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Hitleris Išėjo Iš Proto
Jį Pavaduoja Himleris

KARO NEPASISEKIMAI 
SUARDĖ FIURERIUI 

NERVUS

Be' Geebbels tvirtina, kad 
Hitleris esąs “gyvas ir 

sveikas”

“New Ycrk Times” ko- 
respendentas Brigham šią 
savaitę pranešė telefonu iš 
Šveicarijos, kad Hitlerio 
vietą jau užėmęs Heinrich 
Himmler, kuris apsiskelbė 
kaip vyriausis Vokietijos 
apsigynimo spėkų vadas ir 
visų kitų nacių organizaci
jų viršininkas.

Himmleris einąs “fiure
rio” pareigas “laikinai,” 
kol Hitleris pasveiksiąs.

Apie Hitlerio ligą prane
šama, kad dėl karo rūpes
čių jo nervai labai “nuvar
gę” ir reikalingas pasilsis. 
Iš to daroma išvada, kad 
Hitleris bus .jau išėjęs iš 
proto, kurio jis niekad daug 
neturėjo.

Churchill Paryžiuje
Francuzai sukėlė jam di

džiausias ovacijas

Vokiečių šaltiniai Šveica- 
rijoj gavę iš Vokietijos dn- ■ 
formacijų, kad Himmleris i 
jau liepęs atspausdinti prie- į 
saiką, kurią turėsią priimti 
visi armijos daliniai ir vir- i 
šininkai, prisiekdami jam, 
Himmleriui, ištikimybę. 
Pirma tokią priesaiką visi 
buvo davę Hitleriui. Tai 
reiškia, kad nacių lyderiai 
jau nelaukia Hitlerio su
grįžtant. Tai reiškia, kad jis 
yra jau “down and out.”

Jau senai Hitleris niekur 
nepasirodo. Nors kartais jo 
pranešimai bei Įsakymai y- 
ra skelbiami, bet juos skel
bia kiti nacių erštai, ne pats 
Hitleris. Dėl to ir Vokieti
joj ir užsieny pradėjo eit 
paskalai, kad Hitlerio jau 
nebėra. Propagandos mi
nisteris Goebbels dabar 
stengiasi Įtikinti Vokietiją 
ir pasaulį, kad nors Hitle
ris viešai nesirodo ir nekal
ba, tačiau jis yra gyvas ir 
sveikas.

Bet šita Goebbelso pro
paganda kaip tik ir sustip
rina Įtarimą, kad Hitleriomu _ _
jau

r ' J ** ’ I '• •Lenkai saukiasi 
Amerikos pagelbosPereitą subatą. minint 

pirmutinio pasaulinio karo
paliaubas, Paryžiuje pasiro- jįe prašo, kad butų garan-
dė Anglijos premjeras Chur 
chill. Pasirodė ir dalyvavo 
tos šventės šiklimėse. Jis 
atsistojo prie Nežinomojo 
Kareivio Paminklo kartu su 
laisvųjų francuzų vadu, ge
nerolu Šarlu Degoliu (Char
les De Gaulle). Prie pa
minklo ėjo ilga procesija, 
gatvės mirgėjo nuo vėlia
vų. Procesijos priešaky žin
gsniavo Churchillas ir de 
Gaulle. Kai jiedu atsistojo 
prie paminklo, minia prasi-

tuota jų- žemei laisvė ir 
nepriklausomyb e

Lenkų vyriausybė Londo
ne kreipėsi per Anglijos už
sienio reikalų ministerj E- 
deną Į VVashingtono val
džią, prašydama užtarti 
Lenkijos ginčuose su Mask
va. Churchill yra išsireiškęs 
Anglijos parlamente, kad 
Lenkijos nepriklausomybė 
turėtų but garantuota bent 

didžiųjų valstybių.tnju _______________
mušė pro policijos kordoną ■ Lenkai sutiktu priimti Cur- 
ir apsupusi juodu rėkė: zono Liniją kaip pastovią 
“Ižai gyvuoja Churchill” ir! sieną su Rusija, bet nori, 
“Roi gyvuoja de Gaulle!” kad te sipna hutu rrarnn-gyvuoja 
Rėkė apie milionas krūti
nių. Ovacijos tęsėsi apie va
landą laiko.

Iškilmėse dalyvavo apie 
8,000 amerikiečių ir britų. 
Buvo visas diplomatų kor
pusas, visi Francuzijos mi- 
nisteriai ir kiti aukštieji 
valdininkai.

Tai buvo alijantų karo 
jėgų demonstracija ir ji iš
rodė kaip šito karo paliau
bos.

kad ta siena butų garan 
tuota Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos. Jie nori netiktai 
garantuotos sienos, bet nori 
da garantijos, kad Rusija 
nesikiš Į Lenkijos vidaus 
reikalus. Žodžiu, lenkai no
ri pilnos laisves ir nepri
klausomybės, ir todėl jie 
šaukiasi Į Ameriką, kad ji 
paremtų jų troškimus.

ITALIJO
SNIEG'

J KARAS EINA 
IO PUČUOSE

KELEIVIS
LITHUANIAN VVEEKLY

Represents over 75.000 Lithuanians ia 
New England. and about 1,000,001 

ia the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertisintr Rates 
on Application

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Masu.

Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXXIX

ANGLIJOS BAŽNYČIA 
PRITARIA LAVONŲ 

KREMACIJAI

Anglijos bažnyčios dva
siškiai nutarė, kad lavonų 
deginimas yra teisėtinas ir 
remtinas laidojimo būdas. 
Tikėjimui jis neturįs jokios 
reikšmės.

Iš Romos pranešama, kad 
Italijos karo fronte pasida
ręs labai biaurus oras. Be
veik kasdien siaučia snie
go pūgos.

PER 30 DIENŲ GAMINS 
DEGTINĘ

JAPONAI ATSIĖMĖ 
VIENĄ SALĄ

Pereitą savaitę nakties 
laiku i nedidelę Ngeregono 
salą išlipo 200 japonų. Toj 
saloj buvo būrelis Ameri
kos marinų. Jie.greit iš te
nai buvo paimti ant laivų 
ir tada mūsiškiai laivai ir 
orlaiviai pradėjo pleškinti 
susikrausčiusius tenai japo
nus. , >'

Valdžia leido visiems 
degtindariams per 30 die 
nų gaminti degtinę, nes deg 
tinės atsarga sandėliuose 
buvo jau visai sumažėjusi.

AMERIKOS KARO 
NUOSTOLIAI

Washingtono informaci
jomis, per trejis karo me
tus Amerika neteko užmuš
tais, sužeistais ir prapuolu
siais is »iso arti pusės mi- 
lionu vau

ALIJANTŲ ARMIJA VAŽIUOJA VOKIETIJON

Nuotrauka parodo kanadiečių ir anglų motorizuotas spėkas Olandijoj va
žiuojant prieš vokiečius.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bendras Amerikos Lietin ių Fondas Nusiuntė 
Lietuvos Žmonėms $24,250.00.

DABAR YRA RUOŠIAMAS DRAPANŲ TRANSPORTAS LIETUVAI IR Šį 
MĖNESI BUS NUSIŲSTA DAUGIAU PINIGŲ

Rusai Washingtone Iškėlė 
Didžiau4 į Bankietą

DEGTINĖ LIEJOSI, KAIP mas -dėvėjo. Kostiumai pr-
VOLGOS VANDUO siūti iš juodos materijos ir 

--------- gausiai dekoruoti aukso pa-
Bet Bimbos kompanija ne- žibom. Prie apykaklių } ri

bų vo ? tą ‘ proletarišką” sinti ąžuolo lapai iš gryno 
rautą pakviesta aukso. Antpečiai taipgi auk

--------- siniai. Ant krutinės prisiu-
Pereitą savaitę sukako tos dvi tankios eilės auksi- 

27 metai kaip bolševikai iš- nių sagų. Prie šonu prika- 
vaikė demokratini Rusijos binti kinžalai, dramblio
Steigiamąjį Seimą ir ap- kaulo apdaruose.
skelbė savo diktatūrą. Ši- “Tovariščiaus” Gromyko
tai sukakčiai paminėti, So- rankovių gajai per 6 colius
vietų Rusijos ambasada pločio išsiuvinėti auksu ir
Washingtone iškėlė tokį sidabru. Jis visas blizgėjo
rautą, kokio nei caro laikais auksu ir sidabru. Tačiau są-
niekad nebūdavo. kydamas prakalbą jis aiški-

: XT i --i • i no, kad — “Musu ambasa-Newyorkiskio Journal- da nejšrodo kaip žvj,.
American koi espondentas ganjįejj caro nimai. čia y-
David Sentner sako, kad ** - - - -
tai buvo “didžiausia valgy-

. mo ir gėrimo parė,” kokią 
, VVash ingtone yra kas nors 
matęs.

“Šampanas ir degtinė lie 
josi, kaip Volgos vanduo/ 
rašo jisai.

Dr. J. B. Končius, Amerikos Lietuvių Bendro Fondo pirmininkas, šių savaitę 
mums prisiuntė šitokį pranešimų:

“Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas spalių mėnesyje pasiuntė Lietu
vos žmonėms, vaistams ir pabėgėliams sušelpti, $24,250.00 sumai paramos. ŠĮ .pylė, pylė ir pylė visokius 
mėnesį bus nusiųstos da didesnės sumos pašalpos reikalams. Be to, dabar yra gėrimus. Gerti buvo kam, 
rengiamas drabužių transportas Lietuvos kiaunėms. Visi Amerikos lietuviai yra
nuoširdžiai prašomi aukoti rubus ir darbuotis Lietuvos žmonių sušelpimui.”

Tai yra maloni žinia Amerikos lietuviams, bet da didesnis džiaugsmas bus 
nelaimingiems musų broliams Lietuvoje.

Buvę pastatyti ilgi 3 ba
rai, už kurių stovėjo unifor
muoti patarnautojai ir tik

— _ y r

Pasidalijo laimėtais Rooseveltas išrink- 
pinigais tas 4-tam terminui

Atlantos geležinkelio sto- Jis gavo 23,984.333 balsus

ra proletarijato citadelė/ 
Nors tai “proletarijato” 

- tvirtovė, tačiau Bimbos
kompanijos “proletaras” 
Gromyko nepakvietė Į tą 
“proletarišką” rautą. Jisai 
susikvietė gryno kraujo bur
žujus.

nes svečių duvo suKviesta 
2,200.

Ant puošnaus stalo buvo 
pastatytas 6 pėdų pločio 
karavojus žvaigždės pavi
dalo. Ir tas pyragas buvęs 
storai apdengtas cukrum, 
kad visai Maskvai užtektų 
atsigerti arbatos su “pri- 
kuska.”

Pereito nedėldienio rytą! Ant kitų stalų stovėjo su-

Anglai nuskandino 
“Tirpitzą”

lypsh±įn Xėjir W PrieS Dę2Li1'000'048 a^ sta^i
kareiviam pinigus. Kam da-' Prezidento rinkimai išėjo j^sys ir kumpiai. Visi
vė penkinę, kam dešimtine, taip kaip mes pranašavome. bnv T, f ? stebėjosi, kur tovariscas
o kai kurte gavo net po $50 Laimėjo Rooseveltas. Jfe! 41.000 ton į Gromyko galėjo gauti tiek
ir po $100. Žmonės stebė- gavo išviso 23.984.333 bai- ,aiv^ ’^vok eciai jį daug raudonų pointų tiems
josi ką tai reiškia, ir dau- . sus. Jo oponentas, republi- S?1? \ kumpiams supirkti, ir kas
gelis tų pinigų iš jo neėmė, konų kandidatas Dewey,!i • • • v*mS" iarn *ų kumpių pi įstate,
Kai policija jį paklausė, ko- irgi turėjo nemažai šaliniu- , - ‘ - , , . M- ovos kuomet krautuvėse jų nei a.
dėl jis tuos pinigus dalijo, kų. nes surinko 21.000,048 turėjusi Jis buvo^ pastety* Ambasadorius Gromvko 

W' WillkU tas «k 5 metai atgal ir kai- buvo apsirengęs nauja uni- 
"-o Vokietijai SoO.OOO.OOO

daugiau balsų negu dabar Anglų orlaiviai pataikė į
Dewey gavo; bet 1940 me- jo vidurį 3 bombas po 6 IŠKONEVEIKĖ IR NUŽU- 
tais iš viso buvo daugiau tonus. Kai jos sprogo, “Tir- r>Ė MERGAITE
balsuotojų. Rooseveltas ta- pitz” tuoj pasviro ant so- *
da irgi gavo daugiau negu no jr nuskendo tarp ledų.
šį kartą. Keturi metai at- Anglai medžiojo tą priešo 
gal balsuotojų buvo is viso milžiną ištisus trejis metus.
49.5J8.221, o šiemet buvo jjs buvo didelis pavojus a- 
44.948.381. lijantų konvojams, kurie

Dewey sakosi pralaimė- gabendavo Rusijai pagalbą 
jęs dėl to, kad karo metu Norvegijos pakraščiais. Da- 
žmonės nenorėję keisti pre- bar tas pavojus pašalintas

jis paaiškino: “Vakar aš 
nuėjau gulti labai neramus. 
Šįryt pabudau ir patyriau, 
kad Rooseveltas laimėjo 
rinkimus, o aš laimėjau 10 
tūkstančių dolerių betą; tai
gi noriu tuo džiaugsmu pa
sidalinti su kitais.”

PERSIJOJ AREŠTUOJA
MI MASKVOS ŠALI

NINKAI

Pereitą savaitę Teherane 
buvo areštuoti unijų vadai, 
kurie ruošėsi švęsti Rusijos 
bolševikų revoliucijos su
kaktį. Maskvos bolševikų 
spauda rašo, kad tokiu el
gesiu persų valdžia įžei
džianti Sovietų Rusiją. Tuo 
pačiu laiku atsistatydino 
Persijos (Irano) ministeris 
pirmininkas Mohamed Sa- 
ed. kurį Maskva labai ata
kavo, kam jis nepaveda 
Rusijai persų aliejaus šal
tinių.

JAPONAI SVARSTO 
STALINO KALBĄ

Kalbėdamas Maskvoje a- 
pie Rusijos revoliucijos su
kaktį, Stalinas pasakė, kad 
Japonija yra užpuolike. Ja
ponai tuo susidomėjo ir da
bar svarsto, ką Stalinas tu
ri galvoje, jeigu jis šitaip 
kalba.

forma. Kiti ambasados šta
bo nariai irgi naujas unifor-

Salemo mieste, netoli nuo 
Bostono, buvo šiurpus atsi
tikimas. Nakties laiku bu
vo užpulta, išgėdinta ir nu
žudyta Marie Lacombe, 14 
metų amžiaus mergaitė. 
Netrukus paaiškėjo, kad ją 
nužudė VVilfred Marųuis,

Tyla prieš audrą
Pastaruoju laiku karo 

veiksmai Europoje lyg ir 
apmirė. Alijantai vakaruo
se jau kelinta savaitė pa
silieka vietoje. Rusijos fron
te irgi nesimato jokio pro
greso. Laikraščių korespon
dentai iš karo lauko sako, 
kad tai yra “tyla prieš aud
rą.” Alijantai dabar neda
ro didelių puolimų, nes jie 
ruošiasi dideliam žygiui. 
Tam reikia daug karo me
džiagos ir žmonių. Visa tai 
dabar esą gabenama iš An
glijos į Belgiją, Olandiją ir 
Francuzij’ą. Tuo pačiu lai
ku siunčiama sustiprinimų 
ir Rusijai. Kai viskas bus 
paruošta, tada prasidėsiąs 
uraganas, kinis nušluosiąs 
priešą nuo kojų. Stalinas 
jau paskelbė, kad rusų ar
mijos užima pozicijas, iš 
kurių bus šturmuojami Vo
kietijos centrai. Tai busią3 
lemiamas ofensyvas.

Berlyno radijas ilgi įspė
jo Vokietijos gyventojus, 
kad dabartinė tyla, tai “ty
la prieš audrą.”

BAISI TRAUKINIO 
KATASTROFA

zidenta. Jeigu ne karas. jis jr dalis anglų'laivyno galės 20 metų amžiaus francuzas, 
hutų laimėjęs nniamus. but nusiųsta j Tolimus Ry- kuris tuojau ir pats nusižu- 

V.U L tus prieš JaPonus- dė. Matyt, vaikėzas buvoFaktas yra toks. kad laimė 
jo ne tiktai Rooseveltas. 
kuriam tenka rūpintis karo 
reikalais, bet laimėjo ir ki
ti demokratų kandidatei, 
kurių pareigos tiesioginių 
ryšiu su karu neturi. Pa-

nenormalaus proto, nes at-
STREIKUOJA TRANS- likęs J* ? ."į L,.

PORTO TARNAUTOJAI sigyre savo tėvui, kad pei
_____  prievartą paėmęs merginą.

(Tėvai tuo taip pasipiktino. 
Pereitos savaitės pabai- kad dabar atsisakė ir jo la- rysiu su Karu neem.. ra-, e susto-o Nauiosios An- voną palaidot.

vyzdžiui, demokiatai lai- Hjos Transportaci1os kom_ -
mejo stiprią didžiumą ze- panijos gat£ekariai ir bu.
mesniuose Ko . - ’muo- pab nes apskei_

m turės gerą kontrolę b= streika. - firmo ‘b.;sai

Califomijoj, netoli nuo 
Colfax miestelio, pereitą 
savaitę buvo šiurpi trauki
nio nelaimė. Bėgdamas per 
kalnus traukinys nuvirto 
nuo bėgių ir nudardėjo nuo 
kalno žemyn, šito pasekmėj 
12 keleivių buvo užmušta ir 
150 sužeista.

CHURCHILL PRAŠO 
ŠAUKT KONFERENCIJĄ

JONAS KUTAS ŽUVO 
FRANCUZIJOJse ir tures ge.t} bė streiką> Tos firmos busai

Senate. Iki siu ’ • * -ų at- paprastai aptarnaudavo a- „
stovų romuose ^b^tei ie 2?000 keleivių Dabar Karo departamentas pra-
turejo 2!4 vietų prus 12 tjems žmonėrns u;ko jieško. nesą, kad Francuzijos fron-

Anglijos ministeris pir
mininkas pataria tuojau 
šaukti Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos vadų konferenci
ją, “kuri galėtų palengvin
ti žmonijos kentėjimus ir

republikonų: o dabar de- kjtok;u susisiekimo orio- žuvo John R. Kutovicz,;sustabdvti baisų griovimo mokratoi turės 241 koneres- “o„i °klų sus,s,eRimo -’r'c .. Ijawr{.ncf> Mass Ku(avj_ darbų, kuris dabar vyksta 
maną prieš 186 rępuhliko- ’ čius buvo taipgi žinomas, visam pasauly.”
nų kongresmunrs____ Tuo pačiu laiku Chicago- kaip Kutas. Lavvrence da
/ =--------je irgi sustreikavo dviejų tebegyvena jo tėvai ir žmo-
Pirkit Karo Romais ir Šiam- geležinkelių tarnautojai, na, nes Jonas buvo vedęs, 

pas. Kas savaitę įdėk’t i juos kurie aptarnaudavo apie Jo žmona Alice gavo iš 
nemažiau kaip dešimtą savo 75,000 priemiesčių gyvento- valdžios telegramą apie Jo-
uždarbio dali. i JU- Streikas kilo dėl algų. no mirtį.

9,000 TONŲ CIGARETU

Per metus Amerikos gy- 
venotjai suruko 9,000 tonų 
cigaretų.

I
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ALEKSANDRAS BARMI- 
NAS APIE KOMUNISTŲ 
SĄMOKSLĄ AMERIKOJ

“The Reader’s Digest 
išspausdino Įdomų Aleksan
dro Barmino straipsni apie 
“Komunistų Sąmokslą prieš 
Ameriką.“ Barminas tvirti
na. jog komunistai “likvi
davo“ savo partiją Ameri
koj tik tam, kad paslėpti 
savo ardomąjį darbą. Jų 
tikslas kaip buvo, taip ir 
pasilieka tas pats — nuvers
ti Amerikoje demokratinę 
santvarką ir Įsteigti totali
tarinę diktatūrą, sako Bar
minas. , *

Bet visų pirma susipa
žinkime su Baimino praei
timi — kas iis per vienas, 
iš kur kilęs ir t.t.

Aleksandras Barminas 
gimė Rusijoj 44 metai at
gal. Jis tarnavo raudonoj 
armijoj ir buvo bolševikų 
karo fropte. Užbaigęs ka
riuomenės tarnybą, jis Įsto
jo Sovietų Generalinio Šta
bo Kolegijon ir baigė ją su 
brigados generolo laipsniu. 
Tuomet jis buvo išsiųstas 
užsienin Sovietų prekybos 
reikalais. Jis‘buvo Europoj. 
Afrikoj ir Azijoj. Gyvenda

Įėjo vienoj lovoj, tai visi 
Amerikos komunistai šian
dien butų koncentracijos 
stovyklose kartu su buvu- 

“ siais savo bičiuliais naciais. 
Bet kadangi Rusija buvo 

užpulta pirma ir kadangi 
jai pasidarė reikalinga A- 
merikos pagalba, tai komu
nistai čia pasidarė Ameri
kos “patriotai“ ir net “lik
vidavo” savo partiją, kuri 
per metų metus skelbė, kad 
Amerikos kapitalistų ai
džia turi būt nuversta.

Bet komunistų partijos 
“uždarymas“ yra apgavys
tė. sako Baiminąs. Komu
nistai savo tikslų neišsiža
dėjo. Jie tik neskelbia jų 
viešai. Viešai jie dedasi A- 
merikos “patriotais,“ o iš 
pasalų ruošiasi paimti A- 
merikos valdžią i savo ran
kas ir pastatyti čia komu
nistų diktatūrą.

Kad geriau užmaskuoti 
savo tikslus, jie sudarė 
“naują’’ organizaciją ir už
movė jai “nepolitinę“ kau
kę.

Kas pažysta komunizmą, 
tam šitas manievras nėra 
jokia najenybė. Nuo Leni
no laikų bolševikų judėji
mas visuomet stengėsi tu
rėti dvi organizacijas: vie-

KELEIVIS, SO. BOSTON.
INFLIACIJOS PINIGAI GRAIKIJOJ BALF skyrius ko daugiau-] 

šia Įvairios kilmės ameri-Į 
kiečių, ypač Įtakingi) vietos1 
visuomenėje.

Kaip įregistruoti BALF 
skyrių

Maldai Įkurto skyriaus
ra tirinlrts tuc au siunčia Rinkimų atbalsiai

AI r raštinei i Nev/ Yor 
savo ’'!<■

Kas Sąvaite
vietus uŽDulti pirm šio ka- 

• . IUV Roo^veltas da karu jį
uyboc ir lubų rinVimo ko- bJo j^tas ' ketvirtam
e sijos adresus ir liksiu sa- bai jis neia tau? nvailas,

mas užsieny jis pamatė, 
koks skirtumas tarp demo- ną — viešą, antrą — slaptą, 
kratijos ir bcjševikų dikta- • Viešos organizacijos tiks- 
tures. Rezultatas buvo toks, J las visuomet buvo ruošt dir- 
kad 1937 metais jisai re-! vą slaptosios organizacijos 
zignavo iš Sovietų atstovo sukilimui ir valdžios užgro-
Dareigų Graikijoj ir nutrau
kė savo ryšius su Maskvos 
režimu. Iš Graikijos jis per

bimui.
Tą patį dabar matom ir 

Amerikoje, sako Barmin. Iš
sikėlė Paryžiun, kur gyve-1 vienos pusės komunistai 
no kaip politinis tremtinis, Į skverbiasi Į tokias organi- 
1940 metais jis atvyko A-jzacija,s kaip American L:- 
merikon ir tapo šios šalies bor Party, Political Action 
piliečiu. Ir todėl jis dabar Committee ir net Į demo- 
rašo: kratų partiją. Tai jų vie-

■•rsdirbę, ŽO metu po komu j8 darbas kuris turi" slap- 
uistu diktatūra ir išbuvęs tiek ‘M. Sksl'J sIaPtal organika- 
laiko Raudžiuose santikiuose j clJa.1-
su Sovietu vadais, aš skaitau; Skelbdamiesi Amerikos 
savo pareiga ispėti Amerikos .Patriotais, . komunistai ne
gyvento jus. kad prieš ju lais- n įtikinti Amenuos visuo- 
vę pasalini* auga pavojus.” kad komunistų jau

nebeliko. Jie smerkia net
*Tas pavojus, tai komunis- į darbininkų streikus, kad 

tų judėjimas, sako Barnu-' geriau savo “patriotizmą“ 
nas. Tariant jo žodžiais— i Įrodyt. Ir lengvatikiai žmo-

“Net baugu žtareti, kaip mu-!,nfe pradeda manyti, kad 
sų kairioji inteligentija, ko-' komunizmas ištikiu jau l?-
munistu propagandos apjakin- i x ,
ta. rusų liaudies laimėjrmus!.. Tu° “rpu komunizmas 
pavertė totalitarinio komunis-' šiandien yra pavojingesnis 
tu režimo laimėjimais. Rusi-! Amerikai, negu tada, kai 
jos žmonės neturėjo pasirin- į l,s. skelbe savo tikslus vie- 
ldmo. Jie turėio kovoti, ne- sal: sako buv«s ^petų ar- 
žiurint kokį režimą jie turėjo. Į mijos ,generolas. Komuniz- 
Jie nusprendė, kad 'svetimas-mas šiandien daro sąmoks- 
despotizmas visgi bus blogės.; >?. Pnes Amerikos demokra- 
nis, negu savasis. Bet ką rei-. l1^*
kia pasakyti apie Amerikos 
demokratus? Vietoj sveikinti 
Rusijos liaudį ir linkėti jai, 
kad ji iškovotų sau laisvę, mū
siškiai demokratai sveikina 
komunistų režimą, kuris laiko 
rusu liaudį pavergęs i’’

Kad komunistų diktatūra 
turi Rusijos baudi paver
gus, tai gali būt aišku iš to 
fakto, sako Barminas, kad 
kas antra rusų šeimyna vra 
paliesta “čvstkom,“ kas 
reiškia, kad kas nors iš tos

AMERIKA NEPRIPAŽĮS
TA “TARYBINIU” VAL

DŽIŲ PABALTY

Mes jau ne syki rašėm, 
kad Washingtono vyriausy
bė nepripažino ir nepripa- 
žysta sovietų okupacijos 
Lietuvoje. Dabar paaiškėjo, 
kad Washingtonas nepripa- 
žysta “tarybinių“ valdžių ir 
kitose Pabalčio šalyse.

Šitoks Amerikos valdžios 
nusistatymas išėjo aikštėnV •  _ e A A VAK-'A 17 Vv* V y 1 11 V**..’ A ą->V»- l V f 1 1 I

šeimynos yra komunistų pradėjus Sovietu Rusijai
žvalgybos nužudytas

Ir dabar koncentracijos 
stovyklose Sovietų Rusijoj 
esą uždaryta apie 10,000,- 
000 žmonių.

Kad ir engiama, rusų 
liaudis didvyriškai gina sa
vo žemę nuo svetimų už
puoliku, sako Barminas. 
Bet pikta esą žiūrėti, kad

iermmui..... ...... .v . Tuo džiaugiasi ne tik A- ,ka!' toki« bel',°-
...u n ..‘(.lįsti uid.oir.i ,nierikos pažangieji žmonės: n i- „ i.;~> i-
V.-us. somoj*. Kanu aisiun- (,žiaugiaS ir karo nualin. Bet uz 11 .eu. b ze o 
eia eekj arba monev orde- . PurotR)S žmonės Ium- Rui>1Ja Jaa 1)UVO užpul
ti vardu United Lithuanian . * " Parvžiuie ir Romoie ta' ta pat <Reiia k°munis-
Retbf Fund of tiškigalvočiai prarijo ne
lnc. k rašoma nesiusti pini-__ s 1 .tik bepročio epitetą, bet

vo nariu skaičių. Nariu var-

Graikijoj dabar didžiausia infliacija. Pinigų vertė 
krirta ra valandą vis žemyn. Graikų drachmos

liūtą. Vienas tokių ped Uorių parodytas toj nuotrau
koje.

gu laiškuose, nes iš to gali., mo.

. Jiedu gavo “vilko bi- 7'^

informed ih&t the Treaty of : nėra pripažintas. 
Friendsnip.

Consular Right 

United States

1 įnu- 
ikri be- 

iie da
nemuša i puma iratvės stul- 

pralaimėjo. ipą; kol kaS. ir ant sienų
o. . .a . .r Fish buvo patys|ne®lkabįn-?Ja- ,, ;
Skyrius negauna registram- j į, Vis dėl to. su Jais via
jos numerio kol neatsiunčia Eoosevelto admį„įstracijos someth,nK wrong — kas? 
naiystes mokesčių. Nai 10 prjekak jje sėbravo su na-
k.oiteles skyriaus sekreto- C Vokietijos agentais, 
rius arba iždininkas laikot- J b

Musų komunistai yra po
litiški nuts.

eommeree m d i Kaip žinome, panašų pa- Vienas Nye sėbras nacis Mirė Franas Bočkauskas
betwec„ iheįreiškimų lVashingtono vy- na "..........= «~“«~, buvo patupdytas į kalėjimą. ^,.^0 G ,, Mahano-

iuje mirė Franas Bočkaus- 
kas, “Saulės” redaktorius. 
Mirė širdies liga. Velionio 
brolis Viktoras praneša:

Pavienių narių korteles, ku- '"'.k.xiZtiva‘prisidėjo prie , ''!)allarai stengėsi iszgel- 
,i.»„ S,in„«n« JrmL, bet j° gyvastį, . bet VISI

Šitaip kalba išdavikai
ril

Atlan-
United States as being in fu’i rikos nusistatvmas Pabalčio kr to karterį. Ji sako:
forte and effett. ! kraštu klausimu nė-t pasi- \auen1^ .naru* arteles, “...Lietuva prisidėjo prieKiautų Klausimu p-.i ne nepnklauso skyriams, o-. Cainnaru, nirmi-in

■ likewi.se informed i Keitęs. pasirašo Fondo ofisas Netv ___“You are likewi.se infoimed i Aeil^s- pasirašo Fondo ofisas Netv aimė dengimai nepasiseke ir«ha, there has been no changeJ_ _ "ZL ........ .................................... ^ėarteTdėUo LiSš
in the policy of the United KAIP STOVĖJO ATEIVIŲ
States Government v.hich 

uould alter in any way the 

statements made in the See- 

retarv of State’s Ceriificates

Skyriaus veikla karalvsta.’
F. Bočkauskas redagavojiems (Lietuvos žmonėms)•t __ _ "1 T i <-» T z~kVisą susirasmejimą oe, neduos Jjs Lietuvos nei ne-Įuą , „ mptn Vnsavo veiklos skynai veda /“Vilnie” 1Q44 lan- Saul£ nuo 1909 metų, ka

su New Yorko raštine. New krj^j0 9 ’ da mirė tėvas Dominykas
Common Couneil fer A- Yorko raštinė mielai at-! £nkia “’d Atlanto Bočkauskas.
rrican Unity pasistengė siunčia Įvairios informąci- c b į buvo paskelbus po i^Tl'ond'

sužinoti, kaip ateiviu spau- nes medžiagos, bet prasyti . k d bolševiku raudo- menkos gyventojai. Domi-
da stovėjo.prezidento .in- jos reikia bent kiek išanks- a^koI«
l-r 1.1--------- rn.-_ vevrrvgvnrt, no. J _ . f j I Ameriką pilTO OO IU-CtU. JU

savo-

SPAUDA PREZIDENTO 
RINKIMUOSE

P
grafas yra aiškus Jis paša- 089 ateivių laikraščiai). jr siuuoiiio n.aus.mam pra-, • b pagrobę visą Eu- - „
ko aiškiai, kad Draugišku-į Iš 476 apklausinėtų leidi- some kreiptis tiesiog j p..į kart£ j® cese.
mo ir Prekybos sutartys, nių pasirodo štai kas: Joną V»I>H|. Cloth.ng Can. sų*teritorijos. Galvojant ko-
pasirasvtos tarp Amenkc* 161 laricrastB rėmė Roo- pa.gn Dmector. Unrtęd Lrth- ^unistižkai Atlanto Carte- 
ir Estijos 192o metais, pasi- seveltą. 92 stojo už Dewey, uaman Relief Fund of A- rfs turgt ne,iest jr Europos 
lieka pilnoj galio; ir veik- 5 už kitus kandidatus, o mertea, Ine-, Warenouse, “Vėliau eimė”
mėj. Amerika taip pat o: i- 218 buvo visai neutralus. 101 Grand St., Brooklyn 11, Voibo išdoviVa;
pažysta nepriklausomos Es-į įdomu pastebėti, kad N. Y. (J. Valaičio ofiso te- .. P.
tijos konsulatus šioje šaly- francuzų spauda stojo dau-.lefonas: Ęvergreen 8-6203) tėvu S
io P t. i č V i o <3r»viotn Pniiia „4 Tdon-ov o. m, ..i i T pn cansitp amp mb’.l rin- savo tėvų Klastą, uaca!je. Reiškia, Sovietų Rusija giau už Dewey. negu už‘Ten gausite apie rūbų rin- . Le M
neturi jokiu teisiu kabinėtis Roosevelta. Francuzai turi kimą ir tvarkymą angliškai !veriasi vlsokiausill kvaily
prie Estijos turtų. Amerikoje 43 laikraščius ir ir lietuviškai spausdintas D1^-

Rpf antrac l»Rkn nar-ieJ15* TO buvo apklausinėta. Iš informacijas. J ieško “dorų lietuvių“
rafas reikalauja platesnio tų 10 už Roosevelta pasisa- Grupelė smetoniškai nu-
paaiškinimo, būtent, ką reiš k« »lk 4- Deivey-10. p ecialiam siteikusių lietuviu užsima

Komunistiškas “žaltys“
Tai buvo 1932 metais, 

kada musų komunistai gy
veno garsųjį “trečią perio
dą.“ Jie skelbė, kad demo
kratija yra visai supuvusi, 
o kapitalizmas jau baigia 
puti ir tuoj bus nuverstas.

Tais pat metais buvo iš
leista Bimbos - knygpalaikė 
“Kaip Leninas mokino ko
voti.” Surankiojęs visus le
ninizmo “tėzius,“ Bimba 

opor- 
11

randam

“Oportunistas - renegatas 
Pruseika irgi... raitosi, kaip 
žaltys, kad prisitaikyti prie 
darbininkų ir prie buržua
zijos, idant sėkmingiau ga-

konsulas Amerikoje, p. J. tik 14. vaiku iau kreiPesl 1 AmerikosKaiv, yra pripažintas kaip Lenkų—16 už Rcosevel- dJaDanom^rdrkti Lietuvių Tarybą, kad ši pri-
“Acting Consul General of tą, ir 16 už Dewey. " ”
Estonia.“

Certifikatas No. 2392 Da ta

į. ir 16 už Dewey. sid_tų
Lietuvių—7 už Roosevel- . Savo veiklai plėsti, sky- Aišku, iš tų pelų nebus

ą, 2 už Dewey, 7 neutralų*. nai Padaro lesų iš Įvairių g^dų. TautininVai juk te
reiškia, kad sovietu režimo Čekų—19 už Rooseveltą, PramoKU ar specianų r—0 progų dirbti už'utu išdavinėti *di'n binhikusEstijoj Jungtinių "Valstijų 1 už Dewey. 4 neutralus. ™zl» a«kų ar duoklių. La- „epirklausomą ir demokra-iSiSulrf * darh,r"nkOS

: v r ,ripažystu. Vokiečių—4 už Roosevel- oai svarou, Kad skyriai gau- ^nę Lietuvą. Bet to jie ne-
No. 2393 sa- tą. 5 už Dewey. 41 neutra- ° daugiausia naiįų, \- darė ir šiandien nedaro. Jie 
s užgrobimas lųs. Iš viso vokiečiai turi Pac. lietuvių kilmes ame- aukavo ir atakuoja Tary- 
ikos valdžios 150 laikraščių Amerikoje. K^leC1^’ skirtumo Dky- vejklą; atakavo ir ata

Bendras Amerikos Liet 
Fondas Turi 70 Skyrių

vyriausybė nepripažystu.
Certifikatas No. 2393 sa- ta

ko, kad Estijos 
sovietais Ameri bos.

Apskričiai
Artimų kolonijų skyriai 

geriau atstovauja lietuvių 
visuomenei šalpos darbuose.

kuoja net šalpos darbą!

Pabaigoje 1935 metų tas 
komunistiškas “žaltys’’ su
gryžo i Bimbos kraudę. Gal 
“draugas“ Bimba bus toks 
geras ir pasakys:

Kaip galėjo atsitikti, kad 
toks “oportunistas - renega
tas” pati Bimbą apmovė?

kabintis prie Estijos laivo 
Amerikoje. Kai šis reika
las atsidūrė Į teismą, Estų 
Konsulato advokatas Beck 
kreipėsi Į Valstybės Depar
tamentą su pakausimu, 
kaip šios šalies vyriausybė 
žiuri Į šį klausimą: ar ne
priklausomos Estijos turtas 
turi būt perduotas sovie-

Nežiurint to, smetoninin- 
kai nori, kad demokrati-

________ __ ____________ niai nusiteikusi. Amerikos ... .
jeigu jie susijungia šiam lietuvių visuomenė prisidė-į Biblija juk sako, kad ro- 
bendram darbui Į apskri- tų prie jų “seimo,’’ bet... ■ Jaus žaltys, tik su obuojiu 
čius. Ligšiol tokius apskri- Juliui Smetonukui jau apmovęs Jievą. J\ą turėjo 
čius Įsteigė Chicagos ir aišku, kad pažangieji žmo-

nės nelys Į smetonininkų 
bučių. Worcesterio “Ame

Prūsei k a-vabalas ?
Juo toliau, tuo gražiau

Pereitą savaitę rezignavo

Uis rusu liaudies laimėj;- a). jis turi pasilikti
mais giriasi net ir Ameri
kos komunistai, kurie buvo 
aršiausi izoliacininkai ir 
Hitlerio talkininkai iki jis 
neužpuolė Stalino.

Laimė Amerikos komu-

kaip buvo — nepriklauso
mos Estijos nuosavybė?

Į šitą paklausima Valsty
bės Departamento Pabalčio 
kraštams skyriaus vedėjas 
p. Bohlen davė Estų Kon-

Kaip steigiami ir registruo- BALU rastinė New Yor- Pittsburgho apylinkės, 
jami nauji skyriai ke pasiunčia visų miestų Fondo Centras

Per pirmus du mėnesius veikėjams Įstatus ir kitas Fondo Centras veikia Na- rikos Lietuvyje” jis todėl
savo veiklos, t. y. iki spa- informacijas apie skyrių tional War Fund priežiūroj sako:
lių mėn. pabaigos, BALF steigimą ir jų veiklą. Rei- ir kas mėnuo teikia jam sa- “...pasiūlymo pasisekimo
spėjo Įregistruot jau 55 sky- kia tik kreiptis ir pareika- vo atskaitas. Bet kuri pa- viltis tautininkai deda... do- sovietines demonstracijos.
rius. Greit bus įregistruoti lauti tokių informacijų. Ra- galba užjūrio nnkentėiu- ruošė lietuviuose ir geruose , Jai paseka Mas.*;vos rei-- - - ■ . - .o. - - - - ■» - ... y - ® - * - - . .................... kalavimų, atiduot jai persų

aliejų. Stalinas mano, kad
cagos, New Yorko ir Pitts- Skyrių Įsteigti reikia ma- War Fund nurodymais, pa- «jaj tai ,/ra Jo PraPertfc-
burgho apylinkės, c taipgi žiausia septynių narių, Įmo- tarimais ir per jo įstaigų P
Conn.. Mass. ir New Jersey kėjusių po $2.00 metams, tarpininkavimą. Visos raš- 1941 metų birželio mė- 
valstiju lietuviai. įsisteigė BALF skyrių nariais gali tinės išlaidos irgi vra griež- nesvje pasklido žinios, kad

Persijos ministerių kabine
tas. Teherane ėjusios pro
sovietinės demonstracijos.

Hitleris puls savo partneri 
Staliną. Viena tokia žinia 
atėjo iš turkų sostinės An-

Barminas, i sujato advokatui toki paaiš- 
kad Hitleris užpuolė Rusi- lįjnimą’ 
ją pirma, negu japonai už

skvriai ir mažutėse pakraš- būt ir organizacijos: jos toje National War Fund 
čių kolonijose, kaip Los moka po 0.00 per metus, kontrolėje.
Angeles, Cal., Rumford ir Skyrių steigiant taipgi rei- Pinigus siųsti ir visais 
Lewiston, Me. Bet mažai kia tuojau išrinkti ir drabu- reikalais kreiptis prašome karos.^ 
girdisi apie šalpos veiklą žiu rinkimo komisiją. Na- šiuomi adresu: Birželio 11 d.

puolė Ameriką. Jeigu japo
nai butų užpuolę Ameriką 
kol Stalinas su Hitleriu gu-

“My dear Mr. Beck:
“In reply to your letter of 

September 13, 1944, you are

gausingose Mich. kolonijo- riais gali būt visų tautybių United Lithuanian Relief
se. Rytinėj Penna, Ind. ir ir visų tikybų bei politinių Fund of America, Ine.,
daugely kitų valstijų. pažuru žmonės. Room 510, 19 W. 44th St,
Kaip Įsteigti BALF skyrių Pageidautina Įtraukti Į New York 18, N. Y.

‘Laisvė” 
davė redakcinį straipsnį. Ji 
sakė:

“Tai bepročių pasaka! 
Jeigu Hitleris nedryso So-

Balkanuose jau vedama 
agitacija už slavų federaci
ją, tos pat Maskvos domi
nuojamą.

Je. Atlanto Čarteris bolše 
vikų Rusijai da nerašytas.

Su Hitleriu reikia argu
mentuoti kanuolėmis. Ne
jaugi ir Stalinas lauktų tik 
šitokio argumento?

St. Strazdas.

l

likewi.se
likewi.se
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ta
KAS SKAITO, BASO 
TAS DUONOS NKPRASO AMERIKOS LIETUVOJ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPUIKIA

ra ir joje drabužiai galės 
būti, kol atsidarys keliai Į 
Lietuvą. Reikia manyti kad 
tie keliai atsidarys šią žie
mą ar, vėliausia, sekamą 
vasarą. Nacių Vokietija var
gu galės laikytis dy metus 
laiko, ji turės pasiduoti ir 
bus taika.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Rinkimų dieną New Y orka* turą komunistai nori užka- 

nemiegojo, bet džiaugėsi riauti Amerika. Nors Roo-
-------- seveltas ir sakė, kad jam

Neu Yorkas senai netu- nėra reikalinga komunistų 
rėjo tokių jaudinančiu rin- talka, republikonai vis rėkė, 
kimu, kokie buvo lapkričio norėdami sukurstyt žmones, 
septintą. Tuoj po to, kada pat rinkimus komu.
užsidarė balsavimo urnos, , nįstai kirto šposą ir Dewey. Į Nauja partija New Yorke . 
žmones sėdo pi ie savo ra-, ju i:nkraštis Įdėjo fotosta-l New Yorko valstijoj ka-: 
dj.ių ir klausėsi pranešimų. t;ne Kopiją 1937 metų lap-idaise veikė stipri Darbo 

Pranešimų klausytąsi su Kričio antros ‘‘Daily Wor- Partija, kuriai vadovavo*

Kruvina Tragedija dėl uždraustos meilės

.'•džiausiu nervų įtempimu. kerjo >• Tada kemunistai a. 
Mat. nieks nebuvo tikras, !Uva llž ()e Ma. a 
l-.aip . baigsis šie rinkimai, kandidatavo prokuroro 
net ir republikonai. kurie vietai D(,wy.a tada rėmė 
savo kandidatą perstatyda- jr Partija
vo šitaip: Dabar jums kai- Kaip prokuroras De\vey 
kes busimasis Jungtinių buvo neblogas. Jis apvalė 
valstijų prezidentas De- jųew Yorka nuo gangsteriu, 
wey Republikonai tačiau f)fct ne tame dalykas. Dewe'v 
sake, kad laimes jų kandi- ir jo šalininkai bandė dis- 
datas Dewev; laimes New kre^jtaOĮj Rooseveltą kaip 
Y orko __ valstiją su jos 47 toki oaĮ “grieką.”
(lektoriais. . . kuri pats Dewey yra papil-

Demokratai dėl paties (iest
New Yorko daug nešimui- ’**’_____
no. Buvo aišku, kad čia lai
mės demokratai. Bet užtai 
daug baimės reikšta dėl 
“up statė” provincijos, kur 
republikonai visuomet buvo 
stipius.

Komunistus da erzina tos 
“bumaškos”

Vienas “Keleivio” kores
pondentas pasijuokė iš ko
munistų fiurerio Bimbos,

socialistai ir kiti pažangus 
žmonės. Komunistai per il
gą laiką bandė tą partiją 
užkariauti, bet jiems ne
vykdavo. Galų gale, jie su
siuostė su Amalgameitų u- 
nijos vadu Hillmanu. Su jo 
pagalba komunistams pa
vyko gaut į savo rankas tos 
paltuos vadovybę. Sociali?-, 
tai ir kiti pažangus žmo
nės, nenorėdami būti ko
munistu Įnagiais, pasitrau
kė iš Darbo Partijos ir su
tvėrė Liberalų Partiją.

Da nėra tikrų žinių, kiek 
balsų surinko komunistų 
kontroliuojama Darbo Par
tija, bet jų bus mažai. Ga- j 
Įima laukti, kad komunistai

y.tipiųs. ; kad jis rusams aukotų kel-i palaidos ir pačią partija.
-'•^J^-t-ko kiaušy- nių kišeniuose iieškąs bu-:kaip jie yra palaidoje ir sa-

V.s- Tukst^nf,ai. newXorIue' maškų. Komunistų "vadas i viškę komunistų partija, 
ciu nnkosi 1 Times Sųuare tuoj parašė editorialą, kadi šių rinkimų metu Libėra- 
M’Kfte, kur randasi ltakin-įcn foią Velniu iis i 1„ Poi-tiio ni-aai'rlnr

IŠ ORO NULEIDŽIA VALTJ

Žukauskienė buvo automo
biliui - kartu su savo vyru, 

kai jis nušovė Plungienę

mas nužudytą Plungienę, 
Žukauskas sudaužė kastu
vu jos veidą, kad niekas ne
galėtu 'os atpažinti. Tuo- 

“Keleivy” jau buvo trurn- mpt '»sai prikirto šakų nuo
pai rašyta, kad \Vaterbury medžio, nuo kurio da ne
lietuvis policmanas Žukaus- buvo nukritę lapai, ir ap- 
kas nušovė Stepanę Plun- dėio sujudinta žeme šako- 

igienę, 24 metų amžiaus m o- mis. kad niekas ne??stebė- 
iteri, paskui ją nurengė ir tų kaoo. Plungienės drapa- 
nuogą lavoną užkasė i že-1 nas iis surišo ir nuvežęs 
mę. Į dumpus užkasė.

Dabar paduosime dau- Netrukus nužudytos mo- 
giau apie tai žinių iš “Wa- tėviškės vyras. Antanas 

Įterbury American,” kuri Plungis, pastebėjo kad jo 
(mums prisiuntė drg. Asevi- automobilius skvlėtas, su- 
čia. į šaudytas. Pažiūrėjęs i vidų.

Istorija šitos kruvinos tr?.- pamatė daug kranio. Jis 
gedi jos išrodo taip: tuoi davė apie tai žinią po-

Plungienė. 24 metu am- licijos inspektoriui Bendle- 
žiaus moteris ir dviejų vai- riui. kuris irgi vra lietuvis, 
kų motina, buvo jau name- Ir Plungis paaiškino polici- 
tus savo vyrą ir nekuri lai- iai. kad io žmona pametė 
ką gyveno su kita moteris- ji 3 savaitės atgal, 
ke ar meigina. Savo vaikus' Policija pradėjo dalyką 
ji nuvežė pas motiną Sta- tyrinėti. Troiau atsirado 
siulaitienę, kuri gyvena liudininku, kurie matė po- 
prie 89 Arnold St. licmaną Žukauską su Plun-

Plungienės vyras. Auta-Įgiene automobiliuie ties Žu- 
nas Plungis. naktimis dir«x>. kausku namu ginčiianties.

ur ranaasi įtaKin-jgu keinįu kišeniais jis lų Partija rėmė prezidento 
-- «rp- A™ei Jkos dienras- neturi jnieko bendro, žmo- Roosevelto kandidatūrą.i Ši noutrauka parodo, kaip Amerikos orlaivis nulei- 
z-K .- rn-es y,suTJ?,nės pradėjo juoktis, kad j Tai buvo pirmasis tos par- džia prasiūtu valtį nukritusiems lakūnams gelbėti, 
zipunniais biuleteniais. Iki Bimba veda debatus su sve-Įtijos pasirodymas. Kiekį Tai yra oficialė Amerikos armijos nuotrauka.
12 valandos naktį žmonių itimo ]aikraščio korespon-1 balsų ji gavo, žinių da nėra.1
SK%JJ,.’na alkSte — V“S dentu. Girdi, jis salėj., pa-i Brooklyno Petrw.
<>00,000. nrašvti kad “Keleivis” jo • ________________

oiausio

_ , . , , prašyti, kad “Keleivis’
Žmonės skaitė tuos buie-;raštą įdėtu 

tenius (kol rodyta) ir lau-į Ryšium su tuo vienoje 
kė lytinių laikraščių Pir-'kriaučių šapoje man teko 
masis Roosevelto įsnnkimą girdėt tokius debatus:
pranešė “Times. Antrasis _ “Keleivio” koresnon-Į
su tokiu pat pranešimu pa- dentas melagis — Bimba 
sirode reakcinis “Daily nejieško bumašku ten, kur 
News. Pirmasis buvo pasi- jų ngra

sūnų likimu. Dieną ir naktį Muštynių metu kiek nuken- 
jos laukia žinios nuo myli- tėjo buvęs “sklokininkas,” 
mų sūnų, bet... jau yra to- o dabar Bimbos Žalnierius 
kių, kurioms toji viltis už- Bendoravičius. taipgi Za- 

_ . . geso, nes jų sūnūs žuvo. leckas. Tai dėl jų ‘draugas’
į Brocktoną nusinešė repub- fr Broektone yra lenką- Merkis savo ašaras lie<a —

BROCKTON, MASS.

Iikonai; lietuviai rėmė 
Rooseveltą

sakęs už Rooseveltą, antra
sis — už Dewey.

Republikonų kandidatas
—0 ką tu žinai, kad jis 

nejieško — atkerta kitas.
—Savo bumašku aš nie-

Lapkričio 7 d. buvo poli
tikierių rugiapiutės diena. 
Ir demokratai ir repubiiko- 
nai čia dirbo išsijuosę, bet 
rinkimus čia laimėjo repu

mi drabužiai dėl nukentė- rašo ir rašo Bimbos “Lais- 
jusių Lietuvos žmonių. vėje.” Jis. beje, žada eit į

—A. V. miesto rotušę ir jieškot 
---------------- ! “gražių rekordų” apie Pus-

_ ___ ______ _ . chall. Ka ten ras ir ka na-
PHILAOELPHIA, PA. skelbs, reikia palaukti.

Dewey savo pareiškimą da-;kada nelaikau kelnių kiše- rinkimus čia laimėjo repu- “Laisvės” pe:keliai vis ne- Keisti tie musų komunis- 
vė tik apie trečią valandą niuje, nes joms geresnė vie-! blikonai. Ryšium su tuo gali užmiršt savo provoka- tai. Jie elgiasi kaip anas 
ryte. Visą laika iis išbuvo Įa ’kamzolės kišeniuje.. ' vienas juokdarys pasakė, cijos vaisių čigonas, kuris svetimu ark-
republikonų raštinėje, ku
ri radosi Roosevelto (Theo- 
dore Roosevelt) viešbuty.

—Bet aš savo bumaškas kad republikonai “nujojo liu joja ir neva bando su-
laikau kelnių kišeniuje — 
sako antrasis.

Brocktoną.” Rugsėjo 26 d. Lietuvių gaut vagį. Jie išprovokavo
Republikonų tikietas čia Muzikalinėje Salėje įvvko muštynes ir dabar jieško

Dewey pareiškimas buvo _ Jes, bet tu savo kelnių gavo virš 700 balsų dau- “istorinis susirinkimas,” ku- nebūtų kaltininkų.
toks: Rooseveltas laimėjo niekiams neaukavai   ink giau, negu demokratu tikie-iri musų komunistai ir šian- „ ,
rinkimus, tegul jam Dievas tajD a? tas. Republikonai gavo 15,- dien neužmiršta. Komunis- ,.^eik,a Pasakyt» daugiau,
padeda. —Ne "da neaukavau bet 168 balsus; demokratai — tų “Laisvėje” tilpo visa ei- Muštynes komunistai įspro-

bo už Roosevelta. se jajko jr kuriu žmonelės! negu 1940 metais. šę “geriausius demokratu.-
Jau žnote, kad Roo«evel-;į tuos kišenius nelenda... • Didžiuma lietuvių stojo komunistus.

tas nusinešė ir Ne\v Yorko; 
valstiją, kurio 
riau ja Dewey.

naudai. Nors jie ir sako,
_________ _____ ________ —Tai tu manai, kad visit už Roosevelto kandidatu- Muštynės yra negeras da- /upinas1 Lietuvosizrafr.
valstiją, kurioje gubernato- vra tokie apsileidėliai, kaip rą. Patyrę apie balsavimų lykąs, tą visi zmo ii nėra (iraouz^js jie
riauja Dewey. ir tu? - spiriasi pirmasis, pasėkas Broektone, repub- rekialo jas teisinti Bet čia tik komisaram* ir per

Iikonai džiaugėsi ir sake, dalykas buvo kitoks. Mus- v. 7. rusų . orga.n .aciją 
kad Roosevelto šalininkai tynęs išprovokavo patys ko- siunaa stačiai į Rusiją. Ka- 
savo balsus numetę į balą. munistai. Jie šmeižė ir šmei ”a “.^tuviai pradėjo organi- 
Bet neilgai jie džiaugėsi.; žia sau nepatinkamus žmo- zuotis šelpimui Lietuvos 

>u.«uv .. Visoje Massachusetts vals- nes; jie kėlė ii kelia truks-
Komitetas. Lapkričio 5 die- -Nebliuznvk. ».« juk ko-Įtijoje demokratai gavo dau- mą - ką tuomd.su jais da- 
ną Areiskimo parapijos sa- mumstas ir žinai, kad ko-Į gJau balsų ir, tuo budu, m u- ryti. 
lėj komitetas suruošė gra- munizmo naudai Bimba vi- balsai “kauntino,” Vn

spiriasi
—Gyvename kapitalo ga- 

Gražus lietuvių komiteto dynėje ir tų bumašku nie- 
koncertas kada nėra perdaug, kad jas

Brooklyne - New Yorke užmiršti kišoninie, kito a- 
veikia War Fundo Lietuvių piekai ir natiekai.

žų koncertą. Tai buvo va-'sur jieško bumas!:'; pa
jaus užbaigimo koncertas, kalbose, piknikuose ir ki- 

Koncerto programa buvo tuose pažmonyse.
tikrai meniška, žmonių nuo
taika labai gera.

Žmonės pradėjo juoktis, 
iri Bimbos parapijonas pik- 

---- -— tai urzgė.
Komunistu “kiškio pyragas” ---------

Dewey’ui Renka drabužius Lietuvos
Tik ką užsibaigusios rin- nukent* iusiems žmonėms

kimu kampanijos metu re- Brooklvne ir aoylinkėse 
publikonai kad kiek būt pa-1 dabar yra renkami drabu- 
trukę berėkdami, kad rem- žiai bei avalinė dė! Lietu- 
dami Roosevelto kandida- vos nukentėjusių žmonių. 
-----------------------------------  Yra tokių, kurie aukoja vi-

kime ,kur buvo išprovokuo
tos muštynės, jie šukavo, 
kad mes esam “smetonlai- 
žiai” ir šelpsime tik smeto- 
nininkus.

Tas riksmas komunistam

o re- Kalbamam susirinkime 
publikonų balsai buvo nu- teko spręst anie du komu- 
mesti į balą. nstėlius šmeižikus. Jie bu-

--------  vo gavę pakvietimą ateit į
Iš vietos lietuvių veikimo susirinkimą ir !fc*siaiškinti.

Vietos lietuvių veikimu Bet vietoj pasiaiškinimo jie nepadės. Philadelphijos lie- 
daug girtis negalima. Jau ir vėl ėmė plusta sau nepa- tuviai žino, su kuo jie turi 
ne tie laikai, kaip būdavo tinkamus žmoneą Daugiau- reikalų ir neleis save ap- 
pirm 20 ar 30 metų. Tuo- šia tų plūdimų teko vietos gauti.
met būdavo daug susirinki- biznieriui Paschfellui. Bu
mų, daug veikimo, bet tuo- dingą ir tai. kad tame sūsi- 
met ir mes buvome jauni, rinkime pirmą ‘ -ignalą” da- 
Nei pusės jau neliko tų, ku- vė komunistų c^pdavatkė

Philadelphietis.

RAYMOND, WASH

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

rie pirmiau čia veikdavo. Smithienė, Įtarinėdama 
Vieni jų mirė, antri išsikėlė užgauliodama FaSchaJlą. 

sai gerus drabužius ir ava- j i kitus miestus. Komunistam? pavvko
Beje, musų kaimynai provokuoti muštines.

ja?

1! Lietuvis užsimušė

linę.
Ryšium su tuo komunis

tai varo šlykščią melo kam-
Šis rankvedis anglų kai- paniją. Jie sako. kad musų 

bai pramokti yra sutaisytas renkami drabužiai nepa- 
taip aiškiai ir praktiškai, sieksią. Lietuvos žmonių, 
kad kiekvienas gali lengvai Girdi fašistai viską atiduo- 
išmokti angliškai. Čia yra sją tiems smetor.imr.kams, 
sutvarkyti pasikalbėjimai kurie surinktus drabužius 
jieškant darbo, nuėjųskrau- pardUOsią “žydeliams.” 
tuvėn ko nusipirkti, pas Yra lengvatikių, kuriuos 
barzdaskutį, pas daktarą toji propaganda paveikia, 
arba traukimu važiuojant. Bet kada jiems išaiškini ko- 
Su fonetiškų ištarimu ir munistų tikslus, žmonės 
trumpa gramatika.. Antra tam melui netiki ir gausiai 
pagennta ir padidinta lai- aukoja
da. Gaunama “Keleivio” Beje^ New Yorke yra pa- 
administracijoje. Kaina tik jmta vieta, kur bus laikomi 
^5 centai. . drabužiai. Vieta esanti ge-

Rugsėjo mėnesį čia užsi-
monteliečiai nesenai turėjo jiems nepavvkc jas ]aiJry>j. musė prie darbo Kazimieras 
pažmonį. Sandariečiai iš- — -------------------------------Baranauskas, 60 metų am-pazmonj 
mokėjo namą ir ta proga 
buvo sudeginti morgičiai. 
Iškilmėje dalyvavo gražus 
būrelis lietuviu.

Daug jaunuolių karo 
frontuose

Brocktoniečių veikimui 
kliudo ir kita aplinkybė. 
Daugelis vietos lietuvių ar
mijoje turi sūnūs. Vieni jų 
da randasi Amerikoje, bet 
kiti senai išvežti už jurių- 
marių — į Pacifiko salas 
ar Europą.

Ypač motinos rūpinasi

bet

WORCESTER. MASS

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MA LOVĮ iR ŠILTA

Visokiu Gėrimu, Alau*.
gardžiai pagamintų Val-

ir Užkandžių.
čia gaanar-ą ir '‘KELEIVIS” 

pavieniam nnmpras ■

90 MILLBURY STREET 
W»»eCE-TFR. MaSS

žiaus lietuvis. Kraudamas 
lentas į vagoną jis nukrito 
žemėn ir prisitrenkęs tuoj 
mirė. Lietuvoje velionis bu
vo kilęs nuo Raguvos. Bu
vo nevedęs, nepaliko nei 
giminių, nei turto.

Mykolas Mažeika.

Žukauskas buvo įtartas ir 
padaliau suimtas. Jis tuo} 

ir pasitiko poliemaną žu-, prisipažino buvęs ta naktį 
kauska. Kur jiedu važinėjo su Plungiene ar.tnmobiliu- 
ir ką darė, tikrai niekas ne- je, ir prisipažino, kad jie- 
žino, gana to. kad Plungie- du susipykę, net susimušę, 
nė atvežė Žukauską namo. į bet jis jos neužmušęs, ii nu- 
Bet jiedu buvo jau susipy- važiavusi savo keliais. Bet 
kę — tiek susipykę, kad nuvargintas kamantinėji- 
Žukauskas inėjo į savo bu- mais, Žukauskas pagaliau 
tą, pasiėmė du revolverius prisipažino prie visko, 
ir sugryžęs atgal prie auto- Jo žmona irgi prisipažino 
mobilio šovė i Plungienę. šluosčiusi kraują nuo Plun-

Knika nataikė Plunjrif-iei ^enė6 kakl°’ bet VėHaU . Kulka pataikė Plungie.iei kietaj ilpai mie.
į kaklą. Išgirdusį faudyr.ą, jusi d » j niek ne.
išbėgo 1 gatvę Žukausko ži J ti Nežl ®anti nei kada 
žmona ir įsivedė Plungienę • «į stuba apšluostvt kraują jos vyras SUg,yZO, nors ji L , kartu gu juo buvo.
kas. Jis pasisiūlė nuvešiąs . S?ta
sužeistą Plungienę ligoni- į ]ajĮe^ uždraustos meiles, 
nėn. bet ji užsispyrė, kad ^ciau gan dūt. Kai naug 
jis nuvežtų ją pas motiną. Pn* bus Pasidėjęs ir al-

Išvažiavo visi trys: žu-• k°holw, nes sunku isivaiz- 
kauskas su Plungiene atsi- duoti,_ kaip blaiviu protu 
sėdo automobiliaus priešą- zmonee galėtų tai atlikti, 
ky, o Žukausko žmona —
užpakaly. WATERBURY, CONN.

Sakoma, kad jiems beva- --------
žiuojant, Plungiene prade- Edvardo Kriščiūno lavonas 
jus šėlti: pradėjus koliot ir atrastas ežere
keikti Žukauską, mėginus ---------
išdegint jam akis degančiu Smitho ežere (Smith’s 
cigaretu, pradėjus spiaudyt: pond), ties YMCA vasama- 
jam į veidą, o pagaliau miu. buvo pastebėtas žmo- 
draskyti akis ir mušti. gaus lavonas Ištraukus ii

Žukauskas buvęs dar po- nustatyta, kad tai Ed’-ar- 
licmano uniformoj. Jis tiek das Kriščiūnas, 67 metų 
įniršęs, kad išsitraukęs re- amžiaus lietuvis, kuris bu- 
volverį ir suvaręs į Plungie- vo prapuolęs nuo spalių 21 
nę visus šuvius. Paskui iš- d. ir per dvi savaites jieško- 
sitraukes antrą revolverį ir mas. Jį pastebėjo vandeny 
tą ištuštinęs į jos kūną. meškeriotojai. Jis buvo nu-

Plungienė sudribo. skendęs apie 25 pėdas nuo
Tai buvę ties vadinamais kranto, 7 pėdų gilumoj. 

Bradley avenue “dumpais.” Kaip jis prigėrė, niekas ne- 
Žukauskas tuomet apsisuko žino.
ir nuvažiavo į Highland Angliškai Kriščiūnas va- 
Ave., o iš čia į Middlebury dindavosi Christian. Pasku- 
Rd. Privažiavęs tuščią vie- tiniais laikais jis dirbo pas 
tą, Žukauskas sustojo, iš- Kaži Jurkūną ant farmos 
traukė iš automobiliaus kaip karpenteris.
Plungienės kruviną lavoną Jo kūnas palaidotas ne- 
ir nunešęs jį į kilimus Įme- prigulmingose kapinėse. Li
te į duobę. ko nubudusi žmona Ona,

Tuomet jis parsivežė na- po tėvais Matulaitytė, ir 
mo savo žmoną, o pat? nu- penki sūnus.
vežė Plungio automobilį į šitą žinią “Keleiviui” pri- 
tuščią lotą, kur jis pirma siuntė K. Asevičia.
stovėjo ir paliko jį tenai. ------------------
Plungis tuo tarpu buvo dar- Newark, N. J.—Čia įsiku- 
be. kūrė Bendro Amerikos Lie-

Tai buvo seredos nakti. tuvių Fondo skyrius, prie 
Palikęs automobilį, polic- kurio susidarė komisija ir 

manas Žukauskas sugryžo drabužiams rinkti.
namo ir atsigulė lovon. Bet ____ ___________ _  —
anksti ketvergo rytą jis at

Tą nelaimingą nakti Plur. 
gienė nuėmė io automobili

sikėlė, apsivilko darbinėm 
drapanom, pasiėmė kastu
vą. kirvį, nuėjo pas motiną, 
pasiėmė jos automobilį ir

Geriausia Kalėdų Dovana
Iąinksmu, gražių dainelių 

knygelė
“Svirplys”

Bridgeport, Conn.—Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rius sušaukė platesnį susi
rinkimą ir sudarė komite
tą drabužiams rinkti. San

dėlis drabužiams bus po 
į bažnyčia.

nuvažiavo į krumus, kur 12 lapų, telpa 20 dainelių. Yra 
naktį buvo numetę.> Plun- ir gaidos. Visur tinkamos dai- 
irienės lavoną. Rvtas buvo nuoti ir šiaip pasiskaityti čia 
labai ūkanotas. Žukauskas rasit ir "Mudu du Broliukai” 
įsidėjo lavoną į automobilį Tegul SVIRPLYS palinksmina 
ir nuvežė nrie apleisto ge- jonų namelio*!
ležinkelio bėgių, nuošalion Kaina $2. Su užsakymu siųs- 
viet.on. i«kasė tenai duobę. kit ir pinigus šiuo adresu: 
nuėmė nuo moteriškės la- J. STEPONAITIS,
vono drapanas ir užkasė vi-Į 61 Thomas Park.
sai nuogą. Jos drapanas pa-: So. Boston 27. Mass.
slėpė kitur. Prieš užkanda-Į Agentai gauna nuošimti.

t

tuomd.su


Ketvirta* Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON.

^asikalhčjimas 
Maikio su Tčvu

—Vot. Maike, aš ir vėl kią žinią savo

Kodėl Komunistai Stojo 
Už Rooseveltą?ą

Daugelis žmonių šiandien r dos republik* nai. Ir vis dėl- 
stebisi. kad Amerikos ko- i .o, juo daugiau republiko- 
munistai rėmė Roosevelto nai rėkė, tuo daugiau ko-
kandidatūrą. Juk da neuž
miršti tie laikai, kada Brow 
deris ir jo kraudė niekino 
Rocseveltą ir bėgo pikie- 
tuoti Baltuosius Rumus.

munistai ėjo i kraštutinybes. 
Rooseveltą jie vadino “mu
sų prezidentu” ir prisimyg
dami tikrino, kad jeigu A- 

i merikos žmonės nebalsuos
Amerikoje nieks rimtaiRooseveltą, tai jie įžeis

‘musų didi j i kaimyną” — 
Rusiją. Net ir tada. kai 
Rooseveltas pasakė, kad ko
munistų talku jam nereika
linga — net ir tada komu
nistai už jį agitavo ir viso-

netiki, kad komunistai pa
sidarė nuoširdus demokra- 

j tai. Tuo monu gali tikėti 
' vien speniukinio tipo libe
ralai iš Fieldo dienraščių 
“PV” ir “Qnn ”

6 visgi, kodėl tie sveti- ’-dąuaų niekt prikalbėjo, 
i mos valstvbės agentai pa- Kame čia dalykas, 
į sidarė tokie geri Roosevel- ,.,Yrą žmonių, kurie šiuo 

tui? Ji’k Rooseveltas nėra klausimu tun labai įntn- 
kitoks. Jis lygtai toks pat Jm°janeią nuomonę. Jie sa- 
dabar. koks buvo 1932 ir ij°',.ka<? diktatoriui
1940 metais! Bet tada jis Stalinui buvo svarbu pa
buvo labai negeras komu- .repub.ikonų partiją, 
nistams: tada komunistai jos kandidatas Detvey
buvo apšaukę jį “Wall gat- aimetų rinkimus

, ri_- - Y ?____ Jums irai Dus tas k

No. 46. Lapkričio 15, 1944

LA1VO KOVA SU URAGANU

Coast Guard laivas kovoja su uraganų Kubos pakrašty. Jurininkai įsikabi
nę už geležinių turėklių laikosi visom jėgom, kad audra jų nenuneštų.

vės bankininku agentu” ir Jums gal dus tas keista:
“imperialistinio kiro kurs- Rugelis gal pasakys, kad 
tvtoiu ” tai y1”3 eilinis šmeižtas.

H ' Yra daug žmonių, kurie Kas dabar gali žinoti. Bet 
mano. kad komunistams ki- neužmirškite, kad Stalino 
tos išeities nebuvo. 1941 el^7s Europoje pas dau- 
metu birželio 22 dieną jie £elį žmonių kelia labai i nu
turėjo verstis ragožiumi, tų abejojimų ir baimes. Juk 
nes Hitleris sulaužė “iškil- a}s£?’ka(? sumusus nacių 

- y • , su~ m ingus pasižadėjimus,” olaetiją ir ją nuginklavus, 
atėjau pas tave pasikalbėt, stato. Ir tu nesakai, kad tai juotus <avo partneriui Sta- KusiJai negres jokie pavo
gs jau tą matau. tėve. negražu. linui; jis užpuolė Rusiją. E.ur°Pa bus išvargusi;
—Na, tai galim ir pra- —Teve, karas yra vienas . .. .n norės taikos. O vis dėlto tokių siekimų n turėjo,

dėt. Pasakyk man, kodėl dalvkas, o muštynės saliu- Nuo to laiko Rusija pasi- Rusijos diktatorius reika- nors šito tikrai pasakyti ne- 
tu neini į vaiską? Juk visi ne visai kitas. * darė musų talkininkė ir nuo lauja “strateginiu sienų.” galima. Savo bendradarbių --------------
fcoisai jau išėjo. i —Šiur, Maike, kad kitas. t0 lai.k° komunistai remia Jis nori gaut Pabalcio vals- Js da negalabija ir jie ne- i Pranas Stankūnas dainuos bostoniečiai negauna mė-

—O aš paklausiu, kodėl Bet aš jau verčiau nriimsiu Amerikos karo pastangas, tybes, nori atplėšt dalį Len- rėkia, kaip rėkė Trockis ir į * operoj sos, į musų apylinkės rinką
tėvas neini? Juk visi gene- muštynes, negu vainą. Per kurioms pirma jie buvo kijos ir duoti jai kvislingų kiti, kėlę aikštėn Stalino Lapkričio 19 d. Providen- privažiavo begalės farme-

Kas Mums Rašoma

rolai dabar karo frontuose, vainą žūsta milionai žmo- prieangi. vyriausybę. Be to, jis nori diktatūros režimo uzkuu
—Maike, aš savo vajau- nių, o per muštynes daug Tame yra daug tiesos, bet turėt įtakos sferų Balkanuo- sius. •

ną pavvdnasti jau atlikau, svieto neišgalabvsi. tik nu- toli gražu ne visa tiesa, se, o pastaruoju laiku ėmė Amerika tačiau komunis-
—Kada? ‘ ' - • - x ~ ’------- ---------------- > — _ . . . ............
—Pereitos subatos

cė’o mieste, Nevv England rių ir mėsos nebuvo kur dė- 
School of Design Auditori- ti. Pirkliai pasirinko vien 
joj, bus statoma opera “Lu- tą, ko jiems būtinai reikė-

rą.
—Tur būt girtas 
—Jes, Maike

.gėrėm, ale ir vainą turė
jom.

—Nekalbėk niekų, tėve.
—Dalibuk. Maike. galiu 

pasibažyt, kad buvo f aitas.
Jeigu nevieriji, tai eikim į są. tai zlastis 
Džiovo saliuną. o jo bar- ir padai 
tenderis viską pasviečys.

ke. ba bartenderis išsitrau- priešintis negalėjo. Jie ži- no, kad pa karo Europoje i \ėl įsigalėtų anarchija. Jei -Jisai dainuos Raimondo ro- kainos vra juokingai mažos
kė paipa iš po baro ir su- noio, kad be Amerikos pa- jam neliks konkurentų.' Stalinas ir norėjo izoliuoti lėj. —po kelis centus už svarą!
riko: “Šarap, ju boms. ba galbos Rusija bus sumuš- bet... kaip bus’su Roosevel-. Ameriką, tai jam nepavyko. Yra žinių, kad ant ryto- O jūsų politikieriai nuolat
visi gausit po guzą!” Sako, ta. Taigi, Rusijos gyvybi- to vadovaujama Amerika? • St. Strazdas, jaus ta pati opera bus sta- giriasi, kad maisto rinka tu-
verčiau išsigerkit po šnap- njai interesai reikalavo ------------— tomą Amerikos karo be- rinti lubas ir farmeriai ge-

Tai yra meias, farmeriai 
ir šiandien skursta. Kas dė-

—Į sa Hunus aš nevaikš
čioju. Tėvas gali ir pats pa
sakyti. kas atsitiko.

—Buvo tain, Maike. Keli 
žemaičiai nuėjo su kupiškė
nais išsigert ir sustoję prie 
baro pradėjo diskuciias, 
katrie yra geresni vajokai, 
katrie bagotesni ir katrie 
slaunesni vvrai — Kupiškio 
kalakutai, ar Telšių žemai-

kupiškėnas užfundijo. pa£ M y^a paakius, tad ta !iota; P? A «a' _ —
kui aš, ant galo pasibučia- Amerikos pagalbos Jungti- 'akt±, 22?

, , padengti.
. p . - . .P?_.KP- Ta proga dainininkas Fr. "

vom ir atsisveikinom 1 aip nės Tautos nebūtų galėju- Pat,aub-,Ergo. rusų simties metą jubileius pasi- Stankūnas žada atvykti i lai to kaltas. Patys ga.it.
geriausi frentai. Tai vot, sios karą laimėti. 6 ką pa- r*Z1™? su tuo faktu c Bostoną ir čia pas draugus - pelno sistema!
Maike, valuk to aš ir sa- sako Maskva, tas yra šven- tuie^ skaitytis. . bpalių 22 d.. 404 Bathurst paviešėti. • Rep. Va<,al°-V-1?; ka(Į . VeR1
kau. kad muštynės tarp ta ne tik Browderiui, bet ir Kitaip butų. jei Amerika St. svetainei įvyko SLA Loo --------- perdaug uždirba, o kitiems
frentu vra daug geresnis jo visai “pakalenijai.” bai- izoliuotus!, kaip po perei- kuopos dešimtmečio Miestas neturi mėsos, o far- lieka vien trupiniai.

r rencntowno r arrncnt.

Išleistos Veteranu Pasko
loms taisyklės

Veteranų Reikalų Admi- 
taisyk- 

karo 
eika- 
tra- 

tokios
paskolos bus atmokėtos.

ne

tai kodėl buvo svarbu, būtinumą priklausyt; pne ?os Farmeris skaito ir ste- nistracija paskelbė* taisyt
1 laimėtų republikonus SLĄ kiekvienai lietuvių sei- įj?j fjėl tokių žinių. les, kuriomis einant kar
vev. Bet atvirai to s?kv- *?au neziunnt kad n unn- Farmeriai nežino ką su veteranai galės gauti reiki 

i;tiems kipk silpninu Ištikus . . . - . , . , • • ,

_ . , . lių į džėlą nesodina. Ar gelyje atvejų komunistai Štai
čiai. \ ienas kalakutas davė Įy įinai, kodėl taip vra? pralenkia net kapitalistus, kad
kumščiai barą ir sako: “Aš | —Taip vra dėl to* tėve. Pavyzdžiui. jie pradėję Dew . . .. _ , „„„v.
jums padūmuosiu kūrike-,kad nėra tokjos policijos, smerkti streikus, dėi kurių ti Stalinas negalėjo. Todėl iem?s kiek sutaupų. Ištikus mėga daryti o mjesteiė- lingu paskolų. Administr
nu dainušką, tai tada žino- krri gaiėtu karalius suval-, pati musų vyriausybė ne- buvę užšnubuoti Amerikos ligai šeimoje, sutaupos grei- p?i • jješko jr nPSUrandaT cija garantuos, kad toki
<nt, i-p*’-'! slaunesni. Na. .m; dryso kaltint darbininkus, komunistai su Brovvdcnu.131 1?s,s^”lia Ir seimai pa- Kas dėl to kaltas9 paskolos bus atmoki

kad Taip buvo ir su Montgome- priešakyje. Jiems lienti a- galba reikalinga. ^usu *anvĮįnkėje veikia Bet garantija duodama
ry Ward kompanijos darbi- gituoti už Rooseveltą ir Toliau seke dainos, dek- farrac,-įu kooperatyvas, ži- didesnei sumai, kaip $2,

ir pradėjo: 
ViM žiną Kauni— 

vra šlaunį:
O žemaičiai su margom 

’ Minta silkių vuodegom.
Kai jis užbaigė savo ka- 

runka. tai aš užtraukiau 
žemaičių himną:
žiną Kauni, Pašaluoti.
Kad žemaitia „yr baguoti:
Kupiškėną ubaga—
Išdaužyti jun langa.

Bet mano daina iam ne- 
'’ri’ o i- jis tuoj šoko prie
"''s I'eluoii, sako; lan- 

f k nas žemaičius išdau-i 
žyti. o kupiškėnai turi du- 
beltavus langus susidėję.
Žodis po žodžio, Maike, ir iki lapkričio 2 d. Ameri 
mudu beveik susipykom.; k a neteko imi 487,692 ka- 
Jis spiovė sau į kumščią ir
sako man: “Į katrą kampą 
nori nuvirsti?” Aš išsitrau
kiau šoMę ir sakau jam:

-Oa’i bt t, Maike,
Uivo teisybė.

ninku streiku Chicagoje. Ta tuo sumetimu, kad Ameri- lamacijos ir kalbos. Kalb*- ^as ‘ kaipAuctv n Mm’- Paskolint? pinigą? galės hut 
vnviPTiini ARFAT,IO kpmpamja turi savo įmonių kos žmonės, jei ir neligas- toju buvo svetys iš J. V. ket Ana savaite, kada Bos- sunaudoti tik namų įsigiji- 

ancoiuv- visuose didesniuose miss- tų. tai bent pasipiktintu ir SLA Piki. Tarybos, vice- l rkr išči-i r-riė k id nui
TA 1CC.OOO ŽMONIŲ : tuose. Dalį tos kompanijos balsuotų už republikonus. pirm. P. Dargis. kuris tik- '

I , tocKuoima gryzo vie-, kontroliuoja Ro- McCormickų. Patersonų, rai įdomiai ir logiškai kal
nas švedų laikraštininkas, munistuojanti Pacifiko ju- Hearstų ir Kitų spaudžiama bėjo. Savo kalboj jis api- 
brns sako, kad nuo to lai-į nninkų unija su Harry Devvey vyriausybė Ameriką budino svarbiausius SLA 
ko, kai vokiečių armijos ge- Bridges priešakyje. Ir ka la da kartą butų izoliavusi ir reikalus ir prie pabaigos 
rcro.ai ban<iė nuverst Hit- ęiiicagos unijistai sustre4- Stalino naudai! palietė ir musų tėvynės Lie-
lenc iezimą, Vokietijoj su- kavo, tai Bridges unijai pri- Kaip matote, ši nuomonė tuvos vargus, šio karo at- 

klausantieji unijistai. tos neišrodo taip keista, ir joje neštus musų sesėms ir bro- 
pat Montgomerv Ward kom nėra šmeižto. Francuzijos ir liams. Kalbėtojas taipgi a- 
panijos darbininkai, turėjo Ispanijos “liaudies frondai” pibudino abiejų Lietuvos o- 
streiklaužiauti! Tokia buvo juk yra davę labai gražų kupantų padarytas ir daro- 
komunisto Bridges valia ir pamokinimą. Jsnani os lo- mas skriaudas. Publika, 
galia. ialistus juk padėjo smaugti kurios buvo pilna svetainė.

Dėl tokio komunistų vo- ir Maskva ir jos pakalikai entuziastiškai plojo. Bet at- 
lumo kartą juos turėjo su- Ispanijoje. Francuzijos ko- sirado keli komunistai, ku- 
drausti CIO unijų vadas munistai taip pat ėjo tar- riems nepatiko kalbėtojo 
Murray. Bijodami gaut py- nauti Hitleriui. Pagaliau, pasakytas tiesos žodis, to- 
los, komunistai kiek nori- ir Vokietijoje komunistai dėl eidami iš svetainės jie 
mo, bet nieks šiandien ne- tarnavo reakcijai, skelbda- murmėjo, kad “tai buvo 
gali sakyti, kad komunistai mi kvailą obalsį: “po Hit- pronaciška propaganda.” 
atsižadėjo karo pastangas lerio—mes.” Torontieciai remia Bendrą
remti. Komunizmas tarpsta skur Amerikos Lietuvių Fondą

Vis dėl to komunistu ei- du ir maišatimi, kol ta pati Lapkričio 4 d. 404 Ba;- 
gesvs pereitoj rinkimų kam- maišatis neatneša tokių ti- hurst St. buvo suruošta vė- 
panijoj buvo ir žioplas ir pų. kaip Mussolir.is ir Hit- darų vakarienė su šokiais, 
labai įtartinas. Jie negalė- leris. Bet po šio karo fašis- Šokiams griežė lietu*ių 
jo nežinoti, kad milžiniška tinei reakcijai nebus dirvos, muzika, kuri tor.,n’ įecn ; 
dauguma šios šalies žmonių ar bus labai nedaug, todėl ra labai mėgiama. pa
yra labai prastos nuomonės viešpatautų komun’stinė re- renH..iW pelną4 yra skiria-

imta taip j 00.000 ir 125,- 
000 fmonių. Vien tik Ber- 

■ ne areštuota 25,000 žmo- 
ri

AMERIKA NETEKO 487,692 KAREIVIŲ

rcivių. Avjr-i a neteko: 80,- 

666 užmuštų. 229.212 su
žeistų. 53.622 be žinios din
gusiu ir 53 621 belaisvio. 

‘Ar tu bud msri’iuu’n dėl T aįVyna? n-teko: 28,231 už
tircrtięs?”

—Ar tai taip gražu, tė
ve?

—Na o kas čia rn- 
ža”S, Mnike? T”V d a

muštų. 28,441 sužeisto, 9,- 
”37 be žinios dingusių ir 
1.480 kai o belaisvių.

Federal Housing Autho- 
va nos čėsai. Žiūrėk, kaip r.'ty direktoriaus Wiley ap~ 
Stahnas giriasi, kada jo skaičiavimu. Naujoj Angli- 
r-s’^’rms pasiseka kokiam joj po karo reikės pastaty- 
vokieriui koją išmušt! Bim- ti 800,000 nauju gyvenamu 
ba net didelėm lilarom lo- namu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1935 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvu<»- 
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. Laikos sutartis so bol. 
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga. bM 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visa Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaino......................................... ........... $1.00

apie komunistus. Jie taip akcija, 
pat galėjo žinoti, kad jų Taigi, labai galima- 
nnrnma Rooseveltui išnau- tas. kad Rnsij .- uit i

.<iaS i Amer. Liet.
t •

L •

KELEIVIS
So. įlos ton. M»ss.
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Sietlu Separatistai
Kada susisiekia dvi kraštutinybes

Sicilijoj per kurį laiką Kas ir kodėl taip kalba? 
reiškėsi stiprus judėjimas Kalba Sicilijos biednuo- 
už atsiskyrimą nuo Italijos menė ir Sicilijos “latifun- 
ir sudarymą nepriklauso- distai” — stambieji žemval- 
mcs valstybės. Tas judėji- džiai. dvarininkai! Priedais 
mas prasidėjo su pirmąją to, da kalba ir paskubusieji 
alijantų invazijos diena. Si- “juodrankiai.’’ Mafia orga- 
cilijos gyventojai pasitiko nizacijos nariai!

TZri Taigi išrodo, kad už Sici
ku kditicS faunos mertttd lijos ^priklausomybę kal
ife ir seneliai nešė gėle? ir ba didžiuma jos gyventoju.
™nteoja'ms kOJ'! “V° "““s- ir kartu įtati-

Amerikos spaudoje tuo- n pirmiausia, sicilija 
met buvo pilna žinių apie tingiausias italu
dideli italų entuziazmą ai.- £alst hės užkampis. Još 
jantams. Tik vėliau,, kada bil.,;nl.,)m< nf _ 'kumečiai 
alijantai pasiekė pačią IU- ir darbjninkai _ devvniu 
liją. tų žinių jau nematėm-. vargu . kryželių take!ius‘ mi;

Dabai- paaiški, kad Sici- na. Smulkusis ūkininkas ir 
lijos gyventojai sveikino a- kampininkas - grintelninkas 
lijantus ir tikėjosi jų pagal- savo duoną pelnosi dirbda- 
bos. Pirmiausia sicilai ban- mas pono dvare. Dirba jis 
dė pasigerint anglams. Bet nuo anksto ryto iki vėliaus 
anglai tuoj suprato, ką tai vakaro ir gauna bado algą!

KELEIVIS, SO. BOSTON.

MIRTIS AACHENO GATVĖSE

ill.—x
Aacheno miestas šiandien jau amerikonų rankose. 
Vaizdely matosi Amerikos kareivis su šautuvu, o 
gatvėje guli nebegyvas vokietys. Kaip matyt iš fo
tografijos, jis turi gerus batus ir gerai apsirengęs.

pat budu, kajp ir visi spuo-! 
gai. Jos yra niekas dau
giau, kaip odos užkrėtimas 
mikrobais. Oda yra skvlė-

$50,106,000,000 TAKSŲ 
PER METUS

KOL SAULUTĖ 
PATEKĖS...

Wash inr tone. kalbama, 
ad su 1915 metų lieposAVashingtcnas praneša, 

ta. Per tas skylutes dažnai 1 ad per pareitus apyvartos 
įsitrina mikrobų — ir tuoj metus, k v.ne» pasibaigė lie- •*?,;? IfVSVL V neusybė pa- 
atsiranda šunvotė. Arba be- pos 1 diena. Jungtinių Vai- n: .vazojo Pbtno ror-
sikasydamas
kia
krobas —

apsisaugoti, tai dažnai mau
dytis, nenešioti prakaituo

to laiko, kai buvo uždėtos 
lubos algoms, pragyveni
mas pa: rango visu ketvirta-, .. - - . - - AMERIKA PASTATĖ

tų marškinių ir nekasyti o- , g KARO LĖKTUVŲ’daku
dos purvinais nagais. Bet _____ __1_  __
kai jau sykį šunvotė atsira- 1 reikalincaš darb.nixkas
do, tai reikia jos ko grei- Karo departamentas skel ,, .. ,A
ciausiai nusikratyti. Va’stų fcia, kad nuo 1940 metų lie- žiaus, kuris mėgsta ūkio įtarausi
nuo Šunvočių yra visokiu; n°S 1 d. iki fiu metų lUg- R/venimą, ne girtuoklis, gali gauti

7 i _ . o.v i T • ir i r2 tferą darbą. Lkis moderniškas, sučia paduosime tik tuos, ku- sėjo 30 d. Jungtinių Valst- visais miesto patogumais, su elekt-
riu galima namie pasiga- u dirbtuvėse pastatyta 145,- ,a. ir maudynėm. Geram dadūnin-
minti. j z/o0 karo lėktuv ų ----  i4,*)5o Rašykit greitai ir su pirmu laišku

1. Suplakt bonkoje sal- bombanešių ir 70.627 kovo raduokit apie .avė_piįnas žinias, 
daus sviesto ir pieno, su- lėktuvai. ■> •' * v...—

reiškia, ir. separatistų nerė
mė. Tuomet sicilai ėmė ge
rintis amerikiečiams, tikė
damiesi gauti jų pagalbos.

Tas pats su darbininku: už 
gaunamą algą jam sunku 
pragyventi. Tuo budu nno 
vaikystės iki žilos senatvės

Amerikos karo vadovybė sicilas kumetis ir darbinio 
sicilų simpatijas įvertino, 
bet dėl jų siekimo galvos 
nelaužė. Duota jiems su
prasti. kad tai ne karo va
dovybės reikalas. Jei bus! galabinta ----------------- -------- , . * . .„ . ... -.v. .
kas daryti, tegul tai daro ir sieros kasyklų savinin- dvarų. mafistai pasišovė į

namu, au. 
stoviu, 

gėrimų ma 
Norintieji su manim

iiutufundistus

pieno,
trint paprastos kreidos, su
maišyta su tuo sviestu ir dėt! 
tą mostį prie šunvotės. Rei
kia dažnai mainyt, kad vi
suomet butų drėgna.. Ta 
mostis greitai traukia ir Nuo dabar iki Kalėdų Ben-Hur — Istoriška apy- 
šunvotė greitai pratrūksta. “Keleivis” atiduoda nupi- saka, labai įdomus skaity- 
Niekuomet nespauskit šun- ginta kaina labai naudingas mas, didelio formato ir 
votės. kol ji nėra pritvin- knygas. Štai- ju surašąs: stambi knvga, gražiai ilius-
kus, nes iš to gali kilti rim-i ‘ . iruota. 472 puslapiai, kaina
tų komplikacijų. ! buvo $1.50, dabar tik 95c.

2. Keptas svogūnas irgi Metu- d,deht! fol ma- . „ . D
pagelbsti i to, ant dailios popieros, i- Ar Tiesa, Kad Komos

3. Galima taipgi dėti liustniota. piešia baisius ką- P?pi«™» fe*-
muilo su cukrum. Tas ilgi >° vaizdus Lietuvoje Kai- dinu’-Parase kun M. Va-

na buvo oOc., dabar 2oc. ladka, išleido Keleivis.
. . .. , • n * -• Didoka ir įdomi knyga. Kai-Tel.lu V.dovM .r Patarėja. b $1 25 daba,_50e.

AU Jurist“ara?ae; Setyroj^Tai yraAPSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino ar

R. I). i. Valencia, Pa.

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS
Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi veikalai

Washingtonas.
Sicilai laukė tos “laimiu

kus. Nesykį Italijos parla- Ir jiems teko apsirikti, tįstus. Jie tur būt mano, kad žiaus, pasiturinti, turiu du 
mente buvo iškeltas klausi- Anglija gal ir norėtų turėt “nepriklausomoje’ Sicilijo-i ^ėrim^

• /• O • J.,../.T,, ia zY/tvAmA zliavyn - •   • a.-;: , _eos dienos” kada iie ealės mas apie reformas Sicilijo- Siciliją, nes Viduržemio Ju- je turėtų geresnę dirvą. žai vartoju.
C -- - - J ° _ t - 1 1 11 s •! 1 II _ • •• ~ 1 1______1  A  VA J Z' zl SUSI Dazmt l, !

yerie v. a. dunsuu, ras k k Biblijos pasako
tu rankvedis susideda is jin^ yra atvaiįdu<!ti jUo- 
138 puslapių 11 aiškina, vi- kjngaįs paveikslais. Kaina 
šokiną įstatymus, kurtuos bu« dabar tik 50c

. kiekvienam naudinga žinot.
Štai tik keletas pavyzdžių; Kokius Dievus Žmonės

būti nepriklausomi nuo Ita-lje. bet tos kalbos tik kalbo- roję ji yra lyg baslys Ang- Viskas tačiau rodo. kad ^^Sak^S’u tTS’rSjS Kaip daryti kontraktus ir Garbino Senovėje?—Parašė 
lijos. Amerikiečiai gi kiau-mis ir liko. Kada atsirado lijos pašonėje. Bet Chur- Sicilijos separatistų judėji- laiškų. <47» cnturtic raštu tpUorafn ir Iksas. Tai labai idomus ir
sėsi ir stebėjosi, kodėl ita- Mussolinis ir jo fašistai. Si- chill juk pasirašė Atlanto mas turės žlugti. Sicilijos ?
las nepatenkintas italu —j cilijos gyventojai išskėsto- Čarterį, tai kaip dabar im- biednuomenei nėra kito ke--- —

sutartis raštu, telegrafu ir Iksas. Tai labai įdomus ir 
gyvu žodžiu; kaip kontrak- pamokinantis leidinys. Die-

_ _ ____ _____ ______ • -as • h 'tus bei sutartis panaikinti? vų ir tikybų istorija paduo-
siame atvejyje Sicilijos ita-i mis rankomis pasitiko nau- ti grynai italų gyvenamą lio, tik demokratijos kelias. jauna^en^ irimnešen7snteSka"p Kaip kurti bendroves? Kaip dama nuo saulės garbini-
la<? Italiios italu Juk abeii jaii režimą. Jie daug laukė, žemę ir sakyti: aš kovoju ypač darbo demokratijos 10 metų. Turi būt gražaus sudėjime užpatentuoti išradimą, kny- mo iki krikščionybės laikų.
vienos tautos nariai ir ture- visko tikėjosi, bet... už keturias laisvės, už visų kelias._ Sicilijos biednuome- '‘trumoVnXro.8 Aš^e’u SST >?ikų gą arba straipsnį? Kaip ap- Knyga turi 272 puslapius.. . . - o _= a-----------------a-------------------------- . A_a± v a a pUSiapjų pašvęsta

Ir Londonas pakratė MT1- 'v,v* o<*’v ,J“g otlP“ iiiu aukščio, gražiai atrodau, sreitonų ua«e main, is.au mu jų vien senovės lietuvių

MRS. S. DIKURAS,
3rd St., Wyoming, Pa,

tų gyventi kaip 
Bet taip nėra.

broliai.... į tautų suverenes teises
Mussolinis daug prižade

Calii <rnlp <siriliio«t <tena-i °* n^e^° neištęsėjo. Tik 11 t-onconas patu ate iau- resng įus fjarb0 demokrati-, piaukų.’~Tiiriu prapertę $6,000.00 ver' nepamėgdžiotų? Kaip da- dievams apibudinti. Čia yra
tralų gale, OlClllJOS SyP _lMa-fia iis Icipk snustplpin kas --- negalima to daryti. „„ZiniA Tt-iiiiAiA +HA don i’-®s ’r S200 pajamų j mėnesi. Dirbu ” ® , V • I .• -o zloiarriaia Iroini’Htistu judėjimas pasiekei^*”**” pačioje tuo uau-Į^Įy^ dirbtuvei ir gaunu į sa- romos notos bei vekseliai, apiasyta nauj^iau^^ kaip _30

tarptautinio skandalo laip- bet šios vadai buvo ^udn^s‘ Mafia taiptautinio skanciaio įaips- T ujl-,, l-;™.,:
r.i. Bonomi vyriausybės 11

;t šios vadai buvo gudrus. Mafia organizacijos šie- giau laimes ir Sicilijos dar- vaitę. Mano p’rapertč randasi Rich- Kaip gauti žemes nemoka- įvairių Lietuvos dievų, uie- 
mafistų eiles greitu laiku kimai neaiškus, bet ir ji re- bininkas bei kumetis. Vie-įmai? Kas daryti likus su-įvaičių ir šventųjų. Bet kny-

žmonės pradėjo išmetinėti 
aiijantams ir reikalauti “~:xaiš
kios politikos.” Kaio, ar a- 
lijantai remia Sicilijos se
paratistus? Jei taip — kas 
globos “nepriklausomą” Si
ciliją?

Washingtcne nieks ir ne
galvojo. kad Sicilija turėtų 
būt nepriklausoma valsty
bė. Net ir Londone, kurio 
santykiai su Roma niekad 
nebuvo geri, tik retas gale-

įgūžėjo avantiūristinių mia separatistus. Kokie be- nas italas gana vykusiai norėčiau kad su pirmu laišku pri- žeistu darbe arba gatve- ga n
šistų. Pastarieji darė vis- buvo motyvai Mafijos atsi- charakterizavo Sicilijos sę-:a?SmUerįinapan€^tkirtumob a karyje? Kaip paskelbti ban- Priešingai, ji parodo, kad

ne religinio popudžio.

ką. kad Mussolinio slaptoji radimui ir jos veiklai praei- paratistus. Jis pasakė: Sici- mą duosiu kiekvienai, 
policija mažiausiai pelnytų, tyje, šiandien ji yra grynai lijos separacija, tai skurdo john rorin
Ir Mafia išliko. Bet kartu teroristinė organizacija. Jei desperacija. G. D.
ten liko bedalio vargas ir ------------- ——--------------------------------------------------
latifundisto baimė. Tas var
gas ir baimė kažkaip juos 
suvienijo.

Sicilui kumečiui ir darbi-

Naudingi Patarimai ir Nurodymai
Kaip sutaupyt gazoliną žinti, kartais ne.
General Motors a itomo- Turint žmogui tokią bė-

dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno- 

terystę). Kaip daromi kent-‘vės lietuvių žinyčios pa
raktai (leases) tarp nuomi- veikslu. Kaina buvo $1.00, 

dabar tik 50c.

innv nnmvenv <ia> krotą savo noru? Kaip pa- 
406 washinKton Avenoe, statyti bankrotan kitą: įs- 

tatymai apie santuoką (iro-Point Riehmond, Cal.

Vestis, o ne mestis!

Pajieškau merginos nuo 20 metų - v. • namu oavininknamžiaus ir dauciau, Amerikos lie- HlllKO ir namų SaViniUKO. 
tuvaitės, svorio 135 svarų ir dau- Jeigu NN pasirendavojo
iriau, turi būt sentimentališka ir b-rsnltnva rrvvpntimaiisveika, sunrantanti šeimvniška srv- ! KF^UtUVę ai gyvenama 1. .... , ........ ----------- ---------o— -------- ® suprantanti šeimynišką <y- kf<WAUVę

ninkm nieko gero nedave bilių inžinieriai darė ban- dą. geriausis vaistas yra at- venim?- Pirmiausia atsiuskit savo butą ant kontrakto, ar jis 
karališkoji Italija; nieko dymus. kaip daugiausia iš- sargumas: nepersidirbt, ne- paveij.s,B. lei.ionis-tailor. 'Rali tą kontraktą perleisti

1C. ^ęro nedavė ir fašistinė Ita- eina gazolino ąnt myiios: peišalt, nepersivalgyt, ne- 37 Ten Ėyck st., Brookiyn, n. y. kitam asmeniui, ir kuris jų
čvoivnti anio rėmimą neteko vilties ir štai greičiau važiuojant, ar lė- judėt smarkiai, nekelti nic-

f iUbis; n iratirtr Sunrasta kodėl jis anglų ir amerikie- čiau? Tie bandymai parodė ko sunkaus, vienu žodžiu—cihios separatistų. Suprasta, papall?os jiekojo! Sici. štai ka; nenuvargint savo raumenų
las bedalis galvojo taip: Važiuojant 50 mvliu per ir kaulu.
gavęs nepriklausomo gyve- valandą, gazolino suvartoja Laikinai skausmus gali- SVEIKATA LIGONIAMS 

Washingtonas stvėrėsi nimo sąlygas, jisai gal būt ant mylios 16G daugiau, ma sumažinti tam tikrais Pamokin* būt Sveikai*, 
darbo. Oro bangomis sici- najėgs savo vargo naštą pa- negu važiuojant 40 mylių, linimentais. Knyga
lams buvo pranešta, kad A- lengvinti, 
merikos vvriausvbė nieko Dvarininkų
bendro neturi su Sicilijos.siekimai visai kiti. Jie da- liai 34'- daugiau, negu va- vietas šitokiais linimentais 
separatistais ir jų nerems, bar bijo demokratinės Ita- žiuojant 40 mylių. i. Suleisti kiurio ar kar
Tuo budu žlugo separatistų

1 ad tai bntu vanduo nacių 
propagandos malūnui.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtą*.

tada atsako už rendą? Ir 
daugybė kitokių klausimi!. 
Rankvedėlio kaina $1.00, 
bet mes atiduodam už 35c.

“paskutinė viltis”; jie

“The Gydymas visokių lijrų šaknimis
Važiuojant 60 mylių per Old Home Doctor” pataria iSTk&il^S’teiSItii’vS;

latifundistu valanda, gazolino išeina mv bandvti trinti 'skaudamas isokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
liijas ^ydo ir kaip reikia vartoti 
i Prašau iš Kanados štampų nesiųsti

. , ... j___ •_____ __ ,•__ '• . ,, , -. Kanados doleris dabar tik 80 centų.)istu lijos. Bijodami piarasti sa- O jeigu leist sa c nasna ves tulži i painte alkonoiio Kaina su prisiuntimu $1.00. pinigus 
ne- vo dvarus ir kitokias privi- 70 mylių peij valanda, tai ir trinti tuo prepėratu skau- ‘

patenkinti, bet ir šiandien legijas. dvarininkai patai- mylia paims -56'< gazolino darnus rauranil 
kalba apie nepriklausomą kavo anglams, o paskui ir daugiau, negu važiuojant '
Siciliją. amerikiečiams. Ypač iš an- 40 mylių greitumu.

2. įdėt sausos muštardos 
i karštą vandenį ir pašutin-

rtopierinj dolerį
PAUL MIKALAUSKAS 

206 Athens Street.
RO ROSTON. MARŠ

Vanago Plunksna — Va
nagaičio dainos, kurias jis 
dainuoja savo koncertuose 
ir per radiją. Kaina 25c.

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdalyta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
parašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny- 
?ra gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Prašom pasinaudoti pro-

Gyvulių Protą* — D-ro 
Zell’o mokslinės studijos a 

ie gyvulius. Autorius aiš- 
ina visokius keturkojų pa

pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja ant 
mėnulio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai ap-'ga ir įsigyti gerų knygų nu-
janka? Ar lapė ištikru jų y- nieintom kainom. Po Ka-

•$?

M
į?
tč&

SIELOS
BALSAI

Taigi matome .kad kuojti kojas. Kanais tas pagelb- - 
lėčiau automobiliu? bėgs, į sti 
tuo mažiau reikės gazolino
tą patį atstumą nuvažiuoti.

Užsirašykit Amerikos

Padaryt iš; raudonųjų LIETUVIŲ NAUJIENAS
pipirų (caycnilė pepper) Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, pa 
plastėtų ir pnajuost pne

oo.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Kn>va papuoALa daugeliu spalvuotą puikią pateiksią.
223 puslapių dydžio, apie ISO j vairią eilių.
II PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS M O 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILfcS;

1 it ’KKoh. SEIMYNIAKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNVGA 

Aud'mn apdarai* $1.25.
« tarėte papuošti aavp knygyne minėta knvra

»a- ntiMptrhęi* t* kay<* paniažiaua*. Pinigą- aertaa-,* > 
. "ai ’MitneĮį ( •rd’-riu." Popiarinin* palim* »m*t' »•«- .... ■ r-r.

bet re<1ri* aiškiai ofrašyti «nvo ir “Kekrvio" ad 
ir.a ir nepamirškit prilipyt *Š3 centus markę

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Lumbago arba skausmai 
strėnose

lumbago vardu ameri
kiečiai vadina chroniškąjį 
reumatizmą, kuris dažniau
sia įsimeta į strėnas ir ki
tas žemesnes kūno dalis. 
Žmogus jaučiasi sustingęs 
strėnose, o jeigu pasijudi
na, tai diegliai duria kaip 
ylomis per raumenis. Tas 
sustingimas paprastai jau
čiamas iš rvto, kada žmo
gus išlipa iš lovos. Rodos, 
visas nuga; kaulis suaugo Į 
vieną kaula ir lūžia kaip 
nori pasijudinti. Ypač įky
rus tie skausmai pasidaro 
kirk rnrj’.'tnt’ npd'r’iėius

Gydytojai šitokiuose atsi- 
*.tikimuose nedaug pagelbsti.
* Jie gali išrašyt kokio nors 
S linimento ar mosties. tai ii 
| viskas. Kartais tie dalykai
* i gali skausmus kiek suma

skaudamos vieto*. Lengves 
niuose atsitikimuose tas pa
gelbsti.

4. Nusipirkti vaistinėj va
dinamo “Chloraform lini- 
ment” ir išsitrinti. Tas vei
kia puikiai.

Vaistai nuo šunvočių
Šunvotės atsiranda tokiu

nuo 1867 •
patikimas šeimos tepalas

PAIN-KPOIŪĮ

LitbuanUa « Li

I/eiksluotas ir daug skelbimų. Kama 010
1.00 metams. Adresas; (52) g<l didelio fO!TTiatO, _ I

lieti viv naujienos puslapių. Kaina buvo $1.25. « n. «h st. nai^i. s. p*. gaba; t|k 65c_

ra tokia gudri, kaip žmo- ledu šito nupiginimo nebus, 
nės apie ją mano? Kodėl | Kainos vėl bus pilnos, 
vieni gyvuliai ginasi nuo j ,Tžsak ašom siųs.

šitokiu adrX

KELEIVIS”
636 Broadiray,

So. Boston 27, Mas*.

Karas Europoic
DIMBIM

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas ii tikra- 
jo Castile mnilo,
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir eustiprina 
odą. 50c. už bonk*.
ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

’r Oda Gydančių Vaistą l 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl l 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. • 
50 centų už bonką.

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- i 
čiam per Paštų j visas dalia Su- J 
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROVmVAT

SOUTH BOSTON, MASS. j

Jei norite iirioti apie kerą Ir kitus 
(vykinę, tai skaitykite "Naujienas”.

"Naujienos" yra pirmu ir didžiausiu lietuvių 
dienraitis Amerikoje.
Uieiralykite "Naujienas” liandlen. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (liimant Ckž* 
*•**)» 96-00. Chieegoje ir Nuropoję—9941 
Money Order] ar 6ekj siųskltei

“NAUJIENOS"
A
1 17» South Halsted Stvwl 

CHICAGO, ILLINOIS
Aap/Jų

f I 4
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Moterims Pasiskaityt
A ▼ «y grvpm rrnADrnftl SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENE.

Keli ‘Sekretai4 Apie 
Musu Kepamą Duoną

Mieruojant miltus duonai nė ir gardesne, jeigu prie 
ir pyragams, visuomet rei- jos pridėsite tokių dalykų, 
kia juos pirma persijoti, kaip razinkos, džiovintos 
Sijojant miltus, ant stalo slyvos, riešutai arba smul- 
pataitina 'patiesti vaškuo- kiai supiaustytas suris, 
tos popieros, tai miltai ne- Kaip padaryti gerą baltą
prilips prie stalo; nuo vaš
kuotos popieros jie švariai 
nuslysta.

Norint atšviežinti

duoną
Užvirinkit 2 puodukus 

vandens, Įdėkit 1 šaukštą 
taukų, 1 šaukštą sviesto. 2 

nusią duoną ar pyragą, n.'.- šaukštukus cukraus ir gerai 
kia greitai Įmerkti Į karš a. išmaišykit. Duokit truputi 
vandeni ir pakepinti karš- atvėsti. Paimkit ketvirtdalĮ 
tam pečiuje. puoduko šiito vandens ir

Duona daug ilgiau b :s ištirpykit jame vieną “kei- 
šviežia ir nesupelės. jei; u ką’’ mielių. Supilkit i pa
laikysite ją šaldytuve. mutini mišinį, kuris tun but 

Riekiant šviežią duon . tik apyšiltis — nei karštas, 
patartina peili pašildyt, i- nei šaltas. Vėl išmaišykit. 
kišant ji karštan vandenin. Dabar paimkit šešis ir

p?e >_

KELEIVIS. SO. BOSTON.

JAPONŲ GYVENIMAS SAIPANO SALOJ

šioj nuotraukoj matosi du atskiri vaizdai iš japonų 
kurią dabar turi užėmę amerikiečiai. Kairėj japonukas 
ir nešasi broliuką ant savo kupros. Dešinėj pusėj japonų moterys, merginos ir 
vyrai maudosi vidury kaimo.

“Keleivio” Knygų
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos gero*, visos įdomios ir naudingo*.

AK BUVO VISUOTINAS IVANAS?
Bažnyčia, sako, kad buvo, o moks

las saku, kad nebuvo. Jeigu buvu, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visa žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti |o tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j 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 gatava. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS l'ERSl- 
STATYOAVO SAU ŽEME

Labui įdomus senovės filosofu <la-

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyi-sti turėjo 
daug pačių, o zinon. s po „elis vyrus. 
Laba: užinIUi.ti ir paniekinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigu pakurstyti brost v minkai už-

fiuolė juos ir žiauriai sunešė. Socia- 
istai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yr* šioj knygutėj aprašyta, su vi

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Tuomet duona duosis leng
viau riekiama.

Nejudinkit duonos tešl< s 
kuomet ji pradeda kilti. Ji

pusę puodukų miltų ir per- 
sijokit. Įpilkit 3 puodukus 
miltų Į panioštą skysti, iš
maišykit ir minutę paplakit.

gali atkristi ir daugiau n.- Dabar sudekit likusius mil
beiškilti. Užminkytą duon::i 
tešlą reikia pastatyti tokioj 

kur
(c-iongo), ir reikia apdeng-1 minkyt. Dabar apibarstykit 
ti abrusu. Kai tešla iškis.•, miltais tinkamą lentą ar 
tuomet daryti kepalus. Ko! stalą, išverskit tešlą iš bliu- 
palams irgi reikia duot pa- do ir gerai ją išminkykit, 
kilti, nes jeigu jie kils pc- nuolatos Įlenkiant kraštus Į 
čiuje, tai pluta sutruks. (vidų. Minkykit iki tešla pa- 

Jeigu jūsų pečius iš vii- sidarys švelni, tysli ir pil-

tus ir išmaišykit. žodžiu 
padai vkit tokią tešla, kadI • « A I • 1 •vietoj, kur nėra skersvėjo i ją butų galima rankomis

šaus daug karštesnis negu 
iš apačios, tai duonos vir
šutinė pluta bus parudus, o 
apatinė bus dar apyžalė. 
Tokiam atsitikime niekas 
daugiau nelieka, tik apveik
ti kepalą ‘‘aukštyn kojom’’ 
ir leisti apatinei plutai pa
kepti.

na oro pusliukių.
Dabar ištepkit bliudą rie

balais, Įdėkit tešlą ir pasta- 
tykit šiltoj vietoj, kad pa
stovėtų apie valandą laiko, 
arba iki iškils dvigubai. 
Tuomet vėl paminkykit, iki 
sumažės perpus. Vėl pasta-

JAU LAIKAS!
Muzika J. Žilevičiaus

Jau laikas Į darbą, jau laikas, jaunuoliai 
Gana prikentėjo vergijoj mus broliai.— 
Mus pareigos priešą kovoti!

Kovot pavergėjus ir vyt iš tėvynės.
Nes laiko žiaurunas mus kraštą pamynęs.— 
Reik terorui kelią pastoti!

Neduokim mes savo tėvynei kalėti!
Ir ją išliuosuoti mes turim galėti,— 
Trispalvė juk ten plevesavo!

Papuoštam krutinę tėvynės simboliu 
Ir eikim vaduoti seselių ir brolių,— 
Parodykim galią mes savo!

dažnai palieka oro pūslių, 
nuo ko dešros netenka gra
žios spalvos.

ar.?a -AiMraao navos. kius> tai perskaityk šitų knygelę.
jnraSeaZ‘ A!eksa- ir Kalba labai lengva. Knyga protau-

pusi.............................................. ioc. jantiems darbininkams neapkai-
NIHILISTAI j nuojama. Kaina------_____ _ _25c.

Tragedija trijuose aktuose. Vei- .
kalas perstato nužudymą caro Alek- SOCIALIZMO TEORIJA, 
sandro II. Labai puikus ir nesun- §is veikalas trumpais ir aiškiais 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Is ūktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

a^riuiici'1 dorvti 'lsoprelka *iuJa™Oh >patos._ draugijos formos, ir kodėl turės butiDCSraS genaUSia dalyti So. Boston, 1-13, pu.1. OI.......... 25c. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DfiLKO REIKIA ŽMOGUIiš šviežios mėsos. Dešras 
. reikia gerai ir lygiai pri- 
kišmti, kad nepaliktų ore 
pūslių. Prikimštas dešras 
reikia gerai apdžiovinti ir 
tik po to parūkyti šaltais 
durnais.

Kai dešros jiakankamai 
išrūksta, apdžiovinama ir 
laikoma vėsioje ir sausoje 
vietoje.

_ tykit, kad pakiltų dvigubai Į 
Kad bandukės gražiai;— apie pusantros valandos, 

blizgėtų, dedant Į pečių rei-j Dabar padarykit kepalus
kia ias aptepti pienu ar i ir sudekit Į gerai išteptas tą svarbu žiūrėti to. kad Ji-

•Ayy ryl n T z~aC* 1 CFflf, T72? 11 '1 ! V, 1 n zl 4- zxr» i ir v rvn L. ~ A. .

J. Steponaitis

Iš paskirtos dešroms mė

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- r-E'D'r id v/urvT? 

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir G15K1 IK VALGI 1. 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- Valgyt ir gen reikia dėl to, kad 
ra.-. K. stiklelis, So. Boston, Mass. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
1&09 m., pusi. C3.......................... 25c. Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio

\r<vk i>pir * žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-žiNGbNis i kie Šviesos, i spekų kitas ma.

akto vaizdelis_ *£ njonolo- žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
gras NAŠLAITE. Parašė R. S. Lie- druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 
tuvaitė. So. Boston, Mass. dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi-
1911 m.., pusi. 2-5....................... 10c. mus suprasi tiktai iš šios knygutes.

ąI dvtą** Paraše D-ras G-mus. Raina loc.
Arba kaip buvo nukirsta šv. Jo- KAjp TAPTI SUVIENYTŲ 

i nUi galva. Drama viename- akte, pa- • * VD. L. įrašyta garsaus angių rašytojo. Ver- VALSTIJŲ PILIEČIU?
tėty kiekvienam perskaityti. 25c. Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty. 
"O S S ” m** 80 re*l<*ling*is klausimais ir at-

' *i- .v_- T-1.-1-- v i sakymais lietuvių ir anglų kalbose.Arba Šliubine Iškilme. V įeno ak- Antra peržiūrėta ir pagerinta 
Į to farsas, labai juokingas ir geras 
I perstatymui. Kaina .................. 15c. KUNIGŲ CELIBATAS.

’nnkinp anti nioloinropf hp i Tri->ų aktų ir sePtyn‘U scenų dra- knygelė parodo, kodėl Romos aUKinę ant} nieKUOmet Iie- ma pagaj L. Tolstojų, parašė A. A. popieusus kunigai nesipačiuoja. Čia
reikia mirkyti, nei kimšti. Večkys. Kaina ........................... 35c. išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
- - ____________ J®’ pasekmės ir doriškas dvasiškijos

KARĖS NUOTAKOS nupuolimas. Šią knygą turėtų per-
Vieno akto drama, vaizduojanti •kiltyt*. kiekvienas vyras, tėvas ir 

istų niaurumą ir ne- jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa- 

Parašė

LAUKINĖ ANTIS

Pagarsėjęs ančių spc-cia-:1 
iistas, Max Hofer, sako. jog 06’. p,NIGt

i Pirmiausia reikia ją paka- 
i binti už kojų lauke, ant tyli? oro. ir taip palaikyti ke- ^^kSrumą

28c.

smetonėle. Jos isrodys da blėtas. dedant tešlos iki pu- gonis suriebėtu. bet per-įsos reikia išpiaustvti visos irU^vab4^tqi»'|aina ............................ Ln’Je©. Tojnsenli’d., su

grąžiau, jeigu Į pieną Įplak-1 sės blėtų. Pastatykit šiltai, daug nenutuktų, nes tai. gyslos, plėvės ir kremzlės. Pi SOCIALIZMAS IR.RELIGIJAf \ I 7 7 1 — I — — —X I v cv n 1 . XV V V T 1 . . . . X. I 'C — - — 7” 1 _šit k iau 
taip 
duona.

iaušinio trynį. Galima kad pakiltų iki pilnų blėtų. 
pat “pafiksyt” ir baitą Kepkit' karštam pečiuje 15

kenkia širdies funkcijom? Paskui sumalti mašinėle. kaip kiekvieną pauk.-tĮ. Į, Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
Vidų reikia prikišti salierų, klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- KODĖL Aš NETIKIU

26c.

epkit' karštam pečiuje 15 Vidurių nuslinkimu se - pridėti prieskonių ir gerai nririšt; nno "" >*talikas ir socia,istas- Par*«* . i,.™,.,
minučių; tuomet karšti su- gantiems žmonėms operaci- ta mėsos tešla išminkyti. Vi- 1 .yanderve!de- vcrt« vardunas I DIEVĄ.

Von __ : - = __ _______ t__________no, apiOaiStVtl CHTISKa 11 Kaina ....................................................................... 1OC- Laisvamani

taukų. Todėl kepant vištas, blėtų.
taukus patartina visuomet Iškeptą duoną reikia at-
supilti Į puoduką ir laikyti sargiai išimti iš blėtų kol APtF VAl/ZllfSi 
šaldytuve. Tokie riebalai Į karšta ir padėti kur nėra j 
tinka ir blynams kepti. Bet skersvėjo. Į
juos reikia laikyti gerai pa-j Tinkamiausias duon^ i šeimininkė ^eš^ neplrka PrieskoP^: svogu-

F. Le Van. malti ir gero skonio. Drus
ka turi buti visai smulki ir 
labai švari.

Be druskos, Į dešras, pa- t " 
praktiškesnė Prastai’ ^dama dar siu!

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

. . . J daugybė straipsnių, juokų ir tt-ciuje. dažnai palaistant ne- puikiai iliustruot*. Kaina .... 25c. 
balais ar sviestu. Kai tikar sviestu, 

gerai panas, bus pa

sūdytus ir šaltai, nes kitaip'kepalams didumas yra o krantnvaiP kP«- nati cesnaKo, majorano,
pages. .... ; coliai pločio ir 10 coliu i!-

no. kad turi gerą ir skanų salieros ir t.t. Kokiu {me 
produktą, kuri be jokie? skonių dėti, tai pa. eis nuo 
baimės gali valgyti. seimininkes skonio. Pav.,

Dešrų yra daugybė viso- kas labai mėgsta oes-

Duona bus daug Įvairės-lgio.

Kodėl Moterims Nukrinta Viduriai

Prie taip paruoštos anties' 
Hoferis pataria duoti bet j 
kokių žaliu daržovių, sual- 
genų vuoginės ir po stiklą 
gero raudono vyno.

Ar jūsų sūnūs tarnauja
Pirmiausia noriu pažymė- vi ant kojų arba vaikščio- ki rūšių ir vienos* ”i tinka ras su česnaku, o kiti tokių kariuomenėje? Norit, kad

ti, kad vidurių nusliiikimas ja. ir sumažėja, kada jis' iresniam laikui o* kitos dešr^ I burn3 imti negali. jjs greičiau sugrvžtų? Tai
guM lovoje. greitesniam suvartojimuk dėlto P^komus reikia | remkite musų* šalies karo

Normališkai skrandis esti čia paduosime keliatą m;- 'a')ai atsargiai dėti. nes per-. pastangas.
gana aukštai — žemiau šir- rodymų, kaip pagaminti d.aV^ pridėjus, galima
dies, kairėje pusėje. Kai vi- dešras ilgam laikymui. visiškai sugadinti desras. 
duriai nuslenka, tai ir tąsi šios dešros gaminamos < Vidutiniškai 2 sv. mėsos 
organas nuslenka žemvn' žalios mėsos ir parūkome? lesios imama nepilną sauks-

‘ ' “’ -|vėsiuose durnuose. Šioms ^drusk1?s» an* Peiho
dešroms reikia imti pati ge- ^.ztes salieros ir _ gramus 
riausia mėsa, kaip antai: P1.!?!1*^* Ypač daug salietros

Nuslinko viduriai, ocnd- Į P^^Kvicos. . nugaros rav- ę^ĮepMjjrtl^n* nuo 
menys ir pnesakinių kum- Į. /nuia aiui n kui

gali buti Įgimtas. Ta liga 
daugiausia serga moterys. 
Ir tai dažniausia tos mote
rys, kurios yra aukšto ūgio 
ir liesos. Ligos svarbesnė? 
priežastys yra šios: per-
daug anksti Korsetai, stai-: įjes pUsie pusėtinai padidė- vėsiu< 
gus pu įesejimas po ilgos, ija jr pasidaro neveiklus. Ji dešro 
pe: dažnas gimdymas ir tie- galima dažnai apčiuopti. riansi
siogims vidurių užgavimas. 
Nors ir rečiau bet ir vyram 
ta liga prisimeta. Dažniau
Q

rai imant, uzspauozia zar-į• r- * t • _ . - . ; - r«izr.iz;« -,v 'Pių raumenys. Be to, jomsia tiems, kurie važinėjasi nas- ° tai jau pakeičia ,«ų r?. . ..• • ,
„otorcikliais arba kelia mechanišką veikimą. Taip g“™4 imtl 11 s',rjndo !al" 
inkius daiktus. pat nuslenka ir kepenys iki Ilien^ •

tokio laipsnio, kad jas ga-y 
Simptomai tos ligos pra-, Įima apčiuopti su pirštais,

„ ......................iegZammUOjanf Tam tikrais;

kia viduriams.
Sudėjus prieskonius, mė

sos tešlą reikia tol minkyti,

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi
sos raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 yra geros neribo
tam laikui.

džio.ie nėra labai pastebi
mi. Jie pasireiškia tuo, kad 
ligonis pradeda besėti, pa
gelsta. išblyška, pasidaro 
nervingas ir iaučiasi nuolat 
pavalgęs. Neretai jaučia 
svaiguli, gaivos skaudėji
mą, širdis dažnai plaka, o 
po valgio viduriai išsipu
čia ir žmogus jaučiasi silp
nas. Vidurių užkietėjimas 
yra paprastas tos ligos sim
ptomas.

atsitikimais paliečiama ir 
dešinysis inkstas, kuri gali
ma apčiuopti žemiau vidu
rių.

Tik atsargus egzaminavi-i

Šypsnys.
Žavi sielą dar viena 
Vėlyva rudens diena 
Saulės šypsnio dovana.

mas su X-spinduliais gali Lėtas, šiltas bučinys 
tikrai nustatyti ligą. Toks Skausmą laime sumainys 
egzaminavimas paprastai
parodo vidurių organų nu- Sieloj gera ir glaudu: 
slinkimą iš normališkos vie- švelnučiu tyliu aidu 
tos. Dainą pamirštą randu.

Nuslinkimą vidurių gali
Vidurių nuslinkimas gali sėkmingai išgydyti tik dak- Glosto veidą spinduliai, 

užspausti inksto trobelę, o taras. Čia reikia nustatyti O vidui giliai, giliai 
tai pagimdo staigų ir aštrų tinkamas valgis ir to valgio Gieda ilgesys tyliai, 
skaudėjimą, apalpimą, vė- kiekis. Mat, svarbu, kad K-
mimą, šlapumas susilaiko, gonio viduriai nebūtų per- 
o jeigu žmogus ir šlapinasi, daug prikimšti ir tuo pačiu 
tai krauju. Tie simptomai metu jis gautų ganėtiną 
padidėja, kada žmogus sto- maisto kiekį. Renkant mais-

Taip pat yra geros neri- 
iki jF’pradfe atkristi nuo | ^tam laikui raudonos stam-' 
rankų. Mėsos tešlą išmin- pos nuo A5 iki K5. Kiekvie-j
kius. geriausia ją palikti iki 
rytojaus nesukimštą i žar
nas. Ant rytojaus mirikymą 
dar pakartoti.

Dėl riebumo Į dešras pri
dedama lašiniukų. Lašinių

Giedras spindulio šypsnys, malti nereikia, o tiktai su-

Erdvė saulės kupina— 
laimės šypsnio dovana

piaustyti ne visai smulkiais 
keturkampiais gabalėliais 
Lašinių kiekis pareis nuo 
skonio: kas mėgsta riebes
nes dešras gali jų Įdėti dau
giau.

Žarnos dešroms turi but 
gerai paruoštos, kitaip bus 
blogos dešros.

Kai visiškai paruošta mė
sos tešla ir žarnos, dešras 
pradedame kimšti. Kemša 
rankomis arba tam tikrom

na reiškia 10 pointų.
Kenuotom* daržovėms ir'

vai*iam*. — Visos mėlynos i 
stampos nuo A8 iki Z8 yra 
geros neribotam laikui.

Taipgi neribotam laikui 
galioja mėlynos stampos 
nuo A5 iki R5. Kiekviena 
stampa reiškia 10 pointų.

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 31. 32, 33 ir 34 
duoda po 5 svarus cukraus 
ir galioja neribotam laikui. 
Be to, stampa Nr. 40 duoda 
5 “ekstra” svarus cukraus 
prezervams.

Ceverykam*. — Stampos 
su orlaiviais Nr. 1, 2 ir 3 iš

Ir daina, daina, daina... mašinėlėm. Rankomis deš- Trečiosios knygutės geros
Putinas, i ros blogai prikemša, nes neribotam laikui.

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

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

žmonės kuria per amžius? ši intri- 
gaojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- ky. Kaina .................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. { Kanaaą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knygą niekas nesigai
lės. 3>2 puslapiai. Kaina .... $.00 

KUR MUSŲ BOČIAI GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai ploti,us ir pamokinantis 
akaitymas. Kaina ......................... Z5c.

džian bambos spvciai.
Ir kitos fonės. Daugiau juoką, ne- 

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, DANGŲ IR PRAGARĄ.
Parašė garsus Biblijos kritikas 

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

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

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

užsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j visokius prietarus, bartus ir tt. .... 16c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Tr kaip nno jų apsisaugoti. Parai! 
D-ras P. Matulaitis. Antra, peržiur*-

___ta ir papildyta laida. Kaina .. 26c.
Šii°- ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 

kolonijos lietuviai jsikinke ArU h)p vartojami 
VlSOm jėgom į musų VISUO- namlejl gėrimai atsiliepia jų vai-
mpnė<5 darbu čio vra ion K" 7™ »rt>a tikisi kada nonmenes narną, čia yra jau botl ^ikių tėvais, būtinai turėtų 
susidaręs ir Amerikos Lie- nukaityti £t« knygute. Kaina 10c. 
tuvių Tarybos ir Bendro “Keleivi*,** 636 Bro*dway, 
Am. Liet. Fondo skyriai. South Boston, Mat*.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.

Parašė
.M. METELIONIS.

Kunigai gąsdins tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ik už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir sp- gavysti, M* pakto* alsai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk pekla, dabar kspaatal sa
ga. Ir pridėtas “pektos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaiaa 25 ceataL

«M BBOADWAT,
SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas
A M. METKLIONI 7747 Navy Avm*tDetroit. Mich.
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‘Again, Agairi and Again‘
Franklin Delano Roose- “ubagais” tuos, kuriems 

velt da kartą išrinktas Jung į lieka 25,000 dolerių kasmet! 
tinių Valstijų prezidentu.! Bet karui vesti pinigai
Republikonų lageryje rau
da visi izoliacijos angelai. 
Taip sunkiai dirbta ir šim
tais kartų sakyta: “again, 
again and again—\ve mušt 
have a change.” Prezidentą 
Rooseveltą ir jo administra
ciją jie vadino pavargusių 
ir besivaidijančių žmonių 
buriu. Ryšium su tuo repu
blikonų propagandistai i. 
kartodavo: vėl ir vėl reika
linga atmaina.

Amerikos žmonės pasiel
gė kitaip: Rooseveltas ga
vo daugiau balsų, negu ti
kėtasi. Ryšium su tuo vie
nas Bostono dienraštis — 
“(llobe” — davė tokią ka- 
rakteringą antraštę: “Roo
sevelt wins—again, again 
and again” — Rooseveltas 
vėl, vėl ir vėl laimėjo.

Republikonai. beto, nuka
lė ir kitą šūki. Pašiepimui 
ir diskreditavimui Roosevel-

buvo reikalingi, ir tas pat 
kongresas nei kiek nesivar
žė dėl gyvenimo posūnio 
darbininko ir smulkaus 
verslininko. Iš darbininko 
paėmė net 20 nuošimčių ’. 
Priedais, ant jo pečių uždė
ta ir sunki netiesioginio mo
kesnio našta. Perki drabu
ži, gėrimą ar ką kitą—nau
ji mokesniai.

Tie mokesniai, tai repub
likonų “nuopelnas.” Ma
žiau uždirbąs darbininkas 
šiandien vos tik gali suba
lansuoti savo biudžetą. Gi 
tuo tarpu industrijos kapi
tonų (savininkų) pelnai y- 
ra pašokę šimtais nuošim-' 
čių!

Industrialistai ir banki
ninkai norėjo daugiau pel
nyti — štai dėl ko jie rė
mė republikonų partiją. Ka
da CIO unijų vadai nutarė 
imti po vieną doleri nuo na-

, A . ,tr, rio rinkimu kampanijos rei- to jie nuolat kartojo: Eve- kaIams. re],ubiikonai ilakž. 
rything iš clear with Sid- i=

BĖDA SU TOKIU KAREIVIU

Šitas Wisconsino farmej užaugęs vyras dabar A- 
merikos armijoj, kuri turi siūti jam speciales dra
panas ir batus. Batų jam į eikia 16 saize.

Rumuniją da vaido 
“Karolio gen g ė"
Ir žydai ima bolševikų 
“žmoniškumo” lekcijas

Federacija nedaty- fbancuz^ =o 

rauta unijų kongrese \____
Tas

CIO siunčia 12 delegatų
žvėris sunaiSiiro Fran-

--------  Sausio 8 d. Londone i-
Padėtis bolševikų okupuo vyks tarptautinis uniju Ren

toje Rumunijoje yra dau- eresas, Amerikos 
giau negu prasta. Nors Ru- Federacija nutarė nedaly-

< uztjos ka.m-1
Vidau.'

» Grac

rything 
ney’’ — viskas aišku pas 
Sidney Hillmaną. Ant ry
tojaus, po rinkimų, Hillma
nas gražiai pasijuokė

lė triukšmą. Bet jie tylėjo, 
imdami milionus iš fabri
kantų ir bankininkų. Nežiū
rint to, kad veikia istaty- 

„ , .A. mas, kontroliuojąs rinkimu
Everything iš cleai „"Įt.. kampanijos lėšas, tūlos re- 

the American people. Jie akinės grupės ir šiandien 
davė nuosprendi, kūno re- nepasako, kiek ir iš ko via
publikonai nelaukė.

Juokias geriausia, kas 
juokias paskiausia.

Rinkimų pasėkos yra bu
dingos ir kitu atžvilgiu. 
Juos nulėmė organizuoti 
darbininkai. Rooseveltas 
buvo pažangaus miesto kan
didatas. o Dewey — atža- 
gareiviško provincijos mies
telio ir snuduruojančio kai
mo kandidatas. Tiesa, su 
republikonais ėjo didžiuma 
industrijos magnatų, taipgi 
ooierio Karaiių-uauniullinų. 

Vienas jų republikonams 
paklojo net trylika milionu 
dolerių.

Tai buvo krūva pinigų, 
kuri žlugo republikoniškoj 
baloj. Bet ji labai daug pa
sako : republikoną Dewey 
rėmė tie, ką ,turi daug pi
nigų ir nori daugiau turėti. 
Bet piliečiai da neužmiršo 
nei Hooverio laikų, nei to 
spektaklio kongrese, kada 
io (kongreso) reakciniai 
juodnugariai, didžiumoj re
publikonai, atmetė Roose
velto pasiūlymą dėl apkar
pymo pelnų. Prezidentas 
siūlė imti i valstybės iždą 
tuos pelnus, kurie viršija 
25.000 dolerių pavieniui 
žmogui. Republikonai rėkė.

gavusios savai rinkimų 
kampanijai vesti.

Piliečiai visa tai matė ir 
suprato kame dalykas. Di
dysis auksas buvo pasimo
vęs valdyti Ameriką ir nie
kais paversti ne tik Roose
velto administracijos re
formas, bet taip pat ir uni
jas. Montgomery Ward 
kompanijos tūzas Avery 
tikrai liūsta, kad da ketver
tą metų bus Roosevelto 
“diktatūra” ir Avery nega
lės savo darbininkų uniją 
sugriauti — bent jau šio 
karo metu.

Beje. ryšium su tuo rei
kia paminėti ir kitą repub
likonų pasaką. Chicagos 
“Tribūne” ir New Yorko 
“Daily News” per ilgą lai
ką skelbė, kad šių rinkimų 
nebusią. Girdi, “diktato
rius” Rooseveltas atidės 
rinkimus ir šeimininkaus 
prieš žmonių valią.

Aišku, tai buvo melas, 
bet daugelį jis klaidino ir 
baugino.

Dabar tie riksmai nutilo. 
Kad paslėpti savo Įtūžimą, 
ir jie kalba apie “šventą 
liaudies valią’’ ir demokra
tiją, Nieko daugiau jie ir

ur
Fronto

armijos narys šiomis dieno
mis nušovė nacių armijos 

Darbo gene: olą Brodovvskv. kuris 
bandė nubėgti iš Besancon

Francuzu

munija pasidavė alijantams vąuti, nes Londono kongre- belaisvių stovyklos, 
ir karalius Mihai (Michai- buš ir bolševikų unijų at- Brodovskis yra lenkų kil
ias) pavarė fašistini prem- stovai. Darbo Federacijos rr-ės žmogus, tarnavęs vo- 

I jerą Antonescu. bet visose vadas William Green sako, kiečių armijoje. Jo Įsakymu 
strateginėse vietose da lai- kad i ūsų unijos yra tik uni- centralinėj Francuzijoj bu- 
komi fašistiški arba pusiau ių karikatūra. Jas kontro- vo su žeme sulygintas Ora- 

liūoja Stalino diktatūros dour kaimelis. Mat, to kai- 
režimas ir todėl pos negali mėlio apylinkėse veikė fran- 
but skaitomos laisvomis u- cuzų partizanai. Kersyda- 
nijomis. mas už jų veiklą. Brodovs-

Industrinių Unijų Kong- kis liepė išžudvt visus kai- 
resas tačiau nutarė daly- mėlio gyventojus. Žmonės 
vauti. CIO uni jos turės Lon- buvo uždaryti savivaldybės 
done 12 atstovu, ių tarpe pastatuose ir sudeginti. Vė- 

visas kaimelis buvo su
nitas.

fašistiški ministeriai.I ,
Rumunijos valdžia žiau

riai persekiojo žydus, žydai 
buvo žudomi arba Į koncen
tracijos stovyklas uždaro
mi. Jų savastys yra konfis
kuotos, bet... iki šiol nieks 
nepadaryta žydų būklei pa
lengvinti. Kada i Rumuni- ( 1() prezidentą Philip Mur- liau 
ią ėjo bolševikų armija, žy- rav’ »;‘li!-‘aną ir Thomasą. gnai_________

ĮVAIRENYBĖS.dai daug laukė ir džiūga
vo. Šiandien jie ir vėl nu
siminę. jiems neleidžia na 
nei savo skundus paskelb
ti.

Dėl svieto akių bolševikai 
okupantai kartais pakriti
kuoja Mihai’o vyriausybę, 
bet tai ir viskas.

Medis, vadinamas gink- 
go. Kinijoj esąs 'užsilikęs 
nuo labai senų laikų. Tos 
rušies medžiai bujoję ank
styvuose Mesozoiko am
žiuose — šliaužiu (reptile) 
gadynėje.

Daugelis mano. kad indė
nai visi ir visados galvas 
puošia plunksnomis. Taip 
nėra. Plunksnomis puošėsi 
tik Sioux ir Crow genties 
indėnai ir tai tik ceremo
nijų proga ir karo laiku.

reiškia, kad jie nurims; tu darbininkai paėmė ver- 
McCormickų ir Patersonų, tingą lekciją. Tik dėl to, 
prigimtis yra tokia, kad jie į kad jie aktyviai dalyvavo 
negalės nurimti. Pažangic- i politikoje. republikonai pra 
ji žmonės, ypač darbinin- lošė rinkimus.
kai, todėl nepadarys klai
dos, jei da geriau organi- 
zuosis ir šviesis. Nežiūrint 
to. kad Amerikos Darbo Fe
deracija ir Industrinių Uni-

Darbininkai 
ryti da vieną 
rnyn — greta stirpių unijų. Į 
pastatyti stiprią Darbo Par
tiją ar jai panašią. Anglijos 

jų Kongresas turi milionus darbininkai u m yra geras:
nanų, bet tai yra vien da
lelė tų milionu, kurie savo 
penkiais pirštais duoną pel
nosi. Ir juos reikės organi
zuoti. Maža ir to, reikės at
steigti federacininkų ir 
kongresininkų vienybę. Jei 
tos vienybės nebus, naudo
sis šio pasaulio galingieji— 
fabrikantai.

Pagaliau, šių rinkimų me

kad Rooseveltas padarys negali daryti. Bet tai ne-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje apraio—i Dievai, pradedant nuo saule* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

Ultirl, tiDjfh
T patintai dabartinė* kribščtnaybėn gadynei* Ibakvi* “ - - - -parnhattyt. tik tad* gaida

taratą 
a*prasti Dievą kavini*.

Knyga dtdvlin formato, turi 171 paalapį. Kaina popieroa apdarais
—I 00; audimo apd.—11.2d. Finigua galima siųsti popierini doleri 
arba "Money Orderi**. Adrasookit sekantis!:

KELEIVIS, 636 Bro*dway, So. Boston, Mas*.

Graikijos komunis
tai ruošiasi pučui?
Jų partizanai atsisako 

padėti ginklus

Taip vadinama Codfish 
žuvis sudeda daugiau mi
liono kiaušinėlių per metus. 
Jeigu visi išsivystytų i žu
vis. tai Į penkis metus už
pildytų visą Atlantiko van
denyną. Tačiau gamta turi 
savo normą — išsivysto la
bai nedidelis codfish žuvų 
skaitlius.

Orlaivininkai sako, kad 
pakilęs 18,000 pėdų nuo 
žemės žmogus jaučia stoką 
kvėpuojamo oro, deguo
nies. Iškilęs 20,000 pėdu, 
ausyse jis pajunta užimą ir 
akyse darosi tamsu. O iški- 

aukš- 
netenka sąmo

nes.

' turės pada- Graik;ia iau anjrln k . ak>’se darosi tamsu- ' 3 žmesni nir-1 • aikl-a an^lu .a j -ųj 25.000 pėdua z.ngbnj pu inUomenes rankose. Vokie- 5
čiai išvyti iš graikų žemės 
ir grikams partizanams ne
bėra kas veikti.

Anglams užėmus G rai k i-

cio žmogus

šaltųjų kraštų meškos 
žiemos miegui neužsidaro.payyzcis. ją buvo duotas Įsakymas, '

Išrinkę r.oosevelto atimi- kad partizanai padėtų gin- ’
nistraciją, sios sakes Garbi- ų]us_ Viena partizanu orga- 
ninkai sau uztiknno oa ke-'- - — - - ----------

sų klimate, tą daro — žie-
i • 'rnrč mos miegui jos užsidaro. , ... mzacija. žinoma kaip EDES J

tuns metus ,)e reakcijos. į0 įsakymo paklausė. Bet
Bus tikra laime, jei šią tie
są supratę jie eis ir toliau.
“Rooseveltas vėl, vėl ir vėl 
laimėjo” — niri ir aali lai- 
mėti milionai šios

komunistiški partizanai, su- Per daug šimtmečių spal- 
siburę į ELAS, atsisakė nu- vuotus statybai

Tunelis Simplon, kuris 
randasi tarp Šveicarijos ir 
Italijos, yra daugiau kaip 
12 mylių ilgio. Tai ilgiau
sias tunelis pasauly.

Kiautvarlės (oysters) gy- 
akmėnis vena vandeny, bet lietin

gais metais būna riebesnės,žmonės pasirinkdavo iš rei
L-r-.lni rki-itoilriT+ii cnalinirdri rvaiui |7iivair\rvu

akmenų. Vėliau tokių ak- 
reiškia menų gamybai buvo naudo- 

baimės. Jie mano, kad ang- iama lava ir šiaip vulkaniš- 
lų kariuomenei apleidus ki akmenys. O dabar to- 
Graikiją. komunistai kels kios spalvuoto akmens plo- 
riaušes, norėdami pasigrob- kštys yra dirbamos iš Įvai- 

, ti valstybės vairą. rių juros gyvūnų lukštų.

siginkluoti.
.. Kol Graikiją valdys ang 

. .... , _ _ sa ies lai, pavojaus nėra. Graiki 
darbininkų. ~t. otrazdas. jos žmonės tačiau

v

Įvairios Žinios.
Amerikoj gali but 20 Naciai bombarduos 

milionu bedarbių Neic Yorką?
Taip sako Darbo Fedsraci- Turi oro torpedą, kuri la

jos organas kianti 50 mylių aukštumoj

Ar po šio karo turėsime 
nedarbą? Jei taip — kiek 
bus tų bedarbių ir kaip il
gai tvers pats nedarbas?

Amerikos Darbo Federa
cijos žurnalo “The Ameri
can Federationist” bendra
darbis Boris Shinskin sako:

“Jei musų vyriausybė ir 
pramonės karaliai nedarys 
griežtų žygių, tai Vokietiją 
nugalėjus šioje šalyje gali
ma laukt didelio nedarbo. 
Vokietiją sumušus Ameri
ka Įsigvs vienuolikos milic- 
nų bedarbių armiją. Bus da 
blogiau, kada bus nugalėta 
Japonija — Amerika turės 
20 milionu bedarbių.”

Darbo Federacijos orga
nas sako, kad iki šiol nieks 
nepadaryta gamybos per
tvarkymui, kad po karo ji 
tuoj galėtų gaminti civiles 
reikmenis. Nei vyriausybė, 
nei fabrikantai neturi jokio 
kiek vertesnio plano.

NYE IR FISH GAVO
“VILKO BILIETUS”

Busimasis Jungtinių Val
stijų Kongresas jau neturės 
dviejų aršių izoliacininkų ir 
Roosevelto administracijos 
priešų. Senatorius Gerald 
Nye iš North Dakotos ir 
kongresmanas Ham Fish iš 
New Yorko pralošė rinki
mus ir jų vietos teko demo
kratams.

Ir Nye ir Fish yra mas
kuoti Amerikos fašistai. 
Prieš Ham Fish buvo pri
verstas išstoti ir pats Dc- 
wey.

Pereitos savaitės pabai
goje Berlyno radijas pa
skelbė tokią ‘naujieną”:

Nacių Vokietija jau turi 
oro torpedą. “V-2” ginklą. į 
kuris lekia 50 mylių aukš
tumoje ir 700 mylių Į va
landą. Pranešimas leido su
prasti. kad anglų sostinė 
Londonas “jau bombarduo
jama.” Londonas tylėjo, bet 
pereitą šeštadieni ji patvir
tino. Londono pranešimas 
sako, kad naujasis vokiečių 
ginklas “V-2’ nors ir pavo
jingas, mažiau nuostolin
gas. negu “V-l” ginklas.

Iš neutralu; šaltinių gau
ti pranešimai sako, kad šiuo 
ginklu naciai bombarduosią 
ir New Yorką.

Amerikos vyriausybė ši
tą nacių pranešimą nepa
neigia. Karo departamen-^ 
tas sako, kad vokiečiai gal 
ir bandys bo oarduot Nevv 
Yorką/ber ne į iš Europos. 
Savo torpedas, naciai gali 
atvežti su -marinais, netoli 
Amerikos krantų, ir jas pa
leisti. Bet tok* bombarda
vimas neturės jokios reikš
mės. Amerika šiandien yra 
gerai pasiruoš įsi bet kokį 
nacių bandymą atremti ir 
jį niekais pavirsti.

Lapkričio 7-8 naktį Lon
dono spauda ir radijas dir
bo viršlaiki. Informavo pu
blika apie rin imu eigą J. 
Valst.

Visi Įtakingi Londono 
dienraščiai reiškia didelio 

' pasitenkinimo, kad Ameri
kos žmonės da kartą išrin- 

iko Roosevc’m.

negu SBUSni metais.

Sako, kad Rusijoj visą 
laiką kas dešimtas žmogus 
turi šiokiu tokių ryšių su 
Ogpu — Sovietų slaptosios 
policijos organizacija.

J. D. T.

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

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

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

Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
K* reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina?
Kaip atsirado ir k* reiškia bučkis?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymai jauniems ant jral- 
vų? "M<dau- Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištci.5jim* kad nepadaryti klai
dos?

Kokio imlius geriausia teketi ir 
veati?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla.-O klausima.-! 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar neisime. Bet k* 
visi slepia, tą atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir "Teisingai. Patarėjas” čia 
patiekia (domių informacijų.

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

Kodėl tūlos moterys neturi valkų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausim* atsako.

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
K<xiči kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apia šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 22S 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

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

“Teisingo Patarėjo' parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “kSvohucijos Pagrin
dai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuoširaat namuose. Kaina $1-50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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ŠALPOS FONDO MOTE- AR NACIAI BOMBARDA- 
RŲ KOMITETUI REIKIA VO BOSTONĄ?

TALKOS !
Aiškina pajūrio sprogimą t 

spalių 26 dienąPadėkite rinkti ir tvarkyti 
drabužius ir avalinę. Vaka

rienė gerai pavyko

Lietuviu Pil. Dr-jos sve
tainėj pereita penktadieni 
įvyk" lietuvių Šaipos Fon
do Motera Kerai'et ) su
rinkimas. Kadangi tą vaka
rą eras b 'vo laka’ s’’b;u 
ręs, tai ne visos moterys ga
lėjo atvykti į susirinkimą. 
Nežiūrint to. šiame susirin
kime pravesta visa eilė ge
rų tarimu.

Pereitos savaitės pabai
goje Bostono spauda palei
do sensaciją. Girdi, ar tie
sa, kad spaliu 26 d. naciai 
bandė subombarduoti Bos
toną? “Kur nors” pajūryje 
tos dienos rytmetį įvyko 
baisus sprogimas, kuris bu
vo jaučiamas per 50 mylių.

Kariuomenės ir laivyno 
vadovybė kol kas to sprogi
mo neišaiškino, o tuo tar
pu eina gandai, kad paju
to srityie galėjus sprogtiSvarbiausias jų buvo ta- _

rimas dėl rinkimo ir naka- nacių paleista oro torpeda, 
vimo drabužių bei avalinės, gal jau vartojama “V-2
Moterų Komiteto pastango
mis iau yra surinkta nema
ža drabužių bei avalinės. 
Bet daug drabužių randasi 
da laikinėse stotyse ir pas 
pavienius žmones, kurie pa
tys aukojo ir iš kitų rinko.

PROPOSAL TO FURN1SH TRUCKS TO HANDLE RADIJO PROGRAMA 
CHRISTMAS MĄILS Lietuvių Radijo Korpora-The Post Office needs suitable trucks of one. one and cijos programa ateinantį neone half. and two ton capacity for delivering, collecting and dėldienį iš YVORL stoties, relaying of mail during the Christmas Holiday season. from 950 kilociklių, tarp 9:30 ir December 17 to December 31, 1944. 10:30 ryto, bus tokia:

NAUJAS MASSACHUSETTS GUBERNATORIUS 
DĖKOJA LIETUVIAMS UŽ PARAMĄ

A’l applicants mušt be cit-izens of the United States, and in submitting bid, mušt give the following Information:
Name
Address

(Street)

(city or town)

1. Armonistas Survila iš 
W. Roxbury,

2. Birutės Radio ('boras 
po vad. Valentinos Binkie
nės.

3. Pasaka apie Magdutę.
4. Kalbės svečias Julius 

Smetona.
Telephone Number
Make of truck
Size of Truck
Tonnage capacity
Are you a Citizen of the Umtet States?
Are you engaged in Federal, State or City Employnient?..

(yes or no)Married or Single ...................................

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specializuoja Vyrišky organą »•- 
•ilpnėjime. Gyvenimo permainą 

motery Motery ir Vyry ligaa 
Kraujo ir ridos Liga* 

Valandos; nuo 10 iki 12 diena 
ouo 2 iki 4. nuo 7 iki S vakare 

IKO HUNTINGTON 4 VE
BOSTON. MASS 

Fel. Commonvealth 457#

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWaY 
SOUTH BOSTON, «aSS.

Office TeL So Boston 01448
37 ORIOLE S I KELT 

West Rot būry. Maas.
TaL Parkaay 1233-W

Dcpendents ..........................................
Price per hour for truck only • ..........................

(Driver will be paid separately—65c. per hr. plūs 15%)
If truck is to be operated by other than the bidder. the bidder mušt submit the name of the driver, assigned to operate the truck, who mušt be a Citizen of the United States.Sealed proposals mušt be in the Office of the Postmaster, not later than twelve o’clock noon, November 24, 1944, and addressed as follows:

kuria naciai bombarduoja 
Londoną.

Karo vadovybė tuos gan
dus paneigia, bet ji da ne
išaiškino, iš kur buvo tas 
sprogimas. Geologai, žemės 
drebėjimų stebėtojai, sako.

Maurice J. Tobin

Bostono majoras Maurice J. Tobin, demokratas,
kad ta dieną netui-ėta jokio .»e>/eit3 saYai:? buv°.išrinktas Massachusetts valstijos 

; aiY drehėiimn gubernatorium milžiniška balsų didžiuma. Jis gavo is
nnkimo centra L Ameri-Kai kurie mano. kad ne-i}į° balY“į ‘“V&P5J?
kos Legiono Stepono Da-|toli Amerikos krantų galė-: ikonas Cahill sunnko tik 895,347 balsus. Taigi Tobin
riaus poste patalpas. 'io atvykti nacių submari-į^'o l.ol-3&> balsus daugiau uz Cahillą. .

Bet tai bus ne viskas. Au nas ir paleisti torpedą. Ai ,-F1?.6 Jaimejimo <iaug prisidėjo ir lietuviai,
kotus drabužius bei avali- taip buvo — niekas to ne- todėl jis karstai jiems uz tai dėkoja. .
nę reikės sortuoti; kai kas'žino ir negali pasakytu J Jungtinių Y alstijų Senatą išrinktas dabartim
reikia pataisyti; paskui 'is-

Tuos drabužius ir avalinę k

“Proposal to fumish truck November 24, 1944. PATRICK J. CONNELLY, Postmaster,Boston 9, Massachusetts.” į

lcn reikės; <5iinaknoti ir s;us-’ . rivi-.oiu uaisų puc? savu yyvi
ĄBendroAmerikosi.ię  ̂
tuvių salpos rondo sande-

Mass. gubernatorius SaltonstalI, republikonas. kuris ga- j£as užims majoro vietą? 
vo 1,012.310 balsų prieš savo oponentą demokratą Cor- _____

_ _ Dabai tinis Bostono majo-
Iš šito kontrasto matosi, kad balsuotojai žiurėjo n?!raS) Maurice J. Tobin. ta-

Strumskio sunus sužeistas 
Vokietijos fronte

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos; noo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1326

sergančių karo veteranų

.. ... ............................... ............................................................ .....
Moterų Komitetas todėl Por}° Dariaus Postas prašo Y alstijos prokuroni išrinktas republikonas Bames; jjs turės užimti tuoj po sunus Juozas yra sužeista?
cra«o kad visi trero? valios ^a( , ^P15 butų. P}'anesti gubernatoriaus padėjėju, republikonas Bradford; valsti- Naujų Metų. būtent, sausio Vokietijos fronte. Jis buvo
vyrai ir moterys stotų Į dar- var<^aĮ 1f ac*resai lietuvių jos sekretorium, republikonas Cook; iždininku, demo- 3 d. Kadangi valstijos įsta- “bazukų” ekspertas. “Bazu-
ba Reikia vvru kurie su- PirmoJ° ir dabartinio karo .tratas Hurley tymai neleidžia vienam vai- kos” vardu Amerikos karei-
IM. ncmia vpų. rvunc I vatarami kurie randasi 1- ’“Rpann” Įrišimai: sumuštai; j:j..: *_____ • • ___ i;__ ______

, X , I—r --------------------- ------- Musų draugas Strumskis
kokią partiją kandidatas atstovauja, bet ko vertas yra po išrinktas valstijos gu- Montelloje gavo liūdną ži- 
pats kandidates. . ___ bematorium ir naują vietą nią, kad jo 35 metų amž.

nemia vy.ų | veteranų, kurie randasi li-tiktų pristatyti drabužius I, ,Masarflusette va!.
centro pataloas: reikia vy-

kone nusimano apie pa- nariai jr m ,
karūną. Taip pat reikia mo-; į, narts to:
tetų. Įtunos sutiktų drabu- y
zių nnkimo centre ------
bėti taisant ir 
drabužius.

dininkui laikyti dvi tamy- viai vadina naują ginklą, 
• bas, tai p, Tobinas turės iš kuris yra vartojams prieš

TaL 8OU XW»
DA1TA&AS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofise valandos:
Nuo 9 ryto ild 7 vakare

Visi ir visos i darbą! Ži
nokit. kad nualintos Lietu
vos žmonės už tą jūsų pa
galbą bus labai dėkingi.

Drabužių rinkimo centras 
— Lietuvių Legionierių pos
to svetainė — nuo pradžios 
šios savaitės bus atdara kas 
vakarą, nuo 7 iki 9 valan
dos. Ateikite ir prisidėkite 
savo darbu. Moterį Komi
tetas vienas jo neatliks, rei
kia visų talkos.

Beie, šiame susirinkime 
paaiškėjo, kad Moterų Ko
miteto vakarienė, rengta 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sve
tainėj, gerai pavyko. Žmo-’- 
nių buvo daugiau, negu ii-Į 
kėtasi ir Moterų Komiteto 
bėgantiems reikalams (lė
šoms) liks mažiausia 200 
dolerių. Komiteto pirminin
kė p. Namaksy raportavo, 
kad da nespėta visas bilas 
išmokėti ir todėl negalima 
pasakvti, kiek tikrai liks.

Reikia pagirti lietuves 
moteris. Ir komiteto narės 
ir pašalietės — visos gražiai 
dilba. Bravo, moterys!

—Rep.

Nepaisykit piktų gandų Lietuviai džiaugiasi Tobino majoro pareigų rezignuoti, tankus, taigi pareigos labai 
----------  laimėjimu Manoma, kad savo rezig- pavojingos.

Bostone ir apylinkėse yra ; naciją jis paduos miesto -------- ----------------------
tre pactir-li'—; ----- ius veteranus ap- skleidžiami pikti gandai. Lapkričio septintą musų tarybai 2 sausio. Miesto, noriu pirkti namą
sanuojant.'3-?1 suteiktu jiems do- TuoS gandus skleidžia ko- valstijos žmonės rinko ne valdybos pareiga tuometi

vanelių Kalėdų sventems. munistai ir šiaip piktų šen- tik prezidentą, bet ir vals- bus paskelbti nepaprastu:
tijos gubernatorių, ir kitus majoro rinkimus, kurie turi 
valdininkus. įvvkti 90 dienų laikotarpy

Gubernatoriaus ' ' ‘

,T . ----- —. .. šiaip piktuVardus prašome pnsiųst: mėgėjai.
Posto Adjutantui. John J. & J
Roman. 89 Franklin St.,! Gandai yra skleidžiami 
Allston 34. Mass., arba pra- ryšium su drabužių bei ava- kandidatavo vietai esamam majorui pasitrau- 

demokratas kus. Iki naujas majoras bus• i a i •! • • •

Namas turėtų būt geras invest- 
nepaprastUS mentas, nuo 4 iki 8 šeimynų. Ga- I 

- lėčiau įnešti iki $10,000 cash. Infor- j 
macijas priduot per “Keleivio” ofi
sų. (-)

"egi telefonu: ALGonąuin linės rinkimu. Žmonėms sa- Maurice Tobin ir republi- išriktas, laikinai majoro 
3300, Extension 368. koma. kad Lietuviu šaipos konas Cahill. Laimėjo To- pareigas teks eiti, tur būt.

J. J. R. Fondo renkami draouziai ir hinas (randamas didele Lai.
Haverhillyje įsikūrė 

BALF skyrius

. ., T., binas, gaudamas didelę bal- miesto valdybos klerkui,avaline nepasikes Lietuvos sų daugumą. Yra jau 7 kandidatei,
žmonių. Jie teksią arba South Bostono Liet. Pil. kurie ketina “runyt” j To- 

runtrii!! hiivn iriHm-cot.-noi u:___4..smetomninkams. arba bu- Draugija buvo mdorsavusi bino vietą, jų terpe ir Džim
. -----— . šią parduoti ‘kokiam žyde- Tobiną: už jį daug dirbo Curley

Pereitą nedėldieni Ha- liui. ’ adv. Grigalius, realestati- _________________
verhillio lietuvių piliečių ninkas Namaksy ir kiti.
kliubo salėj buvo prakalbos ?anc u, . *a^al Bostoniečiai "vra naten-
T imtuve"? tinimo rpikalais aiskus. Jie skleidžiami tem, ,. J?1,.yra .<)a.Lietuvos šelpimo leiKaiaib. nak-Pnku- drabužiu b’ kintl> kad Tobm laimėjo.Tuos reikalus aiškino “Ke- Kaf,v pakenkę .iiaouziu ą __________ J
leivio” redaktorius S. Mi- ?yaIlnes nnkimo darbut.
-helsonas. Salė buvo pilna Visuomenei demoralizuoti 
žmonių, kurie karštai at- komunistai griebiasi nedo- 
jautė savo brolių vargą Lie- nau?iy priemonių.

Streikas prieš unijos 
viršininkus

International Brother- i
tuvoje. ir prie* Amerikos Bostono ir apylinkių iie- ho.o(? unijos nariai - krovė- 
T .imtuvui Fnnrln a__: • __ __ r__ 1H1 ll’ SOrPnai — T)^<k'Plnp

PARSIDUODA GRAŽUS 
BARAS

Šviesaus ąžuolo, gražaus darbo, 
ilgas, bet neaukštas, toks kaip sta
las, tinkamas bet kokiai krautuvei, 
parsiduoda už $10 (vieno medžio už 
tiek nenupirktum). Sužinot “Kelei
vio” ofise. (-)

REIKALINGA

N so • ryto iki 12

447 BB0ADWA¥, 
SO. BOSTON, MASS.

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

Nedėliom, nao 10 ryto ild 1.

Areštavo narkotikų pirki;

Policija areštavo kinietį 
Yee Shee. Pas jį rasta už 
1,000 dolerių narkotikų. 
Suimtasis turi daugiau sėb- 
rų; jie da jieškomi.

Lietuvių Bendrojo Fondo 
skyriaus prisirašė apie 50 
narių. Dabar šito skyriaus 
nariai organizuoja drapanų 
rinkliavą Haverhillyje. Yra 
gauta jau ir vieta drapa
noms krauti. Darbo prieša
ky stovi energingi ir veik
ius žmonės.

Bravo, haverhilliečiai!

Policija areštavo 8 
jaunus padaužas

Somervillės ir Cambrid- 
ge policija suėmė 8 jaunuo
lius, jų tarpe dvi merginas. 
•Jie įtariami vagišiavimu ir 
kitomis piktadarybėmis.

RADIO BAN0VET ir BOND RALLY
10 metų Radio Programų Sukaktuvės

SUNDAY, NOV. 19, 1944, 6 p. m., Ritz-Plaza Hali
218 Huntington Ave., Boston (near Symphony Hali) Dvi svetainės, vietos dėl 1.000 žmonių Svečiai kalbėtojai—buvusio Lietuvos prez. sunus Julius Smetona; inž. P. J. žuris. prez. L. Vad. Sąj- ir Friends of Lithuania. Vakaro vedėjas Dr. J. Landžius-Sevmour. Dainų programa—Birutės Radio Choras, kvartetas, duetas ir solistai. Muzika ir šurum-Burum. Vakarienė ir Programa $2.50 ypatai Visus kviečia Steponas Minkus, programų vedėjas, ir Valentina Minkienė, muzikos vedėja.

tuviai yra prašomi tiems ko- “ šoferiai1 - reta finnri .1—v:tvoib-n 41 Ofifi 1 .K" Reikalinga ofise dirtrti mergina.munistU meiams netikėti sueiną. O,WV fiaroi- Darbas pastovus, atlyginimas geras.
Da uoliau rinkite ir patys ninku, aptainauiančių Bos--AttH.ad.1 <«>
aukokite drabužius bei ava- h°n^- 11 . apy*ln Staiga 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
linę! Ir žinokite: ji pasieks 11 met® sav° (^r- 7
T i of n t’rs e rzmrsnomc! ’Lietuvos žmonėms! Bus su- c. .. . v .. . iapartmfn-tcrasti budai drabužius i I.ic- . Streiko pnezashs - ^-SJe 1
tuvą nuvežti ir ten juos iš- atidėjo .■ „ v.
dalinti karo nuvargintiems viršininkų nn- "yr* Saujai pertaisytas ii
lietuviams • Kimus. vidaus ir lauko. Namas talpina sa

vyje tik įdėtą plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas gero
mis šeimynomis. Šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausį atlyginimą ant įdėtų savo 
pinigų, nes įeigos yra nepaprastai 
aukštos sulig įvestuotų pinigų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėl platesnių informacijų kreip-

Be to. reikia žinoti ir ki
tą dalyką. Lietuvių šalpos 
Fondo veiklą kontroliuoja 
Washingtono vyriausybė. 
Nei vienas daiktelis, kurį 
jus aukojate, negalės nueiti 
į šalį. Kas renkama, bus pa
siusta tiesiai į Lietuvą ir ten 
išdalinta. R.

Didelis Paliaubų paradas 
Bostone

Pereitą šeštadienį Bosto
no žmonės minėjo pereito 
karo paliaubų 26-tą sukak
tį. Buvo uždarytos krautu
vės ir kai kurios dirbtuvės. 
Mieste buvo suruoštas dide
lis paradas. Jame dalyvavo 
anglų ir franeuzų laivynų 
daliniai.

Paradą stebėjo mažiausia 
200,000 žmonių. ‘

•7i7£ SME BUENEF OH 
r^E ELECTRIC 

fEVERy
’COOK? Mef I

YOU GIVE rrA

Boston Edison Company sako
...jei jus tokie laimingi, kad turit elektrišką pečių, nevartoki visados tą patį kaitinimo vienetą. Vartokit viršutinius vienetus pakeistinai.

Boston hRton Company

k i tės pas (47)
A. J. KUPSTIS.

332 W. Brosdwsy, So. .Boston 27, B**. Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farmą ar ją išmainyti ant geru na- 
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu.

S. BARASEVIČIUS
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININK* 
LIETUVIŲ GRABORIUS 1B 

BALSAMLOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2594 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorehester Ave.
Tel. C0Lutd*M8 2537

AND NOW
THE NEWEST ADVANCE IN 

COLD WAVING

Eska Frosted
Remarkable new beatles* permanent 
that does the grandest things to 
you and for you r hair. It is given in 
coMpiete eoolness and delightful 
comfort. and the dramatic whipped 
eream oil treatment (see it nhipped 
up hefore your eyes) assures you 
the soflest. loveliest waves and the 
most manageable eurls ever did see. 
Eska Frosted is the wave of the 
futsre . . . and R’s here today. Ideal 
wi4h *11 types of hair—normai or 
“dlffienlt.” 20J»»

Other Eska Waves—10.00 and 15.00*

CASPER’S 
Beauty Salon

738 E. Broadway, So. Boston

• ToL 88624 Gyv. 81188

J Dr Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 ild 13 
nuo 2 iki 0, 

. nuo 7 ild 9.
Soredom 9 Ud lt 

ir susitarus 
AK1V DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
mu laiku sugrąžinu šviesą Itag 
vaminuoju ir priskiriu akisiua

114 Snmmer Street,
LAWRF,NCE MASU

TeL TKObridge 6330

Dr. John
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valanda*: 2-4 ir 6-8

NsdėUomia ir Svcntadieidaia: 
nao 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman *L arti Central a

CAMBRIDGE. MASS.

Geriausia Užeiga Vyramo ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincą* Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausj a^U’ vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Innured 
Moversį

Perkraunton 
čia pat tr į to
lima* rietas.

Vuri orlerinra, kaina
82* BROADWAT.

S0. BOSTON, MASO, 
Tai. ROUth Boston 4*10




