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Mūsiškiai Paėmė 10,000 
Belaisvių Francuzijoje

INVAZIJA NUĖJO JAU 
18 MYLIU NUO PAJŪRIO

Chvrchillas jau nuvyko už
imtą pakraštį apžiūrėti.
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Mūsiškė Invazija Francuzijoj

Carentan, kuriam ginti na
ciai buvo pastatę rakietines 
kanuolės. Tai yra naujausis 
vokiečių ginklas. Jis suside
da iš daugybės 32 milimetrų

--------  vamzdžių, iš kurių šaudo-
Aiijantų invazija Francu- mes rakietos su pasibaisėti- 

zijoj iki šiol eina gerai. Mu- na naikinamąja jėga. Naciai 
siškiems sekasi daug geriau, gynė šitą punktą neapsako- 
negu buvo tikėtasi. Jie už- mu atkaklumu, nes jis kont- 
tmė 60 mylių ilgio pajūri ir roliuoja Paryžiaus-Šerburgo 
į.uėjo iau 18 mylių krašto geležinkeli. Ir vistiek ameri- 
gilumon. kiečiai jį paėmė.

Rašant mums šiuos žo- Nors kol kas invazija eina 
džius telegramos sako, kad gerai, bet kaip mūsiškiems 
alijantai turi jau paėmę ne- seksis toliau, šiandien dar 
laisvėn daugiau kaip 10.000 sunku numatyt, 
vokiečių. Vyriausis alijantų užda-

Ši panedėlį Francuzijon vinys šiandien yra paimti 
nuskrido jau ir Anglijos kuo daugiausia strateginių 
premjeras Churchillas užim- punktų Francuzijos pakraš- 
to pajūrio apžiūrėti. Jis tu- ty. Jiems labai reikalingas 
rėjo tenai svarbų pasitarimą didelis ir gilus uostas, kur
su invazijos vadais. Šitoj i galėtų prieiti didieji laivai, j _ . _ . _
konferencijoj dalyvavo gen. Toks uostas yra Šerburgas KUSŪI I UTl Prastą 
Eisenhovvėr, gen. Marshall! (Cherbourg). Taigi į Šer- Vnrrln Mvkvikni
ir admirolas King Tai paro-1 burgą dabar mūsiškiai ir u _ **
do. kad alijantų užimtas pa- taiko.

Čia yra parodyti mūsiškiai tankai ir orlaiviai* Francuzijoj- Tai invazijos spėkos. Laike 
invazijos Italijoj alijantų laivai nušovė žemėn apie .30 savųjų orlaivių, manydami, kad 
tai priešo lėktuvai. Kad tokios klaidos daugiau neatsikartotų, mūsiškių orlaivių sparnai 
Francuzijos invazijoj yra nudažyti juodais ir baitais dryžiais-

Meksika turi tokį pat in- 
juris Francuzijoj jau pusėti- Alijantai turi labai stip- stitutą visuomenės ‘ galvose
nai sutvirtintas ir apsaugo- Į rią aviaciją — apie 11.000 naį tirti, kaip Jungtinėse
tas.

Šį panedėlį amerikiečiai 
paėmė dar miesteli vardu

=
Parašiutininkai Su- 
paraližiavo Nacių 

Artileriją.
Kada alijantai buvo pa

siruošę invazijai ir jų kari
nio laivyno jėgos artinosi. . _
prie Francuzijos pakraščių: Padėty, ?markiai^ vokiečius 
—staiga iš oro ėmė leistis, PUjtl 1S pnesui butų
tūkstančiai anglų ir ameri- daug sunkiau gintis; kol 
kiečių parašutistų. Jie buvo kas rusai tik žada pradėt 
leidžiami dviem sumeti-; ofensyvą, bet nepradeda, 
mais: (1) nuginkluoti nacių1 
artileriją, esančią toliau nuo 
juros pakraščių, ir (2) išar
dyti priešo užnugaryje susi
siekimą.

PiiTnasis uždavinys atlik
tas kuogeriausia. Daugelyje 
vietų, kai alijantų armija li
po i krantą, sunkioji nacių 
artilerija visai neveikė.
Amerikos ir Anglijos para
šutistai vienur be didelio pa 
sipriešinimo
artileristu pozicijas, o kitas 
susprogdino granatomis ir 
pasitraukė.

Vieni parašutistai jau su- 
grvžo ir prisidėjo prie vei
kiančių armijos dalinių, o 
antru likimas nežinomas.

Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXX

Sovietų Tankai Laužiasi 
Suomijon Nešdami Kerštą

{ną jie nėjo. Per 30 mėnesių 
Suomijos-Rusijos fronte ne-

--------------- i buvo jokių mūšių. Suomiai
Rusų-vokiečių fronte tuo buvo pilnai patenkinti tuo-

ŠVEDAI STATO MINAS 
SAVO PAKRAŠTY.

tarpu visiškai ramu.

Vėliausios žinios iš Euro
pos sako, kad rusų tankai 
pradėjo laužtis Suomijon. 
Jie veržiasi tenai kerštu 
liepsnodami. Mannerheimo 
linija aukščiau Leningrado 
esanti jau pralaužta ir ne
skaitlinga suomių kariuome
nė traukiasi atgal.

Visi manė kad dabar, kai 
alijantai pradėjo atakuoti 
vokiečius iš Vakarų, rusai 
puls Hitlerio armiją iš Rylų. 
Bet vokiečių kol kas rusai 
nejudina. Atitraukus na
ciams savo spėkas iš Rusi
jos fronto į Europos vaka-

Montgomery Warri Ir Filipinuose Atsi-
Vėl Neklauso 

Valdžios.
rado Kvislingu.

Iš japonų nelaisvės gryžo 
vienas amerikietis, kuris sa-

orlaivių—ir labai galingą Valstijose D-ro Gallupo Bal- 
laivyną. Laivyno kanuolės gavimo Institutas. Meksiko- 
nuolatos sprogdina vokiečių je jįs pavadintas ispaniškai:
fortifikacijas pajūry, o iek- “Instituto Čientifico .de la Montgomerv AVard

Ombomic tt a_-—±_t .. ° ,turai savo bombomis ardo 
geležinkelius ir tiltus vokie-

Vokietijon. Bet Maskva nu
tarė užpulti mažutę suomių 
tautą ir ją sunaikinti. Mask- 

.va nori atkeršyti Suomijos 
Sewell Avery nesutinka at- ko. kad padėtis Filipinuose darbininkams, kam jie taip 

naujinti nei seną sutartį vra tiesiog nepakenčiama, narsiai gynė savo krašto 
Japonų režimas yra labai laisvę.
žiaurus; kai kuriais atvejais{_ Suomiai rusų neatakavo, 

kom- jis ir nacių režimą pralen-, Ir 1939 metais jie buvo rusų
su unija.

kad atsiėmė savo žemę. Bet 
Maskva griežė dantimis ir 
laukė progos atkeršyt. Ir 
dabar, kai vokiečių spėkos 
pasitraukė nuo Rusijos fron
to į vakartis, Stalinas įsakė 
savo armijai pulti mažutę 
Suomiją. Maskvos komunis
tų “Pravda” pasityčiodama 
dabar rašo: “Atėjo eilė suo
miškiems satelitams. Vokie
čiai nepadėjo finams pirma. 
Vokiečiai neis ir dabar jų 
gelbėt.”

Žinios sako, kad rusų ar
mija įsiveržė Suomijon ja* 
15 mylių.

Švedija paskelbė, kad sa 
vo pakrašty ji pristačiu0 
minų ir įspėja svetimų va’? 
tybių laivus, kad plaukto* 
tenai pavojinga. Švedų par 
lamento pirmininkas Han- 
son pareiškė, kad jei kuri, 
nors kariaujančių šalių ban
dytų veržtis Švedijon, šve
dai atsakysią ginklu? Spėja
ma, kad tai buvo pasakyta 
Rusijos adresu.

Opinion Publica.” Šiomis panija vėl kelia lermą. Ji kia.
dienomis tas institutas su- atsisako pildyti Karo Darbų Filipinams stoka netik

čių užnugary, taip kad jiems ruošė viešą balsavimą poka- Tarybos Įsakymą — atnau- laisvės, bet ir duonos. Žmo-
sunku pristatyti sustiprini- rinės imigracijos klausimu, jinti seną sutartį su CIO uni- nes visuomet gyvena pusba
čių i pajūri. Bet toliau nuo būtent: kurios tautybės at- ja. Kompanijos bosas Se- flžiu. r'-x-
jurių, kur nesiekia laivų ka- eiviai butų daugiausia Mek-
r-uolės. vokiečių atsparumas 
darosi stipresnis. Jeigu rusai

Apšaudė Jauną Ita
lijos Karalių.

Senasis karalius ir gen. Ba
doglio rezignavo.

sikoj pageidaujami?
Už ispanus pasisakė 35 

balsuotojų nuošimčiai.
Už franeuzus—33 nuoš. 
Už italus—13 nuoš.
Už kiniečius—5 nuoš.
Už rusus—3 nuoš.
Taigi meksikiečių akyse

rusai stovi žemiau da ir už 
kiniečius. Anglai ir ameri
kiečiai nebuvo balsavimui 
statomi.

Amerikai Daug Ko 
Stinga.

Kadangi Jungtinės Vals
tijos yra labai turtingos, tai 

užėmė nacių džios. Taigi jiedu taip ir pa-į žmonės paprastai mano, kad 
'darė. Kai alijantų armija už-l iš užsienio joms nereikia 
ėmė Roma, abdikavo Ema-; pirktis, nebent tokių pra- 
nuelis ir rezignavo Badog- bangos daiktų, kaip deiman- 
lio. Bet pasitraukdamas nuo. tai ar franeuziškas šampa- 
sosto. Emanuelis pasodino nas. Ištikrujų gi Ajnerikai 
savo vieton savo sūnų Um- reikia daug visokių žaliavų,

! bertą, o Badoglio vieta už- kurių ji pati neturi ir pri- 
' ėmė Ivanoe Bononi, 71 metų1 versta importuoti iš kitų 
amžiaus požemio vadas, ku
ris sudarė ir naują ministe-

Italijos karalius Emanue-Į 
lis ir jp premjeras gen. Ba
doglio buvo pareiškę, kadį 
kai tik Roma bus išlaisvinta, 
jiedu pasitrauksią iš vai

Be to. atsirado kvis 
well Avery sako, kad tai bu- k’ngų. kurie išdavinėja sa- 
tų užgniaužimas jo laisvės viškius, gaudami iš okupan- 
ir “privačios iniciatyvos.” tų atlyginimo. Paleistasis iš 

japonų nelaisvės amerikie- 
Pirmiau Montg o m e r y tis sako. kad Filipinuose tie 

iWard kompanija atsisakė išdavikai yra rekorduojami. 
tartis su unija neva dėl to. Kada bus išvyti japonai, 
kad ji neturinti daugumos gaus reikiamą atlyginimą ir 
pritarimo. Bet nesenai Įvykę jų sėbrai kvislingai. 
balsavimai parodė, kad ( 10. j(jomu kad didžiumą tų 
unija tokią daugumą tun. J jš<javikų sudaro pasiturin-

Karo Darbų Taryboje tikl tieji žmonės, spekuliantai, 
vienas narys balsavo prieš ‘ k ž pinigą, už japoniškus 
atnaujinimą sutarties. Tai i trupinius jie savo tėvus ir 
fabrikantų atstovas Horace'motinas išduotų — sako 
Honton, vienos plieno kom- j amerikietis.
panijos tūzas. Kiti du fabri

užpulti, ir dabar rusai juos 
užpuolė. . >

Bolševikai aiškina, kad 
suomiai buvo Hitlerio talki
ninkai. Tai netiesa. Jie tik 
išvijo įsiveržusius rusus iš 
savo žemės. Per Rusijos sie-

NUMATO NEDAR
BĄ ATEINANT.

Kareiviams sugryžus, busią 
paleista 11,000,000 dar

bininkų.
Šitokią depresiją numato

Joseph Kennedy. buvęs A 
merikos ambasadorius Ang 
lijoj. Kalbėdamas šį pane
dėlį Chicagoje jis pasakė: 

“Dabar Amerikos pramo-

Neic Yorkas Minėjo 
Atvadavimo Dieną.

Dalyvavo 50,000 žmonių.

DE GAULLE PRIEŠ 
EISENHOWER|.

Francuzų bolševikuojan- j1 
tis generolas de Gaulle pa
reiškė piktą protestą prieš 
alijantų karvedį Eisenho- 
veri, kam šis nepripažįsta 
io. de Gaulle’o, valdžios at
vaduotoj Francuzijoj, bet 
organizuoja alijantų admi
nistraciją išlaisvintiems plo
tams tvarkyti. Tuo reikalu 
de Gaulle atvyksta į Wash- 
ingtoną. Washingtonas su
tiko jį įsileisti, bet jo “val
džios” nepripažinsiąs.

Kai tik naujoji vyriausy- 
bė užėmė savo vietą, ties ka
raliaus rūmais, Kvirinalo 
Aikštėj, pereitą sąvaitę susi
rinko keli tūkstančiai mo- 
narchistu pasveikinti jauną 
karalių. Umbertas išėjo bal- 
konan, iš kurio Mussolinis 
sakydavo prakalbas fašis
tams, ir pradėjo kloniotis 
monarchistams. Staiga iš 
minios pasipylė šūviai į ka
ralių. Karalius nėrė nuo bal-

kraštų. Čia paminėsime tik 
tai keliatą paprasčiausiii 
dalykų:

Guma. arba lobas. 
Pipirai.
Gyvsidabris.
Antimonijus.
Kava.
Arbata.
Kakao.
Ir daug kitų.

SUARDĖ RUMUNIJOS 
ALIEJAUS ĮMONĘ.

kantų atstovai balsavo uz 
sutarti. Už ją balsavo trys 
darbininkų atstovai ir toks 
pat skaičius ‘'publikos" at
stovų.

Montgomerv Ward kom
panijos tūzas (Avery) atsi
sakė eiti Į Karo Darbų Ta
rybos posėdi. Vietoj to. jis 
nudumė i tVashingtoną ir 
ten vienoje Kongreso komi
sijoje atakavo prezidentą 
Rooseveltą. Karo Darbų 
Tarybą, Justicijos Departa
mentą, net pašto departa
mentą ir fabrikantų atsto
vus Karo Darbų Taryboje! 
Visi jam negeri,, visi uzur
patoriai, visi nori iš jo laisvę 
atimti.

Jei Avely ir toliau atsisa-į 
kinės tartis su unija, gali kilt 
naujas streikas. Tuomet bus!

Vietoj Žemės, Gauna nėj dirba apie 53,000,000J 7 '/mnnin Rof L-q. jg armiJOS
Bombų.

Pereitos sąvaitės pabai
goje Amerikos karo lėktu
vai padarė netikėtą užpuo
limą ant Tailando sostinės 
Bangkoko. Per valandą lai
ko tas miestas buvo bombar 
duojjamas ir jam pridaryta 
didelių nuostolių.

Tailandas randasi tarp 
Burmos ir francuzų Indo- 
Kinijos. Pradžioje šio karo 
Tailando valdonai susidėjo 
su japonais. tikėdamiesi 
gauti nemažus Burmos ir 
Indo-Kinijos plotus. Dabar 
jie gauna bombų.

žmonių. Bet kai 
sugryš 11.000.000 vyrų ir 
moterų, daug iš tų 53 milio- 
nų turės būt paleista, kad 
padaryti eks-kareiviams vie
tos.”

Bet Kennedy mano, kad 
šita depresija ilgai nesitęs. 
Ir jis nemano, kad po šio ka
ro bus tokia infliacija, kokia 
buvo po pereitojo. Perkamo
ji dolerio galia pasiliksianti 
tokia pat, kaip dabar.

MIKOLAJCZYK PADA
RĘS GERO ĮSPŪDŽIO 

VVASHINGTONE.

Pereitą sykį rašėm, kad 
prezidentas Rooseveltas pa
sikvietė iš Londono lenkų 
užsienio reikalų ministeri 
Mikolajc^vk’ą pasitarti dėl 

Išrodo, kad Italijoj naciai Lenkijos saptikių su Rusija.
savo jėgas Dabar iš Washingtono pra

nešama, kad lenkų ministe-

ITALIJOJ VOKIEČIAI 
BĖGA.

kono kaip zuikis ir pasislė- 
priemiesty Rox- į pė rūmuose.Bostono

būryje šį panedėlį buvo di-į išlakstė į visas puses, 
delis gaisras. Sudegė buvęs' Tai tekį krikštą gavo nau- 
Poxburv Carpet Co. trobe- jas Italijos monarchas. Tai 
sys, kuriame buvo keliatas reiškia, kad jo dienos neil- 
įvairiu dirbtuvių. Ugnis pa- gos. Italija bus demokratinė 
darė $1.500.000 nuostolių, respublika,

Amerikos orlaiviai, veik
dami iš Italijos ir iš Rusijos, 

o monarchistai visiškai suardė Puloesti alie
jaus įmones Rumunijoj.

Washingtono žiniomis, ar
mijoj išteka labai daug slau
gių—po 19 sutuoktuvių bu- 
r.a kasdien.

kreiptasi į Roosevelt?. Gali- dė- 
maa daiktas kad vynaw- Rengdamiesi
be bus pii\ei.ta da kaitą .antų } Roma nes kai tos ris padaręs labai gero įspu- 
įmti savo žinion Montgome- --įos bu‘.o nuga]ėtos ir rfžio į Washingtpno valdi- 
ry Ward kon i anijo* įmo- p>oma pa;mta, jje jau nebe- T;“
nes Cnicago.ie. atsilaiko. Jie bėga galva-

Avery yra užkietėjęs re- trukčiais. Jie buvo atsierabe- 
akcininkas. Jis norėtų matyt nę vieną diviziją iš Rusiios
Amerikoje tokią valdžia ir fronto, bet pusę jos ameri- 
tvarką. kokia yra naciu Vo- kiečiai sunaikino, o kitą pu- 
kietijoj'e paėmė nelaisvėn

ali-

Birželio šeštą New Yorke 
buvo paskubomis ruošta 
bet labai įspūdinga demor 
stracija — alijantų invaz; 
jos proga. Amerikonai t 
dieną vadina “D-Day,” k 
reiškia “Deliverance Da' 
—atvadavimo diena. r 
monstracija įvyko Ma*’1 
Aikštėje ir joje f^alyv 
virš 50 žmonių.

Demonstracijai pirm; 
kavo pats majoras I^aG’ . 
dia. Vienbalsiai buvo p: 
imta rezoliucija ir tuoj p 
siųsta alijantų armijos v” 
iriausiam vadui, generolui 
Eisenhowerui. Pasižadėta 
visomis išgalėmis remti mu
sų šalies karo pastanga*.

Buvo priimta ir kita rezo
liucija, kuri pasiųsta prezi
dentui Rooseveltui, pasiža
dant remti musų šalies gink
luotų jėgų vyriausį vadą.

Sugiedotas Amerikos him
nas. paskui ir kiti. Nuo ang
lų giedojo John Dudley— 
“God, Save The King”; nuo 
francuzų, Lily Dejanel — 
“Marselietę”; nuo rusų, Igo- 
ras Gorin — “Internaciona
lą,” nors to himno bolševikų 
Rusija yra jau atsižadėiusi 
ir turi kitą, kuris garbina 
Staliną, bet to himno, kazto 
kodėl, negiedota.

Organizuoti darbini”1"'' 
turėio demonstracijoj lab ; 
skaitlingą atstovybę.

Išrodo, kad “D-Dav” gaK 
tapti valstybine Amerik" 
švente.

Demonstracijos metu k* 
riam laikui visuose teismu 
rūmuose buvo su’aikvta? 
darbas. Ir čia minėta “D- 
Dav.”

‘D-Day” nas amerikonus

ninkus. Jis išaiškinęs, kad 
Lenkija norėjo ir nori gerų 
santikių su Rusija, bet Mas
kva stato skerspaines, norė
dama sudaryti Lenkijoj ko- įsigijo ir kita prasme — 
munistiškų kvislingu vai-1 “Doom-Day,” Pražūties D»e- 
džią na hitlerizmui

u



Antras PusiapbBkieiiu 11 d., iy-14 m.

AMERIKA! KENK’A NE
APGALVOTA PROPA

GANDA.

Jungtinių Valstijų spau
doj nėra skelbiama, kad šios 
šalies santikiai su Pie:ų A 
merika žymiai yablogėjo ir 
tolyn darosi is blogesni 
sako Dr. Hemą: Va varės

ir apie Rusiją. Kol vokiečiai 
traukėsi iš Sovietų, kad su
stiprinti Vakaru frontą, ru
sai eidami paskui gyrėsi di
deliais laimėjimais. Mask
vos propagandininkai triu- 
bijo apie “nenugalimą rau
donos armijos galybę” ir 
reikalavo, kad alijantai kuo
greičiausia atidarytų “antrą

de Sa, žymus o ?zilijos frontą.” Tuomet, girdi, vie- 
švietėjas ir tarpta\ .nių san- ni iš Rvtų. kiti iš Vakaro—ir
tikiu koordinatorius Wash 
ingtone.

Jis aiškina, kad tiem? san
tykiams daugiausia kenkian
ti neapgalvota šios alies 
propaganda, taikoma Pietų 
Amerikos šalims ir tr 
liuojama trumpomis rad’ 
bangomis.

Šita propaganda yra pa 
ruošta 12 metų nesubrendė
liams, tuo tarpu kai trumpų 
bangų imtuvus Pietų Ame
rikoje turi tiktai pasiturin
tys ir išlavinti žmonės.

Brazilams daug geriau

- Hitleris bus sutriuškintas.
“Antras frontas” jau ati

dalytas. Iš Vakarų Hitlerio 
tvirtovė jau griaujama. O 
Ertuose tuo tarpu ramu.

Kur gi dingo ta “nenuga
limoji raudonoji armija”? 
Najaugi Stalinas paleido ją 
dabar vakacijoms?

AMERIKOS LIETUVIU 
INFORMACIJŲ

CENTRAS. ‘

Amerikos Lietuvių Taryba 
jau Įsteigė New Yorke In- 

patinkąs britų radijas, kuri? foiTnacijų biurą, kuris ofi- 
transliuoja aukštesnės ko- cialiai anglų kalboj yra pa
kybės dalykus.

Be to, Jungtinių Valstijų
vardą Pietų Amerikoje ga
diną ir tie agentai, kuriuos 
AVashingtonas siunčiąs tenai

vadintas: Lithuanian Ame
rican Information Center.

Valstybės Departamentas
Wash ingtone davė ir leidi-

. , x . j i-i ma Amerikos Lietuvių Ta-“tūkstančiais kad palaiKy bai tokį cent turėti*
tų geresnius santikius. Tie dimas vadinasi “Certificate 
agentai turi perdaug pini- of Authority„ Jis duoda
gų, ’ daugelis .ų pasigeria Amenkos Lietuvių Tarybai 
ir triukšmauja geriausiose tei turėtj skyriaus ofisa ir 
kasinose. kūnas lanko auks- ę,,audo<! agentūra 
tesnės klasės brazilai.” !

Kiek tame tiesos, mes ne muoĮj amerikiečių ir lietuviu 
siimam spręst, bet taip sako visuomenę apie ivvkius Lie 
Pr Tavares, Brazilijos pa- ,u - 0 į;
skirtas žmogus tarptauti ' *
niams santikiams Washing-, 
tone koordinuoti.

būtent
infor-

«AKITTI IflDITAI ICTI1UIC i i-iv/ir i x i

VALSTYBĖS SOCIA
LIZMAS.”

“...to give moral, financial, 
2nd material aid to the people 
of Lithuania in their efforts to 
liberale themselves. from fo
reign rule. and regain freedom 
as an independent conntry 
with its own form of democra- 
tic government.”

KELEIVEI 50. BOSTON 

Invazijos Pratimai

eitas vaizdelis 
timai.

parodo Amerikos kareivius Anglijoj atakuojant pajūri. Tai invazijos

Kas Tie Lenku Patriotai? l.vos “globa.” Jie nori suda
lyti “liaudies valdžią” Len
kijoje. panašią Į mūsiškio 
Paleckio “valdžią.”

Tai ne lenkų patriotų, bet Lietuva ! 
,mnnięti«kii išdaviku «n-

Musų skaitytojams, be vietų Rusijos pilietė. Bėgyje 
abejo, teko girdėti apie! vienų metų Vanda Vasilevs- komunistiškų išdaviku sa 
“Lenkų Patriotų Sąjungą,” į ka jau buvo išrinkta i “vy
kurios priešakyje stovi pa- riausi sovietą” — reta gai -
skilbusi Vanda Vasilevska. bė. kurios neužsitarnauja Tegul juos žino ir lietuviai 
Lietuvių komunistų spauda nei daugelis senų komunis žinodami tai. jie neduos sa- 
apie tuos “patriotus” kalba tų. Vandai Vasilevskai toji ve mulkinti tokiems Bim- 
tik iš gerosios pusės. Klau- garbė buvo suteikta dėl to. boms ir kitiems Stalino bat- 
santies komunisto kalbėtojo kad da būdama neva sočia- laižiams.
ar skaitant jų spaudą, žmo- Estė ji tarnavo Maskvai. St. Strazdas,
gils kartais gali ir patikėt. Btj ko, n . ■
kad Vandos Vasilevskos va- „. , L sucemt.
dovaujamos sąjungos zmo- .. vi bė Vandos Va 
nes yra tikn Lenkijos pat-|silev?kos <minių ge5tap:.
ri°D L* -ix-i - + • - „ i ninkai ne tik nelietė, betBet ištikrujų taip neau kaj dideIiuK pristatė
Toje sąjungoje pnklauso tik . okupuota' Lenki-

į lenkų komunistai ir jų bend- L. . ‘ 1

Lietuvio balsas Liepos 
Ketvirtą.

Liepos Ketvirtą South Bo
stone bus lietuvių paradas, 
Stepono Dal iaus legionierių 
postui vadovaujant. Paradas 
ruošiamas dviem sumeti
mais:

1. Paminėti ir pagerbti 
musų naujosios tėvynės. A- 
merikos, nepriklausomybės 
paskelbimą.

2. In corpore dalyvauti 
Massachusetts valstijos lie
tuvių konferencijoje, kuri 
Įvyks tą pačią dieną South 
Bostono High School Audi
torijoje.

Tikslas geras ir remtinas. 
Reikia manyti, kad Liepos 
Ketvirtą visi musų miesto 
ir jo apylinkių lietuviai da
lyvaus parade.

Liepos Ketvirtą lietuvis 
galingai sušuks: Valio lais 
voji Amerika! Iš pelenų ir 
griuvėsių vėl kelsis nepri
klausoma ir demokratinė

junga. Lenkai tą žino ir tų 
“patriotų” iš tolo kratosi.

rakeleiviai.
pasivadino

‘Patriotais’ 
tik dėlto,

Šitokią santvarką numa
to Francuzijoj po karo vie
nas francuzų požemio laik
raštis, kuri cituoja Overseas

•• už nepriklausomos Lietuvos
Ketvirtoji Francu.’.,.^ res-, atsteigi jr duoda leidim?

publika ’teĮ ll linkti tam tikslui pinigus,
anta-kapitalistini valstybės!

socializmą.” rasotas laik- Kai komunistai norėjo 
rastis. i panašų leidimą gauti, kad

Ir jis nurodo pianą šito- i P°. jo priedanga galėtų rink- 
kiai santvarkai. Visa pagrir. L lietuvių pinigus Rusijai, 
dinė pramonė, kaip fabri- tai JŲ prašymas buvo atmes- 
kai. kasvklos ir visokios ža- ^as-

Vadinasi, Washjingtono 
vyriausybė padeda Ameri- 
I ns Lietuvių Tarybai kovoti

Musų Informacijų Cent
ras jau prisiuntė “Keleiviui” 
ir pluoštą žinių apie Lietu
vą. Įdėsime jas i sekanti

liavos gamyba. o taipgi ir 
visos Įmonės, kurios teikia 
visuomenei vi oki patarna
vimą, turi but p;•; Tos vals
tybės nuosavybėj; Bet že
mės ūkis. smulkioji pramo
nė ir meniškų daiktų gamy
ba turi but palikta privati
nėse rankose.
niiklauso t^nurV^usid? V Pasir<xlė eandų. kad “Ke- 
pnklauso asmenims siKidc , darosi. ar jau

‘Keleivio“ numeri.

GANDAI APIE “KELEI
VIO” PERMAINAS.

Kai kuriuose laikraščiuo-

jusiems su pre 
konfiskuota 
dan.

, ’ d Dabar apie kitus.
Maskva taip liepe. O Mask- d buv(> J 
va non dumti žmonėms akis.
Mat, Lenkijos komunistai la
bai nusigyveno. Jau 1937 
metais Kremliaus Įsakymu 
buvo likviduota Lenkijos 
komunistų partija. Pati 
Maskva sakė. kad tą partiją 
nuo apačios iki viršaus apni
ko šnipai. Net ir centro ko
mitete veikę “šnipai.”

Visi, o ypač lenkai, tada 
juokėsi, kad komunistų par
tija subankrotavo. Maskvos • 
zigzagų politika juos dis

Antras

r'- i-Iuk'jr iau mirc c .Tie hn- .IJIIIV.-. ---  -- -

Maskvai Ne
smagus Pa

mokslas
šiomis dienomis Maskvon

Pasišventėliu darbas.*
Kanadoje yra leidžiamas 

bekrografuotas žur nalas, 
“Nepriklausoma Lietuva.” 
Ji leidžia Kanados Lietuvių 
Taryba.

Žurnalo leidimas gula ant 
keliato žmonių pečių. Jis yra 
padaromas rašoma ja maši
nėle — tai sunkus ir nuobo
dus darbas. Tam reikia ne
maža laiko ir pasiaukojimo.

Pas kanadiečius to pasiau
kojimo nestoka. Tai jauno
sios kartos žmonės, vėliau 
atvykę iš musų tėvų krašto 
ir gyvai besirūpiną jo liki
mu.

Ju pasiaukojimą reikia

kreditavo, ir pačių komunis- kai sud,askž 
tų tarpe atsirado tokių, ku
rie nebesutiko visus Komin- 
temo Įsakymus pildyti. Šitie 
ir buvo apšaukti “šnipais.”

. , . .... nuvvko Enc Jonnson. Ame- įvertinti; ju pastangas rei
\o daug gudresnis uz Vasi-'^^ Chamber of Commer-įkia paremti, 
ltyską. ^ras komunistų ce pirmininkas. Išgirdę apiej
brain trust. Rasvdato ko- -Q kelionę. mūsiškiai komu-i Antausis komunistams, 

munistiskus ‘tezių? ir ten-<nistai jabai džiaugėsi, kad^ Į Maskvą nuvyko Ameri- 
Amen’kos kapitalo atstovai kos Vaizbos Buto pirminin- 
jau linksta Į komunistų kas Johnston. Amerikos ko
pus?. munistai, kartu ir lietuviai

:rojų Johnsonas komunistai. Johnstonui lin- 
Maskvos bolševi- kėjo “geriausio pasiseki- 

kams, kad iie nei nesvajotų rno.”
apie Amerikos sukomunisti- Ir Johnstonui pasisekė— 
nimą, nes čia niekas komu- duot stipru antausi komuni- 

t , -• x rizmo nenori ir todėl visos stams! Jis pasakė:’
rtnutas atvirai kad kcmuni?tM pastangos pasi- “Amerika liks tokia, ko-
iK nSi - . „ti Cek, - bai?ė Pi,niau?lu bankrotu, kia ii yra—individualistinė,
ns non> .utį Cekos (rusų johnsono kalba buvo iš- Rusija gali pasilikti kokia ji 
žvalgybos nanu ir čekisto,J t- ‘ v ’“ojT Voov v61 rusų kalPon ir per- yra — valstybinio kapitahz- , U) eiga kaito ai.k.-cia...-' ^kaitvta nnkilv kuri in trar-

kams komunistams visokius 
patarimus duodavo. Komu
nistai jo klausydavo: Mask- 

j voje tas Lampė turėjo “gerą 
vardą.’’

Da kitas “patriotų” vadas, 
yra Viktoras Grosz. neblo
gas vertėjas ir žurnalistas.. 
Po to. kai naciai i’- bolševi-

pa
Bet ištikro

ninko Pilsudskio podukra, das yra vilnietis Steponas į kalbėsiu
Jos karjera labai marga. Jedrikovskis. Jisai priklau ciais.

ę, žvmių permainų. Teigia- 
jma. kad laikraštis pereinąs, 
ar jau perėjęs. Į kitas ran
kas ir kad S. Michelsonas iš 

j “Keleivio” redakcijos pasi-
Greitu laiku turės naaiš- • ^ra^k£s- 

keti viena didžiausių šio ka- Į Prašome šitų gandų uz 
ro paslapčių. Tai Francuzi-: Pirpgą neimti,
jos Požemi? Michelsonas nėra nuo

Francuzijos Požemis vr.i Keleivio pasitraukęs ir 
uždengtas vulkanas, sako nernan° su juo skirtis, 
generolas de Gaulle. ! Iki šiol “Keleivy” yra Įvy-

De.GaulIe yra to Požemio kusi tik tokia permaina—

valstybės jž-

JĖGA AR BURBULAS?

jėgų atstovas, sako jo šąli- jeigu tai galima “permaina 
ninkai. Jam davus ženklą,; vadinti—kad prie musų re- 
Francuzija pakilsianti kaip i dakcijos štabo yra prisidė- 
vienas vyras ir stosianti su jęs drg. St. Strazdas, 
alijantais.

i jus sta- Kalbą girdėjo visi bolše-
^JC*xo =iurk«čiai? gyvenimo'tūzai, ii nei vienas 

avantiūristinė, Įtartina. Tris sė Lietuvos komunistų par- fpVtoi«į ” »>» .,] Trihnso- "^išstojo prieš Johnston?.
kartus ji buvo vedusi, pas- tijai ir 1910 metais buvo iš- nas »pas mus" Amerikoje nesakė, kad Johnston 
kiausia su Ukrainą noyelis- rinktas j “liaudies seima.”iekonondnė ?antvalka vra
tu Aleksandru Komeicuku, kuns prašė Stalino, kad Lie-(Atokia pas ju? Jus
“autonominės” Ukrainos tuvą padarytų “tarybine tvarkotės kolektyviai Mė?:mano- ka^ Ame’*iko? komu- 
užsienio reikalų komisaru, respublika ” vedani ?gvo re;ka,us pri.- nistai vra tik “bunčius žiop-
Da tais laikai?, kada ji pri- Lenkų “patriotams ’ va vačiai. individualki. Ir pra-*Iš
klausė Lenkijos Socialistų dovauja ria vienas sulenkė 
Partijoj. Vanda Vasilevska jęs lietuvis. J. Bareiša. Var

kalba netiesa.
Ergo: Stalino sostinė irgi

au nepadaryti klaidos: mes tempora, o mores! 
icsam pasiryžę laikytis to-i

turėjo artimų ryšių su komu- šuvoje gy enęs žurnalistas kjos santvarkos, o gal da ir tai šito nesupranta. Jiems 
pistais. 1939 metų rudenj, n gai n - vertas žmogus ’ sustiprinti ja.” stinga originalumo. Jie vis
kada nacių Vokietijos armi- lenkų komunistų partijoje. į Ir Jtodėl jis patarė Mask- dar seka Maskva ir stengiasi 
ja veržėsi į Lenkiją. Vanda Kjti lenkta “patriotų” va- vos bolševikams suprasti,! iums pataikauti. Jeigu kas 
Vasilevska pabėgo iš y aršu- (jaj yra Stanislovas kaio bergždžias yra Ameri- iš jūsų čia Įtraukia pipiro,
vos. Ją gražiai pneme rau- Strzerzev- :is ir jo žmona kos komunistų darbas, kada tai iie pradeda čiaudyt. Jei- 
uonosios armijos vadovybe. Rron,-?]ava Mandelbaum, jie eikvoja laika stengda- eu jums suskauda pilvą, tai 
ir čekistą!—zvalp'binmKa1. jurgjs Panskfe, Galina Ko- miesi čia Įvesti rusiška “pa- jie stena. Jie daugiau erzina 
Ji tuoj įstojo j Ukrainos ko- qjcka jr j ,ana Bronivska— rėtką.” musu unijas, negu musų
munistų partiją n tapo r o- visu seni komunistai. Amerikoje nesenai buvo fabrikantus.”

• Yra ir naugiau tokių “pa- padaryta tarp organizuotų
manom. Aš norėčiau, kad ma-(triotų, p vyzdžiui, Adam darbininku ankieta. kad jie 
no butų klaida, o jų teisybė. Wąžyk. I icija Schoenvvald, r asakytų. kuriai visuomenės

Bet kada jis tą ženklą 
duos?

Alijantų armija jau Fran
cuzijoj. Požemio jėgų išsi
veržimas. rodos, jau turėtų 
pasirodyti. Ar ilgai reikės 
laukti, kol tai Įvyks?

Francuzijos Požemis gali 
but rimta jėga, taip kaip 
Norvegijoj ar Lenkijoj; ar
ba gali but toks pat burbu
las. kaip Italijoj.

Tą patj galima pasakyti

V

SAKO, AMERIKOS VI
SUOMENĖ PRASTAI 

INFORMUOTA.

Vienas Bostono dienraš 
čio finansinio skyriaus re 
daktorius rašo:

“Aš susilaukiau daug prote-j 
stų. kam pasakiau, kad karas 
su japonais gali užsitęsti dar 
keliatą metų. Šitie skaitytojai 
tvirtina, kad Japonija bus su
mušta daug greičiau, negu mes

Johnsonas pasakė ?»Task- 
kos komisarams, kad jie ga
li turėti Rusijoj savo totali
tarini komunizmą, bet Ame- 

uusą r-ka j.asj]jkf5 demokratinė 
valstybė su privatine nuosa-

■ ..z «* v . ................... i • vybe. Abidvi šalys tačiau„• J uz pasaulio “Taigi jus čia Maskvoje, f ‘
taiką n prieš “niekšiškus turbut, ir nekaltinsit Ameri- , i»- nrokv.
karc kui' /tojus.” Roosevel- kos komunistų, kad iu orga-\ ‘ •- / • • /•ta ir rv,,, u:ii« u-.. • • 4 i- •• • ba. nesikisdamos i viena ki-t» ir On.,* l«- ^ po b,r n.zuojama, revohnciia pas, į vidujinius reikįluB. ‘ 

lie apsivertė ra- baigė visišku bankrotu Voc •

“Reikia tačiau 
kad Amerikos visuomenė
laiką buvo perdaug optimisti- Pirm piji metų birželio “vidurinei 
nė apie karą. Tai yra daugiau-į22 d. tie >31110131’’ lyg akis Johnsonas 
šia dėlto, kad ji klausosi radijo išdegę šaukė
komentatorių ir tiki ką jie kal
ba daugiausia apie palankius 
mums Įvykius, nepalankius vi
sai praleisdami arba vos tik 
paminėdami.

“Mes esam Įsitikinę, kad A- 
visuomenė

pastebėti/Elsė San.ĮiJnska ir kiti. Jie .klasei jie save priskaito. I>e- 
menė visą irgi komunistai. 'veik visi atsakė priklausą

klasei.” sako

želio 22 <1.
goziumt
Įsakius

žinoma. Maskvai 
’aip daryti. Dabai

merikos visuomenė yra labai jie sukau ja apie demokrati- 
prastai informuojama apie ka- ją, anie “stiprią ir nepri- 
r?” įklausomą” Lenkiją po Mas-

Nes'
argi galima sukelti revoliu- Iš pradžios rusai klausėsi 
cija tarp Amerikos darbi- Johnsono kalbos susimąstę; 
ninku, kurie net nežino, kad paskui pradėjo šypsotis, o 
įie vra proletarai? ant pabaigos pritarė jam

‘Bet Amerikos komunis- karštai suplodami delnais.

Mussolinis prabilo...

Kada alijantai paėmė Ro
mą, vienoje nacių valdomo
je radijo stotvje buvo per- 
skaitytas Mussolinio atsišau
kimas. Tas Hitlerio liokajus 
sakė:

"Italai.’ Jokio moralio pa
sidavimo okupantui. Visais 
jums galimais budais jo bū
klę padarykit kaip galint 
sunkesne. Musų \alia nepa
laužta, mes tęsim kovą tri
lypės sąjungos pusėje, ypač 
Vokietijos pusėje.”

Bet naciški fricai bėga vis 
toliau i šiaurę, kartu su jais 
turės bėgti ir “dučė.”

O kada alijantų armija 
pasieks ir Berlyną, “fiure
riui” ir "dučei” pasiliks tik 
vienas kelias — stačiai i 
pragulą, velnio močekai bly
nus kepti!

Tik klausimas: ar tenai 
sutiks priimti tokius mora
lius suskius, kaip Hitleris ir 
Mussolinis? Sako. kad ir 
v elnias turis savo unarą.

“Už stiprią Lenkiją.”
Iš Maskvos gryžo da vie

nas komunistų bendrakelei
vis. ehicagietis Oscar Lange. 
Spaudos atstovams jis pasa
kė:

“Stalinas nori stiprios ir 
nepriklausomos I>enkijos. 
Nebus kišimosi i ios vidaus 
tvarką...”

Tai sena ir jau suskilusi 
komunistų dūdelė. Tas pats 
juk buvo sakoma Lietuvai 
ir kitoms Pabalčio valsty
bėms: “Nesikišim i jūsų vi
daus tvarką.”

0 kas atsitiko?
Lietuva buvo okupuota ir 

sovietizuota, tūkstančiai jos 
fcunų ii uuiuerų ausiuure ou- 
loveckų katorgoje!

Lange yra profesorius, 
bet tikrai naivus žmogus— 
kopija to lietuvių “profeso
riaus.” kuris bemokydamas 
lietuvius metodizmo ir uni- 
tarizmo pats prasirado.

Stalino žadinys yra tik 
sapne radinys. Tegul ji lai
kėsi pats Lange. Lenkams 
jis nereikalingas. Jie da ne
užmiršo baisios Katyno miš
kų tragedijos.

Farley pasitraukė.
Nevv Yorko reakcinių de 

mokratų mašina neteko va
do. Pereitą sąvaitę rezigna- 
vp ju komiteto pinnininkas 
įim Farley.,

Farley buvo asmeniškas 
Roosevelto draugas. 1932 
metais jis vedė prezirfenfo 
rinkimu kampaniją. Bet pa
skui “Džimas supleidavo.” 
Jis pasitraukė iš generalio 
rašto viršininko vietos ir 
ėmė smerkti Roosevelto ad
ministraciją.

Pernai rudenj Farlev pa
darė taij). kad New Yorko 
demokratai pralaimėjo rin
kimus.

Nuo to laiko “Džimo” 
žvaigždė ėmė gesti, o dabar 
ji visai nusileido.

Jei tos “žvaigždės” kas 
pasiges, tai niekas daugiau, 
kaip negarbingos atminties 
Tammany Hali žmonės.

Karalius kloniojosi.
Italijos karalius Emanue

lis nulipo nuo sosto. Jis bu
vo davęs toki pažadą:

“Kai Romo bus paimta, 
aš abdikuosiu.’’

Savo sostą Emanuelis pa
vedė sūnui Umbertui. Kai 
šis išėjo i balkoną miniai ro
miečių pasiklonioti, vienas 
italas paleido i ji šūvi.

Nauiasis karalius smuko 
atgal ir pasislėpė. Šovikas 
taipgi pasislėpė.

Nedėkingas karalių liki
mas. Jie eina iš mados.

Italai nori respublikos, ir 
ia gaus — norės ar nenorės 
“jo karališka didybė.”

St. Strazdas.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NUKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEREIKIA

Kaip Išrodė ir Ką Nutarė Amalgameitų 
Siuvėjų Konvencija Chicagoje.

Brooklyno siuvėjų delega- meitų unijos nariai, tarnau
si jos raportas. ją Jungtinių Valstijų karo

Brooklyno lietuviu "t“? W,‘a,nav1i:
jy unija buvo nusiuntus į;mo U,kul. but« P*1'“?““1! 
imalgimeity unijos kon’ Inu0 “““ « """T?’'11 kad 
venciją kelk delegatus. .Jy ■'“ra porų raštu patžkė Jona-s ^! -a ruosiUK darius, be jo- 
Buivydas. su kuriuo sutiko Uą js-tojnnų unijon.
k kU delegatai. . bu,V<>

e, ,j.T .ari statytas kalbėti CIO prezi- Suglaudus, rajMMtas toks: denįas phinip Murray? Man 
Gegužes 15 d. Sherman pįrmą kartą teko ji girdėti.

viešbutyje, Chicagoje atsi- py^^. kalbėtojas, pats ka- 
uvunetme ir ls eilės ke- (]aįse yra buvęs eilinis ang- 

tunoliktoji Amalgameitų Hakasys. Jo kalba nėra rėks- 
unijos konvencija. Rengimo minga, bet kiekvienas tarias 
komisijos pirmininkas Į.a žodis sminga i darbininko
nampietn atidarė posėdi ir jausmus, nes Murray aiški 
pakvietė Chicagos kriaučių pa pačius opiausius darbi- 
generalj manadzen Šamą ninkui klausimus.
Levine. Šis pasveikino šuva-, phillip Murray aiškino, 
įdavusius delegatus svečius ;kad ekonomijos lauke orga- 
if Pildomosios Tarybos na- nizuotis ir kovoti tai da ne 
rius. ir perstatė kitus kalbė- viskas. Unijistai privalo 
tojus, jų tarpe ir Chicagos naudotis ir savo politinėmis 
miesto majorą Kelly. Baigus teisėmis. Jo manymu, Roo- 
sveikinimo kalbas, orkestrą seveltas turi but išrinktas 
sugrojo Star Spangled Ban- ketvirtam terminui. Roose- 
ner- . .... velto administracija yra

Pagaliau, S. Levine įteikė daUg gero padariusi darbi- 
sidabrini. kuiali konvencijai pinkams. Jei Rooseveltas 
vesti kriaučių unijos prezi- bus išrinktas ir ketvirtam 
dentui Hillmanui. Priimda- terminui, darbininkai pu
mas tą kujali, Hillmanas pa- sieks naujų laimėjimu, 
reiškia, kad šiol e konvenci- Su Murray kalba buvo už
joję dalyvauja 974 delegatai baigta antroji šios konven- 
iš 34 valstijų. cijos sesija.

Beje. kol ėjo konvencijos Trečioji sesiia buvo ati- 
formavimas. protar p i a i s da} vta pasveikinimų skai- 
dainavo Amalgameitų uni- tymu. Juos skaitė I^eo

Lenkų Artilerija Italijoj

Prie Aštuntosios Britų Armijos Italijoje yra dvi lenkų divizijos, šis vaizdelis parodo dali 
lenkų artilerijos, kuri bombardavo Cassino klioštorių- Paėmę tą klioštorių, lenkai iškėlė 
savo vėliavą ir sugiedojo: “Jeszcze Polska nie Zginęla...” Iš Italijos lenkų divizijos žada 
keltis Lenkijon, šitą nuotrauką išleido Jungtinių Tautų Informacijų Centras.

Philadeiphijos Lietuviai Dirba Gražų 
Darbą Nepaisydami Kenkėjų.

Philadelphia, Pa.
Šiame “broliškos meilės” 

mieste dabar eina nepapras
tas judėjimas. Juda visi:
. komunistai, smetonininkai 
ir kiti. Daugiausia nerimo 

į turi komunistai. Jie buvo 
i nepaprastai smarkiai su- 
bruzdę, kuomet Bimba davė 
“trivogą.” kad jų sėbrai, 
lietuviški kvislingai iMask- 
voj, jau visiškai nudrisko, 
nudėvėjo visus drabužius, 
ką iš Lietuvos bėgdami spė
jo išsivežti. Tad subruzdo 

Į jie Bimbos paliepimu orga
nizuoti komitetus, po prie
danga nega “Lietuvoj žmo
nes šelpti,” ir rinkti pinigus, 
drabužius ir maistą. Bet ta

tuvių Muzikos svetainėje, 
gegužės 13 dieną. Šio paren
gimo jie negali užmiršti. 
Baisiausia tas, kad šis pa
rengimas buvo gana skait
lingas publika, kad jame 
buvo labai graži programa 
(šoko Bostono jaunuoliai) 
ir kad jame gražias kalbas 
pasakė Lietuvos Pasiuntiny
bės sekretorius Dr. J. Ka- 
viackas ir Lietuvos prezi
dento sunus, pulk. K. Gri
nius.

Tam parengimui visokiais 
budais trukdė vadinamas 
“lenkų agentas” K. V. Jis 
landė po stubas ir kur tik 
galėjo, atkalbinėjo žmones, 
kad neitų i tą parengimą.

iu .nelaistė ir vilhurvst,- '<? l-astengos nuėjo me-
v y . ‘ L’mio m irTLroo noHoncu Ii
visiems paaiškėjo, kai Ne\v

jes tarptautinis choras. Ne 
žinau, ar tame chore randa
si bent vienas lietuvis chori
stas, bet jis gražiai sudaina
vo St. Šimkaus “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka.“

Šiai konvencijai buvo pri

Krzyckis. Jis skaitė ir prez. 
Roosevelto kandidatūros 
indorsavimą. Tas sukėlė di
džiausias ovacijas, kurios 
tęsėsi per valandą laiką.

Toje pat sesijoje unijos 
prezidentas Hillman davė

duota net 217 rezoliucijų, savo ranoita. Ir jame daug 
Jas teko sugrupuoti pagal vietos buvo skirta Roose- 
teinas ir jums svarstyti pa- velto kandidatūros indorsa- 
skirtos atskiros komisijos. Į vimui.
kai kurias komisijas buvo Gegužės 17 d. atsidarė 
paskirti ir lietuviai, būtent: ketvirtoji sesija. Perskaity- 
į Politines Akcijos Kornisi- (a virš 50 pasveikinimų, tar- 
ią. brooklynietis kriaučius i pe kurių ir nuo F. D. Roose- 
Ch. Naciunskas; į Stabiliza velto pasveikinimas. Vėl ki-

gražiai pasiutus drabužius, 
bet ir už lojalumą savo ša
liai karo metu. Niekur siuvi
mo industrijoj nebuvo strei
kų. A unijos vyriausybė su 
Amalgameitų unija išrišda- 
vo reikalus kuo gražiausioje 
nuotaikoje. Dėl to majoras 
Nelson, varde armijos, len
kia galvą prieš amalgamei- 
tus. Nelsono tokie pareiški
mai iššaukė karščiausių ap
lodismentų iš delegatų ir 
svečių puses.

Po tų karštų sveikinimų 
armija, majoro Nelsono va
dovybėje, parodė judomuo- 
sius karo eigos paveikslus. 
Paveikslų rodymas užėmė
onin wpiv

landos.
trio l/nttrlri 
vx io j\c:vv ii vauanvc V<X“

Tai vaizdai, kaip 
musų karo pajėgos užpuola

ei ios Komisiją. J. Buivydas 
į Pensijų Komisiją. P. Mont 
vila.

Tuo ir baigėsi pirmoji še 
sija. Popiet prie Field muzė 
jaus delegatai nusifotogra 
favo, o vakare turėjo ban 
kietą.

Antroji sesija buvo atida-i balsiai, 
ryta gegužės 16 d., kaip 9 Taiptautinio

lo smarkios ovacijos.
Skaitoma rezoliucija nuo į

40 lokalų ir nuo vienuolikos 
Joint Boardų. Siūloma ligo
nių apdraudos fondą pra
plėsti ir i kitas industrijas, 
ne vien tik tarpe kriaučių. 
Rezoliucija priimta vien-

darbininkų 
solidarumo atstatymo rezo
liucija sako:

“Šiandien eina karas,, 
tarptautinis darbininkų so

kais. io niekas neklausė. Jį 
daugelis vadina “blakių ka
ralium,” nes apie jo apykak
lę dažnai matosi blakių. 
Nieko nepelnęs, dabar tas 
“blakių karalius” smetoni
ninkų spaudoj purvina ir

kontmkjo. sakyti už nuogiu. Tai davikais i,- prigavikais Ne.
lenkams ir padeda komunis
tams. Bet nėra ko nusiminti.

Yorko aukščiausias Teismas 
nedavė jiems leidimo tokius 
komitetus tverti prigavingai 
daryti rinkliavą neva Lietu
vos žmonėms šelpti. Dabar 
visi geresni žmonės komuni
stus čia vadina Lietuvos iš-

darbą, minėtas
rius likvidavosi, geriau sa- pirmas dalykas. Bet to. ži- kurios draugijos 
kant pabėgo, nunešdamas noma, neužtektų. Parapijo- įslinktus savo delegatus at- 
net taip mizemas kelių dar-inų, ypač davatkų tarpe, ku -šaukė ir komitetus panaiki- 
bininkių algas. nigams vadovaujant, kiltų no-

Už šį “kurjozą” daugelis nepabaigtos kalbos apie tai,: Nuo komunistu neatsilie- 
žmonių kaltina minėto na- kokie baisus žmonės yra tie, ka ir nekurie fašistėliii sme- 
mo savininką, t. y. miesto kurie nutraukia ryšius su tonininkai; jie irgi labai 
gaspadorių. Jie sako, kad bažnyčia. Kunigams čia bu- uoliai juda ii- knita. Smeto-
dėl neapmokėtų algų buvę tų per metų metus argumen- r minkams labai didelis ir įteikimui to medalio nei 
galima jo dirbtuvės mašinas tų. kad sykį žmogus nutrau- aštrus kaulas gerklėse yra yjena lietuvių parapija nei 
ir kitas inventorius sulaikv- kia ryšius su bažnyčia, tai Amerikos Lietuvių Taryba. vjenas lietuvis kunigas jo 
ti. J. D. T. jis kartu nutraukia ryšius ir Didžiausias jiems smūgis peisileido Tiktai per nabaš-

-------------- su dora. su žmoniškumu, su buvo. tai šaunus ir labai nįnka k Drižą jam pavyko
tvarkin^as parengimas Lie- prieiti prie pažangiųjų liėtu- 

pasigailėjo,

Lietuviai pažysta savo drau
gus ir savo priešus. Dėl savo 
nerimto veikimo n. K. V. li
ko prašalintas net iš parapi
jos. Net ir tada. kai Smeto
na prisiuntė jam medali.

BROOKLYN, N. Y. mu. Apie tai butų daug ra
šoma laikraščiuose. vių. kurie jo 

priėmė ir davė progos užka
binti tą medalį iam ant kak-

kėzai. Ir nurodė, kas tai pa-
Turbut ęieko panašaus 

nėra atsitikę lietuvių tarpe.
„. Bet štai, kas atsitiko pačių išrištas, nežinau. Ir tai nela- vra. Vieton buti dėkingu

Gegužės 14 d. Pennsylva- parapijonų tarpe. j bai svarbu. Pagrindinės tiems žmonėms, kurie ii pri-
uos viešbuty, New Yorko ‘ * * ' * '

Draugijų konferencija nui 
kiai apsiėjo be “didelių” 

TVTU.
darė.

Kuilį tutį Lluiicinr.^c UOSnvtmiiic

m • ,. -----  ------- - - zm, • - r» • i i i svarbos dalykas vra tas, kad glaudė, iis dabar visu jžulu-pnesą. Tam pat ir priešo įsi- mieste, įvyko New Yorko ir Bridgeporto ko-jtokįe nežmoniški, chuliga- mu niekina juos. Labai tik-
niški (lai bai dedasi parapi ji- tų čia ta Krilovo pasakaitėtvirtinimas Azijoje ir Euro- New Jersey lietuvių draugi

P°Je- iu atstovu konferencija
Pasibaigus judžiams, kai- steigiamajam Seimui pami- 

bėjo generolas C. L. Corbin. nėti. Tas buvo padarvta A-
Jis yra vyriausis intendan- merikos Lietuviu Tarvbos 
turos direktorius. Po jo prie- jnjciativ3. Konferencijoj da-

lonijoj. šv. .Jurgio parapijos 
salėj gegužė 20 d. įvyko šo
kiai. Juos rengė ne lietuviai, 
o kaimyniška airiu katalikų 
parapija su šventu vardu. 
Po šokių pasirodė, kad salė j

žiūra aprūpinami kareiviai lyvavo 210 delegatų nuo 74 buvusį pianą airiai katalikai

vai. ryte.
Atlikus kai kuriuos for

malumus. Rochesterio uni 
jos Joint Boardo manadže- 
ris A. Chatman perskaitė Marumas sugriautas, darbo 
Politinės Akcijos Komiteto unijos po diktatorių letena 
paruoštą rezoliuci ją. I tą re- sulaužytos, sunaikintos. Bet į 
zoliuciją buvo inkorporuota i kaias nesitęs per amžius; 
ir Brooklyno lietuvių kriau- jis turės kada nors pasibaig- 
čių skyriaus (54) rezoliuci- ti.” Dvidešimtis Joint Boar- 
,ja dėl Lietuvos ir kitu Pa-dų Įnešta, kad Amalgamei- 
balčio valstybių nepriklau-i tų Unijos Generalė Taryba_ ___ “ T Z •• i • • « _ . • . • « _ • •

drabužiais, ginklais ir mais 
tu. Jis pareiškė, kad musų 
valdžiai reikės šešių milio 
nų overkotukų. Jie nebus to
kie ilgi overkotai kaip kad 
buvo—-bus trumpesni už pir 
muesius, nes karo technikai 
pasikeitus, pasikeitė ir uni 
formų rūšys. Tad tie trum 
pesni overkotukai turi but 
gatavi tuojaus, nes septem 
bėrio mėnesyje jie turi but 
kareiviams pasiųsti. Gene
rolo C. L. Corbin kalba buvo 
prielanki unijistams. 

(Pabaiga 5 pusl.)

organizacijų ir 100 svečių. į niekus pavertė. Stygos be
sančios sulankstytos, plak-

Apie tą konferenciją jau [ukai nusukinėti. klevišai su- 
buvo ‘‘Keleivy’’ rašyta, bet caojnti. Jurginės parapijos 
as noriu pažymėti vieną kunigai pranešė apie tai ai
man idomų reiškinį, kūno rių paiapijai. Prasidėjo tyri- 
nepastebėjo kiti korespon- nėjimai. Šokių rengėjai ėmė 
dentai. būtent tą. kad toj irodinėti, kad piana sugadi- 
konferenci’oj . - -
kiu “d ;d* i i u”

somybės. Konvencija buvo 
gavusi net vienuolikos loka
lų reikalavimus, kad Jungti

prisidėtų prie to judėjimo 
kuris po šio karo stengsis 
darbininku solidarumą tarp-

KULPMONT, PA.

nės Tautos laikytųsi Atlanto tautine plotme atgaivinti. 
Čarteryje išdėstytų princi- Rezoliucija priimta vien- 
pų, kurie gvarantuo ja lygias balsiai.
teises ir laisves visoms tau
toms. didelėms ir mažoms.

Good Neighbor Policy 
rezoliucija siūlo, kad Ame-

Politinės Akcijos Komi-!rikos valdžia draugiškiau
sija, varde tų vienuolikos lo
kalų, pasiūlė bendrą rezoliu
ciją. .Toie pasisakoma ir už 
ketvirtai! terminą F. D.
Rooseveltui. Jeigu Roose
veltas bus išrinktas prezi
dentu, tai tada bus igvven- 
dinti ir Atlonto čarterio 
principai.

Ši rezoliucija buvo priim
ta vienbalsiai.

Skaityta rezoliucija “Ma
žojo Plieno Formulės” klau
simu. Ji siūlo nuimti “lubas” 
algoms, kitaip sakant, kad 
algos butu normuoiamos at
sižvelgiant į tai, kain kįla benas groia 
kainos pragyvenimui. Ir toji Prezidentas

atsineštu i pietų Amerikos 
respublikas: Argentiną. Bo
liviją. Urugvajų ir kitas; 
kad Amerikos darbo uni ios 
užmegstų artimesnius ryšius 
su tomis šalimis. Rezoliuci
ja nriimta vienbalsiai.

Penktoji sesiia. buvo ar
mijos sesija. Bet kol armija 
užėmė musų konvenciją. 
Leo Krzyckis perskaitė la 
bai daug telegramų. Po to 
maršuoja i svetainę armijos 
majoras H. Nelson su gene
rolu C. I. Corbin ir eile kitų 
aukštų karininkų. Armijos 

tautos himną. 
Hillmanas už-

lezolincija buvo priimta leidžia savo vietą majorui
vienbalsiai. Nelsonui. Majoras Nelsonas

Priimta da kita rezoliuci- armijos vardu sveikina A- 
ja, kuri siūlo, kad Amalga- malgameitų uniją ne tik už

nėse salėse. Ir kad juos atlie
ka ne kokie žydukai, ne ko
mi nistukai. ne kokie ten ne
krikštyti vaikai, o dievobai-
minTO_ ‘ėvu vaikai, kurie tarimo ,ietu^u jr
vra įseię “seserų vedamas in ,lr„,

-“Kiaulė po ąžuolu.”
Amerikos Lietuvių Tary- 

1-os skyrius ruošiasi gra
žiems darbams ir randa pri-

jų draugijų. Manoma, kad 
ateitv šis skyrius išbujos Į 
tikrai naudingą IJetuvai or-

parapijines mokyklas, ku
rie neapleidžia mišių.

Kadangi tokį vandalizmą ganizaciją. nes dirba taktin-
atliko geru parapijonų vai- gai ir gražiai. Nepajėgs jo
kai, tai kunigai apie tai tyli, išardyti nei komunistai, nei
Airiu nurodyti vaikai, kurie smetonininkų provokato-
sugadinę oiana, yra buvu- riai, nes prie šio skyriaus •••11 *• 1 * 1 • _

Bimba. Strimaiti^. Trečio
kas. Tysliava ir kiti. Grikšto 
irgi nebuvo. Tr konferencija 
pi ikiai be jų apsiėjo. Ji bu 
vo tvarkinga ir rami. kaip 
kultūringiems žmonėms ir 
pridera. Ji užgyrė Ameri
kos J ietuvin Tarybos įsteig
ta Lietuvių Informacijos 
Centrą New Yorke, nutarė 
nusiusti Washingtonan pla
čią delegaciją, kad paprašy
tų valdžios ginti Lietuvos

nesimatė to- nę ne jų draugijos nariai ir! šieji klapčiukai. priguli rimti ir taktingi lie-
vyrų. kaip ne jų svečiai, o lietuvių vai- Laisvamanis, tuviai. Jonas Jokimas.

Čia randasi Dress Making 
Shop, kurią operuoja kont- 
raktorius Allen iš New Yor-
ko. Dirba kas dieną, siuva nepriklausomybe, ir nutarė 
moterims ir merginoms suk- pastangį ka<) blrtų
neles. Daugumą darbo atlie-' n1,pirktas pergalės laivas 
ka nuo kavalkų. Darbinin- I ith’ ania ”
kės yra apmokamos neblo- Vienu žodžiu, konferen-
gai. Tūlos uždirba net po o |)UVC paVyzdinga visais
dolerių į sąvaitę. žvil^niai^
• FanIIa-Si ' ........ ^ank Lavinskas.
ir Chestnut gatvių, Chief
burgio Hanlano patalpose.

Prieš depresiją po šiuo
stogu per keliatą metų eg 
zistavo General Cigar Fac 
tory. Gamino gerus cigarus 
ir sMvo darbininkus apmo
kėjo ne šlėktai.

Gi vėliau, krizės metu. cija 
liūdnos atminties kontrak- salę

CHICAGO, ILL.
Kataliku vaikai sunaikina 

parapijos pianą.
įsivaizduokime šitokį da

lyką: nebažnytinė organiza- 
pasisamdo parapijinę
šokiams. Po šokių su- 

torius iš New Yorko čia pat randama, kad salėj buvęs 
įsikūrė Shirt Factory. Siuvo pianas visai pagadintas: nu 
vien tik marškinius. Atlygi- traukytos stygos, nusukinėti 
nimas už darbą tuomet buvo
tikrai vergiškas. Buvo mer
ginų, kurios dirbo visą są 
vaitę tik už du doleriu. Val
džiai išleidus patvarkymą, 
kiek turi buti mokama už

plaktukai, kurie muša i sty
gas, išvarinėti iš vietų klevi * • • •šiai. ir tt.

Kas tokiame atsitikime 
darytųsi? Parapija, žinoma, 
pareikalautų iš rengėjų at-

u KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI 

Užrašyki! Jį Savo Tėveliui

PAAIŠKINIMAS.

Tėvų Diena šįmet pripuola biiželio IŠ d. Kiekvienas 
geras sunus ir gera duktė tą dieną nuperka savo tėvui 
kokią nors dovaną. Jeigu jūsų tėvelis da neskaito “Ke- 
hivio,” mes patartume užrašyti jam Tėvų Dienai.

Prašom prisiųsti mums jo vardą, pavardę ir adresą, 
; ridėti $2.50 ir paaiškinti, kad tai yra tėvui dovana. 
.Musų administraci ja nusiųs jam apie tai gražų praneši
mą ir pasveikins, kad jis turi tokį gerą sūnų ar dukterį. 
Ir siuntinės jam “Keleivį” ištisus metus. Tai bus ge
riausia jūsų tėveliui dovana.

“KELEIVIS"
thifi RrtKuhcay, South Ronton, Masu.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvo

Senos Džiaugsmo Ir Vargo 
Dienos...

Atsiminimai ii patyrimų Ru
sijoj—Pirmojo Pasaulinio 

Karo metu ir dabar.
I.

Kalba senyva moteris, vi 
suomet tylinti ir savyje užsi
dariusi, bet kažin kodėl sa
vo paslaptj man atskleidusi. 
Kalbėjome pripuolamai, b<

! jokio nustatyto tikslo, b; 
temos. Kalba nukrypo į pra 
eiti. Į pergyventus laikus 
pirmojo pasaulinio karo me 
tu. Staiga ji ir sako:

—Ak, mister, mister, ne
žinai kur buvau ir ką ma
čiau! Kai vokietis paskelbė 
Rusijos carui karą, mes tu 
įėjome apleisti Lietuvą ir 
bėgti į Rusiją. Kartu su ki
tais aš bėgau j Peterburgą, 
kur| šiandien žinome kaip 
Leningradą. Tai buvo die 
nos!... džiaugsmo ir vargo 
dienos...

kalbėtojai yra 
'ęsė moteris.—Bolševikas ar

kuo apsirengti, bet buvo pa
klodės?

—Mister. — sako ji,—tu 
nesupranti. Aš vogiau paklo
des ! Juk sakiau, kad buvau 
gavus darbą ligoninėje. Tai 

Į iš jos pasivogiau ir i bulves 
bolševikai— mainiau! 0 ką žmogus da-

Amerikos Tankai Burmoj

rysi. jei esi alkanas ir gilti- 
Kadnebolševikas, bile jis gerai nė dalgj galanda? 

kalba, o man kas galvoje? į nenorėtum vogti, bet vagi ir 
\š dar nežinojau, kas tie gana! Vogdavo ir kiti, ką

ir

bolševikai. Mister, tik pas
kui tą sužinojau, bet...

—Kodėl tasai “bet”?— 
blausiau jos.

—Aš buvau viena iš tų, 
ą turėjome kentėti! Bolše- 
ikams atėjus, duona ir dru- ...
ka pasidarė pats didžiausis d\da\o ii, žinoma, pagauti- 
upinis. Kaip gyventi ryto- nukentėdavo jei neturėjo 
aus dieną, kur gauti duonos dideles piotekcijos. Kad
-štai kas sudarė tą rūpės- man<; suprastum, tau

pasakysiu štai ką: Pirmieji
—Ir sunku buvo jos gauti,

oi, kaip sunku! O kada gau
davau. pati duona ištirpda
vo burnoje. Ji buvo gardes
nė už medų..

galėdavo pavogti ir į bulves 
išmainyti ar juodojoj rinkoj 
parduoti. Mister. aš tau pa
sakysiu, kad pirmieji bolše
vikų komisarai buvo pirmie
ji juodosios rinkos gaspado- 
riai. Jų žmonės tą rinką val-

komisarai buvo tokie žmo
nės, kurie prie senosios val
džios nieko neturėjo ir nie
ko nenorėjo, išskiriant tą. 
kad dūšia griešną kūną ne

Ketvirta* Puslapis•*-- - -r - - ---------

ši nuotrauka parodo, kaip per Burmos pelkes ritasi Ameri
kos tankai. Du kiniečiai eina pirma rodydami jiems kelią.

l apleistu Alkiai sakant iie dienų iš ‘ nksto- PavYz- —Ar taip sunku buvo jos apleistų. Alkiai sakant, jie džiui -eJ šiandien kareivis 
gauti? — vėl paklausiau. mažiausia rūpindavosi gyve- vaJ «steika » tas “steįkas”

—Oi. mister, ką tu kalbi! nimu ~ sa'° ir jam buvo paskirtas prieš 90
“Ar cnni-ii?” Viiri Gyvenimu. Bet atėjus bolse- ___ rp__ ______ •_____•_____

ĮVAIRENYBSS.
Musų kareiviams duoda- Fhiladelphia. Detroitas ir 

mas maistas vra nustatomas Los Angeles.
90

Susidomėjau tuo pasaky- “Ąr sunku?” Žinoma, kad evvenimu. Bet atėjus 
mu, bet nenorėdamas būt sunku! Valandą ir kitą sto.!nkams, jie peraiaine kailius dalinvs, Office of
inkviziciniu klausinėto ju, vi “uodegoje,” o sulaukęs ir ,kll° 1 viršūnes. O. daug the Quartennaster-General.
tariau: savo eilės išgirsti, kad jau inr"~ 09 irno r'oco

—0,'misiuk, buvo dienos, nėra duonos, turi gryžti tuš- 
ir aš jas žinau, nes pats esu Čiomis rankomis! Ar gali

Ilgiausia metų diena yra 
šiauriniame ašygalyje. Per

,. .. 186 paras ten saulė nenusi-dienų. Tuo rūpinasi armijos iejdžia ir per 179 
amžina naktis.

paras yra

apie juos galima pasakvti!
G. D.

(Bus daugiau)

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—O kas daugiau?
—Žinai, Maike, kad nau

jienų dabar netrūksta. Ve, 
aš susitikau saliune vieną j 
komunistą, tai jis tuoj pri
stojo, kad aš jam užfundy- 
čiau. Sako, jeigu neužfundy- 
si, tai galės būt blogai. Aš 
jam atsakiau, kad aš jo ne
bijau; o jis sako: “Dabar 
nebiiai. ale kai mes paimsim 
valdžią j savo rankas, 
galėsim tave sušaudyt kaip 
liaudies priešą.” Ir jis pra
dėjo girtis, Maike, kad po 
šitos vainos iie šiur užvaldy- 
sią visa svietą, ba ir prezi
dentas Ruzveltas jau lenkia
si prieš Staliną, Kaip tu ro- 
kūoji, Maike, ar jis čia ne
meluoja?

—Jis kalba nesąmones,
tėve.

—Rokuoiasi. kalba dur- 
T"--ętp ar ne taip?

—’T'a’p. tėve.
rali žinot, Maike, 

T»

—Pasikalbėsime apie tai 
kitą syki. tėve. Dabar netu
riu laiko.

—Na, tai gudbai, Vaibe!

JAPONAI PADEDA VO
KIEČIAMS FRANCU-v 

ZIJOJE.
Alijantų invazijos vadas 

Montgomery praneša, kad 
vokiečiams Francuzijoj pa

tai pergyvenęs.
—Ne, mister. ne. Tu ne

buvai Peterburge, nebuvai 
kitose Rusijos vietose. Ką 
mačiau ir pergyvenau—nie
kados to neužmiršiu!

Moteriškės kalba mane 
taip suintrigavo, kad no- 
roms-nenoroms ėmiau ir pa
sidaviau reportiškai pagun
dai.

—Tai, misiuk. buvai Ru
sijoje. Ar galiu klausti, kaip 
gyvenai ir ką matei?

—O ko nori klausti?

suprasti, ką reiškia gryžti 
tuščiomis rankomis? Tai 
reiškia, kad busi nevalgęs, 
busi alkanas. Tu. mister, ne
žinai ką reiškia būt alkanu. 
Štai ką pasakysiu:

—Vienu klausimu bolše
vikų valdžia buvo nebloga. 
Ji atidarė mokyklas, davė

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Vargo Bitei.—Labai ačiū 
už pinigus ir už dainelę: bet 
i laikraštj dainelės nedėsi
me.

. , I butą ilindusi musė yra
AmeriKa daugiau žmoniųpavojingas sutvėrimas, 

praranda vidaus fronte, ne- ^nt gįvo
gu karo frontuose. Apskai
čiuota. kad vidaus fronte du 
kartu daugiau žmonių už
mušama ir sužeidžiama, ne
gu karo frontuose.

ir sparnų ji 
nešioja milionus bakterijų, 
labai pavojingų žmogaus 
sveikatai. Štai dėl ko išmin
tinga šeimininkė i savo bu
to langus deda sietukus.

Franui Bariui. — Užjurin 
ralima siųsti laikrašti tiktai 

mokytojus ir liepė eit j mo- turint nuo kareivio prašymą, 
kyklą. Bet kaip eiti tuščiu Be prašymo siųsti negalima, 
pilvu, ko išmoksi, jei tave Už pinigus ačiū. 
vargina visų klausimų klau- S. Balčiūnui iš Toronto, 
simas — kur gauti duonos. Ont — Nemokamai tamstų 

[kaip numalšinti alkj? Jes. piknike negalėjome skelbti.tai s deda japonai. Ne kokie karo i p,,,-oi irai"’“*' *•«“*“—**“ - -------
stebėtojai. bet tikri Japoni- ten ai’’ !r-i?er- ° "T® jieš‘ •k?‘i "» r"ok-vk!ofP3.'
jos kareiviai kovoja prieš 1 ‘ , .. bodamas duonos. Ne su ma- -aikymui jis rengiamas. Lai

Manoji misiuke kiek njm viena taip buvo. Su ki- kraštis taip pat yra mokykla 
pagalve io ir lver abejodama; ti.ic Hiivrk rJur Rlncriau Tiz-U. ir io išlaikymui ninįgai tain

Nuo to laiko, kai francu- 
zas Pierre Curie ir jo žmona 
lenkė (Skladovska-Curie) 

surado raaiumą, iki šiol jo 
yna pagaminta vos apie trys 
svarai. Dėl to, kad radiumo 
nedaug ir sunku jis paga
minti, jis yra labai brangus.

Kinų respublikos tėvas, 
Fr. Sun Yat Šen. paliko sū
nų. taipgi daktarą, Sun Fo. 
Jis yra Čiang Kaišeko vy
riausybės narys.

kareiviai kovoja prie 
alijantus. sako gen. Mont
gomery. Alijantai jau turi 
paėmę kiek japonų Į nelais
vę ir paimtose vokiečių po
zicijose rasta japonų lavo
nų tarp užmuštų vokiečių.

PALEIDO 600 STREI- 
KIERIŲ.

Wright Aeronautical kor- 
roraciia Cincinnati mieste 
atstatė 600 darbininkų, ku- 

-veltas ir nusilenks buvo apskelbę streiką 
taliną... ] Del ra streiko per

- -Priešingai. tėve, ne 
^onceveltas nusilenks prieš 
StaHną, bet Stalinas nusi- 
Vnks prieš Rooseveltą.

—Ar tas gali būt?
—Ne tiktai gali, bet jau 

taip ir vra. tėve.
—O kur taip yra?
—Ar tėvas negirdėj'ai, 

kad komunistai

r.pcrslpin dirbti 
darbininkų.

4 diena? 
15,000 kitu

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
ITALIJOJ.

sako:
—Pradžioje viskas buvo 

gerai, karo mes kaip ir ne
jautėme. Kiek blogiau jau
tėmės tik dėl to, kad gyve-

ševikams atėjus, gavau dar- jau reikalingi.
bo ligoninėje. Ten šį ir tą .....
pasigaudavau, šiaip taip 
pragyvendavau, bet visuo
met nesoti, visuomet vieno

Jungtinėse Valstijose via 
renki miestai, turi daugiau tų sektų.

YYPntnin orzic Iča

Chicaga, antroje.
kain no miliona------- ------
—New Yorkas.

Jungtinėse Valstijose yra 
platinamos 12 mišių biblijos 
—katalikų, protestonų ir ki- 

Visos vra skirtin-vmnmn aci

savo nartiią Amerikoj?
—Ar teisybė?
—Teisvbė, tėve.
—Tai kodėl?
—Todėl, kad Stalinas 

jiems taip liepė. Liepė ko
munistų partiją panaikinti 
ir visiems komunistams lie
pė balsuoti už Rooseveltą.

—Ar tu nemeluoji?
—Tikra tiesa, tėve.
—Na. tai pasakyk, kodėl 

Stalinas iiems taip liepė?
—Todėl, tėve, kad Stali

nui reikalinga Roosevelto 
malonė. Kitaip pasakius, 
jis nusilenkia prieš Roose
veltą.

—O iš kur tu tą viską ži
nai. Maike?

—Iš laikraščių.
—Rokuojas, iš gazietų?
—Nesakyk, tėve, “iš ga- 

zietu.” Tai ne lietuvių kal
bos žodis.

—Orait, Maik, pasiprovy- 
siu.

—Žinai, tėve. kad man 
jau laikas j pamokas eiti,

—Veidiminut. aš tau pa
sakysiu da vieną naujiena. 
Komunistai jau gr|žta prie 
Dievo. Eina pas liuteronų

Italijoj iau sudarytas 
naujas ministerių kabine
tas. Iš rišo yra 17 ministerių. 
Vietos padalytos beveik ly- 

panaikino P?ai tarP visb\.6 Partijų, ku
rios buvo ■fašistu uždraus 
tos. Naujoji Italijos vyriau- 
svbė "va “100 procentu 
priešfašistinė.” pareiškė Ivo 
ne Bonomi, 71 metų am
žiaus požemio vadas, ku
riam karalius buvo pavedęs 
naujo kabineto sudarymą.

mass. VALSTIJOJ 41
DIENA BE LIETAUS.
Per 41 riena Massachu- 

setts valstijoi nebuvo nei la
šo lietaus. Išdžiuvo laukai, 
ganyklos ir daržai. Bet pa
reita subatą gerai palijo ir 
javai atsigavo.

SUNAl^ivo a JAPONŲ 
KARO LAIVUS.

Genero’o McArtburo bu
veinė praneša iš Paeifiko. 
kad Amerikos bombanešiai 
nuskandino 4 iaponu karo 
laivus ties Olandų Naujaja 
Gvinėja.

UŽMUŠTA 21,650 JA
PONŲ.

Alriantu karo vadovybės 
;pskaičiavimu. nuo šių metu
pradžios iki šiol Indiioi ir 

kunigą pamokslų klausytis. Burmoj buvo užmušta 21,- 
Ką tu apie toki bizni misli 650 japonų.

nome svetimoje šalyje. Ga-.jup^gnio sekama: kaip pasi- 
vau darbą pas ponus, buvau sotinti, kaip žmoniškiau ap- 
ių tarnaite. Nedėliomis visi įsirengti? Ot. kaip buvo: 
rinkdavomės j bažnyčią. Po valdžia duoda įžangos tike- 
pamaldų turėdavome tikrą ta. liepia eiti teatran ir išgir- 
skodą. Pažystamas ar nepa- sti šaįjapiną. Šaliapinas ge- 
žystamas — risi buvome sa- rpj dainuoja, bet vargas dar 
vi žmonės ir risi širdingai geriau. Esu iguna, bet alka--
pasikalbėdavome. Buvau jp pnplvš^si_ kaip eisi
1auna ir greitu laiku prie ris- teartan ri ka ten girdėsi iei 
ko pripratau. Tuo budu Pe- tuščias pilvas tau savo dainą 
terburgas man pasidarė ant - -
roji tėvynė. Bet...

Moteriškė nutilo ir kaž
ko laukė. Neiškenčiau ir pa 
klausiau: “Bet” kas toliau?

—Ak, mister, toliau atsi
darė pragaras, apie kuri 
sunku kalbėti... Buvo taip: nebuvai alkanas! 
visi nemylėjome caro. risi
norėjome, kad Rusija turėtų Moteris vėl nutilo ir kaž- 
žmonių valdžią ir. galų gale. ko laukė. Varginamas tylos, 
:os sulaukėme. Vieną gra- vėl paklausiau: 
žią dieną mes išgirdome, —Ir taip buvo visa laiką?
kad caro valdžia sugriuvo. —Ne, ne visada taip bu-
Džiaugėmės risi ir dainavo- davo — tęsė ji. — Būdavo ir 
me, kad turėsime laisvę ir taip, kad galėjome naval- 
bus geriau gyventi! Nors gyt. Bet taip būdavo tik tuo- 
tos valdžios sulaukus buvo met. kai gaudavom ką nors 
sunkiau su maistu, bet to pasivogti.
nepaisėme. Visi supratome. —Pasivogti? O kągi galė-
kad tai pasėka karo. Baigsis jote vogti ir ka su vogtu 
karas, baigsis ir tie vargai— daiktu darydavote? 
bile laisvę turėsime, mokė- —Nešdavoi^e pas “čača-
sime kaip gyventi. Bet pas- las” ir mainydavome i bul- 
kui... ves.

—Kas paskui? — klausiu —Pas “čaealus?” O kas
aš. jie?—klausiu.

—Paskui, po džiaugsmo —Kibą aš žinau! — aiški- 
dienų, atėjo didelio vargo nosi moteris. — Eidavome 
dienos. Ne viskas gerai klo- linkui Vyborgo, pas ukinin- 
josi su nauja valdžia. Miesto kus. Už paklode, jei gera. 
gatvėse atsirado agitatorių, gauni maišą bulvių ir nešie- 
atsirado minios klausytojų, si per lauką, vengdamas sar- 
Jie kalbėjo apie laisvę, apie gybos. Jei sargyba nepagau- 
socializmą ir reikalą baigti na, parsineši bulves ir turi 
karą. Tos kalbos ir man pa- karališka mvvenirną! Kara- 
tiko. Kas nenori turėt dau- lišką. kol išbaigi tas bulves, 
giau laisvės, kas gali neno- o paskui — vėl tas pats vai- 
rėt, kad baigtųsi karas? Tas gas, vėl alkis...
karas užtraukė nelaimę ir Supratau, kad n kalba 
Lietuvai, mano giminėms ir apie suomius, kuriu bulves 
kaimynams. mainydavo i paklodes, bet i

—Žmonės sakė, kad tie klausiau- Nobnvo drapanų

Prasidėjo Kova už 

Pasauli

dainuoja?
—Ir daugelis ten neidavo.

daugelis negirdėto Šlapi
no. Jie buvo taip* pat alkani 
ir nuplyšę, kaip ir aš. Jes 
mister, sakau teisvbę. ku
rios tu negali suprasti, ba

t i

ABAR KAI kova pradėta-., dabar 
kai musų vyrai rašo istoriją sa- 

krauju...
Mes čia negalim saikuoti po pusę 

saiko.
Did»iausia pasaulio kova privalo 

būt paremta taip jau didžiausia 
karo paskola pasaulio istorijoj-

Taip sako Dėdė Šamas... tas 
pats Dėdė Šamas, už kurį jūsų 
broliai, vyrai ir mylimieji kovo
ja ir mirštąs kas minutę.

Jie. fronto linijose, atiduoda viską 
ką turi.

Mes. fronto užnugary, privalom 
daryti tą patį.

Atsiminkit, kad tai kova, kova už 
PASAULI- Męs pasaulį. Ir mes turi
me ją la;mėt. štai kodėl Dėdė Šamas 

nori, kad kožnas doleris, kaip ir 
kožnas kareivis, atliktų savo 
pareigą.

Sukefkit Penktą, Karo Pasko

lą.-. išpirkit daugiau Karo Bonų 

negu išrodo galima!

D
vo
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Penktas Puslapis
Bus Daugiau Juan March ų BRAZILIJA VYSTO 

PAUKŠČIŲ UK|.

Paskutiniais laikais Brazi- 
Pereitojo karo metu nepa- ro padėti nacių Vokietijai. Hj°j pradėta plėsti moder-- - - jam

gn riyiS, 5Q. BOSTON.

j AM ALGA.H EITŲ 
KONVENCIJA.

No. 24- . Birželio It d., 1944 m.
Rusv Susprogdinti Nacių Orlaiviai

plastai pialobo vienas ispa- Iriešingai, jie viską darytų, niškas paukščių ūkis. 
nu spekuliantas.
M are b. Jis v d ė
ginklais, maistu ir _____ _______ ___________,____
Iš to jis susikrovė milionus rinkai ir kiti. Bet ar to pa- ta 19 tokiu ūkių su 50.000
dolerių ir naši 'arė turtin- ties nėra darę Amerikos ir vistu^ Viščiukai perinanti JauRe sužeigta
giausias^ žmogus Ispanijoje. Anginos fabrikantai? Kie- 11 benn„mos ms- vaikščioia la£dom pasirem.

March daug prisidėjo ir ro, jei ne Amerikos gele-veisles._______ dainas. Paskui perstatė lei-
pne to, kad bm o sumušti lo- mes laužu šiandien yra ap- BOSTONĄ “BOMBARDA- tenantą Sidnev Hirscha. 
jalistai. Bijodamas prarasti slink avusi Japonija? į DAVO” 40 ORLAIVIŲ. lėktuvo navigatorių, dalyva- 
savo milionus, jisai padėjo Spekuliacinio kapitalo in- _ vusj net 59 kaitų orlaiviu
ii monarchistams ir vėliau teresai nežino tokio dalyko,1 Pereitą nedėldieni viršum mūšiuose su vokiečiais ir Pa 
frankistams. Aiškus daly- kaip meilė gimtajam kraš- Bostono pralėkė 40 orlaivių eifike su japonais. Už atsi
kąs, kad iš to jis da labiau tui. Pas juos pirmąją striu- ir numetė 160.000 popieri- žymėjimą įis apdekoruotas 
pralobo. Šio karo metu na grojo ir groja tik pelno nių “bombų.” Tuo budu čia medaliais Hirsch vra Phila- 

G. D. atidarytas Penktosios Karo delphijos kirpėjų lokalo na- 
Paskolos vajus- kuris tęsis pyg Tajp pat buvo perstatv 
iki liepos 8 dienos. Per tą tas pasaic. N. J., lekalo na 
’aiką -•‘assachusetts

(Atkelta iš 3 pusi.)

Po generolo C. L. Corbin
BU

Cincirati kriaučius. o dabar 
ir

teregi- 

~ y

“V 7

ši nuotrauka parodo r.a ių :• irourcrr.ą netoli nuo Sevastopolio, kurią rusų bombos pavertė 
i kapinyną. Krymo pus.;.saly naciams buvo suduotas labai skaudus smūgis. Jie čia neteko 
laoai daug ginklų ir ĮJO.OOd kareivių, kurių 6o.00<> rusai paėmė nelaisvėn..P1March irgi vedė šmugeli., interesai. 

Per ilgą laiką Ispanija davė 
stambius užsakymus Angli-J 
jai. ir Amerikai. Iš Amerikos 
buvo vežamas aliejus ir kit
kas. Vėliau paaiškėjo, kad 
ispanai tą medžiagą perlei
džia vokiečiams, žinoma, 
už gerus pinigus.

Kas buvo Ispanijoj, tas 
buvo ir kitose neitralėse val
stybėse. ypač Turkijoj ir 
Švedijoj. Amerikos ir Ang 
lijos vyriausybės atvejų at
vejais yra įspėjusios Turki 
ją ir vėliau Švediją. Pirmoji 
vokiečiams yra davus daug 
chromo rados, kuri būtinai 
reikalinga kietojo plieno 
gamyboje. Jei tikėt žinių 
agentūrų pranešimams, ga-

Įvairios Žinios
AMERIKOJ PERDAUG 

MAISTO.

Anąsyk rašėm, kad Ame
rikos valdžia ruošiasi šerti 
kiaulėms kiaušinius, kurių 
ji prisipirko ir prisikrovė 
sandėlius kad palaikyti far- 
meriams kainas. Dabar ten-

ai paskirta išmirkti 
000,000 sumai bonų.

valsti- 
$828,-

dino musų laivus 
Ką radaro viena klaida. \ andenvne. Jis tarnavo šiau 
Bostono gimnazijų vandenyne ve

gina darbo žmonių reikalus
?ys Ed. Bvkovvski. Įsirašiusi k. į11.08 remti atviiančiuuse 
i jurininkus tuo metu, kada rinkimuose. Jes kaiba buvo 
vokiečių submarinai skan- nL^'1.r(k ir paaKstmanti. Jai 

musų laivus Atlanto pabaigus įkalbėti, sesija uz-

aštuntoji sesija. Buvo daug Išrinkus valdybą, konven- 
pasveikinimų. Po to siūloma cija užsibaigė prakalbomis, 
pakeiti unijos viršininkams Reikia pasakyti, kad ši

toj konvencijoj pravesta 
daug geių nutarimų. Praves
ta dviejų sąvaičių apmoka-

ant Sovietų Rusijai gink- su konvencijos delegatėmis, kiub JJa' tarimas* kad lavinti unijis-

algas. Prezidentui Killma- 
nui, kuris gavo $12,500. pa

sidarė. Perti aukoje- ponia kelti iki $15,000. O genera- 
Rooseveltienė turėjo rietus iiam sekretoriui J. Patofs-

niai turi skanaus juoko. Jis., . . . , , ..
’abai nervina “mokslo teta- >,.ma,?a " ,<1rabuz,us- ,Ed
sius,” Bostono mokyklų ta-! ~->+°"'skV dalyvavo sunkto- kaip 3:30 po pietų. Perskai- 
įybą.

Dalykas loks:

kelta iki $10,000. Pasiūly
mas priimtas vienbalsiai.

se kovose irsu Japonijos tyta daug pasveikinimu, ir De\ intoji ir paskutinė sė
ta j karo laivais. Jis tano sužeis- pokarinio persitvarkymo* re- sl.Ja at?ldare . kaiP -:*0 po

'' ’- J- skraiduolis zolįucija. Kalba visa eilė de- l ^M-.11; taojaus prasidėjo
........................ -'“-'įninku nominacijos. HilI-

Septintoji sesija prasidėjo tus. Ir padaryta visa eilė ki
tų naudingų nutarimų.Vytautas Katilius.

menams kainas. Dabar ten- į mokiniai gavo diolc-:'as kacla 1U skraiduoIis zoliucija. Kalba visa eilė de-
ka pranešti, kadir pieno ne-,-Vineennes” buvo torpedos legatų, šiuo klausimu buvo vlrs“ 
ra kur d^. Laikr^iai, pra-j-įgautas ir nuskandintas. „žim7a visa sesija. mani
neša, kad nugriebtas pienas tiev- >a\. . . 
esąs verčiamas Į “surpai- K au>e m0Kimai 
peš” tūkstančiais galionų.

Chicagos lietuviai kriaučiai 
vaišina lietuvius delegatus.

Vakare Chicagos prie- 
lietu\ ių

ir nanrastu Puiki°Je svetainėje susinu- 
vam kome v.is? lietuIiai delegatai

Po to sekė musų kriaučių 
“Tai reiškia žodi‘ce»tifv. j) asiutų karinių drabužių

Republikonai jau sudarė’ ai*k.1P:os! TP°.k>Tt?--rpioda. Tai buvo puikus re- r;cproj
----- - ’ ’ •— --bai. 0 mokiniai vis šaiposi J gįn vs. Pradedant nuo gene- SL’J ’

ia: “Ar ir mes gau- volų, oficieriųlu gale Turkija jau sutikusi komitetą, kad ištirtų kaip u?'1.1
nebeduoti savo chromo vo- demokratų administracija ? .
kinams. tvarko maisto klausimą. Ko- nervina- w^‘U'wa!i T* Btaoklyno. Bostono. Ro-! «
riantai davė ir duos kol bus kad dabartiniu laiku vai- si. bet klaidos atitaisyti ne-, reikalingus karo operacijom e ' .............. ‘ ^ambanu. kiti tr
rasotas koks "ners turku džia kasdien atiduodanti po gaJ>- .. I drabužius. Tuos drabužius
itar ’S koRancrs «*™» 50 vagonų kiaušinių tais Teks naują klišę daryti.! demonstravo karininkai, ge

Svedba tačiau ir to darvti firmoms, kurios gamina gy- P3“-’35 <>>Pl»mas spausdint, nerolai ir kareiviaL kartu bv enija tačiau n 10 oaryu ___’ __ » ir dailinau mnicu išleisti, o „1.,,,
loka 
Silp

r.iausis lokalas vra Roches 
terio lietuvių lokalas.P Ifn rt '• * sesija. įshiausyia rapur- Pažmonys buvo gl'aŽUS.

1 (ZriflrCtOS tYnygOS , vas stabilizacijos komiteto Beje. bankiete kilo sumany- 
TČVU Dienai. rezoliucija, kad butų garny- mas, kad žuvusiems 1910

-- -------- ’ į bos kontrolė. Toje komisi- metais Chicagos kriaučiams
SVEIKATA — Parašyta Dr. oje huyn J_ Binvyrins- Mn- J LyŽinskill! ir K= Nągl'OCA. L. Graičiuno- Joje telpa daug $ų rezoliucija tuo klausimu lriui pastatyti naujus ir ge-

• r«. j- raU(lin?ą nurodymu apie svei-_ negąvo komisijos pritari- lesnius jų atminčiai pamink
partija piaveae patos užlaikyma. apie maisto j mo; ji buvo atmesta vien- ius. Tuo uždanymu labiau

neno? i. alijantųKai
aviacija išdaužė 
Vokietijos lėktuvu fabrikų, 
pastaroji kreipėsi i Švedijos 
industrialistus. Už gerus pi
nigus šie mielu noru sutiko 
vokiečiams pristatyti tam 
tikras

karo vuliams pašarą.
gerą dali

DE VALERA LAIMĖJO 
RINKIMUS.

kur “certiev”?
Gegužės 18 d. sekė šešto- 

:.’i sesija. Išklausyta rapor-Airijos fašistuoj antis 
premjeras de Valera buvo

lėktuvu dalis, ypač paleidęs parlamentą, kui is
“u„n taav.„.:,v^ri “ u’.vvzv L&v.ibuvo jam nepalankus, ir pa- 
tuvų gamybai jie yra butini, i skelbęs naujus rinkimus. Jie 
ir vokiečiai juos gauna iš.Pp'^0 pelitą sąvaitę n de raudingų
Švedi jos — ka jiems pada- , alerosdaugiausia savo žmonių į paruošimą 

naują parlamentą.rysi: 
Švedai aiškinasi, kad jie 

esą neitralės valstybės pilie-1 
čiai ir dideli džentelmenai.! NE INVAZIJA BET IŠ

LAISVINIMAS.Su kaimynais jie veda bizni ___
—kas čia blogo? j Prezidentas

Skaitydami švedų aiški-; ičreiškė pageidavimą.

manas nominuotas prezi
dentu, o Patofskis sekreto-1 
rium. Abudu vienbalsiai iš-j 
rinkti. Paskui nominuoti ki-Į 
ti seni valdybos viršininkai 
ir trys nauji.

Kanadoj Parsiduoda Fartna
mūrinė stuba su 13 

e Į kambariu, kiti triobesiai taipgi geri, Į 
<H£OS ir Eastono. Pa. Tenai :15 mylių nuo Hamiltono miesto, On-j 
turėjome užkandžių ir pasi- 1
sakėme po Žodi kitą. Pašil o- i nerija ir gyvuliais, bet jei kas nori, I 

Brooklyno lokalas S^‘rkti ,r vieną farm*- Ka,na(brangi 

R. R. 2,
Mr. A. M. Wikis,
Glarford Sta., Ont., Canada

Šv. Jono Evangelija.
Ir daug kitų gerų skaitymų 

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

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

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

Alieję ir Oda Gydančių Vaistu
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
50 centų už bonkų.

_ Pasižymi savo gerumu. Pilsian
čiam per Paštą j visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROCI)WAY

SOUTH BOSTON, MASS.

apie namų higijėną balsiai. Senatvės pensijų šiai susidomėjo A. Jark;m- 
ir tt. Gausiai iliustruota, puiki (komisija rekomenduoja re kas. generaiis A maišam i 
popiera ir labai gražus apdarai. ‘ zoliuciją. kad pencijos butų Unijos organizatorius.
Technikos žvilgsniu, gražesnes 
knygos lietuvių kalboje turbut 

Rooseveltas nėra- Kaina S2.50. bet ' Tėvų

lit

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules garbintojų iki pat krikščionių gadynes.
mokamos iš sočiai security vietinis Chicagos 
*ondo iau nuo 55 metų am- lokalo atstovas KairU. 
žiaus. Toje komisijoje buvo Rytojaus dieną buvom nu

Dienos proga atiduosi m už ?2.
SI E LOS B AI AI.—Smelsto-

riaus parašyta dainų ir eilių 

knyga, taipgi gražiai iliustrin - 

ta ir dailiai atspausdinta. Drn-
Invazija.” bet kaip “Tautu čiai aPdar>'ta» kainuoja $1-25, P ne nuo 40. kain dabar yra 

bet Tėvu Diena; atiduosim ly- priimta vienbalsiai ir paves- 
giai už Sl.oo. ja Generaliam Ofisui steng-

LIETUVOS RESPl BRIKOS ties ja Įvykdyti.
ISTORIJA.-^Cia telpa visi svar-

Staiga ateina pranešimas. 
Seimo nutarimai, taikos sutar-»‘:a(j atvyko ponia Eleonora 
tis su bolševikais, sutartis su BcoseveĮtienė. Mcteru dele- 
latviais. aprašymas visų mūšių r.aciia išeina ią pasitikti ir 
su lenkais ir tt- Yra tai ne kny- “Ž keliu minučių ji pasirodo 
ga. bet tiesiog žibintuvas, kuris svetainėje. Ki'a didžiausios 
apšviečia visą Lietuva iš lauko ovaerios. I aikrašeiu renoi 
ir vidaus. Kaina 8100. Tėvų Die- toriai tik dirba, imdami at- 
nai tik 75c- vaizdus. Ponia Rooseveltie-

BI3LIJA SATYROJE. — Tai pė sveikina musų uniios kar- 
Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos ž’ gius: Robeitą C. Groferi 
knygos neisileidžia.

kad
rimus vokiečia' tur būt Pvk-karas butų žinomas kaip 
sta ir sarRaštiškai juokiasi.: “Despotų Karas.” Gi ruošia- 
švediios fabrikantai ir spe- mas alijantų žygis Europon 
l uliantai ana. kiek rali lup- (Ulėtu būt žinomas ne kaip 
ri. o vokiečiai moka. nes
jiems yra reikalingos lėktų- Išlaisvinimas.”
vų dalvs. i___________

F’ar ko valdoma Ispa-

;r P. Montvilas; rezoliucija vykę apžiūrėti žuvu-iU ’ ko 
priimta vienbalsiai. Rezo-'ves lauke Lužinsko i/.V:-. 
Jucija viršlaikio klausimu, reckio kapu.
kad viršlaikis butų moka
mas nuo 36 valandų tiarbo.

Gegužės 18 d -1atsidarė

PAJlESKOJmAl
Si

rria a '"a'ntp! pasielgė griež
čiau ’’r ši nebeerauna aHe- 
jaus. Išrodo, kad tain norėta 
padsrvti ir su Turki ia, iei ši 
pt«isakė duoti vokiečiams 
chremn. Galimas daiktas, 
kad rojkėc taip pat prispaus
ti ir Švedi’ią.

Pnt kol šit-’m padarys, ne- 
itral5' valstybės turės visa

Yra žmonių, kurie va’go 
skruzdės, vorus, kirminus ir Į>esnj dokumentai: Steigiamojo 
net peles.

Pirmasis Amerikos mies
tas. įsitaisęs geriamo van
dens tiekimo sistemą, yra 
Bostonas.

Aš. Antanas Kar.cercvi b. pa .-ieš
kau brolio Seimo ir dviejų sesei ų, 
Onos ir Marijonos. (25)

A. Kancerevich,
P. O. Box 217. Benninyton, N. H.

Parsiduoda Koncertina.
Koncertina kaip nauja, dau? notą

eilę ?uirchu --  Žmonių, ku- parlor-made. Man kaštuoja 300 dol?-
• , , it •• dabar viską atiduosiu uz Sfrk

) 1C i* Sn^KUll3Cl^nS Daugiau ralit sužinoti per laišką.
ir šmugelio. Švediios darbi- R**ykit taip: <24)

K. Prost,
18930 Marx avė., Detroit 3. Mich.ninkai neturi mažiausio no-

Aš, Kazimiera-: Mažeikis. pajie< 
kau savo tėvo. Girdėjau, knd ?vv« o 
laeviston, Me. Jau 2rt n' 'tai kaip jis 
yasišalino. Norėčiau žinoti, ar jis yra 
gyvas. (26)

( harles Mažeika.
224 Bay st., Jersey City, N. J.

Aš, Antanas švagždys, pajieškau 
savo brolio. Prano švagždžio, kuris 
i932 metais gyveno Uruguay’juje. Iš 
Lietuvos Šiaulių apskričio. Radviliš
kio parapijos, kaimo Monkiškių. Aš 

• -į.-. , c• j tt v • ’abai norėčiau su juom susižinoti, to-Labai juo- 'ritcnąntą Slrtney rllischą II (Jį) prašau jo paties atsišaukti arba 
kinga. su 379 puikiais paveiks- Ed. Bvkow?ki. Ypatingos no« apie ji žinančią ran pranešti 
lais. perstatančiais įvairius nuo- nomes Kreipia į įsa. r>VK0WS- Antanas š vabzdys
rikius nuo prieš sutvėrimo pa- k’ jo.aukštą dekoraciją, ku- « Waveriy st.. Brighton. Mass. 

iam suteikė

Senovė* Liet avių Žinyčii

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglu kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 
litimai editorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
D,-,: <r svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai, Pabaltj.

Litnuar.ian Bulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- mokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje. 
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Li'.:l. teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso 
Labalčio. Metinė prenumerata—$5.00-
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumeratoriais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais— biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
?p:e juos kas kart bus skelbiama spaudoje-
rekiur ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Rulleten, 73 West 104-th Street, New York, N. Y.

šaulio iki užgimimo Kristaus.
Kaina $1.00. Tėvu Dienai tik Valstijų Kongresas, 
50 centu.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS IS
TORIJA JUŠKEVIČIAUS DAI-

Jungtinių APS1VEDIMAI
Pajieškau gyvenimui drauges. Ga-

Prezidento žmonos kalba '“Si’kS:
buvo nuosaki. Ji ragino kon- saukti ir mergina, kuri mylėtų lai- 
venciio*? delegatus domėtis rlinsr^ vedybinį gyvenimų. Aš v-u 

NOSE-—Jei nori žinoti, kaip se- Ge,-. 5 n t vidutinio r.y.-sv ,kas ,r....... . . politika. atvfiziai Stebėti < rūtas, dirbu kasyklo.-e ir geno uz-
noveje lietuviat gyveno, tai per- valstybės vyrus, kurie cirhu’ Turiu nuosav’ ra; ,r du su’
skaityk šita knygą. Is jos suzi-______ • __________
nosi. kad vyrai turėjo daug pa
čių. o žmonos po kelis vyrus. La
bai užimanti ir pamokinanti

1 patingai dabartinė* kriUčtonybėa <adyr.-j* kiekviena* turėtų 
pemkaityt. ne* tik tada gaie* niUiai *rprasti Dievo kovinių.

Knyga didelio formato, turi 271 poslapį. Kain* popierog apdarai* 
—Ii O; audimo apd.—41.26. pinigu* galima siųsti popierinį dolerį 
arb» “Vlonvv Orderi” Adrascnku sekančiaiKELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Kas ketinat v
knyga. Su paveikslais- Kaina 59 Atlantic City n 
centų. Tėvų Dienai—35c.GYVULIŲ PROTAS
mokslinė knyga.

ATLANTIC CITY 
Puiki Vieta Vakacijai.

šią vasara j -žinoti
rlynes.

ru kariuomenėj. Man reikalinga lai
mingam gyvenimui draugė. Rašykit 
taip: (26, .

Kazimieras Krugzdas.
P. O. Box 837, Fore-M City. Fa.

Karas Europoiir kitu* paaaalM

tai žinokit. Pajieškau apsivertimui rt:-augės, ku- 1 
kart puikiausia b yra prie Cali- ri mylėtų laimingai gyvinti, ne iau- 
fomia avė. čia gr. ■ it maudytis arba i.esnės kaip 25 ar n ' Fiki-jinia:

Dauginu žinių sų- 
A. R.. (25,

__ _______ ____ Clevelar.d 3, Oh.>
vuliu protą ir papročius. Pavvz- mirškit, kart ant ( 3 Cbrnia avė. 2700 - -.7 —

I,,-,- v , • . Boarrtwalk arfriri'kas yra Klemensas Pajieškau apsiverti rr u drauges.dziUl. kodėl sūnelis loja prieš Morkūnas. (30) F.su 39 metų amžiaus vaikinas. At-
mėnuli? Kodėl arkliai baidosi? ---- r------ ;-----;------------------------------ -akyma duosiu tik i rimtus laišku .

, ... . ...v.. Atsakau i KMHmmUS. -Vano adresas;^ C. L. (27)Kodėl banginiai (velionbai) iš 1 ?>fi30 Colonial avė., Montreal,
vandens Šokinėja? Šitie ir kiti Kodėl Biblijos tu -ys ne Visiems Canada.

. ._ suprantamas? Ir ke-lei Biblija atne------------------------------------------------------
panašus klausimai Čia yra ais- ša vieniems laime, 6 kitiems nelai- Pajieškau ap- \ « «U ' ji motu’ •• 
kinami moksliniu budu. Knvgi ™’? Jeigu nori laimingas su Bib- ; < e-u 55 m.-tų ir tunu d u a.

‘ . lijos pagalba, ta; a:. ? P*1“ lai^ka ir įrašau atsisukti kuri myl; rr. , i 
didelio formato. 212 puslapiu, pažymėk, ar turi B :M- As patar p veninis ir r.ed.. ivr r« ri.i. I J.tt* 
kaina $1-25. Bet Tėvų Dienai na°iM ve,tui- . z'niv r«T la.s «

tik Sflc. (24) 226 Polk st., Ind. į 172o Mexk>w, Ferndale 20,

forma sve. čia gr ■ maudytis arba i.esnes Kaip zo ar OTAS- — Tą* jio amWe’iais art krislų pasėdėti, o skirtumo nedaro, 
.. Sy- tnes patarnaus ■ - ivo lietuviams teiksiu per laiškų.
JtaaisKtna g? * ^^^„53 jr ; ; pigiausia. Nena- 7907 Karman,

(26)
Mich.

Jei norite iinoti apie karą jvykiua, tai skaitykite “Naujiena*".
"Naujienos“ yra pirmas lr didžiausias U*hsrM| dienraštis Amerikoje.Užsirašykits "Naujienas" iiandien. Naujlsa^ prenumerata metams Amerikoje (UUmant Chi» c*gą), $6.00. Chicagoje ir Europoje $> 0$L 
Money OrderJ ar čekį eiųakltet
"NAUJIENOS"

1739 South Halsted StreetCHICAGO, ILLINOIS
tuiptilnlmal

I V

F.su


No. 24- . Birželio 14 d.. 1944 m. Beitas Poslapis

Moterims PasiskaitytA. » A. -T crvpn; TtriDrn

Generolo Žmona ir Duktė

61 SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENE.

Ar Galima Plaukams 
Grąžint Buvusią Spalvą

Ką parodo patyrimai šioje 
srityje.

Tai buvo pirm 60 metu. 
Vienoje saloje, netoli Gren
landijos, 1884 metais buvo 
surastas šiaurės sričių ty • '- 
nėtojas generolas Greeley. 
Toje šiaurės vandenyno - 
loję Greeley išbuvo devyn 
mėnesius. Rudaplauki angi 
generolą jo gelbėtojai rad > 
visiškai pražilus}. Jo plauk; ’ 
buvo taip balti, kaip tolime 
šiaurės sniegas.

Tais laikais i ši reiškir.' 
žmonės nekreipė domės. Tu 
kas, kad žmogus pražilo 
Visų domė buvo kreipiama 
tai. kaip Greeley gyveno 
Pats Greeley aiškino: “Pe 
devynis mėnesius gyvena 
tik pusbadžiu, ir visur man 
lydėjo tik puges ir dide 
šalčiai. Kentėjau, pražilau i 
buvau arti mirties.”

dėl žmonės pražila. Labora- 
toi ijose pradėta tyrinėti 
žiurkėms duotas “gerasis 
maistas” ir bendrai imta tir-' 
ti visokis maistas. Ypač 
daug tyrinėta Įvairių mielių 
sunkos. Po ilgų tyrinėjimų- 

j tose sunkose rasta ketui ių| 
irusių vitaminų, kurie nelei
džia plaukams žilti. Jų ras
ta vadinamųjų “B-complex”į 
vitaminų grupėje.

Suradę šios rūšies vit.imi-i 
r.us. mokslininkai ėjo toliau. 
Pirmiausia darė bandymus 
su kaliniais, vėliau ir ligo
niais, kurie sutiko pasiduot 
bandymams. Neilgai trukus 
bandymai prasidėjo po visą 
šąli.

Tie tirimai davė skirtingų 
pasekmių ir sukėlė daug gin 
čų. Vieni gydytojai davė en
tuziastiškų pranešimų, kiti, 
—neigiamai.

Tuo pasinaudojo visokie

KELEIVIS. SO. BOSTOR.

čia matom Amerikos generolo Clarko žmoną ir dukterį. 
Jos džiaugiasi, kad gen- Clarko armija Italijoj daro toki 
didelį progresą. Ji paėmė Komą ir nuėjo jau 75 mylias už 
Romos.

j stinga darbininkų ir jes už-Į 
duotis vra dirbti ir daryti Į 
ką ji nori, nes dabar ji patiI 
save užlaiko. O jei motinai 
nepatinka, kad ji išeina pa- į 
siiinksminti. tai ii gali kitur, 
išsikraustyti. Tėvų pi išžiūra 
ir patarimai iai jau neberei
kalingi. Ir tėvai negali nieko 
padaryti, nes valdžia davė' 
darbdaviam leidimą samdy-: 
ti iaunuolius.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

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

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

i bažnyčia sako. kad buvo, o moka- 
1 aigl. !• as DUS DO karo SU las sako, ka<l nebuvo. Jeigu buvo, tai 

kalpgi N°JUS butų K*16*8 surinkti j 
- uv dlUOIIlu dienas visų veislių gyvūnus,

R as bliS. įei gTV- kurie gyvena išsimėtę po visa žemės
'/ll< k-noivi-im ir/Mc <ionro kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- ^.. UZ61s> UepiC- nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Sija? Kur jie visi dėsis, jei Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visa

r .1......... v 7.' vi »•, žemę apsemtu? Kur tas vanduo da-daibu nebus? Jie liks netik b*, ™??

musu dabar
aunimu:

va;

Žmonės mažai domėjo?... , . . , .
ir tuo, kad po metu laike papatil.na1’ kūne £a'
Greeley plaukai pamažu at reklamuoti stebuk-

kai kuriais atvejais dagi, 
atauganti dalis nuslinkusių 
plaukų.

Gydytojai yra nustatę.; 
kad žilimui prašalinti ge-j 
riausia tinka vadinamas j 
“para-amino-benzoic” inkš- Į 
tvs. Turima ir kita rukšti

Karas Ir 
Jaunii ias

gavo senąją spalvą. Til 
1936 metais buvo atidengi: 
šitos permainos paslaptis 
Paryžiaus mokslų akademi 
kas, profesorius Gabrielius 
Bertrand. kuris šėrė juodą
sias žiurkes “modemiškiau

lingu? vaistus” nuo pražili- 
mc. Ir jie išviliojo iš lengva - 
tikės publikos daug pinigų. 
O lengvatikių žmonių visuo
met buvo ir yra. Jie perka 
visokias pilės ir mano, kad 
pilės gali padaryti stebuk-

siu maistu.” pastebėjo, kad;,us;. kuri« . Padaryti
jo žiurkės ėmė ir pražilo i P3?1 gamta. Visokios vita- 
nors šiaip jos išrodė visai ™in,iĮ.P,lef ir šiandien yra 
sveikos ' skelbiamos per radiją. Jeigu

Ir profesorius Bertrand ir ies* perdaug nutukęs, nūn k
kiti mokslininkai šiuo reiški
niu rimtai susidomėjo. Žiur-
Lr Aina neįlįs? Tlilr JUI\ l/UVU z-1 z iz-v/T v___ _uiuvviaiiiėj?
toks maistas, kuris turėjo vi

pilę ir tuoj gausi gražią figū
rą : jeigu perdaug esi liesas, 
nuryk tą pačią pilę ir tuojau 
nutuksi: jeigu galva nupli-

iei
žemę apsemtų?

v bar yra? Kaip iš Nojaus šeimyn<» 
bemoksliai, bet bus išstumti sa,ėj"° atsirasti p« tvano juodvridziai 
. .. , .. ,. , . ,. ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim-
r is tU pHCill dirbtuvių, dėlei tai kitų klausimų, į kuriuos negali
kuriu ’ie šiandien mokslą atarti jotis k^-igas, yra nuosakia;

- - ir aiškiai įsdėstvti šitam veikale,meta. Knyga be galo įdomi. Kaa žodis—tai
R-.id-.-kr-A faktas; kas sakinys—tai naujas ku-B3>t>ora Uurskiene. ,niRU arj,.jmentas griuva. MoksU» ir 

■noksiąs kuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS fSTO 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

į daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių sočiaiis-

Sesutei
Išausk, sesute, aukso juostą, 
Suausk jaunystę savo:
Kai rožėmis žydėjo skruostai. 
Kai vakarais dainavom.

žaliuoja vasarą arimai,
Suausk žalumą juoston.
Kai liūdesys žydėti ima 
Tada mes pasiguosim.
Tavo daržely žaliuoja rūtos, 
žydi lelijos baltos;
Išausk sau pasakas nebūtas,

Į Su karaliūnais, karalaitėm.Patekę j karo verpetą.
“pantohenic acid,” bet ji mes pamatėm _ kaip skau- Musų močiutės juostas audė
neduoda tokių gerų pasek
mių.

Budinga ir tai. kad jei 
naujieji vitaminai ir negrą
žina senos plaukų spalvos, 
tai jie neleidžia plaukam? 
daugiau žilti. Taigi, labai 
galima? daiktas, kad busi
mosios žmonių gentkartės 
jau neturės tokios proble

džiai jis palietė musų jauni- į jr baudžiavoj, nevalioj; 
mą. \ ieni jų buvo jau vedę Kuomet jaunyste žydi skruostai, 
ir šeimyninius lizdelius bu-Į parodykim ką galim, 
vo susikūrę, o dabar viskas

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių Ir 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt atig- 
lišfcai. Joje teipa netik atskiri žo
džiai, bet ėieli sakinai, pasikalbėji
mai darbo jieikant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Micbelsoeaa. Pusi. 95. 
Kamą m

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškia; isguMjtl pilietybę įstaty- 
»*i -u reipaiifur-us t-au-»i.č - ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka»na ....................................  25c.

ŽEMAITES RAŠTAI KARES 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina .................................... 60c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai ne3ipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per- 

... t skaityti kiekvienas vyras, tėvas irtams plakatus netoli nuo bažnyčios, jaunila!tiS; kurie aidžia, kad jų mo- 
kunigo pakurstyti brostvinmkai uz- terįs duklerįs k mylimosios nepa-
P"o!? H®’J* 2?*ur.lal Soc«a: pultų į tokią kunigų globa. Parašė
listai įskėlė užpuolikams bylą, kun kun. CeO Townser.d IIox, P. P. su
byra šioj knygutėj aprašyta, su vi- iletUvino Ferdinand de Samogitia. 
sais teismo rekordais ir liudininkų Kaina
parodymais. Kaina ... -........... 25c. .............................................

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. NET,XIU
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu * DIEVĄ.

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
nas katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
Kaina ............................................. 10c. knygutės ......................................... 20e.

karo sugriauta, išdraskyta ir 
iš šeimos išplėštas jos duon- 
pelnis. Jo jauna žmona liku
si su vienu, o kartais ir su 
keliatu vaikučių, liūdi ir ai

ri manuoja. Uždarbiauti ji ne-

Parodykim plačiam pasauliui 
žaliųjų rūtų žemę;
Suausk, sesute, juostom saulę, 
Nebus dangus aptemęs.

Jonas Kudzma.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

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

žmonės kuria nėr amžius? ŠĮ intri- 
Ši knygelė aiškina proletariato fi- gnojantį politiskai-ekonomitkų klau- 

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas sima aiškina garsuis Vokietijos so- 
jjimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 

ky. Kaina ................................... 10c.

mos, kaip žili plaukai. Vie-|^a^ eiti. nes mažus kūdikius 
nas juokdans sako: “Alei- »as svetimus negali paliki.

TĖVO ATMINČIAI.

Irius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai leng-va. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
n uojama. Kaina ................. . 25c

sus tuomet žinomus vitami-:P’adėk riti pilės plati 
nus. tai kodėl gi jos pražilo? ■ t3' ataugs: jeigu galva pra- 

izflo, praryk pilių — plaukai 
Buvo* pakeista žiurkių i atgaus savo spalvą!

dieta. Jom? duota čielu gru- v- „rsi.,,,.j r> t • i -i \ i>a tai \ia aišku? num-dų. Po kūno laiko ziurkiu __ i.,.i i • -i - - • • Pūga?. bet \ia žmonių, ku-plaukai vėl eme modeli ir - j - , g* i i ne daugiau tiki humbugui,atgavo naturale spalva. i - ,- * •e i - Tiegu nmtiems patarimams. 
Profesorius Bertrand susi-1 Apie tuos “stebuklingu? 

domėjo. Jei žiurkių nlaukai vitaminu?” reikia žinoti štai 
pražila nuo tam tikro mai? kas: visokių vitaminų yra 
to, ar ta? pats maistas nėra valgomuose daiktuose. Jei- 
kaltas ir dėl to, kad žmogų?' sm žmogau? sistemai stinga 
pražyla? kokiu vitaminų, tai tik gv-

Vis dėlto, franeuzo moks-; dytojas gali patarti kaip jn 
lininko bandymai tuamet; gauti. Paprastai, jis nurodys 
nesudoBiino kitu moksliniu- koki maistą valgyt. O jeigu 
kų. Tik keli Amerikos žur- reikia koncentruotų ritami 
nalai apie tai paminėjo, ir
tai buvo viskas. Tik po aš-

nų. tai ir vėl geriausi nuro
dymą gali duoti tiktai gydy- 

tuoniu metu (1938 metais) i tojas.
panašus dalykas ivyko Gali-, ^*a- ar vitami-
fomijos universitete. Maisto nais sugrąžinti pražilusiems
ekspertė Agenes Fa v Mor-

Yargas likusiai šeimynėlei, 
nes iš valdžios paskirta “ai-
»v\ivow\<»” vvvorvnxnux.ua via įauai iiiaxa.
Žmoniškai iš jos pragyventi 
negalima. Tėvai žiūrėdami 
gailisi ir. kurie išgali, pa
gelbsti savo dukrelėm, o 
dažnai ir marčiom. Taip jos 
diena iš dienos minta ir 
skursta. Tai apgailėtinas 
musų jaunosios kartos liki
mas. Ji yra tikra karo auka! 

Moterys nežino, ar jų vy

ties Jonui ar Petrui užteks 
to, kad rytmetyje Įdės j savo 
kavą mažutę pilukę ir už 
mirs rupesnius dėl žilo plau
ko.”

Juokas juokais, o moks
las žengia pirmvn. Turime 
gerą piadžią. o užbaiga gali 
but da geresnė. Gydytojai 
vra nustatę, kad minėtieji 
vitaminai akstiną tam tikrr 
liaukų veikimą: liaukos gi 
kaip žinia. kontroliuoja 
žmogaus kūno veikimą, pa- rai kada nors sugryš. ar ne. 
laiko gera sveikata, o šiame O gal sugryš sužaloti, raiši, 
atsitikime — plauku svei- nesveiki. Kas tąsyk? Jos

---------- SOCIALIZMO TEORIJA.
Šių metų vasario 14 d. SS- į šis veikalas trumpais ir aiškiai.

vn dliktPJ*<k numiioč Yonn^'S- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi \O (JUKINI. IiaiI.UUb, lOtl rtrantriins ir lrnAčl hiiti

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Sinelstorius. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. SI.25

airei _f U IIICXU S5UCI“

katą.
Minėtoji maiisto specia

listė darė ir daugiau bandy
mų su žiurkėmis. Jos knygo
je, kurioje ji aprašo tuos 
bandvmus, sakoma:

laukia ateities 
čiom širdim.

su dreban-

daleisime.

plaukams naturale spalvą? lar
gan darė bandymus su juo- —paklaus musų skaitytojas 
domis žiurkėmis, o vėliau ir j ar skaitytoja, 
su lapėmis. Turėjo tokių jau! Sakoma, kad galima, bet 
pasėkų, kaip ir profesorius i ir čia reikalinąas gydytojo 
Bertrand. j nurodymas. Sakoma, kad

Dabar susidomėio ir kiti i bandymai parodę, jeg iš 
mokslininkai, ypač medikai.j 7,000 pražilusiu galvų, anie 
Imta jieškoti priežasčių, ko-'770 atgauna prarastą spal-

Štai Kas Joms Patinka

Štai kodėl moterys veržiasi j karo tarnybą, šis vaizdelis pa
rodo, kokį “good time” turi šitos dvi leidės su sveikstan
čiais jurininkais laivyno ligoninėj Long Islande.

“Jeigu 
žmogaus 
laikrodžio mechanizmui, tai 
liaukos via laikrodžkuba- 
anso ratukas, o vitaminai 
jam reikiamas tepalas. Ši 
teori ia man rupėio vesti iki 
logiškos užbaigos, ka ir pa
dariau. Žiurkės amžius yra 
dveji metai. Tokio amžiau? 
žiurkė, tai lyg 60 metų am 
žiaus žmogus. Tai vidutini? 
žmogaus amžius. Per dveji? 
metus dariau bandymus. 
Viena žiurkių šeima gauda
vo reguHares sveiko maisto 
porciias. antroji vitaminai? 
papildvtas. Po dviejų metų 
pirmoii rūšis žiurkių nuseno, 
jos pasidarė neveiklios. Ant- 
roii ruš*’s. kaip tik priešin
gai. buvo nepaprastai veikli. 
Nei ūgiu.nei savo veikla jos 
nebuvo panašios toms žiur- 
1 ėms kurios sulaukė senat
vė? Joms nadėjo vitaminai 
O iš iu pasidarė savo rūšies 
ši: rkiu milžinai. Ar galima 
;a> nudaryti ir su žmonė- 
JTilS?

Taip. galima—sako jinai, 
t reikėsią daugiau laiko, 

dargiau pastangų. Musų ži- 
p< rimas yra da apribotas; 
h**t nėra tokio daikto, kas 
: ’pg^ aus protui butų negali
ma. Protas davė mums elek
tra davė kitus išradimus, 
apie kuriuos praeities žmo
gus ir nesannavo. Mokslas

draugijos formos, ir kodėl turės būti BIBLIJA S A TAROJE
Kaprisxrzin«s.VVVVIIC, IIIIIC

laukęs Tarnas Jurkonis. ir straipsniaiVelionis buvo kilęs iš Mi-1 JLeS IR STRAIPSNIAI.
žarų kaimo. Leipalingio pa-
lapijos. Jis augo 8 vaikų šei- Puflciai iliustruota. Kaina .... 25c 

moj. Brolis Adomas gyvena Amerikos MACOCHAS. 
Spiingfield, III. Biolif- Pori- Arba kaip Romos katalikų kunigas

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knygos neįsileidzia.Labai juokinga su 
879 puikiais paveikslais, perstatan- 

ažios eilės, įvairius r.uotikius r.uo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 3X2 puslapiai. k=5t,„ £.? fifl

ir tt.
Kaina

las nesenai mirė irgi Spring- Har.s Schmidt New Yorke papiovė 
~ . T savo meilužę, Oną Aumuller’aitę., O Petras gyvena Lie- Knygelė su fotografiškais atvaiz

dais. Kaina ..............................
fielde, __ _ ________o_________
tUVOje. dais. Kaina .................................... 10c.

Tarnas Amerikon atvyko dėlko REIKIA ŽMOGUI 
55 metai atgal ir apsistojo GERT IR VALGYT? 
Shamokine, Pa. Vėliaus dir- Valjfyt ir gert reikia' d-, tad
bo kasvklose apie Shenan- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

norisi? Del ko be valgioOOan 1 j, Plttsburgh ą II Žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-

Nemažiau liko paliestas 
ir pats jaunasis ateities žie- j tOwn’e 
das. Musų jaunuoliai tarp* Velionis paliko nuliudu- 
14-16 metų, kurie turėtų į sją savo žmoną Teresę (Vai- 

kad siekti apšvietą, šiandien ta- vadaitę). su kuria išgyveno

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirm’jtiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veik-gis paro-Io, kaip nuo 
spė- 
kaio

rė
mus suprasi tiktai iš šios knygutės ir. pasgui r vonucija
Parašė D-ras G-mns. Kaina . 15c k;‘e \y-va : . f a.:

Iiuosuota is po caro valdžios ir Kaip ji 
buvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos renriklatsomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padai; ia į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lic*’iv ; 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, kuria 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

kūnas prilygsta P° Įtrauk.; fMarbinihkų fru- 53 metus. Jiedu buvo susi- 
kumo su.L.jrį. Didžiuma ių Jaukę keturių vaikų: du pir-.
metė mok .ą ir nuėjo j dirb-; mutiniai mirė kūdikystei.
tuves uždarbiauti. Jie liko 
užkrėsti visagalio dolerio li
ga. Jis juos skatina mesti 
mokslą ir eiti vergauti kad 
ir už menką atlyginimą. Iš 
pradžių jie dirba tik vaka
rais. vėliau jau susiranda 
darbą ir dienomis. Mokyk
lon grjžti jau nebenori. Pir
miau jie nuo tėvų gaudavo

o
sūnūs Antanas Ričardas mi
rė tik 3 sąvaitės pinu tėvą. 
Liko tik duktė Rožė Schot- 
tenberg’ienė, kurios priežiu- Į 
re j tėvas ir užbaigė savo die - j 
nas.

A. a. T. Jurkonis buvo la- ■ 
bai gero budo žmogus. Ji 
mylėjo net ir idėjos priešai.! 
Biznyie jis turėio toki gerą

tik ke.ia;ą centų padengi- nasjgekima. kad butų gero-į 
mui mokyklos išlaidų, o da- jęaj pralobęs, iei nebūtų 

perdaug pasitikėjęs savobar. dirbdami, jie gali prisi
pirkti visokių niekniekių, draugais. Jis mylėjo apšvie-
Jie tuoj pradeda rūkyti ir j ta }r “Keleivis” buvo jo mv- 
smuklę Syki pradė-1 Įjjy,jansjas laikraštis. Netik
lus. to iau ir reikia. Smuklė- jį visa laiką skaitė, bet 
se ne sutinka daugiau jauni-; prje kiekvienos progos ragi
nio. Šešiolikines ten randa nn ;r u;t„ą
pakankamai išgverusių šen-! ‘ pasilikusi ŽTnona b-udi sa. 
bernių. ine labai mėgsta vo numylėto vyro. o duktė 
su JauT fparomansuoti. saVo brangaus tėvelio. Liud- 
As žinau motinų, kurios ne- na bus munis §ja Tėvu Dieną, 
miega j ei* istisas naktis, . v

Rose Schottenbers-

KO Aš BIJAU.
Nebijau aš kardo,
Kad ir knoaštriausio; 
Nebriau aš nuodo.
Kad ir smarkiausio: 
Nebiiaii aš kulkų 
Oru lekiančiu.
Bet bijau liežuvių 
Moterų piktų.

Vaičaiti*.

laukdamos dukrelių sugryž- 
tant. Jos negina mergaites 
Įspėti, kad gali kartais blo
gai būti. kad tai negera ir 
negražu. Kalbina grjžti mo
kyklon ir mokslą užbaigti. 
Bet ne. Duktė jai atkerta, 
kad mes kariaujam, kad

duos ir daugiau. Jis praša
lins ne tik žilą plauką, bet ir 
gilią senatvę. K. V.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Parašė
METELIONIS.

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

Kaina 25 centaL

Ksyfs raunama **KeM- 
tio" Knygyną.

Adnsan: "KELKI VIS” 
<M BKOADWAT,

SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir psa 
A M. METBLIONl 

7747 Navy Av—i,
Dstroit, Niek.

D«IAN BAMBOS SPYčlAl.
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 DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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

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

užsitikintis Vyras; (2) Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

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

South Boston, Mat*.
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Septintas Poslapis s > • A VIS, SO. BOSTON.

Ray Ellis Apie Rusiją apie darbo paskubą Sovie- lankęs radijo dirbtuvės ve- Patinka ne tai. apie ka dau 
j tų dirbtuvėse, apie vadina- dėjo butą. Tas komisarukas giausia kalba Stalino “sau-
maji Bedaux planą. gaunąs 15,000 dolerių meti- lės” garbintojai komunistai.

o . .. . . . . x~ ta u rr , Bedaux paskubos sistema nės algos, ka, Rusijos sąly- Ne. jam patinka tai. apie ka
Socialistai daug kartų yra Karo Dalbų Taiybos pa- skiriasi nuo Tayloro siste- gose reiškia 60.000 dolerių, musų komunistai nekalba ir

sakę. kad Rusijos darbiniu- reigunas yra apsukrus biz- mos tuo> kad laukdami pi- Sovietų bosas turis "gražų ką jie bando paslėpti—tai
kas neturi nei laisvės, nei menus. Jam svarbu ne rusų gįos rūšies žibučių darbinin- l amą provincijoje, didelę bolševikiško valstvbinio ka
sotais gyvenimo. Rusas diktatūros režimo idėjinis kai patys skubinasi dirbti, tennis žaismavietę. 14 tar- pitalizmc vergija! Ellis pa-
darbimnkas yra komisarų turtas ar politika. Ame-' - - ... .............................
vergas. Jis gali daryti tiktai 
ta, ka isako komisaras; vai- 
go tiek, kiek maisto skiria 
komisaras.

Tas pats su ruso apsiren
gimu, su jam skiltomis pa
talpomis. Ima ne tą, kas jam 
patinka, bet ko gauna. O ru 
sas darbininkas gauna ne 
daug — tiek. kad nesušaltų, 
kad badu nemirtų.

Ruso darbininko būklė 
via apgailėtina. Bet kiek 
kartų mums teko apie tai 
kalbėti, tiek kartų komunis
to piktas liežuvis švokštė:

“Tai melas, tai šmeižimas 
darbininkų tėvynės; tai pa 
galba Hitleriui...

draminčiams
Ellis’ui rūpėjo bolševizmo geriausio pasisekimo. Ellis.

±ai niekas daugiau, kaipns

Amerikos Armija Anglijoj
No. 24. . Birželio 14 d.. 1944 ni.

šioj nuotraukoj matosi kaip Amerikos kareiviai maršuoja 

kar-kur Anglijoj.

pataria savo ber.- Iš to. ką pasakė Ellis, 
tetikėti tuo, kiekvienam gali but aišku, , 

skaito komunistų ką davė I^enino bolševiz-1 
tachanovščina,” kur snaudoie ir kr.vgose. Girdi: mas. Vietoi laisvės. įis davė

praktika, bet ir apie ją 
nenorėjo kalbėti su spaudos ,1 j? 
atstovais. Jei Ellis butų pa-;. ? , , .
sakęs ką jis mano apie bol- /P7!^.VS‘, SftU dubti .yg 
ševizmo praktiką, milionai aA“ gludas,
šios šalies darbininkų keltų T ks stachanovininkas 
didžiausius protestus. gauna skardini medali. Jis

Ažuot kalbėti su spaudos gauna daugiau maisto stam- 
pasikvietė j ų, geresnę vietą teatre ir 

teisę už 25 nuoš. sumažintą 
kaina juodoj rinkoj nusi 
piikti ko jam reikia.

“Jucdaią rinką operuo’a 
pati valdžia,” sako Ellis. 
“Kas turi pinigų, Rusijos 

gali pirkti 
už padidintas kai-

iams jau girdėtas žo- ką jie

atstovais. Ellis 
kelis šimtus Karo Darbų Ta 
rybos pareigūnų ir šiaip sve
čių. Ir davė jiems raportą 
apie padėtį Rusijoje.

Ellis buvo General Mo
tors korporacijos šulas, ios

Dabar, kada Stalino “sau- radijo divizijos vedėjas. Na- juodojoj rinkoj
lės’’ garbintojai komunistai 
likvidavo savo partiją ir pri
žada remti kapitalistus, bus 
Įdomu žinoti, ką mano Ame
rikos kapitalo atstovas apie 
rusišką “rojų?”

Į Rusiją buvo nuvykęs 
Ray Ellis, musų vyriausybės 
Karo Darbų Tarybos radijo 
divizijos direktorius. Rusi 
joje jis buvo gražiai priim 
tas ir gerai vaišinamas. Net 
Amerikos komunistų spau 
da ji sveikino, kaip garbin 
gą sovietų valdžios svečią.

Ellis jau sugrvžo iš “ro
jaus.” bet musų spaudos at
stovams jis buvo labai sku
pus: daug skupesnis už bu
vusi republikonų partijos 
vada AVendell Willkie. Ko
dėl?

turalu. kad jam pirmoj vie- ką nori 
toj rūpėjo rusų radijo pra- nas.” 
monė. ’ Ellis’ą džiugino ir tas fak-

Susirinkusiems klausyto- tas, kad rusų darbininkų al- 
jams jis pasakė: gos yra mažesnės. Kaip Ge-

“Pirm 1941 metų birželio neral Motors korporacijos 
22 dienos sovietų Rusija tu- žmogus. Ellis siūlė, kad A-. 
rėjo vos 15 radijo dirbtuvių, merikos darbininkų algos 
Didžiuma jų buvo Maskvos, butų “suvienodintos su rusu 
ir Leningrado apylinkėse.'darbininku algomis.” Pasak 
Bet tai buvo ne dirbtuvės, o io, šito reikalauja pokarinė 
daugiau sudėjimo Įstaigos, kompeticija. 
kurios amerikiečiui žinomo? Vadinasi. Amerikos ka- 
kaip ‘assembly plants’.” nitalo atstovas mokosi pas 

Kas kita šiandien. Rusų bolševikus, kaip išnaudoti 
radijo gamyba esanti “mil- darbininkus! Ot. jums ir 
žiniškai padidėjusi.” Radi- “darbininkų tėvynė,” ruso 
jo dirbtuvės kone išimtinai darbininko “rojus”! 
aprūpintos Amerikos darbo Buvusi sovietų svečią 
mašinerija bei Įrankiais. džiugino ir kitas dalykas — 

Bet ne tame visa svarba, tai panašumas tarp Ameri- 
Ellis entuziastiškai kalbėjo kos ir Rusijos bosų. Jis ap-

“Amerikos žmones neturi nelaisvę; vietoj laimingo ir 
tikru infotmacijų apie Ru- sotaus gyvenimo — didžiau- 
siją. Neužtenka Kurijos šia liūdėsi ir badmiriavimą! 
klausimu parašytų knygų. Bet tegu! komunistai pa- 
Matyt, didžiuma jų buvo ra- sako. kad Ellis meluoja, 
šytos Maskvos viešbučių kad šmeižia rusišką “darbi- 
kambariuose. Gi aš. kain tik ninku tėvvnę” ir “tarnauja 
priešingai, apkeliavau 8.000 Hitleriui.”
mylių Rusijos gilumoje. Kai- Ne. to iie nesakys, šiaip 
bėjausi su žmonėmis: ma- rr tain, Ellis yra musų vy
čiau sąlygas, kokiose iie gy- riausybės pareigūnas, jų pa- 
vc na, kaip ir kur jie dirba.” čių sveikintas. Komunistai 

Trumpai sakant, General todėl tvlės ir, kaip lietuvis 
Motors korporacijos atsto- sako, “Dievą mylės.” 
v ui labai patinka Rusija. K. V.

Kovojanti Norvegija

His patriotism is written in

Yours
in the

is written on every Bond you buy

5® WAR LOAN !
THE stcpping stone* to vic

tory are red with blood of 
American heroes. Taravra . . . 

Salemo . . . Cassino. Their pa
triotism is written in blood.

Y our patriotism is written on 
evcry Bond you buy in this vital 
5th War Loan. Your name on a 
War Bond mcans you’re behind 
our invasion troops.

Help hastcn the day of Victory 
by invcsting in extra War Bonds

now. Invest in m ore tban you’ve 
ever purchascd bcfore. Invest 
$100, $200, 5300. S400. Those 
who can, mušt invest ihousands 
of dollars.

For this is the higgcst job vvc’ve 
ever had to do. \Ve can't fail 
our fighting men as tbcy plunge 
into the biggest and bloodiest 
strugglc of all.
WELC0ME THE VICTORY YOLUNTEERS 
whe« they eiti te teil yri 3bwt War Bonds

Sponsored by

amerikiečių savanoriais sto
jo i Jungtinių Valstijų armi 
ją. Gera galis prašė skilti 
juos Į norvegų dalinius. Ar 
daug iu ten skirta, žinių ne
turime. Bet Anglijoje senai 
veikia norvegų nacionalė 
armija. Gal atsimenate, ali
jantai ruošė komandos žygi 
Į Dieppe, Francuzijos pa
kraštyje. Visas trečdalis

komandos vyrų buvo norve
gai.

Norvegai turi ne tik armi
jos pulkus, bet taip pat lai
vyno ir oro jėgų dalinius. 
Operacijų bazė yra Angli
ja.

Tai šitaip atrodo kovo
janti Norvegija. Daugeliu 
atvejų ji gali but pavyzdžiu 
ir mums. lietuviams.

St. Strazdas.

orius, jis suranda tuzinus 
visokių priežasčių, kodėl jo 
šerniukas ar mergaitė nega- 
i lankyt pradžios mokyk - 
os. Nėra reikiamo drabužio, 
maisto ir kitokių galimybių. 
‘Bet, pone, savo vaikus pats 
mokinu ir tuo valstybės lė
šas taupau”—aiškinasi nor
vegas. •

Aukštosiose mokyklose 
tikra anarchija. Studentai 
sabotažuoja visas kvislingi- 
nių mokyklų mokytojų pa
stangas. Geras pavyzdis— 
krašto sostinės Oslo univer
sitetas. Naciai areštavo šim- 
:us studentų ir nemažą skai
čių profesorių, norėdami su
naikint “kramolą,” ir netu
rėjo lauktų pasekmių. Os- 
o universitetą šiandien lan
ko juokingai mažas skai
čius studentų.

Tas pats su norvegų baž
nyčia. Kada okupantai pa
statė Kvislingą prie valsty
bės vairo, bandė panaudoti 
ir bažnyčią nacių ideologi
jai skleisti. Bet kunigai tam 
pasipriešino, buvo paskelb
tas savo rūšies streikas. Kas 
čia tokio — sakė Kvislingas 
ir io apiekunai naciai. Sura
sim kitus kunigus...

Jie susirado, bet atsitiko 
tas. ko naciai ir Kvislingas 
mažiausia laukė. Yra baž
nyčia. yra kunigas, bet nėra 
maldininkų! Trumpai sa
kant. žmonės atsisakė lan
kyti tas bažnvčias. kuriose 
kunigauja kvislinginis “dva
sios vadas.”

Norvegija yra evangeli
kų liuteronų kraštas. Ten 
yra ir kitų tikėjimų mažu
mos ir visi. kaip vienas žmo
gus, veda kovą prieš oku
pantus, prieš kvislingus.

Sunkiau naciams prieina
mose vietose ir šiandien vei
kia norvegai partizanai. Na
cių karo mašinai jie nesuda
ro didelės problemos, bet 
okupantai žino kitą dalyką. 
Tą valandą, kai Norvegija 
susilauks alijantų invazijos 
ar patys naciai turės ją ap
leisti—tą valandą prieš juos 
sukils visa Norvegijos liau
dis! Nebus pasigailėjimo nei 
okupantam, nei jų pataikū
nams kvislingams.

Nesnaudžia ir tie norve
gai. kurie turėjo progos pa
bėgti iš savo tėvų krašto, kai 
jį okupavo naciai. Jungtinių 
Tautų karo pajėgose šiądien 
tarnauja tūkstančiai norve-

Norvegija nors ir didoki 
lis. bet gyventojų turi ne 

daug. Jos teritorija sudari 
124,556 keturkampes my
lias, o gyventojų vra til 
2,937,000.

Nežiūrint to, kad norve 
gų tauta negausi, ji veda 
didvyrišką kovą prieš na 
cius okupantus. Kova prasi 
dėjo 1940 metų balandžio 
mėnesyje, kada klastingu 
budu ji buvo užpulta ir oku 
puota. Pirmiausia laivyne 
vyrai, o paskui ir aimijos 
vyrai vedė žūtbūtines kovas 
su okupantais. Kada norve- 

1 gai buvo nugalėti atviroje 
kevoje. jie pasislėpė kalnuo 
se ir vedė partizanų kovas 

j Partizanams padėjo civiliai 
žmonės, kol turėjo galimy
bės padėti. Išsibaigus amu 
nicijai ir maistui, gera dali.- 
norvegų partizanų perėje 
švedų sieną ir ten rado prie 
glaudą. Kiti gryžo Į miestus 
ir kaimus, kur ir šiandien 
veda pasyvų karą prieš na 
cius.

Vokiečiai okupantai ban
dė naudotis Kvislingu. bet 
tai nedavė lauktų pasek
mių. Į Kvislingo partiją Įsto
jo tik menkas būrelis avan
tiūristų ir padaužų. Visi pa
dorus žmonės, partiniai ir 
nepartiniai. Į kvislingus žiu 
ri kaip i bjauriausios rūšies 
niekšus. Kvislingo vardas 
norvegui yra gėdos ir išda
vystės simbolis.

Pradžioje naciai savo 
smurtą vvkdė už Kvislingo 
nugaros pasislėpę. Neva 
Kvislingo Įsakymu jie vedė 
aštrią spaudos cenzūrą, o 
kai tas nepadėjo, visa eilė 
leidinių — dienraščiai, sa
vaitraščiai ir žurnalai—bu
vo konfiskuoti. Ryžtingi 
norvegai to nepaisė: atsira
do nelegali -nauda ir net ra
dijo siųstuvas. Jei vienas 
laikraštis vra surandamas ir 
jo leidėjai areštuojami, jo 
vietoje atsiranda kitas laik 
rastis ir kiti leidėjai.

Kur galima, norvegai sa- 
botažuoja nacių karo pa
stangas ir ių neva kultūrą. 
Be to, jie veda pasyvų karą 
prieš nacius ir jų norvegiš
kus pataikūnus kvislingus. 
Norvegai neskaito kvislingi- 
nių laikraščių, nei knygų. 
Pirm okupacijos norvegui 

1 (buvo sunku apsieit be laik- 
Jraščio. Jis imdavo po du tris 
. i laikraščius. Dabar Norvegi

sai

Svarumui

STETSON FUEL CORPORATION
r ’ * »* 1

496 First Street, South Boston, Mass.
Thl» I* an officlal U. S. Treasury adve rtisement—prepared under 

Treatury Department and War Advertis Ing Councll
autpicet of

jos laikraščių tiražas esąs gų. vyrų ir moterų. .Jie bus 
.sumažėjęs anie 75 nuošim-Į pirmieji norvegų daliniai, 
j čius! kurie su ginklu rankose vys

Tas pats su mokyklomis, iš Norvegijos okupantus ir 
Pradžios mokslas Norvegi jiems parsidavusius kvislin- 
joje yra privalomas. Bet gus.
daugelis norvegų nesiunčia! Norvegų ateivių Ameri 
savo vaiku nei į pradžios 'koje yra nedaug, apie 300,- 
mokyklas. Jie mokomi na- 000. bet savo tėvų krašto 
muose. Kai norvego butą 'vadavimui jie yra daug atli- 
aplanko kvislinginis inspek- kę. Tūkstančiai norvegų

Vietinės Žinios
Jurininkų muštynes su 

policija.
Aną naktį ant Back Bay 

policija užtiko du jurininku; 
iaužianties t automobilį. 
Vienas automobilis buvo 
jau išlaužtas ir išraustas. Po
licijai priėjus artin, jurinin
kai puolė vieną policmaną, 
sudavė keliatą kirčių ir lei
dosi bėgti. Trys policmanai 
juos nusivijo. Patamsy juri
ninkai dingo. Bet neužilgo 
policija išgirdo žmogų šau- 
kianties pagalbos. Pasirodė, 
kad tie jurininkai buvo už
puolę vieną civili vyrą. Jo 
veidas buvo sukruvintas, 
akys išmuštos. Kol trys po
licmanai tuos du jurininkus 
suėmė, buvo atkakliausios 
muštynės. Visi trys policma
nai buvo sukruvinti ir sužei
sti.

Tiria Cambridge’aus karo 
veteraną.

Tėismo sprendimu i psi
chopatų ligoninę buvo ati
duotas šio karo veteranas 
John Ferguson. Surasta, kad 
jis yra du kartu vedęs, bet 
vienų savo vedybų jau neat- 
simenęs.

Ferguson buvo paleistas 
iš armijos, nes gydytojų bu
vo pripažintas nesveiku.

Gaudo automobilius be 
laisnių.

Pereitą penktadienį vals
tijos ir miestų policija darė 
didelę medžioklę ant auto
mobilių. kurie važinėja be 
1944 metų laisnių.

Nedaug tokių pagauta, 
nes kone visi automobilistai 
šių motų laisnius jau turi. Gi 
tie, kurie buvo pagauti be 
laisnių. turės užmokėti pa
bauda.

Korzonų duktė ištekėjo.
Gegužės 14 d. Nevv Yorke 

ištekėjo už leitenanto B. Si
mono gerai South Bostono 
lietuviams žinomų Petro 
Korzono ir p. Korzonienės 
duktė Grace. Southbosto- 
niečiams ji buvo gerai žino
ma mergina, nes čia gimusi 
ir augusi. Laimingos jai at
eities!

$2,700,000 vakacininkams.

Savings Banks Associa
tion of Massachusetts pra
neša, kad per šį mėnesį šios 
valstijos savings bankai iš
mokėjo vakacininkams dau
giau kaip 32,700,000. Mat, 
tūli žmonės deda i bankus 
pinigus vakacijoms. Kai at
eina laikas, bankai tuos pi
nigus jiems išmoka. Per ši 
mėnesi 46.287 vakacininkai 
gavo arti 3 milionu dolerių. 
Vidutiniškai kiekvienam iš
eina a- ie 358.00.

Pasibaigė reisininkų byla; 
trys nubausti.

Suffolk apskrities teismo 
i umuose pasibaigė 18 asme
nų byla. Jie buvo kaltinami 
už apgaudinėjimą publikos, 
rinkimą pinigų arklių lenk
tynėms.

Trys buvo nubausti 2.500 
dolerių sumai, o kiti ištei
sinti.

Walthame ginklu o t a s 
plėšikas užpuolė tūlą Mac- 
Namarą. kuris sėdėjo savo 
automobiliuje tamsioj vie
toj. Užpuolikas prikišo prie 
jo revolverį ir pareikalavo 
atiduot pinigus. MacNama- 
ra išmetė jam savo piniginę 
su 330, paskui pranešė apie 
tai policijai.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
Valdyba 1914 metams:

PIRM.—Juozas Mačulis,
906 Prescott rt., Waukesran, III.

VICE-PIRM.—S. Gintaras,
820 S. Victory st., Waukc>ran, Iii.

PROT. RAST.—A. Saluckas.
812 8th st., Waukejran, Iii.

IžD.—Kazimieras Vaitekūnas.
726 Eicrhth st., Waukejran. III.

FIN. RAST.—Emily Kemajris,
720 Vine PI., Waukc«ran. IH 

KASOS GLOBftJAI — D. Lauraitis,
Paulina White.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.

Susirinkimai būna paskutinį ket
vergę kožno mėnesio, 7:30 vai. vaka
re, I.iuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sts., Waukegan, III.

Pirkit Karo Bondsns Ir Štam
pas. Kas są vaitę Įdėkit i juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

I f



KELEIVIS, SO. BOSTON, Aštuntas PuslapisKo. 21- . Birželio 14 d., 1914 m.

BUS DIDELĖ MASSA- 
CKUSETTS LIETUVIŲ 

KONFERENCIJA.

LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS PIKNIKAS.

Ptr South Bostoną eis dide
lis lietuvių paradas su 

vėliavomis.
Liepos 4 d. South Bostono 

High School Auditorijoj 
Įvyks Massachusetts lietuvių 
konferencija. Ji šaukiama 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
24 metų sukakčiai paminėti, 
kartu ir lietuvių spaudos at
gavimo 40 m. sukakčiai at
žymėti.

Konferenciją šaukia South. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Su kliubu koope
ruoja visa eilė musų visuo
menės darbuotojų. Spėja
ma. kad i ši darbą bus įtrau
kta visos organizacijos.

Per South Bostoną eis lie
tuvių paradas su Amerikos 
ir lietuvių organizacijų vė
liavomis. Todėl yra kviečia
mos visos draugijos, kurios 
tik turi vėliavas. Paradui 
grieš Stepono Daliaus legi- 
jonierių kapeli ja. Tai bus iš
kilmės. kokiu lietuviai ne
buvo turėję jau nuo 1910 
metų. kuomet buvo apvaikš
čiojama Žalgirio Mūšio 500 
metų sukaktis.

Pereito penktadienio va
karą Piliečiu Kliubo svetai
nėje Įvyko šitų iškilmių ren
gėjų susirinkimas. Vienbal
siai buvo nutarta kreiptis Į 
kitas lietuviu organizacijas, 
kad jos prisidėtų prie šio pa
bado ir jame dalyvautų.

Parado tvarką ir gatves, 
kuriomis eis demonstracija, 
paskelbs rengimo komite
tas — tam da yra laiko. Bet 
piie šio parado reikiarruoš
tis jau dabar. Reikia ruoštis 
ir prie konferencijos.

Lietuvių organizacijos, 
kaip Bostone taip ir kituose 
miestuose, tegul renka at
stovus. Tegul nelieka nei 
vienos dfaugiios, kuri netu
rėtų savo atstovybės.

Kitų valstijų ir miestų lie
tuviai tokias konferencijas 
y. u turėjo. Jos buvo sėkmin
gos ; turi būt sėkminga ir 
Massachusetts valstijos lie
tuvių konferencija. Visi pri
valo tuo rūpintis, dirbti ir 
dalyvauti.

Konferencijoj turėsime ir 
tolimų svečių: joje dalyvaus 
ir amerikonu garbingi vy
rai. Smulkiau apie tai bus 
pranešta vėliau.

Lietuviu paradas yra ren
giamas trim tikslais: pa
gerbti Amerikos nepriklau
somybės paskelbimą: pami
nėti Lietuvos Steigiamai} 
Seimą, kuris Įsteigė nepri- 
k'ausom? Lietuvos Respub
liką, ir atžymėti atgavimą 
spaudos, kurią Rusi ios val
džia nėr 40 metų buvo už
draudus. Po parado ir po vi
sų ceremonijų bus pradėta 
konferencija.

Tai ei visi ir visos ruoški
tės prie šio parado ir prie 
konferencijos! Rep.

Bosteniečiai ir apylinkių lie
tuviai. bukite Lake Chauncy 

Parke, Westboro.
Ateinanti sekmadieni, bir

želio 18. Lietuvai Remti 
Draugija ruošia šaunų pik
niką. kuris Įvyks I^ake 
Chauncy Parke. Westboro, 
Mass.

Piknikas ruošiamas lab
daringam tikslui — su šelpi
mui Lietuvos žmonių, kurie 
šiandien neša sunkų nacių 
tvronijos jungą.

Ir pati draugija buvo su
kurta tam, kad padėti karo 
nualintos Lietuvos žmo
nėms. Tai kilnus darbas.

Į ši pikniką turėtų susi
rinkti n? tik Bostono, ne tik 
AVorcesterio, bet visos pla
čios apylinkės lietuviai. Tu
rim ir galim ši pikniką pada- 
’ yt sėkmingu.

Piknike bus ir meno pro
grama. Dainuos Gabijos 
Choras iš South Bostono ir 
Aušrelės Chcras iš VVorces- 
ierio.

Pradžia 1 valandą po pie
tų.

Bostoniečiai tegul ima bile 
kuri busą. kuris eina i Wor- 
cesteri. Reikia išlipti ant 
Lima streeto. YVestboro, 
Mass.. ir tuo streetu eiti Į de
šine. iki pikniko vietos.

Piknikantams visą laiką 
gros gera vvorcesteriečių or
kestrą.

Bukite visi ir visos!

REIKĖTŲ PAGELBĖT NE
LAIMINGAI MOTINAI.

Du srinklueti banditai So
mervillėj užpuolė Clinton 
Clcthing Mfg Co. ofisą, 
pagrobė 8600 ir pabėgo au- 
tomobilium.

Mikšėnienės sūnų policma
nas nušovęs be reikalo.
Perą sąvaičių atgal šioje 

vietoje buvo rašyta, kaip 
South Bostono policija nu
jovė Stasį Mikšėną, 26 metų 
amžiaus lietuvi, tik ką palei
stą iš armijos.

Mes buvom aprašę tą Įvy
ki taip. kaip policija aiški
no. Ji tvirtino, kad ji buvo 
pašaukta Į Mikšėnų namus 

. sustabdyti muštynes, kurias 
: sukėlęs iš armijos paleistas 
Mikšėnienės sūnūs. Policiją 
Jis pasitikęs su šautuvu ran
kose. visaip ją koliojęs, ir 

i ■ nt galo pakėlęs šautuvą, 
lyg kad ruošdamasis šauti. 
Tuomet vienas policmanas 

, ; j ir šovęs.
Tai taip dalyką aiškino 

>oiicifa.
Dabar gi ‘“Keleivio” re- 

dakcijon atėio Elena Mikšė
nienė, nušautojo kareivio 

į motina, ir su ašaromis akyse 
: prašė pagalbos.

“Esu nelaiminga našlė!...” 
pasakojo ii verkdama. “Au
ginau vaikus vargdama, bet 
kai jie duonos neturėjo, tai 
niekas nematė ir nepadėjo. 
O dabar, kai užauginau, at
ėmė visus... Vieną paleido 
sužeista, tai policija užmu
šė. o kiti trys išvežti užjurin 
ir iau nuo Kalėdų neturiu 
kokios žinios — gal jau ir 
tie nebegyvi...” x

j Mikšėnienė sako. kad jos 
sunu Stasį policija nušovusi 
be iokio reikalo. Kas buvo 
rašyta apie ta Įvyki angliš
kuose laikraščiuose, tai esą 
netiesa. Policijos neteisin-

gai paimformuoti, angliški 
laikraščiai rašė. kad Stasys 
Mikšėnas buvęs nušautas sa
vo kambaiy, kur poiiciįa.ia-•* 
dusi 6 šautuvus ir kelias dė
žes amunicijos. Vieną šautu 
vą jis turėięs rankose ir jau 
taikęsis i policiją šauti. Tas 
šautuvas iškritęs iš jo rankų 
tik tada, kai policmanas ji 
šovęs.

Tai yra melas, sako Mik 
šėnienė. ‘“Mano sūnų nušovė ' 
kičiny ir jis jokio šautuvo 
rankose neturėjo. Du polic- 
manai turėjo ji už rankų ir 
tempė iš kičino laukan. Tuo 
tarpu užlipo trepais trečias 
policmanas ir. nieko nelauk- i 
damas šovė mano sunui i 
nugarą. Kulipka išėjo per 
krutinę ir Įlindo i kičino sie
ną. Paskui policija tą kulip- 
ką iš sienos išlupo, bet skylė 
tebėra. Peršautą mano sur.j 
numetė nuo trečio fiioro tre- J 
pais žemyn...”

Čia nelaiminga motina 
vėl apsipylė ašaromis.

Paklausta, ar iš tikrųjų 
nušautasai ios sūnūs neturė
jo jokio ginklo. Mikšėnienė 
atsakė:

“Ne. neturėjo... O ką poli
cija sako radusi šešis šautu
vus pas ii. tai buvo ne jo šau
tuvai ir ne pas ji juos rado.
Tai buvo jo brolio šautuvai.
Brolis priklauso prie kokio 
ten sportininkų kliubo. kr.“ 
jie susirenka šaudyt i cielių.
Aš sakiau policijai, kad ne
imtų tų šautuvų, ba jie ne 
Stasio, ale vistiek paėmė vi
sus ir išvežė... Pasakykit, ką 
aš dabar turiu daryt ir kur 
teisybės iieškot... Nežinau 
nei kur eiti, nei ką...”

Mikšėnienė sako. kad yra 
ir liudininkų, kurie matė, 
kaip policmanas šovė jos sū
nų iš užpakalio, kuomet du 
kiti policmanai laikė ji už 
rankų.

Jeigu ištikrujų taip vra. 
kaip motina sako, tai lietu
vių organizacijos turėtų jai
pagelbėti. Geriausia pritik- Plymouth teismo rūmuose 
tų tuo pasirūpinti karo. veto- pereitą penktadieni užsibai- 
ranams. Dariaus legiionie- gė broektoniečio lietuvio 
riams. Gal reikėtų iškelti by- Stasio Kavaliausko byla. Jis 
lą ir pareikalauti atlyginimo buvo rastas kaltu antro laip- 
motinai už sunaus gyvybę. | snjo žmogžudystėje, kas 

Motina sako teisybę, kad reiškia kalėjimą 
kai ji savo vaikus augino, galvos.
kai ji vargo, kai jie neturėjo te Kavaliauskas nuteistas dėl j 
duonos, valdžia jų nemato, užmušimo tūlos Mrs. Carrie 
Net pašalpos miestas neno- Higgins, 58 metų senutės.1

Jis yra da jaunas vyras.

KODĖL
dabar nėra pakankamai

telefonu

Telefono veikla dabar Įsigilinus Į karą ir gilinasi 
vis daugiau.

Kuo toliau Amerikos spėkos žygiuoja, tuo dau- 
į,:au reikia jungtuvų, laidų ir telefonų. O žmo
nės namie taipgi norėtų gauti daugiau.

Nuo 1940 metų, kai prasidėjo Krašto Apsaugos 
programa, mes aprupinam Armijos. Laivyno, 
karo gamybos ir kitų reikalus. Iš viso, Bell Sis
tema padidino telefonų skaičių daugiau kaip 
4% miliono.

Bet mes darom kas tik galima kad patarnaut: 
kaip galima didesniam žmonių skaičiui sekan
čiais budais—

Perdirbant ir vartojant kiekvieną įrengi
mą, kuris tik duos gerą patarnavimą.

Greitai išimant įrengimą iš tokių vietų kur 
vartojimas būna sustabdytas.

įvedant šeimynoms daugiau ir daugiau 
vadinamų “party lines.’’

Operuojant centro ofisus virš normalaus 
pajėgumo.

Tiekiant ekstra-geros priežiūros įrengi
mui, kurio negalima pakeisti.

Jei tamsta esi vienas tų, kuriems tenka laukti, 
tai žinoki, ked mes negalim išpildyt tamstos už
sakymo iki negausim reikalingų priemonių.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

Lietuvis pasmerktas visam
CSIIZ^IUI

“Keleivio” stotys Cam-
l*aa»s *4 a a\i io Bartenderis ir Veiterka.

įėjo duoti. Dabar gi užau
gintą ir sveika sūnų paėmė,.

Cambridgefaus 
gali gauti nusipirkti “Kelei
vio” atskirais numeriais šio
se vietose:

Pas L. Silkinį, 797 Main 
Street, ir

., . Pas J. Vinciuna, 233 Port-įki gvvos i „i _ land st.

. . } Bartenderis ir veiterka reikaiingrj 
lietuviai ieafe, 477 Tremont st.. Boston. Kreip

tis tarp 3 ir 4 valandos popiet.

ĮjjjklžmĮgL
sunaikino sveikatą, paleido Gaigalų duktė ištekėjo, 
su pakrikusiais nervais, o 
policija nuėjo i jo namus ir 
nušovė ji. Juk tai klaiki be
teise !

Demokrato Kelly vardas 
išbrauktas iš baloto.

Pereitą nedėldienj Cam- 
bridge’uje Įvyko Genovaitės1 
Gaigalaitės ir Felikso Želo-! 
nio sutuoktuvės. Jaunavedis 
yra Amerikos armijos kor- 
porolas. Jaunosios tėvai 
Gaigalai yra biznieriai, ope

post 7. *9A damt y aa 
TIME 7.30 OOtIBlE 7.20

Ūse the CL via Maverick Station

INSURANCE.
Apsidrausk dabar. Rytoj gali 

būt pervėlu. Susirgus ar susižei-j 
dus mokama S25.00 per savaitę- 
ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik’ 
$12 per metus.

Gali prigulėti be lyties skirtu
mo. nuo 16 iki 69 metų amžiaus- 
Platesniu informacijų klauskite į 
pas— (11—24) Į

Bronis Kontrim.
598 E. Broadway,

So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU 3711

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

SpMtolyb«: Aldą Vidarte Ll«ą 
Awą Nosim ir GorkUa. 

včliausios konstrakeijMVartoja
K-RAY Aparatą 

Pritaiko
VALANDOS: noo 2-4 

*34. BR0ADWAT, 
SO. BOSTON, MASS.

—»

7-*

Buvęs šios valstijos leite- iuoja Park Lunch valgyklą.
nantas-gubematorius Fran
cis Kelly turi bėdos. Valsti- 
jinė Ballot Law komisija 
vienbalsiai nutarė, kad Kel
ly kandidatūra butų išmes
ta iš kandidatų sąrašo.

Kelly pripažintas nekvali
fikuotu kandidatu, nes su
rinkti jo peticijai žmonių 
parašai esą klastuoti.

Kelly žada kreiptis i vals
tijos vyriausi teismą ir ten 
.iieškoti “teisybės.” Jis “ru
pija” i prokurorus.

ir vienturtei savo dukrelei 
iškėlė šaunias vestuves Jef- 
ferson Kliub< salėj. Buvo 
daugiau kaip 300 svečių.

Svečias.
“YVakefield Daily Item”, 

redaktorius Campbell ap
skundė kun. Congdoną už 
apšmeižimą.

m
TeL TKObridge 6330

Dr. John Repšiui
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniaia; 
nno 10\iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central «k» 

CAMBRIDGE. MASS.

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

ir noc 7 iki L
506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

SpeeteHraoja Vyriikg mana aa- 
aflpnėjime. Gyvenimo

motery. Moter? ir Vyri H| 
Kraujo ir Odoa Ligas.

Valandos: ano 10 iU 12 _ 
nno 2 iki 4, nno 7 iki 8 vakaro

180 HUNTINGTON AVM.
BOSTON, MASS.

TeL Commonvealth 4570.

TaL 8OU 2808

DAKTARAI

J. L. Paiakarnis
OPTOMETRISTAS

-v/hg. 
/j> /J MFdLL. w 

SQU£AV'

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvai Remti Draugija 

18 BIRŽELIO, YVESTBORO, MASS.
Prie Lake Chauncy

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

Kelrodis: Važiuojant iš Bostono, reikia imti bu
są nuo Park skvero, išlipti prie Lyman st. ir eiti 
tuo streetu i dešinę iki pikniko.

Iš YVorcesteno važiuojant taipgi reikia 
prie to paties ‘’t'ceto. ir eiti j kairę

* •

Boston Edison Company sako
...įpilk aliejaus kur tik jo kada rei
kia. Paaliejuoti elektriški prietaisai 
ilgiau laikysis. Šiandien jie neįper
kami.

Boston Edison Company

REIKIA DARBININKŲ INDUS 
VLAUTI RESTORANE

Darbas nuo 5 vai. vakaro iki 1 naktį arba nuo 7 va
kare iki 2 įaktf. Mokestis: $22 Į sąvaitę ir valgis. 
Atsišauki: uoj į:

BLINSTRUB’S VILAGE & GRILL 
300 Broiduray, South Boston, Mass.

Tel; SOUth Boston 9706—4535

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagami: a gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai pa ū mauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET

West Rozbary, Man*.
TeL P*rkw*y 1233-W

DR. G. L. KILLORI
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI 
(Innured 
Moverai

Perk raustom 
čia pat ir į to- 
imaa »ieta»

nnef^nra, kaina 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MAS*. 
TaL SOUth Coetca 4513

Ofiso
Noo 1 ryto ild 7

Nne 8 ryto iki U dtom 
447 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

• TaL 28624 ” ' r " ’ T OyT' Slltt

• Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 11 
ano 2 iki 8, 
nuo 7 iki 1.

Saredora * iki 11 
Ir

AKIU DAKTARAS 
(Maino defektuotas akla ir 
ma laika sugretinu iries*. Utį 
nominooja ir priskiria

114 Summn
LAWRKNCK MASS.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININK! 
LIETUVIŲ GRABORIUS IX 

BALSAMLOTOJAS 
Turi Notaro Teima.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUtk Boston 25M 
Sunaua gyvenamoji vieta:

*38 Dorefcaator Are.
TeL COLnmkia S*S7

I I




