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Alijantų Invazija Europon 
Jau Prasidėjo,Sako Naciai

GUSTAVO LINIJA ITALI
JOJ SUSPROGDINTA.

Mūsiškiai paėmė nelaisvėn 
daug vokiečių ir užėmė 60 
keturkampių mylių žemės.
Italijos fronte staiga už

liepsnavo mūšiai, kurie pa
skutiniais laikais buvo ap
mirę. Alijantai sutraukė te
nai tokią galybę artilerijos 
ir orlaivių, kad vadinamoji 
vokiečių “Gustavo Linija” 
buvo susprogdinta Į skutus.

Šitai ofensyvai, matyt, su
traukta ir kareivių nemaža, 
nes dalyvauja ir franeuzai, 
ii Afrikos čiabuviai, kurių 
pirma nesigirdėjo.

Į kelias dienas mūsiškiai 
paėmė Italijoj daug belais
vių ir 60 keturkampių mylių 
plotą žemės su keliais mies
tais.

Franeuzų generolas Al- 
pkonse Juin. kuris vadovau
ja franzucų armijai Italijoj, 
savo telegramoj Į Alžyrą sa
ke : “Mes paėmėm jau 1,000 
vokiečių nelaisvėn, jų tarpe 
30 karininkų, ir belaisvių

torius, pulk. Alfred von Ol- 
berg. kuris visados nušvie
čia karo įvykius ir projek
tus, pei eitą nedėldienį aiški
no. jog didžioji invazijos 
kova busianti šiaurės Fran
cuzijos pajūry. Jo manymu, 
invazija nebusianti sukon
centruota vienoj vietoj. Ji 
vyksianti visu pajūriu nuo 
Norvegijos ir Graikijos; bet 
didžiausis jos svoris busiąs 
Francuzijos šiaurėj, nes ši 
vieta yra arčiausia prie An
glijos, o Anglijoj sukoncen- 
tiuctos beveik visos spėkos 
invazijai.

Švedų ekspertai yra ap
skaičiavę, kad alijantai turį 
paruošę invazijai 200 divi
zijų. kas reikštų apie 3,000,- 
000 kareivių. Šimtas divizi
jų arba 1.500,000 kareivių 
tam tikslui esą sukoncent
ruota Anglijoj. Jiems persi
kelti per 22 mylių pločio ka
nalą busią pavartota tūks
tančiai laivų. Kelią jiems 
valysią 9,300 orlaivių

Kita tokia pat armada 
esanti paruošta Šiaurės Af
rikoj. Korsikoj ir Sardini-

Laisvieji Vokiečiai 
Nesusikalba.

Londone yra laisvųjų vo
kiečių komitetas, kuris pir
ma stojo už tai, kad apgriau
toms ir kitaip nukentėju
sioms šalims po šio karo bu
tų atlyginta Vokietijos lėšo
mis. nes Vokietija šį karą 
pradėjo. Bet dabar šituo 
klausimu kilo nesutikimų. 
Tūli komiteto nariai pradė
jo manyti, kad bet koks Vo
kietijos suskaldymas butų 
stiprus akstinas plėšriajam 
nacionalizmui ir kovai už 
Vokietijos suvienijimą. Tai 
butų dirva naujam karui. 
Dėl šitų ginčų kai kurie na
riai iš laisvųjų vokiečių ko
miteto jau pasitraukė; da
bar žada pasitraukti ir so
cialdemokratų atstovai Vic
tor Schiff ir Fritz Wolf.

Iš Maskvos į Kalė- 
jimą.

A irijo j Susidarė 
Politinė Krizė.

skaičius nuolatos didėja, joj. Šitos spėkos pulsiančios
Europos kontinentą iš pie
tų

Priešas traukiasi betvarkėj.”
Associated Press kores

pondentas Kennedy tele
grafuoja: “Gustavo Linija 
sudraskyta į skutus.”

Tuo pačiu laiku Amerikos
ir Anglijos orlaiviai be pa- Pereitą sąvaitę rusai atsi 
liovos sprogdina Vokietijos ėmė Sevastopolio uostą Kry- 
ir Francuzijos pajūrio su- mo pusiasaly. Tuo budu 
stiprinimus. Orlaiviai lekia Krymo pusiasalis jau paliuo- 
debesiais dieną ir naktį ir suotas ir ta rusų armija, ku- 
liombos krinta kaip kruša, ri tenai veikė, dabar galės 
Jų sprogimas toks baisus.; but pavartota kitur. Be to, 
kad net Anglijoj, antroj ju- Sevastopolio uostas duoda 
ros pusėj, dreba langai. j r ūsų laivynui svarbią papė-

Vokiečiai sako, kad tai dę arčiau prie Rumunijos ir 
reiškia jau invaziją. Esą, i Bulgarijos pakraščių. Vienu 
Italijoj pradėta ofensvva tik žodžiu, Sevastopolio išlais- 
tuo tikslu, kad prilaikyti te- vinimas žymiai sustiprina 
nai vokiečiu armiją.

Ir vokiečių radijo komen
tatoriai iau pranašauja, kad 
jų apsaugos siena gali but 
susprogdinta.

Vienas Berlvno komenta-

Rusai Atsiėmė 
vastopolį.

rusų frontą.

Se-

KINIJA PRAŠO PA
GALBOS.

Stinga Lentų Gra
bams.

Francuzijoj lavonai laidoja
mi popierinėse dėžėse.

Jau septyni metai kaip 
Kinija kariauja su japonais. 
Dideli jos žemių plotai yra 
okupuoti japonų, milionai 
žmonių išguiti iš savo namų.

Kinijos vyriausybė todėl 
kreipėsi į alijantus dar sykį 
prašydama jų pagalbos. Ali- 
iantai sutinka šelpti kinus,

. 9^ Ą Pranf^- J°g Francu- Į^t netUri galimybės, nes su 
zijos vichyninkų propagan-, Kinija sunku susisiekti. Ge
čą skelbia, kad alijantų or- n*ausia to susisiekimo prie- 
laiviai tenai užmušą tiek Burmos kelias, dabar
oaug žmonių, kad lavonus japonu rankose. '
tenka laidoti popierinėse " _________
dėžėse, nes grabams jau
pristigo lentų. Vieną tik ba
landžio 15 dieną buvę 1,800 
žmonių užmušta ir 2,000 su
žeista.

AREŠTUOTAS “LAISVĖS 
KOVOTOJO” ŠTABAS.

SIUI O VALSTYBINI SO
CIALIZMĄ FRANCU

ZIJAI.
Iš Berno (Šveicarijoj) 

pranešama, kad tenai gautas 
Francuzijos požemio laik
raštis. kuris siūlo “valstybi
ni socializmą” Francuziiai 
po karo. Visa pramonė turė
sianti but suvalstybinta, tik 
žemės ūkis paliekamas pri
vatinėj nuosavybėj. To laik
raščio esą spausdinama 500,- 
000 egzempliorių.

MIRĖ DAUG ŽYMIŲ 
ŽMONIŲ.

Gautomis žiniomis, Kau
ne tragingai miręs atsargos 
pulkininkas E. Balbachas. 
Mirė taipgi prof. Antanas 
Jurgeliunas, kapitonas J.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone leidžia mas 
biuletinis praneša, kad Kan

ono apylinkėj vokiečiai areš
tavo Lietuvos požemio laik
raščio “Laisvės Kovotojo” 
štabą. Buvę suimta iš viso 12 
žmonių. Bet “Laisvės Kovo
tojas” vistiek išeina.

DU

Liūdna* kun. Orlemanskio 
kelionės galas.

Apie kun. Orlemanskį jau 
buvo “Keleivy” rašyta. Mes 
rašėm, kai jis nuskri do iš 
Amerikos į Maskvą “tartis 
sų Stalinu dėl Lenkijos šie 
nų.” Dabar tenka pranešti, 
kad šitas pusgalvis jau su- į tai gegužės dienai. Kai kas i 
gryžo ir “už-pakuty” buvo į spėja, kad parlamento rinki-i 
uždarytas kįioštoriuje. Nu- muose de Valera gaus da di-| 
sikaltusiemsj kunigams ski- dėsnį smugį ir turės eiti šu- 
riamas kliošžorius reiškia tą nims šieno piauti. 
pati ką ir kalėjimas.

Kun. Orlemanskis nusi
kalto savo vyriausybei tuo, 
kad be jos leidimo apleido 
savo parapiją ir nuskrido 
pas Staliną “derybas” vesti.
Ištikro. tašUbusgalvio žygis.
Viena, jis yra Amerikoje gi
męs, šios šalies pilietis, ir, 
kaip toks, neturi jokios tei 
sės
reikalus; ajitra. niekas jo

Airijos parlamentas atme- i 
tė transportacijos bilių. kurį i 
de Valeros valdžia reikala
vo pravesti. Kadangi parla
mentas parodė d e Valerai 
nepritarimą, tai šis, ažuot 
rezignuoti pačiam, nutarė 
paleisti parlamentą ir pa- Tucs miestus Rusijos dikta
skelbė naujus rinkimus 30-j

MASKVA
ČAPLINĄ

Stalinas Siūlo Le.
Nusipirkt Vilnq Ir Lvovą

ra<.'.V

JIS PARDUOTŲ MUSU 
SOSTINĘ UŽ LENKIJOS 
PREZIDENTO GALVĄ.

torius laiko savo nuosavy
be, nes Hitleris jam ati

davęs juos.

Į Lvovą Hitleris atidavė 
i Stalinui tintai ’ 939 metais, 
kai ;:tdu abudu užpoulė ir 
i askerdė Lenkiją. Tai buvo 
banditų pasie alinimas pa
vogtu grobi;. Stalinas tuo
met prijungė Lvovą prie 
Ukrainos.

Panašiu budu Stalinui te
ko ir Vilnius. Kadangi Lie-United Press korespon _ __

(lentas Murray šią sąvaitę įu> , atsisekė apskelbti I.en- 
pianesė iš Londono įdomią j-į karą, dagi įsileido daug

PAKĖLĖ ČALI sensaciją. Jisai sako. kad - • »--• •------
t DIDVYRIUS. Stalinas sutinkąs užleisti

Lenkijai Vilnių ir Lvovą,
jos žmonių, kai rusai su vo
kiečiais ją užpuolė, tai Hit
leris pasiūlė Stalinui užimti 
visą Lietuvą, ką šis ir pa
darė.

Ona praneša, kad Mask- jeigu lenkai pašalinsią iš sa
voje buvo surengtas didelis vo tremtinės valdžios Lon- g^ ^
mitinsras čali Čaplinui pa- done prezidentą Vladislavą "“Taigi kaip Lvovas, taip ir 

BkeltM.R^adjjrfa^. . „ . Vilnius yra smurtu pavergti
Kaip idealistas. kuns \ adtnasi, uz Rackievi- miestai ir Stalinas neturi jo

nu toks neiun tokios tei- ?OTbla ™ei1? ,.,r.. n.e’,b.1.30 eiaus galvą Stalinas nori kios teisės prie Jje turi 
s kišti savo nosi i Lenkijos vlenas P3tp stotl. P9es (aplz; parduoti Lietuvos sostinę. but sugražint1 teisėtiems sa- 
Lllnt X™ SH/di. gatvine g,toki pasiūlymą Rusijos vininkS- s, be jokią “išpir-

MacCoimikų ir Hearstų diktatonus padaręs per Ave- kimų ”
spauda drabsto šitą didvyrį reilą Hanimaną. Amerikos _________
purvais ir šmeižia. ambasadorių Maskvoj. Har- LENKĄ! APSIDIRBSIĄ

O tuo tarpu faktas yra rimanas pranešęs šitą pasiu-j BOLŠEVIKAIS,
toks. kad ne gatvinė spauda lymą Washingtonui ir l on- --------

a»i
tokiai misijai neįgaliojo. \ i- 
sa tai parodo, kad jo galvoje 
gieda gaidukai. Stebėtis ta
čiau reikia, kad “didis” Sta
linas, kurisSabaliauskas, Rapolas Sė- ’inas’ _ ?ePnP1a^Kta čali Čapliną šmeižė, bet pa- donui. Lenkų tremtinės vyrjau-

maška (buvęs garlaivio “Pa- federalinė valdžia buvo Kokią gi teisę Stalinas tu- sybės premjeras Mikolaj-
paėmusi ji už apykaklės dėl ri prekiauti svetimais mies- czyk pasakė Londone,. _kad 
nerr.orališko gyvenimo.

nevezys" kapitonas), buvęs 
vyriausiojo tribunolo teisė
jas Jonas Valtys, mokyto
jas Julius Galėsiusg savano
ris Antanas Andriuškevi
čius, Česlovas Dobrovolskis, 
Simonas Starkus, artistas 
A. Vitkauskas, Juozas Tar
vydas. Kazys Strazdas, J. 
Narjauskas, Silvestras Leo
nas, teisėjas A. Andriušai- 
tis, inž. Vladas Geiga ir 
daug kitų.

BRITŲ PAGALBA 
RUSAMS.

RAGINSKAI NUTEIS
TI SUŠAUDYT.

Kostas ir Vadas Ragins- 
kai iš Užugirių buvo vokie
čių nuteisti sušaudyt už slap
tą ginklų laikymą.

Londone, pripažino “Lenki
jos atstovu” niekam neatsa- 
komingą Amerikos lenkų 
parapijos bzikavotą kuni
giuką ir vedė su juo derybas 
dėl Lenkijos sienų! Tai pa
rodo, kad Rusijos diktato
riaus galvoje 
home.”

irgi “nobody

FORDO DARBININKAI 
NUTARĖ GRĮŽTI DAR

BAN.
Apie 14,000 Fordo darbi

ninkų Windsoro mieste, Ka
nadoj. nutarė baigti streiką

PER ŠI KARA MAŽIAU 
UŽMUŠAMA ŽMONIŲ.
Pasiremiant Amerikos ir 

Anglijos karo informacijų 
biurais, per keturis šio karo 
metus buvo užmušta 6.000.- 
000 kareivių, gi per keturis 
pereitojo karo metus krito 
iš viso 7,500.000 kareivių.

Šio karo nuostoliai iki šių 
metų 
taip:

Rusu užmušta 2.00.000;
Vokiečiu, 2,000,000;
Britų. 106.100;
Amerikiečių, 33.200;
Visų kitų. 1,860,700.

tais ir jų gyventojais? Nei 1 jisai nesirūpina dėl bolševi- 
Vilnius, nei Lvovas nėra Ru- kų valdžios, kurią Stalinas 

1 sijos miestai. Lvovas pri- planuoja sudaryti Lenkijoj, 
klausė Lenkijai, o Vilnius Lenkijos požemio armiia 
Lietuvai. esanti pakankamai stipri
---- ------------ =--- ——=— kad tokią “valdžią” tuojau
Amerikoj Galėsią išblaškytų.
Pristigti Drapanų.
Iki šiol daugelis amerikie-

18 METU KALĖJIMO 
’ Ž MAŽMOŽI.

Premjeras Churchill pra-1 ir grįžti darban. Valdžia da-r- ’ .1____-- , iro nniioi n'ztiVn’m’mo bonkadnese parlamentui, 
šiol Anglija davė rusams 
5,031 tanką. 6,778 karo lėk
tuvus ir kitokių reikmenų už 
$400,000.000. ‘

Viso iš Anglijos ir Ameri
kos rusai yra gavę 15,000 
karo lėktuvų ir tiek pat tan
kų, neskaitant daugybės tro
kų ir vadinamų “džypių.”

iki vė unijai užtikrinimą, kad 
jų skriaudos bus išklausyt*>s 
ir atitaisytos.

PASMERKĖ SUŠAUDYT 
28 FRANCUZUS.

Limoges ir kitose Francu
zijos vietose pereitą sąvaitę 
nacių karo teismai pasmer
kė sušaudyt 28 franeuzus ir 
1 ispaną už sabotažą.

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
UŽ KURZONO LINIJOS.
Stokholmo dienraštis “Af 

tontidningen” praneša, kad 
Lietuvos-Lenkijos linijoj vo
kiečiai įsakę visiems gyven
tojams, kurie gali dirbti ko
kį nors darbą, buti pasiruo 
šusiems bet kurią valandą 
kraustytis per Curzono lini
ją į Vokietijos pusę. Kiek
vienam esą įsakyta turėti su 
savim dešimčiai dienų mai
sto.

MEKSIKOJ IŠSIVERŽĖ 
VULKANAS.

Šiomis dienomis Meksi
koj pradėjo veikti baisus 
Parikutino vulkanas. Besi
veržianti iš jo vidurių lava 
plaukia žemyn ir pasiekė 
iau miestelį, kur gyvena 
3,000 indijonų.

PO KARO ANGLAMS 
TEKS ARDYTI 
SKRAIDYKLAS.

čių skundėsi stoka maisto. Vie.ias dženitorius Bosto- 
Dabar tos bėdos nėra, bet ne buvo mteistas 18-kai rae- 

pradžios apskaitomi kalbama apie kitą bėdą— tų ka’ėjimo vien tik už tai, 
stoką drabužių, ypač vai- • kad Biblijoj laik' “nemora- 
kams. Karo produkcijos ta- iišku” paveikslėlių. Tuo tar
nyba fabrikantams leido pa- pu politik?■'ridi, kurie išva- 
darvt kelis milionus “siutu-Igia miesto i 2dį yra ne kalė- 
kų,” bet jų neužteksią. jiman siunčiami, bet į Kon

gresą renkami.

LENKAI NUPIRKSIA 
AMERIKOJE 400.000 

AUTOMOBILIŲ.
Didžiausi žemės plotai 

Anglijoj dabar yra nulygin
ti ir užlieti asfaltu, kad lėk
tuvai galėtų nutūpti ir pasi
kelti. Tų lėktuvų tenai da
bar yra tūkstančiai. Jeigu 
visos aviacijos stotvs ir aero
dromai paliktų po karo ne
nuimti, ančiai neturėtų kur 
bulvių sodinti. Todėl jau da
bar daromi planai toms 
skraidykloms ardyti. Ap
skaičiuota. kad tam darbui 
reikėsią nemažiau kaip 100,- 
000 darbininkų.

Drabužių stoką iššaukė 
karo pramonė. Reikėjo pa
gaminti milionus uniformų 
ir nebuvo kada aprūpinti ei-, 
viliu žmonių reikalavimus.;

2,CCO,0?0

Zvd
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LLNKUOS ŽY- 
> MERIKOJE.

žurnalas 
rašo, kad

. '.n sinis 
Jew”Londone įvyko lenkų su- Pagaliau, rūbų siuvimo e _

važiavimas kad apsvarstyti monė neteko daug si u v v jų. Jungi įnėrė \ aisti jose dabar 
i planus sunaikintam jų kraš- Jie nuėjo į kitas pramones, yr? 2.000.000 žydų. Du mi
tui atstatyti. Kalbant apie kuriose gauna didesnes ai- lionai jų est£ kilę iš Lenkijos, 
tai, kiek ko Lenkijai reikės gas- I
po karo įsigyti, inžinierius! Suaugusiems da turima 
Dambrowskis apskaičiavo.! drabužių, bet ir jų atsargos 
kad Lenkijai reikėsią nu- nuolat mažėja.
pirkti iš Amerikos apie;
400.000 automobiliu.

AMERIKIEČIAI PRADĖ
JO VARTOTI RAKIETAS.

ADMIROLAS DERRIEN 
APKALTINTAS VALS

TYBĖS IŠDAVIMU.

NUSKANDINO DA 14 
JAPONŲ LAIVŲ.

Iš Pacifiko vandenyno
Pereitą sąvaitę prieš fran

euzų karo teismą Alžyre

ŽUVĘ LIETUVIAI.
Šią sąvaitę Karo Departa

mentas paskelbė naują žu
vusiųjų kareivių sąrašą, ku
riame figūruoja ir kelios lie
tuviškos pavardės, būtent:

Edmundas Grigaitis iš 
Worcesterio. žuvęs Italijoj.

Jonas Kleiza iš Worceste- 
rio, taip pat žuvęs Italijoj.

Stanlev Kinkas iš West 
Brookfieldo. Mass..
Italijoj.

Franas Lelekis iš Taunto 
Mass.. žuvęs Italijoj.no

John Pietinis iš Groton 
Mass.. žuvęs Italijoj.

pranešama, kad šią sąvaitę'prasidėjo admirolo Edrn.on- 
Amerikos orlaiviai tenai pir- Į do Derrien’o valstybės išda- 
mu kartu pavartojo šauja-Į vimo byla. Jis yra apkaltin- 
mas rakietas, nuskandinda-, tas tno, kad būdamas Fran-

W''shingtnnas praneša, 
kad Amerikos submarinos 

j nuskandinę dar 14 Japoni
jos laivų. Tas padaro iš viso 
609 japorų laivus, kurie žu
vo nuo Amerikos submari
nu.

mi 40 priešo baržų.

NORI PRANEŠT GERĄ 
ŽINIĄ.

Tūlas Edward Martin, 61; 
metų amžiaus vyras, kreipė- j 
si į annijos vadovybę, kad:

cuzi.jos karo laivyno vadas 
Tunisijoj, atidavė Tuniso 
uosta vokiečiams. Teismas 

; nuteisė jį visą amžių kalėti.

TERORAS OLANDIJOJ.
priimtų jį signalistų korpu-Į Olandijoje siaučia pasi- 
san. Girdi, kai 2Š tarnavau baisėtinas teroras. Geštapi- 
signalistų korpuse per pir-į ninkai areštuoja visus įtari a- 

žuvęsjmajį karą, tai man teko siųs-: mus olandus ir siunčia į kop
ti generolui Pershingui mar-Į centracijos
šalo Focho telegramą, kad 
Vokietija jau pasiduoda.
Taigi, esą, gal pasitaikys 
man laimė persiųsti ir kito-

\REŠTUOTA DAUG 
INTELIGENTŲ.

Naciai ar štavo šiuos Lie
tuvos inteligentus: fizinės 
kultūros rūmų vedėją Įeit. 
Vladą Bakuną, Igną Gru- 
dzinską, Įeit. R. Naką. Igną 
Malinauską, D-rą Malinaus
ką ir keliatą studentų.
KARAS AMERIKAI KAI
NUOJA PO $312,000,000 

KASDIEN.

stovyklai 
siunčiami

1934 metais per visus me- 
Kiti tus Jungtinių Valstijų armi- 

buvo išleista 
o laivynui

Stepas Mikulis iš Lawren- kią panašią telegramą—sj 
ce, Mass.. sužeistas Pacifiko syki kad Hitleris pasiduoda, 
vandenvne. , Jo prašymas patenkintas.

vėl prievarta siunčiami į jos reikalams 
vergų darbus. j $243,069,090,

Be to, naciai ardo olandų $292,000,'200. Gi dabar lai- 
parkus ir miestų gatves. Juo- vynui ir amiipi išleidžiama 
se ruošiami slastai tankams, kasdien po $312.000,000. 
Matyt, jie laukia invazijos' Taip praneša Iždo Departa- 
Olandijoje. | mentas.

i
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KODĖL HITLERIS BUVO
ATIDAVĘS LIETUVĄ 

STALINUI.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta. kad Lietuvoje yra Įsi
kūręs Vyriausis Lietuvai Va
duoti Komitetas, i kuri inei
na visų partijų atstovai, iš
skyrus tik komunistus ir fa
šistus.

Tas Komitetas nesenai 
išleido Vilniuje manifestą, 
pabrėždamas, kad visos de
mokratinės partijos privalo 
dirbti išvien, iki bus pa
skelbti Lietuvoje demokra
tiniai rinkimai.

Visos organizac' ris, kurių 
atstovai sudaro š’ komite
tą, vienbalsiai sto,.. už lais
vą, nepriklausomą Lietuvą, 
sako manifestas. “Visos 
vienbalsiai yra nusistačiu- 
sios nepripažinti jokios sve
timos okupacijos Lietuvoje 
—nei Vokietijos, nei Sovie
tų Rusijos. Visos yra pasirv- 
žusios kovoti, kad Lietuva 
butų atstatyta demokrati
niais pagrindais, kaip skel
bia Atlanto čarteris.”

Kadangi Lietuvos žmonės 
yra nusistatę kovoti Ivgiai 
prieš naciu, kaip ir prieš 
bolševikų okupaciją, tai dėl
to Į Vyriausi Komitetą ne- 
ineina nei fašistai, nei ko
munistai. kurie nepriklauso
mai Lietuvai yra priešingi.

Toliau Komiteto manifes
tas parodo, kad 1920 metų 
sutartimi Maskva pati yra 
pripažinus nepriklausomą 
Lietuvą; paskui, 1925 me
tais, Maskva pasirašė su 
Lietuva nepuolimo sutarti, o
1939 metais padarė da ir 
savytarpės pagalbos sutarti. 
Pagaliau. 1939 metų spalio 
31 d. Molotovas viešai pa
smerkė kilusius gandus, buk 
Sovietų Rusija planuojanti 
“sovietizucti Pabalčio vals
tybes.” Jis stačiai pasakė, 
kad tie gandai, tai “grynas 
melas.”

Bet nežiūrint visų šitų su
tarčių ir pareiškimų. Sovie
tai vistiek užpuolė Pabalčio 
valstybes, areštavo tūkstan
čius žmonių, atėmė iš gyven
tojų visus turtus ir panaiki
no vidaus santvarką.

Kodėl gi taip urnai persi
mainė Maskvos politika?

Ogi todėl, kad Hitleris 
liepė Mo bičiuliui Stalinui 
Lietuvą užimti. Vyriausis 
Lietuvai Vaduęti Komitetas 
parodo savo manifeste, kad
1940 metais iš Berlyno buvo 
nusiųsta Maskvon nota, Įpa- 
reiguojanti Stalino valdžią 
pasiimti Lietuvos resoubliką 
savo “įtakos sferon.” Prie
žastis šitam Įsakymui buvus 
ta, kad Lietuva ?t -i°akė ap
skelbti Lenkijai rą, kuo
met Hitleris su .'-.alinu už
puolė ją kaip Anglijos są
jungininkę.

Vadinasi. Stalino armija, 
kuri padėjo Hitleriui sumuš
ti Lenkija, paskui užėmė 
Lietuva ir kitus Pabalčio 
kraštus tuo tikslu, kad tenai 
kartais neišliptu anglai. Ki
taip pasakius. Stalinas paė
mė tuos kraštus savo “Įta
kos sferon,” kad apsaugoti 
Hitlerio armijos užnugari, 
kuomet ji. palikus sugriautą 
Lenkiją, atsisuko Į Europos 
vakarus.

Ir dabar Maskvos diktato
rius norėtu, kad šita Hitle
rio prezentą (Pabalčio kraš
tus) Anglija ir Amerika pri
pažintų jam kaip teisėtą do
vaną.

Sarmatos pas tą žmogų 
nei už skatiką!

“MES ESAM SAVO RU- 
SIES ANARCHISTAI.”
Taip vienas laikraštinin

kas charakterizuoja Ameri- 
ccs visuomenę, ypač jos va
lus, didžiųjų biznio korpo-

racijų ir darbo unijų virši
ninkus.

Kaip pavyzdi jisai ima 
valdžios konfliką su Mont- 
gomery Ward firma, kurios 
viršininkas ima $100.000 
metams algos ir atsisako 
klausyti federalinės valdžios 
organų.

Ir nežiūrint to, valdžios 
organai turi aukštos pagar
bos ponui Avery, tos finuos 
viršininkui, “nes jie supran
ta. kad jis yra nuoširdus,” 
sako tas laikraštininkas. Jo 
Įsitikinimai esą daugiau da 
negu nuoširdus. Jie stačiai 
fanatiški. Ponas Avery esąs 
karštai Įsitikinęs, kad Roo- 
sevelto administracija Įve
dusi Amerikoj “socialistinę 
diktatūrą.”

Ir dėl to. kad šitas stor
kaklis yra karštai Į tokią ne
sąmonę “Įsitikinęs,” vai
ri?.' -s organai reiškia jam 
karštos pagarbos!

Bet ir Hitleris yra fanatiš
kai Įsitikinęs i savo politikos 
teisingumą, o tačiau Ameri
kos valdžia nori ji sunaikin
ti. Tai kodėl ji turėtų gerbti 
pono Avery fanatizmą?

šita jos pagarba Avery 
užsispirimui kaip tik ir pa
rodo. kad tie jo “nuoširdus 
įsitikinimai” yra kvailystė. 
Ji parodo, kad čia nėra jo
kio socializmo, jau nekal
bant apie “socialistinę dik
tatūrą.” Privačios biznio 
korporacijos čia daro milži
niškus pelnus. Jų viršinin
kai ima po $100.000 ir po 
$250,000 algos metams. Jie 
kelia maištą prieš vyriausy
bę. jeigu ji negana jiems pa
laikau ja; jie smerkia ją, o 
ji reiškia jiems “aukštos pa
garbos,” kad iie tatai daro 
“nuoširdžiai Įsitikinę.”

Kaip gi visa tai pavadin
ti?

Minėtasai musų laikrašti
ninkas vadina tatai “anar
chizmu.’’ Jis sako. “mes 
esam savo rūšies anarchis
tai — kiekvienas norim da
ryti kaip mums patinka.”

Toks esąs ne vienas Mont- 
gomery Ward kompanijos 
viršininkas. Toks pat “anar
chistas” esąs angliakasių 
unijos vadas John Lewis; 
toks pat muzikantų unijos 
James Petrillo ir kiti. Visi 
jie meta valdžiai pirštinę Į 
veidą. Įžeidžia savo elgesiu 
ir žodžiu ir nenori jos auto
ritetui nusilenkti.

Jeigu taip butų totalitari
nėj Rusijoj ar Vokietijoj, 
tokie nenuoramos butų su
šaudyti. Bet demokratinėj 
Amerikoj jie vaikščioja lais
vi ir valdžia dagi reiškia 
jiems “aukštos pagarbos,” 
kad jie turi drąsos jai prie
šintis.

Štai. ką reiškia demokra
tija !

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

S. Mickevičiui. — Patar
tume draugui kreiptis pen
sijos klausimu tiesiai Į tą 
Įstaigą, iš kurios pensiją 
gauni. Jie duos tikslų paaiš
kinimą. Ačiū už trirublę.

P. Tumėnui. — Už tuos 3 
dolerius Maikio Tėvas siun
čia tamstai savo generolišką 
ačiū.

Marei Katrunas.—Turim 
knygelę “Kaip Tapti Ame
rikos Piliečiu,” su reikalin
gais klausimais ir atsaky
mais lietuviškai ir angliškai. 
Ji kainuoja 25c.

A. J. Vizpiui.—Tilps se
kančiame “Keleivio” nu
mery.

Prelgauskui. — Sunaudo
sime kaip medžiagą diskusi
joms.

P. M. Kaičiui. — Įdėsime 
Polemikos ir Kritikos sky
rium

Amerikiečiai Anglijoj Ruošiami Invazijai

Kas Sąvaitę
CEIV73, 50. EOSTOB.

Ši nuotrauka parodo Amerikos kareiviu daromus pratimus Anglijoj. Jie yra ruošiami in

vazijai. Bombai prieš juos sprcg-us, jie turi greitai kristi žemėn, kad apsisaugoti nuo su- 

žeidimo-

Laiškas Iš Washingtono
Optimizmo nuotaikos 

Washingtone.

Į Washingtoną gryžo val
stybės sekretoriaus padėjė
jas Edward Stettinius—mu
sų diplomatijos “baltoji 
gulbė.” Gryžo ir krašto sos
tinei davė malonų kiškio 
pyragą — optimistinę nuo
taiką.

Stettinius viešėjo Londo
ne, jei tą žygį galima vadin
ti viešėjimu. Čia atvirai kal
bama, kad jo vizitas davė 
visai gerų pasėkų.

Visų pirma. Londono 
diplomatų, valstybininkų ir 
spaudos atstovų rateliuose 
Stettinius buvo mėgiamas

LZ<X UTL

baltutėliai pražilęs musų 
diplomatas pas flegmatiš
kus anglus iššaukė gyvo su
sidomėjimo, atmiešto daž- 
nia ir maloniai užsibaigian
čia staigmena. Štai pavyz
dis;

Stettinius buvo pakviestas 
kalbėti būreliui Anglijos 
parlamentarų. Kas čia tokio, 
galvojęs Stettinius; kalbėti 
būreliui, tai ne miniai. Mi
nia turi daug užgaidų, o 
diplomatas privalo varžytis, 
negali nei dalies jam žinomų 
faktų išplepėti.

Kalbėti anglų valstybi
ninkams musų diplomatą 
nusivedė premjeras Chur
chill. Stettinius nustebo— 
jo pasiklausyti susirinkę net 
285 anglų parlamento na
riai! E, brolyti, tai masinis 
mitingas — galvojo Stetti-į 
nius. Bet Į balą puolęs, sau-į 
sas neatsikelsi: duotas pri
žadas kalbėti, todėl ir reikia 
kalbėti.

Stettinius kalbėjo. Ang
lams rūpėjo sužinot vienas 
dalykas: kaip bus su pokari
ne aviacija? Matote, ir Ang
lijoje. jos dominijose ir. pa
galiau, visuose keturiuose 
musų pasviečiuose Ameri
ka turi Įrengus lėktuvams 
bazių. Kaip bus po karo? 
Ar amerikiečiai nepanorės 
dominuoti Anglijos imperi
ją, kurioje saulė nesilei
džia?

Taip ir paklausta. Stetti- 
niaus atsakymas buvęs toks:

“Aš turiu švogeri, Mr. 
Juan Trippe, kuris yra Pan- 
American Airvvays korpora
cijos galva, o šiame reikale 
Pan-American neturi jckių 
interesų. Dėlei to aš tariausi 
su valstybės sekretoriumi 
Hull ir prezidentu Roosevel- 
tu. Priėjom išvadą, kad šiuo 
klausimu man nėra kas sa
kyti.”

P. Kriaučiukui. — “Ke
leivio” skiltys LDD reika
lams visados atdaros, pra
šom rašinėti.

Anglus tatai sumaišė, bet 
kartu ir užtikrino, kad Ame
rikos stambiausia firma ne- 
jieško specialių privilegijų. 
Gi valstybei, kaip tokiai, ių 
privilegijų nereikia, išski
riant karo metą. Reiškia, 
bus galimybių susitarti.

Ramius, bet gerai apsiro- 
kuojančius anglus Stettinius 
da labiau nustebino, kada 
jis pasakė, jog anglai vra 
tiek skolingi, kad nepajėgs 
jam atsimokėti. Girdi:

“Tai ne lend-lease, ir ne 
tie kroviniai, kurie iš Ame
rikos vežami Į Angliją. Mat, 
taip atsitiko, kad Floridos 
pajūryje aš isigiiau nameli. 
Kada 1942 metais Į Wash- 
ingtoną atvyko- jūsų garbin
gas premjeras Winston 
Churchill ir ten konferuoda- 
mas labai pavargo, savo na
meli pavedžiau Įam, kad jis 
galėtų gauti daugiau saulės 
spindulių ir vienyšoje būda
mas reikiamai pasilsėtų...”

Kai Stettinius sakė, kad 
anglai nepajėgs jam atsimo
kėti. šie nustebo; bet kai pa
matė, kad Stettinius kalba 
apie svetingumą, jie smagiai 
nusikvatojo ir ji sveikino.

Tiek apie anglų valstybi
ninkus. Stettinius da turėjo 
visą eilę pasikalbėjimų su 
kitų valstybių diplomatais 
ir valstybininkais. Kalbėjo 

; su lenkais, čekais, francu- 
zais, danais ir kitais. Jis turi 
pasidaręs pilną skrynią už- 

: rašų. iš kurių informuoja ?a- 
■ vo viršininką Hullą ir prezi
dentą Rooseveltą. Stettinius 
visų ramiai išklausė, vieno
kių ir kitokių atsakymų da
vė. Klausėjai buvo paten
kinti.

Ir štai ka? svarbu. Wash- 
ingtone jau kalbama, icg 
Stettinius radęs tą išeitį, ku
rios iki šiol nerado kiti vals
tybės departamento žmo
nės. Ta išeitis — susitarimas 
su laisvųjų f. ancuzų komi
tetu ir su kitomis tremtinė
mis vyriausybėmis. Jų parei
gūnus Londono cilinderiuoti 
diplomatai ir olioja ir ko 
čioja, dažnai be jokio mato
mo reikalo. Tokie, matote, 
yra Europos diplomatų ke
liai ir šuntakiai. Tai nusenęs 
aristokratijos palaikas — 
tuštybės diktuotas pasiputi
mas.

Ne toks bu ęs musų vals
tybės sekretoriaus padėjėjas 
Stettinius. P; s ii pirmąją 
Striūna grojo ankio prigim
tis, noras p tirti “what’s 
what” ir. jei galima, pada
ryt reikiamą “deal.”

Stettinius mano, kad po
karinės Europos ir, bendrai, 
viso pokarinio pasaulio bu 
tinaisiais reikalais bus gali

į Naujas SLA prezidentas.
Jau žinomi SLA Pildomo

sios Tarybos rinkimų davi
niai. Susivienijimas turės 
naują prezidentą ir vice
prezidentą. Prezidentu iš
rinktas baltimorietis Lau
kaitis, c vice-prezidentu— 
I ittsburghietis Dargis. Kili 
penki Piki. Tarybos nariai 
pasilieka senieii; Vinikas, 
Gugis, Biežis, Mikužiutė ir 
Mockus.

Laukaitis gavo 267 balsus 
daugiau už dabartinį SLA 
prezidentą Bagočių. Rinki
mus pralaimėjo ir buvęs vice 
prezidentas Mažukna.

Tokia buvo SLA narių 
valia. Dabar, kai atslūgo 
rinkimų kampanijos metu 
iššauktos aistros, laimėjusie
ji ii pralaimėjusieji turėtų 
stoti darban ir visi dirbti 
SLA naudai, stiprinti šią di- 

įdelę Amerikos lietuvių or-
ma susitarti. Europa išvar
gusi ir jos vadai tatai jau
čia: jie norės susitarti ir su
sitars. Ypač Amerikos bal
sas bus labai svarus. Nori ar 
nenori, bet čia reikės jieško
ti tų aruodų, iš kurių turės 
maitintis nualintos Europos 
žmonės.

Stettiniaus parsivežtas ra
portas sudomino Washing- 
toną, ypač spaudos atstovus 
ir svetimų valstybių parei
gūnus. Visi dabar kalba 
apie jo raportą; visi reiškia 
naujų vilčių, 'ypač silpnųjų 
valstybių šalininkai.

Tai esanti tik pradžia. 
Tegul bus ir taip, bet ją rei
kia skaityt labai gera pra
džia. žadančia giedresnį ry
tojų Europai ir visai karo iš
vargintai žmonijai.

VISKO PO BISKĮ
Vidutinio didumo laivas, 

kuriam tenka naudotis Pa
namos kanalu, sumoka apie 
puspenkto tūkstančio dole
rių. Didieji modemiški lai
vai moka net iki 15,000 do
lerių už vieną perplaukimą.

Musų žemės pietų ašiga
lyje yra tiek ledo. kad juo 
butų galima apdengti visą 
žemės pa virš j nuo 120 iki 
130 pėdų storio sluogsniu.

Amerikos farmeris skaito 
geia višta tą, kuri per metus 
laiko padeda 150 kiaušinių. 
Bet pagerintos vištos sude
da iki 300 kiaušinių per me
tus.

gamzaciją.
Girdėjote naujieną?

Į Ameriką gryžo paskel
bęs lenkų kunigas Stanislo
vas Orlemanskis. Jis prane
ša tokią naujieną;

“Turiu geriausių žinių 
Lenkijos klausimu...

“Stalinas sutinkąs koope- 
iuoti su popiežium... Stali
nas yra sąžinės laisvės šali
ninkas...”

Wonderful. ar ne? Bet su
ponuotasis Stanislovas pa
miršo vieną “mažmožį:”

Ant Kremliaus sienų dai 
tebėra parašas: “Religija, 
tai nuodas liaudžiai.” Rusi
jos kalėjimuose da vargsta 
milionai žmonių — laisva
manių ir tikinčiųjų.

O kur žmonės yra kalina
mi tik dėl jų Įsitikinimų, ten 
negali but kalbės apie sąži
nės laisvę.

Kunigas Orlemanskis yra 
paprastas Stalino gramafo- 
nas, tbat’s all.

Adios. nristsr Diss.
Texas kongresmanas Mar

tin Dies daugiau nekandi
datuos i Kongresą. Toje vie
toje iis buvo per 14 metų.

Dies sergąs ir noris gryžti 
i “privatų bizni.”

Gal taip, o gal jo liga yra 
tik politinė. Texas valstijos 
organizuot^ darbininkai— 
CIO ir AFL nariai — išstojo 
prieš Diesą. Jis tur but jau
čia, kad nebus šansų but iš
rinktu.

Dieso niekas nepasiges. 
Jis buvo ir lieka sužiedėjęs 
reakcininkas, ne tik organi
zuotų darbininkų, bet visų 
pažangių žmonių priešas. 

Gaidys pragydo!

Komunistų “Laisvė” turi 
dzūkišką gaidį. “Rojų” Mi- 
zarą. Gegužės 5 d. laidoje 
jis šitaip pragydo:

“Kas butų atsitikę su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
jeigu Tarybų Sąjungos žmo
nės nebūtų taip didvyriškai 
kovoje prieš hitlerinę Vo
kietiją?”

Baisu ir pamislyti, “kas 
butų atsitikę.” Tur but jau 
turėtume “sudną dieną.”

Mes žinome, kad Rokas 
turi’didelio noro plepėti, bet 
ar jis turi nors tiek proto, 
kad suprasti, jog plepa ne
sąmones?

Tur but neturi. Nuolati
nis besilankstymas prieš 
Stalino “saulę” iš jo padarė 
gyvąjį robotą. Jis neima jo
kios atsakomybės už savo 
žodžius.

Nedarys ugadų, argi?

Chicagos “Vilnyje” Leo
nas Pruseika primygtinai 
pabrėžia:

“Maršalas Tito ir jugosla
vų liaudies valdžia nežada 
nusilenkti karaliaus Petro

Jungtinės Valstijos turėjo 
tris prezidentus, kurie buvo 
išrinkti mažumos. Tai buvo 
John Quincy Adams. Ru- 
therford Hayes ir Banjamin 
Harrison.

Jungtinės Valstijos kas
met netenka 50.000 akrų 
derlingos žemės. Tai yra pa
sėka didelių potvinių ir vė
jų, kurie išneša dirvožemį.

Žaibas ir griaustinis yra 
didelis geradaris musų že
mei. Mokslininkai yraap-1 
skaičiavę, kad žaibas ir 
griaustinis duoda musu dir
voms daug azotinių rakščių.

Garsusis anglų juristas 
Blackstone buvo visai pras
tas mokinys. Septynis metus 
lankęs mokyklą, jisai ją me
tė ir ėmė skaityt referatus. 
Vėliau jis gavo diplomą ir 
parodė didelių gabumų.

Jungtinės Valstijos turi, 
kitose valstybėse net 13 bi-į 
lionų dolerių investmentų. 
Vien tiktai Vokietijoje in
vestuota $1,290,000,000.

Antras Poslapis

Gimtinei valdžiai ir nedarys 
su ja ugadų...”

Algi. argi? O kaip buvo 
su Italija? Ar “draugas” 
F’coli nepabučiavo karaliui 
Emanueliui rankos?

Pabučiavo! Gavę Mask
vos r.kazą, komunistai turė
jo uždaryti savo armonikas, 
kurios grojo: “šalin Ema
nuelis. šalin Badoglio!”

Viešpatauja pilniausia 
“ugada” ir “zgada.”

Padarys ii komunistas Ti
ro “ugadas” su savo kara
lium. jeigu Stalinas palieps. 
“Nauja lietuvybės dvasia.”

Brooklyno “Vienybė” ma
ro, kad naujasis SLA prezi
dentas Laukaitis galės musų 
jaunimui Įkvėpti “naują lie
tu vvbės dvasią.”

“Nauja lietuvybės dvasia” 
—kas tai do sutvėrimas? Ar 
reikėtų manyti, kad yra se- 

; nos ir naujos, didelės ir ma-
jžes “lietuvybės dvasios?”

Mažiau tų poezijų apie 
(“dvasias.” Mes juk gyvena
me dvidešimtame šimtmety
je, ir pats Juozas Tysliava 
da neketina būti lietuvišku 
Houdiniu ar Conan Doyle’u. 

Nelaimė kvislingams.
Lietuvių raudonieji kvis

lingai su Bimba priešaky 
gavo “per nosis.” Jie kreipė
si i New Yorko valstijos teis
mą. norėdami inkorporuoti 
vieną savo komitetą, kad 
Lietuvos žmonių vardu ga
lėtų daugiau aukų iškaulyti.

Jų prašymas buvo atmes- 
;as. Teismas pasakė, kad no
rint rinkti pinigus Lietuvos 
vardu, reikia gauti Lietuvos 
Pasiuntinybės ir Valstybės 
Departamento sutikimas.

Su Valstybės Departa
mentu kaip nebūtų, bet jau 
tikra bėda su Lietuvos atsto
vybe. Bimba ten neis.

Kaip dabar bus su tomis 
aukomis, kurias komunistai 
rinko, neturėdami valdžios 
leidimo?

Tokie valstybininkai.
Senato rūmuose sėdi de

mokratas Kenneth McKel- 
lar iš Tennessee valstijos. Jis 
retas auksaburnis — kolio- 
jasi kaip tikras rusų “izvoš- 
čikas.”

Senatorius McKellar su
pyko ant kolumnisto Drew 
Pearson ir viename senato 
posėdyje pe\45 minutes ko- 
liojosi—ot. šitaip:

“Ke is an ignorant ass... 
blundering. lying ass... blan- 
tant iaeknape... a liar by 
profession. a liar for a liv- 
ir.g. a liar in the daytime, 
and a liar in nightime... a re- 
volging liar!... He will al- 
ways be just a low-life 
skunk... this low-bom, low- 
lived, corrupt. and dishonest 
Drew Pearson.”

Nors ir koliojamas, bet 
Dreve Pearson d a kartą tam 
senatoriui pata r n a v o — 
Skripps-Hovvard dienraš- 

■ čiams davė ilgokas citatas 
iš jo kalbos. Dabar visa A- 
merika juokiasi.

Tai bent valstybininkas— 
a fui...

Nors kartą pataikė?
Brook lyno “Laisvėje” 

iškaitome;
“LTSR Meno ansamblių 

džazas aktyviai koncertuoja 
kariniuose daliniuose, karo 
ligoninėse ir kitur. Musų 

jdžazo kapelija veik visur 
[susilaukia gausių aplodis
mentų.”

Taigi, sovietų Rusijon pa
bėgę lietuviai komunistai 
pamėgo džiazą.

Nors kartą jie pataikė. 
Komunistų politika yra nie
kas daugiau, tik paškudnos 
mšies džiazas. Pagal Jurgį 

,ir kepurė! St. Strazdas.

i I
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS TO NIEKAS NEREIKIA

WORCESTERIO LIETVVIŲ ŽINIOS. Krikštas Prieš Kovų Naujienos iš Kulpmont, Pa,

Worcesterio
k i mas yra geras. Kas šven
tadienį turime lietuviška 
pat engimą. Tuos parengi
mus arorcesteriečiat skait
linę: f lanko. Žinoma, ne vi- 
visi lanko, nes yra daug ir 
tokiu, kutie pririšti prie sa
vo dalbų. Dirba čia ir šiokio
mis dienomis ir gana dažnai 
taip vadinamą poilsio dieną, 
sekmadienyje.

mus veikia. I apie tą chorą niekas čia nie- 
lietuvių vei k° negirdėjo, bet su Kris

taus prisikėlimu jtrisikėlė ir 
tas Aido choras.

Komunistai tur but yra 
ėmę lekcijas pas žuvininką. 
Kad apgauti žyvytę, žuvi
ninkas ima slieką ir mauna 
ant kablio. Norėdama ra
gauti sliekienos. žuvis ima 
ir užkimba ant žuvininko 
meškers. Taip daro ir lietu
viški komunistai. Kad pri-

Su darltais Worcesteiyje traukti nors dali prarastų 
yra taip: uždarbiai labai ne- lietuvių, jie dabar atgaivino 
vienodi, daibo sąlygos taip Aido chorą. Bet ateitis atro- 
pat. Kur gėliau moka. ten ^o prasta, nes jų dainininkai 
darbininkų nestoka. Bet ten, neturi jokio upe. lyg prie 
kur moka oo 50 centų i va- varta suvaryti ant pagnndų. 
landa, tai visada įieško Tokia išžiūra, o daimvi- 
darbininku mas da prastesnis. Bet dau-

Pa^oAi’fcomooiito.iu norėti ir neęalim, nes
Stosi Šimkų. , choras susideda ts kebu vai-

„ , ... *,„ , • . ~ i kūčių, dviejų mamų, ketin iuBalandžio 16 d. Aušreles, ? dviej* »
Choras suruose koncertą., -o__ ,, . . . , .. 
pagerbimui kompozitoriaus I dainininkas V.
ir mokytojo St. Šimkaus, j „ . lun,an!*-
Veik visos dainos, kurias Per?ltJ» menes! tuleJ» eltl 

i------------ musu mylimas
šis vaizdelis atsiustas oro bangomis iš Italijos. Nanzia-Netturso pajūrio. Padėtas po juo pa
rašas sako, kad šitie Amerikos kareiviai juroj ima krikštą prieš kovą.

Anglies butlegerių paradas. Tiečiu kartu ta pati kom-
niptnmetn iPaniia buvo perorganizuota pie-;A^į’ i Colonial Collery Coal Co.Gegužės 3 d.

Aušrelės Choras dainavo, bg°nir!en 
buvo Šimkaus dainos. Taigi,; 
susirinkusioji publika turė
jo progos susioažinti su 
kompozitoriaus Šimkaus kū
ryba.

Koncertas pavyko gra
žiai. Garbė worcesterie- 
čiams, turintiems toki puikų 
chorą, kaip Aušrelės.
Mirė Juozo Starkaus žmona.

Balandžio 22 d. pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo ilgametė 
“Keleivio” skaitytoja Star-

dainininkas Vaclovas Tu
manis. Daktarai sako, kad 
jo liga buvo laiku pastebėta 
ir esą vilties pasveikti.

Lauksime tavęs, drauge j 
Vaclovai, ir busim smagus Pavojingai sužeistas chica- giasi, kad jiems pavyko ge- 
kai tų vėl busi greta kitų gietis Steponas Narkis. ią darbą sutrukdyti. Tas ir 
musų dainininkų. Laimiu-i Gegužės 7
gai pasveikti! -

Vargo Sūnūs

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO kulpmont, pa.

per Kulprnonta perėjo dide- T> . . . . , , . ...lis kaiavanas susidedąs iš J3'.11' “obavo1*?2 “
gyvuoti — subankrutavo. 
Tiesa, ši kompanija dalį sko
los jau likvidavo. Tačiaus 
da $125.000 yra skolinga 
daibininkams. Tai algomis,

- • r-.-, „ Šerais ir bonais.su Įvairiais parašais. Del pa
kelis jų čia pažy-; Minėtoje kasykloje dirbo 

miu: “Mes dirbame. kad no- apie 1,200 darbininkų. Ka
rime valgyti:” “Mes jumsdangi kasykla toli laukuose, 
pampiname kurą, c jus pa--tai darbininkai dirbti suva- 
gelbėkite mums;” “Kompa- žinodavo iš Shamokin. Mt. 
nijų bernai mus uja, kaip šu-'Carmel, Kulpmont, Marion 
nis;” “Dar gi japonai nevar- i Heishts, Natalia ir kitur, 
toja ašarų bombų,” ir tt. j Vien iš Kuipmonto ten

v , . vi dirbo 225 angliakasiai.Kaslink tų ašarų bombų!
turiu pasakyti tiek. Kiek! Kas toliau bus daroma su 
laiko atgal kompanijų paku -šia kasykla, nėra žinios, 
likai ašarų bombomis .išvai-Į Kanmak Mills Ine. dirb- 
kė butlegerių pikietą, ku is tuvėje dirba daugiau 600 
Shamokino distrikte stabdė j darbininku. Iš pradžios čia 
darbą—steam shewelliu už-j darban priiminėjo vien tik 
versti-sunaikinti butlegerių merginas. Vėliau pradėjo 
skyles-darbavietes. ' priiminėti jaunus vyrukus ir

Tai buvo šio distrikto but- vedusias moteris. O dabar 
gauna darbą jau ir kai kurie 
suaugę vyrai.

Kiek-
pasi-

daugiau šimto trukų, 
vienas tiokas buvo 
puošęs šalies 
prisėdęs žmonių. Daugelis 
tų vežimų turėjo ir iškabas 
su įvairi;
vyzdžio kelis jų čia pazy-

vė’iavomis ir

Per dešimtį metų dega 
kalnas.

d. Marųuette JTO iš kasyklos atmatų supil-!dws^^patvarkė

legerių agitatyvis paradas.
Jų tikslas buvo suorganizuo
ti butlegerivs ir simpatikus
protestui. Ant lytoiaus tą ____ _____
piotestą jie įteikė guberna- Xors produktas iodosi ne- 
toriui ..dward Martin ui. jaUg Ram reikalingas, ta- 
Gubematonus. įskla u s ę s ėiaus dirbtuvė dirba dieną

Kuipmonto1 butlegerių delegacijos skun- jr napti net trim pakaitom._ i __x—i.x sekančiai:
Kanmak Mills Ine. tą fab- 

nuo Šilk Mill 
Yorko. Ji pasi-

Toje dirbtuvėje yra gami
nami “corsets ir brassiers.”

Paik kolonijoj buvo pavo- ” «£ jj™ „ “s kalnas, kuri amerikiečiai butlege.iai paliekami savo Kanmak M 
jmgai sužeistas, Steponas Py™’ .Ve" ,ar vadina “dirt bank ” o lie- darbuose dirbti, kol karas atpirkoNarius. Nelaimė įvyko ant ^sak^tottkfa.^ tęsis. Corp. iš NęwLietuTai Remti Draugijos iNarkis. Nelaimė įvyko -- .... , - - minai -sako- 'ainrnanirw " v«»o. - .----- ----------- r —

išvažiavimas. Westem gatvės, derintą va- caro valdžios buvo is- irt metu at°ul tas Butlegeriai irgi nusileido, bėdavojo tą fabriką ir per
Čia yra susikūrus Lietu- landą vakare. Narkis ir jo kovota spaudos laisve; vainL užsidegė^ir deca iki Jie sutiko tam tikroje vieto- eilę metų operavo iki depre-

kienė, Juozo Starkaus gyve- vai Remti Draugijos Pirmoji draugas ėjo skersai gatvę. ? svarbu ir tai. kad carų dienos lis tiek rūksta Jc — Bumsidėj —pasitrauk- sijos.
nimo draugė. Ji buvo pirmo-į Kuopa, kuri dirba Lietuvai Tur but nepastebėjo, kad imPenjai susmukus. Lietu- durnai kartais troškina ti ir North Line Coal kompa- Kanmak Mills Ine. Kulp-

............................ ¥£"«<•» ><*« rteam sheweliu ;r.o?te progresuoja. Dar tik
rautu Maskvai ‘inrai nenSenčiama. kto- tęsti savo darb,. keli meto. kaip ca Įsikūrė,

partrenktas ant gatvės. gautų MasKvai
Daugelis kliubieciu dabar 

Sužeistąjį tuoj nuvežė į piktinasi tokiu komunistu 
ligoninę, kur pasirodė, kad pasielgimu, bet tai šaukštas

nepastebėjo,
ji Worcesterio lietuvių pro- į ir visai žmonijai naudingus atlekia automobilis, virš 60 y. . , ..
gresyviško veikimo rėmėja, i darbus. Pavyzdžiui, musų mylių greičiu. Narkis buvo etUVa
darbuotoja. Worcesteryie kuopoje buvo iškeltas suma-
išgyveno apie 40 metų. Manjnymas rinkti aukas Ameri- 
teko ją pažinti pirm 35 me- kos Raudonajam Kryžiui.
tų. Atsimenu, jos šlubelę; Aukos rinkta iš draugija ir == = - .- . .
jau tada lankė penki lietu- pavienių asmenų ir vėliau abieJM kojų kaulai yra su- po pietų. Kitą susinnkimą

laikraščiai: “Kelei-
“Kova.” “Lietuva.”

viski 
vis.’
“Vienybė Lietuvninkų” ir tai dolerių. Aukos buvo Į- 
“Katalikas.” Pastarieji ke- teiktos varde lietuvių gni- 
turi laikraščiai iau yra mirė. nės. Anie tas aukas smažiai 
bet “Keleivis.” kaip velionė atsiliepė vietinis anglų dien- 
sakvdavo, “gyvuos tok kol rastis.
Amerikoje gyvuos lietu- Dabar Lietuvai Remti 
viai.” Ji dažnai sakydavo, Draugijos kuopa buvo su
kąri “Keleivis” iai yra myli- ruošus išvažiavimą-pikniką. 
miausias laikraštis. Jis įvyko gegužės 14 Lietu-

Velicnė Starkienė buvo rių Kliubo vasarnamyje, 
68 metu amžiaus. Paliko di- “Bongalow.” Piknikas ge-

buvo perduotos Raudona
jam Kryžiui — virš šeši šim

deliam nuliūdime savo vvrą, 
dukrelę ir žentą Martišių. 
Te būna iai lengva laisvo-, 
sios Amerikos žemė.

Beje. velionė Starkienė' 
buvo kelių vietos lietuvių 
draugijų narė.
Aleliuja, prisikėlė aidisčiai.

Balandžio 30 d. vėl teko 
išgirsti Aido chorą, kuris
dainavo komunistiškam pa- į 
rengime. Veik per du metu?

“Bungalovv.’ Komisija.
PHILLIPS, WIS.

Parsiduoda daug farmų.
Šio miestelio laikraščiuo 

sc skelbiama labai daug far- 
mų pai davimui. Parsiduoda 
ir su gyvuliais, ir be gyvulių, 
nuo 15 iki 150 akrų. Jei kas 
norėtu pirkti farmą. tegul 
atvažiuoja i šia apylinkę.

Jonas Andrulis.

Kovos Tolimuose Rytuose

Paskutinėmis dienomis Tolim uose Rytuose prasidėjo atkak
lios kovos su japonais. Numeriai 1 ir 2 parodo, kur anglai 
su amerikiečiais atmušė japonus nuc Kohimos bazės. Eet 

numeriai 3 ir 4 parodo, kur japonai stengiasi perkirsti ki

niečių geležinkelio susisiekimą-

tingai nepakenčiama, kuo
met pietryčių vėjas pučia ir 
dujomis užterštą orą neša 
ant miesto. ! Šiomis dienomis netoli 

tas Kainas, Kaip Nataiia, Pa. neaprubežiuo- 
Vezuvijus Italijoje, per die- tam laikui užsidarė didelė 
nas ir naktis. Dienos metu Colonial Collery Coal Co. 
liepsnos nematyt, tik durnai, kasykla. Užsidarymo prie

O___ 211___omiiKsia

trupinti ir galva sužalota.^ sušaukti jau nėra laiko, nes 
Narkis yra Dr. Biežio konierenci’a įvyks šį mėne-

priežiuroje. Ligonio padėtis sj. Bet tai bus pamoka, kad. , . .
kritiška. Jei ir išliks gyvas, ateityje kliubiečiai uoliau!0 paktl galima matyt tai šen žastis — stoka finansų, nė 
tai visam amžiui bus kolie- lankytų susirinkimus ir Mas- i tai ten kalno viršūnėje žyb- ra pinigų, kad darbinin-

o jau du nauju dideliu pa- 
Užsidarė anglies kasykla, statu prisibudavojo. Plečia 

savo patalpas sistemačiai.
Girdėjau, kad rengiesi ir vėl 
ką tokio budaveti, nes per
vežama budavojimui mate- 
riolas.

Darbininkai čia neorgani
zuoti. Tiesa, keli metai at
gal buvo pradėta organizuo
ti Garment Workers Unijos 
skyrius, bet greitai pakriko.

čiojant liepsnas. /kams algas apmokėti.
Kadangi anglies kasykla šios kasyklos savininkai

uždaryta ir Scott trintuve ja«j trečia syki taip suklum- »« . - • j • • • , •:ikviduoto, tad aktualio pa- įa. Pi,™a suklutž Madera 
vojaus neturint, niekas kai- Hill Ccal Co., kuri šioje pra^
no gesinimu ir nesirūpina. spielinkėie buvo pastačius Xen~* J pasakoja, kad 

Kaip ilgai tas kalnas degs, modemiški a u s i ą anglies um>a varzo pems laisvę"’
sunku pasakyti. Bet spren- trintuvą (breakery) ir sek- Kaslink uždarbių, galima 
džiant iš to, kiek jau išdegė, mingai opeiavo per kelis pasakyti tiek: Kuomet visur
tai išrodo, kad dar ilgai ga- metus. Užėjus depresijai kitur nakilo uždaibiai, tai
lės degti. kompanija subankrutavo, o ir čia mokama kiek daugiau.

Turiu pasakyti, kad pir- kasyklą pasiėmė operuoti Dėl pavyzdžio, vra darbi-
>servers.” ninkių, kurios padaro 70—

__  .. . - . kontroliuo- 80 dolerių į dvi savaite, bet
laisvės priešai ir savo tautos balsai prieš ir 832 nedalyva šiandien. Dėl to daug ir la- jant kasykla dirbo iki 1041 tokių rs<laug. Vidutinis už-
išdavikai. Tą gražiai parodo vo balsavimuose. Taigi, bai daug tinkamos kurui an- metų. kol darbininkams įsi- mokestis būna 3-4 doleriai
jų elgėsis Keistučio Kliubo dauguma pasisakė už CIO glies nuėjo į taip vadinamus skolino. Tos skolos buvę už 8 vai. darbo dieną,
susirinkime, įvykusiame ge uniią. “durbankius.’’ , pridaryta iki $250,000. J. D. T.
gūžės 7 d. Buvo ir kiti balsavimai. Dabar kai kur tokius

Dalykas yra toks. Ameri- tai centralinės raštinės tar-,“durbankius” kompanijos; 
rikos Lietuvių Tarybos ini- nautojų. Jų vra 150. Iš to perkratinėja — visą nuo se- 
ciatyva visose didesnėse A- skaičiaus l'X) pasisakė už niau supiltą medžiagą lei- 
merikos lietuvių kolonijose unija, o 28 prieš. Nedal.vva-'džia per taip vadinamus va- 
yia šaukiamos sričių konfe- vo tik 22 tarnautojai. .šerius ir atskiria anglį. Ta- 
rencijos. Tų konferencijų Montgomtry Ward kom-'čiaus viršminėtam “durban-Į 
tikslas — paminėti Lietuvos paniia nenutiko atnaujinti kini” nebuvo lemta to susi- 
Steigiamojo Seimo 24 m. su- sutartį su unija. Kompani- Įsukti.
kaktį, taipgi lietuvių spau- ios galva Avery sakė. kad Kalne paviršius išrodo 
dos atgavimo 40 m. sukaktį. CIO unija neturinti darbi- kaip no kokiai žemės katast- 

Rodcs. kas galėtų būti ninku nssitikėjimo ir kol refai — sukrypęs ir išsi-j 
priešingas tokiam darbui? nebus ba’savimų, iisai ne- ’yp.kstęs. Mat taip be jo- 
Bet komunistai pasirodė pasirašys po sutarčia. kio plano “durbankis” buvo
priešingi. Spekuliuodami Tai buvo piktas išsisuki- supiltas.

kas.
Narkis buvo veiklus vy

ras, dirbo organizacijose ir 
rašinėjo spaudai. Jis turi 
tris sūnūs ir risi armijoje. 
Gaila to veiklaus vyro, lin 
kiu jam laimingai pasveikti.
Komunistei vėl “pasižymė

jo” Keistučio kliube.
Komunistai sako, kad 112

kvos agentams neleistų to
kius šposus krėsti.
Montgomery Ward kompa

nijos darbininkai lieka 
CIO unijoje.

Pereita savaitę Montgo- 
merv Ward kompanijos 
darbininkai turėjo išspręsti 
svarbų klausimą — kas turi 
but jų atstovas ginče su

yra demokratai ir tautų lais- kompanija. Balsavimu davi-
vės šalininkai. Bet taip nėra. riai yr? tokie: 2,340 balsu miau anglies valymas buvo taip vadinami 
Jie buvo ir pasilieka žmonių raliuota už CIO uniją. 1,565 daug primityviskesnis, negu ! Reserveriams

Kai susirinkime buvo pasiu- Jis sako.

raudonu!renciia” ir sakė. kad “musų tą turės Įsikišti valdžia. v: lkanc išihestų 
kliubas turi but bepartvvis.’’ Kad nonas Averv turėtų pelenų krūva.
Ir ačiū tam. kad didžiuma progos daugiau rėkti, unija Kulpmonietis.
kliubo nariu apsileidę, kad pradėjo vaju už suorganiza- --------------
tingėto atvykti i susirinki- vima visų tos kompanijos VOKIETIJA,
mą, komunistai paėmė vir- darbininku, kuriu yra net 7C.C00 dc?2rtyrų. — De- 
šų. ALT šaukiamoje konfe- 78,000. Jie dirba kituose tos zertvrais vadinasi pabėgę iš 
renciioje Keistučio Kliubas kompani i< s sandėliuose ir n mik s kareiviai. Stokhol- 

krautuvėse. kituose miestuo mo žiniomis, Vokietijoj da , 
se. Tam tikslui paskirta bar slapstosi 70,000 tokiu 
25.000 dolerių. pabėgėlių. Jie esą pabėgę iš

neturės savo atstovybės: ko
munistai padarė jam didelę 
gėdą.

Komunistai dabar džiau- A. K. Lietuvis. Hitlerio armijos.

•J

KAIP TAPTI 

SDVIENYTV VALSTUV PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietystes įstatymai 
tu reikalingais klausimais ir atsakymais.

Kaina 25 Centai.

S
“KELEIVIO” SPAUSTUVE

6.1C Broadw*y, South Bonton, Mas?.

I
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve! Ką pasa
kysi?

—Maike. aš noriu šian
dien su tavim pasikritikuoti.

—Na. na!
—Jessa. Aš tau prirody- 

siu. kad bedieviai ištvirkina 
svietą. Tu turbut jau skaitei 
gazietose. kad Čikagos Brič- 
porte, kur randasi lietuvių 
švento Jurgio parapija, la
bai pasileidę vaikai.

—Girdėjau, tėve.
—Na, tai gerai ir sakyt, 

kaip gii dėjai. Dabar aš ga
vau giomatą nuo savo fren- 
to. ką tenai gyvena prie Lit- 
vanikos avino. Jis rašo, kad 
pas juos atvažiavo iš Mini- 
sotės- šteito kažin kokia šei
myna ir apsigyveno lietuvio 
stuboj. Kai tas lietuvis pada
vė jam raktus, tai tas atėju- i 
nas klausia, kam tų raktų 
reikia? Lietuvis jam sako. 
kad išeinant iš stubos reikia 
užrakinti auza. O tas vyras 
iš Minisotės šteito klausia,' 
kam reikia auzą rakinti? 
Sako, pas juos niekas auzų 
nerakina. O lietuvis sako, 
kad Čikagoj reikia užrakin
ti, ba jeigu paliksi neužra
kintą. tai sugryžęs vakare 
nerasi fomičių, bomai viską 
išvogs.

—Ką tėvas nori iš to iš
vesti ?

—Džiūsta minut, Maike. 
Kai tas žmogus pasakė, kad 
pas juos nėra vagių, tai lie
tuvis sako. kad pas ius tenai 
tu’but yra labai daug baž
nyčių ir turbut žmonės kas
dien eina Į snaviedni, kad 
tokie teisingi. O tas atėjū
nas iš Minisotės sako. kad 
bažnyčių pas juos visai nė- 
la.: net ir vaikų tenai niekas 
nekrikštija. Sako, aš pats 
esu nekiikštvtas ir mano 
vaikai nekrikštyti.

—Ar tai viskas?
—Jes, Maike, ar tai ne 

dyvai? Žmonės gyvena ne
krikštyti ir auzų niekas ne- 
iakina! Sako, vagių pas juos 
visai nėra.

—Tai kas iš to išeina, tė
ve?

—Čia, vaike, išeina aiškus 
davadas, kad kur nėra be
dievių. tenai visi žmonės tei
sinei: o Čikagoj, ant Brič- 
p rto. kur pilna visokių 
šiiuptamiu, tai net ir fomi- 
čius išvagia, jeigu auzos ne
užrakintos.

—Ne. tėve. netaip reikia 
šita dalyką aiškinti.

—O kaip?
—Teigu žmonės gyvena 

nekrikštyti ir Į bažnvčia nei
na. tai reiškia, kad jie yra

laisvamaniai, ar ne?
—Šiur, Maik!
—Taigi išeina, kad lais

vamaniai yra teisingi žmo
nės. Pas juos nėra vagių, ne
reikia net ir namų rakinti. 
Ar ne taip. tėve?

—Ai beč jur laif, kad 
taip.

tai. .^ur ras .ai,sxa!l Kiekvienos tautvbės žmo- 
manių ištvirkimas, apie kuq nęms \Vashingtono valdžia 
tėvas norėjai man pasakyti. leidžia turėti tiktai vieną 
—Čikagoj. Maike, fondą su ofįciaiiais j0 skv- 

ant BncportO/. riais. Jokia kita organizaci-
. Ttenai gyvena tikm- ja> jokg komitetas negali 

tieji žmones, tėte. Jie turi gautį valdžios leidimo ir 
pasistatę didelę bažnyčią, neturi teisės rinkti aukų, jei 

gu neturi leidimo iš Bendro 
Amerikos Lietuviu Fondo.

. ... . , O kad gauti jo leidimą, jie
Aiptų namų. Aišku, kad ne turj but pripažinti kaip ofi- 
laisvamamai čia kalti. ciaiųs jo skyriai ir surinktus

—Maike. tu man apsukai savo pinigus turi siusti jam. 
galvą.

—Kitą syki.

beveik visi ’ priklauso pne 
parapijos, risi jie krikštyti. 
Ir jie negali palikti neužra-

and elsevvhere, and to mn-
Visi skyriai atsiskaito Bend- der anv and all Services and du (2) nuo organizacijos iki 
rajam Fondui, o šis duoda to perform any and all acti- 2^ narių. Didesnės organi- 
savo atskaitas Valstybės De vities which mav at any
partamentui \\ ashingtone. be eondueted in eonneetion

-------------- Tai toks vra Federalinės therevvich.
STEBUKLAS NEĮVYKO. Valdžios patvarkvmas karo “Before the Sunreme 
Tatcher mfgTfirmos dirb-; metu~ ’ Court of the State of New

tuvėj

tėve, palai
kyk sau už nosies, tai galva 
negalės apsisukti.

New Yorke apsirgo: 
vienas juodveidis darbinin
kas. Kai daktaras jam paša-' 
kė. kad jis gali mirti, ligonis: 
išreiškė nerą. kad kiti darbi
ninkai pasimelstų už jo svei
katą. Dirbtuvėj atsirado re-: 
ligingų darbininkų, kurie; 
tuoj sustabdė darbą ir pra- į 
dėio poteriauti, kad Dievas 
' įažintu tam juodukui svei
kata. Bet poteriai nieko ne- 
f’-elbė’o ir stebuklas neįvy
ko. Juodveidis pasveiko tik 
tada. kai daktarai Įleido 
jam naujo kraujo.

Prezidento Atostogų Vieta

NORVEGAI ŠLUOS LAU
KAN KVISLINGUS.

Tremtinė Norvegijos val
džia iau nustatė planą išlais
vintos Norvegijos valdžios 
aparatui atstatyti. Visi kvis- 
lingai busią šluoiami laukan 
be jokio pasigailėjimo. Kvis- 
lingais yra vadinami visi 
parsidavėliai, kurie stojo 
talkon save tėvynės okupan
tams, kaip. pavyzdžiui. Lie
tuves komunistai, kurie par
sidavė Maskvai.

15,090 GRAIKU KON
CENTRACIJOJ.

Iš Beiruto pranešama, 
kad Graikijoj dabar naciai 
laiko uždarę koncentracijos 
stovyklose 15.000 žmonių.

Bostonan atvežta buvusių 
italų karo belaisvių. Juos 
statys prie darbo ant farmų.

ši panedėlį Bostone buvo 
84 laipsniai karščio.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Teismas Neleido Komu 
nistams Rinkti Pinig us 

Lietuvos Vardu

Jauni Piktadariai

Bimba norėjo inkorporuoti 
savo bizni kaip “Committe 

to Aid Lithuania-”
Lietuviški komunistai, ku

rie dilba Stalino diktatūrai, 
buvo kreipęsi i New Yorko 
valstijos Supreme Courtą 
kad gauti leidimą rinkti pi
nigus po “Lietuvos šelpimo” 
priedanga. Šitą savo komu
nistišką bizni jie norėjo in
korporuoti kaip “Committee 
to Aid Lithuania.” Bet Su
preme Courtas jų prašymą 
atmetė. Sako. jeigu jus iš
tiki uju norit padėti nuo ka- 
’o nukentėjusiems žmo
nėms. tai aukokit Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Vadinasi. komunistams 
nevalia rinkti pinigus prisi
dengus “Lietuvos šelpimo”
skraiste. O jeigu jie rinks,

i tai jie elgsis nelegaliai ir ga- 
; gėl būt areštuoti už tai.

Pinigus Lietuvos žmo
nėms šelpti gali rinkti vien 
tiktai Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas, kurie iždi
ninkas vra Dr. Zimontas, 
sekretorė—p. Nora Gugis, o 
pirmininkas — kun. Kon
čius.

Šitas fondas yra užregist
ruotas State Departamente 
W ashingtone. ir tik jis vie
nas turi teisę rinkti Lietuvai 
pinigus. Ir gali rinkti jo sky
riai. kurie turi j (f leidimą.

Vaizdelio viršuje matosi namas, kur prezidentes Roose
veltas praleido 3 sąvaitės atostogų, taisydamas sveikatą. 
Apačioje matosi ežeras, kur jisai žuvavo. Visa tai yra 
South Carolinos valstijoj.

Dėlto ir Bimbos vadovau
jami komunistai negalėjo 
inkorporuoti savo komiteto: 
“to Aid Lithuania.”

Komunistai, žinoma, norė
jo ne Lietuvą l emti, bet bol
ševizmo propagandai pini
gus rinkti. Jų pačių paskelb
ti pasigyrimai parodo, kad 
neva Lietuvos žmonėms su
rinktus pinigus ir drapanas 
jie siunčia ne Lietuvos žmo
nėms, bet Sovietų Rusijos 
bolševikams.

Bet Amerikos lietuvių ko 
lonijose yra Įvairių fondu ir 
komitetų, kurie nuoširdžiai 
ir teisingai dirba Lietuvos 
žmonių labui. Jie renka pi
nigus tikėdamiesi susilaukti 
progos, kada galės nusiųsti 
iuos Lietuvos vargšus su
šelpti. Reikia tačiau pasa
kyti. kr d šitas ių darbas, 
ners gražus ir teisingas, vis 
dėlto nėra legalus, nes jie 
neturi valdžios leidimo rink
ti pinigus kitai valstvbei. 
Visi jie turėtų kuo greičiau
sia prisidėti prie Esndro 
Amerikos Lietuvių Fondo ir 
tapti jo skyriais. Tuo budu 
jie bus legalizuoti. Kitaip 
jie gali susilaukti nesmagu
mų.

Komunistų prašymą kad 
Supreme Courtas leist i 
iiems rir.kti pinigus. “Nev; 
York Lav Journal” siu me
tų balandžio 2S d. laidoje 
atpasakoja šiais žodžiais:

“Petitioners desire to in- 
corporate under the name of 
Committee to Aid Lithuania. 
Ine. They statė that the pur- 
poses for vhich the corpora-
fi/AKi ic ko
VIVll W '/V iVTTIIlV\l, Ilivivnr- .

among other things, to soli- 
cit, collect and receive mo
ney and to ūse such funds to 
give aid and assistance to 
Lithuanians in Lithuania

i York grants its official blan-' 
ket approval to these and i 
all of the other purposes sėt 
forth in the proposed certi- 
ricate of incoipcration, there 
should be proof that the pro
posed activities meet with 
the approval of the Depart
ment of State of the United 
States, and of the Washing- 
ton representatives of the 
Government of Lithuania.” 
(Musų pabraukta.—Red.)...

Kadangi komunistai ne
turi leidimo nei iš Valstybės 
Departamento, nei iš Lietu
vos Atstovybės Washingto- 
ne, tai Supreme Courtas jų 
peticiją atmetė ir patarė 
jiems aukoti savo pinigus Į 
Amerikos Raudonąjį Kry
žių.

Taigi Bimbos štabas čia. 
gavo dvygubą smūgi. Vie
nas smūgis buvo pačios peti
cijos atmetimas, o antras ir 
?u n kiaušis smūgis buvo Vy
riausio Teismo pareiški
mas. kad vieno Valstybės 
Departamento leidimo ne- 
ižtenka. bet reikia turėti 
eidimą da ir iš Lietuvos At
stovybės Washingtone!

Šito smūgio komunistai 
neiščiaudys kol jie gyvi bus.

ATSIŠAUKIMAS
Į Connecticut valstijos lie

tuvius ir organizacijas.
Gerbiamieji!
Amerikos Lietuvių Tary

ba paprašė ir Įgaliojo Wa- 
:ei būrio A. L. Tarybos skv- 
ių sušaukti Connecticut vai
ri jos lietuvių konferenciją.

Kvietimą Watorburio Lie
tuvių Taryba priėmė ir šiuo 
: kelbia. kad Connecticut 
Lietuvių Konferencija Įvyks 
7944 m. gegužės 28 d. šv. 
Juozapo mokyklos Audito
rijoje. Waterbury, Conn.

Prašome skubiai susiru- 
t inti šia konferencija. Visi 
kiiubai, kuopos, draugijos ir 
šiaip visuomeniškos organi
zacijos kviečiamos dalyvau
ti konferencijoje.

Delegatus reikia rinkti po

zacijcs gali rinkti ir daugiau 
delegatų.

Taipgi kviečiame daly
vauti pavienius visuomenės 
veikėjus, profesionalus ir 
biznierius.

Taipgi prašome sukelti 
kiek galima daugiau pinigų 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbams paremti.

Konferencijos tikslas.
1. Stipriau susiorgani

zuoti i pasėkmingesnį karo 
rėmimą skubesnei pergalei 
užtikrinti.

2. Musų žodis bus daug 
tvirtesnis, jei visas jėgas su
jungsime i krūvą už Lietu
ves nepriklausomybės at- 
rteigimą.

3. Paminėti Lietuviu spau
de? laisvės atgavimo 40 me
tų sukakti.

4. Paminėti Lietuvos Stei- 
riamoio Seimo 24 metu su
kakti ir dar stinriau užak
centuoti Amerikos lietuvių 
siekimą atstatvti ant demo
kratinių pamatu laisvą ne
priklausoma Lietuvą.

5. Paminėti Klaipėdos 
konvenciios pasirašymo 20 
metų sukakti.

Svečiai kalbėtojai bus 
nrlk. Kazys Grinius ir re
daktorius Juozas B. Laučkn, 
abu iš New Yorko.

Vietų veikėiai esate pra
šomi paraginti savo organi
zacijas ir veikėjus dalyvauti 
šio’e svarbioje konferenci
joje. • I

Kvietimo Komitetas:
A. J. Alekiii,
A. Lazdauskas,
T. Mata»,
A. G. Orantas,
A. E. Petrauskaitę,
M. Zailskienė,
P. Jokubauskas.

Ketvirtas Puslapis

štai čia stovi su išpertais kailiais du jauni piktadariai, bro

lis ir sesuo, kurie padegdavo farmeriu friobas, o vakarais 

iš mokyklos svaidydavo akmenimis i praeivius. Apačioje pa

rodyta ir ta mokykla. Tai yra North Dakctos valstijoj.

JvaTrenYbTš.
George AVashingtono žmo

na yra vienintele mirusi mo
teris, kuriai kita moteris pa
statė paminklą.

ropunanausi muziKos ku
riniai šįmet vra italų kompo
zitoriaus Verdi kuriniai.

Motorizuotus armijos da
linius Jungtinės Valstijos 
pradėjo vartoti 1916 metais, 
kada Pershingo armija ver
žėsi i Meksiką gaudyti Pan- 
cho Vilią.

Amerikiečio “metamieji 
bučkiai” — pirštus prispau
dus prie lupų ir paskui juos 
tiesiant Į sveikinamą asme
nį — vra paskolinti iš seno
vės graikų.

Anglai turi taip vadinamą 
“pinchbeck” auksą. Tai pi
gi aukso imitacija — dalis 
aukse, o kitcs dalys vario, 
cinko ir skardžio. Pinch
beck buvo išradėjo George 
Pinchbeck pavardė. Jis bu
vo laikrodininkas ir gyveno 
Londone.

Rusiją valdo tik du nuo
šimčiai privilegijuotų žmo
nių, komunistų. O juos vi-u- 
valdo tik vienas diktatorius 
Stalinas.

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 viržy, kaip Lietuva likos paliuo- 

suota iš r o caro valdžios ir kaip ji buvo ap

skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo

tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru

bežius ir kaip šalis yra p idalyta Į apskričiu*. 

Tai yra vienatinė knyg;. kuri parodo, kaip 

gimė Lietuvos Respublil- a ir kaip ji išrodo, 

čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia

mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol

ševikais. sutartis su latv.ais, aprašymas visų 

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

tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie

tuvą iš lauko ir iš vidaus.

Kaina..................................................... $1.00
Drūtais audeklo apdarais .................. $1.25

K Ei EI VIS
253 Broa<Iway. So. Boston. Mass.

IRU

Už lygias moterų teises 
prezidentas Lincolnas pasi
sakė dar 1836 metais. Bet 
jis siūlė lygias teises tik 
toms moterims, kurios moka 
. aidžiai mokesni. *

Tomeites arba pomidorus 
ž m o n ės nrnri ė in vai crvti-------- J----
1850 metais. Iki tol daugelis 
žmonių manydavo, kad to- 
meitės yra nuodingas auga
las.

1942 metais Jungtinėse 
Valstijose gauta tiek pieno, 
i ad kiekvienam žmogui ga
lėjo tekti 440 kvortų.

Visiems
kaklis žvėrelis

žinomasis ilga- 
žirafa. gali 

lėkt po 30 mylių Į valandą.

Filipinų Bataan ištaria
mas trim silabom — šitaip: 
Ba-ta-an, su kirčiu ant “ta,” 
vidurinės silabos.

Didžiausias žmogus, kuris 
buvo užrekorduotas istori
joj. turėjo 9 ir pusę pėdos 
aukščio.

Jungtinėse Valstijose ran
ča ri keturi milionai filate
listu. kurie renka pašto
ženklus.



Penktas Puslapis gri rivre sa Boston

Keliatas Patarimo Farmeriam'’/^' O.
iis skraido_ — v

drržucsc ir ant kopūstų, ri- 
Idžio. savo sparnais pataiko dikėHu. k ai:; f i jom lapų de
ri silpnai matomą siūlą. Įsi- da save kiaušinius — nuo 

Piktžolės visuomet p ida- '.tindami kad tai y.a 1£ ij 230 Po poros sąvai- 
ro daug žalos žemės akiui. ’ ;r™s. pinkles, pa- k siu kiaušinė m lesinta
Ypatingai ios žalingos saus- "P“ npraizgotus Simu me- vifcrm. kūne naikina dar- 
ros metais; kuomet dirvoje f r!us aplenkia. Sis

Polemika Ir 
Kritika

Nelaimingas Balkanų Pusiasalis

KAIP NAIKINTI PIKT
ŽOLES. Duosiu $100.09 už atsaky

mą Į šiuos klausimus.
Trvs mėnesiai atgal buvau 

, „ . , . • , pasiuntęs arkivyskupui S. A.
kovos zovm 1 ru., o vyalingai ko- Ceniočiui šiucs klausimus:

’ * ............ “Jonistu
ritikuojate Romos 

kad jie 
Kristaus

............. .---- ----------- ---------------- , ..................... ...... .....  r-----Igiu i jūsų
Atimdamos is ių drėgmę, kartimi apeinama aplink ;ie e^r 5 ; u’ Tautišką Katalikišką Jonis
piktžolės pastariesiems la-; medi apie 10 kaitų. Medžio Nuaugę vmsnų tų sektą, tai ir jus neprakti-
kai kenkia, ypač sausros me-į vainikas apvejamas nuo ^e“;Tra ar.t sienų, tvorų, kuo;ate Kristaus mokslo.

Kad iš medžiu i trn keičiasi—vrs-tais. ‘apačios iki viršaus.
Be to. piktžolės nemaža} špu’

suima iš žemės reikalingų špūlė yra apimama vielos m(T>a- . .. . . .
javams maisto medžiagų, ir pankeliu, abiem galais prika- Kovo? vudai: reikia tnnti

nemaža1 špu’ės siūlas geriau tekėtų. fa -'ėliukėmis, kurios ir žie-
Nurodvkite, kur ir kada 

Kristus dėvėjo atbulą kai- 
nierių; kur ir kada Kristus 
’aikė mišias apsirengęs kai 

tamsta Genio- 
rataliku kuni-

No. 20. Gegužės 17 d., 1944 m.

šis žemėlapis parodo Balkanų tcrcr.ą. kuris dabar atakuojamas iš dviejų pusių. Iš n tų i 
Rumuniją veržiasi rusų armija, o iš pietų, iš Italijos, Rumuniją. Bulgariją ir Vengriją 
sprogdina Amerikos bombanešiai. Vargas Balkanams, kurių \aidžios parsidavė hitlerizmui.

negu tie augalai, kuriems kovės būdą išmėginti, nes 
tręšimas via taikomas. .jis nėra brangus.

Piktžolės atima iš augalų į ------- -
ne tik daug vandens ir mais
to, bet taio nat daug šviesos 
ir šilimos. Piktžolės kenkia
augalams ir netiesioginiai, . . ... ... . _
būtent, apsunkina iavų pio- M- be‘ neuzi go jie bus so- n-2 švara: šviežia!
vima kūrimą, sėklos valv- (U112.11?1’ ° paskui reik es juos įtaikių ištirpinama
mą, sumažina sėklos vertę !r .nV° kenkėjų.
ir panašiai. Kai kurios pikt
žolės. o ypač varputis, ap
sunkina žemės dirbimą.

Biblijos 
prisakęs 

įas, kokias
nas ir.-i ueoa savo Kiausi-15^5 laikote, 
nius. Patariama taip pat bai- j “Riek e5U patyręs, kata’i- 
tuko vikšrus s’akstvti Įvai- Į kai yra pasisavinę mišių lai
dais nuodais. Kaipo pato- į \Vmo foima nuo hindusu.

Iš Vissur
gyventa norvegų ir danų, ir 
prieš kaią priklausė Danijai.

AUSTRALIJA. 
Cenzūrai iškėlė bylą. —

Australijoj Įvesta laikraščių

Iš to. kas aukščiau pasa
kyta. visai galima suprasti, 
jog piktžolių daroma žemės 
ukiui žala yra labai didelė,

KOVA SU BALTUKU
KOPUSTINIU. • u 1 o r „i™mesi būdą. 3 svarai.\algo-. tos nuo Dagonu .tai jusu Jo- 

Nors kopūstai da neuzau- mosios ar gy vulines druskos rustu ir Romos kataliku ti
kėjimas vra pagoniškas.

Darodvkite iš Biblijos, 
kur Kristus lienė garbinti 
-tabu?, kokius ius jonistai ir 

į katalikai garbinate?
Viršminėti klausimai turi 

• uti atsakyti pasiremiant 
Biblija. Duosiu šimtą dole
rių kunigui, kuris prisilaikv-

giausi ir pigiausi patieksi- į Jeigu mišies yra paskolin-

gęsvtu 
4 kibi

ruose vandens, šiuo riminiu 
Ūkininkams yra gerai pa- yra šlakštomi baituko vikšrų 

žystamas drugys—baltukas apnykti kopūstai.

PAŠALPA PRAILGINA 
KARĄ.

Anglijos valdžios nusista- cenzūra, kuri Sydney mieste 
tymas via toks. kad bet ko- konfiskavo 3 dienraščius, 
kia pašalpa pavergtųjų kra- išspausdinusius cenzūros už- 
štų žmonėms palengvina vo- draustą straipsni. Tie laik- 
kiečiams kare naštą ir todėl įaščiai dabar iškėlė cenzu- 
prailgina karą. lai bylą ir nori jai uždrausti

varžyt spaudos laisvę.
-- ,--------- ---------------------

Atsakau į Klausimus.
MOKSLO DALYKAI

SURADO BUDĄ DIRBTI- pelnymo tikslais supirkime
NEI CHININAI GAMINTI, ia chininą ir vėliau siunčia d?mas Biblijos tuos klausi

Pagaliau, turime sintetinę » i juodąją rinką. Tuogi raus ateakys. '
- • v tarpu atogrąžų kraštuose »-----visomis priemonėmis, nes be (dirbtinę) chininą, kūno, esa‘ntienls musu ]iareiviams

to negauma pakeiti dirvų neskota per šimtą metų. - ck;nįnrs: Pp kurios in 
našumą. Kovoje su piktžolė Kreditas priklauso dviem į^S’pavo^ ”
nis reikia turėti pagrinde jauniem mokslininkam is * 1 J

ir kad su jomis kovoti reikia Juozas Laurinaitis.

3303 So. Morgan st.. 
Chicago. III.

SUŠAUDĖ PULKININKĄ 
CHRISTOFINĮ.

Alžyre, Afrikoje, francu- Kodėl Biblijos turinys 
ų karo teismas pasmerkė suprantamas? Ir kodėl Biblija atne-

-n.’audvr iv tunitui ša vieniems laimę, o kitiems nelai-.u.cudyt n tuojau susauue m?, Jeipu nori but iaimin?as su Bib- 
pulkininka Christofini. ku- lijos pagalba, tai klausk per laišką ir 
ris vadovavo ^Afrikos Fa-turi Biblij*- Aš p%rj 
’angai,” sudarytai priešintis j Alik Armin
alijantų invazijai Afrikoje. į 226 Poik st., bary, ind.

JT)_ ____ _ ___
šios taisyklės: * Cambridge, Mass., Dr. Wil-

1. Naikinti turi ne pavie- liamui Doeringui ir Dr. Ro- 
niai ūkininkai, bet visi. Kai bertui Woodwardui. Per ke-
kurių piktžolių sėklos yra turioliką mėnesių jiedu da- nos trustą. Iki šiol jisai vai- rinkų Indijoje yra tik apie 
lengvai vėjo nešiojamos iš re bandymus ir, galų gale, dė chininos rinką ir nustaty-į t rečdalis visų gyventojų, 
vieno Į kitą lauką. Taigi pa- jiems pavyko. davo iai kainas. Aišku, olan-
vienė kova negali duoti
r.u vaisių _ ~

da viena gamtos paslaptis.
Chininą via labai svarbus

Dabar tas pavojus bus jau AĮ> įį^ffEE, KAD- 
pasalintas. Dirbtine chininą;
gerokai pakirs olandų chini- Mahometo religijos sali-

DANIJA.
Rupinis aOi£ <sl&ndiją. i Užlaikau visokių vaistų nuo rožių 

Danijos karalius Christia-; t?not9 15°^ ir nuo kaulų gėhmo 
"as išleido atsišaukimą i Is

Petronėlė Lamsargienė

Li PiL Tai didelis chemijos mok- tlu,stas gaudavo milžiniš- Musų vyriąųsybė s
slo laimėjimas. Atidengta PejniM dabar tie pelnai doja apie 12 nuos. visc

2. Nešerti <rvvuliams čielu 1—1—-----------
grudų, kuriuose vra daug
piktžolių sėklų. Piktžolių vaistas drugiui gydyt. Ypač 

ii svarbi šiandien, kada 
tūkstančiai musų šalies ka
reivių gyvena tolimuose ato- 

su i. matomis i lauką, si už- grąžų kraštuose ir dažnai
teršia. serga drueriu (malarija).

3. Visas pakeles ir grio
vius reikia "ne gyvuliais ga- Chininą yra daroma iš 
ryti. bet kai tik žolė paauga cinchonos medžio žievės. 
—nevėliau piktžolių žydė- Tasai medis auga Olandi- 
iirr.o pradžios — nušienauti, jos Rytu Indi jose. ypač Ja- 
šienauti tenka mažiausia vos saloje. Ten yra gerai 
du kaitai per metus. Įruoštos plantacijos, kur tos

-------  lūšies medžiai auginami, o
vėliau iš jų žievės daroma

sėklos dažnai pereina per 
gyvulio vidurius nesuvirš
kintos, o vėliau patekusios

sunau- 
įsos po-

sumazes. i rieros, kokia yra gaminama
Sakoma, kad sintetinės! Jungtinėse Valstijose.

chininos gamyba busianti I -------
nebrangi. Tai prastos nau-Į Amerikiečiui žinomas 
jienos olandų trustui. Taip paukštelis Robin yra niekas 
prastos, kaip ir su guma. ku- į daugiau, kaip tik strazdas, 
rios rinką tie patys olandai

; kontroliavo. Mat. Rylų In
duose au

Jungtinės Valstijos turi 
įga ir gumos me- karo lėktuvu, kūne naudo- 

džiai. iš kuriu gaminama gu-! ’rmi vien traukimui foto- 
ma. Dabar, kada Rylų Indi- grafijų.
jos yra japonų <ąnkose. A-

Didžiausis ežeras pasau
lyje. tai Kaspijos jura Rusi- 
"oj. Ji skaitoma ežeru dėlto.

VYŠNIU NUO PAUKŠČIŲ T „A
APSAUGOJIMAS. '"Vininkai

menka ir Anglija yra pri
verstos gamintis sintetinę 
gumą. Sintetinės gumos ga
myba jau gerokai išplėtotu, į kad nesusisiekia su okea 
nors ii toli gražu da nena- nais.
tenkina visų musų krašto 

ištyrė ivai- ‘ reikalavimų.
Čerešnėms ir vyšnioms ant rias sudėtines chininos dalis! Sintetinę gumą pirmieji y 

medžių sirpstant, dažnai darė bandymus, bet neturė-! ėmė gaminti vokiečiai.
ūkininkas

Didžiausia prieplauka pa- 
aulyje yra New Yorkas. 

Jų! kurio metinė apyvarta suda-
tiesiog neįmano jc pasisekimo. Kai Japonija guma esanti visai gera. Ga- ro i penkis bikonus dolerių, 

rpsim'nfi nuo špoku ir žvirb- užėmė Rytų Indijas. Ameri- Jimas daiktas, kad netolimo- “ 
l:u. Tvarias baidyklės nėra- kai ir visom Jungtinėm Tau-i je ateityje mokslas ras prie-' 
tai tk tramra laiką paukš- tom buvo atkirsti chininos, monių padalyti geresnės 
tirs baido Vėliau paukščiai šaltiniai. liko tik kelios pie-Įrūšies sintetinę gumą. Tai 
pri-ranta ir iu nebijo. So- tu Amerikos respublikos,lbus da prastesnės naujienos;nei chininai 
dinink^i pataria anvyturiuo- turinčios nedidelių to vaisto olandų trustui. įkaitu surado
ti paukšči” puolamo medžio išteklių. Bet ten veikė ir
vainike modų siūki. Paukš- veikia nacių agentai: veikia 
čiai, besiartindami prie me- ir spekuliantai, kurie pasi-

ventojai, čia gimę ir mokslus 
ėję.

Jieškodami budo sinteti- 
gaminti. jie 
da vieną che-

Abu sintetinės chininos i mine substanciją, kuri duo- 
išradėjai yra jauni vyrai, sianti galimybės gaminti ki- 
vos 26 metu amžiaus, ir abu-: tos rūšies vaistus. Kokius.

G. D.•du Bostono apylinkės gy- da neskelbiama.

Užziscfajkite Lithuanian Bulletin
Anglu kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 
lit'niai editorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbių žinių iš p!rmo šaltinio apie gyvenimą oku- 
pvotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabalti.

I ithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklausomą ir Dė

mei ratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 

livrai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 

dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro- 
ši’ua apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Pi ■' teniui talkininkauja kva’ifikuoti specialistai iš viso 
Pakaičio. Metinė prenumerata—$5.00-

Vžsimokaję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Už-'mokėję $100.00 ar daugiau., bus laikomi prenumera- 
v. s -biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors!. 
Apie juos kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 

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

Amerikos Generolas Burmos Fronte

Burmos fronte Amerikos brigados gein i'1 
išr.-do netaip. kaip ji matydavom Amcr;’< 
pusnuogis ir daro planus japonams sumu-

I rank Merrill
•lis tenai sėdi

’andiios gyventojus, kad jie 
neatsimestų nuo Danijos., 
Daniją dabar turi užėmę vo
kiečiai. kad “apsaugoti" ją 
r.uo alijantų invazijos, o Is- 
•andiją užėmė amerikiečiai, 

'kad vokiečiai tenai nesulys
tų. Islandija yra didelė sala 
šiaurės Atlante; ji yra ap-

Svarfcus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo

nės turėtų savo namuose gerų oint- 
inenta-mostį kaip M. J. švilpa's į 
Miracle Ointment — Stebuklinga

į Mostis. kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, butą laimingesni. Mostis yra

: keturių <4> rūšių. Aš garantuoju Į 
1 duodamas dėžutę vienų dykai, kuris 
! pirks didesnę dėžutę, neatidarys ja į i

;0 dienu laiko, gaus savo pinigus at
rak Tik atsiskaitysią persiuntimo lė- 

, šas ne daugiau kaip 25c.—Amerikoj.
! Vardai mosčių:
Xo. 1—Nuo dantų gėlimo, užsivietri- 

jimo ir sustiprina smegenis.
No. 2—Nuo Rkeumaniškų ir įvairių

paviršutinių skausmu: Kojų,
Rankų. Pusiau Pečių. Sųnarių ir 
Mažuolių ir tt.

No. 3—Miracle Salve, ši moston pra
šalina daugybę įvairių odos ligų. 
Votis. Išbėrimus, Rash, Nuo Už
sigavimo. Odos, Pilės, Athlete’s 
Foot, Gėlimų Ausies. Peršalimo, 
Sinus. nesveikumų Nosies, Bur
nos. Nudeginimo. Nušutinto, Su- 
sižeidimo, nuo šalčio nušalimo. 
Skaudėjimo Blauzdų. GėlimoKor- 
nų ir nuo daugybės Odos ligų. 
Tik ne nuo vėžio. Už visas minė
tas Odos ligas, garantijų duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina SI.25.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, šviežių 

ir užsisenėju. ių ir nuo Poison 
Ivv. Kaina 51.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami pini- 
-tjs ar 30c stampomis, o li’- ivius ap
mokėsite C.O.D. Adresuokite seka
mai: (2:5)

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A, 

HARTFORD fi. CONN. 
Krautuvė — 6IP/2 Zion St.

Taipgi turiu Galingų Gydymo Mos t. 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiu.- 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gen 
patarimų ir busit patenkinti. (-, 

PET. LAMSARGIENt 
1814 S. Water SU Philadelphia. Pa

ALIJANTAI SUŠAUDĖ 
4 ŠNIPUS.

Italijoj alijantų karo teis
mas pasmerkė sušaudyt 4

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Ipuinfai dabartinė* krikirito.vhea <adyp.-]» kiehvienaa (urėtų perskottyt. o« tik tada gab-a a'škiai si prasti Dieve buvimų.
fcnygs didelio formatu, tun Z7t puslapį. Kaina popieros apdarais — 1 <s>- audimo apd.—(1 26 Pi 1.1 gus galima siųsti popierinį dolerį arh» “Monev ų<*ėaa».-v«t sekančiai-
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Reikalinga moteris.

Darbas stuboj ant ūkio. Gera mo- 
ėstis ir pastovi vieta moterei, kuri 

' • įėgsta gyventi ant ūkio. Aš esu naš- 
1/s apie 60 metų amžiaus, šeimynos 
1 era. Geistina, kad moteris atsilieptų 
r ejaunesnė kaip 50 metų amžiaus. 
Dėl platesnių žinią galima rašvti 

: šiuo adresu: * (20)
D. W. Mikulskis,

Custer. Michigan.
Sveikata—B rangiausi* 

Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikai*.

Gydymas visokiu ligų šaknimis, 
ngmeni -iis, Žievėmis žiedais. Sčk-

1 >mis ir lapais. Joje teina 311 vardų 
< šokių augalų lietuviškai, angliškai i- lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
1 gas gydo ir kaip reikia vartoti 
• Prašau iš Kanados štame 1 neaiųati 
I anados doleris dabar tik 80 centų.) 
i nir.a su prisiuntimu $1 09 Finign* 
t e-iau«ia siųst. Money Orderiu arba 1 ooierinį dolerį laiške Adresas (.)

PUT, MIKM.AISKAS
IKI Athens Street,

SO. BOSTON. MASS.

K Earas uuropoie
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pašauna 

| vyk Hm. tai skaitykite “Naujienas".

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietavlų 

dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų 

prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi-

S6.00. Chicagoje ir Europoje—.
Money OrderJ ar čekj siųskite!

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

9*rtp»ilnlmui Aap^/ų pas/ųsfme

n

I f 1
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Moterims Pasiskaityt i
Montgomery Ward Tarnautojos Džiaugiasi

fij SKYRIŲ TVARKO M. MICHELSONIENĖ.

Valstybe , Kur Vyrai 
Perkasi Sau Moteris

-------------  . . - j
Ar yra šiandien tokia Š..-I Kteri kokia jam patinka, 

lis, kur Įstatymai leistu vy į 'ii tai n.kaltu mergelių kai- 
rui turėti moterų kiek ti i a 'ta aukštesnė; gi našlę 
jam patinka? įaiba divovsuotą moterį gali-|

Taip, yra. Tai Aftikc ima nusipirkti už kelis dole- 
Tunisija, kūną iki šiol vriri. uius.
franeuzai. Per ŠĮ karą Turi Tunisijoj. matote, yra į 
sijoj buvo Įsitvirtinę Hitle-Į • raktikuojami ir divorsai. 
rio naciai su Mussolinio f; . ’čci tų divorsų įstatymai irgi' 
šistais, bet amerikiečiai s * padaryti vyro naudai. Mote

lis negali gauti divorso nuo 
vyr<\ ieigu jis nenori jos pa-

anglais juos išmušė iš tena 
Dabar Tunisiia ali jantų ra: 
koše. Viena amerikietė, km i’eisti. Bet vvras gali nusi
gyveno Tunisijoj ilges: kratyti savo pačios, nelygi 
laiką, sugryžus Ameriko. r.rnt, kaip nudėvėtos drapa- ši nuotrauka parodo Montgomery Vurd firmos tarnautojas Chicagoje. Kadangi ta kom

panija nenorėjo pripažinti unijos, tai valdžia paėmė jos įmonę save kontrolėn ir pravedė 
darbininkų balsavimus, kurios unijos jie nori. Balsavimus laimėjo CIO unija. Moterys 
džiaugiasi laimėjusios kovą- Dabar valdžia vėl sugrąžino tą įmonę kompanijai.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

—----------- . . _ ' š®
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos gero*, visos Įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Ka.znyvia .saku. kad buvo, o moka- 
a Kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
lasięi Nejus butų galėjęs surinkti į 
enas uniias visų veislių gyvūnus, 

iii.ie gyvena išsimėtę pu visą žemės

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių Ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri io.

antuoij? Kaip jis galėjo tuos gyvu- džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuven, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta la 
Sutaisė St. .Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ............................................ .- 25c.

iu- prastoj savo arkoj sutalpinti? 
š kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 

■.ėmę apsemtą ? Kur tas vanduo da- 
ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
•a'.. atsirasti po tvano juodveidžiai 
r kitų versl-ų žmonės? Šitie ir Šim
ai kilų klausimų, i kuriuos negali 
iisiikyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
r aiškiai išdėstyti šitam veikale.

be galo įdomi. Kas žodis—tai 
'aktas; kas sakinys—tai naujas ku- 
lig-j ar-limentas griūva. Mokslaa ir 
įoėslas nuo pradžios iki galo.

Kaina ............................................... 26c.< J* ‘ tS. «■ . » i • , v* ♦LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti piliety t ,« {staty
mai su reikalingais klau imi.s ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka»ia .................................... 25c.

nos. Divorsas jam kainuoja 
tik 1 dolerį ir apie 20 minu
čių laiko. Jis pasako teisė- 

vaizdžiai nušviečia to kra> į jui, kad žmona jo neklauso, j --
to žmonių papročius. Me ginčijasi, arba tingi dirbti, šokių “gudrybių.” Vienos jų 

arba parodė savo veidą ki- vei kia ir apgailestauja jos 
tam vyrui, arba negražiai * likimo, kitos ją ramina. Jos 
juokiasi—ir divorsas gata

paiašė anie tą salį knvg: 
“I Knovv Tunisia.” kuri n
senai išėjo iš spaudos

čia atpasakosim iš tos km 
gos tik tą jos dalį. kuri lieči 
moterų padėtį Tunisijoj.

Taigi prašom pasiklau 
syti.

Iš pirmo žvilgsnio. Tuni
sija išrodo kaip vienų vyru dribusi. nepatraukianti, tai tais” aliejais ir mostimis. 
apgyventas kraštas. Išsky- tas klysta. Arabė yra graži Antakiai sustiprinami juo- 
rus mažas mergaites, kurio metelis. Jos oda yra tamsi, dais suodžiais nuo apruku- 
dar nepribrendusios nešiot', akys tamsios, plaukai juodi.šio puodo; lupos nudažomos 
šydus ant savo veidų, kito ir žvilga, dantys balti, figų- raudonai.
kių moterų Tunisijoj beveik ra liekna, daili. Ji yra judri.! Kai kūnas būna jau nuda- 
nesimato. karštaširdė ir aistringa. Ir ji žytas ir nuspalvuotas, tada

O vis dėlto moterų tena' darbšti moteris, nes jos ver- jaį užmaunamos plačios ke- 
yra. Kai geriau įsižiūri, j - tė visados priklauso nuo to, linės ir užvelkamas platus, 
yra ir gatvėse, tik jos vaikš kokia gabi ii audėja. Mat,, be jokios figūros apsiaustas, 
čioja ne po vieną, bet visuo- pas arabus, kaip ir pas kitus Ant galvos uždedama smaili 
met poromis, kaip vienuolės mahometonus, labai mado- kepurė, aplipdyta visokiais 
ir visuomet uždengtais vei io via kilimai (divonaii.,blizgučiais.
dais. taip kad tik akvs ma- kuriuos audžia moterys. Jei- • .
tytų kur eiti. Jos visada eim gu moteris ar mergina galit Tada atvyksta jos busi - 
apsisupusios baltu ar juodi; gerai tuos kilimus austi, tai vyras ir valdonas. At- 
audeklu. kad nesimatytu nei ji grali uždirbti vyrui daug vjksta jis ne vienas, bet su 
kūno odos, nei figūros. Jo -rinkų, ir todėl už tokią mo-Į dideliu buriu, kuris kai kada 
turi išrodyt kaip baidyklės, teri vyras visados užmoka j susideda is kelių šimtų ara- 
kad nepatrauktu svetimo aukštesnę kainą. bų. Mušdami bubnus. švilp-
vvrnalfipe m ••• x --i - • x 'darni svilpmėmis, dainuo-^inisUa. matete. vra ara-' .2ii- triukšmaudami, jie

vas.
Jei kas mano, kad arabė 

moteris vra apsileidusi, ap-

ją maudo, prausia, šluosto ir

būna. Kaip tik diena pra
švinta, jis jau išeina. Vistiek 
kas jis bebūtų — verslinin
kas, kalvis, audėjas ar gy-

tepa visokiais tepalais. Ran- j vačių žavėtojas — jis kelia 
kas ir kojas nudažo. Delnus si ir išeina iš namų
ir kojų padus ištepa “šven

anksti.
Vakare jis pareina pavalgyt. 
Valgo jis v ienas pats. Paval
gęs, nusiplovęs pirštus ir 
smarkiai kelis kartus atsiru

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS METU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 

Su rašytojos paveiksiu, 126 pusla-
............. .................. 50c.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, ka«l vyrai turėjo pil; 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, jH

^'NIGV CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos

Lietu. VHltČS BYLA DETROITO KATALI- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. ČiaSulaikytos Ellis Islande
Valdžios agentai rado pas 20 paslėptų laiškų.

KŲ SU SOCIALISTAIS. išaiškinta visa jų beęatystūs istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos

Dalijant Detroito lietuvių sočiai is- , S.is> kn>'^ tur^9 P<*-
tams plakatus netoli nuo bažnyčios . klVk-vl.enas. yJ'T3-’’. .te-'as *r
kunigo pakurstyti brostvir.inkai už- launl*c®lt’s> kūne geidžia, kad jų mo- 
puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- ?U,k?v-r;s,. ,r- josios nepa
ilstai iškėlė užpuolikams bylą, kuri Pu J 5°^ kunigų glooą. Paraše 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- fe Joynsend Fox D. D.,, su- 

tPismn r/kor,Uis ir liudininku lavino Ferdinand de Samogitia.sais teismo rekordais ir liudininku
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

bu aD^en^ £Xara' ;i’a !abai pra?ta' Kaj ji ^'atveda ii prie nuotakos du-
Maho^et- SauįT P^ie^S m.ieTo atgal. J vi-

tikvba Tu Šventoji knVo jis eina vnenas. -
Koranas, kaip krikščioni’? Pasįtinka dvi mot

Tenai jį 
moterys—vie

na iš jo šeimynos, kita iš jos 
—ir nuveda ii prie “sosto.” į 
kurį jis išdidžiai atsisėda ir

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

KODĖL Aš NETIKIU
Justicijos Departamento I-sbai įdomi knygutė šituo svarbiu I DIEVĄ? 

gęs, jis pasako savo žmonai, atstovai sulaikė Eliis islande
ar ji pagamino vakarienę (Nevv Yorko uoste) dvi lie- E- Vandervelde, vertė Vardunas. nesumuš joks jėzuitas. Kaina to3
gerai, ar ne. Žmona tada pa- tuvaites. kurios atvyko iš! K*in* ............................. 10c kBygutės .........................  20c*
siima medinį bliudą, nusine- Europos švedų laivu “Grips- MATERIALISTIŠKAS * KURGI VISA TAI NYKSTA?
ša į savo kampą ir išbaigia, holm” kaip karo pabėgėlės. ISTORIJOS SUPRATIMAS. Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
kas liko nUO Vyro. Viena jų vadinasi Ona Deli- Š! knygelė aiškina proletariato fi- jojanti politiskai^oiiomišką klaa-

y, , ninkaitis iJli mpf’i amžiau*; lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas simą aiškina garsui.- Vok; j's so-Po vakarienes jisai išeina i-ieių amžiaus, pasaulyje įvairiausius nuoti- ■
i artimi! Virpamu Inir cnci ° ^lta ----  Heiena DellIlinKai-. kins, Ui perskaityk šitą knygelę.
į artimą .-.arcemą, kui susi- . R 9A ,-nnt’, ..mviuim Kalba ,abai kngva. Knyga prouu- renka kiti vyrai. Jie tenai . .^un. _-t n.etą «mziaj... jant;ems darbininkams neapjui- 
ruko pypkes, išsigeria ir pa- Tal^ l^odo. kad abidvi JOS nuoiama. Kaina, v

pasisamdo profesionalą me- uk viena, mat\t. SOCI*,iZ«0 teorija
lagį kuris pripasakoja jiems įtekėjus uz kaz-kokio Brau-
gj. kuns nnpasakoja jiems ■ „ . . „ x_. .. fakuis parodo, kaip iki šiol keitėsi
v-icolri,i a-J: trini “GripSnOlm atėjo Ne\V draugijos formos, ir kodėl turės btit
visokiu cuiyKų.- Yorkan su karo pabėgėliais pake:stas kaPit‘li*m*s ***"»

Arabo moteris tuo tarpu 15 kovo, o Justicijos Depar- eilės ir STRAIPSNIAI, 
sėdi viena savo būdoj. Aiš- tamento pranešimu, tos*dvi 5ioj knyfroj te!pa 
ku, kad jos gyvenimas nepa- lietuvaitės da ir pereitą są- str®^snix’ ’r
vidėtinas. Ji gali išeiti tik- vaitę sėdėjo sulaikytos Ellis
tai kapinių aplankyti, arba i Islande, 
pirtį nusiprausti, bet ir to ji Jas kaltina

Puikiai ihustruoU. Kaina

AMERIKOS MACOCHAS.

eilė*
tt.
. 25c

. ns*cialderr.okratų teoretikes Ksr! Kauts- 
ky. Kaina .................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gra:;.:.;. spalvuo
tų paveiksiu. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė i. B. S-r» .storius. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. S1.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaaą to* 

knygos neįsileič.iia.Li-bai ja-.?su 
379 puikiais paved., iais, .? tatan- 
čiais įvairins nuo; kr,s nu ■ .- su
tvėrimo pasaulio iki užg;< i’to Kris
taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... i..00

, . .įužleidžiamas šydu. Ir tada
sventrastis Biblija, mote: ;au niebas negali jo pama- 
laiko paniekinto j vietoj. i tyti, išskyrus tik namiškius.

Pagal Koraną, vyras yra į Jos šydas tačiau nėra iauįjį koj įam bus atvesta 
dangaus numylėtas padaras Joks. kokius musiskes mote- • nup-;rktob. bet dar nema- 
o moteris jam duota tik kaip j mėgsta nešioti kaip pa- :vta žmor
koks žaislas. Mokvklos ii į puosalą. Ne, tai ne ta ro-

__ ______ norėjUS ivežri Arba kaip Romos katalikų kunigas
negali padaryti negavusi paslėptų laiškų. Pas vienų jų YiSS»ilSS5

muitinės valdininkai rado Knygelė su fotografiškais atvan-
po pamušalu Įsiūtų audeklo daja' Kaina .......................
sklypelių, ant kurių buvo DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
kaž ko prirašyta. Muitinės GERT IR VALGYT?
valdininkai davė apie tai Ži- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

pirma leidimo iš vyro. Ir ga
vusi leidimą ji negali eiti 
viena; ją turi lydėti uošvė 
ar kita kokia senė.

apšvieta, tai tik vyrui reika- 
Ihįigi dalykai. Skaitymas ir

žmona. Yisą laiką ji bū
na kažin kur paslėpta. Da

mantiska \ualė. kurią vėją- fcar mCĮervs atveda ją prie 
JIS Švelniai nf^’zdpn^ amp ▼ *plazdena apie Vyro SOsto. Jos žingsniuoja

rašymas moteriškei nereika- oaitveides galvą. Tai siurks- iš ]ėto. paiengva. Jos muša 
lingas, nės tai nepadaro jos | tus vilnoms maisas. kuns (je]nais jr rėkauja vi-
“nei gražesne, nei savo vy-juzdengra visą moteries gro- balsais. Nuotakos
rili ištikimesne.” Taip sako 
Mahometo šventraštis.

Santuokos Įstatymai pa 
rašyti vien tik vyro naudai. 
Koranas sako, kad vyras 
gali turėti 4 pačias o sugu
lovių gali turėti kiek tik 
nori.

zį. Neuzsimovus jo ant gal- vejf]0 nesimato. Jis uždeng
tos, 11 neprivalo įskelti nei tas įyjja uždanga, kuri kabo 
kojos į gatvę. nuo jos srnaįiiOs kepurės iki

Susilaukusi 12-14 metų žemės. Moterys pastato ją 
amžiaus, ji gali jau tekėti. prje vyro “sosto” ir nuima 
Jos tėvai suranda pirkėją, žalią uždangą. Pirmu kariu

Vienintelis jai džiaugsmas 
būna tik tada, kai ji tampa 
nėščia. Nes turėti vaikų, tai 
svarbiausia arabės moteries 
pareiga. Jeigu ji vaiku netu
ri. vyras lengvai gali jos nu
sikratyti.

Taigi liūdnas yra moteries 
likimas Tunisijoj.

mą Justicijos Departamen- ^PėTio be valgio
tui, kurio a<renfai isegzami- Žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
ną vn Pp-ininkaičin aUi ^<^a dagiau spėkų, kitas ma-R3vO vlS<į LyCiininh.d*ClJ ettJsi ziau ? Delko žmogui reikia cukraus,

padaro sutartį ir tada prasi- jįs pamato jos veidą. Jis sė 
cieda vestuvės. Ji jau par- (ij valandėlę ir žiuri i ją. ne- 

Gal naklausite, kodėl te-. duota vyrui, kurio niekad parodydamas jokios veido 
nai kelios moterys eina už nematė. Ji pamato jį tiktai išraiškos. Padaliau jisai nu- 

vedvbų vakarą. ]jpa nuo aukštos savo sėdv-
Šitom apeigom ji yra ruo- nės ir priima ja kaip savo 

šiama ištisą sąvaitę. Iš visos žmoną.
apylinkės susirenka senos Tuo pasibaigia vedvbu 

tas gali nusipirkti arabės, kurios mokina ją vi- apeigos ir jis pasiima ją pir
mai nakčiai.

vieno vyro:
Dalykas via toks. kad mo

terys tenai vra perkamos at
viroj rinkoj. Ir kas tik turi 
pinigų.

Netikri Pavasariai
Šalin, pavasariai kaukėti, 
netirpsta nuo tokių ledai 
ir sėjos relaukim pradėti, 
l;ol kaukėms jų dengti veidai!

Velniop, kurortai ir jų tylos.
šalčiai, kad net kailiniai brašk
ir skaudžios jų lupos, lyg ylos.
mums kiminas ašaras trešk!

Jie tikin, kad šviečia mums saulė, 
kad oras malonus, gražus, 
kad kalta čia musų makaulė, 
kad Dievas galingas, teisus...

šalin pavasariai kaukėti!
tirpdysim mes patys ledus;
pradės mums saulvtė tekėti,
suarsim, apsėsim laukus!

J. Motekaitis.

Kas darosi toliau, mums 
čia nėra reikalo pasakoti. 
Tiesą pasakius, mes ir neži
nom. kas būna toliau, nes tai 
“šventa paslaptis” arabo pa
stogėj. Galima pasakyti tik 
tiek. kad laimės jauna arabė 
neranda ištekėjusi už vyro, 
ypač jeigu jis jau turi kokias 
tris moteris vedęs pirma jos. 
O ieigu ii yra niirnutinė. tai 
"•ai bus da sunkiau, kuomet 
jis nusipirks sau daugiau 
r ačiū. Jos gal bus jaunesnė, 
; ražesnės, šviežesnės...

Laisvės ji irgi neranda iš
tekėjusi. Pirma ją laikė ne- 
’aisvėi vienas tėvas, o dabar 
i v- ir uošvė. Vyras nu- 
s'r *o r.amu tvaiką, nuperka 
maistą ir dagi pasako, kaip 
tu i būt padarytas valgis.

Tiesa, namie jis daug n< -

KAREIVIŲ MARŠAS.
Ei, pirmyn, jus kareivėliai.
Ei, pirmyn. ;ųs dobilėliai! 
Pirmyn tėviškės sargai;
Žvengia juodbėriai žirgai.

Pirmyn ženkim ir maršuokim. 
Brangią tėviškę vaduokim.
Karo frontan greitai stokim. 
Priešui smūgį aštrų duokim!

Sudiev, sese ir merguže.
Mes išjojam Į karužę—
Ginti garbę ir tėvynę.
Kurią priešai yri pamynę.
Oi. neverk, s- na močiute, Neliudėkie s( įgalvele.Už liuosybę kraują liesim. Priešą žiauru nugalėsimi
Ir išauš mums naujas rytas, I^aime. džiaugsmu apkaišytas; Bus smagi ir linksma diena.Kai priešų neliks nei vieno!

K- Kinderis.

Vienas laiškas buvęs paslėp- Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15e 
tas veidrodėly, kitas buvęs- 
siūlais apvyniotas ant špū
lės, trečias paslėptas į čeve-' 
ryko užkulnį, ir tt.

Delininkaitės aiškinasi ne
turėjusios jokiu blogų tiks
lų ; visi tie laiškai esą priva
taus pobūdžio. Jie buvę pa-! 
slėpti tik dėl to. kad r.: pasi 
mestų. Bet valdžios agentai 
mano. kad juose gali būti; 
kokių informacini priešo! 
agentams Amerikoje, todėl; 
jie stropiai šį dalyką tyri
nėja.

Tuo tarpu abidvi lietuvai
tės yra sulaikytos pasire
miant įstatymu, kuris drau
džia turėti reikalu su priešu 
(Trading with the Enemy 
Act).

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

žEMfiLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Parašė

M. METELIONIS.

T

ANGLIES RŪGŠTIS 
GESINA UGNĮ.

Jeigu į orą įleisti 3 nuo
šimčius anglies rūgšties 
(carbonic acid). tai ugnis 
tuojau užges. Tokia propor
cija ir gyvybę numarina.

ŽMOGAUS KŪNO 
ŠILIMA.

Sveiko žmogaus kūno šili 
ma būna tarp 98 ir 99 laips
nių. Kuomet ji pakĮla virš 
100 laipsnių, tai žmogus jau 
nesveikas; prie 103 laipsnių 
žmogus jau sunkiai serga, 
apie 104—105 laipsnius jo 
gyvybė jau pavojuje.

Jeigu ašaros tau rieda.
Jei širdis nubudus n! ika—(
Paklausyk kaip paukščiai

gieda.
Pažiūrėk, kain saulė teka!

Didžiausia garbė ne tame. kad 
nekuomet nesuklupome, bet ta
me, kad suklupę mokėjom vėl atsikelti. Confucius.

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

Kaina 25 centai.

vi«” Knygyną.

Adresas: "KELEIVIS" 
636 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir paa 
A. M. METELION1 

7747 Navy Aveaa%
Detroit. Mirk.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Lot mokslas Roja 
visai atmeta. Mok-b.s mano, ka’ 
žmonijos lopšinė buvo ši.'.jrėje. Ir ši 
knyga parodo, • kodėl taip manoma, 
laibai įdomus ir par. kinr.r.tis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas nurodo, kaip r.uo 
1905 metų revoliucinės gielj-.os spė
kos vedė kovą su ear- vc.’d a ir kaio 
tuo pačiu laiku kunig'.i tą vaidfią rė
mė ir gynė; sėip pa- u, voimeija 
paėmė virbi, keip I.i-tuva os rx- 
liuosuota iš po caro valdžia* ir kaip ji 
buvo apskelbta repufciiiia. Pridėtas 
didelis sp;l\uotr :r.apis ;«.rodo 
atsteigtos neprisiau or >s Lietuvos 
rubežius ir kaip >aLs yra padalyta į 
apskričius. Tai yr- vienatinį knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkai? ir tt. Arą tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą ;š lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.0(1

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

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsu? Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ....................... 25c.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų rr.onolo-

Sir deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškos, revoliucionieriškos, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

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

oisitikintis Vyras: (2, Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jo«e nuro
doma kaip žmonos paikai tiki j vi«o- 
kius prietarus, boTtu« ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ju val
kams. Kas yra arba tikisi kaca nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitą knygutę. Kaina 10c. 

‘TCeleivis/’ 636 Broadw«y,
South Boston, Mas*.
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We1!es Prieš Churchill
Buvęs valyt'.'),, 

liaus padėjėjas

daugiau erdvės, nors pats 
turi aprėpęs net šeštą dalį 
žemės rutulio. Jei nebus or
ganizacijos, kuri saugotų 
pasaulio taiką ir tautų lais
vę. tai įsigalės smurtas, ku
ris prives prie naujo karo.

sekreto- pat svarbus. Jis parodus,
Sumner kad Anglijos vyriausybė no- 

Welles šionis dienomis vėl ri tęsti “senos dalybos’’ poli 
pasisakė o .1 zvr.gajos užsie- tiką pirklyboje. Churchill 
nio politiko/. Kaip buvęs pasakė, kad nei Atlanto: Anglų konservatizmas ir 
diplomatas, J, ku ba atsar- čarteris ir nei “iend-lease“ iusų raudonasis įmpenaliz- 
giai, bet io aigumentai yra susitarimai neliečia angių roas, tai (hĮ dvynukai, kurie 
stiprus. Webes nedaro spė- vestos “preference” sutar- tik savęs žiun, savas užgai- 
iiojimų; lis nekritikuoja čių politikos. į tenkina Demokratijos
Angliju, ka i; tokia. Jum ru- “Piefeience.“ tai lengva- sauninkai tuies įtempti vi- 
pi kitas dalykas—anglų vv- ta, kuri suteikiama anglą jėgas, kad toms užma- 
riausybės noiitika dėl poka= dominijoms ir šiaip “gėrės-' cioms butų padarytas galas.

niam kaimynui.“ Tos leng
vatos reiškia sumažinta mū

rinio pasaulio. Manau, ka4.
musų skaitytojams bus įdo- ,
mu susipažinti su Wel!es tą.
pažiūromis. Bet jei vieniems yra leng-

Balandžio 19 d. Churchill vatų, tai kitiems turi bu. 
kalbėjo parlamente, kur bo- apsunkinimų, didesni mui-
vo iškeltas klausimas apie tai. O jei palieka apsunki’}’ 
alijantų kur . tikslus. Kaip nnai, tai po šio karo turėsim 
žinia, tuo klausimu nei Ang- tokią padėtį: anglai savo 
lija, nei kitos valstybės ne- imperiją bus apstatę muitų į 

turi aiškaus atsake mo.
Parlamentui duotas Cbui

K. V.

Lazda Turi 
Du Galu

chillo atsakymas ir šį kartą 
buvo miglotas. Jis pasakė:

“Jungtinių Tautų nariai 
kurių yra 34, nuolat apsikei 
čia nuomonėmis dėl pokari 
niu problemų...’’

Kongi eso Rūmuose ir
sienomis. O ka dadangi iiJ^au<,oie bLuv0 Wl? dtd*1‘s 

.. ų darys ir kitos valstybes. RlK>sevelus jsak6 karinome-
Jei taip—bus ta pati anar
chija. kuri pagimdė šį kara 
Ji ruoš dirvą naujam karui

nei užimti Montgomery 
Ward kompanijos Įmonę 
Chicagoje. Tūli senatoriai ir 
kongresmanai pradėjo rėk
ti, kad prezidentas neturė
jęs teisės to daryti, ir pradė
jo reikalauti, kad šitas daly
kas butų nuodugniai ištir-

Welles duoda suprasti, 
kad tokia politika yra pavo- 

x , jinga. Kalbėdamas apie At-
Reis.ja, ?«j> jnoo.emo.- da jan(-o čarterį, jis daro vieną 

neisspręstos. teoera <ksku- foudinsrą. pastabą. Girdi, — 
s!n.$? staf!;^'-- J ats Chur- Churchill stoja už išlaikymą tas.
chill tatai pripažino, šaky- principų, kurie paskelbti! Spauda taipgi ėmė rėkti, 

Atlanto Čarteryje. Bet kodėl; kad prezidento žingsnis bu- 
jis užtyli vieną sakinį, kuris i vęs ‘‘neteisėtas,’’ nes Mont- 

‘gomery Ward kompanija 
nėia surišta su karo pastan
gomis.

Žinoma, visą šitą triukš
mą kėlė politiniai preziden-

viišininkas neklauso. Darbi-t 
ninkai rengiasi streikuoti. 
Kas liko valdžiai daryti? Ai 
laukti koi TS.OOo žmonių 
mes darbą, kcl užsidarys 
640 krautuvių su visokiais 
gaminiais, kurie reikalingi 
kaio pastangoms?

Valdžiai liko tik viena iš
eitis: paimti Montgomery 
Ward įmonę savo kontro-, 
lėn, kad išvengti streiko, ir 
prezidentas taip padarė. 
Įmonė buvo paimta valdžios 
žinion. Ji sugrąžinta tik pu 
to, kai buvo pravesti baisa 
vimai ir kada didžiuma dai 
bininkų pasisakė, kad juos 
turi atstovauti CIO unija.

Suprantama, valdžia ne
būtų to padariusi, jeigu Roo 
se velto vietoje sėdėtų Hoo 
veiis ar kitas kietakaktis. 
Tai dar sykį parodo, kaip 
svarbu darbininkams turėt: 
prie valstybės vairo pažan- 
gią administraciią. Net ko
munistai pradėjo jau šitą 
tiesą suprasti ir pono Roose 
velto jau nebekolioja “Wall 
Streeto bernu. Sk St.

Nelaisvėn Paimti Japonai
No. 20. Gegužės 17 d., 1«44 m.
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Šitie nuogi sutvėrimai, tai Japonijos kareiviai, kuriuos amerikiečiai 

ištisais šimtais Pacifiko salo.-e.

dabar ima nelaisvėn

damas: nėra vilties, kad 
greitoje ateityje bus galima 
duoti “sutartą pareiškimą.’’ 

AVelles todėl sako: įdėtas čarterio ketvirtame 
„„ ., .... skyriuje? Tas sakinys yra
Ka.oant aiškiau, negu toks; ...“prideramai atsi- 

norėjo kaioėti premjeras, žvelgiant į ju esamas obli- 
tai reiškia, kad tokiais svar- gacijas...”
biais klausimais, kaip busi- yo sakinio autorius bu
rnoji tarptautinė orgamza- vęs Churchill, ir tas sakinys!

to priešai.
Bet ne prezidentas čia 

įspraustas anglų “senos da-į kaltas. Čia kalti kaip tik tie 
galėta v cruetija ir kaip nu- ivbos” politikai apsaugoti, rėksniai, kurie atakuoja pre- 
statyti Europos valstybių * Welles mano. kad tokia zidentą. Visų pirma kalti

cija. arba kas daryti su nu-

tvmas buvo taikomas prieit—Sovietų Rusija, Anglija ii kad toks jo (Churchillo) 
Jungtinės ’. aisti jos. ’ . pareiškimas sustiprins, aukš-

V eiles mano, kad tai ga- tų muitų šalininkus musu 
Ii nuvesti prie rimtų painia-;šalyje” — sako Welles. 
vų. . Kas bus. jei Vokietija Tokia yra Welles pažiūra, 
pasiduos greičiau, negu ma- Visi pripažins kad ii teisin- 
noma? . i . . |£a. Pokarinė taika ir jos iš-

Busią taip, kad “rimties laikymas vra vienas svar- 
valand ū’ išmušus. alijantai blausių klausimų. Nes jei po 
neturės jokio aiškaus plano, šio karo bus tokia pat anar- 
f) neturint plano, galima chija. kokia buvo užsibai- 
laukti tik anarchijos. gus pirmam karui, tai gero-

. Tai viena, bet tai da ne vės tikrai nebus. Niekam 
viekas. Balandžio 22 dieną juk nėra paslaptis, kad 
Churchill davė parlamentui Jungtinės Tautos turi vieną 
kitą pareiškimą. V.'elles ma- narį su labai dideliais apeti- 
nymu, tas pareiškimas taip tais. Ir čia ir ten jis nori

Skaitytojų Balsai.
Prisiunčiu Maikio tėvui 

ant batų; tegul jis aplanko 
kiekvieną lietuvišką pasto
gę, nes “Keleivis” visiems . ,
patinka ir visi myli jį skaitv- f?? Bden praneša, kad Ang- 
ti. Skaitydamas “Keleivi” įj®
randi daug dalykų, kurių ki- paskolą ir duosianti
tuose laikraščiuose nėra. čia ^in-’
randi ir visokių patarimų, AMFRiktnę PAmiA< fii pamokinimų ir šiaip įdomiu ^ERIKOS R^IJASi EU- 

' pasiskaitymu. Už tai kas; KOPOS GYVENTOJAMS. 
“Keleivi” paskaito, tas jau i Amerikiečiai įsteigė Lon- 
nenori su juo skiltis. Aš pats done radijo stotb iš kurios 
skaitau ji per daugelį metu kasdien kalba įvairiomis 
ir ketinu skaityti kol gyvas: kalbomis į Europos gyven- 
busiu. E. P. M. :

____ WiS ANGLAI TURĖS KA-
Aš pastebėjau, kad dau- RIAUTI SU JAPONAIS, 

i gelis skaitytojų siunčia pini- Anglijos karo garny!

ANGLAI DUODA KINI- , 
JAI DIDELĘ PASKOLĄ.

Užsienio reikalų ministe-
Iš Plataus Pasaulio

MEKSIKA. įgali dirbti jokio darbo, tuo-
Duos 2.500 lakūnų.—Mek išvažiuotų iš miesto į

sikos parlamento atstovas 1 kaimus. ___
Carlos Medraza sako, kad:
Meksika neužilgo nusiusian
ti Europon 2.500 savo lakū
nų Vokietijai bombarduoti.

LIETUVA.
Mobilizuoja apsigynimą.

—PAT praneša, kad Lietu
vos direktorijato preziden- 

1 tas gen. Kubiliūnas paskel
bęs “apsigynimo bataljonų” 
mobilizaciją. Esą šaukiami

BERLYNAS.
Alijantų okupacija.—Pe-

uitą sąvaitę Londone susi- į . karininkai gį.
linko Anglijos dominijų . 1919
riT-iSta°kld per šį’kara visi kareiviai. gimę tarp 

_ noj nutaita, kad per s; karą 191g ir 1924 metų Tie „ap
mas pnesifeVi“ P11“' *<uu gamybos 5apnkpk°a ^uvo2 padaryta bataljonai” ginsią

streikus, kuriais trukdoma | Maiklo tėvui tai ant taba- ministeris Lyttelton įspėjo ’ . •• kara Um ka,la Lietuvą nuo bolševikų,
karoreikmenųgamyba. Pre- ,kO’_tai ant^padnackų-, Ašgi savo žmones, kad jie nesiti- .irmįįa furi eiti tie- ANGLIJA.

Algos kila. — Anglijos 
sostinę. i geižkeiiečiai, kurių yra apiekė jį pasirašyti, bet Kongre 

so reakcininkai pravedė ji
kada nors galės savo tėvą riauti Pacifiko vandenyne, 
nuo prietarų atkalbint. Jau iki nebus sumušta Japonija.

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus i 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pass.11'1 »‘ėjc 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybe. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRILS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kcr’irų Sr 
minarijoje dėstydamas fundamentalinę tei^ogija, aiškino kotių 
e ana valstybėje administracijos formų. Aiškindamas ta- r >r 
mas. jis pr. 'avė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis forn o nis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ių darbai 
SMn iLS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai m.
Filipin,, revoliucija ir ęriežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos barnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas b-U.nyUas. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
rai- kimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reiualauja Dievo 
bažnyčioj“. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt t« 
knygų, nes joje -'as dane reikalingų dalykų ir geriausiai g.alėe 
sasipaž’nt -u vis* katalikiškos bažnyčios praeitimi.

Midi VIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį sr kitokį su
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinirv ; pb-čios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato, spauda
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm «»

gos vardas, KAINA
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.23.

išnaujo. taip kad jis įsiga- daug ko senis nuo vaiko is- 
liojo prieš prezidento valia. m°ko, bet nuo burtų vis dar 

‘ nepasiliuosuoja.
Taigi prezidentui dabai m. Dulka,

niekas neliko, kaip tik tą Norwood, Mass.
įstatymą pildyt. Ir jis jį pi!---------------
do. Kai angliakasiai sustrei- Gerbiamoji “Kei” Redak- 
kavo ir negalėjo su kompa- cija! Pasibaigus mano pil
nijomis susitaikyt, preziden- metinei prenumeratai, vėl 
tas įsakė kariuomenei užim- siunčiu pusei metų užmokes
ti kasyklas. tį. Esu jau senas žmogus, 72

O kai vėliau “sustreika- metų. ir žinau kad neužilgo 
vo” Montgomery Ward reikės mirti, bet su “Kelei- 
kompanijos viršinipkas, Se- yiųp skirtis negaliu, nes skai- 
well Lee A^ery, prežSdentas iydamas jį *per 28 metus la- 
liepė kariuomenei užimti jo bai pamėgau. Tai geriausia 
įstaigą. Jis nenorėjo kariuo- darbo žmonių laikraštis. Ge
nienei pasiduoti, todėl ka- riausios “Keleiviui” kloties! 
reiviai jį nešte iš ofiso išne- P. Adomaitis,
šė ir patupdė ant šaligatvio. Boylston. Mass.

Kuomet prezidentas taikė # ;
Smitho-Connolly aktą prieš Gerbiama “Keleivio” Ad- 
streikuojančius darbininkus, ministracija!
tai buvo “geraibet kuo- Šiuomi pasiunčiu $3.00 
met antrą tos lazdos galą čekį už “Keleivio“ prenume- 
prezidentas pavartojo prieš ratą; teiksitės atleisti, kad 
kapitalistą, tai kilo didžiau- truputi suvėlavau. “Kelei- 
sis triukšmas! Visi protestai v^” mums patinka, nes 
paremti tuo. kad Montgo- apart Įvairių žinių jame ran- 
mery Ward kompanija ne- ^rne dar daug įdomių ir 
turinti nieko bendra su karo įvairių dalykų pasiskaityti, 
pramone, o Smitho-Connol- “Keleivį” dar daugiau pa- 
ly aktas esą taikomas vien Įvairino ir St. Strazdo prisi- 
tiktai karo industrijai. dėjimas, nes jis gerai paakė-

_ x ,r . įa ir lietuvius >uskelius-ko-
i p3tl .M°ntg°mery ’munistus, iš ko gauname 

\Vard kompanija, reikalau- ?ardžiai pasijuOkti. Linkė
dama savo bizniui gaminių. darna “Keleiviui” geriausiu 
visados sakydavo, kad jos pasekmiu
biznis yra tampriai surištas H Pasiiieku PU pagarba, 
su karo pastangomis. Ji vi
sada reikalaudavo sau pir
menybės — “priority.”

Ji turi 9 didelius sandė
lius, 640 krautuvių ir samdo 
78,000 darbininkų. Jos me-

--------  400,000, pareikalavo po
VILNIUS. $2.40 į sąvaitę daugiau al-

Išveža vaiku*. — Vilniaus gos. Tiek negavo, bet po $1Laikraštis yra. geriausia 
dovana, kurios jūsų draugas burmistras Dabulevičius pa- į sąvaitę kompanijos sutiko 
negalės užmiršti. Užrašyki- skelbė patvarkymą, kad visi pakelti. Tai reikš apie $20,- 
te jam “Keleivį.” vaikai ir asmenys, kurie ne- 000,000 per metus.

TEISINGAS PATARĖJAS
^eisiagas Patarėjas” aiškina dadgi* 

kalas. 13et jis taip pat nušviečia 6? iiauffy 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

ir sveikatos rei- 
įlykų. Jis pasako

fcny

Gahma gaut pas autorių, 
REV. M. VALADKA. R.

tekančiu adresu. 
D. 2, DALTON !‘A

Taipgi galima gaut t« knygų nnordyta kaina ir

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

Marcelė Janulienė.
Irvington, N. J.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia hučkia?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” knria seniau naudojosi kunipai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubin's žiedas? Raita 
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai- 
doa?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
▼esti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepakako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svai b’i*, nes nuo jo priklauso 
gyvenamo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tą atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausiu kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir ‘Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausiaus "Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
nesH

taip reikia au-

74 LIGONIAI UŽNUODY
TI SUGEDUSIU PIENU.

Vienoj New orko ligoni- 
tinė biznio apyvarta viršija nėj buvo užnuodyti prezer- 
$600,00,000. Ir valdžia visa- vuotu pienu 74 ligoniai. Pie- 
da leisdavo jai pirktis reika- nas sugedęs War Food Ad- 
lingų medžiagų “priority” ministracijos sandėliuose ir 
teisėmis. dabar šita administracija

Ir štai. staiga tos kompa- siuntinėjanti ji labdarin- 
nijos viršininkas užsimojo goms įstaigoms. Šita admi- 
išvyti uniją iš savo įmonės, nistracija prisiuntė daug ke- 
Unija padavė skundą War nuoto pieno ir Massachu- 
Labor Boardui. šis įsakė setts valstijom ^veikatingu- 
kompanijai tartis su darbi- mo organai čia jį tyrinėja, 
ninku unija. Kompanijos ar nebus tik ir sugedęs. (

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso ‘‘Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “bexuai Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina <1.60 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėjų.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS CENTRO POSĖDIS

NETOLI BOSTONO NU
SKENDO AMUNICIJOS 

LAIVAS.
Nelaimėj žuvo 17 žmonių.
Juroje netoli Bostono Įvy

ko didelė nelaimė. Laive, iš

Nutarė skelbti raportą iš sa
vo veiklos ir koope-uoti su 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Pereitą sekmadieni gra
žiame \Yoicesterio lietuvių! kurio buvo mėtoma jau neti- 
‘•Bungalow” paviljone ivv- į kusi amunicija. Įvyko baisi 
kc L ietūvai Remti Draugijos i ekspliozija. Vienas po kito 
centro posėdis, o vakarop > sprogo didieji šoviniai ir su
loje pat vietoje buvo išva-: draskė laivą. Į 35 minutes 
žiavimas-piknikas. ■ jis nugarmėjo i juros dugną.

Eidamas pereito metinio kartu nusinešdamas 17 žmo- 
suvažiavimo tarimu LRD: nių.
centras nutarė paskclb- Laimė dar. kad ekspliozi- 
ti visuomenės žiniai savo jos metu netoli buvo mete- 
veiklos raportą. Rapoitas orologijos departamento 
bus išsiuntinėtas organiza- laivelis, kuris išgelbėjo 13 
cijcms. kurios priklauso Į žmonių, da pajėgusių laiky- i 
Lietuvai Remti Draugiją, tis ant vandens. Kone visi 
taipgi paskelbtas spaudoje, jie buvo sužeisti.
Be to, šiame posėdyje buvo Kol laivas da laikėsi ant 
svarstomas klausimas dėl
glaudesnio kooperavimo su!
Amerikos Lietuviu Taryba.
Prieita išvados, kad toks ko- 
operavimas yra būtinas ir 
musu draugija kooperuos 
l.ur tik bus galimybės tai da
ryti.

LRD centras paskyrė sa
ve atstovybę Į Mass. valsti
jos lietuvių konferenciją, 
kuri Įvyks Bostone. Tai d pat 
nutarta birželio mėnesi su
ruošti pikniką, kurio pelnas 
eis Lietuvos žmonių šelpi
mui.

Posėdis užbaigtas gražioj 
nuotaikoj. Draugijos išva
žiavimas irgi tenka skaityti 
gerai pavykusiu. Rep.

vandens, negalėta prie jei 
prisiartinti, nes i visas pu- 
ses lėkė geležies bei medžio 
skeveldros.

Didžiuma žuvusių Įgulos 
dnonių buvo pietinių valsti-

FAMOUS SEEDLESS HOP FLAVOR
NARF AGAMSETT BR£W1NG CO.. CRANSTON. R

Lietuvai Remti Draugijos 
2-ro skyriaus susirinkimas.: 
Pereito ketvirtadienio \ a-

jų gyventojai — jurininkai Į:ar3 Sandaros svetaine; 2 

r civiliai Įvyko Lietuvai Remti Dra’.z-
Antro Skvriaus sr- -_________ gijos Antro Skyriaus susi

“I An an American” diena, rinkimas. Narių susirinko 
nemažai._______bet galėjo būti

Prezidentas yra paskyręs daugiau, 
gegužės 21 dieną naujiems Draugijos skyrius išrinko 
įos šalies piliečiams pa- penkis delegatus i Massi- 

?erbti. Ji pavadinta “I am chusetts lietuvių drauriri 
an American diena. Cam- konferencija, šaukiama Lie- 
bridge’aus mokyklų ameri- tuvos Steigiamoje Seimo '.r 
tonizacijos direktorė p. Ro- lietuviu spaudos atgavi:., o 
•e M. Rondeau prašo mus sukaktims minėti. . 
oran esti lietuviams, kad se-: Be t0? nutarta rudens me
nanti sekmadieni tenai via

Gal riidarys kai kurios 
ligoninės.

Grąžino moters pinigus. Žydų restorane sukėlė riau
šes prieš žydus.

Fall River streikininkai ne
gauna nedarbo pašalpų.

FalI River medvilnės dirb
tuvėse pereitą žiemą buvo 
kilęs streikas. Sustreikavo 
vadinamieji “darbo aristo
kratai.” amatninkai. Jų bu 
vo apie 1.000 žmonių, bet 
dėl ju streiko negalėjo dirb
ti virš 4,000 kitų darbinin
ku. įstatymai sako. kad ne
tekęs darbo gali gaut tam 
tikrą pašalpą, bet...

Tos pašalpos darbininkai 
negauna. Valstijos bedarbių 
fendo viršininkai nuspren
dė. kad streikan išėję darbi
ninkai neturi teisės Į pašal
pą. Toks sprendimas pada
lytas ryšium su amatninkų 
streiku, bet kuo nusikalto 
tie virš 4.000 kitų darbinin
kų? Jie streiko neskelbė, o 
dirbti negalėjo tik dėl to, 
kad amatninkai streikavo.

Galimas daiktas, kad ši 
ginčą teks spręsti teismui. 
Tuo įupinsis audėjų unija.

tu suruošti pramogą, kuri s

n.;. 
Mass. . 
užsitk 
nių, r.
•ų ir.

V XVI V.
du r.ė'.- 
gonius

Ligi. 
visuor.
AxOi*iu. >'•
gaus, 
tis, ka 
teks ka 
daryti.

zito pavojaus, 
sett

z i

Bostono vežikai yra kalti- 
kad narni dėl suktybių ir netgi

Susitucke Jonas Gudliaus- 
kas ir Agota Karpavičienč.

Pereito nedeldienio vaka- is

•aukiamas naujų piliečių pelnas eis Lietuvos zmor.r 
nitingas. Jis Įvyks 3 valan- šelpimui, 
lą poniet Rindge Techni- Susirinkimas ėjo gražio je Į 
•ai Sehool auditorijoj, ant nuotaikoje. Re->
3ro2d\vay. netoli nuo Pub-_________

Librarv. Lietuviai prašo-ic
T.i nueiti ir Savo draugus “iii- * 
dvėsti.

250,000 svarų žuvies su
versta Į jurą.

Pereitą sąvaitę Bostono
Ka padarė viena išdykusi New Bedfordo pajūryje ž"- 

merga. vėdros turėjo tikrą “bank?-
„ . , . , x , . . tą,” nes Į jurą buvo suverria
Bnghcone bu\o toks a5s!'; 250.000 svarų žuvies. Suvcr- 

ikimas. Jauna lenkaite, reįkė jo dėl to, kad B - 
anda Adamovncz, užlipo ?tono ir Nev; Bedfordo se 

mt tėvo krautuvės stogo ir dytuvuose jau nėra viert .
pradėjo saukti, kad jinai ge šaldytuvų palaikyta ••

ga-Uę‘ ‘-ubego apie vjs pradėjo gesti ir
>00 žmonių, atvyko policija ■ j jura
r negalėjo jos nuprašyti. ge žuvu rinkai stol 
rada stveriasi gudrybes: :r darbininkų. Dažnai žuv - 
penas pohcistas eme su ja grencĮa jr dėl to. kad nespč 
lebatuoti. o kitas, mergšei -;ama jas nuvalvti ir 
nematant, užlipo ant stogo gU(lėt į šaldytuos 
>.r ją pasigavo.

Šito šumo priežastis buvu

; ..

, ... . ,. . p. x x ~ , Agota Karpavičienčtt> valstijoj gali užpuolimų. Bet ne visi tokie. - rą Dorchesteryje keli chuii- Dorche^erio ir Tonas Gnd-

visa eilė ligom- štai vežikas Sheridan. Jo ganai sukėlė riaušes prieš __ , __ ... - .
ringą netik gydyto-; automobilyje viena moteriš- žydus. I:
;ių, bet stinga ir ki- kė buvo ' palikus “pocket- torane. ant Biue Hill avenue. 

autojų. Tuo bu- booką” su $113. Vežikas jai Kaip sako restorano savi- 
mvbės visus Ii- tą piniginę sugrąžino ir atsi- ninkas Lazarov, buvę taip:

sakė priimti jam siūlomų 10 du pusberniai užsisakė va- 
iu vedėjai pra«o d°leriu radybų. karionę ir išeidami pasiėmė
ės pagalbos, sava-L t . ---- Z---- T“ .. .. . i nuo stalo cukrinę. Vėliau
ui i- savanoriu ne- pataria apsirūpinti aliejiniu jiedu sugryzo ir atsivedė da 

kuru. du sėbru su savim; pradėjo
Kainų administracija Bos- jieškoti priekabiu ir svaidvt 

tono ir apylinkių gyventojus Įžeidimus Į žydus. Pagaliau 
ragina apsirūpinti aliejiniu jįe išsiėmė pavogtąją cukri- 
kuru. Taip darydami jie už- nę jr paleido Į padavėją, 
tikrins sau reikiamas kuro Cukrinė pralėkė pro jo gal- 
atsargas. o sandėliai jau iš Vą jr pataikė i lentvna, su- 
anksto bus aprūpinti busi- daužydama keliatą bonkų ir 
momis atsargomis. . stiklinių indų su prezervais.

-------------- .Tada žydai puolė chuliga-
Tarp Ashmonto ir Sha\v- nūs ir restorane prasidėjo 

muto stočių pereitą nedėl- baisios muštynės. Pašaukta

z am;
alin 
tarnauti.

darys tokia padė- 
noroms-nenorom: 

urias ligonines už

L’žsirr r.ė naujos žmonos, 
gaus rr.irtj ar kalėjimą
Worc.-zeryje dirbo tūlas 

-Jesse C ipbell iš Georgia
' u si? Jis vedęs žmogus

sv’nana apsivesti su kita. 
jis prigirdė savo 

moną r manė. kad viskas 
' • s g( i. Policija tačiau 
f mė . '.aušinėti ir Camp
bell prisžpažJio.

Dabai- jis suimtas ir lau
kia mirtis ar kalėjimo 
gyvos galvos.

IKi

ganai suKeie riaušes pilvo -- , ,
s. Ir tai iwko žydu res- 1,au5.kas sukure nau«

mynmi žydint Jiedviejų 
vestuvės Įvyko pereitą suba- 
tą. Linkiu jiedviems laimin
gos ateities. Svečias.

dieni buvo išdegę Elevated į policija chuliganus suėmė.
traukinių elektriški laidai---------------------—------------
ir tūlam laikui turėjo sustoti! INSURANCE.
visi traukiniai.

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Apsidrausk dabar. Rytoj gali 

būt pervėlu. Susirgus ar susižei- i 

dus mokama §25.00 per sąvaitę f 

ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik 

§12 per metus.

TeL TEObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniai*; 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBR1DGE. MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seyjnour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akię, Viduriu LIk 
Ausų, Nosies ir Gerklė*.

Vartoja vėliausios konstrakeij 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko Akinio*. 
VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-6

634. BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

Bostone pradėjo siausti 
mušeikos.

Bostone ima pasireikšti 
vis daugiau rasinės ir religi
nės neanykantos. Pereitą 
penktadieni toji neapykan
ta apsivainikavo muštynė
mis. Viename požemio trau
kiniu vagone būrys jaunų 
palaiduru užpuolė tris jau 
nūs žydukus, be jokios prie 
žasti s juos stumdė ir apmu
šė. Gerai, kad Įsimaišė suau
gę žmonės ir peštukus sulai
kė. Vis dėlto vieną sumuštų
jų teko vežti ligoninėn, kur 
jam buvo suteikta pirmoji 
pagalba.

Jaunuosius peštukus, ma
tyt. sukurstė kokie nors fa
natikai.

Keli tu peštukų bus pa
šaukti i teismą, kur jie turės 
aiškintis.

si tokia: mergšė norėjo būti 
oreivių vakaro šeimininke: 
ėvai neleido, todėl ji gavo 
‘bziką” ir ėmė šaukti, kad 
■asidaiys sau galą. Reikėtų 
tero bizūno.

Apvirto 4 laiveliai su 
jaunuoliais.

Pereitą nedėldieni ties 
Bostonu jurqj ir Charles ri- 
vėj buvo daug sąjūdžio. 
Kadangi diena buvo graži, 
tai daug jaunuolių išsiirė 
laiveliais j-asiirstyt. Keturi 
laiveliai atsivertė ir policija 
ištraukė iš vandens 12 su
šlapusių vaikėzų.

Bostoną aplankė brookly
nietis Juozas Mokola.

Radijo programa. 
Lietuv' ; Radijo Korpora

ĮDOMUS VAKARAS
Rengia Lietuvos Dukterų ir 

Sūnų Draugija 25 gegužės k< - 

virtadienio vakarą. South Bos

tono Lietuvių salėj, kampas E 

ir Silver st., pradžia 7 valand. • 

Bus losimas kortomis, bus už

kandžių ir gražių dovanų, tarp 

kurių Įdomiausia bus divone’i ■

Pereitą sąvaitę i Bostoną su užrašais ir paveiksl us, 

buvo atvykęs brooklynietis *en^ Peart Harbor. Kasablanka 

Juozas Mckola, turis savo Atlanto Carteris, Rūssian ; 

ižeigą 518 Grand st. Lankė at Stalingrad ir teveik v.

5avo gimines ir senus drau- f-°s vietos, kur musu • ar; e” ?- 

gus. su kuriais yra kartu gy- randasi. Kas tą i> -fr’ .? -

venęs ir dirbęs Bostono apy-;van? laimės, turės r. n. r i -
linkėse.

Juozas yra “Keleivio” j
skaitytojas. Ta proga jis vi
zitavo ir musų Įstaigą.

ŠĮ sekmadienį Juozas Mo- • 
kola gryžo Į Brooklyną.

Rep.

cijos p; o 
nedėldier' 
950 fcilo 
10:30 ryt

rama ateinanti 
;š W0RL stoties, 
ių. tarp 0:30 ir

Tiems laikams. Taigi prašom vi

sus ateiti. (21)

Kviečia Kom .

Majoras nori guberna
torium būti.

Bostono majoras Maurice 
Tobin stato savo kandidatu 
rą Massachusetts valstijos 
gubernatoriaus vietai.

Tcbin žada remti pr*»zi-

Cambridge’aus Kliubo Va
jus Karo tankui nupirkti.

Ateinanti nedėldieni. 21 
gegužės, kaip 6 vakare, Į 
Cambridge’aus Lietuviu Pi
liečių Kliubc salėj, 823 Main 
st.. bus vajus karo bonams! 
pardavinėti, taip kad už su- Į 
keltus pinigus butų lietuvių 
vardu nupliktas karo tan
kas.

Bus rodomi vėliausi pa
veikslai iš karo veiksmų ir

nįoN /J* u>
ean hakply
STRAI6HT^ j A-

bus tokia:
1. Muzi a.
2. Biru. s Radio Trio.

3. Dairi; inkė Emilija Bur- 
i bulienė.

4. Dair tinke Elena Yuk- 
, nevičiutė.

5. Paša i apie Magdutę.
!

Po pro -amos parašykite 
-avo Įspu žius ir nusiųskite 

i šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Az iss. S. Minkus.

Mėsai ir riebalams dabar Gali prigulėti be lyties skirtu- 

galioja visos ketvirtosios mo. nuo 16 iki 69 metų amžiaus- 

knygutė stampos nuo raidės Platesnių informacijų klauskite 

A8 iki raidės T8. Kiekviena pas— (ll—24)

verta 10 pointų ir jų laikas
neribotas.

Kenuotom daržovėm da
bar yra geros ketvirtosios 
knygutės mėlynos stampos 
A8, B8, C8, D8, E8. F8, G8.
H8, J8, ir K8. Jų laikas neri
botas ir kiekviena yra verta 
10 pointų.

Nuo 1 gegužės Įnėjo ga- 
iion dar šios mėlynos stam- j 
uos: L8. M8, N8. P8. ir Q8. |
Jos bus geros neribotam lai 
kui.

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

’dą.
Čeverykams yra skiriamos 

No. 1 ir 2 stampos su orlai
viu iš trečiosios knygutės.

Kuro aliejui dabar inėjo 
galion Ketvirto Periodo ku
ponai, kurie bus geri iki 39 

i Sept.

Bronis Kontrim.
598 E. Broadvay,

So. Boston. Mass.

DR. D. PILKA

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų n«. 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Motenų ir Vyrų liga* 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commoneealth 4370.

dentą Rooseveltą ii konku-, bus prakalbos. Kliubas kvie- 
ruos su dviem kitais aspiran- čia visus Cambridge’aus lie
tais—Hurley ir Kelly. i tuvius atsilankyti.

Boston Edison Compa^y sako
...elektros lajdų stinga. Prižiunk? 
savuosius. Neduokit jiems sn-i-, 
ti. laikykit juos lyjriai iZtie-y. o ■’;< 
ilgiau jums tarnaus.

Boston Edison Company

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pag; nina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riau alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai itamauja. (11-24)

238 .\OADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Ofiso Valandos: nuo 2 >k< * 
ir noc 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. M XSS 

Telefonas- SOUtt Bo«r«.n'132*

A. J. NAHAKST
Keal E-state & Insurance 

414 W. BROADW^T 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, M am. 
leL Parkw*y 1233-W

I

TeL ŠOU S8O6

DAKTAEAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 'skara

Seredomis:
Nuo 9 ryte iU 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

b H. G. L. KILLO*V>
«<• SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

28624 Gyv. 31 iM

: DrJoseph A.Gaidi»
OPTOMETRISTAS

Vtiandoe: 9 iki 12 
nuo 2 iki I, 
r<io 7 iki I.

Seredom 9 iki 12 
ir operos. 

DAKTARAS 
i ištaino defektuota.* aki* ir tinka 
J tiu laiku auprrųžin švG»a Tė*g 
J raminuoju jr priaiririu «k’»»tua
j 114 Summer Street,

LATOSNOl MASS

• TeL

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AJ 
(!r.sur»d 
Voverei

Perkraustom
5b» pat ir i to

ort»*-nm, kaina prteineme 
na broadwav.

SO. BOSTON, M ASS. 
TeL SOUth Boetoa 461S

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKt 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMLOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broa<tway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2-'99 
Sunans ryvensmoji vieta: 

538 Dorehester Avs.
TeL COLurabia 2637

L f I




