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Lietuvos Liaudies Balsas 
Pasiekė Amerikiečius

VISA TAUTA STOJA UŽ 
NEPRIKLAUSOMĄ RES

PUBLIKĄ.

Musų broliai pasitiki Ame
rika, nes žino, kad Ameri
ka nepripažysta bolševikų 

smurto Lietuvoje.
Pagaliau Ameriką pasie

kė aiškus Lietuvos žmonių 
balsas. Jį prisiuntė požemio 
keliu Vyriausis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas.

Tas pranešimas skelbia 
visai lietuvių tautai ir kartu 
visam pasauliui, kad savy- 
stovi Lietuvos valstybė nėra 
išnykusi nei dėl bolševikų 
okupacijos, nei dėl nacių Įsi
veržimo. Kaip vienas smur
tas, taip ir antras tik laikinai 
sutrukdė nepriklausomos 
Lietuvos organų veikimą. 
Bet lietuviu tautos nusista
tymo ir valios tas smurtas ne 
tiktai nepažeidė, bet ir nesu
silpnino. Priešingai, atėjūnų 
Įsiveržimas Lietuvon tik su
vienijo ir sustiprino musų 
tautą.

Savo žodyje Į Amerikos 
Lietuvius Vyriausis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas: sa
ko:

“Paskutiniai ketveri metai 
mus tačiau dar daugiau iš
mokė suprasti ir vertinti lai
svę ir nepriklausomą gyve
nimą. Dviejų okupacijų mė
tyti ir vėtyti mes niekada 
laisvės taip nebranginome.

tas ir sako i amerikiečius:
“Žinodami tai, mes, bu 

darni visos lietuvių tautos 
vieningos valios reiškėjai, 
atstovaudami visoms lietu
vių politinėms paitijoms ir 
grupėms, lemtingomis musų 
tautai ir tėvynei šio karo 
dienomis kreipiamės i Jus, 
Broliai Lietuviai, o per Jus i 
viso kultūringo pasaulio vie
šąją opiniją, Į visų taurių 
žmonių sąžinę ir Į visų lais
vę gerbiančių tautų vyriau
sybes, kad laiku butų dešif
ruoti ir sukliudyti Maskvos 
planai musų brangiajai Lie
tuvai užgrobti, musų tautos 
savarankiško gyvenimo vil
tims palaidoti ir musų kaip 
tautos egzistencijai iš gyvų
jų tarpo išbraukti.

“Tame kovos už Lietuvos 
išlaisvinimą žygyje, mes 
prašome Jus, bukite vienin
gi, susitarę, užmiršę kasdie
ninius nesusitarimus, visa 
savo Tėvynės meilę sudėję Į 
vieną bendrą kilnią pastan
gą-

“Tegyvuoja Demokratinė 
Lietuvos Respublika!

Išlaisvinimo Komitetas.”

AR BUS ROMOS MIESTAS SUGRIAUTAS?

Šis braižinys parodo Romos miesto planą. Balta vingi: ota įuosta, kuri eina iš 
viršaus žemyn, tai Tibro upė. Į kairę nuo jos yra baltas sklypas su juodu kry
žium—tai popiežiaus dvaras, Vatikanu vadinama- /akas keturkampis deši
niniame kampe parodo armijos barakus. Dabar prie ?>m-;s artinasi alijantų 
armijos. Naciai siūlo popiežiui bėgti Vokietiion. bet jis atsisako. Dabar vi
siems rupi klausimas, ar naciai gins Romą, ar ne? Jei gins. ji bus sugriauta.

KATALIKAS MĖTĖ KIAUŠINIAIS 
ARKIVYSKUPĄ PRIE ALTORIAUS.

Suimtas jis pasiaiškino, kad
tam noreles, ir

IE»NUNiJA PRI 
RIMINK1I KDNSKRIP.

~~ TijaT"

Alijantų Armotos Jau 
Pasiekia Romos Miestą

PIRMUTINĖ FAŠIZMO 
SOSTINĖ DREBA NUO 

ŠŪVIŲ.

Demokratinių valstybių ar
mijos jau tik 16 mylių nuo 

“amžinojo miesto.”
Rašant mums šiuos žo-

. bus dabar, kuomet alijantų 
armija taip sparčiai artinasi 
prie Rome s? Ar naciai lai
kysis savo žodžio ir pasi
trauks tenai be kovos, ar 

į mė dus ginris. nepaisyda
mi jot jo savo prižado?

Jeigu naciai laikysis savo 
žodžio ir pasitrauks iš Ro-

ožius, telegramos sako, kad mos ke kovos, taj tas mies- 
(lemokiatinių valstybių ai- tag išliks sveikas, kaip išli- 
nujoms beliko jau tik 16 my- ko Paryžius, kurį francuzai 
uų iki Lomos. apskelbė “atviru miestu” ir

. kanuoles jau pa- negyng Bet jeigu desperaci-
siekiancios tą šventąjį nue-j jog apįmti vokiečiai mėgins 
stą ir ns drebąs nuo aitile- Romoj gintis, tai alijantų
rijos šūvių. I artilerija ir orlaiviai sumai-

. T,al.yra pirmutinis didy- j gyg fa^'zmo lizdą su žeme.
sis las.izmo lizdas, patekęs į
demokratijos ugni. Kol kas vokiečiai pašėlu-

TT. . „ , šiai ginasi. Telegramossa-
Litleiio stabas buvo ap- ko, jų vadas feldmaršalas 

skelbęs Romą atviru n?1?3? Kesse'ling sutraukęs galibę 
tu, kai alijantų orlaiviai £inkiŲ jr 17 mylių frontu 
pradėjo ją bombarduoti. pra(jėjęs pulti Amerikos ge-
... lestas apskelbtas atviru neroio Clarko 5-taia armiją 
neraginamas ir todėl nėra kontratakomis. Vokiečiai 
atakuojamas. Dėlto alijan- Vartoią liepsnasvaidžius, ar-

Kraštui susitvarkius, orlaiviai daugiau Romos tilerijos ir kulkasvaidžių ug
rus imtasi priemonių ir nebomibardavo. . nĮ. jr ta ugnig esantj tokiaktuoj bus imtasi priemonių 

saugoti kraštą nuo ardan
čiųjų bolševizmo ir kitų re-

Kiek Yra Karo 
Belaisvių?

“Christian Science Moni- 
tor” bendradarbis Homer 
Metz sako. kad karui pasi
baigus turės grįžti namo iš 

ir proto jėgomis esame pasi- karo nelaisvės iš viso 1,500.- 
ryžę mokėti už ją aukščiau-; 000 karo belaisvių, 
šia kraujo ir gyvybės kaina, i Vokietijoj esą 150.000 
Mes esame vieningi. Dar j amerikiečių ir britų belais- 
niekada lietuvių tarpe vie-Įvių. 500.000 franeuzų ir 
nybės, susiklausimo. savi-i 100.000 rusų.
tarpinės pagalbos ir visuo-j .Amerikoj esą 300,000 vo- 
meninės pareigos pajauti- • kiečių ir italų ir 30,000 japo- 
mas nebuvo taip kilniai pa- du belaisvių.
gavęs visos musų tautos, Anglijoj, 300,000 vokie- 
kaip šiandien. Giliau kaip rių ir italų, 
bet kada esame Įsisąmonėię, 1 Rusijoj, 100,000 vokiečių, 
kad musų tautos ateitis pir-i Japonijoj. 20.000 ameri- 
moj eilėj pareina nuo musų > kiečių ir anglų.
pačių ir kad ją laimėti tega- • ------ ;-------
ii vie:,ingai sutelktos visos Fordas Siūlo Pasau- 
tautos jėgos, sutelktos tiek* 
kovai už laisvę, tiek ir iš- j

Pereitą nedėldieni New |
Yorke buvo Įdomus atsitiki- i Mes jau rašėm, kad Kon- 
mas. Kai arkivyskupas grėsė yra Įneštas bilius 
Spellman laikė šv. Patricko griežtai uždrausti streikas

GA DAR- akcinių veiksnių.
8. Bus atkurta Lietuvos

kariuomenė.
9. Tuo tarpu Vyriausis Brookly 

fą

Let kiia klausimas, kaip stįprk ka(Į atakos lini- 
~~~ ja išrodo kaip ištisa liepsnos

6‘ Žmonės Mirė Nuo'siena.
“Munšainn” Šitokbi

kaip dabar. Visomis širdies

lio Sąjungą.

katedroj misiąs, iš vienos 
lomkos pradėjo lėkti kiauši
niai jo kryptimi. Du kiauši
niai atsimušė i altorių ir ^u- 
tyžo. Vyras, kuris juos mėtė. 
iššoko iš lomkos ir norėjo

komitetas palaikys glau
džius santikius su Amerikos 
lietuviais ir su Lietuvos at-

“što-

šaudymu voky
čiai mėginę atmušti mūsiš
kiu armija nuo Romos “At

daro pramonėj, o jeigu kurie i <tOvvbėmis užsieniuose, 
darbininkai sustreikuotų, to
kius imti armijon. Beveik 
visos darbininkų organiza
cijos jau pareiškė savo pro
testus dėl to biliaus. Dabar

Naujas Smūgis 
I)e Gaulle’ui.

Franeuzų generolas de

ne areštuota tą . j R jiems tai nepavyko, 
gaminusi lietuve moteris buvusi gblaškyt?

stipresne mūsiškiu artileri
jos ugnimi. Ir mūsiškiai eina

Brooklyne mirė nuo nami
nės degtinės 6 asmenys ir 
keliatas kitų dar pavojingai I pirmyn, 
serga. --------------

Policija suėmė Zofiją, NĖRA KVR DĖT1 KjAU,
Krisiunienę, 31 metų am
žiaus moteri. kuri gaminusi 
ta “degtinę” iš denatuimotopabėgti, bet buvo sulaikytas | įteikė savo protestą CIO ai . viix _ _ ww

ir pašaukta policija nusive-I dėjų unija. Ji sako, kad no- Caulle komunistišku aky- a]kokoHo/ji prisipažino'po" 
ze jį nuovadam irint pakelti gamybą, reikia. P’esiskumu veržiasi J va - par(iavusi to “štofo”

Klausinėjamas policijoje įPa^eltJ daJb.iniPįa^ P Penki a?menVs
. Įmjrė pereRą ncdėldiem. Pa- 

nakratė vik- 
58 t • u

jisai pasisakė esąs Frank 0 ne konskripciją planuoti. - i aneuziją.F v.ąo ūsai norėtų susitarti su Ang-i*?
jos ir Amerikos valdžiomis1 ----

ir todėl nutarė sušaukti Lon

ŠINIŲ.

Valei zi? še r siunti juo* 
kiaulėms.

“V-1 o

laisvintos tautos kūrybai. 
Vieningai tikime, kad ne tik 
laisvės trokštanti ir dėl jos 
kovojanti Lietuva, bet ir iš
laisvintoji. nepriklausoma, 
kūrybiškai pajėgi, kultūrin
ga Lietuva tegali ir turi buti 
demokratinė. Demokratinė 
Lietuvos Respublika, pagrį
sta teisingais socialiniais 
santykiais.

Nes kito karo žmonija 
nepergyvensianti.

Hahnl, 52 metų amžiaus, ka
talikas. kilęs iš Čekoslovaki
jos. Jo kišeniuose policija 
rado da du kiaušiniu nesu
vartotu.

Klausiamas, kodėl jisai 
svaidė kiaušiniais Į katalikų 
arkivyskupą. kuomet tas 
laikė mišias prie altoriaus,
Hahnl atsakė: “Todėl, kad 
man taip norėjosi.”

Į arkivyskupą tačiau nei 
vienas kiaušinis nepataikė, tencijai 
Policijos teisėjas Koenig; jajsv^

PLANAS LIETU
VAI ATSTATYTI. ,,0„e konferenciją. Jis tikė- 

-------------- ! josi. kad tartis su juo at
vyks pats Rooseveltas. Bet 
štai netikėtas jam smūgis. 
Kai .jo delegacija Alžyre 
baigė jau pakuoti valyzasl

Arba kaip manoma įvesti 
tvarką apvalius Lietuva 

nuo visų okupantų.

Henry Fordas, kuris visa
dos buvo karo priešas, sako, 
kad dabartinis karas yra 
“repeticija” sekančiam ka
rui, kuris busiąs daug bai
sesnis. Jis busiąs toks bai- 

. sus. kad žmonija jo neišlai-
planingu ukiu,: kysianti. “Turtų naikinimo

liepė suimtąjį nuvežti Belle- klausomybė
vue ligoninėn, 
ištirtų.

kad tenai jį

DETROITO STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

Vyriausis Lietuvai Išlais
vinti Komitetas savo dekla
racijoj skelbia: i konferencijoj visai nedaly-

1. Lietuvių tautos egzis- vaus. Negana to, iš Londono 
būtinai reikalinga;pranešta, kad Amerikos ge- 

įr valstybės nepri-; nerolas Eisenhower pasi
ėmė ant savęs atsakomybę 
sudaryti Francuzijoj laikiną 
civilinę valdžią. Tokiu budu 
išnyko de Gaulle’ui viltis 
tapti Francuzijos diktato
rium.

toras Filip 
amžiaus len as.

Krisiunienė turėjo 
tuvėlę. o jos užpakaly yve- 
namą butą. Policija padarė 
jos namuose kratą ir sakosi 

i radusi 15 galionų tanką pil
na denatūruoto alkoholio ir

XI.

[kelionei į Londoną, radijas 30 n Fx)nk 
pranese, kad Amerika toj

kultūrine pažanga ir visuo- j,, gyvybės žudymo mašine- 
t:ne materialine gerove. yrajr|joj vra (Įaromas pasibaisė- 
mums švyturys kelyje J mu- tinas’ progresas.” Kad ap- 
sų tautos ateiti per šių dienų saugoti žmonija nuo visiško 
sunkių laisvės kovų verpe- išnaikinimo. Fordas siūlo 

steigti pasaulio sąjungą, ku- 
zmones gyvena ,^oj turėtu buti nutrinti visi 

tautų nibežiai ir religijų 
skirtumai.

tus.
Lietuvos

labai sunkiose sąlygose. Na
cių režimas esąs taip pat 
žiaurus, kaip ir bolševikų 
diktatūra buvo. Bet musu 
broliai įsitikinę, kad visa tai 
praeis ir Lietuva vėl bus 
laisva, laisvesnė da negu ji Louisianos legisliaturon 
vra pirma buvusi. Jie daug .vra įneštas bilius, kuris rei- 
pasitiki Amerika. Jie žino, įkalauja uždrausti vyrams 
kad Amerika nėra pripaži- toj valstijoj nešioti švarkus 
nusi nei bolševikų, nei nacių ir kakliaraiščius vasaros lai-

NORI UŽDRAUSTI ŠVAR
KUS IR “NEKTAIZAS.”

okupacijos Lietuvoje.Todel Vyriausis Kouiite |bųku- nuo 1 birželio iki 1 spa-

2. Tas faktas, kad 1940 
metais Lietuvą buvo okupa
vę ir laikinai pavergę nišai, 
šiandien neturi jokios ga
lios, nes 1941 metą birželio 
23 d. lietuviu tautos sukili
mas prieš bolševikus jų “ta
rybinę valdžią” sugriovė ir 
sudarydamas Laikinąją Li?

Detroite buvo sustreika
vę Chryslerio darbininkai.
Streikas kilo dėl to, kad iš 
darbo buvo pašalinta 16 uni-,tuvos* Vyriausvbę atsteigė
jistų. ir 11,700 darbininkų 
septyniose Chryslerio dirb
tuvėse buvo metę darbą. Vė
liau betgi streikieriai nuta
rė grįžti darban tuo suprati
mu. kad pašalintieji unijis- 
tai bus priimti atgal.

TRYS ŽMONĖS ŽUVO 
UGNY.

New Harbor, Me.—Perei
ta nedėldieni čia sudegė vė
žių gaudytojo Filmore’o na
melis. Ugnis kilo nakties lai
ku,. kuomet visi miegojo, to
dėl sudagė pats Filmnre, jo 
žmona ir sunūs

nepriklausomą Lietuvos res 
publika.

3. Išlaisvinus Lietuva iš 
nacių okupacijas, laikinai 
veiks senoji Lietuvos konsti
tucija. iki ji teisėtu keliu bus 
pakeista.

N epai iau j a mas Bom
bų Lietus.

“Vokietijoj lija nepaliau
jamas bombų lietus,” sako 
vienas korespondentas. Su
batos dieną, subatos naktį, 
visą nedėldienį ir nedėldie- 

|nio naktį nebuvo nei vienos 
valandėlės. kad alijantų
bombanešiai nebombarduo- 

4. Laikui atėjus, lietuvos Vokietijos. Jie lekia pul- 
vynausybė bus sudaryta kaig po j 000 po 3 000 po

5.000 ir net po 7,000 orlai
vių. Vokietijos militaristai 
niekados to nesitikėjo. Pra

bus sudaryta
koalicijos pagrindu, poli.: 
nių grupių susitarimu.

5. Lietuvos v< <tybės sau. 
tvarka bus denu kratinė.

6. Prezidento ii’ seimo rin

“IZVIESTIJA” KRITI
KUOJA AMERIKĄ.
Maskvos “Izviestija” kri

tikuoja Amerikos valdžią, 
kam ji “lepina’’ savo stovyk
lose nacius karo belaisvius. 
Girdi, kuomet anglai, rusai 
ir amerikiečiai belaisviai 
Vokietijoj marinami pusba
džiu ir net šaudomi, tai A- 
merika vokiečius karo be
laisvius maitina keptomis 
vištomis.

w fork Times” pra
neša. jov vai ’žia pirkusi la
ba’ daug kiaušinių, kad pa- 

” Vilainius farmeriams kainas. 
įTai« kiaušiniais dabar esą 

IU užv sti m?;sto administra
cijos sandėliai ir daugiau 
r.era k ” j ; dėti. o tuo tarpu 
ateina vis daugiau šviežių 
kiauš’iių. Todėl valdžia 
esanti priversta anksčiau su
pirktus kiaulinius suvartoti 
gyvulių pašarui. •

VISTIEK MUSŲ VIRŠUS.
Vienas žinių komentato

rius, aiškindamas Italijos 
fronto įvykius, sako: “Vo
kiečių artilerija labai gera, 
bet musų labai gausi.” Vis- 
tiek musu viršus.

BUSIĄ DAUGIAU JAU
TIENOS IR AVIENOS.
Kainų administracija pra

neša. kad greitu laiku busiądėdamas kara, Hitleris už
tikrino vokiečius, kad ant jų i galima gauti daugiau jautie- 

kimų įstatymai bus pakeisti žemės nenukris nei viena nos ir avienos, kuri paskuti- 
pagal demokratinius prin ! bomba. O dabar jos lija kaip niais laikais buvo beveik iš- 
ripus. 'lietus nykus

Kitų šalių žmonės miršta 
badu. o Amerika kiaušinius 
šeria ki°ulėms!

ATS ?aR£ AMERIKOS 
LENKŲ KONGRESAS.

Buffalo mieste šį panedė- 
lį atsidarė Amerikos lenkų 
kongresas, kur dalyvauja 
3,000 delegatų. Į\ ėdamoj 
kalboj pirmininkas Rozma- 
rek kreipėsi į Amerikos val
džią su prašymu, kad ji ne
pritartų Maskvos užgaidoms 
suskald; ti Lenkiją. Prezi
dentas Rooseveltas prisiun
tė lenk’ kongresui pasveiki
nimą.

STREIKAS WORCESTE- 
RY PASIBAIGĖ.

"VVorcesterv buvo sustrei
kavę Pressed Steel Co. dar
bininkai, nes kompanija ne
norėjo uždn-’ti dirbt’ivčs 
Memorial Diena. Streikie
riai bet gi nutarė šią su r-dą 
vėl pradėti darba
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i APŽVALGA i
AR ĮSIGALĖS JUGOSLA- POLITINĖS KOMUNISTŲ 

VIJOJ KOMUNISTAI? ŠUNYBĖS LENKIJOJ.

Jau rašėm “Keleivy.’’ kad Maskvos radijas paskelbė 
Jugoslavijoj yra dvi tarp sa- anądien, kad tenai atvykusi 
vęs kovojančios frakcijos; “Lenkų Tautos Tarybos” 
vienai jų vadovauja Mask- delegacija iš Lenkijos.
vos agentas Tit Broz. o ki
tai—jugoslavų armijcs ii 
četnikų (savanorių) vadas 
gen. Michailovič.

Kadangi gen. Michailovič 
yra nusistatęs prieš komu
nistus, tai Maskvos agentai 
pradėjo ji šmeišti.

Tai reiškia, kad tose Len
kijos vietose, i kurias inėjo 
rusų armija. jau veikia 
“Lenkų Tautos Taryba.” ku
ri glaudžiasi prie Maskvos.

Kas gi tą “Tarybą” Len
kijoj sudarė?

kad ii< Maskva aiškina, kad tos 
“tarvbos” sastatan ineinan- 

r - eios sekančios politines or-
Nenorėdama dėl to su gan.'zacijos:

Maskva šioje valandoje gin- ~ 1. Liaudies Partija (Stron- 
čytis, Anglija sutiko remti nictvvo Ludovve), kuri ne- 
komunistų “maršalą” Bi pripažysta tremtinės Lenki 
zą, o ne generolą Michailo :os valdžios Londone, 
vičą.

Komunistai labai tuo nu
džiugo. Net Bimba Įsivaiz
davo, kad dabar jau Jugo
slavijos socialistai turėsią 
nusiimti kepures prieš “mar
šalą” Brozą.

Bet tas jų džiaugsmas ga-

2. Lenkijos Socialistų Par- i
uja.

3. Lenkijos Darbininkų 
Partija.

4. Tautinės Iniciativos j 
Komitetas. I

5. Nepartiniai demokra- Į 
tai ir kiti.

Bet Lenkijos Telegrafo
li būt perankstvvas. Chur- Agentūra (PAT) praneša i 
chillas pasakė parlamente. Londono, kad Maskva čia 
jog Anglija nutarusi neduo- apgaudinėja pasauli. PAT 
ti daugiau ginklų Michailo- pažymi faktą, jog Lenkijoj 
vičui dėl to, kad tarp jo veikia gerai organizuotas 
(Michailovičo) ir Tito Bro- Požemis, kuriam vadovauja 
zo frakcijų kildavo ginkluo- Lenkijos Socialistų Partija,
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Štai kiek Anglijoj yra sukoncentruota orlaivių Europos invazijai. Kai kurie jų tebėra da 
neišpakuoti- Viršutinėj paveikslo dai v matosi motorizuoti lėktuvai cro traukiniams trauk
ti. o apačioje matosi daugiausia sklandytuvai, iš kurių sudaromi oro traukiniai kareiviams 
gabenti.

Kas Sąvaite
Ktpų puošimo diena. bar socialistai turėsią nusi- 

Šį antradieni turėjome imu kepures prieš komunis. 
kapu puošimo diena. Milio- .ma:>a ė "lito. 
rai žmonių lankė kapines h . Bl,nba tul' but man0- J°«

kuriame nors patvoryje da 
:u per nykščio sniego ir toks 

socialistas su kepure, kuris 
norės kloniotis bolševikiš-
5 ; m galvariezui.

Jis klysta. Tik komunis
tai lenkia galvas prieš savo 
“voždžius,” bet ne socialis
tai.

Italijos komunistai net ir 
karaliui pabučiavo rankon, 
bet socialistai prieš ji nenu- 
silenkė. Juo labiau jie nenu- 

.silenks prieš Tito.
Idėja ant mėšlyno.

Da vienas komunistų uto- 
fe,nno< P*ios burouias sprogo. { Ki

nijos laikinąją sostinę Čun-
o » i i * ' kin<ra lėktuvu buvo atskri-Sumusus konfederatus, jie -. , u . , “ ., i . .j ..........;4, , nes kinu komunistu fiurerisbuvo paleisti iš vergijos v

papuose savo artimųjų ant 
kapius.

Bet daugelis žmonių gal ir 
nežino, kad gegužes tnsde 
šimtoji vra paskirta pager
bimui tų. kurie žuvo karo 
metu. Pietinėse valstijose ta 
diena visai nėra švenčiama, 
nes jos tą karą pralaimėjo.

Konfedei acijos (pietinių 
valstijų) armija buvo su
mušta ir jos viršutiniai 

1 sluoksniai nemato reikalo 
tą dieną švęsti.

Bet negi ai galvoja kitaip. 
Gegužės trisdešimtoji neg 
rems primena jų
vasarį — tiesa, ne j 
•aisvės. bet visti k laisvės.

tų susirėmimų, iš ko naudo
davosi vokiečiai. Tačiau 
Churchill priduria, kad—

Liaudininkų Partija ir kitos 
žymesnės lenkų tautos orga
nizacijos, bet jos nieko ne- 

“Michailovič, žinoma, turi žinančios apie “Lenkų Tau- 
galingą poziciją vietoje, kaipo ^bą. aPie kūną kal-
vyriausias vadas, ir tas faktas. Maskva.
kad jisai nebėra karo ministe- Lenkijos Socialistų Parti- 
ris, dar nereiškia, kad jisai ne- ia» Liaudininkų Partija ir 
teko savo vietinės Įtakos. Mes Lenkijos Krikščionių Demo 
negalime iš anksto pasakyti.

1zqc atei.Ų ** i I «k «• V.’On<% jirxxi uaijn arbaai
tiks.’

daro iš to ši-“Naujienos’ 
tokią išvadą:

“Taigi Churchillas nėra tik
ras. kad sąjungininkai galės 
apsieiti be gen. Michailovičo, 
kuris tebėra vyriausias karo 
vadas Jugoslavijoje ir turi la
bai daug Įtakos tarp serbų. 
Serbai Jugoslavijoje sud. ro 
daugiau kaip pusę visų gyven
tojų.

“O serbai nenori nusilenkti 
Maskvai- Todėl Stalinas senai 
daro ką galėdamas kad serbų 
vadas gen. Michailovič butų 
pašalintas, o jo iaton butų pa
skirtas kroatu komunistas 
Broz-Tito. ** .

“Anglijos valda 
Stalino planą remt:

'rtiko šitą 
• už Stalino

Laiškas iš Washingtono

i.ančių.
Bepartyviškas mutinys.
Amžiną jai atsilsi—mirė 

komunistų partija. Bet da 
gyvi likę komunistai, ažuot 
liūdėti, tik džiaugiasi. Mat, 
jų fiureris Brovvderis savo 
viernuosius Įtikino, kad jų 
partijos palaidojimas reiš
kia “progresą.”

Vietoj komunistų parti
jos, gimusi “komunistų są
junga,’’ kuri busianti “be- 
partyvė.”

Tai bus savo rūšies politi
niai nepartyvis mutinys —

Lin-Tsuhanas. Jisai malda- 
!vo taikos pas Čiang Kaiše

Gal atsimenate, kad ir Ki
nijoj buvo įsteigta “sovieti
nė respublika.” Tas kiniš
kas sovietas ir šiandien gy
vuoja, bet kaip?

Vietoj sotaus gyvenimo, 
cusilaukė bado; vietoj svei
katos ir linksmybės — epi
demijų ir sielvarto.

Nėra duonos, nėra medi
kamentų — viskas pranyko, 
tik kiniškas sovietas “da gy
vuoja.” Kinietis juo nei so
tus. nei bagotas.

Ne viskas yra auksas, 
kas žiba.

mušdamas i stalą. O tuo 
tarpu vienas kaltinamųjų

algos, O plūstis, kaip mato- .
te. jis moka neblogiau už kaip tai mergelei primesti- Lin-Tsuhanas sutinka lik- 
Rusijcs “izvoščiką.” nis. viduoti “sovietinę respubli-

Bet tūli pudruoti kavalie- Kurie da atsimena 1930 ką.” jei Čiang Kaišekas duos 
riai mums sako, kad pas metus, tik nusijuoks. Gau- jam duonos ir vaistų, 
amerikonus nėia baimių, dyta “sklokos raganos,” ant Taigi, taigi—lėkė kaip sa

kalai. o nutupė kaip vaba-Pas lietuvius 
madnių panelių, kurios 
tuštybę ' pridengia pudro- d . 
mis. Jos statos, daug įsma- j ; kok{u budu 
nanciomis, tą ir kitą peikia,

kratų Darbo Partija viešai 
skelbia neturinčios iokių sa
vo atstovų Maskvos mini
moj “taryboj.”

Vadinasi, komunistai me-. >u»»viv»nS, mo inirr;US butų patekusi pu- Lietuvos jonines naktiesluoja pasauliui, kad šitos! bet pačios elgiasi žlibai n . - - z/ meiuvos jonine., naKiies
„,wi„w,-,L:zw, “t _  i naikai aiuoca ii usota lietuvių pa- nietu, jie bandytu pasigauti

ku Tantn^ Tarvba” ir ian at. KitaiD sakant nas lietu- ji butų nustebusi ir nor? vieną žibanti daikteli.
: vicic vr-j trėlrlii Irui-io ctztlzo šaukusi: “Say, pas komunis- jų pirštuose liktų nemalonussmntusios 

Maskvą
savo atstovus Į vius yra tokių, kurie stoką 

į politikos ir partinės discipli
Visos šitos partijos suda

ro Lenkijos tremtinę val
džią Londone ir visos ją re
mia. Lenkijos požemis taip
gi turi savo atstovybę trem
tinėj Lenkijos valdžioj Lon
done.

Tiktai viena “Lenkijos 
Darbininkų Partija” neinei- 
na Į londoniškĮ lenkų kabi
netą. nes ši “partija” yra

nos dangsto bepartyvišku- 
rnu ir “tikra lietuvybe.” Tai

Ar girdėjot naujieną?
teis-

tus atsirado 
baublių!”

Bet tai buvo ne komunis-!

girdėję to. kad ne viskas,partijai, o dabar jie tą parti-
yra auksas, kas žiba. Jei per j ją palaidojo ir sako, kad tai AYashingtone eina 29 išda- 

“progresas.” vikų-fašistų byla. Juos gina
Šitaij) nusigyveno tie po- būrys advokatų. Vienas jų, 

litiški lakudros! vardu Klein, pranešė prisie
kusiems teisėjams tokią 
naujieną:

Viename Amerikos lietu- Komunistai pasiruošę už
dą geresnių skystis vieno menko vaba

lėlio. Bet ir jis žiba!
Say, vaikščiokite b»si!

Pas amerikonus, kaip ir vių laikraštyje radau tokią valdyt Ameriką! Komunis- 
,, s lietuvius, yra daug bar- deklaraciją: tams vadovauja siuvėjų uni-

rikonai." Jie “bytina” ir lie- rįų. Dėl jų nėra reikalo šie- “Kaipgi neturtinga ir ap- jos vadas Sidney Hillman ir 
lotis. Kaltas moka, ne bago- leista vra modemiškoji šie- londonietis Harold Lasky!

Tai viena, bet titi nėra tas! Komunistai turėjo bau- Ia. kada kūno kultūra paver- Esą tik laukiama “galuti-
viskas. Pirm kiek laiko Se-į bliu choius ir šiandien dėlto gė musų amžių, kada spor- no žodžio” nuo Stalino. Kai

kalbėjo Ten- jie neskaniai atsirūgsta, tas yra dievinamas, tarsi ku- tą žodi Stalinas tars. Ameri-
Pk „„1------ r-.oe knfu “triUmfUOS komUniZ-

irgi savo rūšies pudra, kuria «>• P® lietuvius, yra daug bar- deklaraciją:
norima paslėpti apnuogintą 
tuštybę. Jums tur but yra te tuvius- 
kę girdėti toki pamokslą:

“Pas musų lietuvius >'ra nato rūmuose

komunistų Įrankis. Ji buvo 
sudaryta tik 1942 metais, 
kaip Komintemo agentūra. 
Kai Stalinas Kominterną

pasižadėjimą nedaryti kebhi- panaikino, tai ir ta “Lenki 
mų Irane ir Irake). Tačiau, ne- jos Darbininkų Partija” pa
žiūrint visų Maskvos ir Lon- si rašė. kad ji nužemintai su- 
dono pastangų, serbai dar vis tinkanti SU “didžiojo vado” 
nenori priimti komunistų dik- nutarimu.
taturos. ir gen. Michailovič Aišku todėl, kad ta “Len- 
nesiduoda laidojamas. Nors Tautos Taryba” ir jos 
jisai negauna iš r. ekur ginklu, nusiųstoji Maskvon “dele- 
vistiek, kaip sako Churchilo. gacija” vra politinė komu 
jisai (gen. Michailovič) tu '
‘galingą poziciją’ Serbijoje.’’

nistų šunybė.

daug partyviskumo, daug nessee valstijos senatorius 
užsipuldinėjimų, ko jus ne- Kenneth M
matot pas amerikonus. Ten yra stambus žmogus, vienos nebijo; jis galis‘ meluoti' 
yra taip: pasibaigė rinki- ?enato komisijos pirminin- kaip pasamdytas'melagis.
mai, pasibaigė ir barniau kas. Naujosios dalvbos jis 
Visi dirba iš vieno, kaip tik- taip bijo, kaip lietuviškas 
ri broliai. kinšas bijo kryžiaus — jei

Tai yra apnuoginta tušty- toks kipšas yra'.
be. ją gali matyt kiekvieni, Senatr,riuš McKellar su
klek arčiau aps,pažinęs su pyko ant kolumnisto Dre.v
amerikonų veikla. Pas ame- f-earsnno. Mat, pastarasis 
nkonus yra tokių barnių. ifkėlž jkštėn jo‘ ..2rjžius 
dėl kūnų galėtų parausti net (!arMiu3.„ Jis parašė. ka<> 
plačiaburnis komunistas. Tą sykj tas ggn^nug su peiliu 
žino chicagietis. žino nevv- rankoįP norėjęs argomen- 

- yorkietis, žino Mashingtono tuoti. Kiek pig,iau a’,ie tai
i -^am- K11" pranešė ir Associated Press
dėti McCormickų ir Paterso- žinių ai;entura.

Ypač reikšmingas yra fak
tas, kad teisėtąją Jugoslavi
jos valdžia Londonas pripa- 
žysta ne komunisto Tito 
Broz/) kliką, bet tremtini ka

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA ATSTATYTA PO 
RUSU OKUPACIJOS.

Vyriausis Lietuvai Išlais- 
raliaus kabinetą, kurio karo ; vinti Komitetas savo dekla- 
ministeriu iki šiol buvo gen.|racijoj parodo, kodėl Mask- 
Michailovič. Tiesa, iš karo va neturi jokios teisės savin-
ministerio įis dabar rezig
navo. bet armi jos vadu pasi
lieka kaip buvęs. Ir Chur
chill pri pažysta, kad Michai
lovič Jugoslavijoj turi “ga
lingą poziciją.”

Taigi. Jugoslavijos situa
cija šiandien mums išrodo 
taip: jeigu komunistai tenai 
taip jau nori savo “narsu
mą” parodyti, tai tegul ro
do; tegul jie kaujasi su oku-

{>antais; jie gaus net ir gink- 
ų. Bet kai karas pasibaigs, 

tada generolo Michailovičo 
armija su četnikais išlups 
Įjuos iš Jugoslavijos ir paims 
lali į savo rankas.

tis Lietuvą. Sako. nors 1940 
rusai buvo Lietuvą okupa
vę ir Įsteigę “tarybinę val
džią,” bet 1941 metų birže
lio 23 d. Lietuvos žmonių su 
kilimas “tarybinę valdžią” 
nuvertė ir pastatė laikinąją 
Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybę. Tuo budu Lie
tuvos nepriklausomybė buvo 
atsteigta iš naujo.

MIRĖ BUVĘS LENKUOS 
PREMJERAS.

Londone mirė D-ras Leo
nas Kozlovskis, buvęs Len
kijos premjeras.

nų kalbas, tas sako: “Lietu- ' MįKellar kalbėjo 45 mi- 
V1S laimingas, kad jam nuįep jr į0 Laiba kongreso 
nereikia klausytis tokių bar- reĮęOrdų knygoje užėmė net
nnL - j i-,- . .. , dvyliką puslapių. Ir ka jisŠtai du pavvzdeliai is to, paįaLė‘’ r J
kas atsitiko 'Washingtone., štaj : “sampelis.” Mc
Gegužes 17 d. čia prasidėjo KpIIh.- 
29 asmenų byla. Teismo at
sakomybėn jie buvo pa
traukti už skleidimą Hitle-

Kellar sakė:
“Jis yra neišmanėliškas 

asįjas... klaidžiojantis, me- 
. .... . • i • • i luoiantis asilas... tikras bež-

no idėjų, uz niekinimą de džiova i kis... melagis iš pro- 
mokratmes santvarkos ,r fpsjj(s , is ž' . 
norą tą santvarką atgnautt. ni r!e|aps die„' į;
vX\b¥saflXku r o^r^ ?if.nr ’i -
vynausyoes p\oku i oi as la5ris! Jig visuomet bus že-
Rogge- Pnsiekustems pose- niiausi
dinmkams jisai davė preli niekingai gimęs, niekingai 

gyvenąs, suktas ir neteisin 
gas Drew Pearson.” 

Kaltinamieji ir jų advoka- Kas žino, tegul pasako 
tai per visą laiką kėlė tikrą vardą to komunisto, kuris 
kačių koncertą! Teismo ru- mokėtų šitaip plūstis. Bet 
muose dažnai kildavo toks musų senatorius McKellar 
triukšmas, kad “džiurime- Įuk ne komunistas. McKel- 
nams” buvo sunku girdėti lar via garbingas valstybi- 
prokuroro kalbą. Teisėjas, ninkas. sėdįs Senato rumuo-

minarius Įrodymus. Ir žino
te, kas atsitiko?

Matote, sarmata. O sakoma, nas butų amžinas. ’ ^°je„
kad komunisto akys durnų Aišku, kad šitaip kalba.mas.”

tikintiesiems skirtas laikraš- Tas advokatas smėdria ir 
tis. Tik keista, kad jo redak-Žj-fKis. Paskilbusi žydų rabi- 
torius daugiau rūpinasi savo rą A\ise jis vadino “politi- 
“kuno kultūra,” o ne “ap- kos i abinu" ir gešeftmake- 

ma sulaukti daugiau tokių leista siela.” įu. aukštojo, teismo narį
barnių. Republikonų parti- Jis nevaikšto basas, kaip Frankfurter! komunizmo 
ja turi visą būrį pasamdytų tėvas kapucinas. Jis nusi- instigatorium” — taip toliau 
melagių. Jie renka “faktus, ’ kerpa plaukus ir net duoda >r įa daugiau. “ •
jie paleis pulkus laikraštinių savo kelines suprosyti. .P.3^ Klein yra žydas,
ančių, kad jos diskredituotų Kam tų “svieto mainas- A misiugen kopf..., 
naująją dalybą ir visą Roo- čių” reikia? Kam dėl jų 
sevelto administraciją, nors skriausti nabagę sielą? 
toje administracijoje randa- Well. mes žinom vieną 
si ir republikonų. Už repub- labai teisingą posaki. Jis yra 
Kkonų partijos prospektyvio toks: “Nežiūrėkite ką aš da- 
kandidato Dev. ey pečių jau tau. bet klausykite, ką jums 
stovi “gerovės už kampo” sakau.”
specialistas Hooveris, stovi Tą posakį sugalvojo ne .. ,..
ir kiti. Jiems bus svarbu da koks bedievis, ne! Ji sugal- amzinų kritikų partija. Jos 
karta i savo rankas gauti voio tie žmonės, kurie savo v?"ai netoli bėgę nuo komu- 
valstybės‘vairą. Girdėsite, sielas užmiršę skubinasi ki- . ir komunistus jie
kas dėsis. Žodingumu anglų tų sielas gelbėti — “dvasios į^tikuoja. Bet šiaip musų 
kalba toli pralenkia lietuvių vadai.” visuomemskus klaus.mus jie
kalbą. Lietuviška pudra ap- jęag nasįin,, kepures? 
sibarstęs kavalierius savo , ., _r
žodžius gali penkeriopai ir Lietuvių komunistų fiure- iparsidavelius. 
daugiariopai linksniuoti,.ris Bimba mano, kad sočia- A ienas juokdans kartą 
bet amerikono vistiek nesu- Hstams bus “kaput.” Jis ?U-Pasake.: 1>e LI0™ Partija 
konkuruos. Lietuviški “šim- žinojęs, kad Jugoslavija .v^ P^nga ^komunistams 
tai velnių” ir “tūkstančiai, četniku vadas Michailovi- kad ne.ji pati lemms-
perkunų” buvo ir liks tik du čius “išdrėbtas iš valdžios.” tin? revoliuciją šukele... 
keiksmažodžiai; ameriko- Ir dėl to socialistams busią 
nas ių turi tytveikus — galit labai bloga.
pasiklausti senatoriaus Mc- Ly? tas Michailovičius 
Kellaro... butų socialistų žmogus; lyg

Dvidešimts devynių kon- dėl jo “išdrėbimo” socialis- 
spiratorių byla da nebaigta, tai turėtų kentėti.
Kurie ja domisi, turės pro- O. yes, sako Bimba. Da
gos išgirsti to. kas pas lietu

Washingtone ir visoje mu
sų šalyje neužilgo bus gali-

Amžini kritikai.
New Yorke yra leidžia

mas šešių puslapių sąvaitinis 
laikraštukas. “Weeklv Peo- 
ple.” Tai Socialist Labor 
Palty organas.

Tai De Leono partija—

nsa “leninistiškai.” Visur 
jie mato tik išdavikus, tik

Gal ir tiesa.
St. Strazdas.

NACIAI SUŠAUDĖ 47 
KARO BELAISVIUS.

> — ■
Pabėgę iš vokiečių karo 

nelaisvės anglai praneša,
vius nepriimta sakeli. Taigi, nesusilygins su amerikonais kad kovo mėnesy naciai bu- 
musu pudruoti kavalieriai politikieriais. O gal jiems šaudę 47 anglus ir austra- 
gali but ramus. Politikavi- tas nepatinka, malonu butų liečius karo belaisvių sto- 

Eicher sušilęs dirbo, kujaliu se ir g, imąs $10,000 metinės mu ir pasibarimu lietuviai išgirsti... Esti-Esti. vykiose.

«
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KAS SKAITO. RAŠO
TAS rWJONOg NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Sėkminga lietuviu konferen

cija ir gausios Aukos Lie
tuvos reikalams.

Chicagos Lietuvių Audi
torija senai neturėjo tokios 
sueigos, kokia Įvyko gegu
žės 21 dieną. Suvažiavo 
šimtai organizuotų lietuvių, 
kad paminėjus Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 24 metų 
ir lietuvių spaudos atgavi
mo 40 metų sukaktis. Buvo 
daug chicagiečių. buvo ir iš 
kitų kolonijų.

Daugelis jau buvo prie 
svetainės durų kaip 9 vai. 
ryte, o 10 valandą žmonių 
buvo pilna. Rinkosi draugi
jų atstovai, rinkosi ir sve
čiai. Turėjo daug da bo 
mandatų komisija, taip nat 
ir ženklelių prisagstytojo?. 
Ir prie geriausių norų netu-: 
reta galimybės atidaryt kon- 
ferenciją skirtu laiku. Erne , 
daugiau valandą kol delega
tai buvo surašyti ir aprūpin
ti ženkleliais. Tad konferen
cija buvo pradėta kiek po 11 
vai. dieną.

Konferenciją atidarė Dr. 
K. Drangelis, kartu jis pasa
kė trumpą Įžanginę kalbą ir 
pakvietė lietuvi teisėją Žiū
rį, kaip Chicagos majoro 
Kelly įgaliotinį. Majoro vai-' 
du Žiuris sveikino konferen
cijos dalyvius ir nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo komiteto šiai kon
ferencijai Įteikė čeki už 700 j 
dolerių.

Šią konferencijją da pa
sveikino kanadietis J. Novo- 
grodskis. Po jo buvo pa
kviestas kalbėti prof. K. 
Pakštas. Jis kalbėjo apie 
Lietuvos reikalus, jos kovas 
praeityje ir prospektus atei
tyje. Po jo kalbėjo kun. 
Prunskis.

Pirmoji sesija buvo baig
ta pirmą valandą po pietų. 
Atidarius antrą sesiją buvo 
priimtos dvi rezoliucijos— 
prezidentui Rooseveltui ir 
valstvbės sekretoriui Cor
dell Hull. Abejose rezoliuci
jose reiškiama vilties, kad 
musų vyriausybė neužmirš 
didžiojo lietuvių tautos šie-; 
kimo — nepriklausomai ir 
laisvai gyventi pokarinėje 
Europoje.

Priėmus tas rezoliucijas 
buvo pakviestas kalbėti 
“Naujienų” r edaktorius d r. 
P. Grigaitis. Jis davė išsa
mų pranešimą apie lietuvių' 
kovas už savo laisvę ir vie
no Lietuvos kaimyno (Rusi-i 
jos) pastangas grobti Pabal
tį, kuris nereikalavo ir ne
reikalauja bolševikų globos.

Tuo klausimu konferenci
ja priėmė rezoliuciją. -Toje 
pasikema už rėmimą Ame
rikos karo pastangų, už At
lanto Čarteri ir prieš bolše-

vikų agresijas Lietuvos at
žvilgiu.

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas L. šimutis 
darė pranešimą, apie ALT 
darbus ir Įsteigimą Lietuvių 
Informacijos Centro. Konfe 
rencija vienbalsiai užgyrė 
ALT darbus, kariu ir Infor
macijos Centro steigimą.

I)r. A. Račkus darė pra 
nešimą apie bolševikų oku
pacijos pirmąsias dienas 
Lietuvoje ir neva “rinki 
mus” taip vadinamo liau
dies seimo. Tai buvo kome
dija, ir niekas daugiau, sakė 
Račkus. Tuo metu ir jis bu 
bo Lietuvoje, taigi savo aki 
mis matė Lietuvos okupantų 
darbus. t

ALT narys Vaidyla reiš 
kė pageidavimo, kad Chica
goje butų Įsteigtas Ameri
kos Lietuvių Taiybos sky
rius. Jo pranešimas buvo 
priimtas ir vietoje nutarta 
tverti ALT skyrių. Skyriaus 
valdybon išrinkta šie asme
nys: kun. Ig. Albavičius, E. 
Samienė, P. Čižauskas, kun. 
A. Sandis, V. Balanda, Dr. 
A. Montvidas, Dr. P. Atko
čiūnas, P. Miller, A. Narbu
tas, E. Mikužiutė, Dr. A. 
Zimontas, K. Augustas. C. 
Kairis. K. Mačiukas, Dr. K. 
Drangelis. A. Zalatoris, H. 
Domkus, A. Kaulakis ir P. 
Dalen.

Beje, buvo ir daugiau kal
bėtojų, bet juos čia nemi
niu. nes man neteko visų 
kalbas girdėti.

Ši konferencija reikia 
skaityt pavvkusia ir kitu at
žvilgiu. Aukų buvo sudėta 
2.359 doleriai ir gauta paža
das da ant 500 dolerių. Su 
tais bus netoli trys tukstan 
čiai dolerių.

Konferencijoje dalyvavo 
457 delegatai nuo 166 orga
nizacijų. turinčių virš 25,000 
narių.

Konferencija buvo užda
ryta su dainomis, vadovau
jant Norai Gugienei. Giedo
ta Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Beje, kiek vėliau 
buvo trumpas koncertas, o 
vėliau šokiai.

Viskas baigėsi gražioje 
nuotaikoje.

A. K. Lietuvi j.

FURĖSIM NAUJUS 
LANGU STIKLUS.

Namų statybos industrija 
turi gerą naujieną. Sakoma, 
kad po karo namu langai tu
rėsią tokius stiklus, kurie 
nerasosią ir neapšalsią. Tai 
busią insuliuoti dvieiliai 
stiklai, per kuriuos nesiverš 
šaltis ir neišeis šilima.

Naujieji stiklai busią ne
daug brangesni už tuos, ko
kie yra vartojami šiandien.

Sveikina Jauną Rooseveltą

Anglijos karo aviacijos viršininkas Sir Mallcrv (kairėj svei
kina pulkininką Eiliotą Rooseveltą, musų prezidento sūnų, 
kuriam jis prisegė"Britų Imperijos komendanto dekoraciją.

Alijantai Jau Netoli Nuo Romos

sis žemėlapis parodo karo fro ntą Italijoj. Iš Anzio uosto ame rikiečiai pradėjo smarkų ofen- 
syvą ir nužygiavo jau keliasd ešimts mylių pirmyn. Pereitą są vaitę jie buvo jau tik 18 my

liu nuo Romos.

Wyoming Klonio Lietuvių Konferencija
įvyks sekmadienį, birželio 

4 d., Hotel Sterling,
Wilkes-Barre, Pa.

Kuopų ir draugijų atstovų 
registracija prasidės 1 vai. 
po pietų. Konferencija atsi
darys 2:30 popiet.

Konferencijos tikslas—iš
judinti Wyomingo klonio 
lietuvius vieningai remti A- 
merikos karo pastangas, nes pridavė‘iždininkui J. G. Jo 
tik Amerikos ir jos taikiniu- neikai aukų: 
kų pergalė gali užtikrinti 
Lietuvai laisvę ir saugumą.
Taipgi bus paminėti du la
bai svarbus lietuvių tautos 
gyvenimo Įvykiai — tai 40 
metų spaudos laisvės atga
vimo sukaktis ir 24 metų 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
susirinkimo sukaktis.

Trečiadieni, gegužės 17 
vakare, Wilkes Banėi įvyko 
Wyomingo klcnio lietuvių 
konferencijos rengėjų susi
rinkimas. kuris busimos 
konferencijos vedėju pasky
rė adv. J. S. Lopatto. o jo 
padėjėjais —< adv. J. Virba
lis, M. Kupris ir Pr. Jurevi
čius.

Sekretorium paskirtas 
“Garso” redaktorius M. Zu- 
jus, o jo padėjėja—E. Men- 
siskaitė.

Iždininku — J. G. .Jonei- 
ka.

Spaudos komisija: J. Ma
ceina. A. Ambrozaitis. Ire^a 
Kadišiutė. V. Grieštaraitis 
ir Sai. G. Bekampis.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Brooklyno ir apylinkių Ke- tienės. Komisijai įeikia duo

tuviai minėjo dvi svarbi 
sukakti.

Gegužės 14 d. PennsyĮva
iria viešbutyje Įvyko Ame
rikos Lietuvių Tarybos ini
ciatyva šaukta lietuvių kon
ferencija, Lietuvos Steigia
mojo Seimo ir lietuvių spau
dos atgavimo sukaktims pa
minėti.

Konferenciją įeikia skai
tyti pilnai pavvkusia. Joje 
dalyvavo virš du šimtai or 
ganizaciju atstovų ir šimtas 

J svečių. Viso buvo atstovau- 
jjamos 74 draugijos—52 iš 
iNew Ycrko valstijos ir 22 iš 
New Jeisey valstijos.

Konferenciją atidarė “A- 
merikos” redaktorius Juo- 

izas Laučka. Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos him

nai. Giedojo Barbora Dar
kys ir Marijona Kižutė. 
akompanuojant Židanavi- 
čienei.

ti kreditų, nes konferencija 
buvo gerai priruošta.

Beje. konferencijos metu 
buvo vienas juokingas daly
kas, pačios konferencijos 
dalyvių nepastebėtas. Kada 
buvo skelbiami aukotojų 
v: rdai, skambėto ir šv. Jur
gio Diaugysteš vardas, šalia 
manęs sėdėjęs pilietis kumšt 
man i pašonę ir sako:

“Poneli, tai jurgine jau ne 
bolševikų! O jie taip gyrėsi 
ta iurgine...”

Dalykas, matote, vra toks. 
Kaio ir kiekvienoj organiza
cijoj. jtrginėie taip oat ko
munistai turi savo “gręžė- 
ių.” Kai kurie net i valdybą 
inėio. Kadangi didžiuma 
narių nevisuomet lanko 
draugijos susirinkimus, tai 
komunistam ir karia ir kitą 
pavyksta savo užmačias pra
vesti. Tame susirinkime, kur 
buvo iškeltas klausimas apie

It’lfrf Mt*l *

Buvo skaityti keli refera- Yorko-New Jersey val-
777” ~ 7” tai. Skaitė: lietuvių ištiki- konferene.j,, dainavo
Scdal.ee.u d.augija, $2. hs karo kan’ ._ didesni, skaičius nąnų ir ko- 
SLA 85 kuopa, Edivards- Pį floras; lietuviuįauda ]VS.tle k><™saity-

$2011.000 su- Vllįe, $2. !-A. Vaičiulaitis; Lietuvos ’«*>• T,esa- k,tas •»»-
Sv. Onos parap. choras, steigiamasis Seimas ir de- argumentuoti, bet maty-

Snokratija - pulk. K. Gri- daml- kad ,s tc n,ekas ne,s’ 
nius.

Referantai buvo gerai pa
siruošę ir tai į konferenci- . .
ios dalyvius darė gero isou- kaip ir Lietuvių Amen- 

‘ * * kos Piliečių Kliubas nėra
Adv. K. Juigėla perskai- komunistų, bet kliube ko

te kelias rezoliucijas—prez. niunistai yra susisukę dides- 
. - ...... Rooseveltui, atstovų ir sena- n£ gūžta ir dažniau gali pa

ti atstovus į minėtą konfe- to lumams taipgi busimoms šumyti. Bet ir kliube jie ne- 
, _ rencijąlai jų valdybos ,epubHkonų ir demokratų Zurnytų, Jei kiek dąu£\aH
kuop., I-itt- dalyvauja. .. konvencijoms. Rezoliucijose kliubiečių savo susirinki*

Netik kuopų ir di augi jų ppJbama apie Lietuvos byla, mus lankytų. Kliubui pri- 
... w.------  J . klauso į 600 narių, o j susi-

tyta perduoti
mai. Sv. Onos parap

Valdyba Įpareiguojama Luzeme, $1.
paruošti galutiną konferen- Daugelio SLA ir LRKSA 
cijos dienotvarkę. kuopų atstovai, kurie čia ne-

„ .... . . dalyvavo, aukas priduos
Susirinkime dalyvavo nuo konferencijoj

22 kuopų ir draugijų apie 60 Kaip matote rengiamės
atstovų. . prie gražaus darbo. Jeigu

Čia pat susirinkime šių kurios kuopos ar draugijos
draugijų ir kuopų atstovai

e is, jie nutilo.
Tai taip buvo su jurgine.

Ji nebuvo ir nėra komunis-

nespėjo ar pamiršo išrinkti

Nuo LRKSA 
stone, $10.

Pittstono šv. Kazimiero atstovai, bet ir visi Wyomin- Alanto Čarteri ir tt 
parapija, $10. go klonio lietuviai nuošir- 1

SLA 115 kuopa, Wilkes džiai yra kviečiami dalvvau- 
K-ii-i-n 4A ti aioi k/Arrtoreneiini Tšcrir-

SLA 267 kuopa. Wyomin-,sit Įspūdingų kalbų ir supra- 
ge. $5. į šit kas bus veikiama Lietu-

I.RKSA 25 kuopa. Miners vos laisvės atgavimui.
Mills. $3. Tad visi birželio 4 i Wvo-

LRKSA 34 kuopa. King- mingo klonio lietuvių konfe- 
tone. $3. renciją Sterling Hotely.

SLA 12 kuopa. Nanti- Už spaudos komisiją, 
coke. $3. 1 Antanas Ambrazaitis.

Viena rezoliucija kalba 
s rie pačių Amerikos lietu
viu veikią.

šios konferencijos proga 
fudėta 500 dolerių aukų. 
Stambesnes sumas aukojo: 
Brooklyno lietuvių kriaučių 
54 skyriaus 50 dolerių ir Ka
talikų Federacijos skyrius 
Masrethe, irgi 50 dolerių. 
Po 25 dolerius erauta nuo šv

rinkimus ateina kelios de
šimtys. geriausiame atsitiki-

inra cimlac tuo cxxzxvc*c7. tiamn
kliubiečių apsileidimas. Dėl 
io ir kliubui padaroma gėda. 
Pavyzdžiui, šioje konferen
cijoje kliubas neatstovauta. 
Buvo taip, kad menka di
džiuma komunistai paėmė 
viršų ir nutarė “su fašistais 
nedalyvauti.’’ O jie apšau-

PHILADELPHIJOS PASTABOS.
Musu komunistai vis šumija 

prisiglaudę rusų kliube.

Čia da veikia būrelis lie
tuvių komunistų, kurie gavo 
prisiglausti rusų kliube.
Nors jų skaičius jau žymiai 
sumažėjęs, bet tie Stalino
“saulės” garbintojai nepra- su jais neis 
randa vilties. Kur tik gavę 
prcgo< iie bando lietuvių 
organizaci jas užkariauti, bet

Nereikia but pranašu, kad 
suprasti, jog musų komunis
tų “procia” eis vėjais. Par
sidavėlis su partija ar be 
partijos buvo ir liks parsi
davėlis. Komunistai parsi
davė Maskvai — lietuviai 

J. J.

HIV | 1140 IIUV »- » a 1 • t* • A 1 • 1 • 1 *
Jurgio Draugystės Brooklv- kia kiekvieną, kuris
ne ir- šv. Vaido Draugystės nesutinka pusti i kvislingi- 
Harrison, N. J. Likusi 250 ,ni^ Zaleckių dudas^ 
d oi. suma buvo sudėta ma-' Jurginės Narys.
zesnemis sumomis. i FORDO PELNAS.

Šiai konferencijai šaukti Fordo automobilių kom- 
1 uvo paskiita specialė komi-Įnanija raportavo valdžiai, 
sija iš D. Averkos. J. Bulevi-jkad pereitais metais p pada- 
čiaus, K. J.-Paulausko, J.jriusi $86,049.999 gryno pel- 
-Tankuno. Dr. M. J. Viniko,!no. Tai reiškia po $24.92 
N. Stilsonienės ir M. Suba- kiekvienam šėrui.

Rezoliucijų komisiia: kun. nena vyksta, nėr savo
J. K. Miliauskas, S. K uostas, “Laisvę” kelia gvoltus.
V. T. Kvetkus, kun. Al. Žu
kauskas ir adv. J. Virbalis.

Pildomasis komitetas: 
Mrs. S. B. Elko, dr. A. J. Va- 
libus, V. Kamarauskas. J. B. 
Šaliunas. J. J. šaueiunas ir 
Alicija Vendauskienė.

Mandatų komisija: V. 
Tamulaitis, J. Batvinskas, 
Nelė Kabusk, V. Kamaraus
kas, Ant. Kupris.

Kadangi visi švaresni 
žmonės tų gaivalų šalinasi 
ir neleidžia i savo tarpą, jie 
labai pvksta. Pastaruoju lai
ku musu komunistai ėmė 
pulti kai kuriuos Pbiladel- 
pbijos biznierius. Dalykas 
toks. kad šie ir auku komu
nistams neduoda ir musu 
organizacijose iiems šeimi-

u KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI 

Užrašykit Jį Savo Tėveliui

Apsvarsčius konferencijos 
programą, kalbėtoiais nu
matyti šie asmenvs: pulk. K, 
Grinius iš Ncv; Vorko, U. S. 
kongresrnanas Robert M. 
Miller. U. S. Treasurv De- 
r artment atstovas, teisias 
Harcld Flannerv. Wilkes 
Barres miesto majoras Mc- 
Cole ir “Garso” red. M. Zu- 
jus.

Meniškam programos

ninkauti neleidžia.
Puldami tuos biznierius 

komunistai nori jiems pa
kenkti. tik bėda. kad ių 
šlamšto ‘J-aisvės” čia nie
kas neskaito, tik patys ko
munistai ir įų bendrakelei 
viai. Tad pakenkti jie nega
li. Priešingai, kai kada esti 
taip. kad puolamieji gauna 
naujų kestumerių ir iš pačių 
komunistų “kraudės.” Mat.

įvairinimui vienbalsiai nu- perskaite žinią žmonės nori 
ar tikrai taip 

“Laisvė” sako.

PAAIŠKINIMAS.

Tėvų Diena šįmet pripuo 
geras sūnūs ir gera duktė tą 
kokią nois dovaną. -Jeigu iu 
kivio,” mes patartume užra

ia biiželio 18 d. Kiekvienas 
dieną nuperka savo tėvui 

su tėvelis da neskaitei “Ke 
’vti iam Tėvu Dienai.

pa

ros operos artistę Zuzaną- 
Sue Griškaitę.

Programos komisijon iš
rinkti : V. T. Kvietkus, V. 
Drabliauskas. B. Kvedaravi- 
čius, J. Stačiokas ir Adelė 
Lešnauskaitė.

Ateinančios Penktosios 
Karo Paskolos bonų nusista-

O pas biznierių negi eisi tik 
“ant pasikalbėjimo,” reikia 
kas nors pirkti...

Komunistų partija jau pa 
laidota, bet komunistų dal
bai lieka tie patys—pulti 
sau nepatinkamus žmones.

Prašom prisiųsti mums jo 
pridėti $2.50 k paaiškinti.
Musų administracija nusiųs 
mą ii fiasveikins, kad jis tu 
Ir siuntinės jam “Keleivį” ištisus metus. Tai bus 
riausia jūsų tėveliui dovana.

vardą, pavardę ir adresą. 
r:ad tai yra tėvui dovana, 
am apie tai gražų praneši- 

i i toki gerą sūnų ar (lukteri.
oe-

“KELEIVIS”
(}:i6 Brnaduiay, South Bonton, Mass.

I I
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jimas 
Maikio su Tėvu

Kam Priklauso Besarabija
Po pereito pasaulinio ka-Į Reiškia, caristinė Rusija 

ro rusai prarado daug sveti- į apiplėšė rumunus. pasi
nių teiitorijų — Lenkiją, glemždama jų gyvenamą 
Pabalti ir kitas. Tarp jų bu- žemę, o bolševikai dabar 
vo da viena provincija, kuri nori tą plėšimą palaikyti, 
randasi prie Juodosios ju- Ir begėdišku nachaljškumu 
i ios — tai Besarabija, suda-j giriasi, kad jie išlaisvino 
ranti 17.000 keturkampių Besarabiją.
mylių plotą ir turinti virš tri- Nieko panašaus. Nekal- 
ių milionų gyventojų. bant apie svetimas tautas.

Komunistai, ypač lietuvis- bolševikai pavergė ir nišų 
ki. per ilgą laiką rėkavo, tautą. Milionai žmonių ten 
kad “lumuniški plėšikai”; yra laikomi koncentracijos 
nuskriaudę “dai bininkų tė- stovyklose ir visaip kanki- 
vynę” sovietų Rusiją. Tik narni. Dabartinis Rusijos 
po 1940 metų birželio mene- diktatorius Stalinas-Džiu- 
sio visų komunistu širdys gašvilis yra visų kvislingų 
nudžiugo, kai Rusija, gru- Kvislingas. Jis pardavė net 
modama Rumunijai karu, ir savo tėvynę (eliziją. Ka- 
atėmė iš ios Besarabiją ir da raudonoji ai mija okupa

vo Gruzija, kuriam laikui 
ten šeimininkavo Stalinas,

Čia Buvo Garsusis Benediktinų Klioštorius

—Maike, ar tu žinai, kad. —Maike. tu
dėl tavęs aš gavau peklos Į tikras bedievis, 
nuo klebono.

kalbi kaip 

visada teisy-
—Na, na?
—Jessa! Jis pasišaukė 

mane ir išbarė, kad aš duo
du tau perdaug valios. Sako, 
toks paršas, o jau skaito di
deles knvgas ir tėvą kriti
kuoja. Į bažnyčią neina, 
škaplerių nenešioja ir kuni-

Bedieviai 
bę kalba.

—Kur . jau čia teisybė. 
Maike, jeigu švento rašto 
nepripažysti.

—Tą patį, tėve. ir šventas 
raštas skelbia, ką aš dabar 
tau kalbu. Tenai aiškiai yra 
parašyta, kad Kristus bota-

šiaurės Bukoviną.
Lietuviai komunistai ir 

šiandien neužmiršta to “is
toriško momento.” Brookly
no “Laisvėje” gegužės 15 d. 
vienas \ komunistų “pisate- 
lis” rašo:

“Sovietų Sąjunga 1940 
m. birželyje atvadavo Besa-

per savo leitenantus. Jie el
gėsi kaip tikri budeliai. Pats 
Leninas turėjo išstoti prieš 
Stalino šaikos budeliškus 
darbus.

Lietuviams taipgi nėra 
svetimi bolševikiškų smur-

rabijaVaaurinę Bukoviną !Jninka <iart,ai- Juk?ana?! 
be karo. Sovietams pasta- ian.?n1“- .net seneliai ir maži 
čius ultimatišką reikalavi- y?lkucla‘- buvo ištremti i 
ma. rumunai nedrvso pasi- ;,aul?s tyrus Daug lietuvių
pitešint. pasitraukė iš tų že- l,e.n ?uv0- ° ku!7« B™- sau- 
1 1 - - - kiasi amenkiecių pagalbos.

Amerikiečiai yra gavę kelis 
laiškus, kurie prasideda žo
džiu “Gelbėkite.”

Tas pats buvo ir Besara
bijoje. kai ją 1940 metais 

grafija jiems vra svetimas okupavo įaudonoji armija, 
dalvkas. Ir dėl Besarabijos Tūkstančiai žmonių buvo 
“atvadavimo” komunistų I įsiusti į koncentracijos sto- 
laikraščio bendradarbis ne- 'yklas, į >olovecko praga-. 
žino, ką jis kalba. į1?,* kai o, jei bolse-

Dzv v-*a vikams da kartą teks rumu-Besarabi a nebuvo n ne- _  nbolševi- gydama Besarabija, ue

Štai kas beliko iš to garsaus benediktinų khoštoriaus ant Ca ssino kalno—tik krūvos ply

tų. Naciai buvo Įsitaisę čia sau tvirtovę. Alijantų orlaiviai ir artilerija jj sugriovė, o lenkų 

kariuomenė jį užėmė.

Uraganu Gimtinė DIRBTINIS PIENAS IR 
GRIETINĖ.

mių. įs kurių ir susidarė 
Moldavijos Sovietu Respub
lika.”

Komunistai yra dideli ig- 
norantai, ypač jų lietuviška 
kopija. Istorija ir net geo-

... „ .. , . ,ra rusų tentonją. ir ..
gus išjuokia. Jes, vaike, kad gu išlupo įs bažnyčios tokius pai neturi jokiu teisių prie aa - Pa- 

pamokslą, tai mane; biznierius, kurie ėmė iš žmo- j to krašto. Faktas yra toks.'
nių pinigus. :j,-ad Besarabijoj ir šiaurės L , „

—Tai rokuojasi, kad ir , Bukovinoj gyvena tik koksL??X?duotą , Besarabiją ne

davė
šaltas prakaitas išpylė.

—O ko jis iš manęs nori? 
—Visu pirma jis liepė tau

pasisiut iigas kelines. Sako, 
Į ka tai padabna. kadtoks 
pusbernis vaikščiotų su 
trumpom kelinėm.

—Tai ne jo dalykas, tėve. 
Aš neduodu jam nurodymų, 
kokias kelines jisai turėtų 
nešioti, todėl tegul jis neki
ša nosies ir i manasias.

—Bet jis kunigas.
—Man kunigas nėra joks 

autoritetas, tėve.
Jis ant to mokslą ėjęs.

“Laisvės” peckeliai ge
riau tylėtų. Ju plepalas apieZZ A _ *♦ TV « ♦ •

kunigams reikėtų botago, ar 
ne taip. Maike?

—Taip, tėve. pildant 
šventraštj, jiems reikėtų ge- 
įo bizūno.

—Kaip aš matau. Maike, 
tai klebonas sakė man teisy- 
I ę. kad tos knygos išves ta
ve iš kelio. Kasdien tu 
didesnis šliuptamis.

—Jeigu tavo klebonui

dešimtas nuošimtis ukrai
niečių. o romūnų ten yra 
virš 52 nuošimčiai gyvento
jų! Likusius 38 nuošimčius 
gyventojų sudaro vokiečiai, 
totoriai, čigonai, vengrai, 
žydai ir kiti.

Taigi, Besarabija ir Bū
vis {kovina nėra rusų kraštas. 

Bet kodėl bolševikai ji savi-

atlaiko vandens. Besarabija 
buvo ir pasilieja rumunu 
kraštas, kurio žmonės neno 
rėjo ir nenori bolševikiško 
“rojaus.” St. Strazdas.

KĄ PADARO GYVATĖS.

rasi.

Gyvatė pas musų žmones 
turi labai prastą vardą. No
rėdamas savo kaimyną jžei-

taip rupi mano knvgos, tėve. Todėl, kad jie vra carinės lietuvis ji pavadina gy- 
- - > ’ • , °i«„ .. . ... vate. ’tai pasakyk jam. kad jis su- i Rusijos imperialistų ainiai, 
ruoštų viešu? debatus man O visi juk žino. kad carinės 
ir sau. Aš apsiimu stoti su Rusijos imperialistai buvo—Ką iis žino. tėve. tą ir

iš žinau: bet ką aš žinau, jis iuo ant pagrindų prieš pub- i tikri plėšikai, štai jums pa-
---- - Rką jrodyt, kad ne aš kly-Į vyzdys. 1861 metais

stu, bet jis.
—Maike. aš nemislinu, 

kad kleboncas sutiktų stoti 
su tavim ant d i batų.

—Jeigu nesutiks, tai žino*

to nežino.
—Kaio tu drjsti taip šne

kėt. Maike?
—Amerika vra laisva ša- 

Hs, tėve. ir aš galiu kalbėt 
1 as tik man patinka.

—Ne. Maike, kunigų ne
ga1 i kritikuot.

—Kodėl?
—.Tie Dievo tamai.
—O kada Dievas juos pa-, 

sisamdė savo tarnais?
—Juos šventas tėvas ant 

to paznočiio.
—Klvsti. tėve. Kunigai 

nėra Dievo tarnai. Jie tik 
bizni daro iš Dievo. Pirma 
Įbaugina tamsuolį velnio ra
gais. o naskui sako: duok 
penkine Dievui ant garbės, 
tai velnias tavęs negriebs.Į 
Kitaip pranulsi. Ir tamsuolis 
duoda kunigui penkinę.

Rusiia
kariavo su Turkija. Turki
jos sultanai buvo tokie pat 
plėšikai; jie skriaudė Balka
nų tautas, kartu ir rumunus. 
Rumunai todėl manė, kad

rime, kad iis bijosi parodyt atėjo laikas suvesti sąskai- 
savo silpnybę. i tas su Turkijos valdonais.

—Gudbai. Maike, Ba tu ir Trumpai sakant, Rumunija
mane išvesi iš kelio.

AR ŽINOTE, KAD-
Žodis parazitas yra pa- 

f kolintas iŠ gi aikų kalbos. 
Jis reiškia tą. kuris minta 
nuo svetimo stalo.

Piimasis žmogus, kuris 
žiurėio per teleskopą, buvo 
Galilėjus.

Sakoma, kad žmonija yra 
pergyvenusi 21 civilizaciją. 
Iš jų net 14 civilizacijų buvo 
surastos tik iš atrastų griu
vėsių.

—Tai tu rokuoji, Maike, 
kad kunigas jj apgauna?

—O kaip tu pats, tėve, 
manai? Ar neapgauna?

—Bet aš tau pasakysiu, 
vaike, kad kunigas čia ne
kaltas. Juk ir šventas raštas 
sako. kad durną ir bažny
čioj muša. Kitaip pasakius, 
jeigu durnas žmogus duoda, 
tai kodėl kunigas turėtų ne
imti?

—Visu pirma. tėve. šven
tas raštas niekur nesako, 
kad “dutna” reikia bažny
čioj mušti. Antra, jeimi žmo
gus tamsus, tai kunigas tu 
retu ii namokvti. o ne pen
kine iš io išvilioti. Juk tam Vištiniai vanagai yra pa 
ir Įstatymai vra leidžiami, tvs greičiausi paukščiai, ga 
kad gudruoliai negalėtų li skristi net iki 180 mylių Į 
tamsuoliu apgaudinėti* valandą

Amerikiečio vidutinės me
tinės pajamos yra 1.057 do
leriai.

1942 metais Jungtinėse 
Valstijose mirė 1,385,187 
žmonės: iš to skaičiaus 16,- 
187 patys nusižudė.

Molekulė, tai italų chemi
ko Amadeo Avogardo su
galvotas vardas fiziniam 
medžiagos vienetui pava
dinti.

stojo Į karą ir padėjo rusams 
nugalėti turkus.

0 kokį atlyginimą ji ga
vo? Po rusų-turkų karo. ca- 
i o valdžia pasiglemžė Besa
rabiją! Kad nuraminti Įtū
žusius rumunus, rusai impe
rialistai jiems davė Dobru- 
žos sritį prie Juodosios ju-

Gvvatės betgi ne visos pa
vojingos. Ir nuodinga gyva
tė yra pavojinga tik tada, 
kada gali Įgilti žmogų ir 
gyvulį Bet ji daro tai ne tiks
lu užpulti, o apsiginti. Savo 
gyli ar nuodus ji vartoja ir 
naudingam tikslui — žiur
kėms ir pelėms naikinti. Ap
nuodijus savo auką. gyvatė 
ją praryja.

Tiesa. Indijoje gyvatės 
daug žmonių igilia.. Bet jei 
ne gyvatės. Indijos žmonės 
turėtų didesnę nelaimę— 
bubonišką plėgą, kuria išne
šioja žiurkės ir pelės. Jei ku 
rią nors dieną Indijos gyva
tės pranyktų, ten atsirastų 
galybė pelių ir žiurkių. Kar
tu ten plistų ir bubonišką 
plėga. ros, kuri buvo atimta iš tur 

kų. bet kuri buvo daugiau Ivanas Baisusis buvo pir- 
reikalinga Bulgarijai, negu mutinis Rusijos valdonas, 
Rumunijai. kuris pavadino save caru.

Kur Lenkai Kariauja

" - - ■ - ahc
šiame žemėlapy juoda rodyklė ties raide “A" Tt>jos miestelį Pedimonte, kur pereitą savai’. | r.Kai išmušė vokiečius. Ties rodykle “B“ atakuoja f t ...u4ai ir jankiai o ties raide “C” nacius muša Penktoii Amerikos Armiia

Atlanto vandenyne, tarp 
musų Floridos ir pietų Ame
rikos, randasi daug salynų, 
kurie yra vadinami Vakarų 
Indi jomis. Tai grupei pri
klauso Kuba. Haiti ir daug 
kitų salų. Vienos jų yra jau 
nepriklausomos. o kitas val
do Amerika, Anglija ir 
Olandija. Bet ne apie tai no
rime kalbėti.

Vakatų Indijos yra šalti
nis vienai žmonių nelaimei. 
Ten gauna pradžią didelės 
audros, žinomos kaip uraga
nai. Tos audros pasiekia iu 
Jungtines Valstijas, ir pri
daro joms labai didelių nuo
stolių. Viena tokia audra 

melais pervjv jtvi 
jąją Angliją. Massachusetts 
valstijoje ir kitose pajūrio 
srityse ii sugriovė daug na
mu ir išlaužė milionus me
džių. Buvo tai didžiausis 
uraganas nuo 1815 metų 
audros. Jis pasiekė ir Ver- 
monto valstiją, kur Montpe- 
liero miestelyje visi namų 
langai buvo užmūryti drus
kos lietumi — kas reiškia, 
kad ten lijo iš juros atneštas 
vanduo. O Montpelier ran
dasi už 120 mylių nuo juros 
pakraščio!

Iš Vakarų Indiju einan
tieji uraganai pasižymi ne
paprastu nuostolingumu. 
Oro sūkuriai lekia pasibai
sėtinu greičiu, viską savo 
kelyje naikindami. Ir sunku 
tiksliai apskaičiuoti jų kryp
ti. Pavyzdžiui, buvo praneš
ta, kad 1938 metų uraganas 
šiuos Floridos valstiją. Ga- 
i us pirmuosius pranešimus, 
i Florida skubinosi specia
lus gelbėtoju būriai ir Rau
donojo Kryžiaus daliniai.

Bet nuvažiavo ir neturėjo 
l ą veikti, nes toji audra Flo 
ridos nekliudė. Ji sugievė 
Naująją Angliją.

Audra siautė per 24 va
landas. Tuo metu sunaikin 
ta net keturi milionai buše 
lių obuolių, kurie nuplaukė 
Connecticut upe. Ja nuplatt- 
l ė vagonai svogūnų ir kitų 
daržovių.

Kokia baisi buvo 1938 
metu audra, rodo sekamos 
skaitlinės: nepataisomai su
žalota net 26,000 automobi 
lių.

Audros metu buvo užmuš
ti 448 žmonės. Materialių 
nuostoliu uraganas pridarė 
už apie bilioną dolerių. Te 
lefono kompani ioms reikėjo 
sunaudoti in.000 mvliu lai
dų, kad sulopyti telefono 
sistemą. Po audros tarp Bos 
tono ir New Yorko nebuvo 
susisiekimo telefonu. Tiedu 
miestai galėjo pasiekti viens 
kita tik pei Londoną!

Aud. js metu buvo ir juo
kingai nuotikis Kriukiais

vaikštanti žmogų pasigavo 
vandens srovė ir nešė ji link 
Connecticua upės. Nešamas 
jis susigriebė už vieno me
džio ir jame rado užkliuvu
sius savo kriukius!

Naujosios Anglijos prieta
ringi žmonės sako, kad šį
met ir vėl turėsianti sugryžti 
audra, kurią jie vadina “Old 
Mary.” Labiau prietaringi 
žmonės reiškia didelio susi
rūpinimo. Bet tas rupesnis 
neturi pagrindo. Kaip sakė
me, iš Vakarų Indijos atei
nančios audros neturi sau 
paprasto kelio. Kai kada 
los kliudo vieną musų šalies 

’ sritį. kai kada kita, o dažnai
i jura. šiaurės linkui. 

Vargas buna tiems laivams, 
kurie patenka i audros suku
lk Mažesni ir silpnesni jų 
sulaužomi ir paskandinami. 
Net labai dideli laivai yra 
nunešami toli iš kelio.

Daugiau pagrindo rūpin
tis turi pietinių valstijų gy
ventojai, nes Vakarti Indi- 
iu audros ias dažniausia ap
lanko.. Ten ir šiandien gali
ma užtikti daug sodybų, ku
rios d a nėra atsteigtos.

Daugiausia audrų galima 
laukti tarp liepos ir lapkri
čio mėnesiu. K. V.

r.inr/m

PROTESTUOJA PRIEŠ
“WORK-OR-FIGHT”

Amerikos Darbo Federa
cija ir geležinkeliečių broli
ja pareiškė savo protestą 
oiieš “Work-or-Fight” bilių, 
kuris dabar yra Įneštas Kon
gresam Tas bilius sako. kad 
darbininkai, kurie streikuo
ja karo pramonėj, turi but 
imami aimijon.

Technikai tobulėjant, gre
ta daugumos natūralinių gy- 
\enimo reikmenų, vis pla
čiau imama gaminti ir jų 
surogatus, kurie savo pigu
mu labai prieinami mažiau 
pasiturinčioms gyventojų 
masėms. Taip, pavyzdžiui, 
žinome apie dirbtini sviestą 
—margariną, kuris yra Įvai
rių augalinių ir gyvulinių 
riebalų mišinys ir jo suvar
tojama netoli pusė to’, kiek 
natūralaus sviesto. Tačiau 
pastai aisiais metais yra iški
lęs ir Europos spaudoje ga
na gyvai nagrinėjamas 
klausimas apie dirbtinės 
grietinės ir pieno gamini
mą.. - *11

Dirbtinė grietinė e'amina- 
ma iš lieso pieno, Į kurį tam 
tikru budu Įmaišomi žemes 
riešutų riebalai. Tokia grie
tinė vadinama “gralin.” ga
minama Įvairaus riebumo. 
Seniaus Berlyno kepyklose 
ir valgvklose jos suvartoda
vo kas dieną apie 4—5 tūks
tančius kvortų ir jos parei
kalavimas nuolat didėjo, 
juo labiau, kad fabrikantai, 
turėdami gana gerą uždar
bi, dėjo visas pastangas sa
vo gamybos produktą iš
garsinti.

Bet reikia žinoti, kad 
dirbtinė grietinė, nors yra 
apie 25—30 nuos. pigesnė 
už tikra, toli gražu negali 
atstoti pastarosios, nes. vie
na. jos i iebalus organizmas 
sunkiau ir ne visai pilnai su
virškina; antra, joje nėra 
daugumos tų svarbiųjų vita
minų, kurie labai teigiamai 
ir gaivinančiai veikia tiek 
augančio, tiek
žmogaus organizmą.

suaugusio

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 revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas ■Žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rubežius ir kaip šalis yra padalyta Į apskričius. Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.Kaina........................... $1.00Drūtais audeklo apdarais .........  $1.25

KELEIVIS
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Penktas Puslapis No- 22. Gegužės 31 d., 1911 m.
Ramanauską suklaidino. Ji- to write its constitution; 
sai patikėjo komunistų sva-į Whereas, this democrati- 
jonėms, kad Rusijoj galima cally elected Constituent 
įvykinti socializmą, nors są- Assembly of Lithuania. on 
lyges tel iai santvarkai tenai May 15, 1920. unanimously 
ir nej rib.endusios. Ir jisai proclaimed that Lithuania

Liptimiii ktisę. Noi s tas is restored as an indepen-
tdhU.ą 1 Ul^yiuinųos LMIUVUĮ frOU- kon,,,nist, “socializmas” dent and sovereign State, to 

gijų Konferencija. jRusijoi atnešė didžiausi be erganized on a demoera-
i darbininkams skurdą; nors tie basis; and
apie 5,O'"*O0<O iu išmirė

Korespondencijos
Alijantų Ofensyvą Italijoj

apie spaudos atgavimą. į apie 5,0'*0 0< 0 iu išmirė ba- VVhereas, the said Consti- 
Kalbėjo ir pora valdiniu- | du: ir nors paga’iau tas ko- tuent Assembly, in the fun- 

kų. B. Pivariunienė kalbėjo ^munistų “sociali." mas” virto damental !aw of the country, 
apie bonų pirkimą. V. J. Ko-! tf kia totalitarine dikta- guaranteed to all the citi- 
ličienė referavo apie Lietu-kirą. t - i > Ita’ijos fa’izmas zens of I ithuania full equal- 
vos žmonių šelpimą. Ji pa-i ar Vokietijos nacizmas, Pa- ity of rights and granted 
geidavo, kad spauda dau-Į manauskas vistiek pasiliko them freedom of soeech and 
giau gintų Lietuvos šelpimo;prie k<munistų. tu>ėdamas press, freedom of assembly 
reikalus nuo tų, kurie Pitts- < viltį, kad ateity Rusijoi vis- and coalition, freedom of į'e- 
burghe įsikuiusios Lietuvos į tiek bus geresnis darbinin- ligion and proteetion of the

... __ "gi**. °fmin0!!vra sušaukt

Konfe cncija įvyko gegužės 14 tl.. Lietuvių Piliečių sve
tainėj z, South Side Pittsburgh, Pa.

Prieš konferencijos atida- 
įymą sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Konferen
ci ją atidarė J. B. Tamkevi- 
čius, ALT Pittsburgho sky-

konferencija “'I"?10 orKan>^<
paminėjimui buot(is . •• ,1 zia; kad zmones kiek gale-*

ir smei-i Su ta viltimi jis ir mirė. ties; therefore. beit
24 metų sukakties Lietuvos 
Steigiamojo Seimo ir 40 me 
tų nuo spaudos atgavimo.
Mandatų komisijai darant , ,. ,
delegatų sąiašą. pakviestas lauKiant 
S. Bakanas plačiau nušviesti 
šios konferencijos uždavi
nius.

Iš mandatu komisijos ra- 
pcito pasirodė, kad konfe
rencijoj yra atstovaujamos 
24 Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių draugijos su 78 de
legatais. Be to, dalyvauja 
keturi Tarybos valdybos na
riai.

Konferencijos prezidiju- 
man išrinkti: Povilas Dar
gis. Juozas Virbickas ir 
Adolfas Paleckis; sekreto
riais — S. Bakanas ir Ona 
Nruieliutė; rezoliucijų ko- 
misiion — kun. P. Lunskis,
B. Pivariunienė ir V 
ličienė.

dami remtų ir aukotų šiai 
organizacijai, kad žmonės 

rlui-Mnr dabar taupytų pinigus ne-
----x karo pabaigos, ir

kad lietuvių laikraščiai ne
talpintų laiškų, kurie ken 
kia šiai organizacijai. Taigi 
priminė, kad kas turi nerei
kalingų rūbų ar nori duoti 
auką šiai organizacijai, gali 
priduoti savo dovanas kat
ram nors lietuvių kliubui 
Netrukus bus paskirta tam 
tikra vieta sunešti visas au
kas.

Juozas Stilsonas aiškino, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
rybos tikslas yra jungti visas 
Amerikos lietuvių demokra
tines iėgas bendram darbui, 
palaikymui ir skleidimui de- 
mokratybės dėsnių lietuvių 

t Kn. tarpe; ginti ir saugoti Jung- 
d‘ tinių Amerikos Valstijų ne

priklausomybę, garbę ir de- 
Seimą mokratinę santvarką; rem- 
paaiš- ti ir palaikyti visų tautų, di- 

kindamas, kad tai buvo pir- dėlių ir mažų lygias teises į

Apie Steigiamai} 
kalbėjo kun. Gečvs,

Mainerys.
PITTSBURGHO KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS.
Rezol!v«~i."a Amerikos Lietuvių Tarybos tikslų ir vei- ' kimo klausimu.

• Vakarinės Pennsylvanijos 
lietuvių draugijų atstovai, 
susirinkę į Amerikos Lietu
vių Tarybos šauktą musų 
srities konferenciją, gegu
žės 14 d.. 1944 metais. Lie
tuvių Piliečiu svetainėje, 
Pittsburgh. Pa., išklausę 

Amerikos

Resolved. That this Con- 
ference of Lithuanian orga 
nizations of West°rn Prnn- 
sylvania convened cn Mac 
14, 1944, at Lithuanian Čiu
žens’ Hali, 1723 Jane st. 
S. S. Pittsburgh, Pa., statės 
that the peonle of Lithuania 
expressed their determina-, 
tion to be free and indepen- 
dent of any foreign domina 
rion. and to live under a de- 
mocratic form of govern- 
•r ent, v.’hich is hest suited 
i o the cultural and economic 
develcpment of a nation: 
and, be it

Resolved. That any at- 
toims to shovv that the peop- 
!< of Lithuania subsequent!y 
a’oandoned their ideal of

and

pranešimo apie 
Lietuvių Tarybos tikslus ir 
darbuotę, pasisako seka
mai :

1. Mes pripažįstame, kad^ational independence
Amerikos Lietuvių Taryba1 voluntarilv submitted to a 
šiuo metu yra tikroji lietuvių foreign rule. either Russian 
tautos troškimų reiškėją ir c? German. is not bassd on 
kaipo tokią pasižadame facts, misleading and inimi- 
remti visomis savo jėgomis, e t] to the interests of the

2. Mes ypatingai sveikina- United Naticns; and. finallv 
me Amerikos Lietuvių Tary- be it

masis demokratinis susirin- laisvę ir nepriklausomą vai- bą už įsteigimą bendro fon- Resolved, That this Con 
kimas Lietuvoje. Jis davė stybinį gyvenimą; kovoti užnuo karo nukentėjusiems fc-rence demands. in th<
visiems Lietuvos žmonęms pagrindines žmogaus as- Lietuvos žmonėms šelpti ir name of justice. that Lithua- 
lygias teises, neišskiriant nei mens teises. _ už įsteigimą Amerikos Lie- ria, at the conclusion of this
vieno. : Rezoliucijų komisija pa- tuvių Informacijų Centro, v ar. be restored as an inde

li susirinkusių buvo keli tiekė 4 rezoliucijas, kurias kuris šiomis dienomis pra- pendent State, in accordan- 
paklausimai. i kuliuos kai- konferencija priėmė vien-■dėjo veikti Nevv Yorke. In- ee v.ith the princšples pro- 
bėtojas atsakė. _ balsiai. [formacijų Centrai vesti pa- c^imed in the Atlantic

Povilas Dargis kalbėjo- Ii protokolo, skirtuosius žmones mes ži- Charter.
kaip tikras demokraromeJuozą Ramanauską Palydėjus į Kapus, tijes ir žmonių teisių gy nė

-------------- jus ir pažadame jiems savo
Minersville, Pa. atsidavęs visa savo siela ir pilniausią kooperaciją.

anie 71 me’u uoba^ platindavo socialistų 3. Kartu mes apeliuojame 
‘1 -- spaudą. Bet jam vis išrody- į visas vakarinės Pennsylva-Susilaukęs

amžiaus, šiomis dienom!
Minersvillėi mirė . ... , „ - „
Ramanauskas, velionis bu- * -
vo pats seniausis ir veik-
hausis šioj angliakasių ap- 
f y Ventoj apylinkėj lietuvis.
Kaip daugelis kitų. taip ir 
Ramanauskas iš pradžios 
ėjo su kata’ikais. Bet pradė
jęs daugiau skaityti ir lavin
tis. jis pasitraukė nuo kuni
gu vadovaujamu parapijų ir 
prisidėjo prie lietuvių socia- 

Jistų judėjimo. Jis daug 
veikdavo ne tiktai Lietuvių 
Secialist’’ Sąjungoj, bet ir 
Susivienijime Lietuviu Ame-

Juozas ^av0, tos spaudos turė- nijos lietuviu kolonijas, kad 
. . & m huti dMiicn’an Todėl vie- iac lniz\ nrpiZ'ioncioi Irnv rr*i_

ROME.g

Rodyklės šiame žemėlapy parode, kuriomis kryptimis alijantai dabar veja vokiečius Itali

joj. Svarbiausi kelia’, kuriais naciai gaudavo sustiprinimu, jau perkirsti.

BAUS VOKIEČIAMS 
PADĖJUSIAS FIRMAS.

Amerikos ir Angliios vy
riausybės yra susitarusios 
bausti tas fii mas, kurios vie
nu ar kitu budu yra padėju
sios ar šiandien padeda na
cių Vokietijai.

Jungtinėse Valstijose to
kių firmų yra nemaža. Vie
nos jų priklauso amerikie- 
č ams, kitos svetimšaliams. 
Turima žinių, kad ypač šve

Reikalinga moteris,
Pajieškau moteries ar merginos, 

kuri mylėtų gyventi ant farmos ir 
pagaminti valgyt trims asmenims. 
Dėl atlyginimo susitarsime. Daugiau 
informacijų suteiksiu laišku. (22)

Alex. Zvirzdin,
II. P. 1, Richfield Springs, N. Y,

Ketviitoi rezoliucijoj reiš
kiamas pasižadėjimas remti 
Amerikos karo pastangas 
visais galimais budais.

PAJIEŠKOJIMAI
jos kuo greičiausiai, kur ga

nu tarpu jis buvo susigun- įima, įsteigtų Amerikos Lie- __ ___ _ , _
dęs pats leisti socialistines tuviu Taivbos skvrius, o kur 1332 metais gyveno uruguay’juje. 
minties laikraštį. Prikalbino iš praktiško atžvilgio tatai
pne to sumanymo keliatą neįmanoma, kad visos lietu- labai norėčiau su ju m susižinoti, to-

Aš, Antanas švagždys, 
savo brolio, Prano Švagž<

kitų draugų ir įsteigė Mi- viškos draugijos

dų firmes veda negražų biz- Automobilio amžius buvo 
r.Į. aštuoti ir pusė metų. Dabar

Po šio karo pirmenybė karui einant ir naujų auto- 
bus suteikiama vien toms mobilių nedalant, jau gali 
firmoms, kurios nėra tui ėja- ma rasti automobiliu, kurie 
sios ryšiu su naciais. tuii 10 metų.

ATLANTIC CITY Puiki Vieta Vakacijai.
Kas ketinat važiuoti šią vasarą į 

Atlantic City maudynes, tai žinokit, 
kad puikiausis byčius yra.prie Cali- 
feraia avė. čia galėsit maudytis arba 
po amblehais ant krėslų pasėdėti, o 
mes patarnausite savo lietuviams 
kuo geriausia ir kuo pigiausia. Ntpa- 
rniršk;*. kad sni Califsrnia avė, 2700 
K >ard\valk savininkas yra Klemensas 
Morkūnas. (30)

Parsiduoda Koncertina.
Koncertina kaip nauja, daug notų 

parlor-made. Man kaštuoja 300 dole
rių; dabar viską atiduosiu už 
Daugiau galit sužinoti per laišką. 
Rašykit taip: <2i)

K. Prost,
18030 Marx avė., Detroit 3, Mich.

Šv. Jono Evangelija.
Ir daug’ kitų gerų skaitymu 

veltui, už prisiuntiną antrašo. 
Rašykit: H. Miller, 1816 Well- 
ington, Chicago 13, 111. (25>

ZAtsakau į Klausimus.
Kodėl Biblijos turinys ne visiems 

suprantamas? Ir kodėl Biblija atne
ša vieniems laimę, o kitiems nelai- 
m? ? Jeigu nori but laimingas su Bib
lijos pagalba, tai klausk per laišką ir 
pažymėk, ar turi Bibliją. Aš patar
nauju veltui. (30)

Alik Armin,
226 Polk st., Gary, Ind.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuc rožių 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlime 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Most 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiu.- 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gert 
patarimą ir busit patenkinti. t-j 

PET. L AM SARGIENE 
1814 S. Water St.. Philadeiphia, Pa

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OH 
SHAMPOO

padarytas ii tikre. 
jo Castile nailo.
L. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Odą Gydančių Vaistą 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
50 centų už bonką.

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
čiam per Paštą j visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROWWAY

SOUTH BOSTON. iMASS. m
u

r
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 

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

pajieškau 
zio, kuris

IiHridėt’1 dėl prašau jo paries atsišaukti arba 
K1.1-ką nors apie jj žinančių man pranešti.

nerSVlllėj Savaitraštį Pir- pne Pittsburyhe įsteigto Už ką busiu Širdingai dėkingas. (25)
myn.' kurį redagavo, rodos, Amerikos Lietuvių Tarybos 
dabartinis chicagietis D-ras skyriaus.
A. Montvidas.

Antanas švagždys 
43 \Vaverly st.. Brighton. Mass.

J

Parsiduoda 2 Parmos
I>vi farmos po 103 akrų, 3 sodai. 2 

upeliai, plotas miško. :i mylios iki 
Bellows Kalis, Vt. Savininkės adre
sas: Mrs. Marv Robv,

Valley Rd., VValpole. N. H.

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo

nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mcr.tą-mostj kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebu linga 
Mostis. kuri prašalina daugybę bl - 
gų ligų, butų laimingesni. Mostis yra 
keturių (4) rusių. Aš garantuoju 
duodamas dėžutę vieną dykai, kuris 
pirks didesnę dėžutę, neatidarys ją į 
10 dienų laiko, grauš savo pinigus it- 
fal. Tik atsiskaitysią persiuntimo lė
šas ne daugiau kaip 25c.— Amerikoj. 
Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, užsivietri- 

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

, paviršutinių skausmų: Kojų,
Rankų. Pusiau Pečių, Sąnarių ir 
Mažuolių ir tt.

No. 3—Miracle Salve. Ši moston p 
šalina daugybę įvairių odos ligų. 
Votis. Išbėrimus, Rash, Nuo Už
sigavimo. Odos, Pilės. Athlete's 
Koot, Gėlimą Ausies, Peršalimo, 
Sinus. nesveikumą Nosies, Bur
nos. Nudeginimo. Nušutinio, Su- 
sižeidimo, nuo šalčio nušalimo. 
Skaudėjimo Blauzdų. GėlimoKor- 
nų ię nuo daugybes Odos ligų. 
Tik ne nuo vėžio. Už visas minė
tas Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina S’.2o.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, šviežių 

ir ažsisenėjasių ir nuo Poison 
Ivy. Kaina SI.25.

Užsisakyti tuojau, pri: iųsdami pini- 
g is ar 30c stampomis. o likusius ap
mokėsite C.O.D. Adresuokite seka- 
n a:: (23)

M. J. ŠVILPA.
P. O. B»x 73. Sta. A.

H ARTFORD 6. < 'ON N. 
Krautuvė — 61 Ui Zion St.

Seaovėa Lietavių tinyHa

Pajieškau gyvenimo draugės. As 
esu nevedęs vyras, pasiturintis, turiu 
nuosavą namą ir pinigų, tai norėčiau 
susirasti linksmi ėraugę. Aš esu 
nebejaunas, pusamžis žmogus, todėl 
labai jaunos moteriškės nenoriu. Pa
geidaujama nuo 28 iki 40 metų am
žiaus ' lietuvaitė. Plačiau anie save 
parašysiu laišku. Prašau prisiųsti sa
vo paveikslą, kuri sugrąžinsiu atgal. 
Ant juoko prašau ne-ašyti. Mano ad
resas: B. I’.. (2-:i

38 McKenzie Krės, Toronto, Ont., Canada.

Rezoliucija Lietuvos žmonių šelpimo reikalu.
Lietuvių Draugijų atsto

vai iš vakarinės Pennsylva
nijos. susirinkę Į konferen
ciją Lietuvių Piliečių svetai
nėje. 1723 Jane st.. S. S. 
Pittsburgh, Pa.. 1944 m. ge-

koresDondencria^ ellžės d’’ P’^'aži?ta- ^ad korespondencvia.-, Lietuvog žmonėms. kurie

“Pirmyn” tačiau neturėjo 
didelio pasisekimo ir po 
kiek laiko sustojo.

Ramanauskas tada pasi
šventė dirbti “Kovai,” Lie-

įiVo e. Retas būdavo SLA tuvių Socialistų Sąjungos 
seimas, kur nesigirdėjo Juo- organui, kuris tuomet ėio 
zo Ramanausko balsas. Philadelphijoj. Jis rašinėjo 

Velionis salėdavo neblo- “Kovai”
gai pakalbėti pats ir daug iš angliakasių gyvenimo (jis 
jirakaibu via surengęs ki- ir pats buvo angliakasys) ir 
tiems kalbetoiams. Socialis- linko jai skaitytojus, 
tiniam judėjimui jis buvo Bet Rusiios revoliucija J.

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
’ j kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po

li r.iai crtitorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais, 
r.ui'z svarbiu žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku- 
p :olo;e Lietuvoje ir apskritai. Pabaltį.

I i.’ -.roian Rv.lletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- 
irr kratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje. 
Dažr ai duo'a nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro- 
ši’. a apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Iii t raini talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš visoI a'oulGo. Metinė prenumerata—$5.00-
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
U. - įmokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera- 
t l iais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorarv Sponsors,). 
Ai, t j”os kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius ar M- nor Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Ru’dcten. 73 West 101-th. street, New York, N. Y.

Pajieškau Vilimo Tutlio, Kuris se- 
. . , . niaus gyveno Expt>rt. Pa. Girdėjaukenčia Žiaunoje vokiečių kad dabar gyvena Michigano yal-ri-

f'L’i itiji oi lf i tojkti v’i joj* kur nors Detro;. upielinkcj. I ra-OKupacijoje. įeikia reikti vi- šau paties atsišauk.. arba žinančių 
sokeriopą pagalba jų pa- jo adresą man prarasti, už ką tanu 
stangose atgauti laisvę ne- ačiu- John Petr; vich 
rriklausomoje demokratinė- iūog s. 2nd st.. rviadeiphia, pa.

je respublikoje. pąjfeškad brolio 'č uco Jasulaičio,
Konferencija pasižada kilęs iš Pakrojaus - -Stelio. anie 15

a;,.k+; :‘r ratrirri n’etai Amerikoje. ;'»šau jo patiesii i etninei ar apje jj žinančiu atsiliepti žemiautam tikslui dirbti

Y petingai dabartinė* krikiču,,,.bea gadyr.-J« kiekvienas turėtą 
pernkait/t, nea lik tada ga.,* aiAkiai sr praari Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tari 271 puelapj. Kaina popieros apdarais 
—1 i-U; audimo apd.—SI.25. Pinigus galima siųsti popienni doleri 
arba “Monev Orderi” Adraatmeit sekančiaiKELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

prie darbo visUS SąmoningUS paduotu mano adr u. 
i- ___•__ ,___ •___ _____ • i Paiieškau tainci r jsbpąlio Danie-lietuvius, kuriems runi bran- ihlSJ'SauK^it> o 
gi musų gimtoio krašto atei- parapijos. Palėškių kai
tis, ir pasižada moraliniai 4?d Sešk^drau. Petro Baieno- 
ir materialiniai remti Ame- nio, arba Peter B, . Rozalimo para-
>ikr<5 T ipfnviti Ttn-vbsi Iru p’jos. Kazarėzų kam- apie 45 me ai 
IlhCS AjieįUV lu 1 ai \ oa, KU kaip Amerikoje. Jie pa >"s ar kas anie 
rioje vra susivienitusios vi
sos musų demokratinės sro
vės.
Resolution on the Right of Lithuania to be Frse and Ind^pendent St»te.

Whereas. the people of
Lithuania, in 1920. chose
their representatives by a
free. secret and universal
vote in a democratically
eondueted e’ection to the
Constituent Assembly.vvhose ba a^kirai. vm n . .. .. i j • i Mrs. Arną N»function it \vas to decide
the fate of the country and

iš Rozalimo 
mo; jau ap  K E

juos žino, malonėkit a sišaukti.
Jonas Jasu . (2?)

12304 Emerald avė., Chicago. IU.

PARSIDUODA FARMA
Vyrui mirus ir s- išėjus karan. 

viena neįstengiu a hti, todėl esu 
priversta parduoti - 'O_ Bodemiskų 
farmą; 17—18 akr-.; ’®®; 8 kamba
rių namas su šiluma, t ‘'ktra. maudy
ne ir tt. Didelis so.i: Dviem karam 
garažas, didelė karv; >anė, vištinin
kai ir kiti jrengin.. mykla pricr i 
prie pat Taunton R:’-- kur galima 
žuvauti ir pasimaui e^adinč mo
kykla visai netoli. i ;g>< škulę bu
sas nuveža veltui 1 !TPa 
visom mašinom ir k/ - įrankiais ar- 

route 28 pa«: 
■ ski, 12 ’ i

Plvmouth ir New R-'ord Sts..
N. tx»ro, Mass.

Sveikata—Brangiausiu Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMSPamokins but Sveika’s.

Gydymas vi«ok’ų ligų Šaknimis 
A jgmeni iis, žievėmis Zi,-lai*. Sek 
lemis ir lapais. Joje teina UI v*r«H 
visokių augalų lietuv - ,i a- • -ta 
ir lotyniškai, ir paai.-kin -i . k a- 
lizas gydo ir kaip re ia vartoti 
(Prašau iš Kanad->s štamni nesiųsti 
Kanados doleris dabar tik «() centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1 •»<» Pinigu* 
geriausia siųst, M Ord arti* 
popierinį dolerį laiške Adresą*: i-

PAUL MIK ALAI SKAS
110 A.thesa street.

£O. BOSTON, MASS. L.

aras uuropoi eJei norite ftinoti apie karą Ir kitua pasaoUe Jvyltiuą, tai skaitykite “Naujienas**.
“Naujienoj" yra pirmai lr didžiausias Uetuvių dienraštis Amerikoje.Užsirašykite **Naujienas** šiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoje (Išimant Chl> e*gq), 96.00. Chicagoje Ir Europoje—9&0& 
lfoney Order] ar čekj liųskltei
“NAUJIENOS”
į 1739 South Halsted Street CHICAGO, ILLINOIS fuMpužfnZma/ Jbap^jf

I
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Pasaulis Be Skausmo
Kas yra skausmas? 
Skausmas vi a didžiausi :is

aais zmcgų aprūpino gamta, 
kad saugot ųsi užsigavimu, 

žmonijos priešas. Tukstan- P><_ to. ir vidaus skausmas 
čiai ir milionai žmonių c?l ua gamtos duotas signalas, 
jo kasdieną kenčia, dejuoja Pajunti skausmą, žinok, kad 
ir skundžiasi. Daugelis ų su tavim kas nors bloga. Jei 
mielu noru sutiktų main *i išsijungia
skausmą i mirtį. “Kad bent mo signalai 
greičiau mirtis geiadarė ; 
eitų.” — skundžiasi ligon .
“Taip sunku kentėti, oi st 
ku~.”

Skausmų yra dvejop s 
rūšies. Vieni jų greitai jau
čiami ir tuoj pereina. T i 
pojūtis užsigavime, poju', ~ 
šalto ir šilto. Jei šito po j - 
čio žmogus neturėtų, jis b - 
tų tikrai nelaimingas. Din - 
tų jo atsargumas, jis su i- 
žeistų ir, skausmo nejausti: •- 
mas, labai susižalotų. Pati 
kim kad ir toki pavyzdį:

1932 metais Į John Ho - 
kins ligoninę buvo atvežt s 
jaunas berniukas. Gydyt >-

išviršinio skaus-

\ iduiinio

Praktiškiausios drapanos yra tos. kurios tinka visokioms progoms, čia yra parc 

tokie pavyzdžiai, šiaip apsirengus galima eiti į ofisą dirbti, galima eiti į teatrą 

miestą pasivaikščiot.

trvs

"Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, 
ristika ir kitos. Visos geros,

Beletristika, Poezija, Jum c* 
visos įdomios ir naudingos.

Septintas Puslapis gĮgVB, 50. BOSTOR.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS.
Amerikos Lis

kaip išjungti Į 
skausmo sigma- j

Irs?
Išaiškinus gamtos duotų i 

signalų relę ir jų esmę.! 
mokslininkam - gydytojam j 
rūpėjo rasti budus tam tik- ’ 
įuose atsitikimuose tuos;

ignalus” išjungti. Sakysi
me, operacijos metu žmogu< 
labai kenčia, bet kada jo 
skausmo pojūčių “signalai” 
išjungiami, ir pjaustomas 
žmogus gerai jaučiasi, daž
nai gali net laikraštį skai-1 
tyti!

Tai pasaulis be skausmų 
ir anie ii kalbėkime.

Skausmams pašalinti senai
jai ji apžiurėjo ir rado da - jau turėta šiokių bei tokių, 
gybę žaizdų. Vienos jų buv> priemonių. Viena jų buvo 
jau užgijusios. kitos da n - visiems žinomos dujos, ku- 
senai įsigytos. Gydytojui riomis ligonis apmarina- 
nustebo, bet tėvai paaiškini mas. Toji priemonė gvdvto- 
jiems toki dalyką: jams buvo žinoma per šimtą

Nuo pat jaunų dienų į metų. tik ii buvo netobula ir 
sūnūs nejautė skausmų. Js dažnai pavojinga. Pereitojo 
galėjo imti plikom rankom karo metu daugelio sužeistų 
karštas lėkštes. Įkaitinti s kareivių gydytojai negalėjoj 
skauradas. ir nejautė skau - išgelbėti vien dėl to. kad 
mo! Aišku, vaikutis už?i-1neturėto reikiamų priemo- 
gaudavo ir apsidegindavo. į uiu skausmams pašalinti.

Berniukas buvo atiduotasIveik*.-;
specialistams, šie ji ištvrė ir!™ tlk kunam la!ku.E SakV 
rado esant pilnai sveikti. Ta. i ąme, pusvalandžiui ar kiek 
ėiau kai i berniuko kuna iia o?»gwu. O buvo tokių l.go-
smeigė adatas, šis nejauti:"?»■ k,m« re‘-
jokio skausmo! .keto ilgesnio laiko.

Už penkių metų i tą p?-! ,Aa\klta šiandien. Sian- 
čią ligoninę buvo atvežu ^1‘-n yi ą padaryti specialus 
berniukas ir mergaitė. Abu-įįPalatal- ,.Kun^, PaYa. "a 
du buvo pavojingai susižei- j jjucgy galima laikyti jam 
dę irgi tik dėl to, kad nejau-1 ma'(mioje nuotaikoje net 

! per astuonias valandas ir ii- 
i giau. Gydytojai siuva jo su-tė skausmų ir nemokėjo i 

vengti susižeidimų.
Gydytojai-speciaiistai st žalotus raumenis, lipdo su-

. . , - , "trupintus kaulus ir operuo-beiosi, ir spaudoie buv >.J. - 1 T-i • • jamasis nejaučia jokiu skau-apie tai rašoma. Klausiman™™-:.smų. Ir daugiau. Operaciją nejauct i i jr iigOnjuj <qa jau_
, jčiant skausmus, menkutis

,. Gre.lt” .*į'.ku v"’sa..P??!a'.' :gvdv1ojo adatos čirškinvs 
ti? ,SS,aiškino. Išviršinę įuos skausmus ir
skausmo pojūtis neturi n. -,ki k nekenkia sveikatai. 
ko bendra su tuo skausmu,!
kuris pareina nuo ligos. S; - ; Ačiū tam gydytojai slan
kysime, jei žmogus serga vč- dien gali daryti ‘ tokias ope
liu, skilvio ar inkstų įdeg;- racijas, apie kurias pirmiau 
mu, jis jaučia didelius skar.-: negalėjo ir svajoti. Apara- 
smus ir kenčia.. Tie skau. - tas veikia šitaip. T žmogaus 
martuęį;.Įritąs šaknis, nors plaučius leidžiama moksliš- 
skąųsrrto signalai eina į tą kai paruoštų dujų. Jos ati- 
patį centrą. Išviršinio skau - ma skausmus ir sveikatai 

įfno’šaknvs yra kitos. Suras- nekenkia. Aparatas nst 
ta, kad žmogaus odoie rar- žmogaus plaučių išleistą 
dari apie trys-keturi milio- (kvėpuojant) šilimą išlaiko* 
nai skausmo “priimtuvu.” Naujasis aparatas labai

Ura! Streikas Pasibaigė!

kedėl tuli žmonės 
skausmu?

čia yra parodyti Montgomery -\Yard kompanijos dirbtuvės 
darbininkai Springfielde. I’i. Jie streikavo 17 dienu, iki 
valdžia paėmė tą dirbtuvę savo kontrolėm Darbininkai tuo 
labai nudžiugo, nes streikas pasibaigė ir jie gryžo darban. 
Vaizdely matosi, kaip viena mergina darbininkė sveikina 
kariuomenės vadą. kuris upėmė tą dirbtuvę.

komplikuotas. Dujos turi 
būt reikiamoj proporcijoj 
sujungtos, tą darbą gali at
likti tik gerai patyręs spe
cialistas.

Gydytojai tuii ir kitą 
priemonę kentėjimams pa
lengvinti. Tai savo rūšies 
vaistas, anestetikas, vardu 
avertin. Jis duodamas tiems, 
kurie bijo operacijos. Jau 
nustatyta, kad baimė žmo
gui kenkia: širdis verčiama 
dirbt viršlaikį, nervai krin
ka. A vertinas tą baimę pa
šalina. Žmogus žino, kad 
bus daroma operacija, bet

ir išjungia gamtos duotą 
signalų skausmų sistemą.

Vienas rusų gydytojas, 
Višnevskis, yra suradęs spe
cialų vaistą, sovkainą. Jo 
pagalba užmarinamos tam 
tikros kūno dalys. Rusijos; 
gydytojai plačiai naudojasi; 
tuo išr adimu, gydydami sa
vo karius. Kareiviams daro-į 
mos visokiausios operacijos, 
jie gali kalbėti su gydyto
jais ir slaugėmis, ir nejaučia 
jokių skausmų.

Amerikos gydytojai irgi, 
turi priemonę šalinimui 
skausmų atskirose kūno vie-

NAŠLAITĖS KAPAS.

Ant aukšto kalnelio 
Prie žalios pušaitės. 
Stovi medžio kryžius 
Mirusios našlaitės?

Jos apaugęs kapas 
Tvora neaptvertas.— 
Mat kilmės ne ponų 
Tos garbės ne veltas. 

Žemė nepriruošta, 
Žolynų nesėta,
Kelios tik velėnos 
Be tvarkos uždėta. 

Neateina verkti 
Nei sesuo, nei brolis. 
Veidą jai bučiuoja 
Ašarotas molis.

AR BUVO VISUOTINAS 
i IVANAS?

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

; ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
1 Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kai. .a 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

’ puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 

' ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
j Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 

i Kaina • 10c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi
li Zofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ......................... 25c

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti

nepaiso. Jis pergyvena kaž-|tose. Pavyzdžiui, dentistas 
kokių svajonių momentus, | ištraukia dantį ir pačijantas; Klausės našlaitėlė 
ir būna geriausioje nuotai- i visai to nejaučia, nors jis nė- j Ar raudos močiutė,— 
koje. ra užmarintas.

Tuo budu tukstančian s ’ Tai šitoks yra musų pa-i 
sužeistų kareivių karo lai i- saulis be skausmų. Bet žino-! 
kuose grąžinama sveikata ir kitę, kad tai yra tik pradžia, 
net pirmykštė išvaizda. Mo- Kaip vakarykščiai stebuk- 
tinos irgi jau nekenčia tokių lai šiandien yra jau papras- 
skausmų. kokių pirmiau tu- tas dalykas, taip šios dienos 
rėdavo kentėti gimdydamos, pasaulis be skausmų ryto- į 
Vadinasi, mokslas daro ste- jaus dieną išrodys visai ki- i 
buklus. Be jokio žmogaus toks, da tobulesnis, 
sveikatai pavojaus jisai ima Danutė.

APIE VALGIUS.

Nes’girdėjo balso.
Tik vėjelis putė;

Tik rylų saulytė 
Skaisti sužibėjo.
Taip žaliųjų medžių 
Ir tarp vilnių vėjo.

Tiktai kryžius senas 
Ir tiktai jis vienas.
Saugoja jos kapą 
Per naktis ir dienas.

Nežinomo autoriaus.

RUMFORD, ME.

Valo Kelią į KomąKULPMONT, PA.Ligi šiol kai kurie dar ne-1 
suprato, kodėl tie “pažan
gieji” nedirba, bet griauna, 
fa išaiškino p. Pranaitis, 
sakydamas, kad “mes turi
me būti valdyboj, kitaip mes 
ardysim.” Mat be valdybos 
jie nenori .dirbti. Gal to
dėl neišrinktas komiteto vi
lt pi mminkas J. Lukosevič, 
,i.f irai veikia prieš komite
tą. rengia atskirus “vajus” 

>ir žada toliau veikti vienas, 
i Todėl paskutiniame susirin
kime buvo iškeltas klausi-'

Kaip apsukrus biznieriai
daro pinsgv.s.

Kulpmonto Cigar Faėto- 
ry, kulią opei uoja S. Frieder 
and Sons, dirt a veik vienos 
tik merginės.

Tos kompanijos centras 
randasi Philadelpiiijoj. To
dėl visus čia pagamintas 
cigaras siunčia Phi'adelphi- 
jon.

Iš karto Friederiai Kulp-

No- 22. Gegužes 31 d.. 1944 rr., 
ti - ji.;— ■ , i

Šis vaizdelis jiarodo. kaip ja.. ' 

vertė ta isterini vieškelį akrne

veda i R? mą. Jų artilerijos ujrnis uz-

uv.ų Taryba liotekose ir kituose namuo- 
veikia. se. Ta ateities darbų eilė

..... ... . im , buvo gražiai aptarta delega-
. * W susirinkime, balandžio

nūs Pb’.iaf.elphijoj labai 24 dieną. Linkėtina, kad tie 
gražiai ir sėkmingai pradėjo
veikti. Vienas didžiausių ir 
labai reikšmingų darbų, tai 
žmonių kultūrinimas patrio
tinėmis kalbomis per lietu
vių radijo programas. Kiek- 
vieną kartą vis kalbąs nau-i*n“a('e^h.‘lJ^ 
jas kalbėtojas ir vis ką nors 
daugiau pasako. Lig šiol jau zlaus 
kalbėjo šie: kun. St. Raila,
J. Grinius, M. Milukas, W.

darbai butų Įvykdyti.
Kas rausia Phiiadelphiįos 

lietuvių vieningumą?
LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad Kiek
vienas gali greitai išniokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kug 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą^ 
paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta į&tda. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kiaina y5c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietyb . įstaty
mai su reikalingais klau-im.1.3 .r at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ra>na ..................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

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

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Sarcogitia. 
Kaina .............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
( DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 2Cc,

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekenomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
.ky. tkama 10c.

į SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

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

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, p^rstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina ____ $1.00

Norkt 
sevičius, 
Cheleden 
Jų kalbos 
pudžio į 
Vieni

kun.

ka< iu

dr. V. Martu- 
E. Milukienė. C. 
r kun. St. Lukšys, 
padarė gilaus įs- 
visus klausytojus,

fp/imiciaci hpf kiti

Nuo tos valandos,
lietuviai iš 

rinko naują Raudonojo K; y 
ir Karo Pergalės Ko 

mitetą, musų “pažangieji' 
(kaip jie save vadina), 
lėsi iš kailio, pradėjo rau 
musų vieningo veikimo pa
matus. Kadangi kitos jėgi. < 
jie neturi, kaip tik gerklę i: 
nežmonišką akiplėšiškumą 
šmeižti ir savo priešus asir.e-

“ v 1 ’rt*rr k r Lmonte įsikūrė cigaru dirbtu- mas. kad prasyti kliubų, kad jt kli apieistame 
, jie atsiųstų kitus delegatus. į b* g ,Jee p Pabil„

i; kūne dirbtų, o ne ardytų. ka(, Ku,
> Pažymėtina, kad jie da- pasiwkimo, ;r
bar susibėgo i kek, tai Lee- „ ; ne)auk(/ami irk„
tuvai Pagalbos Teikimo Ko- ®
mitetą.” kurie valdyboj fi
gų; uoja mažai kam žinomi:
T> YT.1Z.V A Uoi-l-mno n ,

ilgai nelaukdami 
seną. bet da stiprų miesto 
nenaudojamą mokyklos pa
statą. žinomą kai o “Wash-

mo, nes paskiau jie gali ne- lliaips uzpu.ainejimams^ : e j.. t “geradarių 
beklausyti tų, kurie juokiasi ęasmnko kebus papugiskus | ’ 5 šalinasi.

iš lietuvių ir dilba dėl sveti 
mų ir musų lietuvių pajuo
kos.

Prie Tarvbos jau priklau
so šios organizacijos: LK 
Federacijos Philadelphijos

žodžius, kuriais ir stengiasi 
apkai styti visus saū nepatin
kamus. P. Smitas atidarė 
tą ‘“kampaniją” susirinkime 
ir viešai išvadindamas visus 
“fašistais.” Jei ne keliatas

skyrius, Lietuvių Pašalpinis moterėlių tai jis gal
Kliubas. Lietuviu Muzikali- jau tuomet iškėlęs_ ir 

, kitus ginklusr.ės Salės Bendrovė ir 
Kliubas,
Taryba i 
asmenų ir 
nori išvystyti 
nuolat veikti 
v

Lietuvių 
• daug

Skyrius 
avo veiklą ir 
lietuvių gero

veikė iu.

hitlerinių 
Motei ’ “smetonininkas,” “na-

navienin zis-” “krvžiuokas.”
Nuo tos dienos, vietoj 

dirbti Raudonajam Kryžiui 
ir Karo Pergalei, jie rausia-

Italų kliubo patalj>ose dii 
/XT . bo tik 117 merginu. 0 nau
(^epasirase -rjoje ir daug raimingesnėje 

vietoje dirba jau 250, ir ža
da priimti da daugiau darbi 
ninkių.

Šį didelį ant trijų aukštų 
Čia parašysiu apie šv. Jur-, murini triobesi Friederiai 

zio parapijos jaunimo pre-nupirko iš miesto už $3,500. 
?resą. O tas jaunimas tai Apie šią transakciją taksų 
ištikrujų nepastovi ant vie į mokėtojai mano, kad kai 

kurie miesto oficialai čia

CHICAGO, ILL. 

Chuliganizmas. Rusiška Strategija kokį darė Ukrainos lygu
mose.

Bolševikai mėgsta visus 
kritikuoti, bet jie mažiausia 
nori kitų kritinos. V.daužė Angliją, bet vokiečiai 

nepajėgė užimti Anglijos.
“Alijantų karo aviacijai

; dabar tą patį daro su nacių 
į Vokietija, bet ši laikosi ir 
gana!

“Alijantų karo aviacija 
j sugriovė Cassino, bet nepa
ėmė jo.” (Jau paėmė.— 

į Red.)
Išrodo, kad tai didelė gu- 

jdrybė, o pasakyta tikras 
Į nonsensas. Kol rasai neturė- 
i jo kiek didesnės karo avia- 
Į ei jos ir mechanizuotų dali
nių. vokiečiai juos vijo ir vi- 

įjo—net iki Maskvos ir Sta- 
įlingiado. Tik dabar, kada 
; jie gavo iš alijantų tukstan-
■ ZiiTc 1A L: t įiT.’ii tunlzu iv/iVil 
viuo iuvx ▼ va, valiny xx vx

. rusams geriau sekasi. Paga
liau. didžiuma vokiečių ka- 

į i c lėktuvų jau yra sutraukti 
į į vakarų frontą, prieš Angli-
1 ją ir Ameriką. Rusams ir dėl 
to daug lengviau. Bet pasie
kę Karpatų kalnus, ir rusai 

‘jau nedaro tokio progreso,

Maskvos leidinys “Karas 
ir Darbininkų Klasė’’ vėl 
duoda pamokų aiijantams. 
Vienas rusų karininkas, lei
tenantas generolas Žurav- 
Iiovas, rašo:

“Tiktai vienkarčiai puoli
mai iš lytų ir vakara, tik so
vietų ir anglų-amerikonų ar
mijos, susidedančios iš dau
gelio milionų vyrų. gali su
trumpinti karą ir duoti ga
lutinę pergalę.”

Tas rusų generolas, ma-
— tyt, yra gerai išmokęs visus
Chicago. Ilk. “antrojo fronto” poterius.

Iš jų ir eina tas pamokslas 
apie “vienkartį puolimą ir 
milionus vyrų.” Jam nesvar
bus tokie “mažmožiai.” kaip

r*A i V.
“gerai pasidarbavo.” Nes, 
anot jų už tokią nuosavybę, 
ir da ant Mainstryčio. butų 
buvę galima gauti kelis kar
tus daugiau.

Net namą remontuojant 
fabrikas dirba kasdien.

J. D. T.

KĄ DUOSI TĖVUI 
DOVANŲ?

Birželio 18 yra Tėvu Diena.
Nesenai turėjome MOTI

NŲ DIENĄ, o dabar turėsi
me TĖVŲ DNENĄ. Ji pri
puola nedėldienį, 18 birže
lio.

Tėvų Diena vra paskirta 
tėvo pagerbimui. Ji apvaikš
čiojama taip kaip ir Motinų 
Diena. Keno tėvas jau miręs, 
tas prisisega tą dieną baltą 
gėlę, o keno dar gyvas—rau
doną. Bet to, gyvam tėvui 
vaikai nuperka kokių nors 
dovanų.

Jeigu šio skyriaus skaity
toja ar skaitytojas turi gyvą 
tėvą. mes patartume užrašy
ti jam “Keleivį” dovanų tai 
dienai._________________

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie- 

! tuvoje.

los. Jis mėgsta buriuotis 
ūrie bažnyčios, o kadangi 
oarapijos salė, jų tėvų pa
matyta.'jaunimui yra užda- 
yta, tai tie vaikėzai buriuo- 
asi lauke, arba bažnyčios 
?sančioj aiskriminėj, arba 
cvernose. Tiesa, tavernose 
sėdėti tai senių, ne jaunuo
ju paprotys. Todėl ir jurgi- 
liai jaunuoliai nerimsta ta
vernose. Jie užeina, nusiper
ka Dievo dovanos, išsineša 
auk. susėda automobiliuje 

:r baliavoja. triukšmauja. 
Bet triukšmą kelia jie kaip 
gėrę. taip ir negėrę. Tuščios 
ų kalbos ir blevyzgos vi- 

^uOTnet IšmafglntOS “rie
biais” žodžiais. Jie visai ne
paiso. kad čia pat bažnyčia, 
kad čia pat didelis kryžius 
:r “Liurdo” darželis su “pa
nelės švenčiausios” stovyla. 
\epaiso jie. kad savo paleis- 
ruvingomis kalbomis įžei
džia apylinkės gyventojus 
kad piktina mažus vaikus 
Tie nepaiso nieko, nes gedo 
pas juos nėra. Kunigai irg 
nepaiso, ką tie neprausta 
bumiai pliauškia.

Pastaruoju laiku tie pa 
daužos prasimanė nauji 
šposų. Jie numauna mažės 
riems vaikams kelines ir b< 
kelinių paleidžia namo. T? 
prasimanymą jie labai pa 
mėgo ir ėmė dažnai jį prak 
tikuoti. Iš to jau kilo ir skan 
dalas. Buvo taip: gegužė? 
11 d., po gegužinių pamaldi 
bažnyčioj, jie su ypatingi 

j įkarščiu gaudė vaikus ir mo 
vė nuo jų kelines. Numau 

į tas kelines kabino ant lem 
■pos stulpo, kuris stovi prieš 
'"Liurdo” darželį ir didelį 
kryžių šventoriuje. Vaikai 
kuriems kelinės buvo nu 
mautos, subėgo į tuščią kie- 

iraą ir nežinojo ką daryti. 
'Tuo tarpu motinos pradėjo 
■jų jieškoti. Atbėgo prie baž
nyčios ir pradėjo klausinėti, 
ai- kas nematė jų vaikų. Pa
daužos turėjo iš to gardaus 
juoko. Kažin kas pasakė 
motinoms, kad jų vaikai 
randasi kieme be kelinių. 
Tada moterys pradėjo šluo
tomis kelines imti nuo lem 
pos stulpo. Atsirado žmo
nių. kurie pradėjo padaužas

rmatinti. Moterys ėmė 
pramoti šauksiančios polici- 
ciįą. Ties šv. Jurgio bažny
čia pasidarė didelis triukš
mas. Žmonės išbėgo iš ta
vernos. Vieno graboriaus 
koplyčioj buvo nabašnin- 
kas. Išbėgo į lauką ir pa- 
erabininkai. Padaužos iš
lakstė ir tuo pasibaigė visas 
“šiou.”

Jei prie bažnyčios dura 
tokias šunybes išdarinėtų 
kokie laisvamanių vaikai, 
tai kunigai pakeltų didelį

vei ir Lietuvos laisvės atga- ?' P°. tiknj patijotų du- 
vimui. taipgi kenčiančiam ®1.as ir .V1SU^ faunai plusta, 
lietuviui pagelbėti. -Jie tęsia užpuldinėjimus ant

i J. Kavaliausko, bet jie tik 
Skyriaus didesnis darbas išgarsina jo bizni ir negali 

buvo atliktas gegužės 13 d., daugiau įkąsti. Tas pats at- 
lietuvių Muzikalinėj salėj, sitiko užpuolus kitą biznie- 
Buvo nepaprastas meno va- rį. Pošką. Tai patraukė net 
karas,, 40 metų spaudos at- • ių žmones eiti pas biznierių, 
gavimo minėjimas, kartu ir Bet didžiausią užpuolimą 
24 m. Steigiamojo Seimo jie organizavo ant lietuvių 
sukaktis. Tai buvo tęsinys radijo programų vedėjų pp 
tų rajoninių konferencijų. Antanaičių ir Antano Dzil_r ri • * n-vy-v n ' lyy-v T« y-k nonlrin L* 41 yT ^’yiy^iTZr»um7^ tienuiiiLF  ̂ jjv visa r.v. oitr Adu lavujv
Ameriką. .programų vedėjai savo apa-

Numatyta ir kiti svarbus jatus sudaužys, nes niekas 
lietuvių kultūrinimo ir vie- ių programos nesiklausąs, 
nijimo darbai. Jau planuo-’Eet tie “pažangieji” tair 
jama surengti lietuvių me-, uoliai klauso, kad ir žodis 
no. rankdarbių ir bendrai žodin užrašo. Tai paragini 
senienų parodą. Tai butų mas radijo valandų vedė- 
parodymas kitataučiams, jams duoti daugiau tokių 
kad ir lietuviai turi savo programų, kad dar labiat 
brangenybių. juos garsintų.

Bus veikiama, ir tam, kad Panašiais “titulais” jie iš 
lietuvių vardas (per jų kny- garsine ir Philadelphijos 
gą) butų paskleistas Phila- “kunigėlius.” kurie buk da- 
delphijos didžiosiose bib- ra daugiausiai “trubelių.”

AUKOS AMERIKOS LIE
TUVIU TARYBAI.

J. Alikcnis 
$2.00.

Jonas Žilis, Dulutb, Minn. 
S2.00.

A. žiemvs, Rochester, 
N Y ži p noa -v ■ a * v • -v-v•

Lietuvių Draugijų Tary
ba, Baltimore. Md.. Š10.00.

Am. Liet. Tarybos skyrius 
Binghamton. N. Y.. $60.00.

Lietuvai Remti Draugija, 
Cambridge. Mass., $22.33.

Draugijų ir parapijos ko
mitetas. Racine. Wis. $54.75

Am. Liet. Pik Bendrovė, 
Norwood. Mass., $37.40.

SLA 77 kuopa. Rockford, 
III.. $10.00.

J. Ūsas, Rockford. $5.00.
Kun. E. Paukštis, Ches- 

ter. Pa.. $100.00.
Lietuvių Draugijų Sąry

šis, Paterson. N. J.» $50.00.
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyrius, New Haven, 
Conn.. $100.00.

Bendras Bostono Lietuvių 
Draugijų K-tas. $298.55.

Julia Andriulienė. Chica
go. Ilk. $1.00.

Lietuviu Piliečiu Kliubas, 
Pittston. Pa., $39.18.

Nepriklausomybės minė- 
umo komitetas. Lowell, 
Mass.. $95.85.

Visiem? aukotojams taria 
nuoširdų padėkos žodį.

ALT Vykdomasis K-tas.
Chicago, III.

mlKzvnn tu nixxxvrxitj rvonincim a c irX X X XX 111
aprūpinimas viskuo, kas rei
kia mechanizuoto karo vedi
mui.

Maskvos “strategas” ban
do da įrodinėti, kad oro ka
las neduoda reikiamų pasė
kų. Girdi:

“Vokiečių karo aviacija

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa. 

laugybė straipsnių, juolcų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Ar!» kaip Romos katalikų kunigą? 

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

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi- 

,mns suprasi tiktas ii žiąs knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. KiirdŲ .. I5c.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mok-kis Roja 
visai atmeta, ilokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyira parodo, kodėl taip manoma, 
laibai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LI ET U VOS R ESP UBU J LOS
ISTORIJA.

Šitas veikalas f-nro 1 . '• nuo
1905 metų revoliucinė* Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro va!d -.:a. ir kuio 
tuo pačiu laiku kunigui Li valdžią rė
mė ir gynė; kaip pa.- ui r< voliucija 
paėmė viršų, kaip Lu tu.,. . m,> ;.a- 
liuosuota iš po caro val-ižm^, - kaip ji 
buvo apskelbta repu: i..-.a. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
Stąteigtos neoriklausOTi s Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yr« padalyta j 
apskričius. Tai yra vienaL ie knyga, 
kuri parodo, kaip g.rnė Lietuvos Res. 
publika, čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.06

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

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbin i nki škos, re vol i ucioni ori škos, 
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- 

ožsitikintis Vyras; (2i žydinti diria;

£) Klaida; (4) Korekta. J- -e nuro- 
ma kaip žmonės paikai tiki į viso
kiai prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jasų.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 jjyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ka
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek** 
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
ji p*-

AR ROMOS j

opiežius yra Kristaus į 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

Iš musų moterų darbuotės.
Rumfordo vardas lietuviu

Žuvis nauju budu.

galima
šaukštą pieno. ‘ Įdėkit po ga- 

. . balą žuvies į pieną, o am
• -f - - v j • Pagaminti yjršaU? uždekit aukščiau spaudoje retai kada pasiro- 

Ki minžt0 ™ani0- .Ant tačiau lietuviai čia dar-
- labai rer- ^nJasilim., Pa(lėkii šmoteli margarine buoj'asi nemažiau už kitas eX;e^'iaŽb -.sviestoje kepiit pečiuje (kolonijas. Ypač-

Žuvi

aitoti bet kokią, bet geriau 
tinka jūrių žuvis, nes ežerų 
žuvis turi dau£ aštrių kaulų.

Šituo budu žuvis kepama 
atskiruose puodeliuose, nes 
tada ji gražiau išeina pa
duodant atskiromis porcijo
mis, nesusiardo ir nesutru
pa.

<*ia paduodama proporci
ja šešiems žmonėms:

B eababri žuvies be kaulų.
4 šaukštai margarino ar 

kitokių riebalą.
11 • puoduko krekių.
1 šaukštukas druskos.
1 šaukštas saldžiai pat

rintu agurkėlių, smulkiai 
sukapotu.

? svominas sukapotas.
’/iupsnus pipirų.
.Tcimi kas mėgsta ir turi 

r. irk tin i ų grvbu, ra Įima ir 
iu idėti pusę puoduko (su
kapotu).

K»ekes sutrupink neper- 
sTTU’lkiausia. Tei vartosit 
<rvbns paspirginkit juos 
riebaluose. Sumaišykit juos 
su krekėm. įdėkit druska, 
ninirus. svogūną ir agurkė
lius. Išmaišvkit.

Dabar apibarstvkit žuvį 
druska ir pipirais. į kiekvie
ną keptuvė! j (puodelį)

nemažiau
darbščios

apie 35 minutes. Pečius tu Rumfordo lietuvių moterys. 
pėtų turėti apie 350 laipsnių Draugė Margaret B. Man-
karščio.

Kad žuvis butų da gardes
nė ir gražiau išrodytų. jai 
užpilti galima padaryti šito
kios sunkos:

1 puoduką tomeičių, žiup 
snelį “aispice.” pusė puodu
ko vandens, šaukštuką drus 
kos, žiupsnelis “cayenne” 
pipirų ir pusės lemono sun
ka. Visa tai pavirinti 5 mi
nutes, perkošti ir užpilti žu- Mockuvienei.

son per žiemą vakarais duo
davo pilietybės pamokas j 
kurios tęsėsi 20 savaičių.

Kovo 21 vakara visi jos; 
mokiniai bei mokinės susi- 
įįnko Zofijos Ivanauskienės 
namuose kursą užbaigti. 
Buvo lošiama kortomis ir1 
pirmutinę dovana laimėjo 
Stasė Venskuvienė. Antroji j 
dovana teko Marei Viskon- 
tienei, o trečioji—Elenai

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

SKYRIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laiki) vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.

vi. Kiekvieną porciją gali
ma apdėti petruškom ar rau
gintai? burokėliais.

Priedui gerai tinka bulvi
nė košė, salotos, salierai ir 
kitos d ržovės.

PRAŠO ATLANKYT 
LIGONĘ.

Tą vakarą visa klasė įsi-, 
rašė i Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotę ir sudėjo 
$19.00 aukų.

Apie spaliu mėnesi vaka-s 
rinė pilietybės mokykla vėl 
atsidarys.

Korespondentė.

ĮVAIRUS PATARIMAI.
Kad druska drėcnam ore 

nesuliotų. įeikia idėti šauks-1 
tuką komų krakmolo ant; 
puoduko druskos.

Philadelphia, Pa.
Po labai sunkios ligos ir 

operacijos, šiomis dienomis 
gryžo namon iš ligoninės
draugė J. J. Potienė. Drau- Kokliam (tiles) nuvalvt
gai ir pažystami yra prašo- suvilgyk audeklą nksusu ir 

aplankyti po antrašu: gerai nutrink. Tas netik kad
1717 X. Marston st. Aš gi nuima visas dulkes, bet kar-J 
nuo savęs linkiu jai greitai tu ir atšviežina išvaizdą. Ži- 
pasveikti ir sustiprėti. M. K. bės kaip nauji.

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

Kaina 25 centai.

Knyga ganaaa 
»io” Knygyną.
Adraaaa:

636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METBUONI

7747 Nary Amaną,
Detroit, Mieh.

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 ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broadway, 

South Boston, Mass.

I

SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. ■(2) Antijochijo? bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kumžų Se
minarijoje dėstydamas fundamertalinę teolopije, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien y r* romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų dariai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Irancuzijai m
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių ap>e 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir ;.a- 
rei ' imi plačia: žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM KOMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt t« 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčtM praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam* 
siaimų piačiou visuomenta, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M. Valadka.

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

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S).25.

REV.
Galima gaut pas aut ?rių, sekančiu adresu: 
M. VALADKA, R. O. X. IMI.TON

fi pi’.-ma gaut tų koyirų nunrdytza kaina ir

PA

636

KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

VISKO PO BlSKį
Šių metų pabaigoje Ame

rikos labf ratori iose prasi
dės masinė pencilino gamy
ba — po d vynis svarus kas
dieną. Devynių svarų pilnai 
užtenka, kad per mėnesį lai
ko aprūpinti 250.090 ligo
nių. Pencilinas gaminamas 
iš pelėsių, kokie atsiranda 
senoj duonoj, sūriuose ir tt. 
Jis gydo užkrečiamas ligas.

Pietų Amerikos didžioji 
upė, AmazOna, prasideda 
vos 60 mylių nuo Ramiojo 
vandenyno, bet jos vande
nys subėga į Atlanto vande
nyną. už 3.000 mylių.

triukšmą. Bet dabar jie nei 
pirštu nepajudina, kad tuos 
ištvirkėlius suvaldyti.

Pagrabininkas.

Ką reiškia meilė ir iš kur 
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
K^ reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šliabiris žiedas? Balta 
jaunosios šlfbė? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai rr.erjrinai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi- 
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi? kiekvienos šeimynos klausi
ni as. Ir “Teisingas Patarėjas'’ čia 
patiekia {domių 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 šita klausima atsako.

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija, 
kodėl kunigams turėtų būt už- 

diausta kalbėt apie šeimyniškus rai
kai us?

i visus iiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja^” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Is kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—Ir uaug-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 "2Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit "Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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6] SKYRIŲ TVARKO 
M MlCIIFUSOMENt.

Pasaulis Be Skausmo
Kas yra skausmas? 
Skausmas vi a didžiausi :is

aais zmcgų aprūpino gamta, 
kad saugot ųsi užsigavimu, 

žmonijos priešas. Tukstan- P><_ to. ir vidaus skausmas 
čiai ir milionai žmonių c?l ua gamtos duotas signalas, 
jo kasdieną kenčia, dejuoja Pajunti skausmą, žinok, kad 
ir skundžiasi. Daugelis ų su tavim kas nors bloga. Jei 
mielu noru sutiktų main *i išsijungia
skausmą i mirtį. “Kad bent mo signalai 
greičiau mirtis geiadarė ; 
eitų.” — skundžiasi ligon .
“Taip sunku kentėti, oi st 
ku~.”

Skausmų yra dvejop s 
rūšies. Vieni jų greitai jau
čiami ir tuoj pereina. T i 
pojūtis užsigavime, poju', ~ 
šalto ir šilto. Jei šito po j - 
čio žmogus neturėtų, jis b - 
tų tikrai nelaimingas. Din - 
tų jo atsargumas, jis su i- 
žeistų ir, skausmo nejausti: •- 
mas, labai susižalotų. Pati 
kim kad ir toki pavyzdį:

1932 metais Į John Ho - 
kins ligoninę buvo atvežt s 
jaunas berniukas. Gydyt >-

išviršinio skaus-

\ iduiinio

Praktiškiausios drapanos yra tos. kurios tinka visokioms progoms, čia yra parc 

tokie pavyzdžiai, šiaip apsirengus galima eiti į ofisą dirbti, galima eiti į teatrą 

miestą pasivaikščiot.

trvs

"Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, 
ristika ir kitos. Visos geros,

Beletristika, Poezija, Jum c* 
visos įdomios ir naudingos.

Septintas Puslapis gĮgVB, 50. BOSTOR.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS.
Amerikos Lis

kaip išjungti Į 
skausmo sigma- j

Irs?
Išaiškinus gamtos duotų i 

signalų relę ir jų esmę.! 
mokslininkam - gydytojam j 
rūpėjo rasti budus tam tik- ’ 
įuose atsitikimuose tuos;

ignalus” išjungti. Sakysi
me, operacijos metu žmogu< 
labai kenčia, bet kada jo 
skausmo pojūčių “signalai” 
išjungiami, ir pjaustomas 
žmogus gerai jaučiasi, daž
nai gali net laikraštį skai-1 
tyti!

Tai pasaulis be skausmų 
ir anie ii kalbėkime.

Skausmams pašalinti senai
jai ji apžiurėjo ir rado da - jau turėta šiokių bei tokių, 
gybę žaizdų. Vienos jų buv> priemonių. Viena jų buvo 
jau užgijusios. kitos da n - visiems žinomos dujos, ku- 
senai įsigytos. Gydytojui riomis ligonis apmarina- 
nustebo, bet tėvai paaiškini mas. Toji priemonė gvdvto- 
jiems toki dalyką: jams buvo žinoma per šimtą

Nuo pat jaunų dienų į metų. tik ii buvo netobula ir 
sūnūs nejautė skausmų. Js dažnai pavojinga. Pereitojo 
galėjo imti plikom rankom karo metu daugelio sužeistų 
karštas lėkštes. Įkaitinti s kareivių gydytojai negalėjoj 
skauradas. ir nejautė skau - išgelbėti vien dėl to. kad 
mo! Aišku, vaikutis už?i-1neturėto reikiamų priemo- 
gaudavo ir apsidegindavo. į uiu skausmams pašalinti.

Berniukas buvo atiduotasIveik*.-;
specialistams, šie ji ištvrė ir!™ tlk kunam la!ku.E SakV 
rado esant pilnai sveikti. Ta. i ąme, pusvalandžiui ar kiek 
ėiau kai i berniuko kuna iia o?»gwu. O buvo tokių l.go-
smeigė adatas, šis nejauti:"?»■ k,m« re‘-
jokio skausmo! .keto ilgesnio laiko.

Už penkių metų i tą p?-! ,Aa\klta šiandien. Sian- 
čią ligoninę buvo atvežu ^1‘-n yi ą padaryti specialus 
berniukas ir mergaitė. Abu-įįPalatal- ,.Kun^, PaYa. "a 
du buvo pavojingai susižei- j jjucgy galima laikyti jam 
dę irgi tik dėl to, kad nejau-1 ma'(mioje nuotaikoje net 

! per astuonias valandas ir ii- 
i giau. Gydytojai siuva jo su-tė skausmų ir nemokėjo i 

vengti susižeidimų.
Gydytojai-speciaiistai st žalotus raumenis, lipdo su-

. . , - , "trupintus kaulus ir operuo-beiosi, ir spaudoie buv >.J. - 1 T-i • • jamasis nejaučia jokiu skau-apie tai rašoma. Klausiman™™-:.smų. Ir daugiau. Operaciją nejauct i i jr iigOnjuj <qa jau_
, jčiant skausmus, menkutis

,. Gre.lt” .*į'.ku v"’sa..P??!a'.' :gvdv1ojo adatos čirškinvs 
ti? ,SS,aiškino. Išviršinę įuos skausmus ir
skausmo pojūtis neturi n. -,ki k nekenkia sveikatai. 
ko bendra su tuo skausmu,!
kuris pareina nuo ligos. S; - ; Ačiū tam gydytojai slan
kysime, jei žmogus serga vč- dien gali daryti ‘ tokias ope
liu, skilvio ar inkstų įdeg;- racijas, apie kurias pirmiau 
mu, jis jaučia didelius skar.-: negalėjo ir svajoti. Apara- 
smus ir kenčia.. Tie skau. - tas veikia šitaip. T žmogaus 
martuęį;.Įritąs šaknis, nors plaučius leidžiama moksliš- 
skąųsrrto signalai eina į tą kai paruoštų dujų. Jos ati- 
patį centrą. Išviršinio skau - ma skausmus ir sveikatai 

įfno’šaknvs yra kitos. Suras- nekenkia. Aparatas nst 
ta, kad žmogaus odoie rar- žmogaus plaučių išleistą 
dari apie trys-keturi milio- (kvėpuojant) šilimą išlaiko* 
nai skausmo “priimtuvu.” Naujasis aparatas labai

Ura! Streikas Pasibaigė!

kedėl tuli žmonės 
skausmu?

čia yra parodyti Montgomery -\Yard kompanijos dirbtuvės 
darbininkai Springfielde. I’i. Jie streikavo 17 dienu, iki 
valdžia paėmė tą dirbtuvę savo kontrolėm Darbininkai tuo 
labai nudžiugo, nes streikas pasibaigė ir jie gryžo darban. 
Vaizdely matosi, kaip viena mergina darbininkė sveikina 
kariuomenės vadą. kuris upėmė tą dirbtuvę.

komplikuotas. Dujos turi 
būt reikiamoj proporcijoj 
sujungtos, tą darbą gali at
likti tik gerai patyręs spe
cialistas.

Gydytojai tuii ir kitą 
priemonę kentėjimams pa
lengvinti. Tai savo rūšies 
vaistas, anestetikas, vardu 
avertin. Jis duodamas tiems, 
kurie bijo operacijos. Jau 
nustatyta, kad baimė žmo
gui kenkia: širdis verčiama 
dirbt viršlaikį, nervai krin
ka. A vertinas tą baimę pa
šalina. Žmogus žino, kad 
bus daroma operacija, bet

ir išjungia gamtos duotą 
signalų skausmų sistemą.

Vienas rusų gydytojas, 
Višnevskis, yra suradęs spe
cialų vaistą, sovkainą. Jo 
pagalba užmarinamos tam 
tikros kūno dalys. Rusijos; 
gydytojai plačiai naudojasi; 
tuo išr adimu, gydydami sa
vo karius. Kareiviams daro-į 
mos visokiausios operacijos, 
jie gali kalbėti su gydyto
jais ir slaugėmis, ir nejaučia 
jokių skausmų.

Amerikos gydytojai irgi, 
turi priemonę šalinimui 
skausmų atskirose kūno vie-

NAŠLAITĖS KAPAS.

Ant aukšto kalnelio 
Prie žalios pušaitės. 
Stovi medžio kryžius 
Mirusios našlaitės?

Jos apaugęs kapas 
Tvora neaptvertas.— 
Mat kilmės ne ponų 
Tos garbės ne veltas. 

Žemė nepriruošta, 
Žolynų nesėta,
Kelios tik velėnos 
Be tvarkos uždėta. 

Neateina verkti 
Nei sesuo, nei brolis. 
Veidą jai bučiuoja 
Ašarotas molis.

AR BUVO VISUOTINAS 
i IVANAS?

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

; ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
1 Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kai. .a 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

’ puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 

' ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
j Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 

i Kaina • 10c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi
li Zofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ......................... 25c

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti

nepaiso. Jis pergyvena kaž-|tose. Pavyzdžiui, dentistas 
kokių svajonių momentus, | ištraukia dantį ir pačijantas; Klausės našlaitėlė 
ir būna geriausioje nuotai- i visai to nejaučia, nors jis nė- j Ar raudos močiutė,— 
koje. ra užmarintas.

Tuo budu tukstančian s ’ Tai šitoks yra musų pa-i 
sužeistų kareivių karo lai i- saulis be skausmų. Bet žino-! 
kuose grąžinama sveikata ir kitę, kad tai yra tik pradžia, 
net pirmykštė išvaizda. Mo- Kaip vakarykščiai stebuk- 
tinos irgi jau nekenčia tokių lai šiandien yra jau papras- 
skausmų. kokių pirmiau tu- tas dalykas, taip šios dienos 
rėdavo kentėti gimdydamos, pasaulis be skausmų ryto- į 
Vadinasi, mokslas daro ste- jaus dieną išrodys visai ki- i 
buklus. Be jokio žmogaus toks, da tobulesnis, 
sveikatai pavojaus jisai ima Danutė.

APIE VALGIUS.

Nes’girdėjo balso.
Tik vėjelis putė;

Tik rylų saulytė 
Skaisti sužibėjo.
Taip žaliųjų medžių 
Ir tarp vilnių vėjo.

Tiktai kryžius senas 
Ir tiktai jis vienas.
Saugoja jos kapą 
Per naktis ir dienas.

Nežinomo autoriaus.

RUMFORD, ME.

Valo Kelią į KomąKULPMONT, PA.Ligi šiol kai kurie dar ne-1 
suprato, kodėl tie “pažan
gieji” nedirba, bet griauna, 
fa išaiškino p. Pranaitis, 
sakydamas, kad “mes turi
me būti valdyboj, kitaip mes 
ardysim.” Mat be valdybos 
jie nenori .dirbti. Gal to
dėl neišrinktas komiteto vi
lt pi mminkas J. Lukosevič, 
,i.f irai veikia prieš komite
tą. rengia atskirus “vajus” 

>ir žada toliau veikti vienas, 
i Todėl paskutiniame susirin
kime buvo iškeltas klausi-'

Kaip apsukrus biznieriai
daro pinsgv.s.

Kulpmonto Cigar Faėto- 
ry, kulią opei uoja S. Frieder 
and Sons, dirt a veik vienos 
tik merginės.

Tos kompanijos centras 
randasi Philadelpiiijoj. To
dėl visus čia pagamintas 
cigaras siunčia Phi'adelphi- 
jon.

Iš karto Friederiai Kulp-

No- 22. Gegužes 31 d.. 1944 rr., 
ti - ji.;— ■ , i

Šis vaizdelis jiarodo. kaip ja.. ' 

vertė ta isterini vieškelį akrne

veda i R? mą. Jų artilerijos ujrnis uz-

uv.ų Taryba liotekose ir kituose namuo- 
veikia. se. Ta ateities darbų eilė

..... ... . im , buvo gražiai aptarta delega-
. * W susirinkime, balandžio

nūs Pb’.iaf.elphijoj labai 24 dieną. Linkėtina, kad tie 
gražiai ir sėkmingai pradėjo
veikti. Vienas didžiausių ir 
labai reikšmingų darbų, tai 
žmonių kultūrinimas patrio
tinėmis kalbomis per lietu
vių radijo programas. Kiek- 
vieną kartą vis kalbąs nau-i*n“a('e^h.‘lJ^ 
jas kalbėtojas ir vis ką nors 
daugiau pasako. Lig šiol jau zlaus 
kalbėjo šie: kun. St. Raila,
J. Grinius, M. Milukas, W.

darbai butų Įvykdyti.
Kas rausia Phiiadelphiįos 

lietuvių vieningumą?
LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad Kiek
vienas gali greitai išniokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kug 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą^ 
paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta į&tda. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kiaina y5c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietyb . įstaty
mai su reikalingais klau-im.1.3 .r at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ra>na ..................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

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

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Sarcogitia. 
Kaina .............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
( DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 2Cc,

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekenomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
.ky. tkama 10c.

į SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

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

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, p^rstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina ____ $1.00

Norkt 
sevičius, 
Cheleden 
Jų kalbos 
pudžio į 
Vieni

kun.

ka< iu

dr. V. Martu- 
E. Milukienė. C. 
r kun. St. Lukšys, 
padarė gilaus įs- 
visus klausytojus,

fp/imiciaci hpf kiti

Nuo tos valandos,
lietuviai iš 

rinko naują Raudonojo K; y 
ir Karo Pergalės Ko 

mitetą, musų “pažangieji' 
(kaip jie save vadina), 
lėsi iš kailio, pradėjo rau 
musų vieningo veikimo pa
matus. Kadangi kitos jėgi. < 
jie neturi, kaip tik gerklę i: 
nežmonišką akiplėšiškumą 
šmeižti ir savo priešus asir.e-

“ v 1 ’rt*rr k r Lmonte įsikūrė cigaru dirbtu- mas. kad prasyti kliubų, kad jt kli apieistame 
, jie atsiųstų kitus delegatus. į b* g ,Jee p Pabil„

i; kūne dirbtų, o ne ardytų. ka(, Ku,
> Pažymėtina, kad jie da- pasiwkimo, ;r
bar susibėgo i kek, tai Lee- „ ; ne)auk(/ami irk„
tuvai Pagalbos Teikimo Ko- ®
mitetą.” kurie valdyboj fi
gų; uoja mažai kam žinomi:
T> YT.1Z.V A Uoi-l-mno n ,

ilgai nelaukdami 
seną. bet da stiprų miesto 
nenaudojamą mokyklos pa
statą. žinomą kai o “Wash-

mo, nes paskiau jie gali ne- lliaips uzpu.ainejimams^ : e j.. t “geradarių 
beklausyti tų, kurie juokiasi ęasmnko kebus papugiskus | ’ 5 šalinasi.

iš lietuvių ir dilba dėl sveti 
mų ir musų lietuvių pajuo
kos.

Prie Tarvbos jau priklau
so šios organizacijos: LK 
Federacijos Philadelphijos

žodžius, kuriais ir stengiasi 
apkai styti visus saū nepatin
kamus. P. Smitas atidarė 
tą ‘“kampaniją” susirinkime 
ir viešai išvadindamas visus 
“fašistais.” Jei ne keliatas

skyrius, Lietuvių Pašalpinis moterėlių tai jis gal
Kliubas. Lietuviu Muzikali- jau tuomet iškėlęs_ ir 

, kitus ginklusr.ės Salės Bendrovė ir 
Kliubas,
Taryba i 
asmenų ir 
nori išvystyti 
nuolat veikti 
v

Lietuvių 
• daug

Skyrius 
avo veiklą ir 
lietuvių gero

veikė iu.

hitlerinių 
Motei ’ “smetonininkas,” “na-

navienin zis-” “krvžiuokas.”
Nuo tos dienos, vietoj 

dirbti Raudonajam Kryžiui 
ir Karo Pergalei, jie rausia-

Italų kliubo patalj>ose dii 
/XT . bo tik 117 merginu. 0 nau
(^epasirase -rjoje ir daug raimingesnėje 

vietoje dirba jau 250, ir ža
da priimti da daugiau darbi 
ninkių.

Šį didelį ant trijų aukštų 
Čia parašysiu apie šv. Jur-, murini triobesi Friederiai 

zio parapijos jaunimo pre-nupirko iš miesto už $3,500. 
?resą. O tas jaunimas tai Apie šią transakciją taksų 
ištikrujų nepastovi ant vie į mokėtojai mano, kad kai 

kurie miesto oficialai čia

CHICAGO, ILL. 

Chuliganizmas. Rusiška Strategija kokį darė Ukrainos lygu
mose.

Bolševikai mėgsta visus 
kritikuoti, bet jie mažiausia 
nori kitų kritinos. V.daužė Angliją, bet vokiečiai 

nepajėgė užimti Anglijos.
“Alijantų karo aviacijai

; dabar tą patį daro su nacių 
į Vokietija, bet ši laikosi ir 
gana!

“Alijantų karo aviacija 
j sugriovė Cassino, bet nepa
ėmė jo.” (Jau paėmė.— 

į Red.)
Išrodo, kad tai didelė gu- 

jdrybė, o pasakyta tikras 
Į nonsensas. Kol rasai neturė- 
i jo kiek didesnės karo avia- 
Į ei jos ir mechanizuotų dali
nių. vokiečiai juos vijo ir vi- 

įjo—net iki Maskvos ir Sta- 
įlingiado. Tik dabar, kada 
; jie gavo iš alijantų tukstan-
■ ZiiTc 1A L: t įiT.’ii tunlzu iv/iVil 
viuo iuvx ▼ va, valiny xx vx

. rusams geriau sekasi. Paga
liau. didžiuma vokiečių ka- 

į i c lėktuvų jau yra sutraukti 
į į vakarų frontą, prieš Angli-
1 ją ir Ameriką. Rusams ir dėl 
to daug lengviau. Bet pasie
kę Karpatų kalnus, ir rusai 

‘jau nedaro tokio progreso,

Maskvos leidinys “Karas 
ir Darbininkų Klasė’’ vėl 
duoda pamokų aiijantams. 
Vienas rusų karininkas, lei
tenantas generolas Žurav- 
Iiovas, rašo:

“Tiktai vienkarčiai puoli
mai iš lytų ir vakara, tik so
vietų ir anglų-amerikonų ar
mijos, susidedančios iš dau
gelio milionų vyrų. gali su
trumpinti karą ir duoti ga
lutinę pergalę.”

Tas rusų generolas, ma-
— tyt, yra gerai išmokęs visus
Chicago. Ilk. “antrojo fronto” poterius.

Iš jų ir eina tas pamokslas 
apie “vienkartį puolimą ir 
milionus vyrų.” Jam nesvar
bus tokie “mažmožiai.” kaip

r*A i V.
“gerai pasidarbavo.” Nes, 
anot jų už tokią nuosavybę, 
ir da ant Mainstryčio. butų 
buvę galima gauti kelis kar
tus daugiau.

Net namą remontuojant 
fabrikas dirba kasdien.

J. D. T.

KĄ DUOSI TĖVUI 
DOVANŲ?

Birželio 18 yra Tėvu Diena.
Nesenai turėjome MOTI

NŲ DIENĄ, o dabar turėsi
me TĖVŲ DNENĄ. Ji pri
puola nedėldienį, 18 birže
lio.

Tėvų Diena vra paskirta 
tėvo pagerbimui. Ji apvaikš
čiojama taip kaip ir Motinų 
Diena. Keno tėvas jau miręs, 
tas prisisega tą dieną baltą 
gėlę, o keno dar gyvas—rau
doną. Bet to, gyvam tėvui 
vaikai nuperka kokių nors 
dovanų.

Jeigu šio skyriaus skaity
toja ar skaitytojas turi gyvą 
tėvą. mes patartume užrašy
ti jam “Keleivį” dovanų tai 
dienai._________________

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie- 

! tuvoje.

los. Jis mėgsta buriuotis 
ūrie bažnyčios, o kadangi 
oarapijos salė, jų tėvų pa
matyta.'jaunimui yra užda- 
yta, tai tie vaikėzai buriuo- 
asi lauke, arba bažnyčios 
?sančioj aiskriminėj, arba 
cvernose. Tiesa, tavernose 
sėdėti tai senių, ne jaunuo
ju paprotys. Todėl ir jurgi- 
liai jaunuoliai nerimsta ta
vernose. Jie užeina, nusiper
ka Dievo dovanos, išsineša 
auk. susėda automobiliuje 

:r baliavoja. triukšmauja. 
Bet triukšmą kelia jie kaip 
gėrę. taip ir negėrę. Tuščios 
ų kalbos ir blevyzgos vi- 

^uOTnet IšmafglntOS “rie
biais” žodžiais. Jie visai ne
paiso. kad čia pat bažnyčia, 
kad čia pat didelis kryžius 
:r “Liurdo” darželis su “pa
nelės švenčiausios” stovyla. 
\epaiso jie. kad savo paleis- 
ruvingomis kalbomis įžei
džia apylinkės gyventojus 
kad piktina mažus vaikus 
Tie nepaiso nieko, nes gedo 
pas juos nėra. Kunigai irg 
nepaiso, ką tie neprausta 
bumiai pliauškia.

Pastaruoju laiku tie pa 
daužos prasimanė nauji 
šposų. Jie numauna mažės 
riems vaikams kelines ir b< 
kelinių paleidžia namo. T? 
prasimanymą jie labai pa 
mėgo ir ėmė dažnai jį prak 
tikuoti. Iš to jau kilo ir skan 
dalas. Buvo taip: gegužė? 
11 d., po gegužinių pamaldi 
bažnyčioj, jie su ypatingi 

j įkarščiu gaudė vaikus ir mo 
vė nuo jų kelines. Numau 

į tas kelines kabino ant lem 
■pos stulpo, kuris stovi prieš 
'"Liurdo” darželį ir didelį 
kryžių šventoriuje. Vaikai 
kuriems kelinės buvo nu 
mautos, subėgo į tuščią kie- 

iraą ir nežinojo ką daryti. 
'Tuo tarpu motinos pradėjo 
■jų jieškoti. Atbėgo prie baž
nyčios ir pradėjo klausinėti, 
ai- kas nematė jų vaikų. Pa
daužos turėjo iš to gardaus 
juoko. Kažin kas pasakė 
motinoms, kad jų vaikai 
randasi kieme be kelinių. 
Tada moterys pradėjo šluo
tomis kelines imti nuo lem 
pos stulpo. Atsirado žmo
nių. kurie pradėjo padaužas

rmatinti. Moterys ėmė 
pramoti šauksiančios polici- 
ciįą. Ties šv. Jurgio bažny
čia pasidarė didelis triukš
mas. Žmonės išbėgo iš ta
vernos. Vieno graboriaus 
koplyčioj buvo nabašnin- 
kas. Išbėgo į lauką ir pa- 
erabininkai. Padaužos iš
lakstė ir tuo pasibaigė visas 
“šiou.”

Jei prie bažnyčios dura 
tokias šunybes išdarinėtų 
kokie laisvamanių vaikai, 
tai kunigai pakeltų didelį

vei ir Lietuvos laisvės atga- ?' P°. tiknj patijotų du- 
vimui. taipgi kenčiančiam ®1.as ir .V1SU^ faunai plusta, 
lietuviui pagelbėti. -Jie tęsia užpuldinėjimus ant

i J. Kavaliausko, bet jie tik 
Skyriaus didesnis darbas išgarsina jo bizni ir negali 

buvo atliktas gegužės 13 d., daugiau įkąsti. Tas pats at- 
lietuvių Muzikalinėj salėj, sitiko užpuolus kitą biznie- 
Buvo nepaprastas meno va- rį. Pošką. Tai patraukė net 
karas,, 40 metų spaudos at- • ių žmones eiti pas biznierių, 
gavimo minėjimas, kartu ir Bet didžiausią užpuolimą 
24 m. Steigiamojo Seimo jie organizavo ant lietuvių 
sukaktis. Tai buvo tęsinys radijo programų vedėjų pp 
tų rajoninių konferencijų. Antanaičių ir Antano Dzil_r ri • * n-vy-v n ' lyy-v T« y-k nonlrin L* 41 yT ^’yiy^iTZr»um7^ tienuiiiLF  ̂ jjv visa r.v. oitr Adu lavujv
Ameriką. .programų vedėjai savo apa-

Numatyta ir kiti svarbus jatus sudaužys, nes niekas 
lietuvių kultūrinimo ir vie- ių programos nesiklausąs, 
nijimo darbai. Jau planuo-’Eet tie “pažangieji” tair 
jama surengti lietuvių me-, uoliai klauso, kad ir žodis 
no. rankdarbių ir bendrai žodin užrašo. Tai paragini 
senienų parodą. Tai butų mas radijo valandų vedė- 
parodymas kitataučiams, jams duoti daugiau tokių 
kad ir lietuviai turi savo programų, kad dar labiat 
brangenybių. juos garsintų.

Bus veikiama, ir tam, kad Panašiais “titulais” jie iš 
lietuvių vardas (per jų kny- garsine ir Philadelphijos 
gą) butų paskleistas Phila- “kunigėlius.” kurie buk da- 
delphijos didžiosiose bib- ra daugiausiai “trubelių.”

AUKOS AMERIKOS LIE
TUVIU TARYBAI.

J. Alikcnis 
$2.00.

Jonas Žilis, Dulutb, Minn. 
S2.00.

A. žiemvs, Rochester, 
N Y ži p noa -v ■ a * v • -v-v•

Lietuvių Draugijų Tary
ba, Baltimore. Md.. Š10.00.

Am. Liet. Tarybos skyrius 
Binghamton. N. Y.. $60.00.

Lietuvai Remti Draugija, 
Cambridge. Mass., $22.33.

Draugijų ir parapijos ko
mitetas. Racine. Wis. $54.75

Am. Liet. Pik Bendrovė, 
Norwood. Mass., $37.40.

SLA 77 kuopa. Rockford, 
III.. $10.00.

J. Ūsas, Rockford. $5.00.
Kun. E. Paukštis, Ches- 

ter. Pa.. $100.00.
Lietuvių Draugijų Sąry

šis, Paterson. N. J.» $50.00.
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyrius, New Haven, 
Conn.. $100.00.

Bendras Bostono Lietuvių 
Draugijų K-tas. $298.55.

Julia Andriulienė. Chica
go. Ilk. $1.00.

Lietuviu Piliečiu Kliubas, 
Pittston. Pa., $39.18.

Nepriklausomybės minė- 
umo komitetas. Lowell, 
Mass.. $95.85.

Visiem? aukotojams taria 
nuoširdų padėkos žodį.

ALT Vykdomasis K-tas.
Chicago, III.
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aprūpinimas viskuo, kas rei
kia mechanizuoto karo vedi
mui.

Maskvos “strategas” ban
do da įrodinėti, kad oro ka
las neduoda reikiamų pasė
kų. Girdi:

“Vokiečių karo aviacija

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa. 

laugybė straipsnių, juolcų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Ar!» kaip Romos katalikų kunigą? 

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

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi- 

,mns suprasi tiktas ii žiąs knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. KiirdŲ .. I5c.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mok-kis Roja 
visai atmeta, ilokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyira parodo, kodėl taip manoma, 
laibai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LI ET U VOS R ESP UBU J LOS
ISTORIJA.

Šitas veikalas f-nro 1 . '• nuo
1905 metų revoliucinė* Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro va!d -.:a. ir kuio 
tuo pačiu laiku kunigui Li valdžią rė
mė ir gynė; kaip pa.- ui r< voliucija 
paėmė viršų, kaip Lu tu.,. . m,> ;.a- 
liuosuota iš po caro val-ižm^, - kaip ji 
buvo apskelbta repu: i..-.a. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
Stąteigtos neoriklausOTi s Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yr« padalyta j 
apskričius. Tai yra vienaL ie knyga, 
kuri parodo, kaip g.rnė Lietuvos Res. 
publika, čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.06

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

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbin i nki škos, re vol i ucioni ori škos, 
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- 

ožsitikintis Vyras; (2i žydinti diria;

£) Klaida; (4) Korekta. J- -e nuro- 
ma kaip žmonės paikai tiki į viso
kiai prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jasų.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 jjyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ka
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek** 
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
ji p*-

AR ROMOS j

opiežius yra Kristaus į 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

Iš musų moterų darbuotės.
Rumfordo vardas lietuviu

Žuvis nauju budu.

galima
šaukštą pieno. ‘ Įdėkit po ga- 

. . balą žuvies į pieną, o am
• -f - - v j • Pagaminti yjršaU? uždekit aukščiau spaudoje retai kada pasiro- 

Ki minžt0 ™ani0- .Ant tačiau lietuviai čia dar-
- labai rer- ^nJasilim., Pa(lėkii šmoteli margarine buoj'asi nemažiau už kitas eX;e^'iaŽb -.sviestoje kepiit pečiuje (kolonijas. Ypač-

Žuvi

aitoti bet kokią, bet geriau 
tinka jūrių žuvis, nes ežerų 
žuvis turi dau£ aštrių kaulų.

Šituo budu žuvis kepama 
atskiruose puodeliuose, nes 
tada ji gražiau išeina pa
duodant atskiromis porcijo
mis, nesusiardo ir nesutru
pa.

<*ia paduodama proporci
ja šešiems žmonėms:

B eababri žuvies be kaulų.
4 šaukštai margarino ar 

kitokių riebalą.
11 • puoduko krekių.
1 šaukštukas druskos.
1 šaukštas saldžiai pat

rintu agurkėlių, smulkiai 
sukapotu.

? svominas sukapotas.
’/iupsnus pipirų.
.Tcimi kas mėgsta ir turi 

r. irk tin i ų grvbu, ra Įima ir 
iu idėti pusę puoduko (su
kapotu).

K»ekes sutrupink neper- 
sTTU’lkiausia. Tei vartosit 
<rvbns paspirginkit juos 
riebaluose. Sumaišykit juos 
su krekėm. įdėkit druska, 
ninirus. svogūną ir agurkė
lius. Išmaišvkit.

Dabar apibarstvkit žuvį 
druska ir pipirais. į kiekvie
ną keptuvė! j (puodelį)

nemažiau
darbščios

apie 35 minutes. Pečius tu Rumfordo lietuvių moterys. 
pėtų turėti apie 350 laipsnių Draugė Margaret B. Man-
karščio.

Kad žuvis butų da gardes
nė ir gražiau išrodytų. jai 
užpilti galima padaryti šito
kios sunkos:

1 puoduką tomeičių, žiup 
snelį “aispice.” pusė puodu
ko vandens, šaukštuką drus 
kos, žiupsnelis “cayenne” 
pipirų ir pusės lemono sun
ka. Visa tai pavirinti 5 mi
nutes, perkošti ir užpilti žu- Mockuvienei.

son per žiemą vakarais duo
davo pilietybės pamokas j 
kurios tęsėsi 20 savaičių.

Kovo 21 vakara visi jos; 
mokiniai bei mokinės susi- 
įįnko Zofijos Ivanauskienės 
namuose kursą užbaigti. 
Buvo lošiama kortomis ir1 
pirmutinę dovana laimėjo 
Stasė Venskuvienė. Antroji j 
dovana teko Marei Viskon- 
tienei, o trečioji—Elenai

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

SKYRIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laiki) vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.

vi. Kiekvieną porciją gali
ma apdėti petruškom ar rau
gintai? burokėliais.

Priedui gerai tinka bulvi
nė košė, salotos, salierai ir 
kitos d ržovės.

PRAŠO ATLANKYT 
LIGONĘ.

Tą vakarą visa klasė įsi-, 
rašė i Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotę ir sudėjo 
$19.00 aukų.

Apie spaliu mėnesi vaka-s 
rinė pilietybės mokykla vėl 
atsidarys.

Korespondentė.

ĮVAIRUS PATARIMAI.
Kad druska drėcnam ore 

nesuliotų. įeikia idėti šauks-1 
tuką komų krakmolo ant; 
puoduko druskos.

Philadelphia, Pa.
Po labai sunkios ligos ir 

operacijos, šiomis dienomis 
gryžo namon iš ligoninės
draugė J. J. Potienė. Drau- Kokliam (tiles) nuvalvt
gai ir pažystami yra prašo- suvilgyk audeklą nksusu ir 

aplankyti po antrašu: gerai nutrink. Tas netik kad
1717 X. Marston st. Aš gi nuima visas dulkes, bet kar-J 
nuo savęs linkiu jai greitai tu ir atšviežina išvaizdą. Ži- 
pasveikti ir sustiprėti. M. K. bės kaip nauji.

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

Kaina 25 centai.

Knyga ganaaa 
»io” Knygyną.
Adraaaa:

636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METBUONI

7747 Nary Amaną,
Detroit, Mieh.

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 ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broadway, 

South Boston, Mass.

I

SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. ■(2) Antijochijo? bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kumžų Se
minarijoje dėstydamas fundamertalinę teolopije, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien y r* romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų dariai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Irancuzijai m
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių ap>e 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir ;.a- 
rei ' imi plačia: žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM KOMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt t« 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčtM praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam* 
siaimų piačiou visuomenta, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M. Valadka.

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

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S).25.

REV.
Galima gaut pas aut ?rių, sekančiu adresu: 
M. VALADKA, R. O. X. IMI.TON

fi pi’.-ma gaut tų koyirų nunrdytza kaina ir

PA

636

KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

VISKO PO BlSKį
Šių metų pabaigoje Ame

rikos labf ratori iose prasi
dės masinė pencilino gamy
ba — po d vynis svarus kas
dieną. Devynių svarų pilnai 
užtenka, kad per mėnesį lai
ko aprūpinti 250.090 ligo
nių. Pencilinas gaminamas 
iš pelėsių, kokie atsiranda 
senoj duonoj, sūriuose ir tt. 
Jis gydo užkrečiamas ligas.

Pietų Amerikos didžioji 
upė, AmazOna, prasideda 
vos 60 mylių nuo Ramiojo 
vandenyno, bet jos vande
nys subėga į Atlanto vande
nyną. už 3.000 mylių.

triukšmą. Bet dabar jie nei 
pirštu nepajudina, kad tuos 
ištvirkėlius suvaldyti.

Pagrabininkas.

Ką reiškia meilė ir iš kur 
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
K^ reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šliabiris žiedas? Balta 
jaunosios šlfbė? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai rr.erjrinai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi- 
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi? kiekvienos šeimynos klausi
ni as. Ir “Teisingas Patarėjas'’ čia 
patiekia {domių 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 šita klausima atsako.

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija, 
kodėl kunigams turėtų būt už- 

diausta kalbėt apie šeimyniškus rai
kai us?

i visus iiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja^” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Is kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—Ir uaug-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 "2Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit "Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Draugijų Konferencija ati

dėta iki 4 liepos.
“Keleivio" 19-tame 

mery buvo pranešta.

baisi nelaimė FiTCH- PIRKIT KARO BONDSUS IR ŠTAMPAS 
BURGE.

POLICIJA NUŠOVĖ PA
LEISTA IŠ ARMIJOS 

LIETUVI.

antram policininkui. “Kiek 
<u turi vaiku? Irgi aštuonis."

“Ne, aš turiu tris.’’ atsakė 
is.

nu
kąri;

South Bostono Lietuviu Pi- į 
liečiu Draugija nutarusi' Viename Fitchburgo apar- 
šaukti konferenciją Lietu- į tamentinių namų pereitą są- 
vos Steigiamajam Seimui j '• gite Įvyko baisi nelaimė, 
paminėti. Konferencija tu į Kilus ekspliozijai užsidegė

Ekspliozijoj žuvo penki 
žmonės.

Stasys Mikšėnas, 26 metu 
amžiaus vyras, išbuvo ar
mijoj 19 mėnesių ir buvo 

:bai sunervintas.

rėjo Įvykti birželio 11 ri., ir
213S
ai. kas darosi 
Užmušti žmogų 
leieiškia. “Susprogdinsiu 

.iš ir jus!" sušukęs jisai, ir 
rą South Bostone, po nume oakėlęs šautuvą tartum leis- 
įiu 117 YVest Sixth st.. savo ii žuvį. 
kambary buvo policijos nu
šautas Stasys Mikšėnas, 26 
metų amžiaus lietuvis, nese
nai nuleistas iš armijos

i

Pereito nedėldienio vaka-

sako.

• « W * ** J ” <7 A W V A V. A A V * -A. V*,, A A
Policija sako. kad Mikse-, (ĮraUgjjos bUVo raginamos

•ic lr;. iH5ti „nip __ -________ _____ . J _ V. „ __pradėjęs kalbėti apie! atsiųsti jon savo delegatus 
karo fronte.: l)uhm- tpnk:i nriinpšti lr;i

Tuo tarpu užlipęs aukš-

, Dabar tenka pranešti, kad 
tenai nieko konferencijos laikas tapo 

nukeltas i 4 liepos dieną, 
nes pasirodė, kad iki 14 bil 
želio penrumpas laikas to
kiai konferencijai sušaukti. 

Taigi konferencija bus
yn vienas tik ką atvykusių Įįepos 4 diena. South Bo? 
š nuovados policininkų ir. tono High School auditori 

matydamas kad Mikšėnas -;oą
jau ruošiasi tuodu policma- ’ J __________
nu šauti, paleidęs jam suvi. Komisionierius nori išvaikyt 

Policmano kulipka patai- Bostono balandžius.
'tė Mikšėnui krūtinėn, šau- i ....bostono parkų komisio 

nierius Long paskelbė kars 
Garde

namas ir jame žuvo penki 
žmonės — du seneliai ir trys 
vaikučiai.

Vienas vaikutis buvo eks- 
pliozijos išmestas per langą
i gatvę. Jis baisiai apdegęs
ii sužeistas, nes krito nuo 
antrojo aukšto. Jo tėvai išli
ko gyvi, nes tėvas buvo dar-' 
be, o motina tuo metu lankė 
kaimynus.

Ekspliozijos jiriežastis da 
nenustatvta. Ir nesitikima 
ą išaiškinti, nes ekspliozi- 

’os metu name nebuvo suau
gusių žmonių. Žinoma tiek. 
kad ekspliodavo aliejaus 
ankas.

Mikšėnų šeimyna 
kad Mikšėnas buvęs Pacifi
ko pietuose, kur eina žiau
nos kovos su japonais. Jis
išbuvęs tarnyboj 19 mene- uvas iš io rankų iškrito il
sių. Karas labai paveikęs jo is pats susmuko ant grindų.5 p
protą ir jis buvęs labai su-. Nuvežtas miesto ligoninėn, balandžiams. Public 
nervintas. į Stasys Mikšėnas tuoj mirė.į no.ir Common parko lanke

Bet policija sako. kad Tai yra šiurpus atsitiki- |°Jan?s uždrausta lesinti ba
kiek jai žinoma. Stasys Mik - nas. Daug kas kaltina poli- landžius p\nacai>. 
senas nebuvęs užjurin iš- ciją. Sako. žmogus buvo pa- Į Komisiomenu 
siųstas
Iš arm

mėj buvęs sužeistas. čia policiia ii nušovė! dai o daug žalo> apt-1 ......
pagaliau su io Bet Doliciia teisinasi, kad ?ia aplinkinius pastatus.! Teisme buvo išaiškinta.

lis būvi> ginkluotas ' ii- era- garbingu vyrų paminklus kad jis mušdavęs ir savo 
' • ja šauti. Gal ir butu ilr «• , . . . . Teisėjas jam paša-1

Parku komisionierius ma- >e: Amenkoje vyrai neši

ma no. kati

Apmušė savo dukterį, eina 
kalėjiman.

Chelsea lenkas Stanislaev 
Xadworny tapo pasmerktas

U, S. Traaaury Dtpartattn^

Jieškojo panos, pateko 
kalėjiman.

East Cambridge buvo pa
smerktas vienas 25 metų 

'amžiaus vedęs žmogus me
tams kalėjimo.

i Jisai buvo atsiviliojęs vie
ną mergšę iš Nashua. N. H., 

i kad su ja apsivesti. Mergi
na nežinojus, kad jis yra ve
dęs. Bet kai sužinojo, atida
vė “jauniki’’ policijai.

Bostono gatvėkarių kompa
nija turi daugiau pelno.

Bostono Elevated kompa
nija praneša, kad balandžio 
mėnesyje ji turėjo 115,723 
dolerius gryno pelno. 1943 
metų balandyje kompanija 
turėjo 76,804 dolerius pelno.

»
♦I♦
i1t•

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

ir nuo 7 ild 8.

506 BROAD WAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOlIth Boston 1.T2C

Kaip ten 
tarnvba buvo, tai jau ne tiek 
svarbu. Daug Įdomesnės tos 
aplinkybės, kuriose iis buvo 
nušautas. Namiškiai sako, 
kad nedėldienio vakarą jis 
parėjęs namo labai susierzi
nęs ir tuoj susimušęs su savo 
jaunesniuoju broliu. 18 me-

mojo 
■ aguldes1,

žmoną.
kė: “Amerikoje 

•pyna- muša su žmonomis, 
balan- žiau su ’ '

porą polienamų—| .
as gali žinoti? Tačiau io no;, . a. negaudami 

-'autuve rado tik vieną tutąjc?L P Kitokio Jesalo, 
ir gaidys buvo užspragiuo- flziai turės iš miesto įssi-, ctzelą.
tas saugumo spragtu. Vadi- .5 žvirbliai'naši, šautuvas nebutų šovę

tų amžiaus Bronium. Stasys Teigu policiia butų tai žino-į 
parmušęs Broniu žemėn ir ius. be abejo, butų ji nu-1 ^aiP Pat 
pradėjęs ii kandžioti danti- ginklavusi be šaudymo.
mis. Jis suleidęs savo dantis Vėliau policiia rado Mik- 
brolio krūtinėn net šešiose' ’ėno bute net šešis šautuvus 
vietose. Pagaliau jaunesny- j :r karabinus. Visi jie esą 
sis brolis ištrukęs ir išbėgęs brangaus darbo, o du net su 
gatvėn. Išbėgusi ir motina, Į teleskopais. Kur iis ių pri

rinko ir kokiam tikslui, ne
žinia. Amunicijos ir buvę 
keliatas dėžių.

—Couruay .Y. Y. DAILY UUUtOM

Musų Amerikos valdžia gus atiduos. Ir atiduos su 
, . Įveda sunkų karą. Jai reikia gerais nuošimčiais.

dukterimis apikai ilabai daug pinigų- TaiP P1' Šiandien pinigų yra. Bet J 
i nigais statomi tankai ir or- už 10 metų tokių uždarbių 

Iaiviai, gaminami ginklai ir gal jau nebus. Už 10 metų 
amunicija. Fabrikai dirba gal bus nedarbas ir pinigas 
dieną ir nakti. Darbininkai bus labai reikalingas. Taigi 
uždirba didelius pinigus, kaip tik tada vakižia ir grą- 
Taigi valdžia prašo nors de- žins mums tuos pinigus, ku-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

Mikšienė, kuri vraElena 
našlė.

Kadangi grižti Į butą bu
vo pavojinga, tai buvo pa
šaukta policija. Tuoj atvyko 
policijos automobilis su 
dviem policininkais. Užlipę 
i trečia i Į aukštą, policinin
kai pamatė prieš save šautu
vą. Stasvs Mikšėnas laikė ji 
iškišęs per išmuštą duryse 
skylę ir taikė Į iuos. Mikšė
nas sukomandavęs polici
ninkams nejudėti, nes ki
taip jis juos nušausiąs.

Tuo tarpu atvyko ir tre
čias policininkas. Pamatęs, 
kas viršuje dedasi, jis nusi
leido laiptais atgal Į gatvę ir 
davė žinią i South Bostono 
policijos nuovada, iš kui 
tuoiau atvyko vežimas su 7 
policmanais. su šautuvais ir 
gazinemis bombomis.

Stasys Mikšėnas tuo tar
pu vedęs “diskusijas” su 
tais dviem policmanais, ku
ne stovėjo prieš jo šautuvą. 
Visokiais argumentais jiedu 
mėginę ii Įtikinti, kad jam 
busią daug geriau, jeigu jis 
padėsiąs ginklą ir pasiduo- 
siąs ramiai; bet jeigu iis 
juos šausiąs, jam busią blo
gai.

Mikšėnas kartais debata- 
vęs ir pats su savim: “Šauti 
juos. ar nešauti?’?

“Kiek tu tun vaikų?" pa
klausė jis vieno policmanų.

“Aš turiu aštuonis vai
kus." atsakė policmanas. 
“Tik pagalvok, kokia tau 
bus nauda, jeigu tu mane 
užmuši? Ką darys mano vai
kai. ką darys jų motina?’

‘O tu?" tarė Mikšėnas

Bet kaip bus su ' 
kuriu yra daugiau Į 

j į da negu balandžių, ir kurie i 
suka lizdus ir ter-1 

i šia visus pastatu? “
! ir oe pu nacų gv \ ena. 1?- nj mitingą. Be kitų. tame mi- Karo Bondsus ar Štampas. Į karo bondsus. Kas dabar 
rodo. kad ponas komisio- kalbėjo ir vyskupas Kiekvienas turėtų nusistaty- Įdės $375, tuomet gaus:

ti kas sąvaitę dešimtą dali $500; o kas Įdės $750, tas Į 
savo algos Įdėti Į tuos bond- gaus atgal visą $1,000. Ge-i 

Už balandžių lesinima šieji knygynai užpildvti sus. Tai bus paskola musu resnio ir saugesnio invest 
omisionierius norėtų bausti
nusikaltėlius" po $20. Bet 

vra tokių “paukščių," ką sa- 
liunuose “prisilesa" ir pas
kui apterčia šalygatvius. A 
saliunus irgi reikėtų už tai
bausti po $20. lijomis ir šaltinėliais... metų amžiaus žmogų ir kai

Ar parkų komisionierius '-------------- ’ tina ji savo žmonos nužudy-
laimės karą prieš balan- Springfieldo lenkai smerkia mu. Sakoma, kad jiedu bū
džius. da nežinia. Policiia kun. Orlemanskį. vę sykiu saliune ir parėjus

Vyskupas smerkia “pa- 
gonizmą.”

Bostono gatvėkarių dar
1 btninkai buvo suruošę masi- šimtdali to uždarbio Įdėti i ■ iuos šiandien busim Įdėję

menus turės ir žvirbliam? 
kelbti “bliekrygą."

Gryžo 117 karo veteranų iš 
Pacifiko salų.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je i Bostoną ir apylinkes 
gryžo 117 karo veteranų, il
gai ir sunkiai kovojusių 
u ieš japonus Įvairiose Pad
riko salose. Jie gavo atosto
gas ir Bostono stotvse buvo 
:škilmingai pasitikti.

Atostogoms gryžo tūli ka- 
o veteranai ir iš Europo 

Tų tarpe yra vienas jurinin
kas. Richard Redfem, kurio 
'aivą (naikintuvą “Lands 
lale") paskandino nacių 
ėktuvo torpeda. Jis buvo iš- 
relbėtas tik po trijų valan
dų. apdegęs ir visas aliejuo 
as. bet laivyno ligoninėje 
ilnai išgydytas ir sveikute 

'is. Pamačius sūnų. motina 
nenorėjo savo akims tikėti. 
Ti matė išgelbėto sunaus at
vaizdą laikraščiuose, nepa
našu i žmogų, o dabar jis 
-veikas, be jokių sužeidimo 
žymiu.

tinge
Cushing. smelkdamas “pa 
gonizmą.” Girdi, musų vie
šieji knygynai užpildvti sus. Tai bus paskola musu resnio ir saugesnio 
“farmazoniškais raštais“— valdžiai. Vėliau ji tuos pini- mento nėra.
dvidešimto šimtmečio fiio- -----------——• — ------ - ---------------
sofų kuriniais. Tokie raštai Moteris užmušta, vyras Žuvę lietuviai kareiviai, 
vedą stačiai i bedievybę. suimtas

Ai vai, kaip bloga, kad Dorchesterio policija su- 
knygynai neužversti tik bib- Įėmė tūlą Carl Boutelle. 51 
lijomis ir šaltinėliais... r

Karo departamentas pa- 
’_u, skelbė naują žuvusių ir be 

žinios dingusių kareivių są- 
įašą. Jame randame du žu
vusiu lietuviu:

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
noo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

r
TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Yidarių lirų. 
Ausų, Noaiea ir GerUėa. 

Vartoja ▼ėliausios konstrukcijoa 
X-BAY Aparatu.

Pritaiko Akinina. 
VALANDOS: noo 2-4 nuo 7-8 

. 834. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Korporolas J. B. Gilis iš 
Laivrence, Mass.. ir M. Vie
ra iš Peabody. Ma'ss.

Gilis žuvo Koregidore, 
Filipinuose, o Viera, Euro
poje.

namo ji buvusi nužudyta.nenori jam talkininkauti 
Jos viršininkas sako, kad 
policmanai turi svarbesnių
pareigu, negu vaikytis po n ~ , ......
parka paskui balandžius ir kVn-.Orle!3?,nsk!?.ke'1'>n? !
iu lesintoju< Maskvą. Milžiniška daužti Squirc kompanijos darbi-.

’ ma balsų kur,. Orlemanskio rinkai balsavo* klausimą.
Demokratu varžytinės d ši | žygis pasmerktas. kuri unija turi juos atsto-

Springfieldo lenkų organi
zacijų susirinkimuose buvo 
svarstoma? klausima? apie CIO unija laimėjo bal

savimus.

South Bostone gyvena 14
vJuti denbose su samdyto- metų mergaitė. Claire Tier- 

ney. kuri laimė 10 grazrasciopirmininko vietos.
. „ , . . Padidėjo mokyklų išlaido,.!jais. Už pi,menybę varžėsi J«*y• Kur, laime,o grazrascoMassachusetts demokratu J jr ęjg unĮįOS- Viršų kontestą ir gavo gražią tau-

organizacijoj du asmens už ! Bostono mokyklų komisi-
simane gaut pirmininko 1 ja patiekė naują sąmatą ir 
vietą — senatorius \\ alsh ir 
kongresmanas McCormack.
Abudu tun nemažai šalinin
ku ir vienas kitam neužsilei- 
džia. Eina smarki liežuvių 

kova.

unijos........... .. rę. Jaunosios mergaites ran- 
- kos braižą stebėtinai graži.

Įteikė miesto najonii Tobi- REIKAlinGA MERGINA1._____________________ ___
nui. Šių metų mokyklų įslai- 1);rbti Real Estatc ofise> paffeidau-1 INSURANCE,
dos bu? $16 169.694. T ai jama kad mokėtų " 1Lietuviu kalba
$424,724 daugiau, negu per-»uolatinis- Kreipkitės pa>
nai. Kupstis, 332 W. Broaduay, So. 

Boston. (22)

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų orgaap aa- 
ailpnėjime. Gyvenimo permala* 

araterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nno 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVB.
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.

Užmigo važiuodamas 
automobilium.

Lynne buvo toks atsitiki
mas. Važiavo automobilium 
ulas John Nickerson. Va

žiavo ir užmigo.
Nickerson pabudo tada, 

kai jo automobilis įbraškėjo 
italo Michael -Marino krau
tuvėn. išnešdamas krautuvės 
duris. Krautuvninkas turėjo 
šaukti policiją ii ugniage- 

isius.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvai Remti Draugija

18 BIRŽELIO, VVESTBORO, MASS.
Dainuos Dirvelio va dovauiamas “AUŠRELĖS" 

Choras iš VVorcesterio ir “GABIJOS" Choras iš So. 
Bostono.

Kelrodis: Važiuojant i? Bostono, reikia imti bu
są nuo Baik skvero; išlipti prie Lima streeto ir eiti 
tuo streetu i dešinę iki pikniko.
. Iš Woicesteiio važiuojant taipgi reikia išlipti 

pne to paties stieeu. ii ain 1 kairę

Jaunas palaidūnas bandė 
pakarti vaikuti.

Greenleaf kieme, Haver- 
billyje. be mažko neįvyko 
tragedija. Vienuolikos metų 
berniukas Michael Moora- 
dian stovėjo ant murinės 
sienos ir žiurėio i kitus vai
kus. kurie lošė “bolgėmį." 
Didesnis vaikezas užnėrė 
jam kilpa ir pastūmė nuo 
sienos. Vaikutis pakybo ore. 
Laimė, kad atsirado kitas 
išmintingas berniukas, ku 
ris Mooradianą išgelbėjo.

Jaunasis palaidūnas buvo 
suimtas. Pasirodė, kad jis ir 
daugiau šposų yra pridaręs. 
Jis tur but bus tinamas gy
dytojų.

Ligoninė skundžia du šimtu 
buvusių p3cijentų.

Cambridge’aus miestas tu
rės “didžiausią savo istori
joje bvlą. Teismo atsakomy 
bėn traukiami du šimtai 
žmonių, kurie yra gavę ligo
ninės patamavima, bet ne
nori su ja atsiteisti. Tarp 
skundžiamuių įandasi ne
maža ir pasiturinčių žmonių.

Reisai Kasdien 
iki

Liepos 22

" J Vf
''D'it-' •-

Daily Double 
Closes 215

Apsidrausk dabar. Rytoj gali 
but pervėlu. Susirgus ar susižei
dus mokama $25.00 per sąvaitę 
ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik 

| $12 per metus.
Gali prigulėti be lyties skirtu

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

Bronis Kontrim.
598 E. Broadway,

So. Boston, Mass.

TcL ŠOU 2808
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofise valandos:
Nno t ryto Iki 7 vakaro.

Nao t ryto IU 12 «oac 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

l

SUFFOLK
DOWNSPOST 

lst Rače 2 3C

:MES:
th Rače 6 00

DR. G. L. K1LL0RA
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

ToL 28624 Gyv. 31183

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Volandoo: * iki 12 
nno 2 iki I. 
nuo 7 iki t.

Soredom • 0d 12 
ir nmitoroa.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
aa laiko sogrųšina šviesų Išaų 
samiauoju ir priskiriu akiataa.

114 Sammer Street,
LAWRENCR, MAS8.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI 
(Insured 
Ėovern t

Perkraustom
*)a pat ir j to
lima* vieta*

oHe**nra. kaina prieinama 
326 BROADVVAY.

SO. BOSTON. MASS. 
SOUtb Eastca C13

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKS 
UETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MAS3.

Tel. SOUtb Boston 2396 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avo.
Tel. COLuakia 2637

i I «




