
KELEIV I S
yąjtBQ ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje . _.............................. $2.50
i tetų Auierikoje .......................... 3.00
Kanadoje ....................................... 3.50

Pusei Metų:
Amerikoje ...................................... $1.25
Pietų Amerikoje .......................... 1.50
Kanadoje ....................................... 1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS
6»(> Broadaay, So. Boston 27, Mass. THE TUAVELER------------- - LITHUANIAN VVEEKLY

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Kepresents over 75,000 Lithuanians in 
New England. and about 1,000,000 

in the United States i

T1IE EEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertisin? Rates 
on Application

KELEIVIS
656 Broadway, So. Boston 27, Mass

NO. 40 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 307

Atskiro Nuroeno

‘Entered 1879. METAI XXXIX

Rusai Išvijo Alijantų 
Atstovus Iš Bulgarijos

nebenorinti toliau kariauti.
Kadangi Bulgarija buvo

paskelbusi karą tiktai A-
--------  menkai ir Anglijai, o su So-

Anglu ir amerikiečių kari- į vietų Rusija palaikė drau- 
ninkų misijos buvo nuvy- gingus santikius. todėl al
kusios j paliaubų derybas ku, kad ir taiką daryti ji 

Sofijoj turėjo su Amerika ir Angli-
--------  Ha. Tuo tikslu Amenkos ir

Ši panedėli radijas pa- Anglijos karo vadovybė nu- 
skelbė, kad VVashingtono. siuntė Sofijon savo misiją, 
vvriausybė pareikalavo iš Bet Bulgarijon tuo tarpu 
Maskvos pasiaiškinimo dėl buvo jau inėjusi Rusijos 
Amenkos karininkų misijos bolševikų armija. Ir kaip 
iš Bulgarijos pašalinimo. tik alijantų misijos pasiekė 

Anglų karininkų misiia riją, rusų armijos vadas 
taip pat buvo bolševikų iš- tuojau pareikalavo, kad per 
vyta iš tenai. ‘ į 24 valandas jos iš Bulgari-

* Abidvi alijantų misijos jos pasišalintų. Amerikiečių 
buvo nuvvkusios Bulgarijos misija išvažiavo Turkijon
sostinėn Sofijon kelios sa- pati; bet anglai, matyt, ne-u _
vaitės atgal Į paliaubų pa- norėjo šito Įsakymo kiaušy- ftacidi Siieda 5tuSU sitarimą. "" v-is._-i._z j.__

VVASHINGTONAS REI
KALAUJA IŠ MASKVOS 

PASIAIŠKINIMO

SO. BOSTON, OCTOBER, SKALIŲ 4 D., 1944 M.
Second Ciass Matter” February 23, 1905, at the Post Offiaf at Boston, .Mass., ur.der the Act of March

Lietuvoj Verda Mirtina 
Kova Prieš Okupantas

buvo nugalėti Šiaulių, Pa
nevėžio. Ukmergės. Plate
lių ir Darbėnų apylinkėse. 

. ‘ Kol Amerika jus išlaisvins, Paimta daug ginklų.
• mes išnaikinsim jus Ameri- “Pabėgėliai praneša, kad

ŽMONĖS GINASI NUO 
NACIŲ IR BOLŠEVIKŲ

Ši nuotrauka parodo, kaip 
tais kareivius ir amuniciją. Tie 
dytuvai nusileidę su kareiviais.

alijantų orlaiviai Olandijoj nuleidžia parašiu- 
juodi taš'^i. kūne matosi ant žemės, tai sklan- 
Kelius 0§.ndijoj vokiečiai sunaikino ar’'>a už

tvindė vandeniu, todėl alijantams tenkaWavo spėkas siuntinėti oru.

Kaip žinia, rugsėjo 8 d. 
Bulgarija paprašė alijantų. 
kad jie nustatytų jai karo 
paliaubų sąlygas, nes ji jau

Kinijoj Padėtis 
Labai Rimta

ti, nes bolševikai susodino 
juos i automobilius, nuvežė 
prie Turkijos sienos ir lie
pė eiti.

Šią savaitę Amerikos už
sienio reikalų vedėjas Hull 
paaiškino spaudos atstovam

Sviestą

Reikalaus Vaciiiko

Čarterio
Rusijos Frontas 

Užmigo

. pramone menka, o ali
jantai negali ginklų 

—- pristatyti-

Pereitos savaitės pabai
goj Bostone buvo sunku 
gauti sviesto. Prie krautu
vių, kur parsiduoda pieniš-

Stalinas vartosiąs jį kaip 
buožę prieš Angliją

VVashingtorie, kad paliaubų ki daiktai, stovėjo ilgos 
sąlygos Bulgarijai ir dabar, moterų eilės laukdamos 
da nėra nustatvtos. sviesto. Krautuvės davė tik

Tai taip Rusija elgiasi su po pusę svaro, bet ir tai 
aiijantais. kurie ją aprėdo, ““
maitina ir ginkluoja! __

VISICIIK* 11 UU£/VUr.\7 . V ! rl i a

kcs ginklais,’’ sako Sta- liepos ir rugpiučio laikotar- 
lino bernai py žudydami Lietuvos pa-

--------- triotus Vilniuje, Utenoje,
Amerixos Lietuvių Infor- Alytuje ir Ukmergėje, bol- 

macijų Centras New Yorke ševikų žvalgybininkai gyrė- 
gavo iš Švedijos dar vieną si Amerikos ginklais. Girdi: 
radiogramą apie vėliausius ‘Kol Amerika ateis atsteig- 
ivykius Lietuvoje. Ji piane- ti jums nepriklausomą Lie
sa štai ką: tuvą, mes Amerikos gink-

“NKVD teroras Lietuvo- lais išnaikinsime visus se- 
je iššaukė pasipriešinimą, peratistus, kurie nenori but 
Visur organizuojasi laisvės po Sovietais.’
kovotojų būriai po Apsigy- “Vėliau sovietininkai taip 

įnimo Komiteto vadovybe. pat grasino Lietuvos patrio- 
“Šis Komitetas vadovau- tams Kaune. Kėdainiuose ir 

' ja taipgi ir politinei veiklai, Mariampolėje.
; pavaduodamas išvaikytąjį “Pranešama, kad Kaiše-
Vvriausį Išlaisvinimo Ko-jdoryse bolševikai nužudė 
mitetą. vyskupą Matulionį. Kuni-

“ Apsigynimo Komitetas į gai pasilieka Lietuvoje, nes 
toks yra Vatikano įsaky
mas.

“Iš Plechavičiaus karei
vių, kuriuos naciai buvo nu
siuntę Suomijon, 108 vyrai 
pabėgo Švedijon.

“Patvirtinta žinia; kad 
Kaune vokiečiai sūsprogdė 
Vytauto Muziejų, Prisikėli- 

A,\'GLA*. TEŠKA.ARGEN-™° Bažnyčią. Universitetą. 
TINOS MĖSA, NE Klinikas. Lietuvos Banką,

POLITIKA... Žemes Banką, Prekybos Ru-
mus ir Pienocentrą.’

Nors Maskvos propagan- paskelbė kovą vokiečiams
ciininKai veda didelę riks
mo “ofensyvą,” Rusijos 
frontas tuo tarnu išrodo vi-

ir NKVD (bolševiku 
Grybai), bet ne prieš 
liarę Sovietu armiją.

žval
regu-

Bu-Yra žinių, kad Maskva 
ruošiasi reikalauti “Pacifi- sai užmigęs. Varšuvoje len-įriai trukdo žmonių depor- 
ko Čarterio,”. jeigu alijan- kai vis šaukiasi pagalbos, j tavima. maisto ir gyvulių 
tai nenorės atsižadėt' At- bet apie rusus nieko negir- rekvizicijas.
lanto Čaiterji\ kuris žada j dėt. tartum jų ir būti Len- “Rugsėjo mėnesy priešai 

Įfn_įkiioi nebūtų, O Maskvos ra-
o_ fliįas jau uu mėnesiai i^Įgal

asrą. jtriubijo: “Varšuviečiai — 
toks, kad prie ginklo! Raudonoji armi 
išbubnvto ja jau supa Varšuvą. Pade-į

.tuo talpu paskelbė,-kad šią rios buvo pa.-W*ws a.

savaitę perkant sviesto rei
kės atiduoti net 20 raudo
nųjų pointų (iki šiol buvo

- ----- --
kunuotos per sį 

Dalykas yra 
nežiūrint labai

MAŽOJO PLIENO TAI
SYKLĖ BUS SULAU

ŽYTA
-------- už sviestą, žmogus negalės i ir Maskva ir Londonas

Mažojo Plieno Taisyklė nusipirkti mėsos. Taip da-' 
o tuo tarpu Kinijoj padėtis Y1’3 tas saikas, kuriuo va- romą tyčia, kad žmonės ne
labai rimta, labai pavojin- duojantis nustatomos dar- pirktų sviesto. Tuo tarpu 

bininkų algos. Ji pradėjo laikraščiai rašo, kad musų, 
veikti pirm keliu metu, ka- sviestą suėda naciai beiais-

Musų spauda rašo. apie 
didelius alijantų laimėjimus 
ir išrodo, kad mūsiškiams 
visur sekasi. Apie Kiniją 
mes gaunam nedaug žinių.

16). Atidavęs tiek pointų anglų-rusų “draugingumo,” kit jai!” Kelios savaitės at-!

ga. Japonų armija veržiasi
Kinijos gilumon ir gali ja veikti pirm kelių metų, . . .
uerskelti Jpi Kiniia bus da maisto produktai ir kit- viai. Jiems sviesto esą duo- 
perskelta, tai bus perskelta kas nebuvo taip pabrangę. dama “kiek tik jie nori.” 
ne tik armija, bet ir vidaus Nors. musų vyriausvbė yra -----------------
frontas. Jau karo pradžioje uždėjusi kainoms lubas, tet, Nnrifri Trnn.

japonai pasigrobė kone vi- j°s vistiek kyla. Nesenai A- ^yiTilįS 1 (ICiai i i QU 
kiami Teisman

•vei Maskvos nrnn^nHi i Ame,rikos vyriausybė yra Cia tenka pastebėti, kad ptcpa^anoi-i nutraukusj rysius su Argen-H

tur.

sus kinų industrijos cent- 
įus. Ką suspėjo išvežti, ki
nai išvežė šalies gilumon. 
Bendrai imant, kinų armiją 
šiandien aprūpina tik smul
kioji pramonė. Jei ir toji 
bus suparalvžuota. Kinija 
pasidaiy s visiškai priklauso
ma nuo savo talkininkų. O 
šie nedaug yra davę ir ne
daug galės duoti. Taigi. ki-

merikos Darbo 
ir CIO įteikė 
memorandumą, 
jant atmainų, 
kad vvriausybė

Federacija 
vyriausybei 

reikalau- 
Yra gandų, 
pasižadėjus •'

Londono žiniomis. Vo- 
traukiami teisman

i Mažojo Plieno Formulę pa.) stambus naciai. Vienas jųi

nesusipratimas. Maskva tuoj 
užgiedosianti apie “Pacifi
ko Čarterį.” Jis busiąs at- 

! kreiptas prieš Angliją, ku- 
; rios vyriausybė nedaro jo- 
. kiu nuolaidų Indijos nacio- 
į nalistams. šitaip padariusi, 
! Maskva tikisi gaut naciona
listų talkos, o anglams tai 
sudarytų naują galvosūkį. 

“Pacifiko Čarteris” ttirė-

Varšuvos Armija 
Pasidavė

dėti į lentyną, taip, kad, grafas Schwerin, .
darbininkų algos butų padi-|^n^° J?,lkiajtl1°, ,^az’onaJ 
dintos atatinkamai pragy- l^eitung įedaktonus, kuns
venimo pabrangimui. 

Kai kui
į buvęs prisidėjęs prie nepa
vykusio sąmokslo užmušti

... .. . ... . v ie spėja, kac! ^-'.Hitlerį. Antras kaltinamųjų
nų armijai gali pristigti ir zojo Plieno Formule bus at-leSąg gen \Vagner. kuris at-

(^oe2 tų tik vieną tikslą: kiek ga
lint daugiai išsiderėti iš 
Anglijos. Maskva sakys: 
pripažinkite mums Pabaltį. 
gerą dalį Lenkijos, Besara-

Ši panedėli radijas pa 
skelbė, kad Varšuvos pože
mio armija, po kelių savai
čių kruvinos ir nelygios ko
vos. pasidavė naciams. Sa
koma. kad per tas kelias 
savaites Varšuvoj krito a- 
nie 250,000 lenkų. Nors ali
jantų orlaiviai stengėsi nu
mesti lenkams ginklu ir a-

... , , . . . Jie ginasi tik nuo bolševikų
griežtai apkaltino Argenti- žvalgybos, nuo politinės 

j nos vyriausybę, kaip nacių galvažudžių gaujos.
■ talkininkę. Ją smerkė ir an-Į Reikia da pridurti, kad
: £ t1' , ••• . . i žinia apie vyskupo Matulio-

Dabar patirta, kad Ang-'njo nužudymą kol kas nėra 
Rijos vyriausybė Argentinoj i patvirtinta Todėl kol kas
perka daugybę mėsos O ją tenka imti tiktai kaipo 
kadangi anglams dabar sun- įandą.

biją ir Bukoviną, o priedais,municijos, bet dėl tolimos
maisto ir amunicijos, ir ta
da ji turės pasiduoti.

Tai butų didelis smūgis 
alijantams, ir daug butų 
valgo, kol japonai butų iš
krapštyti iš Kinijos.

mesta da si 
rinkimų. Tai 
kratų “strateginis šūvis.” 
paleistas tam. kad Kauti 
daugiau balsų.

rudenį, pirm 
busiąs demo-

LA GUARDIA VAŽIUOS 
TVARKYTI ITALIJĄ

Amerika Neteko 
42,000 Orlaiviu

sisakęs fortifikuoti tūlas 
Austrijos ir Bavarijos vie
tas, pasiteisindamas, kad 
neužsimoka Vokietijai to
liau karas tęsti. Trečias kal
tinamųjų esąs Dr. Gessler.• 
buvęs Vokietijos ministeris 
VVeimaro respublikos metu. 
Jis nėra nacis.

atiduokite musų įtakos sfe
ron Balkanus, tada mes ne
reikalausimi Pacifiko Čarte
rio.

ir pavojingos kelionės daug 
pagalbos pristatyti negalė
jo. Rusai neleido savo že
mėj net nusileisti alijantų 
lėktuvams, kurie gabeno 
varšuviečiams pagalbą.

Laikraščiai praneša, kad 
prezidentas Rooseveltas pa
skyręs New Yorko majorą 
La Guardią važiuoti 
ion ir padaryti tenai tvar
ką, nes jis gabus administ
ratorius. Išvvkdamas i tas 
pareigas jis busiąs pakeltas 
į brigados generolus.

VALDŽIOS PLANAS KO
VAI su džiova

Amerikos karo aviacijos 
vadas gen. Amold šią sa
vaitę pranešė, kad nuo 

Itali- Pearl Harbor dienos iki šio! 
Amerikos karo aviacija pra
rado apie 42.000 orlaivių, 
su kuriais žuvo apie 72.000 
lakūnų. Iš viso Amerikos 
armiia iki šiol yra netekus 
iau 337.000 kareivių su vir
šum.

ŠVEDAI MAITINS 
SUOMIJĄ

Per metus Jungt. Valsti
jose nuo džiovos miršta be
veik 60,000 žmonių, todėl 
federalinė valdžia ruošiasi 
stoti su ta liga į kovą. Pre
zidentas Rooseveltas jau 
na si rašė tam tikrą įstatymą, 
kuriuo einant Kongresas 
paskirsiąs $10,o00,000 džio
vai naikinti

AMERIKIEČIAI NETEKO 
DA VIFNOS BAZĖS 

KINIJOJ

Čųnkino kiniečių vyriau
svbė praneša, kad amerikie
čiai nrarado Tančuko orlai-

Office of War Informa
tion praneša, kad Švedija 
pasižadėjo duoti Suomijai 
maisto, tiek. kiek lai prista
tydavo Vokietija, bet ta są
lygą. kad Suomija susitai
kytų su Rusija. Kaip žinia, 
ji jau susitaikė, švedai mai
tins Suomiją iki pasibaigs 
karas, kuomet maisto jai 
galės pristatyti Amerika.

Dabar finų policija daro 
kratas viešbučiuose ir įieš
ko vokiečių karininkų. Visi

TITO KOMUNISTAI ŽU
DO SERBIJOS ŪKI

NINKUS KINIJOS ATSAKYMAS
A -------- , . ! CHURCHILLUIAmerikos spaudoje pasi-i _____

rodė žinių, kad komunisto! Churchill pakritikavo ki- 
Tito vadovaujami “partiza- niečių armijos vadovybę, 
nai” Jugoslavijoj žudo Ser- kad nežiūrint tokios gausios 
bijos valstiečius, kurie prie- paramos iš Amerikos, ji tu- 
šingi bolševizmui ir remia įėjo tokių didelių nepasise- 
generolą Michaiiovičą. kimų paskutiniais laikais.

----  ---- Kinijos valdžios atstovas
FINAI LUPA VOKIEČIUS to at-*ake įa]P.:. “TU 

reikmenų, kuriu Kinija per
Finai smarkus kariai. .Tie‘aik« J™ ,iš..A'

! serai iš„e:. kaili Rusijos menkop- netektų palaiky-
anglu ar amerikie-bolševikam . o dabar luna V. xien3 . .. 

vokiečius, kurie atsisakė kovos diviziją per vieną
trauktis iš iu krašto. Iš Šve
dijos pranešama, kad šią 
savaitę finai paėmė vokie
čių gamizor.ą Tomea mies- --------
te ir užėmė t? miestą. Finai | Londonas praneša, kad 
taipgi užėmė dvi salas, ku-1 Graikijos pakrašty naciai 

Pradėjus

savaitę.”
NACIAI APLEIDO TRIS 

SALAS

vokiečių kariškiai esą areš- Jrięse buvo isiguštine vokie-J apleido 3 salas, 
viu bazę. Tai esanti iau tuojami. nes jiems buvo į-j čiai. švedų žinios sako, kad vokiečių frontui Balkanuose 
ketvirta tokia amerikiečių sakyta išsinešti iš Suomijos • finai dabar varo vokiečius 'smukti, jiems jau nebuvę 
.papėdė, patekusi japonams, iki 15 nigsej* } 100 mvb’u “ ' uHi !prasmės tose salosp laikytis

ku su sterlingais, jiems duo
dama ir bargan. Tuo budu 
anglai vis daugiau argenti- 
nams įsiskolina.

Amerikiečiai tuo nepa
tenkinti. Jie sako: mes no
rim suvaldyt savo palaidą 
sesutę Argentiną, o jus ir 
musų “lend-lease” gaunate, 
ir Argentinoj da graibsto- 
tės.

Anglai atsako: mes per-, 
kam Argentinos mėsą. o ne 
jos politiką; juk tai aišku!

Bet kur čia baigiasi mė
sos biznis, ir kur prasideda 
politika, anglai nepasako.

Pagaliau reikia pranešti, 
kad šiomis dienomis Wa« 
shingtone lankėsi Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegacija 
kartu su kitais Pabalčio tau
tų atstovais. Ji buvo malo
niai Valstybės Departamen
te priimta ir išklausyta. De
legacija įteike tam depar
tamentui .raštą su nurody
mais, kokį baisų terorą prieš 
Pabalčio žmones varo vo
kiečių gestapininkai ir ru
sų čekistai. Washingtono 
valdininkai užtikrino dele
gaciją. kad Amerikos vy
riausybė uoliai seka įvykius 
Pabalčio valstybėse ir savo

Kavos Netrūksta i nusistatymo dėl tų valsty.
_____ bių nėra pakeitusi. Reiškia,

l)e i ji stoja už jų nepriklauso
mybę.

CALAIS UOSTAS JAU 
PAIMTAS

Kainų administracija 
reikalo nugąsdino žmones, 
kad kava vėl busianti raci- ‘ 
jonuojama, nes jos jau pri
truko. šitą žioplą praneši- i
ma išblaškė Karo Mobiliza-j ---------
cijos direktorius Bvrnes. Galais yra Francuzijos 
kuris paaiškino, kad Ame- uostas, kur alijantai buvo 
rika turi kavos pakanka- apsupę vokiečius. Priešas 
mai trims mėnesiams, o tuo gynėsi kelias savaites labai 
tarpu juk bus ivežta iš Bra- atkakliai, nes Hitleris buvo 
zilijos daugiau. Kai kainų įsakęs nepasiduoti kol bus 
administracija paskelbė, gyvas bent vienas vokietis 
kad kavos jau nebus, mote- kareivis. Tačiau uostas pa
lys buvo pradėjusios pulti j sidavė su apie 5,000 gyvų 
krautuves. Mes jau ne sv- ’ vokiečių. Jie atsisakė toliau 
kį esam pastebėję, kad kai- kariauti. Paimtas nelaisvėn 
nų administracija painioiasi ir vienas^ vokiečių kom^n- 
savo reikaluose kaip viščiu-, dantas. Iš Ca’nis nnvlinlrės 
kas pakulose. Nejaugi Ame- vokiečiai bombardavo Ang- 
rikoj nėra išmintingesnių j H ją savo skraidomom bon,- 
/meniu šitai ištaigai vesti? i bonii

i
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FRANCUZIJA IR BELGI
JA LAISVOS, O KAIP 

SU LIETUVA?

KRAVČENKO APIE RU- dien labai tinka nacių-bol-
SUĄ IR AMERIKĄ ševikų propagandai. Mask 

vos propagandininkai šian
dien vokiečių kitaip nevadi
na, kaip “Hitlerio banditai.

bestijos’’ ir

Kapitonas V. A. Krav- 
čenko buvo Sovietu armijos 
inžinierius ir karštas Rusi- kriminalistai,

Ž‘os komunistu partijos vei- ■ tam panašiai, 
zėjas. Kaip ištikimas ko- Lygiai tokiais pat dažais 

munistas ir karininkas, jis Hitlerio propagandininkai
buvo atsiųstas Amerikon su 
užpirkimų komisija, kuri 
superka reikalingus rusų ar
mijai dalykus.

Bet pamatęs kaip Ame
rikoje gyvena darbininkai, 
jisai nutraukė su ta komisi-

malevoja ir pačius bolševi
kus.

Štai keliatas ištraukų iš 
nacių atsišaukimo, kuris šių
metų gegužės 24 d. buvo iš 
leistas i Lietuvos žmones, 
kad jie neremtų besiarti- 

ja visus ryšius ir paskelbė, nančių rusų:
viešai, kad nuo šiol išsiža- t,
dąs komunizmo.

Dabar jisai davė “Cosmo- 
politan” magazinui visą ei
lę straipsnių, pavadintų 
bendra antrašte: “I Broke 
with Stalin’s Russia.” Tuo
se straipsniuose jisai pa
brėžia, kad jis nutraukia 
santikius su Stalino Rusija 
ne kokiais blogais sumeti
mais. bet vien sąžinės bal
so klausydamas. Jis darąs 
tatai teisybės vardan ir tai

Stalino bolševikų gaujos 
grumuoja šventiems Lietuvos 
laukams. Vokietis kareivis ko
voja greta jūsų narsių sūnų 
už jūsų tautos laisvę. Ko Sta-j
linas negali pasiekti ir niekad čiai

“Vienybė” teisingai pa- į 
stebi, kad—

“Šiandien jau galima drąsiai 
sakyti, kad Pabaltijo tautų 
laisvei ir laimei kelią pastojo 
ne Vokietija, bet Rusija. Po 
dienos, kitos Hitlerio Vokieti
ja bus sumuota. Iš Vokietijos 
pusės pavojaus Pabaltijo tau
tų aspiracijoms i lasvę nebus. 
Bet kaip bus su SSSR. kuri 
nenori nė girdėti apie Pabal
tijo tautų nepriklausomybę? 
“Bolševikai, atėję i Lietuvą, 

suiminėja r žudo lietuvius. 
Suimtieji žudomi arba vėl tre
miami i Rusijos gilumą.
“Šiandien jau -.ižiaugiasi lais

ve prancūzai, belgai, italai.
Net tokia mažutė kunigaikš
tystė. kaip Liuksemburgas iš
laisvinta ir grąžinta Į prieška
rinę būklę. Ir tai yra todėl, 
kad tas tautas, tas valstybes 
laisvina angiai ir amerikie-

nepastieks fronte, to jis sten
giasi pasiekti fronto užnuga
ry. Tuo tikslu sabotarai ir kri
minalistai yra atnešami orlai
viais ir nuleidžiami jūsų lau
kuose parašiutais.
“Šitie kriminalistai ir sabo- 

tarai randa patamsio gaivalų.

Ištiktųjų taip yra.

APIE TAUTININKUS IR 
JU BĖDAS

JVIS, SO. BO3TOR.
NAUJAS AMERIKOS GINKLAS

No^^U^S£ali^4 dieu^^^^^

su dideliu pavojum savo gy-. kurie siapsto,(: giriose ir pel-
vybei, nes jisai žino, kaip 
misteriškai čia buvo nužu
dyti Stalino kritikai: gen. 
Krivickis, studentas H arte, 
raudonosios armijos kūrė
jas Trockis, buvęs IWW or
ganizatorius Carlo Tresca ir 
kiti.

Nežiūrint visų pavojų ir 
biaurių šmeižtų iš komunis
tų pusės, kap. Kravčenko 
sakosi norįs pakelti uždan
gą ir parodyti Amerikos vi
suomenei tikrą Sovietų Ru
sijos vaizdą, kad žmonės 
čia netikėtu komunistų pro
pagandai, buk Stalino dik
tatūroj darbininkai turi “ro
jaus” gyvenimą.

kėse, ir kartu su jais daro

Mes jau minėjom “Kelei
vy,” kad federalinė valdžia 
atėmė tautininkų fondui lei
dimą veikti. Bet tai da ne 
visos tautininku bėdos. Tu-

niekšiškų pasikėsinimu prieš (las A Girdžius rašo “Lie- 
jusų gyvybę ir turtą..
“Lietuvi 

kas paras 
darbas 
prieš jus

“Delenda ėst Carthago” nistai. Ji mirė gimdydama 
i Kartą vienas senovės ro-bepartyvę” komunistų są-
menas nukalė šitokia frazę: , . ....-Delenda ėst Cathafgo” Lj. lai buvo lavono jubile-
Katarga turi but sunaikinta, t 9 ai.a’. kį!' , įaugai

Kas nors panašaus nori- Browdens ir Fostens, tone
ma padaryt su Vokietija. I komunistų mitinge kalbėjo,
Sako! kad musų federalėsi'”3 dl<’eh negelia.. Ma- 
iždinės sekretorius Moraen-:’bscn . uuaie Guldene vie- 
thau turis “eeriausia pla-lį06. da.uK-. Kalėta pastatyti
na.” New Yorko oankiniu-1 turet'
kų organas “tValI Street iKomuaisnskos davatkos 
Journal” ji aiškina taip: i3".1 ?! VV. ‘""I. sliauzus.os 

“Vokieėiams reikia duoti !Pne „ 1?nl“‘s!ln.1° rii^mzole- 
‘kartagėnų taiką’ - pada- tumo ,r <leJusl0s !

1 ryti iš Vokietijos žemdirbių Komunistų parapija turi 
sali, kurioje 30 milionu vo- daux peniukšliu ir Krem- 

! kiečių turėtų išmirti badu Įįus turi juos šerti. Teisingu- 
ar bėgti iš Vokietijos. mas reikalauja, kad ir pa- 

Nesinori tikėt, kad Moę- tys paiapijonai prisidėtų, 
genthau šitokį planą siu:y- šie da tiki į bolševikiš- 
tų. Kolumnistė Dorothy dangaus saldybes. 
Thompson dėl jo sako: “Are ?įgį sensacija
we gone erazy?”

Taikos sąlygos Vokietijai ..P11 Woith l»-xas \als- 
įbus sunkios. Vokiečiai juk tijoje ouvo sukeltas tuks- 
nutenojo visą Europą ir už ~VC1,° dolerių fondas, 
savo piktus darbus turės at- Tikslas toxs:
sakyti. Bet mes nemanom Bus padraytas vienas 
kad alijantai iš jų reikalau- 1!?1S, Pinl£as’ vertas 
tu da ir tokios “kontribuci- L000 dolerių, ir pasiųstas 

. jog ” 1 generolui Fatton. Kada jis
_ . ’ _ su savo armija eis į Berly-

“Taip man padėk. Dieve ’ ną, galės plevėsuoti tą po- 
. I Sovietu Rusijoje veikia pierinę vėliavą... ................ - ------- ---- j fcu_

Dole- 
bet 
ne- 
vė-

liavą pakeist dolerine vė-
. Žinių agentūros dabar lia2ia- . . .. ...

zmo- siskiai Lietuvoje pajustų pa-! Drane«a kad tai armi iai iš- Tuos Jie gi'eljo
kepta šitokia priesaika * Paąukcti . žuvusių kareivių 

“Sutinku lygiai respek- našlėms ir naslaiciams. 
tuoti visus piliečius ir ginti Naujiena: kvislingai tarėsi! 

_ !jų demokratines laisves — T. . A ,
taip man padėk. Dieve!” i Komunistų spauda skel- 

Ar girdėjote, bolševikams bia t.°^1.a naujieną: „
jau reikia Dievo pagalbos! Paleckio vyriausybe
Bet ar nuo Kremliaus sienų . . „ . .A x ,.komitetu. Girdi.

Karo laukuose pasirodė naujas Amerikos karo pa
būklas, kuriuo domisi visas pasaulis. Tai yra mašina 
priešo tankams naikinti. Čia ji matosi Italijos fronte, 
kur ji buvo pavaitota vokiečių Gotikos Linijai pra
laužti. Oficialiai ji yra vadinama “M-18.”

Išmušė Valanda!

sų moterims ir vaikams, jūsų . stybei tarnaujanti grupė. mas jr jįįį lapkričio 20-tai ne dalį, bet visą energiją‘ ^yti. 
namams ir nuosavybei. Gin-'.Jis sako: tesis vaju< nuo karo nuken- bent vajaus laiku, kad mu-
Kites prieš mirtiną priešą vi
somis savo jėgomis! Parody
kit, kad esat verti savo sūnų, 
kurie gina savo tėvynę fronte! 
Niekšas yra tas. kuris vengia 
kovos prieš tamsybės gaiva
lus; niekšas yra tas, kuris 
šiandien leidžia laiką veltui; 
bet da didesnis niekšas vra

tęsis vaju
“Turime žinių, kad musų tėjusiems Lietuvos 

tautininkų grupė neturi pasi- nėms rubus ir avalynę Ame- galbą.
tikėjimo Washingtone, vai- rikoje rinkti — Clothing . ------ y
džios sluoksniuose, dėl tos Campaign for Lithuania. Kaip suorganizuoti 
grupės pro-fašistiškų tenden- Tai Amerikos valdžios už- ... r*n?c^a.v^^.
cijų ir antidemokratiško nusi- girtas vienas būdų nuken- . Greičiausias ir kitų išmė 
statymo, kuri ji. per eilę me- tėjusiai Lietuvai gelbėti, gintas . būdas, organizuoti

rubu

tų, skelbė savo spaudoje ir (Kurie galite surinktuosius rūbų rinkliavą toks: tuojau 
dabar dar nesusilaiko nepakri- rubus palaikyti iki lapkričio organizuoti grupes, skyrius 

Jisai daro tarp Rusijos ir toks žmogus, kuris sėbrauja tikavusi demokratinės sas- 1 vajų ralite pradėti ka- ar narius. Pavieniai reika- 
Amerikos šitokių palygini- Su Stalino kriminalistais...” tvarkos. Clevelande plačiai kai- da jums patogiausia.) lingi savo įtakos organizuo-
mu, kaip jucs atpasakoja T ,. atsišaukimas mn i bama. kad • tautininku Sajun- Nuo karo nukentėjusioms kitataučius. Parapijų drav 
“Draugas”: kiną LiXv^ Sntos'I *a buTO vaWžios verčiama už‘ kitoms valstybėms ti tautu OT°s.M>ubaį kūne darbu:

“Kodėl kapitalistinėje Ame-tokfus “bandims” re b! ^girtr^ti kaip užsieniu, (ne žmonfe ir nuoširdus'amerb
rikoje darbininkai yra gerai kiaPgaudyt ir naikint: o jei i "ipZTS ±^il£ bug“zuoti sa™ 'tautos
apsirengę, gerai maitinasi, kai kas negalėtu prie jų prieiti. ‘ .. p yra, ta nai veikia BALĮ (Bendia» , Kpt vnatinrai nra
pncrinio ‘n!ioi’'rotz Vo x x 7 * * I vienam amerikonui nepa- Ampnkrm T iptuviii žmones, #vp i p HRusijoje, kuri nusikratė ka-.(ai tegrul tuoiau oranesa ar- + a AmeriKOb raeiuMU ronaasj £nrnp nakvip^t? ir np Kpfn-piUUstu/ „ tiek metą itemp- timiassiam įokiįčiy valdi-! XeL^Z^Xs i'?^uT^t'S ^u kilSS amerikiedus ku-

ubėtr^L™Xse blX'saė nlnkUI' neE_ pirmininkas p. žiuris pasako- faįbį. įorint „\uveii au ne nori ir galį Lietuvai gel-
teoera sKarmaiuose, Dieguose nutyfe5 ap.e draugams cievelan- senai veikiančioms kitu tau- bet?* ^zmegslam santykius

ševikus banditus, tas bus ly- j de, kad valdžia darė tyrinėji- tu šalpos įstaigoms, mums %?. n^.a?s žmonėmis, ku
gus jiems, ir tas bus už tai j mus tos sąjungos darbų ir-jis lietuviams teks sunkokai pa- J?®.issįga? S?1*
baudžiamas pagal karo įstaty- pats gavęs aiškintis dėl tai- kirbėti. boti, kūne tik laukia kvie-
mus kaip banditų talkininkas.” j pinamų ‘Dirvoje.’ nesutinkan- Darba? pradedamas spar- ^mo‘ Šalpai neatsisakys.
Ir vokiečiai ištikrujų žiau- S1.“ *u rA™"ko? valdžios po- čjai vystyti Tai visų lietu- Čia organizuojama Ame

pavėlavo į darbą 21 minutę;riai baudžia tuos, kurie ko-į bk tų' ,V11J da/Las. Visų grupių pa- rikos pagalba Lietuvai, m
nėra sodinami kalėjime nei iš-į kiu nors budu padeda ru- 0 vis dėlto tie žmonės ne- ir pagalba reikalinga, vien lietuvių pagalba saviš
tremiami j priverčiamuosius sams. Kaip praneša LAIC. .turi sarmatos kabinėtis prie - .J t01 bent dabar, įsmusus kiams Lietuvoje, 
darbus, o Rusijoje jie tik to Estijos sostinėj Talline bir- Amerikos Lietuvių Tarybos, yalancai. kada Lietuvai rei- Keli žmonės gali suorga- 
susilaukia. žeįio 19 d. vokiečiai sušau-ikuri dirba naudingą darbą kia pagalbos, privalo- nizuoti skyrių. Tuoj gaukite
“Kodėl Amerikoje p'liečiai dė keturius estus — Alfre- ir Lietuvai ir Amerikai. JeKa' sujungti ir dirbti patalpas rūbams. Atsisauki

gali kritikuoti savo vyriausy- dą Kaljustę, jo žmoną Flo-• Girdžius apgailestauja, bendrai. Lietuva ke.is kar- te per savo apylinkės spau
bę ir jie nė kiek nesibijo nu- ridą, Gemeindę Taevlą ir kad tiems kenkėjams pade- ĮP, ak-uai.Ų karo non- dą. Pateikite čia mus pa
stoti savo darbo ar būti iš- Augustą Soondrą — už tai • da ir kai kurie musu biznie- dabar Lietuvos zmo- duotų minčių. Paprašykite
tremtais? kad cje priglaudė nusileidu- riai bei profesionalai. Jis ne\.yr_a aro u*n ': > s®' automobilistų ir sunkveži-

sako; noji tėvynė, mus tėvų žeme, mių (trokų) savininkų ru-
... . . A .. x išnaikinta, jos žmonės iš- bus suvežti. Nepamirškite
Jeyu ne tų mtekgentų ir blaškyti. Jiems pagalba bu- pasidarbavusiems padėkoti

biznierių parama, ta. fas.stuo tina! įvertinkite talkininkų dar
jancių tautininkų grupele se- _______ - - - - - — -

butuose ir alkani ?
“Kodėl streikuojantieji dar

bininkai Amerikoje nėra nei 
šaudomi, nei Į kalėjimus de
dami. o Rusijoje taip daroma? ! 
“Amerikos darbininkai, kurie

“Ką pamačiau Amerikoje,— sius rusų parašiutininkus.
įtikino, kad ta asmens ir po įei. t,ke.tl Maskvos
litinė laisvė, kuria džiaugiasi P,f’pagar:<iai tai \okieciai 
amerikiečiai, tas nebuvimas >'ra. .^dltai .r bestijos ;
baimės prievartos ir tokiu ša 0 Jei klausytl vokiečių, tai na« butų bankrut.jusi.

‘ ” ? * . • + - . ‘ aršiausi “niekšai” ir “žmog- “Gal but nelaimingas l-.kimasbaką neteisybių ,, a.pg, U r £ 1 tautininku fondo. kuris didžiu.
medžiagine gerove kalba už A- oiauiiu uu.se
merikos demokratija ir prieš ‘'1 . SAUJOS. ..............
sovietų režimą. ’. 0 ka,P čia senai visi jie

Rinkime rubus Lietuvai 
dabar

Tuo reikalu ir atsišaukia
moje kaip tik buvo išaugintas me j kolonijų veikėjus. Pra- 
lėšomis tų musų pro-tautinin- gOme organizuoti rubu Lie-

bą aprašydami spaudoje. 
Tiek lietuviška, tiek ameri 
kiečių spauda mielai talki
ninkaus.

s sienų • SU5itarusi su Lenkijos ‘Tais
iau nuskustas šūkis* “Lp'ti-’'mimo 
Sfa —nuodasTaūdžiar? ilenk« ir lietuvi« “liaudiesatstovai” išrišę ne tik Vil

niaus klausimą, be: kartu 
ir abieju šalių tautinį kiau- 

Rugsėjo' 26Vd“ 'j Washing simą. Dabar tar.. lenkų ir 
toną buvo išvyki. Amen-!lle‘?v”J busiant, zgada ir
kos Lietuvių Tarybos dele-iPakaJuf* , XT o i 
gacija, kurią sudarė adv. Žiopla pasaka. Ne Palec- 
K. R. Jurgėla. Dr. M. j. kis ir ne Vanda Vaalevska 
Cinikas ir Juozas Laučka. -vra, b°sa1.; J'«.?art° .V*'- k« 
Ji lankėsi valstybės depar- Pau g.^ lVaį
tamente ir iteikė atatinka- , Rt',kla. manyti, kad btB 
mus pareiškimus ryšium su <<a blogiau. Kanu pasjbai- 
paskutiniais įvykiais Lietu- ?'!s !1 Raleęk,a_lr Vasilevs- 
TOje. Detegadja buvo ma- k? ares eitl ?un,ms 
.oniai priimta. P,autl-

Komunistams vėl bus Gaidys giria vištv&nagius 
^Uįi^i<‘1aį uk rugsėjo 27

01 Tėvui ^ie ^vlkiia teenil “Mano gobiami ir myli- 
Tegul jie zylioja, tegul, • kjz:uKa{i ‘i aievės’ No

^feCTltoaS buttosTadė! 223 puikiai suredaguotas!
atsieik?, nepriklausomą ir ^ntoT ^ir”!^ 
demokratine Lietuvą. Pa- , *"k>“

Delegacija Washingtons
LAIC praneša:

ačiū! Daugiau žinių ne tik
kiti npnariarvs klaidos iei apie mirusius ‘bulvaskučius’ kiti nepaoaiys gaidos, jei vaiparaisiečius< bet ir gy. 
pasi.uos e.t. Zi^no Anga- , A L G
necio keliais — Sibyro kel- „
mus rauti. t0 senejj0 daktaro ge-
Lavono jubilėjus ras akrobatas. Nors pase-

Pereitą kevirtadieni Nev no> bet lankstosi prieš bob 
Yorko Madison Square Gar- 
dene buvo sušauktas komu- Pasla tis tokia. į
nistų mitingas Jm apva k- „ į - g.
scoję savo partijos jubile- nas jd- ..cemcia_ 
"'Amerikos komuninį par- “ Ši‘T?

leckiai, Gedvilai, Giros ir

še vi Riškus bulvaskučius — 
žinomus ir da nežinomus.

BAISUS DAIKTAI...
mažiaus; Kremliaus diktatorių 
norą suteikti socialistinės val
stybės žmonėms tas keturias 
laisves, kurių jie taip despera
tiškai reikalingi.”

Kap. Kravčenko dabar 
rašo, ar jau turi parašęs, 
knygą apie Sovietų Rusiją. 
Ji busianti pavadinta “The 
Truth About Soviet Russia,” 
ir netrukus išeisianti iš 
spaudos.

Komunistams bus darbo 
ją šmeižti.

<«•PUODAS KATILĄ 
VANOJA...”

tija tačiau yra palaidota— 
taip bent sako patys komu- galvoji: tautiškas gaidys gi

ria bolševikišką gegutę. 
Sako, kad gegutė yra nie- 

Rubų Lietuvai Vajaus kas daugiau, tik vištvana- 
darbui BALF valdyba pa- gis. Bus juoko, kada bolše- 
kvietė žinomą visuomenin-, vikiškos gegutės ims “pur- 

dalyti” tą rusenusį gaidį.

Atlikime savo pareigą!
Dirbkime turėdami min

ty, kad kiekvienas gautas 
rūbas apdengs musų tėvelį, 
motinėlę, brolelį, seselę ar 

“Kiekvienas bešališkai galvo- pranešime kur rubus išsiųs- giminę. Mes gerai žinome,
jantis žmogus šiandien jau ga- ti ir pateiksime smulkias in- kad Lietuvos žmonių viltys 
ii matyti, kad Smetonuko-Kar- strukcijas. Tuo laiku jau yra Amerikoje, mumyse. Jie 
piaus-žiurio vadovaujama tau- numatome turėti New Yor- žino, kad mes čia turime šil
tininkų grupė yra kliūtimi rim k« sandelį. _ tą pastogę ir prieglaudą,
tam Lietuvos vadavimui, kurį Nukentėjusiems Lietuvos Mes jiems per metų metus

V. Tysliavienė “Vienybė
je” rašo:

“Sandaroj ir Amerikoj man 
bandoma primesti ‘liežuvavi
mą’ todėl, kad šioje skiltyje iš
kėliau eilę fal^tų, kuriuos tie 
laikraščiai labai norėtų nuslėp
ti. i
“Tiesą pasakius, didesnių ‘k!e- 

žuvninkų’. kaip, pavyzdžiui, 
Vaidyla ir Laučka, dar nesu 
mačiusi. Tai hipokritai, kurie 
per savo laikraščius vienaip 
rašo, bet užkampiuose kitaip 
šneka*

Beveik tikra vaina! Gerai

_____ ką, laikraštininką, radijo
dirba Amerikos Lietuviu Ta- gyvento iams amerikiečiai ta esame sakę ir irodę. Mes kalbėtoją Joną Valaitį, ku*" • T * * • • J • • 11 . a ** * _ _ * . • I 1 J • W • •ris suteiks platesnių žinių 

apie rūbų rinkimą, tvarky
mą. vajaus organizavimą ir

ryba ir jos Įsteigtos Įstaigos. nuoširdžiai ir dosniai gelbs- pereito karo laiku nukentė-
“Tad kuriems galams kai ku- ti* giminėms Lietuvoje jusius Lietuvoje parėmėme, 

rie musų profesionalai ir biz- pasiryžę teikti visokerio- Mes siuntėme pagalbą ne- .. , . _.
nieriai dar tą grupę palaiko? P3 pag&lbą.. Męs. lietuvių priklausomai Lietuvai. Gel- snintimą. Visais rūbų va- 
“Jeigu ta grupė neneša Lie- kilmės amerikiečiai, tuo la- bėsim ir dabar, kada Lietu-.Jaus reikalais malonėkite 

tuvai nuados, bet dar kenkia biau privalome atjausti sa- va jau trečią kartą karo kJ*fiPtis11 , . _ .. .
Lietuvos vadavimui ir savo fa- vuosius Lietuvoje, senojoj ugnies naikinama. United Lithuanian Relief
mistiškomis tendencijomis ga- - ■ ■ — ' Alkaną papenėk, sergan-
dina gerą lietuviu vardą Ame- Ir ii nvksta. Paskutinė jos tį pagydyg, benamį pri-
rikos valdžios akyse, tai duo- metinė konferencija, įvyku- glausk, nusivylusį suramink, i 
kitę progą tai grupei sunykti, si Chicagoje birželio mene- o nuogą aprenk! Nelaimėj; 
kaip sunyko ių įsteigtas fon-isy, teturėjusi vos 11 atsto-;pažinsi draugą. Težino Lie-; 

PCI aouau lygiai suotuni. da—kad vien ,ik liežuviais. <«•»•” vų nuo 3 kuopelių. tuva, kad mes su ja!
$ita lietuvių patarle sian-*u ’

“Puodas katilą vanoja, 
f>et abudu lygiai suodini.”

Fund of America, Ine.,
19 West 44th Street,
New York 18, N. Y. 

c/o Jonas Valaitis. 
Room 510.

Tel. MUrray Hill 2-8062

Kaip su Wenciell VVillkie?
Buvęs republikonų kandi

datas Wendell Willkie li
ko didžioji Amerikos mįs
lė. Visi nori žinot, už ką 
jisai stos — demokratus ar 
republikonus.

Bet Willkyie tyli. o de
mokratiški ir republikoniški 
oranašai vis buria: “Will- 
kic už m’s. ’-T’Ukie prieš
mus

St. Strazdas.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS I
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Netenkame senosios kartos vėjai žinos ką daryti ir kaip 

lietuvių pionierių juos suvaldyti!

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

brooklyn, n. y. W0RCESTERI0 LIETUVIŲ ŽINIOS.

Brooklyno lietuviai yra 
netekę daugelio senosios 
kartos žmonių. Kai pagal-

Valdžia baudžia maisto 
spekuliantus

Tur but jokiam kitam
voji apie tai, kas turėta mieste nėra tiek spekulian- 
1906-10 metais, tai ju liko tų, kiek jų yra New Yorke. 
tik saujelė, ir tie patys pa- Už menkiausį daikteli jie 
mažu traukiasi iš veikimo, lupa didelius pinigus. Ypač 
eina ant “loskavos duonos.” daržovių rinką yra apnikę 
Štai, kadaise turėjom gana maisto spekuliantai, 
veiklu fotografa ‘ Bensoną. Šiomis dienomis buvo nu- 
Jis indėnų karo' veteranas, baustas stambus maisto spe- 
ant savo pečiu nešiojo daug kuliantas Zabar. Jis turi še- 
ilgo amžiaus kryželių. Tu- šias krautuves ir nesilaikė 
rėjom veiklu žmogų Dauk- Kainų Administracijos pa- 
šį; šis irgi pasitraukė iš mu- tvarkymų. Pas ji gaudavo 
sų visuomenės dirvonu. Da pirkti vien tokie, kurie su
siek tiek kruta senelis ap- tikdavo mokėt daugiau, ne- 
tiekorius Daunoras ir dėdė £« reikia. Galų gale, pas ji 
šrupskis. Bet ir jie nedali atėjo Kainu Administraci- 
padaryt to, ką padarydavo jos žmonės ir pasigavo, 
pirm 20-30 metų. Senatvė Zabar nubaustas 28 die- 
ir tie “kryželiai” lenkia noms kalėti ir sumokėti virš i
prie žemės. tūkstančio

O jaunų ir veiklių žmonių dos.
turime taip nedaug! Juos 
galėtum ant savo pirštu su
skaityti. Net ir bolševikiški 
“ateities žiedai” vienas po

dūlei ių pabau-

Tyrinėja New Yorko 
raketierių

Į VVashingtoną nesenai 
kito pasitraukia nuo saviš- buvo pašauktas New Yor-i 
kių. Lietuviai komunistai ko raketierius W. G. Vai-! 
daug vilčių dėjo i vieną so- džia turinti Įrodymų, kad 
cialistuojanti vaikinei], jis yra susirišęs su karo pel-j

ALIJANTAI TAIKO I CENTRĄ

Minėsim Dariaus-Girėno 
Skridimą

Šių metų liepos 17 dieną
sukako 11 metų kaip Da- Dabaitiniu laiku Worces- J. Jureiša. 
nus ir Girėnas išskrido iš teryje su darbais nėra bė- Taigi, Worcesteris jau 
New įorko į. Kauną. Ka- dos. yra užtenkamai. Bė- neteko 22 lietuvių jaunuo- 
dangi tas nagingai pasibai- da ta, kad dirbtuvėse vieš- Iių. Beje, be žinios dingu- 
gęs žygis iki šiol da nebu- patauja baisus išnaudoji- siais buvo paskelbti šie: J. 
vo paminėtas, tai ji paini- mas. Visur ir visus verčia J. Kurski-Klurikauskas, T. 
nešime ciabąr. spalių 14 d.• itai dirbti 0 kas blogiau- E. Beinor, E. J. Grigaitis, R. 
Draugijų išrinktas kemite- sja ta paskubos sistema C. žakaitis ir J. C. Baro- 
tas, kuns rūpinasi tiems ia- bandoma pridengti patrio- nas. Dabar pranešė, kad 
Kūnams paminklo pastaty- tizmo skraiste. Kas paslan- Zokaitis ir Baronas randa- 
mu? surengti bankie- kesnis ir nuolankesnis, tas si vokiečių nelaisvėje. Ži
lą ir sckius skridinio sukak- didesnis patriotas. Bet jei- nia buvo gauta per Raudona 
ciai paminėti. Tai Įvyks 14 kur darbininkai pasi- ji Kryžių, iš Vokietijos, 
spartų. 7:30 vakaro, Brook- priešina, tuoj apšaukia ša- Lietuvės pasidarbavo Rau- 
i? no UietuvlŲ Pibęcių Kliu- bes išdavikais. Todėl žmo- donajam Kryžiui
b?- asmeniui į ?an- ngS dirba ilgas valandas ir Rugsėjo 13 d. ponia Ku-
Kietą b-.oO, o vien tik į so- vįsu smarkumu, nes visi no- durauskienė ir jos kaimyn- 
klV?.,~. j • n, kad šis karas kaip galint kos gražiai pasidarbavo dėl

Piliečių Kliubas randasi greičiau pasibaigtų. Raudonojo Kryžiaus. Jos
ni ie 280 Union Avenue. Bi- §įą vasarą pas mus ouvo suruošė “Penny Sales’’ ir 
netu galima gauti Knube gana daug streiku, bet jie Raudonajam Kryžiui pada- 
pas J: Zakarauską, pas Juo- buvo trumpi ir darbininkai rė $354.46 gryno pelno. Tai 
zą Gmkų (49o Grand bt.) vejk nieko neiškovojo. puikus darbas, jo sumany- 
11 a/JQ7ku° S’ Bried^°. ofl" Nori pasinaudot iš jau- tojos vertos pagyrimo.
SeBroVklvnTet™CydIiHniEkas nuo,i'» Beje - PO?>U Kuduraustaj

BrooKiynieus aai.inirzas Iki .. vasaros aukštes- sūnūs siomis dienomis uz-
i^Lkunu CX|nkluiUP,:i‘ mokyklų mokiniai tu- baigė daktaro mokslą. Jau-
sęs lanunų pammKiui pa i.-i^ nasis daktaras iau nnimi
vyzdį.

Darbai ir darbininkų ii* . A. Martin-Martinkaitis, E. 
naudojimas Krasinskas. A. Maleskas, J.

--------  J. Benis, W. J. Personis, A.

rėjo penkių valandų moky- nasis daktaras jau priimi- 
. , - j -.j ..... „ , v;__o kline diena. Bet šią vasarą nėja ligonius. Linkiu jamApskritas juodas žiedas viršutiniame žemėlapy pa- būvi ivesS šešių valandS geriausio pasisekimo,

rodo Vokietijos pramones centrą. Gi žemutinis brai- . «,diena. Pasėkoje ti mokiniai Vargo Surnu.
. . zinys parodo alijantų reples, kuriomis jie taikosi tą fio bankieto, kad jis pavyk- buvQ priversti pirkt senus ir -----------------

Keistutį Michelsonuką. Tas nagrobiais. Jis rangėsi, lyg centrą sužnybti. ‘ tų ko geriausia. šaltus valgius1 už brangia
jaunuolis jiems daug ir uo- tas ungurys. —----- ----- —-------  1 — ■■ —------------Ivoresp. j. s. ir b. n. >—■------------
liai dirbo. bet... Teko gir- Vietos laikraščiai pi ane- vice-pirm. — J. Blažonis,: Kaubrienė, Ona Bartašienė kainą. Mat. kai kuriose mo

kyklose nėra valgyklų, o be
TIE LENKŲ PONAI

Lenkų ponija žemina lie-

nistams kokia ners “loską” 
padarąs. Pastaroji jo “los- 
ka” buvus tokia: gaut čar- , ; ; -
ten komumstiskiems Lietu
vos “gelbėtojams.’’ .Jo ne
gauta ir, sakoma, jaunas 
Keistutis dėliai to nesisielo- 
jas-

GREAT NECK, N. Y.

čia rūpinasi Lietu
vos žmonių šelpimu

Rugsėjo 12 d. čia buvo 
sušauktas lietuvių mitingas

mo komisiją išrinkta A.
Petrauskienė. M. Rusienė, . j ,
A. Alešauskienė, Lažauskie- . • - J?ai ka‘r? joms
nė, A. Blažonienė. Starkus tana nuoslr2l< a„tlu„ 
ir Kurtinaitis.

Kaip tik pajėgsime ge
riau susitvarkyti, stosime į 
darbą. Reikalas yra labai

Rumford Kenuoto Mais-

M. B. M. Narė. 

NORWOOD, MASS.

Noriu kalbėt apie pamin- žę Į namus jie persivalgo ir Kosciuškai, o dabai- New 
klus. Žmonės saukia susi- suserga. Todėl rugsėjo 18 Yorko lenkai suka galvas, 
rinkimus ir net suvažiavi- d., mokiniai paskelbė strei- kajp pa statyti paminklą Jo
nius. Juose tariasi kuriam ką. Po trijų dienų jie gry- gaiiaL viską jau turi - pa
savo didvyriui statyti pa- žo Į mokyklas, kuomet mo- minklo vietą, kur ji statyti, 
minklą ir kur. O kokią nau- kyklų taiyba pnzadėjo, kad tik., stoka pinigų! 
dą duoda tie paminklai? ji tarsis su mokinių atsto- Tįe patys lenkai sako.

tikslu gelbėti Lietuvos žmo- warbn«? nrivalnm^ įkurta* Bendri a -l, Jai- baidyklės svetimame vais. Kol kas neteko girdė- kad Lietuva turi priklausy--------- knrip vartrefn nn sveti ^aious 11 vlsi pnvalome |Kurla» Bendrojo Amerikos darže. ti. kad toks pasitarimas bu- tt Toniniai np« ii lietuviam
Brooklyno kriaučiai gali su- mu'okuDafitu Mitin- dirb?’ kad Padėjus savo t Lietuvių Šalpos Fondo Chicagoje lenkai yra pa- tų Įvykęs. davė knkščionvbe Bet iei

T- -.-77-0 _ .- - nmnams ir sesenms i*em- skyrius statę pammKią KosciusKai, Sudegė lietuvių kliubo taip, Lenkiją turėtų priklau-
patalpos syti Čekoslovakijai, nes če-

Šia vasarą sudegė Lietu- kai buvo tie, kurie lenkus

šliaukti komunistišku 
“baublių ligos”

Brcoklvno lietuviai

- i - ir-*-vi- v j DrOiiams ir seserims Lietu ga saukė Katalikų Federa- voje 
cijos 510 skvrius ir buvo pa- 
kviestas kalbėti kun. J. Bal- 

munistai kadaise turėjo taip kūnas iš Maspeth. N. Y. 
vadinama Kriaučių lyga.

proga noriu pagirti Rugsėjo 24 d. buvo su- par

statę pammKią KosciusKai, 
jį galima matyt Humboldt 

- parke. Paminklas kainavo
uoJų Great Necko jaunuolį šauktas masinis lietuvių su- daug pinigų, bet dabar sto- vių Kliubo patalpos ant En- apkrikštijo. Nors čekai jau 
Al. Vasiliauską. Jis nuošir- sinnkimas bažnytinėje sve- vi dulkėmis apneštas, be jo- dicott gatvės. Gaisras pri- nėra tokie karšti krikščio-

yra sau- bus gatavos.
daugiau apšviesta, negu 

lenkai. Vienas Buffalo ku
mitingai, žuvo daug lietuvių jau- nigas kartą pasakė, kad 

nuolių lenkai yra praradę viską.

si’ inkimuose ji nuolatos kel- Kun. Balkunas aiškino, ?us Durys lietuvių jaunimo, Susirinkimą šaukė bend- apsimokėjęs, len \
davo skandalus. Dėliai to kad Lietuvos žmonėms šelp- ne yisl domėjosi lietu- ra- Katalikų Federaciio5? kiar?P masiniai r
ir kartą ir kitą buvo kilu- ti yra tik vienas fondas, tai V1V veikimu. Kitoks buvo ir skvriug įr Dl’ud u s ruošiami parengimai ir ki-
sios muštynės. Bendras Amerikos Lietuvių Al. Vasiliauskas. Jis pastarasis vra sudarytas iš biznis daromas. r<eis- Pavasarį aš rašiau, kad tik dusios jie da neprarado.

Galų gale, Brooklyno siu- šalpos Fondas. Jis sako. dirbo ir šiandien dirba kar- jajsvu draugijų. Diskusijų kl^.l/ra naiįdos- . . šio karo metu jau yra žuvę Nors tik dusią jie beturi,
vėjams taip įgriso ta ko- kad komunistai irgi lando ^u sP_n]U--T.1.s; metu paaiškėjo, kad visos Yra J?a dešimts lietuvių jaunuolių bet vis dėlto smarkauja.

aprimo. senai renka ir drabužius ir Į40™61 .apreKa. Butų tikra Lietuvos žmonių ir vietme naud°s- Uet tie patys Worcesterio lietuvių aukos, žemių, kuomet jų žemę dar
Atėjo “bendrų frontų ga- pinigus. Tie drabužiai ir ?eda. jei mes netektume buvo Įkurtas BALF skvrius. lietuviai pastate gtaj da 12 lietuvių, kurie mindžioja svetimi okupan-

dynė.” ir komunistai savo tie pinigai nepasieks Lietu- Jaunojo \asihausko. Garbe - • , . . , gražia svetainę ir ją pava- £uvo vasarą: W. J. Ki- tai. Pagaliau, lenkai ir tarp
tėveliams, kūne užaugino Šiame >usinnkime i sky- dino Dariaus ir Girėno var- gras, ą Dambrauskas, J. J. savęs pešasi. Jie nužudė tik

“patriotas ” kad vyko i tuvius, o ne rusus.
Lietuva, dalyvauti “viso pa- Kun. Balkunui baigus kal- 
saulio lietuvių’’ kongrese, o bėti, buvo kreiptasi i publi- 
oryžęs visą doleri paauko- ką. gal jai kas neaišku ir 
jo Smetonos ginklų fondui! gal turi kokiu klausimų.;

Dabar betgi jau kiti lai- Tuoj pašoko nekviestas sve-, 
kai ir musu komunistai ki- čias. Great Necko stalincų 
taip elgiasi. Kada bolševi- vadukas P. B. Publikoje Da-

Korespondentė A. P. rėš gana didelį BALF sky- nus ir tuos, kurie gerą dar- vargintus žmones, tai visa fanatikas kuris ii nu- bą atliko, statydami nau- Europa yra nuvarginta, ir jaao lanatiKas. kuhs jj nu
RUMFORD, ME.

Kenvoto maisto centras 
Rumforde

rių. . uą auiKo. siatyuami nau- “r:''*'-A "r
Buvo išrinkta skyriaus dingą patninklą-svctainę. visi norėtų at^kti i Amerv- kad jr

valdyba ir moterų komisija. O gal as klystu? Tegul «ą. rav>znziui, lietuviams ]enkai nemokės save
5!«-JMSak<>’ k0kia « nu°- clps -^su ii vokiefit Svil - ga"7r Su gi 

K. Karčiauskas. Dabar jie pateko į trečią o- rab kad vaįdyį9 čekai. 
Chicago, III. kyPa<^._vėl rusų. Tukstan- Chk“o IU.’

drabužių rinkimo. Be to. iš- monė. 
rinkta ir spaudos komisija.

Musų mieste veikia Ke- kurion Įeina: V. Kudirka.

gryžo i Lietuvą ir tęsia se- tegul 
ną terorą. Musų žmones ko- Tas 
munistus smerkia, o šie vi- nervuoiasi

čiai lietuviu norėtų vykti i 
Ameriką, kad tik nebūti

Mano žodis dėl Lietuvos bolševikų “rojuje.” O žydai MAINFRIAI RFIICAI AU-
Viename laikraštyje pa- ^nai prašo leisti juos į Pa- ŠIĄ GERESNIO AT

LYGINIMO

munistai vėl organizuoja fondas, juk jie senai veikia sančios Rumfordo ir Mexi-, y. Sorwo<Kio lietuvių balčio valstybes jis priskir- ti. 
savo kriaučių liga. Štai, “kartu su visomis organiza- co draugystėse, ir šiemet . - .(oti . skvril) tei 

Laisve jau rėkia, kad cijomis. ’ Kokios tos visos dirbo šiame kenuoto maisto Va J musu ™
“progresyviai kriaučiai tu- organizacijos,” jis nepasa-
ri imt už pakarpos ratelni:-kė.
kus.” Girdi, negalima to pa- Kun. Balkunas gerai at- 
kęsti. ir tas “nebus paken- sakė i to komunisto neva 
čiamas iteai.” klausimus. Komunistėlis su-

Kcmunistai tūžta dėl to, prato, kad jo* agitacija ne
kart pereitasis lietuvių kriau davė vaisių. Jis griebė už 
čių susirinkimas atmetė Lie- rankovės savo sėbrui ir a- 
tuvos “gelbėtojų” (komu- budu dūmė iš svetainės, 
nistų) pakvietimą dalyvauti šiame susirinkime buvo 
iv Vppferencijoi. ikurtas Bendrojo Amerikos

Tegul .jie pabando orga- Lietuviu Šalpos Fondo skv- 
nizuoti savo “ligą” ir kel- rius. Skyriaus pirmininku 
ti vėl trukšmą. Lietuviai siu- išrinktas Al. Vasiliauskas,

nustatyti reikalavimai, ku- 
rrinctono rarmeru. unija statys kasyklų

mriMi s.Mrrif Kaunui „miv,, - - • , , , ■ „ . . , Redakcijo* pastaba: Sta- savininkams kai ateinantį
centre Maisto centras Sta & dar>’ti vlską’ \ad p,° Kairo, k<>nferen- linas Kairo konferencijoj pavasarį pasibaigs dabarti-
iXs m-až!ai nadėkoio BH? broliai ir ?eserYs Lietuvoje cijos Maskva paskelbė, kad nedalyvavo ir ne jis ją sau- nis kontraktas. Bet konven-
j^/o/ Hetuvėl motervs- gautŲ kiek gahnt daugiau Pabalčio valstybės pnklau- kė^ todėl aišku, kad jis ne- cijos kalbėtojai aiškino, kad
Xmininkavo Mare Manso- PaKalbo\kuri Ji€^ yra so rusams.” Kaiėjo j ta konferenciją unija gali pareikalauti algų
S £?ė i?;Marv Tm&untnė •,1)31 reikalinga. Jei tiesa, ką tas laikraštis Roosevelto kviesti; kas to- pakėlimo nelaukdama nei
darbavosii Juliia šahmlriV ~J’ Peza* sako, tai vertėtų paklausti: kius dalykus rašo, tas klys- pavasario. Jei tik valdžia
nė Liudvika Pocienė 1Mar’ 1 ---------------- uZ k?kl^ laiSV-ę ^menka da‘ ta. Anglija neleidžia žydų sutiks pakelti algom? nusta-
Saret Me ansonienė Tuliia! SPALGENOS BRANGIOS bar ka?auJa ir kas padary- į paiestiną dėl to. kad jiems tytas “lubas,” žinoma? kaip
SnušJnė Stesl Slidok e SPALGE1NU3 ta su Atlanto čartenu? įriešingi arabai. Amerika į- “mažojo plieno taisyklė.” tai
nė. Margaret Aubienė, Al- Kainų administracija ke- , Kitas man nesuprantamas įleidžia visus karo pabėgę- P?‘
bina Žadeikienė, Sofiia Ka-
ladžinskienė. Pranė Stelmo- 
kienė. Mary Viskontienė,
Bemice Bartletienė ,Mary kainavo tik 10 centų. žydų žemę? saviškiais rūpinasi.

t



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

DANGAUS PASAKA jokio tikslo ir nustatyto ke
lio. Savo kelionę meteoras 
baigia kur papuola.

-------------- Meteorai atklysta ir prie
Ar kada nors tamsfiį va- nų mylių. Gi musų saulės musų žemės. Patekę i že- 

saros naktį jums teko būti atstumas tėra 93 milionai mės atmosferą, jie sužiba 
kalno viršūnėje ir stebėti mylių. Štai kodėl ji atrodo lyg gražiausios žvaigždės ir 
dangti? Sakysim, oras buvo tokia didelė, visai nepana- krinta. Tada žmonės sako: 
tyras, lyg krikštolas, gi ši i žvaigždę. Štai kodėl ir žvaigždė nukrito, 
aukštai danguje jus matėte pati musų motina žemė da O tai ne žvaigždė, tik mo- 
tukstančius žvaigždžių. Jos nesušalusi. Ji gauna saulės nelninkas meteoras. Pate- 
lyg susagstytos tytės, mir- spindulių—šilimos ir kai po kęs į žemės atmosferą jis 
gėjo dangaus skliaute, su- žiemos speigų ateina links- labai įkaista nuo trynimosi 
darydamos nepaprastai gra- mutis pavasaris, žolė suže- (kontakte su oru) ir užsi- 
žų vaizdą. Jei tamsta buvai lia, medžiai sulapoja—visur dega. Daugybė tokių mete- 
iaunas. tuo vaizdu susižavė- pilna žiedų ir jų kvapsnio, orų visiškai sudega. Musų 
jai. Galvojai apie savo esą- Tada, kaip sakoma, musų žemei lieka tik jų pelenai, 
mą ar busimą mergelę, at- gamta atgyja. O tai, savo kurie nukrinta žmogui ne- 
eitį ir tą neapskaičiuotą to- keliu, yra gedausiąs įrody- pastebint. Bet yra ir tokių 
lį. kur mirga žvaigždės. mas ,kokį svarbų vaidmenį meteorų, kurie nespėia su-

Tnkin yvaiordžin vn hi (role) atlieka musii saulė- degti ir nukrinta ant žemės. 
'' * - Nebūtų saulės, viešpatautų Tai akmens masė. panaši

—Aiou. Maikuti! i —0 kam jis reikalingas?
—Išrodo, kad tėvas nori —Jis šelpia nuo karo nu-

pasiskolinti kvoterį.
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OLANDAI PADEDA AMERIKIEČIAMS
~ «v*

Olandijos jaunuoliai aiškina nusileidusiam Ameri
kos parašiutininkui žemėlapį, kur sužymėtos svarbes
nės vietos ir keliai.

lionai — niekas tikrai jų 
nesuskaitė ir. tur but, nega
lės suskaityti. Bet visi ži
no. kad jų yra daug.
rražF d^ngau^na^ka^^i džių* Kaip sakėme’ ne vi‘ £raži^ Pam<>kų. Jie parodo,

,, sos žvaigždės, kurias mato- kad yra ne viena žemė, pa- - ----------------------- ■ -
me, yra vienodos. Reikia naši į mūsiškę. Kas ją su DAIATLAI, KL RI L OS VERTA. ŽlhOll, 
skirti žvaigždę nuo žvaigž- tvėrė?
dės ir žvaigždes nuo pla- Biblija sako.

amžina tams? ir šaltis, ant tai, kurią užtinkame kalnin- 
žemės neliktų jokio gyvo gose vietose. Iš kur jie at-
daikto, net ir žmogaus. lekia, niekas nežino, bet

Bet gryžkime prie ž\ aigž- mokslininkams jie duoda

tus tokia:
žvaigždės yra kūnai —

lygiai tokie, kaip ir musų 
žemė. Skirtumas vien tame. 
kad vienos ių yra didelės, 
o kitos mažos; vienos yra 
milžiniški ugnies kamuoliai.

kentėjusius Lietuvos žmo-

netų bei kometų. Pastaro- žemę sutvėrė Dievas. Bet y- 
sios yra užgęsę dangaus ku- ra daugiau žemių ir dau-

kad musu Brangi kariuomenes trans- gus mušta tada, kai jis iš-

nai. Jei tarų kitu žvaigž- ėjau saulių. Tai kaip dabar 
o kitos iau atvėsusios k nei džit™t0I?e " Marsą, tai ganyti: ar yra daužau n; pie 
“sušalusios,” kaip musų že-

portacija leidžia “paskutinį kvapą.
-------- Daktarai-specialistai štai ką

Amerika šiandien turi a- surado. Žmogus da nėra mi- 
12 milionų kareivių, ręs, kada jis paliauja kvė-

ne dėl to. kad jis via švie- dievų, kurie žemes “tvėrė” Tuos įmones reikia apreng- pucti. Pavyzdžiui, smegenys 
duoti jiems patalpas ir miršta už dešimties minu-

Tam

lydovėmis planetomis

Taio ir su žvaigždėmis.
Šituo klausimu mokslinin-

nesigincija. sako:

baKoma. Ka« žmogus sa
vo akimis gali matvt aide . . .j ,,4. -• - - -j-- nu vra net devvnios.du tukstancius žvaigždžių.
Tai bus maža dalei vtė tu

išleidžiama čių po to, kada žmogus yra 
iilionai doleriu kasdieną, miręs, akiu nervai už 30
Bet tai nėra viskas. Savo už 10 va-

kareivius Amerika turi pri- landų, kraujas už 18 va
landų, kaulai už trijų die
nų. o plaukai tik už 7 die-

—O kodėl tau taip išro- nes. Įuo j pradės rinkti jiem 
do? : drapanas.

—Nes paprastai tėvas —Tai gal tu, Maike, ga-
taip gražiai manęs nevadi- lėtum ir man kokį overkau- aiu 
ni. 9tą gauti? ... _

—Ne. tėve. kas renkama <??"»: °,.ta slst«ma .Yra n
Ale vistiek tu ne viską at- Lietuvos žmonėms, tas turi ' lemntele. ne pnmoji h ne
spėjai. I Lietuvon ir nueiti. paskutine. Jų yra daug ir

ir „o? n i - • , • jose — nauji bilionai zvai-—vr ne: . —Q kaip anais metais,—Šiur, kad ne. As nonų vaike ninio-ne <zclzių. Daugelio <.ų zva.gz-

: sfutvri i nžsionius — F.iiro-

virš bilionas msu
mu vienus v ictub

ti į kitą vieta diviziją ka- labal klaldlngas'
S!'8?-' Mokslininkai sako. kad tai svetimuose pasauliuose. Lie- rei‘ių ,.įikia jiems palįpin.

Penktukas su raiderareir.a nuo žvaigždės am- ;uv!ai turėjo dievą Per- 
£jaus * kūną, bet jo neliko ir jei ti 356 pasažierinius vago

nus, 82 bagažo vagonus ir
Kiekviena planeta turi •am patinka gali dėkot se- 999 tavorinių vagonu, 

sau- r0ve8 kryžiokams bei kar
iūno. dininkams, iš kuriu išsivys

tė dabartiniai naciai. Jei 
žmogus turėtų ga- ^am dėl to pikta, tegul gar-

nulėkti i tokia vie- bavoja nacius. Vis dėl to 
iptnvis imu notnri Hiovn

aprėžta kelia. Apie 
’ę ir ios palydoves piane 

pasakyti dar štai

Philadelphijoj randasi fe
deralės vyriausybės pinigų 

Viena divizija turi 15,000 kalvė. Ji yra išleidusi ne- 
kareivių. O Amerika turi mažai penktuku su raide 
milionus kareivių ir visiems “p.” Šis penktukas padary-
reikalinga transportacija.

tu, ir niekas ju i džela už • - 1 • ta- kur Jisai būru virs sau- zy5™’ — j™.
tai neoasodino? * ' „_Apie zvai^des ,nuaiT^‘ lės ir jos palydovų planetų. Perkūno ir jo nepasigenda.—Nori pasigerti? ,

—Ne, Maike, aš noriu ei-. _Tėve. jeigu vagis ne- žmogus žino, kur ran-
bulių nusipirkti.

—Netikiu. _____
—Dalibuk, Maike, galiu Vo<rti.

pas”" J 1 -

jis pamatytu stebėtiną vaiz- Perkūnas negryš ir lietu-
Įkinke darban juros 

vandenį

tas iš naujo metalų jungi
nio. todėl ir pažymėtas ta 
raide, kad jo nesumaišyti su 
senųjų penktuku metalu.

j patenka kalėjimam tai ne- ^.ą/Begalinėje erdvėje di- viui jo nereikės. Taip bus pajūrio sričių gyventojai Bitės “grinorkoU
. ! reiškia, kad ir mes turim , dėlių greičiu lekia saulė, o įr su kitais dievais. Patsai žino,'kad juros vanduo kas- *
m - . . - » aplinkui ją ratu sukasi Jos žmogus tuos dievus sutvėrė dieną pakyla ir nuslūgsta. Kai kurie juokdariai sa

vimi žino. kaip tą ko. kad šių dienu ameriko- 
ikinkvti. kad jis at- nai esą “grinoriai” — iš 

Ko? Europos ir Afrikos atvyku
sių žmonių ainiai. Tikrieji

darbą? 
daroma.

m- - , • 1 - j nadpti npaalin " Ai turiu ru- skiria milionai myliu erdvės Kiekviena planetaraTLVatauaSviSbka™nolnpMs’apl’eIve pločio. Tik Įsivaizduokite: savo kelia, be,' aplink st
kbū. Todėl žodžio “reikia"” —Olrait, Maike. aš apsi- yrą tokių žvaigždžių, kurių lekia ta
man neužtenka Tėvas tu- eisiu ir be tavo lockos. Nu- syiesa pasiekia musu žeme nors ta< 
ri man įrodvt "kodėl “rei- eisiu i salaveišiu armiją ir tik į tūkstančius metų! -O rio d a mat 
kia.” tik tada aš žinosiu’ pamatysi, kad jie seno ge- šviesa lekia
kad man nemeluoji. erolo neapleis.

—Na, jeigu* jau tu toks

Kai
pajūrio srityse jreng amerikonai esą indėnai, ku

reknvas. tai kibą reikia pa- ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
sakyt, ar ką jau. LAVVRENCE MIESTE

—Pasakvk, tėve.

180.000 mylių našaus i bičių spiečius—tai 
į sekundą! planetoidai. sudužusios me- Mes norim čia laimingi but

Musų saulė yra geriausias džiagos mase. Ga! kada daugiau nemirt iš bado. 
dūdininkas to, kaip atrodo ners toje vietoje buvo kita Gana storpilviam besuryt. 
žvaigždės. Ji pati yra nie- planeta, o gai du ki’i dan- ką darbščios rankos rado! 
kas daugiau, tik žvaigždė, gaus kūnai ten susitiko ir c , - - --
miiiona kartų didesnė už sudužo. Niekas to negali laisves genijų tikiu
musų žemę. Bet visatoje y tikrai pasakyti, nors moks- ?erne suzjedota,
ra tokių žvaigždžių, kurios liniukai ir šiaip ir taip spė- ’* ranka mjikon žengia jau, 

- kančia greit bus nušluota.
Taip. žmogus daug ken-

cialias turbinas, suka ratus noika- b- ji atvežta iš Eu- 
ir gamina elektros jėga. ropos ar Afrikos. Sakoma, 

kad bites čia atvežę ispanai. 
Nesenai pradėta galvoti ...

ir apie tai. kaip įkinkyti ju- Dabartinėje JVlassachu- 
ros bangas, nors čia daug seds valstijoje bitės atsira-

—ž'r.ai, kaip aš overkau- . Lawrence, Mass. — Per
to dabar neturiu, tai paga- ei^ą savaitę čia .buvo rasta 
vau šaltį. Mano gaspadinės žiauriai nužudyta Yvonne
rebuvo namie tai nuėjau į J^įelj ir už saulę! Jei musų akiai
^suentrę liekarstvų jieško- a v'iar?įa nakti kaio ne ios išrodo mažytės, tai vien nai. žinomi, kaip meteorai, tėjo, kol savo dievams jis - Sakau, gal rasiu kiek la- ^aianaą ne.Kų. Kaip ne - d . j b . H _ T . d § klajokliai
’ -aii. ant lentynos radau iš užpalcdio davė jai į nulionų. net šimtų bilio- meji žydai. j!e lekia
čieįa pante munšaino. Pa- ?al^’ 0 kaJ Y MONTGOMERY LANKO LIGONINĘ
ėmiau viena bumą, paėmiau 11 auK . mmsų Kiemą, 
kitą. ir bežiūrint liko- sau- maty«.. lytiško gašlumo tiks- 
sas dugnas. Pripyliau arba- ’.a?s; naEt! nj° uetus. 
tos ir vėl pastačiau kur bu- M°^ris o ;vo ras?a paguldy- 
vo. Ant rytojaus gaspadinė ta ul P- rv(>- jus z?ponas 
pakėlė lermą. kad jos šnap- uzy--;'c: ' mt ga.vts apati- 
sas išgertas. Žinoma, ji ne- puka‘ su<.r.įskyli. Nors ji 
žinojo, kas išgėrė, ale ma- į)UV,). Jar gyvybes 
r o sumnenė vistiek buvo zęnktais bei nuvežta ligo- 
nespakaina. Taigi nuėjau į niTr’,į Luo-1 n,lle za'-9 neat-cnovinrlnn ii- nccnbinn ga\l’-*.

milioną kartu didesnės da lioja.
Da vra kiti dangaus ku-

amzi 
b

sunkesnė užduotis.

Kada žmogus numiršta?

do tarp 1638 ir 1640 metų.

Einant karo meto patvar-

spaviednę ir pasakiau kuni 
gui, kad išgėriau gasnadi- 
pės pante. Jis liepė už tai 
atnagradyt. Taigi aš pasta
ra vi ;au nupirkti jai maišą
cibulių už tai, ir tegul sau New Yorke sunkiai serga 
zinosr Ir as mislinu, kad buvęs Ne\v Yorko valstijos į

AL. SMITH GAVO “PAS
KUTINĮ PATEPIMĄ”

tai nesiektas pienas, ba ji 
turės cibulių per žiemą, o 
mano sumnenė bus spakai- 
ra.

— n-?«kia. tėvas nori 
munšainą užmokėti.

—Na, tai kairei: ar pa- 
žyčisi man dvirublę? 1 Smith yra kandidatavęs

—Ne, tėve. Aš geriau už ir į prezidentus, bet buvo 
tuos du dolerius prisirašy- ‘^muštas, nes Amerikos 
siu rrio BALF. žmonės Romos kataliku į

— tas “balf”? prezidentus nenon rinkti.
—Tai Bendras Amerikos Jie sako, kad popiežius ta-

t.ietnviu Fondas, tėve da valdytų Amerika

gubernatorius ir demokratų 
šulas Al. Smith. Sakoma, 
kad Romos katalikų kuni- 

v gai jau davę jam “paskuti- 
uz nį patepimą” ir popiežius 

prisiuntęs palaiminimą.

Gen. Bemard Mongomery, anglų arrr j 
Francuzijoj, atsilankęs į ligoninę kaibp 1 *0 armijos 
slaugėmis

tikėjo. Pažinęs gamtą ir su- 
jo- pratęs, kad musų žemė yra 
— dalis berybių erdvių dan

gaus, jisai sukurs laimingą 
ir sotu gevenima, bus dan
gaus karalius. Jam nereiks 
bijoti nei dievu, nei velniu.

—S. S.

VOKIEČIAMS VADO
VAUS “PAMIŠĖLIS”

r.

Visi esam matę mirštantį kymais, mes turim keturių 
ar numirusį žmogų, bet re- rūšių mėsas: AA rusi. A rū
tas žinome, kada žmogus y- ‘ Į. B arba eommercial ir C 
ra tikrai numiręs. arba utility grade. Mes gau-

Tulas gal pasakys, kad ši nam tik pastarąją — pras- 
problema visai lengva: žmo- čiausią.

Hitleris pasiskelbė pats 
vadovausiąs vakarų frontą 
prieš alijantus, nes savo ge
nerolais jis jau nebepasiti- 
ki. Anglų maršalas Mont- 
.<romery pasakė: “Tai reiš
kia, kad musu priešui vado
vaus pamišėlis.”

To pamišėlio vadovybė 
•au davė Vokietijai dvi di
deles nelaimes: viena, tai 
užpuolimas ant savo bičiu
lės Rusijos, o antra, tai už
sispyrimas nesitraukti nuo 
Stalingi ittlt».

NUSIŽUDĖ POUC’SIAS

Letviston, M e. — Pereitą 
nedėldienį laukuose buvo 
rastas nusisuves Lewiston«y 
nelipi rn’nkM- MmraV

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 10J5 metų 

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

KELEIVIS
C36 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Iš Kanados
dė jų plačiaburnis ‘‘dučė,”
Mussolinis. Bet jo* nebėra, 
visi fašistiniai įstatymai jau

---------------. panaikinti ir Italija turi ne-
Italija yra viena tų ša- dų, ir nutarta daryli tai, Va demokratinę vyriausybę, 

lių, kur žmogaus gyvenimas kas da galima daryti — pa- Tikrenybėje ji yra tik šoki- 
liko beviltis, be tikslo. Jau žangieji žmonės atėjo į vy- namų lėlių vyriausybė. Iš
mėtai laiko, kada Mussoli- riausybę. Vis dėl to, ir šian- mintingas valstybininkas 
mo režimas sugriuvo ir Ita- dien toji vyriausybė neturi ten yra priverstas skaitytis 

. lija turėjo pasiduoti, joje nei reikiamo autoriteto, nei gu dviem painiavom — ne- 
da nematyt nei pakenčiamo gero vardo. Kad tai yra tie- išmintingais savo kolego- 
gyveninio* sąlygų. nei reikia- sa, liudija sekamas Įvykis. mis iv “meddling Bob Mu<- 
mes tvarkos. Kai kurie mu- Kada buvo nužudytas, Do- phy” tipo žmonėmis, kurie 
sų spaudos atstovai sako. nato Carretta,
kad už šitą padėti gera da- beralą Sforzą
limi kalti alijantai. Jų pa- laikraštininkų ir vienas jų davinėja. Amerikos zurna- 
statytos Militarės Vyriausy- paklausė: “Ar šis įvykis pa- listas Drew Pearson sako, 
bes žmonės nenorėję ar ne- veikė į jūsų vyriausybę? ’ kad reikėtų imt pavyzdį iš 
mokėję reikalus sutvarkyti “Nieko panašaus,” atsakė Francuzijos. Jos žmonės
taip. kad naujieji jų talki- grovas Sforza. “Niekas juk taip pat išvarginti, kaip ir
ninkai italai butų ne tik ku- nenori eit į Italijos vyriau- Italijos žmonės; ir jie ba-
niškai, bet ir dvasiniai pa- sybę!” . dauja, bet jie turi vyriausy-
sotinti. Pasak vieno žurna- Toliau jis buvo klausia- bę, kuriai nereikia tūpčioti, labai nukentėję nuo
listo. Italijai vaidyti buvo mas, kodėl Romos karabi- kuri valstvbės reikalus tvar- lerio barbarų ir nuo

Kada Romėnai Verke...
ORGANIZUOKIM AME
RIKOS LIETUVIŲ TA

RYBOS SKYRIŲ

kad sušelpti Lietuvos žmo-Į 
nes.

Lietuvos Šelpimo Fondas 
musų kolonijoj buvo įsteig
tas 1938 metų gegužės 15 
d. ir nuo to laiko darbuoja
si Lietuvos labui kiek išga
lėdamas. Jis yra pasiruosęs

Skaitydamas “Naujienas” veikti ta pačia kryptimi ir' 
radau draugo Jono Novo- toliau. Šiuo laiku turim pus- 
grodskio straipsnį, kur jis trečio šimto dolerių ižde.' 
kelia klausimą, ar galima Pirma buvo rengiamos įvai-; 
vienybė? Aš iš širdies pri- nos pramogos, bet šįmet 

pas italų li- sudaro Aliantų Militarę Vy- tariu tai minčiai, kad To- dar jokio parengimo nebu- 
atėjo būrys riausy'oę ar jai patarimus ronto lietuviai socialistai vo, todėl laikas jau ką nors 

imtųsi iniciatyvos sušaukti suruošti.
demokratinių lietuvių orga
nizacijų atstovų konferenci
ją Toronte ir įsteigti Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rių.

Lietuvos žmonės vra 
Hit- 
kitų.

Jie šaukiasi į Amerikos ir

M. Stakionis, sekr.
SKAITYTOJŲ BALSAI 

Sako, “Keleivis”stebuklus da

paskirti koševiriai Bob Mur- nieriai savo pareigų neatli- ko savarankiai. Pasak Pear 
phy’ai, ir privirė daug ko- ko. Sforza atsakė: ”Kaip šono 
sės. kurią patiems dabar vyriausybės žmogus aš tu- jo dary 
sunku iškabinti... riu pasmerkt karabinierius, staroii ir ouv

Nesenai Romoje buvo ki- Bet kaip pavienis asmuo aš bet ji pasida
turiu jums pasakyti: žmo- jos sūnus padeda kovot ali
nės, kurie gali uždirbt vos iantų priešą, hitlerinį naciz- 
tiek, kad vieną kartą dieno- mą. Jei taip, reikia žiūrėt, 
je pavalgyti, iš jų sunku kad Italija butų ir soti ir 

ir kitas fašistas, Do- laukti ko nors daugiau.” daugiau savaranki.
ka" Reiškia, padėtis turi bu- Pearon sako, kad Fran-
no' ti labai bloga, jei ir vyriau- euzijoje alijantų reikalus - oUkėle didele ninim! su

sybės pareigūnai tik karta sutvarkė generolas Eisen- J " - 1 •
dienoje tur
Kaip tuomet 
kurie jokio 
kuriu sodvbos 
tos?

Jų padėti 
blogesnė.

Bet tai nėr;
politiniai Italija yra sukiu- ašarų. —K. V.

lusios riaušės. Jos kilo ry
šium su fašisto Romos po
licijos viršininko Pietro Ca
ruso byla. Ton bvlon buvo
įveltas
nato Carretta — buvęs 
Įėjimo viršininkas. Šis, 
rėtfamas išgelbėti savo kai
lį, liudijo prieš Caruso. Ir 
be jo parodymų romėnai 
jau žinojo, kas per vienas 
yra Pietro Caruso. Carretta 
susilaukė nelemto galo, mi
nia ji užpuolė ir lyg šunį 
prigirdė Tigro upėje.

Tai buvo spontaniškas 
keršto aktas, niekieno neor
ganizuotas- ir net tvarkos 
saugotojų mažiausiai paiso
mas. Kada Įtūžusi minia ga
labijo Carretta. Romos ka
rabinieriai ramiai sau žiu
rėjo ir nieko nedarė. Nor
maliuose laikuose toks Įvy
kis butų iššaukęs stiprią re
akciją, karabinieriai butu 
šaudę riaušininkus!

To nebuvo ir štai dėl ko.

o rauge;Musų skaitytoja,
M. Visockienė iš Montreal,

, tas nat ir senai reikė- Kanados lietuvius pagalbos, pajieskojo per “Keleivi“ sa- 
aryti Italijoje. Nors na- ir mes galime jiems padėti, vo gjmįniu įr davar ii 

o priešo šalis, jeigu busime vienybėj ir tu- mum| rašo-’
vė ir šiandien vėsime tinkamą organizaci- n

Todėl užmirškime

Penktas Puslapis

PLEŠKINA FIL1NUS

ją. l celei uzmirsKime visus 
skirtumus, taip kaip padarė 
amerikiečiai musų broliai. 
Jų įsteigtoj Amerikos Lie
tuvių Taryboj gražiai dirba 
išvien socialistai, sandarie- 
čiai ir katalikai. Ir jie turi

p. Redaktoriau! i 
Mes norim padėkoti jums 
už tą pagalbą, kokią mums 
suteikė ‘Keleivy’ patalnin- 
tas pajieškojimas. Jieškomi

Paskutinėmis dienomis Amerikos bombanešiai, pa
kildami nuo laivų, pradėjo pleškinti japonų karo įren
gimus Filipinuose. Sis žemėlapis parodo Manilcs įlan
ką ir Bataano pusiasalį. T< se apylinkėse mūsiškiai or
laiviai anądien nuskandinę 37 japonų laivus ir sunai
kino 205 priešo lėktuvus.

musų giminės jau atsišaukė. „ . .
Jų kaimynai pranešė jiems, AT? ŽINOTE, KAI)— sa -1 a.tvyko 1S Anglijos 1634 
kad mes ju jieškom, ir jie x _ x. . metais.
atsiliepė. Mes nežinojom. 1^4? metais Jungtinėse ——- ——

----- buvo surinkta Palestinoj ant kiekvienos
senos skardos, keturkampės mylios gyvena'” 
riebalų ir 6.- 150 žmonių.

Vidutinė žmogaus 
sveria 10 uncijų.

žūsi. Ten dabar gyvena A- 
merikos garmentiečių uni
jos vadas, Luigi Antonio. 
Jis rašo:

“Aš tik ką sugryžau. ma
tęs pasibaisėtiną sceną. 
Ruošėm ceremonijas Ar- 
dentine kapuose, netoli Ka
takombų, kur buvo sušau
dyti pirmieji įkaitai, viso 
320. Juos sušaudė naciai ir

Naedirgi Patarimai

širdis

_ _ Potoskey miestely, Michi-
(shock), jaj palieka ant savo lėkščių gan valstijoj, randasi vie- 

durpryzas ir apie 6 nuoš. nesunaudoto nintelė visam pasauly dirb- 
maisto. tuvė. kuri iš pienės pūkų da-}

-----------------ro šiltą audinį. Iš jo musų
Alaską atrado danas Vi- kareiviams yra daromi “life

. ............. ... . netikėtas
Įietuvių .®r_oves lkl slGl nie* neapsakomas 
ko ne\eike. laimė. Dabar mes žinosim.

Tiesa, Toronte ir Montre- ką ‘Keleivis’ gali padaryti, 
ale yra vadinamos kanadie- Tegul jis keliauja iki švie
čiu Tarybos skyriai. Bet ši- to pabaigos! 
ta taryba priklauso prie
Smetonuko vadovaujamu 
tautininkų. Ji susideda iš 
kelių pavienių asmenų ir su 
Kanados lietuvių organiza
cijomis neturi jokio ryšio.
Kai tos jų tarybos narys 
čirunas iškėlė ; klausimą. ar 
nevertėtų prisidėti prie A- 
merikos Lietuvių Tarybos, 
tai > jie jį iškoliojo, ir tas 
žmogus turėjo pasitraukti.
Jiems nereikia socialistų, 
nereikia jokių organizacijų 
atstovų; jie turi Montreale 
savo centrą ir klauso, kę 
jiems pasakys jų dvasios 
vadas — Smetonukas.

Taigi aš siulau. kad musų 
socialistai pasistengtų įstei
gti čia Amerikos Lietuviu 
Tarybos skyrių. Torontietis.

to Bering. Jo vardu yra pa- jackets.”
vadintas ir Beringo sąsiau- -----------------
ris, skiriąs Alaską nuo Si- Indijos kunigaikštis Hy-^ 

■ byro. derabadas yra turtingiau^
---------------- sias žmogus pasaulyje. Jo

Republikonų partijos kan- metinės pajamos siekia 12 
į didato Dewey tėvai į šią milionų dolerių.

Kaip vaškuoti grindis
Grindis patartina vaškuo

ti mažiausia du kartu neį
metus, o kur daug vaikščio
jama, tai ir dažniau. Jūsų 
grindys gali but labai pui- 

r» 11«> 1 s»Vui d ir nuva.-■ * a a V' -e «AZ« .r ■ a » ■ w » ■«—
nišiuotos, bet jeigu jos ne- 

arr.os, tai va- 
ir nuo vaikš- 

greitai nusitrins.

“Su pagarba,“Mrs. Mary Visockienė.’

t. . _•___ __ __ x_.i_ ...__ i.' palaidojo urvuose. Daugelis r.:a:
jiaia: yni nvsrvvm ia pade- ; i - i . j ~timi. kokia jie šiandien per- į“™ . Palaidota da gyv,. nišju_....... ~
gyvena. Visu pirma. italai ka,P ,'r .n?,oI™°- v!?nu°kno bus vaškuojan 

i aHian- ™n?;kaL 17.d.vl.d,CI!a£t';n nišas sudžius ikeptjškai žutrėjo i alija 
tu tinta su tkaralium Ema- 
i-i’eiiu 'ii jo rlaršalu Pietro 
Badcglio. Visi juk žino. kad 
Emanuelis tyčia leido įsiga
lėti fašistams. Kada juod- 
marskiniai atmaršavo i Ro
mą. karalius pasišaukė jų 
\adą Mv.ssolinį ir jį pada
rė premjeru diktatorium.
Toliau. Badoglio buvo tas, 
kuris žvėriškai galabijo E- 
ticpiįos žmones.
duoiami galvažudžiai nesi
gailėjo senelių, moterų ir 
vaikų, ir staiga, kada Itali
ja pasidavė alijantams, tas 
pat Badoglio atsistojo prie 
valstvbės vairo, o karalius 
Emanuelis liko savo soste 
tupėti. Per ilgą laiką visi 
pažažngieii italai kėlė pro
testus ir kviečiami atsisaky
davo e’t i Badoglio vyriau
si ę. Jei. pagaliau, iie su
tiko i vvriausvbė eiti, tam 
buvę rimta priežastis. Mas
kva iv.-;ė kvlį i pažangiečių da keršija ir da verkia 
frontą. Patiems komunis- ko. niekas ju nekursto

girdėta palaidotų, žmonių čiojimo
\ aitojjmai. Jįkri hijepos tie Vaškas gi apsaugos varsiša. 
naciai. Pūvančių lavonų Išvaskuotas vanišas neiš- 
dvokimas buvo toks stiprus, (lžiu?> nepasidaro toks, , nepasidaro toks trakad \os įssilaikeme nuo a;- pus j,. nuo koju nesibraižo. 
pimo. Tik dabai tie žmonės Tinkamai vaškuojamos cnin 
atkasami. Jums reikėjo ma- ^yg gajj įajkytis keliolika 
tyti tą kankinančią sceną, metų kaip naujos. Vaškas 
karia nužudytų giminės at- neturj pu+ labai skvsta 

saviškius atpažinti. viausjas tokio tirščio,
Kaip liūdna. Galiu iums sviestas. Krautuvėse

Ge
bai p 
vra

Jo koman- Pasak^' kad tai- kas ?an' siūloma visokiu vaškų. Yra 
dien teko matyti. as nieką- ne^ tokiu, kurie esą labai 
da neužmiršiu. Delegacijos parankus uždėt: nereikia 
vardu tai verkiančiai miniai visai CTindu trint _ tik už_ 
as tariau keliatą žodžių ...

Roma jau senai buvo at
vaduota nuo nacių. Bet ir 
ia atvadavus kuriam laikui 
Romą da valdė maskuoti 
fašistai ir jų sėbrai. Tik da
bar jie imami už ketera ir 
tik dabar atkasami italu 
kankinių lavonai. Visa tai 
veikė ir veikia Romos žmo
nės. Jie verkia ir keišiia, 

Sa- 
nei

tams to nelaukiant, ji štai- komunistai. Juos kursto bė
ra davė i iioažinima kara- viltis gyvenimas — alkis ir 
Fa.os Emaoue'io vyriausy- pelitinis chaosas! 
bei. Tas iššaukė daug vai- Į šitą padėtį italus atve-

tepk ir ios jau žibės. Tokie 
dalykai labai patinka tingi
niams. kurie bijosi darbo. 
Bet naudos iš to nėra. Rei
kia atsiminti, kad be darbo 
niekas gerai nepasidarys. 
Vaškas būtinai reikia pir
ma užtepti, o paskui gerai 
trinti, pakol išdžius ir pra
dės žibėti. Ir geriausia vaš
ko nusipirkti sauso, ištirpin
ti ii ir praskiesti terpetinu. 
kad ataušęs turėtų sviesto 
tirštuma. Tik toki vašką ge
rai uždėjus grindys gerai 
išrodvs ir ilgai laikvs.

LAVVRENCE, MASS.

Kaip valvt auksuotus 
rėmus

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.A. Arminui. — Gavome 
rašinėli ir p-uą iškarpų is 
angių laikraščio. Ačiū už 
viską, bet “Keleiviu” nedė
sime, ’nes neverta tą rake- 
tierių reklamuoti.

F. Valavetchui. — Prenu
meratą ir 
Ačiū.J. E. Česnučiui. — Kny
gos “Namų Daktaras” netu
rim. Kur ją galima gauti, 
irgi nežinom.

gi /om.

APSIVEDIMAI.

V z. Lithuanian Bulletin
Ar e!’i ki ba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 
! ; Tikai ecAorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Da';ir svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku- 
p oloje Lietuvoje ir apskritai. Pabaltj.

i i'l ’ a .k n Bulletin stovi už laisvą. Nepriklausomą ir De- 
• i ratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Kiaipėdoje-

I.i.k .a: duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
.’a’ art-'es ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Iii ' teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš visoPabalčio. .Metinė prenumerata—$3.00-
V/..-/mokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
P -imokėję $100.00 ar daigiau, bus laikomi prenumera- 
to> i,.:s—biuletenio garbės rėn; ė jais (Honorary Sponsors). 
Anie juos kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius nr Money Orders prašoma adresuoti: l.ithnanian 
Lu.klen, Wesi 104-th Street, New York, N. Y.

Draugijų delegatai šaukia
mi į Lietuves Šelpimo Fondo susirinkimą

Ateinanti sekmadieni. $■ 
d spalių. Lietuvių Ukėsy 
Kliubo svetainėj įvyks Lie 
tuvos Šelpimo Fondo susi
rinkimas 5 vai. vakaro.

į šitą posėdį būtinai tur' 
susirinkti visi draugijų iš
rinkti delegatai. Per vasa 
ros karščius L. Š. Fondo su
sirinkimų nebuvo, todėl šis 
posėdis bus pirmutinis šį se
zoną.

Momentas labai svarbus 
ir mes turim pradėti darbą.

Pajieškau apsivedimui draugo, ku. 
ris sutiktu pas mane gyventi, nes 
tunu gražioj vietoj nuosavybę. As 
esu 50 metų amžiaus našlė, gražaus 
sudėjimo, linksmo budo, draugiška, 
myliu gražiai gyventi. Vyras gali 
but ir negražus, tik ne girtuoklis ir 
pasiturintis. Pikčerių nesiųskit. nes 
atsakymą duosiu tik ant patinkamu 
:r teisingų laiškų. (41 j

MRS. PETSENK,
126 42nd St., Brooklyn 20, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugo, lais
vu pažiūrų. Aš esu sveika, gražiai 
atrodau ir linksmo budo. Myliu ra
mų gyvenimą .Mėgstu biznį, bet ga
lu ir ant ūkės gyventi. Atsiliepkit 

tik apie 49 iki 57 metų amžiaus. 
Malonėki trašvti šiuo adresu: (42)

MRS. ANNA BALANDA. 
General Delivery, Post Office,

Chicago, 111.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyėll

Auksuotus paveikslų rė
mus galima nuvalyt šitokiu ■=- ~ —=• - - — -
būdu: sušlapint šaltam van- vaiskiai blizgėtų, juos rei- 
deny ir gerai išspausti kem- Ria nuplauti stipriam sodės 
pine (snonge), paskui grei- skiediny, paskui perplauti 
tai ' '
per

ir lengvai sukant pereit šiltu vandeniu ir gerai nu
eis? rėmą. mėginant pa- šluostyti minkštu lininiu au

deklu.

ii

siekti riliausins vietas. Ne
reikia eiti aplinkui daugiau 
kaip viena svkį. Šluostyti 
taipgi nereikia.
Klijai moliniams daiktams

Geriausi ir pigiausi klijai 
moliniams, marmuriniams 
ir panašiems daiktams yra 
baltai dažas, vadinamas 
“white kad.”. Suklijuotą 
daikta reik.ia <*e;ai susnaus- 
ti ir pasta 'Ji i šąli. kad pa
perą savaičių nebtlii judi
namas.

Kaip plauti stiklus
Kad į/ iiaiui -ji e-ijl lai

Pre svi tepalas
Vaškuota popiera, kurioj 

būna suvyniota duona, yra 
labai gera karšto proso nu 
valymui. Jei drabužiai 
kmolyti. tai patrynus prosą 
ant vaškuotos popieros, bus 
daug lengviau prosyti.

Kad spalgenos nebūtų
. aitrio*

Verdant spalgenų sunka, 
įdėkit smulkiai supiaustvtą 
obuolį. t-mot . spalgenos 
nebus Io) ' • -iii«io.’.

l’žsirašvkit Amerikos

LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapiu, pa
veiksluotas ir daug skelbimų. Kaina 
51.00 metams. Adresas: (52)

LIETI VIŲ NAUJIENOS 
3.82 N. fith St.. Philadelphia 6. Pa.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

J ALEXANDER’S 
{ CASTILE OLIVE OIL 
{SHAMPOO
{ t,
) jo Cistite 
• < H
! pleiskanas

muilo.Pnlsnna
ir viso-

■js Kilus nėšiam- 

t 50c. už

.! ♦ P1'| UI

I

nu- | odą. 50c. už bonkų
kra- J ALEXANDER’S HAIR :

REFRESHING TONIC J
I Aliejų ir Odą Gydančių Vaisia !
• Mišinys. Pažymėt-na rydoolė dėl t 
J plaukų šaknims ir Odos gydymei
i 50 centų už bonkų
• Pasižymi savo genimu. P-npii 
| čiam per Paštą j visas dalis So- 
l vienytų Valstijų.

{ ALEXANDER’S CO 
j «id W. BRO\PW t v 

SOUTH BOSTON. MASS.

Ypatingai dabartinės krikiėu-nebėo rad/r .)• kiekvienas turetę 
perskaityt, nes tik tada g. lės siškiai it prasti Pieva bavimg.

Knyga didelio formato, tsn 271 puslapj. Kaina popieros apdarais 
—1 <X>; audimo apd.—$1.25. P>nigus galima siųsti popierinį doleri 
arba “Money Orderi”. A<te*et»kn sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Karas Europoi
rą Ir kitos pasaulttJei norite žinoti apie karą {vykius, tai skaitykite ‘‘Naujienai".

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje.Užsirašykite "Naujienas" Iiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoje (išimant Chš> *•«)» 9000. Chicagoje ir Europoje 9141 
Money OrderJ ar čekj siųskitei
“NAUJIENOS"

4 1739 South Halsted StreetCHICAGO, IIUNOIS
fcsšpnš/n/mM kepėjų porfųs/a*
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įVĮoTERiMS Pasiskaityt
Si SKYRIŲ TVAKKO
M. MiCHELSONTENĖ.

Krūčių Vėžys
Nuo vėžio ligos miršta la- vykti ant operacijos, nes tik 

bai daug žmonių. Jis Įsin: - ji viena išgelbės gyvybę, 
ta visur, o pas moteris daž
niausia atsiranda krūtyse.

Tai yra labai pavojinga 
liga, nes ją sunku pastebė
ti kol ji išsiplėtojus, o kai 
išsiplėtoja, tai jau tada sun
ku ją išgydyt Pastebėti ją 
sunku dėl to, kad jokią 
skausmų ligonė nejauti ., 
darbui visiškai nekliudo, o. 
pagaliau, nei nepastebi, kad 
jau nesveika. Tad pažiur - 
kim. kaip krūčių vėžys }P a
sideda.

Kartais visai nejučiom:-, 
beplaudama. betriusdama 
pastebi krūtyje sukietėjim , ti, bet energingai ir greitai 
gūželi, visai nedideli—gal gydytis — pasveikti tikrai 
riešuto didumo. Bet tai pr: - 
džia. Ir daug dažniau bun...
kad ligonė pastebi šį guz -----------------
Ii jau visai ne toki maža, o it . ra n B
geroko kaštano o vėliau > ^31 DUSDC DllOiU 
bulves dvdzio. Dar kiek a' - 
dairesnė pagriebia sau i p; - 
žasti tos pačios pusės '• 
ten vėl randa smulkių gi - 
želių nuo žirnio iki šaba - 
bono dydžio. Šie gūželiai 
taip pat neskausmingi ir li
gonė Į juos nekreipia dėm-. - 
šio. Po mėnesio-antro guzai 
tiek krūtyje, tiek pažastyje 
auga. plečiasi, o krūties spe-

3. Nebijoti jei reiks ir vi
są kruti paaukoti.

4. Atsiminti, kad kuo an
ksčiau operuojama, tuo re
čiau vėžys bepasikartoja. 
Tad vengti vėžio sugrįžimo 
ir kreiptis i chirurgą ko 
anksčiausia.

5. Nei nebandyti kuriais 
vaistais gydytis: jie ne tik 
kad nepadės, bet dar užtęs 
ligą ir pablogins gydymą.

6. Jei po operacijos pasi
kartojo liga. būtinai vėl <>- 
peruotis.

7. Veži gavus nenusimin-

pasiseks.
—J. G-kas.

Lietuvis dažnai sako: nė
ra tokių namų. kuriuose ne
būtų dūmų.

Taip sakydamas jis turi 
mintyje ne tik durnus. Lie
tuvis turi mintyje ir nesuti
kimus bei vaidus.

Kiek tai liečia vaidus, lie
tuvis neklysta. Vaidu, nesu
sipratimų buvo ir bus. betnelis palengva keliasi auk - įį kfeusimu teks keisti

P^u, pr.deda pas.- gav0 pažiūra. Sakiny: 
nerti gilyn i krūties vidų pažiūrą, bakmys nė

ra namų be dūmų” jau ne
tinka.

Jus gal paklausite: kodėl 
jis netinka? štai kodėl. Bi- 
tuminous Coal Institute che
mikai darė tvrinėjimus su 
anglimis. Jieškojo priemo- 

Mcteris pradeda besėti ir niu dūmams, smalkiams ir 
silpnėti, o dar toliau, vėžiui dujoms prašalinti, 
išsiplėtus plačiau, po visą Tyrinėjimai davė gerų 
kūną. ateina ir mirtis. vaisių. Padanga toks pe-

Taigi, taip, rodos, nepa- čius. kuris neišleis nei du- 
stebimai pradeda augti vė- mų, nei dujų! Jei ne karas, 
žys krūtyje. Negalima butų musų publika tuos pečius 
šiame straipsnelyje nurody- jau dabar galėtu naudoti, 
ti, kodėl tai įvyksta, nes i- Deja, naujų pečių da ne- 
pie vėžio atsiradimą kol gauname. Mat. visi švar
kas tikru žinių dar nėra. blausieji metalai dabar vra

pagaliau visai įsitraukia. 
Dar toliau, jei negydoma, 
ir žiūrint kokia vėžio rū
šis, ima atsirasti supuliavi- 
mų, žaizdų ar daugiau ku
riu atskiru mazgu.

JOS NUOGAS LAVONAS RASTAS EŽERE

t-hiCj Šie vaizdelio pusėj yra parodyta Mrs. Margaret Fitzvvaiev, 53 metų 
amžiaus Washingtoi»o gyventoja. Anądien jos nuoga s lavonas su perpiauta ger-

r, toli nuo V.’ashingtono. Kairėje parodytas
_ kur policija išėmė iš vandens jos lavoną, ši-

žmogžudystė YVashingSone sukėlė didelę sensaciją.

•:.’e ūuvo rastas rentuBono ežere, 
ežero brantas medžiais apaugęs, 
ta "

nas). kuris specialiais 
dais < pečiuje> nešioja 
jas. smarkius ii 
Karštis jame taip suregu
liuotas, kad jo Įtakoje pra
nyksta (sudega) dujos ir 
durnai. Svarbu ir tai, kad 
iš šimto svaru kuro žmogus 
turi šilimos per 72 valan
das! 0 72 valandos sudaro 
tris paras. Vadinasi, per tris 
dienas ir naktis nereikia rū
pintis šilima — aišku, jei 
pečius gerai veikia, jei ne- 
sugenda. Mėnesiui užtenka 
pusės tono anglies.

Naujasis pečius turi ir tą 
gerą pusę, kad pelenų kie
kis sumažėja visu trečdaliu.

Aišku, čia turima minty
je toks pečius, kuri lietuvis 
vadina “boileriu.” Į papras
tą kambarini pečių šimto 
svarų anglies iuk nesupilsi. 
Bitumincus Coal Institu/o 
vyrai tačiau rūpinasi ir 
kambariniais pečiais, novs 
juos sunkiau padarytį—nė
ra vietos visiems Įtaisams 
sudėti.

Jei tiesa, ką sako prane
šimai. naujosios rūšies pa
čius sutaupys daug kvr >. 
Sakysime, jei 100 svarų a i-

lai
du- 

durnus.
Al>lE VALGIUS.

NEVIRINTAS TOMEIčIŲ 
“PIKELIS”

14
1
1
1
1

Pusė puoduko rukščies sme- 
•’ tonos.

Pusė svaro Šviežių grybų, 
mul- Druskos ir pipirų.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas!

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo** 
ristika ir kitos. Visos geros, visos (domios ir naudingos.
'.!! B’J\O VISUOTINAS 
IVANAS?

i ; sako, kad buvo, o moks-
.u -akc, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
-f. pgi Nojus butų galėjęs surinkti į 

•: ._s dienas visų veislių gyvūnas, 
k -"'e gyvena išsimėtę po visą žemės 
ui., ? Kaip jis galėjo tuos gvvu- 

• i- pra.-toj savo arkoj sutalpinti? 
fi kur ėmėsi tiek vanoens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
i ar v ra ? Kaip iš Nojaus šeimynos 

atsirasti po tvano juodveidžiai 
r iių veislių žmonės? Šitie ir šira- 

•ai kitų klacsimų, į kuriuos negali 
jokis kunigas, yra nuosakiai 

ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 
mgj argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.•••••»• • •• •••••• ••• • • • • • 25 c.
I SĖTUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Račkius reikalingiausių žodžių Ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir ti. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St» Michelsonas. Pu»L 96. 
Kaina ................................................ 25c

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybę įstaty
mai su reikalingais klau.-imsna ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka’na ......................................  28c.

ŽEMAITES RAŠTAI KARES 
' METU.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- Į Lietuvos šelpimo Fondo leidiny*, 
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- 1 Su rašytojos paveiksiu, 12G nušla
mą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo pįaj. Raina ..............:..............*.. oOc.
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny- ‘
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. , „Si knygele narodo, kodėl Romos
BYLA DETROITO RATALI- P°P*žiaU3 Kunigai nesipačiuoja. Čia 

išaiškinta visa jų fcepatycies istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos 
nupuolimas, šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kur.. Geo. Tovrnsend Fox, D. D., ŠU

KŲ su SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo* bažnyčios, 
kuriiį;o pakurstyti brostvfninkai už- 

į Supiaustykit mėsą į tiek por- puolė juos ?r žiauriai sur-.ušė. Sccia- 
• vijų, kiek bus

2 kvortos nunokusių ir 
kiai sukapotų tomeiėių-

3 dideli sukapoti svogūnai, 
puodukas cukraus, 
šaukštai druskos, 
didelis žalias pipiras, 
puodukas sukapotų salierų, 
uncija muštardos. sėklelių, 
pante balto uksuso.

Nulupus tomeites smulkiai 
sukapok. Sunką nukošk. Su to- 
meitėm sumaišyk kitas supjaus
tytas daržoves, cukrų ir drus
ką. Užpylus uksusu išmaišyk, 
supilk Į atvėsusius, sterilizuo
tus stiklus ir aklinai uždaryk.

Šis pikelis geras prie bile mė-

asmenų; apibars- 
Įtykit druska ir pipirais, pavil- 
gykit išplaktam kiaušiny ir a- 
pibarstę trupiniais sudėkite j 
karštą keptuvą, kuriame jau 
ištirpęs sviestas ir taukai. Ap- 
spirginkit mėsą. užp’lkit Sme
toną ir gerai uždengę kepkite 
ant labai lėtos ugnelės 30 mi
nučių. Tuomet sudekit grybus 
ir kepinkit kitą 30 minutų.

listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra š:cj knygutėj aprašyta, su vi
sais teisino rekordais ir liudininkų 
parėdymais. Kaina .................... 25e

SOCIAf.IZMAS IR RELIGIJA
laibai įdomi knygute šituo s/arbiv 

klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašt 
E- Vanderve’de, vertė Varduoas. 
Kaina .............................................. IOf

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, k»> 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuori 
kius, tai perskaityk šitą knygelę 

, . .... Kalba labai lengva. Knyga protau-
Ščiniiriinkių, jautiems darbininkams neapkai- 

‘ ---- ------ Kaina

Kiaušinio spalvos burtas

Yra tokių
kurios mano. jog kiaušinio 2H222S

KUNIGŲ CELIBATAS.

lietuvino 
Kaina

Ferdinand de Samogitia

sos ar žuvies. Jis gali stovėti spalva parodo jo gerumą. SOCIALIZMO TEORIJA.
per žiemą- Tegul pastovi bent £aį kurios šeimininkės ma- vei. ... ri_ - 
penkias dienas po padarymo Į no< kad balti kiaušiniai v- takais parodŠ, kai, P 

, pirm negu duosit stalan.

VYNUOGIŲ IR OBUOLIŲ 
MARMALEDAS

KODĖL Aš NETIKIU 
į DIEVĄ?

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

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

žmonės kuria per am/: js.? ši intri
guojantį politiškai-ekort'-nd'-ką klau
simą aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ...................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugy 1/ė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražn, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir -pauda 
graži. Parašė. J. B. Fmel- oriu-. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa, j Kanacą tos 

kr.vgcs neįųsievų-.ia. t. ai lokjr.ga su 
379 puikiais p:iv‘-k-
čiais įvairius iusot-i:i::s rr i ries su
tvėrimo p&snnlio *iki užgu.'-’-no Kris
taus. įgijęs šia knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai, kaina ....

ir aiškiai? 
. p imi šiol keitėsi

••a crprpsni kitos vėl kari drą'JSUos formos, ir kodėl turės būti-a geresnę Kitos \ ei, Kaa įkeistas kapitalizmas. Kaina 25c
rudalukšciai.

Maisto autoritetai sako, EILĖS IR STRAIPSNIAI, 
kad lukšto spalva neturi nie- Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės

ikiai iliustruota. Kaina ____ 25c

AMERIKOS MACOCHAS.

geresni

ko bendro su kiaušinio gc- straipsnių, juokų
Parimkite kvortą vynuogių, rumu ar blogumu, 

sunkos, kvorta virtu sutrintu Geriausias kiaušinis yra 
obuolių ir sumaišę su keturiais į tas, kuris vandenyje skęsta, 

glies užteks 72 valandoms, puodukais cukraus virinkit ant į nestoja galu i viršų.
, -• kad apšildyti penkių kar - smarkios ugnies apie 30 minu

Manoma, kad jis atsiranda vartojami karo piamoneje, barių namą, tai vieno toro tų. Tada supčlkit Į karštus ste- giau palaikyti, nereikia juos 
anglies užteks netoli dviems rilizuotus stiklus ir užsukit vir- plauti, kaip daro tūlos šei- 
mėr.esiams. Bus mažiau iš- sėlius. mininkės. Nuplautas kiauši-
laidu ir

Arba kaip Romos katalikų kunigas 
Haris Schmidt Xew Yorke p&piovė 
savo meilužę, Oną Aumulferaitę. 
Knygelė sa fotografiškats atvaiz- Be tO. nOl .nt kld_rinius lT dais. Kaina ..................................... 10c.

nuc nuolatinio kurios vietos civilinei gamybai nedaug 
erzinime, trynimo, chroniš- lieka. Yia daromos tik vai 
ko liaukų įdegimo. Paga- tojamų pečių dalys, apie 
iiau. vis dėlto svarbiausia naujus pečius netenka gal- 
žinoti, kaip šią ligą išsigy- voti. Da gauname tuos pe- 
dvti, ir kaip orientuotis ar čius. kurie buvo piimiau pa
tikrai vėžys vra. Tad pi?- gaminti.
miausia: Naujasis pečius bus į-

1. Pastebėjus kokį guzą rengtas taip, kad jis gra-
krutvie, kreiptis i gydytoja; žiai sudoroja ne tik angli,
karšis pasakytu vėžys ar bet .jame pranyksta ir dtj- gak^/'be'į“ akmeninę "aYgli 
r,e Jei jam nebos aišku, te- mai bei dujos. Instituto zt- h. a]i u ,kj jjo]
;>ul padaro mažą guzo r- momis. pečius veikia taip: fjk su dun,ais
movimą ir tegul pasiunčia Penkių kambarių pečiui
ištvrimui i atatinkamą insf- reikia šimto svarų anglies, 
tūta. Kurui degant, automatiškai

° Jei tai vėžys, tuoia t atsidaro cro vanilis tfe-

mažiau gaišto. 
Taigi, mokslas daro st?-. 

buklus. Žiloje senovėje mu
sų protėviai šildėsi prie su
kurto laužo kur nors miške 
ar rūsyje. Mes jau turime 
moderniškus namus ir pe
čius, kūrenant ne medžių

su minkštosios anglies du
rnais bei smalkiais. Išrodo 
tačiau, kad ir tos bėdr ? 
greitai neturėsime. —G. D.

ŽVAIGŽDĖS SUSIMUŠĖHOLLYWOODO RAGINA PIRKTI SVO
GŪNUS

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
- - i . , , norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus,labai meg.-.a tokią košę uztep- mes, kuri nenoria lukšto skv- Bet dėl ko g-i norisi? Dėl ko be valgio 

ta ant duonos prie stiklo pieno. Į lutes ir neleidžia orui dasi- ^XidaPdTugiiu ‘SėtaTkrtS
----------------- išauti į kiaušinį. Nuplautas žiau? Dėiko žmogui reikia cukraus,

IR kiaušinis netinkamas laiky- reiku n^Tų?*š?ffiUk!afst
ti, nes greitai sugenda. 7.uPJ‘asi *»£»»» š»os knygutės.

° . _____ Paraše D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Vaikai, parėję iš mokyklos,1 nis netenka cheminės fil-

VERšIENA SU GRYBAIS 
RUKščIA SMETONA

svaroPusantro 
steiko.

Puodukas duonos 
kių trupinių.

Išplaktas kiaušinis. 
2 šaukštai taukų.
2 šaukštai sviesto

versi-.enos

arija

RACUŲI 
KNYGUTĖS 

kre- KALENDORIUS.
Mėsai ir riebalams.—Vi-

įsos raudonos stampos nuo 
ĮAS iki ZS yra geros neribo
i tam laikui. Pekla

GYVIESIEM Taip pat yra geros neri
botam laikui raudonos stam
pos A5. B5, ir C5. Kiekviena 
reiškia 10 pointų.

Kenuotoms daržovėms ir
vaisiams. — Visos mėlynos 
stampos nuo AS iki Z8 yra 
geros neribotam laikui.

Taipgi neribotam laikui 
galioja mėlynos stampos 
A5. B5, C5, D5. E5 ir F5. 
Kožr.a stampa reiškia 10 
pointų.

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 30, 31, 32 ir 33 
duoda po 5 svarus cukraus

Maisto administracija ra- Musų žaizdos kas kart naujos, 
gina piliečius tuojau pirkti musų dainos kas kart kitos: 
svogūnus ii vartoti jų ko širdį gelia.
daugiausia, nes svogūnų der dvasią kelia.
’us šįmet buvęs didelis ir Tulpės krauju nudažytos 
-ai meriai neturį kur jų dėti. puošia mu.-ų klaikų kelią.
Maisto administracija pata- Ūžkit liepos! Gauskit eglės! 
iia prisipirkti svogūnų visai Nors pakirktos, nors išvirtę, 
žiemai. Kad jie nepagestu. Mes kovot: nepasenom. 
vos reikia laikvti sausoj ir Nors mum priešas skelbia mirtį

'altoj vietoj. Skiepas svogu---- gauskit eglės—mes gyvenam!
narr.s netinka, nes dažnai Skaudu tai. kad prieblandoje 
huną drėgnas. Drėgnoj vie- nepažindami viens kito 
lOj svogūnai pusta, o šiltoj priešui ranką—draugui kardą 
sudygsta. Jiems reikia sau- tiesti kartais mes isdrystam. ..
?cs ir vėsios vietos, i’’ reikia Laukim saulės, laukim ryto.— galioja neribotam laikui. 
< ro. Juos galima laikyti ga- kol krūtinėj kraujas verda— Be to. stajnpa Nr. 40 duoda 
važs, ant Dorčiu ir palėpė- mes nežūsim, nors suklysim. o “ekstra” svarus cukraus
-e ant ištempto tinklo arba Skaudu tai, kad vėtros staigios; prezervams. 
dratinio sieto. ardo pamestus gėlynus... Čeverykams. — Stampos

Kainu administracijos nu- Skaudu, skaudu atsiminus. Įsu orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 is 
statytos kainos 50 svarų kaip kardat krūtinėn smeigiąs... Į Trečiosios knygutės geros 
-vogunu maišui yra tokios: Bet užmiršim, kai užgirsim
iki 31 spalio. SI.75; per lap- ankstų rytą griausmo aidus,

BROŠIŪRA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Paraše
METELIONIS.

Kunigai jfąsdina tamsuo- 
li'is amžina peklos ugrri- 
rri ir už pinigus apsiima
kiekvieną išgelbėt nuo
amžinu kančių pradaro 
liepsnose. Bet šios kny- 

autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, 9M pcUoa ai
vai aėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai av* 
ja. Ir pridėtas “pekloa” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Čia yra parodytas su savo pačia Hollytvoodo džia
zo lyderis borsey. Jiedu buvo areštuoti už muštynes, 
kuriose vienas “žvaigždė” buvo sumuštas.

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuj:. Bet mok.-lus Rojų 
visai atmeta. Mokslas ir.ar.o, kad 
žmonijos lopšio. h:;.o -i/irėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėi ’.vp nui.-ioma. 
Labai įdomus ir pan; ik'.nantis 
Skaitymas. Kaina ......................... 25c.

:r.:o 
• pė-

LIETI VOS R ESP U ELI KOS
ISTORIJA.

šitas veikalas p.aro'lo, kaip 
1905 metu revoiii«'i.,čx Lu . uv.i.~ 
kos vedė kovų su caro i ir
tuo pačiu laiku tur^ n v ,1.: .. -5.
mč ir gyr.ė; kaip j-n.-'. u; r^vi-liucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota i.; k:o caro valdžios ii kaip ji 
buvo apskelbta repub:>'..a. P-Fiįtas 
didelis spulvuotirs žemiapis parodo 
atsteigtos neprik’r.’isomos Lietuvos 
rubeživs ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričiu.--. Tai y: a vienatinė knyjra, 
kuri parodo, kaip irime l ietuves Kės. 
putlika. C5a telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais i.- tf. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuria 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ......................... $ i .(XI

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juoką, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,- eilės, pasikalbėjimai, hamoriš- 
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 juokingą monolo
gą ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkižkos, revoliucionieriikos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvam*, 
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (I) Ns- 

ožsitikintis Vyras; (21 Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliept* ių val
kams. Kas yra arba tikisi kada nora 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
oerakaityti šit* knygutę. Kaina 10c. 
“Keleivis,” 636 Broadsray,

South Boston, Mase.

»io" Kaygyaa.
Adreaas: “K ELEI VIS
US BSOADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METEUON1

7747 Nary Aveooa.
Detrort. MicK.

neribotam laikui.
Kuro aliejui. — Kuponai';

4-tam ir 5-tam perijodui bus; 
geri iki 30 rugsėjo (Scpt.).

Gazolinui. — Rytų valsti-Į 
jose gazolino kuponai A-10 
pratęsti iki 8 rugpiučio 

pakeliama iki $2.00 Musų darnos kas kart kitos... ! (Aug.). Kitose valstijose jie 
-------—Kazys Rinkis, i pasibaigė 21 birželio.

kričio ir gruodžio mėnesius, švpančius lavonų veidus 
S2.00; per sausio mėnesį mes užmiršau.

per vasario mėnesi, Kol krūtinėj verda kraujas— 
per kovo mėnesi, dienos mum nesuskaitytos! 

nuo balandžio 1 1. Musų žaizdos kas kart naujos

S?. 15:
S2.30:
$2.45: 
kaina
už 50 svaru maiša
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TRAGEDIJA JUROJE p^kĮ!"eSy^^eS• - " v papročiu, žuvusiųjų atmin-
. . , . . .------ -—7”. , . „ čiai buvo ruoštos militarėIš jurininko atsiminimų ivusiujų lavonai. Mes darėm 

Tai buvo 1942 metų lap-! viską, kas reikėjo, bet darė- 
kričio 14 ir 15 dienomis. Jų
negaliu užmiršti ir tur būt 
neužmiršiu, kol gyvas busiu.

Atsimenu, pylė smarkus 
lietus: mes turėjom kautis

ciai buvo ruoštos 
ceremonijos. Ant laivo de
nio susirinko visi Įgulos 
žmonės, 1,800 vyrų. Pasi
girdo giesmė, “Nearei* My 
God to Thee,“ ir laivo virsi

su japonais. Į musų laivą 
pataikė priešo šovinys, ku
ris sužalojo dideli laivą ir 
pražudė daug mano drau
gų. Redos, tik dabar su jais 
kalbėjau, kartu dirbome, ir 
štai — jų nebėra. Liko tik 
sumaigyti lavonai ir krau
jas, nei vieno negalima pa
žinti !

Nesuprantu, kedėl ir kaip 
aš išlikau gyvas.

Musų laivą, turbut, išgel
bėjo tas lietus, kuris ir da
bar lyg iš viedro ant mus 
krinta. Taip, lietus davė ga
limybės pabėgti, nors dabar 
jis labai nemalonus ir, pa
sakysiu, visai nereikalingas.

Galit suprasti, kad esame

me kaip automatai, nieko 
aplink save nejausdami ir 
nepaisydami.

Vieno žuvusiųjų kišeniuje ninku kalbos. Mums tai bu 
radau sumažintą Senojo Te- VG paprastas įutinos daly- 
stamento kopiją, gražiai ap- kas, bet si kartą visko iš
darytą. Pirmojo puslapio klausėme stebėtinu susikau- 
viišuje buvo užrašyta: “Nuo pimu. Kalbų protarpiais bu- 
Mamytės ir Tėvelio.” Kny- tume galėję girdėt ir uodą 
gos viršelis buvo sužalotas skrendant — tokia tyla vieš- 
šovinio skeveldros. Paro- patavo! Tik dabar supran- 
džiau kapelionui ir jis tarė: tu, kodėl taip buvomusų 
“Ne, to negalima siųsti. Te- nervai buvo suakmenėję. Jei 
vams jis primins muši ir jų butume buvę paleisti Į 
atminti sudrums. Prašysiu lamų provincijos užkampi, 
jų leidimo pasilikt kai n su- kaip gryzęs mano draugas, 
venyrą...” daugelis gal butume gryžę

Ar jis prašė leidimo, ne- su iškrikusiais nervais... Kai 
žinau, bet jis sakė tiesa. Tie kada disciplina, visų bend- 
sužaloti ir kruvini viršeliai roJ'i nuotaika, yra geriausia? 
butu skaudinę motinos širdi. gydytojas. Palengvina ir nė
jai buvo 
čius.

geriau jų nema- juciomis žmogus atgauni 
pats save. Tik pergyventi 
momentai kažkaip ir kažko
dėl lieka tavyje. Juos gyvai

KINIETIS SVEIKINA AMERIKIETĮ

Vietines Žinios
Audra sunaikino 60,003,000. Smerkia tederalės valdžiospėdų medžio tarnautojus

Massachusetts miškų ko- 
misionierius Kenney prane-I J

Vienas federalės valdžios 
pareigūnas viešai išstojo 
prieš valdžios tarnautojus, 
dirbančius įvairiose raštinė-

sa. kad buvęs anądien ura
ganas Mass. valstijoj sunai
kino apie 60,000,000 pėdų į se. Jisai pasakė, kad didžiu- 
gero kietmedžio. ma jų yra dideli nemokšos

Audros metu daug me-ir tinginiai.
Tas valdžios pareigūnas, 

John Overholt sako, kad 
tarnautojai neatlieka savo 
pareigu, kaip reikėtų atlik* 

•ti; toks darbas, kokį jie at-

džių buvo išvartyta.

. . . .. Tą naktį mes palaidojom atsimeni ir nubusti, bet ne-
atograzų juostoje. Nors lie-^37 žuvusiuosius liko tik sep- prarandi Dats save. 
tus pila, bet labai šilta, o tyni, oet ilgiau dirbti jau ne- ' pa jr šiandien

vieną tokį momentą. Tai bu

Kinijos kareivis sveikina Amerikos leitenantą Ver- 
noną Sehaeferį, kuris sugryžo bombardavęs Japoniją. go; 
Iš kairės stovi to paties bombanešio kanuolininkas.

Bostonui stoka kiaušinių, daržovių ir vaisių
TT~ .. p, . ■ lieka, yra tik eikvojimas piUzpcreitą savaitę Borto-|ni kuriuos sudeįa jKe 

no krautuves pristigo kiau- - -
i šinių. taipgi kenuotų daržo
vių ir vaisių.

Da nesenai vyriausybės 
pareigūnai ir spauda ragino 
žmones pirkt kiaušinius, o 
dabar jų nėra! Kur jie din-

ciai.

Areštavo įtariamą paleistuvi

I

Roxbury policija 
vo 30 metų vyrą,

čia turim 4(i lavonų. Juos 
reikia tuoj palaidoti; laido
ti ne taip. kaip daroma gim
tajam krašte. Jurininko ka
pai via platusis vandeny
nas. Vyniojam į audinį ir 
leidžiam į vandenį. O ką 
daugiau veiksi? Čia taip šil
ta ir musų laivas neturi bal
zamuojamos medžiagos... O 
jei ir turėtų, ar ji grąžintų 
gyvastį tiems, kurie žuvo ko
voj su priešu?

Įstatymai ir laivyno tra 
dicijos reikalauja, kad uz 
muštasis butų atpažintas ir 
jo turtelis sugTąžintas tėvam 
ar giminėm, įteisėtiems žu
vusio palikimą gauti. Tai lo-

_ . ... . — .. _-------- atsimenupajegem. Dūko pašėlusį au-
dra ir lietus. Musų nuovargi vo pagerbiant žuvusiuosius 
įvertino vyresnieji ir liepė Raibėjo musų laivo kapito

nas; jis kalbėjo trumoai

Skamba, Kaip Be- i92* ki*™? <1-. ,, , Jis buvo ištrauktas į atdarą

Europoje žuvę lietuviai 
kareiviai

eit poilsio. 
Neatsimenu, kaip gvre žuvusius ir neužmiršonuėjau

nuo denio ir kaip atsiguliau.
Bet rytmetį mane prikėlė ir 
pasakė naujieną: bangos 
nuplovė užmuštųjų lavonus.
“Tai negalimas daiktas,“ 
tariau pats sau ir greitai iš
bėgau ant denio. Ten radau griežtumu — kol gyvas bu- 

a kitus savo draugus, kurie siu, visą savo gyvenimą ko- 
iuošėsi palaidot likusiuo- vošiu tuos japonus!” 
sius; jie buvo toje pat vie- Daugiau pasakyt jis nega- 
toje, kur juos palikome. O Įėjo, ir supratau kodėl: mu- 
man sakyta naujiena buvo sų^ kapitonas pats to neno 
nesusipratimas. Tik dalis ju-

arešta- 
amatu

duobkasį. Nedorais sumeti
mais jis viliodavęs jaunas 
mergaites. Policija mano, 
kad jis galėjo būt tas pat 
asmuo, kuris užpuolė dor- 
chesteriečių McGrath duk
relę.

protnamio Pasaka jurą ir musų pačių kanuolė- Į
--------  mis ir torpedomis nugramz-; skelbė naują užmuštų karei-

“Saturday Evening Post“ dintas dugnan.’’ i vių surašą. Iš Naujosios An-
žurnalas nesenai įdėjo lai- Visa tai padarė republi-i glijos žuvo 161 kareivis. Jų
vyno sekretoriaus James konai. Bet dabar tie patys tarpe randam tris lietuvis- Mirė South Bostono ir apy-

Karo departamentas pa

tu kurio o-irvi KplboTn Forrestalo straipsni( užvar- republikonai kaltina Roose- kas pavardes, būtent:
sujaudinęs ifT starta iš- <«"*» “"j" h" .C&ose U"' £££&*? Ji Vincas Aibickas iš Ktts-
- - - vai Suicide Agam? — kas buvo nepasiruosusi karui su

reiškia, ar mes norėsime vėl japonais.sugniaužtas kumštis! 
Iškėlė, palaikė ir tarė: “Sa
kau jums giliausiu savo įsi
tikinimu ir visu galimu

sunaikinti save karo laivy
ną? Worce»terio High School 

mokiniai baigė streiką

linkės lietuviai

giška ir žmoniška. Juk tie! ilninljU buvo skirti laiooji 
kurie žuvo kovoje su J"™ ™vusiujų. o kiti buvo 

nėra kriminalistai.į kajutėse.
vyrai,
priešu, ir

o
nieko nezino-

Jie oaaukoio naskutini savo1 Rytmetį iie pamanė, kad 
turtą, gyvastį, ir jų atmintis J įįiuma žuvusiu 3ų buvo 
reikia pageibti; reikia ir į:iUPiauti l J"UIžJ- 
artimuosius painformuoti.

---- -— Už kelių dienu musu lai-
Mes jau vedame atpažini-, vas pasiekė v

mo darbą — sunkiausį ir j vandenyno prieplauką 
liudniausį darbą, kokį kada mums poilsio vietą, o laivui 
nors esu dirbęs. Krūvos la-; pataisymo stotį. Bet kažin 
vonų ir kraujas — supraski-i kodėl mes jautėmės nepa- 
te, žmogaus-draugo krau-Įvargę ir negalvojome apie 
jas! Ir nebegali jį pažinti, i atostogas. Vis dėlto keli bu 
Tik iš metalinės plokštelės, vo paleisti atostogoms. ’u 
iš drapanose idažytų rai- tarpe ir mano draugas X.

Kada jis atsisveikino su 
manim, išrodė stiprus ir 

draugas. Buvo toks pat jau-i ryžtingas vyras. Bet už 10 
nas, gražus, kaip ir tu, o da-1 dienų, kada sugryžo, pasiti- 
bar — dabar baisu matyli, kau dvasinį ligoni — ner- 
ir liūdna atsiminti... į vuotą ir iškrikusį. Nieko ne-

Atpažinome žuvusiuosius1 laukiant jis buvo pasiųstas 
ir nuleidome į vandenį. Lei
dome po vieną ir kiekvie
nam laivyno kapelionas pa
rakė trumpą maldelę. Dary

džių ir numerių sužinai, kad 
jisai buvo tavo geriausias

Rugsėjo 19 d. mirė senas 
South Bostono lietuvis Gab
rielius Beniulis, sulaukęs 82 
metų amžiaus.

Rugsėjo 21 d. mirė Povi
las Žiedelis iš Roslindale.

Rugsėjo 20 d. mirė Leo
nas Jurygis, 56 metų amž.

Rugsėjo 18 d. mirė Ju
lius Mačiulis.

Rugsėjo 19 d. mirė Anta
nas Kazirskas. 68 metų am
žiaus.

fieldo.
Robertas Debradinis 

Jamaica Plain.
Stasys Šalda iš Holyoke. 
Visi trys žuvo “Europos 

karo teatre.”

is

Autorius primena netoli
mą praeitį, kuria paprasti 
žmonės jau užmiršo. Jisai
nurodo, kad renubiikonams jabaį triukšmingas mokiniu 
valdant sali. būtent Hardin- streikas. Keli® vidurinių! 
go. Coolidgeo ir Hooveno mokyklų mokin1ai> viso 5* 

200, mete klases. Streiko!laikais, Amerikos karo lai-
vedamas. davė valią savo vynas ištikruju Puvo sunai- 
iausmams. Pats vėliau sakė, k’intas. 
kad jo pastarieji žodžiai bu- štai ištrauka iš jo straips- 
vo tarti neapgalvotai. Ka- nio: 
rui pasibaigus gryšime prie “Pirmajam Pasaulio Ka 
civiliu • • • -

Worcesteryje buvo kilęs
Gatvelcarių tarnautojai 

gauna “back pay”

priežastis—pailginimas mo-i jšspre’ndė^Son^Sansi^>
rt'“pabrauk ' S «
ir pabrangęs maistas mo- |Darbininkai senai reikalavo 
kyklų valgyklose. ! padidintj algas Jų reikala.

Per tris dienas mokiniai vimas buvo dalinai paten-pareigų ir apie nau-įmi pasibaigus, mes ture jo
jas kovas prieš japonus dau- mg puikų laivyną ant jūrių; mitingavo svetainėse ir gat- į bintas, bet kilo ginčas dėl 

negalvosime. kiti karo Uivai buvo dar vėse triukšmavo. Jiems pri- “back pay.” Karo Darbų
statomi ir buvo numatoma tarė ir dalis tėvų. Taryba ir kompanija ir šį

reikalavimą patenkino. Dar

giau

ieną mu.u lai- Senai praėjo didžioji ko- įsigyti kelinta parankių pa 
.ieną ramiojo va, esu ramus jr drauge su pėdžių Pacifiko vandenyse, 
n.ipn bnkfl kitais vandenynų platybes

matuoju. Bet kur tik būnu.
ir ką darau, man visuomet Konferenciją,
gyrai pnsimena tos perg;-jturj tokiomis su
vertos ir neuzmirstmos ya-:.^^, kad turžiom
landos. Skirtumas yra vien nuskandinti 25 nuošimčius 
tarne, kad šiandien jos nėra ?avo ]ap,-yno> sustabdyt pra- 
tokms smrpms. Gal kartą, o dėtųjų laivų statybą ir pri- 
gal ir kelis vėl teks dalyvau- imti kitokius savo laivyno 
ti kovose — nežinau, ir ne- programos aprubežiavimus. 
paisau. Juk sakoma,, kad “Mes tuomet pridarėm 
žmogus prie visko pripran- tokiu dalykų, kuriems šian- 
ta. Kada kareivis-naujokas dien stačiai nesinori tikėti, 
pirmą kartą stoja į muši, jis Mes sunaikinom arba nu-

laivai buvo dar vėse triukšmavo. Jiems pri
buvo numatoma tarė ir dalis tėvų.

Didžiuma “streikininku”

Jugoslavų Bendras Šelpi
mo Komitetas šią savaitę 
renka Bostone drapanas Ju
goslavijos žmonėms.

“Bet 1922 metais mes su
manėm sušaukti Juriu Nu-

jau giyžo į klases. Pereitos bininkams bus išmokėta 
savaitės pabaigoje streikavo 867,308 dolerių už pereitus 
jau tik keli šimtai mokinių.. šešis mėnesius.

Majoras Tobin paskyrė 
adv. Flanaganą iš Roxbury 
miesto iždininku, kuris gau- 

tna per metus S9.500 algos.

TEISINGAS PATARĖJAS
auKiant jis ouyo pasiųstas bijo visko kartaig ir skandinom 30 Urv^ių, ju
ligoninę, pataisyti sveika- Praeina dienog ? “ ^7 už£;į

1. Daugiau įo nemačiau n manccic! _ -i •_  __?
1
ta. Daugiau jo
nezmau. ar jis pasveiko, kareivis jau kitas žmogus, duęlių (kreiserių), 139 nai- 

v nujautimas tačiau sa- j j žinote Ri; kintu^s ir 52 ;ubmarinas.
kit ką norit, bet as nei vie^ko, kad jis vargu ar galėjo “business ^1” Jei *Tuli laivŲ buvo vi.
no žodžio neatsimenu, nors;pasveikti. Suduzo-sukiuzo jo posakis tinka vidaus fron- siškainaujiirgeriausiosru- 

ihis gi-aziausmi enrdėiau ir.įnerva1. gal visą savo liūdną tui, jis tinka ir karo frontui, sies. Musų laivyno karinin- 
rodos, da >ar girdžiu. Visą gvvenmą lis liks sunkenybe Apsipiatęs su savo dalia ka- kai ir šiandien tebedūsauja
mano esybę kažkaip buvo'visuomenei ir pats sau. Man 
suparaližavę nesenai ėję į bus džiugu, jei sužinosiu, 
mūšiai ir jų išdavas — žu- kad jis pasveiko.

atsiminę ‘Wasbingtoną,’ 
puikų kovos laivą, kurio jau 
75 nuošimčiai buvo užbaig
ti. Bet, einant ta sutartimi.

s

&
5-

SIELOS
BALSAI

GHAZIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daogeliu spalvuotu puikių paveikslų, 22.3 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NLODARBO VALANDAS.KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: TAUTIŠKOS. SEIMYNIftKOS IR DARBININKIŠKOS TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Audimo apdarais $1.25.

turėto payoaM acv« knyjrynt minėta kny ra. 
Kiekvienas nunipirkes ta feayn pauMiiaurs- Pinigas geriausia

“Money Orderiu.” Poptariniua gulim* siųsti tiesiog papras- 
t*-re konverte. bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Kcieivio” ad- 
r,»«a :r nepamirškit prilipi t cuatua marke.
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reivis, kaip ir civilis žmo 
gus. sutampa su savo liki
mu, ir jam viskas “as usual.”

Tik kažin kodėl aš vis ne
pajėgiu užmiršti anos trage- ------- -
dijos juroje? Ar aš turėčiau ir laimėti, arba — pralaimė- j 
manyti, kad ne visur ir ne ti ir žūti. 
viskam galima taikyti posa- Ir aš šiandien gyvenu vien 
kį “business as usual?“ tam, kao kovoti ir laimėti.

--------  Jei pralaimėsiu, jei kiti ma-'
Karas yra baisus “biznis” no draugai pralaimės, bus 

ir jį niekada nesupras tas, bloga man ir jums, kurie li- 
kuriam neteko karo suku- kote savo tėvynėje. Jei ka
riuose pačiam būti. Jis gali reivis. patekęs į priešo ran- 
žinot, kad užmušt žmogų y- kas, yra belaisvis svetimoje 
ra nusikalstamas darbas, šalyje, jus busite belaisviai 
žiaurus darbas. Jis gali ma- savoje šalyje, 
nvt ir kitaip. Bet jis nieką- Bet pasakykite man, ko
dą nežinos to, kaip jaučiasi dėl, tą viską suprasdamas, 
tas. kuris kovų sūkuryje bu- aš dar negaliu užmiršti anos 
vo ir pats kas akymirką ga- tragedii/ s juroje? Ar aš tu- 
iėjo būt užmuštas. Šauni ki- rėčiau manyti, kad nežiūrint 
tą, greta tavęs draugai krin- visko, žmogus nėra žvėris? 
ta. Vieną įspūdį seka kitas. Ar tiesa. kad_ per kančias ir 
viena baisią sceną pavaduo- ašaras žmonės eina i gerės
ią kita ir da baisesnė. Tavy- nę, laimingesnę ateitį? Ir 
ie kevoia baimė, gailėsis ir daugiau a»' tiesa, kad ne 
š:u>pas. Bet pamažu jie kaž- viskas y a “business as usu- 
kaio susilieja Į vieną ir ta- ai”?
vvje gimsta kitas žmogus — Paša' vkite, kurie žinote ir
didelės pareigos žmogus. Tu da noji‘ -akyti!
gyveni vien tam, kad kovoti Bevardi*.

"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. -
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų lalko-Tlgais. pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodfaai? pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums ne$ Į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Tttsingas Patarėjas:”

Ar eaTima nustatyt busimo kūdikio 
lytis is kalno T D-ras Reeder sako, 
kad ffaBnia, ir "Teisingas Patarėjas”

Kų reiškia meilė ir ii kur Ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir ką reišlia bučkis?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šiiubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios kydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš iSte* '*jimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepa. ako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyveninio laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi Uepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.“

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos Šeimynos klausi
mas. Ir "leislngaa Patarėjas“ čia 
patiekia įdomių informacijų.

paduoda Jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei- 
^ungas Patarėjai” pasakys jums via-

Kaa reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsiimi, 
kyu nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija, 
kodėl kunigams turėtų bot už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

į viaua šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

itnyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarau.

Ue to, “ieistngas Patarėjas” pasakys Jums trumyąi ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip utsi- 
rauu oiuugus auk žemes ?—Ir datig-daug kitų įdomių dalykų.••Teisingo Patarėjo” parašymai buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso ••Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,’ D-ro Gatės “ttezual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimai namuose. Kaina >1.60 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.'*
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ietines Žinios
CAMBRIDGE KURIASI 

BALF SKYRIUS

Šiuo tikslu yra šaukiamas 
susirinkimas spalių 15 d.

BALF MITINGAS PUI
KIAI PAVYKO

SUSIDARĖ MOTERŲ
BALF KOMITETAS 
DRAPANAS RINKTI

gų skyrius negali savo rei- $20,195 už langų nuvalymą ninkai palaikė elektros tiekimą 
kaiams naudoti; kiekvienas• -------- 'ligoninėms, institucijoms ir ki
centas turi būt nusiųstas Bostonas turi 260 pra- tiems visuomenės centrams. 
BAI F centro sekretoriui džios mokyklų ir jų užlai- Bostono Edison nuosava trum- 
nevėliau 30 dienų. kymas piliečiams nepigiai PM bangu radijos stotis nuola-

----------------- atsieina. Mokyklų prižiurę-1tos palaikė Susisiekimą su sa-
Siuskite kalėdines dovanas to jas Sullivan paaiškino. vo " judomais vienetais lauke,

Prisirašė apie 203 
narių

naujų

miesto dalyse, kad butų pa
rankiau drabužius priduoti.
Kaip tik sandeliai bus už
tikrinti, jie tuoj bus viešai 
paskelbti. Tuo tarpu gi pra
šome visų, kurie turi atlie- --------
karnų kokių nors drabužių Cambridge’aus Lietuvių 
vyrams, moterims ar vai- Piliečių Kliubas savo susi
kalus, surinkti juos. kiek rinkime rugsėjo 24 d. nuta- 
galima išvalyti, surišti ir rė imtis iniciatyvos BALF 
turėti gatavus rinkliavai, skyriui įsteigti ir įgaliojo ragina vietos gyventojus, tas trims kontraktoriams.

kad vien tik langų nuvaly- duodama jiems nurodymų, 
mas per metus kainuosiąs Penktadienio rytą 75 Boston 

Bostono paštas da kartą $20,195. Tas darbas paves- Edison inžinieriai jau pradėjo 
---- " * J *-* ' * ’ - apžiurinėti kiek nuostolių aud

ra pridarė Kompanijos Ledams. 
Tuo tarpu laidų taisytojai dar
bavosi, kad sutaisyti elektros 
laidus biznio įstaigoms ir rezi
dencijoms.

Nedėldr'eruo vakarą, 17 rug-

tuojau

Pereito penktadienio va- Guzikų ir kitų sagučių neiš- valdybą kreiptis tuo tikslu į kad jie skubintus siųsti ka-
--------  kare Bostono ir apielinkės pjaukite. nes jų Lietuvoje kitas draugijas bei kuopas, ledines dovanas kareiviams

Pereitą nedėldieni South pažangesnės moterys susi- dabar nėra. Kur trūksta gu- kad jos paskirtų savo atsto- užjūriuose. Paskutinis lai- Mirė lipdamas į kalną
Bostono’ Municipaliniuose rinko Lietuvių Svetainėj pa- ziko, Įsiūkite, kad ir kitokį, į vus ir prisiųstų į susirinki- kas dovanoms išsiųsti yra Arlingtone buvo 
Rūmuose įvyko masinis mi- sitarti kaip geriau ir sek- bile tik butų kuo užsisegti, mą. kuris įvyks spalių 15 d. spalio 15 diena. Bet neda- . namu
t ingas Lietuvos šelpimo rei- mingiau ruoštis ateinančiai Pageidaujama ’ ’ ----- i
kaiams nušviesti. Didžioji drabužiu rinkliavai nuo ka- r/s. kurios tur ■ ■ - - - 1 paskelbė,

LI kian nuvaigo lipdamas, baigtas ir elektros tiekimas vi- 
aukštyn (jo namas ant kai- siems atstatyUs.
nelio) ir dėl to gavo širdies

rastas
namų durų nebe- 

John Dedakian, 6’Didžioji drabužių rinkliavai nuo ka- rvs. kurios turi liuoso laikoj823 Main St., 3 valandą po dovanas išsiųs anksčiau. sėJ°- Boston Edison Company
salė prisirinko pilna publi- ro nukentėjusiems Lietuvos aukojamus drabužius išva- pietų. Paskutinę dieną priduoti ‘ y - 1 paskelbė, kad darbas
kos ir nemaža žmonių buvo žmonėms. Susirinko gan lytų ir kiek galima pataisy-į viinbo knir.-ieta' ian m. siuntiniai sunku suskirstyti
galerijoj. gražus būrelis moterų, ku- tų, “ iširusius susiūtų. Per-j / rejkalu uosėdi ir ir laiku l.vie9k

Mitmgą atidarė adv. Juo rios nesigaili pašvęsti kelias daug nudėvėtų drabužių5 /hunui. P° spalio 15 d. siuntiniai

jau uz-

zas Cunys ir, paaiškinęs valandas laiko pagirtinam prašoma neduoti. Aukoti- .-ri? p - b ! kad ir bus priimami, bet
tiks’ą, pakvietė D-rą Jak- labdarybės.darbui. reikia tik tą. iš ko gavusiem įocui kad vK»s^ draugi i o< ne.^)US užtikrinimo, kad jie
mauti programai vesti. Susirinkimą atidarė l)r. bus naudos. Blanketai. pa- pasieks adresatą.

, - Jakimavičius (Jakmauh 1. klodės ir paduškn apvalka- ■ ų - r,a- - Ub - , i --------------------Reikia pasakvti. kad mi- .. o ai p .i.,‘ musu kolonuoj įsikurtu,r *• v bostono BALr skyriaus pir- lai taiDffi labai reikaimai. t> 5 • » -i * t • . j-- . *•—- ----------- »----- i . -i. Bendrojo Amerikos Lietu- Draudžia taisyti namus

smūgi. RADIJO PROGRAMA

tingo programa buvo su
tvarkyta labai sumaningai 
ir turėjo labai gražių daly
kų. Visų pirma, jaunų ga- 
bijiečių choras, mokytojui 
Pauiai vadovaujant, sudai
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Paskui prasidėjo 
prakalbos. Kalbėjo Lietuvos 
garbės konsulas adv. Skal
na. “Keleivio” redaktorius 
Michelsonas ir kun. Bružvs 
iš Hartfordo. Ponia Narna k- 
sienė paaiškino, kaip mote
rys organizuojasi drabužių 
rinkimo vajui.'

Tarp kalbų buvo muzi
kos, dainų ir šokių. Ponios 
1 Vaškienės sumokyta jau
nuolių gi upė labai gražiai 
pašoko keliatą liaudies šo
kių. Šokikai buvo apsirengę 
liaudiškais kostiumais. Ga- 
bijiečių choras gražiai

reikuPaaiškinęs svar- Visus čeveryku- 
bą ir būtiną reikalą šelpti rai porom surišti. k 
nelaimingus musų brolius ir atsiokhtų kelionėj, 
sesutes, tolesni susirinkimo Taigi, kas turi tokių daik 
vedimą daktaras pavedė p. tų. kuriuos norėtų paaukoti 
Namaksienei. Ponia O. Ivaš savo broliams ir sesutėms 
kiene užėmė raštininkės Lietuvoje, tegul juos sutvar- 
vietą. Po kelių trumpų kai- ko ir suriša, kad butų jau 
belių moterys nutarė suda- gatavi rinkėjams-perduoti, 
ryti prie BALF komitetą ir " BALF moterų 
pradėti ruoštis drabužiams nuoširdžiai prašo

atsiųstų savi 
musų kolonijoj 
Bendrojo Amerikos Lietu- 

2C" vių Šelpimo Fondo skyrius. 
ne* Musų broliai Lietuvoje ken- VVar Production Board 

čia dideli vargą ir laukia uždraudė advokatui Hig-

J ieško mechanikų Utah 
aerodromams

Federalis civilinės tarny
bos ofisas Bostone jieško 
patyrusių mechanikų, kurie 
sutiktų vykti į Utati valsti-

rinkti vajui.
Komiteto valdybon išrin

kta : garbės pirm. adv. S. 
Šalnienė. pirm. p. K. Na- 
maksienė; vice-pirmin.: pp. 
Jakmaun (Di. -Jakimavi
čiaus žmona), Stasiulienė, 
Tumavičienė. Stravinskie
nė, Gailiunienė ir p-lė Kie- 
liutė. Raštininkėm pp. O. 
Ivaškienė ir Birutė Bagočie- 

A.

komitetas 
visų savo 

tėvynė mylinčių, lietuvių, 
kad jie ir tarpe svetimtau
čių pasidarbuotu. Paprašyt: 
“bundles for Lithuania” nė
ra gėdos. Tai yra labdary
bės darbas, uz kuri kiekvie
nas paglis.

Komiteto spaudos koresu.
M. Michelsonisni.

pagalbos iš Amerikos, todėl ginsui pertaisyti savo gyve- • ir dirbti aerod,.omuose
istiesknn jiems savo ranką, namaji namą į apartmentus. Vvriausvhė snmi.ka kplio 
padėkime kuo galėdami. Namo pertaisvmas kainuotu apmoRa Kel10'
‘ Musų biznieriai ir prote- *’«;«««- reikėt« dau«
sionalai taipgi yra kviečia- lTie<^a^?s’ 
mi atsilankvti i šita sūdriu
kimą ir prisidėti prie vie
ningo labdarybės darb .

Kliubo Komitetas.

a_ nė. Finansų raštin. p-nia 
Mockienė: iždininke p-nū

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1 VI 11*71 L"
2. Dainininkai Albina Bu- 

cevičienė ir Viktoras Wai- 
taitis, Jr., iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion. Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

kaiD medžias, 
plum bintas, apšildymo apa
ratai, elektros laidai, vinys, 
spynos ir t.t. Šita medžiaga 
dabar reikalinga karo pa
stangoms ir jos

Elektros tiekimas Bostone 
atstatytas greitai

Kai rugsėjo 14 rytą buvo 
negalima pranešta, kad Naujos Anglijos

Nuc Redakcijos: Bei Iras
Amerikos Ueiuvių bundas 

tun \ aidžios užgirius ista- 
tUa, kūne nustato ir sky- 

ria t\aiką. suglaudus, ii 
t km .>k>nui sudaryti rei- 

kirt .ritilrz.lau . tl«t ių. Nu
liai gali ' llt dvejopi: akty
vus l. t ep» ezetilflclnlell. Ak- 

ty ■ -t- .ėrij*- \ tas-, Kuris 

peikia.'i>o kaip atskira? as-
me. kad Bostono policiios ^.Uu’ ^^atstiMatKlamas jo- 
Vr.rru-clrvr.ioMuc CttlPvun lč_ RlOS OrgUniZaC t JOS. JlS ĮS1- 

rašydamas užsimoka S2 
duoklę visiems metams. Gi 
»eprezentacinis nares yra 
tas, kuris atstovauja kokią 

draugija, kliubą ar kuopa., 
Jo metine duoklė vra šo.

Stepono Dariaus postas lie
ka senojoj vietoj

dainavo. Nors chorui stinga ,, ,. _ .
vyrišku balsu, bet už tai .^traz<liene 11 sPau^°* 
ris turi eražiais balsais era- korespondente -v!lche1' . .... „
žiu merginu. Kaio iind «*”!*?«• S„r . .. , 'šomisiomenus Sullivan rs-
musu šokikai, taip ir.daini- . komisija. ku- kele bylą pnes Stepono Dą-
ninkai darė labai malonu is- !7 ''aldvbal P^elbes susi- natts legronienų postą ir

* - dedą iš pp. r. Svilienes, kad mokyklų taryba nori

Pereitoje laidoje minėjo-

o____ lo.Publika labai domėjosi ir atepienes. riėnzar įeienes, _ _ 
kalbėtoju kalbomis; vpač t;o<lukienes. Mozūra.neneš, gijonienų. 
dideli entuziazmą išrūkė Gaidienės, Pranaitienės. Dabar galima pranešti, 
pranešimas, kad Prezidento ^enes, Eidukienes. Mi- kad toji byla likviduota. If- 
RooseveHo globojamas Na- kaimenes. _ /ardeckienes. aukinu kad dėl postui da- 
tional War Fund Vra priža- A- Savickienės Sękienes. I- rytų kaltinimų yra kaltas 
dėles mūsiškiam ’ Bendram vanauskienes, Baleiunienes. ik vienas asmuo. Jis paša 
Lietuvai Šelpti Komitetui SmigĮienes Pateckienes. imtas ir postas lieta toje 
puse miliono dolerių šelpi- Kropienęs. Ąpsiegrenes, Zo- pat vietoje. -Rep.
mo tikslams, ir kad vien tik St^iuhenes. S. O -
triiu mėnesiu laikotarpiui Halleran. A. Švedienės. A.
mes'gaunam $135.000. į°7e"e5'. Makauskienės,

. - .... Baliukonienes, O. venienes.
Buvo paaiškinta, kad si- Krasauskienės ir p-lės Mi

tų pinigų paskirstymas yra iįauskaitės. 
valdžios pnžiunmas ir kon- paskirta komisija

Sužeidė worcesterieti 
Paradį

sujies-

eikvoti senų namų taisymui.

Miestas pasipelnė iš 
prietarų

.Miesto rinkimų valdvba 
nusiuntė vienai moteriškei 
•513 sumai čekį už darbą. 
Dabar ji sugražino miestui 
d centus, paaiškindama, jog 

13-tas numeris reiškia ne
laime,” todėl ji nenorinti 
13 doleriu priimti. Geriau
sia esą paimti $12.t)5. Mies
to vaidininkai juokiasi, kad 
moteriškės prietarai atnešę 
miesto iždinei 5 centus.

link ateina iš pietų uraganas, 
Boston Edison Company tuojau 
pasaukė i darbą savo nepapras
tą organizaciją. Todėl ji buvo 
jau pilna: pasiruošus, kai ura
ganas ūžė viršum Bostono.

Per didžiausį audros siutimą

Gražus Kambarys Vyrui

Norėčiau parendavoti gražu, 
apšildytą kambąrį vienam arba 
dviem vyram. Netoli busų ir 
karų. Kreipkitės pas šeiminin
kę ant pirmo flioro. 614 E. 7-th

Kompanijos emergency darbi- St.. So. Boston, Mass.

Draugijos gali skilti ir dau- Brightono ’ gyventojas 
giau atstovų, pp I nuo kož- Krantzmanas išėjo iš namų 
nu 25 savo’ narib. Kiekvie-iir užmiršo riiktą duryse. Va- 

aža- nas draugijos atstovas mo-1 gys pavogė S800 vertės jo 
ka po S5 metams. Šitų pini-: daiktų.

BLINSTRCPS VILLAGE f

304 W. EROADWAY. SO. BOSTON, MASS. ;KS

Worcesterio gyventojai 
Paladžiai gavo liūdną ži
nią. Karo departamentas 3

^oliuojamas. Pinigai skiria- koti vietą surinktų drabužių jiems pranešė, kad “Euro- 2 MOTERŲ
mi ne tiktai Lietuvoje gyve
nantiems lietuviams, bet ir 
tiems, kurie bėgdami nuo 
karo ir okupantų teroro at- 
sidui ė svetimuose kraštuo
se.

Dabar Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas ruošiasi 
drabužių rinkimo vajui. Ši
tas vajus irgi bus vedamas 
su valdžios žinia ir jai pa
dedant. Rinkėjų komitetams 
bus duoti tam tikri Bendro 
Amerikos Lietuvių Šelpimo 
Komiteto leidimai ir kiek
vienas leidimas turės nume- 
H-

Tiktai šito komiteto su
rinktos drapanos bus pri
statytos Lietuvon ir išdalin
tos jos žmonėms. Taigi, kas 
turi atliekamų drapanų, te
gul palaiko jas iki prasidės 
drapanų rinkimo vajus ir 
bus paskelbtos pristatymo 
vietos.

Susirinkusieji žmonės ši
tais dalykais buvo taip su
sidomėję, kad prie bostoniš- 
kio BALF skyriaus prisira
šė apie 200 naujų narių. 
Bostono skyrius yra Nr. 17.:

Prakalboms pasibaigus, 
publika buvo pakviesta į 
Strand Salę, kui buvo mo
terų surengtas “šurum-bu- 
rum.’ Vakaras užsibaigė 
giažiuj nuotaikoj. Visi 
džiaugėsi, kad įsikūrė tokia 
galinga organizacija, kaip 
Bendras Amerikos La tuvių 
Šelpimo Komitetas, kuris 
turi tokią didelę V\ as‘•ug- 
tono valdžios parama

Tai vis Ame»fkos Lietu 
vili Tarybos nuopelnu*

sandeliui. Tokių sandelių pos karo teatre” buvo su- 
norima turėti skirtingose žeistas jų sūnūs N. Pavadis.

REIKALAUJA ŠIŲ DARBININKŲ:
BUS BOYS indams surinkti. Pilnas ir nepilnas laikas. Va- « 

landos ;»agal sus tarimą- g
paprastam flioro darbui Aukštos Klasės ręsto- S 

rane. Stalų ir grindų valymas yra viena iš pareigų.
J PATYRUS:? S PADAVĖJOS (veiterkos) pilnam ir ne- 
J pilnam alkui, mokanti' s paduoti maistą ir gėrimus.
5 BLINšTRŲii’S vedėjai pritaiko sąlygas ir darbo valandas 
į k 4>; kam parankiau. Alga geresnė, negu. kitur
'* panašioje,.įstaigose. Sį
a Kreipkitės pas Menedžerį po 10:30 ryto.
'iri gggBūBonnnMb
•rsss.ššZ-:-— y. i

SOU-4645

(41
—

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja.. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČ1US 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIŲ GRABORIUS 1B 

BALS A M GOTOJ A S 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 25»t 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

REIKALINGA
Reikalinga ofise dirbti mergina. 

Darbas pastovus, atlyginimas geras. 
Atsišaukit: (40)

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

28624 Gyv. SllU

j DrJoseph A.GaidU 
OPTOMETRISTAS

•TeL

AR JUS TEBESAT PRILIPĘ
PRIE SENOVĖS MORGIČIŲ?
Ar senoviški morgičiai neduoda jum 

pakilti?
Nėra reikalo mokėt didelius nuošim

čius ir vargti su nepasibaigiančiais mor- 
gičiais, kuomet jus galit sufinansuot na
mą pigiai per Mutual Savings Banką.

Atmokėjimai gali būt pritaikyti prie 
jūsų reikalų, ir jūsų namas gali būt iš
mokėtas per kelis metus.

Kodėl neužeiti į Mutual Savings 
Banką ir repasikalbėti apie tai su ban
ko atstovu?

Morgičiaus pinigai laukia jūsų.

SEE YOUK

Mntnal Savings Bank
Sack the Attock — bvy mere Bends than befere

CASPER9S 
Reauty Salone

yra

Dideli* Pasirinkimas

dėl

Permanent Wave

ir

Plaukų Spalvų

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Ožfica TeL So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

Weat Roxbury, Maaa.
TeL Parkway 1233-W

Valandos: 9 iU 12 
nuo 2 iki S, 
nuo 7 iki 2.

Saredom t iki 13 
ir .'■usitarne.

ARIU DAKTARAS 
i Iitaiao defektuotas akis ir tinka 
• mu laiku sugražinu šviesa Uag 
J žeminuoju ir priskiriu akinhm.

114 Summer Street,
j LAWRKNCK. MASB.

J
DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132S

TeL 8OU
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

*
i
??ė
g

■■

Pvošniname CASPER’S Grožio Salione yra įrengtas tart 
tikras Booth plaukams dažyti. Spalvos taip suliejamos, kad 
tik Tamsta ir Tamstos hairdreaserė težinos, kur naturalė 
plauku spalva baigias ir kur dažų spalva prasideda.... $3. 

PERMANENT WAVES $5 iki $25 

Casper’s Reauty Salon
738 E. Broadvvay, South Boston

Atdaras K 'Grtadiemu Vakaraus 
su ii b - Appointmentu 

'. • ’ - ..........'a :: : 4J, U' ų..... • •• i • jįj® itsHBtS3R»iaSBŽ’

Nna 9 ryta IU 7 

Nea 2 ryto Ud 12 
447 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORI
<9 SCOLLAY SQUARE, Room 2> 
BOSTON. Telef. Fafsyette 2371

arba Somerset 2O44-.T 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

Nedėliom, mu» 10 ryto ibi I,

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriška organe nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVI,
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 4579.

TeL TBObridge 6339

Dr. John Repsbis
(REP2TS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir PA 

Nedėliomis ir Šventadieniais; 
nuo 13 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET
Inman st. arti Central akv, 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Ineured 
Movom)

Perkmuatom 
ėia pat tr į to-

prlefinra, kaina 
32S BROADWAY.

SO. BOSTON,
TiL cnitlh Roeton «lt

t «




