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Amerikos Lėktuvai Numušė 
20,174 Priešo Orlaivius

MŪSIŠKIAI PRARADO 
TIK 6,154 MAŠINAS.

Pereitą subatą Vokietiją 
bombardavo net 6,003

bombanešių.

ropos požemio organizaci
jas, kad jos butų pasiruošu- 

; sios invazijai.
i Svarbiausis požemio orga- 
i ganizacijų uždavinys esąs 
pampinti reikalingu infor
macijų ir vadų invazijos ar-

Pereitą subatą Vokietiją rajja; Kiekvienas miestas ir 
bom.iardayo net 6,000 oriai- mjestelis turi būt žinomas 
vių is Anglijos. Tai buvo re- j.ajp gavo penRj pįištai. Turi 
kordinė ataka. Niekas pa- t,ut žinomi visi keliai, visi 
šauly da nebuvo matęs su- kalnai, upės, jų tii-
koncentraotos tokios oi o jr |jrastos. Turi būt žino- 
galybės. i mos visos vietos, kur motori-

Or.aiviai tą dieną numėtė zuotį vežimai gali važiuot, o 
8.000 tonų bombų. Per loO kur ne Vigų šitų infoi7naci 
mylių liepsnavo visas pajų-, jų į.urį parūpinti požemio 
lis. kur žada keltis anantų organizacijom
invazija. , .į Naciams kinkos dreba.

Šitoj atakoj dalyvavę apie komentatoriai pranašau- 
2,000 Amenkos bombane-j ja, ka(j Vokietija gali būt 
srų ir apie 4, 300 Anglijos užpulta tuo pačiu laiku iš vi
karo lėktuvų. .įsų pusių. Jie sako, kad Ei-

Nacių liuftvafas nedrįso senhower turįs paruoštą: 
!-T vokiečiai 3 500,000 vyru armiją pie-
jsitikino, kad neuzsimoka jų tu Anglijoj. Kita beveik to- 
orlaiviams šokti pnes tokią Rja pat aįjjanty armija esan-
galybę.

Gen. Amold, Am
oro jėgų vadas Anglij 
vo raporte Wa^hin 
sako, kad per£fr^netų

Mirtis Kvislingam*

Čia vaizdas iš norvegų sostinės Oslo. Smalsuolių mm ia susirinko ties namais, 
kur požemio kovotojai nudėjo du kvislingu. Kvisling i i< yra vadinami savo tė
vynės pardavikai, nuėję tarnauti savo krašto okupantams. Juos žudo norvegai, 
olandai, francuzai, lenkai ir kiti.

Streikuoja 21,150 Turtcijaj Apskeib

Amerikos Kokdiiistai Jau 
Palaidojo Savo Partiją

IR NESTATYS KANDIDA- datų statyti, nes per paskuti- 
TO PREZIDENTO RIN- nius rinkimus jie negavo nei

KIMAMS.

Nutarė remti Roosevelto 
kondidaturą, bet demo
kratai jų talkos nenori.
Pereitą subatą New Y01- 

ke susirinko Amerikos ko-

3 procentų babų, ir todėl 
prarado teisę statyti savo 
kandidatus.

Nors r owderis atiduoda 
komunijų balsus demokra
tų par jai, demokratai ne-

nki«

non šitos ‘pagalbos” priim- 
.. , .. ti. J« ' net susirūpino, kad

mumstų partijos konvencija Brotvderio pasisakymas už 
ir jos vadas Browderis pa- Roosevelto kandidatūrą ga- 
skelbė jai mirtį. Girdi, ko-J* labai pakenkti netiktai 
mumstų partija jau atgvve-; Frezider tui, bet ir visai de- 
no savo dienas ir su šia kon- (moRra'tų partijai. Republi- 
vencija pasibaigia jos gyve- ■ konų spauda pranešė šitą ži- 
nimas ir vėmimas. nią rėkiančiais antgalviais.

Taigi šitą komunistų kon- Girdi, komunistai remia 
venciją geriau butų pavadi- R00Seveltą; jie skaito jį sa
lius šermenimis. vo žmogumi!

Pastatęs komunistų paiti- Amerikos visuomenė ko
jai kryžių, Brcwderis piane- munjstų nekenčia. todėl 
se, kad ateinančiuose prezi- Roosavcltes, kaip “komuni- 
dento rinkimuose komums- stu k. Adatas.” gali netek
tai remia prezidento Roose- ti daug balsų. Todėl neste- 
velto kandidatūrą ketvirtam bėti’va, Md dėl to komunis- 
terminui. nes komunistai sa- tų ‘pasitamavimo” demo- 

, vo kandidato jau nebestaty- Rratai pasipiktina 
S‘ Bei šiol Brouderis paU
kandidatuodavo į Amerikos ^11V.CS’. 'mumstai p3^^

goję New Yorke įvyko Ame- prezidentus Paskutini sykį va,dl3S1S. Polltl*
i- • not bolAnmA CArlSrl omA c C vii AS

Įsikūrė Amerikos 
Liberalų Partija.
Pereitos sąvaitės pabai-

tas
Žmonių.

Daugely vietų sup&raližiua- Į 
ta karo pramonė.

Karo Stovis.ti sukoncentruota Afrikoj 
įvairiose salose į pietus nuo
Francuzijos. Ji gali pulti 
pietų Prancūziją, o gal ir 
Pnrtngaliinj ižbnaianti Trp-

armija galinti durti 
Rusai, vei- 

iš Rytų.
Vokietija da stipri ir galės 

atkakliai gintis, bet ji neat
silaikys. Hitlerio dienos jau 
suskaitytos.

numušė

s. pati
k 6,15

skart
’ v

nefelj 3,000 alijJhtų 
b^abardavo Vofcie- 

nos laiku. Jie pleški- 
arinų papėdę Kielo 

ir strateginius vokie-1
čių punktus Prancūzijoj.

ŠĮ antradieni 2,000 Ame-| 
brikos bombanešių dienos 
laiku bombardavo Berlyną

Reikalauja Uždraus
ti Streikus.

Ragina išleisti “Work or 
Fight“ įstatymą.

Valdžios ekspertai ragina 
ir jo apylinkę. Iš šito žygio Kongresą, kad šis tuojau iš- 
13 mūsiškių orlaivių nesu-;leistų įstatymą, draudžiantį 
gryžo. /darbininkams streikuot prie

Tuo pačiu laiku alijantai karo darbų. Įstatymas turis 
pradėjo smarkiai atakuoti būti taip parašytas, kad 
nacius Italijos fronte. Perei-; Ras meta darbą, tuojau turi 
tą sąvaitę jie nušlavė vadi- ’ ‘

‘Gustavo Liniją” irnamają 
pralaužė 
Jie paėmė visą eilę miestų. To, 
jų tarpe ir Cassino.

Vokiečiai suprato, kad tai 
jau pradžia invazijos, todėl 
pastatė 170,000 savo karei
vių piieš alijantus Italijos 
fronte. Sustiprinti vokiečiai 
pradėjo eiti kontratakomis 
ir prasidėjo baisios kovos.

šį panedėlį amerikiečiai 
buvo jau įnėję į Teračinos 
miestą. Įnėjo be mūšio ir iš

‘Hitlerio Liniją.

būt imamas armijon.
Karo Produkcijos Tary

bos pirmininkas Nelson sa- 
jog darbininkų truku

mas liejyklose yra toks di
delis, kad orlaivių statybai 
gręsia tikras pavojus. Jo 
apskaičiavimu, karo pramo
nei šioje valandoje reikia 
da 400,000 darbininkų, bet 
nėra kur jų gauti. Ir nežiū
rint tokios padėties, tai vie
noj, tai kitoj dirbtuvėj kįla
streikai.

Karo departamento sek-
rodė, kad vokiečiai jau pa- retoriaus padėjėjas Patter- 
bėgę. Bet šį utaminką jielson pareiškė Senato komisi- 
sugryžo didelėmis spėkomis jai, kad “karo pramonėj nė- 
ir privertė mūsiškius iš tenai ra pateisinamas joks strei- 
ti auktis. Bet už tai į vaka- kas. nežiūrint koks jo butų
ius nuo Cassino lenkai pa- tikslas.” Ir todėl jis reika-
ėmė Piedmontę. Kiek pir- Jauja. kad visi vvrai tarp 13
miau lenkai paėmė ir klioš- 
toriu ant Cassino kalno, ku

ir 45 metu amžiaus, kurie 
atsisako dirbti ant farmų ar

ris buvo jau smarkiai su- karo pramonėj, tuojau turė- 
bombarduotas. (Leikai te-į tų būt imami armijon. 
nai veikia kaip dalis Aštun-i Jeigu darbininkas mano.
tos Britų Armijos ir anglai 
pripažįsta jiems daug kredi
to.) Francuzai buvo paėmę

kad jis negauna gana algos, 
sako Patterson. tai jis turė
tų ątsiminti. kad kareivis

paskui praradę ir dabar vėl nei pusės to negauna, bet tu- 
atsiėmė Monte Leucio. ri statyti savo gyvvbę į pa- 

Kad invazija jau nebeto- vojų ir negali streikuoti.
b, tai liudija ir tas faktas. | -------—-----
jog Amerikos generolas Ei-! Bostono vaisių pardavė- 
senhovver, kuriam yra pa- j ’as Meltzer buvo nubaustas 
vesta šituo žygiu vadovauti.! ?20 už tai. kad pardavė dė
jau išleido atsišaukimą i Fu-'žutę supelyjusių žemuogių.

Fašistai norėjo nuversti 
dabartinę valdžią.

ims žiniomis, šios sąvaitės 
pradžioje Amerikos i<aro 
pramonėj streikavo 24,450 
darbininkų. Detroite strei
kuoja 11.500 Chryslerio dar
bininkų. Iš viso streikai pa-

_ i riko* Liberalų Partijos stei-J^ v?!ėri™e sėdėdama s As L4čtuviš-
Pereitą-«ąvaitę TmAMw£i^Š4^Yažiąyiipasi iTS^velto
_ - ____ 1.4._ im nlatfru-ma ir r»„, gyvenimas H1SCŲ . aUg’lt*.buvo susektas fašistu sa-T718 nustatė jai platformą ir gyvenimas mokina iri T- .

mokslas, kurio tikslas buvo nutarė remti prezidentą komunistus. Browderis su-k. h I
Rooseveltą ketvirtam termi- pra£o, kad šimet butu juo- ,?au’a2?

■ A’ ' ” - 4 st3a*.o bt anb “neparti-nuversti dabartinę valdžią 
ir pastatyti Turkiją Vokieti
jos pusėj. Bet sąmokslas ne

liečia 17 įvairių pramonės -Payyk°- aložia jo lyderiu: 
šakų. Per balandžio mėnesį sučmė ir dilesniuose mies
buvo 74 atskiri streikai, ku tuose apskelbė karo stovi
riuose dalyvavo 48,000 dar- suvaržydama žmonių laisvę 
bininkų. Alabamoj. Colora-T. uzdrausdama visokius sū
do j ir Montanoj streikuoja sinnkimus. Dabar I u.rk a 
maineriai. Pennsylvanijoj >vra neitrali ir :un draugišką 
sustreikavo Schuylkill Vai- j sutarčių su Anglija, 
ley Lines busų vežikai, taip j pJ?? naciams
kad apie 100,000 žmonių ne- 11 Jie stengėsi
galėjo nuvykti į darbą. Ta- 
comos mieste, Washingtono 
valstijoj, užsidarė lentpiu- 
vės, kurios gamino lentas 
laivų statybai. Daugiausia 
streikų kįla dėl to. kad Karo 
Darbų Taryba neleidžia kei
ti algų, o algas prezidentas 
yra įšaldęs, kad apsaugot; 
šalį nuo infliacijos.

$25 UŽ CIGARETĄ.

South Bostono laivų kro
vėjas Griffin nusipirko ci- 
garetų ir pirmutinis dūmas 
jam kainavo $25.00. Mat, jis 
užsirakė cigaretą amunici
jos laive, kur rakvt vra už- 
drausta. Jis buvo vienas iš 
tų “gudrių” vyrų, kurie nu
statytų taisyklių nenori pai
syt. Už tą “gudrumą” jis tu
rėjo užmokėt $25 pabaudos.

ARGENTINOJ SUVAR
ŽYTA ŽODŽIO LAISVE.

Argentinos fašistuojanti 
valdžia uždraudė radijo sto
tims transliuoti žinias, ku
rios tenai gaunamos trum
pomis bangomis iš Londono 
ir Washingtono.

Nedori žmonės pereitą ne- 
dėldienį padegė mišką ant 
Blue Hill (Bostone) kalno. 
Išdegė didelis plotas obser
vatorijos apylinkėj.

Drapanų kainos Bostone 
pakilo 36 nuošimčius nuo 

1 karo pradžios,

tenai

Voki
as nepatinka 
uorganizuoii 

perversmą. T urki jo>

. sjmet
nui. Naujoji partija rems įrfnga jam s^tvti savo kan- 

. kaipgi vice prezidentą Wal- didaturą, k-' et visos
lace ą ir senatorių W agne- bininkų un; „oja v . ao- 
rį. Ji tikisi galėsianti duoti seveltą. Antras da 
jiems 400,000 balsų ateinan-'Kew Yorko valstijoj k'unu- 
čio radens rinkimuose. nistai ir negali savo kandi-!

“Dievo Patvarkymo
lų partijos suvažiavime da
lyvavo 1.500 delegatų. Jos 
j irmininku išrinktas Colum- 
bia universiteto profesorius 
John L. Cbilds. Vicepirmi-

N esustabd y šit.”
Vyrui reikia kelių moterų, 

sako mormonai.
fašistų organizacija vadino-; niRkų išrinkta net 29, o pil
si “Didelio Ailko” vardu ir oomoii taryba sudaryta iš 
gaudavo piniginės paramos 109 žmonių.
iš Vokietijos.

W,MO,OMflOO Par 
mos Aliiantams.

Šią sąvaitę prezidentas
Rooseveltas painformavo 
Kongresą, kad nuo 1941 m:>- 
tų kovo 11 dienos iki šių 
metų 4 kovo Amerika y: a 
davusi savo aliiantams para 
mos už $17.000,000,000 su 
viršum. Vien tik per

ne 
I.e.t 
tii.c ” 
siu
tinę ”

^>tt žodis “nepartinė’ 
kia k' 1 ji bus “ncpoli- 

Politikoį ji dalyvau
ji busianti ' nepar- 
nes prie jos galėsią

piigui ' visokių partijų 
žr» onės. 1 aigi turėsime ko- 
mvnir išką “salaveišių armi- 

1 *•

ANC-LAI NUSKANDINO 
2 SUEMARINAS.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Ūtah valstijos mor
monai tebeprakt i k u o j a'

platforma labai nes - -"-onas sako, kadp >.ma iaoaiidamont!1,, psas „„rfatvias p sllbmarircs buvo

i, v^x.,v,v« ; ococ „.jti/ac I liovrt vr»flic Toel

reikalauja svarbių reformų: 
darbininkų labui ir geresnės; 
apsaugos nuo nedarbo, i
rr» 2 4*— 1*2*1 *2_ 11 L4O IJI Citl V. VC* U11 VA C61 A Al A ■ V/l A*, ai i taikines ^politikos srity jpa?jf(Xje Rad jie turi po ke-

• o i I •> r\O»*T im A r*nrIi _ I . * _ _ A

Vežant anglams karo me
džiaga i Rusiją, vokiečių 
su os užpuolė anglų

Partijos.... . A. . .damentas” esąs nustatytas!
plati. Nors pnyatinei n«??a- .Šventraštyje, o šventraštis gllsk-. 
vvbei ji nepnesinga, tačiau esąs patiį Djev0 žodjs Taa,nlJsk

paaiškėjo tik šiomis dieno-; 
mos, kai vedusius mormo
nus pradėta imti armijon

PATARIA RUOŠTIS SE
MIANČIAM KARUI.

Admirolas Yamell. buvęs 
Amerikos karo laivyno Azi- 

_ A T , jos vandenyse vadas, sako.
Bet Jungtinių Ostijų; Rad dabarti.iiam karai pa«-

istatymai draudžia poliga-, baigus> Amerika turės reor-
Dilna laisve tvarkyti!™1^ ,t° ,, a 'ganizuo-i savo karo jėgas ir
i i ną a . v t • 1 į mentahstų pereitą subata rj,nst;s nčiam karui 

metu mėnesius šita parama savo gyvenimą kaip joms , pastatyta nrieš teismą ,uostls KaruKpasiekė $4J»00,000,00d su'patinka. O kad 1 ^vo pastatyta pn« tdsmą
viršum. i valstybė negalėtų- užpulti ir

Ačiū šitai paramai, ali-! apiplėšti silpnesnes, agresi- 
jantai dabar galės suduoti jai pažaboti turi būt tuojau 
nacizmui smarkesnį smūgį,! po karo sudaryta Jungtinių

oo 'U.

. atmeta dabartinį Anglį-,.. ir valdžia turi 
JOS ir Rusijos nusistatymą , „ŽIaikvma.

: palikti senovišką įtakos -
j sferų” sistemą, o jos vieton
siūlo pripažinti visoms tau
toms

Vakarų, iš I*ietų ir iš Rytų. ; ginkluotos ir paleistos.
Per du pirmutiniu šių me

tų mėnesiu Am< rika nusiun- AUTomOBILISTAI GAU 
tusi Rusi lai daugiau kam Į 
2,100 orlaivių, apie 2.000 
tankų ir daugybę kitokių 
karo reikmenų, neskaitant 
maisto ir drapanų.

ŠIĄ DAUGIAU GAZO
LINO.

Salt Lake City’je. Pasirodė, 
kad tie 15 vyrų turi iš viso 
55 pačias, kai kurie net po 
šešias. Teismas pripažino 
visus juos kaltais, bet baus
mę ketino paskelbti šios są
vaitės pabaigoje. Aukščiau

RIAUŠĖS EKVADORO 
RESPUBLIKOJE.

Ekvadoro respublikoj da
bar eina prezidento rinki
mų kampanija. Pereitą ne- 
dėldienį Guayąuilo mieste 

šia bausmė už tai gali būt 5 susimušė priešingų kandida
metai kalėjimo. tų šalininkai. Riaušėse vie

nas studentas buvo užmuš
tas ir keliasdešimts žmonių 
buvo sužeista.

SUDEGĖ 9 REISINIAI 
arkliai.

Louisvillės mieste, Ken 
tucky valstijoj. 
vaitę sudegė 9 reisiniai ark 
Kai, kuriu 
i $5d.odo

IŠ Washingtono praneša
ma, kad rudeniop busią pa- 
liuosuota daugiau gazolino 
: utomobiliams. Daugiausia 
iš to pasinaudosią tie auto
mobilistai, kurie turi “B” 
kortas, nes “C” kortų savi
ninkai ir dabar gauną pa
kankamai gazolino, o “A"

Išvedamas iš teismo salės, 
vienas tų “fundamentalis
tų” pasakė: “Jus galit užda
ryti mus kalėjiman, bet Die
vo esą taip patvarkyta, kad
vyras turėtų moterų kiekį ------
jam reikia. Biblijoj aprašy-l Maskvos agentas Tito 
tas Salemonas turėjęs net Broz. kuris apsiskelbė Ju- 
2,900 pačių, ir visi pripažįs-, goslavijos komunistų “mar- 
ta, kad jis buvęs išmintin
giausia vyras pasaulyje.

Federalinė valdžia turi

TITO NORI PRIPAŽI
NIMO.

suėmus da 30 šitokiu “išmin-
p apskaitoma kortų savininkams nėra rei- čių.”

ikalo gazoliną didinti iliau,
Jie bus teisiami va

salu.” pasakė ah’iantų laik
raštininkams, kad alijantai 
privalą duef ’• m ne tO-tai 
ginklu, ^et i” nrivala prina 
žinti jį kaip vienintelį ir tik
ra Jug. la*ii<~.s valdoną.

i l
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KUNIGAI ORGANIZUO
JA SINARKiZMA AME

RIKOJE.

sinarkizmo. Apie jo patyri
mus Brooklyno dioeezijos 
c . ganas "The Tablet” rašė 
šitaip:

"Kun. Heibel, kuris praleido 
nek :rį laiką tirdamas ir besi
mokindamas to (sinarkistų) 
judėjime, sakosi “Įsitikinęs, 
kad sinarkizmas esąs tikras 
meksikiečiams išganymas. ku
riuos taip ilgai skriaudė sava
naudiški revoliucionieriai? Ir 
jis priduria, kad šitas judėji
mas esąs pilnai krikščioniš
kas..."

Kas yra sinarkizmas0
Tai tokia pat šmėkla, kain 

Italijoj fašizmas. Vokietijoj 
nacizmas, o Ispanijoj alan- 
gizmas.

Meksikoje yra Romos ka
talikų kunigų Įkurta sinar
kistų sąjunga — Union Na- 
cional Sinarąuista — kuri 
turi jau 900,000 disciplinuo
tų narių, sako New Yorko 
dienraštis “PM.”

Sinarkistų tikslas Meksi
koje esąs: nuversti ir sunai sinarkistų komitetų jau vei- 
kinti bedieviškai revoliucinę kia Jungtinėse Valstijose ir 
valdžią. “Ir mes pareis- esą užsiregistravę Justicijos 
kiam, kad šita valdžia turi Depai tamente. Kaip Meksi- 
but sunaikinta visiems lai- koj. taip ir čia jų tikslas esąs 
kams,” pasakęs “El Sinar- tas pats: dirbti nešvarų fa- 
ouista.” oficialus sinarkistų šizmo daVbą, fašistinti šios 
organas, kaip ji cituoja šalies gyventojus. Ir šios ša- 
“PM.” . lies vyriausybė nieko neda-

Sinarkistai atmeta (lemo- ranti šitai pragaištingai pro- 
kratiją, nes ji reiškia jiems pagandai pažaboti.
“supuvimą” ir “atskiria --------------
žmogų nuo moralybės.” GEN. MICHAILOVIČ NĖ-

Jie atmeta pariamenta-į RA NUŽUDYTAS.
rizmą. nes parlamentuose Associated Press buvo pra- 
“konservatoriai” riejasi su nešusį iš Ženevos, kad 
“liberalais” ir iš tų rietenų i -La Suisse” tenai išspausdi- 
gimsta visos valstybės nelai- no žinią iš Belgrado, kad 
mės; .............................. į “maršalo” Tito Brozo “par-

Jie stoja už griežčiausią tizanai” Serbijoj užpuolę 
diktatūrą ir vadų autoritetą. ant vieškelio četnikų vada 
nes “autoritetas eina iš Die- gen Michailovičą ir užmušę 
vo,” sako “El Sinarąuista. ’

“SinarkUtų susirinkimux- , ?en«os: laik.I?šti?. .“M m negali but iokiu diakusi- p",5se paėmęs šitą žinią is 
vadnvplic Italijos fašistų laikraščio 

“Sinar- i “n Regime Fascista.”

“PM” sako. kad apie 50

JJVI3. BO. BO5TOH. Antras Poslapis

AusfraZėni/ Stovykla Ant Kalno

cinga žinia. Ji sako, kad Ju
goslavijos karalius Petras, 
tur but, susitars su “marša- 

įlu” Tito.
i Iki šiol komunistai sakė,

:r

Jisai sentimentalus aristo
kratas ir turi palinkimo dik
tatoriumi. J<> užsispyrimas 
ne kartą buvo sudaręs rim
tų painiavų.

Washingtcnas ir Londo-
, , . , nas da tyli, bet sakoma, kadlietuvis nori margi ar sabaii *, , . ... iten yra daug nepasitenkintus outo vyti, ns sako raus! 1i J ’ • mo.

Tą pati padarė ir ispanai.; Tyla kartais yra gera by- 
Generolo Franko vyriausy- įa. Galų gale. Francuzijos 
bė uždarė vokiečių konsulą ūkimas daugiau priklausys 
tą Tanžyre ir jo Įnamiams į nuo alijantų, negu nuode 
pasakė “raus!” iGaulle’o.

Anglai ir amerikiečiai da- Į _ . _
iro tą pati. tik jie kalba ka-! Say’ ir T,to Pas karaIll>? 
nuolėmis. Pietų Italijoj bau - i Pereitos sąvaitės pabaigo- 

“raus. raus. į je iš Londono atėjo sensa-

Raus, raus, raus!
Kai vokietis supyksta ir 

nori bile ką iš savo stu»xjs 
išvyti, jis sako: “Heraus!”

Daugelis ir lietuvių tą žo
di vartoja. Pavyzdžiui, kai

Čia matosi Australijos kareiviai ant vieno kalno Naujoj Gvinėjoj. Šis kalnas stovi 5,000 nė 
du aukščiau peikiu ir japonai čia turėjo Įsitaisę tvirtovę. Pagaliau Amerikos orlaiviai 
Australijos pėstininkai japonus išmušė ir dabar čia australe nai Įsitaisė .sau gerą stovyklą.

ALASKA
Amerikos žemyno šiaurėj 

yra didelė šalis, sudal anti 
586,400 keturkampių mylių 
plotą. kuri. kaip vienas is
torikas pasakė, buvo nupirk
ta “už gerą cigarą.”

Tai Alaska. kuri savo lai
ku priklausė Rusijai. Apsi
leidusi caru valdžia nemokė-

I ™

jų,” sako oficialu 
sinarkistų vadams.
leistų judėjimas yra organi
zuotas hierarchiškai (baž
nytiškai) ; vadai diktuoja

klausimus... K ren vi? i 
tik klauso... Jckių balsavi
mų susirinkimuose negali 
DUtl...

Iš to jau nesunk . įprasti.

Šita žinia tačiau nėra pa
tvirtinta. Vėlesnė Associa
ted Press telegrama sako,
Lroz4 IiifrAcloviinc karaliui 

o vcia t ijvzc ncntumtr

Petras paleidęs ministeriu 
kabinetą, kuriame gen. Mi- 
chailovičas ėjo karo minis
terio pareigas, ir kad jo vie
ton busiąs paskirtas kitas 
asmuo, ne kariškis. Michai- 

tačiau pasiliksiąs
ką sinarkizmas reiškia. Tai 
aiškiausia fašizmo kopija.Į lovičas 
Ir šitie nuodai iš Meksikos; jugoslavų armijos vadovy 
yra uoliai skleidžiami tarp bėje ir toliau. Ta armija tu- 
Jungtinių Valstijų gyvento- j rinti apie 20.000 vyrų. Tai 
iu. “PM” cituojakunigo ' via buvusios Jugoslavijos 
Coughlino oi ganą. “Sočiai' 'rmijos likučiai, kuriuos Mi- 
Justice,” kui r 1941 metų . aailovičas iki šiol išlaikė, 
rugsėjo 29 diena rašė: ‘ i slapstydamas juos Jugosla-

“Krikščioriškos visu: nenė. vijos giriose ir kalnuose. Be 
teisingumo salininkai Ameri-?0' JIS tun suorganizavęs ir 
koje. Amerikos krikščiones, sa'ąnonų (cetmkų) armiją, 
kurie kitąsyk svajojo apie ,;a- : kunos st>P™mas nėra tikrai 
cionalę sąjungą kad Įvykinti 
16 punktų reformą, ir kurie 
stebėjo kaip progresuoja krik
ščioniškos valstybės. kuriems 
vadovauja tokie vyrai kaip 
Sa'azar, De Valera. gen. Fran
co ir Mussolini. norės daugiau , .vadas ta pačia pavarde.

Jugoslavijoj dabar veikia 
dvi ginkluotos grupės; vie-

žinomas.
Einant “Keleiviui” spau

don galutinai paaiškėjo, kad 
gen. Michailovič nėra nužu
dytas. Komunistų “marša
las” Tito praneša, kad už
muštas buvo kitas četniku

bia kanuolės: 
raus!”

Ir Fricai bėga linkui fa- 
terlando, atgal nepažvelg
dami ir nelaukdami žodžio 
“zurueck.”

Tanžyras buvo vokiškų Į-ad jų “maršalas” nedary- 
šnipų lizdas. Dabar jis ap- bias jokių “ugadų” su Petru.

Bet taip pat kalbėjo ir 
: Italijos komunistai. O vis 
; tiktai garsusis Kominterno 
i “teoretikas” Ercoli nuėjo 
: pas karalių Emanueli ir pa- 

Rojus” Mizara pravirko.Į bučiavo jo ranką!
Nesistebėkite, jei taip at- 

“maršalu” Tito. 
Juk ir iis vra Stalino pas-

ardytas: dabar ir japonai 
ten yra krapštomi.

Raus. raus, raus!atabaskanai ir eskimosai 
vaitoja indėnų kalbos miši
nį.

—;— . . Dabar, kada Alaską ir
laivynui. Sakoma, kad prie .Jungtines Valstijas jungia Jam gaila mirusio rusų popo 
Point B<)irows yra daug ir didelis vieškelis,-ten galima jr bolševikų patriarcho Ser- sitiks ir su 
gausių aliejaus versmių, bet laukti gyventojų padaugėja giejaus. Mizara sako, kad

mo.

‘Rojus” pravirko.

įr jis vra
tumdėlis. Ne Jugoslavijos 
interesams, bet Maskvos im
perialistinei politikai jis tar
nauja.

Tito yra kiek stambesnė
si atsiras tokių karo \ct€ Bet tas‘‘geras popas ’ ėmė figūra, negu musu lietuviški 

lanų. kurie nerės vykti i tą ir numirė — kokia nelaimė! kvislingai _  Bimbos, Pru
seikos ir kiti. bet tai viskas. 
Ir vieni ir antri yra Stalino 
maurai. Kur juos veja, ten 
eina—kad ir užsimerkę.

jos da nenaudojamos. Pa- mo Kai kune musų politi- tas popas buvęs “uolus savo 
upirk- čioj Amerikoj da yra daug kai jau pradeda kalbėti, kad krašto mylėtojas,’’ jis “vi- 

. sRejaus versmių ir kol kas čį0 karo daliai gryžusių sais budais rėmė tary binę 
-r, lai. jų užtenKa. kareivių reikėtų duoti žemės • vyriausybę” — taigi, ”

sklypus Alaskoje — žinomaAlaska keleriopai apsimo
kėjo Amerikai. Vien aukso

no režimą.
44-

Stali-

jo naudotis Alaskos turtais , i- i i nr.t icc7 iis jos gauta kelis kartus dau-P,ęn . ,ii Įso i metais pardavė ta . krastaSoi; Vai=fiinmT 8iau- negu užmokėta ru- -f dres Kramtą.
sams. O Kur kiti mineralai,!ni° gyventojų 
kur tie skanus salmonai. ku- 

Septyni milionai dolerių riuos j^es valgome? Alas- 
už tokią sali net anais lai- i Loję jų prigaudoma milio- 
kais buvo tik menkniekis. {nai.
Ir keista, -kodėl dabartiniai ,Vien 1941 metais iš Alas-

sali Jungtinėms Valstijoms, 
už $7.200.000.

Kiek didės- ..... . .
daugėjimo! Mizara tačiau žinąs kad 

galima laukti vien tame at .liekamas bolševikų patnai- 
šitikime. jei bus atidarytos M™ met''OP° 
naujos rudos kasyklos ir tos
aliejaus versmės. Šiaip, tik

litas Nikalojus.
Ai, kodėl “draugas” Sta

linas toks nedėkingas užuo
Dies vėl klajoja.

Texas kongresmanas Mar
tin Dies vėl klajoja. Spau
dos atstovams jis pranešė 
tokią “naujieną:”

Industrinių Organizacijų 
Kongresas (CIO) bus Ame
rikos komunistų partija!

Tai tas pats. ką pasakyti, 
kad mėnulis nusileis ant že
mės.

Gerai, kad tas kongres
manas susiprato nebestatyti 
savo kandidatūros.

Tiesa. CIO unijose randa
si komunistų, bet jie—lašas 
juroje. Medaus mėnesis jau

“ lis—iš ios galėtum padalyti žmonės, o aleutai—mongo- tiktHiramlkanu/ žemės~klc-! 7 suspendavo,, už poros apieLunas, john ats
apie pusantro šimto tokių lų kilmės. Daugiau apsišvie- duose užtinkami šiltųjų kra- d.ienų. ^emąnskis jam pa- fšįėkė ~ CIQ. Jgi Browdį4o

: salių, kaip Lietuva—gyven- tę yra vadinamieji činkitai. štu augmenijos ir gyvūnijos'S1U?Je tok>.laiskV-, • kiaudė nesusipras gerumu 
tojų turi labai nedaug, vos gi atabaskanai yra beveik Į palaikai. O tai rodo? kad to/ As gailiuos del nepaisy- pasitraukti, ji bus išmesta. 

™ ------------- puslaukiniai. Činkitai ir limoje praeityje Alaska bu-;mo bažnyčios patvarkymų ir gidnev įillmanui
aleutai tun savas kalbas; vo šiltas kraštas. St. St. nur?d>’m« ir skubinuos atsi- f isę kIa ‘ tis Lomunistiš- 
-- -------------------------------------- -------------------------------prasyti mano dvasines vy- amf)kslį -j

gausybes uz stoką Pa8ar dį^berališkus frenfe da 
bos. kokia buvo parodyta 
mano darbais. Dabar turiu 

i griežtai aprėžtą siekimą—

Rusijos valdonai bolševikai, 
kurie jieško naujų erdvių, 
da nesisavina Alaskos. Tur

žvėrelių gaudyti ir žvejoti, 
ne visi norės. Pagaliau. Alas- marša? Ar sunku buvo to

, kos gauta Įvairių prekių už Los žvėrelių gaudymas jau 
,;52 milionų dolerių su vir- dabai yra gerai centralizu.o-

but ir jie žino, kad Ameriką Eun?“ Reiškia, ko negalėjo 
jie negalės įveikti. i Lada*yt tingus rusai, tą pa-

j— darbštus amerikietis, č

pSunaiCnG i:^11*7'
tuviškų škaplerių pedlioriui 
Mizarai?

Cik, brace. apsileidimas 
. ■ , i —neregėc Merkinės dzūko 

'ir nezinoc jo dyvnų ambiei-

tas. Alaska turi apie 500 
farmų lapėms, kur jos gerai)
šeriamos

rija ir Bntų Kolumbija: gyventi Alaskoje. lie (3.- žvejvba, kurią valdo*stam- +
pietvakariuose. Ramiuoju 000 žmonių, kurie tenai gy-. bies*kompanijos. Naujaku- PrU:?eika ta^e patiesys
vandenynu, o vakaraose. Be-,vena. ne visi yra tyrakraujai riui butų neįmanoma jas
ringo jura. šioje vietoje amerikonai.. Didžiumą jų kontroliuoti, nes tam reikia
Alaska visai netoli nuo rusų sudaro eskimosai, činkitai, specialiu laivu su mašinomis
Sibyro. ; atabaskanai ir aleutai. Pir- ii- patyrimo.

Alaska nors ir didelė ša- mieji yra indėnų kilmės Beje, Alaskoje galima už-

“Aš gailiuos, prižadu...”
Lenkų kunigas Orlemans- 

kis gryžo prie “dvasios šven
tos.” Kada vyskupas O’Lea-

žinoti apie Meksikos sinarkis- 

tus ir jų ‘16 principų’.”

Ir kun. Coughlino šalinin-, . ,
kai gauna pakankamai in- nai W vadovauja Maskvos 
foraaciju apie tuos Meksi- ^entas ™rsato T,to 
kos sinarkistus ir jų .‘is'Broz, o kitai — generolas 
principų.”

Tai nedorai fašistų pro
pagandai prieš demokratiją 
skleisti nelabai senai iš Mek
sikos buvo pakviesti keturi

Michailovič, tremtinės ju
goslavų vyriausybės narys.

Tarp šitų dviejų grupių 
eina žiauri kova. Brozo va
dovaujami “partizanai”

apie 73.000. Palyginus su 
Lietuvos gyventojų skaičiu
mi. ji yra tik lėmėnės kiše- 
nukas.

Alaska yra kalnuota šalis. 
Ypač šiaurinė dalis. Ten jųš 
galite rasti kalnų virš 20.000 
pėdų. Šiaurėje yra daug eže
rų ir pelkių.

Alaskos klimatas nevie- 
nokis. Yra tokių vietų, kur 
žiemą būna daugiau kaip 
60 laipsnių šalčio. Gi vasa

Pirmieji Žodžiai
1876 rr.etų kovo dešimt? 

dieną Aiexander Graham 
Bell i telefono trubelę tari 
šiuos žodžius:

“Ponas Watson, ateik
.« . Pas mane- tamsta esi man

rą vietomis būna 90 laipsnių 1 ’
šilimos i Tie Z( ziai t>uvo tarti pn

“studentai.” kurie ištikrujų (komunistai) dažnai užpuo- 
buvo fašizmo agitatoriai, la Michailovičo vadovauja-

Atlanto pakraščiuose žie
mos nešaltos. Čia veikia šil
ta vandens srovė, kuri atei
na iš japonų juros. Vasarą 
šios srities vidutinė šilima— ..uv? į. ist

puolamai. Dirbdamas save 
laborato: joje Bell apsipylė 
rukštimi, darydamas ban 
dymus su telefonu. Bet ne- 

kad ^Vatsonas

priverstas tylėti.
“Laimingos kloties...*

klų rašto išradėjui. ! liautis taip daryti ir skirti
Ir tie žodžiai stebino pa- i save nuo tokios veiklos, ku

kulį. Buvo atidengta da butų nesutaikoma su kata- ...... ...
.'iena gamtos paslaptis, pikų bažnyčiom t\arka ir jos yra vacjas įos organizacijos, 
pektros aidan Įkinkyta dvasia... . kuri bando sudaužyti uni-
2mogaus rasto kalba. Na, matai! O komunistai - —

. „ džiaugsmu leipso, kada Or-
Suv įed, ponas Shnev e ; iemanskis atsisakė savo vys- 

--pirmieji zodaai, tarti rą-!k į aiškintis. jie ?akė: 'at.
,^o.fonu;Joos bfe ^ebb sirado vienas drąsus kuni- 
191o metų spalio 21 dieną' f.-npT 
is Arlingtono, Virginijoj.,

Maskvon nuvyko Amėri- 
rikos Vaizbos Buto pintti- 
r.inkas Erie Johnston. Jis

tt cl • • • i • - - i Aišku; Orlemanskis turėsH. Shnevem. kuns tuo me- ir su tomis „s-tebuk 'vpr;-

jas. Karo Darbų Taryboje 
yra trys Vaizbos Buto na
riai. jie stoja už tai, kad bu
tų panaikintos kolektyvės 
sutartys. Kada Montgomery 
Ward kompanijos tūzas

sako “PM.” Girdi:
“1943 metų balandžio mėne

sy keturi Meksikos ‘studentai’ 
važinėjosi po Jungtines Valsti
jas skaitydami apie sinarkiz- 
mą paskaitas katalikų univer
sitetuose, kolegijose ir kliu- 
buose- Kaip rašė San Antonio 
arkidiocezijos organas ‘I>a 
Voz’. šitą maršrutą jiems su
ruošė Inter-American Catholic 
Institute, kuriam vadovauji. 
Vyskupas Edwin V. O’Hara iš 
Kansas City.”

Tvirtas sinarkizmo apašta
las Amerikoje esąs ir kun. 
Alcuin Heibel, Aniuolų 
Kalno Kolegijos mokvtojas 
Oregono valstijoje, sako 
‘TM."

Jis buvęs asmen1 'kai nu
vykęs Meksikon mokintis

mus četnikus, kurie kariau
ja prieš nacius. Štai pavyz
dis: Hercegovinoj anądien 
nusileido vokiečių pašautas 
Amerikos orlaivis. Orlaivy 
buvo du sužeisti amerikie
čiai.' Vokiečiai norėjo juos 
suimti, bet četnikai vokie
čius atmušė ir jau buvo be- 
veža amerikiečius Į savo li
goninę kalnuose. Pakelėj 
'uos užpuolė “maršalo’’ Ti
to partizanu gauja ir pradė
jo šaudyt. Daug žmoniu bu
vę užmušta. Komunistai pa
grobę sužeistąjį amerikietį 
saržentą Greeną ir nusivežę 
su savim.

»Ar prisidėjot prie musų 
šalies karo pastangų? Dabar 
laikas tatai padaryti—pirkit 
karo paskolos bonus.

80 laipsnių. jj girdės. Jis labai nustebo.
Kadangi vasara yra trum- i nl džiaugėsi, kai M atson ta 

pa, žemdirbystei Alaska ne- re:. R? ;'s ko tamsta
tinka. Joje gerai tarpsta tik non“ l®1 ^^ne sauki. 
kai kurios daržovė, uogos ir “Tai p;ts mane girdėjai?! 
kai kurie vaisiai. Ypač uo- įsų telefonas jau
gos gerai tarpsta. Alaskoje veikia, r šauliui bus didelė 
galima užtikti žemuogių naujiena ir da didesnė nau- 
bulvės didumo. Žemuogės da!”
labai skanios ir Alaskos gy- Taip ir buvo. Pradžioje 
ventojas ne bereikalo jomis žmonės ustebo ir nenorėjo 
didžiuojasi. tikėti, kad į trubelę tartas

Bet iš uogų negyvensi. Tai žodis žaibo greičiu nulekia į 
retas skanėstas ir trumpam kito žmogaus ausi. Vėliau 
laikui. Alaskos gyventojai jie Įsitikino, kad tai yra tie- 
verčiasi iš žvejybos, iš kai- sa ir džiaugėsi.
liu ir tūlų aukso kasyklų. “Ką mums Dievas davė?” 
Alaskoje yra nemaža aukso, —buvo pirmieji žodžiai, 
sidabro ir geležies. Užtinka- siųsti teb grafo viela iš Bal
ina skardžio ir aliejaus. Prie timorės Į Washingtoną. Juos 
Foint Borrows musų vyriau- pasiuntė Alfrėd Vail 1844 
svbė yra rezervavusi dideli metų gegužės 24 d. Samue- 
plotą žemės ir laiko ji karo liui Morse, telegrafinių žen

z i t?-r v v , tt ir su tomistu ouvo Eifelio bokšte, Pa
ryžiuje.
. Vėl nustebo pasaulis kad, Fera konwnistai 
jau galima susikalbėti oro .-r
bangomis, be elektros laidų J 
pagalbos.

atsisakė pasirašyt
............................... .. . .. naują sutartį, Vaizbos Bu-
hngomis žiniomis, kūnų us ta<. ir ,-o at?tOvai Karo Dar- 

, j parsivežė iš Maskvos. Ko bu TalJvboje palaikė Avenr! 
gal turės
apskelbti.

Laisvieji francuzai.
Kai garsusis Amerikos la-| Iš Alžyre gautas praneši- 

kunas Lindberghas nusilei- mas sako: laisvųjų francuzų J 
do Parvžiaus aerodrome, komitetas apsiskelbė laiki- 
pirmąsyk perskridęs Atlan- -»aja francuzų vyriausybe, 
to vandenyną, minios apsto- Panaikintos admirolo Dar-

“vainą” Ammikos lietuvių komu
nistų “fiureris” Bimba šito, 
matyt, nežino, nes “Lais
vės” krisluose (gegužės 20) 
jis sako:

Gerai, laimingos jam 
(Johnstonui) kloties...”

Ka, ar Stalinas vienas jau
tas jis kažkaip sumišo ir vie-Jano sutartys su Anglija ir nepajėgia savo "rabocių so
to j pasakvti, kad aš laimin-! Amerika. i suvaldyti? Reikia eks-
gai atskridau. jis pasakė To reikalavęs generolas Perto Js,_Amenk<».
“me».” Tą sklaidą pasaulis jde Gaulle.
jam dovanojo dideliu džiu-i Generolas de Gaulle yra 
gavimu ir vėliau pačiam la- labai ambicingas žmogus.
kunui malonia pašaipa, “we, j =------------ ------ ~ -■=——
flyer.” z Ir reikia manyti, kad jie toli

Nuo komunizmo iki cha
mizmo nedidelis tarpas. 
Bimba jau sveikina openša- 
perius.

St. Strazdas.

Rytojaus pasaulis sulauks i gražu nebus paskutiniai. Laikraštis yra geriausia 
da kitų pirmųjų žodžių, ku- Mokslas daug pasiekė bet dovana, kurios jūsų draugas 
rie bus tarti galutinai ištobu-jdaug da reikės siekti. negalės užmiršti. Užrašyki-
lintos televizijos aparate, j K. V. te jam “Keleivį.”
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS TEPRAŠO AMERIKOS LIFTU'”1’ GYVENIMAS
Amerikos Lietuviu In- 

fotnacijos Centras
Žodis į Visuomene jam Kryžiui ir kitoms karo 

* pagelbmėms organizacl-

Potvinio Apsemtas Miestas

NiBKO NEVEIKIA 

NIEKAS NEPEIKIA

Lijetuviai amerikiečiai ! Jaips.
Jau pereitais metais, per . D?“ ,k‘t* ““koją «*vo krau- 

Pittsburgho konfeienciją. J«. kad ten fronte besikali- 
buvo pabrėžtas reikali »«*nt.ejj reikalui ištikus, jo 
steigti Informacijų Centrą. ™pntmktų.

Pravartu prisimini), kad Dirbom, bet Neinformavom. 
ir per pirmąjį pasaulinį kaią A„ Rad dar k
lietuviai amerikiečiai buvo!.. ^note’
lkur? panašią įstaigą, kari: apie lietuvius mažai
savo. informacija ir nenuus- ?. “
tam* Veikia begaliniai daug ?n0- .,dar "!az,aV z,no ap‘.e
nadlio-lietuviu tautos aa-S Amenkos lietuvių gyveni- paliejo lietuviu tautas a* . • . . v. vrMstP?
įaci jotos teisingai nušviesti, JJ? iki l899 t ~ ' t 
bei naujai gimstančiai I ie- Antai iki i»vy metų, nei

J nebuvo atskiros i sį kristų

z į šiandien pasitaiko žmonių.

tuvos valstybei ant kojų ap 
sistoti. 

Ir vėl
imigruojantiems lietuviams

i 'Vu- kategorijos. Daugelis lietu-kai betinkamai p'Jatvtoš viV h’ »ko užrašyti sla.j

informacijos kad ir geriau- T -H^usfe- iš prigim sios pastangos ueeiriur.ju i ’ 1 =>.

gyvename

nesiduoda Į
buti įvertinamos, net pilnu
moje įgyvendinamos.

Vien savos spaudos maža. 
Saviesiems, pirmiausia skir
ta
čios Amerikos visuomenes

ties kuklaus ir santūraus bu
do budamas, savęs rekla
muoti nepratęs.:.

; Ir jei čia Amerikos Lietu-
...... , , vių Tarvba rado reikalo pa-betuviskoji spauda pla- b«. . •„ j amerikie«u

, „u, A"1'" .v,.sHomenes pozicija šiame krašte, tai nė 
praktiškai nepasiekia. didžiuotis Ame.
.. Tuo pat metu pnes pla- rikcss ilicčio atiiekama pa. 
ciają musų krašto visuome;, rd p para[įau, save sta- 
nę jos lietuviškoj, dalis gal. t*¥; bet_pa.
stot. su neperprascausiu re- ,įdvtk jo« dėm pjs

0 u‘ šiądien apima visas šio kraš' Ne paskutiniaisiais i ši
kraštą atkeliavę, lietuviai jr ,utvarUy.
amerikiečiai jau per kelias musu tSvi žemžs

vaškai sutaną - lik].mu_Lie-tlfva im*maL
. . ... _?JAęnimu pu-į fjafnai pasitaiko, kad in-

BaUisių piliečių sąlygose su forma(.įja 1 apie lietuvius ir 
mm 1® ’J Pašventimu prnu- jįelps rupimus reikalus pa- 

Pr.le ffl0 alf?T? krašto tiekiama netiksli, iškraipy- 
visokenopų vertybių kuri- mažai nusimanančių, o
m°*« . ir stačiai nepalankių šalti-

EieiuvisKOSios ateivi los t
kultūrinis jnašas i šio krašto’ nepagrįsta informa-
lobyną toli gražu nėra ma-. ęjja jbn gausjaj pasipylė per
za~ . v , . .x. „ paskutiniuosius metus.Tas įnasas darosi itin n-s- r
kus nepaprastų metų lai
kais, kaip kad pav. šio ant-.

to gyvenimo sritis, iki karo

getitkartes 
šu šio krašto

Centro Uždavinys.

rojo pasaulinio vėsulo metu.
Karo Pastangos ir Lietuviai. 

Pakaks priminti, kad tik
Pearl Harbor tragedijai iš
tikus, visi lietuviu kilmės

Vadinasi, pirmas Lithua
nian American Information 
Center uždavinys bus platų
jį pasaulį informuoti apie 
lietuvius, apie lietuvių ame
rikiečiu dedamas pastangas

amerikiečiai, lenktvniuoda- ‘ laimėti karą, apie jų nuo- 
mi su likusiąją patriotingaia pelnus kultūrinėje srityje ir, 
Amerikos visuomene, kaip apskritai, jų gyvenimą ši.a- 
vienas stoję savos tėvynės me krašte.
ginti—kas su ginklu ranko- šiam tikslui atsiekti, LA- 
.ie pirmoje fronto ugnyje. IC jieškos būdų įsijungti į 
kas su Įrankių karo pramo- plačia ja Amerikos spaudą
neie.

Tolydžiui skelbiami karo
ir į radijo tinklus. 

Lvgiagrečiai LAIC rupin-
aukų pranešimai rodo, kad ‘šis leisti, ta ir kita tema, in- 
ne vienas lietuvis šiandien 
jau yra padėjęs galvą savo 
žvaigždėtos Vėliavos šau
kiamas.
' Namie likusieji, vyrai ir 
moterys, niekeno neverčia
mi. šoko pirkti karo bonus, 
kiti savanoriais stojo ir te- 
bestoia talkon Raudor.a-

formacinę literatūrą, perio 
dinius biuletenius, šiaip orą 
nešimus ir. kur reikia, akty
viai dalyvaus viešojo pobū
džio pelitinėse diskusijose 
ai manifestacijose.

Svarbesniais atvėiais rea
guos į spaudos netikslumus 
ar prasimanymus ir žiūrės,

Kovos Tolimuose Rytuose

r Si nuotrauka tik šiomis dieno mis gauta Amerikoj ir parodo 

ginkluotus Francuzijos pat- rietus (partizanus) maršuoj<i 

nt Oyannax’o miesto centru, šis miestas randasi Šveicari

jos pasieny.

Ši nuotrauka parodo Norfolko miestą Nebraskos valstijoj. Patvinus Elkhomo upei, van

duo apsėmė’visas gatves ir namus iki pusės. Nuostoliai sieks daug milionų dolerių.

Vakaru Pennsylvanijos Lietuvių Drau
gijų Konferencija.

tik lieka mums palinkėti iš
rinktam komitetui solida
raus ir pasekmingo darbo.

Žemaitis.

BRIDGEPORT, CONN.kad didžioji Amerikos spau- tuvių demokratinių srovių 
da. lietuvius liečiančiais pastangomis įsteigtas ir iš
gausimais, butų objektyviai laikomas, Lithuanian Ame- Susikūrė Amerikos Lietuvių 
ir visapusiai painformuota, rican Information Center Tarybos skyrius.

Šį darbą dirbdamas, LA-^yra nePartini*’ vykdomasai
Amerikos Lietuvių TarybosIC jieškos būdų ir kelių su-... i -x - -• organas.eiti su kitomis panašiomis 7__ . ,. . . x ____

įstaigomis ar organizaci jo- , a™ . 5 v^ra PaAX1^stas gyventojų, 
mbn-sų jomis bendradar- ^^^as Jurgėla, o bulys irI

Pergalė ir Teisinga T *ika.
Vienok, mums, panašiai T- ^ . . .

kaip ir kitiems patriotin- Grimu? ir prof 
giems amerikiečiams, rupi
ne vien tik Šis karas laimėti.

Lygiai rupi mums laimėti

Šiame garsiame Connecti-

Pittsburgh. Pa.
Gegužės 14 dieną, Pitts

burgho Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius buvo sušau- _________

j kęs visų apylinkės crganiza- PITTSBURGH, PA.
; cijų suvažiavimą, kuriame
buvo įspūdingai paminėtas Lietuvių Radijo 12 metu su- 
Lietuvos Steigiamojo Seimo kaktuvių piknikas, 

sušaukimas ir sykiu atžymą- §į t suka!!ka 12.ka rae. 
tas spaudos draudžiamasis ,.uc įsikūrimo Lietuvių Ra- 
laikotai pis. Steigiamojo bei- dy programos Pittsburghe, 
mo reikalu kalbėjo kunigas k J . Į 6vad a Povilas 
Dr. Gecrs, o spaudos drau- Dargis §i įvykju, atžy.
(.nno Povilas Dargus. mėti 4 birželio yra rengia- 

Buvo ir žymių ir ameri- mas didžiulis Lietuvių Ra- 
1 kiečių kalbėtojų, jų tarpe, dijo piknikas, Adomo Sode, 
|War Manpower komisijos Castle Shanon, Pa. Yra pa- 
Pittsburgho distrikto pirmi- kviesti žymus kalbėtojai, 
ninkas, Mr. P. Fagan. geri muzikantai, o kas svar-

Buvo priimtos kelios rezo- kiausia tai rinkimas gra- 
■ liuci jos karo laimėjimo rei-: lietuvaites kun bus
! kalu ir Lietuvos gelbėjimo pavadinta. Mtss Lithuania 
į klausimu. Surinkta aukų. Pittsburgh. Pirmu sykui 
Išrinktas pastovus Taivbos Pittsburghe, gražiame Ado- 
skvriaus komitetas. Suva-'^o sode, matysite bingo. 
žiavimo prezidijuman iš- Gyhukmgieji gaus gražių 
linkti: P. Dargis. J. Virbic- dovenų.

įkas, S. Bakanas, Paieckas ir Tikimasi, jog į šį Radijo 
O. Naujalyte.-* pikniką suplauks tukstan-

Pastovų Tarvbos komite- čiai lietuvių, kaip ir kitais 
tą išrinko iš 12-kos asmenų, metais. Taigi visi, kaip vie- 
jie tarp savęs pasidalins pa- n£S, dalyvaukime birželio 4 
ieigomi^ r1 i žino Arlnmo on/ln Puctlo

Prie progos turiu primių
eut valstijos mieste, su apie ti, jog šiame suvažiavime 

šimtais tūkstančių pasakė gražias, patrijotines 
randasi gerokas kalbas p. p. B. Pivaronienė 

...__„ musų brolių lietu- ir V. Količienė.
Kiziu- yjy Lietuviai čia yrą apsi-1 Šį suvažiavimą reikia

dviem

tė.
, Ariimiausiais centro ben- jr jy praeities triūso vai 

gradarbiais sutiko būti pulk. gjaj gana žymus. Sakau, žy
gyvenę jau nuo senesnių lai-

dibną Adomo sode, Castle 
Shanon, Pa. ' Rengėjai.

CONNECTICUT LIETU
VI^ ŽINIAI.

Jau buvo skelbiama, kad 
. . . ... gegužės 2S-d., 2:30 valandą

skaityti pilnai nusisekusiu, pjopiet, Waterburyje įvyks 
Connecticut lietuvių konfe-

M. Lukas ir Mrs. Lukas, E. -lefičija. Buvo prašoma, kad 
mus dėlto, kad musų broliai Totoriunas. P. Kuketskis, ęUbtigijos atsiųstų po du de- 

“ Nuolatiniu uatarėin rolė '^“Viaiveikę,. tvėrė,orga- K. Višniauskienė, M. Balse- įėgalu. Betdėllaikotrum-
ie apsiėmė cemral Slktaiu’ InIZa™ draū?.i?s> ku?°S 'f1' vičienė, J. Ratscvlcius, I- Bumonevisosdraugiiosga- 
i'.t.i? jt « “ ,-| sus nso broliškumo ryšiais. Strutinskas, J. Dulbis. A. iėio delegatus išrinkti. To-

Tas liudija, kad lietuvis, at- Staniskauskas, A. Sapiega, Waįerbutio Lietuvių Ta- 
vykęs į šį laisvą kraštą, ru- 0. Bružienė, O. Pasiūkevi- rybos - bendrojo komiteto 
pinosi savo ateičia. čienė, J. Žukauskas, j. Mu- vardu- pranešu, kad vykstan-

TPi<ni turėti,™?™ nrn ^^s, Skubąs, A. Skirka, fiems i konferenciią delega- Jeigu mes turėtumėm p c A Rameika, S. Varnialis, tams nėra būtinai reikalin- 
lietuvius, tiek nelietuvius. L. Rądzvilas, Y. Žukauskas, “i’"3 galiojimai.

Atitinkamos patalpos su- ' tūoi nasiiustumė Žilinskas, F. Kiulkis. R- Kiekvienas demokratinių
rastos Woolwo,th Bldg.. L^d ?aW^i^ vhai nė Rudis' S’ Suslevi«us- K- Ja- pažiūrų lietuvis atvykęs 
Unite 3912. 233 Broadvay, kakl-a Hnvomo Fsariio kutis. A. Gustas. P. Svirs- konferenciion ir be manda-
New York 7. N. Y. tlet _kokle bVy°_n’5;,.„,S?IV,e kas. J. Kairys. K. Yokštas, to turės pilna balsą. Prašo-

K. Pakš-

kauti dr. M. Vinikas. red. J. 
Laučka ir J. Januškis.

Washingtono, Jeffersono.
Lincodno ir Wilsono idea- , .. ....
lais persiėmę, su šio krašto s^aiclU numatoma
demokratinėmis institucijo- ^didinti, kooptuojant tiek 
mis visiškai sutapę, mes už
vis labiausiai branginime 
laisvojo žmogaus teises lais
vai kalbėti ir rašyti, laisvai 
tikėti, gyventi be baimės, 
gyventi be vargo, ir tai tiek 
vidine, tiek tarptautine

Artimiausioje ateityje pa-

Lithuanian American In- >u n^?"? jl gerekai pąil 
formation Center savo dar-.Veikti, dirbt, draugi.. J. Blažys, F. Zilaitis. J. Bui- me atvvkti kiek anksčiau, 

rauskas. A. J. Viznis, B. C. nes delegatu registracija 
Viznienė. J. Stanislauskas. p, asidės 1:30 valandą po- 

Auku surinkta $70.00. Be piet.
. XXX. , ALT pirminin- Kalbės miesto majoras

ir pail- kas paprašė publikos, kad 31 Monaeran, pulk. Carinius, rę
stoji į užtvirtintų naujai susiorga- faktOrius Laučka ir bus par- 

Atlanto Čarterio nuostatro- krašto lietuviškąją spauda darba. nizavusio skyriaus komitetą. (iavinėjami Amerikos karo
se, dar tik neperseniai J. A. ir, periodinių santraukų for-i * , , roikaln ką 5-- lka 1F Pa?are- ,Ta? paskolos benai. Kviečiu vi-
V. Sekretoriaus Hull pa- moję, Pa^'ą informuoti! ^a^
tvirtintuose ir iki šiol musų tiek apie svarbesne centro ^.g kalyti apie tai Jcą l e sjo skyriaus komisija lealio- Rengimo Komiteto pirm.

užsienio uo- veikla, tiek dalintis su ja Pa- >Fa v.eikęs praeityje, ta tohau darbą tęsti. Lmke- - --
balti liečiančiomis žiniomis. Dabartis visus saukia prie tina gerų pasekmių visuose

Amerikos Lietuvių Tary- ?au.J.° d^'bo- ,T.ad ir. S1?S ko' komisijos darbuose, 
bos santykiai su kolonijo-■ Įonyos guviai stojo į nau- A. J. Viznis.
mis ir toliau bus palaikomi darbą, turintį kilnų tiks------------------------------------
is Chi™ ims . lą, ypač šio karo metu. Ba-

riandžio 16 d. čia įvyko pra-

u bo nroaisc nofmVnc mus darbus beveik negali-prasme, tiek paskiram asme- praae^ necruKu?. numojame ant
niui, tiek valstybiniam jun- Lithuanian Information visko. Bet visgi, kol žmogus 
giniui. Center. ir tai nuo pat jo dar- dar gyvas esi.

Daug žadantį šio principo to pradžios, įpareigojainas miršti kad esi senas 
įgyvendinimą mes matome užmegsti tamprų ryšį su šio sės. Reikalui esant

krašto valdžios 
Etikoje nuosekliai 
muose.

taiko-

Savaime aišku, mes tuo 
pačiu atmetame vienur kitur 
tolydžiui išvelkamus siūly
mus ir vėl grižti prie nudė
vėto. istorijos pasmerkto ir 
imperialistinėms užmačioms Lietuvių Taryba maloniai 
inspiruoto įtakes sferų per- prašo lietuviškąją visuome- 
skirstymo. Lietuviai ameri- nę gja iniciatyvą visokerio- 

stovi.paj paremti, pirmiausiai, ga-

Prašome talkos ir paramos.
Iš savo pusės Amerikos

kiečiai, kaip vienas,
už tautų ir valstybių susi- Rmai duoshiau, prisidėti 
klausymą tarptautinio tei- rrje finansinio naujos įstai- 
singumo ir kolektyvaus sau- ęos išlaikvmo.
gurno rėmuose. ' Piniginės aukos gali but
'* Savo milžiniškoje masėje siunčiamos Lithuanian Ame 
ffies laikomės nusistatvmo, ’icar. Council, Ine. vardu į 
kad Keturių Laisvių princi- 1^39 >.
pas turi-but taikomas tarp- cag?’
"tautinėje plotmėje, ir tai vie
nodai visoms valstybėms, 
į n‘dydžio bėi senumo nepai
sant.
'"Kiek liečia Lietuvos vietą 

pokarinėje Eufoooje. musu 
atstovaujama demokratinė Yjd ; tarimai ar pasiuly 
visuomenė pakartotinai yra mai bus sv dėkingumu pri- 
^asisakiusi už Laisvą. Nepri-1 imti ir atydžiai apsvarstyti, 
klausomą ir Demokratinę Lithuanian American In- 
Lietuvą. i formation Center darbą pra

Ta savo nusistatymą A- deda nelengvose salvgcse 
merikos lietuviai įvairiomis 
progomis patvirtiną ir tebe
tvirtina skaitlingose rezoliu
cijose.

LAIC Aparatas.
Koalicinių Amerikos lie-

prisieina už- t0.

A. J. Aleksis.

Vidutinis patento amžius 
yra 17 metų.

kalbos, kurias surengę, liau
tai susiorganizavęs. Ąnteri- 
kes Lietuvių Tarybos - Sky
rius. Prakalbos įvyko lietu
vių švento Jurgio parajnjds 
svetainėje. Kalbėtojasmivo 
Juozas P. Laučka iš ‘Rrook- 
iyn, N. Y., redaktorius sa
vaitraščio “Amerika.” Kal
bėtojas gana vykusiai api- , 
budino musų senosios tevy-] 
riės Lietuvos dabartinius 
vargus, esant iai "kany ęuku- 
’h'^sc. An.troie dalyje jsavo 

Tais o g iais antrašais A-C v'bos kalbėtojas ailkino 
merikos lietuviai vra prašo ! 'TT reikalingumą . if ibs1 
mi kreiptis bet kuriais Lith-! \k?rrs. Kvmtė^vi^osdiettr 
įlanian American Informa- Į vius dėtis prie šio sKįfpi aus. 
V.on / enter darbuotę lie-; Pertraukoje bųvę'yunka- 
č.ančiais j rausimais. mos aukos. Aukavo šįr^ ypa-

po t 
Mq-

KAIP TAPTI 

SUVIENYTU VALSTIJŲ PILIEČ1D?

vardu 
Halsted street, Chi-

Jo pasisekimas priklausys 
nuo lėšų ir nuo jūsų, broliai 
amerikiečiai, geros valios 
ir pritarimo.

Tad. visi į talką didžia
jam darbui pradėti! 

Amerikos Lietuvių Taryba.

r~: V Peišelimė $4, 
<'ilinsl<M*nė; <

toikienė: no viLfla-iltZlęri au.
‘ ivo O. Finorienė;-fOį Ma- 
'nil-aitienė. 1 Thunskienė
K. Vo^elienė. P. Vainienė, 
D. T unn^kienė. E. Batone* 
”ė. T. tfrrrn^kienė,
r'. nt-kurienė. M: Supie 
ienė. A. Žukauskienė, O. 

Klimienė, M. Ružgienė. A. 
Čirvinskas. P. Tamošiuniė 
nė, V. Skirka, P. Skirkienė,

Aiškiai išguldyti pilietystes įstatymai 

su reikalingais klausimais ir atsakymais.

Kaina 25 Centai.

$

‘•KELEIVIO" SPAUSTUVf:
* '• * *

ltrnadway, South Boston. Mass.
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LEIVIS, SO. BOSTON.No. 22. GeguzSs 31 <L, 1944 m.

visada teisy-

tia teisybė, 
švento rašto

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

—Na, na? į bę kalba.
—Jessa! Jis pasišaukė; —Kur jau 

mane ir išbarė, kad aš duo- į Maike. jeigu 
du tau perdaug valios. Sako,' nepripažysti.
toks paršas, o jau skaito di- į —Tą pati, tėve. ir šventas 
dėlės knygas ir tėvą kriti- •raštas skelbia, ką aš dabar 
kuoja, f bažnyčią neina, tau kalbu. Tenai aiškiai yra 
škaplerių nenešioja ir kuni- parašyta, kad Kristus bota
gus išjuokia. Jes, vaike, kad gu išlupo iš bažnyčios tokius 
davė pamokslą, tai mane
šaltas prakaitas išpylė.

—O ko jis iš manęs nori?
lie Hcrtič tan__ Vien nirmaK»----

l ’zr.ierius, kurie ėmė iš žmo- 
niij pinigus.

—Tai rokuojasi, kad ir
l’iTnizramc rnilzntn krifarrA *xr i unikaliu x vijvovu

Kam Priklauso Besarabija
Po pereito pasaulinio ka-| Reiškia, caristirė Rusija 

ro rusai prarado daug sveti- į apiplėšė rumunus. pasi
nių teritorijų — Lenkiją, glemždama ių gyvenamą 
Pabalti ir kitas. Tarp jų bu- žemę, o bolševikai dabar 
vo da viena provincija, kuri nori tą plėšimą palaikyti, 
randasi prie Juodosios ju- Ir begėdišku nacha’'škumu 
įios — tai Besarabija, suda- giriasi, kad jie išlaisvino, 
ranti 17.000 keturkampių Besarabiją.
mvliu plota ir turinti virš tri- Nieko panašaus. Nekal

bant apie svetimas tautas, 
bolševikai pavergė ir rusų 
tautą. Milionai žmonių ten 
yra laikomi koncentracijos 
stovyklose ir visaip kanki
nami. Dabartinis Rusijos 
diktatorius Stalinas-Džiu-

ju milionų gyventojų.
Komunistai, ypač lietuviš

ki. per ilgą laiką rėkavo, 
kad “i umuniški plėšikai” 
nuskriaudę “darbininkų tė
vyne” sovietų Rusiją. Tik 
po 1940 metų birželio mėne
sio visų komunistu širdys gašvilis yra visų kvislingų 
nudžiugo, kai Rusija, gru- Kvislingas. Jis pardavė net 
modama Rumunijai karu, ir savo tėvynę Gruziją. Ka- 
atėmė iš ios Besarabiją ir da raudonoji armija okupa-

vo Gruzija, kuriam laikui 
ten šeimininkavo Stalinas, 
nėr savo leitenantus. Jie el
gėsi kaip tik i budeliai. Pats 
Leninas turėjo išstoti prieš 
Stalino šaikos budeliškus 
darbus.

Lietuviams taipgi nėra 
svetimi bo’ševikišku smur
tininku darbai. Tūkstančiai 
žmonių, net seneliai ir maži 
raibučiai, buvo ištremti i 
šiaurės tyras. Daug lietuvių 
ten žuvo, o kurie gyvi. šau
kiasi amerikiečių pagalbos. 
Amerikiečiai yra gavę kelis 
laiškus, kurie prasideda žo
džiu “Gelbėkite.”

Tas pats buvo ir Besara
bijoje. kai ią 1940 metais 
okupavo raudonoji armija. 
Tūkstančiai žmonių buvo

Čia Buvo Garsusis Benediktinu Kliošt or ius
Ketvirtas Puslapis

štai kas beliko iš to garsaus benediktiną khoštoriaus ant Ca ssino kalno—tik krūvos ply
tų. Naciai buvo įsitaisę čia sau tvirtovę. Alijantu orlaiviai ir artilerija jį sugriovė, o lenkų 
kariuomenė jį užėmė.

iaurės Bukoviną.
Lietuviai kemunistai ir 

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

“Sovietu Sąjunga 1949 
m. hirželyie atvadavo Besa
rabiją ir šiaurinę Bukoviną 
be karo. Sovietams pasta
čius ultimatišką reikalavi- 
ma. rumunai nedryso pasi
priešint. pasitraukė iš tų že
miu. iš kurių ir susidarė 
Moldavijos Sovietų Respub
lika.”

Komunistai yra dideli ig- 
norantai. ypač jų lietuviška 
kopija. Istorija ir net geo
grafija jiems yra svetimas 
dalykas. Ir dėl Besarabijos 
“atvadavimo
laikraščio bendradarbis 
žino, ką jis kalba. .,

Besarabija i??bu»o ir nė- »' ^enaIra Besarabija, ii 
ra rusų tentonja, ir bolsev. 
kai netun jokių teisių pne - “ F 
to krašto. Faktas yra toks. 

i kad Besarabijoj ir šiaurės 
; Bukovinoj gyvena tik koks
v^oiiiiloo iivmoinivK? urnai-
r iečių, o romunų ten yra 
virš 52 nuošimčiai gyvento
jų! Likusius 38 nuošimčius 
gyventojų sudaro vokiečiai, 
totoriai, čigonai, vengrai, 
žydai ir kiti.

ir Bu
kovina nėra rusų kraštas 
Bet kodėl bolševikai jį savi 
rasi?

Todėl, kad jie yra carinės 
Rusijos imperialistu ainiai.
O visi juk žino. kad carinės

da Volfo teks rumv-

pasisiut ilgas kelines. Sako,,re taip, Maike? 
i ka tai padabna. kad toks ■ —Taip, tėve, pildant
pusbernis vaikščiotų su šventrašti, jiems reikėtų ge- 
trumnom kelinėm. ro bizūno.

—Tai ne jo dalykas, tėve. —KaiD aš matau. Maike,
Aš neduodu jam nurodymų, tai klebonas sakė man teisv- _______
kokias kelines jisai turėtų I g, kad tos knygos išves ta-! * Taigi, Besarabija 

i. ’todėl tegul jis neki- ve iš kelio. Kasdien tu visi p ovina nėra rusu 
didesnis šliuptamis.

—Jeigu tavo klebonui 
taip rupi mano knvgos, tėve. 
tai pasakyk jam. kad jis su
ruoštų viešus debatus man

nešioti
ša nosies ir j manasias.

—Bet jis kunigas.
—Man kunigas nėra joks

aUvOiitetas. tėve.
Jis ant to mokslą ėjęs.

Uraganu Gimtinė DIRBTINIS PIENAS IR 
GRIETINĖ.

“Laisvės" neckeliai -ge
riau tylėtų. Ju plepalas apie 
“atvaduotą” Besarabiją ne
atlaiko vande>s.Besarabi ja 
buvo ir pasilieka rumunų 
kraštas, kurio žmonės neno- 

irėjo ir nenori bolševikiško 
“rojaus.” St. Strazdas. 

KĄ PADARO GYVATĖS.

Gyvatė pas musų žmones 
turi labai prašią vardą. No
rėdamas savo kaimyną įžei
sti, lietuvis jį pavadina “gy
vate.’’

Gyvatės betri ne visos pa
buvo v'ojingos. Ir nuodinga gyva- 

tė yra pavo i-iga tik tada. 
kada gali igi'ti žmogų ir

—Ką iis žino, tėve, tą ir ir sau. Aš apsiimu stoti su j Rusijos imperialistai 
rš žinau: bet ką aš žinau, jis juo ant pagrindų prieš pub- į tikri plėšikai. Štai jums pa
to nežino. . liką ir įrodyt, kad ne aš kly- i vyzdys. 1861 metais Rusva .. „ , .. . . - -

—Kain tu drįsti taip šne- stu, bet jis. Ji anavo su Turkija. Turki- p^vulį Bet ji caro tai ne iiks-
kėt. Maike? i —Maike, aš nemislinu. i jos sultanai buvo tokie rat ro užpulti, o^,.3iginti. Savo

—Amerika vra laisva ša- 1 ?d klebonoas sutiktų stoti! plėšikai; jie skriaudė Balka- §>'9 nuoau>^ji jartoia m
lis, tėve. ir aš galiu kalbėt s u tavim ant dibatų. j r ų tautas, kartu ir rumunus. naudingan}
kas t’k rran patinka. ’ ’ '

—Ne. Maike, kunigų ne-
gaH kririkvot.

tikslui — žiur
kėms ir pelėms naikinti. Ao-

si:

-Kodėl?
Jie Dievo tarnai.
-O kada Dievas juos pa- ‘

lamdė savo tarnais?

Technikai tobuiėjant, gre
ta daugumos natūralinių gy
venimo reikmenų, vis pla
čiau imama gaminti ir jų 
surogatus, kurie savo pigu
mu iabai prieinami mažiau 
pasiturinčioms gyventojų 
masėms. Taip. pavyzdžiui, 
žinome apie dirbtinį sviestą 
—margariną, kuris yra įvai 
rių augalinių ir gyvulinių 
riebalų mišinys ir jo suvar
tojama netoli pusė to, kiek 
natūralaus sviesto. Tačiau 
pastaraisiais metais yra iški
lęs ir Europos spaudoje ga
na gyvai nagrinėjamas 
klausimas apie dirbtinės 
grietinės ir pieno gamini- 
rna. ' ?

Dirbtinė grietinė gamina
ma iš lieso pieno, į kuri tam 
tikru budu įmaišomi žemės 
riešutų riebalai. Tokia grie
tinė vadinama “gralin,” ga
minama Įvairaus riebumo. 
Seniaus Berlyno kepyklose 
ir valgyklose jos suvartoda
vo kas dieną apie 4—5 tūks
tančius kvortų ir jos parei
kalavimas nuolat didėjo, 
juo labiau, kad fabrikantai, 
turėdami gana gerą uždar
bi. dė'0 visas pastangas sk- 
vo gamybos produktą iš
garsinti.

Bet reikia žinoti, kad 
dirbtinė grietinė, nors yra 
apie 25—30 nuoš. pigesnė 
už tikra, toii gražu negali 
atstoti pastarosios, nes. vie
na. jos riebalus organizmas 
sunkiau ir ne visai pilna, su
virškina; antra, joje nėra 
daugumos tų svarbiųjų vita
minų, kurie iabai teisiamai 
ir gaivinančiai veikia tiek 
augančio. tiek suaugusio 
žmogaus organizmą.

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

Vakarų Indijos yra šalti
nis vienai žmonių nelaimei. 
Ten gauna pradžią didelės 
ai droš, žinomos kaip uraga
nai. Tos audros pasiekia ir 
Jungtines Valstijas, ir pri
daro joms labai didelių nuo
stolių. \ iena tokia audi a 
3938 metais perėjo per Nau
jąją Angliją. Massachusetts 
valstijoje ir kitose pajūrio 
srityse ii sugriovė daug na
mu ir išlaužė milionus me
džių. Buvo tai didžiausis 
uraganas nuo 1815 metų 
audros. Jis pasiekė ir Ver
monto valstiją, kur Montpe- 
liero miestelyje visi namų 
langai buvo užmūryti drus
kos lietumi — kas reiškia, 
kad ten lijo iš juros atneštas 
vanduo. O Montpelier ran
dasi už 120 mylių nuo juros 
pakraščio!

Iš Vakarų Indiju einan
tieji uraganai pasižymi ne- 
i aprastu nuostoiingumu. 
i ’ro sūkuriai lekia pasibai
sėtinu greičiu, viską savo 
l elvie naikindami. Ir sunku 
t ksliai apskaičiuoti jų kryp
ti. Pavyzdžiui, buvo praneš
ti, kad 1938 metų uraganas 
šluos Floridos valstiją. Ga- 
ius pirmuosius pranešimus, 
i Florida skubinosi specia
lus gelbėtoju būriai ir Rau
donojo Kryžiaus daliniai.

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

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

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

Audros metu buvo užmuš
ti 448 žmonės. Materialiu 
t uestoliu uraganas pridarė 
už apie bilioną doleriu. Te
lefono kompanijoms reikėjo 
sunaudoti 19.000 myliu lai
dų, kad sulonvti telefono 
sistemą. Po audros tarp Bos
tono ir New Yorko nebuvo 
susisiekimo telefonu. Tiedu 
miestai ga’ėio pasiekti viens 
kita tik per Londonsf!

Audros metu buvo ;r juo
kingas nuotikis. Kriukiais

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

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

kai k-idta o dainai
nuūžia i jurą. šiaurės linkui. 
Vargas būna tiems laivams, 
kurie patenka į audros suku 
ri. Mažesni ir silpnesni jų 
sulaužomi ir paskandinami. 
Net labai dideli laivai yra 
nunešami toli iš kelio.

Daugiau pagrindo rūpin
tis turi pietinių valstijų gy- 

Įventojai, nes Vakarų Indi- 
! ių audros jas dažniausia an- 
į lanko.. Ten ir šiandien gali- 
!ma užtikti daug sodybų, ku- 
' rios da nėra atsteigtos.
1 Daugiausia audrų galima
I laukti tarp liepos 
! čio mėnesių.

ir lapkri-
K. V.

PROTESTUOJA PRIEŠ
“WORK-OR-FIGHT”

Amerikos Darbo Federa
cija ir geležinkeliečių broli
ja pareiškė savo protestą 
orieš “Wcrk-or-Fight” bilių' 
kuris dabar yra įneštas Kon
gresam Tas bilius sako. kad 
darbininkai, kurie streikuo
ja karo pramonėj, turi but 
imami armijom *

—Jeigu nesutiks, tai žino- Rumunai todėl manė, kad . 
sime, kad iis bijosi parodyt atėjo laikas suvesti sąskai- auką, gyvatė

tas su Turkijos valdonais.
Trumpai sakant, Rumunija 
stojo i karą ir padėjo rusams 
nugalėti turkus.

O kokį atlyginimą ji ga
vo? Po rusų-turkų karo. ca
ro valdžia pasiglemžė Besa
rabiją! Kad nuraminti įtū
žusius rumunus, rasai impe
rialistai jiems davė Dobry- 
žos sritį prie Juodosios ju- 

kuris ros, kuri buvo atimta iš tur
kų, bet kuri buvo daugiau Ivanas Baisusis buvo pir- 
reiKalinga Bulgarijai, negu mutinis Rusijos valdonas, 
Rumunijai. kuris pavadino save caru.

savo silpnybę.
—Gudbai. Maike, ba tu ir

rrane išvesi iš kelio.

AR ŽINOTE. KAD-
Žodis parazitas 

s koiintas iš graikų 
Jis reiškia tą. kuris 
ruo svetimo stalo.

yra pa- 
kalbos.
minta

—Juos šventas tėvas ant 
to p?.-rodei io.

—Kirsti, tėve. Kunigai 
nėra Dievo tarnai. Jie tik 
biznį daro iš Dievo.* Pirma 
įbaugina tamsuolį velnio ra
gais. o naskui sako: duok Pirmasis 
penkine Dievui ant garbės, žū’rėio per 
tai velnias tavęs negriebs, i Galilėjus. 
Kitaip nranulsi. Ir tamsuolis 
duoda kunigui penkinę.

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

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

—Bet a5 tau pasakysiu, 
vaike, kad kunigas čia ne
kaltas. Juk ir šventas raštas 
sako. kad durną ir bažny
čioj muša. Kitaip pasakius,

žmogui.
teleskopą. buvo

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

/ merikiečio vidutinės me- 
t ir** pajamos yra 1,057 do
leriai.

1942 metais
igu durnas žmogus duoda, I jos *

tai kodėl kunigas įmetu ne-į 
imti ?

—Visu pirma. •tėve. šven
tas raštas niekur nesako, 
kad “d’'‘na” reikia bažny
čioj mušti. Antra. jeigu žmo
gus tamsus, tai kunigas tu
rėtų ii pamokvti. o ne pen
kinę iš io išviiicri. Juk tam 
jr Matymai vra leidžiami, 
kad gudruoliai negalėtų 
„amsuolių apgaudinėti.

Jungtinėse 
mi-ė 1.385.187 

žmones: iš to skaičiaus 16,- 
187 patys nusižudė.

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

Vietiniai vanagai yra pa- 
*vs g .įausi naukšči^i, ga
li skristi net iki 180 mylių į 
valandą.

ją praryja.
Tiesa, Indijoje gyvatės

daug žmonių igilia. Bet jei 
ne gyvatės. Indijos žmones 
turėtų didesnę nelaimę— 
bubonišką plėgą, kurią išne
šioja žiurkės ir pelės. Jei ku 
rią nors dieną Indijos gyva
tės pranyktų. t ra atsirastų 
galybė pelių ir žiurkių. Ka 
tu ten plistų ir bubeniška 
plėga. 

Kur Lenkai Kariauk

!

k ----------
iame žemėlapy juoda rodyklė ties raide ’ parodo Itali- 
os miestelį Pedimonte, kur pereitu sąvaitę lenkai išmušė 

vokiečius Ties rodykle “B” atakuoja francuaa ir jankia,. 
a ties raine • narius muša Penktoji Am- Armija.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šita? veikalas parodo, kaip nuo 1003 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
cr.ro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu- 
c’.ia paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
s-ota iš po cyro valdžios Ir kaip ji buvo ap- 
pknlbta respublika. Pridėtus didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabai tinęs Lietuvos ru- 
1 " s jr kaip šalis yra p? bdyta Į apskričius. 
7.i ya vienatinė knyga, kori parodo, kaip 
g r. * Lietuvos R< ir kaip ji išrodo,
č .’ tek a visi svarbos- i d- kamantai: Steigia- 
r io Seimo nutarimai, ta; <os sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yni tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina....................................................  £1-09
Drūtais audeklo apdarais .................. $1.23

KELEIVIS
253 B«r»dway. S«. Boston, v

I



Penktas Puslapis

i C

Ramanauską suklaidino. Ji- to write its constitution;
£fi patikėjo komunistų sva-, Whereas, this democroii 
jcntirs. lad Rusijoj galima cally elected Constituem 
fvylir.t’ iaiizmą, nors są- Assembly of I.ithuania, on 
i; ges t iai santvarkai tenai May 15, 1920. unanimously 
ir ne-i ib cndušios. Ir jisai proclaimed tk.tt Lithuania

ylvcnijos Lietuviu ų i-uuę. No s tąs is resto»jd as an uadeper.
.. 3 s „ ««« Kon r...: “socialumas dcrt ar.d sovereign State, to

0^ Konferencija. ! Rusijo atr.e'5 didžiausi be crgmized on a democra-
-------------- i darbin:nkar-s skurdą; nors tie kasis: rnd

spondencijos
Alijantu Ofensyvą Italijoj 

A

Konfe cn?i*a • yho gegužės apie spaudos atgavimą. {rpie 5,9% 0"0 ių išmirė ba- Vvhcreas. the said Consti
14 d.. <tu : i Piiieaų sve- Kalbėjo ir pora valdiniu-: du; ir ners paca iau tas ko- tuert As-emblv. in the fun-
tair/j- 'o. :’i Side Pilte- kų. B. Pivariunienė kalbėjo murkt • ‘ sociali mas’’ vilto damental avTol thecountry.

rvh, P*. apie bonų pirkimą. V. J. Ko- tf kia ’mt totą-karina dikta- guararteed to dl the citi-
r,.:. - ) ... nf.į-ns. Hčienė referavo apie lietu-!turo. ’ d It 'kos faT mas, zens of 1 ithuania full equal-

Amerikos ir vos žmonilJ šelpimą- Ji pa-iar VoP tijes nacizmas, *%- itv of rie^ts and granted
* .......... Konferen- £eidavo’ kad spauda dau-i manauskas vistiek pasiliko tbem freedom of sneech anj

.. - -- ’ - x- -J • ‘ assembly
eedom cf r^-

naaiškin- UU2S“e fsirLUIu*iu» Lietuvos, ucn uis v -lesius ūmiu-, jurjon ano proteetion of che 
L . n VnnfprpnHia šelpimo organizacijos dar- : kams gyvenimas. rights of national mir.ori-

vra T šaukta paminėjimui buotės nesupranta ir šm^i-j Su ta viltimi jis ir mirė. ties; therefore. be it
24 metu tukakties Lietuvos alarikad ,zm0.nes įie,k S?!e:
Steigi,Seimo ir 40 me- «“» .,r «*<*» EIl* 
tu m o spaudos atgavimo, orgamzaeijat. kad žmones 
M u n d r. tr komisi j ai darant
delecat’i są/ašą, pakviestas 
S. Pakuras plačiau nušviesti; 
šics
nius.

Iš mandatu

rymą su 
Lietuvos himnai.
ei 
či 
ri

dabar taupytų pinigus ne
laukiant kare pabaigos, ir 
kad lietuviu laikraščiai ne-

Mainerys- Resolved. That tFis
---------- ference of Lithuanian m.. -
GKO KONFE- nizations of Westz'rn P”’PITTSRH7’

RENCL’CS REZOLIU
CIJOS.

No- 22. 21 d„ 19-1* m.

Rodyklės šiame žemė . • '
joj.* Evąrfciau i keli!

iis Lir-primis djart L dabcr veja vokiečius Itali- 
avo suatlprirkicy. j. perkirsti.

J/,.i talpintų laišku, kurie ken- Fczc*m-?‘a Amerikos Lie- 
J kia šiai organizacijai. Taigi tuvių ?rytos tikslų ir vei-

priminė, kad kas turi nerei- kimo klausimu.komisijos ra- 
pcito pasi’odė, kad konfe- 
renenoi yra atstovaujamos 
24 Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių draugijos su 78 de
legatais. Be to, dalyvauja 
keturi Tarybos valdybos na
riai.

Konfe’encijos prezidiju- 
ir.an išrinkti: Povilas Dar
gis. Juozas Viibickas ir 
Adolfas Paleckis: 
riais — S. Bvkana

kalingų rūbų ar nori duoti 
auką šiai organizacijai, gali 
priduoti savo dovanas kat
ram nors lietuvių kliubui.

sylvania conv^ned en M-v 
14. 1944. at Lithuanian r?-' 
zens’ Hali, 1723 Jan*
S. S. Pittsburgh. Pa.. «t:ues 
that the neonle of Lithu-ur < 
expressed their determina- 
tien to be free and indenęn- 
dent of any foreign domima 
■m. au J tn liv° vpder a rL- 

u oeratie fonu of govern- 
~ert. v) ich is best suited 

the cultural and economic 
a nation:

BAUS VOKI c” "S 
FADĖJUSLkS FIRMAS.

v;ca r.2:ra_u čiu

Vakarinės Pennsylvanijos 
lietuvių draugijų atstovai, 
susirinkę j Amerikos Lietu
vių Tarvbos šauktą musų 

Netrukus bu3 paskirta tam srities konferencija, c e? u 
tikra vieta sunešti visas au-(žės 14 d.. 1944 metais. Lie-. 
ka? tuvių Piliečiu, svetainėje.| evePpment

Juozas Stilsonas aiškino,! Fittsburgh. Pa., išklaus; į‘--d. be it 
kad Amerikos Lietuvių Ta-į pranešimo anie Am?rikcs. Resolved. That any at
rytos tikslas vra jungti visas i j_ įetuvių Tarybos tikslus ii k rrns to sbow that the peon- 

<ekreto 'Amerik°s lietuvių demokra- į darbuotę, pasisako seka-, h oflithu 'niasubseųueni v 
k,. Ona i tinęs .iegas Indrom darbui, maj; khrndcned their ideal of

1 j. 1 Mes pripažįstame, kad
Amerikos Lietuvių Taryba 

r. .... šiuo metu yra tikroji lietuvių 
tiniu Amerikos V alstijų ne-1 tautos troškimų reiškėju ir

skleidimui de-
m.w..M

B. Hvaritanenė' kV J?k7 S*P*Uė!“.ir ^oti Jung 
ličiu nė.

of

Autcmcbi.io amžius cuvo 
rituoti ir pusė metų. Dabar 
karui einant ir naujų auto- 

v:en torus mcbi.ių nedarant, jau gaii 
ir.a rasti automobilių, kurie 
turi 10 metu.

po šio karo i A* V LA
Amerikos ir

irusybės yra susitarusios f'nnems, kurios nėra turėju- 
bausti tas filmas, kurios vie- sios ryšiu su naciais.
1 u ar kitu budu yra radėju- ----- i—i------------------- —
rios ar šiandien padeda na- gv jCna Evangelija." 
t.ų \ Okieti?a_. Ir daug kitų gerų skaitymu

to- veltui, už prisiuntiną antrašo. 
RaJykit: H. MiUer, 1816 WeH- 
ingicn, Chicago 13. Ilk (25)

Anglijos vy- bus Kutpfriamaous šiltumą:

.jungtinėse
kių firmų yra nemaža. Vie
nos jų d ik’auso amerikie
čiams, kitos svetimšaliams. 
Turima žinių, kad ypač šve-

TIKRAI CERI 
; RRERARATAl
; ALEXANDER’S 
; CASTILE CL1VF nn 
;SHAMPOO
, oadarvta- iš »ikr,«- 

jo Castile mnilo.
’ L. S. t*. Išpm.ina 
J pleiskanas ir viso- 
» Kiu-. klius nešvaiu- 

ir snstiprina

Atsakau Į Klausimus.
Kodėl Biblijos turinys r.e visiems 

suprantamas? Ir kodėl Biblija atne
ša vieniems laimę, o kitiems r.e'.a - 
:: ? ?. Jeigu r.ori but laimingas su Bib
lijos pagalba, tai klausk per laišką ir 
pažymėk, ar turi Bibliją. Aš patar
iau, u veltui. (i0)

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

3 utional independence an i 
oluntaiilv submitted to v.

TycP n rj’e, either P.ussian r- Ge:man. is rot bas?d on 
faete, įnisleadir.g and irimi-priklausomybę, garbę ir de 

Seimą mokratinę santvarką; rom-
paaiš- ti ir palaikyti visu tautų, di- 2. Mes ypatingai sveikina- I nited Naticns: and, fina iv 

Pindamas, kad tai buvo pir- dėlių ir mažų lygias teises Į me Amerikos Lietuvių Tary- be it
masis demokratinis susirin- laisvę ir nepriklausomą vai-Į b4 įsteigimą bendro fon- Resolved. That this Con 
1 imas Lietuvoje. Jis davė stybinį gyvenimą; kovoti už|d6 nuo karo nukentėiusiems fcrcr.ce demands. in .the 
visiems Lietuvos žmonęms pagrindines žmogaus as- Lietuvos žmonėms šelpti ir name of justice. that Lithua- 
lyrias teises, neišskiriant nei mens teises. už įsteigimą Amerikos Lie- ria. at the conclusion of this
vieno. Rezoliucijų komisija pa- tuvių * Informacijų Centrų, v ar. be restored as an inde-

Is susirinkusių buvo keli tiekė 4 rezoliuciias, kurias kuris šiomis dienomis pm- rerdent State, in accordan- 
prldausi u i kin iuos kai- konferencija priėmė vien- dėjo veikti New Yorke. * In- ce with the piinciples pro- 
bėtojas ats akė.^ . Jbalsiai.

/ nie 
krdbėio

Steigiamąjį 
k-j n. Gečvs,

Povilas Dargis kalbėjo

kaipo tokią pasižadame 
remti visomis savo jėgomis. 

2. Mes ypatingai sveikina-
tp, tho interešts of T’-r.

Reikalinga moteris
Pajieškau moteries ar merginos, 

kuri mvlėtų gyventi ant farmos ir 
nrsraminti valgyt trims asnien.ms. 
Pėl atlyginimo snsitar i-•?. Dau 
informacijų s'-terk<-: laišką. (221

Alex. Zvirzdin,
’ R. D. 1. Richfield Springs, N. Y.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožii. 

rotttų kojų. ir nuo kaulų gėlime 
Tau gi turiu Galingą Gydymo Mosi

_ ____________ _ QUO Reumatizmo. Kurie turite kokiu
l-rd puikiausis byčius yra " . e Gali- nesi eikumus, kreipkitės, duosiu gen 
femia avė. čia galėsit maudvt a~ba Dattnmą ir busit patenkinti. e

,s ant krėslų pTldėti, o PET. LAMSARGIENfi

ATLANTIC CITY 
Puiki Vieta Vakacijai.

Kas ketinat važiuoti šią vasarą 
A-’anti- City maudynes, tai žirokjt.

pc amble’iai

• mu*
, odą. o'V. už bonką.
I

I REFRESHING TONIC ,
! A’’**:ų ir OJą Gydančių Vaistv.}
• >' šiajs. Pažymėtina gyduolė dei Į 

plaukų šaknims ir Odos gydymui..'
i 50 centų už bonką. r
» Pasižymi savo gerumu. Prisiūti- 
J čiam per Paštą į visas dalis Su- 
I vienytų Valerijų.

; ALEXANDER’S CO.
J 414 W. BRO*DWAY
’ SOUTH BOSTON. M

ALEXANDER’S HAIR

formacijų Centrui vesti ra- '’Yimed in the Atlantu

»-3 p.
kro geriausia ir kuo t;era'— a. Kept- _ 
rrirškit. kad ant Cnb-or-'i ■ 2.i>» ,

rdvvaik savininkas y: a U ; :

14 S. W«ter SU Philadelphia. Pa

Ii protokolo, skirtuosius žm cr.es m s i.'.- 
rome kaip tikrus demokra-

Juozą Ramanauską Palydėjus į Kapus, tijes ir žmonių teisių gy

Minersviile, Pa. atsidavęs visa savo siela ir pilniausią kcoperaciią.
’ uodiai platindavo socialistų 3. Kartu mes aneliuoiTimc 

Bet j

C bai ter.
Ketvirtoj rezoliucijoj reiš

kiama? nasižadėjimas remti 
jus ir pažadame jiems saro Ameriko? karo pastangas 

visais galimais budais.

r.
J' orkunas. (St>)

. T.-’TT£ “Y; sPaud3- ket jam vis išrodv- j visas vakarinės PennsyJva-
V r-lrp dav°’ kad t°s spaudos tųrė- rijos lietuviu kolonija?, kad

Ljičų'.c Velionis bu- tų buti dauFia^ TodėĮ vie- i0S kuo greičiausiai, kur oa-
vo* "n“‘s'seniausis ir veik- r,u tarpu -11? buvo susinin- i;ma, įsteigtų Amerikos Lie- ... .......... ........ ..  . ............... .
i,.r dęS pats leisti socialistinės tuvių Ta’vbos skvrius. O kur 1932 metais gyvena Uruguay juje. Iš

’ ”7 i?T<! —a-P Tnintips laikrašti. Prikalbino iŠ nroV«4čk^ ot™il<rin. tatai Lietuvos Šiaulių apskričio. Radvihš-

PAJIESKOJIMai

Parsiduoda Ko-icc t.~ . 
Koncertina kaip nauja, da ' ' .

parlor-made. Man kl
riu; dabar viską ttiauesiu už '• 
Da igiau galit sužinoti per i— 
Rašykit taip: »-U

K. Krest.
1S930 Mara avė.. Detroit ■ . ...—

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomu Dievai, pradedant nuo saulė* 
g?-’bintojų i«d pat krikščionių gadynės.

Aš, Antanas švagždys, pajieškau 
savo brolio, Prano Šva'gždzio, kur:.

lietuvis. 
taiū ir P-

minties laikraštį. Prikalbino iš praktiške atžvilgio tatai 
to sumanymo keliatą reimanoma. kad visos lietu-

Vitu rlr«ju(ni ir i et P i oro \Ti- l-ry-KC* 1 TriC* ot 'T

k:o parapijos, kaimo Monkiškia. Aš 
ir.bai norėčiau su .uom susižinoti, to
dėl prašau jo paries atsišaukti arba 

žinančių man pranešti, 
širdingai dėkingas. (25) 

Antanas šagždys
st., Brighton, Mass.

Persiduoda 2. Farmo*
Dvi farmes po U) 1 akrų. 3 sodai, 2 
eliai, plotas miško. 3 mylios ik;

Pcllovrs Falls. Vt. Savininkės adre
sas: Mrs. Mary Roby,

Valley Rd.. Walpoiė. N. K.

I

veilt-.,

vf n •a..lamų parapijų ir 
•d rietuvių socia- 

Jis daug

L”sū
rike

tr.

Svarbus Paaiškinimas 
Dabar trokšta daktarą. J ' žmo

nės turėtų savo r.-.
mer.tą-mojt; l-...:p J. švi
Miraele Ointmcnt — S:t‘ : . -'a
Mostis, kuri prašalina daugybą 1 to
gų ligų, butų laimingesni, klosi. - y r?, 
teturiu (4) rūšių. Aš garantus ki 
duodamas dėžutę c . ; :i>
pirks didesnę dėžutę, i . at.s .. Į 
i 3 dienų laiko, gaus savo pin; . T-
al. Tik atsiskaitys.u nersiu ir > lė 

šas ne daugiau kaip 25c.—An. ..k j. 
' ardai mosčių:
1 o. 1—Nuo dantį; ę"i - . 

jimo ir sustiprina sm g
Mo. 2—Nuo Hhium; n-kų ir Į

paviršutinių skaismų: Koją, 
Rankų. Pusiau Pečių. Sąnarių ir 
Mažuolių ir tt.

Mo. 3—Miraele Salve, ši nostsa tra- 
šalina daugybę įvairių eros kri. 
Votis. Išbėrimus. Rasii, N ■' Už
sigavimo. Odos. įdės. A s
Foot. Gėlimą Ausies. Per.-arinio, 
Sinas. nesveikumą N .-ies, bur
nos. Nudeginimo. Nušutinto. Su- 
sižeidimo, nno šalčio ru< m' , 
Skaudėjimo Blauzdų. C- r-
r.ų ir r.ao daugyb's Odos i - i. 
Tik ne nuo vėžio. Vi. vi. a - 
tas Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina ŠI.23.
No. 4—Mostis nno r.i- .. ?• ;

ir užsi.' nėji ių ir nuo i 
įvy. Kaina S1.25.

I i-i?al:yti tuoju, pr; i i p:ni-
l ar 30c sta opomis. - . i a -
r. tikėsite C.O.D. Ad
r. ai: (23)

M. J. ŠVILPA,
F. C. i

HARTFORD t, (•
Krautuve — Cig . .• t.

a. „aioniviaas.
“Pirmyn” tačiau neturėjo

didelio pasisekimo ir po 
kiek laiko sustojo. 

Ramanauskas tada

Rezoliucija Lietuvos žmo 
nių šelpimo reikalu

Lietuvių Draugijų
- vai iš. vakarinės Pennsylva

- x- j- v.- t,v Pra-S1 nijos. susirinkę aetuvių Ame- švente dirbti Kovai, Lie-

T tai Lietuvių 
iungoi, bet ir

Pajieškau gyvenimo draugės. Aš 
esu nevedęs vyras, pasiturintis, turiu 
nuosavą namą ir pinigų, tai norėčiau 
susirasti linksmą draugę. Aš esą 
nebejaunas, pusamžis žmogus, todėl 

atStO- ir.bai jaunos moteriškės nenoriu. Pa
geidaujama nuo 28 iki 40 metą am- 
žiaus lietuvaitė, l’iačiau apie save1 konferen- parašysiu laišk i. Prašau prisiųsti sa- 

otqi- v<> paveikslą, kur; sugrąžinsiu atg-i'. 
Ant juoko prašau nerašyti. Mano ad-' .. "AT;? T ;ve.ie 2ir- V rov?’- ėtfa Lietuviu Piliečiu sveta ;T,.YT iL tuv,ų .s°?ai'.stų, Są'u,n?23 n??e. 1723 Jane st. S. S

.....J U Ju°- l"?™1; J??™ Tluom“‘ ?’.° rittetureh. Pa. 1944 n. c<

<"ni no'zn
prul 
tiem? k?i 
tiniu m

k;

S.
i.ta;sas-., ’5’-r3d?tE,hVo-- Jis araši"?T ėuiSril“d-,* prišSZtT kiS

-.uenavo neb’o- “Kovai korespondenčių Lietuvos žmįR5ms. kriia 
pu31r dau? gyvenimo (: ĮS fisvrfo.-„
. įrengęs ki- i- pats bui^o angliakasys) n c|tUj.{>cj;ojį._ ,tįk-ia teikti vi- 

šoke- iooa nagaiba iu pa-"ams 
'"r1" "i

Pocialis- linko jai skaitytojus, 
iis buvo Bet Rusijos revoliuciia J.

T7~t ?c ? : s Lithuanien Bulletinf
’r ' i i datuojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti p>
c oria lai

.-.T-l

stan?ose atgauti lrisvę nc- 
r rik la usr ir o i ° dem okratinė- 
je rr?r«i’b'ikoie.

Konfe’ enoi ia pasižada 
v.c’ir! dirbti ngir.ii

resas:
38 McKenzie

B P., (23)
Krės, Toronto. Ont., 

Canada.

Pajieškau Vilim Tutlio, Kuris se
niaus gyveno Ezporri Pa. Girdėjau 
kad dabar gyvena Michigano valsti
joj, kur nors Detroit" apielinkėj. Pra
šau paties atsišaukti arba žinančių 
jo adresą man pranešti, už ką tarų 
ačiū. ' (22)

John Peri .vich
150G S. 2nd st.. Pmladelphia, Pa.

visais Lietuvą liečiančiais klausimais, 
ž’r.i'j iš p:rmo šaltinio apie gyvenimą oku- 
oje iu apskritai, Pabaltį.

- t DuIIėtin stovi už Laisvą, Nepriklausomą ir De- 
• r sr sostine Vilniuje ir uostu Kla’pėdoje- 

'loi.'r.’.us priedus iš Lietuvos praeities, 
..'cs. Sekantis nemokamas priedas—bro- 

r. I : santykius su Vokietija.

iii-;kauja kvalifikuoti specialistai iš viso 
lii.e preruduieraU—$5.00- 

' š’-iAGO ar daugiau, bus laikomi prenumerato-

Pajieškau brolio 5 nco Jasulaičio, 
kilęs iš Pakrojain miestelio, apie 45 
metai Amerikoje. ' **

. . , . ar ap’e ji žinan -rne darbo visus sąmoningus raguotu mano a 
lietuvius, kurieirs 'nmi brau- Ka^Sta,ist . 
gi rru?ų jrrrtoio Vario atei- parapijos, Fa 

’tis. ir pažada r?,o-aliniai
ir materialiniai remti Ame- nio, aiba Peter i niVo- T 1-.. p jos, Ka/arezii š

. 1.. ..vi,. rvD'i. K i aip Atr.er.kOjO. •
rieje vra f.-i ;m*.i:u?io? vi- 4- 3 ž.r.o, r 
sos musų GcmoI.raUatj sre- ' 
vės.

tam tins-

12304
ženar. .1 Emera.1'

ašau jo patu 
atsiliepti žemiau

pusbrolio Danie-
;o iš Rozalimo 

,.; imo; jau apie

Petro Baleno-
’.ozalimo para

ri'. apie 45 metai 
ys ar kas apie
.siiankti.

•(23)
Chicago. Iii.

e.'-*

Senovės I. eta vių žinyfla
k p-tingai d«bart.n»-» knkieiv kiskviaoas turėtų

p-.r->kai».> t. D*-, tik tada ga » aiškiai ar prasti Lieto buvimą.
Knyga Cideiio formato, ten > poslapį. Kaina popjerno apdarai® 

— 1 i * a- rio© epd - 31 25. Piri-guo galima siųsti popienoj auietą
ari, " . ri ,egar Iriai

KELEIVIS, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Karas Eur‘opoj
kitu* pasaulių

Rcąrvution on th-» of
Lithuania tn be Fr~c ar.d 

Indcpendent SVt?.

PARSiDL

1 «
I i 
r c
r.:
t?'
r ■
I . 
ra 
Vž
r ui ’..i:icivr.io rėmėjais (Sponsors).
I ' ėję $400.00 ar daigiau, bus laikomi prenumera- 
1 >. ’.>iu!rie-;o garbės rėmė jais (Honorary Sponsors). 
.’ c it. 's tKar* Lūs skelbiama spaudoje.
r.’-.:js ai ' uey Orderc prašoma adresuoti: Lithuanian 
L. ’lctcn, West 104-ife Street, New York, N. Y.

Vyrui mirus 
vi?ra neįst; r i 
priversta par 
farmą; 17—13 

Whereas, the p sopi e of ri’i..na«‘»s .
I»* i • • «x Tie ir t-t. Di •*jitnvarna, in 19?0, cnos^ ^raza*. ch> 

their representatives bv a ka*ir kitiJr 
free. sccret and univer=:T! žcv»nti ir r- 
vote in a democraticallv *>’’,a ?' 
eondueted e’ection to the v?«om’ma7in 
Consthuent Assembly,whcse v
funetion it wa« to decidewas
the fate of the country and

Mrs. Ann.i N 
riymouth ir N.

-Kdiri

F AKi»i/i.
; išėjus kar ui, 
-bti, tod ■! esu 
o moderni-ką 
■ės; 8 katrJ.rt- 
■kfra. maody- 
Dviem karam 
>anė, vištinin- 
.nykia priein i 
. kur galima
^radinė mo- 

"ioi ikule bu- 
ima pirkti su 
įrankiais ar- 

route 28 pas: 
ski, (23)
brd Sta., 
-Kiro, Maoo.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA ’iCO?.'’ i? 
Pamokins Lut Sveikais.

Gydymą- 
č įgmeni 
h mis ir T 
v lokių » 
ii lotyniš • 
h -as gy<

v 
t i

• u ligų 
m ’S ? ■ 

'*■- Joje teina 
iriu Ii ;ri»ai 

ai, ir paaiškint 
ir kaip reikta

a” g* 
ai k

(’ ‘rašau i- Kanados šts,«n •• i t 
K mados dūeris dabar tik -0 m 
) iin» su psi-iur.timu ši.Ort 
c r-au’ia ist, ij- '.i-; i.|
p perini dolerį laišk, t Ir.- t 

P'ITL MIK \L.\ (Mik
lių Athcns s'.rect.

SO. BOSTON, Ji Ai S

ii
L

Je: norite žinoti apie Larą Ir 
J rUui tai įkaitykite ‘ Xa::j.en»«".
*Nanj;“noi** yra pirmai ir'didžiausiai lietuviu 
idienraSfii Amerikoje.
Vžtiratykits “Naujienai* šiandien. Naujieną 
prenumerata metams Znnrikcjų (išimant Chi- 
eigą), (6.00. CMcagoJų iz Europoj*—43-0& 
Morey OrderJ ar čekj cL-kitai

“NAUJIENOS"
1739 South Street

CHICAGO. nJJNOIS

« š 1



No.'£1. Gegužės 24 d_ 1944 m. 4 > M 'j fežtąs Puslapis

Moterims PasiskaitytA " IT C!T7"V”I>TTT TinDFA

Spalvos Duoda Drapanom Gyvumo

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHEISONIENĖ.

Budre
Dvidešimts trys metai at

gal, Katrė ir Antanas Že
maičiai nutarė ukininkau.i. 
Antanas
tarnavęs pas 
bai mėgo gyvulius.

Kaip nutarė, taip ir pa 
darė. Nusipirko farmą. Kar
ma? diibti reikia ai kliu. Nu
ėjęs pas kupčių. Antanas iš
sirinko porą juodžių, atver
tų iįš Vakaių, prie darbo d; r 
neprijaukintų. Kumelaitė 
atrodė daug smarkesnė 'r 
protingesnė. Uždėjus p - 
kinktus, ji išpradžių atsis"-'

ir svemiai 
tardavo: 

“Buk gera

prašančiu balsu

Budie, dar
anas, augęs Lietuvoje ir; pa jodinėk Keistuti, tai gausi 
avęs pas ūkininkus, la- miltu/' Kumelė vėl lėtai nu- 

idavo i galą rauko, apsisuk
davo ir vėl sugrvždavo.

Vaikai jau gerai paaugol: 
Binte stačia astistoįus jodi
nėjo. Pagaliau Budrė apja- 
ko. Pasitaikius nelygiai že
mei. ji dažnai suklupdavo. 
Tąsyk mes ją išmokinom 

(suprasti mus žodžius. Kaip 
tik pasakvdavom “žemyn.”
ji kojas nuleisdavo, o kaip 

i..—— ,» x_± pakeldavo.do. o paskui ūsai atsigu... - „ , -
Antanas nustebo.; r-įin pritaikydama, ii jau
lengvai į užpakali ir sako: i ';udavo ’

“Kokiu perkūnu tau re--! ‘ p * -■•i • o Tr it • -i • i-v.- i rai\azia\us is aug^tesneukta? Kelkis, reikia dirbti, o Birutė tuoj nubž.
negulėti.................. ' co tvartan pažiūrėti ar Bud-

Kumelaite ziun į ji b ;kartaisF;os nepamiršo, 
keitę,. nesikelia. Antąnn Kaį tiR k,,melč
» visaip ragina, bet veltu-., ■ ^žino il. dėjo žven<li 
Ji nei krust .s vietos. JIus.i . rieBirutfe jį pra. 
gaila Antanas žino kad si d6joJ lu)jįm ja graibvti, lvg 
gyvuliais nereikia būt aat-į.. Arėdama pabučiuoti. Bi-

lutė beveik iki ašarų susi- 
iaudino. Paėmus šepetį taip

... - - ,Budre nušukavo, kad kume-zinojo. nes jos tėvas arklu s 
augindavo. Atbėgus ji i •
juokiasi, kad jos Antanai Prabėgus dar kiek laiko, 
nemoka kumelaitės prikelt:. Budrė jau visai paseno, dan- 

“Na. ar tau nesarmata gu- tvs nudilo, kailis pražilo, 
lėti.” tarė ji, švelniai glosty- Vieną kartą veterinorius 
dama kumelaitės kakla. Pri- dantis jai nulygino, bet jie ir i 
kišo bliudelį miltų prie ku- vėl nudilo, o daugiau lyginti j 
melaitės snukio ir sako: jau nebegalima. Vasarą dar vandens.

“Žiūrėk, kelkis, tai gau- pusė bėdos, nes žolė jauna Išmaišyk trynius su drus- 
si!” Pamačius miltus, kūme- ir minkšta, bet žiemą, tai ka jr miltais * Pilk išlengvo 

jau tikras vargas. Šieno jau pieną, o paskui išplaktus 
negalėjo sukramtyti. Ąnta-; kiauMnių baltymus, 
nas jai sugraibvdavo aliai- -
r- i i-„ i_ J__J___  -S_„ TV« 1 ♦-1 W L- lzZ\T-k4-HTTZk nuzlAlr OIOS lapenų ir auouavo Ualt- xiwxiuiiii\ ncpiuvę. w
giau miltų, nes ėsti visgi rei- šaukštu sviesto ir kuomet 
kia. Taip ir šerdavo paser.u- sviestas ištirps, supilk tešlą.

štai trys praktiški vasariškos aprangos pavyzdžiai. Suknelės paprastos, iš pigios materi
jos. bet gražiai išrodo, nes gerai pritaikytos spalvos priduoda gyvumo.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

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

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moki
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
seiias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
Kamuolį 7 Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
!š kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
gaiėjo atsirasti po*tvaae juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų kl.-.dsimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra.nuosakia: 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis^tai 
faktas; kas sukinys—tai naujas Jcu* 

, -ligų argumentas griūva Mokslas ir
noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................. .. 26c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

aa
Rankius reikalingiausių žodžių fr 

pasikalbėjimų. Si Knyga suua.ayta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn,. pas daktarų 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tx 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusk 95.••...35c,
aAIP TAPTI SUVIENYTŲ

’ /ALSTUŲ PILIEČIU ?
Aiškiai išguldyti pilietyb « {staty

mai su reikalingais fclau.-ir, ir at
sakymais lietuvių ir angių Kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
■aida. Kama .................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.

nam. Pasišaukė jis Katr ų 
kuri gimė ir augo ant fa’ - 
mos. Ji arkliu būda gert i

laite strakt ir atsistojo.

Jė net žibėjo. KAIP KEPTI BLYNUS. 
Paprasti blynai. ,

t

3 kiaušiniai — atskirt try
nius nuo baltymų.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
<ų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. 
iaug pačių, o žmonos po kelia vyrus. , , . •
Labai- užimanti ir pamokinanti kny- KUNIGŲ CELIBATAS.
<a. Su paveikslais. Kaina .... 50c. Si knygele parodo, kodėl Romos 
•>yi A TlFTIMUTil RATAI T popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
si l-A UblHUIlU IVA1AU- išaiškinta visa jų. bepatystės istorija, 

KŲ SU SOCIALISTAIS. jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
„ ... . ___ -r- nupuolimas. Šių knyga turėtų per-Dalijant Detroito lietuvių socialia- 8kXityt: kiekvienas vyras, tevašir 

tams p.akatus netoli nuo bažnyčios, jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
kunipro pakurstyti brostvininkai uz- terįs, dukteris ir mylimosios nepa- 
pucie juos .ir žiaunai sunuse. Sočia- puU į toki kunigų globų. Parašė 
listai įskėlė užpuolikams bylų, kun £Un. Geo Townser.d Fox, D. D., su- 
ir yra šioj knygute j aprašyta, šu vi- lietuvino Ferdinand de Samogitia.

Su rašytojos paveiksiu, 126 pusia- 
Kaina .................................... 50c.

sais teismo rekordais ir liudininkų Kaina 
parodymais. Kaina . ................ 25c. J'APIE VALGIUS.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Pridėk išplaktus kiaušinius. ras nusiminė. Jau išdalijo 99 Labar įdomi knygutė šituo svarbiu 
druską ir sodą ištirpintą rištas, o vyro boso dar niekur kZtalA^^SėSSS^Partšė 
rugštame piene arba mas- nesura(k>. Gryždamas namon, E- Vandervęide, vertė Varduna*..

.................... far-[Kai?* ............. ’/*L........ . 1
MATERIALISTIŠKAS

Kas čia bosas?” ^STORUOS SUPRATIMAS.

yra bosas. Kur tik jis apsistojo, 
visur reikėjo palikti višta. Vy-

25c.

puoduko miltų, 
šaukštuko druskos, 

puodukas pieno arba

“Man ji labai patinka.
Ari ton a i ją VadlMSill
Budre,” tarė džiaugdamosi 
Katrė, kad jai taip lengvai
pavyko kumelaitės naravą gk jokios vertės gyvuli. Tegul gerai apsikepa viena 
nugalėti. Bet užsiauginus jauną ku- pusė. paskui antra. Ant galo

Budrė pasirodė labai pa- melaitę. senei jau ir vietos padėk pečiun tegul baigia 
klusnus ir protingas a^^VU- f,-orta noKoUL-n kenti Anihprk riiknim ir e;-kepti. Apiberk cukrum ir c: 

. šaukei namonais ir paduok stalan.
dirbti ir kartu ji rodė rlideu arkH ^boriu. reikia su ------------
pnsinsirną pne (Įaspadorių Bu(Jrį Anta.
ir jų mažų vaikučių, Birutes ra,
ir Keistučio. . “Graborium” iie vadino

Katrei dažnai tekdavo -• i. •• • i i Kompanija, kuri čia iš ark-padeti Antanui ir laukuose. v
Važiuojant į laukus, ji va,- 5unini<; 
kučius pasodindavo ant "
Budrės. Birutė isikabinda-

lys. Ji greitai išmoko darb 
ii

tvarte nebeliko. 
“Katriuk. reikia

kenuotą maistą 
Ji atvažiuoia ir pa

siima arklį. Už gyvą dar 
šiek-tiek primoka. Už pasti-vo i Budrės karčius, o Keis- pusj nfeko tjk n(J0 |auko nu
veža. Atvažiavo ir pas Že-

. ,. ... .,... maičius. Antanas išvedėsjodinėti, negu vaikščioti.

Maišyti blynai.
1 puod. kvietinių miltų.
1 pucd. miežinių miltų.
1 puodukas komų miltų.
2 kiaušiniai.
1 šaukštas sviesto.
1 šaukštas cukraus.
2’ 2 puoduko lugštaus pie

no arba maslionkų.
1 šaukštukas sodos.

šaukštuko druskos. 
Ištrink cukrų su sviestu.

tutis iš užpakalio į Birutę, 
tain Keistutis pirma išmok )

nasenusią Budrę padavė, 
i. Metai bėgo. Budrė seno. o Kumelė, lyg ir nujausdama 
vaikučiai augo. Jau paty* galą. pakėlė savo seną gal- 
pradėjo kumele jodinėti, vą ir du-kartu graudžiai su- 
Vaikam užsėdus, Budrė ei- žvengė, tarytum atsisveikin- 
gėsi labai gudriai. Ji išlėto dama ir kartu protestuoda- 
nueidavo iki galo lauko, ap- ma prieš toki likimą. Katrės 
sisukdavo ir vėl sugrvždavo ir Antano akyse suspindėjo 
tvartan. ašaros.

“Mama, mama! Budrė Vasaros Elzbieta,
manęs neklauso.” šaukdavo --------------
Keistutis. ' Šekspyro aprašytas Mac- Laimingus laikus;

Katrė išėjus paimdavo beth valdė Angliją nuo Ar dar ilgai okupantai
apynasrį, apsukdavo Budrę 1040 iki 1057 metų.

VILNIUS
Stovi Vilnius, mus sostinė, 
Stovi ant kalvos.
Ir galvoja nusiminęs 
Kasgi toliau bus.
Ar išvysi, tu Lietuva.

Amerikietės Australijoj

Šitoj nuotraukoj matosi amerikiečių moterų armijos kor
puso (\VAC) dalinys, šiomis dienomis pasiekęs Australiją.

Smaugs tavo vaikus?
Vieni žūsta Sibirijoj 
Rusų išvaryti.
Kiti dirba Vokietijoj, 
Sargais apstatyti.
Namie likę. vientik skundą 
Ir ašaras mato;
Nuskriaustą, senelį Vilnių, 
Net šiurpas pakrato...
Ilęai žiuri nusiminęs 
Linkui vakarų,
O gal ir ateis pagalba.
Iš už vandenų.
Bet atminęs jis garbingus 
Vytauto laikus,
Tats sau tarė: “Ne, lietuvis 
Nekuomet nežus!”
Ir. pakėlęs žilą galvą.
Tarė jis drąsiai:
“Čia neilgai viešpatausit 
Žiaurus ateiviai!’’
Lietuvio drąsos, kantrybės. 
Nieks nenugalės;
Tikrą meilę savo žemei 
Niekas neišplėš.

piene
fionkose. Išmaišyk visus j*8, sustojo dar pas vieną 
miltus gerai ir dėk nuolat meri- 
maišydama. Kepk karštoj 
keptuvėje. Padarysi 40 bly
nų.

Francuziški blynai.
1 puodukas miltų,
3 kiaušinai, gerai išplakti. 
y2'šaukštuko druskos.
"1 goillrgt bfAyjVd nLnrzvrta owvu\CLao VFJ5 eiiy VU5.

iy2 puoduko pieno. 
Persijok miltus su druska.

Pripilk pieno, ir sudėk kiau
šinius. Viską kartu gerai iš
plak. Kiekvienam blynui už
pilk karšton keptuvėn vieną 
Šaukštą alyvos; užpylus teš
lą, išskleisk ją taip, kad ap
semtų visą keptuvę.

Vokiški blynai.
3 kiaušiniai.
y> šaukštuko druskos.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

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

. žmonės kuria per amžius? Šį ir.tri-
As bosas, išdidžiai atsake Si knygelė aiškina • proletariato fi- guujantį politiskai-ckonorr.iškų klau- 

farmervs lizofijos mokslų. Jei nori žinoti,, kas ąimų aiškina garsuis Vok: ;ti;os so-
\ . . . gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- cialdemokratų teoretikas Kari Kauta-

Na jeigu istiesu taip, tai iš-;kius, ' tai perskaityk šitų • knygelę, ky. Kaina .................................... 10c.
sirink sau vieną arklį. - SIELOS BALSAI.

Farmerys apžiūrėjęs arklius, nuoiama. Kaina - Puiki įmyga, daugybė labai gražių
išsirinko bėra. Tuotarpu priėjo - peilių ir. dainų. Daug gražių, spalvuo-

! SOCIALIZMO TEORIJA. tų paveikslų. Popifera gera ir spauda
graži. Paraše J. B. SineTstpnus. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos •pašaipa. Į Kanada tos 

knygos neįsileidžia-Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, per-tatan- 
čiais įvairius nuotikrus nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Jgijęs šių knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... i—00

jo moteris, kuri iki šiol sau nuo
šaliai stovėjo ir tylėdama klau- r veik*į?.................., faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
sesi. Pasitraukus vyrą Į sali, ji draugijos formos, ir kodėl turės boti 
pradėjo kasžin ką jam aiškinti i'akeistas kapitalizmas. Kama 26c
ir net pirštu pc nosia grūmoti. EILĖS IR STRAIPSNIAI. 

Vyras sugryžęs prie arklių -g- telpa eilg,
tarė: daugybė straipsnių juokų ir tt.

Puikiai iliustruota. Kaina '.__  25c“Ar žinai ką. aš to bėrio ne
imsiu, duok man šitą širmąjį.”

“Ne, mano mielas, tu gausi 
paskutinę mano vištą, nes tu 
ne bosas. Vyru bosu visai nė-

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

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

DĖT.KO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?KRIENAS Sl AKMENIU.

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
Žmonos, norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 

, . .. Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio.O draouzius žmogus silpsta? Iy dėlko vienas mai- 
ir išvažiavo kitan miestan. Ne- ?-!as duoda daugiau spėkų, kitas ma-

----------------------------------- ..... x- , . , ziau? Delko žmogui reikia cukraus,
Tšnlak lpnovai Irinnčiniiic £ana ją pamėtė, bet dar druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-i v 7nfV?1 Kiausimu>. neerzine* Jis < dal j'am reikia riebalų? Situos klausi-kad jie butų kaip putos: pri- r,eisKen . J0 neerz1^ • ;ns —----- = >---- -

dėk draską, miltus ir pieną, nane Ja' s,tok,<> tun',
nuolat plakdamu. Ištepk tetegrama:

j keptuvės -dugną ir šonus Brang,o„. nesirūpink apie 
sviestu. Supilk tešlą. Kepk “ eOT sle,kas ka,p kne- 
karštame pečiuje 20—25 mi-,nasL
nutes—po truputi SUltiaŽin- Užmokėjus už telegramą ir 
dama šilumą. Blynas turi už- ^skaičius vyro sarkastišką 
siriesti iš šonų ir pasidaryti pranešimą, ji nutarė atsilygint- 
geltonas. Paduok karštą. Po keli^ s?vai«ų laiko jis gavo 
apiberk cukrum ir apliek Pusėtino sunkumo dėžę. už kurą 

;turėjo užmokėti keliatą doleriu.
Atidaręs rado dideli akmenį su 
sekančiu laiškeliu:

“Brangusis! Tavo telegrama 
man šitokį akmenį nuo širdies 
nurito.”

2 puoduko pieno. 
y2 puoduko miltų. 
2 šaukštai sviesto.

/:

citirinos sunka.

JUOKAI.
kas bosas?

Supykęs ant 
vyras pasiėmė

savo 
sav<

mus suprasi tiktai iš' šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mns. Kaina ... 15e.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Parašė

M. METELIONIS.

Nutaręs vesti pačią, jaunas 
fartnerio mus ndėjo pas seną 
paž.įstamą teisėją pasiklausti 
patarimo.

Gerbiamas teisėjau, tamsta 
esate pro*: .gas ir daug patyręs 
žmogus, r dėl meldžiu tamstos 

j man pasakyti kas turėtu būti 
namuose »sas kada aš apsive-
siu. Moteris ar aš?”

Teisėjas pakrapštęs galvą 
' pagalvojo ir tarė:

“Jei tikrai nori žinoti, tai pa
imk šimtą vištų, sudėk jas j ve
žimą ir pasikinkęs arklius ap
lankyk šimtų namų. Visur pa
klausk kas yra bosas, vyras ar 
pati. Kur pati viską tvarko ir 
bosauja. ten palik vieną vištą, o 
jei užeisi tokią vietą, kur vyras 
yra namu bosas, tai duok jam 
išsirinkti vieną tavo arklį.”

PRIE KAPO.

Kam užbėrėt žemėm 
Grožybės dievaitę.
Kam rr.inat po kojom 
Tą mano mergaitę...

Jai slegia krutinę 
Tie akmen’s šalti 
Žemelėm užpilti 
Veideliai balti...

Aš bučiau nuliejęs 
Auksini grabelį.
Aš bučiau įdėjęs 
Krištolo langeli.

Aš bučiau paguldęs 
Tarp bokštų aukštai, 
Ištolo žibėtų 
Deimanto kraštai.

J. S—is.

Žmogus, kuris jieško tik vieno
Nors ir gailėjosi atiduoti tiek daikto gyvenime, gali tikėtis, 

vištų, vierok žingeidumo apim- kad atras jį; tas gi, kuris kartu 
tas, susidėjo vištas į vežimą ir jieško kelių daiktų, renka vien

Vargo Duktė, išvažiavo pats MU patirti, kas tuščias viltis. Meredith-

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
carysU, M pskloa vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako .buvus kitusyk 
pekla, dabar kapvtal au
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaiaa 25 centaL

•M BROADWAT,
80. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. MKRUONĮ 

7747 Nsvy Avelį.
Detroit, Micb.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo- 
nės'ągyveno Rojuje. Bet niokotas Rojų 
visai atmeta. Mck.-las mano, sau 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir parr.' žinantis
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvės spė
kos vedė kovą su c3ro valdžia Ir kaio 
tuo pačiu laiku j un-gai uj valdžių rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
Huosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta, repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ............... .. $1.00

DŽIAN BAMBOS SPYČ1AI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu 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 DIEV^, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gTažių ir juokingų monolo-

Sir deklamacijų. Visokios temos;
rbininkiškos, revoliucionieriškoa, 

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

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (1) Ns- 

ožsitikintis Vyras; (2| Žydinti Giria; 
(3.) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j visokias prietarus, burtus ir tt.......... 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
• Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Ras vra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šit* knygutę. Kaina 10c. 
"Keleivis," 636 Broadway,

Soofh Boston, Man.

I



Septintas Poslapis JVO, 80. BOSTON.

Stalinas Galabija Len
ku Požemio Vadus

Gauna Oro Tūzo Tituląkaltinimai negali būt prasi
manyti. Lenkijos vyriausy
bė, matu, turi rankoje ne
ginčijamų faktų. Iš to jau 
ašiku. kad Lenkijos atžvil
giu Stalinas
nuolaidų.

Nervų Karas
No. 21. GeguJis 2* ū- 1944 k

Vidury matosi Amerikos ’ak j: 
lakūnai jį sveikina ir pakeiia ji i •

ac. Johnson, kuris numuši 26 vokiečių orlaivius. Kiti 
oro tuzus." Nuotrauka daryta Anglijoj.

Iš Londono anądien atėjo
nedarys jokiu tykia žinia: “Per paaanio- 

sius oO metų vakarų Europa
Raudonosios armijos va- Returėjo t >kio gražaus pa----------- Tai ide-

Trys lenkų vadai buvo su
šaudyti, o 20 pakarti.

Lenkų tremtiniu rateliuo- , , , . ...
se reiškiama daug baimės en*’l batalijomis, tuiuivius k nes armijoje discip-! , ., ... , .
dėl to. kas atsitiks su lenku nepnkUusom, komar, „ ,.,.a ,a£ai Sta. Eilinis laikraščio skaity-
požemio judėjimu. kada d.«- .bet Pydančius g’, lino Ir io artimųjų leitenan- J“1' j#™!* I i“
Lenkiją okupuos raudonoji gausios komandos palty- tų žinios len niekas nieko daug dėmesio. Istiesų.Kas čia 
armija. Dėl tos pat priežas- v__  .. . ___  .s į nedaro. Aišku todėl, kad tie

piamas galėtų šitaip daryti 
Jie todėl 
nizuotis

turinčius
iėl prašė teisės orga- . M neg'alėj0 žudyti len-. v^°- Tai ide
is į nepriklausomų k U,žemi5“vadus va.|altskiausias laikas invaa
batalijomis, turinčius ,, nac mc, m-miinic "

ties lenku Tai buvo buvo

jis kooperuotų 
sios armijos vadovybe

Toji baimė buvo ne be .pakarti, o trys sušaudyti, 
pagrindo. Įvyko tai. ko len-i Kas atsitiko su kitais. Mik.; 
kai bijojo: Stalino gengste-1 lajczyk da nežino, 
riai jau žudo lenkų požemio i
vadus!

Komunistams

iCImu poztrlIUG \dUdl tuoj t
buvo areštuoti. Iš jų 20 buvo ' ' j_enkų plemjeras j,

kad rusų okupuotoje Voly- 
nijoje Maskva įsakė mobili
zuoti visus suaugusius vyrus 
tarp 17 ir 55 metų amžiaus.Tai yra sunkus apkaltini

mas Maskvai. Ji daro ne Jie grūdami į raudonosios 
„. . . ... . palankus pliuškis, bet lenkų vyriau- aimijos pulkus. Tarptauti-
r leido cuenrasciai — Lhica- t^bės galva. Tos vyriausy- nės teisės draudžia tai dary-
gos “Sun” ir New Yorko

PM — gavo šiurpų pi ane- ?u rusais. Taigi tie an- jos, matyt, da nerašytos.
Simą iš Londono. Tų dien ________________ ______ ________ '
raščių bendradarbis Wil- 
liam J. Hempries praneša 
štai ką: ,

“Lenkų tremtinės vyriau
sybės galva, oremjaras Sta-

i bes, kuriai labai svarbu su- ti, bet rusams bolševikams

Ar Bus Tarptautinė Kalba

naujo, jei Europa turi gražų 
pavasarį ir ei ryšium! su tuo 
kalbama apie invaziją! Apie 
invaziją senai kalbama, o 
kai dėl pavasario, tai ir A- 
merikoje šįmet gražios pa
vasario dienos:

Taip galvoja eilinis ame
rikietis, bet ne taip galvoja 
Amerikos karo vadai, ši ži
nia vra savo rūšies nervų 
karas, labai neimk nūs Vo
kietijos valdonams. Alijan- 
tų karo aviacija daužo Vo
kietijos miestus, ardo susi
siekimo priemones. Tai di
delė bėda. ir bus da blogiau, 
kada paskui alijantų karo

POLEMIKA IR KRITIKA.
KUR MES EINAME?

mybės.O laikus. ką mes ran- 
uame: Kiek skaistesni pir- 

—— . mieji nepriklausomybės me-
atsižymėję? Tik savo kraštų vilto tautiško despotiz- 
plėšimu, žmonių šaudymais. mo metais. Tai buvo “tau- 
lėbavimu. Ar nori tų kraštų tos vado” ir visos jo valdi- 
žmonės. kad jie sugryztų, ninku gaujos ponavimas, 
tai klausimas. _ Ir ar galime ūkininkų plėšimas mokes- 
mes. socialistai, juos užtat- čiais. didžiausis darbininkų 

Ne. tam neturi būti vie- skurdas. Tiesa, pabėgu
siems į užsienį buvusiems 

pr;e Lietuvos valdininkams ir

Laikui bėgant keičiasi
žmonių gyvenimas, jų min-

. .. ..... . tvs. organizacijų programosaviaciją pradės eiti miliom- į. jų 4^ GJeį£ Jeigu ?i.
narna su progresu: bet peik- 

v tina, kai sukama priešinga 
1 linkme. Būdamas socialisti

nių įsitikinimų, skaitau sa
vo pareiga pasisakyti šiuo

nes armijos Armijų žygis 
ta-

oras gražus, 
čiai tą tiesą žino. Lenkijoje 
ių armijoms geriausia sekė-

„ . , . y. -vra nats sėkmingiausia:Tam buvo naudojama Es- hja įajViena tų kliūčių, kurios
nislovas Mikolaįczykas, va-;iki šiol neleido tautai tautą'peranto kalba. 
l:ar (gegužės 16 d. ) iškėlė i geriau suprasti, buvo jų skir-į Bet kaip viskas pasaulyje 
apkaltinimą, jog buvo nužu-Stinga kalba. Todėl nestebė-1 ateina ir praeina, taip buvo 
dyti 23 lenkų požemio judė- tina. kad atsirado žmonių, ir su Esperanto kalba. Šio 
jčmo burių vadai, užmezgę1 kurie jieškojo visiems bend- karo metu retas girdi apie 
ryšius su raudonąja armija ros kalbos. Pirmiausia ma- Esperanto kalbą. Priešingai, 
rytų Lenkijoje. Jis (Lenki- nyta, kad reikia parinkti ku- i skaitydami laikraščius mes 
jos premjeras) sako, kad iią nors jau esančių kalbų ir sužinome ką kitą. Pavyz- 
priežastis buvo tų vadų ne- ją priimti, kaip tarptautinę' džiui, Amerikos karo vado- 
sutikimas atsižadėti nuo iš- kalbą. Bet iš to niekas neiš- vybė turi armijos mokyklas, 
tikimybės lenku tremtinei ėjo. Kaip sakoma, “tautiš- kuriose yra mokomos fran- 
vyriausybei Londone.” kas egoizmas" neleido tai cuzų. rusų, vokiečių, kinų ir 

, , - daryti. Jei vieni sutiko, ant- net japonų kalbos! Aišku.
Mikolajcz> kas sako. kad priešinosi įr bandvmai mokomos.dėl to, kad bėdos 

buvę sitąo. kai rusų raudo- K, niekaig. • metu kareivis ar jo ^^inin-
noji armij< okupavo Lenkt- Tada buvo daromi bandv- kas galėtų susikalbėti su vie-
*?s. 'K,z?Jni° 'a<^ai.?u" mai surasti dirbtinę kalbą, tų žmonėmis. Amerikos ka-
sisieke su i audonos armijoj bandymų buvo daug. bet reiviams įsteigtose mokyk- 
vadovvbe. Jie oasisiule ru- pavykęs bandy- lose mokoma dagi džiunglių* 1 L- i vi v »-X L- *11 iuuruinnnauu

pasisiūlė ru- genausiai
įoiTinn 0 — - - % ’ ____ c _ 2_i__ 1L_ Iievini, mas su Esperanto Kama. gyventojų Kaiooš:

mušti vokiečius Raudono- vienu metukurie buvo 
stos armijos vadovybe tą- ]jnk rimtai manvti. kad 
nau pareikalavo, kad jie ,u Į,e Esperantį kalba *ri. 
stotų Į leitenanto generolo gj^ypaė pereitojo karo me- 
Zigmanto Berhneo pulkus. Esperanto kalba turėjo 
Kaip žinia, tas Berlmg yra nemenko pasisekimo. Taip 
komunistes \andos Vaši- buv0 Di'plomatai karjuo- 
levskos suorganizuotų legic- menfe d . yra
menu vadas.

Taigi. Esperanto kalbos 
jau nėra: šio karo metu ji 
užmiršta. Taip yra dėl vie
nos ir labai paprastos prie
žasties. Skaičius žmonių, 
kurie vartoja Esperanto kal- 

labai ribotas, nedi
policistai mokėsi Esperanto. \ yriausybes_tarn ne-

Lenkų požemio vadai ne- Ypač Europoje. Francuzija s^na pinigų, ir nėra daug 
sutiko. Jie paaiškino raudo- liko visokių kalbų Babeliu, savanorių, kūne norėtų Es- 
nosios armijos vadovybei, Ten buvo' angim indusų.
kad lenkų požemis pripa- Afrikos negrų. rusų. lenkų 
žysta savo tremtinę vyriau- ir kitų. Reikėjo susikalbėti* 
sybę Londone ir tik jos lie- bet kaip?

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus į 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pašau-: nėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaur.e Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas ta« fer
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų dart a 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas U. Ir.kv .i. 
cija ir popiežių prakeikimai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuziiai m
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucija iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandienini* supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaišventin.ai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perakaityt ta 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir ger-au-tai galės 
susipažint nu visa katalikiškos bažnyčios pra ei tisai.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų pe- -ka:- 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio f<
Audimo viršeliais, gražiai aidabri 

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popietes viršeliais, kaiaa $1.2$.

U>; spauda aięKl. 
raidėm (spausta* kny-

I
tį
įi.♦■ <«

(lalima gaut pas suturiu, sekančiu adrrsu: 
REV. M. V ALA OKA. K- D. 2, DAI.TON. FA.

636

Taipgi gulima gaut tų knygų nuordyta kaiaa ir

KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, M ASS.

ti?
tes musų spaudoje.

Dabar grvžkime 
svarbiausio klausimo, 
musu
mo.

Lietuvos atstovybių užsie- 
krašto Lietuvos liki- J*iuose . nariams tie laikai

. x _____ ___  Lietuva yra vokiečių ^uvo
daliniai nesuklimpo į pur- oaįsrą ir sprendžiama kova sutrempta ir jeigu fašizmas Ęet užtai Lietu\os liaudyje 
v3- , . , . vvksta Europos rvtuose. To- laimėtų, tai lietuvių kalba ir ue smetonizmo metai paliko

Nors vokiečiai da stiprus,, jį j.ova VTa ne ^ųen j-ova pats Lietuvos vaidas butu Ji*bai liūdną atminti, 
tun daug kanuomenės ir t 5^^ tautų. bet žlugęs. Bet aišku, kad ŠĮ ka- M _ . J t Prajuk**-
ginklų, bet jie gerai žino. kartu kova tarp skirtingų rą laimės Jungtinės Tautos, Nuo Redakcijos: Dedam
kad alijantai yra jau stip- klasių; kova tarp vakarų kartu su Sovietų Rusija. Ar *3. kaip medžiagą
resni už juos. Jie turi dau- J Europos buržuazijos, po vo- sustos sovietų armija ties) diskusijoms.
giau karo lėktuvų, daugiau kiečių fašizmo vėliava iš Lietuvos rubežiais? Aišku, 
tankų, trokų ir kitko. Kai

si tik dėl to. kad oras buvo kja^mu 
gražus ir jų mechanizuoti pa§aulis nuskendo i kan

tai

JUGOSLAVIJA.
Ko nori “maršalas” Tito.

vienos puses, ir socialisti- kad ne. Kur mums tuomet i
žeme sausa ir keliai geri. nįais pamatais susitvarkiu- iieškoti pagalbos, ar pas Į ______ _______________
mechamzuota armija daro sjos valstybės iš kitos pusės. Jungtines Valstijas? Bet tas' —Jugoslavijos komunistų 
Sulaužiusi * prie^o Sontą5^ Kila Ha,*E,’mac trtkia galėtŲ reikŠti karą Urp “maršalas” Tito-Broz kreiKila klausimas, kokia po T , . .
viesulu Tina^irim-n moda ziciją turime užimti mes. so- •- un?tirilT J.aatat nei \ie' 
r a S naiSnda^Tuo^' «alSai. Skaitant laikraš- r as doras lietuvis nenorėtų 
ma ir^nauandama tuos pne- matyti. Tad viena išeitis
so dalinius kurie nesuspėjo "'“ - mum* lieka remti kovąpasitraukti. Taip buvo Len- i fašizmą, remti Jungti"
kijoje. taip vėliau buvo ^0R10?. rasizmo nekano.., pa Tauta* ir palaikyti gerusFrancuzijoje. o da vėliau Itenklios ir J“.?03' san-ikiS 4 So ietįį sfiun
sovietu Rusijoje. I Vokiečiu emigrantų va dzios. -an.i.nu. su sovietų oąj
armijos žnvples pateko mi- J™ tarpu ukneji tų kraštų 

- - fašizmo pnesai yra smerkia
mi.

Pažvelgkime Į praeitį, 
kuo tie bu\"usieji ponai yra

lionai francuzų ir rusų ka 
reivių.

Tas pats gali dabar atsi
tikti ir su vokiečiais. Kai 
alijantų armija bus išlaipin
ta Franc-uzijos lygumose, 
vokiečiams bus vargas.

"Ter 50 metų Europa ne
turėjo tokio gražaus pavasa
rio” — kalba Londonas. 
“Tai pragaras, o ne pavasa
ris!’’ — tyliai galvoja “nor
dikų” Berlynas, ir ris dau
giau nervuojasi.

Štai kame tos Londono ži
nios svarba. Ji yra “nervų 
karas,” kurį pirmieji ėmė 
vartoti vokiečiai. Dabar ta 
pati lazda atsisuko antru 
galu ir karšia vokiečiu kailį. 
Apie “gražų pavasarį’’ Lon
donas kalba ne tam. kad tuč
tuojau bus invazija, bet tam, 
kad sudemoralizavus prie
šą. Invazija bus. dėl to nėra 
mažiausios abejonės. Bet ji 
bus tada. kai Jungtinės Tau
tos galutinai pasiruoš lemia
mam mušiui. Kada invazija 
prasidės, tai karo vadovybės 
paslaptis, o tuo tarpu “gra
žaus pavasario” žinios tik 
nervų karas. Jis yra taiko
mas Fricu naciškai didybei 
ir jų galybei palaužti. G. D.

ga. išsiderant platesnes au- 
U namines teises. O apie vi
sišką nepriklausomybę gal 
teks ir užmiršti.

pėsi į Jungtinių Valstijų vy
riausybę tokiu pasiuly-mu:

Ameriks turi pai^isti io 
“militarę misiją” ir jei nori, 
gali pasiųsti savo misiją Į 
Jugoslaviją.

Amerika yra pripažinus 
tremtinę Jugoslavijos vy
riausybę. kurios priešaky 
stori jaunas karalius Petras. 
Išrodo todėl, kad Tito reika-

Net gryžus į nepriklauso-; la rimas bus atmestas.

p&ranto kalbą išmokti. Pa
galiau. jei kurie ir norėtų— 
neturi pinigų ir neturi laiko.

Bet šiandien ir vėl imta 
kalbėti apie reikalingumą 
tarptautinės kalbos. Kalba 
anglai, kalba amerikiečiai: 
kalba taip pat ir franeuzai, 
kurie buvo ir yra dideli savo 
kalbos mylėtojai. Net to
kiam “nerdikų krašte,” kaip 
nacių Vokietija, ir ten yra 
žmonių, kurie įrodinėja rei
kalingumą tarptautinės kal
bos.

Visa bėda tame, kad nėra 
susitarimo. Tarptaut i n ė s 
kalbos šalininkai negali su
sitarti dėl to. kurią jau esa
mą kalbą reikėtų pasirinkti.
Franeuzai didžiuojasi savo 
kalba, kaip “diplomatų kal
ba.” Neužeileidžia ir ispa
nai, nes jų kalba esanti dar 
ereresnė—“komersantų kal
ba.” Abejus pralenkia vo
kiečiai. Jie sako, kad jų kal- 
ka — “mokslininkų kalba.”
Anglai didesni pirkliai už 
ispanus, taipgi geri diplo
matai. Bet tų “prismokų” 
savo kalbai jie neduoda. Jie
argumentuoja kitaip . ir daugiau trečdalis visų ze- 
praktiškai. Visam pasauly- mes gyventojų. Savo impe- 
jc angliškai kalbančių žmo- rijos žmones anglai sutiktų 
nių bus mažiausia 150 milio- išmokyt ‘ tarptautiškos kal
nu žmonių; daugiausia — bos” — ką darys kiti?
170 milionu. Svarbu ir dau-, . , . . , , ..
giau: visuose penkiuose mu- Ta™e
su žemės rutulio kontinen- ‘‘kiti” tur 1 u nieko nedarys, 
trose galima rasti didesnis Pagalios, a nila ir Indija 
ai mažesnis skaičius žmo- tuP P° ' ni^ gyven- 
nių. kurių kalba yra anglis- — nesru an?'
ka* Ir be to. anglų imperija ly-amen* blokas. Po jų 
turi 600 milionu visų žemės ®ina ,a?ie. mi*
gyventojų — reiškia, dau- kopų . ir JieTns
giau ketvirtą dalį visų gy- reikėtu '■ asą... 
ventoių. Jei prie jų pridėti
šiaurinę Ameriką su jos 133 
milienais gyventojų, bus 

! 733 milionu gyventojų—

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims'jūsų taiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpaiaf ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko aereikia. 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.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Kę reiškia meile ir iš kur ii pe

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? 
ha reiškia “pirmosiom nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šTiubinis Sieda®? Balta 
jaunosios Hebė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant zal- 
vų? “M daus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Ka? reikia žinoti pirmą naktį ? Ši
to nepakako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo >aimė ar nelaimė. Bet ką 
Visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Fa tarė jas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
ma*. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi? kiekvienos šeimynos klausi
mas. lr "'leuingas Patarėjas” čia 
patiekia (domių įrjormacijų.

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

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g.nti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt ni

ūraus ta kalbėt apie šeimynišku Pri
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas" atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 22$ 
puslapių, stipriais audimo

Išrodo todėl, kad tarptau
tinės kalbos klausimas yra 
tolimos ateities klausimas.

V$.

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

“Teisingo Patarėjo“ parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai.” xMcCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche's “Žmogaus Evo
liucija," D-ro Gatės “be.tual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėjų.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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REIKALAUJA, KAD VAL
STIJA RŪPINTŲSI MIŠ

KŲ APSAUGA.

BOSTONO APYLINKES 
LANKĖ DIDELĖS ŠAL- 

N OS.

Išdegė tūkstančiai akru ge- ?ridarė daug nuostolių vais-
riausio miško, sako ko- 

misionierius.
medžiams ir daržovėms.

Massachusetts valstijos 
miškų iv parkų komisionie- 
įius kreipėsi i gubernatorių 
Saltonstallą ir prašo, kad le- 
gisliatura pasirūpintu ge

doriau apsaugoti miškus, 
manymu, dabartinė aasauga 
yra visai netikusi 
miestelių turi menkos vertės 
aparatus gaisrų gesinimui, 
kiti ir tų neturi.

Šiomis dienomis buvo ki
lę dideli miškų gaisrai. Bu
vo galima juos sukontroliuo
ti, užgesinti, bet nebuvo rei
kiamų aparatų. Todėl išdegė 
tūkstančiai akrų miško, kai 
kuriose vietose labai gero. 
Nuostoliai yra dideli.

Mišku ir parkų komisio- 
nieiius Kenney siūlo, kad 
legisliatura paskirtų tam tik
rą sumą pinigu, kuriais butų 
nupirkti reikiami aparatai.
Ko Štokuos, pildės kauntės, 
busią galima ir aukų gauti.
Tie pinigai nebusią numesti dingęs. 
Į bala. nes miškų gaisrai pri
daro kur kas didesnių nuos
toliu. negu tos sumos, kulias 
reikės išleisti Įsigijimui apa
ratų.

Ką darys valstijos guber
natorius ir legisliatura. da 
nežinia.

Beje. kai kuriose vietose 
miškai da tebesmilksta. O 
kadangi nėra lietaus, gali 
kilti daugiau gaisru ii- di-

Pereitos sąvaitės pabaigo
je Bostono apylinkių taime
riai susilaukė nemalonaus 
svečio — didelių šalnų. Per 
Uis naktis iš eilės šalnos nai
kino vaismedžius ir daržo
ves. Kai kuriose vietose pri
daryta nemaža nuostolių. 

Daugelis Nušalo pasidintcs tomeitės, 
salotos ir kitkas. Taip pat 
nušalo mažesniųjų vaisme
džių žiedai ir vos pradėję 
megstis vaisiai.

Kai kuriose vietose reikės 
uersodinti visus daržus.

Galima važiuot i arklių 
lenktynes.

Kainų administracijos ofi
sui buvo Įteikti keli skundai 
prieš tuos asmenis, kurie 
automobiliais važiuoja i 
Suffolk Dovvns, pamatyti 
arklių lenktynes. Girdi, tai 
eikvojimas skystojo kuro, 
taip reikalingo musų karo 
pastangoms.

Kainų administracijos ofi
sas tuos skundus atmetė. 
Esą, Suffolk Dovvns, tai ne 
Florida, netoli ir nereikia 
daug gazolino.

Valstijos ofisai davė 196 
tonus popieros.

Iš Massachusetts valstijos 
ofisų Bostone išvežta 19<> 
tonai senos popieros. Tai 
buvo laiškai, senos bilos ir 
šiaip jau nereikalingi rekor
dai.

Dinpę ir suimti musų 
kareiviai.

Statys paminklą ar poilsio 
namus?

Bostono milion i e r i u s 
\Yhite yra palikęs stambią 
sumą pinigu labdarybės rei
kalams. Majoras Tobin ir 
kiti to fondo glebė>ai suma
nė rastatvti Daminklą kare 
žuvusiems kai eiviams. Bet 
piieš tai užprotestavo buvęs 
mokyklų tarybos narys Jo- 

: seph Lee. Jis sako. kad vie
ptoj paminklo, kuris bus tik

Areštavo daug jaunų pa
laidūnų.

Cambridge’aus policija 
areštavo 21 jaunuolį, kurie 
buvo pagauti nuogi, mau- 
danties upėje. Jie kaltinami 
ir už nuost' lių darymą. Kar
tą tie jauni palaidūnai buvo 
padegę laivą, o du kartu nu- 
piaustė laivo Inkarų virves. 
Kai kurie tų palaidūnų jau 
yra suaugę vyrai, liet jų ma
mytės kelia nrotestus. Girdi, 
policija be reikalo persekio- j 
ja tuos “mažutėlius.”

Iš Afrikos gryžo 200 
kareiviu.

, - pažiūrėti, reikia pastat't,.
departamentas pa- poilsio namus. Jais galėsią1 Iyvavusiųl

, . ... naudotis iš karo gryžę sužei-
rune be žinios dingo ar bu- kareiviai ir šiaip palie-

vo paimti i vokiečių nelais- kėliai. Tai busiąs daugge- 
’.-ę. larp dingusių ir suimtų į.esnis pamįnklas. 
andante du lietuviu: £ee ^ko. kad jeigu fondo

Saržentas Adolfas Y alų- globėjai bandys savo suma
ląs. iš Mavnardo, be žinios r.ymą vykinti, jis kreipsis i 

teismą.

Karo
kelbė nauja lista

Leitenantas Vincas Pe- 
karskis. iš Readingo. paim
tas i vokiečiu nelaisve.

Brangus “primanęs’ 
balsavimai.

Iš Afrikos ir Italijos su- 
gryžo du šimtai Massachu
setts valstijos kareivių, da

ru ušiuose su vo
kiečiais. Taip ju yra daug
bostonieči ir teko girdėti, 
kad yra lietuvių.

merės laiškai 
Į karą!

eina

Bostone gyvena viena
Mrs. Louis * Tašei’. Senos po-

■ pieros rinkėjams ji davė di-
• deli pakietą laiškų, kuriuos
; jai rašė jos buvęs vaikinas.

-- - o dabar vvras ir kareivis Eu-Dorchesteno pohcna arės-ix , t A u n o.i'ropoję, luos laiškus ji tau-tavo tūlą Leo Campbell. 22 1 J J

Tai bent sūnūs—padegė 
tėvo narna!

metų amžiaus dorchesterie- 
Šiomis dienomis Massa- tį, kuris supykęs ant tėvo ir 

chusetts valstijoje ėjo vadi- pamotės padegė jų namą. 
ramieji “primanęs” baisa- Jaunuolis padėtas i kalė- 

Pasirodė. kad jis yravimai. Buvo renkami demo
kratu ir republikonų kon-

PICKWICK
"ALE that is ALE n

Ant svetimų laiptų paliko Pereitą sąvaitę po auto- j 
kūdikį. mobilių ratais Bostone žuvo

Frank Altomaro name. dvi gyvybės. Užmušti du 
bar sako: "Jei mano vyras į 59 Wallace st.. Somervillėj, apyseniai vyrai. Abiejų au- 

; paimtas Į kar ą. tegul kariau-! nežinoma porelė paliko dve- tomobilių vairuotojai suimti, 
j'a ir jo laiškai.” |jeto sąvaičių kūdiki. Alto- MaldenF^įė Crokn
Didins Bostono aerodromą, jų naman.bei manę! kad ji g*“« “SL&e’

, Valdžia ruošiasi didinti, Logano aerodromą East Bo- 'entojus. Kūdikis atiduotas -------- -JJ----
■ stone. Jo didinimui mano
ma išleisti r.etoli miliono __________
dromąj juo galės naudotis it , TmUs sllvia ^uri°atsi ju A' J' 332 s»-
didieji Amerikos transporto ?
“ėktivai._________ le.su c,garetu * ,---------INSURANCE.

pė net per 3»» metų. Bet da- Į

jimą.
paleistas iš kariuomenės.

dėsniu nuostoliu pridaryti ! vencijoms delegatai. V aisti-j negarbingu liudijimu. Ten
* '______ " ' Į i'cs lėšomis buvo atspausdin-; nusikalto ir metams laiko

ti virs du milionai balotų, į buvo pasmerktas kalėti. JisBus Uorcnesterio moterų 
klivbo susirinkimas.

ventojus.
į miesto prieglaudą, o poli- REIKALINGA MERGINA

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nodėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central afcv. 

CAMBRIDGE, MASS.

i už juos reikėjo užmokėti ; sėdėjęs da ir prieš tai.
: 74.000 dolerių. O balsavi- i --------------

Dorchesterio Lietuvių Mo- muose dalyvavo vos 110.000
teru Kliubo susirinkimas piliečių. Reiškia, apie du mi- 
ivvks birželio 1 d., Arcadia Ilonai balotu buvo numesti i į 
salei. 204 Adams st., papras- gurbą. ‘ Cambridge’aus Lietuvių
tu laiku. Visos narės prašo- Ryšium su tais balsavi- i Kliubas buvo surengęs vaiu 
mos dalyvauti. Raudonojo mais turėta ir kitokiu išlai- karo bonams pardavinėti. 
Kryžiaus vieneto vedėjos, du. Apskaičiuota, kad kiek- kad už sukeltus pinigus butų

Cambridge’aus Kliubo va
jus pavyko gerai.

Baudžia jaunu* peštukus.
Policija buvo areštavusi

Vija jivsnv LVS3 įtviciuo. iJirbti K<?ai Estate onse, pazvtoaR- 
jama kad mokėtų Lietuvių kalbą. 
Darbas nuolatinis. Kreipkitės pas

ĮDOMUS VAKARAS
Apsidrausk dabar. Rytoj gali 

būt pervėlu. Susirgus ar susižei-
v»v«xr nu. ,---- ------------—- .- ■=!_ .. . L VI ' Rengia'Lietuvos Dukterų ir dus mokama $25.00 per sąvaitę

Mrs. Alekna ir Mrs. Amsie. vienas balsas musu valstv-; galima nupirkti tanką lietu- -\ells jaunu.- jestukus. Kėlu- Suni, Draugija 25 gegužės, ket- ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik - - • r -.r - . icmo riaušes mokyklose ir1 - -- - - - -- -raportuos kiek per metus jos iždinei kainavo nuo 60 vių vardu. Y ajus pavyko ge-i £lus iiauty> immyRiuse n virtadienio vakarą, South Bos 
buvo padaryta visokių ban- centų iki $5.30. Brangiausia rai. bonų parduota daug. ir; traukiniuose. Jie buvo pa- tono Lietuvių salėj, kampas E 
dažų ir nustatvsime planą mokėta už balsą Holyoke: nėra abejonės, kad tankas| smerkti, be. .eisejas bausmę ir silver st.. pradžia 7 valanda-
tolimėsniam veikimui. Į pigiausia Stonehame ir Cam-i bus nupirktas Lietuvių Kliu-j suspendavo ja išlyga, kad Bus išimas kortomis, bus už-

Brangios sesutės, da ne-p™^* 
nuleistame ranku. Dirbkime. ~ . . 71 . .
ta prakilnu labdaringą dar-' Smark.os sesutes ats.gyne 

' nuo užpuoliko.bą toliau. Gal neužilgo pasi
baigs tas nelabasis karas, 
tada galėsime pasidžiaugti 
savo nuveiktais darbais ir 
pa ”

. bo vardu. Už tai esam dė (.augiau to nedarys. Jei da 
kingi ponams Minkams už, kartą šitaip : asielgs. bus pa
jų pasidarbavima. siųsti i patai.-os namus.

Kliubo Valdyba.
West Ende gyvena dvi; 

jaunos sesutės. Helen ir Gen-; 
trude Mavnihan. Pereito i

Patronas į ugnį. kulka j 
krutinę.

10,000 knygų į senos po
pieros laužą.

Bostono knygynas senos 
popieros rinkėjams atidavė

asilsėti. šeštadienio naktį jų butą ap- Joseph Brazilas. 12 metų Į qoo knygų kurios svėrė
Po susirinkimo bus už- lankė nelauktas svetys ir berniukas. vienoje Cam- virš 40 tonų. Tai senos apy- 

kandžių. kuriuos pagamins vieną iš seserų norėjo išgė- bridge’aus gatvėje rado pat- sakų knygos ir žurnalai 
dvi jaunamartės. Busią nau- Tinti. Seserys ji nugalėjo ir roną. Pamatęs vaikus ugnį:
jų skanumynų. Visos eisim išvijo, o paskui areštavo.! kūrenant. Brazilas ta patro- 
paragauti. ' Pasirodė, kad tai vedęs vy- ną metė Į ugnį. Kiti vaikai

T. Brazaitienė, rast. j ras. turis 3 metų sūnų. j išlakstė, bet drąsuolis Brazi- 
Piktadarys areštuotas ir las liko pažiūrėti, “kas čia

Knygininkai smerkia 
Bostono policiją.

Massachusetts Library As-' 
sociationo konvencija pri
ėmė rezoliuciją, smerkian
čią Bostono policiją, kuri 
savo nuožiūra ir be teismo 
žinios cenzūruoja sau nepa
tinkamas knygas. Atžaga- 
reiviški policijos valdinin
kai neleidžia parduoti ir 
pirkti tūlų knygų, kurios 
jiems išrodo “nemoralės.” 
Tuo budu į policinės cenzū
ros koštuvą patenka ir visai 
geros knygos.

Joks kitas Amerikos mie
stas neturi tokių uolių cen
zorių, kaip Bostonas.

Falšyvų kuponų kupčius 
bėdoje.

Federalės valdžios agen
tai suėmė tūlą Frank Cattn- 
neo, italų kilmes vyruką. Ji
sai platino falšyvus gazoli
no kuponus. Suimtasis prisi
pažino, kad iš to darę" gerą 
bizni.

Suimtasis laukia bylos i) 
bausmės.

laukia bylos. bus.”
---------------: Buvo taip. kad patronas

Apie Bostoną vis dar de-1 ekspliodavo ir jo kulka na
ga miškai. Scituate apylin- taikė i berniuko kiūtinę, 
kėje išdegė 20u mylių plo- Berniuko gyvasčiai gresia 
tas. ! pavojus. z

Išdegė dideli* sandėlis.
Roxburyje gaisras sunai

kino dideli Burckart kompa
nijos sande':. Nuostolių pa
daryta už 1 ^0.000 dolerių.

kandžių ir gražių dovanų, t”rp 
kurių Įdomiausia bus divonelis 
su užrašais ir paveikslais, bū
tent Pearl Harbor, Kasablanka. 
Atlanto čarteris, Russian Bear 
at Stalingrad ir beveik visos ki
tos vietos, kur musų kariuome
nė randasi. Kas tą istorinę do
vaną laimės, turės atminti il
giems laikams. Taigi prašom vi
sus ateiti. (21)

Kviečia Komitetas-

$12 per metus.
Gali prigulėti be lyties skirtu

mo, nuo 16 iki 69 metų amžiaus- 
Platesnių informacijų klauskite! 
pas— (11—24)|

Bronis Kontrim.
598 E. Broad way,

So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Aki*. Vidari? U**. 
Ana*, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparst*.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-J 

*34. BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

Subatos Lenktynės

THE GOVERNOR‘S handicap

Pridėta $5000

Šventadienio Lenktynės 

Oegužčs 30

TOMASELLO

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos progi ima ateinanti 
nedėldieni š W0RL stoties, 
950 kilocik ų, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto. jus tokia:

1. Muzika
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lith anian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbary, Maas.
TeL Parkvay 1233-W

Boston Edison Company sako
...elektros laidų stinga. Prižiurakit 
savuosius. Neduokit jiems susisuk
ti. laikykit juos lyčiai ištiesę, o jie 
ilsriau jums tarnaus.

Boston Edison Company

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
’v inca* Balukonis, Savininkas

Pagar Ina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
naus; alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai p amauja. (11-24)

258 E«TOADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

ir nnc 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132*

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyrišku ergas* 
•ilpnėjime. Gyvenimo permala*

amter*. Moter* ir V y r* Ugaa 
Kraujo ir Odos Ligaa. 

Valandas: nuo 10 iki 12 diea* 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVM,
BOSTON, MASS.

TeL Commonvealth 457*.

TeL ŠOU

DAKTARAS

J. L. Pasakarniz
OPTOMETRISTAS

Ofiso va
Nuo * ryte iki 7 vakare.

geredamia:
Nuo • ryto ild 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

J

DR. G. L. KILLORi
60 SCOLLAY SQUARE, Room » 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

JTeL 28624 Gyv. *11»

DrJoseph A.Gaidio
OPTOMETRISTAS

Valandos; P iki 11 
ouo 2 ilri 4. 
nuo 7 iki t.

Soredom i iki 11 
ir Auritaroa.

AKIŲ DAKTARAS 
ištaiso defektuotas akis ir tinka 

' ma laiku augr*žinu švies* tšog 
motinuoju ir priskiriu ak i alus

114 Sanuner Stpeet,
LAWRENCE. MASS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Iusured 
Movera)

Perkraustnm 
iia pat ir j to
lima* vietas.

^aoei priežiūra, kaina pria'nTna.
223 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASX 
TaL SOUth Boctcn <Slt

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININK* 
LIETUVIŲ GRABORIUS H 

BALSAMLOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadoray 
SO. BOSTON, MA33.

Tei. SOUth Boston ,2SM 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

538 Dorcheater Avė.
TeL COLombia 2537

J

I I

le.su



