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Ar Pasieks Sparnuotos 
Nacių Bombos Amerką?

Invazijas Vaizdas

ANGLIJON JOS SKREN
DA DIENĄ IR NAKTĮ.

Bombos turi orlaivio pavida
lą ir skrenda 600 mylių 

per valandą.

kad jų ‘‘naujas ginklas” 
greitai pasieksiąs New Yor- 
ką, Bostoną, Philadelphia, 
Baltimorę. Washingtoną ir 
sunaikinsiąs kitus Amerikos 
didmiesčius.

Žinoma, visa tai yra blo- 
fas. Tai yra nacių propagan
da savo žmonėms “nuramin
ti.” Hitleris tikrino, kad jo
kia bomba per šį karą nenu
kris ant vokiečių žemės. Da
bar gi jau ištisi miestai yra 
sugriauti ir pagaliau alijan
tų armija išlipo Šiaurėsi 
Francuzijoj. Vokiečiai nusi
gandę. Taigi. kad juos nura-' 
minti, Hitlerio propagandi
ninkai skelbia, jog Anglija

Pagaliau pasirodė “slap
tas ginklas,” kuriuo vokie
čiai tikėjosi atremti alijantų 
invaziją.

Tas ginklas, tai sparnuo
tos bombos, padarytos orlai
vio pavidalu ir varomos tam 
tikro mechanizmo pagalba.
Rašant mums šiuos žodžius, 
vokiečiai šaudo tomis bom
bomis į Angliją jau penktą 
dieną ir naktį be pertraukos.

Iš pradžios buvo manoma, ir Amerika gali būt da 
kad tai radijo bangomis į naikintos.” 
kontroliuojami vokiečių or
laiviai, kurie skrenda be 
žmogaus ir gali bombarduo
ti miestus tokiu pat tikslu
mu. kaip žmogaus rankomis 
valdomi bombanešiai.

Bet dabar jau aiškiai nu
statyta, kad tai nėra orlai
viai ir ne radijo bangomis 
operuojami. Tai yra cigaro 
pavidalo bombos., arba oro 
torpedos* prie kurių pritai-

su-

Amerikai nėra ko bijotis. 
Jos nepasieks joks nacių 
ginklas. O jeigu ir galėtų 
kokia rakieta viršum Atlan
to atlėkti, tai vargiai ji 
taikytų į kurį nors mie 
Su tom rakietom yra ta 
da, kad negalima kon

ir kartu veža vežimais sužeis-Amerikiečiai Francuzijoj varo nelaisvėn paimtus vokiečiu' tuosius. Nuotrauka prisiųsta oro bangomis.

Francuzijoj Dabar Kaujasi 
Nilionas Kareivių

AMERIKIEČIAI ATKIRTO 
30,000 VOKIEČIŲ.

Uždaryti sląstuose naciai 
turės pasiduoti arba žūti.

nekristu žemėn. Propeleru iŠ 
priešakio jie neturi. Nudažy
ti juodai. Ir jie nepažymėti 
jokiais numeriais nei raidė
mis.

Kokia jėga juos varo, kol 
l as da nevisai aišku. Angli
jos oro ministerija buvo pra
nešusi. kad jie esą aprūpinti 
gazolino motorais. Bet vė
lesni pranešimai verčia ma
nyti, kad tos bombos gali 
veikt rakietos principu, kaio 
fajerverkai. nes nakties lai
bu jurininkai yra pastebėję, 
kad lekiant btombai oru, pa- 
skun ją matosi ugnis.

Tu bombų vokiečiai turi 
visokio didžio. Mažesnės 
lekia po 300-400 myliu per 
valandą, o didesnės sauja 
po 600 mylių, taip kad grei- 
čiausis orlaivis negali jų pa
sivyti.

Vokiečių spauda triubija, 
kad tos bombos sukėlusios 
Anglijoi didžiausią paniką. 
Ir naciai gąsdina Ameriką,

jos netoli. Jos

nuotos vokiečių bombos ne
pataiko į tikslą. Jos nukrin
ta visur. Taigi, kaip karo 
ginklas, jos turi mažą vertę. 
Tai yra daugiau propagan
da. negu ginklas.

; Amerikonai Paėmė 
Vokiečių Maistą.

A
Haupt Turės Kalėti Laimėtas Didžiausis 

Kol Gyvas. Oro Mušis.
1 )

i Naciai tarėjo Italijoj prisi- Pirma jis buvo nuteistas 
mirti.
■ — ■ A

Amerikonai sunaikino 300 
japonų orlaivių.
. į ■ -rf71'-—

tys, kuris 1942 metais buvo Saipano sala, įvyko didžiau- 
nuteistas mirti, antroj byloj sis oro mušis, kuris pasibai-

FRANCUZAI ŠALTI SA
VO IŠLAISVINIMUI.

“New York Times” kores
pondentas Baldwin praneša 
iš Londono, kad Francuzi
jos gyventojai nelabai prie
lankus aliiantams, kurie ne
ša jiems išlaisvinimą iš po 
nacių okupacijos. Bet tai esą 
suprantama, nes einant at
kaklioms alijantų kovoms su 
račiais, Francuzijos gyven
tojams pasidaro labai daug 
nuostolių, sunaikinami jų 
namai ir žūsta nemaža gy
vybių.

SUNAIKINO 13 VOKIE
ČIŲ LAIVŲ.

Kaip Buvo Sušaudy
tas Austin Cox.

Šiurpios ceremonijos Salt 
Lake City kalėjime.

Anksti šio panedėlio rytą 
Salt Lake City kalėjime bu
vo sušaudytas Austin Cox, 
38 metų amžiaus barzdotas 
mormonas, kuris pareitais 
metais nušovė 5 vyrus, jų 
tarpe ir teisėją Truemaną, 
kuris davė jo pačiai divorsą. 
Utah valstijoj pasmerktus 
mirti nusikaltėlius šaudo, 
todėl ir Cox buvo sušaudy
tas. Jis buvo pririštas prie 
kėdės, išneštas kalėjimo kie
man ir pasodintas prie muro 
sienos. Kalėjimo daktaras 
su stetoskopu surado jo šir
dies vietą ir prisegė ton vie 
ton raudoną ir baltą žengia 
Penki vyrai su karabinais 
buvo pastatyti kalėjimo 
tarpdury ir užleisti permato
ma uždanga. Per tą uždan
gą jie šovė visi kartu ir Cox 
susmuko kėdėj.

PRIPAŽINS BOLIVIJOS 
SMURTININKUS.

Pereitą penktadienį ali 
iantų orlaiviai sudavė skau-|kad 
dų smūgį vokiečių laivynui 
Boulogne uoste. Trylika vo
kiečių laivu buvo nuskan
dinta ir keliolika smarkiai 
sužalota,

šį penktadienį Washing- 
tonas ketino pripažinti Boli
vijos prezidento Villaroelio 
valdžią, kuri apie 6 mėnesiai 
atgal smurtu nuvertė prezi
dentą Penarandą ir įsibrio- 
vė jo vieton. Washingtonas 
iki šiol nenorėjo smurtinin
kų pripažinti, nes išrodė, 

juos remia Vokietijos 
naciai. Bet kadangi juos pri
pažino jau 18. Pietų Ameri
kos respublikų, tai Wash- 
ingtonas irgi nutarė pripa- 

* žinti.

Associated Press agentū
ros korespondentas praneša 
iš Italijos, kad Penktoji A- 
merikos Armija tenai paė
musi Orbatello miestą ir pu
siasalį tuo pačiu vardu. Or
batello buvo didžiausio vo
kiečių atsparumo punktas, ir I už tai. kad jis priėmė i savo

išsisuko nuo mirties baus- gė didžiausia japonams ne
mes; bet nauja bausmė irgi laime. Amerikiečiai pasiiy- 
sunki: jis turi užmokėt $10.- žo tą salą užimti, kad iš jos 
000 pabaudos ir turės sėdėti galėtų bombarduoti Japoni- 
visą amžių kalėjime. Vis tai ią. Japonai gi nusistatė, žut- 
— . _ 2. - - - būt. amenkonų čia neįleisti.

dabar paaiškėjo, kodėl čia pastogę ir slėpė savo sūnų Jie puolė musų laivus dide- 
naciai taip atkakliai gynėsi: Herbertą, kuris kariu su lėmis oro jėgomis. Bet Ame- 

septyniais kitais šnipais bu- rikos laivai buvo atsivežę su 
vo išlipęs iš nacių submari- savim daug kovos lėktuvų, 
nos į Amerikos krantą sprog- kurie tuojau pakilo oran ir 
dinti čia fabrikus ir tiltus, stojo su priešu kovon. Kova 
Visi jie buvo suimti ir nužu-j tesėsi kelias valandas ir pa

—pasirodė, kad jie turėjo 
čia didžiausius maisto san
dėlius. Orbatello pusiasalis 
esąs labai kalnuotas, ir tuose 
kalnuose naciai turėję di
džiausius magazinus prisi
krovę miltų, kumpių, laši
nių. sausainių, cukraus ir 
kitokių gėrybių. Visa tai bu
vo laikoma Hitlerio armijai. 
Dabar tas maistas alijantų 
rankose.

BOLŠEVIKAI SKERDŽIA 
SUOMIJOS DARBI

NINKUS.
Rusai vokiečių dabar ne

atakuoja. Jie pradėjo skers
ti Suomijos darbininkus, ku* 
rie nieko bloga jiems neda
rė. Maskva giriasi, kad vie
noj vietoj raudonoji armija 
“po trijų dienų mūšio sunai
kino 3,000 priešų.’’ Tais 
“priešais” Maskva vadina 
Suomijos darbininkus, ku
rie nenori įsileisti laisvon 
savo tėvynėn bolševikų dik
tatūros.

Bet kodėl bolševikai ne
atakuoja vokiečių, kuomet 
alijantai dabar pradėjo in
vaziją? Nejautri Stalinas vėl 
susiuostė su Hitleriu?

NUSKANDINO S JAPONU 
LAIVUS.

Ties olandu Gvinėja pe
reitą subatą Amerikos orlai
viai nuskandino 5 japonu 
prekybos laivus. Dieną prieš 
tai apie 50 Amerikos orlai
vių užklupo japonu aerodro
mą ties Sorongu ir sunaiki
no ant žemės 50 priešo lėk
tuvų.

dyti.

REIKALAUJA TIRTI 
FABRIKANTUS.

Į Senato išlaidų komisijos 
posėdį Washingtone buvo 
pakviestas CIO unijų Politi
nės Akcijos Komiteto vadas 
Kilimam Senatoriai norėjo 
sužinoti, kaip ir kam yra lei 
džiami unijų pinigai, 
veikia įstatymas, kuris drau
džia aukoti pinigus tos ar 
kitos partijos rinkimų kam
panijai.

Hillmanas davė reikiamų 
parodymų, bet kartu jis pa
prašė. kad šita senato komi
sija ištirtų ir fabrikantų aso
ciaciją, kuri visomis išgalė
mis remia atžagarei viškus 
republikonus. Ar senato ko
misija tą darys, tai klausi
mas.

Prie CIO unijų komiteto 
kibti negalima, nes šis pats 
veda kampaniją už Roose- 
velta, bet pinigų demokratų 
partijai neskiria.

■sibaigė didžiausia katastro
fa užpuolikams. Apie 300 
japonų orlaivių buvo numuš
ta jūron ir žlugo; likusieji 
pabėgo. Iš musų pusės tik 
vienas laivas buvo sužalo
tas. Visa tai įvyko pereitą 
nedėldieni. Po to mūsiškiai 
užėmė japonų skraidyklą 
toj saloj ir perėjo skersai vi
sa sala, nuo vieno kranto iki 

Mat. kito. Japonai tuo budu liko 
perskelti pusiau.

Pereitą sąvaitę mūsiškiai 
orlaiviai jau bombardavo 
Japoniją.

ŠAUDANT VOKIEČIUS 
NUŠAUTA 400 KARVIŲ.

CALIFORNIJOJ DREBĖ
JO ŽEMĖ.

Los Angeles apylinkėj, 
Califomijoj, pereitą nedėl
dienį du kartu drebėjo že
mė. Pirmas smūgis sukrėtė 
namus apie 5 valandą vaka
re. o antras tuoj po 8. Dide
liu nuostolių drebėjimas ne
padarė, tik kai-kuriose krau
tuvėse prekės nukrito nuo 
lentynų ir sutruko langų 
stiklai.

PACIJENTAS PASMAU
GĖ KITĄ LIGONĮ.Prie La Deliverande mies 

telio Normandijoj ėjo smar- Westboroj. netoli nuo Bo 
kųs mūšiai su vokiečiais. Ei- stono, valdžios ligoninėj 
nant mūšiams nušauta 400 vienas nepilno proto paci- 
karvių. Jos greitai buvo su-, jentas šį panedėlį užnėrė ki- 
rinktos ir atiduotos į krautu- tam ligoniui virvę ant kaklo 
ves. La Deliverande mieste- ir pasmaugė jį. Pasmaugta- 
lio gyventojams dabar ne-į sis vadinosi John I. Adams, 
reikia valgy? arklienos 66 metu amžiaus.

Francuzijoj šiuo laiku liep
snoja didžiausi šio karo mū
šiai. Anglijos premjeras 
Churchill sako, kad iš abie
jų pusių tenai kaujasi 1.000,- 
000 vyrų. Vokiečiai prieši
nasi neapsakomu atkaklu
mu. Jie sutraukė iš Rusijos 
fronto geriausias savo jėgas 
ir geriausius ginklus. Bet 
ko! r as alijantai eina pir
myn. Svarbiausis mūsiškių 
tikslas yra visų pirma paimti 
Šerburgo uostą, kur gali įei
ti didieji laivai.

Vėliausios žinios sako. 
kad amerikiečiai jau atkirto 
Šerburgą ir uždarė tenai 30,- 
000 vokiečių. Atkirstiems 
naciams dabar liko tik vie
nas iš dviejų: arba pasiduo
ti nelaisvėn, arba žūti.

Kol kas atkirsti vokiečiai 
ginasi. Viena jų divizija mė» 
gino prasilaužti pro ameri
kiečių sieną ir pabėgti, ta
čiau sukapota mūsiškių ug-

taip pat paleido darban sun
kiuosius savo pabūklus ir 
Šerburgo uostas dabar yra 
smarkiai bombarduojamas. 
Einant “Keleiviui” spaudon 
amerikiečiai buvo jau tik už 
8 mylių nuo miesto. Kai 
skaitytojai skaitvs šiuos žo
džius, šerburgas gal jau bus 
mūsiškių rankose.

Šerburgą paėmę, alijantai 
žygiuosią į Paryžių, nes ta
da jie galės gauti daugiau 
karo medžiagos ir sustipri
nimų.

Šioje valandoje, kuomet 
vokiečiai turi sutraukę prieš 
r.lijantus geriausias savo jė
gas, rusams butų gera proga 
pulti Vokietiją iš rytų. Bet 
rusai, lyg tyčia, sustabdė vi
sus savo veiksmus vokiečių 
fionte. Jie nuėjo atakuoti 
saujalę finų. Ir sarmatos ne
turi.

Išrodo, kad alijantai vie 
ni patys turės sumušti Vo
kietiją. Ir jie sumuš ją be 
bolševikų pagalbos! ,

MONTGOMERY WĄRP
KOMPANIJA BYLINĖ-

a krūvas savo . 
bar vokiečiai pradėjo šaudyt 
iš didžiųjų savo kanuolių, 
kurios vežiojamos geležin
kelių bėgiais. Amerikiečiai

JASL

Siūlo Įsteigti “Liuo-
są Senatorių”

Kongresmanas Canfield 
iš New Jersey įnešė-Kongre- 
san biiių, kuriuo siūloma 
įsteigti “liuoso senatoriaus 
tarnybą” buvusiems Ameri
kos prezidentams. Einant 
tuo bilium, kiekvienas Ame
rikos prezidentas, užbaigęs 
savo tarnybą, butų “liuosas 
senatorius.” Jis neturėtų Se
nate balso, bet gautų sena
toriaus algą ir naudotųsi ki
tomis senatorių privilegijo
mis. Ar tas bilius praeis, 
sunku pasakyti.

TIRS APDRAUDOS KOM
PANIJAS?

New Yorko legisliaturos 
narys Fred Moritt kreipėsi į 
gubernatorių Dewey, kad 
šis paskirtų specialę komisi
ją apdraudos kompanijoms 
ištirti. Moritt sako, kad tos 
kompanijos išnaudoja žmo
nes, suspenduodamos jų ap
draudos- certifikatus ir ne- 
grąžindamos įmokėtų pini
gu ________
ŽAIBAS IŠSPROGDĖ GA

ZOLINO MAGAZINĄ.

Linden, N. J.—Žaibas čia 
kirto į didelį gazolino maga
ziną, perplėšė jį ir uždegė 
gazoliną, kuris sprogo su pa
sibaisėtina jėga. Apskaito
ma. kad sunaikinta apie 
4,000,000 galionų gazolino.

STINGA~GERESNĖS
MĖSOS.

Iš Chicagos skerdyklų 
pranešama, kad geresnės 
jautienos, veršienos ir avie
nos dabar labai stinga ir tas 
bukumas busiąs jaučiamas 
dar ilgai

Whshrngtorro fede~aHar 
teisme Montgomery War' 
kompanija iškėlė bylą prie?' 
Karo Darbų Tarybą. Kom 
panijos tūzas Avery nori, 
kad teismas nuspręstų, jog 
Karo Darbų Taryba neturi 
teisės versti samdytoją eit į 
kolektyves derybas su dar
bininkais.

Ši kompanija užsispyrė 
sulaužyt savo darbininkų 

j uniją. Ar jai pavyks, pama
tysime.

NACIAI IŠVEŽĖ BELGI
JOS KARALIŲ LEO

POLDĄ.

Nacių kontroliuo j a m a 
Belgijos radijo stotis 
pranešė, kad šiomis dieno
mis buvo išvežtas belgų ka
ralius Leopoldas. Iki šiol jis 
buvo laikomas Laeken pily
je. Spėjama, kad Leopoldas 
buvo išvežtas į “saugesnę 
vietą” Vokietijoje.

NACIAI NUŽUDĖ DUJO
MIS 7,000 ŽYDŲ.

Londone gauta žinių, kad 
Čekoslovakijoj naciai pa
ėmė iš koncentracijos sto
vyklos 7,000 žydų, suvarė 
juos į tam tikrą patalpą ir 
visus nužudė nuodingomis 
dujomis.

COLORADOJ SUDUŽO 
DU TRAUKINIAI.

Šį panedėlį Colorados val
stijoj greitasis keleivių trau
kinys susikūlė su prekių 
traukiniu; šito pasekmėj 1 
asmuo buvo užmuštas ir 
apie 30 žmonių sužeista.

NUŠOVĖ KVISLINGO 
PAGELBININKĄ. ’

Britų radijas praneša, kad 
Norvegijos sostinėj 
buvo nušautai o-o n^sa1^- 
jėgų vadas ir Kvislingo de 
šinėji ranka, šnvįkas oar‘ 
slėpė. , » 7
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Besiartinant Prie Francuzijos

ROŽANČIAI GALI PR* 
ŽUDYT LIETUVOS 

LAISVĘ.

Maldų. Mišių, 
čius Maldos 
Centrui...”

Rožančių skai- 
Apaštalavimo

Taip rašo š. m. 24-me nu
mery kunigų “Amerika.” Iš 
jos žodžių matome, kad ši-

Amerikos spaudoje pasi
rodė žinių. ' kad Raudonas 
Kryžius išsiuntęs Sovietų

’ Lietuvos laisvei. Smetona 
s kelbdavo, kad Lietuvos 
morėms negalima duoti 

laisves ir demokratijos, nes 
Pasiklausykit, koki biznį jie tokiai santvarkai da “ne- 

kunigai pradėjo dary .i iš pribrendę.’'
Lietuvos nelaimės: Dabar gi kunigai nori iro

“Reikia stačiai džiaut s dyt pasauliui, kad lietuviai 
musų žmonių giliu supratimu dar tiki rožančiaus “galy- 
organizuotos maldos už Lietu- bei.”
vos laisvę. Kasdien iš dievotų Jeigu sprendžiant mažu- 
lietuvių krūtinių veržiasi karš- jų tautų klausimą po karo 
tos maldos už brangiąją Tėvy- bus nurodyta, kad lietuviai 
nę. Jau visi lietuvių mokyklų ištikrujų yra tokie tamsus, 
vaikučiai prisidjo prie Maldos tai kokie galės būt šansai 
Vajaus už Lietuvą. Visos baž- Lietuvai atgauti nepriklau- 
nyčios, draugijos yra prašo- somybę?
mos kuo greičiausiai prisiųsti ----------------

‘RUSAI GERS MUSU
KRAUJĄ.”

tam bizniui akstint yra ikur- Rusijai labai daug kraujo 
ta net ir tam tikra agentūra, plazmos.
“Maldos Apaštalavimo Cen- Krauio plazmos vardu 
tras,” kuris ragina tamsius vra vadinamas sudžiovintas 
žmones ne tiktai rožančius kraujas, kuri mes aukojam 
kalbėti, bet ir mišias “užsa- per Raudonąjį Kryžių su
kinėti.” O ką reiškia mišias žeistiems kareiviams. Daug 
“užsakyti?” Tai reiškia už- savo kraujo aukoja ir lietu- 
pirkti jas. Tai reiškia biznį’, viai. Bet niekas nežinojo, 

South Bostone žmonės kad tas kraujas butų siun- 
kalba, kad ir p. S. Mockus, čiamas Rusijon. Dabar lie- 
SLA iždo globėjas, užpirkes tuviai galėtų pasakyti: “Ru
porą mišių. sręrs musų kraują.”

Ir šita komedija dabar Tštikrujų keista. Rusija 
vaidinama po visa sali. Ku- turi daugiau žmonių, neeu 
nigų leidžiama “Ar rika” Amerika, taigi, rodos, jie 
džiaugiasi, kad South Bosto patys galėtų duoti pakanka-
no parapijo'—

“Maldos ApaŠTalavimo 
rius rimtai prižadėjo iškla 
ti 845 šv. Mišias; šakoti 835

s\-

mai kraujo saviškei armi
jai. Rodos, jie galėtų da ir 
Ameiikai paaukoti savo 
krau jo. O dabar vra kaip tik

šv, atbulai.KMnunijas; atkalbėti 776, JlKlkd ,žt
Rožančius ir l<0 pilnu rozau-, , x,r,
čiu- apeiti stacijas 1 000 kar- JOg bolševizmas tiekčių, apeiti stacijas l.ooo kar- H ,sugadino rusų kraują, kad 

.. . ir jie patys jo nebenori. Jie
.... .AS1?1.C nori sveiko kraujo iš Ame-

mazoj parapijoj (r~ie 40 aei‘ir;vn{.
mų) įsisteigė Vyru r Maldos ___________
Ap. skyriai ir štai Kiek sudėta
maldų už Lietuvą * Išklausyti LAS YRA DIDESNIS LIE* 
Mišių 110; užprašė vieneriasį TU VOS PRIEŠAS? 
Mišias; parapija atlaikys 2 su- . .
(lėtines Mišias; Komunitų 88;, . komunistų, laik-
Rožančių 173; stacijų 8o. rastis aiškina, kokie biaurus 

“šv. Jurgio r>ar-, Chicago. T’1. Lietuvos priešai yra lenkai. 
—Grupė šios parapijos moterų *'irdi:
pasiryžo kas mėnesį už Lie: - 
va išklausyti po 7 Mišias, pri
imti 7 komunijas, sukalbėti , 
rožančiaus dalis, aukoti 7 kry-, 
žiaus kebus ir sukalbėti 7 lita
nijas.

“Apreiškimo par. Brooklyn.N- Y.—čia be kitų maldų susi

tų.
"Toronto. Ca.aara-

tvėrė du komunijos rateliai 
tpo septynius asmenis). Va
dinasi. kasdien iki šio Vajaus 
galo du asmens priims šv. Ko
muniją už Lietuvos laisvę. Dvi

“šitie lenkai svajoja apie 
Lenkiją nuo jurų iki jurų. Jie į 
lietuvius žiuri kreiva akimi. 
Šit'e lenkai pagrobė Ukrainos 
ir Baltarusijos vakarines teri
torijas. Jie sulaužė sutartį su 
Lietuva ir užgrobė Vilniaus 
kraštą. Jų valdžia siuntė Lie
tuvai ultimatumus ir statė ka
riuomenę pasienyje.”

Visa tai yra tiesa. Lenkai 
sulaužė sutarti su Lietuva ir

Maldos Apaštalavimo narės , pagrobė Vilnių, 
prižadėjo kasdien atkalbėti ro-1 Bet jeigu lenkai dėl to yra 
žančiaus dalį. biaurus Lietuvos priešai, tai

“I^retto I.igoninė, Chicago, J kaip tuomet pavadinti Rusi
ni.—šios ligoninės koplyčioj jos bolševikus, kurie sulau-
bus atnašautos 
Lietuvos laisve.”

3 Mišios už žė kelias sutartis su Lietuva
ir pagrobė visą Lietuvą?

Kurie tų priešų biauresni?Iš Brightono. Mass., šitas 
“maldos apaštalavimo cent
ras” esąs gavęs šitokį pasi
žadėjimą:

“Prižadam išklausyti 403 
šv. Mišias; priimti 390 šv. Ko
munijas; atkalbėti 403 Rožan
čius: apeiti stacijas 212 kartų; 
aplankyti šv. Sakramentą J>cmos gyventojų.
1533 ; 4808 Atsidūsėjimus; 74 žmonės, kurie nemoka į

POPIEŽIAUS “LAB
DARYBĖ.”

Vatikano propagandos 
: kolegija dabar giriasi, kad 
per vokiečių okupaciją po
piežius maitinęs trečdalį

Litanijas; Brevijoro atskaity- 
ma 57 kartu.” •

Kas Sąvaitę

Si nuotrauka buvo padaryta invazijos įkaršty ir parodo Ame rikos karo vadus- Per žiūroną 

žiuri į Francuzijos pakraštį musų gen. Eisenhou er, vyriau sis invazijos vadas. Iš dešinės 

prie jo stovi Amerikos generalinio štab< viršininkas gen. Marshall, o iš kairės—musų oro 

jėgų viršininkas gen. Amold-

Amerikoje už maisto slė
pimą godyšiai yra sunkiai 
baudžiami, kaip “food hoar- 
der’iai.”

ŠVEICARIJA GERAS 
PAVYZDIS.

Kruvino smurto sukaktis.

1940 metų birželio 15 die
ną bolševikų Rusijos armija 
okupavo Lietuvą. Tą dieną 
Maskva sulaužė savo “iškil
mingus pažadus.” kuriuos 
buvo davusi Lietuvai.

Maskva buvo atsisakiusi 
“visiems laikams” nuo bet 
kokių pretensijų į Lietuvos 
teritoiiją. jos nepriklauso
mybę ir vidaus tvarką. Atsi
sakė, bet...

Tie pažadai buvo sulau
žyti. Smurto priemonėmis 
bolševikai okupavo Lietuvą 
ir smurto priemonėmis ją 
valdė.

Net šiandien, kada pati 
Rusija yra apnikta naciškų 
agresorių, bolševikai neatsi
žada savo užmačių. Jie kėsi
nasi i lietuvio ir kitų silpnes
nių kaimynių teises bei lais
vę!

Kuo jie geresni už naciš
kus plėšikus?

Birželio penkioliktoji yra 
sukaktis bolševikų kruvino 
smurto. Lietuvis to neuž-

švekarai šsirinko naują savo Klausimas, ar daug kuopų mirs! 
konfedera- ijos prezidentą, mie- gavo mitinguose konversi- u . „
Stų ir kai x>nų seimelius. Ir jog planą apkalbėjo, ar su- Ve* naujas ginklas, 
visi tie rinkimai praėjo be jo- prato jo reikšmę ir davė sa- Hitleris bando nauja gin
klų konfliktų.“ vo delegatams instrukcijas? klą. Anglija jau daužoma

Taip, Šveicarija yra ge- 2inon}a. ^ad mažai. Delega- rakietinėmis kanuolėmis ar 
ras pavyzdis visai Europai. I?5* žinoma, pasirinks \ ien<į automatiniais lėktuvais. 
Šveicarijoj gyvena trys skir-lsbįsuos uz> Tai vokiečio “naujasis
tingos tautos__ franeuzai. arba Pries- arba susilaikys, ginklas,” apie kuri ilgai ir

- - - ’ ------- daug kalbėta. Berlynas įau
Seime, turbut, bus daro

New Yorko franeuzų laik
rašty “Pour b Victoire” tū
las Michel Pobėrs rašo:

“Jeigu jums kas pasakys, Tuo tarpu tautos, kurios gy- nia pastangų, pravesti kon 
vena atskiromis valstybė- versiją šturmu.kad Europos tautų federacija 

negalimas daiktas, tai atkirs- 
kit jam paklausimu: ‘O kodėl 
tokia federacija galima švei- 
carijjoj ?’

“Jeigu išgirsit aiškinant, 
kad Europa yra pavargusi, 
Suirusi ir nugali jmSičkti tik- 
ros demokratijos, jus ir vėl at
remkit : ‘O kaip su Šveicarija ?’

“Jeigu kas sakys, kad Euro
pos tautų kova niekad nepasi
baigs, nes ją gimdo tautine 
neapykanta, tai jus dar sykį 
paklauskit: ‘0 kaip su Šveica
rija ?’

“Nes ne visiems yra žinoma, 
kad ir šio karo metu šveicari-

to
giriasi, kad dabar bus atsi
mokėta Anglijai, už “barba-

________ ___ _ Kai kas gai iVokietijos miestų
mis. amžinai tarp savęs* ka- pašoks ir sušuks: “Jeigu sei- naikinimą. . .
liauja arba ruošiasi karams, mas konversijos nepriima, Atsimenate, vokiečiai ke

tai su liepos pirma diena daise naudojo megnetines 
SLA jau nėra!” Seimuose minas. Anglai rado priemo

vokiečiai ir italai — ir nie
kad tarp savęs nesipeša.

AR IŠTIKRO LIETUVOJE 
NĖRA KVISLINGŲ? visados būna daug advoka- nuo .Hi atsiginti. Taip bus 

tų, o vėlesniais laikais ir tei- j1' su dabar vartojamu gin- 
Juozas Tysliava “Vieny- sėjų pradeda atsirasti.. To- klir

bėj” rašo: dėl manyti, kad Susivieniji-Į Kas per vienas vokiečių
“Tik pusiau šutinti lietuvis- mui gręsia toks pavojus, bu- ■ naujasis ginklas, pilnų žinių ki bolševikai gali sakyti, kad įų absurdas. j da neturime, bet aišku tiek:Lietuvoje yra kvislingų. ! ----- Koki ginklą Hitleris be-
... . . T. Konversiją priėmus dar vartotų, Vokietijos tatai ne-

.p* suMnna., Ut- lekę ŠIuotoP išgelbės. Bus “kaput“ vokiš-
tuvoje ir. be to. gen. Plechavi
čiaus ištrėmimą, visas tas M&- galu pradėsime šluoti iš ka™ militarizmui ir hitle-

. . ... SLA senus nanus? Yra trvs nzmui.s k vos agentu pasakas i meKa , , , . ,,, -.‘ valvmo budai: (1) pasi- 
l>averčia. trauk, ir viskas; (2) jeigu

Na, o kaip su Paleckiu, norėsi pasilikti SLA nariu, . . .
joj ko puikiausia veikia demo-! Gedvilą. L. Gira ir kitais primokėk apie 30 dole- ir J ūsų laikinosios vvriausy- 
kratija. Visos partijos tenai kvislingais, kurie pabėgo už šimtą savo apdrau- bes galva. Aleksandras Ke-

Ns visi rusai tokie.
Buvęs “revoliucionierius”

turi pilną žodžio, spaudos ir su- Maskvon—ar jie nepaliko ^os’ 00 jeigu norėsi pasi- 
sirinkimų laisvę. Da nesenai odminiu Lietuvoje? likti SLA nariu ir neprimo-

-------------------------------------------- ---------------------------kėši, tai tavo apdrauda au-

Mintys] įir Pastabos Apie 
Susivienijimą

renskis, pučia Į bolševikų 
dūdas. Kaip bolševikai, taip 
ir jis stoja už “strategines

tomatiškai bus sumažinta sienas. ’ už Lietuvos ir kitų 
apie 30 dolerių ant šimto. Pabalčio valstybių pavergi -

Kad pirtis, tai pirtis!

Kadangi konversija, tebė
ra neaiški, kadangi laiko ne-

------------ bėra ją svarstyti, kadangi
SLA seimas įvyks šio mė- ti, tai jis pats save susispen- tas liečia tik apie pusę SLA 

nėšio pabaigoje. Sakoma, j duos ir tokiu budu išsibrauks narių, tai konversijos klau- 
kad jis padarysiąs organiza- iš SLA. Taigi konversija simas reikėtų leisti indivi-
cijai sunkią “operaciją.” .reiškia “apvalymą” SLA 1 ---- - ---- ’ ---•

Dešinieji tautininkai ma-į nuo serų narių, tik manda-
no. kad Susivienijimui butų gesniu budu. 
daug geriau, jeigu kaip nors,

mą.
Tą buvusi “revoliucionie

rių” gražiai išjuokė rusų so
cialistų žurnalas “Socialisti- 
českij Viestnik.” Jis sako, 
kad bolševikų ir jų apieku- 
no Kerenskio pasakos anie 
“strategines sienas” neišlai
ko vandens.

Tokias sienas Stalinas juk

nori Amerikos kišimosi į Eu
ropos reikalus; nenori kad 
butų apsaugota pasaulio tai
ka. Tegul Europa sau žinosi 
—Amerika gali būt izolia
cijoje...

Už sutartinę taiką, už izo
liaciją — kam, ar Hitleriui?

Mirė Chamberlainas, nuti
lo “apyseriai.” Bet išliko 
< hamberlaino skėtis. Jį ne
šioja Gilmoras ir Kurlis.

Tiek da supranta.
N’abašninko Baltrušaičio 

‘ iiteiaturkos” kopija, And
rulis, "Vilnyje” rašo:

“Sovietų armija pradėjo 
ofer.syvą Suomi ion, kuomet 
manyta darys kitur...”

Right! Ir jis da supranta, 
kad padaryta ne tas, kas ža
dėta daiyti. Sakyta ir rašy
ta. kad alijantams atidarius 
"antrą frontą,” raudonoji 
armija tuoj laužys Hitlerio 
frontą ties Balkanais, eis Į 
Berlyną.

Andrulis tačiau mano. 
kad Maskva gerai daranti. 
Suomija busianti išmušta iš 
karo, gal bus pasiekta ir 
Norvegija...

-Je, Suomija gal ir bus “iš
mušta iš karo,” bet kaip su 
Berlynu? Ar ji nereikia pa
siekti? Ar reikėtų manyti, 
kad bolševiku žadinys buvo 
tik sapne radinys?

Nenustebėkite, jei kurią 
nors dieną komunistai ims 

įtriubyti, kad Maskvai reikia 
“erdvės” ir Skandinavijoje.

“Sloginanti atmosfera.”
Tas pats “vyriausias re

daktorius” rašo:
“Vokietijoj padėtis yra 

Įtempta ir atmosfera labai
mu*; nidiin.

“Padėtis Įtempta,” “at
mosfera sloginanti...” Ne
jaugi naciški Fricai gavo lie
tuvišką “slogą”?

Žmogus, kuris nenori kry- 
žiavoti lietuvių kalbą, saky
tų taip: padėtis yra rusti; 
atmosfera yra slegianti, o ne 
sloginanti.

Tas pats lietuvių kalbos 
“kryžiokas’’ da sako. kad—

“...dideli mūšiai Francu- 
zijoj reikalaus ištraukimo 
nacių armijų iš sovietų fron
tų. o tuomet ten jie bus grei
čiau sumušti.”

Bus sumušti ten. kur jų 
jau nebus, iš kur jie bus iš
traukti—can you beat it?* I4 r • ••

Vertingi talkininkai.

dualiu narių referendumui
ypatingai tu narių kuriuos bet Sovietų Rusijos
konversna liečia. Ilgas, su- • J . - ••dėtinas ir keblus” konversi- -nei kl-?k neaPsaVę°J°- 

pašalinus senus narius. Vie- ] Pereitame seime aš stove- jos planas, kaip d r. Montvi- r:aci; ?-rnnį? b,uvo att?įun;- 
nas jų sako, kad iš SLA rei- jau už dr. Viniko pasiūlytą das sako, turėtu būti aiškiai S1 n-e^ Mask\ a; ji buvo
kia išvyti tarp 5.000 ir 7.000 neprive:stiną laisvanorę išdėstytas ir nuodugniai ap- Pa^,e.ku?1 !r Kaukazą.
COn,t nu.ntt Tada Susivieni-j konversiją. Aš ir šiandien kalbėtas ir suprastas specia- J.ei, tam— bolševikams 

tebematau, kad dr. Viniko ljai sušauktuose kuonu susi- ’fP1 kaf klta- . Po pnedanga 
i planas butų reikalą sutvar- rinkimuose.. s.rategimų sienų, ne non
kęs be ultimatumo. Adv. j ^robtl svetimus kraštus.

senų narių, 
jimui liktų jų pinigai.

iš Jugoslavijos gauta to
kių žinių:

Komunistu “maršalo” Tito 
partizanu būriuose randasi 
nemaža kroatų fašistų, ku
rie yra žinomi kaip “ustaši.”

Kroatų fašistams vadova
vo Hitlerio paskirtas kvis-
lingas Pavelič.

Į Tito vežimą jie sulipo 
t:k tada. kai paaiškėjo, kad 
naciu Vokietija pralaimės 
ši karą.

O sakyta ir rašvta. kad tas 
komunistu “maršalas” veda 
“mirtina kovą” prieš fašiz
mą. argi ne?

Je, taip sakyta ir rašyta, 
bet kitaip padaryta. Fašis- 
tuoiantieji “ustašininkai” 

į gražiausia sutapo su Stalino 
“saulės” garbintojais komu- 

| nistais!
Kodėl ne? Ir čia Stalinas 

parodė kelia. Iš junkeriškų 
belaisvių jis sudarė “laisvų
jų vokiečių komitetą.” Kas 
galima Maskvoj, galima ir 
Jugoslavijoj.

Jėzuitizme niekas nesuby- 
tins komunistų.

St. Strazdas.

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jūsų draugaus 
negalės užmiršti. Užrašyki
te jam “Keleivį.”

SLA specialė komisija pa
rašė ilgą raportą, kad SI.A 
seni nariai turi priimti “kon
versiją.” nes kitokios išei
ties nesą. Taip sakė ir dr. 
Vinikas du metai atgal, siū
lydamas konversijos planą, 
įstatų komisijos narys. dr.

9ks šalipjnkajs ta* i Gera nuomonė už ar prieš ver^’ silpnesnius.
,a .,lsk , opoziciją, ir dr. vjsada vra pageidaujama. Rusų socialistų laikraštis 

lsei* \imko planas seime nepra-. nariai “Keleivio” skai- griežtai pasisako už Pabal- 
ėio. Seimas tada įgaliojo tytoiai, kurie idomauia kon- cio ir kitų mažųjų tautų lai
tam tikrą komisiją. j kūną verslios klausimu, galėtu iš- svę.

scai Olis grįžta į seimą su;Laiškutis turėtų būti trum-
EaHluJ':ani?. — slUf>t laukan aiškus ir kalbėti i reika-
is bLA keliatą tūkstančių į~ 
senų narių. ______

dalykus gilintis, sakys, kad 
tai pavyzdingas labdarybės 
darbas.

Bet kas moka kritiškai į 
dalykus žiūrėti, tuojau pa
klaus: “0 iš kur gi popie- 

mišiu. ’/ius ėmė tiek maisto, kuo
met trečdalis Romos bada
vo? Juk jis nei aria nei sė
ja.”

Taip, popiežius nei aria 
nei sėja, bet giriasi maitinęs 
trečdalį Romos gyventojų, 
kuomet jiems gręsė badas. 
Bet ar tik ne dėl to ir gręsė 
jiems badas, kad tiek daug

“rovena”

Philadelphijos šv. And
riaus parapijoj esą užsakyta 
1920 mišių, 1340 komunijų, 
3483 rožančiai ir tt.

Cleveland e—130 
244 rožančiai, 1 
ir tt.

Panašus dalykai skelbia 
mi iš Roch esterio. Amster
damo ir iš Kitu kolonijų.

Vadinasi, iš Lietuvos ne
laimės kunigai pradėjo da
ryti biznį, išnaudoti religi 
Mius žmones.

Mes bijome?, kad tas jų' maisto buvo paslėpta popie- 
biznis gali labai pakenkti;žiaus skiepuose?

A. Montvidas rašo: “kon
versijos Įnešimas yra ilgas, 
sudėtinas ir keblus. Jis yra 
skaudus kiekvienam nariui. 
Delegatai juo nesidžiaugs. 
Nenoromis už jį balsuos...”

Tai negerai. Ale, kolega, 
kiekviena lazda turi du galu.

Bet kas gi yra ta konver- 
Nagi suspendavimas 

arba panaikinimas senų 
“polisų” bei liudijimų ir iš
davimas nauiu už aukštesnį

sija?

Amerikoie da randasi 
žmonių, kurie norėtų sulauk
ti ir sutartinės taikos ir visiš
ko Amerikos izoliavimo.

Kaip bus? Manau, kad 0 kaiP 30‘T’®!™; ” 
seimas negalės konversijos ,a nei kalbos. kad Tėvynę 
plano išspręsti. Seime bus feįkia gerinti. Reikėtų pa 
tokių delegatų, kurių kon-

Chariestowne (Bostone), 
ivvko masinis mitingas, kur 
kalbėjo teisėjas Gilmore ir

keisti ja į žurnalo forma, kengresmanas Curlev.
Jos raidynas ir turinys ture- Gilmore sakė. kad Churversijos klausimas visai ne 

liečia, kaip tad 
gatas cralės spręsti _____
rio asmenišką reikalą? Kai kėtų išimti is politikos ir pa- vizmas. Amerikai turį rū
kas pasakys, kad kuopa da svčsti tik organizacijos ir p^t. kad ateitų sutartinė tai-

tokis dele- tu buti glaudesnis. Ir labiau- chillui rupi tik britu imperi- 
ti kito na- sia ut.visk^ “Tėvynę” rei- o Stalinui tik rusų bolše-

mokesti. O jeigu narys nesu-J vė delegatui teisę spręsti Paternalizmo reikalams 
tiks didesnes duokles mokė-'pagal jo geriausį supratimą.! Dr. D. Pilka.

ka.
Curley pasakė, kad jis ne

v i



KELElVg. SO. BOSTON. No. 25. Birželio 21 d., 1944 m*

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
savomis akimis pamatysite. 

1 Tada žinosit, kad aš neme
luoju.

Chicaga jau ne ta, kokia 
ji buvo.

Rytinėse valstijose gy-j 
venantis lietuvis galvoja si- Chicagoj buvo didelis tau
tai p; tininkų seimas.”

Chicaga. tai miestas stok- Birželio vienuoliktą Chi- 
jardų, didelių Įmonių ir, pa- cagai bus “istorinė diena.” 
galiau, suodžių ir vėjų. Skev- Čia Įvyko pasmetonuotų tau- 
dyklu dvokas, tai chicagie- tininkų “seimas.” Buvo pa
čio “apetaizeris”; suodžiai samdyta vieta Morrison 
—jo “pažytkas.” viešbutyje — negi “tautos

Rytietis neklysta, juk vadai” eis Į Lietuvių Audi- 
taip būdavo! Bet tie laikai torijos “beismentą.” Su- 
praėjo. Atsimenu, kai nu- praskit, jų unaras neleidžia 
vykdavai i garsiąją “Olei- būti ten, kur painiojasi “mu- 
ką” (Town of Lake) ir nesi- žikai...”
skubindavai uždaryti duris. Ir suvažiavo, ir seimavojo 
storoka šeimininkė tuoj sa- dideli vyrai. Viso labo buvo 
kydavo: vienuolika asabų. O jei butų

“Džian, uždaryk duris, ba turėję Petrą ir Judošių, ga- 
eina smarvė!” lėtume sakyti, kad seimavo-

Ir teisybė: tos smarvės jo trylika apaštalų, 
būdavo labai daug, nors pai- Gal dėl to, kad nesudary- 

neat-

nusilpai—žinokis! ! armija greitai “išlaisvins” bet... darbai rodo ką kitą.’
Amerikos lietuviai yra Lietuvą. Bet jo padai ir vėl Smetonininkas padeda ko-

daug kalbėję apie steigimą šals prie flioro. kai Andriu- munistui, o komunistas pa- 
prieglaudos musų seneliams, lis lieps važiuot Į “rojų.” deda smetonininkui. Abeji 
Apie tai kalbėta ir musų Su- Piknike matėsi daug nusi- yra demokratijos priešai ir
sivienijime (SLA), bet tai lesusių bolševizmo garbin- abeji ją puola. Tik komunis- ka?p lTulpmonteTBėg>'je pa- 

kalbos—darbų tojų. Chicagietis. tas puola iš kairės, o smeto- staru ju 25 metų gal lik vie-
’nininkas iš dešinės pusės lna kita lietuviu šeima išva- 

Sarmatą bent turėtų! Si- žiavo kur kitur/o kiti tebe- 
mokaitis jau apysenis vyras,,«yvena ant vietos, 
bet elgiasi kaip jaunas nesu- į pirmas lietuvis, apsigyve-

Nauįienos is Kulpmont, Pa.

buvo vien
nėra. Tik katalikai turi vie- 
ną-kitą pi ieglaudyną, kuri 
valdo gyvenimo saulėleidy

WORCESTER, MASS. 
Kraipo faktus.sunokusios ir piktos “sese- _. . .... „

lės.” Laisvieji žmonės ir to .fia .J,|a lel(lzĮamas mažas bren(jėlis. 
neturi t oi fiifotu «ic hiisnuu I«xi k i ūsiukas. Amci i k O S c

Apie lietuvius. pionierių šeimos išmirė, ta-
Gal niekur kitur lietuviai čiau pravardžių tąsą palaiko 

neapsigyveno taip pastoviai, jųjų vaikai.
Pirmasis Kulpmonto lie

tuvis Mikas Grefas mirė 
1913 m. Ji užmušė anglių 
kasyklose. Iki šiol. sulyg 
mano užrašų. Kulpmonte 
mirė viso 78 lietuviai. Prigi-

R. Korespondentas.

ka moteriškė ir nežinodavo ti trylikos, Į ŠĮ “seimą 
tos paprastos tiesos kad nors vyko 
ir dvokiantis tas lauko oras, dentas Laukaitis ir brookly- 
bet jis sveikesnis už sušvin- rietis Juozas Tysliava. O 
kusj kambario orą. skelbta, kad bus Laukaitis.

Chicaga dvokdavo dėl to. bus Juozas Tysliava. 
kad prie stokjardu esantieji Kad skaitytojui butų aiš- 
kanalai buvo ne kanalai, o ku. apie ką eina kalba, pasa-

neturi. Jei turėtų, aš bučiau ., . „ .
pirmasis, kuris Dėdę Vaite- lietuvis. Po Dirvos’ jisai 
kūną tenai rekomenduočiau. -vra smetonininkų
Tai užsitanavęs senelis, gi- Vr»anas* Įei(,zia« redaguo- 
męs ir augęs Rudiškių apy- -a V, sPauf^!Pa. kompanija, 
linkėse. Da jaunas būdamas susidedanti i» vieno asmens,
Bolis užsimanė vykti Rygon. J Ky bos.
o Ryga tai ne Rudiškių fili ! xUV? , „IIX,C11U l
ja. Turėjo jis ten progos radikalas, kaitą bandė net . us viešbuty. Hotel Phila- • ... __ • -i*... KorisUstroti. hpt npnavvkn , , . . J

PHILADELPHIA, PA.

daugiau apsišviesti ir vėliau W nepavyko. (ieli;hian.
savo Įsigytą žinojimą bei Kybą veda agitaciją Dirgli,
patyrimus naudoti. uz Smetonom dinastiją. Nors

1907-14 metais be Dėdės ‘“metona >enai mire, bet vi- 
Vaitekuno neapsieita. Nors sas Kybos laikraštis pa- 

smozytas smetonizmu. Visi

kyšiu “sekretą.” Smetonos 
dinastijos pastangomis A- 
merikoj buvo “sutverta” 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, o 
Morriscn

To nėra šiandien. Kanalų mitingėlis buvo tos “sąjun- 
vanduo sujungtas su Chica- gos” metinis seimas, arba 
gos une, kuri “atbulom bė- suvažiavimas.
ga-teka.” Visokis nešvaru- Tautininkų “seime” daly- 
mas iš tų kanalu subėga i vavo clevelandietis Pijus 
Chicagos upę ir ja nešamas i kiuris, Julius Smetoriukas 
tolimą Mississippi upe, o š! (garsusis “kromprincas”), 
—Į Meksikos užlaja. * Neti- clevelandietis Kazys Kar- 
kėkite, jei kas jums sakytų, pus. chicagietis Olis, detroi- 
kad Chicagos miesto atma- tietis Dr. Jonikaitis ir kitos 
tos nešamos Į Michigano “garsenybės.” Ar tautinin- 
ežerą. Kaip tik priešingai: kų kalnas pagimdė peliukę, 
Michigano ežero vanduo yra to nežinau ir nenoriu žinoti, 
pumpuojamas Į Chicagos j P^Kų Chicagoje nestoka; 
upę ir dėl to šioji uj)ė. vie- viena daugiau ar mažiau— 
toj išsilieti Į ežerą, “bėga at- koks čia skirtumas! Man 
bula.” svarbu kitkas.

Pagaliau, Chicagos stok Einu Halsted gatve ir sa- 
jardu savininkai pasidarė vo akimis netikiu: argi čia 
labai ekonomiški. Skerdžia- butų ex-chicagietis Jonikai- 
mų gyvuliu atmatas jie mo- tis? Jis, brace. vienoj kom - 
ka taip sudoroti, kad pelno panijoj su bolsevikuojančiu 
turėtų. Iš atmatų vra daromi Šimkum. Pakeliu kepurę ir 
visokie “zuperiai,” trąšos; sakau:
iš krauio — “sosai” ir kt. —Alio. daktare! Tai pats

Taigi. Chicaga jau ne ta. rengiesi aplikaciją pildyti, 
kokia buvo pirm 30-40 me- —oti j naują komunistų “šu
tų. Tiesa, joje da vra dulkių «*idę ’?
ir vėjo; ypač to vėjo. Juok i —So, what? — atsako
dariai sako. kad i 24 valan- daktaras. — Šimkus mano 
das Chicagoj 25 kartus oras lentas, pas ii ir nakvojau, o 
kinta. Vėjas iš vakarų ir ry-jką tu padarysi? 
tų, vėjas iš šiaurės ir pietų—I Kaei galėjau daryti— nie- 
naprastas ir kasdieninis ko. Bet galiu pasakyti štai 

- • kraštutmvbės susisiekia.

žemaitiškos “markos” ar 
“prūdai.” Vanduo. nenubėg
davo, Į jį suleistos gyvulių 
atmatos pudavo ir sukelda
vo nepakenčiamą dvokimą.

Vaitekūnas buvo tautinin- 
naujasis SLA prezi- kas (tik ne smetoninio ti

po)» bet jis gražiai sugyve 
no ir su mūsiškiais. Chica
gos lietuviai socialistai turė
jo Dramatišką RatelĮ. kuria
me dirbo Bronius Vargšas, 
Vaitekūnas, Stankūnas, Bu- 
ragas ir kiti. Daugelis jų yra 
mirę. Gyventi “overtaimą” 
likom tik du—Dėdė Vaite
kūnas ir “aš pats.” Drama- 

viešbuty.je Įvykęs tiškame Ratelyje musų Dė
dė Vaitekūnas buvo nepava
duojamas. Jo vaidintas ro
les mes galėdavom tik nevy
kusiai imituoti.

Žmonių kulturinimui Dra-

: nęs Kulpmonte, buvo MikasGretor, 1907 m. Vėliau pra- S1 J*t * la,fc» 0;,T0 
dėjo atvykti ir daugiau lie- t,k « Pirmosios ka.te.
tuviu. Dauguma ju fra atvv a-,,le ant'tus,.os kartos I’11’ 
kę fe Shenandcah,Pa. tį pmimus netunu žinių.

Čia bus SLA seimas.
• ^/a su?1' Kulpmonte gyvena 85 lietu-

n.n^’,vių šeimynos. Jei priimti už:
*!S 1 i birželio .JL Posėdžiai. (aiSykię, kaf| Jungtinėse mis. 

Valstijose šeima susideda iš, taip

jam yra blogi, geri tik sme
tonininkai.

“Amerikos Lietuviui” 
bendradarbiauja ir buvęs 
chicagietis Simokaitis - Si-1 
mons. Jis savo laiku irgi so-

Birželio 25 d. bus pikni 
kas. birželio 27 bus prakal
ki s Lietuvių Muzikos Salėj 
ir bus pardavinėjami 5-tos 
karo paskolos bonai.

Koresp.

VOKIEČIU ŪPAS PA
LAUŽTAS.

lietuviu sostinės. Dabar Antrosios kartos čia gimę 
lietuviai greitai asimiluoja- 
si. Jie veda su svetimtautė- 

su svetimtaučiais, ir 
vadinamam Amerikos

31/) asmenų, tai Kulpmonte j “boiling pot” sutirpsta mu- 
bus viso apie 300 lietuvių. Įsų lietuvių viltys palaikyti 

tiesa, jau kelios tų i savo tautystę. J. D. T.

WAUKEGAN, !LL.

Lietuvio laiškas iš Šiaurės 
Airijos.

Jurgio Mataus (Mathes) 
motina čia gavo nuo savo 
sunaus laišką, rašytą dar iš 
Šiaurės Airiios. Tarp kitko 
jaunuolis rašo:

“Galiu pranešti, kad per

Vienas švedų žurnalistas, 
cialistavo, buvo prisiglaudęs gryžęs iš naciu Vokietijos, 
net prie “Naujienų.” Bet praneša tokį dalyką: 
šiandien jis “siera ir ugnim” Vokiečių vidaus fronte

oi • , . , • * i K T — • • P, 1 1 . , * žiema aš čia jaučiausi labaidanecius. Simokaitis eina mas. Nežiūrint kad gestapi- 
taip toli, kad nesisarmatija ninkai visus saugo ir neturi 
net visiems žinomus faktus pasigailė j i m o nusikaltė- 
kraipyti. Kalbėdamas apie liams, girdėt vis daugiau 
1930 metais Įvykusi SLA balsų už taiką. Dabar, kada 
seimą Chicagoje, jis sako: alijantų armijos pradėjo 

...1930 SLA seime, Chi- veržtis Į Francuziia. pas vo-
• t * a • k t * ® ® ® * i • j * tmatiškas Ratelis, o per ji ir s ca?0J- Lietuvių Auditorijoj, kiečius ima reikštis tikra

Dėdė Vaitekūnas nemažai 
jėgų Įdėjo. Bet nebėra Dra
matiško Ratelio, nebėra bu
v
tik mudu

kur policija išvaikė delega- panika, 
tus. kurie nesutiko su blogo
mis SLA paskolomis, kurias ko-usių draugų vaidylų, likom V?<lare Pild’ TagbK;' le^jabuvo įsteigta Baltimo 

’ ’ su Dėde Vaiteku ; ^at, policija buvo pasaukta ‘ g Q ?
į kur kas pirm prasidėjimo J ‘___________

Dėdė Vaitekūnas gvvena &LA seimo...’ '
5211 S. Kfldare avė. Ture- i, Policija išvaikė de egatus,- 

uiv- nnĮąnk«ririfn s kurie nesutiko su blogomisaĮmannynnrc ’ ~ ■ SI.A
Ir su-

nu.

u<Kim romu
Senatvėje nėra malonesnio paskolomis..^ pirma 
dalyko, kaip netikėtas sve- s61010, prasidėjimo, 
tys. Ir to malonumo Dėdė Į>ra?pt- M3 cia nore,te P3?1 
Vaitekūnas pilnai užsitar- byti. Jeigu seimas da ne u- 
nnvn vo atsidaręs, tai kaip galėjo
n __ * . kilti “blogu paskolų” klau-
Gal *u»itvarky» ChicĮfos simas? Ii kalbos gramatika 

Lietuvių Aoditonj*. ; kaj išklaipvtos akėčios! 
Vietos lietuviai pasistatė Man teko buti tame SI.A 

cidelę svetainę, Chicagos gejrre p. naĮg mačiau kaip 
Lietuvių Auditoriją. Pinigų ten huv0 Tiesa kad p()lici. 
davė ir pavieni asmenys ir buvo na:a,jkto bet klau- 
draugijos. Tūkstančiai dole- timas ėj0 ne apie tas pasko- 
pH kuY.° sumeti, bet pradzio- Komunistai kėlė triukš- 
je Auditorija neturėjo geros reika’au4ami tam tikrą 
vadovybes. Svetaines įeika- rivilegiiu — atstovybės ko
lai pašlijo, tada buvo ru- mi?ijo;e; pirmininkuinesu. 
šluoti visi pavienių asmenų |-kus ju reikalavimus ten- 
ir organizacijų serai. Kartą kjnįį komunistai lipo ant 
buvo taip. kad namas galeio kėdži ir kėlė triukšmą. Ka- 
patekt j svetimtaučių ran danjH aėl triukšmo nebuvoreiškinys. Dėl to Chicaga ir

turi “vėjų miesto” (a win',y <'abod?!it,^tiJeužS^rtuTO!!?t tnePateko- reikia .p!' galima md"ėtr^imų."būvo 
citv) vardą. Mii. agituoto, ik Lietuvos dekotl tūliems musų velke- „^3,^,;, 0OHciia. -Ii oašali-

Bet Chicaga jau pasipuo- “priglaudimą bolseviki.io- 
šusi, kaip pritinka jaunai kodėl Jcnikaitis negalė-
mergužei. Ji vienas pačių P^P^ut! su bolševikų
jauniausių miestų, kuris ber.drake.eiviais. v iskas 
bando pasivyti didijj (aukš an” dandy.
čiu) “imperijos miestą” Eet tas ių seimas buvo tik 
(Empire City) New Yorka. visai panašus i tą gud-
Savo ilgiu ir pločiu Chicaga kuns tarp tnjų pušų
senai pralenkė Nevv Yorką. }čmė ir paklydo.

pa?
no triukšmadarius. Tik tada 
brvo pradėtos sesijos ir tik 
vėliau buvo iškeltas klausi-

o skaičiumi gyventojų vra 
tik Įpusėjusi. Nevv Yorkas 
turi septynis milionus gv-

Užs i tarnavusio senelio 
likimas.

Chicagoje vra nemažai
ventoiu; Chicaga virs ketu- dirbės gan talentingas sce- 
ris milionus. Visas Chicagos ,nos * mvlėtojas. Tai Bolis 
paežeris šiandien kitaip at- i Vaitekūnas. Senosios kartos
rodo. Kitados paežery bū
davo tik “dumpai.” o šian
dien yra parkas, gražus ce
mentuoti keliai ir takeliai. 
Chicaga neturėjo ir gražios 
Marųuette Park kolonijos, Į 
kuria susikraustė tukstan-

žmonės atsimena Vaitekū
ną. Duok jam pono, duok 
razbaininko Blindos rolę— 
gražiausiai jas atlieka.

Šiandien Bolis Vaitekū
nas yra Dėdė Vaitekūnas, o 
kai kurie ii da vadina Dra-

čiai lietuvių, o šiandien ją mos Tėvu. 
turi. Turi visą eile kitų pa- Bet Vaitekūnas jau seny- 
statu: eilę pagerinimų. Pa- vas žmogus, 69 metų am- 
vyzdžiui, tas pats Chicagos žiaus. ir gan vargingai gyve- “ 
“paleikis” jau nerūksta-—, na. Jis liguistas žmogus.
Illinois Central geležinkelio Skurde mirė Dėdė Šernas 
linija elektrifikuota. I “pa-;; Adomaitis; kas nors pana- 
leikj,” kaip ir New Yorke, šaus buvo su Bronium Varg- 
ateina tik elektros jėga trati- šu-Laucevičių. Bijau, kad 
kiami vagonai. Į taip gali būt ir su Dėde Vai-

Yra daugiau naujo ir Įdo- tekunu. Toks visų algininkų 
maus, bet negi viską aprašy- likimas. Kol jaunas ir svei- 
si. Kurie norit daugiau žino-. kas, turi darbą ir kaip nors 
ti, atvažiuokit Į Chicagą ir galą su galu suvedi. Pasenai,

jams.
Šiandien reikalai kiek su

tvarkyti. Svetainės gaspado-
sena1’ Chica- mas apjp ĮaP netikusias pas- 

gos bizmenus čemauskas. kolag Ret dėl ju niekas 
Pne buvusių vadovybių lie- ^.eimo nebuvo bestas 
tuviai baigė užmiršti Audi- Kodėl simokaitis šitą fak- 
tonją. Savo parengimus jie ta iškraipo? Veikiausiai dėl 
ruošdavo^ kitataučių svetai- kad kn-viau butų drum- 
nėse. Mazu-pamazu Audito- sbarne vandenyje žvejoti. Iš 
rija vėl atgauna savo kos- jo pasakojimo išrodo, kad 
tumenus. Tuo daugiausia iš SLA ?eim0 buvo pašalinti

černauskas-. j ne komunistai, bet visi geri 
Tikėsime, kad pne čer- žmonės, nesutikę sublogo 

nausko svetainės reikalai nilc.t-ninTnis 
bus da geriau sutvarkyti. t ne?ražus melas.

Lietuviškų kvislingų patarnavimas komunistams
piknikas. O Simokaitis juk yra “tau-

Birželio 11 d. Justice Par- tos vado” sekėjas ir neva 
ke Įvyko bolševikų “Vii- komunistų priešas, 
nies” pavasarinis piknikas. Kada Lietuvą okupavo 
Palyginus su tuo, kiek ture- raudonoji annija, daugelis 
ta pirmiau, šis piknikas bu- buvusių smetonininkų apsi- 
vo skystas. Net pati “Vilnis” vertė ragožiumi ir nuėjo tar- 
pripažysta, kad daugelio riauti bolševikams. Saky- 
gerų vilniečių” šiame pik- tum, kad jie tai darė gelbė- 

nike nesimatė. darni savo gyvybę. Bet koks
Buvo šioks-toks progra-, pavojus gięsia Simokaičiui,1 

mas. Kalbėjo “vyriausias kuris eina Į talką komunis- 
redaktorius” Andrulis ir jo tams? Brooklyno “Laivė” 
dešimtasis pamočnikas Leo- su pasigerėjimu kartoja jo 
nas Pruseika. Tas buvęs' išmislus. I
“sklokos tėvas” atsivertėliui 
budingu Įžulumu niekino 
demokratijos šalininkus ir 
džiaugėsi, kad raudonoji

Komunistai ir smetoninin
kai, tai “broliukai dobiliu
kai.” žmonėms jie pasako
ja, kad esą “mirtini priešai,”

pus laukuose ir taip'jos stovi 
; per žiemą. Kada reikia, tada 
atkasa ir pasiima. Bet Ame
rikoje bulvės geresnės. Far
mos čia mažos. Ūkininkai 
dažniausia turi tik pc vieną 
arklĮ, bet arkliai geri. darbi
niai. Ratai taipgi daromi 
vienam arkliui ir ant aukštų 
tekinių. Galvi iai ganosi per 
žiemą; žolė čia auga labai

, - gerai..4 Buvau kelis kartus
gerai, daug geriau negu as įmiestc. Geriausis skanumv- 
lauciausi rort Shendane, •
IH... Aš čia

.... . nas, koki čia galima nusi-
.... . kalbėjausi su ij,irkti. tai ju vadinami ‘po- 

i kimr,kais. tai jie sako, |tato chins-'
kad valdžia
10 svaru

jiems 
(40 dole

Bulvė supiaus-

kos pinigais) už pasėtą ak
rą lauko, kaip už bulves, li
nus ir tt. Prieš karą čia buvo 
vien tiktai ganyklos gyvu
liams ir avims. Dabar čia 
auginama labai daug bulvių. 
T’kininkai supila jas Į kau-

nių Ame!? , ^t«-'kampiai9
gabalais. kaip ‘french 
fries’, ir išvirinta karštuose 
taukuose. Kadangi cukraus 
čia labai stinga, tai nėra nei 
aiskrymo, nei saldainių.”

M. M.

fisai šito nevengs

nevengkit šito

Tas vaikinas bus savo vietoj, 

kada jo C. O. duos jam žen

klą.

Nebus jam laiko mąstyti 

kaip gauti iš savo gyvenimo 

geresnių dalykų. TAS VAI

KINAS JAU DABAR ATI

DUODA viską, ką tik jis turi.

Mes turim daryti tą patį. 

Dabar mums laikas atiduoti 

viską, ką mes turim.

Dabar laikas iškrapštyt tą 

ekstra šimtinę ir nupirkti In

vazijos Bonų.

Arba padarykit §200. Arba 

l$000. Arba ir daugiau. Lub i 

ant šito nėra!

5-toji Karo Paskola yra di

džiausia ir svarbiausia šio ka

ro finansinė pastanga!

S^nmimn
PASISTENK Nt’PIRKT IR TĄ BONĄ, KURIO NEIŠGALI.

Paremk Ataką— PIRK DAUGIAU NEGU PIRMA
NEW ENGLAND CONFECTIONERY CO

CAMBRIDGE, MASS.
Tht» 1b an oOlcIal U. S. Treasury adve rticcmęnt—prepartd

Treasury Department and War Advertlainj Councll 1
•tisplret e<



Ko. 25. Birželio 21 i, 1944 nu KELEIVIS, Sa BOSTON. Ketvirtas Puslapis

Laiškas iš Washingtono kad toji skylė rasta, 
prokuroras Biddle 
sprogdino. Pasirodė, kad ir 
Smith-Connally aktas turi 

suparaly- galu. Antruoju jo galu

bet... 
e ją iš- 
lė. k«

VISKO j>0 B1SKĮ
Gamtos alchemija.

NACIAI KURSTO BO
LIVIJĄ.

Vokietijos agentai Bolivi- 
joj vėl turi rugiapiutę. Ka- 

Gamtos alchemija pakei-. dangi Jungtinių Valstijų vy-“Ką Dievas myli, tam i jamas — ar gera
proų sumaišo...” įrieDla'St’a’^jti'MtoSSe0 ?mOgta . War<1 «a^įj^a'pi^i';^^^

, Kada.se aų žodžių A'«y. jis augalus į tam tikras rakštis, žinti tenai naująjį diktatu-
tojui Kaumjoje teko girdėti *>.” nešiojasi didelį guzą. Gali kurįas suvartoja kiti augme-
tpkį charakteringą pasaky- ^eko tendra :su karo pa- but ir taip, kad ponas Avė- nys aUgimui. Todėl su
mą: stangomis, kiek bendro gali ry gaus naują guzą, nes vėl g^btų lapu ir suravėtu pikt-

Ką Dievas myli, tam kelia sumą. žolių neišmeskit. befsudė-
protą sumaišo...”

Taip buvo pasakyta apie 
viendienelius, apie pagyrų 
puodus netaukuotus. Bet šis . , 
pasakymas tiktų ir musų j 
valstybės vyrams.

Atsimenate, kaip prezi
dento Roosevelto įsakymu į 
vyriausybės rankas buvo 
paimtos Montgomery Ward 
kompanijos įstaigos Chica
goje. Tuomet chicagiškė 
“Tribūne,” o vėliau ir Kon
greso vyrai sušuko: negali
mas daiktas šitaip elgtis, tai 
smurtas!

Ponai kongresmanai (ne 
visi) kaltino vyriausybę; 
jie sakė. kad prezidentas

tankai ir amunicija nenueis 
toliau suparalyžiuotos prie
plaukos — ji nėra tiesiogi
niai surišta su karo pastan-

Prokuroro Biddle argu
mentai nesumušami. Ir kiek
vienas išmintingas žmogus 
turi su juo sutikti. Karui lai
mėti reikalinga ne tiktai ar
mija. Reikalingas ir vidaus

Gerasis Dievas tur but la- kit į krūvą, o kitais.metais 
bai myli poną Avery—tas turėsite iš jų labai gero kom-

naujajj
ros režimą, nacių agentai 
kursto gyventojus, sakyda
mi, kad “jankių kraštas nori 
pavergti Boliviją.”

PROTESTAS TURKIJAI
posto žolynams 
vėms patręšti.

ar daržo-ponas jau neturi proto! Bet 
kaip tik dėl to darbininkai 
turi gerą pamoką. Kas butų, 
jei prie valstybės vairo sto- Pasigaminkim sėklų kitiems 
vėtų “gerovės už kampo 
čempionas Hooveris?

Butų negerovė — viešpa-

Anglijos vyriausybė vėl 
įteikė savo protestą Turki
jai. Anglai protestuoja dėl 
to. kad Turkijos vyriausybė 
leidžia nacių laivams plauk- 

visasiti Dardanelių kanalu iš Juo-
uuja. švcuuuj^u ’^Hi^&taUvT^ PatyS" Ameiik°j lietu'
frontas, kuris mokėtų ir no-; administr*c£a % neda,.£ i ™ perka jas krautuvėse.
pinti. Kareivis be ginklo yra

—Sei, Maik. ar tu užmir- i” amerikonai atidarė naują 
šai, kad pereitą nedėldignį pruntą, o ruskiai iš savo 
buvo Tėvų Diena? prunto pasitraukė ant vikei-

—Ne, tėve, neužmiršau, šino. Jeigu taip bus. tai na- 
Aš turėjau net ir raudoną Į ciai galės sėdėt Lietuvoj iki 
gėlę tai dienai prisisegęs. sudnos dienos ir niekas jų iš

—Maike, iš gėlįų nėra jo
kio pažitko. Ot, jeigu butum 
nupirkęs man pantę šnapso 
ant tos dienos, tai butum ge
ras vaikas.

—Klysti, tėve. Geri vaikai 
patys negeria ir tėvams svai
galų neperka.

—Na. tai pasakyk, kaip 
žmogus galėtų be šnapso pa- Į 
siįinksminti?

—Tėve. žmonės jau per
daug linksminasi. Jie jau 
užmiršo depresiją ir nepa
galvoja. kad kita gali ateiti. 
Ką uždirba, tą prageria.

—Nesibaik, Maike, ba 
dabar nobažni laikai. Ver
čiau nersižegnok ir atsidusk 
koki šimtą kartų.

—Ar tėvui galvoj nege
rai?

—Nevermai, vaike, apie 
mano galvą nesiklapatyk.

—Bet kodėl aš turėčiau
dūsauti?

—Tai kibą tu neskaitei 
gazietų, kad nežinai kodėl 
reikia dūsauti. Visi dabar 
dusau ia. Atsidusta, sukalba 
įožančių. užperka mišias, 
apeina stacijas ir vėl atsi
dusta. Braitono seminarijos 
klierikai .nutarė apieravoti 
net 4808 atsidūsėjimus.

—Sakai, nutarė?
—Jes. Maike. nutarė ir į 

gazietas apie tai parašė.
—Bet bbi tų atsidūsėji

mų reikia?,
—Kam reikia? Ogi tam, 

kad Dievas duotų Lietuvai 
laisvę.

—Nebūk juokdarys, tėve. 
Aš mokinausi pasaulio isto
rijos. Žinau kaip įvairios 
tautos kovojo už laisvę. Bet 
visoj pasaulio istorijoj nėra 
tokios tautos, kuri atsidūsė
jimais ir maldomis butų lais
vę įgijus. Priešingai, kuri 
tauta buvo religingesnė, 
daugiau nuo progreso atsili
kusi. ta greičiau savo laisvės 
neteko ir buvo kitų paverg
ta.

—Tai sakai, tu nenori už 
Lietuvą atsidusti?

—Atsidusti galima, tėve, 
bet Lietuvai nebus nuo to 
geriau. O jeigu mes žinom, 
kad atsidūsėjimas nieko ne
reiškia, tai kam dūsauti? 
Juk tai reikštų savęs apgau- 
dinėiima.

—Taip nekalbėk. Maike. 
Da negali žinoti, kaip vaina

tenai neiškrapštys.
—Bet pagalvok, tėve. ar

naciai pasitrauks iš Lietuvos 
jeigu tu čia atkalbėsi rožan
čių ir atsidūsi kelis kartus? 
Gali čia dūsauti per šimtą 
metų, naciai Lietuvoje dėl 
to nečiaudys.

—Na. tai kaip bus?
—To niekas negali tikrai 

pasakyti, tėve. Galimą tik-
tai spėti.

—O kaip tu spėji?
—Aš spėju. tėve. kad ga’ 

but taip: alijantai sumų 
vokiečius ir lieps jiems if 
traukti savo armijas iš vis 
užimtų kraštų, taigi ir i 
Lietuvos. Tada Lietuve 
žmonės pastatys savo va’ 
džią ir Lietuva vėl bus ne 
priklausoma.

—O jeigu Stalinas tad 
pareikalaus Lietuvos sau?

—Jeigu aliiantai sunu 
Vokietiją vieni patys, tėve 
tai Stalino reikalavimų ta' 
kos konferencijoj niekas nf 
paisys.

—Tai tu rokuoji. Maik' 
kad taikos konferencije 
Stalinas gaus tokia pat špy 
gą. kaip jo padriačikas Birr 
ba gavo Saubostono praka’ 
bose?

—Galimas daiktas, tėve.
—Olrait, Maike, dabf

jau as eisiu namo spakamaf

GERA

metams.

Lietuvoje žmonės
daržovių ir javų sėklas ga- J dosios juros į Agėjos jurą.

PALEIDŽIA LAIVŲ STA
TYTOJUS.' Bet pirktinės nevisada auga.-__nors Pats Rooseveltas vraretų tą rmiją. P " turtingas žmogus, ne darbi-

niekas; be maisto ir drabu- Lj?, ,rin—brin n»t ninku atstovas. Bet Jis na-(>—taip pat. žangus vyras ir supranta,
Naivu sakyti, kad Mont- į šis karas jTa visos ša- 

gomery Warl kompanija bes Jei taip, visi
v. j,. ;n®tun bendro su karo pa-į prjvajo lygią atsakomy-

Rooseveltas neturėjo teisės į stonę^mis. Biddle surinkto- bę kartu ir ponas Avery. 
taip daryti, nes Montgomery mis žiniomis, toji kompani-į Artinasi nauii prezidento
Ward kompanija ir jos ve- Į J? ?° mijjonų koštame , įnkimai — kokią kitą ad- - R adžius
damas biznis neturįs nieko PJL kl.n iems J1 Pastato įran- nrinistraciją šios šalies žmo-

Geriausia pasigaminti jų Federal Shipbuilding and 
patiems. Išsirinkit keliatą Drydock kompanija Neper
geriausių nunokusių tomei- ke, N. X, paleido iš darbo 
čių ir valgydami jas atskir- 1,500 darbininkų. Liepos 
kit sėklas. Išdžiovinkit jas mėnesį busią paleista da 
ir jes bus geros kitam pava- 3,500 darbininkų. Priežastis 
sariui. Leiskit sužydėt ke- ta. kad vyriausybė nedua
lioms salotų galvoms, ridi- danti naujų užsakymų karo 
kučiams ir kitoms daržo- laivams.

bendra su karo pastango
mis.

Ir atstovų ir senato rūmai 
tuoj paskyrė specialias ko
misijas, kad ištirtų Montgo
mery Ward “keisą.” Pasi- 
eirdo balsai, kad. Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Biddle ėmęs ir “apga
vęs” musų prezidentą. Gir
di. Rooseveltas pasidavęs 
nelemtai jo pagundai.

Rimtesnieji musų valsty
bės vyrai iš to argumento tik 
pasijuokė. Nes neapsimokė
jo argumentuoti su tais, ku
rie savo įkarštyje puolė 
Roosevelto vyriausybę ir 
stengėsi ją diskredituoti. 
Negavę pritarimo jie nutilo. 
Rodėsi, kad tuo viskas ir 
baigsis. Karštakošiai pašu-

PARAMA MAIKK 
TĖVUI.

Šie draugai prisiuntė Mai 
kio Tėvui po penkinę:

A. Mickalavage iš Pine 
Grove, Pa.: Jonas Petrila iš 
Newton Falls, Ohio; Ant. 
Augustine iš Springfield, 
Ilk: Ch. Skaptauckas iš So
merset. Pa.: A. Thompson 
iš Trcy, N. Y.; S. Marcenk 
iš Kanados: J. Griunas iš 
Detroito: Simon Palietis
Kingston, Pa.: J. Markūnas 
iš Detroito: P. Warkalis iš 
Philadelphijos: Joe Wait- 
kus iš Pittsburgho; W. Ku- 
tulis iš Muskegon, Mich.; 
Jos. Lukevicb iš Putnam. 
Conn.; Leo Tarvinas iš Det
roito: Thomas Stevens iš 
Worcesterio; Andrew Bou- 
mil iš N. Chelmsford, Mass., 
ir Tony Willis iš Chicagos.

Ačiū visiems!

kius. drapanas ir kitas reik- ngg rinksis? Nuo to. ką jie 
menis. Nei palys tynnetojai pasirinks, priklausys ne tik 
nedrysta sakyti, kad tie mi- Amerikos, bet viso laisvės 
nonai žmonių gyvena tik is išsiilgusio pasaulio rytojus, 
“dvasios šventos. Vieni jų Esti-Esti
farmeriauja, kiti karo pra- ___________
monėse dirba. Tai kame da- D1D£LĖS BAUSM£S už 
lykas. kodėl šitaip elgtasi. į JAVy nepristATYMĄ. 

Rocsevelto administraci
jos priešai atsidūrė į užbur- Naciai įspėjo Lietuvos 
tą rata. Jie patys agitavo už ūkininkus, kad greičiau pri- 
Smith-Connally bilių. Orga- statytu nustatytas kvotas 
nizuoti darbininkai ir net javų. Už isakvmo neklausy- 
nrez. Rooseveitas tam biliui ūkininkai busią skau- 
buvo priešingi. Kada bilius džiai baudžiami: jie busią 
buvo priimtas. Rooseveltas internuojami koncentraci- 
ji atmetė. Bet McCarranai jos stovyklose arba išsiųsti 
ir kiti ta patį bilių da kartą priverstiniems darbams Vo- 
priėmė ir prieš Roosevelto kietijoje
norą padarė. įstatymu. Ir kai 
dabar prezidentas pavaito
jo tą įstatymą-prieš Montgo

-avo. rimtesnieji pasijuokėPra^ėj0 
Keiti cnuKsra^:- '

Dalykas vra toks: to bi- 
liaus autoriai’ ir jo rėmėjai

—ir galas.
Bet taip nebuvo. Roose- 

elto administracijos ’pri’e-
ai ėjo toliau. Kadangi uži
mant Montgomery Ward įs- 
aigas vyriausybė naudojosi 
’mith-Connally aktu, tai tu- 
i Kongreso mandrapypkiai 
mė studijuoti šį aktą. 
Pasikartojo sena komedi- 

a, kaip ir su tariama proku- 
oro Biddle “apgavyste.”
?oosevelto administracijos Į ^ko *r Lewis.

buvo pasimoįę darbininkų 
iudėjimą, jų uni ias griautu 
Kasyklų savininkai tyčia 
provokavo angliakasius. An
gliakasių unijos vadas Lewis 
iš keršto Rooseveltui ėmė ir 
pasidavė toms provokaci
joms. Jei i kraštutinybes 
ėio kasvklu baronai, neatsi-

'riešai “surado,” kad Smith 
’onnallv aktas ribojasi vien 
omis įmonėmis, kurios yra 
iesioginiai surištos su karo 
’astangom. Sakysime, jei 
A” kompanijos dirbtuvė 
amina lėktuvus. “B’’ kom- 
anijos dirbtuvė tankus, o 

‘C” kompanijos dirbtuvė 
'ato karo laivus ir ten kįla 
Jreikas — prezidentas turi 
alios įsakyti, kad tos dirb- 
įvės butų paimtos vyriau- 
bės žinion.
•Net ir anglies kasyklose, 
uriose negaminami nei tan
ai, nei lėktuvai, galėjo but 
aimtos vyriausybės žinion, 

tik ne Montgomery Ward 
kompanijos įmonės. Jos ne
turi nieko bendra su karo 
pastangomis.

Prokuroras Biddle norėjo 
vykti į senato komisijos po
sėdį ir dalyką išaiškinti. Po
nai tyrinėtojai betgi nesuti
ko. Tada Biddle paruošė ra- 

,s portą ir jį pasiuntė teisių ko
misijos sub-komisijos pirmi
ninkui, senatoriui McCar- 
ranui. Jo raportas pasiekė ir 
spaudos atstovus. Žmonės 
ir vėl turi gražų “show.” 
Mat, prokuroras Biddle iš
juokia tyrinėtojus. Jis sako: 
“Jei karo pastangų vykdy
mui yra butini tie vyrai, ku
rie gamina tankus ir amuni
ciją
riai,

Roosevelto vyriausybė pa 
ėmė anglies kasyklas. Fab 
rikantų asociacijos tūzai 
džiaugėsi, kad galų gale Ma
žojo Plieno Formulę pava
duos Didžiojo Pelno Formu
lė. Pirmoji bus sudaužvta 
angliakasių unija, vėliau 
seks ir kitos.

Išėjo kitaip. Roosevelto 
administracija rado išeiti. 
Kad ir nepilnai, bet darbi
ninkų reikalavimai buvo pa
tenkinti ir pasirašyta nauja 
sutartis.

Da ir po to turėta “lauki
nės katės” streikų, buvo ir 
triukšmo, bet r^tas galėjo 
laukti, kad Montgomery 
Ward kcmpaniios tūzas Se- 
v. ell Avery skelbs “laukinės 
katės” streiką. Begėdišku 
nachališkumu jis išstojo ir 
prieš uniją ir musų vyriau
sybę. Darbininku reikalavi
mai buvo teisingi; jie ne
daug reikalavo — pripažinti 
uniją, pasirašyti nauią su
tartį. Ne!—pasakė Avery. 
Jis nepaklausė Karo Darbų 
Tarybos, nepaklausė ir pre
zidento Roosevelto patari
mų. Tai ką reikėjo daryti?

Ir ne sava valia Avery 
skelbė “laukinės katės” 
streiką. Už jo nugaros sto-, 
vėjo fabrikantų asociacija.

surinkit jas ir pasidėkit ki
tam pavasariui. Salotus ga
lima pasėti jau iš rudens, tai 
pavasari jie anksti išaugs.

KOVA UŽ DARBO PLA
NAVIMĄ.

NACIŲ SVASTIKA ANT
ŽYDŲ SINAGOGOS.

Pereito nedėldienio naktį 
ant žydų sinagogos durų Bo
stone kažin kas įrėžę Hitle
rio ženklą—kabliakryžį.

Atidaro “pick-up” 
kareiviams.

stotisKongrese eina ginčai už 
du biliu. Kilgore ir Murray- 
George biliu. Juose kalba- Bostone ir apylinkėse 
ma apie pokarini planavi- greitu laiku pradės veikti 
mą. apie aprūpinimą dar- ypatingos “pick-up” stotys, 
bais tuos. kurie bus paleisti iš kurių geraširdžiai auto- 
iš armiios ic karo pramonių, mobilistai galės paimti ir 
Pažangieji stoja už Kilgore pavėžėti kareivius ir juri- 
bilių. kuriame turėtų atsto- įlinkus, norinčius vykti ta 
vybę ir organizuoti darbi- pat kryptimi kaip ir automo- 
ninkai. bilistas.

AIP YRA! Tai yra tas di
dis žygis, kurio jus laukėt ! 

“Valanda išmušė!” Musų ka
reiviai kaujasi—kaujasi vi
sur.. kiekvienu laiku... NIE
KUR NESUSTODAMI!

Bet kaip su jumis? Ar jus 
parodvsit tiek ūpo perkant 
Karo Paskolos bonus? Kiek

/7Š Z£KO #Ot/K"
TAIP IR VIDAUS FRONTE 

T vienas jūsų nupirktas bonas 
sustiprina tą didįjį žygį—žy
gį. kuris padarys galą Hitle
riui ir Tojo’ui.

Stok už invazijos žygį! įdėk 
DAUGIAU negu pirma! Pa
dvigubink... patrigubink-., ką 
nupirkai pereituose vajuose. 
Darbas didelis—reikia pasi
stengti!

5wwaruiaii

Pirmiausia norėta išprovo- 
jei yra butini farme-'kuoti darbininkus, o paskui 
kurie parūpina maista ir vyriausybę. Jieskota “le-

—negaliu suprasti, kodėl galaus kriukio,” kad juo 
nėra butini tie, kurie darbi- daužyti naująją dalybą. Po- 
ninką ir farmerį aprūpina nai įstatymų leidėjai tam ir

Šią sąvaitę franeuzai už
ėmė visą Elbos salą ir suėmė

-------- o--------------------r -------  1,800 vokiečių, kurie buvo . ...... _ . . ,
gali pasibaigti. Ve, gazietos tenai įsitvirtinę. Elba yra is- drapanomis ir darbo įran- knisosi pc Smith-Connally 
rašo, kad Stalinas jau nieko torine sala, nes tenai buvo kiais. Jei bloga, kad dirbta- aktą, noršlami surast “loop-

Paremk Ataką— PIRK DAUGIAU NEGU PIRMA

S1NPLEX WIRE & CABLE CO
79 SIDNEY ST., CAMBRIDGE, MASS

Hitleriui nedaro Anglikai ištremtas Napoleonas. vėje darbas yra paralvžino-. hole’ą ” Fiems jau rodėsi
• This >s »n nfricial U. S. Treasury »<fws rtlsement—orepared under ausplees 
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Penktas Poslapis

SUOMIJA. bes nepyksta, tik generolas 
de Gaulle straksi.

HVŪ, sa BOSTON. No. 25. Birželio 21 d., 1941 m*

Maskvos kerštas. — Buvo 
manyta, kad ryšium su ali- 
jantų invazija Francuzijon. 
rusų armija pradės atakuoti 
vokiečių pozicijas. Jei vo
kiečiai netektų PloestL,aiie- 
jaus versmių Rumunijoj, 
iiems butų suduotas mirti
nas smūgis. Hitlerio karo 
mašina netektų varomosios 
jėgos. Bet įusų armija pra
dėjo puolimą prieš mažutę 
Suomiją. Pradžioje rusam 
sekėsi, bet rašant šiuos žo
džius suomiai įžūliai laikosi 
ir rusų armija nedaro kiek 
žymesnio progreso.

Suomių frontas, palyginus 
ji su rumunu frontu, yra 
menkesnis. Spėjama, kad 
Maskva tai daro iš keršto 
suomiams,
bino Maskvos

ITALIJA.
“Atsiminkite Matteotti!”

—Iš laisvųjų italų vyriausy
bės pasitraukė Mussolinio 
maršalas Badoglio. Rezig
navo ir karalius Emanuelis. 
Pamažu italai valosi nuo fa
šistinio brudo. Romos pa
statų sienos aplipdytos atsi
šaukimais ir vyriausybės de 
klaracijomis. Tai-p jų matyt 
ir toks atsišaukimas: “Ita
lai, atsiminkite Matteotti!”

Matteotti, tai Italijos so
cialistų vadas, buvęs parla
mento narys. Jį nužudė fa
šistai, Mussolinio bernai. 
Dabar, kada vokiečiai išvvti

kurie nepasisku- * Romos- lai®vieiį italai it- 
r simena savo kankinius. Bu-

I Gerb. “Keleivio” Redak
cija! Prisiunčiu jums 3 pre
numeratas. Vienas skaityto- 

Įjas yra naujas. Aš paklau
siau jo, kaip jam patinka 
“Keleivis,’’ tai jis ir jo žmo
na atsakė, kad patinka la
bai. Sako, komunistų agen
tas įsukęs “Laisvę.” ale tai 
melagė ir biaurybė. Sako. 
kai pasibaigs, tai daugiau 
jos neimsią. Užsisakė “Ke
leivį.” Draugė S. taipgi da
vė $2.50, ir aš pridedu savo 
prenumeratą. Tai iš viso 
siunčiu $7.50.

Linkiu Jums viso labo.

Įvairios Žinos
VILNIAUS KRAŠTO LEN
KAI PUOLA VOKIEČIUS.

rusų lėktuvų atakos sunai 
kino daug geležinkelių. Li
kę bėgiai vartojami vien tik 
militariniam trafikui.

Vokiečiai rekvizuoja vi
sokius vežimus, sujungia 
iuos į vietią junginį ir trau-

Kovos apie Lydą, Sabatnin 

kus, Zamislavą ir kitur.

PAT praneša šitokių ži 
nių apie lenkų požemio ar 
niijos veiksmus Lydos ap- gali sustabdyti 
skrity, Vilniaus krašte: portą.

Benekonyse, į šiaurę nuo 
Lydos miestelio, lenkai už-

ŽINOTE, KAD-~\. Jungtinių Valstijų armi
jos medikų departamente

Žuvis auga tiktai vasaros tarnauja 20,000 sąžiningų 
metu. Žiemą jos augimas su- karo priešų, 
stoja. -------

Cukrinė nendrė duoda 
tris kartus daugiau cukraus,Federalis Investigacijos

kia juos šarvuotais vežimais Biuras pernai birželio mene-Urba tankais, šitie “trauki- sį turėjo apie 70 milionų sukriniai lunkeliai'
labai lengvai sabota- pirštų nuospaudų.

žuojami — viena granata --------- ‘ Gen. Čiang Kaišekas yra
arba gerai pataikytas šūvis New Yorko prieplaukoje,Kinijos prezidentas ir vy- 

visą trans- yra taisomas franeuzų laivas: liausis armijų vadas. 
“Normandie.” Juo bus
ma vežti bent 16.000 karei-*

mai ’

. _ puolė vokiečių šarvuotą
M. Kurelaitiene, traukinį, paliuosavo suim- 

Baltimore, Md. tuosius savo draugus, užėmė 
miestelį ir paėmė nemaža 
ginklų ir amunicijos. Tai bu
vo balandžio 6 d.

Balandžio 26 d. požemio 
lenkų armijos kareiviai su
naikino vokiečių policijos 
j unktus Sabatninkuose

Kaipi Bus Su 
Maistu?

VYRIAUSIS TEISMAS 
IŠTEISINO NACI.

Net Hitlerio šalininkas demokratijoj turi teisę pareikšti savo nuomone.
Amerikos pilietis, vistiek. 

ar jis čia gimęs ar naturali
zuotas, turi pilną teisę pa
reikšti savo nuomonę, kriti- 
kuoti valdžią, įstatymus ir

viu. jei “Normandie“ bus,,. “lUSM kareiviams, esam 
pervesta i transporto laivų. ;ra pasiasį bet

kokių dovanų.Robert Aitken buvo pir
masis amerikietis, išleidęs 
anglu kalba Biblijos verti
mą. Tai buvo 1802 metais.

Karo Informacijų Biuras Zamislavoj. Tuo pačiu žygiu net girti Hitlerį. šitokį nuostoliai.
nesenai paskelbė raportą P^^me vokiečių ginklus ii ‘■.prendimą vienbalsiai pada-.

Apskaičiuota, kad savo 
karuose Amerika yra nete
kus 670.000 kareivių. Į tas 
skaitlines neieina šio karo

Apskaičiuota, kad miškai 
ir krūmokšliai užima vieną 
Amerikos trečdali.

reikalavimų
patenkinti. - n ♦

Daugelis stato klausimąatlyginta;
kaip bus su Suomija, jei ši 
bus sumušta? Ar Stalinas

dęliams turės but tinkamai

JUGOSLAVIJA
norės naujos erdvės ir Suo
mijoje?

FRANCUZIJA.
De Gaulle nenori koope

ruoti. — Laisvųjų Franeuzų' 
Komiteto vadas, generolas 
de Gaulle, riečia skiauturę. 
Manyta, kad pradėjus inva
ziją de Gaulle duos civilinės 
administracijos pareigūnų.

apie maisto situaciją Ameri
koje. Čia duodame kelias jo 
ištraukas:

“Dabartinė maisto padė- 
1 tis yra gera, nes musų šalies 
piliečiai, pradedant nuo ar- 
tojaus ir baigiant tarnauto
ju prie stalo, atliko gerą 
darbą. Daugiau maisto už
auginta ir daugiau jo kon
servuota.

“Bet gali but da ir taip, 
kad iki karo pabaigos reikės

Tito ir Churchill.—Chur- 
chillo sūnūs Randolph buvo 
nuvykęs Jugoslavijon tartis 
su partizanų vadu Tito-Bro- 
zu.

Nesenai jaunasis Chur
chill lėktuvu atskrido į Ro
ma ir popiežiui įteikė rapor-
tų iš partizanų veiklos Jugo- ^djonLoti.' 
siavijoje. Popiežiui rūpėjo 
žinoti, kaip elgiasi Tito su

amuniciją. rė pereitą panedėli Vyriau
Balandžio 27 d. sunaikin- sis teismas Karlo Baumgart

tas toks pat punktas Jurai- nerio byloje, 
cio miestely. Paimti ginklai 
ir kiti vokiečių dalykai.

Balandžio 29 d. tarp len
kų ir vokiečių įvyko smarkus 
susirėmimas. Buvo užmušti 
9 vokiečiai ir 3 lenkai.

Tą pačią dieną lenkai

Etiopijos sostinės vyriau
sioji gatvė buvo pavadinta 
Mussolinio Keliu. Dabar ji

Buvo laikai, kada ir baž
nyčiose valia buvo rūkyti 
pypkes. Žmonės tada neži
nom degtukų ir vaitojo da 
skiltuvus.

Amerikos armij'bt'-pstuiė- 
.uussoi.nio jvenu oauai ji ta vartoti oirttwąi<iyįii)<las 

Baumgartner yra vokie- vadinama Churchillo Alėja. 1906 metais '
tys, bet jau naturalizuotas 
Amerikos pilietis. Federali 
nis teismas Missouri valsti

Jungtinės Valstijos turi 
didžiausią oro jėgų armiją, 

joj buvo pilietybę iš jo at- i 2,385,000 vyrų.
ėmęs, nes buvo įrodyta, kad Į ------
jis yra karštas Hitlerio sali ! Julia Smith, iš Glatston-

F uolė Ščučiną, kad įsigyti nįnkas Savo užrašu knygų- j būry, Ct.. buvo vienintelė 
daugiau ginklų ir amumci- — - - ... « .
jos. Vokiečių garnizonas čia

kai kuriuos maisto produk-Į susidėjo iš 300 kareivių.
Kova tęsėsi 16 valandų ir

Karo metu padidėjo r.nt galo vokiečiai buvo pri 
veisti pasitraukti. Lenkai

tėj jisai gėrėjosi Hitlerio 
prakalbomis, džiaugėsi bri
tu katastrofa Dunkirke. kri
tikavo prezidento Roosevel
to kalbas ir smerkė žvdus.

auininisuacijus pairi-uuu. -• u imomų pajamos ir visai na->’V? ------ “''*““** Dėl to jam buvo atimta pi
Bet jis atsisakė kooperuoti. "??"y£aįturalu.: kad žmonės išperka;re‘eko ?? lietybė Jis apeliavo i vy-
De Gaulle pyksta, kad Ame- j^„ ne,ieM ir daugiau maisto. Tas. kų ne-' voy^^pcHdfos^OTnkts !iaus’ šali?s teismą W
nka nenon pnpazmti jo ko, v rūpestingas žmogus vadina .ie,S1Ų, PcllclJ°s P?,.* ingtone, ir pereita sąvaitęmiteto laikinąja Francuzijos'Relies bažnyčios. ln&u° faktinai nėra tit.-!rne Rusvos upes. Vokie- Vyriausis Tribunolas vien-
vyriausybe. Pyksta ir ant i Anglai matyt yra padarę kūmas, bet padidėjusios pir-' Penktas .Y?Į sunaikin- j alsiai pareiškė, kad pilie- 
anglų. kam šie neleidžia kokią nors sutartį su Mask- kimo jėgos šuolis. Yra taip, . ;.PaiTntl ir amu' turj jam atstaty+a
franeuzams naudotis slapta- va. Churchillo vyriausybė Rad tas, ka žmonės vadina riclJa-
raščiu persiunčiant diplo- nedaro didelių ceremonijų trukumu, faktinai yra per- 
rr.atinę korespondenciją, su Anglijos komunistais, bet teklius, lyginant jį su musų
Uždraudimas liečia ir neit- Jugoslavijoje ji pataikauja buvusiais ištekliais taikos 
rales valstybes. Kitos valsty- Maskvos agentams. Į metu.

PABALČIO KRAŠTŲ 
ŽMONĖS BADAUJA.

Kiekvienas pilietis turi tei 
?e turėti savo nuomonę, “ne 
žiūrint kad ji butų ir paika 
ir net nedora,” pareiškė 
teismas.

moteris visam pasaulyje, ku
ri darė Biblijos vertimą.

Brazilija buvo pirmoji 
Amerikos valstybė, kuri pra
dėjo spausdinti pašto ženk- 
lus-stampas.

Dabartinis popiežius Pi- 
us XII buvo išrinktas 1939 

metų kovo 2 d.
Šv. Jono Evangelija.

Ir daug kitų gerų skaitymų veltui, už prisiuntiną antrašo. Rašykit: H. Miller, 1816 Well- į ington, Chicago 13, 111. (25)
SKAITYTO JŲ P ARElBKiS AL

Labai esu dėkingas “Ke- mums žinių iš viso pasaulio, vų nuo racionavimo

“Kai kuliu geresnės ru- Švedų laikraštis “Afton- --------------
Šies mėsų gal įr ateityje bus tldmngen' rasę/,kad pabė- J2 THUNDERBOLTŲ SU-
e e vIras .nm v « A « A J « < - y-1 I A I I « 1 3 1 s*. I. ,sunku- gauti. Vis dėl to lais- vėliai iš Pabalčio kraštų pra 

mėsų reša, • jog maisto trukumas 
leiviui.” kad palaukė užmo- Nesigailėkit ir visokių nau- bus užtektinai. I ietuvoje, Latvijoje ir Esti-
kesčio. Parašiau, kad nega- dingų patarimų. Esat verti “Pats svarbiausis fakto- ,‘cje pasidarė dar didesnis 
liu tuoj užsimokėti, tai suti- garbės už gražiai vedamą-rius. kuris Maisto Administ- j o didelių lėktuvų atakų, ir 
ko palaukti. Aš negaliu at- Moterų Skyrių. Geriausios įaciją gali priversti grąžinti kad civiliai gyventojai be 
sidėkoti už tokią gerą širdį, laimės visam “Keleivio” šta- iacionavimą. via toji aplin- veik badauja.

NAIKINO 10 MESSER- 
SCHMITŲ.

Vž tai žmonės ir myli “Ke- bui! 
leivį,” kad toks teisingas.
Aš patariu visiems “Kelei
vį” užsirašyti, nes geresnio Siunčiu $3.00 
laikraščio nėra. B. Zuber,

Philadelphia, Pa.

D. Seb&stian. kybė, kad turimi maisto iš- 
Chicago. Ui. tekliai nelvgiai paskirstomi.

Sveikinu “Kel.” redakci
ją. administraciją ir visą 
štabą, linkėdamas laimin
gai darbuotis šiais laikais. 
Mes esam laimingi šioj ša-

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas ii tikro- 
jo Castile mnilo.
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir sustiprins 
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROŠDWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

1

Kad Amerikos lakūnai 
šiandien yra daug geresni, 
negu vokiečiu, tai pa’odo 
sekantis įvykis: Dvidešimts 
vokiškų messerschmitų puo
lė musu invazijos spėkas 
vienoj vietoj. Prieš iuos pa- 

12 mūsiškių thundei - 
boltų. Kova tesėsi 20 minu 
čių. 10 vokiečių orlaivių bu
vo numušta žemėn, o kiti 
pabėgo. Iš mūsiškių buvo 
numuštas tiktai vienas.

PAJIESKOJIMAf

KUMua uicvuo zmurara 
GARBINO SENOVUE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 

garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietsrią tiayfli

Neapykanta vokiečiams 
v?’s auga. ir miestuose kas
dien įvyksta kruvinu riaušių. 
Išalkę žmonės laužiasi į na- 
< iu maisto krautuves. Daug 
vokiečių sargybinių užmuš

“Musų šeimininkė šįmet
, . ■ , „ • .. • . turi daugiau prezervuotubatų nes nonų kad jis ,r to- . . ; da,.žoviu. Bet iki
liau keliautų. Kitąsyk nusių- , * ^1,1;..; ~ali au. ......—

!siu Maiklui antknygų. IJį^^f^^ai^gai .u t o,ant nacių maisto san 
delius.

Susisiekimas. ypatingai 
n Estijoje ir Latvijoje, nuolat

seniui ant

p p i.- nvkti. Aišku, tokiame atsiti-
«nrin,rftoizi ni baigsis ir dabartinėSpnngfield, 111. šventė . Vajsiu

daržovių ištekliai skardinė-
Gerbiama Red! Siunčiu;?e jr įOjjau bus nepakanka- prastėja. Sabotažninkai ir

jums $3.00 už metus ir 10
ly, kad galim da sočiai pa- sąvaičių. Senis su Maikiu 
valgyt ir ramiai išsimiegoti. lanko mane jau nuo 1909 
Prisiunčiu Maikio Tėvui
$2.50. kad jis galėtų ir to 
liau ir.ūsų pastogę lankyti.

J. Ambrazaitis, i 

Portage. Pa.

mi.

su r.metų ir aš nesiskirsiu 
jais kol gyva busiu.

Jieva Laurinaitienė,
Worcester, Mass.

Prisiunčiu $5.00 už “Ke- 
Ačiu, kad palaukėt už leivį” ir už “Teisingą Pata-

“Keleivi.” Dabar siunčiam i rėją.”
jums S3.00, už kuriuos ma- Chat. Skaptauckas,

ionėsite ir toliau siuntinėti i Somerset, Pa.

“Žinios apie šio pavasario kės galėtų pirkti cukrų bet 
daržu sodinimą rodo, kad kokiam reikalui, 
šviežių daržovių bus dau- “Kiaušiniu gamyba ši pa- ?.au mtclai ka,p ’,s
nau. ?al visais 20 nuosirr- vasan buvo aukšta. Išrodo, gyvas. (26)

Bet vėliausi apskai- kad čia nebus atmainų. Gal .?24 x j
tik viščiuku bus mažiau ne---------- -——------

riomo* Aš, Antanas švagžays, pajieškaupfU DSmai. savo brolio,- Prano švagždžio, kuris
“Bendrai imant. padėtis metais gyveno Uruguay’juje. Iš 

tokia, kad I-ietuvos Šiaulių apskričio,

mais.
čiavimai reikalauja, kad 
butu grąžinti “pointai’ kai 
kuriems daržovėms skardi
nėse. Taigi, ‘pointų šventė’ 
vra tik laikina. Vaisių, dar-

Aš, Kazimieras Mažeikis, pajieš- 
sau savo tėvo. Girdėjau, kad gyveno

■no-riiiririt Lietuvos Šiaulių apskričio. Radvi’.i.š- neZlUnni ųjo parapijos, kaimo Monkiškių. Aš 
‘pointų Šventės,' maisto pro- labai norėčiau su juom susižinoti, to- 
blema da lieka kritiška. Vis dėl prašau jo- atsišaukti arba

vra

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglų lcalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
litiniai cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. Daug svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabaltį.
Lit huanian 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- šiu-.T apie Lietuvos santykius su Vokietija.
Biuleteniui talkininkauja kvalifikbcti specialistai iš viso Tabalčio. Metinė preuumerata--|5.00- '

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumeratoriais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumeratoriais—biuletenio garbės rėmė jais (Honorary Sponsors.). Apie juos kas kart bus skelbiama spaudoje-
Okius ar Money Orčers prašoma adresuoti: Lithuanian Budeten, 73 West 104 th Street, New York, N. Y.

žovių ir įvairių sunku atsai 
gos yra tain žemos, kad no- dėl to. civilių gyventojų mi- už ką bušru širdingai dėkingas. (25 
roms-nenoroms reikės tęsti tyba nenukentės nei kalori- 4;? wavėrinyast.^ šBr?ghton, Mass.
racionavima. 'u. nei protesinų atžvilgiu. ---------- ------------------------

“Apskaičiuota, kad citri- Tiktai B ir C vitaminų ištek- APSIVEDIMAI
niu vaisių gamyba šimet bus liai menki. Svarbu todėl. Pajieškau gyvenimui draugės. Ga- 
našokusi ~ 10 nuošimčiu. O- kad namuose gaminami Ssbpad«iau uSuf nu.

maisto produktai turėtų saukti ir mergina, kuri mylėtų lai- 
daugiau vitamino C.

ka nors apie j| žinančiu man pranešti,
*5) t patingai dabartinės krikdėte nybės gsdyr .-Jo kiekvienas turėtą 

perskaityt, sės tik ts4s gale* nikiai sr prasti Dieve berisią.
Knyga didelio foraiato, tari 271 poslapi. Kaina popiero; apdarais 

—1 i-v; audimo spd.—<1.25. Pinigas galima siųsti popierini doleri 
arba “Moner Orderi”. Adrsoookit sekanėiai:

KELEIVIS, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass.

buoHu. nvčiu. kriaušių ir sly 
vų bus daugiau, negu jų bu 
vo Deinai. Tatai leis padi 
dinti atsargas.

“Palyginus su 
metų pirmuoju 
antrajam pusmety 
gyventoiam bus

kurio rl*nsr3 vedybinį gyvenimą. Aš e>u 
. “ . u r.ašlvs, vidutinio amžiaus, sveikas irdaugiausia randasi tomeitė- drūtas, dirbu kasyklose ir gerai už- 

•• OWI Turiu nuosavą r.amą ir du su-
* nu kariuomenėj. Man reikalinga lai-se.

šių 1944 
pusmečiu, 

civiliam
ATLANTIC CITY 

Puiki Vieta Vakacijai.
Kas ketinat važiuoti šią

maždaug* Atlantic City maudynes.
vasara į 

tai žinokit.

niingam gyvenimui draugė. Rašykit 
taip: (26)

Kazimieras Krugzdas.
P. O. Box 837, Forest City, Pa.

Karas Eur°P°J
itua paMiUe

6-8 nuošimčiais mažiau svie- kad Puikiau“u P™ Ca.li
Pajieškau apsivedimui draugės, ku-

___  ________ _ ri mylėtų laimingai gyventi, ne jau-
fomia avė. čia galėsit maudytis arba r. es n ės kaip 25 ar 35 metų. Tikėjimas

Sto ir 15 nuoš. mažiau tauku. P° amble'iais ant krėslų pasėdėti, o skirtumo nedaro. 
Cnl O. rnos patarnausite savo lietuviams teiksiu per laišką.(i3l anie 6 nuos. mažiau J.uo geriausia ir kuo pigiausia. Nepa-
margarino ir valgomųjų a- mirškit, kad ant California avė. 2700 
Ka-... ” Foardwalk savininkas yr* Klemensaslieju. Morkūnas. (30)

Pieno ir grietinės

7907 Karman,
Daugiau žinių su- 

A. R., (25)
Clcveland 3, Ohio

suvar- Atsakau i Klausimus.

Pajieškau apsivedimui draugės. 
F.su 3!) metų amžiaus vaikinas. At
sakymą duosiu tik į rimtus laiškus.
Mano adresas:_ C. L. " (27)
3630 Colonial avė., Montreal,

Canada.

Jei norite iinoti apie karą lr kltua 

įvykina, tai įkaitykite “Naujiena*".

"Naujienos" yra pirmas Ir didžiausias Batarlų 

dienraitis Amerikoje.

Užsiraiykite "Naujienas" liandlen. Naujiaaų 

prenumerata metams Amerikoje (Ifimant CM* 

«•«)» 96-00. Chicagoje ir Europoj! 

lfoney OrderJ ar dekj siųskite!

tolimas bus maždaug toks J
L-ain ir 1 motais Kodėl Biblijos turinys ne visiems

i . suprantamas’ Ir kodėl Biblija atne-_______ ____________________________
Ištekliu apskaičiavimai ša vieniems laime- o kitiems ne,ai- Pajieškau apsivedimui moterie.;.

įv-irin Vari riilrranc rlar- rn’’ Jeigu nori but laimingas su Bib- As esu 55 metų ir turiu gerą darbą^ĮOOO, Kaa CUKia i nūs nai lijos pagalba, ta klausk per laišką ir prašau atsišaukti kuri myli malonų
giau; JO Užteks visiems būti- pažymėk, ar turi Bibliją. Aš patar- gyvenimą ir nedaug geria. Platesnių
niesiems reikalams. Vis dėl nauju ve,tul ,, , •„ (30) ž,n,ų duos'u P?r ,a'šką.
to nemanoma, kad seiminm- 226 Polk st., G**y, ind. 1725 Mexiow, Femdaio 20, Micn.

1 i

“NAUJIENOS
\ 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

SS

F.su


No. 25. Birželio 21 d.. 1911 m. šeštas Puslapis

Moterims Pasiskaityt
AT CTTVnTTT ’T'IF A DVA8Į SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Kodėl Kiaulieną Reikia 
Gerai Išvirint

Dabar žmonės suvalgo 
daug kiaulienos, nes ji par
duodama be “poinrų” ir pi
gesnė už kitas mėsas; todėl 
norime Įspėti savo skaityto
jus, kad perkant kiaulieną 
reikia labai gerai ją išviri? 
ti. nes kitaip galima sunkia, 
nuo jos apsirgti.

Didžiuma kiaulių, neži - 
rint kaip sveikos jos atro 
yra užsikrėtusios trichim ? 
parazitais, todėl ir ių mėsa., 
nepaisant kaip ji šviežia 
gerai atrodo, dažnai buri 
pilna tos ligos parazitini • 
kirmėlaičių. Tie parazit: i 
pačiom kiaulėm visai ne
kenkia, vienok patekę 
žmogaus vidurius dažu; ' 
reiškia amžiną ir sunkią li
gą, o kartais net ir mirti.

Seniaus buvo manoma, 
jog trichinos parazitai rar. 
dasi vien tik senoj, pagedv

Kadangi lietuviai labai 
mėgsta kiaulieną, todėl šei
mininkėms patartina ją ki- i 
bai gerai išvirti arba iškepti. , 
taip kad mėsa nuo kaulų at
šoktų.

Nors tukinant mėsą karš
tis daug trichinos parazitų 
sunaikina, vienok prie kau
lo vienas-kitas gali išlikti 
gyvas, todėl patartina ir rai
kytą arba sūdytą kiaulieną 
gerai išvirti. Trichinos para
zitai ir ju perai žūsta nuo 
140 laipsnių karščio.

Paskutiniaisiais laikais gy 
dytojai ir kiti sveikatos sar
gai pradėjo aštrią kova su 
irichinoziu. Jie pataria kiau
lieną verčiau pervirinti arba 
perkepti. negu nedavirti ar 
nedakepti. Jie taip pat pata
ria saugotis “hot dog” deš-
rukiu ir maltos mėsos kotle- 

sioj'kiaulienoj7: brt tyrinėji- *9* “hamburgeriais” vadina
mai parodė, kad ju pilnr. ^aiP hot degs. taip ir 
netik kiaulių mėsa, bet ir! ’hamburgenus vasaros me- 
gyvos kiaulės. Kiaulės tai parduoda ant bycių ir 
parazitais užsikrečia ėsda užkampiuose,
mos senas, dvokiančias ib ‘Pe;rUKes dažnai vos tik ap
matas, kurias kiaulių augin £I‘do, aptepa mustarda ir 
tojai superka iš didmiesčiu Paduoda va.gyti. Hambur- 
ir sušeria kiaulėms. eeno kot.etai irgi dažnai

Ners valdžios maisto in hama nedakepti ir pilni tn- 
spektoriai stropiai mėsą p*i o.anos parazitų. Gaminant 
žiuri, vienok trichinos para T^lgį- visuomet gerai 
zitus ir jų perus galima įžiu- V.kepKite. Perkant gatavą, 
rėti tik per mikroskopą, ka žiūrėkite, kad nebūtų apy - 
yra nelengva padaryti ir to za“S.
dėl sunku pasakyti, kuri mė 
sa užkrėsta, kuri ne; dėl to 
žmonės yra Įspėjami, kad

PABARĖJE UŽ PĖDU.

nevalgytu apyžalės kiaulie- Jis stovėjo ties prinokusiais 
nos. Dabar jau ant rūkytųltūgiais, 
kumpių ir dešrų yra ir užra- matyt, laukė mylimoji 
šas dedamas: “Do not eat ar ateis. 
raw.” kas reiškia: nevalgy
kit žalios. daržus —

Manoma, kad šiandien f - •
Kiek palaukus, ji atėjo

kaip gi neiti, kad toks 
vakaras gražus...
Jei močiutė butų mačius 
ką ten darė—
jiem abiem butų tikrai jau 
davus garo.

Amerikoj trichinozio liga 
serga apie 10 milionų žmo 
nių ir didžiuma jų visai ne 
žino, kodėl jie serga.

Suvalgius trichinos para 
zitus su kiauliena, organiz
mas tuoj bando nuo jų nusi- Kad ia vpdė rugeliais 
kratyti, paleidžia vidurius ‘.,peųu‘ 
ir dažnai juos prašalina si; -įį įdwnu pasakvti jums 
išmatom; vienok jų perai ’ i:„ 
arba kiaušinėliai, tuoj pri
kimba prie žarnų ir auga O ką darė pabarėje 
dauginasi nuodindami ir er- už pėdų— 
zindami visą žmogaus siste- nesakysiu, tegul žino 
mą. * tik jie du...

Amerikietės Francuzijoį

šitos amerikietės slaugės orlaiviais išvežė iš Francuzijos Į 
Angliją pirmutinius musų sužeistuosius. Už šitą žygį vie
tos gyventojai apdovanojo jas aguonėlių bukietais.

Mirlis Sulygino Priešus ir Draugus
SB

KELEIVIS. SO. BOSTor.

šita Amerikos armijos Signalų Korpuso padaryta nuotrauka parodo Normandijoj 
sius amerikiečius ir vokiečius. Jie buvo j alaidoti Francuzijos žemėj, už kuria jie 
Gal ne vienas ir musu tautos sūnūs čia guli-..

kritu-
kovojo.

Pirmoji Pagalba
Ka reikia įvairiais nelai- būda

NEPAPRASTA GARBĖ 
LIETUVAITEI.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

—------------ . . .. 1 ’iP
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jurao- 
ristika ir kitos. Visos gero*, visos įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad l avo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį * Kaip iis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti ? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų * Kur tas vanduo da
bar yra* Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės* Šitie ir šim
tai kitu klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina ............. ,................................ 26c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

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

Ona Čenkiutė (Chen-|

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialiav v • • v i -- ---------- \----- ltcuviiu inelai-( būdas: Ligonis guldomas kus). kuri dabar via ištekė- tams plakatus netoli 
aryti, at kštelninkas. Po jo pečiais jusį už leitenanto' H. Sted-

nuo bažnyčios 
brostvininkai už

puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
kuri 

su vi-
i - - ~ icviuou i. liudininkų
čiau. o pakaušis gulėtų že- West Hazleton," Pa., kur'jos p*"**™*- Kain» .............  25c
n-iau- . motina ir dabar gyvena. Tu- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Šiuo bucu dirbtini kvėpa- jas laikas atgal Ona Įsirašė! i-abai įdomi knygutė šituo svarbiu 
vima gali ėarvt du ir vienas i Moterų Armiio< Kornnsa kla,”,irauperskaityti k iek-
zmogus. •■eigU yra du, tai (UVAC). Kadangi ji vra la- Ė. Vandervelde, vertė Vardunas. 
daro taip: Prie gulinčio atsi- bai gabi ir turi imponuojan- Ka‘na .............................  1#e'

mingais atsitikimais dary
kad nelaimės ištiktam žmo-' padedama susuktus rubus, 
gui kiek nors padėtume, pa-j kad jie 
kalbėsime šiame straipsny:

Sąnariu išnirimai (išsisu
kimai). Dažniausiai nirsta 
ranka iš peties sąnario. Dar 
būna alkūnės, klubo, kelies,
didžiojo piršto sąnariu išni- ,, . . .- . , . •■ ... . . 4 ,
rimai, taip nat pasitaiko ir. Lla.u*)ia vienas is vienos kru- tią išvaizdą, tai greitu laiku MATERIALISTIŠKAS 

1 - tinęs puses, kitas — iš kitos. -- ’ -• ------------ ------------

i susuktus rubus, v,elfo susilaukė nepapras-1 listai iškaė užpuolikams bylų, 
)atų pasikėlę aukš- tos garbės. Ji vra kilusi iš

apatinio žandikauiio išniri
mų. Išnirusi sąnari gali ati
taisyti tik gydytojas, todėl 
tuo atveju nereikia kreiptis i 
visokius šundaktarius, vadi
namus “navininkais,” nes

Paima po vieną ligonio ran 
ką su viena už ligonio ran
kos riešo, su kita už peties 
arba alkūnės. Kada jie tą 
yra padarę. Ilginio rankas 

! abu kartu ir vienodai kelia

Ji buvo paskirta i MGM ISTORIJOS SUPRATIMAS. 
Punktą ant Times Scjuare O Si knygelė aiškina proletariato fi-
New Yorke rekratuoti mo- mokslų. ję» nori žinoti, kas
. .. t • x ii jpmdo pasaulyje įvairiausius nuoti-teris armijon. Jai tas darbas ikius, tai perskaityk __aitą knygelę
taip gerai sekėsi, kad greitu 
laiku ji buvo perkelta Į ge- 

Į resnę vietą, būtent Į Grand

Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ............... .. ... 25c

iie dažnai ne tik sąnario ne- 11 ■ ’^snę vietą outer.t j
'atitaiso, bet belamdydami1"^ galėdami aukštyn ir į,Central Palaee, N. t. 
net sulaužo ranku arta kojų sa,,lf »',ske'1? ™»S>. 1«°,n!o ------- ’ “ ’' ’ ’ ‘

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiai# 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi . 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorke papjovė 
j . , . savo meilužę, Onų Aumuller’aitę.takto skaityti: vienas, du; vvell bus rodoma kaip gra-,KnygeTe su fotografiškais atvaiz-

vienas du ir tt. žiausis pavyzdis visoms AJdais' Kain> .......................  10c
Jeigu dirbtinį kvėpavimą merikos moterims. Ar gali DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 

Hcxxx.-u. ,c'ar.° vier^s žmogus, jis turi būt didesnė moteriai garbė? GERT IR VALGYT? 
l anku o-nlimn Gėdinti v’ atsiklaupti užpakaly gulin- Mums vpač smagu šita Ži- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

j _x. • - • * i ‘ • 1 Čio ligonio galvom Daimti nin nr»np«ti tip? Ona vra norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus,pas gvdvtoja; jeigu kojos— «-io ilguma gaivu., pairi u mą pranešti, nes una yra Bet dėl ko gi norisi* Dėl ko<»e valgio 
vežti oiilinti rankas į savo ir jas čia kelti užauginta Keleivio skai- žmogus silpsta* ir dėlko vienas mai-

Saulžs ir kaitros trenki- ??kštyn ligonini už.galvos, tytojų šeimynoj. Jos mamy-
,» atsitinka karštame C™kuvien^

prie krutinės. Tą daryti nt dabar prisiuntė prenume-mus suprasi tiktai » šios knygutės.

kaulus.
Reikia atsimint, juo anks

čiau su išnirusiu sąnariu bus 
kreipiamasi i gydytoją, tuo 
Jis lengvi? u atitaisys. Kol 
pakviestas gydytojas atvyks 
arba kol ligonis pas ji bus 
nuvežtas, galima ant išniru
sio sąnario dėti šaltus komp
resus. Kad išniręs sąnary- 
nejudėtų, reikia ji parišti. 
Jei išniręs kuris nors rankas 
sąnarys, ligonį su parišta

iras
tvankiame

galvos, paskui vėl abi rankas 
leidžia žemyn, Į priekį ir 
prispaudžia prie krutinės. 
Rankas kilnoti aukštyn ir že
myn gana smarkiai, 16-18

Bet tai ne viskas. Armijos 
artistai dabar išrinko ją iš 
visų moterų kaip pavyzdin
giausi WAC “typą” ir jos 
atvaizdus vartos kaip mode
lius moterų rekrutavimo

kartų per minutę (nes tokiu propagandai po visą šalį. 
dažnumu ir kvėpuojame). Laikraščiuose, magazinuo 
Kad abu kilnotų kartu ir se, ant sienų ir teatru ju 
tvarkingai, vienas gali dėl džiuose Ona Čenkiutė-Sted

ivanerame ore esantiems mi j ,g.18 kart per mi-Irata už “Keleivi.
žmonėms. Trenktojo veidas j h. kmti._
mėlynai raudonas, l.ezuvis nfe7prispaustas į„kas pa.
sausas, kvėpuoja sunkiai. 0 k (ia' VALCfilS.
paskui netenka sąmones. 1 įd*rant d{rbįini| ---------
prasideda mėšlungis sąna- kvžpavima lieonio e,.kiėj; Paius B 
r,ų trankymai, rs burnos ve- *andjj0 skv?.

tis. ji tuoj iššluostyti. Be to, 
dirbtini kvėpavimą beda
rant

Paraše D-ras G-mus. Kabia 15c.

liau pasirodo kruvinos pu
tos. Gali žmogus ir mirti, 
jeigu nebus pagalba suteik
ta.

Pagalbą teikti taip: nuneš 
t' ligoni i pavėsi, paguldyt 
su pakelta aukštvn galva, at 
segti apikaklę ir juosmenį 
su skarele vėdinti orą prie 
veido, veidą ir krutinę šlakš 
tyti šaltu vandeniu, prie gal
vos dėti šaltas šlapias ska 
ras. Jeigu dar neatgauna są 
menes, dueti uostyti amoni 
jos. daryti dirbtinį kvėpavi 
mą. kutenti padus ir delnus 
Kai atgauna sąmonę, duot’ 
gerti valerijono lašų, van
dens duoti gerti kiek ligonis 
r ori.

Perkūno (žaibo) trenktą
žmogų nereikia kasti į žemę 
arba kišti i vandenį, kaip 
vra įprasta daryti, nes tat 
nieko nepadeda gali tik 
gaivinimą užtęsti.

Žaibo trenktą reikia steng
tis atgaivinti, kaip gaivina- 
mi kitais atvejais sąmonės 
netekusieji. Jeigu nekvė- 
puoia, dalyti dirbtinį kvėpa- 
’dp'o, duoti uostvtt amoni-

ir kt. '
Dirbtinis kvėpavimas da

romas keliais budais. Daž
niausiai naudojamas toks

gerklę ir nosį su plunksnele, 
trinti kūną.

mėsos ir kominių 
kruopų.

Lietuviai nepripratę prie!
... komu ir mažai jų vartoja. O 

£era? maistas ir pi
gus. Ypač geras daiktas kor- 
ninės kruopos (com meal).

Pekla
Atsigavimo ženklai yi’a .jgjgy yra atliekamos šaltos 

okie: ma keistis veido į taj jjyiima pa
spalva, oaltas veidas ima daryti labai ąerabaltas veidas 
rausti, pradeda judėti bur
nos kampai, ligonis ima ju

ra jų su 
korninėm kruopom. Tas da
roma šitokiu budu: ištepa

dinti h : as, retkarčiais ligo- j<eptuvę riebalais ir iškloja
nis atsidusta, pradeda gar
galiuoti. ima silpnai kvė
puoti. Dirbtinį kvėpavima 
daryti r.-paliauti, bet daryti

ją su koše iš kominių kruo
pu. Tada prideda sukapotos 
mėsos su visokiais priesko
niais ir su tomeitėm. Antį

hn; P3*8 ly i viršaus vėl uždeda kominės 
yai ir ginai alsuoti. Atsiga-ij,-očęS pabausto tarkuotu su-
misic nr:gėrusio kūną pra
dėti šildyti, susukti i antklo
des, sąnarius trinti per pa
klodes iš apačios į viršų. Per 
paklodes dėti butelius su 
šiltu vandeniu. Jeigu gali 
gerti, duoti šilto vandens, 
arbatos, valerijono lašų.

KRUTINĖS balsas.
Lyg lapų šlamėjimas,

Lyg girios užimąs,
Lyg paukščių čiulbėjimas, 

Lyg juros verkimas:
Toks balsas išeina 

Iš tavų krutinės
Ir skn >ta ir eina 

Jautrus, visuotinas!
Jovaras.

riu ir kena anie pusę valan
dos. ai ha kol viršus gražiai 
parasta. Karštis gali būt vi
dutinis. apie 350 laipsnių.

Norint suminkštint. kiau
šinio lukštą, reikia iį pa- 
mirkyt uksuse apie 20 mi- 
nutų.

Nuo šaltu šiurpulių nėra 
geresnio vaisto, kaip stiklas 
karšto nieno — taip karšto, 
kaip tik galima gerti.

t laikas vra ta medžiaga iš ku
rios gyvenimas yra išaustas. 
Neleisk jo veltui. Franklin.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

Kunijirai ausdina tamsuo
lius amžina peklos uffni- 
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas rr ap
gavystė, nea peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kapastal aa- 
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga
vio” Knyi

"KBLSIVIS” 
<M BROADWAT,

SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 
A M. METBUONI 

7747 Nevy Avsnae,
Detroit. Mlcb.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 

įciig.ai ir suprtiuu.i»ai, aau Kiek.
.senas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
.iškai. Joje telpa netik atskiri zo- 
ižiai, bet cieli sakiniai, pasikalbėji- 
nai Jarbo jieškant, važiu.įjar.t kur 
nors, nuėjus krautuvėn, par oarttarų 
paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tt 
Su fonetiškų ištarimą ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusk 95. 
Ikaina SSs,
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietyb'- įstaty
mai su reikalingais klau-imJis Ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka>na.................................. 2Ec.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
METU. J

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinya. 
ju rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina .................................... 60c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačfcoia. č.a 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šia knygų turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų rno- 
terįs, dukterįs ir my’ir osros nepa
pultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Toamsend For, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
1 DIEVĄ?

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

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekon ų klau
sau aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina .............:..................... ldc.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

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

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. I Ra na aų tos 

kliyįJOŠ ncįSiicirjzra.Lazraaz j^i^kingo 53 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikiu3 nuo nrieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knyga niekas r.esijai. 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... 5..00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO? ’ * |Į

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. I

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovų su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tų valdžių rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šaiis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Ros. 
publika Čia telpa visi'svarbesni do- 
k<>men'ai ■ Ste'via*»H.:<> >• r>n a-
rimai, taikos sutartis su b vikais, 
sutartis su latviais, aura - mas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visų Lietuvų iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $’..00

DŽIAN BAMROS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos. revoliucianieriškon, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos gero*. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.I
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) No- 
□žsitikintis Vyras: <2» Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (41 Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
apsisaugoti. Parašė 

urė-
Kaina .. 125c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių val
kams. Kas yra arba tikis kodą norą 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šita knygute. K-;na lOe. 
“Keleivis,” 636 Brondway, 

Sooth Boston, Mass.

Ir kaip nuo ių ap<
D-ras F. Matulaitis Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida.

t j t
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1 _T Z^l 1 *11 v I* J jeigu jis nemato kruvinų'
Rodei Churchillo žodis 1 rankų- '»*•*'**• •**•'*' '*—**-' get nejaugi ištikrujų p.

Churchillo atmintis tokia 
trumpa? Nejaugi ištikrujų 
jo akys neprimato?

Ne, ne tame čia dalykas.

Raktas Į Hitlerio Tvirtovę Ne be reikal0 todžl nacių
•• * < 1 Churchillo atmintis tokia -------------- armijos visu ižulumu gynė

lSDamidl IVlalOnUS trumpa? Nejaugi ištikrujų Visam už laisvę kovojan-i sėjo vienuoliktame šimtme-jCaeną. Naciu‘tvirtovės siena
• jQ akys neprimato? tiam pasauliui Birželio šeš-. tyje, kada Anglijos karalius- ; jau pramušta, ir pramušta

. ... . 77----- T- , t ... A . .. Ne, ne tame čia dalvkas. toji bus istorinė diena. Tą uzurpatorius, Williamas Už- į toje vietoje, kuri jiems la-
Angnjos premjeras Chur- antį, bet alijantai negali j\ngjiįos nvemjeras ir "mato < k ną buvo gautos pirmosios kariautojas, atidarė tenai biausia pavojinga.
;n nor. u,* tuo patenkinti. Įš visų dalykus ir atsaneaa. Jis pa- apie Jungtinių Tautų1 pirmąsias švietimo Įstaigas.; Rašant šiuos žodžius nėra1

“ *” ei- “ma]onu žodĮ” Ispani- invaziją Francuzijon. Paga- Paryžiui tatai nepatiko, bet pilnu žinių apie visas karo
jai dėl te, kad Anglijai rei- aiėjo senai lauktoji | Williamas nepaisė. Tiesa, į operacijas. Pilnu žinių, tur

chanizuotų dalinių operaci-i KALBOS DALYKAI 
joms.

visuomene.

chill anądien atsistojo par- būt 
lamente ir pradėjo: “Šian- neitralių šalių. Ispanija 
dien aš pasakysiu malonų giasi prasčiausia.
žodĮ Ispanijai. Be to, prezidentas sako, kalingas Ispanijos palanku

Ir jis isparode visą eilę kad demokratija privalo iš- mas. Reikalingas dabar ir
Ispanijos nuopelnų. Kaip naikinti visus fašizmo pėd- bus reikalingas po karo.
žinoma, Anglija timi lspa sakus žemės paviršy. Gi Is- Anglijos fabrikams labai 
nijoj Gibraltaro tvirtovę. - - -................

invaziją Francuzijon. Paga- Paryžiui tatai nepatiko, bet'pilnų žinių 
įiau. atėjo senai lauktoji Williamas nepaisė. Tiesa, i operacijas, 
diena — Hitlerio tvirtovės daugelis WilHamo pastatytų būt. ir negausime", kol tęsis 
puolimas! 'trobesių jau nugriauti, o ku- šis karas. Musų kariuome-

Ir. lvg tyčia, alijantų puo- i rie liko
i mas

Hitlerio
ėsių jau nugriauti, o ku- šis karas/ Musų 
i ko. paversti i kazannes. nės vadovybė r 

buvo pradėtas toje Bet tai nei kiek nesumažina
apie kurią daug ir Caeno istorinės reikšmės.nijoj uioiaitaio t irunt. panįją valdo fašistu klika su reikalinga geležis iš šiaurės '"tetoje, apie kurią dai

lai yra be galo svarbus diktatorium Franco priešą- Ispanijtk Ir Ispanija reika- ' - ail> kalbėta. Alijantų pir- Caen buvo centras varžyti- 
strategijos žvilgsniu punk- ky Tai reįškia. kad ir jis sujlinga kaip rinka Anglijos ieji būriai pasirodė netoli nių tarp anglų ir francuzų 
tas. Tvirtovė atkreipta j ju- gauja turi būt sunai- gaminiams. Taigi Churchil-
rą ir nuo vandens ji pnesui kįntas
neprieinama. Bet iš užpaka-, Taigi tarp Churchillo ir 
lio. is Ispanijos, paimti ja Roosevelto pažiūrų vra di- 
nebutų sunku. Ir vokiečiai delis skirtumas. Churchillas 
per keturis metus . prašė Is- sako: gyvenkim ir leiskim 
panijos, kad ji leistų jiems kitiems gyventi: o Roosevel- 
prieiti pne Gibraltaro, ta- tas sako: fašistai turi būt 
čiau Ispanija neleido. Tai nutnnti nuo žemės veido! 
vienas Ispanijos nuopelnas, i

... „ . Į Churchillo nusistatymas 
Kitas yra tas, kad ji uzsi- nepatiko ir Anglijos darbie- 

laikė “draugiškai” alijantų čiams Vienas jų parlamente 
atžvilgiu, kuomet “jos ka i pareikalavo. kad Churchil-kuomet 
nuolių šešėly buvo koncent
ruojami alijantų orlaiviai ir 
laivai Afrikos invazijai. 

Visa

las paaiškintų, kodėl fašiz
mas turi žlugti Italijoj ir 
Vokietijoj, o Ispanijoj pasi- 

Churchillas švelniaitai. žinoma, yra tie- likti? 
sa ir niekas to negali užgin-iatsakė, kad Ispanija nėra 
čyti. ’ sutepusi savo rankų krauju.

Bet tai yra tik viena me- Matyt, jis užmiršo, kad 
dalio pusė. O juk yra ir kita. Franco yra nusiuntęs “Mė- 
Apie ją kalba prezidentas: linaji Legijoną” Hitleriui Į 
Rooseveltas. Ir štai ką jis talką rusus mušti. Neatsime- 
sako: na ponas Churchill ir to,

Ispanija duoda Vokietijai kad dabartinė Ispanijos val- 
volframo. Tai labai reika- džia su generolu Franco 
lingas karo ginklams meta-! priešaky nuskandino krau- 
las. Aiijantams spaudžiant, juose demokratinę Ispani- 
Ispanija sutiko to metalo jos respubliką. Išrodo, kad 
eksportą Vokietijon suma- p. Churchill ii- neprimato.

lo “malonus žodis” Ispanijai 
gali būt suprastas tik ekono
minių interesų šviesoje.

Toj pačioj šviesoj gali 
būt išaiškintas ir Roosevel
to nusistatymas. Kodėl mu
sų prezidentas priešingas 
Ispanijos politikai? Todėl, 
kad ta politika labai kenkia. 
Jungtinių Valstijų intere
sams Pietų Amerikoje.

Anglijai Ispanija gali būt 
labai naudinga ekonominiu 
žvilgsniu, bet Jungtinėms 
Valstijoms ji yra nelemtas 
kenkėjas. Ispanijos falan- 
gistų propaganda Pietų ‘ 
merikoje buvo ir tebėra ašt 
rus dieglys po šonu muši1 
demokratijai. Argentina

ir.i
buvusios normandų sostinės 
C aeno.

Caen (ištark: Kaen) ran-
dasi prie Orne upės, apie
ii>0 mvliu nuo Paryžiaus.*■
Yri istorinis Normandijos
miestas.

« 9
vėliau, francuzų didžiosios 
revoliucijos metu, jis buvo 
paskilbusiu žirendistų cent
ras. Šiandien iis pasidarė 
alijantų invazijos Į Hitlerio 
tvirtovę centru.

Caen, tur būt. vrao šiame atveiyje—
•.aktas Į Hitlerio tvirtovę, telis francuzų miestas, iš 
F'rm devynių šimtų metų laikęs savo didingą senovę 
Iš tos srities buvo pasiųstai it romantiškas žmonių nuo- 
»’ spedicijos armija Angli-j taikas. Jis randasi nepa- 
Ys užkariavimui. Vėliau, prastai gražioje vietoje; 
avo keliu, anglai puolė jame išliko daug senovės 

Creną. Keliais atvejais šis palaikų ir šiaip senųjų liau-

dėl Įvairių sumetimų. Bet 
ir neturėdami tų žinių vieną 
dalyką jau žinome: invazi
ja buvo gerai suplanuota ir 
pradėta toje vietoje, kur 
lengviausia Hitlerio legio
nus nugalėti.

Caen buvo paskilbęs vi 
duramžiuose; jo vardas bu
vo žinomas francuzų revo 

vieniji- liucijos metu. O dabar jo 
vardas da kaitą bus Įamžin
tas. Atėjus tenai alijantų 
armijoms, franeuzai šaukė:

“Lietuviškoji
Man krito akiu Bendro 

Amerikos Lietuvių Fondo 
pranešimas, kuris prasideda 
žodžiais: “Lietuviškajai vi
suomenei jau žinoma...” 
ir taip toliau.

Tai netikusi kalba. Gali 
būt lietuviškas suris, lietu
viški kailiniai, nes jie ypa- 

, . ; tingi tik lietuviams. Kitos
neskeloia jų,tautos tokių sūrių nedaro ir 

'tekių kailinių nesiuva, kaip 
lietuviai.

Bet negalima sakyti “lie
tuviškoji visuomenė,” nes 
visuomenė nėra jokia tautos 
ypatybė; ji reiškia visumą, 
visus žmones; todėl reikia 
sakyti: lietuvių visumenė, 
tai o kaip lietuvių (ne lietu
viška) tauta.

FP 6-16-44 S
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miestas ėjo iš rankų Į ran 
brs. Dabar ir vėl toje vieto 
io pradėta invazija—ŠĮ kar

(iies meno kurinių. Karo 
operacijoms Caeno sritis ir
gi labai tinkama, žaliuojan

ti jau ne tam, kad Francu- čiomis normandų lygumomis
ziia pavergus, bet kad ją iš- aiijantams bus lengviausia
laisvinus iš nacių vergijos, pasiekti Paryžių. Lengviau-

, ..... šia todėl, kad yra vietos me-
Kova bus sunki ir ilga. ______________ _______________

“Atlikta... darbai.”
“Vilnies” redaktoriai ra- 

_T šo: “Atlikta milžiniški dar-
“Valio, draugai, anglai ir bai.” Veiksmažodis vien- 
amerikiečiai! Valio laisvoji gkaitoj, o daiktvardis daug- 
Francuzija!” skaitoj.

Tie Šukiai šiandien elekt- Gal kas nors tun seną lie- 
nzuoja ne tik Francuziją. tuvių kalbos gramatika", te- 
bet visą pasauli, kovojanti nusiunčia ją “Vilnies” 
pnes nacių tironiją. Atėjo bolševikams, kad pasimo- 
rustaus teismo diena ir de- kintu lietuvių kalbos. Nes
mokratijos šalininkai suve
da atskaitas su smurto gar
bintojais. St. St.

dabar koktu darosi skaitant 
jų “gazietas.”

Jeigu kalbama apie dar-
ža D®: ši DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.‘ ------- Įima sakyti: “atlikta parei-pamją.

ma.
liks nei vienos nacių divizi-

Mums, socialistams, tas jos. Ir daugiau: ji bus veda- 
lengvai suprantama, nes so- ma iki alijantų armijos pa- 
cialistų mokslas sako, kad sieks Berlyną ir galutinai
valstybių politiką visuomet 
diktuoja jų ekonominiai rei
kalai.

New«papcr Ad— 1944

Labiausia pavojingi sabo- 
tažninkai.

Nesenai jie buvo išimti ir ga,” “atlikta bausmė,” “at
leisti Į kitą Gvinėjos kiau- likta kelionė,” bet jokiu bu- 
laitę. Ši tuoj susirgo ir pa- du negalima sakyti “atlikta 
stipo. darbai.”

Universiteto klinikoj ran- . .
dasi kita stiklo dūdelė, kuri “Pietinė dalis...”
bus laikoma da 20 metų. Po Vienas bolševikų laikraš- 
to mokslininkai ir vėl darys tis džiaugiasi: “Pietinė dalis 
bandymus, kaip ilgai gali Ukrainos jau išlaisvinta.” 
išsilaikyti mikroskopiški gy- cia jau tikras jovalas. Vi

sų pirma, žodis “Ukraina” 
čia eina būdvardžio parei
gas. todėl jis turėtų stovėti

Amerika turi labai pavo- 
sudaužys nacių Vokietijos jingų sabotažninkų. Jų yra 
galybę. daugiau 60 milionų. Tie sa-

Caen pirmą kartą pagar- botažninkai musų šaliai da-
----------------------------------  ro didelių nuostolių, apie

už 200.000,000 dolerių kas
met Už tuos pinigus musų 
šalis galėtų pasistatyt du 
modernišku karo laivu, ar
ba tris Essex klasės lėktuvų 
nešiotojus.

Spėjama, kad

PO 2455 Ad 12

vunai, kaip Bacillus pestis.

Okoy................... ... YOU eritęjęk.- t©©!
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kai bus padarę daugiau nuo
stolių. Mat, viskas pabran
go, kartu ir gaudymas tų sa
botažninkų.

Ypač farmoms tie sabo- 
tažninkai daro nuostolių, 
bet jie neaplenkia nei mies
tų gyventojus. Kaimuose jie 
naikina maistą, miestuose 
grindis ir šiaip Įrengimus, 
ypač elektros laidus ir kitą.

Amerika turi mažiau 
giminių.» prieš daiktvardį “dalis.” o 

Daugelis žmonių mano, pę pojo. būtent: “Pietinė 
jog karo metu padaugėja Ukrainos dalis jau išiaisvin- 
skaičius gimimų. Taip nėra, ta.” Tuomet butų bent sin- 
Metropolitan Life Insuran- takse geresnė, nors sakinys 
ce kompanija turi surinkus vistiek butų netikęs. Daly- 

davinių, kurie kas> matote, yra toks. kadneginčijamų 
rodo. kad nuo 1942 metų 
žiemos gimimų skaičius yra 
sumažėjęs ant 22 nuošimčių.

Žaibas šposininką*.
Viename karo fronte bu- 
toks retas atsitikimas.

Ukrainos dalis negali būt 
“pietinė:” ji gali būt tik 
“pietų Ukrainos dalis.”

Būdvardžiai, kurie bai
giasi galūnėmis —inė ar 
—inis, vartojami tik tokiais 
i tsitikimais, kuomet apibu-

Kas per vieni tie sabotaž- vo toks retas atsitikimas, dinama medžiaginė daikto
ninkai? Kareivis nuėjo poilsio. Jis ypatybė. Pavyzdžiui: medi-

Žiurkės. Įlindo Į specialų maišą, kuris nė dėžė, molinis puodas.
_____  tinkamas lauko nakvynei, ir ir tt. Tokie būdvardžiai

Vaistas prarastam skoniui..užtraukė “ziperi.” Kareiviui mums pasako, kad dėžė pa- 
... . : miegant užėjo lietus ir stipri daryta iš medžio: o puodas

Yra žmonių, kurie nemeg-; perkūnija, bet kareivis to nulipdytas iš molio. Bet Uk- 
sta imti tam tikros ru.sies nepaisė — jo maišas neper- rainos dalis negali būt pada- 
maistų. Vieni neteko norOį]yjamasT ryta iš pietų, todėl ji negali
tuos maistus imti todėl, kadi 'Kareiviui miegant ilgiau, būt ir “pietinė.” Ji gali būt
•aU-1b,UVv.aPrl7 K?; ant,nln«u skirta, buvo pasiųstas tiktai “Pietų Ukrainos da- 
deI to. kad nuo jų sirgo: da kareivis bs.”
tret, nemėgsta dėl nsa. p . įbf' m 
jiems nežinomų Pnezasctų. -s„ buvo vi?Bkai su,

Dabar surasta būdas tai (iytas.suvel(I>las
kbuc,ai pasalį Tai yiv, -Vė|iau paaj-kėjo

' ISLr v ; kas: žaibas trenkė Į “ziperi”
P iu oje. jr jj salyną bet kareivis iš

liko gyvas, tik gerokai su-

v įtarumas 
mas gydytojo 
iš 100 “bent Š0 atsitikimuo 
se” grąžinąs prarastą skoni,

Gręžiami dantys nejaučia 
skausmų.

Chicagoje ir kai kuriose 
kitose vietose pradėta var
toti naujas būdas gręžimui 
sugedusių dantų. Jei dan
tis nėra visai sugedęs, jis 
išgręžiamas ir užleidžia
mas. Darant šias operacijas 
ligonis nejaučia jokių skaus
mų.

Žmonėms, kurie turi pras
tus dantis, ši yra gera nau
jiena. Daugelis norėtų savo 
dantis taisyti, tik bijo skau
smų.

KARALIUS PAVEDA 
SAVO KARŪNĄ 

PLEBISCITUI.
Jugoslavijos karalius Pet

ras, kuris dabar su savo mi- 
nisteriais gyvena užsienyje, 
išleido atsišaukima Į Jugo
slavijos gyventojus, prašy
damas juos užmiršti savo 
srovinius ginčus ir laikytis 
išvien. Po karo, kai Jugosla
vija bus išlaisvinta, jisai pa

Kaip ilgai gyvena bacila?
1923 metais Califomijos 

universiteto klinikoje buvo 
izoliuotos labai pavojingos Tito vardu.
bacilos. Bacillus pestis. Li- ---------- —---------------- :—
gos perai buvo paimti iš į Aukokite Raudonajam 
Gvinėjos kiaulaitės ir uždą- Kiyžiui. Reikalui atėjus, jis 
ryti specialiai paruoštoje: padės ir musų broliams Lie- 
stiklo dūdelėje. tuvoje.

Todėl negalima 
“pietinė” ar 
nierika; reikia ra 
Amerika, arba Šia 
rika.

rašvti ir
“šiaurinė” A-

tt: Pietų 
Ame-

Dr. Yla.

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 
remkite musų šalies karo 
pastangas.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
Valdyta 1944 metams:

PIRM.—Juozas Mačulis,
90*5 Prescott st., Waukefcan, IU.

VICE-PIRM.—S. Gintaras.
820 S. Victory st., Waukeean, III.

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

vesiąs patiems žmonėms nu- izn—Kazimieras Vtitekunas. 
spręsti plebiscito keliu, ko-
klos valdžios formos Jie no- 720 Vine PI.. Maukeean, m 
ri. Jeigu jie nubalsuos, kad kasos globcjai — o. Lauraitis,
monarchuos jie daugiau ne- maršalkos - jonas Stoškus, 
nori, jisai pasitrauksiąs nuo M. Kernagis, 
sosto. Savo atsišaukime ka- Sa.irinkimai buna paskutinį ket-
rallUS nesuminėjo nei gen. vers* koino mėnesio. ?:30 vai. vaka- 

- — ra, Liuoaybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sts., Waukeg,an. 111.Michailovičo, nei “maršalo”

Pirkit Karo Rondsus Ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į jons 
nemažiau kaip dešimtą 
uždarbio dalį.

savo

9 aI v
į



No. 25. Birželio 21 d., 1911 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Aštuntas Puslapis

Vietinės Žinios
RENKA ATSTOVUS Į 

MASS. LIETUVIŲ KON
FERENCIJĄ.

Bostoniečiai taip pat ruošia
si dalyvauti parade.

NACIŲ SUBMARINAS 
UŽPUOLĖ BOSTONO 

ŽVEJŲ LAIVĄ.

LIETUVIAI RUOŠIA VA
JŲ PENKTAI KARO 

PASKOLAI.

Laivas suvarstytas kanuolių 
ir kulkosvaidžių šoviniais, 

bet žmonės išliko gyvi.

Lietuvių Piliečių Klubas 
kanu su Lietuvių Agitacijos 
Aomitetu ruošia dideli Pen-

--------  : ktos Karo Paskolos Vajų.
Peieitą ketvirtadienį Į Bo- xuris bus Liepos antrą, 2 vi. 

stono prieplauką gryžo 0*- oo pietų. Lietuvių Salėje, E 
Hara Bros. kompanijos žve- 'r Silver gatvių kertėj, 
jvbos laivas “Lark,” visas1 Programa bus labai idomi 
suvarstytas kanuoliu ir kui- i ir ivairi.
kosvaidžių šoviniais. Jame 
išplėštos net astuonios dide
lės skylės: septynios prieša
kyje ir viena užpakalyje. 
Laimė, kad skylės buvo pra
muštos aukščiau vandens; 
kitaip laivas butų pasken
dęs.

“Laik” su 27 žmonių įgu
la buvo išplaukęs į Atlanto 
šiaurę; jura buvo rami ir 
žvejai dar miegojo, nes tai 
atsitiko vidurnaktį; bet nak
tis buvo šviesi, nes švietė 
mėnesiena. Staiga, be jokio 
įspėjimo, kažkas pradėjo į 
laivą šaudyt. Pasirodė, kad 
laivą atakuoja submarina. 
Kadangi šoviniai pradėjo 
draskyti laivą, tai kapitonas 
isakė savo žmonėms sėsti i

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos iniciaty
va Liepos Ketvirtą yra šau
kiama Lietuvių Konferenci
ja. Ji įvyks South Bostone 
High School Auditorijoj. 
Pradžia 10:30 vai. ryte.

Bostoniečiai ir apylinkių 
lietuviai uoliai ruošiasi šioje 
konferencijoje dalyvauti. 
Kaip žinia, konferencijos 
tikslas yra paminėti Lietu
vos Steigiamojo Seimo 24 
metų sukaktį ir lietuvių 
spaudos atgavimo 40 metų 
sukaktį.

Kai kurios Bostono lietu

Kad lietuviai gautų kre
ditą už kiekvieną lietuvių 
iupirktą boną. prašome vi- 

. ų draugijų ir pavienių, ku- 
ie tik išgalite nusipirkti

daugiau bonų. padaryti tai organizacijos jau įsnn 
musų vaiaus oficialiam mi- 
inge. Čia jūsų nupirktas 

bonas tikrai bus užregist-

ko savo atstovus: kitų orga
nizacijų susirinkimai bus šio 
mėnesio pabaigoje. Ir jos 
links savo atstovus.

Drg. T. Rubilca* sunkiai 
sužeistas.

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” ofisan buvo atvykęs 
draugas Tarnas Rubikas iš 
West Hanoverio. Tai senas 
musų veikėjas, draugijų or
ganizatorius ir darbuotojas. 
Seniau jis gyvendavo Wor- 
cesteryje ir veikdavo dau
giausia su socialistais. Jis 
pasiliko ištikimas socializ
mo idėjai iki šiai dienai, bet 
jį yra ištikusi skaudi nelai
mė: dirbtuvėj mašina įtrau
kė jo ranką iki riešo ir nu
movė nuo jos visą kūną, liko 
tik pliki kaulai. Teko imti 
odą iš kitų kūno vietų ir 
skiepyti prie rankos. Darant 
tas operacijas buvo užsikrė
tęs kraujas ir jau nedaug 
buvo vilties ligoniui pasvei
kti.

Šiandien drg. Rubikas jau 
vaikščio ia. be; jaučiasi silp
nas if dirbti negalės da per 
kelis mėnesius. Buvo atvy-

motas lietuvių vardu.
Dabar, invazijai prasidė

jus, reikia dėti visas pastan
gas kad karas kuogreičiau
sia sėkmingai pasibaigtų, i stovai.
Kiekvieno šios šalies gyven-, Heje. 
tojo vra būtina pareiga šita L.'us paradas. .
paskolą visais galimais bu- - tepcno Dariaus legionieriui 
dais remti ir pirkti daugiau P°^to. Visų pirma legionie-
bonų negu pirmiaus buvo **ai susirinks prie sa\o bu>- Nortvell apylinkės pusy- 
nunirkta. tinės ir eis į bažnyčią. Kitos ne, netoli vieškelio, policija

Taigi, kaip Pil. Kliubas,' ^^Htzapjos, kurios Į baž-1 rado pasmaugtą Frances 
valtis, nes išrodė, kad laivas taip ir Lietuviu Komitetas RY^ą neis, susirinks apie 19 yicGrath. 10 metų mergaitę 
gali nuskęsti. Ant jo liko tik -uoširdžiai prašo visų prisi- Y.a*. ryto prie Lietinių riliĮ- is Dorchesterio. Ji dingo

Ii kolonijų gauti praneši- Į=F su savo dukteria, užsisa- 
rodo. kad ir ten yra £e . Kele,v» ,r nus,Plrko 

oi ganizaci jų at Linkime draugui Rubikui
pirm konferencijos kuo «Ieižiau Peikti!

vadovybė ie: „ , .. - x ,Rado išgėdintą ir nužudytą 
10 metų mergaitę.

mai 
įenkami

pats kapitonas ir virėjas.
Po kurio laiko submarina 

staiga pasinėrė į vandeni ir 
jau manyta, kad žvejų lai
vas turės ramybę. Bet už de
šimties minučių submarina 
vėl iškilo ir vėl ėmė šaudyt į 
laivą, šaudė ne tik iš kanuo-' 
liu, bet ir iš kulkosvaidžių., 
Visas laivas buvo suvarsty
tas šoviniais.

Kur tik parsiduoda geros rusies 
gėrimai, visuomet pirmoj 

vietoj eina

PIGKWICKdėti. kad šis lietuvių vajus čių Draugijos salės ant E (birželio 10 d. vakare ir buvo 
butu sėkmingesnis, kad bu- gatvės. Čia pribus ir legio-, rasta tik birželio 17 d. rytą.
tu išpirkta daugiau bonu. mena!. Nuo da jau visi kar- Gvdvtoiai nustatė kad rton kada nnK i tu maršuosime 1 South Bes- artojai nustatė. Kaanegu Kana nors. School Auditori- mergaite buvo išgėdinta, oVajaus Komitetas, j tono High bchool Auditori nužudyU ir palikta

Auditorijoj legionieriai at- ........... . x .
liks tam tikrą ceremoniją . Jieško piktadario
Liepos Ketvirtai pagerbti. I veikiausia jį suras, nes tu- 

Pereitą sąvaitę iš tolimos p0 t0 bus sveikinimo kalbu nntiJ° pėdsakus. _
Panamos gryžo atostogoms įr paskui prasidės konferen- Nužudytos mergaites te- 
Edmundas Brazaitis, sunus ivai gyvena 11 Riverview st..

Dorchesteryje.

"ALE that is ALE
KAOtMAK KCCTCKO

rr „O >«.

Gryžo atostogoms draugų 
Brazaičių tunus.

SY HAFFfMtFFFER S CO . Ine.. SmIo». Mau 1S70

Ir vėl nacių submarina pa- į 2ie 
smėrė i vandeni. Apžiūrė
jęs, kad laivo motorai da 
veikia, kapitonas pilnu grei
čiu patraukė iš puolimo vie
tos. Sako. nacių submarina 
da kartą buvo iškilus, bet. 
r.eberadus laivo nuplaukė 
savais keliais. Valtyse esan
čiu įtrulcs žmonių vokiečiai 
nelietė.

Vėliau “Lark” gryžo į 
puolimo vietą ir pasiėmė vi
sus savo žmones. Jie gryžo 
Bostono prieplaukom gyvi ir 
sveiki.

musų draugų Brazaičių, ku-
gvv'ena Dorchesteryje.: J <2 įprašomi

jau trys metai kaip jaunasis vėliau kaip 10 vai. prie Lie- 
Edmundas tarnauja karo tuvi lėg Visi Bostono ir 
aviacijoje ir tun užsitarna
vęs technikas saržento laip
sni.

Jaunasis Brazaitis yra pa
leistas 22 dienom. Paviešė
jęs pas savo tėvelius, aplan-

cija.
Visi organizacijų atstovai, v Bostono

susinnkti laiku, ne - • - •
Savo laiku

miesto tarvbe® nai-vs 
-i.

i- t • i- a. _ __i Iš meilės nulota ak.apylinkių lietuviai yra ragi- . gpringfieldo- su.
narni dalyvaut parade. . ėm J

prisipažino nušovęs Gardi
ną Bennett. 14 metų am
žiaus mergaitę. Priežastis 

kęs mokyklos draugus, gimi-f Turėjom maisto ir gazoli- ta, kad ji dariusi “deitus” 
nes ir pažystamus, jis vėl no racijas, o dabar turėsim su kitais berniukais. Užmu- 
gryš į karo tarnybą. Pir- ir darbo jėgų racionavimą. sėjas sako. kad jis “savo Ca- 
miausia jis vyks į garsųjį i Nuo liepos 1 d. bus uždėtos roliną” labai mylėjęs.

Pradės veikti darbininkų 
racionavimas.

Atlantic City. o paskui— sakant, didžiosios firmos ga- 
“kur bus reikalas.” lubos darbo jėgoms. Kitaip!

Gražus buvo Lietuvai Remti
Draugijos piknikas.

Pereitą sekmadienį prie 
(hauncy ežero įvyko gražus 
Lietuvai Remti Draugijos 
piknikas. Buvo daug žmo
nių iš Bostono, iš Worceste-
i io ir kitų vietų.

Piknikantų nuotaika bu
vo labai jauki, draugiška. 
Senesnio amžiaus žmonės 
apsėdę stalus gukšnojo alų, 
užkandžiavo ir šnekučiavo
si. o jaunimas visą laiką 
šoko.

Pavakary buvo dainų pro
grama. Dainavo Aušrelės 
choras iš Worcesterio ir Ga
bijos choras iš South Bosto
no. Be to. gerą prakalbą pa
sakė drg. St. Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius, ir 
adv. Kalinauskas. Pirminin
kavo vvorcesterietis Kriau
čialis.

Nors tą pat dieną buvo ir 
daugiau pikniku, musų pik
nikas reikia skaitvt gerai 
pavykusiu. Ijks ir pelno, 
kuris vra skiriamas Lietuvos 
žmonių šelpimui.

Gražiai praleidę dieną, 
piknikantai skirstėsi vėly
vam vakare. Reporteris.

Edmundas gerai 
eražiai vartoja lietuvių kal
bą ir yra inteligentiškas vy
ras. Rep.

Komunistai palaidojo savo 
partiją.

Massachusetts komunistų 
suvažiavimas užpereitą ne
dėldienį nutarė palaidoti 
savo partijos vietinį skyrių, 
nes pati partija irgi palai
dota. Dabar jie veiks kaip 
nepartinė, bet vis dėlti “po
litinė ir švietimo” organiza
cija. Vadovaujamoji suva-i 
žiavimo dvasia
Burlak’iutė, savo laiku pa 
garsėjusi kaip “Red Flame” 
—“Raudonoji Liepsna.”

Šovikas vra našlaitis. Kas iro darbuose. 
,uoos uaroo jegun^ ir Ra teismas su juo

atrodo. es ,tlk “t11 ; darys,
kų. koks joms bus valdžios ~ 
nustatytas. Tą atliks Karo 
Darbų Komisija.

Sakoma, kad tūlos firmos

A. Rimkui nugnybo pirštą •
Pereitą penktadienį “Ke

leivio” ofise buvo draugas! 
Augustinas Rimkus iš Alb
iono. Parodė aprištą pirštą 
ir sako: “Dirbt negaliu, tai 
atvažiavau už ‘Keleivį’ užsi- 
nfokėt.” Pasirodo, kad du
rys pritrenkė jam ranką ir 
nugnybo vidurinio piršto 
galą. Sako, pašėlusiai skau- 
da.

Seniau drg. Rimkus turė
jo Cambridge’uje barbernę 
ir išparduodavo daug “Ke
leivio.” Dabar jis dirba ka-

Rinks krautuvių seną 
popierą.

Bostono Salvage komisi 
jos pirmininkas Hylandį 
kreipėsi į Bostono ir 'kirų 
artimesnių miestelių krau- 
tuvninkus. prašydamas tau
pyti seną popierą. Ji bus 
renkama sykį į mėnesį. Pra

Gmlioiiiiri Kariu

FOST™ 7:30 ^7:20^.

šoma, kad ji butų gatavai 
supakuota, kai atvyks mies
to trokai.

tkt. sotimi

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Spadalybė: Akių, Vidaria Lia 
Aw«. Noaiea ir GerUėa.

Vartoja vėliausios lconstrakdja* 
X-RAY Aparato.

Pritaiko Akinimą. 
VALANDOS: nuo 2-4 nao 7-S 

834. BRO A D WA Y,
SO. BOSTON, .MASS.

George F. Plouffe, 51 me-; 
tų vyras, gavo 7 metus kalė
jimo užtai kad užpuolė ne

turi perdaug darbininkų, o pilnametę mergaitę.
kitoms firmoms jų stoka.;--------------
Dėl to ir racionavimas. ’ Dorchesuiy sudegė skal-

Racionavimas nepalies tų bykla vardu 
daugiau kaip septynis dar- • Laundry. 
ištaigų, kurios samdo ne 
bininkus.

Home Service

T«L TRObridga

Dr. John
(REPSYS)

UCTUVIS GYDYTOJAS 
Valandea: W ir H 

Nedėliomis ir kventadimiria; 
noo 10 iki 12 ryU.

278 HARVARD STREET 
lnman at arti Central «k» 

CAMBRIDGE. MASS.

Us. tbe CL via Moverick Station

..................... I........

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos noo 2 IU 4

iw«- 7 iki 8.

Dr. Leo J. Podder
U Leningrado.

Specializuoja VyriAkų erzina nu
silpnėjime. Gyvenimo

motoro. Motoro ir Vyro l| 
Kraujo ir Odos Ūsas.

Valandos: nao 10 ild 12 dir 
aw 2 iU 4. ano 7 iU 8

188 HUNTINGTON AVB. 
BOSTON, MASS.

TeL Commoarrealth 4578.

U
į JI t
IJ»I •I *

Audra Bostone pridarė 
daug nuostolių.

Pereito penktadienio va 
buvo Ona; karą Bostone ir apylinkėse » 

siautė didelė audra ir perku- į » 
nija. Audros metu užmuštas 
vienas žmogus ir pridaryta
daug nuostolių. Kai kur iš-! 
vartyti medžiai, apdraskyti 
namų stogai ir iškulti lan
gai. Be to, nuplėštos dauge-1 

artinanti11*0 krautuvių iškabos. Kai 
* kuriose vietose buvo suardy

tas telefonas, kai kur buvo 
nutraukyti elektros laidai ir 
žmonės turėjo but tamsoje, 

i Nuostoliai bus nemaži.
2. Dainininkė Akvilė Siau-J ypač farmeriam. kurių pasė-

riutė. ' Hai lietaus buvo išplakti, o
3. Pasaka apie Magdutę. vaismedžiai išlaužyti.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora 

cijos programa 
nedėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika.

Sveiksta Balukoniene.
South Bostono biznie

riaus Balukonio žmonai šio
mis dienomis buvo padaiyta 
sunki operacija. Ji buvo sek 
minga ir Balukomenė sveik 
gta. . . -

“Aš nežinau kaip 
Motina žali šitam 

— šaMytuve ką surasti.
Ji viską ria nugrūdo, 
tik stalo nėra.“
Boston Edison Company
sako ...perpildymas suma
žina šaldytuvo vienetų vei
klumą. Perpildymas trukdo 
oro cirkuliaciją ir motoras 
persidirba.

BOSTON IDISON COMPANY.

REIKIA DARBININKŲ INDIS 
PLAUTI RESTORANE

Darbas ruo 5 vai. vakaro iki 1 naktį arba nuo 7 va- j 
kare iki 2 naktį. Mokestis: $22 į sąvaitę ir valgis * 
Atsišauk it tuoj į:

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

Tel: SOUth Boston 9706—4535

CONSTITUTIONThe HAND1CAP
Pridėta $5000 
S u tratai

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: St’Uth Boston 1S2B I

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Ren. 37 ORIOLE STREBT 

Went Roibnry, Mana.
Tel. Parkrray 1233-W

DR. G. L. KILLORI
M SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette R371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdi4S 

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJA1 
(Insured 
Movers >

Perkraustom 
ha pat ir j to 
limae vietas

Sanrl orietinra. kaina
228 BRO A DW A Y.

SO. BOSTON, MAS*. 
Tri. SOUtb Eiatcn

ToL ŠOU 2808

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso
Nao 8 ryto Ud 7

Nao 8 ryta iki 12 dleaą 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

I f I




