
Palengvino Taksu Popiežius Padidino
Raportavimą.

VI-Apie 30,000,000 žmonių 
sai paliuosuota nuo raportų.

Pernai darbininkų algas 
turėjo valdžiai raportuoti 
darbdaviai ir paskui dar pa
tys darbininkai turėjo dary
ti raportus. Ir tų raportų 
blankus buvo tokios painios, 
kad joms išpildyti reikėjo 
samdyti specialistus. Tai bu
vo nereikalingas pinigų ir 
laiko eikvojimas.

Dabar Kongresas išleido 
naują įstatymą, kuris pa
liuosuoja nuo tokių raportų 
apie 30.000,000 žmonių. Jei- 
gu žmogaus alga neviršija 
$5,000 per metus, ir jeigu 
jis neturi pašalinių pajamų, 
tai jam visai nereikės apie 
taksus rūpintis. Darbdavis 
išskaitys juos iš jo algos, 
pei duos valdžiai, ir tuo vis
kas pasibaigs.

Tačiau kas turi per metus 
bent $100 pajamų iš kitų 
šaltinių, negu alga, tai tas 
privalo savo pajamas rapor
tuoti taip kaip ir pernai, tik 
raportai busią daug lengves
ni. Tokių busią apie 20 mi- 
lionu..

Savo Gvardiją.
Associated Press praneša 

kad popiežius dvigubai pa
didinęs savo šveicarišką 
gvardiją ir liepęs nukirsti 
visus telefono laidus, kurie: 
jungė jo dvarą su Romos 
miestu. Be to, esą atšaukti 
visi leidimai Į Vatikaną Įva
žiuoti. Popiežiaus dvariš
kiai sako, kad tai padalyta 
griežtam neitralitetui išlai
kyti. Bet kol fašistai valdė' 
Romą, popiežius nesirūpino 
apie “griežtą neitralumą 
jiems vartai Į Vatikaną vi
N1UU3 UUVU atnuui.

Socialistai Vėl No
minavo Thomasą.

Stankevičienė Turė
jusi 15 Vyrų.

Detroite valdžios agentai 
suėmė moterį vardu Mario- 

Stankovvich (Stankevi-

ROMA JA 11 PAIMTA 
DABAR I PARYŽIŲ

—

Francuzijos Laukais Dunda Tankai
1,000 LAIVŲ IR 11,000 ORLAIVIŲ BE PERTRAUKOS 

GRIAUTA NACIŲ TVIRTOVES
ALUANTŲ PARAŠIUTI

NINKAI LEIDŽIASI IŠ 
ORO KAIP SNIEGAS.

Europos invazija jau pra
sidėjo. Pereitą nedėldienį

Amerikos Socialistų Par- An,el1kįs Penktoji Armija 
tijos konvencija Readinųe, paenl? Romą. o panedelio- 
Pa„ pereitą nedėldienį no- utaranko naktĮ prasidėjo 
minavo savo kandidatu į ,nva21Ja siaurės Francuzi 
Amerikos prezidentus Nor- jon. Anksti utaminko rytą 
mana Thomasą. 59 metu mūsiškių spėkos jau išlipo 
amžiaus kalbėtoją ir rašyto- Normandijos pakrašty, tarp 
ją. Oarlington Hoopes, 47 gei bui go ir Le Havro, 
metu amžiaus advokatas iš Pirmutinis apie invaziją 
Readingo, buvo nominuotas užtriubijo Berlyno radijas, 
į vice prezidentus. Jis iš- Vokiečiai sako, kad alijan- 
rinktas ir Partijos sekreto- tai įsiveržę labai didelėmis 
rium. kurio* pareigas iki šiol jėgomis ir nuėję toli nuo pa
ėjo Maynard Krueger, Chi- jurio. Didelės amerikiečių 
cagos Universiteto ekonomi-spėkos nusileidusios para- 
kos mokytojas. siutais vokiečių užnugary.

Norman Thomas buvo jau EsfĮ- parašiutininkai leidžia- 
4 kartus pirma Socialistų si Įs oro. ^aip sniegas.

Invazija einanti žaibo 
greitumu. Alijantai kirto į 
stipriausia fortifikuotas vo- 

PiL- kiečių pozicijas, apie Seino 
upės žiotis, kur jiems arčiau- 
sis kelias į Paryžių.

Einant “Keleiviui” spau
don radijas praneša, kad 

, , , . . , Francuzijos laukais ir vieš-
H°'_kat!,ta,Lreiskl?.'1^ k?r?,keliais jau dunda alijantų

Partijos kandidatu į Ameri
kos prezidentus.

r. a
čienė?), kuri nuo 1926 metų 
iki šiol ištekėjusi 15 kartų.
Amerikiečių spauda prane- Popiežius pasmerkė ali- 
sa, kad dabartiniu laiku jantu nusistatymą vesti ka- 
u tankevicienė^ turinti 4 vy- ra jkj pilnos pergalės. Jis sa
lus armijoj, uz kuriuos gau-
oavo iš valdžios pašalpą. įr nereikalingą žmonių zu 
Nors turėjusi jau 15 vyni,ĮdyTna. Bet jis nieko nesakė,
•.tankevicienė esanti dar kad Hitleris su Mussoliniu 
jauna moteris, vos 3o metų!skeB)ė vesią karą iki visiško 
amžiaus. j demokratijų sunaikinimo.

Valdžios agentų surinkto
mis žiniomis, ji turėjusi su
tuoktuvių Michigane, India
noj, Texuose. Coloradoj,| šį panedėlį radijas pa - . - . ,
Nevv Yorke, Ohio. Arizonoj skelbė, kad Italijos karalius k.ia. Pir™a bombarduoja 
ir Floridoj. pasitraukė nuo sosto, užleis-'YV'ką, kas tik panašu j vo-

Tai bent pagyveno mo- damas ji savo sunui Umber- ^jecių apsigynimo punktus, 
teris ’ tiri Nuo juros liuobia sunkiosios

laivyno kanuolės.
Vokiečiai prisipažįsta 

per savo radiją, kad visas 
pajūris paskendęs, liepsnose 
ir durnuose. Alijantų radijas 
tuo tarpu pataria franeu
zams bėgti nuo pajūrio.

Visi alijantų karo vadai 
Pereitą sąvaitę Kuboje reiškia stiprų įsitikinimą, 

tuojau buvo prezidento rinkimai.į kad invazija pavyks ir kad 
kiršią fašistų Ašiai lemiamą Buvo du kandidatai ir abu-i Vokietija bus sutriuškinta, 
smūgi Ir šią sąvaitę jie jau du Jungtinių Tautų karo Iki šiol rusai gyrėsi, kad jie 
kerta rėmėjai. 1 jie vokiečius iš Rusijos da

3,657.000 AMERIKIEČIŲ
UŽJURY.-- ■ ,

Amerikos Karo Departa
mento sekretorius Stimson 
pereita sąvaitę pasakė, kad 
dabartiniu laiku Amerika 
tui inti užjury 3.657,000 gin
kluotų vyrų, kurie

POPIEŽIUS NENORI 
NOS PERGALĖS.

ITALIJOS KARALIUS 
ABDIKAVO.

AMERIKONAI PAĖMĖ 
20,000 VOKIEČIŲ:

Amerikos armija, kuri pa
ėmė Romą, suėmė nelaisvėn 
daugiau kaip 20,000 vokie
čiu su visais ginklais.

Vokiečiai Pradėjo 
Pulti Rusus.

gerai vokiečius muša. Bet 
neišviio. Gi amerikiečiai su 
anglais išlupo^. nacius iš 
Egipto, iš Libijos, iš Tunisi
jos, iš Sicilijos, iš Sardini- 
jos, iš pietų Italijos, paėmė 
fašizmo sostinę Romą ir da
bar žygiuoja į Paryžių.

Šį panedėlį kalbėjo per 
radiją prezidentas Roose
veltas. Jis daugiausia aiški
no, ką reiškia Romos paėmi
mas. Ir jis pasakė: vienas 
fašizmo lizdas paimtas, dar 
du lieka paimti; tuoj bus 
paimti du, ir liks tik vienas.

Tai reiškia, Rad po Romos 
bus Berlyno eilė. o paskui 
Tokijo.

Teįvyksta tas kuo grei
čiausia ir kuo greičiausia te- 
gryžta jauni musų vyrai per
gale vainikuoti!

Teprasmenga visi dikta
toriai ! Lai gyvuoja demo 
kratija laisvam pasauly!

15 ‘Fundamentalis
tų Nuieista 

jiman.
1/ -1- naie~

Naciai Nulinčiavo 
f Amerikos Lakūną

Stokholmo laikraštis “Da
gens Nyheter’’ išspausdino 
žinią, kad Vokietijoj buvo 
nušautas žemėn amerikiečių 
orlaivis. Vienas lakūnas išli-

vauja daugiau kaip 4,000 f u
| laivą ir 11,000 lėktuvų. j *ulinžiavusiP ,,:,-lynas j, g.

Tarp Anglijos ir Francu- nią patvirtino. Be to, Berly- 
zijos oras esąs pilnas oriai- nas patvirtino žinią, kad bū
vių, kaip bičių. Orlaiviai le- vo sušaudyti 47 Anglijos la

kūnai. “kurie kėsinosi bėgti 
iš belaisvių stovyklos.”

VOKIEČIAI AREŠTUOJA 
FRANCUZIJOS VALDI

NINKUS.
Laisvųjų ftaneuzų agen

tūra Londone gavo informa
cijų, kad okupuotoj Francu
zijoj vokiečiai n ra d ėjo areš 
tuoti aukštuosius franeuzų 
armi ios vadus, kurie buvo 
padėję ginklą. Manoma.

tankai.
Churchillas pranešė parla

mentui, kad invazijoj dal.y-

Penkiolika Utah valstijos 
mormonų, kurie priklauso 
“fundamentalistų” sektai, 
buvo nuteista kalėjiman, nes 
jie turėjo vedę iš viso 55 
moteris. Jos susirinko į teis
mą ginti savo vyrų. Kai tei
sėjas paskelbė bausmę tū
lam Josephui Musserui, vie
na jo pačių sušuko: “Jeigu 
jus pasodinsit jį kalėjiman. 
aš užtrauksiu ant jūsų Die
vo rūstybę!” Teisėjas pa
klausė. kodėl ji priešinga 
“teisingai bausmei.” Mote
ris atsakė: “Mister, aš gyve
nau jo namuose ir žinau, 
kad iis niekam nieko bloga 
nepadarė. Tai už ką ji bau- 
džiat?”

Da apie 30 “fundamenta
listų” yra areštuotų. Jie lai
kosi Biblijos “fundamen
to. “kur esą pasakyta, kad 
vyras gali vesti tiek moterų, 
kiek jam patinka.

Kadangi per 6 sąvaitės ru
sų armija nedarė jokių 
atakų, tai vokiečiai su
prato, matyt, kad raudonoji 
armija jau nebeturi jėgų 
daugiau atakuoti; todėl pe
reitą sąvaitę naciai išvystė 
smarkią ofensyvą prieš ru
sus Rumunijos fronte. Mas
kvos radijus 31 gegužės pri
sipažino, :ad keliose vieto
se vokiečiai pralaužę rusų 
apsigynimo liniją, nes turė
jo sutraukę didelę galybę 
tankų. Bet toli jie nenuėję. 
Pirmą dieną rusai sudaužę 
50 priešo tankų ir numušę 
36 orlaivius. Gi pereitą ne
dėldienį rusai sunaikinę da 
30 priešo tankų ir užmušę 
daugiau kaip 1000 vokiečių.

63 Laivai Lėktuvams 
Vežioti.

Amerikos karo laivynas 
dabai turi ant vandens 63 
laivus, kurie buvo pastatyti 
specialiai lėktuvams vežiot. 
Tokie laivai gali vežti nuo 
40 iki 100 bombanešių. Ga
limas daiktas, kad ue skiria
mi Japonijai susprogdinti.

VISOS TAUTOS TURI 
BUT LAISVOS.

Lenkijos Premjeras 
Washingtone.

Tarsis su Rooseveltu dėl
Maskvos reikalavimų.

Šią sąvaitę Washingtonan 
atvyko iš Londono Lenkijos 
ministeris pirmininkas Mi- 
kolajczj’y kurį prezidentas 
Rooseveltas pasikvietė kad 
pasitarti del Rusijos reika-. 
lavimų. Kaip žinia. Stalinas 
reikalauja, kad iš dabarti
nės lenkų valdžios Londone 
butų pašalinti 3 asmenys, 
kurie esą karingai nusistatę 
prieš Sovietus. Jų tarpe yra 
ir pats prezidentas Raczkie- 
wicz.. ocigu jie utis pasalinti 
ar patys pasitrauks, tai Sta
linas sutiktų atiduoti Lenki
jai Lietuvos sostinę Vilnių 
ir Galicijos rusinu miestą 
Lvovą. O jeigu tie trys asme
nys nebus iš lenkų valdžios 
pasalinti, tai Stalinas ne tik
tai n užleisiąs lenkams tų 
dviejų miestų, bet ir tos val
džios visai nepripazinsiąs, ir 
tada ji negalėsianti daly
vauti taikos konferencijoj. 
Taigi prezidentas Roosevel
tas pareikšiąs Mikolajczy- 
kui “stiprų pageidavimą,” 
kad Stalino reikalavimai bu
tų išpil' yti. Tatai žymiai pa
gerinsią alijantų santikius 
ir busi., daug naudingiau 
pačiai Lenkijai.

ISPANIJOS KLAUSIMAS 
ĮTEMPĖ AMERIKOS-AN- 
‘ GLIJOS SANTIKIUS.

Churchill pasakė parla
mente “malonų žodį” Ispa
nijai. Franko esąs neblogas 
vyras. Tuo tarpu preziden
tas Rooseveltas pasmerkė 
Ispanijos fašistus. Jisai nu
rodo, kad Franko gauja ne 
tiktai talkininkauja Hitle
riui. bet kursto ir Pietų Ame
riką prieš Jungtinių Valsti
jų demokratiją. Rooseveltas 
sako tiesą.

Valstybes Departamento 
galva Corck Hull ra-akė 
anądien, kad Ameri! i ka
riauja už pavergtųjų tautų 
laisvę, ir kad po šito karo 
visos tautos turės progos 
susitvarkyti kaip joms pa
tinka. Vėliau prezidento 
Roosevelto žmona pakarto
jo tą patį. Neužtenka išlai
kyti laisvę ir demokratiją 
Amerikoje, ji sako; laisvė 
turi but užtikrinta visoms 

{tautoms, nežiūrint ar jos 
mažos, ar didelės.

NUSTATĖ $260,00 juO,- 
000 RIBĄ VALSTYBĖS 

SKOLAI.

Nepritaria Churchill 
Politikai.

j\ nglijos >remjeras Chur
chill pereitą sąvaitę išsireiš
kė, kad p,.šaulio tvarkai pa
laikyti po karo turėtų buti 
sudaryta taryba, kurią tu- 

Irėtų kontroliuoti didžiosios 
valstybės. Olandijos užsie
nio reikalų ministeris Van 
Kleffens šitokiai minčiai pa
reiškė griežtą protestą. Jis 
sako, kad mažosios tautos 
nukenč’ • nuo karų daug 
sk. udž i, regu didžiosios, 
to^ėl a aikos palaikyme 
mažosios tautos turėtų pri
deramą jums balsą.

PER KAPINIŲ ŠVENTE
UŽMUŠ I A 290 ŽMONIŲ.

—
šįmet per kapinių šventę 

(Memorial Day) Jungtinėse 
Valsti iose žuvo 290 gyvy- 

iog vokiečiai bijosi, kad ali- biu. Iš to skaičiaus automo- 
iantu invazijai prasidėjus, biliai užmušė 93. besimau- 
tie karininkai gali pereiti dydami prigėrė 88. o kiti žu- 
alijantų pusėn . 1 ”o kitokiose nelaimėse.

Senatas pereitą sąvaitę 
1 priėmė bilių. kuriuo leidžia
ma šios šalies valdžiai sko
linti pinigų iki visa valsty
bės skola nepasieks $260- 
000.000.000 ribos.

SUNKUS AMERIKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI ITALIJOJ.

Karo sekretorius Stimson 
paskelbė, kad Amerikos ar
mija Italijoj neteko 55,150 
vyru. Iš to skaičiaus 9,686 
buvr ’ šti; 36.910 sužei
sta ir X..>.»4 ding-o be žinios,

IŠDEGĖ 3,000 AKRŲ 
MIŠKO.

Maine’o valstijoj, Moose- 
head apylinkėse, gaisrai su
naikino apie 3,000 akrų 
miško.

KINIJA TURI 5.000,000 
KAREIVIŲ.

Vėlu usios žinios sako, 
kad Kinija turi 5.000 Oflo 
ginkluotų kareivių ir 800,- 
000 partizanų, kurie -'•eiKia 
japonų uzn garv

i I
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KAIP KOMUNISTAI IŠSI
GIMĖ I SKEBŲ PARTIJĄ.

Da neseni tie laikai, ka
da streikas komunistams 
buvo šventas daiktas. Jeigu 
streiko metu kuris darbinin 
kas nueidavo dirbti, tai jie 
jį koliodavo kaip t’k mokė
davo. Jis būdavo ‘ k- bas.” 
“streiklaužys,” niek a vė
tąs sutvėrimas. Jie net pre
zidentą Ro' -eveltą kelio io 
“streiklaužiu,” kai šis liete 
kariuomenei užimti vieną 
orlaivių dirbtuvę Califomi
joj, kur jų dvasios vadas, 
Harry Bridges, buvo suorga
nizavęs streiką, kad Anglija 
negalėtų gauti i= čia orlaivių 
nuo Hitlerio giu.’is.

Dabar gi kom- » tai per
sikrikštijo ir pradėtu skelb
ti, kad streikus roikia at
mesti. Vadinasi, jeigu dar
bininkai kur sustreikuos, tai 
komunistai eis skebaut:.

“Jo (Bridgeso) lupomis A- 
merikos komunistai siūlosi Į 
talką Amerikos kapitalistams, 
pasižadėdami jiems trukdyti 
darbininkų pastangas pagerin
ti savo buri.

"Tokią rolę vaidina Rusijos
‘prof-sojuzai*, kurie nekovoja 
,:z darbininkų būvio pagerini
mą. bet padeda valdžiai ‘suval
dyti’ darbininkus ir labiau juos 
išnaudoti. Tokiomis komunis
tai nori paversti ir darbininkų 
unijas Amerikoje! Jiems taip 
liepia daryti ‘likviduotojo’ Ko- 
minterno centras.

“Tai yra Maskvos pasiūly
mas Amerikos kapitalistams: 
‘Jus remkite sovietų siekimus 

Europoje, o mes padėsime 

jums malšinti darbininkus jū
sų šalyje’- Stalino diktatūra 
Europoje, kapitalistų diktatū
ra Amerikoje!

"štai kur nuvažiavo Rusijos 
bolševizmas su savo ‘pasaulio 
revoliucija’.’’

rO IVS3, 50. BOSTofl

Hershey miestely. Pennsylva nijoj, Įvyko Amerikos guberoa orių 36-toji metinė konferen
cija. Kai kurie jes dalyviai matosi šioj nuotraukoj.

Antras Puslapis

Gubernatorių Konferencija

Amerikoj Įsteigtas Bendras Fondas 
Lietuvai Šelpti

Fenktoji karo paskola.
Nuo birželio 12 d. iki lie- 

pos 8 d. bus vedamas Penk- į 
tosios Karo Paskolos vajus

Kai bus nusUKtas spran
das hitlerizmui, neliks ir 
Bagrianovo šaikos.

Bet štai kas budinga:
Karo paskolos bonus pirks Maskva da palaiko draugiš-
rganizaeijos ir povieniai l u.?. n>ius u su Bagnanovo ,• , • -i- , režimu' (> tn režimą našta-c r:

asmenys.
"■Pirmesmujų karo pasko-jžmonėms neleidus pasiskirti 
los bonu lietuviai vra išpir- geresnę v aidžią. _ .
kę už milionus doleriu. . Kretvi-s etvt tie maskvi-

------ mu “demokratu keliai.

Neatsiliks ir lietu- P P pa^ta-
te Hitleris, kad Bulgarijos

Labai svarbu, kad ir ši pa 
skola butų sėkminga: taip 
pat svarbu, kad i šios karo 
paskolos vajų lietuviai stotų 
organizuotai.

Anksčiau ar vėliau, šis ka
ras baigsis. Lietuvio balsą 
už nepriklausomą ir demo
kratinę Lietuvą musų vy
riausybė vertins ne pagal 
geros norus, bet pagal gra
žius darbus.

Ir tai ne prasimar.
Visi žino, kad dėl str 
kurstymo Justicijos De 
tamentas buvo nutaręs i 
munistų vadą Harry Bridge< 
deportuoti Australijon, 
kur jis vra atvykęs. Dabar gi 
tas pats Harry Bridges orą 
vedė laivakrovių unijoj re
zoliuciją. kuri atmeta strei
kus ne tiktai karo metu. bet 
ir po karo. “Kiekvienas strei
kas yra darbininkams žalin
ga*, nežiūrint kokiais sume
timais jis butų skelbiamas,” 
sako ta rezoliucija.

Amerikos Lietuvių Kon- pageidavimams įvykdyti, ii 
ferencija Pittsburghe. 1943 šiandien ji gali pranešti vi 

kad fondas Lietu- 
įau yra suorgani

. uoti skebus ir užlaikyti rimų rezoliuciją apie “Šal- zuotas.
’ucs: dabar šitą patamavi- pos Lietu\ai ir Jos Tiemti- Kadangi karo metu vra iš- 

niams Oigamzav imą, ku- jejstį įstatymai ir valdžios 
na Amenkos Lietu\ių Tary- tvai kymai. kurie regu-
bai pavedama surasti kelius jjuoja šelpimo organizaci- 
teikti pagalbą Lietuvos ka-

; /mas. Seniau Amerikos kapita- metų rugsėjo 2 ir 3 dieno- suomenei, ka 
;Tre’blistai patys turėdavo organi- mis, priėmė tarp kitų nuta-įvai šelpti jai

mą jiem 
aistai.

galės atlikti komu-

“GEN. TAMSUMAS” AT
ĖMĖ IŠ AMERIKOS AR

MIJOS 240,000 VYRŲ.

Daugiau prisidėsime musų , - : :.-
šalies karo pastangoms rem- f’a\ pi H'ę.zm 
ti. domokratiiu pergalei ar- Ga ’ al/al‘

Vėl dieglis komunistams.
Lietuviai komunistai gavo 

naują dieglį. Tai musų vy
riausybės pripažintas Bend
rasis Lietuvai šelpti Fondas.

Bimba ir Pruseika, Miza- 
ra ir Andrulis, už šonų pasi
gavę įėkia ir vaitoja:

—Ai-vaj. atsirado kryžio
kų fondas: ai vai, Roosevel- 
to vyriausybė padarė klai- 

dama tokį fon- 
broliai lietuviai.lated to, the carrying out of demokratijų pergalei ar- . t vrV7iokuthe foreaotae „uiųnSes_" tinti. <Wiau svaras tarės r‘Cemklte t’J.kl-vzlok’)- 

Kitaip sakant, šita ergini- ir musų laitas žodis.
zacija yra griežtai nepoliti- Ra pasakė Cordell Hull. 
nio pobūdžio ir jos nekon
troliuoja jokia bažnyčia. Ji
stengsis sušelpti žmones
Lietuvoje 
Lietuvos tremtiniams 
pabėgėliams svetimose

ir IRS

Biiželio 
sekretoi ius

Komunistai turį “Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komite
tą," kuris renka pinigus į 

pirmą valstybės' "^ussian \\ ar Lelief. Ine.”
Bombos kompanija norėtų, 
kad “broliai lietuviai” rem
tų jų rusišką komitetą.

Mes nesidžiaugiam žmo
nių skausmais, bet komunis
tu skausmo mums negaila.

Cordell Hull da
pagalbą svai'bų pareiškimą. Spau

Ijęj des atstovams jis pranešė: 
Jungtinės Valstijos ir jų

Iro aukoms, bendradarbiau- g.v‘ai įi£E 'šute vyriausybė stoia už tokį po
taryba, noreaama pagru j j ligonines 
tinti centralmio fondo stei- ajant su Amerikos Raudo- arba kito- karinį pasauli, kuriame vi

Iki šiol buvo žinomas tik 
“gen. Purvas” kaip didelis 
armijų priešas. Dabar ne- 
menkesnis kenkėjas pasiro
dė ir “gen. Tamsumas.” Ir.

nuoju Kryžium, ir išankstoruoštis padėti Lietuvos žmo- IJ^cvai^^thuanSn ^Vitite bendrai Plikti visa tai. k 
nėms. /kai tiktai atsiduos S “ bus reikalinga šelpimui,

‘galimybe juos pasiekti Si- gistruotas VVashingtone. ii

kias žmoniškumo įstaigas ir ?<:p tautos didelės ir mažos -paP komunistų dieglis gal

kas keisčiausia, jis pasirodė 
Tai yra aiški streiklaužio Amerikoje, kur mokslas yra j 

galvosena. Iki šicl apie strei- visiems privalomas.

—turėtu lygias teises• •'O
Hull da pabrėžė, jog mu-

T- , T n r e vyriausybei ypač svarbu natrictizmu. Dabar patys
Lmted Lithuanian Relief kad butų _ apsaugotos komunistai prisipažino, kad 

ne Lietuvai, 
tybės įstai-

atidalys akis tiems, kurie iki 
iol naiviai tikėjo bimbiniu

, . , , 7.n . • * ..... , II III <3., paupiam JV1II2 M<AIIII lemižt 11 d
kus te.p kalbėdavo tikta, re- Departamen-1 r^nt! !!'a,n“s -esamį11!2Ksel- nėtojo Fondo petsiorgani- Boston. Mass.: kun. J. Bai Bet kas nors dėl I

to leidžiamas ?‘Seleetive zavim,, pianą. . Antru ka,tu kūnas, Mąsneth. L. I.. N. Y:; „enatenkintas. R
kai iai reikėdavo skebus tei
sinti.

rvt/iiiriiLU’ zuaui’7-

komunistai 
gali atiduoti kam nori, tai 
iu reikalas. Bet patriotingie- 
ii lietuviai rems Bendrąjį 
Lietuvai šelpti Fondą. 

“Bože, Staliną chrani...”

to bus labai
.IttlIlCO CriCvLlVb ) •• . • • t- .-„.Iii-v jz.o,,.,?. -- ...... 11 v .7 Ci L V . J .rV 1 i 1 L XV-. RUUkVSlS k*4-
Bulletin” praneša, buvo ^sta delegacija at- St. Gegužis. Mahanoy City, iaHŠ kų pirklių Londonas:
stokos apšvietos A- derinamąjį cernią, rernt; skundus, kurie pasi- Pa.: p-nia X. Gugienė, Chi- pvks raudonųjų imperialistu

menkos armija netekusi • n”įvf F/ aH^ .pyle prie? tą fondą is tam. cago, III.; p-nia V, Količie- Maskva, Kiek sumiš ir musų 
- nė. Pittsburgh, Pa. ;Dr. J. B. lietuviški kvislingai. Iš po įū

Končius. Mt. Carmel, Pa.: koiu žemė slysta!

! Service 
ta Rri/ka<Ldėl S

f am • caSTO
240.000 sveikiausių vyrų. 1 1 U grupu tikrų elementų pusės

pasakius, 240.001) '*■■» ’ ' ' Pprnr^anizavimn =nma- -------- :
kad pats Bridge- sveikų registrantu turėjo Amerikos Lietuvių Tary-' mas. ta(aau pravesti nepa-t J-U0F2? J,aučka.^Bmoklvn.

pasakė kalbą, ragindamas t? but atmesta vien dėl to, kad ba padėjo nemažai pastan- Tnrmot hnvn• ' '----- ‘ - l—— - T,._,._^..-._,«seke. lucinet buvo svar^ teibuiy,Conn.:PauiMiller.f;aiktasP>etuztaibusnaten-tomas kitas planas: sudaryti j yj] - .,,p. uz.v<ti nau^ii
ir veikusių 01fe, ęh’icaff^ m

dges’o rezoliuciją, “Naujie
nos rašo: slysta

Tegul. Būrelio smurtinin-
_____ __ ___ _ ____  N. Y.; Thcmas Matas. Wa- fcų nusivvlimas vra menkas

laivu kroviku unijos skyrių • neturėjo pakankamai ap ! gų šitiems 
priimti aukščiau paminėtąja j švietOS. ;--- ;----------
rezoliuciją. Savo kalboje jisai Karo fronte iki šiol (iki Todėl kongreso kalbėto jai fon'du bei šelpimo komitetu p!l

2o gegužės Į Amerikos ar- SinflraAioi aVois-k "VlacL-vro Vri. -• i----j— . V, " Pa

‘Įdomu.

Konferencijom
visu veiKianciu

pareiškė, kad streikas, kaipo 
darbininkų kovos Įrankis, yra 
‘metamas lauk ne tiktai kol tę
sis karas, bet ir po karo’, ir ji-

šiurkščiai akėjo Maskvą, ku- sąryši su bendru centru. Po
mija turėjo 206,200 vyrų ri griebiasi visokių intrigų, jfrrfj

urazienė. Detroit. Mich.. jaus!

A. kinti milionai. Jie susilauks 
p-nia E. laisvesnio ir sotesnio

Bolševikų Rusija turi nau
ją patriarchą, Leningrado 
metropolitą Aleksiejų.

Gavęs patriarcho vieta, 
Aleksiejus pasiuntė laišką 
Stalinui, reikšdamas stačia-

Hyto- tikiu bažnyčios lojalumą 
bolševikų režimui.

Kadaise rusų popai savo 
parapi jonus versdavo giedo-nuostolių, o “generolas Tam

sumas” atėmė iš jos 240.000
sai Įrodinėjo, kad tokio dalyko . vyrų. 
nėra, kaip darbininkų prie-j Kaip žinoma, kareiviams 
šingumas ‘kapitalui, kaipo to- didelio išmokslinimo nerei
ktam’. , kia. Daugelis nėra baigę nei

“Tai nauja komunistų ‘lini-, pradinės mokyklos, vos tik 
ja’. Harry Bridges čia kartoj? • moka paskaityt ir pasirašyt, 
tiktai tą. ką pasakė New Yor-, jr vis dėlto armija jų neat- 
ke Amerikos komui ų ‘fiu- meta. Taigi tenka manyti, 
reris’. Earl Browder. Kuris r r kad tie 240,000 visai nemo- 
sižadėjo nekovoti pr, • kapita- kėjo rašyt ir skaityt, jeigu 
lizmą ir r.<t padėti kap’tal;s-. jje buvo atmesti dėl savo 
tams po karo atstatyti Ameri- , tamsumo.
kos pramone ‘privatinio biznio j , ,. . ,. , , • I Paskutinis cenzas parodo.

• o • - - * 1 kad didžiausis beraščiuBet ir Brt>wdens paėmė tas , . , ,./skaičius via tarp juodvei- 
džių. Iš kiekvieno 1000 juo- 

įdukų esą 163 analfabetai.
-Iki 1941 m. biznio 22 d.!tu?.‘?PU ka.’« Į?00 balt' 

Amerikon komur. i kasdien ‘ -'ra t,k 1’analfa-

šaukdavo dari riinKUs strei-1 T- x • • x, ... * , j ,• a -i 1 Is ateiviu tamsiausi zmo-kuoti ir trukdyti Amerikos i . .. . ., . „ * nes esą tie, kūne yra atvykępasiruošima karui. Prezidentą <-> 7 »x v t'„ ,x •• j- u Js Portugalijos, Italijos, Len- Roosevelta ne vadino karo,, T" • • • , x, * * - e ; «x i, -• • • 1 ki jos, Ispanijos ir kitų kata-kurstytoju ir stre'kk :iu ir!,.,—, , -/ n j-- •.. : bkiskų kraštų. Pavyzdžiui, reikalavo taikos — su itk is- • J n .r,is 1000 portugalų yra 34/ 
analfabetai, kai tuo tarpu iš

kad Lenkiją suskaidyt ir su- ixafj 
silpninti

,. , .. ... iadv. N. Rastenis. Baltimore.f.:<kusijų paaiškėjo. Md . p.nia E Samienė. Chi
i/. Slta’į P]anas ne’a cago. III.: Juozas Smailis, 

praktiškas. Todėl buvo nu- Detroh M;ch . 1>>()narf1a?crj-mbri Iz-rknv v-vor-i _ 7 _  . _ _

Naujos tendencijos Lon
done.

ti “Bože, caria chrani.”
Kongreso pirmininkas Jarta sušaukti veikėjų pasi-,chicago/IIL:““ D?, reiškim^sva^bus ir kitu at- ro^dTena^boiševtku Rus? 

Rozmarek aštriai kritikavo.tanmą thicagon m pasūdytiy Tamošaiti* Cleveland žvilgiu Londone ima reikš-i^°r \ j* e\ikų Kusi
ir tilo* Amerikon žnmaliriu^1 jam, atsižvefeiant i valdinės riu- T „ o rr - -1 c ^?xl-lU‘.Don[one ima rciKs |C? cerkvėse bu* giedamas ir iuos Amenkos žurnalistus H““1; a x_T * Ohio: Jonas P. Tuinila. So. tis naujos chamberlaimzmo y- n.lc. c+aiinabei radijo komentatorius/. įstaigos atstovų dpotąjm- Bo^n. Ma^. Boze, Stalma
kurie pritaria imperialisti- kad butu įsteigtas /jr^onta-
nei Rusijos politikai. visai naujas bendras Lietu-, Ant'/

chrani.” -.

mintis ne iš savo galvos. Jisai 
kalbėjo taip. kaip . vm buvo pa- i 
diktavę jo ‘bonu’ Maskvoje.

. x ,______ s. Chicago. III.
Rusijos politikai. visai naujas bendras Lietu- Antanas Žilinskas. Brook

Štai jo žodžiai, kaip juos Yos se ; y!O ?u nau- jVn. X. Y.
kore°D0ande n^t stvaž’iavj” ’ Fondo Direkcija, sovažia- [iu Franką bet ven?ė KodėI jie negalety ,aB.
KnoX Chicagoje įvyko ,?r nau-: 'usi Chicagoje. kur tuo tar- P^rt. dėl Angluos rkvių?

jas fondas tapo ikuitas. pu yra io centras, paskirstė ’ į- Tik musų lietuviški ko-
“Amerikos gyventojai siun- . * . . pareigas savo tarpe ir issi- įuoj po to musų prozinen- rr.unistai vra siratos. Lietu-

čia Sovietų Sąjungai paramą Jisai. vadinau ‘Lnited ,įnĮ.:o va]dvba tokiu sąstatu: astnai nujniekė j ranką. voje cerkvės neprigijo, o
vien tik tuo tiksi u 9 kad nuga- ••Litnuar. n Relie* Fund of valstybės sekretorius Amerikoje jems da mažiau
lėti bendrą musų priešą—Vo- America (Bendras Ameri- Dr. Joseph B. Končius— Huil pasakė: rrogų. Tšrodo todėl, kad
kietiją. kos Lietuvių Fondas), yra prezidentas: Anthony A. Ameriko* tikslas yra d ra- Bimbos. Mizaros ir Prusei-

“Mes aprupinam Sovietus inkorporuotas Illinois vals- Olis-—vic
Amerikos tankais, orlaiviais ir rijoje įregistruotas W ash- I.gnatins

mento rūmuose kalbėjo Rusijos*-' komunistai da 
piemjeras Churchill ..is turi savo partiją, bet joje 
uaupsino Ispanijos diktato- mažiau laisvės, negu cerkvė-

amunicija ne tam. kad jie ga- iugtone. Prezidento Karo prezidentas; Mrs. Vera Ko 
lėtu suskaldyti Lenkiją, čarte- šelpimo Kontrolės Komisi- ličius — vice prezidentas: 
riuotą Jungtinių tautų narę: ■ ėsident s \\ ar Re-; Mrs. Nora Gugis — sekreto-

4.-. xxiiniMiiv ck. xy.M-.Mxw vin.-Moc «imnos, .viizaros ir rrusei-
i prezidentas:Rev. sinti visas tautas, kad jos ei- k0? vai*kas turės dėtis prie 
Albavičius — vice. tų į giedresnį rytojų, į laisvę. !Usišku parapijų.apijų.

Amerikos tartą žodi iš- Pradžia jau yra: lietuviai 
girs milionai Indijos gyven- komunistai prisiglaudė rusų 
tojų —visai nemalonus da- šelpimo įstaigoje. Juos galės

ka Vokietija Tokios, mat. ‘Ji 
nijos’ tuomet laikėsi Kmm- 
Jius.

“Bet po 194’ m. birželio Z2 
dienos kci Hitleris užpu ,lė S 
vietų Sąjunga ir jai prireikė 
Amerikos pagalbos, tai komu
nistai ėmė šaukti už ki. -ą. ir ju 
agitacija už streikus apsigyni
mo pramonėse pasiliovė-

000 finu yra tik 63 beraš
čiai. o iš 1000 vokiečių vos 
tik 32 nemokančių rašyt.

LENKU KONGRESE UŽ
TARTA LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĖ.

_ , , .,.... ..... , Mes jau rašėm pereitame
‘'Keleivio” numery. kad 
Buffalo mieste susirinko A- 
merikos Lenkų Kongresas, į 
kurį suvažiavo 2,500 dele
gatų.

šito kongreso tikslas buvo 
užakcentuoti Amerikos len
kų reikalavimą, kad Lenki
jos valstybė butų atsteigta 
su tokiom pat sienom, kokia 

J ji buvo prieš dabartinį karą.

vos tarnai jau sako, kad kiek

vienas streikas esąs blogas 

daiktas. Nežiūrint, dėl kokios 

priežasties jisai kila! Ne tik

tai karo metu, bet ir po karo!”

Nereikia nei aiškinti, kad 
Maskvos agentai pradėjo 
skelbti Amerikoje skebizmą 
ne darbininkų labui. Anot 
“Naujienų”—

ir ne tam mes siunčiame Rasi- Į,e* G ’ trol Board). ku i rius: Dr. Anthonv Zimont— Įvkas kai kuriem* Londono priglausti ir Aleksiejaus 
jai lend-lease ginklus, kad ji j«*m fla^.ė registracijos nu-1 įzominkas. 
galėtu sunaikinti taikias kai-

mynes Lietuvos, Latvijos ir Forr Direkcija susideda 
Estijos respublikas, ar kurią ^.1 ??r.ens. Jo tikslai via 
kitą šalį. kuri tik tuo nusideda, išdėstv,'. Įstatuose (Bv- 
kad nori turėti demokratinę La\\St sakančiais žodžiais: 
santvarką, vietoj
nės diktatūros.’’

tiadesmanams: tą žodi iš- cerkve.
Amerikos lietuviai pir- girs ir Pabalčio valstybių Geras ženklą*,

miau neturėjo bendros, vi- žmonės—taip pat nemalo-
sas musų grupes jungiančios. nūs dalykas raudoniesiems įvairiose Amerikos lietu- 
šelpimo organizacijos, ir erdvių jieškotojams Mask- v/;,. kolonijose šaukiamos 
Lietuvos šelpimo reikalas voje. ,sričių konferencijos. Sek-

komunisti- “Thi< organization shall buvo apleistas. Dabar tokia Bet kas ių paiso! Jie at- tingiausia^buvo Chicagoje.
be stri' /z non-nolitical and erganizaciia vra ikurta. Ti- stevauja nusenusią praeitį. Dalvvavo šimtai organizuo-

Mes čia pabrėžėm Roz- ron*SPrt:' i^h. The obiect kimės. ^ad ? Ir.čioi; musu vi- vergiją: karo audrų blaško
fnarko žodžius, kuriais iis fer whkh this organization wnė nuoširdžiai rems.
užtaria Lietuvą ir kitas Pa- 1S forrr‘ >s for chamtable Smulkesni pranešima anie
balčio valstybes prieš Mask- P^ose and to furnisb aid United Lithuanian Relief 
vos kėsinimąsi jas pavergti. USSk' ance for the relief Fund of America uždavi- 
Šitą jo pareiškimą galima hL,Tr‘ar suffenng in Lithu- mus ir oarbo olanus nada-
tik pasveikinti. an,a an'* pecover and re- rys paties f«ndo valdvba

Lenkų kongresą pasveiki- k^bjlitau stranded and des-nn ir Amerikos Lietuviu Tn.- » ^ons oi JjitnudniHn
rvba. Pasveikino ii ir prezi- e^raction in other coun- A’iTOMOBILISTAI GAUS va premjero pareigas, 
dentas Rooseveltas. tries, te promote, foster, or- DAUGIAU PADANGŲ,

gamze, estabhsh aid or as

rr.as pasaulis neri laisvo ir 
ramaus rytojaus.

And that’s that!
Bulgariškas fygos lapas.
Bulgarijoj susidarė pro- 

Amerikos Lietuvių Taryba, naciškas režimas su Bagria- 
-------------- novu priešakyje. Jis eina ne-

tų lietuviu ir sudėjo virš tri
jų tūkstančių dolerių aukų.

Massachusetts valstijos 
lietuvių konferencija įvyks 
4 liepos South Bostono High 
School auditorijoj. Darykim 
viską, kad ši konferencija 
pavyktų.

Tų konferencijų tikslas— 
paremti Amerikos karo pa- 

Bulgarijai Bagrianov yra stangas ir pasisakyti už Be
tas pat*, kas Norvegijai priklausomos ir demokrati-

“New York Times” ko- sist hospr.als or cther huma- Kainų Administraciia skej- Kvislingas. Jis apsamanojęs nės Lietuvos at*tatymą.. 
respondentas sako, kad tai nitarian organizations oribia. kad ši mėnesį civiliams, pronacis. Amerikos lietuvių visuo-
buvo didžiausis lenkų šuva- instrumentalities to do or automobilistams busią pa-Į Bet jisai tėra fvgos lape- menė tuo darbu vis daugiau 
žiavimas visoj jų tautos isto- perform any and all acts ne- liuosuota 1.600,000 naujų Jis, kuriuo Hitleris nori savo domisi. Tai geras ženklas, 
rijoj. cessary and proper to, or re- padangų. į kruviną gėdą paslėpti. St. Strazdas.

V-
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KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIKAS NEREIKIA

Brocktono Lietuvių Sūnus Jungtinių 
Valstijų Karo Tarnyboje.

Connecticut Valstijos Lietuvių Kon
ferencija Gerai Pavyko.

Dviejų lietuvaičių redaguo
tas leidinys.

Buvęs montellietis Juo
zas Zeidat, kuris dabar gy
vena Biooklyne, šiomis (Ve
nomis man Įteikė storoką ir 
geros popieros leidinį. 
“Brockton On The March.” 
leidinys skirtas pagerbimui 
Brocktono jaunų vyrų, kurie 
buvo pašaukti Į karo tarny
bą. Dalis ių yra žuvę kovose 
su japonais ir vokiečiais. Ki 
ti da kovoja už pasaulio lai
svę.

Tarp pašauktųjų i karo 
tarnybą randasi nemaža lie
tuvių. bet daugelio pavardės 
yra suamerikonintos, todėl 
jos man nežinomos.

Minėtąjį leidinį redagavo 
Hilda Sidaras ir Estą Bolo- 
tin. Zeidat sako, kad juodvi 
yra lietuvaitės. Pirmosios 
pavardė lietuviška; antro
sios suamerikoninta.

Leidinys gražiai sutvar
kytas. Turi žemėlapių ir vi
są eilę atvaizdų, jų tarpe ir 
lietuvių karių.

Vienas tų kariu. Kazimie
ras Vaičiūnas (Charles Wy- 
chunas), buvo korporolas 
musų oro jėgose. Kai japo
nu laivynas užpuolė Periu 
Uostą, Vaičiūnas tarnavo 
Filipinuose. Koks buvo Fili
pinų likimas, visi žinom: 
neskaitlingi musų kariuo
menės pulkai, iš pasalu už
pulti, narsiai gynėsi bet ga
lų gale buvo nugalėti. Jau
nasis K. Vaičiūnas kartu su 
kitais pateko i japonų ne
laisvę. Per ilgą laiką apie jį 
nebuvo jokių žinių. Karo 
departamentas pradžioie 
skelbė, kad Vaičiūnas be ži
nios dingo; vėliau—kad jis 
yra žuvęs. Bet 1943 metu 
nabaigoj gauta žinių, kad 
jisai yra japonų nelaisvėje.

Kitas Brocktono lietuvis 
vra Peter Money, Anastazi
jos Moncienės sūnūs. Jisai 
vra laivyno karininkas. Kar
tą jo laivą torpedavo japonų 
submarina. Drąsus ir apsuk
rus Money padarė taip. kad 
veik skęstantis laivas buvo 
pristatytas i artimiausi? lai
vyno bazę. Už pasižvmėii- 
ma jis yra gavęs aukščiausią 
laivyno garbės ženklą. Navy 
Cross. ir Kon<meso medali.

Da kiti pasižymėję Brock
tono lietuviai laivyne vra: 
Adolfas Balevičius. Adolfas 
Račkauskas. Albertas Sa- 
bartis ir kiti.

Knygos autorių informa
cijomis. Jungtinių Valstijų 
karo jėgose tarnauja visas

Naujo Ginklo Paslaptis

-
"U U Is . ..

Pirmu kartu čia yra parodomas nuotraukoj rikietinis anglų 
orlaivis. Viršuje, kareiviai lioduoja rakietas j orlaivio bate
riją. žemiau parodyta, kaip lekia iš orlaivio iššauta rakie- 
ta. Tos rakietos baisiai pavojingos laivams ir submarinoms.

“Darbininkas” vasario ?9. 
*iu metų talpina kunigo P. 
M. .Turo kalbą, pasakytą nėr 
radiia Lavvrence, Mass. štai 
ką ns pasakoja:

“šiand;en mes dar iaut 
riau prisimename. kaJ dau- 
rrplvip pasaulio vietn. ’rpoA 
T.iurde. Marr’a nrikelia iš 
vargingos ligonio lovos tūk
stančius nelaimingųjų, gra
žindama jiems sveikatą ir 
mts tiesiame nrie ios ran
kas, melsdami prikelti ir 
musu sužeistą, sumindžiotą 
’»• okupacijos surakintą tė
vynę. Karo nelaimių musų 
suvarrintos širdys atsigaus 
stebėdamos nepaprastą Ma
rijos pagalbą žmonijai. Juk 
Liurde daugybė mirčiai pa
skirtų džiovininkų atgiio, 
daugybės neišgydomos žaiz
dos pranyko, daugelis amži-

būrys Broktono lietuvių.
Armijoje tarnauja šie mu

su jaunuoliai: Juozas Ado
maitis, Povilas Aguras. Pra
nas Akstinas, Alfonsas Al
minas, Volteris Bagdonas, 
Alfonsas Bagdonas. RaL 
mondas Balietis, Julius Ba
lutis, Bronius Barkauskas, 
Steponas Bartkų*. Rapolas 
Belitskis. Albertas Beržinis, 
Alfonsas Beržinis, Juozas 
Balevičius. Jonas Breivis, 
Vincas Bud ris, Laurinas 
Dargis, Stasis Dargis. Ch. 
Dobravalskis, F. Dcbravals- 
kis, R. Greiviškis, Jonas 
Grigas, Alvinas Grušas. Mi
kas Ivaškevičius, Stasis Jan
kūnas, Julius Kalpokas. E<1 
vaidas Kaminskas, Stasis 
Kaminskas, Vitoldas Kru
šas. Jonas Kukauskas, Pet
ras Miškinis, Volteris Mit
kus, Vitoldas Motiekaitis, 
Pranas Petkus. Jonas Plas 
kus. Jonas Ratelis, Petras 
Retkevičius, Albertas Sa- 
baitis. Petras Šležas, Jurgis 
Strangis, Raimondas Stran- 
gis, Juozas Strumskis, Kazis 
Sutkus. Bronius Svirskis. 
Petras Svirskis, Pranas Tu- 
kis, Volteris Tamkevičius, 
Mikas Tumonis, Albertas 
Vasaris. Antanas Vasaris, 
Jonas Venslauskas, Alber
tas Virbickas. Juozas Vir
bickas, Adolfas Vačkis, 
Fredas Jankevičius, Vitol- 
das Jarkonis. Kazis Jankau
skas ir Albertas Jeziukevi-

i čius.
Karo laivyne tamauia: 

Edvardas Bakutis. Fredas 
Bakutis. Bronius Bartkevi
čius. Viktoras Galinis, M. 
Gardikis, Pranas Gecevi- 
čius. Jonas Gilis. Robertas 
Gilis, Volteris Gilis. Pranas 
Jankūnas, Edvardas Ka-

a ir__ _
ii iyuiiuiu-

tas, Juozas Kulbokas, Leo
nardas Mališka. Edvardas 
Petravičius, Albertas Poška, 
Edvardas Poška. Vincas 
Pribušauskas, Antanas Ru
dokas. Kazis Šeputis, Vitol
das Skarinskas. Rapolas Ta- 
malcnis. Pranas Tamulevi
čius. Edvardas Tarvainis, 
Pranas Tautkus. Edvardas 
Tautkus, Rapolas Trainavi- 
čius. Jonas Juškevičius. Juo
zas Jereckas, Andrius Jac
kevičius. Antanas Jankū
nas, Rapolas Jucius ir Er
nestas Juknis.

Marinuose tarnauja šie: 
Antanas Akstinas. K. Bud- 
rikas. Julius Dailvdė. Petras 
Dovidaitis. R. Gilis. Pranas 
T anonis. Teofilius Kovaitis, 
Volteris Koliešius, Alfredas

Sm. Tmi S»«w«rt

POL1T1K1ER1AI DABO
JA POLITIKIERIUS.

čia yra parodyti penki se
natoriai. kurie daboja, kad 
prezidento ir Kongreso rin
kimuose niekas nedarytų 
suktybių. Politikieriai poli

tikieriams nepasitiki.

G utauskas, Albertas Sen
kus, Bronius Stankus, Al
fonsas Zalatoris.

Kitose tarnybose yra šie 
lietuviai: Volteris Bakutis, 
Ernestas Butkus, Jurgis 
Bagdonas. V. Paleika, Ado
mas Petkus, Antanas Tamu
lis, Volteris Tukis, Robertas 
Vilis, Vincas Tulys, Jonas 
Vitkauskas, Vincas Vačkis 
ir Albertas Jucius.

Brocktonas nėra didelė 
kolonija, bet kaip matote. 
Dėdės Šamo ginkluotoms 
pajėgoms ji yra davusi daug 
jaunu vyru. lietuviu. K. V.

MANO PASTABOS
“Laisvė” (Nr. 104 š. m.) 

labai didžiuojasi, kad ame
rikietis kataliku kunigas, 
Leopold Braun iš Mass. val
stijos. yra franeuzų šv. Liud
viko bažnyčios Maskvoje 
klebonas. Į jo pamaldas atsi
lanką : raudonam) i e čiai 
franeuzai. baltarusai, lenkai 
ir amerikiečiai. O vienas 
bimbinis bezbožnikas nuo 
savęs štai ką pasakoja:

“Keli buvusieji patarnau
tojai kunigui Braunui pr ie 
mišių dabar vra raudonosios 
armijos oficieriai...”

Labai “naudingą” darbą 
atlieka “Laisvės” štabas, 
kad nepamiršta painfor
muoti savo “susipratusius’’ 
skaitytojus apie Romos ka
talikų kunigu laikomas pa
maldas Maskvoj. O kad iš 
tarnaujančių kunigams klap
čiuku išsivysto raudonosios 
armijos oficeriai. tai irgi di
delis progresas. Nori but ofi- 
cierium — išlaikyk kunigo 
Brauno “lekcijas!”

nų elgetų palikę kriukius 
sveiki sugryžo namo.”

Ant paskutinio puslapio 
da pridurta: “Iš visų Mari 
jos stebuklingų šventovių 
labiausiai yra pagarsėjęs 
Liurdas, kur prie Masabie- 
lio upės, 1885 metais šv. P. 
Marija apsireiškė mažai 
mergaitei Bernadetai. Toje 
vietoje, kur Marija apsireiš
kė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs Įvairias kūno 
ligas.”

Na, sakykit, ar čia nėra 
tamsių žmonių mulkinimas? 
Jeigu Marįįa prikelia iš 
“vargingos . ligonio lovos” 
tūkstančius nelaimingųjų, 
grąžindama iiems sveikatą. 
Ui kodėl jos stebuklingąją 
gaHa pirmiausia nepasinau
doja patys kunigai? Liurdo 
stebuklus jie perša savo pa- 

pi jonams, o kada prabaš- 
č?ai suserga, tai šaukiasi me
dicinos daktarų: prabaš- 
čiams stebuklai nereika
lingi.

Sužeistos, sumindžiotos ir 
okupacijos surakintos tėvv- 
rės stebuklais neišgelbėsit. 
Okupantams išvyt reikia 
skaitlingos ir gerai apgink
luotos armijos.

Kunigas Juras pasakoja, 
kaip iš IJ irdo suervžta el
getos. sveiki ir palike kriu
kius. Jeigu tai tiesa, tai ko
dėl nenuvažiuoja i Liurdą 
paties “Darbininko” bend
radarbis kunigas Frbonavi 
čius. kuri? vaikšto su medi
ne koja?

“laisvės” Nr. 119 A. 
Fimbn rašo:

“Dar svietas nebuvo ma
tęs tokio? audros, kokia bu
vo suke'ta dėl vieno papras
to kunigo kelionės Mask
von. O kuomi ji pasibaigė? 
Ogi kvailu burlesku. Kuni 
go Orleru nskio narapiįonų 
ir šiain '/■ oniu nasiriktini 
mes suvedė aukštaią baž- 
rvrios! hi ■ amhiia. Jam ne 
’-rilrpą fĮt’ klioštotinn ant 

pakųtos. Vuo io prakeiki 
mas nuimtas, Vyskupas ‘su- 
simylėio’...”

Bimba, nats būdamas ko
munistinės diktatūros išpa
žintojas. irgi mulkina savo 
nelaimingus skaitytoju*. Ku
nigo Orlemanakio parapi jo 
nu ir šiaip žmonių pasipikti
nimas negali “suvaldyt” 
aukštąją bažnyčios hierar
chiją, nes parapijos ir kle 
bonijos nepriklauso parapi- 
jonam. Fra2e. "vyskupas 
susimylėjo’ Bimba deda Į 
svetimženklius. O ar čia bu

vo kitaip? Kada kunigas 
Orlemanskis gavo nuo vys
kupo O’Leary Įsakymą va
žiuoti “ant pakulos” (Į vie
nuolyną), jisai staiga susir
go nervų suirimu. Paskui ji
sai parašė atsiprašymo laiš
ką vyskupui, pasižadėdamas 
daugiau “negriešyti,” ir ga
vo atleidimą. Savo laiške 
vyskupui kun. Orlemanskis 
sako: “Jusu ekscelencija. aš 
apgailestauju pasielgęs taip. 
kad atrodo lyg aš nepaisy
čiau bažnyčios Įstatymų ir 
nurodymų ir skubinuosi at
siprašyti dėl bažnyčios vy
riausybės negerbimo, kuris 
galėjo būti suprastas iš ma
ro kelionės. Mano tvirtas 
nusistatymas ir prvžadas 
dabar vra liautis taip darvti, 
ir atsiriboti nuo visokios 
veiklos, kuri nesutinka su 
katalikų bažnyčios valdžia 
ir mintim.’’

Kaip matote, čia parapi- 
jonu balso visai nėra. ir jis 
vyskupui nereikal i n g a s.

Žioplas lenkų kunigėlis 
išsišoko, paskui nužemintai 
vyskupo atsiprašė, ir visas 
politinis flirtas su komunis
tais nutruko. P. Kručas.

“KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI 

Užrašyki t Jį Savo Tėveliui

PAAIŠKINIMAS.

Tėvų Diena šįmet pripuo 
geras sūnūs ir gera duktė tą 
kokią nors dovaną. Jeigu ju 
h ivio,” mes patartume užra

Prašom prisiųsti mums jo 
j ridėti $2.50 ir paaiškinti, 
.'dusų administracija nusiųs 
mą ir pasveikins, kad .jis tu 
Ir siuntinės jam “Keleivi" 
riausia jūsų tėveliui dovana.

la biiželio 18 d. Kiekvienas 
dieną nuperka savo tėvui 

sų tėvelis da neskaito “Ke 
syti jam Tėvų Dienai.
vaidą, pavardę ir adresą, 
kad tai yra tėvui dovana, 
„am apie tai gražų praneši
mi tokį gerą sūnų ar dukterį, 
ištisus metus. Tai bus ge-

•KELEIVIS"
(i'ift Rroaihcay, South Boston, Mass.

Waterbury, Conn.
Konferencija Įvyko gegu

žės 28 d., šv. Juozapo parap.
S auditorijoj, Waterbury, Ct. 
Sesija prasidėjo 3:00 vai.

! popiet.
Konferencijai vadovavo 

: Waterburio konferencijos 
rengimo komitetas ii- iš Įvai
rių miestu susidedantis gar
bės prizidijumas.

Invokaciją atkalbėjo kun. 
J. Valantiejus. gi Amerikos 
bei Lietuvos himnus sugie
dojo vietinis parapijos cho
ras. Pakviestais kalbėtojais 
buvo Mayor John S. Mona- 
gan. karo finansų pirm. Ja
mes E. Moian. pulk. K. Gri
nius, red. J. I.aučka ir Ma- 
rianapolio kolegiios direk
torius kun. J. Vaškas.

Po labai įdomiu svečių 
kalbų gauta už 25,000 k: ro 
bonu pasižadėjimu ir Lietu
vos nepriklausomybės augi
nimo (lėliai priimta $353.42 
aukų. Aukautojų sąrašą 
laikraščiuose paskelbs kon- 
fėrenci.įos rasti n i n kas.

Mandatu komisi ia prane
šė. kad konferencijoje daly
vauja anie 300 asmenų, bet 

.didžiuma atvyko be manda
tų. Sprendžiamas balsas su
teikta visiems. Vėliaus vien
balsiai priimta sekanti rezo- 
liuciia:

Whereas, the Lithuanian- 
Americans of Connecticut, 
in union with their fe!low- 
Americans thrcughout the 
nation, recognize that the 
most urgent problem of the 
day is the prosecution of 
the vvar to an early and vic 
torious conclusion; and

i Whereas. we Americans 
of Lithuanian oiigin have a 
very particular stake in its i UccessfuĮ outeome. įn the 
c( nvietion that onlv an 
Allied vietorv can bring 
happiness and freedom to 
e ui- Mother Country and its 

. people; l
Wbereas, tbe Lithuanian- 

!Americans of Connecticut, 
are keenly aware of tbe on- 
I ression. and are anxiously 
concei r.ed over its position 
in post-vvar readjustments; 
tberefore.

Be it resni ved that we 
pdedge our vvbole-hearted 
sunport to every measure 
taken for the successful pro
secution of the vvar and for 
the hastening of the day of

victory, by tbe leaders of 
our nation and cf the Uni
ted Nations;

And that, in the name of 
the thousands of our young 
men now serving in the 
fighting forecs, and in me- 
rroiy of those among them 
vvho have already made the 
Supreme Sacrifice, ve en- 
,’cin upon Executivc Bcard 
of the Lithuanian American 
Council and its associates to 
urge, by every means avail- 
able, the United cooperation 
of all Americans of the 
Lithuanian descent in the 
promotion of the var ef
fort: by an ever inereasing 
purchase of War Bonds, by 
sustained effcrt in every 
i base of war production, by 
the salvage of all essential 
materials. and by loyal 
compliance with the direc- 
tives of our national and lo
ta! governments;

And that we emnhatically 
assert the right of Lithuania 
to its existence in a post-vvar 
v/orld as a free and inde- 
pendent nation: as veli as 
our uneęuivceal opposition 
to anv scheme or plan that 
wouhl infringe uoon this 
right or do violence to its 
territorial integritv. To this 
(nd, we call upon our fellow 
countrymen. vvhether in 
American or in other parts 
t f the vvorld. to put aside 
all secondary differences of 
epinion or political persua- 
sion, and to unite in the 
common effort for the resto- 
įation of Lithuania to its 
rightfvl rositien among the 
peace-loving nations of the 
vvord.

Alexander J. Alsksis,
Chairman; 

Anthony G. Or*nia>,
Secretary.

Ši rezoliucija buvo pasių
sta prezidentui Rooseveltui, 
sekretoriui Cordell Hull ir 
valstybės senatoriams bei 
kongresmanams.

[ Konferenciją baigiant, gy- 
,vai buvo svarstomas Conn. 
Lietuvių Tarybos apskričio 

:organizavimas; bet kadangi 
į didžiuma dalyvių neturėjo 
'draugijų Įgaliojimų, tai šis 
klausimas atidėta vėlesniam 
laikui.

Sesija baigta sugiedant 
himnus 6:15 vai. vakare.

Waterburistis.

t I
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jimas 
’ Maikio su Tėvu

Revoliucija EI Salvadore Roma Jau Alijantų Rankose

Da vienas diktatorius nu- vo pavaidini, kuriam mielu 
sirito nuo sosto. Buvo tokia noru butų nėręs kilpą ant 
revoliucija, kuriai einant kaklo, kol valdė Salvadorą, 
nepialieta nei lašas kraujo. į Šių metų balandžio pra- 
Spaudoje apie ją mažai ra- džioje Martinezo vyriausy- 
šyta, o jei kas ir rašyta, buvo bę bandė nuversti kita kari- 
trumpas atžymėjimas įvy- ninku klika — labai papraš
iusio fakto ir vežimas gan- tas reiškinys lotinų Ameri- 
dų bei spėliojimų. kos respublikose, kurių gy-

Kalbame apie mažą cer.t ventojai da yra tamsus, prie- 
1 ralinės Amerikos respubli- taringi ir neorganizuoti, iš- 
ką E! Salvador ir jos dikta skiriant gerai disciplinuo- 
teriu Maximiliano Herman- tus dvasininkus, kurie moka 
dez Martinez. į savus interesus ginti ir daž-

Tas diktatorius buvo iš lai sutapti net ir su labai re- 
vytas retu ir budingu krašte akcine valdžia. Baigdamas
gvventojų ryžtingumu. Išvy
tas po to. kada jam pavyko 
numalšinti karininkų ruoštą 
pučą. Malšindamas tą suki
limą Maitinez diktatūros 
režimas nugalabijo tūkstan
čius žmonių, jų tarpe daug

savojo viešpatavimo dienas 
Martinezo režimas ir tos lai
mės jau neturėjo. Prieš ji iš-, 
stojo ir tikintieji, kuriuos 
Martinez persekiojo ir žudė.

Buvo pranešimų, kad 
prieš Martinezo vyriausybę

—Tegul bus pagarbintas, | —Maike. aš va jaunas
Maike! Į žmogus ir sporo nemyliu, ale

—Sveikas, tėve! Kur taip vistiek neriu tau pasak.vti. 
bėgi uždusęs? 'kad tu už Maskvą perdaug

—Tavęs jieškau... nestotum, ba nežinai, koki
—O kam? ' šposą ji gali iškirsti. Stali-
—Noriu, kad pažyčytum; nas kalba gražiai, ale velnią 

man dolerį. Įmislija. Aš. Maike. neduo-

nekaltų žmonių. Manyto. £ ki, fašistnojantj karį^n" 
kad m yiespatovimas uztiK-1 G , jr T sukj)ė
,lnt3S “.artl?ez liųgalėjo būti nemažas Skai-
tuiejo bėgti is tos salies ku- 5i^reaycinio ir fašistuojan- 
ną valde per tryliką metų! čio elemento. Bet aišku ir

EI Salvador yra nedidelis'tai. kad Martinezo nekentė 
kraštas, sudarąs vos 13,176 milžiniška dauguma krašto 
keturkampių mylių plotą, ir gyventojų. Buvo taip: 
turis 1,830,000 gyventojų, i Pradžioje balandžio pro- 
Du trečdaliu sudaro Mesti- vinciją pasiekė žinios, kad 
zos padermės indėnai, da- šalies sostinėje San Salva- 
bar jau vartoją ispanų kal
bą ir užmiršę senuosius die
vus. Jie yra katalikai, nes 

’ Salvador respublika 
kų kraštas.

1931 metais toje šalyje 
Įvyko peiversmas. Armijos 
vadai sukilo prieš teisėtą vy

Ketvirtas Puslapis

sis žemėlapis parodo, ka ip buvo sunkus alijantams kelias i Komą. Gamta kal
nuota, o tarpkalnėse pilna upių ir upelių. Bet alijant ai vistiek tą fašizmo lizdą 
paėmė.

ĮVAIRENYBĖS.i ia nuo liaudies” — sakė at
sišaukimo autorius. “Ižo-j 
liuokime jį visiškai ir galuti- 1943 metais Jungtinėse Dabartinis New Yorko 
nai. tas priartins jo žlugimą.! Valstijose pagaminta 127,- miestas pirmą kartą buvo 
Boikotuokite krutomujų pa-Į000 lėktuvų, arba po 14 ir inkorporuotas kaip Ne\v 

pusę lėktuvo kas valandą. Y orkas, bet 1673 metais jo 
štai dėl ko tūkstančiai Ame- vardas buvo pakeistas į New 
rikos karo lėktuvų šiandien Orange. Tada jį valdė olan- 
peria kailius ir vokiečiams dai. Da kartą jis buvo inkor- 
ir japonams.

V *. A
veikslų teati-us, laikraščius 

dore eina sukilimas. Žmo- valdžios lioterijas. Ne
neš, daugumoje kaimiečiai, duokite valdžiai priklau- 
bėgo i sostinę padėti sukilę ?; nciJĮ_________ mokesnių, meskite

katali- li^s arba," ^radus nuveretą valdžios darbus ir žiūrėkite, 
Martinezo vyriausybę, ten kad kiti juos nedirbtų...” 
pademonstruoti. Pirmieji paskelbė streiką

Tai buvo “kraujuotos ba San Salvadoro universiteto

poruotas 1784 metais, vėl 
kaip New Yorkas.

Amerika turi vadinamą 
“lend-lease” įstatymą. Ei-

riausybė ir ją nuvertė. Prie 
valstybės vairo buvo pasta
tytas vienas to sukilimo va-

. ................ taiką. generolas Martinez. Ka-
pasibažyt, kad ne! DalibuZj Juk sykį ji> taip jau padalė., itpipku rateliams iis buvo 

” ’ ’ ‘ ’ kad:x

—Reiškia, nori pasigert? įčiau savo galvos kirsti. 
—Ne. Maike. ne! Galiu jis nestos Hitleriui į ta

kad

landžio dienos.” Virš šešios studentai. Juos pasekė vidų- nant juo musų vyriausybė 
dešimtys vežimų, prisėdusių r'nių ir net pradinių mokyk- padeda savo talkininkams, 
ūkininkais ir jų tarnauto- lu lankytojai. o balandžio Pernai Anglija gavo 42.3 
jais, kelyje buvo užpulti ir 27 d. metė darbus gatvėka- nuošimčius “lend-lease” pa-

AR ŽINOTE, KAD-
Cassi miestelis Italijoj, ku

ri amerikiečiai mušdami vo
kiečius subombardavo, turė-

ne...
—Tai ka darvsi su dole

riu?
—Noi iu užpirkti mišias 

Dievui ant garbės, kad Ry
mas jau išgelbėtas ir šven
tam tėvui nepadaryta jokios 
kry vidos.

—Man rodos, tėve, kad 
mišios kainuoja daug dau
giau. Už dolerį kunigas ne
simels.

—Maike, aš turiu susieė- 
dijęs 19 dolerių savų. Ve, į 
šitą įai-viskės džiogą su
kimšti. Kai snapso dabai 
nėra. tai iš savo džiogo aš 
padariau banką ir kišau po 
doleri. Čėdijau ant juodos 
dienos. Ale kai dabar Die
vas apsaugojo Rymą nuo 
bombų, tai pastanavijau už- 
piikti calunavas mišias. Jos 
kaštuoja 20 dolerių, taigi 
man vieno dolerio trūksta... 
Patrostyk. Maike, aš tau ati
duosiu.

—Palauk, tėve. nepada
ryk klaidos.

—Vaike, mišių užpirki
mas negali būt klaida.

—O man rodos, kad tai 
butų didelė klaida, tėve.

—Kaip tu tą išfigeriavai?
—Tėvas turėtum žinoti, 

kad vokiečius iš Romos išvi
jo ne Dievas, bet gerai ap
ginkluota Amerikos armija. 
Bijodami, kad ji jų Romoj 
neapsuptų, vokiečiai iš te
nai pabėgo. Taigi kreditas 
iižr tai’ priklauso Amerikos 
ginklams. Todėl tėvas ture 
tum ne mišioms savo pinigus 
leisti, bet nusipirkti už juos 
karo paskolos boną. kad A- 
merika galėtų pagaminti da 
daugiau ginklų. Tada Hitle
ris turės bėgti ir iš Pary
žiaus. ir iš Berlyno, kaip jie 
pabėgo iš Romos.

—Maike. tu smart vaikas 
ir daug žinai, ale aplei mi
šias tu tori misteiką. Mišios 
nieko reiškadvs.

—Bof kas butu. tėve, jei
gu visi šitain galvotų ir neš
tu savo nini°us kimiems 
ant misi", vietoi pi kti karo 
paskolos bonus? Juk Ame
rika neturėt" kuo pasiga
minti ginklų ir negalėtu nu
siusti savo armijos užjūriu. 
Hitlerio rankoj tuomet buri 
ir Roma ir Mask'a

ąluk to as ir sakau. Kaa j žinomas kaip “geležinės va- 
reikia užpirkti calunavas j ]jos” žmogus, teisingiau pa- 

gal tada pikta d\a-įsakius despotas.
Martinezui valdant kraš

tą piliečiai neteko visų savo 
—Tėve, pikta dvasia ne- laisvių ir teisių. Opozicijos 

gali Stalino niekur pakreip- žmonės buvo išžudyti ar pa
ti, nes tokios dvasios visai dėti į kalėjimus. Laimingi 
nėra. i buvo tie, kuriems pavyko

—Tai rokuoji, kad dole-' rasti prieglaudą kaimyniš 
rio tu man neduosi? koje Guatemala respubliko-

—Ne, tėve. je. Dabar jie turi galimybės
—Na, tai gudbai, Maike! giyžti i tėvų kraštą ir laukti 
—Iki pasimatymo, tėve! giedresnio rytojaus—jei to 

—----—------------------------  k i kada nors sulauks.

nusia:
šia negalėtų iam razumo ap
sukti.

50.000 ŽMONIŲ TEBĖRA 
BE DARBO.

Associated Press surink
tomis žiniomis, šios savaitės 
pradžioje Amerikos pramo
nėj tebebuvo dar 50,000 
žmonių be darbo. Vieni ių 
streikavo, o kiti negalėjo 
dėl tu streiku dirbti, nors 
natvs ir nestreikavo.

sušaudyti. Ten pat jie ir pa- riu ir busu tarnautojai. Ant šraibos. Rusija 27.2 nuos. Li- ; . ‘ • avventniii
laidota, vienoje duobėje, rytojaus. ‘ balandžio 28, tą kusieji 30 nuošimčių duoti J 
Sakoma, kad tuo budu buvo pat darė federales vyriausy- kitoms valstybėms — Kini- 
sulikviduoti trys tūkstančiai1 bės ir miesto tarnautojai. J ui, Olandijai ir tt. 
žmonių. Martinezo valdi- Juos pasekė ir geležinkelis- --------
ninkai buvo pasigavę vieną čiai.
kaimietį. Norėdami išgauti Gegužės 2 d. krašto sosti-
• 1 . • • • -1-1 • • «,c ’ ’’wl1 VI11V i uj/muie nežaliai IllctLUL dStiUUČC,
JO paslaptis, sužinot maisti- nėję pasirodė būriai moterų, ne žemdirbyste, buvo Michi- ic-iškia “Government Issue.” 
ninku vardus, ta kaimieti ne užsidėjusiu gėdulo ženklus. t.„,
baisiai kankino. Kankinant Pa uz trijų dienu metė dar- tais toje valstijoie buvo is- Anglu kalba biblijos ver 
įmintoji vienas žmogus sur:- bus visi ligoninių tarnauto- teigta agrikulturos kolegija, timas buvo taisytas net 50 
ko: r Jėzus Kristus taip, jai. Tuo pat metu uždare sa- J

Brazilija, Meksika ir Hai
ti savo laiku buvo imperijos.

Pinuoji Amerikos valsti- Inicialai “GI,” kuriuos 
ja, kuri ėmė rūpintis moksli- dažnai matot laikraščiuose,

Dėl svieto akių Salvado? 
gyventojams leista balsuoti 

Į Bet tie balsavimai buvo vi 
■ sai panašus i smetonizmo ii 
vėliau bolševizmo laikę 
“balsavimus.” Galėjo būt 
renkami vien diktatūros 
garbintojai ir, aišku, pats 
“kaudila” (vadas) Marti- i

SAUSIAUSIA VASARA 
IŠ 11S METŲ.

Amerikos farmeriams grę
žia didelis sausros pavojus. 
Naujoj Anglijoj išdžiuvo 
ganyklos, pievos ir laukai. 
P«r 118 metų jau nėra buvę 
tekio sauso gegužės mėne
sio, kaip šįmet buvo.

s Kristus laipijai
nekentėjo!” vo kabinetus gydytojai

Išrodė, todėl kad Marti-1 vekatai ir kiti. Net bankai
nez viešpataus. Bet pabaigo- ir krautuvės užsidarė. Tuo 
je balandžio įvyko tai. ko budu krašto sostinė San Sal- 
jis nelaukė ir pradžioje vi- vador pilniausiai apmirė, 
siškai nepaisė. Balandžio Maža to. streikas ėmė plisti 
24 d. San Salvadoro gatvėse ir provincijoje. Išsipildė tai. 
pasirodė studentijos atsišau- ko norėjo studentija — vi 
kimai. Tai jie nuvertė Mar- siškai izoliuota 
tinezo vyriausybę. Ko nepa- režimas!

r.ez. Paskiausieji rinkimai vo pasmerkus mirčiai 
ivvko 1939 metais, kada
Martinez buvo “išrinktas” 
da šešių metų terminui. Bet 
savo “službą” jis neužbaigė. 
Pradžioje gegužės Martinez 
buvo priverstas Įteikti rezig
naciją. vėliau pasislėpti sve
timos valstybės atstovybėje 
ir da vėliau bėgti į Guatema
la respubliką. Keista, bet jis 
pasitiko ne vieną buvusį sa-

ad- Kartu.
—sakė jie. Ir tikrai: streikas ’ --------
I uvo atšauktas vien tada, Naujosios Zelandijos par
kai žmonės Įsitikino, kad Limento atstovų kalbos ir 
buvęs diktaterius apleido nutarimai yra transliuojami 
šalį. pabėgo i Guatemala. per radiją.

Tai šitaip baigėsi revoliu
cija EI Salvadore. Laimėję 

Martinezo bekrauję kova žmonės

darė ginkluotas sukilimas.
Dadarė spausdintas žodis, ir nės valios” žmogų Martine- V 
štai kaip:

Martinezo vyriausybė bu- kė savo ministerius.

Šis įvykis veikė “geleži-

Vienintelis laukinis gyvū
nas, kuri šios gadynės žmo- 

adžiaugėsi. Jie dabar laukia. 5 J '>?,Vyko P1'1 Jukinti, yri 
kad naujoji Menandezo vv- ’ am lb‘ 
riausybė išpildytų duotą pri- šiaurės (Llsterio) Airijazą. Gegužės 8 d. jis pasišau- ~ skelbtų rinkimus. t i 290.000 gyventojų. Iš

kad su Kcl kas jie da nepaskelbti •„ nnn ,.,.o - v;.L 428.000 vra katalikai; ki-nr jie bus paskelb- !■ ‘ , . * . ’tir tai.,, kid viena t! Pistonai.vieną jais pasitarti. Visi. išski- -T .
profesorių. Studentai krei- riant vieną, iam patarė re- ti-Gali būt ir taip
pėsi į gyventojus, raginda- zignuoti. Visa šalis prieš ji dįKtatuios rėžimą nuyemus Amerikos negrai turi 339 
mi juos skelbti streiką ir sukilo ir nėra vilties ilgiau t ava duos kitas. Bet tai atei- periodinius leidinius, prade- 
vesti pasyvu priešinimąsi viešpatauti. tjes klausimas., dėl kūno ne- fiant dienraščiais ir baigiant
Martinezo diktatūros rėži- Martinez d a spvrėsi, bet *’e\a (,a 1 bus n -taip. metraščiais.
mui. Streikuoti kviesta ne galu gale nusileido. Jis įtei- “af! -alvadoro gyventojai -------
tik darbininkai, bet ir balta- kė ‘rezignacija, kuria ‘ant Jąisvesnm ir svie- Pereitais metais Amen-
kalnieriai. net valdžios istai- rytojaus priėmė jam patai- Pe?n.10 stojaus. Pagyvensi- kos žmones turėjo 14/,900, 
gų tarnautojai ir ūkininkai, kaujantis parlamentas. Kai me ir Pamatysim^-

Uri,n„; - arlamentas jo rezighacijąĮrodykime šiam tironui ra 
baisią bedugnę, kuri ji ski

Burmoj Sugauti Japonai

Japonai skaito didžiausia sau negarbe, jeigu juos gyvus pai ma nelaisvėn 
iki juos užmuša, arba patys nusižudo, jeigu mato, kad bus paimti nei;., 
tris (be kepurių) japonus Bn rmos fronte britai kažin kaip sučiupo gv- 
n "klausinė i imni

todėl ji2 kovoja 
ėn- Bet šitų s 

ų jr varo i uos

svarstė, Martinez pasislėpė 
Meksikos atstovybėje, bijo
damas atsakomybės už savo 
kruvinus darbus. Vėliau jis 
pabėgo į Guatemala. kur 
spaudos atstovams pareiš
kė: “Mano. kaip valstybi
ninko. karjera bainta. Gryž- 
tų prie žemdirbystės...”

Spėjama, kad Martinez 
išsivežė stambia sumą vajs- 
tvbės pinigų. Už juos įsigvs 
dvarą, jame gyvens ir baigs 
savo negarbingą gyvenimą. 
Kaitų su juo pabėgo žmona, 
trys dukterys ir žentai. Jie 
vargo n e vargs, nes uošvis tu
ri pinigų.

Naujų prezidentu buvo 
paskirtas Ignacio Monen- 
dez, 62 metu amžiaus žmo
gus. Jis skelbsiąs naujus rin
kimus. io įsakymu buvo pa
leisti iš kalėjimų visi politi 
niai kaliniai ir grąžinta zo- 
dž’- ir susirinkimų Lasvė. 
bet pradžioje ir jo žmonės 
neklausė. “Kai saly pasiliks 

! Maitinez mes streikuosim”į

/ieną 
nuvertus

K. V. 000 dolerių pajamų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virš”, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iŠ lauko ir iš vidaus.
Kaina....................................................$1.00
Drūtais audeklo apdarais ..................... $1.25

RELEI VIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.
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Penktas Puslapis

1OSLAV1JOJE.

ei ja, pirmieji tą žinią pa
skelbė naciai. Jie davė ir 
gan budingų smulkmenų. Gi 
mes, Amerikos gyventojai, 
tik v< i.u' sužinojome, kad

“Marškas” Tito ta iasi su 
karalium Petru? — Komu
nistai vėl turės verstis rago
žiumi. Jie sakė, kad Jugo
slavijos partizanu vadas Ti
to nedarysiąs jokiu ugadų 
su karalium Pet’u. Dabar 3? 
Londono gauta žinių, kad

AMERIKOJE. buvo konferencija.
Komunistas Bridges žada Ai’!: u mums duotos ži- 

• adeti kapitalistinis. — In- rios tu ė o < iti per cenzūros 
t'madonai Longshoremen’s koštuvu; aišku, nenorėta, 
ir V\harerousemen’s unijos ka^ rus- priešai žinotu, kas 
šeštęsis skyrius priėmė rezo- j kn v.d
’juciją, kurioie pasižadama r-vta saururr.o

tų. Kas daryti?
Jiems lieka viena išeitis

—nervuotis ir visur gink
luotis. Tuo eikvojama žmo
nių energija, eikvojama tur-
tas ir. 1 as svarbiausia, nu
kenčia žmonių moralė. Nors 
Vokieti >a da stipri, nors jos 
-menės da klauso fiurerio, 
5 et ali’antu vedamas nervų 

'’eivbas. Tai da i karas juos veikia. Kartu juos 
sumetimais i v i’ ia i- uačios naciu Vo-

Amerikos Armija Anglijoj

No. 23. Birželio 7 d-, 1944 m.

ši nuotrauka parodo amerikie jius Wakde saloje šaudant į japonus.

neskelbti stieikų ne tik karo jr. k-’rtu, ka’ o reriapčių iš-i kietuos nepasisekimai.‘Eili 
metu, bet ir po karo. Girdi, laikymo sumetimais. ' nis vokrtt’s matvt jau isiti-
streikas kenkia “nacionalei ‘ ... « . . . . akinęs, kad io šalis vra pra-\irnyhei.” ’/t ?k- tam pat, kad j

Budinga, kad už tą rezo- racl” ° a turėto erad 
kuri’a agitavo žinomasis

• Vvt, -munistų vadas, Harry j'1 "7 “ — mes: gal ir dėl to, kad ji da
i ak\ta azmegsti Už komunistinę V ’ tikisi kokiu nors stebuklu

T 1 agitaciją ir kurstymus strei- Tl" L ’ bu< u ??cių pi o Į sulaukti derybinės taikos,
kuoti, jis buvo nuteistas įaustai y avo žinias apie:

ALŽYRAS. deportuoti j Australiją. Da- Kair.° Teherano konfe- Bet juo toliam tuo bus
noi oon do baigi jisai sako, kad strei- Ienc,?3S* t™3213!] vilčių. 0 tada -

G.nca. aelgen.de GaulL kas nežiudnt Rokiu tikglu Almanti vyriausybėms “nordikų mora e ims irti
™ rudeni skelbiamas, kenkia darbi- ™nljn \7’?r! Ppes? ^P3’ per visas siūles, kaip ji buvo
vis aidesiu nįnklJ rejkajarns randa Ka, Kada skelbiama suirusi gale pereitojo karo.

Bridges’o kontroliuoiama t ’e ( -? E3-*- aPie kuriuos Piopaganda yra skabus
iia nriklflusn nri/fiO redei a kalbėti, net žalinga, ginklas ardymui vidaus

Jugcslavii's l-:s
via

a’ius Petras 
skirti savopasu engę

aimros verk usiu vadu mar- 
šąlą Tito Byo7a. Dr. Ivanui , cn-unistp 
Sukasu, ui

kara. Jei nacių 
į Vokieti ja da laikosi, tai dėlnu n- sbdiiu oaivalų-smpų, „ , , -- ... ,, . . • • t> -to, kad u bno sunkios barškenę vis’ p uostinėja ir Ber- - , ._ j-, , j ,

rvsius su

“aspiracijų.” — Alžyre pas
franeuzvs eina 
ginčai. Juos iššaukė genero-, 
lo de Gaulle “aspiracijos”— .. ... .
noras visiems vadovauti. Jo ™"a Pnklauso pne CIO. 
užsispyromu F
vinimo Komitetas panaiki
no sutartis su Anglija ir

NUMATOMA ANGLIŲ 
STOKA KITAI ŽIEMA!.

Prancūzu Lais° Ga’imas daiktas, kad dėl to \tai navyz^is. Berlyno radi- fronto . pnešo ^Jyje. Štai 3‘8>000>000 tonu ar<.jfes 
tetas uanaiki- Bridges’o Alininkai te me- ±£3"SI? kasyklose stinga darbo

Skaitytojų Halsai.
Gerb. Redakcija! Siunčiu

Atsakau i Klausimus.
Kodėl Biblijos turinys ne visiems

Jungtinėmis Valstijomis. 
Vyriausia priežastis buvo ta, 
kad sutartis pasirašė Vichv 
vyriausybės žmogus, admi
rolas Darlan. Francuzai gin 
čiiasi: vieni už de Gaulle’ą, 
kiti prieš ji.

tarai iš CIO, kaip stfeiklau >'ad .a!i>nta!. tuoJ Bandys taip mažai žino, nors labai t 
dantį invazija. Supranta- raug jie girdi. K. V. ‘ 'ziai.

VOKIETIJOJE.
Naciai; linčiuoja Ameri- 

. kos lakūnus. — Nacių Vo
kietijos valdonai pradėjo 
linčiuoti Amerikos lakūnus, 
kurie patenka j nelaisvę.

PRANCŪZIJOJ. 1 Nacių spauda ir radijas 
veda mauną kurstymo kam- 

Baisus teroras.—Laukda- paniją. Ji skelbia, kad liau
dami alijantų invazijos, na- dis sukilusi prieš “ameriko- 
ciai veda masinius areštus nišką barbarizmą” ir “geng- 
ii žudo žmones. Dordogr.e sterizmą.” Amerikos karo 
departamente gestapininkai lėktuvai ardą “jokios milf- 
apsuno Riberac baznytkai- tarės vertės neturinčius pa 
mi. Šimtą žmonių sugrudo i status.” jie iš lėktuvų šaudą 
trokus ir išvežė. Be to. va- nekaltus žmones ir tt. Vie- 
žiuodami naciai šaudė visus, nas naciu radijo komentato 
kurie ėio i ta bažnytkaimi, rius pasakė;
Pagaliau gestapininkai pa- “Mes pareiškiame, kad 
degė mišką, kuriame žmo- britų ir amerikonų oro geng-

ma, aliiantai anie tai nekal
ba. Jie mini tik pati faktą, 
kad ruošiasi invazijai. Pa
sakyti. kada ir kurio’o’vieto- Į
,e bus daroma invazija reik- ______
šių duoti Presui svarbų iran- j NUSKANDINO DA 15 jA. 
ki—galimybę pasiruošti li
tą invaziia atremti. Štai ko-
dėl Londonas ir Washing 
tonas tyli apie savo invazi
jos vietą ir laika. Pasako
ma vien tas. kad eina pasi
ruošimas. ir baigta!

Įvairios Žinios
BOIKOTAS ŠVEDU 

FIRMOMS.

nes MaiklU lanko mane jau nuo pažymėk, ar turi Bibliją. Aš patar
iau- 1909 metų ir noriu kad lan- nauiu veltui. <so)

Rytų toliau. Alik Armin,

Su pagarba, 226 Polk st-» Gary» Ind-
J ieva Laurinavičienė,

Worcester, Mass
..-p ... : TIKRAI GERI

j. Kanadoj Parsiduoda rarma • LtĮJL'Įj 4 f? 4 T 4 < 
.,j. 84 akrai žemės, mūrinė stuba su 13 ' t * LlEjl ,T.iV/l 1 Zal

kambarių, kiti triobesiai taipgi geri. Į i tirYAMnrDK

PONIJOS LAIVŲ.

V/ashingtonas praneša, 
kad šiomis dienomis Ame- 
į ikos submarinos paleido 

! juros dugnan dar 15 Japoni- 
ijos laivų. Su pirmiau nu

Washingtono valdžia
traukė i “juodąjį listą” ,... . . . . . , ._ w ’ * •» • kambarių, kiti triobesiai taipgi geri,,
38 SVC(lU tirniUS, kurios re- 1.5 mylių nuo Hamiltono miesto, On- |
mia Vokietijos kara. Tas tar‘°1, pr?vinpj°j:,l’4ciau pykinsiu ... ' . per laišką. Parsiduoda su visa masi-liimaS Amerika boikotuos. nerija ir gyvuliais, bet jei kas nori, 

______________ gali pirkti ir vieną farmą. Kaina ne
brangi. (24)

BOMBARDAVO KURILŲ Mr. a. m. w.kis,SALAS R' Glanford Sta., Ont., f'anada
Šv. Jono Evangelija.

Ir daug kitą gerų skaitymu 
veltui, už prisiuntiną antrašo. 
Rašykit: H. Miller, 1816 Well- 
ington, Chicago 13, 111. (25)

Amerikos orlaiviai, nu
vežti specialiais laivais,Tai irgi nervų karas. Na-'skandintais, tai padaro 41 

cių Vokietijos karo vadai ir japonų laivą, nugramzdintą bombardavo Kurilų salas, 
net civiliai žmonės nervuo- vandenynan per gegužės vos tik 400 mvliu nuo To-
jasi. Jie laukia invazijos ir mėnesi, 
nežino, kada ir kur ji prasi
dės. Pasėkoje, dažnai yra 
ginkluojamos tos vietos, ku-' 
rias nereikia ginkluoti ir pa-

VALDŽIA PARDUOS 
7,000 TROKŲ.

kijo.

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas iš tikro
jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

i Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
J plaukų šaknims ir Odos gydymui. 

' « 50 centų už bonką.
• Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
| čiam per Paštą j visas dalis Su- 
I vienytų Valstijų.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožią

, i • - • j ___ ronotų kojų ir nuo kaulu gėlimofiOVana. kurios JŪSŲ draugas Taipgi turiu Galingą Gydymo Mosi 
reealės užmiršti. Užrašyki- nuo Reumatizmo. Kurie turite kokhr

Laikraštis yra geriausia

Pasirodo, kad federalinė jam “Keleivi.”nės tinko nudžiūvusias šA-isteriai šiuo metu yra labiau- liekama be apsaugos tas vie
kas kurui. Daugelis žuvo šiai pavojingi suskiai” ir, tas, kurias reikia apginkluo- valdžia turi jau daugiau tro- 
liepsnose. Tą pačią dieną aišku, reikia juos linčiuoti, ti. Taip juk buvo su Siciliia, kų. negu jai reikia, todėl 
gestapininkai aplankė mies- Linčio smurtą, žinoma, paskui su Korsika ir Sarai- 7.090 trokų busią tuoj par- 
teli Erantome. kur sušaudė. atlieka patys naciai, bet jie nija. Pagaliau taip buvo ir duoti už $4.000,000.
26 “Įkaitos žmones” ir pali-įnori pasislėpti už liaudies su Italija. Priešas mažiausia ----
ko juos rinkoje. I• pečių.

Nervu Karo Strategija
Karo metas yra toks me- melo kampaniją. Gi karui

laukė, kad tose vietose jisai 
bus puolamas. Sicilijoj, Sar
dinijoj ir Korsikoj alijan- 
tams pavyko, nes ten prie- 
!šas buvo mažiausiai prisi-

BRIDGES PRIEŠ 
STREIKUS.

Harry Bridges, kuris ne 
senai da oiganizavo laivi 

rengęs. Kitaip su Italija, ten rinku streikus, kad Anglija

ATLANTIC CITY 
Puiki Vieta Vakacijai.

Kas ketinat važiuoti -šią vasarą Į 
: tlanti • City mauiivra s, ta’ žmoįriĮ, 
kad puikiausis bytius yra prie Caii- 
f-.rnia avė. čia galėsit maudytis arba 
po ambleliais ant krėslų pasėdėti, o 
mes patarnausite sa"o lietuviams 
kuo geriausia ir kuo pigiausia. Nepa
mirškit, kad ant Califomia .avė. 270'» 
Boardtvalk savininkas yra Klemensas 
Morkūnas. (30)

Parsiduoda Koncertina.
Koncertina kaip nauja, tiau" net i 

parlor-made. Man kaštuoja 300 dok-

• ALEXANDER’S CO.
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gen- • 414 W. BIlOtmA’AY
patarimą ir busit paunkinti (-j i SOUTH BOSTON. MASS

PET. LAMSARGIENC •
1814 S. Water SU Philadelphia. Pa ----------- ------------------- -----------------

Karo melas yra toks .me- melo kampaniją., ui karui vokiečiai spėjo įsidrutinti ir negalėtų gauti iš Amerikos
tas, kada yra skleidžiami prasidėjus ji pasiekė ciuku- ?Unku juos nugalėti. Vokie- ginklų, dabar persivertė ra- ........
visokiausi gandai. \ ieni tų ro. Naciai stvėrėsi !čiai ilgą laiką gvnėsi net to- erežium, kain ir visi komuni- /!at’;T.UU - : T ''
gandų tėra silpnavalių ir priemonių. Pirmiausia jie j kiam Cassino miestely, kuris f tai. ir pradėjo skelbti, kad Rašyk?" taip: <20
sensacijos mylėtojų padari- darė ir rodė( filmas apie savo ikuvo jkį pamatų išgriautas, darbininkai privalą atsiža- ... JŪ.1 ',.
nys: antrieji—piktos valios kannės masinos galybę. Ro-,Ajpku kodėl: italų kalnuose dėti nuo streikų visiems lai- —-------------------------—
ar išdavystės padiktuoti, dyta marguojanti nacių ar-,}-r ju tarpekliuose naciai su- kams, nes kaip ekonominių 
Dalykas toks. kad visos vai- rnijos daliniai: . rodyta len-;traulsė daug kariuomenės ir ninklas. streikai neapsimo- 
tybės turi ir naivių viendie- kų, olandų ir. kitų valstybių: ten jsid,utino> štai vienas ka. Kažin, kaip ilgai iis to
relių ir gudrių išdavikų, sugriauti miestai. Visur ir
Pirmieji yra paprasti plep- visada naciai buvo perga- 
sėtojai kurie pasigautas lingi laimėtojai, 
sensacijas savaip pagražina
ir vėl leidžia apyvarton......................... .... ,. A ...
?r,trieii ei sumanų^ kenkė- Ioms «”« nesisekti, tos fil- 
,įai žalotojai. Jiems svarbu e.os vertes. Bet sian-
pnesą demoralizuoti 
slaptybes patirti.

ir jo

p-avyzdis. Iš Cassino ka]no kios nuomonės laikysis? Miracie ointment
vienuolvno ir paties Cassino 
miestelio eina tam tikri po-

Tik vėliau, kai jų arini- ž^ruiuiai ui-vai. Tuos ui*\us 
- vokiečiai platino, ir ne be 

reikalo. Kai alijantų karo
dien yra vedamas žodžio ir 
rašto propagandos karas.

SUĖMĖ 27 KUPONU 
DIRBĖJUS.

Ši panedėli New Haver.e 
viacija ir artilerija tas vie- valdžios agentai suėmė 27 

tas ėmė bombarduoti, vokie- asmenis, kurie spausdino ir

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo

nės turėtų savo namuose gerą oint- 
męr.tą-mostį kaip M. J. Srilpa’s

Stebuklinga
Mostis, kuri prašalina dacgvbę blo
gų ligų, butų laimingesni. Mostis yra 
keturių (4 > rūšių. Aš garantuoju 
duodamas dėžutę vieną dykai. kti::s 
nirks didesnę dėžutę, neatidarys ją į 
i 0 dienų laiko, gaus savo pinigus it- 
;.al. Tik atsiskaitysią persiuntimo lė
šas ne daugiau kaip 25c.—Amerikoj. 
Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, užsivietri- 

jimo ir sustiprina smegenis.
Ti rin naciai na ei rodė ČiamS buvo Slinku pristatV- lardavinėjo falšyvus gazoli- No. 2—Nuo R.-eumaniškų ir įvairi III CId naciai pasiroae e>ą . . _ 1 . I,,„ I paviršutiniu skausmų: Kojų,

Iš tų gandu-naskalu atsi- geri specialistai. Nors jiei*1 sustinnnimus. Tuomet jie - o kuponui.____________ Pusiau Pečių, Sąnarių ir
rado taip vadinamasis nėr- skelbė ir skelbia daug melo, panaudojo urvus, per juos > ■

siuntė kareivius, maistą ny f AJIEŠKOJIMAI amuniciją. • < -
Bet ir vokiečiai dabar ra-

vų karas. To karo meisteriai bet esti tokių atsitikimų, 
buvo naciu Vokietijos vai- kad pasako ir tiesą. Pavyz-
donai. Da anksti pirm šio džiui, kai prasidėio Roose- . , _ , . . .
karo jie pradėjo sistemači? velto, C’hurchillo konferen- 'Sauja tos pat medieinos, ku- ra™

11 ia Jie Vaisino alijantus. Lietuvos Šiaulių apskričio, Radviliš- 
Londcnas nuolat skelbia. kio parapijos, kaimo Monkiškių. Aš
i i i___ •_ •• ,-i labai norėčiau su juom susižinoti, t<>-ka I bbS invazija, tix nepa- dėl prašau jo paties atsišaukti arlva 
sako kur ir kada. Naciu P’ O- n°rs apie jį žinančių man pranešti, 
pagandos malūnas dirbak*
virš’aikį, darydamas V1<O-' 43 'Vavcrly st.. Bnghton, Mass. 
kiaušius spėliojimus.
Londonas
jam nes;
veikti agresinga

Aš, Antanas švagždys, pajieškau

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

iia liiii cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
I): ig svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabalti.

Li ' : nian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklansomą ir De- 

ir.cl ratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uosta Klaipėdoje. 

Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 

da!,ar»ics ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro- 

š:ura apie Lietuvos santykius su Vokietija.

l.i’.il teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso 
I a Metinė prenumerata—$5.00-

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Uz.'i’riokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera- 
I i-ii -biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors,). 
Apie juos ka. kart bus skelbiama spaudoje.
č.kius ar Moncy Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 

Lutkun 73 Wesi 104-th Street, New York, N. Y.

Bet Pajieškau gyv>r. oo draugės. Aš

Mažuolių ir tt.
No. 3—Miraele Salve, ši moston pra

šalina daugybę įvairių odos ligų. 
Votis. Išbėrimus, Rash, Nuo Už
sigavimo. Odos, Pilės, Athlete’s 
Foot, Gėlimą Ausies, Peršalimo, 
Sinus, nesveikumą Nosie-, Bur
nos. Nuc ginimo. Nušutino, Su- 
sižekfcmo, nuo šalčio nušalimo. 
Skaudėjimo Blauzdų. Gė'imoKor- 
nų ir nuo daugybės Odos ligi. 
Tik ne nuo vėžio. Už visas minė
tas Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina SI.25.
No. 4-—Mostis nuo niežėjimų, švieži') 

ir užsisenėjusiu ir nuo l’oisor. 
įvy. kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami pini-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčit

Ypatingai dabartinės krikščionybės gsdyr-.-je kiekvienas turėtų 
perskaityt, neu tik tada galės aiškiai ar prasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formatą, tori 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 < 0į audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arba “M o nev Orderi” Adresu*-* it sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

rtS savo Bastančiu e?u nevedęs vyne. pasiturintis, turiu ’ žsisakyti tuojau, prisrus-ianii pini- 
\ t- , i , • 1 " nuosavą namą’ ir r ūgy, tai norėčiau Vus ar įtampomis, o likusius ap-aKO„ Kad 1‘JOiaU pa- susirasti link draugę. Aš esu r.’okėsite C.O.P. Adresuokite seka- 
aerpeinera n'lP.Sa nebejaunas, pusamžis žmogus, todėl c. ai: (23)P’. 16Sa, r^bejaunas, pu.'-.’i"'ūs žmogus, todėl t.-ai: 

~ r-i vii *” labai jaunos moteriškės nenoriu. Pa-Įrcmjeias ( nuichlil peise:- geidaujama nuo 2' iki 40 metų am- 
cėjo cvventojus. da labiau ž'aus lietuvaitė račiau apie save 

i . i parašysiu laišku, prašau prisiųsti sa-okupuotu kraštų žmones, vo paveikslą, k . . -Ugrąžinsiu atgal.
Jis pasakė: Mes ruošiamės Ant juoko pras. rašyti. Mano ad- • 9 •• i * resasj * •»invazijai. JI bus erai neiltrai 38 MeKenzie IG Toronto, Ont., 
trukus. Bet ius užsilaikvkite canada.

M. J. ŠVILPA.
P. O. Bot 73. Sta. A. 

HARTFORD 6. (ONN. 
Krautuvė — 614% Zion St.

Karas E i
ur

itua pasaulM

įamiai ii netikėkite Viskam, Pajieškau br Vinco Jasulaičio, 
kas vra skelbiama. net ir ki'^s Pakroji • miestelio, apie 45 

t». • •• metai Amerikoje. *“4“" —‘•*-musu puseje. Putu mvaznos ar apie jį žirą- 
bus dau0- ir visokių erandu. pajotu mano 
juos neskaitykite errynu pi
nieu...

O rali būt ir taip. kad re
bus iokiu randu kad vokie ............
ciai bus užklupti nelauktai kaip Ameboj 
ir toje vietoje, kur iie ma- ju<» ž?no- ma>; 
žiauria tikisi sulaukti alijan ( 12304 En

Pajieškau t;, 
liaus Burkffns 
parapijos. Pa.
47 metai Amcr

kr pajieškau 
nio, arba Petį- P

rašau jo paties
atsiliepti žemiau 
u.

Sveikata—Brangiausi? 

Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligi Šaknimis 
Augmeni nis, Žievėmis Zird: s< k
lomis ir Iąpais. Joje teina 311 vardų

pusbrolio Danio- visokių augalų lietuviškai a.-i-ū • 
’usio iš Rozalimo ir lotyniškai, ir paa: ki- ■ \u ’► '. a* 

::u kaino; jau apie l’gas gydo ir kaip reikia vartoti 
:oje. < Prašau iš Kanados štamn., nesių-ti

/o Petro Balėno- Kanados doleris dabar tik SO centų.) 
Rozalimo para- Kaina su prisiuntimii $1 00 Pinigns 

o, apie 45 metai tyriausia siųst, Money Orderiu, arba 
'»tys ar kas apie popierinį dolerį laiške. A irisas; 
atsišaukti. PAUL MIKALAUSKAS

ul.-utių (23) 119 Atbcas Street.
av ., Chicagc, m. į SO. BOSTON. HASS.

Jei norite žinoti apie karą ir kitua 

Jvykhn, tai skaitykite “Naujienas".

“Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 

dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite "Naujienas" iiandien. Naujienų 

prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi> 

«gų). $6.00. Chicagoje ir Europoje |8 OOk 

Money Orderj ar čekj siųskltai

“NAUJIENOS”
t 1739 South Halsted Strtti 

CHICAGO, ILLINOIS

faH^už/nimiM kopiją potiųtOno

I

aelgen.de


No. 23. Birželio 7 d-, 1944 m. 4 7iS 4 Beitas Poslapis

Moterims Pasiskaityt ii
Karo Slaugės Lavinasi JAUNYSTEI

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHFISONIENĖ.

Iš Kur Gauname Nauju 
Gėlių Ir Vaismedžiu?

Ar jums teko kada raga j- vietos gyventojų, kūne pa
ti avokadų, mangostinų ar- dėtų sudaryti karavaną. Pa- 
ba sojos pupą? Jei taip. tai guliau jis leidžiasi su jais 
jus ragavot vaisių, kurių k - kelionėn jieškodamas, sa
liutas metų atgal musų g kyšime, tokios grašių rūšies, 
venamose vietose da niek s kuri nesibijo radžiu ligos, 
nežinojo.

Iš kur tie vaisiai atsirad->, 
paklausite? 0 iš kur atsir. •- 
do visi kiti musų vaisia?.’
Iš kur pas mus ėmėsi viso
kios gėlės ir brangus m - 
džiai, kurių pievose nei e i 
riose niekur nėra?

Visi tie augmenys ir v. i- 
šiai nebuvo kokio nors m 
chaniko padaryti. Jie bu v > 
atrasti kur nors tolimose š - 
lyse, nežinomose mums s • 
lose, neprieinamose girios \ 
ir iš ten parvežti. Senia • 
retus augmenis arba jų šė 
las rinkdavo ir Į savo ša?; 
parsiveždavo laivų kapito
nai. Dabar jau yra tam ti! 
ros organizacijos tais reik; 
lais rūpintis. Jungtinės ? 
Valstijose prie Agrikultv 
ros Departamento yra Plar . 
Introduction Division. ar

Jis keliauja ištisas sąvaites. 
Pasitaiko patekti i tokias 
vietas, kur sunku gauti van-į 
dens atsigeni. Pasamdyti 
palydovai kartais pakelia 
maištą ir nebenori toliaus 
keliauti. Gali but da ir blo
giau. Ji gali sugauti bandi
tai. Ir jie gali nutarti, kad 
g e riausis daiktas via toki 
sv timšali sušaudyt. Bet jie 
apsižiūri, kad naudos jiems 
iš to nebūtų, todėl paleidžia 
gyvą. Pagaliau iis suranda 
pageidaujamu grašių. Jis 
susenka ju sėklas, supakuo
ja ir siunčia—piima kupra

Vaizdelis paimtas iš Fort Devens. Mass-, kur karo slaugės 
yra pratinamos prie visokios mankštos—net ant virvių svy
ruoja. kad plaukiant laivais nereikėtų sirgti jūrių liga.

Tik pinas, it puikus audimai, 
Jaunųjų svajonių tinklai;

ĮTai gema kilnieji siekimai.
Tai siaučia, lyg jura. jausmai.

Klausausi aš miško ošimo 
Ir jieškau gilios paslapties:
Ką žada, ką lems man likimas. 
Kokie gi keliai ateities?

' er diena po mišką klajoju.
It paukštis, linksmutis, smagus, 
Pavirtęs į gėlę svajoju 
Papuošti lygiuosius laukus...
Laimingos dienelės! nenlaukit 
lt upė i jurą ūmai...
Sustokit! truputi palaukit, 
Laimingi jaunystės sapnai!
Aš noriu gelių prisiskinti,
Juk greit jos. oi greitai nuvys. 
Aš noriu vainiką nupinti,
Kad juo pasidžiaugtų širdis.

Bet mano dienelės vis plaukia.. 
Jau stingsta karštieji jausmai 
Ir bėga. nestoja, nelaukia 
Audringi jaunystės sapnai!...

Liudas Šakalinis

PADĖKAVONĖ.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos gero*, visos {domios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti 7 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.

' Kaina ................................................ 26c.

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 (^.imanti ir paniekinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

kergti tas laukines bulves sariai kviečiai vardu “Ru
su naminėmis bulvėmis ir banka” buvo parvežti iš Ku 
tuo budu išvystyt naują bul- banės srities; jie da daugiau 
viu atmainą,

rugariais. paskui upių laive- jokių ligų. gu Charkovo raudonukai.
’mis. o ant galo iuriu garlai-I Šiandien auginami Ame- Beveik nėra pasaulyje tos 

beveik visi šalies ir salos, kurios nebūtų
Amerika, čia tas sėklas buvo paimti iš Rusijos. Va- aplankę Amerikos Agrikul- ^*\p7a«*ą*dapildrtf "dova- *T£in*
Flant Introduction Division dinamieji raudonieji'kvie- turos Departamento eksper-! nom> |ėliu b£kietais ir pa SOCIALIZMAS IR RELIGIJA,
tuojaus sėja savo daržuose ciai buvo parvežti iš Char- tai jieskodami naujų arba sveikinimais. Tas mane su i-abai įdomi knygutė šituo svarbiu
ir augina jas. Vienos jų žu- kovo gubernijos; šiandien geresnes atmainos javų, vai-iramino ir begalo daug malo- ^fekJs^^ScSSSS1^^^ 

menų įvedimo skvrius ku»- • }'a’ V-^°s Parn^^ta Amen-! ais sėjamas Amerikoje apie siu, medžių ir kitokių au£-,numo suteike. Aš nesitikę-i e. vander^ide. vertė Vardunas
Shmtinėi* savn i k:hmat3 ir puikiai plė- 2,00(1.000 akrų plotas. Va- menų.

tojasi. „ ------------

Taliu širdingiausią 
savo draugėm, kurie

actu
žino-

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis-

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

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

j džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
non, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarime ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 96. 
Kaina ................................................ Z5c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybė, įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveiksiu, 12t> pusią 
piai. Kaina ................................... 50c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiau.- Kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatysies istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiakijos 
nupuolimas, šią knyga Urėtų per
skaitytikuri nphiintll Amprikoip nrasiDlatine ne-'“'"“',---- 'i''***’ i-anjani vetroito lietuvių socians- skaitvtl kiekvienas vyras, levas irKU11 neoijora Amerikoje pi dSipiaunę, nt (iamts ka(l mano SUDUS, ku- plakatus netoli nuo bažnyčios, jaunikaitis, kurie geidžia, kad mo-

. e ; f kunigo pakurstyti brostvminka, uz- terįs, dukterįs ir mylimosios nepa-
11S yi? OKUpUOtOje LietUYO pUOję juos ir žiauriai sunuse. Sočia- pultų j tokią kuni?ų j.lrasį
je. negalės manęs Motinu *,stal užpuolikams kylą, kuri kun. Geo. Townsen<i box, i). D., SU-

‘ ‘L 4V1" H«tuv»no Ferdinand de Samoguia.
25c.

vmis ir kitokiais keliais Į trikoje kviečiai oeveiK visi sanes ir saios. kuuos neoutų Dienoj pasVeikinti, stengėsi :^ir7efamo reVorSs"^'"^^^,’

siuntinėja savo ekspertus i 
visas šalis jieškoti nauji 
augmenų.

Visų pirma, toks ekspe - 
tas turi but geras augmenų 
žinovas. Agrikultūros De
partamento tarnautojas. J‘ 
turi žinoti visus kvarantines 
įstatymus ir patvarkymu . 
kad neparvežtų su naujai' 
augmenimis kokiu kenkėju, 
kurie paskui galėtų paplisti 
no visą šąli ir pridaryti dau ■:
Kl2Lrl inc

Išvažiuodamas kelionė? 
toks ekspertas paprastai a;, 
sirupina perą kamera ir fi- 
momis kad "alėtų nufotr- 
grafuoti nauius medžius :r 
vaisius, taip kad sugryžęs 
galėtų parodyti, kas iš su
rinktų jo sėklų gali išaugti. 
Be to. jis turi pasiimti viso
kios medžiagos, kad nuvo
kęs Į laukini kraštą ar gi 
rias galėtų pasistatyt sau pa 
laninę, supakuoti surinkta 
sėklas ir suženklinti jas tam 
tikromis korčiukėmis; arba 
iškast augmenis su šaknimis, 
susodinti juos i puodus r 
žiūrėti, kairi jie gyvi ir svei 
ki galėtų pasiekti Ameriką. 
Reikia gerai toki darbą mo
kėti. Be to. reikia mokėti ir 
bent porą
kur važiuou

i jau sulaukus senatvės, kaitų Kaina 10c

Kur šilčiausia?Tokiu budu iš Kinų že-Į 
mes Amerikon buvo ivestosj
sojos pupos, šimtakojė žolė, _________
daugybė pyčių. grašių, kaš- Mes gyvename vidutinio • būna 125 laipsniai karščio, 
tonų ir vinkšnų. Tai buvo klimato juostoje: nei šaltų Žemiau 70 laipsnių tempe- 
daugiausia vis Franko N. žiemų, nei karštų vasarų ratura čia nekuomet nenu- 
Meyero nuopelnas. Rinkda- ras mus nėra. Juo labiau krinta. Jei smėlin padėti 
mas augmenis ir vaisius, tas keliausim šiaurėn, tuo kli- kiaušini, tai jis bematant iš-

čiausias eras.
Vadinamoji Sudano žolė ačigalL 

buvo parvežta 1909 metais rekordo 
iš Afrikos, dabar plačiai ’vr2 daUa šaltesnių vietų, nc 
vartojama pietų ir vakarų 5jaUrės ašigalv. 
valstijose kaipo pašaras, nes 'j
ji gerai auga saugose vieto- Karsčiausios vietos, zinn- 
se ir nebijo saulės karščių. ma- Xra aP!ę pusiaują (ek- 
Šito pašaro vertė Ameriko- vatorių). Tačiau ir čia ne vi
ję dabar apskaitoma i $10,-vietose yra vienodai 
000.000 per metus. karšta.

Iš Egipto ir Meksikos nie- Pačios karščiausios žemės 
tų buvo parvežta medvilnė, vietos, kaip vėlesniais tyri- 
kurios dabar vien tik Cali- nėjimais nustatyta, yra Sa- 
fomijoj užauga už $50.000,- cbaroj, Califomijoj ir Ara

bijoj. Ilgą laiką karščiausios 
vietos žemės garbę turėjo

Ne. Šiaurės salis: čia rasta vietų, kuriose 
šalčiausios vietos užregistruota net 145 laips- 
nepaima: Sibyre niai kaiščio. Tai ir butą pa

čios karščiausios vietos že
mėje.
pratusiems

000 per metus
Pastaruoju laiku 

augmenų žinovai 
Pietų Amerikon ir

keturi
išvyko
Meksi-

AVargla. Alžyre. Čia būdavo 
užregistruojama daugiau

, ...... kain 120-laipsnių karščiokon jieškoti laukimą bulvių, Ap!inl/mat£į TįksSielys. 
, v . ,. >s,k?nu dabartines , rnusu fh!k e;pau|žxisk ^.
to krašto kalbu.! bulves yra įssivysciusios. Ir v v Jsui

surado. Pasirodo, kad 
bulvės yra tokios 

tas. padėkime. Kiniios gilu-Į smulkios, kaip žirniai. B^t 
mon ir apsistoja kiniečiu jos labai stiprios ir nebijo 
kaime. Visų nirma iam čia ■ iokių ligų. Todėl augmenų 
tenka pasisamdyti keliatą žinovai dabar mėgina su-

Dvi Priešingos Partijos

ne
Nuvažiuoja toks eksper-j laukinės 

Tniios gilu-' smulkios.

štai, prie vienos sinkos dvi priešingos partijos. Mrs. E ina 
Peterson, kuri mazgoja indus, kandidatuoja Į Nev,- Mexico 
gubernatorius nuo demokratų partijos, o jos vyras. Robert 
Peterson, “runija” j tą pati ofisą kaip republikonas. Ta
čiau puodus plaudami jiedu nesipeša.

kepina, išdžiovina. Medžiai 
neauga, vandens nėra. Čia 
tik saulė ir karštis, karštis 
ir saulė. Bet vėliau tą garbę 
iš Warglos buvo paveržęs 
Mirties klonis Califomijoj. 
Mirties klonį žino visi ame
rikiečiai. Ypač jį puikiai ži
no aukso jieškotojai. Kai 
praeitame šimtmetyje pa
sklido gandai, kad Califor- 
nijoj rasta aukso, tai šimtai 
amerikiečių traukė Į Vaka
rus. kad surasti laimę. Ka
dangi artimiausias kelias 
ėjo per nedidoką dykumą, 
tai daugelis keliautojų ir 
drožė nėr ją. Bet... jie neži
no'o. koki?, čia dykuma—ir 

gv-1 ei teko šitoj ivgumoj 
f j s-- c—vybę. Karšt’- 

toj dykumoj nežmoniškas, 
medžiu nė;a. jokios gyvybės 
nėra. vandens niekur nei la- 
?ebo. Užtat ta dykuma ir 
1 uvo pavadinta Mirties klo- 
riu CDeath Valley). Net gy
vuliai šiton dvkumon ne- 
kuomet. nei kojos stengiasi 
neįkelti, o kurie jon paten
ka, dažnai žūna.

kitame Mirties klonyje, 
kain buvo manoma, esanti 
na* i karščiausioji vieta pa
sauly. Kai kuriose vietos? 
tenai vasaros metu pauksnėj

sulaukti ir tiek laimės. Tas4 MATERIALISTIŠKAS 
mano draugių gerumas ir ‘ ISTORIJOS SUPRATIMAS.
nuoširdumas yra man brau- §• knygele aiškina proletariato fi- 
gesnis UŽ viską lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
® “ “ . . .. gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-Dar kaita pmmKlte (ll- kius, tai perskaityk šitą knygelę 

Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuoiama. Kaina ............ 2Kc

džiuli ačiū!
A. Liutkuvier.e.

Parinktos Knygos 
Tėvų Dienai.

i SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiai 

faktais parodo. Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buV 
pakeistas kapitalizmas Kaina 2fx

SVEIKATA — Parašyta Dr.
A. L. Graičiuno. Joje telpa dau<
naudingu nurodymų apie svei- ^bT^iS >47 ir tt 
kato« užlaikymą. apie maisto Puikiai iliustruota. Kaina ....

paruošimą, apie namų higijėną AMERIKOS MACOCHAS.
ir tt. Gausiai iliustruota, puiki . . , . D ,.. ,r- . -• 1 Arba kaip Romos katalikų kunigaiEuropiečiams, nepn- popiera ir labai gražus apdarai. Hans Schmidt New Yorke paplovė 

prie tokių karš ; Technikos žvilgsniu, gražesnė- KnV^^^to^fišk^isTtvaS^'
knygos lietuvių kalboje turbu dais. Kaina ..................................... 10c.

nėra. Kama $2.50. bet Tėvų DgLKO REIKIA ŽMOGUI 
Dienos proga Htiduosim už $2. VALGYT*^

čių. tokią šilimą pakelti bu 
tų tiesiog neįmanoma. Žmo
nės čia gali vaikščioti apsi
movę tik tam tikromis skry-1 
bėlėmis. nes

EILĖS IR STRAIPSNIAI.

KODĖL Aš NETIKIU 
{ DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20c.

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

žmonės kuria per amžius' intri
guojantį politiškai-ekonomisįą klau
simą aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

SIEIX)S BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug graž ų, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė j. B Pmel-toriu- . 221 
puslapių. Audimo apdarais . . 51.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaaa tos 

knygos nejsileidžia.Lahai juokinga sų 
379 paikiais paveiKslais, į. -rstatan- 
čiais Įvairius nuotik- c- nuo p.su
tvėrimo pasaulio ik; uzgo č ii> Kris
taus. Įgiję.- šią knygą n;-- a • i. -įgai. 
lės. 3S2 puslapiai. Rama .... į-.OO

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kart pirmutiniai zmo- 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano. sa<l 
žmonijos lopšinė bu. , šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir parimk mautis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.SIELOS BALSAI.—Smelsto- . . . . ... ... t .> i v -i- val^ryt ir gert reikia dėl to, kadDe SKryDeies naus parašyta dainų ir eilių norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

J . .« _ _ į y ^5 r žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- * , . ■
negyvai ta ir dailiai atspausdinta. Dru- stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- ~ ' ?'■ "s°

v„.___ ,___ *„ AL;_ - o- žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus. ĮW;’ L.etuv.is spe-

tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė.
. . - e, ao mus' suprasi tiktai iš šios knygutės. ~giai UZ Sl.Ov. Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

saulės spinduliai 
užmuštų.

Blogai, kai labai šalta, bet 
negerai ir kai labai karšta. 
Nuo šalčio rūbais dar gali
ma apsisaugoti, o nuo karš
čio sunku pasislėpti.

SONJAI PfrftĄJlTElš

Švelnus vėjalis 
Maloniai putė.
Paskutinį kartą 
Kukavo gegutė.

Sonja paliko 
Savo tėvynę.
Svetimoj šaly 
Jieškot nakvynę.

Vandenys siautė,
Laivą siūbavo; <
Sonja jaunoji 
Čion at ažiavo.

Nors atvažiavo 
Tik paviešėti.
Teko jai sunkų 
Darbą pradėti.

Pamačius nykstant 
Savąją kalbą.
Ji energngai 
Šoko į darbą.

Nors yra tokių.
Kurie net pyksta.
Bet Sonjos žodžiai 
Veltui nenyksta.

Sonia. o. Sonja,
Tu kaip aušrinė!
Šviesk savo brolius 
Naujoj tėvynėj!

Vargo Duktė.
----- ---------— Kodėl banginiai (velioribai) iš

Didžiausias turtas, kokį žmo- vandens šokinėja? šitie ir kiti 
gus gali su savim atsinešti ant panašus klausimai čia yra aiš- 
šio svieto, tai palinkimas prie ko kinami moksliniu budu. Knyga 
nors. kas užpildys jo gyvenimą didelio formato. 212 puslapių, 
ir suteiks am pasitenkinimą, kaina $125. Bet Tėvų Dienai 

Emerson, tik 50c. (24)

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ciai apdaryta, kainuoja >1-25, druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 
Jbet Tėvų Dienai atiduosim ly- dėl jam reikia riebalų? Situos klausi-

ISTORIJA.—čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo į 
Seimo nutarimai, taikos sutar
tis ’ su bolževikais. sutartis su 
latviais, aprašymas visų musių 
su lenkais ir tt- Yra tai ne kny
ga. bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuva iš lauko 
ir vidaus. Kaięa SI 00. Tėvų Die
nai tik 75c-

BIBLIJA SATYROJE. — Tai
Biblijos pašaipa. T Kanadą tos

; knygos neįsileidžia. Labai juo- 
i kinga, su 379 puikiais paveiks- 
! lais, perstatančiais įvairius nuo- 
' tikins nuo prieš sutvėr'mo pa
saulio iki užgimimo Kristaus. 
Kaina SI.00. Tėvų Dienai tik 
50 centų.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS IS
TORIJA JUŠKEVIČIAUS DAI
NOSE--- lei nori žinoti, kaip le-

• novėje lietuviai gyveno, tai per
skaityk šitą knygą. Iš jos suži
nosi, kad vyrai turėjo daug pa
čių. o žmonos pe kelis vyrus. La
bai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais. Kaina 50 

į centų. Tėvu Dienai—35c.
PROTAS. — Tai 

Ji aiškina gy
vulių protą ir papročius. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja prieš 
mėnulį ? Kodėl arkliai baidosi ?

GYVULIŲ
mokslinė knyga.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A M.
Parašė
METEI JONIS.

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

Kaina 25 centai.

SSS BROADWAY,
80. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METSU0N1

7747 Navy Avenoa,
Detmft, Mkk.

mė ir gynė; kaip pas-.u: revoliucija 
paėmė viršų, kaip i i tuva likos pa
mosuota iš po caro valiizio- .r kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pri-letas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteiztos nepriklausom'..' Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra nadaivta į 
apskriėius. Tai yra vienatir■■■ knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvo- 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 ........................ $l.u0

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

gu Amerikoj munšamo. 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 gi-ž'ų ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, bumoristi'ko.s ir aisvarnfc- 
niškos. Visos skambios, visos gerus. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir lt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (tj Ne- 

užsitikintis Vyras; (2f žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4» Korekta. .io-e nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

LYTIŠKOS LIGOS. 
Ir kaip nuo 

D-ras F. Matu 
ta ir papildyta laida

Parašė
e

Kaina .. 25c. 

KŪDIKIAI.

ių apsisaugoti 
Iaitis. Antra, peržiurė-

ALKOHOLIS IR 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi-

namieji gėrimai atsiliepia jų vai. 
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
Barskaityti šitą knygutę. Kaina 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broadtray, 

Sooth Boston, Mass.

t i
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PenktosKa- 
ro Paskolos
Vajus

PRASIDĖS 12 BIRŽELIO.

Šį kartą norima sukalti 
$16,000,000.000.

fNG /S H

I •:

GUNS BLAZING and a prayer in 
his stout heart, this American fighter is 

Hell'bent on destruction oi our enemies. HE is 

not thinldng of how little or how much he’s 
doing to help win the war. For him, the chips 

are down; but his fighting spirit is as high as 
the heavens from which his plane is diving.

In cramped foxholes and diseaserinfested 

jungles, on sun-scorched beachheads—under 
and over the seven seas—other Americans are 

matching - his - courage. And their name is 

legion. They KN0W that war is a bloody 

business; that their lives, as well as yours, are

r BUY MORE THAN BEFORE

KELEIVIS PUBLISHING CO.
636 Broacfavay South Boston, Mass

now at stake.You cannot—you mušt not—let 
them down. *

Is it asking too much of you to back these 
men up by' būying more, and štili more, War 
Bonds? .There can be but one answer. You’ll 
find it in your own heart.

Sekantį panedėlį, birželio 
12 d.. Jungtinėse Valstijose 

į prasidės Penktos Karo Pas
kolos vajus, kuris tęsis iki 
liepos 8 dienos.

Per tas 4 sąvaites valdžia 
nori sukelti 16 bilionų dole
rių, kas reiškia 2 bilionu 
daugiau, negu paskutinė pa- 

I skola.
Kur tiek daug pinigu val

džia dės, ne vienas gal pa
klaus.

Valdžia atsako, kad per 
pirmutinį šių metų pusmetį 
karas kainavo daugiau kaip 
$45,000,000,000. Iždas tiek 
daug pinigų neturi, todėl 
valdžia turi skolinti iš gy- 
gentojų. Ji parduoda pasko
los bonus arba lakštus, ku
riuos vėliau išpirks ir palū
kanų primokės.

Karui reikalingi laivai, 
lėktuvai, tankai, kanuolės ir 
kitokie pabūklai. Juos paga
minti brangiai kainuoja. Pa
gaminus juos reikia da nu
gabenti juromis už tūkstan
čių mylių. Ir gabenant visu 
keliu reikalinga stipri ap
sauga. kad priešas nenu
skandintų. Visa tai kainuoja 
daug pinigo.

Be to, Amerikos armijoj 
yra milionai kareivių. Kož- 
nam reikia užmokėti kas mė
nesį po $50 ir reikia da pri
dėti jo šeimynos užlaiky
mui.

Vienu žodžiu, karas ryte 
pinigus ryja. Be pinigų A- 
merika negalėtų karo laimė
ti, Ir todėl tenka kelti jau 
Penktą Karo Paskolą.

Prie tos paskolos valdžia 
stropiai ruošiasi. Organizuo
jami vajininkų komitetai. 
Birželio 1 d. buvo sušauktas 
didelis vajininkų susirinki- 
kimas Pioneer Hotely, Bos
tone, kur “Keleivį” atstova
vo administratorė M. Mi- 
chelsonienė. Valdžios ats- 
stovai gražiai paminėjo lie
tuvių vardą. Sako, per pe
reitus paskolų vajus lietu
viai puikiai pasirodė, iš- 
pirkdami daugybę bonų. Dė
kojo už tai “Keleiviui.” 
Draugė Michelsonienė už
tikrino, kad lietuviai neap
sileis ir per šitą vajų.

And remember, too, as you dig deeper than 
ever before - into your pocketbook or cash 
surplus/ that the* Fifth War Loan MUŠT 
raiše 16 billion dollars. It iš the grcoicst financ 

ing drivc the world has ever known • . . to 
back up the greatcst. in va skn drivc the world 

has ever known.
’v • < • --

•• t : ;. r t, ' ->• . A

And Here Are 5 MORE Reasons for 
Buying EXTRA Bonds in the 5th!

1. War Bonds are the best, the safest invest' 
ment in the world!

2. War Bonds retum you $4 for every $3 in 
10 years.

3. War Bonds help keep prices down.

■ 4* War Bonds will help win the peace by itr 
’ creasing purchasing power after the war.

/ 5. War Bonds mean education for your chil* 
* dren, security for you, funds for rctirement.

Sekantį Nedėldienį 
Bus 'Puolimas'

Iš Oro.

5",war uan

Birželio 11d. Massachusetts 
valstijoj bus numesta 

250.000 “bombų.”

This Space is Dtouitvd by
<»

Viešojo saugumo direkto
rius J. W. Farley įspėja Bos
tono ir kitų Massachusetts 
miestų gyventojus, kad se
kantį nedėldieni, 11 birže
lio, orlaiviai mėtys popieri
nes “bombas.” Iš viso busią 
numesta apie 250,000 “bom
bų.”

Šitoks “puolimas” iš oro 
buvo ruošiamas da pereito 
gruodžio 12 dienai ir tam 
tikslui buvo pridaryta po
pierinių “bombų.” bet dėl 
nepalankių oro sąlygų šis 
sumanymas tada buvo at
šauktas ir paliktas kitam 
kartui.

Dabar gi tais oro maniev- 
rais nutarta atidaryti Penk
tosios Karo Paskolos vajų. 
Penktoji paskola prasidės 
sekantį rytą, birželio 12 d.

Popierinės “bombos” bu
siančios mėtomos ne tiktai 
Bostone ir jo apylinkėse, bet 
ir tolimesniuose miestuose.

t f f
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SOUTH BOSTONO BAN
DITAI PAGROBĖ <3,500.

Adv. Bagočius vyksta 
New Yorkan.

Bagočiusšią seredą adv 
išvyko *New Yorkan svai 
biais Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo reikalais , 
Atgal sugris ši penktadieni, 
birželio 9.

Ruoškimės istorinei kon
ferencijai.

Liepos 4 d. South Bosto
ne Įvyks Massachusetts 
draugijų atstovų konferen
cija Lietuvos Steigiamojo 
Seimo ir Spaudos Atgavimo 
sukaktuvėms paminėti. Ta! 
,ačia proga konferencija 
oagamins AVashingtono vy- 
iausybei raštą, kad lietuvių 
auta trokšta Nepriklauso- 

Užpvolimas buvo atliktas nos Lietuvos atstatymo, kad 
p rie Cable Raincoat kompa-i letuviai nenori nei nacių, 
niios ofiso durų, 158 N bolševikų diktatūros.
Užpultasis nešėsi su savim Taigi visos organizacijos 
pinigus darbininkų algoms, kviečiamos išrinkti savo at- 
Vienas banditų užkomanda- stovus ir atsiųsti juos 4 lie- 
vc: “Atiduok viską. karTu os d. i South Bostono High 
ir automobiliaus raktus, jei Schcol Auditoriją, 
nori gyvas išlikti.” Pasiga-!
ves juodą dėžę, kurioj buvo 
pinigai. ir automobiliaus 
raktus, banditas Įsėdo kitan 
automobilin. kuriame 
laukė du kiti banditai, ir nu
važiavo savais keliais.

Nuvažiavę toliau, bandi-

Apipiešė apchaudos kompa
nijos viršininką.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je South Bostone buvo pa
darytas drąsus užpuolimas. 
Tiys banditai užpuolė an- 
fraudcs kompanijos virši
ninką George S\vartz’ą iri 
atėmė $3.500.

Padarė operaciją Vinco
Balukonio žmonai Mar

celei.
Pereitą sąvaitę New Ene 

land Baptist ligoninėje buvo 
padaryta sunki operacija 
Marcelei Balukonienei, ži
nomo biznieriaus Vinco Ba
lukonio žmonai.

Operacija buvo sėkmin
ga ir tikimasi, kad Baluko- 
nienė greitu laiku galės ap
leisti ligoninę. Rep.

International Institute’o
išvažiavimas.

Mus prašo pranešti, kod 
Bostono International Insti- 
tute’as 25 birželio d. turės 

► išvažiavimą i Cedar Hill,
.... ... \Valtham’e. Tai bus metinistai savo automobili paliko. jnstituto piknikas Pikniko į 

1 aaiskėjc. kad trys savaites pio^-ama prasidės popiet ir 
atgal jis buvo pavogtas Mil- susidės iš Įvairių žaidimų.
[onej. Pę1 tas. 5n?. s3' anes jenktyniu. dainųirspalvuo- 
banditai išvažinėjo juo 3.000 tautišku šokių, i kuriuos
mybų. ________ vra pakviesta ir p. Onos

Ivaškienės Šokėjų Grupė, 
uri nesenai dalyvavo Na- 
ional Folk Festival’e Phila- 

delphijoj.
International Institutas 

vra nepolitinė organizacija.

Amerikietis vyksta Italijon 
įsteigti laisvąsias darbo 

unijas.
Pereitą penktadieni gar

mentiečių unijos konvenci
joj Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas \\ illiam draugiškus santikius Įvairių 
Green delegatams pranešė tautybių žmonės. Į visokius 
tokią naujieną: ;0 komitetus įneina ir kelia-

Angliios Unijų kongreso. tas lietuviu, būtent: p. Ona 
sekretorius Citrine pasiūlė.ĮTvaškienė 
kad Amerikos Darbo Fede- rirendelvtė 
racija paskirtų viena žmo-

per kurią sueina į pažintį ir

gų. kuris nuvyktų Italijon ir 
padėtų atsteieti laisvąsias 
darbo unijas. Federacija pa
siūlymą priėmė ir nutarė 
toms pareigoms paskirti In
ternational Ladies Garment 
AVorkers unijos vice-prezi- 
(ienta Luigi Antonini.

Luigi Antonini yra italų

p-lė Felicija 
ir p. O. Kapo-

čienė.
Išvažiavimas tęsis iki 11 

valandos vakaro. Vakarop' 
' us gardžių užkandžių ir ki
tokių jiasismaginimų.

Sandariečiai pagerbė Simą 
Jakubauska.

. . Gegužės 28 d. Sandaros 
kilmės žmogus, griežtas anti svetainėje buvo suruoštas 
fašistas ir bet kokios diktatu- pOkilis pagerbimui savo na
vos priešas. New A orke jis , jo Simo Jakubausko, jo 50 
suorganizavo italų garmen- metų gimtadienio sukakties 
tiečių (siuvėjų) lokalą, tu- proo-a.
rintį 27,000 narių. žmonių prisirinko dau

giau. negu rengėjai tikėjosi, 
i»- dėl to šeimininkės turėjo 
kiek pavargti.

Jubiliatui linkėta geros 
sveikatos ir laimingo gvve- 
nimo. Rep.

Bostoniečiai prakaitavo.

Skandalas Hingham laivų 
statymo dirbtuvėje.

Federaiės vyriausybės a- 
gentai pereitą sąvaitę areš
tavo daugiau 130 žmonių, 
dirbusių Bethlehem-Hin- 
gham laivu statymo Įmonė
se. Paaiškėjo, kad toje kom- T.
partijoje ėio didelis švinde- Bostone ir
lis. Buvo daug tokių darbi- f.P' 1TPhes^ ^u\o fbde-
ninkų ir fermanėlių. kurie 11 karščiai. \ ieną dieną tem- 
ėmė geras algas, bet dirbda-; į'eiatu, a >iekė_ .*6 laipsnių, 
vo tik dali laiko ar visai ne- Bet ^aIe Raitės oras nepa-i • i i * r.ractui ofvocn VoL’fi -»odirbdavo.

Suimtieji
prastai atvėso. Naktį iš 

turėjo užsista- Penktadienio Į sekmadieni 
tyti kaucijas ir laukia bylos. tU!ėjom šalną.

Spėiama. kad tuo budu _ . ” Z ",Prasidėjo antroji Noxono 
byla.federalei iždinei buvo nu

sukta i $500,000.
Kadetų paradas Bostone.
Pereita sekmadieni Bosto-

Pittsfielde prasidėjo ant
roji Xoxono byla. Kaip ži
nia Noxon vra kaltinamas

ne įvyko kadetų paradas, nužudymu savo sunaus. ku
kuliam e dalyvavo apie 15,- i is gimė nesveikas. Pirmoji 
000 kadetu iš 38 mokyklų. Noxono byla pasibaigė vadi- 
Paradą stebėjo valstijos gu- namuoju “mistrial’’ ir teise- 
bernatorius Saltonstall. mie- jai buvo paleisti, 
sto maioras Tcbin ir mokyk-: Kuo baigsis antroji byla, 
lų vedėjai. da matysime.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvai Remti Draugija 

18 BIRŽELIO, WESTBORO, MASS.
Prie Lake Chauncy

e

Dainuos Dirvelio vadovaujamas “AUŠRELĖS’ 
Choras iš Worcesterio ir “GABIJOS” Choras iš So. 
Bostono.

Kelrodis: Važiuojant iš Bostono, reikia imti bu- 
są nuo Park skvero; išlipti prie Lima streeto ir eiti 
fuo streetu į dešinę iki pikniko.

Iš Worcesteri© važiuojant taipgi reikia išlipti 
i'iie to paties streeto. ir eiri į kairę

Bostone viešėjo karininkis 
Žilinskas.

Į South Bostoną buvo at
vykęs leitenantas Andrius 
Žilinskas pas savo tėvus. 
Marijoną ir Juozą Žilinskus, 
kurie gyvena 629 E. 6th st.

Žilinskai turi ir daugiau 
sūnų. kurie tarnauja Dėdės 
Šamo ginkluotose pajėgos?.

Lietuviukas laimėjo “Scho- 
larship” kontestą.

Bostono kolegijos “fresh 
manų*' klasėje buvo suruoš 
tas vadinamasis “schoolar- 
ship’’ kontestas. Septyni 
mokiniai buvo pripažinti 
kaip geriausi, ju tarpe vie
nas lietuvis. Povilas Vilkas, 
gyvenąs 487 Talbot avė., 
Dorchesteryje.

Buvo pabėgę du naciai 
belaisviai.

ALE that is ALE
•KSWCO ST NAFFKNKEFFCS A CO., Ine., Boston, Mest., BIEWE1S SINCE 1170

Žuvę ir be žinios dingę 
lietuviai kareiviai.

Karo depaitamentas pa
skelbė naują žuvusių ir be 
žinios dingusių kareivių są
rašą, viso 591. Tarp jų ran
dame du lietuviu:

Silvestras Ignotas iš Bos 
tono, žuvęs Ramiojo vande
nyno pietų vakaruose.

Pranas Drabinavičius iš 
. Salemo, dingęs be žinios.

Iš Fort Devens karo b?-: 
laisvių stovyklos pereitą są
vaitę buvo pabėgę du naciai 
belaisviai. Hans Beker ir 
Theodore Verborg—pirma
sis 27, antrasis 24 metų am
žiaus.

Neilgai teko vand ravėti. į 
Pabėgėlius pastebėjo vienas 
gazolino stoties savininkas{ 
ir farmerka. Tuoj pranešta 
policijai, kuri pabėgėlius ra 
do žolėje pasislėpusius.

Spėjama, kad pabėgėliai 
turėio vokiečių kilmės pa- 
gelbininkų.

Da ir liepos mėnesyje 
turėsim mėsos.

Kainų administracija sa
ko. kad ji gauna daug pa
klausimų, kaip bus su mėsa: 
gryš ar negryš racionavi- 
mas?

Administracija todėl pra
neša: “mažiausia visą liepos 
mėnesi” žmonėms neteks ru 
pintis raudonaisiais “poin- 
tais.” Tai reiškia, kad mėsą 
gausime be racionavimo 
knygelės štampų.

Bostonas davė daug senos 

popieros.

Bostone ir visoje Massa
chusetts valstijoje da eina 
senos popieros rinkimo va
jus. Renkama laikraščiai, 
žurnalai ir senos knygos.

Gegužes menesi vien Bos
tone tos popieros surinkta 
3,700,000 svaru.

Pažabota infliacija.
Kainų administracija skel- 

; bia. kad iš 1.500 įvairių pro
duktų “bent 150 prekių” 

'šiandien esančios pigesnės, 
negu buvo metai atgal. Tarp 
nupigusių prekių ofisas mi
ni ir kai kurias mėsas. Tik 
kaikurios daržovės da yra 
labai brangios.

rosT ■' T.oa dauy y.*)* ,rr’ 
time /.30 ooune/.zO

Ute the CL yio Maveriek Stotion

Nereikia “pointų” morkom 
ir kai kuriom sunkom.
Kainų administracija pa

skelbė “gerą naujieną.” Ši 
mėnesi šeimininkės galės 
pirkti kenuotas morkas ir 
kai kurias vaisių sgnkas b? 
jokių racionavimo knygelės 
“pointų.’’ Tų “pointų” ne
reikės orandžių ir orandžių- 
greipfrutų sunkų No. 2 ke 
nams.

Kitų rūšių sunkoms “poin
tai” yra sumažinti. Suma
žinti “pointai’' ir kai kuriem 
steikam.

Garmentiečių unijos kon
vencija Bostone.

Statler viešbutyje pereitą 
sąvaitę prasidėjo Internatio
nal Ladies Garment Wor- 
kers unijos konvencija. Ati
darant piunają sesiją kalbė
ti buvo pakviestas musų val
stijos gubernatorius Salton- 

!stalk
Garmentiečių unija turi 

virš 300.000 narių.

Sausra farmeriams daro di
delių nuostolių.

Bostono apylinkėse matyt 
daug farmų, kuriose pasė
liai ir daržovės baigia džiū
ti. Visą gegužės mėnesį ne
buvo lietaus. Jei taip bus da 
kuli laiką, visiškai išdžius 
pasėliai ii- kai kurios daržo
vės.

Collector of Intemal Re- 
venue ofisas praneša, kad 
Mass. valstijos kabaretai 
gegužės mėnesį davė 8165. 
542 įeiginio mokesnio.

REIKIA DARBININKŲ INDUS 
' PLAUTI RESTORANE

Darbas nu<> 5 vai. vakaro iki 1 naktį arba nuo 7 va
kare iki 2 naktį. Mokestis: $22 į sąvaitę ir valgis. 
Atsišauki! tuoj į:

BLiNSTRUB’S VILAGE & GRILL 
3C0 Broadway. South Boston, Mass.

T : SOUth Boston 9706 -4535

Geri.-usia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vir.cas Balukonis, Savininkas

Pagami a gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi į, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai pa niauja. (11-24)

258 BRDADWAY. SOUTH BOSTON, MASS.

Sub; j—The PLYMOUTH ROCK Handicap 

Pridėta $5009

Daily Double 
Closes 2 15

OWNS
y

Nelaimingas “joy ride.”
Netoli North End parko 

apvirto greitai lėkęs auto- 
, mobilis, kuriame buvo trys 
I italai. Visi buvo sužeisti. Po
licijai jie aiškinosi, kad 
“nieko blogo” nemanydami 
norėjo turėti “joy ride.”
PARSIDUODA FARMA.
Vyrui mirus ir sunam išėjus karau, 

viena neįstengiu apsidirbti, todėl esu 
priversta parduoti savo moderniškų 
farma: 17—Irt akrų žemės; 8 kamba
rių namas su šiluma, elektra, maudy
ne ir tt. Didelis sodas. Dviem karam 
sraraža«. didelė karvių bar.ė, vištinin- 
kai ir Kiti įrengimai. Ganykla prieina 
prie pat Taunton River, kur galima 
žuvauti ir pasimaudyti. Pradinė mo
kykla visai netoli, o į High škulę bu- 
sas nuveža veltui. Galima pirkti su 

i visom mašinom ir kitais įrankiais ar-

Lietuvis išlaikė kvotimus.
Amphibious Training Ba

se mokykloje, Norfolk, Va., 
sėkmingai baigė savo moks
lą bostonietis lietuvis Ed
mundas Lubinas. Jis tarnau
ja karo laivyne.

TeL TRObridge 6330

Dr. John
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliom b ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
karnų. Inman st. arti Central

CAMBRIDGE. MASS.

ba atskirai. Važiuokite route 28 pas: 
Mrs. Anna Xowakawski, (23) 

Plymouth ir New Bedford Sts.,
N. Midaiebord. mijs.

Dfl. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir noc 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

• Telefonas: SOUth Boston 1320

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

INSURANCE.
Apsidrausk dabar. Rytoj gali 

būt 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 60 metų amžiaus- 

Platesnių informacijų klauskite 

pas— (11—24)

- ' 9 '
Bronis Kontrim.

598 E. Broaduay,

So. Boston, Mass.

DR. G. L. KILLORI
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 

Nedėlfom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTO J Al 
(Inaured 

M o vers)
Perkraustom 

čia pat ir į. to 
tiir.au vieta*

Souri priežiūra, kaina prieinamo
326 BROAPWAY.

SO. BOSTON, MASS.
TaL SOUth Bastaa 4CU

TEL. ŠOU 2712

Ur. J. C. seymour
ajuimivs)

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

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-BAY Aparatų.

Pritaiko Akiniu*. 
VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-B

S34. BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na* 
silpnėjime. Gyvenimo permainų

moterų. "Moterų ir Vyrų Ii] 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 di< 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare

180 HUNTINGTON A VĖL, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commoneealth 4570.

TaL 8OU 18OC

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
N no 9 ryto iki 7 vakaro.

Sorcdomts:
N no 9 ryto IU 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

TeL 28624 Gyv. 31133

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki ll 
noo 2 iki 3, 
nuo 7 iki 8.

Boredom 9 iki 11 
ir <u.«itaran.

AKIŲ DAKTARAS 
štaiso defektuota akis ir tinka

mu laiku aurrųžinu šviesų Išsf 
-amlnuoju ir priskiriu akintas.

114 Summer Street,
LAMTRENCE. MA88.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broaduay 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2599 
Sunaus jryvenamoji vieta:

538 Dorehester Avė.
TeL COLum^a 2537

9 I

tiir.au



