananasas, Bra
zilijos produktas. Brazilai 
jį pavadino “pina” — nuo

»>

de Gaulle’o “laisvės komite- 
. .. to” kaip Francuzijos val-

narchi ja panaikinti. Tuomet Sta;inc a rimas padarė jie džios. nors jam bus duota 
- - - - ’ ’ Hivm j progos veikti išlaisvintoj

Frahcuzijoj iki žmonės išsi
rinks teisėtą vyriausybę.

busianti atsteigta demokra-: tuvių tautai
tinė respublika.

Sakoma, kad komunistai
pirmutiniai stosią už monar
chiją, taip kaip jie dabar

KOME. ŠIMKUS BUVO
NUŽUDYTAS? , A . „ ..

4. Italija. — Karo veiks 
Andai “Keleivy” buvo, mams užsikirtus, demokrati 

stoja už Italijos karalių ir paduota visa eilė Lietuvoje nės valdžios sudarymas Ita 
Mussclinio generolą Badog- mirusių arba žuvusių veikė- Hjoj turėjo būt atidėtas. Bet 
lio. JU- tarpe buvo paminėtas;alijantų tikslas yra išvalyti

Franco diktatūrą pašalin- i'f Stasys Šimkus, Amerikos 1 iš valstybės aparato visus 
ti busią nesunku, nes tam lietuviams žinomas kompo- fašistus ir pastatyti prie val- 
nritarią ir Ispanijos genero- zitorius ir chorų organizato- stybės vairo demokratinę

vyriausybę.
5. Įspėjimas nsitralams.—

Alijantų galybė šiandien

i lai. Matvdami. kad aliiantai nūs.
ima viršų ir kad fašizmui Paduodami tą žinią apie

, iau nėra vilties išsigelbėti. Šimkaus mirtį, mes manėm,
Ispanijos armijos vadovybė kad jis mirė paprasta mirti- yra tokia didelė, kad neitra- 
pradėiusi daryti į Franką mi. Bet dabar atėjo iš Lietu- lems valstybėms negali būt 
spai-dima. kad jis pasitrauk- vos platesnių žinių, kurios pasiteisinimo teikti Ašiai 

i tu iš valdžios be jokių skan- kelia abejonių. Štai ką rašo kokią nors pagalbą ar patai- 
! dalu. Generolai, žinoma, “D.”— kauti. Todėl neitralės vais
stoja už monarchijos atsta- “Velionies mirties aplinky- tybės jau gavusios įspėjimą, 
tymą. Jie sako. kad toks bu- bės ir dėl ko jis pateko į ligoni- kad nutrauktų visokią pa 
vęs jų tikslas ir prieš lojalis- nę. kol kas nėra tiksliai žino galbą demokratijos prie 
tus kariaujant: Frankui dik- mos, o tegalima tik spėti, kao šams.
tatura buvusi tik 
“paskolinta.”

laikinai jis greičiausiai bus tragingai 
žuvęs, nes atsiliepiama apie jį.

6. Slaptos sutartys.—Hull 
užtikrina, kad nei jis. nei

žuvys, kurios buvo tinka- ko pareina ir anglų žodis 
mos, paleista į rinką—vai “pineapple.” Mat. ananaso 
gymui ar visokioms trąšoms, medelis labai panašus į pu- 
Ko nenorėta imti. palikta sies medį.
?žere ir, aišku, ten nugaišo. --------

Dalykas vra toks. Į vande- Apskaičiuota, kad Ame- 
nį patekusios žolės sultys ii rikes juodoji rinka kas die- 
oadaro “sunkiu” — netinka- ra išleidžia po 2.500,000 ga
mų žuvų kvėpavimui. Natų- liouų gazolino. Tai yra di-

“ “ ~ , ~~ delis biznis, ir ji sunku iš-prezidentas Rooseveltas nre-
kanos nedare ir nedarys bet _____
kokiu slaptų sutarčių ar pa- strazdas savo lizdą daro 
sizadejimų, nei polrimo, jč molio, bet tikrasis jo meis- 
nei ekonominio pobūdžio, t^ris vra ne patinėlis, o pa-

7. Prasys Kongreso pata- Patinukas tik pristato
r1.1””' T7 darydama bet ko- “materiola.” gi pataitė visą 
te taikos planus. Wash laiką snapeliu
mgtono administracija pra- lygindama lizdo sieneles.
sys abiejų Kongreso partijų _____
komiteto patarimų ir talkos.

8 Didžiuliu vienybė. — Japonams užpuolus Perlų 
Ateities taikai ir saugumui Uostą, ten buvo paskandin- 
oalaikvti būtinai vra reika- ti- ar dalinai sužalota net 19 
h'nga Keturių Didžiulių— karo laivų. Aštuoniolika jų 
Anglijos, Amerikos. Rusiios jan pataisyta ir vėl kovoja 
ir Kinijos — vienybė. Vie- su japonais. Tik vienas karo 
ningas turi būt jų tikslas ir laivas, “Arizona,” nepatai- 
vieningas veiksmas. somas.

i
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KAS SKAITO. RAŠO 
TAS DUONOS NFPRA9O

LETVB, SO. BOSTON.

NEVEIKIA
NEPEIKIAAMERIKOS LIETUVIU

Iš Brooklyno~New Yorko Padangės
LSS trejos prakalbos. bas. Pasirodo, kad galima.

Brooklyne 1 balandžio' Ir jeigu prakalbos butų ren- 
buvo LSS 19 kuopos prakal- giamcs dažnai Newarke, 
bos ALP Kliubo name. Tu- jos butų da pasekmingesnės. 
rėjo kalbėti d. St. Miehelso- Patersone prakalbos įvy- 
nas, “Keleivio” redaktorius, ko 2 balandžio vakarą. Tai j 
ir d. J. Januškis. “Keleivio” buvo LSS 56 kuopos prakal- j 
ledaktoriui susirgus, jo vie- bos. Reikia pasakyti, kad 
toje kalbėjo J. Buivydas.
Žmonių prakalbose buvo 
nemaža ir visi užsilaikė ra
miai. Publika • buvo paten
kinta kalbėtojų kalbomis.
Aukų nerinkta. Įžangos ne
buvo.

Newarke 2 balandžio bu-
vo LSS n kuopos prak?1’ .Tan’^kS'/Temos tos pačios,
T*on xiV‘ kaip Brooklyne ir Newarke.180 New York avė žmonių pat'ersono puWika my]į duot 
buvo vidutiniai, kalbėjo -J. pakĮaUsimų. Klausimus da- 
Buivydas apie Lietuvių So- C ,, ,janJškiui. Ypatingai 
cialistų Sąjungą, kad ji bu- b;mbįškos vieros žmonės 
VO Amerikos lietuviuose pir- efpno-^i načipnianėiai ldan-
mutinė progresyv iu žmonių ‘i™,,-. efatvti Valha-nini tuose kraštuose. Ir tada ne- Lietuvių Piliečių Kliube įvy- pas juos nėra) eme 
organizacija, kuri skatino reikės nei raudonosios amu- ko SLA 38 kp. susirinkimas, gandus.

Patersone jos buvo pasek- 
mingiausios. Žmonių buvo 
daug. Aukų lėšoms padeng
ti surinkta virš devynių do
lerių. “Keleivi” užsiprenu
meravo keli dėsėtkai. Vienu 
žodžiu, viskas “up to date.” 

Kalbėjo J. Buivydas ir J.

Viesulo Padaryti Nuostoliai Alabamoj
Th

šai vaizdelis iš Alabamos miestelio Sumitono, pro kurį anądien praūžė viesulas. Iš gyvena
mųjų namų liko tik griūvės iai. Be medžiaginių nuostoliu, buvo dar 46 žmonės užmušti ir 
150 sužeista.

Mizernas Bolševikų Mitingas 
Reikalauja “Antro Fronto N

Pittsburgho Lietuvių Mok-' turėtų rūpėti ir “draugui” 
slo Draugijos svetainėje jvy- 5 Kairiui, nes ir jo sūnūs gali 

į ko šios apylinkės bolševikų I būti neapgalvoto “antro 
šaukta konfereneija, kurion fronto” atidarymo auka, jau 
jie kvietė visas “demokrati- nekalbant apie tai, kad ne
neš” draugijas. Bet jų skode apgalvotas “antro fronto” 
dalyvavo tik apie 20 jų pa- atidaiymas gali pasitarnau- 
čių, daugumoje popierinių ti Hitleriui.
draugijėlių bei kuopelių de 
legatų. Tame skaitliu ie bu 
vo minima ir pora SI A kuo 
pų. kurios randasi bolševi 
kų kontrolėje. 1 
Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų nedalyvavo nei 
viena.

Nors bolševiku mitingas

Ta durna 
zoiiucija 

durna
iiems delegatams, nes

- re

daug

“antro fronto” 
pertasiredė

net ir k*
buvo

įžymesnių patarta kad rezoliucijų ko
misija ją “pataisytų.”

Antra rezoliucija buvo 
sveikinama raudonoji

LSS 1916 metais turėjo tris k . nnrx/.;all navian<5ti lęsia A ,a.nH?kls . munistai ir smetonininkai. 
šimtus su viršum kuopų ir p-^jam blogo padarė Sovie- .iau: vpkjeūų armi- Abeji dabar kalba apie “di

tu Rusija, 
puola?”

aprimo.

armi-
buvo labai mizemas, bet jis <a su Jcs laimėjimais. Tre- 
prirašė “smarkiu” rezoliu- c,os rez°bueijos negu dėjau

skaitant.
Buvo renkamos

lėšų padengimui, kurių pa
sidalė siunčiant senas dra
panas “galingajai” Rusijai. 
Buvo nutarta, kad renkamos 
aukes “Lietuvai gelbėti” 
dabar nebūtų siunčiamos į 
Rusiją, bet kad butų pa
laukta iki raudonoji armija 
“išvaduos” Lietuvą. Kaip 
Lietuvoje bus įsteigta “so
vietinė tvarka,” tai tada sių
sti aukas i Lietuva.

ečių. Jų buvo iškepta net
___  tris, o gal ir daugiau, nega-
i . - liu to tikrai pasakyti, nes ne

andus, kad iš “tos tatybos ^*5Iaik« b“'aukonferen-
C1J0J.

“Svarbiausia” tų rezoliu
cijų buvo ta, kuri reikalavo 
“antro fronto.” Dėl to fron
to neatidarym.o ii kaltina 
Amerikos ir Anglijos gene
rolus ir kapitalistus. Gene- 

barami, kad jie 
mar- 

neklau- 
maršalu

j°s nebus sutriuškintos nei delę’meilę” Lietuvai' ir per “liūdnų žinių” apie jiffon-!r<’1^1 b^° . K‘
kad jis ją taip ^uose. nei vakaruose; jei-'savo laikraščius vieni antrus dą. Kažin kas ir kažin kaip ?epimokinaw *s Stalino 

. * i fru reikės ias no valiai stum- tarkuoja kain ton cilVKnvsi eneinolnmin ?alM’ ° .vpac Kaa Jie n<

Dabar 
Mat,_ - . K. IV4VVI IlMHffl . • « • • . • « « — - __ _ “

virš šešių tūkstančių narių!
Bet atsiradus kairiųjų ir de
šiniųjų sparnams, Lietuvių 
Socialistų Sąjunga ėmė krik
ti. Nuo 1919 metu skilimo.
LSS labai
munistai
Bet sunaikinti ją ______ _ _ .
tams nepavyko. Amerikos su. da\atk<? Tautoms prisieis taip ilgai pilkojo baiono diktatūros gimdys...
Lietuvių Socialistu Sąjunga ? Prakalbas ir uz- žingsnis po žingsnio eiti. garbintojai, o komunistai—: KrU_xiai re;xkia
atgyja kuopom kuriasi "ir rnicr°- Kada Dabudo ir stato i griaučiai reiškia nepali

ir aukos

t t v,, xigu reikės jas po valiai stum-i tarkuoja, kaip išdavikus, ten sukliuvo ir susipainiojo. į • ••I' JanuSkls atsa^„,?,g « alijantams į Vokietiją ir bet... taip v» tik ant popie- Išrodo, kad su auk, rinkimui80. .
’ ■’ .............. - • ' Plūktikoie iie moka ir iau bus nekaiu. Dėliai to ir ™a,'?iaio. P*™.™- . Tacl.aa auk, t Rusiją, bet palaukti

Šis tarimas, kad nesiųsti
tamsta miegojai ar kur ros.

•__ „ „ klausima, tai ant juoko save
r •' pastato. Bet as vistiek nors

Newarkas buvo LSS or- ir miegantį žmogų patenkin- 
ganizacijos lopšinė. Net po siu.” sako kalbėtojas. “Man 
LSS čarteriu yra pasirašę: asmeniškai Sovietų Rusija 
A. Stanelis. Ad. Žolinas, J. nieko blogo nepadarė. Dėl 
Stirbis ir P. Plikaitis—tai jūsų informacijos, aš jos ne- 
Newarko gyventojai. Neku- puolu. Jeigu aiškinu jos už
riš ju jau yra mirė, o kiti sienio politiką, kuri mano 
gyvi ir stovi nuošaliai, nevei- supratimu yra nedraugiška 
kia nei prie komunistų, nei kaimyninėms tautoms, nori
prie socialistų. Šiandien yra jas pavergti (Lenkiją, Lie- __ _____ _ _______
malonu susitikti Newarke tuvą. Latviją ir Estiją), tai 2r Amerikos, tai jau ne jas 
senus musu organizaciios yra ne puolimas Sovietų Ru- išvaduoti, bet užkariauti ir -L ’ 

bet aiškinimas tikro valdyti. Tad musų suprati- t

Kapitalistai, Kurie nenori mui, kad lengviau butu 
kad Hitleris butų greitai rinkti aukas “Lietuvai šelp-

Mes manome, kad atidarius 'raudonniarškinio diktato- "'i“51’ iT.m!įtas ir ka'?? tun)au !T U ” Bet tos aukos vistiek ne'
antrą frontą Europoje, su- riaus garbintojai. Taigi, vi-! M g"*'"'™’- ... subaigtų, nes jie non ko pasieks Lietuvos žmonų}, 
spaudus žnyplėmis iš vaka- sas skiitumas tik spalvose. ! New Yorko kriauciai ne- dau^aus.a. is karo pasipel- jos vistiek bus atiduotos 
ni ir rytų—vokiečiu milita- Ko. ko warbesnio Pa?nk,ntlv .Da-'lka? toks- "V*1:. Jaigi tle ka’ Maskvos agentams, kai tie į
rinė galybė susmuks nepa- ticU ' T J“3.18!?' !3De,51d?5 ant''ą Lietuv« ateis-jeigu ateis, 
riekus net vokiečiu žemė^ • • }:lke-ai nepasirodo su- maldytos, o pragyvenimas frontą atidaryti. Šitą rezo- . ..Ot tada ir sukurs maTu^u ?1!Inkl™?se-. Be‘ s! kalT pabrango. Kitų industrijų liuciją skaitė “diaugas” Bele, bučiau pamiršęs pa- 
vaLvhiu ,-jl.lsi,,,- buvo rinkimai. ba.savome uz darbininkams algos buvo Kairvs, rezoliucijų komisi- t° suvažiavimo

ate ATJUaują SLA Pild. Tarybą ir padidintos, bet ne taip su
ri, h^eSiHr O.n mČ rinkom delegatus Į busimą musų industrija. Kriaučiai

seimą, nusiriniuniui ua SaKO : "Hlllmanui daugiau "7 ™ 
visokios politikos, nesu «Pagalvo/a-žasias tautas veržis Jungti

nių Tautų armijos, ar jos neprasidėjus buvo jau aišku, rupi 
kad smetonininkai ir komu- kria

.[hutų Rusijos, ar Anglijos,!rĮSĮaj yra padarę bendrą

senus musų organizacijos
veteranus, senus kūrėjus sijos, _______________
Lietuvių Socialistų Saiun- fakto, kad toks Sovietų Ru-jmu sumušus Vokietija ne- - 
gos. Smagu jiems pareikšti, sijos nusistatymas vra prie- reikės užimti mažasias tau- 
kad dar ir dabar LSS orga-’ringas Atlanto Carterio dės-;tas.
nizacija turi apie 30 kuopų niams. Jeigu Atlanto Čarte-; Nors d. Januškis atsaki- 
ir virš penkių šimtų narių, rio dėsniai - bus paminti oo nėjo klausėjams gana nuo- 
Ir kvietė J. Buivydas išnau- kojų. tautos negaus to, ka širdžiai ir mandagiai, bitn- 

Atlanto Čarteris žada, tai bininkai adresavo šlykš- 
taikos pasaulyje nebus, nes čiais epititais. Atrodo, kad 
niekas nenori būt vergijoje tie žmonės nieko nepasimo 
po kitos tautos letena. Kas kino gyvendami demokrati

io Newarko lietuvius veikti 
LSS 11 kuopoje.

Antras kalbėjo J. Glavec
kas, LSS organizacijos pir-pu- tofakto nesupranta ir skaito nėję Amerikoje Jie kaio mminkas. Jis ypač stipriai ęnv.-pfn nl1nli™n tai u įnoje jie naip
nahrP7P kad He+nviamc rri ^oviet^ RUSIJOS puolimu, tai buvo papliauškos, taip ir pa- pabrėžė, kaa lietuviams rei- tas yra arožinas miegalis ir išlieka.
kia vienytis ir kovoti už Lie- icncrantas kllris nenori ne. 

tuvos nepriklausomybes at- tiktai pats sau |ajsvfc_ bet

gavimą. Tas k ausimas suau- stengiasi dar užgniaužti ir nS padėkojo publikai už au 
dien yra svarbus ir mes, LS8> v:t: * c ia;cvo ,-nc nnri- , uz aunariai hpndradarbiauiama iriems laisvę, kūne jos nou kas ir atsilankymą.
na7a?’ .H.-.3?'13™6 ir už kurią šiandien demo- j Vyt Katilių^su kitomis snovemis. km-.os kr;1,in; kariauja_ I vyt. r, . a.
stoja uz Lietuvos nepnklau- 1

Kitas vėl klausia-: “Jeigusomvbės atgavimą. Bet, sa
ko d. Glaveckas, mes nieko Sovietų Rusijos raudonoji 
su tais žmonėmis neturime. mi ja neišmuš iš Pabaltijos 
kurie nori musu seną tėvynę valstybių vokiečių, tai kas 
Lietuva atiduoti svetimiems, juos iš ten išvys?”

Trečias kalbėjo d. Janus-• Drg. J. Januškis atsako: 
kis. Jo kalba buvo plati. Ji- “O kas išmušė vokiečius po 
sai gvildeno einamaii karą piimojo pasaulinio karo iš

jos narys.
Tie vvrukai.

tvarka” vedė “draugas’
F. Rodžeris, o sekretoriaus 

matyt, visai Aj0 “draugas” J. De
kad antro Sliekas. Abudu yra labai

kriaučių reikalai. Pakišo Į™nt,0 atidarymas tai ne “mandrųs” ir “mokyti” vy- 
nakišo P’ttsburgho lietuviškų bol- raj. giajp jau njeko nau]aLrn Kim-iic* A inom lznc , _•_ __ .1___mums tą “inšiuriną.”

neišmintingą ir nelygia na- TevįkL’ biznis, bet Amerikos tame suvažiavime nebuvo—
Balsuojant už naują Pild- šalpa ligoje, tai ir viskas.” !r Anglijos generalinių sta- paprasta rusiška nuotaika;

-rvkn i-zvTvmnic+ai “in nnv bų reikalas. Alijantų kai’o tie patvs, tik jau senatvės
Jie sako teisybę. Hillma- vadovybė įuninasi kad ne paliesti veidai, ir tos pačios

nas ir jo įsakyti musų unijos tiktai Hitleris butų sumus- pražilusios ir nuplikusios
Tr.rybą. komunistai “in cor- 
;Oi e” balsavo už smetoni- 

ninkų “šleitą.” bet didžiu
mos sudaryti jiems nepavy
ko. Didžiumą gavo dabarti
niai Pild. Tarybos nariai. 
Kitaip buvo su delegatais— 
smetonininkams, su pagalba 
komunistu, pavyko du savo 
žmones išrinkti—Valaitį ir 
Mikalauską. Vėliau komu
nistu “Laisvė” labai džiūga
vo. kad laimėję smetoninin- 
kai. Ji kalba neva už demo- 
krratiia. bet remia diktatu-Kada klausimai ir atsaky

mai pasibaigė, d. E. Kinde- roįlaįininkus*

Bėda su musų kuopos na
riais. Kuopa turi apie 300 Į 
narių: jei visi susirinkimuo
se dalyvautų, nei komunis
tai ir nei smetonininkai šito
kių šposų neiškirstų. Kad ir 

. šiame susirinkime, buvo tik 
ištiko saujalė narių. Organizuo

vadai rūpinasi vienybe Dar- tas, bet kad ir musų karei-
bo Partijoje. Jis padėjo ko----------------------------—-—
munistams įsigalėti ir tą gybės. Vienose sekcijose, 
partiją faktinai suskaldė. O darbininkas jei ir uždirba, 
apie kriaučius—ko čia ra- tai kitos sekcijos darbinin- 
pintis? Pats Hillmanas juk kas turi skriaudos. Tai sena 
gauna didelę algą... Brooklyno kriaučių liga.

Pas lietuvių kriaučių kon- Kas ir kaip ją išgydys, nega- 
traktorius šiuo tarpu yra liu pasakyti.
darbų. Vieni dirba armijos Brooklyno Kriaučius.
darbą, antri civilinį. Bet vių gyvasčių kuo daugiausia 
kriaučių šapose nėra

galvos, kurios visur ir visada 
labai rūpinasi, kad kapita
listai neatidaro “antro fron
to” ir nepadeda Stalinui ap
galėti io frenta Hitlerį.

Pašalinis.

Laikraštis fra geriausia 
dovana, kurios jūsų draugas 
negalės užmiršti. Užrasyki- 

lv- butų sutaupyta. Tas. rodos, te jam “Keleivį.”

Susižeidė drg. Povilas 
Kriaučiukas.

a KELEIVIS“
Šiomis dienomis

nelaimė drg. Povilą Kriau- tiems smetonininkams ir ko 
čiuką, Lietuvių Darbininkų mUnistams todėl ir pavyko 
Draugijos centro sekretorių, du saviškiu išrinkti. Musiš-

_____ __ „ Savo darbe jis skaudžiai už- kiai verti skaudžios pritikos,

ir kokios yra jo prospektv- Pabaltijos' valstybių? Ar sigavo koją. Sužeidimas bu- rvkšciu. kad i tokius svar-

YRA GERA DOVANA MOTINOS DIENAI 
Užrašykit Ji Savo Mamytei

vos. Jis daug vilties savo reikėjo alijantų armijas ten 
kalboje sudėjo i prezidentą siųsti? Ne! Kaip tik susmu- 
Rooseveltą ir i Angliios vai- ko vakaną Europoje vokie- 
st.vbės vyrus, kad jie išves čių armijos. Pabalčio valsty- 
Atlanto čarterio principus bės susimobilizavo ir išgru- 
iki galo ir mažosios tautos do vokiečius lauk iš savo ša- 
gaus laisvę ir nepriklauso- liu. Ar kas gali užginčyti tą 
mybę. • faktą, kad ties Ryga latviai

Po d. J. -Tanuškio kalbos iškaršė vokiečiams kailį? Ar 
buvo klausimu ir “kritikos.” kas gali nuneigti tą faktą, 
Bet visiems “kritikams” ir kad po Šiauliais Lietuvos 
klausėjams buvo atsakyta savanoriai iškaršė kailį ber- 
mandagiai ir teisingai. Po mentininkams? Estonai pa- 
rrakalbų uždarymo apstojo darė tą patį. Jūsų manymas, 
brooklyniškius ir visi fra-: kad sumušus vokiečių armi- 
žioje nuotaikoje pasikalbę- ’as reikės raudonosios armi-
jo, paspaudė dešine ir išvy
ko i Patersoną, N. J.

jos pagalbos išgrūsti vokie
čius iš užimtų kraštų, yra

Newarko prakalbos išėjo klaidingas. Kaip tik vokie- 
neblogai. nors musų draugai čiams bus užduotas mirti- 
Gaubienė, H. Buri<e ir Ka- nas smūgis karo frontuose, 
zanauskas abejojo, ar pa- kaip tik susmuks vokiečių 
vyks tokiame darbymetyje militarinė galybė, susmuks 
sutraukti lietuvius į prakal- ir jų viešpatavimas užim-

vo gana pavojingas ir ligoni bius mitingus nesilanko, 
teko vežti į ligoninę, kur jo “Streikas" r-ie£New Yorko 
koją sucementavo. Ims ne
mažai laiko, kol jis pilnai 
pasveiks ir galės gryžti į sa
vo darbą.

Drg. Kriaučiukas yra fe- 
deralės valdžios tarnauto
jas, civilis tarnautojas.

Beje. pereitasis LDD su skaitomi ‘ delegatais” ir per 
važiavimas drg. Kriaučiuką kuri laiką Brooklyno smeto 
buvo išrinkęs brolišku atsto ririnkai savo nosis rietė ir 
vu į Lietuvių Socialistų Są- didžiavosi. Jiems rodėsi, 
jungos suvažiavima, įvykusį kad dabar i' “lietuvišką pa- 
pereitą sekmadienį. Aišku, šaulį” valdo.
jis negalėjo atvykti. Jo vie- Kadangi Xęw Yorko Lie
toje buvo paskirta ir šuva- tuvių Taryboje smetoniniu 
žiavime dalyvavo draugė B. kai neturi tokio “show,” ko- 
Spudienė. kio jie nori. tai po “seimo”

Linkiu drg. Kriaučiukui iie paskelbė savo rūšies 
greitai pasveikti. “streiką.” Pirmiausia “Vie-
Smetonininkų ir komunistų nvbė” ėmė daryt visokius 

bendras frontas. priekaištus, o paskui “va-
Balandžio 6 d. Amerikos dai” ir “vadukai” (narių

Lietuvių Tarybą. 
Ska.itvt.cjai jau žino, kad 

Nevv Yorke buvo smetoni- 
ninkų “seimas.” Žinoma, į 
tą “seimą" suvažiavo tik sa
ve atstovauia “veikėjai” ir 
naivus “svečiai.” Visi buvo

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 ji jai kaip dovaną 
I'otinos 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 
“Keleivį” apskritus metus. Tai bus jai maloni dovana.

“KELEIVIS”
Rroathcay, South Roston, Masu.

f
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—Alou, Maik!
—Labas, tėve!
—Sei. Maik, ar tu galė

tum parašyt gromatą pas 
Staliną?

—Kad aš rusiškai nemo
ku, tėve. Amerikos mokyk
lose tokios kalbos

liūs dalina. -Juk Smetona ir
gi dalindavo medalius, bet 
dalindavo tiktai savo patai
kūnams. o savo priešininkus 
i kalėjimus sodindavo.

—Tai tu rokuoji, kad Sta-

na.
ų." linas daro taip, kaip Smeto- neraok‘- na dandavo?

XT - , —Taip, tėve: diktatoriai-Nemarmai Malke gal. yi ; laik‘osi jios takti.
įasyt ir lietuviškai, o Padlec-, ,
kis galės išklumočyt Staii- _Hm Tu & mane
nui ant įasei .. ,: suglumijai. Aš mislindavau,

—Aš patarčiau tėvui kad Smetona dalino savo
keiptis tuo reikalu j Bimbą, medalius su čvsta sumlenija
Jis ištikimai Stalinui tamau- j o tu dabar sakai, kad jis bu

tai galės ir laišką jam pa-; vo pat lakudra. kaip irV£X

Sūnyčiai Pašalina Jų NuobodumąAirija-Išdavystės Ir Fana
tikų Neapykantos Šalis

IV. Nors visi airiai “republi
Tai buvo 1916 metais. Ve- konai” yra Anglijos prie- 

iykų pirmadienį. Dabartinėj šai, bet ir pas juos atsirado 
\ iri jos sostinėj Dubline įvy- skirtumų. Kada Vokietijoj 
ko sukilimas. Vienoj Dubli- prie valstybės vairo atsisto , 
no aikštėj sukilimo vadai Hitleris, tas sužavėjo ir ai- 
skaitė Airijos nepriklauso- riškus “republikonus.” Dalis 
mybės deklaraciją. jų pasidarė atviri fašistai.

Šito Įvykio anglai laukė ir Sufašistieji “republiko
nai” tiesiog dūko. Vieną 
1942 metų vasaros dieną į 
Dublino policijos stotį Rat- 

Toii žinia iššaukė daug ir minės atėjo baisiai sužalotas 
abejingų nuotaikų. Ėjo ka- žmogus ir prašė apsaugos, 
ras su kaizerio Vokietija; Visas buvo kiuvinas. veidas 
dauer Anglijos kareivių buvo sudaužytas, vienos akies vi
jau žuvę Europos mušiu lau- sai nematyti. Kojos ir Tan
kuose, o čia dar karas na- kos taip pat buvo sužeistos, 
muose, reikia malšinti ai- Žmogus pasisakė, kad jį tor- 
rius. turavo airiai “republiko-

Kad ir su tam tikromis nai.”
rezervacijomis, bet pažan- Tai buvo Stephen Hayes. 
gieji žmonės simpatizavo “republikonų armijos” šta- 
Airijai. Airių tauta, kaip ir bo vadas. Jis papasakojo to 
kiekviena tauta, nori spręsti kią istoriją:
savo likimą pati, nori būti Viskas prasidėjo 1939 me- 
nepriklausoma. Bet tai buvo tų pavasarį. Viename Rot- 
karo metas, ir anglams buvo terdamo viešbutyje ėjo kon- 
svarbu laimėti karą; jie ne- ferencija. Joje dalyvavo vo

kiški naciai ir airiški “re- 
publikcnai.” Kalbėta apie 
“republikonų*’ talką su na
ciais. Toie konferencijoje 
dalyvavo Sean Russell ir ki
ti. airiai “republikonai.” Ai- 

Airių tautoje šis įvykis rių kpvai prieš Angliją na- 
paliko gilių pėdsakų—dide- ciai prižadėjo duot pagai
lę neapykantą anglams ir bos. Airiai '‘republikonai*’ 
viskam.* kas angliška. Tuoj sutiko ir parsidavė naciams, 
po karo jau buvo aišku, kad Tuoj po to tas pats Dean 
anglai turės duoti amams Russen atvyko į Ameriką, 
koncesijų. Tas ir padalyta. kad saviškius informuoti 
Amja turi jau nepriklauso- jr simpatijos gauti. Rus 
mybę.. Tik protestoruskasis sejj jg miesto į miestą,
kutens hko su Anglija. Gal OVganįzuo<lamas simpati- 
įr jis šiandien butu dalis ne- kus. geje kaip tik tuo metu. 
priklausomos Airijos, jei ne kada Russell viešėjo Ameri- 
ta aplinkybė, kad ainai pro- koje. anglų pavilione, Ne\v 
testcnai ir skaitlingas ang.ų Yorko pasaulinėj parodoj, 
elementas siaurinėj Airijoj. kilo eksnliozija. Sakomu, 
bijojo airių katalikų fana- >=a= ±==
tizmo. Tas ir sulaikė nuo dė-

buvo pasiruošę. Pasiųsta ka
riuomenė ėmę vaikyti ir šau- 
dvt sukilėlius.

turėjo nei laiko nei noro tar
tis su airiais. Todėl airių su
kilimas buvo užgniaužtas. 
Vieni sukilimo vadai buvo 
sušaudyti, kiti nubausti ka
lėjimu.

šis vaizdelis parodo Amerikos karo transportą kaž-kur Pacifiko Vandenyne, kur nuobodu

mo pašalinimui jurininkai vežasi su savim šunyčių.

ĮVAIRENYBĖS.keršto šalis—šiame atvejyje 
republikoniškų fanatikų.

I)e Valeros vyriausybė 
taip pat žino, kad tie fana
tikai ir teroristai buvo apsė
dę net Šiaurės Airiją, kur 
randasi daug Amerikos ka
reivių. Aimijos vadai staiga 
patyrė, kad naciai gauna 
smulkių žinių apie Ameri
kos kareivių skaičių ir kitką.

Amerikos vyriausybė stvė
rėsi kontr-espionažo. Iš 
Amerikos buvo pasiųsti pa
tyrę sekliai, ir štai ką iie 
patyrė: Amerikos karo pa
slaptis išduoda airiški “rs- 
publikonai.” gavę civilinės 
tarnybos vietas šiaurės Ai
rijoje. Tie nacių bernai buvo 
atvykę iš Dublino Airijos. 
Pusšimtis tų šnipų buvo su
sekti ir pavaryti.

Taigi, visi musų suminėti 
faktai kalba prieš Airijos 
neitralumą. Nors* didžiuma 
Airijos gyventojų yra ramus 
žmonės, bet ten randasi la
bai agresyvi mažuma, kuriai 
jokia niekšybė nėra biauri. 
Ir kol Airijoj lieka nacių 
Vokietijos ir Japonijos at
stovybės. tol šitie gaivalai 
turi progos infoimuoti nacių 
Vokietijos šnipus, o pasta
rieji tas žinias perduoda 
Berlynui ir Tokijai.

Štai dėl ko Anglija užda
rė savo rubežius. ir štai dėl 
ko Jungtinių Valsti iu vy
riausybė patarė De Valeros 
vyriausybei išvyti laukan 
naciu ir japonų atstovus. 
Airija nepaklausė. Dėki to 
turės nukentėti ir nekalti 
Airijos gyventojai, ir už tai 
bus kalta De Valeros vyriau
sybė.

Airija laukia naujo Pat- 
ricko, kuris ja apvalytu nuo 
dvikojų gyvačių. Ar sulauks, 
ne musų reikalas. St.

IVashingtone randasi 
Smithsono Institutas. Jį įku- 
lė anglikonas James Smith 
son, kuris tam tikslui paau
kojo savo nuosavybę.

Truputis anglies esąs ge
ras stimuliantas augalams. 
Ja esą gerai patręšti laukus.

Californijos valstija duo
da du trečdaliu viso Ameri 
kes gyvsidabrio, kuri anglai 
vadina “mereury.”

Panama, tai indėnų kal
tos žodis. Jis reiškia “žuvin
gą vietą.”

Dviračiai pįnniausia atsi
rado Fiancuzijoj ir Vokieti
joj <1185 metais).

Empire State trobesys 
N'evv Yoike turi 1.248 pėdas 
aukščio.

Senovės kinų raštuose 
dažnai minimos bananos ir 
kaip jas auginti.

Europoje buvo laikai, ka Senovės kinų raštuose už- 
i'r.iversitetų profesorius tinkama tokia “naujiena:” 

užlaikydavo patys studen pirm septynių tūkstančių 
tai. metų. Kristui da negimus,

—----- musų žemė turėjusi septynis
Autoritetai sako, kad ak- milionus gyventojų. Tikėsit 

niens anglis turi daugiau ar ne...kad tai oūvo riusseii io seoŽinai.' kiti diktotoriai. 
Maike. tu gali

ką,
sau eiti kur 

tau reikia, o aš pamislvsiu. 
ar tas gali but teisybė.

spalvų negu laumės juosta...................... .... . . rų darbas, policijai ir nepa-
jimosi su įssilaisvinusia ka- vyko piktadarius surasti 
talikų Airija. Ėkspliozijos metu buvo už

Pietų Airija yra labiausiai muštas vienas policistas. 
katalikiška salis. taipgi dau- St hen H tem 
glausta atsilikusi nuo pro- ,ė- 1 r,ritarti/nors ir
greso Jei kur nors kunigas 'fanatiškas Anglijo
yra dvasios vadas, pd- priešas Jo 
mausia to žodžio prasme. įėbravima< sa 
toks jisai vra Airijoje. reikalingi'teroro aktai pas 

Ainai katalikai pne kiek- Hayes’a iššaukė reakciją, 
vienos progos persekiojo jjs pasipriešino sufašistėju- 
protestonus ir net tuos kata- pieins “renublikonams,” to- 
hkus. kurie pamiršdavo baž- ^^1 šie nutarė stvertis kers- 
nyčią lankyli. Tokius jie to. Jie pasigavo Haves’a ir 
pravardžiodavo ir tebepra- baisiai kankino. Budeliams 
vardžioja: “a protestant užsižiopsojus, Hayes gavo
PJg — protestoniška kiau- progos pabėgti. Tie budeliai 
lė. O tuo tarpu airis protes- buvo susitarę jį nugalabyti, 
tonas yra ir kulturingesnis ir Haves davė smulkmingų 
išteklingesnis. negu airis ka- pavinių anie “republikonų” 
tulikas. Švaros atžvilgiu ai- veikią jų be m a vimą nacių 
ns katalikas irgi toli atsili-i Vokietijai. Todėl yra ne tik 
kęs nuo airio protestono. Į juokinga, bet ir šlykštu, ka- 

Airijos “republikonų” jda De Valerą kalba apie Ai- 
...... . smurtas ėjo daug toliau. Jie rijos “griežtą neitraliteta.”

admmisti acijos ofisas. non persekiojo net saviškius, to-Į Jis žino, kad Airija yra di
sužinoti, kur ir kaip jie yra kius pat “republikonus!” dėlės išdavystės ir fanatiku 
gavę gazolino.

TRUMPOS ŽINIOS

lasyti.
—Tavo rodą no gut. Mai

ke.
—Kodėl?
—Pirmų pirmiausia to

dėl. kad aš neturiu dipluma- 
tiškų santikių su Bimba; o
paskui da ir todėl, kad jis i ŠVEDAI KONFISKAVO 
nelaba, gramotnas Ateime-! VOKIEČIŲ ŽEMĖLAPIUS
nu. kai jis Rumforde pas i ______
brikeli duona vežiodavo,! Iš Stokholmo pranešama,
taiiriicbų nesuskaitydavo. kad buvo konfis-
\ ėnau nuvažiavęs j VaIpa-|ku0Įa 25,000 vokiečiu karo
raižo škulę pramoko savo | žcmėIapi„ kurj 
paraidę pasirašyti, ale gra-- |;e]ju buvo gabenami vokie
natikos vistiek neišmoko. 
Aš. Maike, nelabai ant drai
ko mokytas, tai apie tokį 
biznį negaliu daug pasakyt, 
ale mano frentas zakristijo
nas visada juokiasi iš Bim- 
1 os raštų. Sako. rašydamas 
savo kazioną gazietą. Bim
I a p? adeda sakinius iš atbu-i

šmugelio

čių armijai Norvegijoj.

Nevažiuokit i 
turėsit bi

Floridą,
:dos.

Kainų administracijos 
=as pradėio tyrinėti automo 
bilistus, kurie pereitą žiemą 
darė “tripus” į Floridą. Bos-

ofi-

’o r alo. lyg ir žydas. Kur tone yra kamantinėjami net 
žodį reikia dėt ant pat pra- 36 automobilistai. Kainų 
ežios, tai Bimba parašo ant
pat galo. Taigi tokio piso- 
riaus gromatos Stalinas ga
lėtų visai nepaisyt. Sakytų, 
negramotno žmogaus rašy
ta.

—Bet ar tėvas žinai, kad 
ir Stalinas nelabai mokytas?

—Jes, Maike, aš žinau, 
kad jis buvo iš kunigų semi
narijos išmestas, ale vis jau 
klieriku buvęs negali but vi
siškai durnas. Vis tik jau ži
no. kur reikia pastatyt toč- 
k.ą. O Bimba nelabai žino.

—Na, bet kokiais reika
lais tėvas norėtum Stalinui 
rašyti ?

—Medalių reikalais, Mai
ke.

—Kokių medalių?
—Juk tu turbut skaitei* 

gazictos'n kad visiems lietu- 
vinms Žalnieriams Stalinas 
davė po medalį. Taigi aš no
riu jam priminti, kad ir ma
nęs neužmirštu.

—Bet tu. tėve, ne bolševi
kas.

—Ale a5 lietuvis.

SkieiežD. anti-semitiškus 
lapelius.

Bostone ir apylinkėse pa
sklido daug anti-semitiškų 
’apelių. Gera dalis tų lape- 
’iu buvo išmėtyti biznio į- 
Jaigose ir siuntinėti per paš
tą.

Laoe’ių autoriai ir jų pla
tintojai nežinomi.

Naciai belaisviai 
mišką.

kerta

Naujosios Anglijos miš
kuose iau dirba geras skai
čius naciu karo belaisvių. 
Belaisviai gauna musų vy
riausybės nustatytas algas, 
darbe juos saugo kareiviai.

Nubaudė merginos už
puoliką.

Dedhamo teisme buvo nu
baustas Wendell Foster, 

štai šas jaunas palaidūnas, kuris už-
vyčiu vaisko generolas. puolė ir išgėdino mergaitę.

—Tokius, tėve, Stalinas į Tis gavo dešimti metų kalė 
Sibyrą siunčia, bet ne meda jimo,

“armijos” narių 
naciais ir be

Subombarduotas Šveicaru Miestas

Čia matosi Schaffhauaeno miestas neitralėj Šveicarijoj, ku
rį aną naktį Amerikos orlaiviai subombardavo, manydami 
kad tai vokiečiu vieta.

Kas Mums Rašoma
Šuo ir katė—reti draugai.

Karta mažas juodas šu
niukas išsivijo iš užtvaro ka
tę. Katė pasileido gatve, o 
šuniukas paskui, ir kur bu
vęs nebuvęs, pasirodė dide
lis margas šuo. Pasivijęs 
iųodaji surūką. margis ji 
parbloškė ant gatvės. Tuo
met sustojo ir katė. Ji atsi- 
giyžo ir žiuri.

Mažasis šuniukas, ma
tyt. nesuprato didžiojo šuns 
tikslų. Jis greit atsikėlė, pa
sipurtė ir vėl pasileido vyli 
kate. Didysis šuo keliais 
šuoliais užbėgo jam už akių 
ir mažajį sustabdė.

Ir taip per kuri laiką di
dysis ir mažasis šunys sto
vėjo prieš vienas kita. Tuo 
tai nu katė p i -įsiaušė, išnirę 
uoderrą ii u^adė’n artintis 
pne sunu. Matvt. ji norėjo 
paieiksti maža’am šunvčiui 
savo “protestą,” bet tuo tav- 
pu atbėgo automobilis n vi

i ai p
žirgis 
skristi i 
Skrenda tuo pat 
abu galu.

Operuoti vieną keturių 
vadinamas lauma n.otoių lėktuvą valdžiai kai-
(dragon-fly) gali nuoia po §104.70 kas va

pi leki ir
gan 1 , 

atgal, iandą.
greičiu i

I

Aliejaus versmėmis Jung
tinėse Valstijose tuitingiau- 
sies v a Texas, Oklahoma i'. 
Californija.

Pirmasis Amerikos strusų 
irkis buvo Įkurtas 1886 me
tais Californijos valstijoje.

Užrašai parodo, kad Švei
carijos kainuose avys apneš 
tos sniegu išbūva gyvos net 
po kelias savaites.

Aiskrvmui daryti mašina *•
Fiadusi motelis vardu Nan- 
cy Johnson. Ji gyveno Phi- 
l. dc’phijoj: jos gauto pa
tento numei is yra 3254.

sus juos išvaikė. Mažasis šu
niukas nubėgo
liais, o didysis šuo 
kartu su kate.

Pietų Amerikos upė Ori- 
noco įdomi tuo, kad jon įte
ka apie 500 mažesniu upe
lių.

Taj Mahal afitkapis, kuris 
įandasi Indijoj, neturi sau 
lygaus visame pasaulyje. Jis 
statytas iš geriausių medžia
gų ir išpuoštas brangakme
niais.

Lietuvis savo bažnyčioj 
nusiima kepurę, o arabas sa
vo mečetėje nusiima kurpes.

avais ke- Egipto dykumas aplanko 
nuėjo lietus tik kartą į kelis metus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metu 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 

caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 

tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu

cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 

suota iš po caro va!dži s ir kaip ji buvo ap

skelbta respublika. Pn lėtas didelis spalvuo

ta- zerrdapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 

b žius i;- kaip šalis yra padalyta j apskriėius. 

lai yra vienatinė kny; a, kuri parodo, kaip 

gimė Lietuvos Respub: ka ir kaip ji išrodo, 

čia teipa visi svarbesni dokumentai: Steigia

ma ;<» Seimo nutarimai, ‘aikos sutartis su bol- 

-ev ih/s. sutartis su la* iais, aprašymas visu 

mušiu su lenkais ir tt. Vra tai ne knyga, bet 

tiesiog žibintuvas, kur s apšviečia visą Lie

tuva iš lauko ir iš vidaus.

Kaina............................................................................................................................................................$1.00

Drūtai? audeklo apdarais .................  $1.25
KELEIVIS

25.'! Bieadvvav, So. Boston. Mass.
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Penktas Puslapis sa BOSTON. No- 16. Balandžio 19 di, 1944 m.

Stalino /Agento Pasaka
Stalino agentas pi šo lietu- gabeno Lietuvos gyventojų 

viams sovietišką “rojų.” mrntą ir maistą! Kai vėliau 
Chicagos lietuviški kvis- į Lietuvą atėjo naciai, jie

lingai buvo surengę prakal- pasiėmė bolševikų įsteigtus rj tabako ir kitu dovanė’iu.
1 as ii "vyriausiu kalbėtoju” ‘‘sovchozus” kaip karo gro-, ?,'uns tai buvo tikros Ve-
buvo pakvietę tūlą Povilą bį. Taigi, nacių viešpatavi- iyįcs. peie, patiekė ir muzi- 
Rotomski is Xe\v Yorko. Jis mas via tąsa bolševikų vieš- kos. ?rus linksmino net tre- 
csąs sovietų konsulato "pi patavimo. Meška su lokiu į^tą valandų. Be to, įos ape- 
šorius.” abudu tokiu. ' jo tuos ligonius, kurie nega-

Piuk-.uoos Įvyko Chicagos Bet apie tuos dalykus tas 'j^lo lovų apleisti ir kartu su 
Lietuviu Auditorijoj. Sugu- Sta’ino agentas Rotomskis visais dalyvauti.
žėjo visi komunistai ir jii nei žodžio nesakė. Jisai tik Labai dėkojam vieneto

įlietus ir dovanų. Jos pavai-' Ar jus tikėsite ar ne, kad MĖSA IR SVIESTAS GEN-; 
šino mus gražiais margu- randasi lengvatikių, kurie DA SANDĖLIUOSE, 
čiais, lietuviška košeliena, jau nunešė po dešimkę ir da Spauda skelbia, kad Gau
su, iais ir kava.. Taipgi ga- neša. Ir prieš šią apgavystę gybė mėsos ir sviesto genda 
von.e visokių skanumynų— vietos laikraščiai nekovoja, sandėliuose, nes valdžia ne 
pyragai, ių ir kitko. O prie- bet da 1 emia. ragina žmones duoda žmonėms gana "į Glu
dais m’ ms davė dar po dole- kad klausytųsi jų. tų” tiems produktams iš

pirkti.

Amerikiečiu Laidotuvės Italijoj

Li tuvi’1 ir lenkų apgyven
tose kuoruose ant lotų yra 
išstatvti sąrašai, kurie pasa
ko, kiek j' tenai yra išėjusių 
v% ra. Tame nieko blogo. Ta- 
čiaus tie sąrašai neturės 
reikšmės, eigų iie nebus 

” Už

GEROS KNYGOS MOTI
NOS DIENOS DOVA

NOMS.

nasvertmti. pasven-

ir rucbodžiai. T' t komoms- cmr*i viską, kad atgauti “vi- prCg; 
tiška paranra iuk vertina ne s?s lietuviškas sritis.” 
ta. kain iai dalykai yra aiš- Bet kada bolševiku Rusi 
kinami. bet ta. * kas aiškina, i-1 prijungė prie Lietuvos 
Bi?e Rotomskis, bile Stalino Vilnių, tai pasiėmė visą Lie- 
lekaivs tai to ir užtenka, tuvą!
Komunistiškas svietelis jam Potomskio lupomis kalbė- 
ploja ir jau “viską žino.” jo rusas poselenščikas, pra- 

' * , . , - • - - mokęs lietuvių kalbos, bet
Rotomskis, kaip l! \bsl visuomet bernaująs bolševi- 

komumstai, daug plepėjo režįmuį Tas režimas ji 
apie savo patriotizmą. Tas iakjna tam režimui jis ir 
patriotizmas vra naujas jų sųa}jja Rotomskiui, kalbant 
ai k h u Kas — sakyčiau tiki a- jQ patjes žodžiais, Lietuva 
sis Trojos Arklys. Kada Lie- “miela tėviškė” tik tada, 
tuvos išdavikas kalba apie Rai ~ „ Kito.
—’ savo tėvų kraštui,^ Rja Lietuva jam yra tik

? pi p jo giedresni rytojų, “paškustvų” Lietuva. Tas ir
nba, <ml, iam tikę- ka(J Lietu.

V elykų
ibėsi mus aplankyti Jeigu kunigui ajieina ša- 

;r v?Vr ? l itą su mumis lies ginimas ir kareivių pa- 
ualcist'. T uo's vargšams ori-^imas. kodėl jis nepy
tai vra reta džiaugsmo va- ?v°^t?ra i- ^nesako savo 
’anda. La karta jums, gera- i-plbos už dvką? Ne, jie nau
dai iai ir geradarės, nuošir- deja raketą kur tik turi pro- 
dus musų ačiū. gą.

Jonas Rusteika. Kad tokis raketas tarp lie
tuviu co-vuoia. tai kalti mu-

Specialiai nupiginta k tina.
“Keleivis” turi daug kny

gų, iš kurių parinkom tris 
kunisras gauna $25. kaip tinkamiausias Motinos 

bever- Dienos dovanoms, būtent: 
Sveikata,
Sielos Balsai ir 
Žemaitės Raštai Karo 

Metu.
Sveikata yra para5vta Dr.

A. L. Graičiuno. Joję telpa 
daug naudingų nurodymų 
apie sveikatos užlaikymą, 
apie maisto paruošimi, apie 
namų higijėną ir tt. Gausiai 
iliustruota, puiki roniera ir 
labai gražus apdarai. Tech-

Ši nuotrauka parodo kritusiu Amerikos jurininkų laidotuves 
Italijoj.

CH1CAGO, ILL.
“Velnių kupčiai” išnyko, 
bet jų vietą užėmė nauji 

raketieriai.

....... , . , , nikos žvilgsniu., gražesnes
sų politikieriai, vadai, kad knvgos lietuviu kalboje tur- 
nepasmerkia tokio smuge- but nėra. Kaina $2.50, bet 
J10- Motinos Dienos proga ati-

Kuomet progresyviai nie- duosim už $2.00. 
ko neveikia, tai komunistai, . _ . . . ~Sielos Balsai—tai Sme.'s-

JUGOSLAVIJOJ BADAS.

‘meile
:pie ib .
tai tik žiopliai gali jam tikė
ti. Lietuvio bėda šiandien ir 
yra tame, kad jis neturi pa 
sirinkimo. Jis nenori bolše- Rotomskio prakalba tik 
viku diktatūros, bet—Lietu- pas komunistus ir jų bend
ra šiandien yra no barba- lakeleivius iššaukė kažin 
ra nacių letena. Tų pat na- kokio “styrupo.” Chicagos 
ciu. ku. ie I ietuvai išplėšė lietuviai ir jų organizacijos 
Klaipėdos kraštą. Aišku, tuo nesijaudina. Jie stojo ir

vai yra kvislingo “meilė.”

3o metai atgal n daugiau, buitininkai dirba Mielos Kaišai—rai šmeiš
įvairaus plaUKO apgavikai n. OUltinmKai ailDa - naražvta dainų ir e’
Chirap-oip nardavinėio lene-- išsijuosę ir tun geras pasek- jonaus palakta damų n .. Chicagoje pat davinėjo leng meį neĮ žm0 vis liti knrea. tame, erazia

da netrūksta.
Sena Lietuvaitė.

vatikiams “nematomas ke 
pures,” kurias užsidėjus ant 
galvos niekas tavęs nema
tys; pardavinėjo divonus, 
ant kurių atsisėdęs galėsi 
perlėkti jūres ir parvykti Į 
Lietuvą; pardavinėjo žva
kes, kurias užsidegęs galė-

NASHUA, N. H. 
Mirė Juozas Aliukonis.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Bridgeport, Conn. — Už- 

pereitą sąvaitę čia buvo 
šiuipus atsitikimas. Kaž- 

lių knyga, taipgi gražiai koks žmogus užpuolė mote- 
iliustruota ir dailiai atspaus- ’Ė kuri dirbo gazolino pils- ūmios pagalbos Jugoslavijos 
dinta. Drūčiai apdaryta, tytuvėj, ir žiauriai užkapojo žmonėms. Sako, jie neturi 
kainuoja $1.25, bet Motinos j? mirtin. Visas kruvinas ji- nei drapanų, nei maisto. 
Dienai atiduosim Ivgiai už sa* p°ko j automobili ir lei- ----------------------------------

Jugoslavų partizanų atsto
vybė Italijoj kreipėsi Į ali
jantų vadovybę prašydama

$1.00.
Žemaitės Rištai Kiro

Balandžio 10 d. čia mirė Metu—tai pagarsėjusios mu- 
jai velnią prisivilioti, kad J««as Aliukonis. .52 metu
tau neštų pinigus; pardavi- amžiaus lietuvis, išgyvenęs tojo karo nu but niekas ki- 

Jietuvis iš tolo purtosi nacių stoja tik už nepriklausomą‘nėjo “meilės lašus.” kuriu šiame mieste 33 metus. Ve- tas, nepataisytų taip gyvu 
diktatūros. Bet besipurtvda- ir demokratinę Lietuvą—[pagalba galėjai prisivilioti Uionis palaidotas 12 balan- nušviest1 Lietuvos žmonių 
mas iis užmiršta tai, kad lie- tokią, kurioje patys Lietu- ! merginą ar pavilioti moterį džio. Nashua lietuvių laisvo- , ?ASrn3,
tuviški komunistai buvo pir- ves gyventojai apie savo li- nuo vedusio vyro be jokio kapinėse. La’dotuvių (lie- xai y \er .ą. uomet ra
mieji, kurie agitavo už Kiai- kimą spręstų ir savo rytoju- [ trubelio. Ir kas čia surašys ną lijo lietus, todėl į kapines ?ai pradėjo imti jų tėvus į 
pėdos krašto atskyrimą nuo mi rūpintųsi. Rotomskio ir visokius stebuklus, kurių pa- važiavo 'neperdaugiausia ūgių, atiminėti gyvuliu 
Lietuvos. Jie džiaugėsi, kai jo sėbrų peršama “tarybi-1 galba galėjai tapti mokytas žmonių. maistą ir kitokius
Hitlerio gaujos užėmė Kiai- nė” Lietuva butų tik vergu, ir turtingas. " Lietuvoje velionis buvo Knyga .
pėdos kraštą. tik baudžiauninkų Lietuva, i Taigi tas buvo 35 metai kilęs iš Žūklių kaimo. Onuš- ‘formato. meniskai padarvta, irgion,

Buvo ne tik juokinga, bet komunistų lapelis tam atgal, ir mes stebimės, į kio parapijos, Trakų apskri- 25^°S °
ir šivkstu kiausvtis Rotoms- Vilnis ’ dabar džiūgauja; kad buvo tokiu naiviu žmo- C1°- Ąmenkoje^liko du bro- nai atiduosim uz 25c. 
kio * kada jis kalbėjo apie -1OS skaitytojai komunistai nių. kurie pirko tuos buitus.Hiab Kipras ir viaaas: aou- Prašom užsakymus siųsti 
“tarybini išganymą” Lietu- taiP Pat- Vienas jų anądien Tačiau 1944 musų Viešpa- du tun pofarmąnetoli Hud- šiuo adresu:
vai Girdi naciu Vokietija ir man Pasakė: “Girdėjai Ro- ties metais, radijo gadvnėje, son. N. H. Turėjo ir seserų “Keleivis,”
bajoru Lenkija skriaudė tornskjo prakalbą? Gerai Chicagoje buitininkų ir bur-; Viktoriią Putienę, kuriį gy-Į 636 Broadway, 

i. iv=. - - ’ ~J 'tų pirkėjų yra tiek pat, kiek veno W. Lvnne ir mirė 1943
jų buvo 35 metai atgal. i metais, palikdama du sunu-

atiminėti
daiktus, 

iliustruota, didelio

dosi bėgti. Už dviejų blokų Palangos Trejos Devynerios 
jis atsimušė i kita automobi-V • * • -- Tas au^aums sutaisymas, ~usiae-Ir ir pats užsimušė. \ eliau Kr>naį iš šaknelių, lapų, žiedu,
paaiškėjo, kad jis yra UŽka-isėklų ir žolių. Veikia į kūno orga- 

.-i * T. nus taip kad pavartojus tuia laikąpotOS moteriškes vyras. Jis žmog-us pauna naujų jėjrų ir enerjri- 
vadinosi Beckwith. Jis ture- j''8- Kiekvienas kas nori t.uti Visada

JO kaz-kokl ginčą SU sa\ O geriausias vaistas nuo dispepsijos, 
žmona ir nutarė ją nužudyti, vidurių užkietėjimo, nerviškumo, sto- 

* " kos apetito, širdies pykimo, išpūtimo,
pilvo sugedimo, neuralgijos, reuma- 

$v. Jono Evangelijl. tizmo, kosulio, gerklės skaudėjimo, 
karščiavimo, krupo, biogo ūpo, bend

Ir daug kitu geru skaitymų ro nesilpimo, inkstų ir kepenų ligos, 
veltui, už prišiuntiną antrašo. • Kaina su Gauna-
Rašykit: H. Miller, 1816 Wett-

Chicago 13, III. (19)

ma pas:
FLORAL HERB CO.. Ilept, .». 

i Bov 305 (13) CLINTON, 1ND.

Lietuva, bet ne taip bus ra- ką^bėjo. nes jis sake. kad 
sams ja užėmus. Lietuva pa- kaetvya turės ir savo kanuo- 
tansianti ir “laisva” ir “ne- h1.^ ir atstovybes. Ko dau- 
T)ri klausom a tarybinių tau- mums reikia? ’

So. Boston. Mass.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

1

Bet tas komunistas nesi- nigus iš lengvatikių.

Šių dienu burtininkai iau Juozą ir Alfonsą, kurie da- Pigiai Parsiduoda Karma, 
su radijo pagalba renka pi- °ar tarnauja ginkluotos A-

nierikos pajėgoje.tu šeimoje.” Jai esanti už- . . . ,
tikrinta* teisė turėti “savo skubino važiuoti j Lietuvą, Vienas radio skelbėjas, Velioni Juozą Aliukoni 
tautine armiją,” savo “atsto- kai ią buvo okupavę raudo- lietuvis, paskelbė per radi- pažinojo daug žmonių. Jisai 
vybes” kitose valstybėse_ nieji smurtininkai. Veikiau- ią, kad motinos, kurios nori '
taip be ualo ir krašto, tik lai- sia P® "ey?ži.uot}i P® Ra- kad jų sūnus nežūtų karo 
mė ir laimė ro’ Jei bolševikai da kartą lauke, kad iie pasekmingai

O ka io giriama bolševiku ok?>P“<? Lietuvą. Jis dirbs kariautu, lai suneša pas jį 
Rusija iau yra Lietuvai pa^ Er?e..k7au.cn» susir!et«s- kalP fkaplenus ir rąžančius, o ji 
dariusi? Apie tai nei žodžio iki šiol. ir nenorės

sirgo du metu. Lietuvoje yra 
jo brolis Petras ir sesuo Ju
zė. S. Chaikowskis.

. .. , , . Sandėlis Knygų Ir Žoliųmatyti sai pasius tas brostvas karei- Kantičkos, Giesmių Knyga .. $2.00

Rotoksmis nesakė, kad is 
Lietuvos buvo išgabenti 
tūkstančiai lietuviu, ju tar
pe net seneliai ir kūdikiai. 
Tie lietuviai buvo ištremti į 
tolimo Sibyro dykumas, kur 
daugelis iau išmirė badu. ar 
užkamucti

rojaus.
K. L. Lietuvis.

OAK FOREST, ILL.

viams. ir kareiviai busią ap- Kapitonas Fogelis, apysaka
sautotl nuo visokių nelai- Anie Danri. Saule ir žvaigždes I V
miu. Da to negana. Tasai Pasakojimai ...............

, u-• .~i _ Duktė Manu. graži apysakaradijo skelbėjas pareiškė, Duktė Gyvena Pustynėje ..........
kad motinos ir tėvai duotu Rurykla ir Burtininkas . .....- i j- i i • ® Lengvas Būnąs Išmokti Anglistam po desimti dolerių, O kos Kalbos .............................. 35c

Išmokti Gražiai
15c

. 40c 
. 15c

25c
25c
25cSenelių padėka Chicagos 

moterims.
... Mes, šios įstaigos lietu .......... ... . ........................

sunkaus kon- viai Įnamiai, norim pareikš- tai usa1 įskelsiąs didelę puo-: sveikata Ligoniams, knygelė ap 
cent arijos stovvklu darbo, ti musu dėkingumą Chica- tą jiems. EuTtakijušas^ gražus apskaity-
Ir už ka? Kuo tie lietuviai gos Lietuvių Moterų Raudo- ------ •---------------------------- laikų’ 1Ž8J)US1' 35c
buvo nusikaltę? rojo Krvžiaus vienetui, jo PAIIFSKOIIMAI Erodas Boba ir Duktė' Malio-

Rotomskis taib nat užtv- pirmininkei Sophie Barčus

kaip kareiviai sugrįš namo, Xa^|vtiBu<ia?
25c

Farma gerai Įtaisyta. 259 akrų že
mės, ir žemė lygi, be akmenų ir be i kalnu, viskas gerai auga. yra ežeras, 

I didelės banės ir 11 kambarių namas, 
] tik gyvenk ir norėk. Sveiki žmonės 
gali pasidaryti gerą gyvenimą. Aš 
sergu ir mano pati serga, dirbti nega
lim, todėl parduodam už pusę kai
nos su visais gyvuliais įr mašinonrs. 

Stanley Skabicki, (lf»)
R. D. Nr. 1. Honcsdale, Pa.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo 
Taipgi turiu Galingą Gydymo ?!•> t 
nuo Reumatizmo. Kurio turite 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu ger> 

i patarimą ir busit i. •
PET. LAMSARGIENB 

į 1214 S. Water St, Philadelphia. P*

-t- • > *

Sencvėv Lietuvių ŽinyČii

• • .* - ■ •-s««--

i

PAJIESKOJIMAI _
Praloto Olšausko Darbai ir Nuo

pelnas, su paveikslais .......... 2f)c
to ai” iš Lietuvos kurioš padarė velykini vizi- Pilionos kaimo, Pakuonio parapijos, Kantičkos Apie Rėplos Kančias 15c

i •  Suvalkų krašto. Jie patys arba kas Lietuviška Virėja su 450 visokių
iabliA j mašinas, is- tą mums. Gavome skanius juos žino, malonės pranešti man jų receptų, kepiniui, virimuui, ke-

adresus. (17) navimui ir tt.............................. 1.00
Jurgis čepulionis. Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c

130 Bellevue avė., Montcllo, Mass. Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
_____________________________________ Sapmj Knyga su Paveikslais,

Pajieškau brolio Liudviko Palu- aPdaryta SJ-25
binsko; jis kilęs iš Anykščių vals- Kapitonas \elnias. 400 pusi. .. $1.25

Įėjo ir kita fakta. Raudonie- ir visoms vieneto narėms. jr ^įt1ejX P^u^n^itVii^s%aUiš
ji “laisvi 
išvežė

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglu kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 
I't'niai cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbių žinių iš p:rmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabalti.

I it’.nanfan Bulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- 
n:< kratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Fi’’l teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso 
Pabalčio. Metinė prenumerata—$3.00-
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Už-iniobėj o $100.00 ar da”giau, bus laikomi prenumera
ta iais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Apie juos kas kart bus skelbi; ma spaudoje.
čekius ar Money Order.- prr.šoma adresuoti: Lithuanian 
Bul’etcn. 73 Wesi 101-th Street, New York. N. Y.

čiaus. Kurklių parapijos. Maigių kaf- Istor,Ja Seno ir Naujo įstatymo
mo. Mano vyras mirė, o vaikus paė- , su paveikslais ...........................
mė armijon: aš palikau viena. Pra- i Pupl. .... $l.o0
sau jo paties ar kas apie jį žino pra- Orakulas \i.-ok-j I??*!1*
nešti man šiuo adresu: (19) 2?’ IFO,?1?, Nu^el,rau’ Delna‘

Saliomėja Matulionis zmyste, -11. uu>................
31 W. 12th st., Linden, N. J. P,1"A G*°?ra',ja- SU Pave,kslal%

412 pusi................ . ................. $3.00
APSIVEDIMAI ^slk^ ri“Us’..?raž.i.a'>y;

Pajieškau apsivedimui draugo nuo 1 Kabalas, Zobovcs Knygutė ....
50 iki 55 metų amžiaus, kuris nevar- ŽOI.U ARBATOS:
toja svaigalų ir gali duoti moteriai Bailių Arbata arba Mostis po
gera gyvenimų. Aš esu laisva, graži Nuo Kosulio. Dusulio .......................
ir draugiška, myliu ramų gyvenimą. Nervų ir nuo Nutukimo, po .... 
Atsakymą duosiu tik tam. kuris para- Inkstų Kraujo Valytojas, po
šys viską apie save ir prisius stamnų Nuo Kosulio. Ibis ;lio ...........
ats aky
prašau

Mrs. Grigienė.
P. O. Gen. r»el., Brooklyn, N, Y,

25c
15c

85c
60c
85c
60c
firte

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDLR’S 
CASTILE OLIVE CH 
SHAMPOO
padarytas iš tikro
jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna 
oleiskanas ir Viso
rius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
>dą. 5<‘c. už bonką

ALEXANDER’S HALU 
REFRESHING TONIC į

• Aliejų ir Odą Gydančių Vaisių J
{ Mišinys. Pažymėtina gyduo'.į dėl , 
{ niauku šaknims ir Odos gydymui i 
t 50 centų už bonką. •
{ Pasižymi savo gerumu. Pr 
I no- Pąfta j visas dali
• vienytų Valstijų.
• 
i

i

I»un- į 
t

oALEXANDER’S
414 W. BRO\DW.\Y

SOUTH BOSTON, MASS

Sveikata—Bran gi au ris 
Turtas.

------ r ,------ , SVEIKATA LIGONIAMS
mui. Girtuoklių ir ant juoko vyriškumo Pataisymui 85c »>_ «• • . c

i nerašinėti. (lo) Vidurių Liuosuotojas ................... 60c rBmokins but sveikais.
VT JL TgVų^VTVMIl o t* nvavrt ėt 1 tll L- u a a a . ..Išvarymui

šlapinti lovoj, po

1 patingai dabartinė* krikščiony bės gadyr ųe kiekviena* turėt* 
perskaityt, ne* tik tada ga-ea aiškiai ai prasti Dievo buvimą.

Knyra didelio formato, tur 271 puriapj. Kaina p-ipieros apdarais 
—1 •’*»; audimo apd.—$1.26. P:n.gus gakrra siųsti onpierirį dolerį 
arba “Monev Orderi**. Adre» i-»u aekančuti:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Karas E

Nuo 16 iki 18 metų ir daugiau Ame
rikos lietuvė, svorio apie 135 svarų ar 
daugiau, sentimentališka ir sveika, 
mylinti sau šeimynišką . gyvenimą. 
Meldžiu rašyt: ir savo paveikslą pri
siųsti. Iš Kanados ir Californijos ne
rašykit. Taipgi nerašykit vyrai ir tos 
moterys, kurios turi daug vyrų.

J. B. L, Box 1, (18)
15 Ten E.vfk st, Brooklyn, N. Y.

Nuo užsisenėj 
Hav Fever

Nuo nemalor .

ikmenėlių, kad ne- 
o .........
kataro,

kvapo

60c

85c
85c

Nuo sunign , r 'vo (heartbum) 85c 
Nuo romati'ku ausgėlių 
Tre jan) a. stambios šaknys
Nuo Cukrini - Ligos .....................
Nuo Sutukimu Žolės ...................

Visokios Z. < yra pakeliuose
nurodymais, k: n ias vartoti. 

m ži k \rris.
335 Dean IM ^įieueerport, N.

6rtc
60c
85c
85c
su

<->
Y.

Gydymas visokių ligų Šaknimis 
Augmeni ais, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje teina 311 vardą 
visokių augalų Ijeiuvtskai. angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai knkia? 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti 
Kanados doleris dabar til 80 centu.» 
Kaina su prisiuntimu $1.00. pinigus 
geriausia siųst, Money Ord.-riu, artu 
IHipierinj dolerį laiške. Adres**- 

PAFI. MIKAI.MSKVS
110 Athens Street.

SO. BOSTON, MASS

uropoje
Jei norile žinoti apie karą ir kitus pasauli* 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas**.
“Naujienos" yra pirmas ir didžiausias Uetuvhi 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas* iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoj* (Uimant Chi« 
cagą), $6.00. Chicagoje lr Europoj*—SiUXk 
Money OrderJ ar čekj siųskit*!

“NAUJIENOS"
1729 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
ffvipaifrtimui kopiją pajutima

«



No. 10. Balandžio 19 d^ 1944 m Šeštas Puslapis

moterims Pasiskaityt
A » JL *« ottvdttt TUiDirnAl SKYRIŲ TVARKO 

M. M1CHJSLSONIENĖ. "I

Vyras-Silpnoji Lytis4
Poetas Vienuožinskis pa-, Pas vyrus, mažiau gajumo, 

rašė toki eilėrašti:
“Kad noriu, verkiu; k 

noriu, dainuoju— įveda lygiagrečią kovą už|
“Nuo sunkių vargelių ne- būvi, ten visados laimi mc-j 

pasiliuosuoju...” teriška lytis. Kai dvynukams
Man regis, taip atsitinka —berniukui ir mergaitei — 

ir su vyrais. Jie gali verkti ’r tenka kovoti su mirčia. vi 
gali dainuoti — nuo savo suomet išlieka mergaitė, o; 
likimo jiems nepasiliuosuo- berniukas miršta. Žinoma,' 
ti! lesti ir išimčių, bet jos yra

Tegul jie neriečia nosių ir tik retos išimtys, 
pasiklauso; aš noriu kalbė.iį Tjek apje jaunystę. imki.'

me suaugusius. Pas 35 ir 4-51

i Žurnalas "Hygeia” duoda 
toki pavyzdi: kur dvi lytys

apie vyrams nemalonų dab 
ką. Vyrai yra silpnoji lytis! 
Gal reikia Įrodymų? Štai 
jie: Amerikoje leidžiama', 
žurnalas “Hygeia’’ šių met į 
vasario laidoje davė ilg ». 
straipsni, kur tarp kitko'

metų amžiaus vyrus mirtin
gumas vra didesnis, negu 
pas moteris. Išimtis galima 
daryti vien gimdymų atsiti
kime. Bet užtai džiova ir 
plaučių Įdegimu serga dau-

skaitome: . . giau vyrų. negu moterų.Galima netikėt teoriniam " * *
išvedžiojimams, galima kr*- Tik vėžio liga serga di
tikuoti ir skaitlines, jei šie: dėsnis skaičius moterų, ne-

Augančioms Mergaitėms Suknelės Su Kvoldais

Jaunoms mergaitėms patartina siūti sukneles su kvoldais, 

pavyzdžiai, kad butų vietos augimui.

;rys

yra nepilnos ir sudarkytom gu vyrų. Bet ir čia reikia da- 
Bet atsargiai surinkta . į ryti išimtis. Pas moteris vė-
skaitlines negalima paneigti žys daugiausia atsiranda ’rų. Vedusieji ilgiau gyvenu, i —Taip, aš žinau; tuma 
ir jas savaip pakeisti. Vie - krūtyse ir lyties organuose, negu singeliai. ' 
nas yra vienas, o ne du: du kitur — retas atsitikimas., Tai ve, ką sako faktai.

nai
jų

kad aš labai branginu 
nuomonę, visuomenės

KOKIOS BUVO VELY
KOS.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, 
ristika ir kitos. Visos gero*,

Beletristika, Poezija, Jumo- 
visos Įdomios ir naudingos.

AK BUVO 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
lą- sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
ka.pgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
l enus dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu
liu.- prastoj savo arkoj sutalointi? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemį apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
/a - i. atsirasti po tvano j uodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- 
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
a:-akyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Kny-a be galo įdomi. Kas žodis—tai 
•'aktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 

i mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. . 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- 
trą. iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
dr.tig pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny- 

‘ ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvir.inkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi-

VISUOTINAS

Didžiumai Stirnų VelvkOS sais teismo rekordais ir liudininkų
nėra vienas ir nėra trys. į Tuo tarpu pas vyrus yra ne- Juos yra surinkęs Statisti-j nuomonę. Klysti mano drau- šįmet buvo nelinksmios. nes Paroc|ymais- 

Federalio Statistikos Biu- i palyginamai daugiau ser-jkos Biuras ir apdraudos
ro ir apdraudos kompanijų gančių. ypač skilvio. gerklės kompanijos. Jų duotos skait- 
surinktos žinios kalba vyru *r plaučių vėžiu. linės nemeluoja ir, bendrai
nenaudai; jos daužo senai .. Pagaliau, vyrams pavo- imant. skaitlinės negali me- 
vyravusią pažiūrą, kad mo-J*n&a liga yra širdies liga, gi luoti. Du yra tik du, o ne 
teris yra silpnoji lytis. Kaip į F-as moteris ji daug retesnė, trys, ir baigta!
tik priešingai — vyras yru. j Tas pats su aukštu ir žemu Vyrai, ką sakysite? Jūsų
silpnoji lytis.

Štai ką sako skaitlinės 
Vidutinis moters amžius yr: 
penkiais metais ilgesnis u: 
vyro amžių. Ir medicino 
mokslo pažanga daugiai 
prisideda prie moters am 
žiaus pailginimo, negu vy 
ro. Tiesa, daugelis moten 
daug kenčia ir miršta gim 
dymo metu. Bet medicinom 
mokslas ir čia rado išeitį 
jis palengvina moters kan 
čias ir sutaupo jos sveikatą 
Aišku, tas veda prie ilgesnic 
gyvenimo.

Tai viena, bet tai nėra vis 
kas. Tas pats medicinos 
mokslas jau yra nustatęs i: 
kitą dalyką. Jis sako, kad 
pirmosiose savo gyvenimo 
dienose moteriškoji lytis ro
do daugiau atsparumo. Ber
niukų mirtingumas yra di
desnis už mergaičių mirtin
gumą. Tuo klausimu yra pa
sisakęs ir didysis anglų, 
mokslininkas, Charles Dar- 
win. Kalbėdamas apie tin
kamiausių išlikimą, Darwi- 
nas sako. kad moteriškoji 
lytis yra paveldėjusi biolo 
ginic gajumo priešintis ne
palankioms aplinkybėms ir 
išlikti daugiau negu vyras

kraujo slėgimu.
Tiesa, yra daug ir moterų, 

sergančių aukštu kraujo 
spaudimu, bet jos geriau ir 
ilgiau atsilaiko. Yra moterų, 
kurios sulaukia žilos senat
vės, turėdamos aukštą krau- ---------
io spaudimą. O vyrui taip Vakar man teko važiuoti 
ilgai gyventi yra tikra rete- greituoju traukiniu. Kūpėję 
nybė. buvo tvanku, ir aš palikau

Kai kas gal sakys, kad di- duris atdaras. Gretimoje ku- 
desnis skaičius moterų ser- pėjė, kurios durys irgi buvo 
ga dėl akmenėlių pūslėje atdaros, sėdėjo vyras su 
(gall-bladder). bet kaip su žmona ir šitaip šnekėjosi, 
aklaja žarna? Kaip su vidų- —Keista. — tarė moteris,
rių votimis? Aklaja žarna —kad tu vis ginčijiesi, 
susirgimų pas vyrus du kart —Mm... —numykė vyras,
daugiau, negu pas moteris: —štai net ir dabar...
vidurių votimis—tris kartus —Mm...
daugiau. i —Kas tai per “mm”? As

Kad moteris turi daugiau pasakiau, ir, vadinasi, nėra 
atsparumo, rodo ir kitas da ko prieštarauti. -Juk tu žinai, 
lykas. 1939 metais Jungti- jog aš nemėgstu, kad kas 
nėse Valstijose buvo 18.511 prieštarautų. Ir žinok, kad 
saužudysčių. Vyrų saužu- mudu sustosiva “Paryžiaus,” 
džių buvo tris kartus dau o ne “Europos” viešbuty, 
giau. negu moterų. Tiesą pasakius, jeigu tik tu

Pagaliau, reikia pastebėti nori, tai gali sau sustoti 
da vieną dalyką. Moteris “Europiniame,” o aš važiuo 
daug prisideda prie to, kad siu £ “ParyžinĮ.” 
ir vyro amžius butų ilgesnis. —Mm...
Viengungiai gali pykti, bet —Tau tatai vėl nepatin- 
faktas yra toks, kad “singe- ka? Bet tatai nutarta. Tu 
lių” mirtingumas yra daug juk visados ginčijies. Politi 
didesnis, negu vedusių vy- koj tu konservatorius, o na

mie revoliucionierius.
—Mm...
—Gal tu ir tą ginčysi? 

Juk tu viską ginčini. Pereitą 
sąvaitę. pavyzdžiui: aš no
rėjau eiti aplankyti Jonų. o 
tu užsispyrei, nors tau ne
buvo tam nei jokios priežas 
ties, bet juk tu visados turi 
pastatyti ant savo.

—Mm...
—Tiesa, mudu vis dėlto 

nuėjova, bet kiek man teko į 
dėl to prisiverkti, pasigadin-: 
ti nuotaika...

—Mm...
—Tu nori nasakvti, kad!

karūna nuimta, 
no ji lytis.”

jus—“silp-
Bernotienė.

Plepus Vyras

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

ge... prie stalų buvo daug tuščių SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
—Mm... kėdžių, kuriose sėdėdavo Labai įdomi knygute šituo svarbiu
—Liaukis nors kartą my- mylimi sūneliai. Reta šeima

kęs, nes man baisiai pikta, nėra vienokiu ar kitokiu bu-, e. yar.derveide, vertė Vardunas.
Jeigu tu brangini mane... e, bu karo paliesta. Jei ne su- jKalna .............................. 10c'
bet kur aš tau rūpėsiu! nųs. tai vyrai, dukterys ar- MATERIALISTIŠKAS

—Mm... ba artimi giminaičiai yra iš- ISTORIJOS SUPRATIMAS.
—Aš viską Įmanyčiau nu- ėję. Visų jų gaila, visų pasi gi knygelė aiškina proletariato n-

kėsti. tiktai ne šitą tavo am- gendam. Rodos, kam gi rei-
kia tiek Širdperšos ir ašarų? kius, tai perskaityk šitą knygelę.

; - Kalba labai lengva. Knyga protau-
ziną “mm.”

—Mm...
—Tu biaurus

plepus vvras, tai blogiausias karų niekados niekam nebu- ąlizmo TEORUa 
iš visų... *vo geriau ir, be abejo, nebus “ Sl3 'veikalas trumpaia

—Kaunas!—susuko kon- dabar. Kaip butų malonu ir faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
duktorius. • linksma gyventi, jei darbi- '

—Argi tai Kaunas? Ne- ninku klasė tatai suprastų...
gali būt—karščiavosi. Kada darbininkai susipras,

—Mm... — burbtelėjo vy- tąsyk nebus nei Hitleriu, nei
ras. kitu karo garbintojų.

—Tu vėl ginčijiesi!...—1 Tuo tarpu gi tenka tik
sušuko žmona siusdama iš kantriai laukti ir perdaug 
piktumo. Kleve.

1 Kam ta baisi skeiciynė ii jantiems darbininkams ne&pkai- 
plepys, o kraujo praliejimas? Juk po nuojama. Kaina ................. 25c

draugijos formos, ir kodėl turės boti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

EILĖS !R STRAIPSNI AL
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

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

AMERIKOS MACOCHAS.
nociitnirb'nfi nec ačurna Vo. Arba kaiP Romos katalikų kunigas neSljaUuintl, ne. aK.a. OS Ka Hans Schmidt New Yorke papjovė

__  __ ro nesulaikvs ir saviškiu ne- savo meilužę, Oną Aumuller’aitę.
-• i. •> “ . Knygelė su fotografiškais atvaiz-y-x a t t a a TC'* SUgTąZHlS. Ka.as kaua nois dais. Kaina ..................................... 10c.

V turės pasibaigti ir didžiuma
vyrų vėl sugrvš. Gal jų pasi-
aukojimas nenueis niekais, GERT IR VALGYT-
ool in vaitai ir crcibn’/c ra- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ! gai JŲ \aiKai II SUSliaUAS .a nOrisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
mesnio. geresnio ir links- Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 

žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma-

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

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

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klau ima s ir at
sakymais lietuvių ir angių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kama .................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ............ ....................... 60c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
; išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų j tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
| DIEVĄ? ’

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 

Į knygutės ......................................... 20c.

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

žmonės kuria per 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. Audinio apdarais .. $1.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaoą tos1 ol-.oiarcroc nnici Ikai.i------- .-iniza fin

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI

Muz. J Benedict.
Kaip nuostabiai 
Keičias gamta: 
Vakar žiauri. 
Šiandien šilta!

mesnio rytojaus. Moteris.

Motinas Bučkis

ši moteris. Anna Sinisschalai iš New Yorko, gavo žinią, 
kad sužeistas jos sūnūs mirs ta Californijoj. Negalėdama 
gauti orlaivio pas jį nuskristi, motina kreipėsi į prezidento 
žmoną, ponią Rooseveltienę. Ir bežiūrint ji buvo nuvežta 
prie savo sunaus. Tenai nusk ridusi ji patyrė, kad jos su
naus gyvastį išgelbėjo penicilinas (toks vaistas).

nepaisant šito. aš vis dėlto i 
buvau linksma ir žvali. Taip. 
bet čia ne tavo nuopelnas—j 
tatai tik Liudviko dėka. nes', 
iis. matydamas mano nuo 
taika, pasistengė mane sura
minti.

—Mm...
—Žinau, žinau, kad tatai

Girdis balsai.
Girios aidai,
Paukščių dainos 
Taip inums mielos!
Mat. jau žiemos 
Baigės diena.
Ar tą .jaučiu 
Aš tik viena?

Vai. netiesa.
Ne aš tik, ne!
Viskas džiaugsme. 
Tartum sapne!
Savo jausmų 
Net agalėt 
Aš negaliu,—
Noriu mylėt!
Mano širdy
Meilė tyra.
Niekur tokios 
Nėra. nėra!...
Jei tu kada 
Ir taip jauties,
Jei ilgesys 
Ranką išties.—
Eikš prie manęs.
Meilė miela!
Dangą čia ras 
Tavo siela!

J. Steponaitis.

MAISTO 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS

Mėsai ir riebalams dabar 
galioja ketvirtosios knygu
tės stampos A8. B8. C8. D8, 
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 
Įneina galion. būtent K8. L8j 
ir M8. Jos taipgi bus geros 
neribotam laikui ir vertos! 
po 10 pointų.

Kenuotom daržovėm da-i 
bar yra geros ketvirtosios, 
knvgutės mėlvnos stamposl 
A8. B8, C8, D8, E8. F8, G8. 
H8. J8, ir K8. Jų laikas neri- Į 
botas ir kiekviena yra vena 
10 pointų.

Cukrui dabar yra geros 
trys stampos iš ketvirtosios; 

(knygutės, būtent No. 30, 31, 
■ ir 40. Kiekviena ju duoda po! 
j5 svarus cukraus ir ju laikas! 
neribotas. Be to. kiekvienas 

i asmuo gali gauti 20 svarų 
. cukraus kenavimo reika- 
j lams, bet dėl to reikia kreip
tis Į vietinį Rationing Boar- 
dą.

I Čeverykams stampa Nr.
; 18 iš Pirmosios Knygutės 
yra gera tik iki 30 balan-!

IŠ Trečiosios Kny-

Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl iam reikia riebalu ? šituos Vlanoi-

z:au

dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

DEGTINĖ BALSO NE 
PATAISO.

Klysta tie žmonės, kurie džio «>,».■»-
tau nepatiko, kaip kad nepa- tiki kad degtinė pataiso bal- gutės' čeverykams skiriama 
tiko ir Plepaitienei, Žvenu- Są daimnirkui ar kalbėtojui, stampa No. ! su orlaiviu, 
rarrs ir kitiems, bet man Dr. Chevalier Jackson sako, Jai laikas neribotas 
r.vo t? nei šalta, nei šilta, ir kad niekas tiek dainininkų Kuro aliejui dabar inėjo 
ap amai as nepaisau šitą ir kalbėtoių balsu nesugadi- galion Ketvirto Periodo ku 
zmf.mb, supianti. na. kiek d -gtinė. Degtinė ir ponai, kurie bus geri iki 30

—Mm... į tabakas esą nuodai balsui. Sept

Knyga
vio” Knygyną.

Adresas:
SM BBOADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 

A. M. METKLIONI 
7747 Navy Avaams,

Detroit, Mick.

37!) puikiais paveikiais. p"i-?tatan- 
čisis įvairius nnotikius r j i iries su
tvėrimo pasauli-, iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kairia .... $-.00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. E-’ i.i./.-i.is Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė bū ro šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai į'lomus ir panV-kinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kova su caro valdžia, ir kaio 
tuo pačiu laiku sunikai tą vaidžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip 'Lietuva likos pa- 
liuosuota iš po ca’-o valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis ji. rodo 
atsteigtos nepriklausomo Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra pa ia’yta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gi-".' stot - Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Šeinio nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
rnušit} su lenkais ir tt. Yra tai n« 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuva iš Jauko ir 
iš vidaus. Kaina ...... ................. $1.00

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

gu Amerikoj munšaino. šioje Knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spv- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, hurr.oris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNI Ą. 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

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

ažsitikintis Vyras: (2: lydinti Giria; 
(3) Klaida: <4> Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ią apsisaugoti. Parašė

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai. 
karna. Kas yra arba tikisi ka.ia nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaitvti šita Imvsmtc Kaina lftc.
“Keleivi*,” 636 Broadway, 

South Boston, Mat*.



Septinta.: Poslapis

Kitas Propagandos Melas
ui --------------

Ame: ikcs kino teatras tu-« “North Star” yra niekas
ri da vieną bolševikų propa-i daugiau, tik kvaila bolševiz 
gimdos skiedryną — filmą'mo propaganda. Taip kvai

CM-.-.— • IJa, J^aįp įr u_1S-- .•------

KELEIVIS. SO. BOSTON,

“Skraidomieji Prekių Vagonai”
No. 16. Balandžio 19 d„ 1944 m.

‘North St 
Ją pagamino žinoma

filmų kompanija. Filmą 
kainavusi lygiai du milionu 
dolerių ir. kaip išrodo, tie 
pinigai H r.umesti Į balą.
Jei kas r.c ai: ja pasigerė
ti, tai kom: ąizmd lunatikai 
ii jiems pritariantieji neiš
manėliai, žinomi 
keleiviu” va:

bolševizmas. 
Nes prieškarinę Rusiją vaiz
duot kaip rojų.tai nesąmonė. 
Rusija da neturėjo rojaus ir, 
tur būt, jo nesulauks. Viena 
karvė rusui kaimi e č i u i 
yra didelis turtas; dvi-trys 
karvės—jau “kuloko’’ ištai- 
gumas. Būrys karvių—well. 

•bendra- tai reiškia visą pasaulio ge 
rybę, trustą! Juk buvo Įsi

kalbamai filmai tema im- kai, kada Rusijos žmonės 
ta iš žinomos bolševizmo per mylių mylias nematė nei 
garbintojos I ibian Heliman vienos karvės. Tai buvo ta- 
apysakos. Vaizduojamas ru da, kai Stalinas užsimanė 
sų kaimas da tais laikais, “sovchozus” ir “kolchozus” 
kada Staliną- ir Hitleris tu- tverti. Karvės tada išnyko, 
įėjo” “krauju cementuotą” kaip tas kamparas! Nekal- 
sąjungą. Jame viskas taip bant apie suaugusius žmo- 
gražu. išteklinga ir malonu, nes, ir maži vaikai negauda-: 
kaip anoje pasakos šalyje, vo pieno.
kur visos upės pienu ir mi- Kas galima sakyt apie 
dum tek;:. Netoli kaimo ma- kaimą, reikia sakyt ir apie 
tyt banda raguočių, gražiai miestą. “Uodegos” prie 
išsiganiusių • matyt būriai krautuvių, stoka paprasčiau- 
kaimiečių. gyvenančių nuo- siu reikmenų buvo ruso dar- 
latiniu džiaugsmu ir pertek- bininko nuolatinė dalis, 
liumi. Gi jaunimas—tie pa- vargų-kryželių dalis, 
sakos sakalėliai ar balandė- Filmos gamintojas apie 
liai — tik šoka, dainuoja ir tuos “mažmožius” tur būt

Burmos kalnuose, kur dabar Kariauja ameriKieciai, nėra kelių, todėl iš pradžios suiiku buvo pristatyti kareiviams maisto ir kitokių reikmenų. Dabar šita kliūtis pašalinta, nes tapo pritaikyti tam tikri orlaiviai, kuriuos vadina "skraidomais prekių vagonais.”

Pilietybes Informacijos
Jungtinių Valstijų prezidentai. tLcuišiana — Eaton Rouge 

i Maine — Augusta
_ „ . .... Maryland — Annapolis

jokių rupesniu neturi! nėra girdėjęs, ar nenori gir-1 "as,sachusetts ~ Boston
Filmai stoka tik vardo. dėti. Publika, ypač jauni-Ukant kvotimas teisėjas daž- lnehlSan 

kui is butų pasakęs viską, ko mas, kurie eis matyti šią fil- 
nuolat alksta komunisto ir mą, gryš su vežimu paikųir mą, grys su vežimu 

siela— iliuzijų.
St. Strazdas.

RUMUNIJA.

- Lansing
. , . . Minnesota — St. Paul

nai paklausia apie vieną a. Mississippi — Jackson 
kitą prezidentą ir laukia at-|Misscuri _ jefferson Citv 
sakymo. Sunku tam kas ne . Montana — Hellena 
žino ką atsakyti. Pagaliau. > Nebra?ka _ Lincoln

Nevada — Carson City 
New Hampshire — Concord

jo bendrakeleivio 
“daibininkų rojus” vardo.

Filmos gamintojai, ėję 
vienon kraštutinybėn, leido 
sau eiti ir kiton. Vaizduoja- Nacių pažabota šalis.—
ma ir prad.žia rusų-vokiečių Kaip fašistinė Italija, taip ir 
karo. Tas pat rasų kaimelis Rumunija šį karą jau pralai- 
virtęs tikru pragaru. Žiūrė mėjo. Londono žiniomis, 
tojas mato sugriautus na- Rumunija jau dabar 
mus. išgėdintas motelis, Ii- duotų alijantams, bet jai 
kimo globai paliktus vaiku- kelią pastoja Hitlerio legio- 
čius ir senelius. O vyrai—jie nai, kurie kontroliuoja visus 
visi kalnuose ir miškuose, jos strateginius centrus, 
visi partizanai. Bendrai Kokia šiandien yra nimu- 
imant, šioje dalyje žiūrėto- nų armijos moralė, rodo tas 
jas mato tik gaisras, griuvę- faktas, kad jos daliniai be 

rkoai- 1

pilietis ir be to turi žinoti 
kiek prezidentų yra turėjusi 
jo naujoji tėvynė. Čia pa
duodame visų prezidentų 
surašą ir kartu jų inaugura
cijų metus.

Pa.s\ . 1. George Washington .. 17892. John Adams .......  179?3. Thomas Jefferson .... 18014- James Madison ...... 18095. James Monroe........ 181r.6. John Quincy Adams .. 182,'7. Andrew Jackson..... 182?8. Martin Van Buren ___183'

New Jersey — Trenton 
New AIexico — Santa Fe 
New York — Albany 
North Carolina — Raleigh 
North Dakota — Bismarck 
Ohio — Columbus 
Oklahoma—Oklahoma City 
Oregon — Salem 
Pennsylvania — Harrisburg 
Rhode Island — Providence 
South Carolina — Columbia 
South Dakota — Piene

V7 VII O jumu

Del S.L.A. Rinkimų
Žvilgsnis iš šalies.

Nebūdamas tos organiza
cijos narys, Į vidujinius jos 
reikalus maišytis nemanau, 
nes ne mano dalykas. Bet tė- 
mydamas SLA Pildomos 
Taiybos linkimus iš šalies, 
numau, turiu teisę pasakyti, 
kaip man visa tai išrodo.

Iš visos tos agitacijos ir 
■areliu. kurie yra platinami 
t:.»p SLA narių, man išrodo,
’ : d fašistai stengiasi užka
riauti SLA. Jie bijosi tikrą 
savo veidą parodyti, todėl 
veikia po priedanga “patrio
tu komiteto.” Tai tie patys 
“patriotai,” kurie boikotavo 
Amerikos Lietuvių Konfe
renciją Pittsburghe, o su
šaukė savo seimeli Brookly 
ne Smetonai pagerbti (se
nam Smetonai žuvus, tą jų 
seimeli dirigavo jo “naslied- 
ninkas” Julius Smetoniu-

laisvės priešas šiandien yra 
fašizmas. Ir visų pareiga 
šiandien yra kovoti prieš fa
šistus. nežiūrint ar jie yra 
Hitlerio, Mussolinio ar Sme
tonos plauko fašistai.

Todėl ir SLA narių parei
ga šiandien yra butėti, kad 
prie SLA vairo neprilistų 
fašistai. Visi turėtų balsuoti 
už demokratinę SLA Pildo
mąją Tarybą, būtent, už 
Bagočių, Dargį, Viniką, Gu- 
gį, Mikužiutę, Mockų ir Dr. 
Biežį.

Lai gyvuoja demokratija!
Teprasmenga fašizmas!Lukšių Juozas.

pastogė vis daugiau brango 
Aišku, musų baltakalnie 
riai darbininkai yra nubaus
ti daugiau, negu reikėtų. Sa- daręs su karininkais sąmok- 
vo diržus turėjo veržti netslą, nuvertęs demokratinę 
tų musų visuomenės sluoks-1 Lietuvos valdžią ir įvedęs 
nių žmonės, kurie daugiau musolinišką diktatūrą. Jis 
uždirba, kad pergyventi da- panaikino ne tiktai politines 
bartinio karo sudarytas partijas Lietuvoje, palikda- 
sunkenybes. Bet milionai mas tiktai savają, bet pa- 
žmonių, kurių įeigos tėra smaugė net ir profesines 
menkos, jie ir jų šeimos tu- i darbininkų sąjungas arba 
rėš skaudžiai nukentėti, jei unijas.
pragyvenimas ir toliau taip I Taigi aišku, 
brangs.” kurie tokią diktatūrą ir jos

Tai ve apie kokias pelkes diktatorių garbina, negaK 
čia kalbama. Reikia sakyti, būti darbininkų draugai. Jiė 

~ sa-1 aiškus fašistai. Ir tie gar-

Visi žinom, kad nabaš
ninkas A. Smetona buvo pa-Irasomaja 

šome

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

I. F. Rainiui. — Apie chi- 
cagiečių atsilankymą jūsų 
prieglaudon mums kitas pa
rašė anksčiau, todėl tamstos 
raštelio nedėsime.

Visiems, kurie rašinėja 
mašinėlė. — Pra- 

rašyti ant “double 
space.” vieną eilutę prašo
kant, kad redakcija galėtų 
rankraštį ištaisyti. Daug pri
siųstų raštų netelpa vien dėl 
to, kad eilutės būna per
daug suglaustos ir redakcija 
negali jų ištaisyti. Be to, to
kį raštą labai sunku zeceriui 
statyti. Ir taip pat prašome 

mums tokių 
kopijos yra 

siuntinėjamos kitiems laik
raščiams. Daug žmonių už
sirašo po keliatą laikraščių, 
kad turėtų daugiau įvaira-

kad žmonės, nesiuntinėti
raštų. kurių

kad senatorius Thomas . . . _
ko teisybę. Amerikos balta- valai, pasislėpę po “patrio'- 
kalnierių padėtis yra tikrai tų komiteto” priedanga, da- mo; taigi, jeigu visuose bus 
liūdna. " Vs. bar stengiasi įsigauti į SLA spausdinami tie patys daly-

_________ valdybą. kai, jiems bus skriauda. Tik-
NACIAI SUŠAUDĘ 3,000 ’^e aiškina savo fašistiš- tai labai svarbaus turinio

kucse lapeliuose, kad dabar- pranešimai gali būt spaus- 
tinis SLA prezidentas F. J. dinami visuose laikraščiuo-G Y VENTOJ Ų.

sius, ružxuj<| ii
visko jis da mato neapsako- duoda rusams, 
mą partizanų herojizmą. Bu- Rumunų vidaus 
tų gražu, jei butų teisybė, taip pat visų galų suirimas.
I’žmiršta parodyt rasų kvis- Gyventojams stinga maisto, 
lingus; užmiršta ir tai, kad drapanų ir kitų reikmenų, 
račiai nors ir barbarai, bet Prieš juos stovi tamsi atei-Į15 james Buchanan 
da ne tokie kvaili, kad viską tis. ' 16^ Abraham Lincoln

J/MV*

naikinti ir visus žudyti. Ru
sijoj jiems buvo reikalinga Aukokite Raudonajam 
pastogė, reikallingos vergų Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
darbo rankos, ir visa tai jie padės ir musų broliams Lie- 
turėjo. tuvoje.

1QJ10*13- w linam nerify10. John Tyler..........184
fronte jj James Knox Polk .... 184?12. Zacharv Taylor..... 184'13. Millard Fillmore .... 185'14. Franklin Pierce..... 185!.. 185r .. 186 .. 18617- Andrew Jackson ..18. Ulysses Simpson Grant 186! 19- Rutherford BirchardHayes ........... 187'I 20. James Abram Garfield 18821. Chester Alan Arthur 18822. Grover Cleveland .... 188'
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AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

188‘
189:189'190

192’

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pašantį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. 14, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas'* 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se 
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas ta-- for 
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ju d*rt»ai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11 Ir.kvizi 
cija ir popiežių prakeikinai.
SKYRIUS VU. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai I85bi rr. 
Filipinų rsvoiiucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir |«* 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja biev,. 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar Kitokį «>i 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reiketu tų veikalų 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato, •pau,<»
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm »n,

gos vardas, n mAA *2.00.
popierea viršelis is. kaina 11.25.

23. Benjamin Harrison x) Grover Cleveland ..24- VVilliam McKinley .25. Theodore Roosevelt26. William Howard Taft 190!27. Woodrow Wilson .... 191:28. Warrerį, GamaJielHarding' .......29. Calvin Coolidge..... 192:30. Herbert Clark Hoover 192!31. Franklin DelanoRoosevelt ......... 193?x) Grover Cleveland buvo 22- ru prezidentu, tad jis neskaitoma 24-tu. kai buvo da kartą išrinktas.

Tvirtais

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Musų valstijos ir jų sostines.

Ne visi lietuviai žino šios 
■šalies valstijų sostines. Ori 
įgfnalės Jungtinės Valstijos 
j susidė jo tik iŠ trylikos vals
tijų. Vėliau prisidėjo ir ki- 

įtos.
Čia paduodame abėcėline 

tvarka visų valstijų sąrašą ir 
kuriuose miestuose yra jų 

1 sostinės:
Valstija: Sostine:
Alabama — Montgomery 
Arizona — Phoenix 
Aikansas — Little Rock 
California — Sacramento 
Colorado — Denver 
Connecticut — Hartford 
Deleware — Dover 
Florida — Tallahassee 
Georgia — Atlanta 
Idaho — Boise 
Illinois — Springfield 
Indiana — Indianapolis 
Iowa — Dės Moines 
Kansas — Topeka 
Kentucky — Frankfort

Slaptoji lenkų radijo sto- Bagočius esąs negeras, nes se, bet ne paprasti “parių' 
tis “Swit” praneša, kad konferavęs su komunistais, ar susirinkimų aprašymai.
traukdamiesi iš Trembovlės Bet nemato tie apuokai kad --------------

Amerikos prezidentas Roo
seveltas konferavo net su

miestelio
Texas — Austin 
Utah — Salt Lake City 
Vermont — Montpelier 
Virginia — Richmond 
Washington — Qlympia
Vest Virginia —Charleston tai apie 3,000 gyventojų. 
Visconsin — Madison 
Wyoming — Cheyenne

naciai
1.500 gyventojų. Ir taip pat
1.500 žmonių sušaudę pasi- pačiu Stalinu, o tačiau nie- 
traukdami iš Mikulincų, kas nesako, kad dėl to jis 
Tainopolio vaivadijoj. Mi- jau netinka būti Amerikos 
kulincuose iš viso buvę tik-' prezidentu.

1 Ne, gerbiamieji, tikrasis
*

MASKVON VYKSTA BA
DOGLIO ATSTOVAS.

Iš Neapolio pranešama, 
kad Italijos maršalas Badog
lio jau paskyręs savo atsto
vą Maskvai.MilionaiPelkėse

Milionai žmonių pelkėse 
—ar tiesa, ar tai galima?

Tiesa, bet reikia duot pa
aiškinimą — mokesčių pel- 
<ėse. Utah valstijos senato- 
ius Elbert T'nomas sako. 
tad nuo Perlų Uosto dienų 
nažiausia 20 milionu Ame- 
•ikos žmonių atsidūrė tose 
mokesnių pelkėse. Atsi
žvelgiant į pragyvenimo 
brangumą. jų algos sumažė- 
:o nuo 25 iki 50 nuošimčių. 
Bet tie žmonės turi mokėti 
oadidintą teiginį mokesnį, 
iie brangiau moka už maišią ir kitką. Pasėkoj to jie at
sidūrė pelkėse, iš kurių stintų išbristi. Gi musų visuo
menė ir jos ii'kta vyriausy
bė nieko nedaro, kad tų 
hnonių padėti lengvinti. Jų 
ilgos nepadidintos.

Senatorius kalba apie bal- 
akalnierius — mokytojus, 
visokius valdžios raštinių 
tarnautojus ir kitus. Musų 

i-’alyje jų yra virš 20 milionu. 
Thomas * gerai painformuo
tas žmogus, is yra senato 
ramų komisiios narys— 
Švietimo ir darbo komisijos. 
Žurnalui ‘American” jis 
davė ilgą straipsnį, kuris 
rodo liūdna nadėtį musų ša
lies baltakalnierių. Thomas 
sako:

“Tuo pat metu, kai balta
kalnierių alcos buvo įšaldy
tos, jų mokesniai padidėjo, 
jie turėjo pirkti karo pasko
los bonus ir paremti labda
rybės organizacijas. O tuo 
tarpu maistas drabužis ir.

TEISINGAS PATARĖJAS!
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei- į kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako ( beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. į

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia <|aryt, d ko nereikia, kad butų galima ke baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokias klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas:"
ir iŠ kiiT ji pa- Ar galima nustatyt busimo kmfikto 

lytis ii kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėja.’” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

Kokius ^yrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patar«jaa% pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti neičia moteris? Kaip reikia au
ginti kudikf?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu būt už

drausta kalbėt apie ieimynižkos rai
kai us?I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Ką reiškia meilė 
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkio?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

K.i reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jauno ios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymą- jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

i

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio istorija," Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” AlcGabe’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 Patarėją."
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

I t I



No- 16. Balandžio 19 d., 1914 mJ KELEIVIS, SO. BOSTON. Aštuntas Puslapis

SĖKMINGAS BUVO LIE 
TUVIŲ SOCIALISTU

SUVAŽIAVIMAS.
Pravesta c.aug naudingų ta 

rimų; turėjom gražią
vakarienę.

I'creitą sekmadieni, ba 
landžio 16, Cambridge Lie 
tuvių Ameiikos Piliečiu 
Eiiubo svetainėje mes ture 
jome skaitlingą ir savo tari 
mais labai sėkmingą Lietu 
> ių Socialistų Sąjungos su 
važiavimą. Tai buvo lytinė 
re valstijose gyvenančiu lie 
tuvių socialistų suvažiavi 
mas. Aiškus dalykas, kac 
iš Chicagos ir kitų tolimi 
vietų musų draugai negalė 
jo atvykti, nes karo sąlygos 
neleido.

Suvažiavimas buvo sek 
mingesnis, negu tikėjomės 
Turėjom didelę lietuvių so
cialistų atstovybę iš Broo 
klyno, taip pat iš Norvvoodo 
iš Lavrrence’o ir kitų vietų 
Neatsiliko Bostonas ir Cam 
bridge.

Suvažiavimas atsidarė 
apie 12 vai. Jį atidarė drg 
K. Zabitis, vietos socialistų 
kuopos organizatorius. Pa 
sveikinęs suvažiavimo daly 
vius. jis pakvietė LSS šešte 
apskričio pirmininką drg 
Anestą. kuris paskyrė man 
fialų komisiją. Kol pastaroji 
patikrino mandatus, buve 
pakviesti kalbėti “Keleivio' 
redaktorius drg. S. Michel 
senas ir LSS Pild. Komitete 
sekretorius, drg. Jonas Bui 
vydas. pastarasis iš Brook
lyno. Abu kalbėjo apie tuo- 
j auti n ius musų organizaci 
jos uždavinius.

Mandatų komisija prane 
šė, kad šiame suvažiavime 
dalyvauja 32 LSS kuopų at 
stovai ir keturi broliški dele 
g ata i. Po to eita prie sud a 
rymo prezidiumo. Pirminin 
ku išrinktas drg. J. Glavec 
kas, jo padėjėju drg. W 
Anesta: sekretorium drg. J 
Buivydas, jo padėjėju St 
Strazdas. Rezoliucijų ko 
misijon paskirti draugai 
Michelsonas, J. Jankaus 
kas ir P. Kiučas.

Suvažiavimui paruoštas 
dienotvarkis priimtas kaip 
skaitytas.

Sudarius prezidiumą. LSS 
Centro sekretorius drg. J. 
Buivydas davė ilgoką, bet 
gerai paruoštą raportą. Sa
vo raporte musų sekretorius 
lietė ne tik vidujinius orga
nizacijos reikalus, bet ii 
platesnius jos uždavinius. 
Raportas priimtas vienbal
siai.

Drg. P. Kručas referavo 
apie lietuviu socialistų veik 
Ja ir santykius su kitomis 
srovėmis. Toje veikloje ji 
mato ir gero ir peiktino. Dis- 
kusuoiant jo referatą, priei 
ta tokia išvadą: Reikia dirb 
ti glaudžiam kontakte su 
tomis srovėmis, kurios sto 
ja vž nepriklausomą ir de
mokratinę Lietuvą. Lietu 
viai socialistai betgi nepri 
valo užmiršti, kad tarp A 
merikos lietuviu randasi vie
nokios ar kitokios diktatū
ros garbintoju. Su jais nėra 
kalbos apie bendrą darbą, 
gali but tik kova už demo
kratiją.

Drg. St. Strazdas refera
vo apie pašalpos ir kultūros 
organizacijų klausimus. 7 
pašalnos ir kultūros organi 
zacrias socialistų pažiui a 
per ilgus laikus buvo tokia 
radėti ioms ten, kur sočia 
listu talka yra i ei kalinga 
bendrauti su tais musu vi 
suomenes sluoksniais, kurie 
stoia už demokratiją, už ne 
priklausoma ir laisvą Lietu 
va. Pavyzdžiui, socialis 
niekada nebandė ir n 
do užkariauti toki Susivf

imą, ką nori padaryti ko-i 
nunistai ir smetonininkai. 
Susivienijime ir kitose pa- 
alpos bei kultūros organi- 
.aeijose socialistai jieško 
dėjos draugu, o ne klusnių 
vetimos valios tenkintojų. 
)ėl to socialistąms^r sekasi.

Suvažiavime kalbėta apie 
isą eilę kitų klausimų. Bu- 
•o priimtos septynios rezo 
iucijos, kurios bus paske'lb- 
os sekamoje laidoje. Musų 
kaitytojams jos duos pilna 
io suvažiavimo vaizdą.

Bendrai imant, šis suva- 
iavimas ir savo tarimais ir 
'raugų nuotaika buvo vie- 

•ias geriausių. Tatai buvo 
onstatuota pačiam su va

davime tų draugų, kurie 
»er eilę metų musų judėjime ; 
dalyvauja.

Gauta daug telegramų su 
pasveikinimais ir laiškų su 
aukomis. Kanados lietuvių 
socialdemokratų vardu su
važiavimą pasveikino laišku 
irg. J. Novogrodskis iš To-
onto.
Suvažiavimas pasibaigė 

gražioje nuotaikoje ir tuo- 
au jo dalyviai buvo pakvie

sti piie gražiai paruoštų sta- 
ų. Musų draugės iš LSS 60 
r 71 kuopų visą dieną 
eruopščiai triusėsi, kad pa
vaišinti suvažiavimo dele
gatus ir svečius.

Publikos buvo pilna kliu
do svetainė. . Pavakarienia
vus. drg. W. Anesta pakvie
tė delegatus ir svečius tarti 
po keliatą žodžių. Ir dele
gatai ir svečiai pareiškė' 
iaug pasitenkinimo kaip 
•uvažiavimu. taip ir vaka
riene.

Iš svečių pusės kalbėjo p. 
Namaksy, d-ras Pilka, adv.
t>.---paĮ^ovius ii nm. *

Vakarienę ir kalbas bai
gėm aštuntą valandą. Susi
rinkusieji turėjo progos as
meniškai pasikalbėti dėl 
'vairių klausimų. Apie vie
nuoliktą valandą vakare 
svečiai ir delegatai skirstėsi 
kas sau. reikšdami noro da 
kartą pasitikti.

Kai kurie delegatai atvy
ko suvažiaviman da iš vaka
ro. Draugų A. Aleknų šei
myna pasikvietė juos Į savo 
namus ir paruošė šaunią va-

NARFACAMSETT BFEW1MC CO CRANSTON

Radijo programų 10 metų Lietuvio “Odisėja.” Ir miesto rotužę valė nuo i Kaltina policiją. Dingo lietuvis lakūnas.
*ukaktU- i Pereito penktadienio va- senų popierų. Policijos departamentas' Worcesterio gyventojai

Sukako jau 10 metų, kili p karą prie E ir Broadway Bostone ir apylinkės mies- yra gavęs daug skundų, kad Baronai gavo pranešimą,
pp. Minkai pradėjo Bostone kampo pasigirdo “šumni toliuose eina senos popieros policija mažai paisanti savo kad
lietuvišką radijo pusvalan- daina,” tik gerokai užky- rinkimo vajus. Pereitą są- ’ pareigų. Mieste siaučia
dį. Tais laikais tai buvo di- musi: * vaitę jis pasiekė ir musų1 gembleriai, policija jų ne-
delė naujanybė lietuviams.
Dabar pp. Minkų radijo pus
valandis išaugo jau Į visą
valandą. sako: “Džian kyp kvait.”

Kad paminėti šitą savo 10 “Gerk. broleli balandėli.
metų darbo sukaktį, pp. atkartojo lietuvis.
Minkai ruošia, linksmą kon- “What?” — klausia poli- 
certą. vadinamą “minstrel cistas.
show.” Jis-įvyks 30 balan-į “Gerk. broleli,” drąsiai 
džio vakarą, 6 valandą. G a- užtraukė lietuvis, 
vin School auditorijoj. F ir Pro šalį važiavo policijos 
7th gatvių kertėj, S. Bosto- vežimas. Policistas jį sustab- 
ne. Bilietų kainos: $1.2), dė ir sako lietuviui: “Steo

“Gerk. broleli balandėli, miesto rotužę. Rotužės tai - matanti. Ryšium su tuo gai 
Gerk, kol turi pinigu...” nautojos rinko ir nešė į gat- j neteks darbo vienas polici- 
Pro šalį ėjo policistas ir vę senus raštininkų doku- jos kapitonas.

mentus, kurie paskui buvo 
pristatyti į popieros dirbtu
vę.

jų sunus E. Baronas, 
karo aviacijos pareigūnas, 
yra be žinios dingęs Euro
pos “karo teatre.”

Naujos rūšies raketieriai.

90c. ir 60c.

Daugiau bekono ir dešrą.
Ameiikos mėsos institu

tas skelbia, kad mėsos rinka 
turi daugiau bekono ir deš
rų. taipgi visokių nerūkytų 
mėsų. Bekono kainos šian
dien esančios mažesnės, ne-' 
gu pirma. Ryšium su tuo in
stitutas

m.
“O Jėzau, Marija!”—su

riko brolelis balandėlis, ir 
pasileido bėgti. Bet čia pat 
ir sugriuvo. Policistai jį įne
šė automobilim 

t

Nelieskite pajūryje rastų 
bombų.

Kariuomenės vyriausybė 
ragina šeimininkes įspėja Bostono ir kitus paju- 

pirkti daugiau nerūkytos rio gyventojus neliesti paju- 
mėsos. ryje rastu bombų ir šovinių.

-------------- Jei kur užtinkama bomba ar
šovinys, reikia duoti žinią 
policijai.

Iš kur tos bombos ir šovi
niai, kariuomenės vadai ne-
SakO.

Sužeidė lietuvį jurininką 
Jurkauską.

Paukštiena da daugiau 
pabrangs.

Kainų administr a c i j a 
skelbia, kad kainos paukš- 

Cambridge'uje pradėjo tienai kiek pabrangs, “tik”
, veikti naujos rūšies raketie- po du centu svarai. O tuo 
riai. Jie vaikščioja po namus tarpu kai kuriose vietose 

įir biznio įstaigas ir siūlosi į kainos ir dabar yra iškilu- i pagalbą jų savininkams. Už sios virš “lubų.”Laivyno departamentu
paskelbė naują sužeistų ir {am tikrą atlyginimą jie pri- 
be žinios dingusių junrnn- j žada sumažinti taksus, 
kų sąrasą. Tarp jų ir vieną. Buvo žmonių, kurie tiems 
lietuvį, būtent Juozą Jur- I raketieriams patikėjo ir ne-i 

teko pinigųkauską iš Springfieldo.

Mažiau nelaimių.
Bostono “teksikebų” aso 

ciacija skelbia, kad pernai 
metais taksės turėjo daug 
mažiau nelaimių, negu 1942 
metais.

Ar jūsų sunus tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 
rem kitę musų šalies karo 
pastangas.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshu
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nao 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS.

BR. B. VILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 ild 4 

ir nno 7 ild S.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132t»
Radijo programos.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį 
nedėldienį iš W0RL stoties. 
950 kPociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika
2. Birutės Radio Kvarte

tas.
3. Dainininkės Emilija 

Burbulienė ir Elena Yukne
vičiutė,

4. Pasaka apie Magdutę.. 
5. Kornetistas Pranas Maik- 
štėnas iš Stoughtono.

Po programos parašykite

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADM'AY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tei. So Boston 0048 
Res. 37 ORIOLE STREET

West Roxbury, Mass.
Tel. l’arkwa» 1233-W

Falšyvų kuponų pirkliai 
bėdoje.

Worcesteryje buvo areš
tuoti du falšyvų gazolino 
kuponų pardavėjai — Gus- 

ir Enrikas 
Katinelas, abudu iš Detroi
to. Pas juos rasta daug fal
šyvų kuponų. Abudu suim
tieji turėjo užstatvt po 5,000 
dolerių kaucijos ir laukia 
bylos. Jiems gręsia kalėji- 

Į mas.

karienę. kuri tęsėsi iki 1 va , Ws‘ Skįrt;sivas 
’andos nio. Reo.
Mirė Antanas Naujokaitis.

Balandžio 14 d. mirė An- 
anas Naujokaitis, 66 metų 
tmžiaus South Bostono lie- 
uvis. Velionis buvo kilęs iš 
Gintautų. Šakių apskričio. Į 
o šermenis buvo atvykę iš 

Brooklyno pp. Jonas Valai- 
is su žmona Ona ir daini
ninkas A. Vasiliauskas, kū
ne su p-le Marijona Marti- 
nonyte ir adv. Šimoniu šį 
tuarninką aplankė ir “Ke- 
eivio” redakciją.

Surinkta apie milianas 
svarų riebalų.

Ne tik sena popiera ir 
skardis yra svarbi karo reik- 
mena. Riebalai taip pat yra 
•eikalingi karai. Ryšium su 
uo viena įstaiga praneša, 

kad vasario mėnesyje Mass. 
valstijoje surinkta apie mi- 
’ionas švara riebalų.

Nebereikalingus riebalus 
Šeimininkės yna prašomos 
nešti į artimiausią mėsinę, 
gauna du pointu ir, rodos, 
Už svarą tokių riebalų ios 
keturis centus.

IŠPARDUODAM BIZNĮ.
Išparduodam vyriškus ir mo

teriškus drabužius, čeverykus, 
dišius ir kitus ‘"drv goods’’ nu
piginta kair.a. Kas nori, gali 
pirkti visą biznį kartu su namu 
arba atskirai. Biznis išdirbtas 
jau per 30 metų. Pirkėją išmo- 
kinsim vesti biznį dykai. Parsi
duoda dėlei blogos sveikatos ir

Žuvų rinkoje gerokai nu-'sunaus armijon paėmimo. Kreip- 
pigo vėžiai, vadinamieji kitės: (17)
labsteriai, ir žuvis. Tik ge
resnės lūšies žuvys da nenu- 
pigo. * •

Ar vai got vėžius?

.Virs. A. 3. Katkauskas. 
372 VIiilburv st- Tel- 28186.

orcester, Mass.

INSURANCE.
Apsidrausk dabar. Rytoj gali

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

arba Somerset 2044-J

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

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

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nno 7-« 

534. BK0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

• . i •, _ aroa somersetsavo įspūdžius ir nusiųskite SPECIALjSTAS kraujo INKStų 
šiuo adresu: W0RL Sta- ir nervų ligų.

Walsh-Healy čeverykų 
firma būva nubausta $1,049 
užtai kad nepilnametę mei- but pervėlu. Susirgus ar susižei- 
gaitę laikydavo prie darbo dus mokama $25.00 per sąvaitę 
ilgiau kaip 8 valandas per jr ligoninės ešas, o kainuoja tik 

j $12 per metus.
Gali prigulėti be iyties skirtu

mo, nuo 16 iki 69 metų amžiaus. 
Platesnių informacijų klauskite 
pas— (11—24)

Bronis Kontrim.
598 E. }l: oadway,

So. Boston, Mass.

tion, Lithuanian Program, 
Boston. Mass. S. Minkus.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

(r krautuvės pradėjo taupyti 
popierą.

Daugelyje Bostono krau
tuvių išnyko popieriniai 
baksiukai. taipgi geresnės 
rūšies vyniojamoji popiera. 
Pirkiniai bile kaip surišami, 
o jei kas turi rankinius krep
šiukus, tad duoda pirkinį vi
sai nesurišta.

Boston Edison Company sako
...neleiskit savo šaldytuvui apšalti 
storiau kaip ketvirtadalis colio. 
Nutirpinkit ledą reguliariai, bet 
neduokit tirpinamajam mechaniz

Boston Edison Company

GERAS PIRKINYS 
DORCHESTERY.

3 šeimynų colonial namas su visais 
parankumais. po 5 kambarius ir re- 
ception hall, 3-karų garažas ir dar
žas, arti mokyklos ir gera transpor
tacija. Atneša S124 rendos j mėnesi. 
Parsiduoda dėl to. kad savininkas iš- j 
važiuoja ; kitą miestą. Matyt galima 
bile laiku. (16) ;

40 King st., Dorchester, Mass.

PARSIDUODA
Gražus franeuziškas laikrodis ir 

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

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

REIKALINGA MOTERIS ar VYRAS
Naujam restorane indus plauti su j 

mašina. Darbas lengvas, vakarais ar 
dienomis. Geras atlyginimas. Netoli 
Army Baso. South Bostone. (16)

Klara Kasper,
Ships Galley, 500 Summer st.

Tel. HANcock 4047.

BCRIS 3EVERAGE 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 Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
ailpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
noo 2 iki 4. nuo 7 iki S vakare 

180 HUNTINGTON AVEL,
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakare,

Seredomis:
Noo 9 ryto ild 12 diena. 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOVTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

L I T H U A N 
FURNITURE

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTO J AI.
(Insured 
Movers >

Perkraustom 
ėia pat ir j to- 
Hmas vierse

c«n«n kaina prieiname
S26 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASO. 
Tel. EOUth Eo3toa 45IS

•Tek 28624 Gyv. 31129

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
ruo 2 iki 8, 
•iuo 7 iki t.

Seredom 9 iki 19 
lr 'ueitarua.

AKIU DAKTARAS i Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
J mu laiku eugrązir.u šviesą laeg 
} žeminuoju ir prakirto skietus

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASSt—

IASS. |

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMLOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, M ASS.

Tel. SOUth Bom ton 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Ave.
Tel. COLunibia 2537

I i




