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Mussoiinis Jau Sušaudytas
Kartu Mirė ir Jo Meilužė

JŲ LAVONAI VIEŠAI ; jas. Prie krutinės jis turėjo į 
IŠSTATYTI IR Įauksini medalį nuo Musso-I 

IŠNIEKINTI i linio. Paskutiniai jo žodžiai į

-------- į partizanus buvo: “Taiky-įItalijos diktatorius buvo su-i kit gerai ir neužgaukit me-Į gautas su savo m misteriais dalio!”
bėgant Šveicarijon Sušaudyta iš viso 16 fa-

--------- šistų. Jų lavonai buvo su-
Mussolinio jau nebėra, i versti į dideli troką. Ant 

Pereitą savaitę Italijos pa- jų viršaus buvo užmestas 
triotai sugavo jį bėgant Mussolinio meilužės kūnas, 
Šveicarijon ir suėmė. Mus- o ant jos buvo užrioglintas 
solinis bėgo ne vienas, bet pats Mussoiinis. 
su visais savo ministeriais Sušaudyti fašistai buvo 
ir fašistų partijos lyderiais, nuvežti Milano miestan ir 
Jie vežėsi su savim daug išversti Loretto aikštėj, kur
Italijos pinigų ir kitokio 
valstybinio turto. Iš viso ė
jo 30 automobilių. Prie Mus- partizanų. Dėl to patriotai 
solinio buvo ir jo jauna mei- šitą aikštę dabar perkrikš- 
lužė, Clara Patacci, jaunes-'tijo į Penkiolikos Kankinių 
nė da negu jo duktė. Jis Aikštę (Piazza Quindici 
buvo vedęs ir iš pradžios Martin).
buvo manyta, kad jis bėga Kai tik pasklido gandas,
su savo žmona, bet vėliau 
paaiškėjo, kad tai jo mer
gina. Žmonos likimas neži-; no pusių pradėjo rinktis mi- 
nomas. nios žmonių. Nors partiza

Suėmę bėgančią fašistų 
kompaniją, patriotai Mus1 
solinį su meiluže tuojau at
skyrė ir uždarė troboj, o jo 
ministerius saugojo lauke. 
Mussoiinis buvo apsirengęs 
paprasta savo uniforma, tik 
ant viršaus turėjo užsitrau
kęs juodą apsiaustą. Jis bu
vo apsiavęs batais su ilgais 
aulais.

Apie fašistų suėmimą 
tuoj buvo duota žinia par
tizanu vadui, kuris atsiun-
tė 10 ginkluotų partizanų Viešųjų darbų ministeris 
su vienu karininku, kad at- Rugiero Romano, 
gabentų suimtuosius į Mi- Susisiekimo ministeris 
laną. ‘ Liverani

Kai šitas karininkas su Lombardijos fašistų 
ginkluotais partizanais inė-
jo trobon, kur Mussoiinis 
buvo uždarytas, pastarasis 
taip nudžiugo, kad griebė į 
glėbį savo meilužę ir bu
čiuodamas ją sušuko: “Mes 
jau išgelbėti!” Mat, jis ne
pažino partizano; jis ma
nė. kad tai būrys ginkluotų 
fašistų pribuvo jų kailį iš
gelbėti.

Bet atvykęs pulkininkas 
tuojau padarė teismą ir pa
smerkė Mussolinį sušaudyt.
Buvo pasmerkti ir jo sėb
rai. Ir tuojau prasidėjo ek- 
zekuciia. Iš visų jų didžiau- 
sis bailys pasirodė Mussoli- 
nis. Kai partizanai pakėlė 
savo šautuvus, jis visas dre
bėdamas isteriškai ėmė 
šaukti: “Ne, ne!...” Reiškia, 
nešaukit.

įsakymą šaut davęs kari
ninkas vardu Ričardo. Ispa
nijos vidaus karo veteranas.
Pasigirdo šūviai, ir Mussoli- 
nis susmuko. Viena kulka 
pataikė jam tiesiai kakton 
ir išėjo kiaurai per jo dide
lę pliką galvą, išplėšdama 
pakaušio kaulą už dešinės 
ausies. Kita pataikė į veidą.
Italijos diktatoriaus žvaigž
dė užgeso visiems laikams.

Antras iš eilės buvo pa
statytas prie sienos Ales- 
sandro Pavolini. buvęs Mus
solinio vidaus reikalų vedė
jas ir fašistinės propagan
dos ministeris. Jis drąsiai 
sušuko: “Viva l’Italia!,
kas reiškia lai gyvuoja Ita
lija.

Trečias buvo Fiancesco 
Barracn, Mussolinio padejė-

da nesenai Mussolinio įsa
kymu buvo sušaudyta 15

kad čia yra atvežtas Musso
linio lavonas, iš visų Mila-

nai stengėsi artyn žmonių 
neprileisti, minia vistiek 
prasimušė ir pradėjo spar
dyt kruvinus lavonus. Mus
solinio veidas ir galva buvo 
tiek suspardyta ir supurviiv 
ta, kad jau nebegalima bu- 
vb jį pažinti.

Be paties Mussolinio ir 
jau paminėtų jo ministerių, 
sušaudyti dar šie fašizmo 
šulai:

Liaudies švietimo minis
teris Mezzasome.

par-
Por-tijos inspektorius Paolo 

ta.
Policijos viršininkas Lui- 

gi Gatti.
Fašistinės kultūros insti

tuto prezidentas Goffredo 
Coppa.

Stefani Žinių Agentūros 
direktorius Ernesto Dacqu- 
anno.

Valstybinės fašistų mili
cijos pulkininkas Vito Ca- 
salnova.

Propagandininkas Hin- 
temayer.

Buvęs komunistų lyderis, 
bet vėliau fašistams parsi
davęs Nicola Bombacci.

Tai tokio galo susilaukė 
Italijos fašizmo šulai.

MUSSOLINIS PAKABIN
TAS ANT STULPO

Generolas Graziani taipgi 
esąs sušaudytas

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don atėjo žinių, jog Italijos 
partizanai Milano mieste 
buvo pakabinę Mussolinio 
lavoną už kojų ant stulpo, 
taip kad minia galėtų ge
riau jį matyti. Bet alijantų 
vyriausybei reikalaujant, 
vėliau jis buvo nuo stulpo 
nuimtas. Visi lavonai buvo 
nugabenti lavoninėm

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad gen. Graziani (is- 

” tark: Gracijam), kuris ve
dė Mussolinio karą prieš E- 
tiopiją ir Graikiją, taipgi 
buvo partizanų sugautas ir 
sušaudytas

KANADIEČIŲ TANKAI ATAKUOJA

Ši nuotrauka parodo kanadiečių tankus atakuojant 
Kranenburgo miestą Vokietijoj. Miestas jau paimtas.

Maskva atmetė po- San Francisco konfe-\^^^
piežiaus prašymą rencija gali pakrikti o tuo tarpu palikta Bnd-

_____  ____ i ges'o žmona ir jos dukrelė
buvo priverstos eiti pas ge
rus žmones ir prašyti pasko
los. Be to, teisėjui ji pasa
kė, kad Bridges uždirba ne 
$4.680 į metus, bet virš tūk
stančio dolerių j mėnesį. 
Pagaliau, jei Bridges uždir
bo “tik” 4,680 dolerių ir 
daktarui išleido tūkstanti, 
tai jam liko da 3,680 dole 
rių, bet iš tų pinigų žmona 
negavusi nei sudilusio ska
tiko.

Bridges’o perskirų byla 
da nebaigta Dabar prie jos 
prikergta ir ahminijos by- 
prikergta ir alimonijos by
lą bus nustatyta pastovi 
alimonija. Sakoma, kad tei
sėjas norės matyt komunis
tų vado kontroliuojamos li
nijos (jurininkų) rekordus, 
iš kurių jis galės spręsti a- 
pie Bridge’so pajamas—al
gą ir “kelionių išlaidas.“

Galimas daiktas, kad Ma
skvos pakalikai komunistai 
Harry Bridges žmoną ap
šauks “fašiste,’* kaip jie 
šmeižė Čaiio Čaplino skun
dėją

Visų vokiečių ji nęžu- 
dysianti

Popiežius išleido atsišau- San Francisco konferen- 
kimą, taikomą rusams, kad cija da nepradėjo savo 
jie nežudytų Vokietijos darbų. Viską trukdo Rusi- 
žmonių. Šitą atsišaukimą jos atstovas Molotovas. Mat 
bolševikai pavadino “šlykš- visi planai konferencijai 
čia
sai
ketiną “išžudyti visą vokie- gali būt priimti Visų pir
čių tautą.” Žinoma, kad vi- ma Molotovas pasipriešino 
sos neišžudys, nes visų vo- įnešimui, kad konferencijos 
kiečių rusai negalės nei pa- pirmininku butų mūsiškis 
siekti. Bet jie gali daug ne- Valstybės Departamento 
kaltų žmonių iššaudyt tose galva Stettinius. Paskui jis 
vietose, kurias jie kontro- pradėjo spirtis, kad kor.£e: 
liuos. Ar Stalino čekistai rencijoj butų duotas balsas 
nesušaudė Lenkijos žydų Lenkijos kvislingų “vai
vadas Erlichą ir Alteri? Su- džiai,” kurią tik viena Mas- 
šaudė vien dėl to, kad jie- kva pripažįsta. o 46 kitos 
du buvo socialdemokratai tautos nepripažįsta. Paga
li* nepritarė bolševikų dik- liau Molotovas priešinosi, 
taturai. kad konferencijon butų pri-

---------------- imta Argentina, kuri buti-

a nacių propaganda.” Ku- turi būt priimti vienbalsiai; 
ii niekad neketinę ir ne- jei kas pasipriešina, jie ne-

Bolševikai apšmeižė 
Ameriką

nai reiKalinga Amerikos 
vienybei.

Todėl eina jau antra sa
vaitė, n San Francisco kon- 

Iš Londono pranešama, ferencija da nieko nenuvei- 
kad Maskvos bolševikai kė. O jei tuo tarpu Europoj 
prasimanė naują šmeižtą: pasibaigs karas, konferenci- 
prieš Amerikos ir AnglijosI ja galės visai iškrikti; kiek-
armijas vakaruose. Stalino vienai delegacijai ropės kol --------
radijas paskelbęs tūlo ko- greičiausai parvykti namo.Į Argenlnso priimta į San 
misaro Golikovo neva ra-i nes toms delegacijoms d a ž-Į Francisco konferenciją ne- 
portą, kad rusai belaisviai,'niausią vadovauja užsienio žiūrint jo protestų
kuriuos alijantų armijos iš- reikalų minisb riai. ____—
laisvino iš vokiečių rankų, ----- --------- - ' panedėli San Francis-
dabar esą suvaryti į alijan- AMERIKA BAUS KARO co konferencijoj Molotovas 
tų kempes ir laikomi už KRIMINALI5TU5 : gavo pirmutini formalų ant-
spygliuotų vielų “nežmonis- -------- ausį. Šį panedėli jisai šiurks
koše sąlygose.” Ypač bloga Atstovų Rm- i komisijaičiai pastatė Maskvos sąly- 
rusų padėtis esanti ameri- užsienio reikalams siomis gą, kad Argentina nebūtų 
kiečių stovyklojAnglijoj ir dienomis priėmė rezoliuci- įleista į konferencija, iki 

nebus įleista Lenkijos ko
munistų “valdžia.”

Bet kone vienbalsiai šitą 
jo sąlygą atmetė. Kai šitas 
'klausimas buvo pastatytas 
balsavimui, tai 31 delegatas 
balsavo, kad Argentina bu
tų priimta, o Lenkijos ko
munistai—ne!

Už Molotovo įnešimą bn- 
vo paduoti'išviso tik 4 bal
sai. Tai buvo trys balsai pa
čių msu, ir tik vtonu-vienas 
balsas ne rusų.

britu stovykloj Egypte. ją. kurioje da kartą pasisa
Ar tas bolševiko šmotas "ž k?.rn Ji™inalistų

Golikovas matė tas stovvk- baudimą Iv -i.ia reika
las? Žinoma, kad ne. Ir Sta- 1:u,’a' kad į"** »?bausti vi- 
lino radijas sako, kad ame- žinomi kai - knmuialis- 
rikieėiai išgabeno Sovietų *?.’ , 7et tlt'1 1 vl’s PasI"
karininkus į Ameriką be sleP? k,tosc 'artybėse, 
“musų atstovų žinios.” Va
dinasi, Maskva prisipažįsta 
neturinti apie tuos rusus ži
nių. tačiau turi drąsos taip 
šmeižti Ameriką “nežmo
nišku” rusų vaišinimu.

Ištikrujų gi amerikiečiai 
maitina bolševikus perdaug 
gerai. Stalino “rojuje” jie 
tokio gero maisto niekada 
nėra ragavę.

Pirkit Karo TJondsus ir Štampas. Kas sąvaitę įdėkit į juos nemažiau kaip dešimtą savo uždarbio dali

Rusų delegatas sabotažuoja 
darbą

Molotovas sumuštas.

NACIŲ VADAS BE 
KĖLIMŲ

Associated Press žinių a- 
gentura piane ; tokią nau
jieną:

“Kur nors” Vokietijoje j 
amerikonų rar as pateko! 
vienas nacių ar; įjos vadas, 
pulkininkas "vn” Steni. 
Jisai buvo suimtas vienam 
trobesy be kelinių! Matyt, 
amerikonai jį užklupo beti
kėtai ir pulkininkas bėgo, 
nespėies pasiin keliniu.

Komunistų šulas 
Bridges “nubied* 

nėjo"
Pamėtė savo žmoną ir nepajėgiąs mokėti jai alimoniją

San Francisco mieste ėjo! 
komunistams labai nemato-Į 
ni byla. Superior teismo ru-į 
mu teisėjas Harrri nuspren
dė. kad žinomasis komums/ 
fų vadas Harry Bridges sa
vo žmonai mokėtu “laikiną 

j alimoniją." po 50 dolerių į.
! mėnesį.

Tas komunirtų >ulas jau 
i pereitais metai" pama te $a- 
i vo žmoną, o dabar reikalau
ja divorso. Palikęs : avo mo
terį, Bridcres ta< iau nedavęs 
jai reikiamo užlaikvmo.

| Teisėjui ji? aiškinosi taip:
“I'ždirbu 4.6X0 dolerių į 

Įmetus, bet |*etnai sirgau ir

PENN5YVANIJOJ UŽSI
DARĖ KASYKLOS

Apie 75,000 mamelių 
Pennsylvani.jos kasyklose šį 
panedėlį nėjo dirbti, nes jų 
darbo sutartis pasibaigė, o 
nauja da nėpadaiyta.

Karas Vokietijoj Baigiasi 
Ant Berlyno Rusų Vėliava

ITALIJOJ NACIAI TAIP
GI SUTRIUŠKINTI

Manoma, kad karo pabaiga 
tuoj bus paskelbta 

oficialiai

Galų gale Amerikos de
mokratija sutriuškino Vo
kietijos diktatūrą. Amerika 
išgelbėjo Sovietų Rusiją, 
Francuziją ir Angliją.

Tiesa. Maskva skelbia, 
kad Berlyne, ant Reichsta
go rūmų, šiandien plevesuo- 
ja raudona Sovietų Rusijos 
vėliava. Bet faktas yra to
ki.;, kad Amerikos aviacija 
jau buvo Berlyną sugriovus 
puma, negu rusai jj pasie
kė. Vokiečių karo pramonę 
sunaikino irgi ne kas kitas, 
bet Amerikos orlaiviai. Ir 
amerikiečiai galėjo patys 
Berlyną paimti, nes buvo 
jau pasiekę Potsdamą, bet

VOKIEČIAI BĖGA NUO 
RUSŲ IR PASIDUODA 

AMERIKONAMS

Associated Press žinių a- 
gentura praneša iš Vokieti- 
’os, kad Pirmosios Ameri
kos Armijos patruliai, kurie 
mėgino susisiekti su rusais 
Elbos fronte, susitiko sim-j 
tus ginkluotu vokiečių Ka
reivių, kūne bėgo nuo rusų. 
Pamatę amerikiečius, jie 
tuoj metė ginklus ir iškėlė 
rankas pasiduodami, neiš
šovę nei vieno šūvio

“Šiandien mes gavom į- 
sakvmą neėaudvt į ameri
kiečius. bet šaudyt tik j ry
tus, iš kur ateina rusai.” pa
aiškino vokiečių virsyla. 
Vokiečiai bijosi rusų žiau
rumo ir keršto.

100,000 LAVONŲ TEBE
GULI PO VARŠUVOS 

GRIUVĖSIAIS

Londcniškio “News Chro- 
nicle” korespondentas, ku
ris dabar randasi Lenki i o j, 
praneša, kad jo surinktomis 
žiniomis, per paskutinį len
kų požemio sukilimą Var
šuvoje žuvo pusė miliono 
žmonių. Daugiau kaip 100,- 
000 lavonų tebeguli da po 
miesto griuvėsiais, kuomet 
vokiečiai Varšuvą sugriovė. 
Prieš karą Lenkijoj buvę 
35,000.000 gyventojų, o da
bar tik apie 18,000,000. 
Miestuose žmonių beveik 
neliko. Dabar lenkus naiki
na bolševikai, ypač tuos, 
kurie kovojo prieš vokiečiu 
okupacija ir pasilieka išti
kimi londoniakei Lenkijos 
valdžiai

MUSSOLINIO GALVĄ 
NUPIAUTA

Vėliausios žinios is Mi 
lano sako, kad Mussolinio 
liekanos buvo sudėtos į me
dinį baksą ir bus užkastos 
viešose kapinėse, be jokių 
apeigų. Per dvi ištisas die
nas įniršusi minia jį spar
dė, spiaude. svaidė plytga
liais ir n« t šaudė iš revolve
rių. Dabai jo galva buvo 
nuniauki ir atiduota krimi- 
nologams, kad ištirtų buvu- 
sio diktatoriaus smegenis.

pasitraukė, kad patenkinti 
Staliną.

Rusai atvažiavo Berlynan 
Amerikos vežimais, apsivil
kę Amerikos drapanom, ap
siavę Amerikos batais ir pa
valgę Amerikos “pečonkos.” 
Ir prie to da Amerikos or
laiviai nuvalė jiems kelią į 
Berlyną.

Gen. Clark, Penktosios 
Armijos vadas Italijoj, šią 
savaitę praneša, kad nacių 
armija jau sunaikinta ir Ita
lijoj. Visi didieji Italijos 
miestai ir uostai jau mūsiš
kių rankose. Turino mieste 
paimta nelaisvėn 120,000 
vokiečių ir didžiausi amu
nicijos ir maisto sandeliai, 
žodžiu, 25 nacių divizijos 
buvo sudaužytos į skutus.

Vokietijoj paimtas Bre
menas ir Miunchenas. Ita
lijoj paimti Milanas ir Ve
necija.
-Vokiečių vadovybė jau 

pereitą savaitę pasisiūlė pa
siduoti Amerikai ir Angli
jai. tik ne Rusijai. Mūsiš
kiai atsakė, kad pasidavi
mas turi būti be jokių są
lygų. Dabar jie laukia at
sakymo. Churchill sako, 
kad karo pabaiga Europoje 
"a Ii būt paskelbta da pirma 
subat09.

Rodys baisenybes 
belaisvių stovyk

lose
Amerikos publika pamatys, 

kas dėjosi nacių pragare

Kino teatrų lankytojai 
gal jau šią savaitę turės 
progos matyti šiurpių vaiz
dų iš Vokietijos belaisvių 
gyvenimo. Karo departa
mentui leidus, filmų kom
panijos gauna armijos pa
darytų nuotraukų iš Nord- 
hauseno, Ordrufo ir Ams- 
tadto belaisvių stovyklų. 
Tose nuotraukose yra paro
domi Vokietijos karo be
laisviai. da gyvi ir jau mi
rę. Publika matys krvas 
sužalotų lavonų, matys ga
linčius ir jau negalinčius 
vaikščioti žmones.

Nuotraukos yra teisingos, 
ias padarė musų armijos 
fotografai. Dėl jų tikrumo 
‘odei negalės būti jokių a- 
beionių.

Musų armijos vadai, jų 
tarpe pats Eisenhovreria. 
sako, kad vokiečių žvėriš
kumas neturėjo ribų. Jam 
pavaizduoti stinga žodžiu.

EXTRA!
Hitleris

Užmuštas

Hamburgo radijas 
paskelbė, kad 1 d. 
gegužės po pietn 
Hitleris b’JVC už- 
muštas savo c tise



Antra* Pusk r i* KELEIVIS, 5a BOSTON.

KIEK OKUPANTĄ! PRI
DARĖ LIETUVA 

SKRIAUDŲ

kareivių. Jie apskaičiavo, 
kad Lietuvoj galėsią gauti 
apie 250,000 vyrų savo ar-

—-----  linijai. Pakvietė stoti sava-
Lietuva ' ’ ' n kt..čia'noriais. Niekas nestojo. Ta- 

be pertrauko, jau trečią o- 1943 metų balandžio 5 
kupaciją. Susitarus Mask- ; dieną, naciai sušaukė Lie

tuvos partijų lyderių konfe
renciją ir pakišo jiems pa
sirašyti mobilizacijos pla
ną. Bet pasirodė, kad dau
giau Paleckių nėra ir nei

vai su Berlynu, 1940 metu 
vasarą Lietuvą c. apavo So
vietų Rusijos an aia.

1941 metų va arą Lietu
vos žmonės sukilo ir išvijo 
bolševikus lanki.n. Bet bol- vienas nenasirase. 
ševikų vietoj tuojau ate; Negavę ritarimo g int5.
vokiečiai ir tu- okupavo Lie- giosį pradė.
tuvą. Tai buvo antras sv.- - imtj u £ jau.
timujlj jungas. Dabar vo-!/ y j
kiečiai is Lietuvos pasitrau- nuoIiai slapstais, fni- 
ke. ir bolševikai vėl uzeme, versi studentai'pabėgo i 
musų motinų žemę. I mgkus p,..dgjo or£anizguo;

Dr-,.,7‘‘U!S Pas^e5?e ti partizanus. Vokiečiai ta- 
sunnktl faktus ir stonusdię- dal'užda,.ė Vilniaus univer- 
nomis paraše ilgoką apzval- ,:teta ir konfiskavo moks. 
gą. išpaišydamas skaitlį- io .^ramentus. o kitus sū
nėnus, *ąek pei tas okupa- naįkįno. Sunaikino net Lie- 
«jas atėjūnai pridarė Lie-;tuvos žodyno medžiag!f> 
tuvai ssriaudų. _ kuri ouvo renkama per 40

Įdomiu uavinit} p. t a s- metu_ žodžiu, pradėjo nai- 
tas r.atiekia apie Lietuvos kjnt? . ku!tl„.^ius Lietuvos 
žmonių sukilimų prieš bol- , w B daugaiusia nuo 
sevikus Jis sako: ! - - -

eik iš- miškai ir gyvulių ūkis. Dr 
retus! Pakštas sako:

“Jei remtis 1914-18 m. karo 

patyrimais Lietuvoje ir turėti 

dėmesy, kad šiame kare abu 

kaimynai vykdo planingą eks- 

term i naciją, tai iki 1945 m. 

Lietuva iš 3.200.000 bus jau 

nustojusi apie 600.000 žmo

nių. Be to, i p.uosto’ ns tenka 

įtraukti žymu patr otin'-s inte

ligentijos procentą.

“Bet per 20 nepriklausomy
bės metu visų gyventom in
telektualinis lygis buvo taip 
aukštai pakeltas, kad visuose 
miesteliuose ir kaimuose dar 
ir dabar yra daug šviesių 
žmonių: visoje šaly tūkstan
čiai aukštai kvalifikuotos in
teligentijos vis dėlto rado būdų mirVes išvengti. Tad 1945 
m. Lietuvos intelektualinis ly
gis ir politinis susipratimas y- 
ra žymiai aukštesni, negu tai 
buvo 1918 m."

Iš visa to autorius daro 
išvadą, kad Lietuvai užteks 
da inteligentinės vadovybės 
sugriautam gyvenimui at
statyti, jeigu tik jai pavyks 
atsipalaidoti nuo stipraus 
Rusijos totalitarizmo.

PRUSEIKA BIJO STALI
NO “ROJAUS”

“Lietuvos jaunimas b 
tisus rusų okupacijom 
ruošėsi išsilaisvinti iš okupan-, 
tų... Jaunų vyrų organizavi
mas laisvės revoliucijai ėjo y- 
patrngai slaptai. Tenka stebė
tis, kad sukilėlių štabo narių 
niekas nv.- .avė rusams. Kai 
tik pasigirdo per radiją pir
mos žir.ks apie naują karą 
tarp vokiečių ir rusų, visa Lie-1 
tuva negirdėtai vieningai su
kilo.
“Sukilime daly’"'- 6.000 lie

tuvių kareivių Sovietų arai-Į 
joj, 35,000 organizuotų par: - Į 
zanų ir 90.000 beveik neorga- 
niuotų partizanų mažesniuose 
miesteliuose, viso 131.000- Di
džiausi mūšiai ivo Kaune bir
želio 22-23 d.. r V et u viai nu
stojo 3,000 užmuštais ir dau
giau sužeistais. Per vieną sa- žinti bolševikų žemę tik 
vaite beveik visi Lietuvos kam- tiems, kurie stos jų armi- 
pai apsivalė nuo bolševikų. jon. Kadangi beveik niekas
“Antroje sukikmo dienoje nestojo, tai mažai kam že-1 

jau prabilo per radiją nauja mė buvo sugrąžinta. 
t lAtnvna t, Vokiečiai paliko beveik;Lietuvos valdžia, ši ■'•aidžia 
tuojau paskelbė pilnos nepri-' 
klausomybės atstatymą.”

Bet neilgai T ’etu’ džiau
gėsi nusikračius bolševikt 
diktatūros. Lietuvą tuojau 
užėmė vokiečių armija i 
prasidėjo naujo okupanto ’ 
vergija.

Tiesa, iš pradžios vokie

VOKIEČIŲ BARIKADOS

Čia matosi vokiečių pastatas barikados ties vienu 
tiltu per Reino upę. Dabar jau viskas amerikiečių ran
kose.
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Bimba gali meluoti ir ne- 
: parausti. Jis gerai žino, kad 
Vitkausko nieks nepasigedo 
ir dėl jo nedejavo. Buvo už- 
rekorduotas toks faktas: 
karo veiksmuose nefigurao- 
ja nei Vitkauskas, nei jo 
“lietuviški daliniai.”

Bolševikiškas balamutas
Lietuviai turi tokį posa

ki: “Įleisk velnią bažnyčion 
—jis užlips ant altoriaus!”

Taip padare Rusijos už- 
i sienio reikalų komisaras 
Molotovas - Skriabinas. Jis 

: buvo Įleistas Amerikon/ nu
vyko i San Francisco kon- išitą tiesą dabar patvirti- i ferenciją ir ten sukėlė triuk- no “pats” komunistų fiure- 
šmą» , ris. Vitkauskas buvo išvy-

Molotovas pasakė: aš ne-1 tas .i provinciją, bulves skus
ti ir “ugningai” kalbėti.

Ir Vitkauskas kalba, ką
Įsako Maskvos komisarai, 
jei nekalbės, gaus “k stien-

Į sutinku, kad nuolatiniu šios 
Į konferencijos pirmininku 
butų Stettinius...

Visi nustebo, pasigirdo 
protestai. Negalimas daik-'.ke.” 
tas, kad i svetima butą at-i^- ... . ... -ėjęs svečias k-im’andiruotu Ker.t.ng. moter,ske
šeimininką. “Vienybės” Tysliavienė

ar nenorėjo aiškinti. Pavvz-' 
džiui. jis atsisakė aiškinti, i 
kodėl Maskva priešinga 
lcndoniškei Lenkijos val
džiai, kurią pripažįsta Ang
lija ir Amerika ir kurią re
mia visos Lenkijos žmonių. . “Vilnies” redaktorius L

obius; Bet daugaiusia nuo įPraseika noi-ėjo pasakyti, organizacijos, išskyrus ko- 
.'okiecių nukentėjo Lietuvos kad -didis tautu vadas” munistus?

„i™ n.. Stalinas turi ,<iabai daug Kitas klausimas, kuri jis 
draugu.” Ju esą “milionai” atsisakė aiškinti, buvo apie 
ir visi jie Rusijos diktatorių Argentiną: kodėl Rusija“Manoma, kad iki 1944 m. 

vasaros vokiečiai spėjo iškirs
tu apie 25r< visų Lietuvos 
miškų ir sunaudoti apie 4O'/» 
jos galvijų, arklių ir kiaulių.
Gyvulių ūkis jau buvo nusto
jęs apie 20 G savo vertės per 
pirmus Scvietų okupacijos 
metus, taigi dabar labai Lie
tuva skurdžiai verčiasi tik su 
40G savo gyvulininkystės.

Nekęsdami bolševikiškų me- jau. 
todų, Baltijos valstybių gy- 
\v.itojai labiausia laukė, kad 
vokiečiai panaikins Sovietų į- 
,estą 1940-41 m. kolektyviza
cija, kurią lietuviai laiko gud
riai užmaskuotą vagystę.”

visų narių naudai. Vieną narį 
gauti nesunku — tik reikia 
truputėlio pastangų.
“Pradžioje SLA Prezidento 

vajaus mes nekartą prisiminė
me, kad dabar yra gera proga 
ergamzuoti čia gimusiu ir au
gusių lietuvaičiu kuopas. Bet 
tas musų prisiminimas-paragi- 
nimas. kol kas. nepaveikė nei 
į SLA kuopų veikėjus 
darbštesnius narius.”

O taip buvo, ir svetimoj panūdo niekinti savo kai- 
šaly Maskvos degloji para- mynę, Lietuvių Informaci- 

jos ęentro sekretorę, Mari
joną Kižytę. Girdi, iš jos 
prasta reporterė: girdi —

dė savo “natūrą.
Demokratija turi bėdos 

partneri — kas bus, ko su
silauksime? I
Kaip bus su agresija?

San Francisco konferen
cija sprendžia ne dabarti
nio karo problemas — vals
tybių ribas, baudimą karo 

nei 1 kriminalistų ir t.t. Ji spren
džia taikos problemas—su
darymą tokios organizaci
jos, kuri mokėtų ir galėtų

“Tarybai nekooperuojan
tieji laikraščiai gali tik 
džiaugtis, kad jiems nerei
kės vargti su Kižytės rapor- 
tažais, ar būti jos korekto- 
nais ...

Čia kalbama apie San 
Francisco konferenciją, ku
rioje Kižytė bus akredituo
ta reporterė.

Išrodo, kad Tysliavienė 
antroji Brooklyno

Zosė.

kodėl
“mvli ” nenon, kad San Francisco

Bet “Naujienos” nenon konferencijoj dalyvautų kuopos ir at- _______
Pruseikai tikėti... Jos pašte- Argentina, kuri būtinai r?1-'užtikrinti pasauliui ramybę. , 
bi, kad Stalinas išžudė jau kalinu Amerikos tautų vie- „ei č^vaiu Bet ~ vis Us “beL” RuT
beveik visus žymesnius bol- nybei.... P^.. .sija da neatrirakė reikalavi- Bet .. spfendžia pagal ga.

ti patys SLA nariai, tai k°-: Atiloti* savo kaltintoji ‘ ve' Tysliavienė tikrai vargs- 
kiems galams jis buvo pa- n . .. , ‘ ta. rašydama savo pasakas.

jls Į tuos klausimus Moloto- 
žudė juos dėl to, kad jie vas visai neatsakė, 
jį “mylėjo”? Laikraštininkai turėjo įs

Kamenevas, Bucharinas, Molotovo daug juoko, kai 
Zinovjevas ir šimtai kitu se- patarė jiems “susipazm-, . 

“likviduoti.” ti su Jaltos nutarimais.” A-

ševizmo vadus. Ar tai

vadintas “Prezidento 

Jeigu prezidentas

Va-

nori

Organizacija, kuri saugo 
taiką, bet neturi teisės pa- 
žeboti agresorių — juk tai

U J«*u -- ns turėtu nats ir I Pa«tyciojimas įs sveiko pro-Pagaliau “Naujienos” pa- menkos laikraštininkai zi- gąroes, tai jis turėtų pats ir ,
mi fakta kad— no tuos nutarimus nepras- birbti. O jeigu nariai turi ,

Kada jos yra praleidžiamos 
per redakcijos koštuvą, vė
liau pati jų nepažysta. 

“Keleivis” duos Kižvtės

Bet vokiečiai sutiko grą-

Formaliai Maskva da nė-Į^P0,rt^us.2r__SU S rako
moteris- 

kčnes toks maratonas yra ve
damas neformaliai.

žymi faktą, kad čiau S“patį Molotovą’.’todėl dirl?ti, tai turėtų būti SLA 1 7>iXTbu^r"beprotvrtS va^°’ ki
“Pats Pruseika atsisakė į jie pasileido juokais, kai jis narių vajus, bet ne prezi- mar^tonį Gal ir ^svarbu, ?lktoJ1 Brooklyno 

Maskvą važiuoti ir mylimam patarė jiems “susipažinti.” dento - k"
‘rys“!klcr'.jritj ’ p—į..Įį,—• ___ _  _____ ___ _ _ _

ISega naciškos žiurkesctauiiui 1 rv IV11IVL I. .viaLyt, musijus laikrastinin-
r"1 buvo kviečiamas, kai apie Jaltą nėra PRnai. AtstoUllbČ SflZl $an Francisco konferen-
Jis, matyti, atsr.mena tą rusų painformuoti, O Amenka Atbin/ĮfUt darvti
patarimą tigro atžvilgiu. O tas nuo Jaltos juk daug toliau FrO/ldSCO Kalife-
patarimas skamba taip: “Liu- negU Rusija, todėl Moloto- ’
buisia, da ne glad” (gėrėkis, vas ir manė, kad amerikie- r€n€lJOJ€
bet neglostyk). čiai apie Jaltos konferenci-

• v i- -i i . i pėdamas. Važiuoti i Maskva,visus bolševikų padarytus , , . • , •. i- v-i • kad ten galėtu savo vada ‘na-
• glostyti, jis nedrįsta.

“Rusų sulikviduotų 6.600 or- ---------------------
ganizacijų vokiečiai nebeleido • 
atgaivinti. Vokiečių kontrolė-! 
te ėjo tik 12 laikraščių, bet; 
juose lietuviams nebuvo lei-l 
džiiama pasisakyti savo tikrų
jų norų. Todėl išsivystė slapta:

“Didelę meilę Stalinui Pru- ją nieko nežino. Jisai pasi
seka reiškia tik Chicagoje tu- rodė nesuprantąs laisvos 

spaudos ir jos bendradar
biu.

MOLOTOVAS PADARĖ
LAIKRAŠTININKAMS

JUOKŲ

JUOKDARIAI

Bolševikų “Vilnis” rašo:
“Kas apgynė demokratiją 

7 šiame kare, ar ne didžiosios
Pereitą savaitę Moloto- valstybės — Amerika, Sovie-

čiai bandė patraukti lietu-l .ąogfindžio spauda. Ji susidėjo Jenc^ąa? romad^atstoraiš' tU S^,unga’ Bntan,ia’ K,ni’a?”
vius save pusėn, nes da ne
žinojo kaip jiems seksis k-a-: 
ras Rusijos giliu,, j; Bet kai 
pamatė, kad rasai niekur, 
neatsilaiko, aciai pasidarė!

iš septynių labai paplitusių laikraščiti, kurie dideliu smarkumu stoja už savo šaMes teises į nepriklausomybę ir nuolat iškeldavo rusu ir vokiečiu
Lietuvoj drąsesni ir nrade- okupacijos žiaurumus, 
jo stačiai reikalauti, kad “Lietuvos politinei veiklai va- 
pref. Ambrazevičiaus vy-j dovavo Lietuvos Išlaisvinimo 
riausybė. kuri buvo susida-i Komitetas, į kurį lietuviai šiu
rius Paleckio k visi ingus iš-. ri kaip į savo slaptą valdžią.

San Francisco-je. Jis pasi-i Šitaip kalbėti galima tik- 
siulė duoti jiems paaiškini- tai juokais. Gi kalbant rim- 
mų, jeigu jie turi jam ko- tai reikėtų šitaip klausimą 
kių paklausimų. Šita audi- statyti:
jencija buvo St. Francis Kas 1939 metais padarė 
Hotelio salėj. Molotovas in- “krauju sucementuotą są- 
ėjo ralėn žvalgybininkų ly- jungą” demokratiją sanai- 
dimas, kurie ėjo apsupę ji kinti ir užpuolė Lenkiją — 
iš visų pusių. Kai kas sako. ar ne Sovietų Rusija su Vo-

cija turės ką
Arba turėsime visų taikos 
norinčių tautų organizaci
ją, su lygiomis teisėmis ir 
pareigomis didelėms ir ma
žoms valstybėms, arba susi- 

..... , lauksime naujos anarchijos
Vykdydamas savo anks-:jr da baisesnio karo! 

tyvesni nusistatymą, Ame
rikos Lietuviu Tarvbos Vvk Kam tas monkey business? 
domasai Komitetas š. m. R H &n Francisc0
balandžio 18 d. posėdy ga- konferencija lietuviški di- 
lutmai nusprendė siusti i nastijos patrifitai paleido t0. 
specialę delegaciją į Tarn- kįa “antį”-
tautine Saugumo ‘ir Tarp- ' Misija turės savo delega- 
tautinės Organizacijos Kon- ciją. i San Francisco kon
ferenciją San Franciscoi. ferenciją vyksta “misijos”

Delegaciją sudaro: adv. žmonės: Olis, Kumskis ir
Wiliiam F. Laukaitis (SLA fJuris: v>'k?ta’ “su 
prez.), William T. Kviet-11>'v,?utl P’^umo posėdžiui 
kus (SLRKA sekr.) ir pulk. ?e\. (( . „ ,
Kazys V. Grinius. Pastara- Valstybės'Departamente, 
sis, be to, atstovaus ir Lie- -

EKSTRA PRANEŠIMAS

Žinių agentūros praneša, 
kad Vokietijos oro jėgų mi
nistras, storulis Hermann 
Gcering, pasitraukė iš savo 
vietos.

Jis sunegalėjęs, norįs pa
taisyti sveikatą.

Goeringo “luftvafas” se
nai sunegalėjo; jį ištaškė 
alijantų karo aviacija. Ry
šium su tuo Goering' buvo 
likęs pašaipos objektu. Tai 
jis yra sakęs, kad alijantų 
karo aviacija negalėsianti 
pasiekt Vokietijos. Bet išė
jo kitaip.

Dabar Goering ”sunega- 
lėjo,” ir labai aišku kodėl: 
iš skęstančio laivo bėga ir 
sveikos žiurkės!

Pabėgo Goering. bėgs ir 
kiti. jei galės ir turės kur 
bėgti.

A „ . . , - i , kad jis atsivežė su savim kietija?
V1JUS» talkininkautų jų ar-Į šiame Komitete dalyvavo ke-pt-Q šnipų,” kad jį saugotu. Kad Sovietų Sąjunga 
mijai. Ambrazevidaus vy- turios žymesnės seniau Rusijoj bolševikų šiandien kariauja prieš Vo-
nausybe su tuo nesutiko n sios partijos (krikščionys de-ĮVadaį bijosi pasirodyt vie- kietiją, tai ne jai kreditas, 
rezignavo. r okratai. socialdemokratai, — stiprios čekistų ap- nes ne savo noru ji tą kąraliaudininkai, tautininkai) ir j todėl ir laisvon A- pradėjo. Jeigu Hitleris ne-

dvi naujai susidariusios pohti- merikon atvykę jie taip butų Stalinui dantų išmu- 
.r.-nr^s jaučiasi. Bet Amerikoje yra šęs, Stalinas ir šiandien jį

kitaip. Čia valstybės vyrai remtų.
nesibijo vaikščiot vieni pa- Taigi tik juokdariai gali 
tys. Ir ištikro, ko valdinin- vadinti Staliną “demokrati- 
kas turėtų bijotis, jeigu jo jos gynėju,” bet komunis-

rezignav
Kai vokiečiai pamatė, 

kad ietuvos inteligentija 
jiems nepritarė, tada apsu
po visą Lietuvą Gestapo a- 
gent-i tinklu. Naujieji oku
pantai tuoj pradėjo imti sa
vo nuosavybėn geresnes že
mes, konfiskuoti žydų tur
tus ir čiulpti visą kraštą, 
taip kaip ir bolševikai darė.

Tačiau kulturin^uose da
lykuose vokiečiai buvo daug 
žmoniškesni už bolševikus. 
Jie nedraudė žmonėms nei 
Lietuvos himną giedoti, nei 
Lietuvos vėliavą vartoti, ką 
bolševikai buvo griežtai už
draudę. Lietuviai apvaikš
čiojo net Vasario šešiolik
tu ir vokiečiai tam nesi
priešino. Gi bolševikai tą 
lietuvių tautos šventę buvo 
prakeikę ir uždraudę te p 
pikčiaus) dalyką.

Tik 1943 metais padėtis 
gymiai pablogėjo. Mat, vo- 
įriečiams pr eikė daugiau

nes jrrupes.

Apie Lietuvos žmonių gy
vybės nuostolius p. Pakštas 
sako, kad—

sąžine yra rami?“...iki 1942 m. gegužės mėn
Lietuva jau buvo nustojusi a- Sakoma, kad Molotovas ka. 
pie 400,000 gyv. ! bijosi net ir viešbučio mais-

‘Kur jie dingo? Kuri jų da- tą valgyt. Maistą čia jam

tams tas juokas visai netin-

lis dar gyva ir dar galės atgal grįžti — šiuo metu peranksti dar atsakytį. 65,000 yra deportuoti į šaltus Rusijos regionus ir nėra vilties, kad bent penktadalis jų nuo mirties išsigelbėtų.“Vokiečiai didžiausiu žiaurumu skubinosi žudyti Lietuvos žydus: iš 300,000 žydų vargiai beliko apie 70,000. Darbams į Vokietiją buvo prįverstinai išgabenta apie 200,000 lietuvių. Kuri jų dalis susilauks karo pabaigos, dabar neįmanoma apskaičiuoti.

gaminą jo paties atsivež
ti ištikimi virėjai.

Anglų kalbos Molotovas 
nesupranta. Jis kalba tik 
rusiškai. Todėl prie jo visa
dos yra ir ištikimas vertė
jas.

Laikraštininkai bombar
davo jį paklausimais ang
liškai; vertėjas vertė jų pa
klausimus rusų kalbon; Mo
lotovas atsakinėjo rusiškai, 
o vertėjas 'jo atsakymus aiš
kino angliškai.

Kai kurių paklausimų 
Molotovas tačiau negalėjo

“PREZIDENTO VAJUS” 
NEKAIP SEKASI

“Tėvynė” praneša, kad-

“SLA Prezidento vajus tęsis iki liepos 1 dienar... Kaip žinome, dar toli gražu ne visi SLA nariai išpildė savo naujojo prezidento prašymą — dar ne visi gavo po naują narį, nors yra

tuvių Tautinę Tarybą (Lie
tuvos piliečių sąjungą). De
legacijos spokesmanu suti
ko būti p. Laukaitis. Dele
gacija vyksta šiomis dieno
mis.

Be to, Valstybės Depar
tamentas specialiai akredi
tavo Lietuvių Amerikiečių 
Informacijos Centro sekre
torę, p-lę Marijoną Kižytę, 
kaip akredituotą korespon
dentę. Ji jau išvyko (ba
landžio 23 d.) lėktuvu, ir 
per Informacijos Centrą in
formuos musii spauda vi
sais mums rupimais klausi
mais.

Tnformaciios Centro di
rektorius adv. K. R. Jurgė- 
lą. kuriam laikui pasilieka 
New Yorke.

LAIC.

Aišku, tai buvo eilinis “ 
blofas, bet “Tėvynės” re
daktorius Bajoras jį paskel
bė kaip retą naujieną tiems 
SLA nariams, kurie da ne
užmiršo skaityt “Tėvynę.”

Bajoras yra geros valios 
žmogus, dėl to nėra reikalo 
ginčytis. Bet lietuvis žino 
posaki — su gera valia ir 
pragarą galima išgrįsti. No
rėti, kad Lietuva turėtų sa
vo atstovybę San Francis- 
coj yra vienas dalykas; už 
šjtą teisę kovoti — kitas.

Kumskiai, Oliai ir Žiu- 
riai daro negražų “monkey 
business’ ir, keista. SLA or
gano redaktorius atliko jų 
slieko pareigas!

Specialė korespondencija”
Brooklyno “Laisvė” ba

landžio 27 d. laidoje pra
neša :

“Vakar čia atsidarė Jun
gtinių Tautų konferencija 
su iškilminga tyla pagerbti 
prezidentui Rooseveltui”...

oms

Vietoj balandžių, kinai 
vartoja bites pranešimui 
svarbių informacijų iš prie- ir tokių narių, kurie jau gavo šo užimtų sričių. Prie bitės 
kojos pririšama mikrofil 
muota popierėlė ir bitė pri
stato ją į skirtą vietą. Tampravedamas ne prezidento, bet yra vartojami patyrę žmo- visų musų Susivienijimo ir jo nės bitininkai.

net po penkis narius. Preziden to prašymą turėtų išpildyti visi SLA nariai, nes šis vajus

Cit, štai jums naujiena!
Lietuvių komunistų fiure

ris Bimba giriasi:
“Kryžiokų spaudoje ke

liais atvejais buvo dejuoja
ma dėl generolo Vitkausko. 
Girdi, jau jo nebesigirdi, 
jau jis likviduotas. Bet štai 
Vilniuje įvyko Lietuvos val
stiečių suvažiavimas ir ja
me ugningą prakalbą pasa
kė tasai ‘nebegyvas’ genero
las Vitkauskas” (“Laisvė” 

‘bai. 26, 1945).

Nors tai buvo šaukštas po 
pietų, tą pranešimą “Lais
vė” tituluoja kaip specialę 
korespondenciją.

Trečią dieną pranešti nu- 
senusį dalyką ir jį vadinti 
specialiu — tai eilinė ko
munistiškų gazietninkų gu
drybė.

Pagaliau, komunistų pra
nešėja (Karosienė) nėra jo
kia korespondentė. Ji susi
randa vietelę kur nors kam
putyje (tarp publikos) ir 
jame kiurkso.

Komunistai butų ne ko
munistai, jeigu jie nebūtų 
bloferiai.

St. Strazdas.

Pirmą kartą Liublinas 
paskilbo 1565 metais kaip 
lenkų-lietuvių unijos mies
tas. Dabar jis paskilbo kaip 
lenkų kvislingų miestas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA LIETUVIŲ GYVENIMAS Į»KAS SKAITO. KASO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Maršrutas po Ozon Parką

Dvi savaites prieš Vely
kas, o 4 savaites prieš I3S 
19 kp. vakarienę, pasitarę 
su drg. J. Glavecku, nutarė
me aplankyti musų priete- 
lius Ozon Parko apylinkėj. 
Ten gyvena gražus būrelis 
lietuvių ir artimi socialis
tams žmonės. Juos aplanko-' 
me kartą į metus prieš ko
kias rengiamas iškilmes. 
Taip padarėme ir šįmet.

Kovo 18 d. iš ryto mes 
paspaudėme A. Petrausko 
durų varpelį ir laukiam. Ty
ku. Už minutės-kitos atsida
ro durys ir tarpe jų pasiro
do Petrauskienė.

—Kas jumis taip anksti 
atvijo?

—Su reikalu... Ar Pet
rauskas namie?

—Taip. Prašau ineiti!
Ineinam vidun. Drg. A. 

Petrauskas rengiasi gulti, 
nes tik ką iš darbo parėjo. 
Jis dirba karo industrijoje, 
ten darbas eina trim pakai
tom. Jis dirba naktimis. Jų 
sūnūs tarnauja tolimam Pa- 
cifike. Prisiminus apie sū
nų, motina pradėjo raudoti. 
Nei nesiūlę vakarienės tikė
to, atsisveikinom ir leido
mės toliau.

Nepertoliausia nuo Pet
rauskų gyvena J. Maknavi
čius. Sustojom pas jį. Iš a- 
mato dgr. Maknavičius yra 
kriaučius. Pereitais metais 
mirė jo žmona. Turi dvi 
dukteris, abidvi ištekėju
sios ir jų vyrai karo laukuo
se. Viena duktė gyvena su 
tėvu. Dviejų šeimynų mūri-j 
nis namas, tai drg. J. Mak-i 
navičiaus nuosavybė. Kaip i 
iš lauko, taip ir iš vidaus

viskas tvar
koje.

Nusiskundė drg. Makna
vičius vienišo gyvenimu. 
Pasiūlėm LSS 19 kp. va
karienės tikėtų — su šypsą 
ant veido nupirko. “Aš vi 
suomet socialistams prita
riau ir šiandien pritariu. 
Tai rimti žmonės, kurie vi
suomet stojo ir šiandien sto
ja už darbo žmonių vieny
bę. Dirbkite, vyrai, kiek ga
lite, o ateitis jums priklau
so!” — palinkėjo jisai. At
sisveikinę keliavom toliau.

Šimtas vienuoliktoj ave- 
nue užsukom pas senus mu
sų pažįstamus Umbrazus. 
Tai puikus žmonės! Jų‘sū
nūs tarnauja Dėdės Šamo 
armijoje, • dabar randasi 
Francųzijoje. Abudu tėvai 
labai susirūpinę sunaus li
kimu... Umbrazienė išbarė 
mus dėl uždarymo “Naujo
sios Gadynės.” Umbrazas 
liepė užrašyti jam “Kelei
vį,” kas, suprantama, ir bu
vo padaryta. Pasiūlėm va
karienės tikėtų. Abudu nu
siskundė laiko neturėjimu. 
Umbrazas pridūrė:

—Veik visą žiemą sergu, 
negaliu. Rodos, nesenas, 
bet kokia kvaraba įlindo į 
mane ir negaliu atsikratyti. 
Duokite keturis tikėtus. Jei
gu pavyks, tai savo fren- 
tams parduosiu!

Netoliese nuo Umbrazų 
gyvena Purenai. Užsukome 
pas juos. Radome abudu 
namie. Drg. Purėnienė nu
siskundė nesveikata, bet 
nupirko du vakarienės ti
kėtus ir keturis paėmė par
duoti. Jie pardavė tris. Abu 
Purenai yra seni musų ju
dėjimo rėmėjai.

125-toj gatvėj gyvena J. 
Stankevičius. Iš amato, pro- 
sininkas. Užsukom ir pas jį. 
Radome abudu namie. Pa
siūlėm tikėtų—nupirko. Jie 
yra katalikiški žmonės, bet 
rimti Lietuvos nepriklauso
mybės gynėjai. Jie džiau
giasi, kad katalikai ir socia
listai Lietuvos nepriklauso

mybės gynimo reikale ben
dradarbiauja.

F. Gaidys gyvena 91-moj 
gatvėj. Kaip jis, taip ir jo 
žmona, geri draugai. Jiedu 
nusipirko tikėtų sau ir pa
ėmė 4 parduoti. Ir juos par
davė. Drg. Gaidys yra se
nas “Keleivio” skaitytojas 
ir socialistinio judėjimo rė
mėjas. Bekalbant anie šių 
dienų padėtį, jis išsireiškė, 
kad reikia grįžti prie LSS 
organizacijos, nes ir seniau 
buvęs jos nariu.

Su drg. Gaidžiais musų 
kelionė Ozon Parke pasi
baigė. Pasukom į Woodha- 
no apylinkę, kur pirmiausia 
sustojom pas P. Blažaitį. 
Pardavėm vakarienės bile
tą. Drg. Blažaitis nusiskun
dė, kad buvo susirgęs plau
čių uždegimu ir kol kas ne
galįs atsigriebti.

Netoliese užsukom ir pas 
J. Aymaną, seną Brooklyno 
visuomenės veikėją. Jam 
irgi pardavėm biletą. Jis 
nusiskundė stoka laiko, nes 
sunkiai dirba dirbtuvėj.

Atsilankėm ir pas J. Nar
butą, tą viengungį kriaučių. 
Radom jį namie ir jis tuo
jau paėmė biletą musų va
karienei.

Važiuodami Jamaiea A- 
venue, sustojam prie “Sha- 
lins Funeral Home,” 84-02 
Jamaiea Avė. Radom patį 
F. W. Shalins namie. Tai 
simpatingas žmogus! Jis 
tuojau aprodė savo Įstaigą, 
kur numirusius pašarvoja. 
Koplyčia gražiai įrengta, 
mažas steidžiukas, kuris 
reikalui esant papuošiamas 
kaip altorius. Už koplyčios 
— erdvus kambarys. Ten 
šermenų laiku gali pasišne- 
’kučiuoti, pabudėti lankyto
jai. Prie to kambario spe
cialus kambarys grabams. 
Turime Brooklyne bent ke
lis lietuviškus graborius, • 
bet koplyčios įrengimu ir 
kitais parankumais nei vie
nas nesukirs p. Shalinsko.

Paklausėme, kaip “biz
nis” eina?

—Neblogai. Žinoma, gra- 
boriaus “biznis” tai paskuti
nis aptarnavimas žmogui, 
ir mes toje srityje patar
naujame. Mirusių negalima 
vadinti kostumeriais. nes 
tik sykį žmogus miršta ir 
jam sykį tenka patarnauti.
I mumis kreipiasi n? vien 
lietuviai; mes gauname ap
tarnauti ir kitataučių,—pa
aiškino F. W. Shalins.

—O kokie santikiai su 
lietuviais graboriais? — pa
klausėme p. Shalinsko.

—Neblogiausi. Iš karto, 
kaip atsidariau šį “biznį.” 
tai lyg ir buvo pastebima 
neapykanta prieš naują 
“biznierių,” bet dabar to 
nematome. Atrodo, kad 
nors esame keturi lietuviai 
graboriai, bet visi įsitenka- 
me ir vieni kitiems kojos 
nekišam.

Pasiūlėm p. Shalinskui 
porą vakarienės tikėtų, jis 
su mielu noru priėmė. Pa- 
linkėjom jam geriausio pa
sisekimo ir išvykom toliau.

Užsukom pas seną musų 
frentą S. Saukaitį. Jo nera
dom namie, bet jo žmona, 
p. Saukaitienė, užtikrino 
mus, kad tikėtų galim pa
likti. Palikom šešis tikėtus 
ir visus pardavė.

Su S. Saukaičiu ir pasi
baigė šios dienos musų 
maršrutas.

Maršrutas po Ridgewoodo 
apylinkę

Balandžio 7 d. nuspren
dėm aplankyti savo frentus 
Ridgewoode. Pirmiausia su
stojom pas J. Tamašauską. 
Jo neradome namie; jis iš
ėjo į “parką,” pareiškė jo 
žmona. Nuvykstam į Knic-

VISA JAPONIJA DREBA NUO BOMBŲ

Šitas braižinys parodo visas tris didžiausias Japonijos salas: Nonšu, Šikoku 
ir Kijušu. Dabar visas tris jas nuolatos pleškina didieji Amerikos bombanešiai, 
kuriuos vežioja tam tyčia pastatyti laivai.

kerbocker parkelį. Randa- nutarė remti United Natio-. rektoriai — A. Simanaus- 
me būrelį lietuvių, tarpe jų nal Clothing vajų. Kaip vie- į kas, J. Kasper, J. Averka,
ir musų jieškomą drg. Ta 
mašauską. Paaiškinom jam 
reikalą ir jis paėmė du ti
kėtus.

Su Juozu užbaigę reika
lą, pasiūlom biletų musų se
nam frentui J. Urbonui. Jis

tos, taip ir apylinkės visi J. Rogers, Ch. Tamulionis, 
lietuviai yra prašomi ati- Z. Kaulakis ir J. K. Žemai- 
duoti savo apdėvėtus dra- tis. Taipgi buvo išrinkta įs- 
bužius ir paprašyti savo tatams (by-laws) paruošti 
draugų ir pažįstamų, kad į komisija, kurion įėjo J. Že- 
jie irgi duotų savo nevarto- maitis, C. Tamulionis ir P. 
jamus drabužius. Miliauskas.

Lietuvių Demokratų Kliu-nei žodžio — nuperka du Drabužių rinkimo pirmi- 
tiketus. Bandom senam mu- ninke buvo" išrinkta Balutie- 
sų frentui Ch. Čereškai įsiu- nė. Kas tik galit, neškit ru- 
lyti, bet tas purtosi, kad ne- bus į šv. Jurgio parapijos kutinį nedėldienį Liet. Ukė- 
turįs laiko, nes jieškąs na- svetainę, arba Į Amer, Liet. sų Kliubo patalpose, 12
mo pirkti. Pil. Bendrovės svetainę (13

Knickerbocker parkelyje St. George Avė), A. K. Ne
buvo ir daugiau lietuvių, 
bet mes jiems tikėtų nesiū
lėm. Vienų nežinojom ko
kios jie pakraipos, o kitus 
žinojom kaip komunistus 
fanatikus. Tiesa, 1936 me
tais, kada komunistai sirgo 
bendrų frontų liga, tai jie 
gaudė socialistus, kad nusi
pirktų tikėtų į jų rengiamą 
vakarienę. Bet bendrų fron
tų mada pasibaigė, o pra
sidėjo Hitlerio ir Stalino 
“krauju sucementuota tai
ka.” Nors bemaišydarni tą 
cementą jiedu susiniovė, 
pradėjo tarp savęs gerkles 
piaustytis, bet komunistų 
pažiūros i socialistus nepa
kitėjo. Jiems kaip buvo, taip 
ii' pasilieka socialistas bai
sesnis už bet kokį nacį. Ži
nodami jų pažiūras, paliko
me juos ramybėje.

Iš parkučio išėję, nuke
liavome pas F. Stanaitį. 
Radom jį ir jo žmoną na
mie. Pardavėm du tikėtus. 
Iš ten nuvykom pas R. Po- 
vilauską. Radom jį jau ap
rūpintą tikėtais, bet jis vis
tiek dar vieną paėmė.

Užbaigę Ridgewoode sa
vo maršrutą, nuvykom į 
Williamsburgą. Pirmiausia 
užsukome pas S. Sablaus- 
kus. Tai puikus žmonės! Jie j 
priėmė mus kaip svečius ir! 
nupirko du tikėtus į musų į 
vakarienę.

Maršrutas mums pavyko 
neblogai: pardavėm iš viso 
41 bilietą į musų LSS 19 
kuopos vakarienę. Pasirodo, 
kad geriausia pasiekti mu
sų žmones, tai nuvykti tie
siai pas juos.

Vyt. Katilius.

viacko Real Estate raštinę.

NORVVOOD, MASS.

Drabužiu rinkimo ireikalu

bo susirinkimus nutarta lai
kyti kiekvieno mėnesio pas-

Vernon St
Šios organizacijos tikslas 

yra toks: sutraukti lietuvius
1122 Washington St. O jei į didelę organizaciją, kad 
kam sunku pristatyti d rįį-‘ valstijos ar miesto yaldį- 
bužiai į virš minėtas vietas, j ninku
pašaukit per telefoną A. K.
Neviacką. jis mielu noru su
tinka drabužius atvęžti sa
vo automobiliu.

Balandžio 15 d. vietos 
BALF 22 skyrius laikė sa
vo susirinkimą šv. Jurgio 
bažnytinėj svetainėj. Vi
siems skyriaus nariams bu
vo išsiuntinėtos atvirutės, 
kviečiant į susirinkimą. Da
lyvavo pusėtinas skaičius 
narių.

Susirinkimas vienbalsiai

rinkimuose musų

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Mes rūpinamės nepriklauso- Lietuviškų valgių paroda 

mos Lietuvos atstatymu Ciceroje

Chicagos lietuviai ne
snaudžia. Jie dirbo ir dir
ba, kad da kartą butų at
statyta nepriklausoma ir de
mokratinė Lietuva.

Lietuvos bylai aptarti čia 
įvyko visa eilė mitingų ir 
sukelta nemenka suma pi
nigų. Neužilgo įvyks kitas 
mitingas-konferencija, ku
rioje dalyvaus Chicagos ir 
apylinkių lietuviai. Be to, 
rašant šiuos žodžius, yra 
šaukiamas da vienas masi
nis mitingas Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Jame bus 
taitas žodis dėl San Fran
cisco konferencijos.

Kovoj už atstatymą ne
priklausomos ir demokrati
nės Lietuvos dalyvauja vi
sų srovių žmonės, išskiriant 
tik komunistus. Pastari *ji 
daro viską, kad musų dar
bui pakenkti ir kad Lietu
va butu Stalino nevalninkė.

Chicagiečiai ruošiasi prie 
kapų puošimo dienos

Chicagoje yra dvejos lie
tuvių kapinės — tautiškos ir 
kazimierinės. Tautiškos ka
pinės priklauso pažangie
siems, kazimierinės — ka
talikams. Kasmet, gegužės 
30 dieną, abejose yra ruo
šiamos iškilmės.

Gegužės trisdešimtoji y- 
ra tradicinė amerikonų 
šventė, ji ir lietuvių šventė. 
Tą dieną ir lietuvis prisi
mena savo artimuosius, ku
rie ilsisi tautiškose ar kazi- 
mierinėse kapinėse.

I
Šįmet lietuviai da dides

niu susikaupimu minės ka
rų puošimo diena. Šimtai 
lietuvių yra netekę savo su-

Greta Chicagos (skersai 
gatvės) randasi Cicero 
miestelis, kuris savo laiku 
buvo žinomas kaip Grant 
Works. Čia gyvena nema
žas skaičius lietuvių; jie tu
ri savo parapiją ir didoką, 
ne parapinę, Liuosybės sve
tainę.

Balandžio 22 d. lietuvių 
parapijos svetainėje buvo 
suruošta lietuviškų valgių 
paroda. Pademonstruota vi
sokie lietuvių mėgstami val
giai. Parodos paįvairinimui 
buvo d a ir referatų.

Nebijokite eiti pro Lietu
vių Auditoriją

Bridgeporto kolonijos lie
tuviai buvo pradėję šaipy
tis. Ot, girdi, baisu eit pro 
tą Auditoriją — kojas išsi
sukinėsi...

Mat, buvo prastas šaly- 
gatvis.

Dabar jau įdėtas naujas 
šalygatvis ir viskas tvarke
le. Ir kauniškis “kalakutas” 
ir suvalk iškis “kapsas” gali 
eit nosis užrietę, nebijoda
mi “koliestvos.”

Du sužeisti lietuviai 
kareiviai

Karo informacijų biuras 
praneša, kad buvo sužeisti 
ši? lietuviai kareiviai:

Vincas Venskaitis iš Oak 
Parko (Chicagos priemies
tis) ir Richardas Kudukis is 
Roseland lietuvių kolonijos.

Nesusipratimas lietuviškų 
“kapšiukų” kliube

žmonės galėtų pasirodyti.' nų. Vieni jų žuvo Europos 
Juk politikieriai nesiskaito1 karo laukuose, kiti tolimuo- 
su pavieniais asmenimis;: se Pacifiko salynuose. Mi- 
juos gali paveikt tik organi-j nedarni tuos, kurie ilsisi a

P. Kručas, i zuota visuomenė. • bejose lietuvių kapinėse, 
minėsime ii- tuos, kuri? žu

WORCESTER. MASS.

įsikūrė Lietuvių Demokratų 
Kliubas

Mums, kaip tautinei gru-i , , „i ,i f . • vo karo laukuose,pei, svarbu būt orgamzuo-|
tiems. Neužilgo baigsis ka-Į Tautiškų kapinių komite- 
ras ir giyš musų sūnus ir j tas jau yra pakvietęs kalbė- 
dukterys. Tie jauni vyrai ir tojus, taipgi chorus, kurie

Kiek laiko atgal Worc?s- 
teiyje susiorganizavo Liet.
Demokratų Kliubas, kurio 
valdybon buvo išrinkti šie 
asmenys:

Petras Miliauskas, pirmi
ninku; Juozas Žemaitis ir 
Antanas Kriaučialis, vice
pirmininkais; Pranas Step- 
šis, sekretorium; Jul. Buck- 
ley, finansų sekretorium;
Jenas Dvareckas, iždininku.

Kasos globėjais yra Pet
ras Milius ir Vincas Metri
ka, o Walteris Barisas — 
maršalka.

Be to, išrinkti kliubo di- ganizaciją.

moterys užsitarnavo ne tik 
pagarbos, bet jiems reikės 
ir darbų. Politikieriai ne
klausys tų, kurie bus iškri
kę. Tik organizuota visuo
menė galės juos priversti, 
kad rūpintųsi likimu tų, ku
rie savo kraują liejo. Be to, 
lietuviai yra užsitarnavę 
būt valdininkais ir šiaip 
valdiškų įstaigų pareigu 
nais. Tas vietas jie galės 
gauti, jei visi kartu darbuo
sis.

Reikia manyti, kad Lie
tuvių demokratų Kliubas iš
augs į didelę ir įtakingą or-

P. M.

SIELOS
BALSAI

turės dalyvauti programe.
West Sic'e lietuvių užeiga

Prie Leavitt ir Coulter 
gatvių randasi lietuvių už
eiga, kuries savininkas yra 
Walteris Neffas. Tai s?nas 
West Skies gyventojas ir 
kultūros darbų rėmėjas. Pas 
jį salima rast visus lietuvių 
laikraščius, jis turi erdvo- 
ką svetainę, kuria dabar 
naudojasi Chicagos Lietu
vių Vyrų choras. Toje pat 
svetainėje įvyko keli mūsiš
kių pažmoniai-banketai.

Kada vzestsidiečiai nete
ko Meldažio (senai miręs), 
jie vis dažniau renkasi į 
Neffo svetainę. Tik gaila, 
kad Neffo svetainė yra per- 
maža didesniems parengi- 
mams-koncertams ir vaidi
nimams.

Walteris yra nuoširdus 
vyras ir geras patriotas.

Kada buvo palaidota A- 
merikos komunistų partija, 
lietuviai komunistai turėjo 
imti naują krikštą. Jie su
organizavo Kapsuko Kliu- 
bą, bet chicagiečiai jį vadi
na “kapšiukų” kliubu, kas 
musų komunistams labai 
nepatinka.

Nesenai tie “kapšiukai” 
turėjo “svarbų susirinkimą.” 
Sakoma, kad tame susirin
kime buvo kilusios “karštos 
diskusijos.’’ Temos, už ku
rią ginčytasi, nežinau, bet 
užtenka to, kad du “drau
gai” susipyko ir savo barnį 
tęsė saliune.

—O ką tu manai—bėgti 
pas socialfašistus? — klau
sė įtūžęs vienas ‘draugas.”

—O tu gal nori važiuot 
į Rusiją? — klausė antra
sis, ir atsakė:— Tokie, kaip 
tu, Rusijoj nereikalingi; tu 
c kio darbo nemoki, tik lie

žuviu plaki...
Kažin kuo šie “debatai” 

butų užsibaigę, jei ne alu- 
dininkas. Jis pastebėjo:

—Pas mane daug vietos 
išsigerti, bet ne trukšmą 
kelti. Nurimkite...

Ir du “kapšiukai” turėjo 
užsičiaupti. Nežinau, ar sa
vo “debatus” jie atnaujino 
gatvėje, bet užteks to, kas 
jau pasakyta.

A. K. Lietuvi*.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 

22.3 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.

JI PALINKSMINS MJS$/ LAISVAS NUODARKO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS, SEIMYNIfiKOS IR DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audimo apdarais $1.25.
paprnM mve ka minėta knyga.Kiekviena* ti

Kiekviena* nuaiplrkaa ta _
eigat "Money Orderi*.” P<ą*n)nhm galina siųsti papras
'ame konverte, bet reikia aiiUai užrašyti savo ir “Keleivio” nd 

ir nepaniiriktt prfltpyt ott Gantus *nsrks.
“KELEIVI S*”

636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

paS&Mgs. Pinigas Keriaimia

Buvo pratęsta drabužių 
rinkimo vajus

Chicagoje buvo renkami 
drabužiai nukentėjusi ?ms 
Jungtinių Tautų žmonėms 
Vajus turėjo baigtis balan
džio 24 d., bet mirus prez. 
Rooseveltui šis darbas buvo 
sutrukdytas, todėl nutarta 
vajų pratęsti iki gegužės 
pirmos.

Rašant šiuos žodžius da 
nėra pilnų žinių, kiek dra
bužių surinkta. Chicaga ta
čiau yra antras Jungtinių 
Valstijų miestas, kur gyve
na apie keturi milionai žmo
nių. Aiškus dalykas, musų 
miestas bus antras po New 
Yorko.

Colima vulkanas Meksi
koj yra aukščiausias vulka
nas Šiaurės Amerikoje.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Vitokių Gėrimų, Alaa** 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir “KELEIVIS" 

•■.tvniaia numeriais.

90 MILLBURY STREET 
w< meram.

i
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Ketvirtas PusIapU " KELEIVIS, SO. BOSTOM, KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ką Krikščionybė 
Davė Lietuvai

(D-ro J. Šliupo paskaita 
Lietuvos studentijai)

I.
Norėdami tinkamai orien

tuotis šiandien ir numauti, 
kokia elgesena privaloma 
ateityje, turime pažvelgti i 
praeitį ir pakrauti svar
biuosius veiksnius, kurie 
tautai ir bendruomenei ar 
žalos ar naudos yra atnešę. 
Tarp praeities veiksnių la
bai žymią vietą užima reli-

Lietuva neturi, kaip len
kai. nepriklausomos bažny
tinės hierarchijos. Dar 1417 
m. ji tapo pastatyta po Lvo
vo archivyskupijos globa, 
vėliau lenkų pirmasai Kro
kuvoje ar Gniezne buvo 
viršininkai. Nuo lenkų at
skilti Lietuvos bažnytinę 
hierarchiją nepavyko nei 
carui Aleksandrui I, ir šian
dien beturime ne Lietuvos 
atskirą bažnytinę provinci
ją. o tik Kauno archivysku- 
piją, kurią sulig papos už-gija. Bent kartą turime rim

tai pasiklausti, kokių sočia- gaidų ketinama prie Lęnki- 
linių labdarybių mes. lie-įjos vėl prijungti, jeigu Lie

tuvą kas nors parduotų Len-

jieško velnio karalystės.” i 
Papos nuncijus Komandom 
saKO: “Lietuvoje nėra nei 
mokslo, nei kunigų, išsky
rus iš lenkų žemės atvyks-' 

'tančius: vienok ir iš lenkų 
į vyksta į Lietuvą tik tokie,1 
kuriems sunku namie gauti 
vietą, nes tai daugiausia be 
mokslo ir be doros žmonės.’’!

Vienuolynų Vilniaus vys-, 
kupijoje iš- pradžių buvo 6;' 
į vienuolius retas ėjo iš “pa
šaukimo,” dažnai nusidėję-i 
liai, norėdami pasislėpt nuo 
savo pono baudos.

Prastuomenė buvo išskir
ta iš kunigystės, prebendos, 
tekdavo tik bajorų vaikam;' 
leista buvo kaimiečiui tapti 
vienuoliu. Vilniaus kapitu
la neįsileidžia prasčiokų i 
(be 2 vietų), nors mokslą

tuviai, esame turėję įs R 
ščionybės ir ką krikščiony
bė mums lemia ateityje.
Kadangi papa Gregoras IX 
jau 1238 m. lietuvius pava- kūpąs Vasilionis buvo pra-

n.
Jau pirmas Vilniaus vys-

dino “velnio sūnumis, tai 
iš kalno galime buti tikri, 
kad krikščionybės vaisiai 
mums ne daug labumų ža
dėti tegalėjo.

Nešnekant apie didelę ( 
lietuviu tautos senovvbę ir

našavęs, kad Lietuvos krikš
tas reiškiąs tautos budo su
gadinimą ir tautos nupuldy- 
mą. Ir iš tiesų taip buvo, 
kaip veikiai pamatysime. 
Jau pats Jogaila, Krokuvos 
nustilbusics universitatės

gavusių! Karalius Stepas 
Batory Lietuvoje nesąs už-Į 
tikęs šviesių kunigų, tik vie
ną Stakliškėse (apie 1580 
m.).

Valstybėje gi kunigija tu-J 
rėjo privilegijas: synodas j 
tegali kunigams mokesčius į 
uždėti; jų turtai neapdeda-j 
mi mokesčiais. Karo metu’ 
duodavo subsidium charita- 
tivum; tik XVIII amž. gale' 
Vilniaus ir Žemaičiu vvsku-!

—Gud momink. Maike’
—Labas rytas. tėve.
—Na, pasakyk, Maike, 

kaip mano nosis dabar iš
rodo. Tik nemeluok, sakyk 
teisybę.

—O ką tai reiškia, tėve? 
Kodėl tavo nosis šiandien 
turėtų išrodyt kitaip, negu 
kitais kartais?

—Maike. aš buvau cu- 
daunoj vietoj, tik tu nie
kam apie tai nesakyk.

—Kalbėk aiškiau, tėve.

genčių, mes savo istoriją 
į pradedam, anot M. Untulio, 
i dar vėliausiomis laidotuvė- 

to ir tenai užsirašvkit. Pra- mis: U Kuršių, kurie VIII 
dėjo visi eiti. taigi* nuėiau ir'.amžiuje buvo kitiems pavc 
aš. Žiuriu, stovi du kunigai'””nn 9
su pensiliais ir laukia mus.,
Kaip atvožnas žmogus, aš ^nio.ensko 
pirmutinis priėjau ir sakau, 
kad noriu užsirašyti į cudau 
ną vietą. Olrait, sako ku
nigas. čia. sako, reikia už
pirkti mišias šventas, kat
ros bus laikomos du kartu 
ant mėnesio. Aš iam naro-V A

’.žiau savo nosį ir sakau, ar 
mišios pamačys. ar ne. ba. 
akau aš neriu ženvtis 4r io-

šimtus išnykusių jos kilčių-• atnaujintojas, turi nusilenk-Į pai
Olesnickiui dėl he-lnų.

mokėjo
kuriuosti vysk.

retikų hussitų priėmimo, riš žmonių, 
kad pasilaisvintų nuo baž-i Relikvijų 
nvčios iškeikimo.

100.000 auksi-Į 
klebonai rinko

—Maike,. čia yra sekre-ikių fonių čia negali but. O ^osto nuosavybę 
s. Aš aoėiau našle, ka tu-! cut-rU rrūsRic Ci UŽ kasmetinę

Baltijos juroje 
Galindų, tada gyvenusiu 

apylinkėse: 3)
Getvių ar Jotvingių, kuriuos 
papa Inocentas III pavedė čiu 
lenkams krikštyti, ir kurie 
nuo kardo žuvo 1283 m.;
4 i Sudavų. kurių vadas 
Skurdas gelbėjosi išsikraus- Karalienė 
ty’damas Lietuvon: 5) Prū
sų. kuriuos papa Gregoras 
IX 1234 m. pavedė kryžei
viu ordinui “kaip apaštalų 

valdui

papa Aleksan- 
prisiuntė 20 rūšių; 

Lietuvoje vyskupai buvo) jėzuitai į Vilnių 1616 m. 
Didžiojo Kunigaikščio pa- Į partraukė šv. Marino relik-;

dras VI

tarėjai ir valstybėje įtakin- į vijąs. 1649 m. pransiskonai
žmones. Buvo 4 vys

kupijos: Vilniaus,
giausiUi

pu
Kijevo, Lucko, 
rinko berods

susinjpinę, kad Lietuva ne-Į 
Žemai-i daug relikvijų teturėjo, iš-; 
Vysku-įkėlė kunus pirmųjų Vilnių-; 
Didieji'ie kankintinių. (1899 m.

No. 18, Gegužė* 2 d., 1945

JAPONŲ ŽVĖRIŠKUMAI

Vaizdelis parodo, kaip japonai Filipinuose kankino 
čiabuvius gyventojus. AmeriKiečiai rado juos belaisvių 
stovykloj netoli nuo Manilos.

No. 18, Gegužės 2 d., 1945

v iKorespoiidencijos
bendromis pastangomis!

Vera Mikušauskas.

BROOKLYN, N. Y.

va ir nepriklausoma tik visų nesuprato, kad

TORONTO, CANADA tais man” teko susirgti. Pra-1 
džioj maniau, kad turiu pa
prastą “šaltį,” bet į keliatą. 
dienų išsivystė rimta liga.! 
Buvau priverstas

Apie kanadiečių Sūnų ir 
Dukterų Draugiją

Toronto mieste ran laši daktarų pagalbos. Liga ma- 
Sunų ir Dukterų Draugijos ne kankino net keturis mė- 
centras. Tai nacionalė orga- nesiūs ir visą laiką gavau 
nizacija; Kanadoje ji turi Sūnų Dukterų Draugijos 
10 kuopų. Dabar eina iau- pašalpą. Nežinau, kaip bu- 
jų narių gavimo vajus, ku- tų buvę. jei ne toji pašal-

ir norėda-
negalėjo

Įspūdingas Lietuvių Dienos 
atidarymas

mas Rooseveltas 
viską padalyti.

Lai būna amžina ramybė 
mirusiam tautų vadui, Fran
klinui Delano Rooseveltui!

K. Karčiauskas.

Da Dienas fabrikas 
po žeme

Net ir gyvulius naciai 
laikė kasyklose

Kunigaikščiai, o papa juos kaktedra gavo du karstu is 
tvirtino už pamokėjimą.;sv- Stepono bažnyčios).

Bona prekiavo; Stebuklų Lietuva^ 
vvskuDų sostais. Vvskupo' nedaug turėjo: tik sv 
Jono (de dueibus Lithua-i zimieras (gim. 1458. 
niae)

taipgi 
Ka 
mir. į

davo
pats karalius tikrin-; 1484) pas Polocką pasiro- 

pajamas. Vilniaus ka-'dęs Goštauto kariuomene:
Mokslo Naujienos

BAI.F sandėly, 101 Grand J 
. .. St., Brooklyne rūbams rin-

jieskoti. |-ti bendro .o vajaus proga, i

Sako, Rusija išgelbėjo 
visus

Man Philadelphijoj daž-
lietuvių dienos .atidarymo} nai tenka susitikti su ko- 
ceremcniios įvyko sekma-į munistais. Jie nieko dau- 
dienį. balandžio 22, 4 vai giau nemato, kaip tik Rusi- 

Fronramą vedė BALI i ją. Už visą pasauli kariau-
New Yorko apskrities pirm. 
Jonas Brundza. Kalbėįc

janti viena tik Rusija. Jei
gu ne Rusija, jie sako, tai

name dalyvauja ir žemiau, pa. Mane gydė patyręs lie- Lietuvos vice-konsulas Vyt. i Hitleris butų visus sumušęs, 
pasirasęs. tuvis daktaras R. \ įenstei- Stašinskas. Jis įteikė sav< Į Kai aš jiems atsakau, kad

ir Lietuvos konsulato štabo į Maskva senai jau butų Hit- 
rubu. Tas įvykis nufotogra-į lerio kišeniuje, jeigu Ame-

Ryšiun 
t i keliūta

su tuo neriu 
žodžių apie

tar-; nis. Esu dėkingas jam uz 
tai. man suteiktą patarnavimą.

kodėl įeikia apsidrausti nuo Ir dėkingas draugijai.
Ypatingo dėmesio) Taigi, 
tuos musu t antie- klausote

fuotas Daily News fotogra- rika ir Anglija nebūtų da-
kurie da nepri-1 fo-Lorespondento P. Ber-jvusios rusams maisto, dra- 

pne sios orgaruza- nįaus ;r buvo pirmadienio.
nelaimės, 
kreipiu į
čius, kurie gyvena vakari j cijos, kviečiu priklausyti.! ba*į~ £3 fl laidoje 
Kanadoje. ! Draugijos nariu gali buti Ka"lbė;o BALF raštinės

Aian yra gerai žinomas į kiekvienas nuo 16 iki 50' vedėjas J. B. Laučka. Kvie- 
\ akai u Lanados iieviiv įuį metu amžiaus. Laip sakiau, Bendram talpos darBui 
gyvenimas. Didžiuma musųĮį šią draugiją yra priimami j Rubų vajaus vedėjas Jonas 

o į ir pavieniai nariai, gyve-j Valaitis nurodė kaip rūbai 
darbas nantieji toliau nuo Kanados paruošiami, kvietė dalvvau- 

lietuviu centro Toronto. BeĮti bendrame vajuje.
išpildė 
•šokėjų

grupė, pašoko lietuvių tau
tinių šokių. Akordijonu gro- 
:o B. Kaveckas, gitara skam 
kino C. Kazlauskas.

brolių čia dirba laimėse, 
kiti miškuose. Jų 
sunkus.

Budinga, kad 
lietuvių rūpinasi 
Jie yra užsisakę ir 
vairius laikraščius.

, .. ,ti bendrame vajuje,
daigelis j to, vajaus metu naujiems; Meno programą 
spauda.! nariams yra suteikta leng- Bronės Brundzienės 

skaito į-Į vata: jie yra priimami už
Tar pa-i pusę įstojimo mokesčio. Va- 

girtina, bet tai nėra viskas.; jus bus tęsiamas iki šių me- 
Kažin kodėl daugelis lietu-!tų birželio pirmos. Toliau 
vių neįdomauja apdrt ūdos gyvenantieji, kurie norėtų

Dai gelis gaut smulkesnių informaci- Zaiankauskaitė. 
kad jie nėra apsi Irau-! jų. tegul rašo draugijos cen- Plokštelių muziką 

dę ii- nemano apsid rausti. į tro sekretoriui: J. Keveža, Kazvs Motuzas, kuris 
Tai negeras reiškinys. Dar- 11 A. Delevvare Ave., To- pjoįįmai parodė 
bo žmogus gyvena daugh-onto, Ont.

Jonas Martinonis

organizacijomis, 
sako.

sunkesnėse sąlygose, negu 
kitų sluoksnių žmonės. To 
dėl svarbu apsidrausti nuo 
ligos ir šiaip nelaimės, ku
ri iššaukia ligą. Apdrauda 
padeda atsiginti netikėtų 
išlaidų.

Mano supratimu, Jvana-

BALTIMORĘ, MD.

panų ir ginklų, tai komu
nistai baisiai perpyksta ir 
pradeda koliotis ir fašis- 
tuotis.

J. Jakimavičius.

Liet. Socialistų S-gos 
40 metų Jubilėįus

Amerikiečiai andai paė
mė Vokietijoj Alsdorfo 
miestelį, kurio gyventojai 
pieną gaudavo iš po žemės. 
Senoj kasykloj, 1.200 pėdų 
po žeme, vokiečiai turėjo į- 
rengę tvartą ir nuleidę te
nai 25 Holšteino veislės 
karvių. Alsdorfo apylinkėj 
seniau būdavo kasamos an-, 
glys; dabar gi į tas kasyk
las nuleisti apylinkės gyvu 
liai: karvės, kiaulės ir avys. 
Pašaras tiems gyvuliams; 
gaminamas apylinkės lau
kuose ir nuleidžiamas po; 
žeme.

Kitoj vietoj, netoli nuo į 
Koenigsvvinterio m iestcl io.. 
amerikiečiai rado kalno uo
loj iškapotą didelę patalpą 
ir įrengtą dirbtuvę, kur dir
bo 1,500 vokiečių ir 500 
vergų iš svetimų valstybių.

Koenigsvvinterio

tas. as apėjau nasię, Ką tu 
ri pinigų ir ji man pusėtinai 
patinka, ba gana starki mo- 
t ris. Taigi išsigėriau an 
drąsos ir nuėjęs andai pa
kalbinau ženytis. Mislinau 
kad ji tuoj puls man į g!ė 
bį, ba prie janirolų mote- 
r”s visada greičiau kimba

Penktas Puslapb

PAMOKA PRIEŠ PUOLIMĄ

duoda paskutinę savo 
kurie ruošėsi pulti da

Amerikos jurininkų vadas 
kareiviams ant laivo pamoką, 
vieną japonų salą.

Urvas buvo apšviečiamas sliniai buliai buvo parduoti
elektros šviesa. 

Viena vokietė. kai bėda-'
po 50,000 dolerių.

Apie ____ ______ ______
miesteli kovos ėjo 11 die-i ma neblogai angliškai, pa-1 Mokslas išrišo daug klau- 

—;—~ nų, iki amerikiečiai paėmė Į pasakojo amerikiečiams.! simų. bet jis nesurado budo
Gyvendami karo audrų; virau. Naciai laikėsi tenai! kad per 11 parų tame urve i išmokyti žmogų, kad mylė- 

laikuose. nepajutome kaip1 fanatiškai ir batalija buvo jj iškentėjusi baisiausi pra-'tu savo artimą.
greitai laikas prabėgo, at-J iabai atkakli. Visą tą laiką/garą. Per tą laikį tenai gi- ---------

IO V, nTrod^X!m?C,'n'”raaPUkrad-pie 2'0O° ,darbi?iak|J ^7i vienas kūdikis ir vie-
Monologą pasakė p-lė O.! . ■! Poz?m-V lr lauke kolinas vyras nusinuodijęs.mums. kad

mes jau sulaukėm Lietuvių rnusiai praeis.
teikė SoCįaKu? Sąjungos 40 me‘ įėjimas į tą urvą buvo iš-

do JaV?- . , , kirstas apie 75 pėdas r.uoT . „ p i Žvmint si rLietuvos i
vaizdus spa'vuc^. Taip pat £ ik4j 

•ikaro. B.ALF i-astines, san- jirvvdo Jpareiškin,ą.rloliA •»»• mori i l/OTYiontii 1_ . *

faktą, tenka 
energin- 

J. O.

Kalno viršūnės ir gudriai 
užkamoflažuotas. Anga bu
vo užleista dideliu tinkk

Kiek anksčiau amerikie
čiai rado dideli fabriką į- 
taisytą kasykloj, kur buvę 
gaminamos
bombos.

Visiems yra žinoma, kad 
12 colių padaro pėdą. Ta
čiau ne kiekviena pėda tū
ri 12 coliu.

skraidomosios

dėlio įr medikamentų paro tįl ,.vfen Lietuvnin- 
dos filmas. Aiškino Jonas {
Valaitis. j ^mar'

jr — 1 1 * 1 * * •
10, 1905 m. Ten sa-}

1 • • • V
Ku.ri? Į nudažytu kalno spalvomis.

kad iš tolo jos paste- 
visai nebuvo galima.

ĮVAIRENYBES

Aukščiausia ir žemiausia 
vieta randasi tam pačiam 
kontinente — Azijoj. Gi A- 

j merikoj auksšiausia ir že
miausia vieta yra Califomi- 

;joje. J. D. T.

Daugelio paukščių pati-J parsiduoda farma
Lietuviai čia minėjo Stei

giamojo Seimo sukakti

Siuom trumpai Amprikiečini ’užriko ta vie-

negu patinai.

akrų farma su vaisme- 
riais gerais laukais ir 

turi 6 kambarius, e- 
patogumus. Banė su 

kliai, mašinos ir kiti 
Netoli miesto. Kai-

.<3.500 įnešant $2,500. (20)
MRS. KIRMAN,

Box 184, Saratoga, X. Y.

Baltimorę buvo suiuoštas i .
asinis mitingas su prakal- Dienos mi
mus kad paminėti Lietu-feuvo New

Draugija. Kaip sakau, j,''•“s-teigiamojo Seimo Yorko dienraščiuose: World

doje didžiau; ia ir ger ausin
pašalpos organiza- ... . .A.

ir Di kteru homis. kad paminėti 
sak au. jiivos Steigiamojo Seimo 25 

: p,.:.'metų sukaktį, 
įsme-'i Susirinkimas buvo atida

rytas Amerikos himnu, kuri 
lugiia su^e^°j° *Vena Juškauskai 

turi 6 180 tė. Piimininkavo Antanas 
Mitkūs.

Kalbėti buvo pakviestas 
ja yra čarteriuota organiza-jredaktorius J. 
cija ir prižiūrima atitinka-; LaacRa įs Brooklyno. Jis 
mų vyriausybės aut ritėtų, kalbėjo musų kolonijoj pir- 
Nariu sudėti pinigai Ura iš-! F11!. ^a,^u j.r pasuke gerą 
leidžiami jokiam kitam rei-'kalbą. Turėjo būti ir kitas 
kalui. tik pašalpai ir )omir-' kalbėtojas įs Brooklyno, 

; bet negalėjo atvykti.

ių oociaiistų rar- t.zuu pectų ilgio ir zoO pe- 
tija Amerikoje pradeda sa-idų pločio. Ten buvo gami-j 
vo gyvenimą — ji galutinai) narni skystojo kuro siurb-i 
iau suorganizuota.” j liai vokiečių aimijos tan-

Nurodoma. kad prie ku-ikams ir orlaiviams. Dirbtu-

lietuvių 
cija vi1518 m., ir kitu kartu šv. 

Kazimieras prisiuntęs šiltą; 
žiemą 1521 m., pasigailėda-' 

(lol4-22) J mas kunigų iš Italijos, kurie; 
turtu gro-įbuvo atvažiavę tyrinėti jo 

stebuklingumą; mat.

Degtukai, kurie nebijo 
drėgmės

tedroje buvo 18 vikarų. 40 
altaristų — “vyskupo stalo! 
vasalai’’... Žemaičiu vysk.

nuomą moka 
mą. o kuriuos ordinas api<
1275 m. taip įveikė, kad jie Mik. Radivilas 

usi- buvęs kapitulos

įs sano. uzpiTK misiąs, v 
koks praisas. aš jo klausiu, 
is mane apžiurėjo ir sako:, ... .....
uok penkiolika dolerių, ori.?3.111111.1 su \°kieciais

turi. tai gali ir dau- šHpjo, ir paskutinis prūsas bikas.eigų
Jau duoti, ba visi pinigai 
•ina į Rymą. tai neprapuls. 
Aš. Maike, turėjau pasisko- 
inęs penkiolika dolerių, tai

sako miręs 1685 m. 
Gyvais teliko latviai.

rie. išbuvę apie 
vokišku baronu

Rad
Sakoma, kad reikalas v- 

ra geriausis išradėjas. Gal
__  _. .. . • iir tiesa. Štai.
Vilniaus vyskupijos kapi- nesuš^ų italai Lietuvoje. degtukus, kuri 

ku- tūla ginčijosi su vikarais,; bažnytinė> ^rėkimo nei vandens.
Tuos

! ligoninėn, kad daktarai pa- 
! danių su iuo bandvma.j v x ------- -------- «• c

, Gydytojas, kuris jį prižiurė- 
Į jo, praneša štai ką: 
į Po kelių dienų nemigos

jau turime j tas žmogus pasidarė užmar- 
nebijo su-, šus: jam buvo sunku su

kontroliuoti savo pojūčius. 
Devintą ir dešimtą dieną

__  a z.luri : •' kucmu. u..,net

kaip prie prastų. Ale šita ‘ ir išmečiau paskutinius. Ku- liais. po didžiojo tautų ka 
ne. Sako. neturiu akvatos nigas užtikrino, kad tas pa- i’o nusikratę svetimo jungo, 
ženytis. Bet paskui aš su
žinojau. kad ženytis ji no 
ri, tik jai nepatiko mane 
nosis, kad biskį išpurpus irjmačijo, ar n 
raudona. Kaip aš pasakia”1 *-
a* ie tai
‘is man davė
į Kanadą. Tenai. sako. yra

700 metų kas gaus aukas ant altorių tikinčiųjų duoklė, kuri is 
pastumdė sudedamas, žvakių vašką.j moterų priklausė irgi iyti-j

maevs. Taigi valuk to aš, 1918 m., sukurė nepriklau- 
dabar ir klausiu tavęs, kaio somą Latviją ir gaižaus ber-
mano nesis išrodo: o ar pa- montininkus išviję, garbin

gai ugdė savo tautiškąją 
ne- kultūra, ii’ lietuviai, kurie—Kodėl tu. tėve. man 

zakristijonui, tai pasakei, kad tu tokią kvai- Hg galutinės unijos su len- 
avė rodą važiuoti j irstė planuoii? Tuos 25 do- kais gynė savo nepriklauso- 

turėtum i mybę, paskui
•ę plam

lenus tu šiandien
eudauna vieta, tai. sako, į- kišeniuje. 
mausi kunigui kokią penki- —Ai don kėr, Maike. a-
nę į kišenių ant intencijos pie 25 dolerius, jeigu tikt 
gražesnės nosies, ir, sako,
nosis tuo raus bus kaip jur
ginas. Taigi pereitą nedė- 
lią a? ir nuvažiavau tenai.

—Dabar jau suprantu 
tėve. Reiškia, tu buvai nu
vežęs savo nosį į stebuklin
gą vietą.

—Šiur. Maike. Ir ne aš 
vienas, ale kokie 200 žmo
nių su manim buvo nuvažia
vę. Kaip išlipom iš trrino. imi:j netikė 
tai kaip antra Šilava išro
dė. Mus pasitiko kunigas ir 
nusivedė visus į bažnyčią.
Tenai tuojaus prasidėjo mi
šios ir dvi seserys tuojau? 
pradėjo rinkti pinigus. Prie 
altoriaus pastatė beske, ii

atlaidų pajamas... O vysku 
pas ir kapitula Vilniuje tu
rėjo namų — medinių 50. 
mūrinių 45, kiemų 18, dar
žų 10. malunu 1. rumus 2, 
o elgetoms nekasmet dalin
davo po 1
(1562 m.).

nių santykių pavidale, ypa 
čiai kad kunigai buvo taip! 
pat gydytojais, tarp kito koi 
nuo moterų nevaisingumo. ’ 
XVII amž. jau aptinkame 

__ __ piktom ligom sergančius
kapa giašiu | ktinigus.

Bet uz tai A armuose 1636 
m. svnodas nutarė steieti

degtukus išrado;..
Diamond Match kompani-ijls pradėjo kliedėti, tuomet 
jos chemikas Ravmond Co-! bandymas buvo nutrauktas.

■ -ė šis pacijer.tas miegojo dvi 
nas ir naktis. Kai išsi

miegojo, vėl pasidarė nor
malus ir šiandien jau nesa-

klausyti ir pavieniai 
nys. kur nėra dm jgijosi U 
kuopti. Firansias d 
gerai s
kapitalo.

Sunu ir Dukterų Draugi-

i i eiegi am.
bune, 
se.

diin
U7UII.

Dailv Nevvs ir
T.R_XXX—

kituo-t
Rep.

Kas Mums Rašoma
Kad chicagiečiai matytų 

ta karo vežimą...

Petrograšio — denarium. . .
saneti Petri — Lietuva ma-ILv- Dzidoriaus draugiją

riamojo darbo prisidėjo 18 vės savininkas paaiškino a-j 
LSPA įkurtų kuopų ir ge-;merikonams, kad pirma ši-; 
gūžės 9 d.. 1905 m. buvo'tas jo fabrikas buvo rytuo-j 

; ikurtas partijos organas j ?e. Silezijoj, bet rusams te-1 
“KOVA.” Darbas valytas nai besiartinant jis buvo

Daugiau kaip 40 nuošim
čiu Amerikos daktaPu vras »
pašaukti karo tarnybon. š VI I IMS SVEIKATOS

perkeltas į Pareinę, kur sve
timi darbininkai iškirto kal- 

uolynucse dideli urvą.

šaltini- Sveikatos, tai tokia knyga. 
Laiiai naudinga ir turėtų rastis kiek- 

. vienuose namuose. Aprašyti auga- 
5 lai medicinoj ir gydymo budai žolė- 

i mis. šaknimis. Su daugeliu paveiks- 
' lų ir receptų, su nurodymais kaip 
sutaisyti gyduoles namie. Kaina 65 
centų. (17)

. .. ... . , J- SKINDER.kos gyvulių parodoj du vei- .SUS S. Emeruld Ave., Chicago, IU.

Daleidžiama. kad Niaga
ros kroklys pasidarė prie 
25 tūkstančius metų.

Pereitais metais Ameri-
smarkiai: kovo 1 d. paskel
btas oficialus socialistų par 
tijos suvažiavimas, kuris į-!no 
vyko gegužės 21 d.. 1905.
w,z^41 Ir,4,, i PAJIEŠKOJIMAImet turėjo 23 kuopas n '
185 narius, bet suvažiavime; aš, s. urbietis, pajieškau brolio

Vinco (\ ilimo) Urbiečio. kuris gyve

dy. Savo išradimą jis darei 
j armijos ir laivyno vadų pra- di 
i šomas.
j Dalykas toks. kad dabai 
vartojami degtukai bijo su 
drėkimo. Sudrėkusį degtu
ką nejbrėši. gi sumirkę deg- i 
tukai dažnai visiškai sugen-Į 
da. Chemikas Cady surado; 

chemine medžiaga,!

* - 1 Į drėgmės. Net ir sumirkytas
degtukas nepraranda savo 
vertės.

Šios rūšies degtukai da
bar yra vartojami Pacifiko 
salynuose, kur randasi daug 
drėgmės ir kur per ištisas 
savaites ir mėnesius lyja.
Jie yra gaminami Os\vego 
miestely. Ne\v Yorko valsti
joje.

šiandien
. į Ko, kad miegas yra vien pa

protys.

Aš dažnai galvoju: kad 
chicagiečiai turėtų progos 
matyti karo laiva “Chica 
go,” kuris LENGVAS BUDAS 

IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

^Draugija buvo ikuta 33j Kalbėjo vietinis advoka- go,” kuris buvo pastatytas dalyvavo tik 21 delegatas 
mef’i tiarai Per ta laika li-l^351 ^adas Rastenis ir buvo už chicagiečiu išpirktus ka- iškeldamas aikštėn L88 
goniu šelpimui ji‘išmokėjo! Priimta rezoliucija kurią'ro paskolos bonus ir stam- (kuri tuomet vadinosi L. S.
virs 350 000 dolerių. Tai t nutarta pasiųst San Francis-pas tai butų kuo pasidi- P-A.) 40 metų sukakti, ma-
stambi suma pinigų? [co konferencijai. džiuoti. nau.

Labai svarbu ir tai, kad* Rinkta aukas kovai uz Ant to laivo man teko 
Lietuvos laisvę. Surinkta1 dirbti. Jus turėtumėt maty-

Urbiečio. kuris 
na kur tai .lunjrtinėse Valstijose 
(U. S. A.), o gal ir tarnauja USA 
kariuomenėj. Jis pats ar kas žino- 
note ką apie jj malonėkite man pra
nešti, už kų busiu dėkinjras. (19) 

S. L’RBIETIS
609 Blackford St.. Nevv \Vestminster, 

B. C., Canada.

Aš, po savo pirmojo vyro. Marė i 
Svetulevičienė, pajieškau Juozo Sve- ' 
tulevičiaus. kuris seniaus jrvveno 
Montreale, Kanadoj. Iš Lietuvos pa
eina iš Kristonių kaimo, Alytaus ap
skričio, Seirijų parapijos. Jis yra 
šviesaus rauplėto veido. Aš labai 
norėčiau su juo pasimatyti, nes tu
riu svarbų reikalų. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinančių apie 
jį man pranešti, už kų bosiu labai 
dėkinga. (21)

MRS. M. l’AI.UPIS.
12 Hemloek St.. Plains, Pa.

Naujas vaistas džiovos 
ligai gydytilenkams bei 

rusų carams bernavo, ir ga
ilaus vėl atstatė nepriklau
somybę nors ir susiaurinto- lykinės išpažinties kiaušy-i zPone? ra' .. -
se ribose (be Vilniaus, Gar- darni. Petrograšį klebonai j į’iau^ draugiją, o dabar \.r_a 
dino ir Seinų, be Tilžės. Iš

neš j rutės, Goldapės, Labguvos

žai mokėjo Romai iki 1569; Pradžioje X\ III amž. Kar- , 
m. Klebonai iį rinkdavo ve- pelitai Kėdainiuose ėmė

mano nosis geriau įsroco. 
—Tave nosis, tėve, ge

riau jau negali išrodyt,
;u perdaug esi 
Į savo kraują supylęs.

—Kaip tai, Maike? Juk 
Rymo katalikų kunigai ne
galėtų mane taip apmauti. 
Teigu iau butų kokie neza- 
liežninki, tai gal ir apsuktų. 

Tu. tėve, perdaug Ry- 
Visos tos ste

buklingos vietos yra apga
vystė. Juk tu ir pats gali at- 
- Įminti, tėve. kaip andai bu
vo sunkiai apsirgęs pats po- 
’ iežirs. Jisai nevažiavo į 
stebuklingas vietas gydyti*, 

aukėsi daktarų pagal-

alkoholiausiir Vėliavos). Latviai ir lie-
tuviai buvo laisvi ir turtin
gi be krikšto, o vergais bu
vo virtę po krikšto, ir dar

sv. Pranciškaus, širdies Jė
zaus. širdies Marijos. Treti
ninkų ir t.t. Ateitininkai.

buvusios pardavinė-Į Pav*asaian^kai, sv Zitos 
■ dr-ja. euchanstinmkai—tai 

kunigų armija — musų

išskolindavo ir kaliais jis 
dingdavo.

Indulgencijos Lietuvoje
mažai
jamos.

- ___c _______ ______ Annatų— vyskupų papai j Y1?
už pavergimą lyg už kokią!mokesčių — Žemaičių Vys-j *ai*<rne^e- 
laisvę kitų labui kariavo. ' kupai iš pradžių nemokėjo. (Bus daugiau)

Teisybė, lenkų apaštala-į vėliau gi kasmet po 35 flo-Į

Paskilbusioje May o kli
nikoje nesenai buvo daromi 
įdomus bandymai su jurų 
kiaulaitėmis. Klinikos vedė
jai bandė naują vaistą, ku
ris yra žinomas kaip strep- 
tomicinas. . Surasta. kad 
naujasis vaistas naikina 
džiovos bakterijas.

pinigų.
svarbu ir tai, 

organizacijos nariai

bet
vis renka ir nesą į tą besKę bos. kad gelbėtų jo gyvybę, 
pilti. As turėjau penkinę a- paj parodo, kati į stebuklus 
Pierayojęs, tai irgii įmečiau, j popiežius netiki. O tu už- 
Ir kaip matai, vaike, beskė; mokėiai už juos net 25 do- 
buvo pilna bumaskų. Kaip ! lerius!
iau seserys pabaigė kolek 
tą, tai tada išėjo du kuni-j 
gai su beskėmis. ir kolek
ta prasidėjo iš naujo. Sa-i
kau. negražu neduoti,_kada (os msios 

fiksvti!

—Čia. Maike, zakristijo
nas kaltas. Nuėjęs aš jo no
sį taip paženklinsiu, kad ir 
pas pati šventą tėvą užpirk- 

negalės jos su-

i leista
35

o Vilniaus vyskupai Į 
amž. mokėjo po 650; 

tiek pat annatu!

vimas musų kunigams iš-Į rinus, 
laisvinimu rodėsi, o be ka- XVI 
talikybės lyg vergavimas še- florinų ir tiek pat 
tonui. Jogailos brolius 1384 kasmet. Vilniaus vysk. Vai-į-jai 
m. popai krikštijo: Karibų-'na už nominacijos bullę mo-jr 

r'-—— LengvenĮ — kėjo 5,000 auksinų, ir tiek 
buvo mokama

4 R ŽINOTE. KAD-
Du jes.

tį — Dimitru.
Semionu, Skirgailą — Iva- pat annatų
nu, bet pats Jogaila, laimė- nuo pradžios XVII amž.
jimų viltimi vedamas, pir- Klebonai pareidavo 
šosi lenkų Jadvygai ir. Kro-įkolliatorių ponų: be 
kuvoje Vladislovu pakriks- dauguma turėjo perkamas į 
tytas, lenkams pažadėjo j beneficijas (pajamas), kar-Į 
Lietuvą Jadvygos kraitin į-'tais po kelias kitose pavapi-i

nuo
to.

Amerikos ir Rusijos rube- 
arčiausia susisiekia Be- 

mgo juroie. prie Little 
Diomede ir Big Diomede sa
lų. Pirmąją valdo Amerika, 

i antrąją Rusiją, tarp jų — 
penkių mylių tarpas.

Amerikos drednoto ka
nuolė išmeta viso tono svie-

kurios apsaugoja 
obuolius

kad LSS centralinis 
komitetas, kuopos ir pavie
niai draugai atkreips nuo
širdaus dėmesio į šitą taip 
mums reikšmingą jubilėjų. 
Neabejoju, kad draugai pa
vartys LSS istorijos lapus 
ir budingai nušvies LSS 
praeities darbuotę, teikda
mi nuoširdžių nurodymų at
eities kūrybiniam darbui.

Kuopos turėtų suruošti 
tinkamus vakarėlius ir ten 
draugingoj nuotaikoj pami
nėti LSS 40 metų gyvavi
mą. Nėra gyvenime dides
nio paminklo, kaip tęsimas 
draugų pradėtojo darbo ir 
vvkkdymas jų kilnaus ide
alo.

Lai gyvuoja Lietuvių So
cialistų Sąjunga, sulaukus 
40 metų jubilėjaus!

K. Liutkus.

sios
turi pilną laisvę. Draugijoj 
nėra varžomi politiniai ir 
religiniai-nariu įsitikinimai..,. , ..
Joje gražiai sugvvena so- • Informacijos Biuią. 
cialistai. katalikak tautinin- Beje. aukų rinkimui yra 
kai ir nepartiniai žmonės. padalytos specialios blan- 

kcs. V įsi. kūne galit pasi- 
Yra garbė prie tokios or- darbuoti, esat prašomi pa- 

ganizacijos priklausyti — siimti blankų ir rinkti au- 
ne tik garbe, bet ir nauda. > kas. Dirbkim visi 
Štai pavyzdis. Pereitais me- lime, nes Lietuva

106 dolerius. Aukos bus ti. kokį karo milžiną pasta- 
perduotos Amerikos Lietu- tė proto ir muskulų darbi- 
vių Tarybai, kad palaikyti ninkai! Šimtai darbininkų 

dirbo per tūkstančius va
landų ir tą laivą aprūpino 
naujausiu dvidešimto am
žiaus mechanizmu. Dirbo 
jie per dienas ir naktis ir
Dėdė Šamas šiandien turi 

kiek ga- stiprų ginklą, 
bus lais- Jam reikia ir daugiau to- 
----------- kių karo vežimų. Ir jie sta

tomi.
Chicagiečiai, kad jus pa

matytumėt “Chicago!” Tai 
už jūsų pinigus pastatytas 
juros milžinas!

Kapsas.

•Jurų kiaulaitėms 
džiovos bakterijų. Paskui 
dalis kiaulaičių buvo atskir
tos ir joms duota streptomi- 
cinc.

Streptomicino gavusios 
kiaulaitės išliko sveikos, o 
kitos, kurios to vaisto nega
vo, greitai pradėjo sirgti ir 
gaišti.

Vėliau parinkta kitas bu- 
įys sveikų kiaulaičių. Joms 
piimiausia duota streptomi- 
cino, o vėliau džiovos bak
terijų. Pas kiaulaites nepa
stebėta jokių ligos žymių.

Ar bus galima tą vaistą 
pritaikyti žmonėms, kol kas 
da nežinoma.

Pajieškau Petronėlės Paluknaitės. 
kuri apie 35 metus gyveno Bostone, 
ant Broadway. pas kriaučių Šimkų.
Ji ištekėjo ir išvažiavo į Brooklyna.
Aš norėčiau su ja susižinoti, bet ne
žinau nei dabartinio jos adreso, nei 
kaip ji vadinasi už vyro. Kitąsyk 
aš gi-venau su ja ant vieno burdo 
Ji buvo grera draugė ir surado mar. 
darbų ir iki šiol aš da nesu jai už
tai padėkojus. Jeigu jos jau nebėra L- 
gyvos, tai norėčiau, kad atsilieptu ! 
nors jos sesuo. Veronika Paluknai- I 
tė, kuri gryvena Bostone, tik neži- 
nau kokiu adresu. Bus jau 22 me
tai kaip aš jos jieškau. bet vis re- I 
galiu surasti. Jei kas malonės su
teikti man apie jų žinių, prašau ra- Į 
syti man taip: I2O){

MRS. JUI.IA SHEPUT.
261 Park Ave., Weehawken. N. J. t

‘KELEIVIS”
DEGA JAPONŲ ĮRENGIMAI

I it I V 1 i

So. Boston 27, Mass.636 Broadway,Cornell univeraiteto labo
ratorijoj buvo daromi ban
dymai su Įvairiomis dujo
mis. kurios galėtų apsaugot 
obuolius nuo puvimo.

Bandymai davė geių pa
sekmių. Išrasta tokios du
jos, kuries apsaugoja obuo
lius. Dujos yra leidžiamos 
ant obuolių, sukrautų dėžė
se.

Apskaičiuota, kad šis iš
radimas farmeriams ir san
dėlių savininkams kasmet 
sutaupys tūkstančius dole
riu.

Mirė pasaulio tautų vadas

Karas Europoi
J«i aorits iinoti api« karą tr kitus passalM 
(vykius, tai skaitykit* "Naujienas**.

"Naujienos** yra pirmas lr didžiausias U«twv1ą 
dienraitia Amerikoj*.
Uisiraiykit* "Naujienas* iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoj* (liimant ChU 
•agą), 96.00. Chicagoje ir Europoje 

Money Order, ar iekj siųskitei

“NAUJIENOS”
% 1788 South Halsted Street

' CHICAGO, ILLINOIS

Aukokite Raudonajam 
Kiyžiui. Reikalui atėjus, jis 
’radės ir musų broliams Lie
tuvoje.

nešti. Jau ir atviras su len 
kais unijos pažadas 1413 
m. tapo Horodliuje pasira
šytas. Kada 1795 m. lenkų- 
lietuvių respublika pražuvo, 
tai carų retežiais kaustomi 
vargų vargelius vargome 
iki 1918 m.

Vytautui valdant, kuris

i jose. Klebonai turėdavo! 
i kaimus su baudžiauninkais- 
valstiečiais. “Ponas suės 
jautį, vilkas arklį, klebonas 
dešimtinę,” skundėsi vals
tiečiai 1495 m.

Kunigai., buvo tamsus, 
mažai rūpestingi.. Pradžio
je XVI amž. Žemaičiu vys-

pats kunigas renka. Tai j- 
mečiau da vieną penkinę 
ba kunigui mažiau ne^i 
duosi. Paskui prasidė’o pa
mokslas. Labai daili ”’ nu
pasakojo apie Dievo r a! be 
ir stebuklus, ir ant ga’o sa
ko, jeigu kas turi ko' ia pirkti 2 galionus romo, 2V2 Jakučiai būdami. Mar ilgai, čionybė džiaugtųsi, jei iš 
kvarabą ir norit per c idagaliono moleso, 14 svarų nesidavė lenkų kvailinami,; 1.000 vieną galėtum rasti 
ną Dievo galybę išsigyd t, kiaulienos, arba 30 svarų savo senos tikybos 
tai eikit laukan skersai str*- miltu. J.D.T. besilaikydami,

Prieš porą šimtų metų
Kanadoj bebro kailiukas i bene 3 kartus buvo krikšte 
buvo valdžios legalizuotas i tas, taipgi žemaičiai tapo 
kaip tam tikra
kuria buvo galima

Už vieną galioną degti
nės Amerikos valdžia pasi
ima 9 dolerius mokesčio: 
Anglijoj už tą pati galioną 
valdžia paima 23 dolerius. Gamins naujos rūšies 

stiklą

Pajieškau brolio Juozo

Rooseveltą 
da Elektoriu

turėjo rinkti
,. ... v oo v - - i— ----------- Kolegija. E-sty- kupijoje buvo 38 bažnyčios,.lektoriai balsavo gruodžio 

apo o tik 1 mokyklėlė. Rūpėjo j pradžioje.
vertybė, už po prievarta krikštyti 1413 tik — pajamos! Už tai kar- 
Jima nusi- m., nors jie, kad ir putros j dinolas Hosius rašė: “Krikš

Norėjo gyventi bc miego

Vienas 
jo įrodyt, 
paprotys.

Bernoto, jo
į sunaus Edvardo ir dukters Agnės. 
Kitąsyk gyveno Brooklyne. bet buvo I

j išvažiavę dirbti į Kentueky kasyk-Į 
pas. Jau 15 metų negaunu apie juos; 
i žinių. Busiu laiiai dėkingas jei kas 
man apie juos praneš, ar gal jie 

| patys malonės atsiliepti. (21)
prašau i MR‘ THEOFII, BERNOTAS,
,P 1 2351 <»ascon St., Montreal

APSIVEDIMAI

Balandžio 12 d. mirė J.
Valst. prezidentas F. D.
Rooseveltas. Jis buvo ne tik 
Amerikos, bet ir viso pa
saulio tautų vadas. Jis no
rėjo tvarkos ir ramybtiš. ale 
nesulaukė tos laimingos va-Į
landos. Visu tautu vadai; „ . —
kreipėsi i Rooseveltą. nore-lrai. 50 metu am? 
darni užtarimo. Rooseveltas į paieško .• 
norėjo jų prašymus oaten- 
kinti. ale negalėjo. Jam bu
vo sunku susitarti su dikta- 
teriais. svetimų žemiu gro
bikais.

Be’e. lenkai pyko i.nt F.
D. Roosevelto; jie sakė. 
kad Rooseveltas padevano- 
i<> Lenkiją “didžiajam tal
kininkui” Stalinui. Lenkai

as. atrodo ge- 
s, negeria ir ne
vedimui pasitu- 
našlės s rba gy-

i laišku
.. Daugi.-u žinių
vėsuok it:

nncios merginos. . 
vanašlės. Su piru 
prisiųsti ir atvaiz.i 
suteiksiu laišku. '

A. 1
(LIG Broadivay. So

Norėčiau susira 
draugų, nebejauna 
li. Butų gerai kai, 
to turto, ka aš tu
parašysiu laišku, i 

P. (». H
Creston Sta.. Gi

Monsanto Chemical kom
panijos laboratorijose rasta 

nore-1 priemonių daryti tokį stik- 
kuris perleidžia ultra- 

jei žmogus!violetinius saulės spindu- 
save kontro-llius. Kompanijos vedėjai 

sa . k. d po šio karo ji pra
dėsianti ma«’nę tokio <?tikln

kanadietis 
kad miegas tėra įlą.

Paskiausia įstoję Jun- paprotys. Esą, 
gtinių Tautų nariai buvo mokėtų g.nau 
Afrikos negrų respublika liuvti n mažiau miegotų ji 

apeigų dievotą”; “visi dvasininkai, Liberija, o dabar Francui- ilgiau gyventų. Nu.edemas
Kristaus karalyste pamėtė, ja ratai irodyti. ii«jo nmvlrol gamvhH

:ies* uoste. Filipinuose, dega amerikiečių or- 
•jboinbarduo i japonu karo įrengimai. Dabar 
lai R-i u mus • Liu ry tiko se.

(19)

ioston 2', Mass.

sau g v venimo 
dkinų a ba na.š- 
•irėtų t* nt pusę 

Daugi m žinių 
išau raš ti taip:

825, < 19)
Rapids Mich.

(’anada.

Pajieškau draugų Petro Gaidelir 
ir Juozo Kuraičio, su kuriais 1928-9 i 

i metais gyvenau Edmontone, Kana- 
; doje. Girdėjjau. kad Petras Gaidelis ; 
i dabar gyvena apie Bostonų, o Juo-1 
i zas Kuraitis paliko E«lmont< ne. No- , 
1 rėčiau kad jie atsilieptų, a ba kad 
! kai kitas malonėtų pranešti man jų 

laliartinj adresų. (17)
PETER LAIMAS', 

a iu f f. II ont ra m,' R l M,

1
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Ketvirtas PusIapU " KELEIVIS, SO. BOSTOM, KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ką Krikščionybė 
Davė Lietuvai

(D-ro J. Šliupo paskaita 
Lietuvos studentijai)

I.
Norėdami tinkamai orien

tuotis šiandien ir numauti, 
kokia elgesena privaloma 
ateityje, turime pažvelgti i 
praeitį ir pakrauti svar
biuosius veiksnius, kurie 
tautai ir bendruomenei ar 
žalos ar naudos yra atnešę. 
Tarp praeities veiksnių la
bai žymią vietą užima reli-

Lietuva neturi, kaip len
kai. nepriklausomos bažny
tinės hierarchijos. Dar 1417 
m. ji tapo pastatyta po Lvo
vo archivyskupijos globa, 
vėliau lenkų pirmasai Kro
kuvoje ar Gniezne buvo 
viršininkai. Nuo lenkų at
skilti Lietuvos bažnytinę 
hierarchiją nepavyko nei 
carui Aleksandrui I, ir šian
dien beturime ne Lietuvos 
atskirą bažnytinę provinci
ją. o tik Kauno archivysku- 
piją, kurią sulig papos už-gija. Bent kartą turime rim

tai pasiklausti, kokių sočia- gaidų ketinama prie Lęnki- 
linių labdarybių mes. lie-įjos vėl prijungti, jeigu Lie

tuvą kas nors parduotų Len-

jieško velnio karalystės.” i 
Papos nuncijus Komandom 
saKO: “Lietuvoje nėra nei 
mokslo, nei kunigų, išsky
rus iš lenkų žemės atvyks-' 

'tančius: vienok ir iš lenkų 
į vyksta į Lietuvą tik tokie,1 
kuriems sunku namie gauti 
vietą, nes tai daugiausia be 
mokslo ir be doros žmonės.’’!

Vienuolynų Vilniaus vys-, 
kupijoje iš- pradžių buvo 6;' 
į vienuolius retas ėjo iš “pa
šaukimo,” dažnai nusidėję-i 
liai, norėdami pasislėpt nuo 
savo pono baudos.

Prastuomenė buvo išskir
ta iš kunigystės, prebendos, 
tekdavo tik bajorų vaikam;' 
leista buvo kaimiečiui tapti 
vienuoliu. Vilniaus kapitu
la neįsileidžia prasčiokų i 
(be 2 vietų), nors mokslą

tuviai, esame turėję įs R 
ščionybės ir ką krikščiony
bė mums lemia ateityje.
Kadangi papa Gregoras IX 
jau 1238 m. lietuvius pava- kūpąs Vasilionis buvo pra-

n.
Jau pirmas Vilniaus vys-

dino “velnio sūnumis, tai 
iš kalno galime buti tikri, 
kad krikščionybės vaisiai 
mums ne daug labumų ža
dėti tegalėjo.

Nešnekant apie didelę ( 
lietuviu tautos senovvbę ir

našavęs, kad Lietuvos krikš
tas reiškiąs tautos budo su
gadinimą ir tautos nupuldy- 
mą. Ir iš tiesų taip buvo, 
kaip veikiai pamatysime. 
Jau pats Jogaila, Krokuvos 
nustilbusics universitatės

gavusių! Karalius Stepas 
Batory Lietuvoje nesąs už-Į 
tikęs šviesių kunigų, tik vie
ną Stakliškėse (apie 1580 
m.).

Valstybėje gi kunigija tu-J 
rėjo privilegijas: synodas j 
tegali kunigams mokesčius į 
uždėti; jų turtai neapdeda-j 
mi mokesčiais. Karo metu’ 
duodavo subsidium charita- 
tivum; tik XVIII amž. gale' 
Vilniaus ir Žemaičiu vvsku-!

—Gud momink. Maike’
—Labas rytas. tėve.
—Na, pasakyk, Maike, 

kaip mano nosis dabar iš
rodo. Tik nemeluok, sakyk 
teisybę.

—O ką tai reiškia, tėve? 
Kodėl tavo nosis šiandien 
turėtų išrodyt kitaip, negu 
kitais kartais?

—Maike. aš buvau cu- 
daunoj vietoj, tik tu nie
kam apie tai nesakyk.

—Kalbėk aiškiau, tėve.

genčių, mes savo istoriją 
į pradedam, anot M. Untulio, 
i dar vėliausiomis laidotuvė- 

to ir tenai užsirašvkit. Pra- mis: U Kuršių, kurie VIII 
dėjo visi eiti. taigi* nuėiau ir'.amžiuje buvo kitiems pavc 
aš. Žiuriu, stovi du kunigai'””nn 9
su pensiliais ir laukia mus.,
Kaip atvožnas žmogus, aš ^nio.ensko 
pirmutinis priėjau ir sakau, 
kad noriu užsirašyti į cudau 
ną vietą. Olrait, sako ku
nigas. čia. sako, reikia už
pirkti mišias šventas, kat
ros bus laikomos du kartu 
ant mėnesio. Aš iam naro-V A

’.žiau savo nosį ir sakau, ar 
mišios pamačys. ar ne. ba. 
akau aš neriu ženvtis 4r io-

šimtus išnykusių jos kilčių-• atnaujintojas, turi nusilenk-Į pai
Olesnickiui dėl he-lnų.

mokėjo
kuriuosti vysk.

retikų hussitų priėmimo, riš žmonių, 
kad pasilaisvintų nuo baž-i Relikvijų 
nvčios iškeikimo.

100.000 auksi-Į 
klebonai rinko

—Maike,. čia yra sekre-ikių fonių čia negali but. O ^osto nuosavybę 
s. Aš aoėiau našle, ka tu-! cut-rU rrūsRic Ci UŽ kasmetinę

Baltijos juroje 
Galindų, tada gyvenusiu 

apylinkėse: 3)
Getvių ar Jotvingių, kuriuos 
papa Inocentas III pavedė čiu 
lenkams krikštyti, ir kurie 
nuo kardo žuvo 1283 m.;
4 i Sudavų. kurių vadas 
Skurdas gelbėjosi išsikraus- Karalienė 
ty’damas Lietuvon: 5) Prū
sų. kuriuos papa Gregoras 
IX 1234 m. pavedė kryžei
viu ordinui “kaip apaštalų 

valdui

papa Aleksan- 
prisiuntė 20 rūšių; 

Lietuvoje vyskupai buvo) jėzuitai į Vilnių 1616 m. 
Didžiojo Kunigaikščio pa- Į partraukė šv. Marino relik-;

dras VI

tarėjai ir valstybėje įtakin- į vijąs. 1649 m. pransiskonai
žmones. Buvo 4 vys

kupijos: Vilniaus,
giausiUi

pu
Kijevo, Lucko, 
rinko berods

susinjpinę, kad Lietuva ne-Į 
Žemai-i daug relikvijų teturėjo, iš-; 
Vysku-įkėlė kunus pirmųjų Vilnių-; 
Didieji'ie kankintinių. (1899 m.

No. 18, Gegužė* 2 d., 1945

JAPONŲ ŽVĖRIŠKUMAI

Vaizdelis parodo, kaip japonai Filipinuose kankino 
čiabuvius gyventojus. AmeriKiečiai rado juos belaisvių 
stovykloj netoli nuo Manilos.

No. 18, Gegužės 2 d., 1945

v iKorespoiidencijos
bendromis pastangomis!

Vera Mikušauskas.

BROOKLYN, N. Y.

va ir nepriklausoma tik visų nesuprato, kad

TORONTO, CANADA tais man” teko susirgti. Pra-1 
džioj maniau, kad turiu pa
prastą “šaltį,” bet į keliatą. 
dienų išsivystė rimta liga.! 
Buvau priverstas

Apie kanadiečių Sūnų ir 
Dukterų Draugiją

Toronto mieste ran laši daktarų pagalbos. Liga ma- 
Sunų ir Dukterų Draugijos ne kankino net keturis mė- 
centras. Tai nacionalė orga- nesiūs ir visą laiką gavau 
nizacija; Kanadoje ji turi Sūnų Dukterų Draugijos 
10 kuopų. Dabar eina iau- pašalpą. Nežinau, kaip bu- 
jų narių gavimo vajus, ku- tų buvę. jei ne toji pašal-

ir norėda-
negalėjo

Įspūdingas Lietuvių Dienos 
atidarymas

mas Rooseveltas 
viską padalyti.

Lai būna amžina ramybė 
mirusiam tautų vadui, Fran
klinui Delano Rooseveltui!

K. Karčiauskas.

Da Dienas fabrikas 
po žeme

Net ir gyvulius naciai 
laikė kasyklose

Kunigaikščiai, o papa juos kaktedra gavo du karstu is 
tvirtino už pamokėjimą.;sv- Stepono bažnyčios).

Bona prekiavo; Stebuklų Lietuva^ 
vvskuDų sostais. Vvskupo' nedaug turėjo: tik sv 
Jono (de dueibus Lithua-i zimieras (gim. 1458. 
niae)

taipgi 
Ka 
mir. į

davo
pats karalius tikrin-; 1484) pas Polocką pasiro- 

pajamas. Vilniaus ka-'dęs Goštauto kariuomene:
Mokslo Naujienos

BAI.F sandėly, 101 Grand J 
. .. St., Brooklyne rūbams rin-

jieskoti. |-ti bendro .o vajaus proga, i

Sako, Rusija išgelbėjo 
visus

Man Philadelphijoj daž-
lietuvių dienos .atidarymo} nai tenka susitikti su ko- 
ceremcniios įvyko sekma-į munistais. Jie nieko dau- 
dienį. balandžio 22, 4 vai giau nemato, kaip tik Rusi- 

Fronramą vedė BALI i ją. Už visą pasauli kariau-
New Yorko apskrities pirm. 
Jonas Brundza. Kalbėįc

janti viena tik Rusija. Jei
gu ne Rusija, jie sako, tai

name dalyvauja ir žemiau, pa. Mane gydė patyręs lie- Lietuvos vice-konsulas Vyt. i Hitleris butų visus sumušęs, 
pasirasęs. tuvis daktaras R. \ įenstei- Stašinskas. Jis įteikė sav< Į Kai aš jiems atsakau, kad

ir Lietuvos konsulato štabo į Maskva senai jau butų Hit- 
rubu. Tas įvykis nufotogra-į lerio kišeniuje, jeigu Ame-

Ryšiun 
t i keliūta

su tuo neriu 
žodžių apie

tar-; nis. Esu dėkingas jam uz 
tai. man suteiktą patarnavimą.

kodėl įeikia apsidrausti nuo Ir dėkingas draugijai.
Ypatingo dėmesio) Taigi, 
tuos musu t antie- klausote

fuotas Daily News fotogra- rika ir Anglija nebūtų da-
kurie da nepri-1 fo-Lorespondento P. Ber-jvusios rusams maisto, dra- 

pne sios orgaruza- nįaus ;r buvo pirmadienio.
nelaimės, 
kreipiu į
čius, kurie gyvena vakari j cijos, kviečiu priklausyti.! ba*į~ £3 fl laidoje 
Kanadoje. ! Draugijos nariu gali buti Ka"lbė;o BALF raštinės

Aian yra gerai žinomas į kiekvienas nuo 16 iki 50' vedėjas J. B. Laučka. Kvie- 
\ akai u Lanados iieviiv įuį metu amžiaus. Laip sakiau, Bendram talpos darBui 
gyvenimas. Didžiuma musųĮį šią draugiją yra priimami j Rubų vajaus vedėjas Jonas 

o į ir pavieniai nariai, gyve-j Valaitis nurodė kaip rūbai 
darbas nantieji toliau nuo Kanados paruošiami, kvietė dalvvau- 

lietuviu centro Toronto. BeĮti bendrame vajuje.
išpildė 
•šokėjų

grupė, pašoko lietuvių tau
tinių šokių. Akordijonu gro- 
:o B. Kaveckas, gitara skam 
kino C. Kazlauskas.

brolių čia dirba laimėse, 
kiti miškuose. Jų 
sunkus.

Budinga, kad 
lietuvių rūpinasi 
Jie yra užsisakę ir 
vairius laikraščius.

, .. ,ti bendrame vajuje,
daigelis j to, vajaus metu naujiems; Meno programą 
spauda.! nariams yra suteikta leng- Bronės Brundzienės 

skaito į-Į vata: jie yra priimami už
Tar pa-i pusę įstojimo mokesčio. Va- 

girtina, bet tai nėra viskas.; jus bus tęsiamas iki šių me- 
Kažin kodėl daugelis lietu-!tų birželio pirmos. Toliau 
vių neįdomauja apdrt ūdos gyvenantieji, kurie norėtų

Dai gelis gaut smulkesnių informaci- Zaiankauskaitė. 
kad jie nėra apsi Irau-! jų. tegul rašo draugijos cen- Plokštelių muziką 

dę ii- nemano apsid rausti. į tro sekretoriui: J. Keveža, Kazvs Motuzas, kuris 
Tai negeras reiškinys. Dar- 11 A. Delevvare Ave., To- pjoįįmai parodė 
bo žmogus gyvena daugh-onto, Ont.

Jonas Martinonis

organizacijomis, 
sako.

sunkesnėse sąlygose, negu 
kitų sluoksnių žmonės. To 
dėl svarbu apsidrausti nuo 
ligos ir šiaip nelaimės, ku
ri iššaukia ligą. Apdrauda 
padeda atsiginti netikėtų 
išlaidų.

Mano supratimu, Jvana-

BALTIMORĘ, MD.

panų ir ginklų, tai komu
nistai baisiai perpyksta ir 
pradeda koliotis ir fašis- 
tuotis.

J. Jakimavičius.

Liet. Socialistų S-gos 
40 metų Jubilėįus

Amerikiečiai andai paė
mė Vokietijoj Alsdorfo 
miestelį, kurio gyventojai 
pieną gaudavo iš po žemės. 
Senoj kasykloj, 1.200 pėdų 
po žeme, vokiečiai turėjo į- 
rengę tvartą ir nuleidę te
nai 25 Holšteino veislės 
karvių. Alsdorfo apylinkėj 
seniau būdavo kasamos an-, 
glys; dabar gi į tas kasyk
las nuleisti apylinkės gyvu 
liai: karvės, kiaulės ir avys. 
Pašaras tiems gyvuliams; 
gaminamas apylinkės lau
kuose ir nuleidžiamas po; 
žeme.

Kitoj vietoj, netoli nuo į 
Koenigsvvinterio m iestcl io.. 
amerikiečiai rado kalno uo
loj iškapotą didelę patalpą 
ir įrengtą dirbtuvę, kur dir
bo 1,500 vokiečių ir 500 
vergų iš svetimų valstybių.

Koenigsvvinterio

tas. as apėjau nasię, Ką tu 
ri pinigų ir ji man pusėtinai 
patinka, ba gana starki mo- 
t ris. Taigi išsigėriau an 
drąsos ir nuėjęs andai pa
kalbinau ženytis. Mislinau 
kad ji tuoj puls man į g!ė 
bį, ba prie janirolų mote- 
r”s visada greičiau kimba

Penktas Puslapb

PAMOKA PRIEŠ PUOLIMĄ

duoda paskutinę savo 
kurie ruošėsi pulti da

Amerikos jurininkų vadas 
kareiviams ant laivo pamoką, 
vieną japonų salą.

Urvas buvo apšviečiamas sliniai buliai buvo parduoti
elektros šviesa. 

Viena vokietė. kai bėda-'
po 50,000 dolerių.

Apie ____ ______ ______
miesteli kovos ėjo 11 die-i ma neblogai angliškai, pa-1 Mokslas išrišo daug klau- 

—;—~ nų, iki amerikiečiai paėmė Į pasakojo amerikiečiams.! simų. bet jis nesurado budo
Gyvendami karo audrų; virau. Naciai laikėsi tenai! kad per 11 parų tame urve i išmokyti žmogų, kad mylė- 

laikuose. nepajutome kaip1 fanatiškai ir batalija buvo jj iškentėjusi baisiausi pra-'tu savo artimą.
greitai laikas prabėgo, at-J iabai atkakli. Visą tą laiką/garą. Per tą laikį tenai gi- ---------

IO V, nTrod^X!m?C,'n'”raaPUkrad-pie 2'0O° ,darbi?iak|J ^7i vienas kūdikis ir vie-
Monologą pasakė p-lė O.! . ■! Poz?m-V lr lauke kolinas vyras nusinuodijęs.mums. kad

mes jau sulaukėm Lietuvių rnusiai praeis.
teikė SoCįaKu? Sąjungos 40 me‘ įėjimas į tą urvą buvo iš-

do JaV?- . , , kirstas apie 75 pėdas r.uoT . „ p i Žvmint si rLietuvos i
vaizdus spa'vuc^. Taip pat £ ik4j 

•ikaro. B.ALF i-astines, san- jirvvdo Jpareiškin,ą.rloliA •»»• mori i l/OTYiontii 1_ . *

faktą, tenka 
energin- 

J. O.

Kalno viršūnės ir gudriai 
užkamoflažuotas. Anga bu
vo užleista dideliu tinkk

Kiek anksčiau amerikie
čiai rado dideli fabriką į- 
taisytą kasykloj, kur buvę 
gaminamos
bombos.

Visiems yra žinoma, kad 
12 colių padaro pėdą. Ta
čiau ne kiekviena pėda tū
ri 12 coliu.

skraidomosios

dėlio įr medikamentų paro tįl ,.vfen Lietuvnin- 
dos filmas. Aiškino Jonas {
Valaitis. j ^mar'

jr — 1 1 * 1 * * •
10, 1905 m. Ten sa-}

1 • • • V
Ku.ri? Į nudažytu kalno spalvomis.

kad iš tolo jos paste- 
visai nebuvo galima.

ĮVAIRENYBES

Aukščiausia ir žemiausia 
vieta randasi tam pačiam 
kontinente — Azijoj. Gi A- 

j merikoj auksšiausia ir že
miausia vieta yra Califomi- 

;joje. J. D. T.

Daugelio paukščių pati-J parsiduoda farma
Lietuviai čia minėjo Stei

giamojo Seimo sukakti

Siuom trumpai Amprikiečini ’užriko ta vie-

negu patinai.

akrų farma su vaisme- 
riais gerais laukais ir 

turi 6 kambarius, e- 
patogumus. Banė su 

kliai, mašinos ir kiti 
Netoli miesto. Kai-

.<3.500 įnešant $2,500. (20)
MRS. KIRMAN,

Box 184, Saratoga, X. Y.

Baltimorę buvo suiuoštas i .
asinis mitingas su prakal- Dienos mi
mus kad paminėti Lietu-feuvo New

Draugija. Kaip sakau, j,''•“s-teigiamojo Seimo Yorko dienraščiuose: World

doje didžiau; ia ir ger ausin
pašalpos organiza- ... . .A.

ir Di kteru homis. kad paminėti 
sak au. jiivos Steigiamojo Seimo 25 

: p,.:.'metų sukaktį, 
įsme-'i Susirinkimas buvo atida

rytas Amerikos himnu, kuri 
lugiia su^e^°j° *Vena Juškauskai 

turi 6 180 tė. Piimininkavo Antanas 
Mitkūs.

Kalbėti buvo pakviestas 
ja yra čarteriuota organiza-jredaktorius J. 
cija ir prižiūrima atitinka-; LaacRa įs Brooklyno. Jis 
mų vyriausybės aut ritėtų, kalbėjo musų kolonijoj pir- 
Nariu sudėti pinigai Ura iš-! F11!. ^a,^u j.r pasuke gerą 
leidžiami jokiam kitam rei-'kalbą. Turėjo būti ir kitas 
kalui. tik pašalpai ir )omir-' kalbėtojas įs Brooklyno, 

; bet negalėjo atvykti.

ių oociaiistų rar- t.zuu pectų ilgio ir zoO pe- 
tija Amerikoje pradeda sa-idų pločio. Ten buvo gami-j 
vo gyvenimą — ji galutinai) narni skystojo kuro siurb-i 
iau suorganizuota.” j liai vokiečių aimijos tan-

Nurodoma. kad prie ku-ikams ir orlaiviams. Dirbtu-

lietuvių 
cija vi1518 m., ir kitu kartu šv. 

Kazimieras prisiuntęs šiltą; 
žiemą 1521 m., pasigailėda-' 

(lol4-22) J mas kunigų iš Italijos, kurie; 
turtu gro-įbuvo atvažiavę tyrinėti jo 

stebuklingumą; mat.

Degtukai, kurie nebijo 
drėgmės

tedroje buvo 18 vikarų. 40 
altaristų — “vyskupo stalo! 
vasalai’’... Žemaičiu vysk.

nuomą moka 
mą. o kuriuos ordinas api<
1275 m. taip įveikė, kad jie Mik. Radivilas 

usi- buvęs kapitulos

įs sano. uzpiTK misiąs, v 
koks praisas. aš jo klausiu, 
is mane apžiurėjo ir sako:, ... .....
uok penkiolika dolerių, ori.?3.111111.1 su \°kieciais

turi. tai gali ir dau- šHpjo, ir paskutinis prūsas bikas.eigų
Jau duoti, ba visi pinigai 
•ina į Rymą. tai neprapuls. 
Aš. Maike, turėjau pasisko- 
inęs penkiolika dolerių, tai

sako miręs 1685 m. 
Gyvais teliko latviai.

rie. išbuvę apie 
vokišku baronu

Rad
Sakoma, kad reikalas v- 

ra geriausis išradėjas. Gal
__  _. .. . • iir tiesa. Štai.
Vilniaus vyskupijos kapi- nesuš^ų italai Lietuvoje. degtukus, kuri 

ku- tūla ginčijosi su vikarais,; bažnytinė> ^rėkimo nei vandens.
Tuos

! ligoninėn, kad daktarai pa- 
! danių su iuo bandvma.j v x ------- -------- «• c

, Gydytojas, kuris jį prižiurė- 
Į jo, praneša štai ką: 
į Po kelių dienų nemigos

jau turime j tas žmogus pasidarė užmar- 
nebijo su-, šus: jam buvo sunku su

kontroliuoti savo pojūčius. 
Devintą ir dešimtą dieną

__  a z.luri : •' kucmu. u..,net

kaip prie prastų. Ale šita ‘ ir išmečiau paskutinius. Ku- liais. po didžiojo tautų ka 
ne. Sako. neturiu akvatos nigas užtikrino, kad tas pa- i’o nusikratę svetimo jungo, 
ženytis. Bet paskui aš su
žinojau. kad ženytis ji no 
ri, tik jai nepatiko mane 
nosis, kad biskį išpurpus irjmačijo, ar n 
raudona. Kaip aš pasakia”1 *-
a* ie tai
‘is man davė
į Kanadą. Tenai. sako. yra

700 metų kas gaus aukas ant altorių tikinčiųjų duoklė, kuri is 
pastumdė sudedamas, žvakių vašką.j moterų priklausė irgi iyti-j

maevs. Taigi valuk to aš, 1918 m., sukurė nepriklau- 
dabar ir klausiu tavęs, kaio somą Latviją ir gaižaus ber-
mano nesis išrodo: o ar pa- montininkus išviję, garbin

gai ugdė savo tautiškąją 
ne- kultūra, ii’ lietuviai, kurie—Kodėl tu. tėve. man 

zakristijonui, tai pasakei, kad tu tokią kvai- Hg galutinės unijos su len- 
avė rodą važiuoti j irstė planuoii? Tuos 25 do- kais gynė savo nepriklauso- 

turėtum i mybę, paskui
•ę plam

lenus tu šiandien
eudauna vieta, tai. sako, į- kišeniuje. 
mausi kunigui kokią penki- —Ai don kėr, Maike. a-
nę į kišenių ant intencijos pie 25 dolerius, jeigu tikt 
gražesnės nosies, ir, sako,
nosis tuo raus bus kaip jur
ginas. Taigi pereitą nedė- 
lią a? ir nuvažiavau tenai.

—Dabar jau suprantu 
tėve. Reiškia, tu buvai nu
vežęs savo nosį į stebuklin
gą vietą.

—Šiur. Maike. Ir ne aš 
vienas, ale kokie 200 žmo
nių su manim buvo nuvažia
vę. Kaip išlipom iš trrino. imi:j netikė 
tai kaip antra Šilava išro
dė. Mus pasitiko kunigas ir 
nusivedė visus į bažnyčią.
Tenai tuojaus prasidėjo mi
šios ir dvi seserys tuojau? 
pradėjo rinkti pinigus. Prie 
altoriaus pastatė beske, ii

atlaidų pajamas... O vysku 
pas ir kapitula Vilniuje tu
rėjo namų — medinių 50. 
mūrinių 45, kiemų 18, dar
žų 10. malunu 1. rumus 2, 
o elgetoms nekasmet dalin
davo po 1
(1562 m.).

nių santykių pavidale, ypa 
čiai kad kunigai buvo taip! 
pat gydytojais, tarp kito koi 
nuo moterų nevaisingumo. ’ 
XVII amž. jau aptinkame 

__ __ piktom ligom sergančius
kapa giašiu | ktinigus.

Bet uz tai A armuose 1636 
m. svnodas nutarė steieti

degtukus išrado;..
Diamond Match kompani-ijls pradėjo kliedėti, tuomet 
jos chemikas Ravmond Co-! bandymas buvo nutrauktas.

■ -ė šis pacijer.tas miegojo dvi 
nas ir naktis. Kai išsi

miegojo, vėl pasidarė nor
malus ir šiandien jau nesa-

klausyti ir pavieniai 
nys. kur nėra dm jgijosi U 
kuopti. Firansias d 
gerai s
kapitalo.

Sunu ir Dukterų Draugi-

i i eiegi am.
bune, 
se.

diin
U7UII.

Dailv Nevvs ir
T.R_XXX—

kituo-t
Rep.

Kas Mums Rašoma
Kad chicagiečiai matytų 

ta karo vežimą...

Petrograšio — denarium. . .
saneti Petri — Lietuva ma-ILv- Dzidoriaus draugiją

riamojo darbo prisidėjo 18 vės savininkas paaiškino a-j 
LSPA įkurtų kuopų ir ge-;merikonams, kad pirma ši-; 
gūžės 9 d.. 1905 m. buvo'tas jo fabrikas buvo rytuo-j 

; ikurtas partijos organas j ?e. Silezijoj, bet rusams te-1 
“KOVA.” Darbas valytas nai besiartinant jis buvo

Daugiau kaip 40 nuošim
čiu Amerikos daktaPu vras »
pašaukti karo tarnybon. š VI I IMS SVEIKATOS

perkeltas į Pareinę, kur sve
timi darbininkai iškirto kal- 

uolynucse dideli urvą.

šaltini- Sveikatos, tai tokia knyga. 
Laiiai naudinga ir turėtų rastis kiek- 

. vienuose namuose. Aprašyti auga- 
5 lai medicinoj ir gydymo budai žolė- 

i mis. šaknimis. Su daugeliu paveiks- 
' lų ir receptų, su nurodymais kaip 
sutaisyti gyduoles namie. Kaina 65 
centų. (17)

. .. ... . , J- SKINDER.kos gyvulių parodoj du vei- .SUS S. Emeruld Ave., Chicago, IU.

Daleidžiama. kad Niaga
ros kroklys pasidarė prie 
25 tūkstančius metų.

Pereitais metais Ameri-
smarkiai: kovo 1 d. paskel
btas oficialus socialistų par 
tijos suvažiavimas, kuris į-!no 
vyko gegužės 21 d.. 1905.
w,z^41 Ir,4,, i PAJIEŠKOJIMAImet turėjo 23 kuopas n '
185 narius, bet suvažiavime; aš, s. urbietis, pajieškau brolio

Vinco (\ ilimo) Urbiečio. kuris gyve

dy. Savo išradimą jis darei 
j armijos ir laivyno vadų pra- di 
i šomas.
j Dalykas toks. kad dabai 
vartojami degtukai bijo su 
drėkimo. Sudrėkusį degtu
ką nejbrėši. gi sumirkę deg- i 
tukai dažnai visiškai sugen-Į 
da. Chemikas Cady surado; 

chemine medžiaga,!

* - 1 Į drėgmės. Net ir sumirkytas
degtukas nepraranda savo 
vertės.

Šios rūšies degtukai da
bar yra vartojami Pacifiko 
salynuose, kur randasi daug 
drėgmės ir kur per ištisas 
savaites ir mėnesius lyja.
Jie yra gaminami Os\vego 
miestely. Ne\v Yorko valsti
joje.

šiandien
. į Ko, kad miegas yra vien pa

protys.

Aš dažnai galvoju: kad 
chicagiečiai turėtų progos 
matyti karo laiva “Chica 
go,” kuris LENGVAS BUDAS 

IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

^Draugija buvo ikuta 33j Kalbėjo vietinis advoka- go,” kuris buvo pastatytas dalyvavo tik 21 delegatas 
mef’i tiarai Per ta laika li-l^351 ^adas Rastenis ir buvo už chicagiečiu išpirktus ka- iškeldamas aikštėn L88 
goniu šelpimui ji‘išmokėjo! Priimta rezoliucija kurią'ro paskolos bonus ir stam- (kuri tuomet vadinosi L. S.
virs 350 000 dolerių. Tai t nutarta pasiųst San Francis-pas tai butų kuo pasidi- P-A.) 40 metų sukakti, ma-
stambi suma pinigų? [co konferencijai. džiuoti. nau.

Labai svarbu ir tai, kad* Rinkta aukas kovai uz Ant to laivo man teko 
Lietuvos laisvę. Surinkta1 dirbti. Jus turėtumėt maty-

Urbiečio. kuris 
na kur tai .lunjrtinėse Valstijose 
(U. S. A.), o gal ir tarnauja USA 
kariuomenėj. Jis pats ar kas žino- 
note ką apie jj malonėkite man pra
nešti, už kų busiu dėkinjras. (19) 

S. L’RBIETIS
609 Blackford St.. Nevv \Vestminster, 

B. C., Canada.

Aš, po savo pirmojo vyro. Marė i 
Svetulevičienė, pajieškau Juozo Sve- ' 
tulevičiaus. kuris seniaus jrvveno 
Montreale, Kanadoj. Iš Lietuvos pa
eina iš Kristonių kaimo, Alytaus ap
skričio, Seirijų parapijos. Jis yra 
šviesaus rauplėto veido. Aš labai 
norėčiau su juo pasimatyti, nes tu
riu svarbų reikalų. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinančių apie 
jį man pranešti, už kų bosiu labai 
dėkinga. (21)

MRS. M. l’AI.UPIS.
12 Hemloek St.. Plains, Pa.

Naujas vaistas džiovos 
ligai gydytilenkams bei 

rusų carams bernavo, ir ga
ilaus vėl atstatė nepriklau
somybę nors ir susiaurinto- lykinės išpažinties kiaušy-i zPone? ra' .. -
se ribose (be Vilniaus, Gar- darni. Petrograšį klebonai j į’iau^ draugiją, o dabar \.r_a 
dino ir Seinų, be Tilžės. Iš

neš j rutės, Goldapės, Labguvos

žai mokėjo Romai iki 1569; Pradžioje X\ III amž. Kar- , 
m. Klebonai iį rinkdavo ve- pelitai Kėdainiuose ėmė

mano nosis geriau įsroco. 
—Tave nosis, tėve, ge

riau jau negali išrodyt,
;u perdaug esi 
Į savo kraują supylęs.

—Kaip tai, Maike? Juk 
Rymo katalikų kunigai ne
galėtų mane taip apmauti. 
Teigu iau butų kokie neza- 
liežninki, tai gal ir apsuktų. 

Tu. tėve, perdaug Ry- 
Visos tos ste

buklingos vietos yra apga
vystė. Juk tu ir pats gali at- 
- Įminti, tėve. kaip andai bu
vo sunkiai apsirgęs pats po- 
’ iežirs. Jisai nevažiavo į 
stebuklingas vietas gydyti*, 

aukėsi daktarų pagal-

alkoholiausiir Vėliavos). Latviai ir lie-
tuviai buvo laisvi ir turtin
gi be krikšto, o vergais bu
vo virtę po krikšto, ir dar

sv. Pranciškaus, širdies Jė
zaus. širdies Marijos. Treti
ninkų ir t.t. Ateitininkai.

buvusios pardavinė-Į Pav*asaian^kai, sv Zitos 
■ dr-ja. euchanstinmkai—tai 

kunigų armija — musų

išskolindavo ir kaliais jis 
dingdavo.

Indulgencijos Lietuvoje
mažai
jamos.

- ___c _______ ______ Annatų— vyskupų papai j Y1?
už pavergimą lyg už kokią!mokesčių — Žemaičių Vys-j *ai*<rne^e- 
laisvę kitų labui kariavo. ' kupai iš pradžių nemokėjo. (Bus daugiau)

Teisybė, lenkų apaštala-į vėliau gi kasmet po 35 flo-Į

Paskilbusioje May o kli
nikoje nesenai buvo daromi 
įdomus bandymai su jurų 
kiaulaitėmis. Klinikos vedė
jai bandė naują vaistą, ku
ris yra žinomas kaip strep- 
tomicinas. . Surasta. kad 
naujasis vaistas naikina 
džiovos bakterijas.

pinigų.
svarbu ir tai, 

organizacijos nariai

bet
vis renka ir nesą į tą besKę bos. kad gelbėtų jo gyvybę, 
pilti. As turėjau penkinę a- paj parodo, kati į stebuklus 
Pierayojęs, tai irgii įmečiau, j popiežius netiki. O tu už- 
Ir kaip matai, vaike, beskė; mokėiai už juos net 25 do- 
buvo pilna bumaskų. Kaip ! lerius!
iau seserys pabaigė kolek 
tą, tai tada išėjo du kuni-j 
gai su beskėmis. ir kolek
ta prasidėjo iš naujo. Sa-i
kau. negražu neduoti,_kada (os msios 

fiksvti!

—Čia. Maike, zakristijo
nas kaltas. Nuėjęs aš jo no
sį taip paženklinsiu, kad ir 
pas pati šventą tėvą užpirk- 

negalės jos su-

i leista
35

o Vilniaus vyskupai Į 
amž. mokėjo po 650; 

tiek pat annatu!

vimas musų kunigams iš-Į rinus, 
laisvinimu rodėsi, o be ka- XVI 
talikybės lyg vergavimas še- florinų ir tiek pat 
tonui. Jogailos brolius 1384 kasmet. Vilniaus vysk. Vai-į-jai 
m. popai krikštijo: Karibų-'na už nominacijos bullę mo-jr 

r'-—— LengvenĮ — kėjo 5,000 auksinų, ir tiek 
buvo mokama

4 R ŽINOTE. KAD-
Du jes.

tį — Dimitru.
Semionu, Skirgailą — Iva- pat annatų
nu, bet pats Jogaila, laimė- nuo pradžios XVII amž.
jimų viltimi vedamas, pir- Klebonai pareidavo 
šosi lenkų Jadvygai ir. Kro-įkolliatorių ponų: be 
kuvoje Vladislovu pakriks- dauguma turėjo perkamas į 
tytas, lenkams pažadėjo j beneficijas (pajamas), kar-Į 
Lietuvą Jadvygos kraitin į-'tais po kelias kitose pavapi-i

nuo
to.

Amerikos ir Rusijos rube- 
arčiausia susisiekia Be- 

mgo juroie. prie Little 
Diomede ir Big Diomede sa
lų. Pirmąją valdo Amerika, 

i antrąją Rusiją, tarp jų — 
penkių mylių tarpas.

Amerikos drednoto ka
nuolė išmeta viso tono svie-

kurios apsaugoja 
obuolius

kad LSS centralinis 
komitetas, kuopos ir pavie
niai draugai atkreips nuo
širdaus dėmesio į šitą taip 
mums reikšmingą jubilėjų. 
Neabejoju, kad draugai pa
vartys LSS istorijos lapus 
ir budingai nušvies LSS 
praeities darbuotę, teikda
mi nuoširdžių nurodymų at
eities kūrybiniam darbui.

Kuopos turėtų suruošti 
tinkamus vakarėlius ir ten 
draugingoj nuotaikoj pami
nėti LSS 40 metų gyvavi
mą. Nėra gyvenime dides
nio paminklo, kaip tęsimas 
draugų pradėtojo darbo ir 
vvkkdymas jų kilnaus ide
alo.

Lai gyvuoja Lietuvių So
cialistų Sąjunga, sulaukus 
40 metų jubilėjaus!

K. Liutkus.

sios
turi pilną laisvę. Draugijoj 
nėra varžomi politiniai ir 
religiniai-nariu įsitikinimai..,. , ..
Joje gražiai sugvvena so- • Informacijos Biuią. 
cialistai. katalikak tautinin- Beje. aukų rinkimui yra 
kai ir nepartiniai žmonės. padalytos specialios blan- 

kcs. V įsi. kūne galit pasi- 
Yra garbė prie tokios or- darbuoti, esat prašomi pa- 

ganizacijos priklausyti — siimti blankų ir rinkti au- 
ne tik garbe, bet ir nauda. > kas. Dirbkim visi 
Štai pavyzdis. Pereitais me- lime, nes Lietuva

106 dolerius. Aukos bus ti. kokį karo milžiną pasta- 
perduotos Amerikos Lietu- tė proto ir muskulų darbi- 
vių Tarybai, kad palaikyti ninkai! Šimtai darbininkų 

dirbo per tūkstančius va
landų ir tą laivą aprūpino 
naujausiu dvidešimto am
žiaus mechanizmu. Dirbo 
jie per dienas ir naktis ir
Dėdė Šamas šiandien turi 

kiek ga- stiprų ginklą, 
bus lais- Jam reikia ir daugiau to- 
----------- kių karo vežimų. Ir jie sta

tomi.
Chicagiečiai, kad jus pa

matytumėt “Chicago!” Tai 
už jūsų pinigus pastatytas 
juros milžinas!

Kapsas.

•Jurų kiaulaitėms 
džiovos bakterijų. Paskui 
dalis kiaulaičių buvo atskir
tos ir joms duota streptomi- 
cinc.

Streptomicino gavusios 
kiaulaitės išliko sveikos, o 
kitos, kurios to vaisto nega
vo, greitai pradėjo sirgti ir 
gaišti.

Vėliau parinkta kitas bu- 
įys sveikų kiaulaičių. Joms 
piimiausia duota streptomi- 
cino, o vėliau džiovos bak
terijų. Pas kiaulaites nepa
stebėta jokių ligos žymių.

Ar bus galima tą vaistą 
pritaikyti žmonėms, kol kas 
da nežinoma.

Pajieškau Petronėlės Paluknaitės. 
kuri apie 35 metus gyveno Bostone, 
ant Broadway. pas kriaučių Šimkų.
Ji ištekėjo ir išvažiavo į Brooklyna.
Aš norėčiau su ja susižinoti, bet ne
žinau nei dabartinio jos adreso, nei 
kaip ji vadinasi už vyro. Kitąsyk 
aš gi-venau su ja ant vieno burdo 
Ji buvo grera draugė ir surado mar. 
darbų ir iki šiol aš da nesu jai už
tai padėkojus. Jeigu jos jau nebėra L- 
gyvos, tai norėčiau, kad atsilieptu ! 
nors jos sesuo. Veronika Paluknai- I 
tė, kuri gryvena Bostone, tik neži- 
nau kokiu adresu. Bus jau 22 me
tai kaip aš jos jieškau. bet vis re- I 
galiu surasti. Jei kas malonės su
teikti man apie jų žinių, prašau ra- Į 
syti man taip: I2O){

MRS. JUI.IA SHEPUT.
261 Park Ave., Weehawken. N. J. t

‘KELEIVIS”
DEGA JAPONŲ ĮRENGIMAI

I it I V 1 i

So. Boston 27, Mass.636 Broadway,Cornell univeraiteto labo
ratorijoj buvo daromi ban
dymai su Įvairiomis dujo
mis. kurios galėtų apsaugot 
obuolius nuo puvimo.

Bandymai davė geių pa
sekmių. Išrasta tokios du
jos, kuries apsaugoja obuo
lius. Dujos yra leidžiamos 
ant obuolių, sukrautų dėžė
se.

Apskaičiuota, kad šis iš
radimas farmeriams ir san
dėlių savininkams kasmet 
sutaupys tūkstančius dole
riu.

Mirė pasaulio tautų vadas

Karas Europoi
J«i aorits iinoti api« karą tr kitus passalM 
(vykius, tai skaitykit* "Naujienas**.

"Naujienos** yra pirmas lr didžiausias U«twv1ą 
dienraitia Amerikoj*.
Uisiraiykit* "Naujienas* iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoj* (liimant ChU 
•agą), 96.00. Chicagoje ir Europoje 

Money Order, ar iekj siųskitei

“NAUJIENOS”
% 1788 South Halsted Street

' CHICAGO, ILLINOIS

Aukokite Raudonajam 
Kiyžiui. Reikalui atėjus, jis 
’radės ir musų broliams Lie
tuvoje.

nešti. Jau ir atviras su len 
kais unijos pažadas 1413 
m. tapo Horodliuje pasira
šytas. Kada 1795 m. lenkų- 
lietuvių respublika pražuvo, 
tai carų retežiais kaustomi 
vargų vargelius vargome 
iki 1918 m.

Vytautui valdant, kuris

i jose. Klebonai turėdavo! 
i kaimus su baudžiauninkais- 
valstiečiais. “Ponas suės 
jautį, vilkas arklį, klebonas 
dešimtinę,” skundėsi vals
tiečiai 1495 m.

Kunigai., buvo tamsus, 
mažai rūpestingi.. Pradžio
je XVI amž. Žemaičiu vys-

pats kunigas renka. Tai j- 
mečiau da vieną penkinę 
ba kunigui mažiau ne^i 
duosi. Paskui prasidė’o pa
mokslas. Labai daili ”’ nu
pasakojo apie Dievo r a! be 
ir stebuklus, ir ant ga’o sa
ko, jeigu kas turi ko' ia pirkti 2 galionus romo, 2V2 Jakučiai būdami. Mar ilgai, čionybė džiaugtųsi, jei iš 
kvarabą ir norit per c idagaliono moleso, 14 svarų nesidavė lenkų kvailinami,; 1.000 vieną galėtum rasti 
ną Dievo galybę išsigyd t, kiaulienos, arba 30 svarų savo senos tikybos 
tai eikit laukan skersai str*- miltu. J.D.T. besilaikydami,

Prieš porą šimtų metų
Kanadoj bebro kailiukas i bene 3 kartus buvo krikšte 
buvo valdžios legalizuotas i tas, taipgi žemaičiai tapo 
kaip tam tikra
kuria buvo galima

Už vieną galioną degti
nės Amerikos valdžia pasi
ima 9 dolerius mokesčio: 
Anglijoj už tą pati galioną 
valdžia paima 23 dolerius. Gamins naujos rūšies 

stiklą

Pajieškau brolio Juozo

Rooseveltą 
da Elektoriu

turėjo rinkti
,. ... v oo v - - i— ----------- Kolegija. E-sty- kupijoje buvo 38 bažnyčios,.lektoriai balsavo gruodžio 

apo o tik 1 mokyklėlė. Rūpėjo j pradžioje.
vertybė, už po prievarta krikštyti 1413 tik — pajamos! Už tai kar- 
Jima nusi- m., nors jie, kad ir putros j dinolas Hosius rašė: “Krikš

Norėjo gyventi bc miego

Vienas 
jo įrodyt, 
paprotys.

Bernoto, jo
į sunaus Edvardo ir dukters Agnės. 
Kitąsyk gyveno Brooklyne. bet buvo I

j išvažiavę dirbti į Kentueky kasyk-Į 
pas. Jau 15 metų negaunu apie juos; 
i žinių. Busiu laiiai dėkingas jei kas 
man apie juos praneš, ar gal jie 

| patys malonės atsiliepti. (21)
prašau i MR‘ THEOFII, BERNOTAS,
,P 1 2351 <»ascon St., Montreal

APSIVEDIMAI

Balandžio 12 d. mirė J.
Valst. prezidentas F. D.
Rooseveltas. Jis buvo ne tik 
Amerikos, bet ir viso pa
saulio tautų vadas. Jis no
rėjo tvarkos ir ramybtiš. ale 
nesulaukė tos laimingos va-Į
landos. Visu tautu vadai; „ . —
kreipėsi i Rooseveltą. nore-lrai. 50 metu am? 
darni užtarimo. Rooseveltas į paieško .• 
norėjo jų prašymus oaten- 
kinti. ale negalėjo. Jam bu
vo sunku susitarti su dikta- 
teriais. svetimų žemiu gro
bikais.

Be’e. lenkai pyko i.nt F.
D. Roosevelto; jie sakė. 
kad Rooseveltas padevano- 
i<> Lenkiją “didžiajam tal
kininkui” Stalinui. Lenkai

as. atrodo ge- 
s, negeria ir ne
vedimui pasitu- 
našlės s rba gy-

i laišku
.. Daugi.-u žinių
vėsuok it:

nncios merginos. . 
vanašlės. Su piru 
prisiųsti ir atvaiz.i 
suteiksiu laišku. '

A. 1
(LIG Broadivay. So

Norėčiau susira 
draugų, nebejauna 
li. Butų gerai kai, 
to turto, ka aš tu
parašysiu laišku, i 

P. (». H
Creston Sta.. Gi

Monsanto Chemical kom
panijos laboratorijose rasta 

nore-1 priemonių daryti tokį stik- 
kuris perleidžia ultra- 

jei žmogus!violetinius saulės spindu- 
save kontro-llius. Kompanijos vedėjai 

sa . k. d po šio karo ji pra
dėsianti ma«’nę tokio <?tikln

kanadietis 
kad miegas tėra įlą.

Paskiausia įstoję Jun- paprotys. Esą, 
gtinių Tautų nariai buvo mokėtų g.nau 
Afrikos negrų respublika liuvti n mažiau miegotų ji 

apeigų dievotą”; “visi dvasininkai, Liberija, o dabar Francui- ilgiau gyventų. Nu.edemas
Kristaus karalyste pamėtė, ja ratai irodyti. ii«jo nmvlrol gamvhH

:ies* uoste. Filipinuose, dega amerikiečių or- 
•jboinbarduo i japonu karo įrengimai. Dabar 
lai R-i u mus • Liu ry tiko se.

(19)

ioston 2', Mass.

sau g v venimo 
dkinų a ba na.š- 
•irėtų t* nt pusę 

Daugi m žinių 
išau raš ti taip:

825, < 19)
Rapids Mich.

(’anada.

Pajieškau draugų Petro Gaidelir 
ir Juozo Kuraičio, su kuriais 1928-9 i 

i metais gyvenau Edmontone, Kana- 
; doje. Girdėjjau. kad Petras Gaidelis ; 
i dabar gyvena apie Bostonų, o Juo-1 
i zas Kuraitis paliko E«lmont< ne. No- , 
1 rėčiau kad jie atsilieptų, a ba kad 
! kai kitas malonėtų pranešti man jų 

laliartinj adresų. (17)
PETER LAIMAS', 

a iu f f. II ont ra m,' R l M,

1
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Motekihs Pasiskaityt
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M. MICHELSONIENĖ.

G r e t e
Jieva Simonaitytė

(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilius Karalius”)

(Tąsa) motę. Ji nebutų tokia gera
Tuokart, kada jis namie tau, kaip... —Sakinio ji ne

tebebuvo. Grėtei ir pama- užbaigdavo. Rasi drovu jai 
rys mielesnis buvo. Ji ne tik pasidarydavo girtis dukte- 
išlydėdavo broli iki marių: riai. 0 Grėtė išsisukinėda 
krašto, jam žvejoti einant, ma atsakydavo:
ji jį ir sulaukdavo pakran 
ty stovėdama. Laukdavo, 
aišku, grįžtant ir tėvo. (J 
kad užkildavo audra ar pe. - 
kunija jiedviem namie n - 
sant, tai ji ir pati neidavo 
į vidų, o nubėgusi ant kal
velės ties pamariu ir akis 
galėdavo išžiūrėti, kur din
go Mikiukas. Ji mylėjo lr 
tėvą. Bet tėvas lieka tėvu.
O Mikis buvo toks visai, vi
sai kitoks už visus kitu .
Endrius... Ką. Endrius jav- ią. Taip 
nas buvo ir dar kvailas, dėl jai broli 
to ir ne taip mielas. Bet rei
kia prisipažinti, kad Enc- 
driukas liko vis toks pat 
iki šiandien.

Motina bardavosi, pykda
vo, kartais verkdavo:

—Tau mielesnis tėvas ir 
jo sūnūs, negu aš. Tave vie
ną teturiu, o tu visiškai Į 
mane nežiūri.

Grėtė paglostydavo ma-

Tai jau seniai pro ša
lį, mamytukai. bet juodu 
Kasdien pavojuje.

Motina dejuodama pasa
kodavo, kad ir kiti žmonės, 
ypač žvejai, esą pavojuje, 
o niekas taip ne negando
jasi dėl jų, kaip Grėtė.

Grėtė nutildavo, paskui, 
kiek nuraminusi motiną, ji 
vis dėlto savy prisipažinda
vo, kad motinos tiesa, kad 
ji brolį daugiau mylinti už 

pirmoje vietoje 
Mikis.

Kiek būdavo džiaugsmo, 
sugrįžus jam nuo vandenų. 
Jis jai kaskait iš naujo bū
davo dovanojamas. O jam 
vėl išvykstant į marias, ji 
didesniu kerštu neapkęsda
vo tų baisiųjų vandenų su 
jų perkūnijomis ir audro
mis.

Ir atsitiko... Atminus aną 
diena. Grėtei ir šiandien

LIETUVAITĖS DRABUŽIŲ VAJUJE

Xe\v Yorko lietuvaičiu komitetas drabužiams linkti priima iš Lie
tuvos vicekonsulo Y. Stašinsko jo aukojamus drabužius.

DĖL STALINO HART
FORDE VOS NEKILO 

MOTERŲ KARAS

mą, paguosdavo ją, užtik- dar šiui-pu darosi. O kruti- 
rindavo jai savo meilę ii-, nėję yra viena vieta, kuri 
pridėdavo: likosi tuščia, visiškai tuš-

—Bet juk tu nesi jokiam čia. Niekas jos nieku nebe- 
pavojuje. mamyte. 0 žiu-; užpildė, bent nieku geru, 
rėk brolelis su tėveliu... ir, tur but, nebeužpildys.

—Ką duosime Mikiukui, 
ką virsime, ką kepsime?

Paskui, sutarusi, jiedvi 
iškepė plonų, plonų, su daug 
kiaušinių blynų, o prie bly
nų ji padėjo Mikiui iš ma
mos spintos padažui uo
gų. Mikis valgė nesiskanin- 
damas.

O tada juodu išėjo į pa- salėj? Argi ne gražiai tos 
man. mergaitės vaidino? Kai ta.

Pamario pieva nebuvo i ką buvo apsirengusi tautiš- 
dar nušienauta. Juodu kaip Į kais rūbais, perstatė dabar- 
pratusiu, pirma apibėgiojo i tinę Lietuvos padėtį ir pa

sakė: ‘Tave išdavė tavo vai
kai. kuriuos tu pagimdei ir 
auklėjai,’ tai visi salėj apsi

Susitiko dvi hartfordie- 
tės, pasisveikino ir eina kar
tu kalbėdamosi. Viena tuoj
klausia:

—Na. ar buvai parapijos

se

—Ir aš...—ji bene norė
davo sakyti, kad esanti taip 
pat visokiame pavojuje, y- 
pačiai pavojuje netekti jos.

Nuo tuokart, nuo anos die
nos, ji yra pastebėjusi sa
vyje daug daug blogumų, 
kuriu nereikėtų, be kurių

kelis Raitus aplink ant kran 
to stovintį laivą. Pagaliau 
ji “sugavo” jį. Tada juodu 
atsigulė pievoje į žolę. Mi
kis liepė Grėtei pridėti au
sį prie žemės ir klausytis 
gamtos šnekos.”
Kas tai ta gamtos šneka, 

ji nežinojo. Bet Mikis žino

ašarcjo. Aš nesuprantu, 
kaip tie rusų čebatlaižiai ir 
nesigėdi rėkauti, kad Lie
tuva turi tekti Rusijai?

—Tiek toj salėj ir težino
jo daug tokiu jai nesuptam !-'ik >'usus Peikti> daugiau 
tumų išsireiškimų. Ir ji pa niekoj — smarkiai atkilto

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Viso* knygos, kurio* žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirk* 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t; t. ,

Štai čia knygų sąrašas: ‘T-

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po k-Jis 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 brostvininkai ui-
, -Z11 . aI~m. y.eu”e: puolė juos ir žiauriai sumušė. Sovia-

Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai ; fistai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
.artas; kas sakinys tai naujas ku- jr yj.a šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
aigų argumentas griūva. Mokslas ir " ,• j .. .

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.

o valdžia Stalino.
— Bet Stalinas eina* už! 

darbininkus. Jis jų vadas.

mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina

savo vaiko. Bet to rasi ne- galima gyventi. Bet tie blo- 
butų supratusi Grėtė. Dėl gumai visi išaugo iš anos 
to ji tik sakydavo, kad dau- tušČiosios vietos, 
giau įtikinti galėtų dukterį Į Gražus buvo ansai šven- 
ir kad duktė jai dėkinges- tadienio popietis. Namie 
nė butų: nebuvo nei tėvo, nei ma-

—Ai’ aš nebuvau pavoju-j mos, nei Endriuko. Tik bro- 
je, kada tu gimei! Per vie- lis Mikis ir ji. Visada jai 
ną plauką — ir kad ne gy- būdavo tokiu atveju šven- 
dytojas, šiandien ir tu bu tė. Taip ir tądien. Su tar
tum našlaitė, turėtum pa- naite tarėsi ji dėl pietų:

sitenkindavo: 
—Užtenka,

žino.
kad Mikis

(Bus daugiau)

GROŽĖKIS

APIE VALGIUS.

ŠUTINYS IŠ MĖSOS IR TOMEIČIV

Jau pavasaris artėja. 
Laukiamas visų,
Gamtos vaizdas malonėja. 
Kelias iš ledų.

Saulė kyla. šildo žemę.
Vis kasdien meiliau;
Visi džiaugias pragyvenę 
Šaltą žiemą jau.

Sniegas tirpsta, leda laužo- 
Upės. ežerai.—
Malonumo jausmą audžia 
Širdyje giliai.

Linksmai grėdą visur pauk- ; 
Oras malonus.
Pavasario kylant aušrai 
Rengias kraut lizdus.

Ir tu džraugkis ir grožėkis. 
Kaip gamta gaivi;
Taja dovana žavėkis.
Kiek tiktai gali.

P. Pilėną'.

Gerų mėsos rėžių dabar 
negalima gauti, todėl pa
duosime čia “receptą,” kain 
galima padaryti gardų šuti
nį iš pigesnės ir prastesnės 
mėsos. Mėsa gali but nuo 
mentės (blade) ir bet ko-

2 šaukštukai druskos. 
Žiupsnis pipirų.
2' 2 puoduko tomeičių sunkos 
4 šaukštai miltų.
Keli svogūnai.
Kelios morkos.

sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 25c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
_ Ši knygelė aiškina proletariato fi- 

„ ... į lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
Karaliau g-įmtįo pasaulyje įvairiausiu? nu«ti-

26c.

ūt ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS

Parašė kun. M. 
drąsiai kritikuoja

VIETININKAS? 
Valadka. Knyga
Romos

V i ve 1- - j?-1 •• ’ ' bažnyčios autoritetą ir faktais paro- ■ Įęjua,
.'0 \ cCla-, CC<_ \UlCiG- ,>(>. kad iis nėra iolcs Kristaus vie. I ir.lK

nas. Rusijos
ne\ azineja automobiliais, v >ip sF\’nvf<, piritai
kaip tu čia. Antra, kodėl statydavo sau žemę I SOCIALIZMO TEORIJA.
pati nenori važiuoti i tą dai-- iapS“L"£°'Št.£‘S°tkSii į-ejf
bininku 1OJU. daugelį autorių parašė iksas. Antra Pajojo, kaip iki šiol keitėsi

ir čia ^crai knygutės dalisi yra: "Išvirkščias mo- *£"££? £°/nTai: ** k
11 .,Cla 5ClaL ksias arba Kaip Atsirado Kalbos.” i P***131“ kapitalizmas. Kama 2ac.

do, kad jis nėra joks Kristaus vie- Kalba labai lengva' 
' jantiems darbin 

' nuojama. Kaina

tai perskaityk šitų knygelę. 
'--------Knyga protau-- - , —-—- — prot,

OarbinirtKai tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 jantiems darbininkams neapkai-
25 c.

—Kad man
Aš noriu, kad tik Lietuva PaTašė z. Aiekša.
butų po Rusija, tai ir vis- 40 pusl..............
kas. NIHILISTAI

---O, aš suprantu! Ta LO- , Tragedija trijuose
. . x-i i -x- i 7 kaias perstato nužudymąjų JUS tik kitiem brukate, O sandro II. Labai puikus a____  _ iimm.
patvs jo bijot. Nebereikalo k!ai scep°J perstatomas veikalas. I^stas^duoda^^daugiau's'pėkų**kitašina-

S-, cs ..i_____ viso reikalaujamos tik 28 ypatos._ žian? Dėlko žmoKui reikia cukraus,
• druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko-

10c. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

, v . i Valgyt ir gert reikia dei to, kad
, , - - . . , aKtuose. y ei-' norisj atšaus nepagalvojęs žmogus,
kaias perstato nužudymą caro Alek- Ęet dėl k? norisi? Dėl ko be valgio 

ir nesun- žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-
t. - , . .. , viso reinaiaujamos uk 39lietuviai sako, kad įs ubago so. Boston, 1913, pusi. 61.
nieko negausi, nes jis nieko TXBVKAS
neturi. Taip ii SU Rusija. Ji Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 
nieko niekam neduoda, nes kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
nieko neturi. Ot. butu ge- skSriT
rai, kad musų valdžia visus,^09 m., pusi. 63............................. 25c.
komunistus išvarytų Rusi- žingsnis prie šviesos.
'on — tegul jie paragautu VieJ® *?k<t£P*vaiždeli?. V. ™<>noio- 
tos darbininkų valdžios ir tuvaitė. So. Boston, Mass. 
pasidžiaugtų Stalino rojų- 1914 m-» pus1- 23................. 10c-antroji.

—O kasgi juos ten pei- ,e 
kia? Rusai, kaipk žmonės, y- v '__Kam
ra tokie pat kaip ir mes. Jie' „ t-.-.i ------  ------r , . ,. . . mums ginčytis. Zinai. Kail rašyta garsaus anglų rašytojo.
.on savo tautą 11 saų.^ Asimes tikru žinių iš Rusijos kiekvienam perskaityti, 
i.ctibu tiktai apie lietuvių iš- not1]rim • jns visns čiu išmis- “O. s. S.”

., pusi.
“SALOMĖJA”

oi. drauire.

is Rusijos
ncvuviy ^-neturim; jos visos čia išmis

. kH*?e n1?a^k0 ia7^ i lytos ir padirbtos. — prade 
paisidatę. \ a, Bimba andaij j° išsisukinėti komuniste, 
ka bamas Lietuvių Khube '1 _Jei neturi tiknJ žinių
lipa gerkle reke, kad musų.laį k. nepirjk Lietuvai mas 
Lietuva tun tekti Rusijai. _ koliškos F meškos letena 

tuo paciu atsikvepimii ^]a^ ka(j k. gjmka savo 
žinias iškepa Brooklyne,

čia Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- 
nui gaiva. Drama viename akte, pa- 

Ver- 
25c.

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras 
perstatymui. Kaina ................

Į ZiniU. DĖL PINIGŲ

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

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knygą turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, sad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų j tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samcgitia.

..................... .......... SK
KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

ci<w( Laisvamanis čia pasako, kodėl ji* 
j*5^' negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 

nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ....................................... 20c,

Trijų aktų ir septynių scenų dra- 
’ Tna- Pasai b- Tolstojų, parašė A. A. 

leteną. Večkys. Kaina ............................. 35c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kar nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 
žmonės kuria per amžius? šį intri-

ir
tvirtino, buk Lietuvos žmo
nės galėsią išsirinkti savo 
valdžią. Atrodo, kad jis pats 
nežino ką kalba. Juk tu pa- 

i t i ii girdėjai.
Įsikarščiavusios abi su

stojo. Sustojau ir aš. nes iš
rodė, kad bus leidžiu fai
las.

—Tu žinai tik komunis
tas peikti, o girti tuos, ku- 

: rie stoja už Smetoną!
—O komunistai tai žino 

tik. Rusiją ir Smetoną, lyg: 
ita davatka, kuri žino tiktai Į 
bažnyčią ir bedievius. Ko
munistai mano, kad Lietu- 

ą gali valdyti tiktai arba 
: Ru.-ija, arba Smetonos pa

sidėjai. Bet aš žinau, kaip 
Lietuvos žmonės rinko savo 

. aidžią T926 metais. Jie ne
alsavo nei už komunistus, 

nei už Smetoną. Jie išsirin
ko sau Dr. Grinių.

—Bet kad tu nesupranti, 
drauge. Mes esam darbinin
kai ir kaip tokie, kokios gi 
valdžios mes galim norėti, 
ei ne darbininkų? O dar-

KARĖS NUOTAKOS
ICDO f i no

karštai pastebėjo Lietuvos L kŠiS"”"1* 33L5SI STSa' kS k’«»»
užtarėja. Abidvi gerokai i-: kS” ....... 20c. K*i’*  ...................... '*•
sikarščiayo ir supykusio? socializmas IR RELIGIJA. 
nue.10 skirtingom gatvėm. ,^tai jdomi knrrjUį šituo „,rbiD 

Matyt, ta Hartfordo mo- klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
td.-ala : Piubrc i-il.-'vi'ne nas katalikas ir socialistas. Parašė tfcl ele nOi 1 GU. ĮJOS valdžios, p; Vanderveide, vertė Vardunas.
ir gana. Patarčiau lai iš Kaina ............................... ioc.
mokti nors rusišką “kazoį------------------------------------
ką” pašokti, nes rusų kai-' 
bos ji vistiek neišmoks.

Snaudalė.

Pirmieji guminius ploš- 
čius pradėjo vartoti Ame
rikos indėnai. Bet tai ne
buvo siūti ploščiai; indė
nas savo nuogą kūną ištep- i 
davo guminio medžio sul-J 
timis.

Pekla

grojantį politiškai-ekonomišką klau 
Simą aiškina garsuis Vokietijos so-

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą to* 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga na 
37» puikiais paveikslais, perstatan- 

i čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai.

Kaina .... SLOOlės. 382 puslapiai.

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO? ’ 1’

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

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

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

MONOLOGAI IR
DEKI, AM ACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvame, 
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra oa- 
gerinta laida. Kaina .................. 20c.

brošiūra su peklos
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Verčiau akį atiduoti
Ka? galėtų išdabinęs 
Sodą gėlėm, žolynais—
Daug medelių prisodinę .
Ji apleisti kirminais?

Kas galėtų jį apleist.'.
Duoti dilgėlėm žaliuot?
Ar bejausmiui kokiam ža st'.; 
Jį suteršti, išvoliot ?

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

A. M.
Parašė
METEUONIS.

kio gyvulio — jautiena, a- supiausty k h j
viena? kiauliena ar veršie-!^nk al,eJuįe- Ųek S .
na. Visų pirma mėsą reikia ;nak^ uksus^ d™sk*’ P’P1'
gerai parginti valgomam r,us irTP-u^ ™
alieiuie Geriausia turėti dens’ Lzdenk ir sutink le'
tamJ tikslui bonka vadina- tai apie 2 vaIandas- Tuomet
™ “‘aiad oiT aHeiaus Ir supiIk tom2ičh* sunk^ ir vė!
reikia tirėti bonką tomeičių [ažu‘i"k koki’ »r

___ i b./.ba iki mėsa bus gatava.
ria ealima vaitoti orte'vis^ Kartu te«ul šunta ir sv0«u'

Hu " “ P nak Mo, kas reikia sudėt už
Kad padanti kokius 6-8i tusvalandžio prieš pabaigą .
,. , J . . .. ... Sudek mėsą ir daržoves ant1----------------------------------

k^1 nronoreifa-13 1 ° d’de^s lėkštės. Paimk liku-j Garsusis aštuoniolikto šimt-
* ’ p J*' šia pusę puoduko vandens, mečio gydytojas Thomas

buvo k4 svarai mėsos.
4 šaukštai aliejaus.
1 naga.? česnako.
1/2 puoduko uksuso.
1 puodukas vandens.

pa-
čes-

Ar medelį sukryžiavęs 
Duoti žiedus kam sumirv 
Arba vaisių naują gavęs— 
Jį supudyt, nenuskint:

Velyt akį atiduoti 
Kokiam stobiii sužė'o'. 
Nei dabinus eilę metų— 
Leisti sodą subiaurioti 

M.

įplak 4 šaukštus miltų ir pa- Young 
virink toj pačioj skauradoj, žmogus, 
kad sutirštėtu

K.

labai gabu' 
Budamas tik aš

itų. Užpilk tą tuonių metų amžiaus Young 
sunką ant mėsos. Valgis bus skaitė ir rašė net keliomi
gatavas. , kalbomis.

Mėsai ir riebalams
Raudonos stampos To, 

Uo. Vo, Wo ir Xo pasibai-j 
bininku valdžia yra tik vie-lgė balandžio 28 dieną, Y5! 

Rusijoj, todėl mes ir j ir Z5 galioja iki birželio 2.noj
norim kad Lietuva butų po 
Rusiia ir turėtų tikrą darbi
ninkišką valdžią.

Matyt, kad tu apie Rusi
jos valdžią žinai tiek, kiek 
mano katė apie debesį. Gal 
kada ji ir buvo darbininkų,?

Raudonos stampos su 2-ru 
numeriu nuo A iki J2 galio
ja per visą šitą ir ateinantį 
mėnesį.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

Mėlynos stampos C2, D2,
! bet ne dabar. Šiandien ten E2, F2 ir G2 pasibaigė ba-

I

sėdi diktatorius. Jo žodis 
yra šventas ir niekas nedrįs
ta jam priešintis. Tai yra 
vieno diktatoriaus Stalino 
valdžia, o ne darbininkų, 
nes Rusijos darbininkai ne
turi jokių teisių nei balso, 
ir jie nieko nerenka. Visus 
urėdninkus paskiria Stali
nas. Visas šalies turtas ir 
bankai yra valdžios ranko-

landžio 28 dieną. Dabar ga
lioja H2 iki X2.

Cukrau* stampa
No. 35 pasibaigs birželio 

2 dieną.
Čeverykams

Stampos su orlaiviai Nr 
1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny
gutės geros neribotam lai
kui.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima • 
kiekviena išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šio* kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melą* ir ap-

Jtad
kad to] vietoj, kur Bibli
ja sako buvua kitusyk

ga. Ir pridėtas 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25

BBOAOWAY.
80. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir paa 
A. M. MBTBU0N1 

7747 Navy Aveoas,
Detroit, Mich.

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

oisitildntia Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kias prietarus, burtus ir tt..........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParašėIkras F- Matulaitis. Antra, peržiūrė

ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
kams. Kas yra arba tikisi kada non 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
eenkaityti šita knygutę. Kaina 10c. 
“Keleivis,” 636 Brosdvray,

Sooth Boston, Mass.
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Padėtis Belgijoje į
Belgija yra viena tų Eu-. siėmė sunkią naštą ir dau- 

ropos valstybių, kur mažam gelis todėl manė, kad Ac-| 
plote gyvena daug žmonių, keris po ja sugniuš.

listams gali prie to nuvesti. 
Padėtis Belgijoje yra pai

ni ir rimta. Žiūrėsime, ko
kiu ji duos pasėkų.

K. V.

Vietinės Žinios

Ir taikos metu belgai nepa
jėgė pasigaminti užtenka
mai maisto, kad jo užtektų 
visiems; apie trečdali jo 
reikėdavo gabentis iš už
sienių.

Atėjo karas ir jos ryšiai 
su užsieniu nutruko, nes 
Belgiją okupavo vokiečių 
armija. Toji okupacija Bel
gijai atnešė ne tik naciu

Taip nebuvo ir štai dėl 
ko. Per visą vokiečių oku-! 
pacijos laiką Aehille van 
Acker buvo veiklus belgų 
požemio kovotojų vadas. 
Belgų požemis tą žinojo ir 
kcmunistų keliamo šumo 
neklausė. Pagaliau, ir pa
tys komunistai turėjo nu
rimti, nes Ackerio vyriau

Depresijos Epi
demija

Arba kaip be Amerikos 
aukso apsirgo pasauli*

PASMERKĖ DU KAINŲ 
ADMINISTRACIJOS 

VIRŠININKUS

Buvo pagauti darant šmuge
lį su racioną vimo 

stampomis

tai tada sakoma, kad ta li 
ga vra virtusi -epidemija, 

sybė davė jiems dvi vietas Būna šiltinės epidemija, in- 
sauvaliavimą, t>et ir badą. i ministrų kabinete. Kaip bu- fluenzos epidemija, ir t.t. 
Okupantai išgrobstė viską;'tų išrodę, jei koalicijos par-
belgams liko vien trupiniai.!tija bandytų užkarti savo

Bostone pasibaigė skan- 
Kada žmonės pradeda Ia- dalinga byla. Teismo atsa- 

bai sirgti kuria nors liga, lomybėn buvo patraukti du

Kada į Belgiją atėjo ali
jantai, belgai juos pasitiko 
išskėstomis rankomis. Visa 
šalis buvo kažkaip suelekt- 
rizuota ir laikinai pamiršo 
sunkią bado naštą. Bet taip 
buvo tik kuriam laikui. Ali
jantai rado tuščius belgų a- 
ruodus ir neturėjo galimy
bės kiek daugiau i juos dė
ti. Lengva suprasti, kodėl 
taip buvo. Visų pirma ali
jantams buvo gyvas rekia- 
las nugalėti priešą. Ameri
kos ir Anglijos laivai pir
miausia vežė karo pabūk
lus, kurie buvo reikalingi
armijoms; jie taip pat žiu- }ja Rusija senai butu pra- 
rėjo, kad armijoms nepn- laimėjusi karą. 
stigtų masito. O tuo tarpu Belgijos komunistai šito 
belgo pilvas kėlė “revoliu- nenorj matyti. Jie užmiršta 
ciją, pradėjo reikšti nepa- net jr taj, ]<aj alijantai turi

MANILOS PAŠTAS

Legislatura atmetė moky
tojų teisės bilių

Massachusetts legislatura 
90 balsų prieš 50 atmetė 
mokytojų teisės bilių. Iki 

Į šiol buvo taip, kad moky
tojos turi but nevedusios. 
Kaip tik mokytoja išteka, 
ji automatiškai netenka sa
ve vietos.

Tą netikusią praktiką no
rėta panaikinti, bet legisla
tura nesutiko ir mokytojų 
teisės bilių atmetė. O Bos
tono ir apylinkės mokyklo
se vis labiau stinga moky
tojų.

vietinio Kainų Administra
cijos ofiso viršininkai, John 
H. Howard ir Martin Nor
ton.

Abudu buvo kaltinami 
dėl sukčiavimo — nelega
laus pardavinėjimo raudo
nųjų štampų. Tomis stam
pomis jiedu aprūpindavo 
Bostono mėsos pirklius ir 
krautuvninkus.

Gautus pinigus tie sukčiai 
pasilikdavo sau ir jais nau
dojosi.

Howard ir Norton buvo 
pagauti pereitą rugsėjo mė- 

_ nesį ir paleisti iš tarnybos, 
kad nesėtų; Pradžioje jiedu gynėsi, kol 

nes nėra kur dėti' vyriausybės investigatoriai 
Kinijoj 5,000,000' neturėjo pilnų Įrodymų. Vė- 

' liau, kada tie Įrodymai bu
vo surinkti ir pristatyti teis
mui, abudu prisipažino, no
rėdami išvengti sunkesnės 
bausmės.

Howard ir Norton pa
smerkti po keturis mėne
sius kalėjimo. Savo bausmę 
jie pradės sekamą pirma
dienį, gegužės 7.

Abudu pasmerktieji yra 
stambus politikieriai iš Dor
chesterio.

Dabar ekonomistai priėjo 
išvados, kad gali but ir eko
nominės krizės epidemija, 
nes ekonominė krizė taip 
pat yra liga, tik ja serga ne 
atskiri žmonės, o valstybės.

Prasidėjus tai ligai, laik
raščiuose rašoma:

Argentinoj stimpa gyvu
liai, nes ūkininkams neap
simoka juos šerti. Amerikos 
valdžia užmokės farmeriam 
8100,000,000

valią stipresnėms už ją par
tijoms?

Ackerio vyriausybėje ka
talikai turi šešias vietas, so
cialistai ir liberalai po ke
turias vietas, o komunistai 
dvi.

Belgijoje šiandien jau ra
mu, bet jos žmonės da al
kani. Alijantai vis nepajė
gia duoti daugiau maisto 
Belgijai. Ir suprantama ko
dėl. Amerika turi šelpti ne laukų, 
tik Belgiją. Maisto reikia maisto.
Francuzijai, Italijai, Graiki- žmonių mirė badu. Naujo 
jai ir Rusijai! Jei ne alijan- Anglijoj užsidarė avalynės 
tu pagalba, ypač jei ne A- fabrikai. Tūkstančiai žmo- 
merikos “lend-lease” pagal- nių neturi čeverykų. Bedar-

bių skaičius pasiekė jav 
14,000,000. Vakar užsidarė 
da 4 bankai. Ir taip toliau.

Sudegė didelis 
sandėlis

ledo

Somervillėj sudegė dide
lis ledo sandėlis, priklausęs 
Ten Hills kompanijai. Gais
ro priežastis da nenustaty
ta.

Gatvekarių nelaimėj 
sužeisti 46 žmonės

sitenkinimą
Tuo nepasitenkinimu nau 

dojosi belgiški Stalino 
“saulės broliai” komunistai. 
Jieškodami progos užkart 
žmonėms savo valią (teisin
giau pasakius: Maskvos va
lią), Belgijos komunistai 
pirmiausia ėmė atakuoti 
Pierloto vyriausybę, kad ji 
nesirūpinanti krašto gero
ve ir globojanti belgų 
“kvislingus. nacių pataikū
nus.” Pagaliau ir pats Pier- 
lot buvo apšauktas “kola- 
boracininku.”

Pierlotas tačiau buvo ne 
kolaboracininkas. bet pa
prastas konservatorius — 
toks, kaip paprastas Ame
rikos ar Anglijos konserva
torius. Jis neapkentė ir bi
jojo bet kurio pažangesnio 
žmogaus. Kaip Chicagos 
“Tribūne” apšaukia “rau
donuoju” bile kuri unijų

Depresija nesustoja vie
noj šaly. bet plinta iš vieno 
krašto i kitą ir apima visą 
pasauli. Lygiai kaip užkre
čiamos ligos epidemija.

Tautų Lyga buvo pasky
rusi komisiją, kad ištirtų, 
kodėl depresija plinta iš vie 
no krašto į kitą. Komisija 
tyrė šitą klausimą 6 metus 
ir tik dabar paskelbė savo 
raportą. Ekonominė

rimtą problemą ir su Vokie
tija, kurios gyventojus na
cių režimas taip pat yra a- 
piplėšęs, kaip belgus, fran
euzus ir kitus.

Komunistai todėl verda 
smalą; jie lošia rolę neva 
“lojalės opozicijos,” kuri 
kelia aikštėn vyriausybės 
nerangumą ir kitas taria
mas blogybes. Bet Belgijo- plinta dėl to, sako tas ra- 
je niekam nėra paslaptis, pertas, kad ekonominiai pa- 
kad komunistai stengiasi šaulio reikalai yra susirišę 
pastatyti savo valdžią ir Į- nenutraukiamais ryšiais.

’vesri diktatūrą. , Ekonomistas* Sir William
Taigi, kol kas komunis- BeVeridge, kalbėdamas a- 

ta! yra prisidengę lojalios pie 1930 metų depresįją, 
opozicijos skraiste, bet per “Galinga Jungtinių
tą lojalumo _ skraistę, ais- Valstijų ekonominė santvar- 
kiausia matosi žiaurios dik- ^a patj iššaukė didžiausią 
taturos iltys. Belgijos zmo- istorijoj depresiją. Ameri- 
nės tą zmo ir dantis sukan- ^a> susirinkus beveik viso 
dę kenčia. Jei badaujanti pasaulio auksą, atsisakė 
Belgija negaus duonos. J\ duoti Europai naujų kredi- 
gaus anarchiją ir Ackerio Pasaulio ekonomija ne

‘Mus laikė tik šunimis”— 
sako vokiečių belaisvis

vadą ar liberalą, su komu-1 vyriausybė gali susilaukti
nistais nieko bendro netu
rinti, taip darė ir Perlotas 
ir jo šalininkai. Bet juo 
daugiau Pierlotas tas savo 
intencijas rodė. tuo daugiau 
atsirado nepasitenkinimo ir 
tuo labiau šį nepasitenkini
mą išnaudojo komunistai. 
Visa to rezultate Briuselyje 
kilo demonstracijos ir riau
šės.

Galų gale Pierlo vyriau
sybė turėjo pasitraukti; 
prie valstybės vairo atsisto
jo flamandas socialistas A- 
chille van Acker. Jisai pa-

audringų dienų. Jos padėtis 
sunki ir tuo žvilgsniu, kad

teko dolerio paramos ir į- 
vyko katastrofa, palietusi 
kiekvieną pasaulio valsty-

Nacių Vokietijoje šiomis 
krizė dienomis buvo išlaisvinta 

daug belaisvių, jų tarpe ir 
amerikonų. Vienas tų be
laisvių, karys Joseph Lis iš 
Westfieldo, prisiuntė laišką
caun majinyi Tumo bo lrit_xxiwxzxc« x. -yiviizv', w
ko, jis sako:

“Per tris mėnesius aš 
gaudavau po šmotelį duo
nos ir du bliudeliu prastos 
sriubos. Tai buvo dienos 
porcija. Bendrai imant, 
mus jie laikė tik šunimis.”

Lis buvo sužeistas ir pa
imtas į vokiečių nelaisvę 
sausio 3 d. Dabar jis ran
dasi vienoje Anglijos ligo
ninėje.

Belgijoje vyrauja stipru- be 
sentimentas už monarchijos jjs mano> kad jr dabarti- 
grązmimą. Socialistai nėra njg ^aras vra tos katastro- 
monarchijos salininkai, bet vaįąine.*
jie ir ne komunistiški rėks-Į į. k ; jk §.
n.ai, kurie norėtu demafTo- Amerik - 1930 metais ir vž. 
ginemis pnernonernis skai- ,. J d „
dyti ir valdyt . Komun,sta, keisti‘sav0 santvarką ir po^ 
padėjo įsigalėti Hitleriu i R Pavyzdžiui, Anglija 
nacizmui; jie.gal prisidėt, - panaikinti
ir prie to, kad Belgijoje Įsi
galėtų monarchistai. Nau
dos iš to komunistams ne
butų, bet jų kerštas sočia-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
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 valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskriėius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.........................................................f 1.00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass.

aukso valiutą. Angliją pa
sekė ir kitos šalys. Prasidė
jo valiutos nupiginimo lenk
tynės. Net pati Amerika bu
vo priversta numušti dolerio 
vertę.

Valiutos nupiginimas pri
vertė valstybes apsitverti 
muito sienomis, kad apsau
goti savo pramonę nuo pi
gių gaminių iš užsienio. 
Prasidėjo prekybos sutarčių 
darymas, prasidėjo kvotos. 
Visa tai tiek supainiojo 
apsunkino tarptautinius 
santikius, kad visas pasau
lis pasidarė ligonis. Galų 
gale jis pradėjo sirgti net 
nervų liga, ir 1939 metais, 
prieš pat karą. jis jau sirgo 
labai sunkiai.
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Nori uždraust žaislinius 
vaikų šautuvus

Cedar Grove gatvekarių 
stotyje susikūlė du gatveka- 
riai. Nelaimės metu buvo 
sužeisti 46 žmonės, keliatas 
jų pavojingai.

Nelaimės priežastis—su
gedę vieno gatvekario stab
džiai.

Valstijos legislaturai yra 
pasiūlytas bilius, kuris drau 
džia pardavinėti žaislinius 
vaikų šautuvus. Biliaus au
toriai sako. kad tie šautuvai 
yra “dvigubai nenaudingi.” 
Pirma, vaikai išmokomi peš- 
tukizmo; antra, daugelis 
vaikų sužeidžia vienas ki
tą. Bet daugiausia tais šau
tuvais vaikai iššaudo lan
gų-

Spėjama, kad legislatura 
tą bilių užgirs.

Pasirašė paveldėjimo 
bilių

Gubernatorius Tobin pa
sirašė legislaturos priimtą 

iri bilių, nustatantį paveldėji
mo teisę žmonai ir vyrui, 
kurie mirdami palieka tur
to, bet nepalieka testamen
to.

Einant tuo įstatymu, mi
rusio vyro žmona (ar vy
ras) gauna pinnuosius $10,- 
000 net ir tokiam atsitikime, 
jei mirusis nebutų palikęs 
testamento ir jeigu tą turtą

Kaip pasaulį nuo tokių 
nelaimių apsaugoti, niekas
tikrai nežino, nors pastoly- p orėtu paveldėti' kiti? 
lymų ir planų yra daug. Kai
kas mano, kad tarptautinis 
kredito bankas galėtų daug 
gero šita kryptimi padaryti. 
Todėl ir Breton Woods kon
ferencijoj buvo sumanyta 
steigti tarptautinį banką, 
kuris galėtų skolinti pramo
nės atstatymui pinigų, tik 
klausimas, kas turėtų pri
dėti į tokį banką pinigų.

Areštavo narkotikų šmu- 
geln inkus

Roxbury policija areštavo 
penkis asmenis, jų tarpe 
vieną moteri. kurie varė 
šmugelį narkotikais. Pas su
imtuosius rasta daug opiu
mo.

‘Juryraenai” gaus daugiau 
mokėti

Gubernatorius Tobin pa
sirašė naują bilių, kuris lei
džia didint prisiekusių tei 
sėjų algas. “Jurymenai” da
bar gaus nuo 6 iki 8 dolerių 
už dieną. Iki šiol jie gauda
vo nuo 5 iki 6 dolerių.

Uždarė aludę ir valgyklą

Laisnių tarybos įsakymu. 
Bostone buvo uždaryta di
delė aludė ir valgykla, kuri 
randasi prie Scollay ir Ho- 
ward gatvių. Užeigos savi
ninkai buvo apkaltinti už 
nešvarą.

Šitoj nuotraukoj matosi Manilos paštas, kur japo
nai buvo įsitvirtinę. Amerikiečiai priešą išmušė. Mani
la jau išlaisvinta. ,

PET AIN SUGRYŽO Į FRANCVZUĄ
Šveicarija atsisakė pri- glausti išdaviką Lavai į
Pereitą savaitę apleido į vimą; jo byla prasidės ge- 

nacių Vokietiją keli garsus Įgūžės 17 d.
žmonės, jų tarpe ir francu
zų maršalas Petain.

Petain, kaip žinia, buvo 
pro naciškos Vichy vyriau
sybės galva Francuzijoje. 
Kada alijantų armijos įsi
veržė Francuzijon, Petain 
atsidūrė Vokietijoje. Sako
ma, kad jį buvo išvežę pa
tys naciai, kaip tremtinės 
lėlių vyriausybės galvą. Į 
Vokietiją pabėgo ir Lavalis, 
Petaino dešinioji ranka.

Petainas dabar buvo su
stojęs Šveicarijoj. Bet švei
carai nuvežė jį prie francu- 
zų-šveicarų sienos ir atida-1 
vė Francuzijos vyriausybei.) 
Mandagumo dėliai, francu-Į 
zų vyriausybės pareigūnai į 
neprisileido reporterių, ka
da buvo areštuotas Petain.

Suimtasis Petain yra kal
tinamas už valstybės išda-

Ir Lavalis norėjo pereiti 
Šveicarijos sieną, bet jis 
neįleistas.

Likimas išjuokė senį Pe- 
tainą. Jisai gryžo į Francu- 
ziją, kurią dabar valdo ge
nerolas De Gaulle — tas 
pats De Gaulle, kuri Petai
no vyriausybė buvo pasmer
kusi mirti! De Gaulle išliko 
gyvas tik dėl to, kad Petai
no vyriausybė negalėjo jo 
pasiekti, nes jis buvo aplei
dęs Francuziją.

KAREIVIO LAVONAS 
UPĖJ

Mystic upėj, netoli Bos
tono, buvo rastas kareivio 
L. Bennetto lavonas. Ben- 
nett buvo prapuolęs kovo S 
dieną.

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

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
ir ii kur jiKą reiškia meili 

reina?
Kaip atsirado ir k* reiškia budkia?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vy? "Medaus Mėnuo?”

Ka* reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištetėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nei nuo jo priklauso 
gyvenimo laimS ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėja*.”

Arte Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisinga* Patarėjas“ čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja*” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga gTaži, au paveikslais, 22S 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

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

•Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalą;, kaip VVeliso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėją.**

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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JUODOS RINKOS?

REIKIA GELBĖTI BOS
TONO MIESTĄ

BALF Moterų Komiteto 
pranešimas

Žmonės skundžiasi, kad 
valdžia neduoda gana 

“pointu”

s/*' 4

S

Politikieriai gali nutraukti 
nuo kojų paskutinius * 

čeverykus

Per visą gegužės mėnesi 
dar eis rinkimas drabužių 
ir avalynės nuo karo nuken-

--------  tėjusiems Lietuvos žmo-
Municipal Research Bu- nėms. Drabužiai bus priima- 

reau. sako, kad šįmet Bosto- mi kas penktadieni nuo 7 
no Uksai bus pakelti iki iki 10 vai. vakare, Dariaus

Bostone veikia juodosios 
rinkos spekuliantai. Speku
liacijos raketas giliai ir pla
čiai įsišaknėjęs. Kova prieš 
spekuliaciją darosi vis snn-r 
kesnė. n?s daugelis žmoniųj 
pristigę “pointu” eina i juo-' 
(lają rinką ir perka ką gau
na. mokėdami aukštas kai-Į 
nas. Juk nevalgęs žmogus 
nebus.

Yra žmonių, kurie neno-; 
ri turėt jokio reikalo su juo
dąją rinka ir jos nejieškotųj 
•eigų galėtų gauti maisto Į

NEPIRK NAMO 
GERAI

NEAPS1RUPINĘS

Arkivyskupas Cushing 
perka Brocktono farmą

- 5 r • ’
Brocktono miestas nutarė 

parduoti savo farmą, kuria 
jis nebesinaudoja. Kartu 
pranešama, kad tą farmą 
perkąs Bostono arkivvsku- 

1 pas Cushing už $65.000.

BORIS BEVERAGE CO.

$44.50 nuo tūkstančio. Tai Posto buveinėj ant C strvto, 
reiškia apie $4.00 daugiau Drake School name. 
negu pernai. O ir pernai Visos moterys, kurios pri- 
taksai buvo jau vargiai pa- klauso pi ie komiteto, kaip ir
keliami. Rendos “užšaldy- os, kurios simpatizuoja sa-, legaliai. Bet jie taip sako: 
tos,” o taksai vis kyla. Na- vo nelaimingiems broliams!
mų savininkams tas reiškia Lietuvoje, yra raginamos . Karnų administracijos 
prapultį. tais vakarais ateiti padėti žmonės neteko gaivu. Mė-

Ir kodėl miesto taksai tu- darbą užbaigti. Drabužių ir
retų kilti dabar, kuomet nė- avalynės yra daug. Visas 
ra jokių bedarbių? 1932 me darbas norima užbaigti iki 
tais, kuomet miestas turėjo; birželio 1, o vasaro

sai ir šiaip riebalams jie vis 
kelia daugiau ‘‘pointu.” Net 
už margariną, kuriam per- 

metu;nai nereikėjo “pointu.” da-

tančio dolerių nuosavybės. 
Jeigu tada užteko $35.50, 
tai kodėl dabar reikia 
$44.50?

Bostono gyventojams lai
kas jau apsižiūrėti, kad po
litikieriai nenutrauktų jiem 
nuo kojų paskutinių čeve- 
rykų. Laikas išvalyti para
zitus iš administracijos, lai
kas gelbėti miestą!

M inkų Radijo programos 
perengimas

Pereita sekmadieni So.
Bostone.'Gavin School salėj Raudėnu Darapijoj. šiauliu 
pp. Minkai buvo surengę 
pramogą atžymėjimui savo 
vedamos radijo programos 
11 metų sukaktį. Brookly- 
nietės moterys vaidino ko
mediją “Pasaulis be Vyrų” 
ir Pianas Stankūnas, taip 
pat iš Brocklyno, sudainavo 
keliatą dainų. Taip pat dai
navo ir pp. Minkų radijo

te drabužių ir avalynės, ku- tu pointu žmones gauna ne
riuos norite paaukoti, mel- daug. Tcdėl žmonės ir rina. 
džiam paskubėti., nes nuo j i juodąją rinką, kui • pointai 
birželio 1 jau nebus priima- nereikalingi.
mi. Tame yra daug tiesos.

Koresp. Kel žmonės rems juodosios
___________ rinkos spekuliantus, kova

Palaidojo seną norwoodieti. su jais bus sunki, neįmano-
Feliksą Trušą * ma. Valdžia tyrinėja spėkų 

_____ liaciją vietose, bet nieko
Pereitą sekmadienį buvo nedaro, kad surast speku- 

palaidotas senas Norvvoodo.liacijos siūlų galus — mė- 
gyventojas, Feliksas Tru- sos gamybą ir jos paskiretv- 
šas, gyvenęs 914 Washing- mą bei pristatymą.
tolį,St- Daugelis bostoniečių sta-

Feliksas Trasas gimė tok*Į klausimą: Al: me?| 
188* m. Medlaukių kaime. turfcini badau[i da , 

j parapijoj. Šiaulių kad E apfikrftė dik.
aJ5krd™lą. k° taturu bacilomis ir kad tūli!

i i® aF ^lOinetai:?. musu vvriausvbės pareigu-1
Kuri laiką ęrveno Bostone.,nai įete'ko galvu? ' j 
vėliau persikėle į Nonvoo-
dą ir per eilę metų dirbo Kas nors ir kaip nors tu- 
Plimpton Press kompanijoj-!rėš imtis rimto darbo, nes

Dabar yra rimtas namų trukumas.

Kad to trukumo išvengus geriausia 

nusipirkti nuosavą namą. Nėra geres

nio investmento nei pasitenkinimo 

jūsų šeimai—jei jus gaunate tinka

mą prekę už savo įdėtus pinigus.

Dabar yra geru pirkinių visur. Bet 
kartu yra ir tokių namų. kurių kaina 
iškelta aukščiau nustatytos linijos— 
bargenai, kurie ateity gali jums at
nešt daug sunkumų ir išlaidų 
jų pataisymui ir užlaikymui.

Todėl pasirinkit atsargiai.

Kur nors yra namas tinka
mas jums—tinkama kaina, 
dydis, pastatymas ir apielin- 
kė—bet jus turit eit jį susi
rast. šie du žingsniai jums 
mui. Tas apsimokės.

Pirmas, tegu! agentas pa

rodys daug namų pasirinki
mui. Tas apH.moksė.

Antras, kai jau pasirinksit 

iš jų du ar tris. paprašykit 

savo Mutual Savings Banko, 

kad juos apžiūrėtų ir patartų 

kuris jų geriaūsis pirkinys.

Tai yra t ik riausis būdas gauti pil

ną vertę už įdėtus pinigus. Mutual 

Savings Bankai yra senos įstaigos, 

kurių sumanus viršininkai turi ilgų 

metų patyrimą apie namų kainas toj 

apielinkėj. Karta po kartai šios ban- 

kos skatina namų nuosavybę su že

mais morgičiais ant teisingų kainų 

nuosavybių.

Tad kodėl neapeit namų trukumą 

saugiai—pasitariant su Mutual Sav

ings Bankais?

FACTS YOU SHOU1D KNOW 
MUTUAL SAVINGS BANKS

Mutual Savinas Bankas 
neturi dalininkų Tai sa
vitarpė visų depozitorių 
nuosavybė. Padengus iš
laidas ir legalų rezervą, 
visas pelnas padalina
mas nuošimčiais depozi- 
torians ant sutaupų.

G. I.’s—bukit sumanus!

Mutual Savings Bankai 
yra pasirengę jums pa
gelbėt sulig namų pir
kimo aprūpinimo G. I. 
Bill of Rigths. Teirauki
tės patikimo patarimo.

SAVINGS BANKS
of Massachusetts

D,__
UUVU kūrėjų Lietuj kitaip susilaukėm tikros ne
viu Piliečiu Bendrovės.

v iciio^

Velionis buvo 
gis, gyveno pas pp. Vizgir-

viengun-
geroves. . . ———

s

220 E Street. South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms i namus ir sales. 

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

lej Gyv SU89

i DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

'•landos: • iki U 
ano 2 iki K 
ano 7 iki 8.

MiredoBt 9 iki 18 
*• u«itama

tSIV DAKTARAS 
ittaiao defektuvu.- aku ir tuk* 
*nu taiko eugrązutu šnee* Uar 
•minuoju ir priskiria •kiliu 

’ 14 Summer Street 
LAVVRENCE. MASU

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

. 414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

We»t Rrabary, m— 
TeL Parkvay

grupes dainininkės, dargi d x ,jd ,ik d b „ ;
duetų, solų P-le Namaksyte j ir Kazimieras Tru-
su ponia Minkiene suskam- ~ 
bino piano duetu porą gra
žių dalykų.

Pr. Stankūnui ir

Lankėsi viešnia

Pereitą pirmadienį “Kę
sai. taipgi sesutė Marijona ileivio” ištaiga vizitavo po- 
Dovidenienė. Juozas gyve- nįa Q. Valaitienė iš Brook- 

rr -.u.„ku„u. „ Kazimieras'lyno. Jono Valaičio. BALF
dainininkėms' pianu akom- ’L Jsan[l?lio /edėjo žmona. Ji.
panavo ponia Valentina s
iMmkiene. ir reikia pnpa- - 2 - 4 pei eitą sekmadieni pp. .Min-
žinti. kad gana gabi akom- svog^s, A*. ^ov,ld^ksc' .parengime vaidino “Pa 
panistė. Ji prie piano turi
gražų stilių-judesį ir tikrai ■ , didokas burvs žmo- artistiškai atrodo. Butu la- ;LRapUS

kitoms

a.i
Anri trArrr. 
ssr tkis entblem

•i •
InttiitUion for Saobtti'

Ir ii skudurų daro raketą ( Gryžo japonų belaisviai TAVERNAI REIKALINGAS 
VYRAS

saulis be Vyru” ir ta proga.

Kainų administracijos 
pareigūnai tyrinėja senų 
skudurų rinką Bostone. Pa
sirodė. kad ir ją apniko ra- 
ketieriai. Skuduriai yra rei-

bai gerai, kad penia Minkie-; C^aT Pikapo Skė
šve$fSprieda^UX?Xla“m« kalba “Kelei- 
svęsti pne savo prigimtos „ d štabo § ,
pro/esijos-muzikos. Strazdas. Paskui visi laido-f

‘ tuvių dalyviai buvo pakvies-! 
ti į velionio namus, kur duo-)

Programą atidarė p 
ponas Minkus. tardamas ke
lis žodžius publikai. Jis taip 
pat gale programos padėko
jo visiems už atsilankymą 
ir rėmimą radijo programų

► i kalingi ' mašinoms valyti,'.Bostone, lanko savo gimi-Į h. laivų statymo

taisymo pramonėje. Bet uz

Bostonan sugrvžo Frank 
Corliss. jo žmona ir 5 metų 
dukrelė. Jie gryžo iš Filipi
nų, kur • per keturis metus 
išbuvo japonų nelaisvėje.

nes bei draugus.

Mėsos badas Bostono 
rinkoje

prasciauosios rusies skudu
rus reikia daug mokėti. 
Nei valdžiai nedaryta išim
čių. Galų gale, laivyno va
dovybė padarė skundą irVisą pereitą savaitę Bos-.

ta gedulingi pietus. ! tono rinkoje stigo mėsos, kainu administracija jau
Velionis Feliksas buvoįDėliai to buvo uždarytos kai-tyrinėja skudurų įaketą.

• palaidotas Highland kapi- kurios krautuvės. Net ir di-
d * : - - .. ne-e. Tebūna jam lengvaBe vaidintojų is Amerikos žemė

iorko svečių matėsi------

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora- 
. cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

Reikalingas vyras, kuris moka pa
gaminti pietas, paprasto valgio ir 
pavalyti vietą. Jeigu pilietis, tai ga
lės ir už baro pabūti kada reikia. 
Geram vvnn geras ir pastovus dar
bas. (19)

ALUKONIS’ TAVERN,
312 D St., South Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 9776

REIKALINGA MOTERIS

Moteris padėt prižiūrėt nedidelį 
namą. Gyventi kitur. Dirbti 6 dienas, 
nuo 9:30 ryto iki 5 popiet. Algos 
$18. Prašom telefonuot: BE A 4250.

DR. D. PILKA 1
Ofiso Valandoa: J IU I

ir m» 7 itt 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boatou 1288

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. ■'

Specializuoja Vyrišką organą 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Moterų ir Vyrų tigns

K ra a jo ir Odm Ligas.
Valandos: noo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVM, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 4570

Tel. ŠOU 2305
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

1. Dainos.
2. Muzika.
3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

nai sako. kad tai esant tik ko spekuliantai. Mat. pristi- adresu^ VVORL^^6
pradžia, šį mėnesi Bostono go mėsos ir žmonės perka1" 

įlinkoje busią da mažiau daugiau žuvies, todėl 
mėsos. Įiai pradėjo kelti kainas.

džiosios krautuvės buvo pi i-i Spekuliacija žuvų rinkoj 
stigusios mėsųsvečių matėsi ponia 

S. Čerienė ir p. J. Kiužė. Iš 
Worcesterio buvo p. G. Ky
bą, “Amerikos Liet.” leidė
jas. Gal svečių iš kitur bu
vo ir daugiau, bet nepažino
jau ar nepastebėjau.

Po programos visi Brook- . žuv£ buvo‘ sužeis-! kytojų algoms padidint
lyno svečiai ir kai kurie vie- u be žiniog dingo garaše ■ --------
tima1 bu\o pakviest! pas pp. rad°m sius lietuvius: Bostono mokyklų taryba
Minkui \akaiįenes. Svečiai Jq Gedaminskas iš So.i kreipėsi į majorą Ken igan, 
buv? gi-aziai priimti ir pa- Bo?tono įprašydami skirti bent 40
vaisinti. Šnipšt. Mykolas Saksonis iš Pea- tūkstančių dolerių, kad bu-

------------------ body. i tų galima padidint mokyto-
Jonas Jonaitis iš Lvnno. JŲ algas.
Visi trys žuvo “Europos

Vakarėlis motinų garbei

Rep.

Žuvę, sužeisti ir bs žinios 
dingę lietuviai

Karo informacijų biuras)

NAMAS PARDAVIMUI 447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Kainų administr. pareigu- Bostono žuvų rinką apni-
Namas turi 17 kambarių 

išnuomavimui, 2 toiletai, 1 
maudynė. Nebrangus. Tele- 

Sta- j fonuokit Cap. 1997 arba at- 
. , j tion, Lithuanian Program,' eikit pažiūrėt: 83 Green St, 

pirK' Boston, Mass. S. Minkus. Bostone. (18)

DR. G. L. KILLORY

paskelbė naują listą karei- Praš° skirt 40.030 dol. mo- karna.
Kai kuri žuvis jau neiper-

Ryšium su tuo Kainų Ad-j 
ministracija yra gavusi daug- 
skundu.

Steigs vaikučių darželius

Gegužės 6 d. Dorcheste- karo teatre, 
rio Liet. Moterų Kliubas Tarp sužeistų randasi .Jo- 
minės Motinos Dieną. Bus
muzikos, kalbų, užkandžių.
Motinos bus papuoštos gy
vom gėlėm. Pradžia 5 vai. 
popiet.. Arcadia Hali, 204 
Adams St., Dorchester. Pel
nas skiriamas Raudonajam 
Kryžiui. I vakarėlį yra kvie
čiamos ne tiktai motinos, 
bet visi lietuviai.

nas -Baškevičius iš Somer 
villės. Be to. vienas lietuvis, 
Karolis Žirdinas, be žinios 
dingo. Pastarasis veikiausia 
pateko į vokiečių ne’aisvę. 
Jo motina gyvena Carabrid- 
ge’uje.

Savo keliu majoras Ker- 
rigan kreipsis į valstijos le- 
gislaturą ir pasiūlys bilių. 
kad dalį tų lėšų padengtų 
valstija.

Bostone ir apylinkėse no
rima atidaryt keliatą vai
kučių prieglaudos darželių. 
Į darželius bus priimami tie 
vaikučiai, kurių motinos 
dirba karo pramonėse ar 
būtinam šeimos užlaikymui.

t

Mirė 102 metų senelė

Fall River buvo išvogta 
deimantu krautuvė. Vagi
liai- išneše už keliatą tuks- 
♦ ančių dol deimantu

Worcestery mirė 1C2 me
tų senelė, Emma Poiser. Ji 
buvo gimus 1843 me;ais ir 
gerai žinojo civilio karo lai 
kus

Tuojau reikalingos
MOTERYS VALYTI VAGONUS

Darbas dienom. Pi na 48 valandų savaitė. Mokestis 
gera. Geros darbo sąlygos.

Kreiptis pas:
Employment Office, Waiting Room, North Station

arba
Railroad Retirement Board, 115 High Street,

Boston, Mass.
BOSTON & MAINE RAILROAD

Tel. ŠOU. 4615
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT $8. 
Speciai from 8:39 A. M." to .19:30 A. M. 

OTHfiR PERMANENTS FROM 85. TO 850 
I.uxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadway. South Boston, Mass.
Houre: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

60 SCOLLAY SUUARE, Room 27 
BOSTON. .Tlef. Lafayette 2371

jirba:_ Somerset 2044-J__
SPECIALISTAS"KRAUJO,"INKSTŲ

IR NERVU LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimo

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedčliom, nuo 10 ryto iki 1.

T«L TRObridgu S3M

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GTDTTOJAB 
Tslnuitan: 2-4 Ir

ir *▼« ItaalalB:
ran 10 iki « ryta

278 HARVARD STREET 
■t arti Camtral i

CAMBRIDGE, MAS8.

pMain*‘ b 0,
ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.
flanrl

BROADMAT. 
80.

Tai SOUth

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAU8TI
PERKRAUS*
TTTOJAL 
(Inaured 
Moram)

čia

I I t 1




