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Pabalcio Šalyse Laukiama'e“““SŠSjR”" “SfS

Sukilimų Prieš Rusus
POŽEMIO ORGANIZACI
JOS RUOŠIASI Į KOVĄ

Šiauliuose bolševikai nužu
dė 400 žmonių, o Bir

žuose 250

“Nevv York Times” ko
respondentas telegrafuoja iš 
Stokholmo, kad Pabalcio 
šalyse šioje valandoje esan
ti labai neaiški padėtis. Pa
vyzdžiui. požemio vadovy
bė duoda “prieštaraujan
čius” Įsakymus gyventojam. 
Žmonės raginami netalki
ninkauti vokiečiams ir tuo 
pačiu laiku partizanams lie
piama priešintis rusams.

Matyt, korespondentas 
nesupranta Pabalcio žmo
nių nusistatymo, jeigu jam 
šitokie Įsakymai išrodo 
“prieštaraujantys.” Jo su
pratimu, kas priešingas vo
kiečiams, tas negali priešin
tis rusams. Tuo tarpu fak
tas vra toks, kad Pabalcio 
žmonės nori būt nepriklau
somi. ir todėl jie yra prie
šingi abiem okupantam. Ar 
rusus ar vokieiys, jiems vis
ti', k okupantas.

Toliau -‘"res
pondentas paduoda toki pa
vyzdį :

“Mintaujoj vokiečiai nu
tarė rusams pasiduoti be 
mūšio; bet Latvių Legijonas 
pareiškė tęsiąs prieš rusus 
kovą.”

Lenkų Klausimas 
Neišrišamas

Ir jis priduria, kad apie 
170.000 latvių, kurie išvien 
su vokiečiais kovojo prieš 
rusus, pasitraukė nuo vokie
čių ir prisidėjo prie parti
zanų, kurie veda karą prieš 
bolševikus.

Tokia pat padėtis esanti 
i Lietuvoje ir Estijoje.i
Į

Dabar bombarduoja Liepo-
ją, Klaipėdą ir Tilžę „J. turi ^7^7

Maskvos žiniomis, perei
ta savaitę rusai paėmė Lat
vijos šeštinę Rygą ir kelia
tą miestelių i pietus nuo

Pereitos subatos nakti nuvvkusi

Pereitą savaitę 
zidentą Roosev 

Amt
usu orlaiviai mėtę bombas Kongreso delega^ 
-- ... . r . i™ paklaus””4* ™Į Liepoją, Klaipėdą ir Til- - neDrikl_.

žę. Berlynas sako, kad i !,^rns neP’14<lal* - J • knos atstsatvmą;
čielybe? 

vadovavo Kaj 
marek iš Chicaf

u stipri, 
inė

211

pre- 
buvo 

Lenkų 
ir itei- 

jisai
ios Len- 
jos že- 

legaeijai 
ras Roz-

. Klaipėdos kraštą rusai jau
Iš Latvijos buvę ištremta įsiveržę, nors pačios Klai- mni 

ketvirtdalis gyventojų, vie- pėdės iki šios savaitės pa- 
ni Rusijon, kiti Vokietijon, nedėlio da nebuvo pasiekę.
Bet Latvijon esą atbėgę a- Į Matyt, eidami Baltijos Jeigu Lenkija 
pie 120,000 žmonių iš Ru- pajūriu, rusai nori pasiekti sų savo žemių, 1 
sijos. Jie subėgę čionai kai Prūsų teritoriją. negalės išgyvent
vokiečiai buvo užėmę Rusi------------------priklausys nuo I
ją ir Rusi jos-Latvi jos siena Patvirtino Rommelio aiškinęs prezide!
buvo išnykus. Dabar latviai ... . delegacijos vad

; nežiną, ar tuos rusus aibė- Prezidentas ataakęs:
gelius, kurie pabėgo nuo -------- i„« roin

• bolševizzmo, skaityti Latvi- Šią savaitę Berlyno radi- tjnkarnę ' kacĮ "

turės vi
ky tauta 
• visados 

pa-
ui lenku

jos piliečiais, ar ne; ar duo- jas paskelbė, kad fieldmar-
ti jiems balsavimo teisę po;salas Rommel mirė nuo v = * Toi i!**
karo. ar ne? žaizdų. Kada ir kaip jis bu-

t _a. • • x - • - -• vo sužeistas, kada us mirė, v • --jt*. ,Latviai taipgi norėtų zi- ferIynas nepasako. Užsieny P353“*10
noti, kaip bus su tais jų bro- j 5uv„ , fe ,,

Jiais ir seserimis, kuriuos pir - • • - , tip^ndai iki ne Vlen tlk kaiP »ipną vai-mos okupacijos metu.bolše- į , j,J* čj J stybę bet ir kai* demokia-
vikai išgabeno Rusijos S1-; patvirtinti * * ‘ tinę 11 talk3 mylinčią vais-

Rommelis buvo labai gu- 
, . . drtis ir gabus karo vadas.

__ .___ . ę^TJ_]^fimalsĮ Ypač jis pasižymėjo savo
susirūpinusi ir uetuva. gudrybėmis Afrikoje, kur CL i4ih$

■^Sveicar^ vien dėl to, kad Hitl,^
sa, kad si syki bolševikų te- pat Egipto Bet ties Ą1 Alą- gita su Stalinu už , 

:roras Lietuvoje esąs daug memu anglai gavo sustipo- Ijenkij Amerika Anglijai 
baisesnis, negu buvo 1940 mmų ir nuo čia prasidėjo if FraJ«cuziai pritarė j,. < 
metais Kadangi susiorgam-, vokiečių nelaimes. Sakoma, as Jauonai
zavę Lietuvos valstiečiai si kad Al Alameinas ir buvo Mxnuf u Amerika «.•,! ’ 
syki pradėjo bolševikų oku^tas punktas kur įvyko šio ne£aIė‘tu padėti den!ekraii- 
pacija! priešintis, tai pasta- karo pasisukimas į antrąją n-mg Eu os valstybėms, 
rieji griebėsi kruvino kers- pusę. Ties Al Alamemu vo-
to. Kaip praneša šveicaru kiečiai ši karą pralaimėjo. Taigi dėl to. kad demo- 
“Der Bund,” pabėgę nuo ----------------- kratinės valstybės užsistojo

lumon. Ar bus jiems leista 
sugrįžti Latvijon, ar ne. 

Tokiais

Lenkai turi dvi valdžias. 
Viena jų yra Londone, o ki
ta Liubline, iš Maskvos im
portuota. Londoniškę val
džią pripažįsta visos patrio
tinės ir darbininkiškos len
kų organizazcijos; ją taipgi 
pri pažįsta Amerika ir Ang
lija. bet jos nepripažįsta 
Stalinas. Jisai remia komu
nistiškų kvislingų “valdžią” 
Liubline, kurios nepripažįs
ta nei patys lenkai, nei ali
iantai. Sakoma, kad nuvy
kęs dabar Maskvon Chur- 
chill sušaukė abiejų lenkų 
valdžių atstovus ir bando 
juos sulaikyt Stalino aky- 
vaizdoje. Bet lenkai nesusi
taria: patriotai nenori nie
ko bendro turėti su komu
nistiškais kvislingais, o šie 
ignoruoja patriotus.

bolševikų teroro lietuviai 
praneša, kad užėmę Šiau
lius. į kelias pirmutines die
nas bolševikai išžudė 400 
žmonių, o Biržuose 250 nu- 

; žudyta. Kreicburge, Latvi- 
į joj, buvę išžudyti visi gy
ventojai. kurie tik negalėję

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
TRAUKTIS IŠ VISUR

ITALIJON NUVYKO 
BRAZILIJOS KA

RIUOMENE

' “SSĖ,™ ‘ Sunaikinta 820 Japonų
Orlaivių Ir 73 Laivai

DIDELIS JŪRIŲ MUŠIS i ron, o likusieji 10 pabėgo. 
TIES FORMOZA Foimozos sala guli tarp

--------  Japonijos ir Kinijos pakraš-
Kova Japonijoj pašonėj ei- 1 čio. Seniau ji prigulėjo Ki

ną jau 7 dienas ir naktis nijai, bet japonai ją okupa-
--------  i vo ir prijungė prie savo įm-

Kai šis “Keleivio” nume-' perijos, taip kaip rusai Lie- 
ris eina spaudom tai ties tuvą. Formoza turi neapsa- 
Formozos sala, Japonijos komai didelės strateginės 

_____ r r_______  ______(pašonėj, jau septintą parą į reikšmės dabartiniame ka
tes Vokietijos talkininkės. ’ siaučia lemiamas jūrių mu- re, nes jeigu amerikiečiai 

Bet kiek vėliau atėjo ži- šis. Mūsiškiai karo laivai ir ją užimtų, tai japonams bu- 
niu, kad Vengrijoj Įvykęs laivais vežiojami bombane- ‘ sunku palaikyti savo ar

šiai sprogdina japonų pozi- į Kinijoj. Amerikos lai- 
cijas, naikina ju lėktuvus ir i vai ir lėktuvai iš Formozos 
skandina laivus. j salos galėtų nuskandinti

Ši utarninką buvo žinių, kiekvieną japonų laivą, ku- 
kad amerikonai sunaikino ris plauktų Kimjon ar atgal.

Bet fašistai nuvertė valdžią 
ir paėmė valstybę Į 

savo rankas

Vengrijos diktatorius ad
mirolas Horthy pereitą ne
dėldienį paskelbė, kad jis, 
kaip Vengrijos valdytojas, 
Įteikęs aiijantams prašymą, 
kad jie nustatytų Vengrijai 
karo paliaubų sąlygas, nes 
ji norinti pasitraukti iš ka
ro. kaip pasitraukė visos Ri

perversmas. Fašistų klika 
nuvertus! Horthy’o režimą 
ir pagrobusi valstybės vai
rą i savo rankas. Daug 
žmonių esą areštuota, jų 
taipe ir vidaus reikalų mi
nisteris.

Amerikos admirolas Ni- 
Kokie Churchill Tik-J^}tz pradėjo šitą ataką ant

šiai Maskvoje
Londono “Times” išspaus 

- x - Atx- i . - dino vedamąjį straipsnį aiš- 
parems — atstatyti Lenkiją tindamas Churchillo tiks

lus, kuriais jis dabar yra 
nuvykęs Maskvon su savo 
patarėjais. “Times” mano,tybę/ į

Iš tiesti juk dėl Lenkijos
ir visas šitas kafiBs prasidė- 

Anrrliiu ii- i iun^»rvv«ia:je«

><ai karą 
leris su- 

ė

Iri

jau 820 priešo orlaiviu ir' Pagaliau iš Formozos butų 
nuskandino 73 laivus. ‘ labai lengva ir pačią Japo

niją susprogdinti. Todėl ja
ponai išrikiavo visas savo 
oro spėkas ginti FormoząFormozos norėdamas išvi 

liot į atvirą kovą didįjį ia- 
'ponų karo laivyną. Tas ja-

nuo šitos amerikiečių ata
kos. Bet priešo pastangos

ponų laivynas buvo pasiro- kol kas brangiai jam kai- 
dęs. bet po trumpo mūšio navo.
jis pabėgo ir kažin kur pa 
sislėpė.

Todėl mūsiškių nuostoliai 
esą visai nežymus. Tik du

Gali būti, kad šis smūgis 
Japonijai bus jau pradžia 
jos žlugimo.

kad Anglijos premjeras no->ar trys nedideli laivai buvę 
ri susitarti su Rusijos dik-j sugadinti japonų oro bom- 
tatorium dėl Balkanų pasi- bom is, tačiau pasitraukė sa- 
dalinimo. Britų ' l-— -i

- ron” ineisiančios Graikija
‘ ir Turkija, o Maskvai “pri-

ponų oro spėkos visai pras
tos. Pavyzdžiui, 50 jų orlai- 

žiurėti” busiančios pavestos i vių vienoj vietoj norėjo už 
Rumunija, Bulgarija, Jugo
slavija ir gal Vengrija. A- 
pie Lenkiją ir Pabalcio 
kraštus Londono “Times” 
nieko nesako.

Ispanijoj Vėl Prasi
deda Vidaus Karas

VB

už Lenkiją, i karą buvo į- 
traukta ir Amerika.

Tai kagi pasakytų istori-

NACIAI AREŠTAVO 
SCHACHTĄ

Gen. Kurt Dittmar. kuris ja, jeigu demokratinės va! 
paprastai kalba Vokietijos stybės dabar imtų ir Len- 
generalinio štabo vardu, kiją ir paaukotų bolševizmo 
pereitą savaitę pasakė per Molochui?
radiją kalbą, kuri Londone Noroms nenoroms. alijan- 

i priredyt, kad prigulėjo prie aiškinama, kaip įsakymas tai turi stoti už nepriklauso- 
! komunistų partijos. Užėmę vokiečių armijoms trauktis mos Lenkijos atstatymą. 
Mintaują, bolševikai užmu-jiš visų okupuotų šalių Į Vo- nes dėl to juk jau šešti mė
sė 150 žmonių, o Laidonės kieti jos vielų ir ginti savo tai liejasi žmonijos kraujas 
apylinkėj kritę 650 asme-į'‘faterlando” sienas. ir ašaros.
nų iš raudonųjų okupantui “Mes privalom būtinai Mes turime vilčių, kad 
rankos. ‘-suprasti.” kalbėjo jis. “kad bus atstatyta ir nepriklauso-

------------------ svarbiausis musų uždavinys ma Lietuva.
dabartiniu laiku vra kovos

Iš Romos pranešama, kad 
Italijon atvyko nemažas 
brazilų ekspedicijos kontin-J 
gentas. Jis sustiprinsiąs 
pirmiau atvykusią iš Bra
zilijos kariuomenę. Mat, 
Biaziliįa padeda aiijantams i 
kariauti prieš Vokietiją.

6,500 ORLAIVIŲ BOM
BARDAVO VOKIETJĄ

Pereitą nedėldienį di 
džiausią alijantų oro arma
da atakavo Vokietijos svai- 
biuosius punktus, jų tarpe 
ir patį Berlyną. Atakoj da
lyvavo 6.500 orlaiviu.

Reikalauja iš Ameri
kos Vadų Aiškumo
Wisconsino senatorius La 

Follette parašė ‘Progresive’ 
magazine stiprų straipsnį, 
kaltindamas prez. Roose vel
tą ir republikonų kandidatą 
I)ewey. kad nei vienas ne
pasako savo aiškios pozici
jos opiausiais dienos klausi
mais. Išrodo, kad jie butų 
padarę “tylėjimo sąmoks
lą,” sako LaFollettas. Jam 
nepatinka, kad Londonas 
aiškiai pataikauja Maskvai, 
paįieka jos malonei lenkų 
likimą, o Washingtonas ty
li. Amerikos visuomenė no
ri žinoti, jis sako, už ką 
mes kariaujam? Ar už tai. 
kad palikti Europą ir Azi
ją anglams ir bolševikams 
pasidalinti? Po visą pasau
li Amerikos pinigais prista
tyta orlaiviams bazių. Ar 
po karo tos bazės prigulės

frontų trumpinimas. Dabar FINAI ATSIĖMĖ MIESTĄ 
mes ginam Vokietiją, o to- IŠ VOKIEČIŲ
limesnes vietas reikia laiky- --------
ti, tik tol, kol reikalo bus. Stokholmo žiniomis. Šve- 
Tas pats taikintina ir Bal- dijos pasieny finai atsiėmė 
kanams.” iš vokiečių Overtoraio mie-

Iš to jau aiškiai matosi, stą. Finai stengiasi išvyti 
kad vokiečiai yra nutarę nacių kariuomenę iš viso 
trauktis iš visur ir gintfs tik Lapijos krašto (Lapija yra 
savo sienose. Suomijos dalis, taip kaip

Žemaitija yra Lietuvos da
lis).RUSAI UŽĖMĖ PATSA- 

MOS UOSTĄ
Alijantai Paėmė 

AtėnusSuomijos šiaurėje pereitą 
nedėldienį rusai paėmė suo
mių uostą Patsama. Netaip 
jau svarbus pats Patsomos Korfu sala atimta iš
uostas, kiek svarbus tas fak- vokiečių
tas, kad Patsomos apylin- —-— .
kėj randasi turtingos nike- Anglų armija su graikais 
lio kasyklos, kurios priklau- Pereitą subatą paėmė Grai-

kijos sostinę Atėnus. Grai
ku sala Korfu Jonijos juroj 
taipgi jau alijantų rankose. 
Korfu saloj buvo likęs vo
kiečių garnizonas, kurio 

Skraidomos vokiečių bom susisiekimas su saviškiais

so Suomijai.

NACIU BOMBOS VĖL 
SKRENDA ANGLIJON

mums, ar liks kitiems? A- bos vėl pradėjo lėkti‘Ang- buvo jau atkirstas nuo il-
merikos vadai turėtų duoti lijon ir pridaro daug blė- gesnio laiko. Dabar jau be-
aiškų atsakymą i tokius dies. Matyt, vokiečiai siun- veik visos graikų salos is-
,klausimus _ čia jas is Olandijos laisvintos

Nėra žinių, kuo jis nusikalto
Stockholmo dienraštis 

“Dagens Nyheter” gavo 
pranešimą, kad nacių Vo
kietijoj esąs areštuotas 
Hjalmar Schacht, buvęs val
stybės banko pirminin
kas ir nacių vyriausy
bės “finansų genijus.” Apie 
tai. kad Schacht areštuotas, 
buvo painformuoti “atsa
kingi švedų oficialai.” Juos 
painfoimavusi Schachto a- 
nukė, Sigrida Schacht.

Už ką Schacht areštuo
tas. žinių neturima.

Schacht buvo vienas tų 
finansierių. kurie padėjo Į- 
sigalėti hitlerininkams. Na
cių kovai prieš respubliką 
jis yra išmetęs krūvas pini
gų. Vokiečių demokratijo> 
draugai to pono nesigaili.

ROOSEVELTIENĖ PAAU- 
KAVO CIO KOMITE

TUI $25.00

Laikraščiai praneša, kad 
prezidento Roosevelto žmo
na paaukavo $25 CIO Po
litinės Akcijos Komitetui, 
kuris agituoja už Roosevel
to kandidatūrą.

VISGI KAVOS GALĖS 
PRITRUKTI

Laikraščiai rašo, kad ka
vos galės pritrukti, neš Bra
zilija reikalauja aukštesnės 
kainos, o Amerikos pirkliai 
nenori daugiau mokėti, ne? 
čia jie negali brangiau par
duoti. kadangi valdžia yra 
uždėjusi kavos kainom? 
“lubas ’’

kirsti kelią mūsiškiems lėk
tuvams. Iš tų 50 priešo or
laivių 40 bvuo numušta ju-

Bolšeuikai Kolio ja
I)ewey ir Lenkus
“New York Times” ko

respondentas praneša iš 
Maskvoj, kad bolševikų 
partijos organas “Pravda” 
bjauriai išplūdo Lenkijos 
valdžią, kūną alijantai pri
pažįsta. ir taip pat iškolio- 
jo Amerikos republikonų 
kandidatą Devvey, kam jis 
palaiko “lenkų imperialistų 
pretensijas.’’ O tuo tarpu 
anglai nuskridę Maskvon 
stengiasi rusus su lenkais 
sutaikyt. Išrodo, kad tai 
bergždžios pastangos.

SUNAIKINO “1294” 
TANKŲ

Londone gautomis žinio; 
mis, Ispanijoj vėl liejasi 
kraujas. Ispanijos repubfi- 
konų armija, kuri buvo pa
sitraukusi į Francuziją ir 
tenai internuota, dabar vėl 
grįžta Ispanijon ginkluota, 
kad nuversti generolo Fran
co fašistišką diktatūrą ir 
atsteigti žmonių respubliką. 
Žinios sako, kad tarp re
publikonų armijos ir Fran
co kariuomenės eina atkak
lus mūšiai. Franco vartojus 
prieš republikonus artileri
ją ir tankus.

Republikonų šansai da
bar daug geresni, nes jiems 
gali padėti franeuzai, tuo 
tarpu kai Franco fašistams 
neateis į pagalbą nei Mus- 
solinis, nei Hitleris, kurie 
pereitą sykį išgelbėjo jo 
kailį.

ANGLIJOS MAINERIAI 
ŽADA STREIKUOTI

Anglijos maineriai įteikė 
valdžiai pranešimą, kad jie 
skelbs streiką, jeigu kasyk
lų savininkai nepakels jiems 
algų. Dabar jie turi $20 į 
savaitę, bet subatoj dirba

Jeigu suskaityti Maskvos 
pranešimuose skelbiamus 
rusų sunaikintus vokiečių 
tankus, tai pereitą savaitę 
Vengrijoj buvo sudaužyti įįk*ik7 pietų. Nuo "dabar jie 

toklę pabūklai. Bet sutiko dirbti visą subatą.1294
mums išrodo, kad butų 
daug arčiau teisybės, jeigu 
iš to skaičiaus nubraukti 
dvi paskutines skaitlines. 
Tuomet pasidarytų lygus tu
zinas

bet užtai nori, kad jiems 
butų mokama daugiau ne
gu $20 į savaitę.

BULGARAI PASITRAU
KĖ IŠ GRAIKIJOS IR 

JUGOSLAVIJOS

RUSAI NUSKANDINO 34 
VOKIEČIŲ LAIVUS

Iš Londono pranešama, 
kad Norvegijos pakrašty 
rusų orlaiviai ir torpedinin- 
kai nuskandino 34 vokiečių 
laivus.

200 STREIKIERIŲ NE
TEKO DARBO

Bulgarija senai yra pasi
davusi aiijantams, bet iki 
šiol jos armija da laikė da
lis graikų ir bulgarų terito
rijų. Bulgarai manė. kad jie 
galės tas teritorijas laikyti, 
nes rusai juos nevertė ja?
apleisti. Vis dėl to, Londo- Philadelphijoj laivų sta- 
na? ir VVashingtonas parei- tymo kompanija našab’no 
kalavo, kad bulgarai kraus- darbo apie 209 darbininkų 
tytusi laukan. Tada ir rusai j kurie buvo ans’tcP f n tei- 
“susiprato” — liepė šį rei-' sėtą streiką. CIO unija pn- 
kalavimą pildyti Į tarė jų pašalinimui

r i
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PASAULIO SPAUDOS 

LAISVĖ, TAI UTO
PIJA

niams apie S100,000,000. 
Fašistai lupo iš amerikiečiu 
nesvietiškas kainas. Musiš- 

...... , kia' valdininkai sako. kadAmenkoje kilo sumany- ta 100 miiionų dolerių 
as įrašyti į busimą taikos SUDįrkta medžiaga nevertamas

sutartį tokį paragrafą, kad 
po karo visose valstybėse 
butų garantuota pilna spau
dos laisvė. Iš karto jau 
buvo numanu, kad šitokiai 
sąlygai pirmutinė pasiprie
šins Sovietų Rusija, kuri 
spaudos laisvės niekam ne
pripažįsta.

Bet keista, kad patys pir-

daugiau, kaip 10 milionu 
dolerių.

Dabar tie biznieriai pasi
liko be rinkos. Iš po fašis
tiškos Ispanijos išmušta 
svarbiausia ramstis. Ir tuo 
pačiu laiku buvę lojalistai 
grįžta iš Francuzijos atgal 
kad atsteigti Ispanijoj de- 

i mokratinę respubliką.
Užgeso Mussolinio žvai-mutiniai prieš šitą sumany- __ __

mą išsišoko anglai, štai ką gždė, gesta Hitlerio, užges 
tuo klausimu pasakė ‘Y ork-1 jr franko •

t

JUGOSLAVUOS SOSTINĖ BELGRADAS
•-

y * - * 'S*— - ~ ■ v ~. . .. - - ....t
' ~~ ~ ~ J

šioj nuoti aukoj matosi Belgrad< miestas, Jugosla vijos sostinė prie Duno- 
iars upės. Sakoma, kad rusai jau pasiekę Belgrado priemiesčius. Belgradas reiš
kia baltapili. Prieš pirmai karą jis buvo SeSrbijos sostinė.

shire Post,” kurį 
Associated Press:

cituoja

“Laikraščiai yra savo krašto 
gyvenimo dalis ėr jie greičiau

Take it and likę it zijoje gyvenantieji ispanai
i Netoli belgų-olandų šie-
nos buvo didokas vokiečių jw, • h. ao< |)a|)u ..įP^.

'™eXS Tct k” <'adų)'mest i balą.
kArnlato“^ na- Bi

cio z-i ... ninnu. Italu ilucc Musso-• mai ir fabrikai, dabar nog- . TT..,■SO nuodėgulių ir plytų iati-

matumą pasiduoti, bet Hit- -• *nebt>,r.: pPfiino ir La 
leris saviškiams isakė: “ko- “ 7?
vokit iki mirties:” ™ho- ku‘ ‘e ,s,,a, us ręgpiib-

Amerikos Pirmoji Anui- l'konus buvo uždarę , kon-
i ja tuomet atidarė kanuolių “n‘rae.jos stovyklas.■i “Tot-. -Anksčiau ar vėliau ateisir bombanešių ugnį. Take . F k t -viikn
i it ant likę it U — groja ‘u- , ” i e • Vllko
sprogimu muzika. . ?r .nel ne.'

Naciški fricai pirmiau ir verks- ka!. ?ls- P?dus. P?®"
KODĖL RUSIJA NORI 

SUNAIKINT LIETUVĄ?

- pustės, bėgs ir šauks:,. .. . , . . nesapnavo, kad “supuvusi UĄ ,* r-
T __ iieciais neteko; teises nuo- demokrdtija” galėtų jiems Adios. Espana!Laiškas is Washingtono p?*, ,. šita klausima gvildena 

atmes, negu priims bet koki pįttsburgho “Lietuvos Ži- 
kišimasi Iš svetimos šalies. nio&/, žinoma, Rusija
Politikieriai valdžioje yra da aiškįna, jOg Lietuva ir kitos 
meonalistiškesni negu žur- paba!čio šalys reikalingOS 
nalistai ir jie laba: mėgsta — “strateginėms sienoms” 
daug dalykų užtylėti. Kaip. isigyti. Kitaip pasakius, ji 
pavyzdžiui, Argentinos vald.-,^ tokiu sienU, Rad rfe. 
ninkai priimtų Brazduos žur-i^ nebutį leng<-a • už j. 
nalistų reikalavimą teikti jiem
pilnas informacijas, kuomet ’ Bet vigi žino Rad Rusįja 
santikiač tarp tų dviejų vals- toRias sienas jau turėjo. Ji 
tybių yra taip ,tempti? Ar buyo ^^į Lįetuvoj, Lat- 
protestas iš Europos biuro vijoj Estijoį jr LenRi.

; teko savo pilietybės teisių. pirm šio karo Aachen tu-
— jų pilietybės popieros buvo ra(n* ifi^ooo'^ventobr tZs Brooklyno “Vienybėje’- u n: t i pi;, -. ;u atimtos Reikėio litrai ir ie^° V entojų. la. uį Spabu 13 d. skaitome:įus n illiam i hiilips ilk auintvą. rveineju ilgai 11 vėstąs kadaise buvo žino- ...‘
to anglams ir pasidarė sunkiai kovoti, kad tą ne- mas kaip Aix-la-Chapelle. lT? 10

d 01 
dėl

“Tupi šarka ant tvoros”...
ri Vra^dcda "ria^'žodžiidsi *>ėr»na" non ’g^urTad “Įgįfc. PLliet>'.S,..P?pi?.1N šSndięn1jis'7iiivfeiuoS'.‘k' iietuviu zm,ai 

“Tupi šarka ant tvoros,
nustabdo uodegos.” _ name rei<Re nei)ablfc^1<MM<_

Ši dainelė man prisiminė mQ lu šeimįninka\dmu dien~ neskaitomas baltu ... . . 1 TV "seimą
’ prašyt Sūniška ^veisle — gal

Amerikos 
kad 1945 

New

šaukianti 
tautininku Lietuvai Vaduo-skaitant liūdnų žinių is m- Jndij j M'an(l jai kal_ žmogumi, jis'negali pr. .

dijos ir.dijai aesia bado b J phj|li rezi Jungtinių Valstijų pi iety-' Buvęs SLA organo re- 1 ^JH"Ka- ,ĮOS Pat
šmėkla, ligos ir mirtis—rei- . -ail*U i.Ti bės. O jei kuris nors irJ” - - - — - -- • “antrus ,r ™smehia. ngos n niuiis—1«- • • iau "žino kad toii jei kuns nors indu- daktorins Kl Tnroplionic tautininkų “centras” ir jo
kės maisto, vaistų ir kitko. rezįenacįįa buvo inspiruota sas nor* atvykt i Ameriką, kadaise pasakė* musu ko angliška kopija, “Friends Bet nėra vilties visa tai gau- ^Sg^rimuo™ jis privalo turėt specialų iri- kada,sc *)asake' mus« '-/.un..... u ”
t, Siaučia karas. Induos Tajg.- amerikono ,)ažiui.a dimą. arba vykti slaptai. munistai vi a si 

lės.”galėtų dalykus pakeisti? Ar- joje visas strategines pozici-
ba ką pasakytų Maskvos vai- jag RoRių tik jį norėjo . O 
džia, jeigu lenkų spauda pa taęįau tos pozicijos neap- 
reikalautų tokių informacijų, saU2rOįo Rusijos nuo vokie- 
kureas bolševikai slepia? čių Blitzkriego.

ir
spaudės
doma svajonė—utopija. ginęs sienos,

Bet jis klaidina savo vos prijungimas?
skaitytojus. Juk niekas ne- Šitoj politikoj Pittsbur- Dabar kada siaučia karas 
sako, kad, garantavus pa- sataitrastis mato Rusi-

paslapčių archyvus sveti
mų šalių korespondentams.

‘•'•uniškos veis-'of Lithuania. _
lai bus smetoniškai nu-

valdonai anglai patys yra H D -- ■ i i •*«. • ^Cai ir šilinio ir kn siteikusių kavalierių sei-nnbUdnėie ir npfl-ma ,inK via geia—ais- Bet turėjo įvykti kita pai- ual ir tiesa, sunies ir ko- p - .. , , . 1?nflravi
nubiedneję n net aug ga . R j. j diena. Bet ar tai niava kuria lietuvis vadin- munisto “natūrą” galima - ' ^,e ,^bai. un^.r^vlduoti. O gali but taip, kad V;cv.jo< * mava, nurią lietuvis vauin s žmones — kalba visų lietu-
iip nUVn npdilAs viskas.' tu mutiniu, o latvis skaba- charakterizuoti šitaip. ; • VJll.dll n..r< x-jie nieko ne(luo.. Toli gražu, ne! Jei da nutre Pirm metu laiko Jun-’ Šuo, gavęs lupti, pilvu ? al u’, ^el.al_.zin?*

Lz tą padėti Indijos na- npx,-nntp ^k.. Tm<a p.. . ? i * v šliaužia ir laižn savo nnnn ka(1 musy demokratineje vi-izvnoiiJoi Voitirva ino-Hinc nežinote, galiu jums pasą- gtimų Valstijų Kongresas šliaužia n laižo savo pono SU0Tnenėįe 1u itaka nu_ 
istatvma Kinams batus; komunistas, gavės vs;_ ___ ia vvkt Amerikon demokrato antausį, bėga b t

atseit. Lietu-:;d‘ L^aiTi^ofU^T sprendimu indusai nepripa- (laikantis kvotinių istaty-' paskui jį ir rėkia: “Aš už 1 kT„ .^ti\k3į totalitarinė
Pinosi :avan protitais ir pa ZyStamį baltaisiais žmonė- mn) įr nrašvti pilietybės demokratus, už Roosevel- la tautu kai totalitarine .-'šipulėlių lordų įstaigoms ^js, Jje negaK but Jungtj. .smetonele virsta bolseviz-
irdtolia^nduif ^eikaUuia nių Valsti-’« piHečiais. jiems si°s rasėsJ žmonės, prieš Bet Rooseveltas pasakė. "Į10 aĮoĮ”?I,baB!^7Ameri' 

^ulio spaudai laisvę. <al- jos norų tmėti tiesioginę |aisvfe ju anglfr taikyta anas įstatymas! Jjad komunistų ^lka jam kos eHetu^
dzios turės atidaryt, savo sieną su Vokietija. Esą- H aj ^' mažiau ak‘M varz- Dabarjiems būti H.««“» da'° ir smetoninin-

Rusai mano. kad turėdami paiso Indijos “mihoninioį Tq; pl“<7 7 - 1 inaPsaL Kune 19 kai.
*- M - -kinius su Vokietija ru- knibždyne” - tų milionu - 7“* ^“^į "2^: >Ta- ^o?1^ rases žmones, — WelR katinai turi savo
Amerikoje mes turim labui bežius jie galės Vokietija ste- “neliečismuiu” (varsuome- • ”• , , , . vyriausiojo teismo sprendi-, * *<•»• /ta \ i • • “morčiu”" nori turėt irnlflėin ąnandfN ir žodžio . ; “ .!’ą g. ; . t*aiguoine ^ziaj mongolai ar da ki- mu da nėra balti žmonės (Devvey) drąsiną vie- • .• I?Oi 1 turėt irF»iXe O vnlškhė? no kaJ a "e’'- nes), pas kuriuos vargas toki? « "»“ «• nera 08111 žmones. ;|a]vkas ta- ,judnas smetonininkai—happy land-
laisvę, o Detgi vaistyoes pa g nkluotų ir nesirengtų nau- lapoja, vargas keroja, var- *- naaavvrian kad iie Tikras mutinys, tikra tai ktas kad musu komunistė- !n? to y°u!
StrayS tmkama‘aPS!*'J i“” karui' St?!inas,ir jo «*?.raiteliuose žydi.” ’rudaskuriai. 'nes Indi- skabaputrt ir amerikonui iiai \commte?, kurie pra-: Kiek tai liečianepriklau-
e baudos laisvė reiški i m- ? "eP^“!k,_. A'rta,s .,r- Ą.'?,t,|lios , Premle: jos saulė daug kaitresnė, žinomas “chop-suey.” eityje taip aršiai kovoj() som<« ir uemokratines Lie-
valSvbė^ nasTanė u Sfari Votėtuos pnezmra. non j s ras Churchill pasakė: As Amerikoj saulė. Ji Rimtesnė amerikonu spau prieš Rooseveltą, šįmet sa-, u.vu»^alininkus. Jiems si-
vaistyoes paslapčių įsoavi- pats vykdyti, per savo agen-; nesutiksiu but vadu tos vai- ki,;tr<X!T13 ;r n^r^incia da jau stat~ --------- ..................... ...................... “ ——~
mą, bet nevaržomą laisvę ,i7
laikraščiams rašvti, ką jie 
nori; ji reiškia laisvę laik-

, u- . - • - kaitresnė ir už pagarsėjusią (Ja Ja.u stato klausimą: kas vo vežimėlį prikabino prie.toks morcius nereikahn-
tus. šeimininkaudamas Vokie-jstybes. kurią norima ispar- Stalino “saulę.” darosi Washmgtone? Ar Roosevelto* bandwagono. ?as-
tijos viduje. celiuti: mano vyriausis ru- ’---------- * • •• •!- -- - •<
“Bolševikai iš praeities prak- pesnis

_ — —' _ — — i m a ■ ta ■ a. ■ rv i i <— zi ■ a ir— a» a/ a af o. !_*».-? .a.»a » a_» * a^arau ava g 11 a a_a ■ ■ i.ai.t .— ■ v w _korespon-

jyvo. Stalino "saulę. »»«»iuiųĮunic. rai Kooseveito oanowagono. •
f.luti: mano vyriausis ru- patVs indusai save vadi- kongreso ir vyriausio teis- Girdi, tei rodo, kad išrin- Ar Bimba bijo špygos?
isnis vra taupyti anglų na arįjajs, tik jie gal neži- mo rumai yra įstatymams kus Rooseveltą komunistė- ,
-aują. Mat. daug to krau- no, Rad pabaičio jūres pa- leistl ir J,ems aiškinti istai- iįaį valdys Amerika.” , X ienas mHs.y kore.s
i buvo nuleistu noroitmo i ._ • ... r fmc’ O nrol -Jin n-i “cncl- ___ ____ i i (lentas anrase Brook

rasdŲ e korespondentams tikos žino, kad neturint su ko- kraują
rinkti visokias žinias,, kelt; kįa nors valstybe tiesioginių- jo buvę nuleista pereitojo krantė^e turi dmimu — nu &os? y1*3 ____

Žiu. vra sunku palaikyti karo metu ir šio karo metu Rad ir Lįetux^je. Nepykite and hide” berniukų žaismą- mokytų partijos“ ™dai — vei-!ęl? V.etuvai
reikią but įatsargesmem. ant manęs ir nepiktžodžiau- viet^/ 'H reikalauja ne tik mums nereikalingi komu bety k onnteto. J is pra- 

Taip. Anglija turi 4’i mi- kitę. Taip vra sakes “lietu- £ražiu žodžiu, bet tokių nistai! , . a(l . L^^ves darbi-
tikroji ir tiesioginė iįonus gyventojų, kas nesu- vių tautos patriarchas” Ba- Pa^ fJai‘bų. Jei Indija verta Bet komunistei, lyg tas ninkai. atsisakę dirbti rusų 

priežastis, kodėl Rusija non j daro neį septintcs dalies In- sanavičius, tain sakė ir Šliu- nepriklausomybės, tei jos šunelis, lenda prie demok- naUfIaj- to 11S uasa^ne 
sunaikinti tas nepriklausomas I dįj()? gyventojų. Indusų na- pas! žmonės_verti ir musų šalies ratų bandwageno ir loja:

aikštėn netikusius valdžios rubežiu. 
darbus ir kritikuoti valui-j toje valstybėje bolševiku pro- 
ninkus; ji reiškia laisvę pi- pagan(ją.
Mečiams prenumeruoti už
sienio laikraščius ir skaity 
ti kas jiems patinka.

Tai ve, kokia laisvė pa 
šaulio spaudai reikalinga!

AMERIKA NEPIRKS FA 
Š1STIŠKOS ISPANIJOS 

PRODUKTŲ

“Ta; yra

seek Nonsensas — atsako de-dentas. aprašė Brooklyno 
komunistų veiklą Lietuvai 
“gelbėti” komiteto. Jis pra
nešė. kad “Laisvės” darbi
ninkai atsisakę

tei jos šunelis, lenda prie demok- ^1S
___ _______,__  o šalies ratų bandwageno ir loja: draugą Bimbą, kad sis

valstybes, kurios randasi tarp cįona]jstai todėl sako: An- Bet tiek to. Kunigas Tu- Pilietybės. Lygybė privalo “Mes už demokratus, už r^ams aukojamų’ dęeįinių 
Rusijos ir Vokietijos. gj0 krauja? brangus todėl, mas daugiau nesakys, kad: but ne tik popierinė, bet Rooseveltą!” jkisemuose jieskąs buwi4ą-
“Sovietų vada; visai nelaužo kad j0 nedaug; musų krau- “Jonai, aš tave myliu, bet aktuali. Tikrai šuniška veislė. *• , , , -

sau galvos dėl tekių ‘menknie-; jas pigus tod^R kad jo yra tavo raštug deginau ir de_ Galimas daiktas, kad an- koiypondencnos
kių, kaip tų tautų žmonių lai-j daUg jej indija neteks ke- ginsiu.” Tumas jau mirė. ks^au ar vėliau kongresas mkų vy Laisve kaltina Strazdą,

dėti jo imperijos žemčiūgo šią šalį atvyko lierods 1907 ^ei negras ir kinas gali but 
Indijos. Jei taip — džentel- metais. Didžiuma jų ansi- musų salies piliečiais, kodėl

Kalbėdamas apie rusų reikštų, kad jis vietoj bu- 
fabrikus ir jų vedėjus, Ellis maškų bijo rast špygą?

Gryžta baublių chorai

Kad fašistiška Ispanija 
nepardavinėtų Vokietijai 
savo žaliavos ir gaminių 
žaliavą ir gaminius b
pradėjusi iš jes pirkti mu- Bet kitų tautų pavergi- 
siškė Washingtono vyriau-mas neužtikrins saugumo 
sybė. neį Rusijai, nei pasauliui.

Tūli žmonės, negalėdami priešingai, šitokia politika 
šitos .pajitikos suprasti, pik- da greičiau prives prie tre-
tinosi ir protestavo, kam čio pasaulinio karo nes pa----- *— — —r -------- -------- --------- — tt ----- . - , o
Washingtono valdžia remia vergtos tautos nenurims ir menab ji?s norite laisvės ir gyveno Kalifcrniios valsti- ne indusas. Baltaskurė tra- sako:

musu neklausote — žinoki- joj, kaip žemės ūkio darbi- dicija jau atgyveno savo “Rusijoje vidutinis fabri- '
tės! ninkai. Indusų kropštumas dienas. Lengva širdimi šią ko manadžeris gauna dvyli- Buvęs komunistų opozi-

Čia va ir tinka lietuvio greit sudomino ir ameriko- tradiciją galima dėt istori- ka tūkstančių dolerių meti- cionierius Bertam vvolie
dainelė: “Tupi šarka ant nūs. Centą prie cento dė- i°s archyvan, nors ir ten nės algos ir tris tūkstančius vasarą važinėjo po dun- tvoros ___ •• k<,itnnc ;; _ i_______  __ _______ etines valstnas. sakvdamas
uodegos
kairę,
tą aukštyn ar žemyn. Ki- ninkauti — gražiai

Ispanijos diktatorių r ran- kovos; jos kovos, kad at-
ką. gavus nepriklausomybę.

Bet Washingtono vyriau- Todėl, jei norime išveng- 
sybė darė tei ne tam, kad įj naujos skerdynės, turime 
Franko diktatūrą paremti, o visomis priemonėmis prie
taru. kad Vokietijos mi’ita- šintis Rusijos imperializ- 
rizmas negautų sau reika- mui, sako “Lietuviu Žinios.” 
lingu dalykų iš Ispanijos.

jo. Susisiekimas tarp Ispa
nijos ir Vokietijos jau nu- New Yorke serga drg. J. 
kirstas. Frankas negali sa- Buivydas, Lietuvių Socia- 
vo gaminių Hitleriui prista- Hstų Sąjungos Centro sek- 
tyti, ir Amerika nutarė tų retorius ir “Keleivio” ben- 
gaminių iš jo nebepirkti dradarbis.
daugiau.

Tiems daiktams supirki- leivio” redaktoriaus įgalio- 
nėti buvo sudaryta tam tik- tas pavaduoti jį Amerikos 
ra amerikiečių komisija ir Lietuvių Tarybos konferen- 
nusiųsta Ispanijon. Dabar cijoj, kuri įvyko New Yor- 
ji jau panaikinta. Ji supir- ke šį antradienį, spalių 17 
kinėdavo “strateginę me- d., bet dėl ligos negalėjo to 
džiazą” ne tiktai Ispanijoj, padaryti.
bet ir Portugalijoj. Ispani- Linkime draugui Bnivy- 
joj ji išleido tiems pirki- dui greitai pasveikti.

Šiandien situacija pakitę- drg. BUIVYDAS SERGAIteip sakant, anglas da tu- vyzdingai. Buvo ir tokių, RUS£I PAĖMĖ TAURA- sai nekomunistėja, bet da- vaįJ^U1 _ak^W kaHa 
„i.: t—« i nocMidvAbio f»E IR ŠAKIUS • rnsi vis dinpsm napinnnlis- wOllc hdho, Adlįri Indiją, bet nesusivokia, kurie įsigijo nuosavus u- 

ką turėtų daiyti. Jei dabar kius. Indusams patiko A-

New Leader
G£ IR ŠAKIUS •rosi vis didesni nacionalis>- , wolfe sako, kad visur

___  __ _______ ____ ________ ______  __ tai, o fabrikų vedėjai, “na- komunistai buvo suorgani-
duosi, o’vėliau naudos ne- merika ir daugelis jų liko Pereitą savaitę rusų ar- sėkmingi biznieriai.” 1 įzavę baublių choius. Maža 
turėsi — kas bus? šios šalies piliečiais. Bet mija Lietuvoje pasistūmėjo Well, kur yra pelnai ir te. Jie dai e visokiausius

Taip vra su anglais, o staiga. 1923 metu vasario artyn pne Prūsų sienos. Ji biznis, ten yra išnaudoja
, kaip su mumis, amerikie- 29 dieną Jungtinių Valsti- paėmė Šakių miestelį, 7 m.v- mieji. Rusas darbininkas 

Drg. Buivydas buvo “Ke-1 čiais? Kas sakoma ir kaip jų vyriausias tei-mas pa- bos nuo Prūsų sienos, ir džiaugiasi užsidirbęs tik

Įzavę 
to, jie 
skundus ir vedė biauraus 
linčo kampaniją.

Nors Wolfe senai neturi 
nieko bendro nei su komu
nistais. nei su komunisti
niais opozicionieriais, jis 
buvo apšauktas trockistu, 
nacių agentu ir kitokiu. O 
patys komunistai paradavo 
kaip uoliaisi šios šalies pa
triotei.

St. Strazdas.

daroma pas mus? skelbė tokį sprendimą: Tauragės miestelį, 20 mylių plutą duonos.
Well, amerikonas yra Einant natūralizacijos nuo Tilžės. Štai dėl ko Bimbos. Pru-

džentelmenas. Jis sako: akto pataisytu statutu. Jau kelios savaitės atgal seikos ir kiti Maskvos pa- 
Turim Atlanto Čarterį. In- 2169, indusas nėra skaito- Maskva su dideliu riksmu kalikai nesiskubina i “dar-
dija yra musu talkininkė— mas baltu žmogumi ir, aiš- buvo paskelbus pasauliui, bininkų tėvynę !
ji turi but laisva! Net mu- ku. negali but piliečiu! kad raudonoji annija per- pranjjO kinko* jau dreba
sų Madonos diplomatai taip Įvyko tas, ko retas gaiš- ėjusi Prusu sieną, bet da-
sako. Pavyzdžiui, buvęs jo laukti. Šimtai indusų, da bar pasirodė, kad tei buvo Ispanų diktatorius Fran-
Jungtinių Valstijų ambasa- nebuvusių musų šalies pi- blofas. iko skundžiasi, kad Francu-

»
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nKAS SKAITO. RAŠO 
TA« RIOM* nfpuaso AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Pas mus kunkuliuoja rinki-. cinkams nedaug moka. Tik 

mų kampanijos puo- dalis kriaučių gerai uždir- 
dai ir katilai i ba; didžiuma turi pasiten-

--------  kinti tomis algomis, kokių
Lapkričio septintą Ame- jie gauna.

rikos žmonės rinks naują1 --------

KAS NIEKO NEVEIKU 
TO NIEKAS NEREIKIA

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENI

prezidentą. Demokratų par- Neklausykite tų kvislinginių 
tija savo kandidatu paariu- monelninkų
ko Rooseveltą, republikonai Lietuviai komunistai pra- 
— dabartini New Yorko dėjo naują biznj. Norėdami 
valstijos gubernatorių De- kiek galint daugiau lietu- 
wey. Nėra reikalo spėlioti, vius išnaudoti, jie dabar 
kuris jų laimės prezidento skelbia toki humbugą: 
vietą. Kiek tai liečia Brook- Kas aukuos drabužį ar 
lyną, didžiumą balsų gaus kitokį daiktą, tas gaus “pri- 
Rooseveltas, tai aišku. Pa- vilegiją” įrašyt į specialę 
čioje valstijoje gali but vi- kortelę savo vardą ir pa- 
saip. Išrodo, kad gera dalis vardę. adresą ir gimimo 
farmerių balsuos už Devvey. vietą Lietuvoje. Girdi, do- 

Abiem partijom New vanos gavėjas galės susira- 
Yorko valstija yra labai švti su aukotoju ir jam pa- 
svarbi, nes turi daug elek- dėkoti.
torių. Todėl ir republikonai . Neklausykite tų monel- 
ir demokratai dirba išsijuo- ninku, ir ju duodamas kor- 
sę. Rinkimų kampanijon i- teles meskit i gurbą! Savo 
sitraukta ir lietuviai šio nis laiku komunistai turėjo “in-! 
dimismis Liet Ai.-. Piliečių dustrinę lygą.” Jos nariai ir 
Kliubo svetainėj įvyko iie- gi buvo verčiami išpildyti į 
tuvių demokratu konferen- tokias kerteles. Vėliau na-i 
cija. kurioje nutarta “visais sirodė, kad jos atsidūrė į i 
galimais budais remti de- samdytojų rankas!

KLAUSOSI Ž1NIN1U Iš AMERIKOS

m ,
sr..

Amerikiečiai kareiviai Vokietijoj klausosi per radiją žinių iš Amerikos.

Lietuviai dalyvauja Commu- 
nity and V/ar Fund vajuje; 

nori sukelt $100,000

mokratus.”
Veikia ir Brcoklyno re

publikonai. bet lietuvių re
publikonų nedaug ir jų or
ganizacija menkesne.

Vakare, gryžęs iš darbo, 
turi progos girdėt per radi
ja visokiausių “spyčių.” Iš 
vienos stoties kalba demo
kratas ir “tarkuoja” repub
likonus; iš kitos kalba re- 
publikonas ir tą patį daro

pratimų su partijos vadais, 
bet paskutiniuoju laiku jis 

.. Tus kortelės, kurias jus taisęs “savo klaidas” ir bu- 
ispildysite, gali atsidurti tų agitavęs už Dewey—da- 
Maskvoje. Jums blogo ne- baltini republikonų partijos 
bus, kol gyvensite Ameriko- kandidatą.
je, bet gali but blogo jūsų -----------------
giminėms.

_____  BRANCH, MICH.
styru sūnūs išsiųstas j Ra- *---------

mu ji vand 2nyn& sznas farmerys, Mo-
Brooklyniečiams gerai ži-, ,isius 

nomu Styru sūnūs Edvardas '

PHILADELPHIA. PA. viu jau nėra viršlaikių. Sa-
-------- koma, kad greitu laiku kai

Susidarė komiu tas Raudo- kurios dirbtuvės sumažins 
nojo Kryžiaus vajui remti darbus, nes nebegauna nau- 

-------- jų užsakymų.
Jei karas pasibaigs, Chi

caga vėl turės minias be

o ne didieji Suvalkijos 
kapsai...”

“Tu ir vėl nesupranti’’ — 
sako dženitorius. — “Yra 
toks kliubas, kuriam duotas 
Kapšiuko vardas”...

“Reiškia, tu kalbi apie 
Vincą Kapsuką - Mickevi
čių?”

“Taigi-nugi, apie Vincu 
Kapšiuku. Ar priklausysi? 
Žinai, kad musų partijos 
nebėra, tai turim beparty- 
vę komunistų sąjungą ir 
Vincu Kapšiuku kliubą...”

Žmonės, kurie šitą dialo
gą girdėjo, turėjo skanaus 
juoko. Dabar vis plačiau 
sklinda gandas, kad Chica- 

gvvuoja Kapšiukų
Kliubas. Kcmu.iistai dėl to 
nervuojasi. Nebus stebėtina, 
jei kuria nors dieną jie lik
viduos “kapšiuku kliubo” 
vardą ir pasirinks naują pa
vadinimą.

Iš tikro, tas jų “didvyris” 
ir buvo tik kapšiukas. No
rėdamas pagarsėti, jis pasi
vogė Dr. Vinco Kudirkos 
slapyvardę. Mat, Kudirka 
buvo žinomas kaip Vincas 
Kapsas. Mickevičius, nega
lėdamas sugalvoti origina- 
lės slanvvardės. sugalvojo 
“Vincą Kapsuką.”

Chicagos lietuviai komu
nistai irgi nemokėjo geres
nio savo kliubui var io pa
sirinkti. Iš Kapsuko jie pa
sidarė “kapsiu1' ’ kliubą.”

Visą šį mėnesį Chicagoje 
yra įenkami pinigai į Com- 
munity and War Fundą. 
Surinkti pinigai eis ŪSO įs
taigų palaikymui ir nuken
tėjusių Europos žmonių, 
kartu ir lietuvių, šelpimui.

Šiame vajuje dalyvauja ir 
lietuviai. Kai kurie mano. 
kad bus galima sukelti į 100 
tūkstančių dolerių. Tai bu
sią nedaug, tik po dolerį 
“nuo gyvos galvos.” nes 
Chicagoj ir jos apylinkėse 
gvvena apie 100,000 lietu
vių.

Sunku pasakyti, kiek iš
tikrujų lietuvių gyvena Chi
cagoje ir jos apylinkėse. 
Gal yra 100.000. o gal tik 
50,000 — nieks ir tikrai ne
žino. Dalykas via toks. kad 
darant gyventojų surašymą, 
nemažai lietuvių Cenzo pa
reigūnams pasisakė esą “A- 
merican” ar “Russian.” Bet 
100.000 dolerių suma “lie
tuviškai” Chicagai butų ne
didelė. Čia gvvena daug ge
rai pasiturinčių lietuvių. Jie 
atliks tikrai gerą darbą, au
kodami Community and 
War fondams.

Teko girdėti, kad fondų 
centrinėje dirba kelios lie
tuvaitės.

Philadelphijos lietuviai 
sudarė komitetą Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus rink- darbių, 
liavai remti. Rinkliavos va
jus prasidės ateinančio ko- . AU/Drwrr. UACC vo mėnesy. layvklnll, mass.

Komiteto pirmininku pa- Įkurtas Bendro Lietuvos Šel
pimo Fondo skyrius. Bus 

prakalbos
skirtas Juozas Kavaliaus-

cu demokratais Laikraščiai -temis dienemis buvo išsiųs- f -^enai čia mne .įetuvis kas- vice-pirm., Kazys Žąsų (lemtKiaiais ^aiKia-tiai p farmerys, Motiejus Lakose- fjP;u., ;r Tnna« Grinų,c • i*taip pat vra pilni to agita- tJ> 1 Ramųjį vandenyną. • ™ — cleika n Jonas Utinius, įz-
Jaunasis Edvardas tamau-

Senas Kriaučius.

me!j< an^^auf- dininku, William Pasehall; Per ilgus metus čia gyva-

Edvardas Stvras vra ga- auiugas kaitis< kun. y. Martusevi- kūrė vienas Bendras
bus jaunuolis. Kaip~stioen- Zebry?/ - - Pg?.ko zm°n3 čius. adv. čeledvnas. Juo- vai šelpti Fondas ir
... .. -•— *. . CI1 V2iL-Qic ir įinm -- .,-in-intoc iie coit/t, i-.n T'" ,, ,uuuz«- 7Sic Kiryipfis Antanai .1 Kolonnnsp kuriasi idijantas, lis savo laiku lan-’ ■■ ^7 zas Biržietis, Antanas J

kė Kauno universitetą. ge- vot:'U a .; apkeliavęs vi- Kannin ir Antanas Dzikas 
rai vartoja lietuvių kalba’ir ?«. Amen?ą. bet 1918 ne
turi žurnalisto gabumu. ' STG’° ’*,<*‘8an \“ls'

• * jtrtoi. kur įsigijo farma. Nuo
“Laisvės” kvislingai nori laiko. jis ir apsigyveno

debatų! i™nas; , . -_ . . kmmkaudamas Lukose-
Brooklyne veikia Lietu- vičius apsitgo gerklės liga. 

vai pagarbos komitetas. Kadangi pinigų neturėjo, 
svarbus klausimai, jų tarpe Jis yra komunistų padaras, faj kreipėsi i valdžia kad

I ioti-.v/u- L-loiveimoo At.šzi ovipytnip “fiiirprin’’ RiroJ-utc r? ___  .1 __ ... ir

Tur ėsi it svečių i? jų 
suvažiavimą

Kada šis “Keleiv io” nu
meris pasieks savo skaity
tojus, Brocklvnas jau bus 
“po seimo.” Matote, spalių 
17 d. New Yorke Įvyksta 
Amerikos Lietuvių Tarvhos 
suvažiavimas, bus aptart'

—X.

MUSKEGON HIGHTS,
MICH. i

kolonijose kuriasi jo sky
riai, tai ir musų Lietuvos 
Šelpimo Fondas nutarė per
siorganizuoti į Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Fondo 
(BALF) skyrių.

Musu vietinis fondas su-

ir Lietuvos klausimas, 
tai pranešiu vėliau

Montgomery Ward kompa
nijos pastogėje

Aną dieną netikėtai pasi
tikau lietuvį, kuris dirba 
Montgomery Ward kompa
nijos “meilingauzėie.” Už
vedžiau kalbą apie darbi
ninkų būklę tos kompanijos 
įstaigose. Jis pasakė:

“Šiandien yra geriau, ne
gu piima. Šiaip ar taijj, tu= 
rime šiokią tokią uniją ir 
boseliai nedrysta perdaug 
mandrauti. Bet ir gero nė
ra. Kompanija turi nema
žai šuneliu, kurie dirba iš
sijuosę. Jie nori sugriauti 
uniją ir jos vietoj pastatyti 
kompanijos uniją. Aišku, 
vieni dirba iš kvailumo, ki
ti už pinigą — gauna dau
giau mokėti. Skundų pas 
mus taip pat daug. Jei dar
bininkas kur n ūsam pa, tuoj 
jieško. Jei neįrodai, kad tu
rėjai rimto pagrindo nušap- 
ti, tuoj gauni ‘velnių.’ Beje. 
musų kemoanija da provo- 
iasi su valdžia. Jau kelias 
bylas pralošė, ir vis negana. 
Dėl tų bylų ir unijai sunku 
susitarti su kompanija. Ne
žinia. kuo viskas baigsis. 
Aišku tiek: kaip pasibaigs 
karas, kompanija bandys 
sudaužyti uniją. Reikės ge
ros vienybės ir sunkaus dar
bo. jei norėsime atsilaikyt.”

Suprantama, to lietuvio 
vardą negaliu skelbti. Jis 
sako, kad ir daugiau lietu
vių ten dirba, jų tarpe esą 
ir “šuneliu.”

Iždekoravo Cicero 
Liuosybės Svetainę.

Nesenai buvo gražiai iš- 
dekoruota Cicero Liuosybės 
Namo svetainė. Dabar ji 
gražiai atiodo.

Liuosybės svetainėje ruo
šiami visokie parengimai. 
Ruošia lietuviai, ruošia ir1 x y* _ • _Knaiauciai. JDenurtrve yra 
atmokėjusi gerą dali savo 
skolų, todėl išrodo, kad ji 
nebeturi pavojų.

Kazimierines jau netrepno*
Sakoma, kad tūlas laikas 

atgal į Chicagos lietuvių 
katalikų kazimierines kapi- 
nesbuvus palaidota viena 
negrė. Tarp lietuvių tas iš
šaukė visokių kalbu ir pa
šaipos. Net patys katalikai 
sakė. kad jų kapinės buvo 
“sutrepnintos.”

Negrės lavonas bt 'TS pa
laidotas “per klaidą.” Da
bar teko girdėti, k«.d neg
rės lavonas išimtas ir palai
dotas kitose kapinės*'. Reiš
kia, kazimierines iau “ne- 
trepnos.”

Mirė Jokūbas Paulius, ilga- ... .
mėtis “Kelsivio” skaitytojas Ridėjo is draugijų atstovų.

----  Spalių 8 d. susirinko visi
Rugsėjo 27 d. čia persi- atstovai ir po ilgų debatų

Rimbrrc ~ ,----------------- r skvrė su šiuom pasauliu Jo- nutarė persiorganizuoti ir
si ką nors rary.ų. Aa.dzios ku5a? Paulius, susilaukęs prisidėti prie BALF. Už pri-

“I aisvė” nranpša kad 1e.somis buvc paimtas į ilgo- metu amžiaus. Velionis sidėjima balsavo 23 delega-
.. . praneša, han ninę, kur ,)adaryta gan sun- naiaįdob^ rūsčio d tai o 3 susilaikė Pirminin-siomis dienomis to komite- k; oneraciia Tpkn idėt paiaiootas rugsėjo jo n. tai, o o susiiaiKe. rirminin
to “čvfai” turėk “svarbu 7.iiTXi,u t”™ Lietuvoje Paulius buvo ku išrinktos K. Vidunas. vi-

Marv Laukaitis, o

Apie griežtoje “fiurerio 
kontrolėje

Ginkų senus lanko uni
versitetą

„ . .-ii i ki operacija. Teko Įdėt me
- . - ^ėjo svarbų talinę gerkle, su ja Lukoše- _ pp mrm

Brooklyno radijošninkas posėdi ir stai ką nutarė: vičiUs iautėši gerai, bet ne- Kauno gubernijos, ce-jnnm na«;,lkrt
ir saldainiu krautuves savi- “Rnvn iškp!tu« nasinlv žinia dėl kokios priežasties ŠveKsnos paiapijo>. Ameri- • •• v * i ♦ aa vvmb.io 1,-d^.i- +„.4 r>u\o įskeltas pasiuly- ‘ kniP ičfn.Vpnn 40 mptn Vi senieji, būtent: sekret. M.ninkas Juozas Cinkus tun «ailkti i debatus Lithu- vėliau toji gerkle vis lysda- KOJe.ls£y\eno 40 1 ~ - -

vo per kakle esančią skvlę P1™.3 bHV0, apsigyvenęs 
ir kai reikėdavo kalbėti, ve- Westville III., kur dirbo an- 
lionis turėio vai op — nega- kas\kiose. ^usitaupęs • .
lėdavo aiškiai “ištarti žo- keliatą skatikų, sumanė pa- Galutinai bus susitvarky-
džio. Tai kliūčiai salint sihuosuoti nuo pavojingo 
T ’bo K3S\K10SC ii 19—1. • , • •»
sralbą -'kalbant nirštu už-'m^5 panų nnk,mo kom,tetas-

KT . . ... kimšdavo metalinės gerklės uk| Fountain apylinkėj, Mi- Vienbalsiai nutarta sn-
;o padary- Na, matai užsimanė skylutę. Kaip visoks moks-, S. £an vaLtijoj. Pagj\enęs renorti prakalbas Lietuvos 
įeracija ir debatų: Ar komunistai jau jas (jaro progresą, taip ir,cia keliatą metų ir sunams geipjmo klausimu. Kalbėto- 
pilnai pa- tun baublių choią. Be jo Lukoševičius. Karta jis su-' paaugus, išmainė tą \ietą į jaj kviečiami iš Bostono, jų 

debatai juk butų visai gaivojo, kad reikia pasida- fdidesnę fauną Norėjo zmo- įr «Keleivio- redakto-
1 rvti kamšti ir juo gerklės įsitaisyti kiek platesni riug g Michelsonas. Pra

gyvenimą. bet nežinojo, kad kalbog • kg H 22 d., 2 
jo laukia nelaime. Jis ap- ttuc,, vn„_

IT13S SHllKtl 2
sūnų Juczą.ktris iki šiol pa- anįan Relief Fondą ir rei-
dėdavo tėvui dirbti krautu- Ralauti, kad jis parodytu, ir kai reikėdavo kalbėti, ve- Westville. III., kur dirbo an-
VG)C ___________ _______ -12____ 2•_______ • linme fnvoiA i’Oiern __ nn<ro_. kokius pabėgėlius jie nori 

Dabar jaunasis Cinkus SUpeiptį ir kur tie pabėgė- 
anko universitetą ir tik ręt- jjai- rancjasi. Pc diskusijų,^nko 
karčiais 
vams.

Beje, Cinkus ilgoką lai 
ką sirgo; jam buv 
ta gan sunki oper;
Juozas da nėra pilnai 
sveikęs.

galės padėti tė- debatų rengimo darbas pa
liktas valdybai.’

Stakionis. fin. sekr. J. Pen- 
kauskas, iždin. Anna Pies-

ta sekančiam susirinkime, 
susirado ra-ldarbo kasyklose ' ir 1921 Tuomet buš išrinktas ir dra-

P-<v lietuviai Griau
čiai nenatenkinti

prasti.
Juokinga, kad “Laisvės” 

kvislingai nori žinoti, ko-
Pas lietuvius kriaučius kius pabėgėlius šelps Bend- 

reiškiama nenasitenkinimo. rasis Amerikos Lietuvių šal-

skylutę užkimšti. “Išradi
mas’’ neveikė, nes kalbant 
tas kamštis dažnai iššokda
vo. Tuomet Lukoševičius

Tai vis dėl tų algų. nes iau P°? Fondasir non žinoti, nutarė gerint savo “išradi . _ .
geroka valanda kain unijos kur tie pabėgėliai randasi. ma ” pasidarė mažesnį I ^ęstą. kur dirba du su-
vadai daug žada, bet ma- Atsiduoda tiknausia snipi- kamštį. Bet šis buvo perma- nV®..ir notens; čia ir mirė.
žai ištęsi. Kriaučių algos v- lada; Nejaugj Stalinas jau jr įkrito gerklėm Iš kar-1 Liko nubudusi moteris li
ra nedidelės; laikas butų pnstigo čekistų. įo Lukoševičius lvg ir nieko,du sūnus, kurių vienas tar-

nejautęs, bet vėliau jį pra- nauJa armijoj, velionis bu- 
Mirė žymus vyrai dėio dusinti. Nesumanvda-1 v<> ilgametis “Keleivio”

jo laukia nelaime. J ih ap- valandą popiet, Ukėsų Kliu- 
smgo sjrdies liga ir nebe- bo svetainėje. Visi lietuviai 
galėjo du i < ai no. Issnges kviečiami dalyvauti, nes iš- 
apie metus laiko, nersikele - - - - - -girsite daug įdomių dalykų.

M. Stakionis, sekr.

jas padidinti, bet...

ANGLAI KALTINA 
ŽYDUS

Pereito mėnesio pabaigo-

unijos viršininkas, kriaučiai dell Willkie. 
gana skaitlingai susirinko.

Tas unijos viršininkas kai Smith kadaise buvo de
mokratų partijos kandida- 

i „s tas prezidento vietai, oL”het apFc tak ka«U “ ,bu™ . ^blikonų 
bus padidintos kriaučių al- Part,l08
gos. iis nei neprisiminė. Smith buvo atžagareivis, 

Adatos industriia Brook- toks ir mirė. Wendell Will- 
lvno ir New Yorke neturi kie tačiau buvo pažangesnis 
irikiamos tvarkos, čia vra ir io mirtis buvo netikėta, 
daug kentraktoriu. kuriuos Beje, Willkiui mirtis ir r>a- 
išnaudoia vėrauzės. Tai at- tys atžagareiviškiausi repu- 
siliepia į kriaučius; gauda- plikonai jau sako. kad jis 
mas nedidelį atlyginimą, buvęs labai geras žmogus, 
kontraktorius ir savo darbi- tik laikinai turėjęs nesusi-

bėio anie rinkimus, ragino

T .« v. , Palestinoj kelia suirutę
kartu su tuo kamščiu. Pra- bYna jam an?^inas at_ ir trukdo anglų karo pas-
džioje ir be jos neblogai pabaigus sunkią gyve- tangas §itok| žydų apkaiti- 
jautęsisr bet taip buvo ne- ™mo kelionę. nimą prisiuntė Palestinos

J. Švelni., administratorius J. V. Shawilgam. Pradėjo rimtai sirg
ti ir šį karta jau nepadėjo 
ir daktaras. Taip jis ir mi-' CHICAGO, ILL. ir Vidurinių Rytų armijos 

vadas gen. Sir Bernard Pa-
rė rugsėjo 23 d. ir buvo pa- Darbų turim, bet ar ilgam? get. Raportas stačiai sako, 
laidotas rugsėjo 27 d., sa- Su darbais Chicagoje bė- kad žydai Palestinoj pade- 
vivaldybės (kauntės) lėšo- dos nėra. Visi dirba ir ne- da Anglijos priešams.
mis. , blogai uždirba, išskiriant1 ------------------

Velionio farma paliko sa-! iuodarankius darbininkus. Jungtinėse Valstijose yra 
vivaldybei, nes jo žmona ir . kurie jokio amato nemoka.
vaikai tur but nežino, kur Jų algos nedidelės.
gyveno ir kaip mirė Motie
jus Lukoševičius.

Peter Spurvis.

10 miestelių Romos vardu: 
Indianoj, Georgijoj. IHi- 

Bet ir Chicagoje jau pra- nois, Iowa, Mississippi, Mis- 
dedama jausti darbų suma- gouri. Nevv York, Ohio, 
žėjimas. I augelyje dirbtu- Pennsylvania ir Wisconsin.

Turim jau ir lietuvių 
“kapšiukų” kliubą

Chicagoj yra nemažai 
“parapijalnų” kliubų — ža- 
gariečių, joniškiečių, kupiš
kėnų ir kitų. Bet dabar man 
teko išgirsti dar anie vieną 
kliubą. Matote, aš priklau
sau prie “darbininkiško su
sivienijimo” 53-čios kuopos. 
Anądien buvo tos kuopos 
susirinkimas; iam užsibai
gus, prie manęs ateina Gar
field Parko dženitorius ir 
sako:

“Klausyk, prieteli. tu ga
lėtum istot i musu kliubą.”

“Koki kliubą?”
“Nugi Kapšiukų Kliubą.”
“Visokiu kliubų esu gir

dėjęs,” sakau aš jam, “bet 
tokio d a nebuvo — kapšiu
kų kliubas!”

“Nevermai, juk aš taip 
nesakiau” — prieštarauja 
dženitorius. “Kapšiukų Kliu 
bas!”

A, tai reiškia, kapšiukai.

“Ką darysime su ta kava?

Chicagoje andai pasklido 
gandų, kad Amerika pri
stigs kavos, šeimininkės 
viena už kitos skubinosi 
bėgti į krautuves. Prisipir
ko tos kavos kiek tik galė
jo gauti. Mat, kava dabar 
parduodama be štampų. Ži
nau vieną lietuvių šeimą, 
kuri prisipirko net 50 sva
rų kavos. Jos užtektų ko
kiems metams. Tačiau bė
da, kad ilgai stovėdama 
kava “išgaluoja” ir pasida
ro netinkama.

Tokių “leidžiukių,” ku
rios daug kavos pirk</i, v- 
ra nemažai. Jos dabar kal
basi ir viena antros klau
sia: “Dūšele, ką darysime 
su ta kava?”

Vienintelis dalukas ką 
jos galės daryti, tai nešt at
gal i krautuves.

K. L. Lietuvis.

1,000.000 RUSU KAREI
VIŲ PABALTY

Berlyno apskaičiavimu, 
rusai turi sutraukė i Pabal
čio kraštus 1,000.000 karei
vių armiją ir daugiau kaip 
1,000 tankų. Vokiečiai ma
no, kad tes spėkos yra su
trauktos didžia iam rusų 
šturmui prieš Vokietiją.

f
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kristupas Kolumbus
Spalių 12 d. turėjom Kris- baltiniai Amerikos negrai 

tupo Kolumbo dieną. Ji mi- yra niekas daugiau, lik A- 
nėta 37 valstijose, o trys merikon atvežtų vergų ai- 
valstijos turėjo da ir kitas niai.
šventes prie jos. Pavyz- Vergų pirklyba vėliau už 
džiui, Alabamos valstijoj 
Kolumbus diena buvo žino-

pirk
sieme ir kitos šalys.

Kolumbo atradimas ta
čiau išėjo paties atradėjo 
nenaudai. Jis buvo Įskųstas 
karalienei, apkaltintas ir 
retežiuose grąžintas Ispani
jon. Jis mirė varge.

ma kaip Fraternal Day,
North Dakotoj — Discove- 
rv Dav. o Wiseonsine—Lan- 
ding Day.

Kristupas Kolumbus yra 
skaitomas Amerikos atradė
ju. Istorija sako, kad Ame-, , .
rika Kolumbus pasiekė i nykščiams, g\ ventojams
1492 metų spalių 12. Kai/le"ams užtraukė didžiausią 
kurie anejo-saksų istorikai i nelaimę. Tui .ų godus isi’a- 
betgi vis labiau užmiršta'!13! elf?3sl tiesiog nezmonis^ 
Kolumbą: jie mini tik John į31 Pavyąlziui. suradęs 
Cabota. kuris šiaurės Ame-i^1?!.^ Ameriką, Kolumbus 
riki, pasiekė 1497 metais.! P?llk° tfnąi dali savo zmo- 
Frie tokiu reikia priskaity-! nuL k'aJ3!LS £TZO nei rie
ti ir kai kuriuos amerikie- saviškio jau nerauo.
čius. Pavyzdžiui. profeso- Prašioj gan draugingi in- 
riai Nevins ir Commager denąi. dabar buvo taip jtu- 
savo knygoj ‘-America, The kad, ”eJ»akgdami.
Story of Free People,” vi- tu«. veln.>« P.le?_k3',m0 e’ 
sai nemini Kolumbo vardo, i m® juos ir nužudė.
Ta pati daro gan pažangus šiandien indėnų kaip n 
istorikas Charles A Beards. a«r3t š.1.3Uref Amerikoj liko 
Savo knygoje -Basic His- tik jų rezervacijos : pietų 
tory” iis kone visus kredi- • !* centraline i Amei ikoj ,nj 
tus'atiduoda Cabotui. ! buvo klek d3»pau, bet n

Amerikos atradimas CiO-
in-

AREŠTUOJA CIVILIUS PRIEŠUS VOKIETIJOJE

Ubacho miestely vokiečiai gyventojai pasirodė tiek priešingai nusistatę prieš 
amerikiečius, kad juos reikėjo areštu.*’. Čia matosi būrys suimtųjų civilių ne
prietelių.

Da Vienas Planas Vokietiją Sutvarkyt
bent

—Tegul bus pagarbintas, nuvežė i ošpitalę. Ale ir te- 
Maike!... nai tokie pat daktarai. Vie-

—Bet kodėl tėvas šian- toj duot liekarstvų, jie iš- 
dien taip susikūprinęs? įtraukė man liežuvi, pačiu-

—Ogi tie grybai vis atsi- ■ pinėjo ranką, pabadė Į pa
ruosta. Maike. : šones. ant galo uždėjo ant

—Tai blogas ženklas, tė- feiso toki gopturą ir toliau 
ve. kad taip ilgai nepa- jau nebežinau ką jie man 
sveiksti. Reikia nueit pas darė. Vėliau kai pabudau, 
gydytoją. (tai muterkos jau gulėjo ša-

— Jau

1 ad pokarinėj Vokietijoj 
bus palikta hitlerinių bar- 

du barų vyriausybė? Jei taip— 
pats Johnson ten nenorės 
vykti ir laisvių reikalauti!

Californijos senatorius okupuojama, jei
ten ^iie^baigia “skėsti ątėiu- Iohnson savo laiku buvo la’ sąjungininkai to nori. 

nohan ™ ' bai atkaklus izoli&cininkas. Tokie vra senatoriaus T . . .neban nų ispanų masese Kartu gu Ritaig republiko_ Johnsono -punktai.” Ne- Johnsonui taip pat ne-
1 . najg jjg gtojo tai, kad A- sunku matyti, kad juose pil- svarbu, kur n kaip įsktaus-

merika prie jokių aplinky- na tokių skylių, per kurias L)11 pusti ecio miliono 
bių nesikištų Į Europos ki- galėtų landžioti ne tik sli- Prūsijos gyventojų,
virčus. Johnson ir kiti pada- dusis nacis, bet ir republi- Jei n. užtektų amerikoniškų 

tai. kad po pereitojo ka- koniskas dramblys. Visu . tiems žmonėms
kodėl bausti 50.001)'. kraustyti to bus negana.

Jiems reikės maisto ir ze- 
iš kurios galėtų misti.

Bet nei vienas ju
do užginčyti tą faktą, kad Mums, Šiaurės 
Amerikos kontinento kran- gyventojams, indėnų nelai- 
tus pirmasis pasiekė Ko- mę gyvai primena negrai, 
lumbus. Vieni tų istorikų TaiD vadinamuose šautuose 
sako, kad senasis istorijos ir šiandien jie mažai lais-
aiškinimo metodas jiems 
nėra svarbus. Esą, ten pil
na sausu datų ir gausybė 
vardų. Daug svarbiau aiš
kinti ekonomines, geografi
nes ir socialines sąlygas. 
Tai yra tiesa. Musų istori
ja turi daug sausu datų ir

vės turi. Net ir šiaurėje daž
nai įvyksta krūvines riau
šės, kurias iššaukia rasinės 
neapykantos skelbėjai ir 
bendrasis žmonių nekultū
ringumas.

Beie. Kolumbus buvo i- 
talu kilmės žmogus: italam 
ir šiandien jis yra žinomas, 
kain Colombo. Ispanams, 
kuiie jį pasisavino. Kolum
bus vra žinomas kaip Cris- 
tobal Colon.

Tik viena Pietų Amerikos Ka'da 
ivorfinu KViliino

re
ro Amerika izoliavosi. Jo pirma 
kurstomi senatoriai atsisakė o ne 5 ar 500.000 nacių 
užgirti VVilsono pasiūlymą 'i tai nėra na mėgdžiojimas mes 
prisidėti prie Tautų Sąjun- naciškos Įkaitų sistemos? Johnsono “punktai” yra
gos ir Amerika liko nuoša- Pasakei, kiek galvų tau rei- taip pat netikę, išskiriant
liai. kia ir baigta! Įrodymai ne- vieną-kitą, kaip ir jo buvus

Visi žinome, prie ko tai reikalingi, užtenka skaičių, izoliacija. Amerika už juos 
privedė. Tautų Sąjunga pa- Toliau, ka reiškia tas io- nestos, jie darytų gėdą vi-
sidarė bejėgė ir, galų gale. valas “vyriausybė, kokia siems civilizuoto pasaulio

patinka?” Ar tai reiškia žmonėms. G. D.

I lia manęs ant stalo, 
i to. Maike, aš ir einu dabar 
taip susikūprinęs.

—Išrodo, tėve, kad aš 
niekad tavęs neišmokinsiu. 
Tu vis didesniu kvaiivsėiu

ouvsc.
,ą jis pasakė?

—žinai. Amerikos dakta
rai daug nekalba. Liepia 
parodyt liežuvį, pabado Į 
pašonę, pačiupinėja už ran
kos. narašo receDta ir liepia 
nunešt į riruestorį. Tu uz-j __Nesibark. 
mokėk jam du doleriu, o 
liekarstvę eik kitur pirkti.
Regli monki biznis. Taip ir 
šitas padarė. Išbadė, iška- 
nivolijo, ir sako. kad mano 
kraujui reikia daugiau ge
ležies. Padavė receptą ir 
1
lasų nusip
i drukštorį žiuriu, kad pne 
saidvoko stovi naujas ar
ine biiis ir jo muterkos bliz
ga. kaip katės akys. Man 
tuoj dinkt Į galvą mislis: 
kam čia eit Į drukštorį ir 
spendyt pinigus, kad ir ši- ų,» 
tos muterkos padarytos

O*
\aluk vardu. Bet jei nereikalingos

Maike. Ver
čiau užfundyk man koki 
snapsą, tai gal bus geriau 
ant dūšios.

—Gėrimas vra kitas bio- Indias.’

tos datos ir vardai, tai kam 
tuomet reikalingas Caboto 
vardas?

Columbus buvo vienas tu 
drąsių vyrų. kurie ryžosi
Ipicfic i tnlimu ii- no’žinnm'iJVH-VIU i VA/IXIIIC^ XX i ivuiiivfiiiu

kelione. Kiti istorikai mums 
sako. kad šios kelionės tiks
las buvo rasti trumpesnį ju
ros kelią i pasakiškas '“las

kilo naujas pasaulio karas.

gas paprotys, kurio tėvas buvo jurų karaliene, kaip 
turėtum vengti. vėlesniais laikais buvo An-

. . .A. . . . . .. . . —Išsigert. Maike, nieko erlija, gi po šio karo gal bus
iepe eiti į aptieką geležinių neįškadija. tik reikia su ra- Jungtinės Valstijos (jei jos 
asų nusipirkti. As eidamas 7nrni.

Republikonai stojo už 
izoliaciją dar visai nesenai. 

Rooseveltas pasakė.
•c ertu Klika» ’cra**-*

bą ir io vardu pasivadino, mokratinis pasaulis turės 
Tai Colombia. kvarantinuoti agresorius.

—K. V. republikonai atkirto, kad
. . . ---------- ------ Rooseveltas vedąs bereika-
Ispanija tais laikais AR ŽINOTE. KAD- ^go gąsdinimo kampani-

DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
Bakterija-vilkas

Vienas Pennsylvanijos u- 
niversiteto profesorius darė 

vmus su visokiom bak
terijomis. Jis surado tokios

zumu geit.
—Šita pasaka jau per

daug pasenus, tėve. Dabar 
yra geresnė.

—O kokia?
—Dabar yra sakoma: 

“Negerk, nes protą prager-

Viename svare 
yra dešimt kaitų 
energijos, negu svare 
ko.

ją. Musų šaliai negręsią jo- 
gr žolino k’e pavojai. Nuo Europos ir 
daugiau

,‘ara-

... • . - . , , 1S‘ —O aš pasakysiu, Maike,zclezies. Taigi ąteukau kur , d tav® lka no , 
cystesnes ir susidėjęs j ki- _ Kodėl0
šėniu parsinešiau namo, o todėl kad protą

pragerti žmogus negali. Kas 
Įjrra nuo nono Dievo žmo
gui duota, tai to nepragersi. ni — vergų gaudymo ir jų 

į —Gal visai ji pragerti ir pardavinėjimo bizni. Da-
negalima. tėve, bet nuo gė
rimo jis gali taip apsvaigti, 
kati sustos veikęs.

-Ne aš čia kaltas, Mai-' . ~° su manim yra kaip 
ke. Tas durnas daktaras pa- b.k atbulai. .Maike. Kai as 
sakė, kad man reikia gele- porciją išgeriu, tai tuojaus 
Žies. i daugiau žinau. Taip yra ir

re gerdamas arbatą 
mimu penkias, katros 
;m nušlipavotos.
—M uterkas prarijai ?

Šiur, kad prarijau, 
tėvui galvoj-Al bu vo

negerai?

nesakė tau mu- $u kitais, Maike. Ot, ateik 
su-

—Bet Įis _____ ___ ___
terkas lyti. Ian^ niusų blaivininkų

- 6 koks čia dyfrensas? ^idės mitingo, tai pamaty
si k geležis visa vienoda. nemeluoju. Kada
Aš kitąsyk buvau kalvis, tai ččrmonas negėręs, tai
žinau. į jis tyli, o kiti kalba; o kai

—Oi, tėve, nežinai. Ta 1 rna išsigėręs, .tai 
geležis, kuri reikalinga halso
žmogaus kraujui, yra paga- i kalba 
minta visai kitokiam pavi-į^u rokuoji. Maike, ar tas 
dale, ir jos reikia labai ma- į neparodo, kad snapsas pri
zai. duoda žmogui daugiau ra-

—Ar sakai, kad penkių zurm];.
muterkų perdaug?

išsigėręs, tai niekas 
negauna, jis vienas 

už visus. Na, tai kaip

vėl nesunaikins dali savo
laivyno, kaip padarė po _____
pereitojo karo). Giliausia kasykla Jungti-

Ispanijai tuo budu galėjo nėse Valstijose yra Quincv 
būt labai svarbu rast nau- Mining ('o. kasykla N. 6, 
ius juros vieškelius. Kara- virš 6.(W)0 pėdų po žeme.
lienė Izabelė juk ne berei- --------
kalo Kolumbą aprūpino pi- Iš Panamos kanalo zonos 
nigais. už kuriuos jis isigi- i Ne\v Orleans miestą lėk- p^keĮb^

t,ivn rroKrriM o tcLr uiet iii 4

nuo Azijos Ameriką skiria 
platus vandenynai — nei 
vokiečiai, nei japonai nega
lės mus užpulti.

Bet japonų užpuolimas
ant Perlų Uosto šitą repub- 
likonu argumenta sudaužė.

įrjo reikiamų laivų 
niu.

Kolumbus atrado Ameri
ką. ir jo rastu vieškeliu vė
liau ispanai vedė platų biz

žmo- tuvu galima atskrist į 11 va
landų.

Anglijos parlamento na
rys gauna metinės algos 
600 svarų sterlingų, arba 
2.400 doleriu.

—Žinoma.
—Maike, čia vistiek dak

taro kaltė, kad neišvirozijo, 
kaip reikia.

—Ne, tėve, čia tavo pa
ties kaltė, kad neklausei jo 
patarimo. Vietoj nusipirkti 
vaistu, tu prarijai muterk t! 
Aš tik stebiuos, kaip ‘ė**as 
išlikai gyvas, tiek geležies 
prarijęs.

—Jes. vaike, aš jau mis- 
linru, kad su tavim daugia 1 
r.cpasimatysiu. Išėjau ant 
srvto'ir susmulmu Pnliers

—Pirma tėvas sakei, kad 
protą žmogui duoda Dievas, 
c daba’- išeina, kad jis atsi
randa iš degtinės. Taigi iš
rodo, kad ir apie protą tė
vas nedaug žinai.

—Tai kas man dabar da
ryt. Maike?

—Eik namo, tėve, ir ge
rai išsimiegok.

Savoju dinastija (Italijo
je) atsirado vienuoliktame 
amžiuje. Jos įsteigėjas bu
vo Humberto Blancemano

Vmbertas Baltagalvi'?

ALIJANTAI IMA BALKANUS
r

Šis žemėlapis parodo Balkanų valstybes. Pradė
jus rusams tenai veržtis iš Rumunijos, amerikiečiai 
ir anglai išlipo Graikijoj, Albanijoj ir Jugn?' ..ijvj. 
Alijantų kryptį parodo pilkos rodyklės is apačios Į 
viršų, o rusu—juodos vilksnos iš dešinės i kaire

Republikonu argumentas 
neišlaikė ir kito kvotimo. 
Tuoj no to. kai Vokietija 

Amerikai kara, 
musų pakraščiuose pasirodė 
vokiečių submarir.ai. -Iie nu
skandino šimtus laivu. Rei
kėjo ilgai ir sunkiai kovoti, 
kol Amerika tuos juros ryk
lius nugalėjo.

Dabar republikonai jau 
nekalba apie izoliaciją, o 
senatorius Johnson yra net 
paruošęs specialų planą Vo
kietijai suvaldyt. Johnson 
siūlo “septynis punktus,” 
kuriuos tūli juokdariai va
dina “puse keturiolikos 
nunktų.” • Tuo norima pa
šiepti buvusi izoliacininką. 
Bet kągi jis siūlo?

Johnson siūlo: (1) palik
ai tas pat Vokietijos sienas, 
kokios buvo nustatytos po 
pereitojo karo, išskiriant 
Rytu Prūsija, kurią reikia 
likviduoti, iškraustant jos 
-rvventojus: (2) nubausti 
“bent” 50,000 nacių, ati
duodant juos į teismo ran
kas: (3) visiškai nuginkluo
ti Vokietiią, leidžiant jai 
turėti vien policinės apsau
gos ginklus, kartu visiems 
laikams uždraudžiant ka
riuomenės tarnybą; (4) 
grąžinti teisėtiems savinin
kams tas savastis, kurias 
naciai konfiskavo ar suk 
tais keliais nusipirko; įbp 
Vokietija gali turėt tokią 
vy. jausybę. kokia jai patin
ka. bet ji negi.!, siaurinti ar 
panaikinti t-paudos, žodžio

i ir religijom laisvę; (6) Vo- 
kieti'ei nusikaltu'', ji

Kurie negalite užmigti
Ellis Islande, prie pat 

Ne\v Yni ko, randasi juri- 
uinku ligoninė. 'Vienas tos 
ligoninės gydytojas šiomis
dienomis paskelbė toki da- rūšies bakterijas, kurias ga- 
lvka: Įima vadinti vilkais. Paleis-
‘ Ligoninėj buvo dauS to-

ligoniu, kuriuos labai ^kte’ijos-vlikai jas puola
kankino nėmisa. Vieni m ‘r 'Fja./-™5 ypač patinka 

tos bakterijos, kurios žmo
gaus sveikatai yra pavojin
gos. apkreeia jį ligomis.

Profesorius darė ir kito
kį bandymą. Jis davė pelei 
tam tikra dožą labai nuo
dingų bakterijų, nuo kurių 
ji butų‘nugaišusi. Bet tuo 
nat kartu iis davė jai ir 
bakteriju-viikų. Peliukė iš
liko gyva.

Tai parodo, kad bakteri- 
jos-vilkai. patekę organiz
mam naikina jam pavojin
gas bakterijas.

kiu

ligonių buvo labai išvargę 
jurininkai, su pakrikusiais 
nervais: kiti buvo morfinos 
vartotojai. Jais susidomėjo 
Dr. Michael Milleris. Jis 
darė šį ir ta, bet ligoniai 
negalėjo užmigti, ir gana. 
Tuomet Dr. Miiler kreipėsi 
i ligoninės virtuvę ir papra
šė savo ligoniams valgius 
gaminti su mažesniu kiekiu 
druskos.

Po kurio laiko kone visi 
ligoniai galėjo užmigti. Dr.
?4i!ler da tęsia savo tyrinė
jimus. bet jau užtenka ir Radijas šiandien yra rim
to, kad jis surado; nemigos čiausias konkurentas spau- 
kankinami žmonės geriau dai. 1943 metais radijo 
padarys mažiau druskos skelbimams išleista apie 
vartodami. prsę to, ką išleido spauda.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo ’P'lS metu 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kova su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunijrai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui remlju- 
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos palioo- 
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 sutarti? «u bol. 
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visu 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie 
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kain* ....................................................$1.00

KELEIVIS
G36 Broadway, **0 ’loMpin. *!

V



No._42, Spalių _l8_d., 1944 KELEIVIS. 50. BOSTON. Penktas Puslapis

Anglu Liūtas Sveč tavos 
Pas Bolševiku Meška

Bet Maskvoje jo “muzika” 
neturės pasisekimo. Krem
liaus valdonu nesužavi tru-

Londonas nori “numaldy- Brooklyno; P. A. Geniotis iš 
ti” Maskvą. Tai sena Cham- Round Lake Beach, III. J. Ste- 
berlaino teori ja,kuri pražu- ponaitis iš Detroito; Simon

mon Naujalis iš Hoosick Falis, N. Y.; Ant. Stošius iš Glenol- den, Pa.; Simonas Klisevičius >'š
koliunas čš Worcesterio; p. T. Lasienė, iš Michigan City, Ind.; p. Eva Zakaitis iš Sunderland,

badui ! serenados; jiems dė Čekoslovakiją ir vėliau Mockus iš Akrono; J. C. Sha-iMontrealo; Louis Kapochus iš Mass.; John Kalvaitis iš Beth-
imnonuo u. jėgos rearsas. Lenkiją. Hitleris lengva šir- parneš čš Binghamtono; Joseph 
Tatai i u.sakė pats rusų dik- dimi davė “iškilmingus pa- VValent iš Stoughton, Mass.; 
tatoiius Stalinas. Churchil- sižadėjimus” daugiau nerei- Peter Shukis iš Detroito; Ši
lui ir Edenui rusai sumušė kalauti, bet vėliau užkure į______________________
ban’-ctų, i kurį teikėsi atei- pasaulinio karo gaisrą. Kas

Į Maskvą buvo nuskridę aš linkęs manyti, kad šis ti ir pa; s diktatūros “sau- dabar drvstų tikrinti, kad 
Anglijos premjeras Chur- Londono manevras lietu- lė.” >r jis pasakė; “Be A- Stalinas išlaikys duotą žo- 
chiil ir užsienių ministras vių tautai nelemia nieko ge- meril os pag- lbos šio kare di?
Edt n. Ryšium su tuo sklin- ro. Lietuvos atžvilgiu I.on- citra turėtų kitą krypti; An- stumint:
da ivairns gandai: vieni dono auksaburniu lupos ne glija ir Rusija šiam? kon- ni-*i:uo,^j..'\u-ėtini

linkę manyt, kad C.uchil- tik užpečėt/tos, bet ir sep- (likt- atliko svarbią rolę, ’
las nuvyko “suvaldyt” Sta- tvniemis spynomis užrakti- vis <!ii to. Amerikos milži- ! t
liną; antri su. ko,kad Mask- tos. Nei žodelio terorizuo- r.iška produkcija ir jos or-
voje yra sprendžiamos /amu Pabalėio žmonių nau- ganizaeiniai sugabumai nu- Anglų liūto viešnagė pas
“svarbios” pokarinio pašau- dai! * svėiė šio karo eigą.” bolševizmo mešką galės liū
lio problemos, vpač lenkų Ką Downing gatvės din- Štai. kas imponuoja Mas- ti tik laikinas penas anglų 
klausimas. .Mat. lenkų tiem- lomatai mano apie Pabalti kvai — jėga! Viskas rodo, vidaus frontui. Bet kada 

maršo” ir viešnagės dalyviai ims at
bus siiugti. bus negerovė ir vi

daus fronte. Liūdna, kad
patriotais” — tuo Mask- gali manyt ir blogiausia — Ak, tiesa. Maskva neatsi- demokratijų vadai šito ne-

Už Kieno Skūrą Derėjosi Churchillas ir Edenas?

v; s padaru, kuris červon- lietuviui dėl to nebus leng- sakys ii 

cais šeriamas ir bolsevikiš- viau. Lietuviui svarbu ne Šiandien 
kai šokinamas. žodžiai, bet darbai: jis no- mingus

Trečioji pažiūra yra to- retų žinoti, koks bus jo ry- rytoj ta

nori suprasti, ar suprasda
mi vis tik lošia diplomati
jos ripkų “gėmi.’’ Jie susi-

sutartis daryti! 
ji gali duot iškil- 
pasižadėjimus, o 
pačią sutartį nu- pras tik tada. kai gaus gu-

liūtas nuvyko tojus. Trumpai kalbant, lie- mesti i gurbą. Taip iuk bu- zą.bet ar tada nebus per- 
svečiuotis pas bolševikų tuviui yra svarbu, ar jam vo su Lietuva, taip buvo ir vėlu? Pražudyti Lietuvą 
meška ir su ja padaryt nau- bus pritaikytas- taipgi iš- su Lenki ia. Lietuvos atžvil- Londono pirkliams gal ir 
ja sutartį. ' ' virkščias indiško modelio giu Maskva “visiems lai- nedaug reiškia, bet ką jie

Ši pažiūra turi pagrindo. Atlanto Čarteris, tik rusiš- kams” atsižadėjo bet kokių darys pražudę pasaulio tai- 
bolševizmo žaisliukais teisiu i Lietuvos teritoriją, ką*

ki: anglų

Da pirm vykstant i Maskvą, ko 
Churchill kalbėjo parlamen pagražintas?
te. Jis pasakė, kad “Angli- Londonas to nepasako, 
ja rems Rusijos reikalavi- pet tuo pat kartn jįs paro- 

jos vakarinės sienos iap>aį (jauSr. Demokrati
ja da nėra laisva nuo užku- 

nes lisinės diplomatijos intrigų.

bet ką ji padarė? St. Strazdas.

Chicagos; Jos. Gelgud iš Wa- leham, Conn., ir K. Staupas iš

terburio; Joe Raymond iš Ta- E. Clevelando.

coma, Wash-; p. Kazimiera Mi- V:si?ms nuoširdus ačiū!

vakarinės sienos 
saugumui užtikrinti.”

Tai charakteringa, 
Maskvos reikalavimai

mus

yra Viešai kalbama už “ketu- 
tokie: Rusijon inkorporuoti rias laisves.” bet kas daro- 
Pabalčio valstybes, dalį ma užkulisiuose—kitas klau 
Lenkijos. Besarabiją ir Bu- simas.
koviną. O priedais duoti jai Visi “laiko ženklai” ro- 
įtakos sferas Balkanuose, dyte rodo. kad demokrati- 
gal būt dalį Kinijos ir ilga- jų vadai ir nevieningi ir 
mečių kreditų. neužtenkamai griežti. Šitą

Netenka ir aiškinti, kad irodė Dumbarton Oaks kon- 
sumušus nacių Vokietiją ferencija. Joje daug kalbė- 
Rusijcs vakarams negręs ta apie pokarinį pasaulį, iš- 
joks pavojus. Maskvos pie- laikvma taikos ir — taip 
palas apie jes “sienų saugu- maža joje nutarta! Rusai 
ma” neišlaiko vandens. Tai užsikirto, kad busimasis ag- 
humbugąs, kuriuo norima resorius galėtų vetuoti sa- 
raslėpti bolševikų imperia- vo kaltintojus, ir jie laimė-
IJCU i u ' civ ivuimc. Tnn LluncimnX’ ■ X » X Lnvr

SjK/U7T7W# P ARE1SK1MA l.
Visiems pataria skaityti “Keleivį”
Siunčiam $3.00, ka i “Kelei

vis” ir toliau pas mus keliau- 

'tų, nes nenorim su juo skirtis. 

Nors mes nesenai pradėjom jį 

skaityt, bet kai palyginau su 

kitais laikraščiais, tai visgi ge

resnio už “Keleivi“ nėra. Tai

gi, gerbiamieji draugai, visi 

skaitykite “Keleivį.”

Tony Morris.
Rockford, III.

irgi mėgsta; jie net ir lietuvįš- 

kai pramoko Maikį su Tėvu be- 

- kaitydami. Man pačiam •‘Ke

leivis” (irgi labai patinka. A« 

turiu užsirašęs keliatą laikraš 

čių. bet nei vienas nėra toks 

smagus skaityt, kaip “Kelei

vis.” Ypač man patinka Mote

rų Skyrius.

Lai gyvuoja “Keleivis.” kr 

gyvuoja Moterų Skyrius, jo 

vedėja ir korespondentės.

F. Lešonis.
Woodhouse, Altą, Canada

Nesu laukdamas nuo vyčių 

generolo pavieskos, aš siunčiu 

jo aukštai asabai trirublę be 

paraginimo, nes žinau, kad se

niui reikia lašų. kuriuos dakt ;- 

ras jam išmetė per langą. AŠ 

myku senio pasakas ir noriu, 

kad jis visuomet mane lankytų.

Frank Tamošaitis. 

Shenandoah, I’a.

Siunčiu $3.00 vajaunam ge

nerolui ant naujos šoblės. nes 

dabartinė jau perdaug aptrešus. 

Gražiau išrūdys, kai senis par

važiuos į laisvą Lietuvą su nau 

j u zbrojum.

F. Sabaliauskas.
Chicago. III.

Mano kaimynui ant kitos gatvės

telefonas jau įvestas ©5jisai ga

vo telefono įvedimą pirma regu aš?

T
OKS klausimas dažnai yra 

statomas telefono žmonėms.

Pagrindas, kuriuo nauji telefo

nai šiandien įvedami, yra tas. kad 

jie būtinai reikalingi vartotojų pa

reigoms eiti prie ginkluotų pajė

gų. karo darbų arba viešojo labo 

ir saugumo. Vienas tų pareigų gal 

eina ir jūsų kaimynas.

NEW ENGIAND THEFHONE AND TELEGRA *H COMPANY

Sintetinės gumos gamy
ba pernai suvartojo 2.656,- 
93 tenus druskos.

APSIVEDIMAI.
- I

n

Arba jis g: Įėjo turėti telefoną 

pjrma, ir toj >ačioj apylinkėj per

sikraustė: to! iam atsitikime jis 

turėjo teisę i- telefoną perkelti.

Niekas i' aukiančiųjų sąrašo 

nebus pastaty .as pirma jūs. išsky

rus tik tokiu; atsitikimus kaip 

viršuje nurod. ti.

Anglai tą žino, ir jeigu daug kalbu, bet nei už cen- 
jie kali a anie savo paramą tą darbo. Viskas, ką iau 
Maskvai, jie kalba ne už nome. tai paruoštas “septv- 
dyką. Churchill yra atstovas nių aparatų” planas: 1) 
tu "Anglijos visuomenės Saugumo Tarvba. 2) Jun^- 
sluoksnių, kuriems svarbu tinių Tautų Seimas. 3) E- 
palaikyti imperija, kurioje konominė - Socialinė Tary- 
saulė niekad nesileistų. Ši- ba. 4) Tarptautinis Teis
to siekdami jie naudoja Į- mas. 5) Centro Sekretoria- sau 
vairias premones. Sakysim, tas. 6) Militaris Štabas ir Aš 
Indijoje jie šeria visko tu- 7) Oro Jėgos agresorių gu
linčius kunigaikščius, bet valdymui.
labai skupųs milionams “ne Tain, bus aparatas, bet... 
liečiamųjų” (varguomenei! nesusitarta, kaip jisai turės 
ir jokiu.budu nenori atšauk-1 veikti! Jeigu tame aparate 
ti į Londoną savo vice-kara- agresorius neturės ribų — 
lių. nežiūrint kad Churchill kam toks aparatas bus nau- 
yra vienas autorių garsaus dingas?
Atlanto Čarterio! Pataikavimas Maskvai ei-

Maskva geriausia įverti- na iš ribų. Kažkaip jis m i
na tas Londono pirkliu nuo- mena Muencheno tragiko-

Siunčiu prenumeratą ir pra- 

man “Keleivį” atnaujinti- 

nenoriu būt be Maikio ir 

Tėvo. ir negaVu ju sulaukti, kai

jie ateina tik sykį Į savaitę.

Kaz. Trainelis, 

Cliffside, N. J.

Ačiū už pranešimą, kad pre

numerata pasibaigė. Prisiunčia 

vėl porą Kanados centų Maikio 

Tėvui ant batų. Aš kai kada 

nuvažiuoju i Lethbridge ir nu

sivežu su savim “Keleivi.“ I.ie-

Aš gavau iš “Keleivio” laiš

ką, kad mano prenumera pasi

baigė, bet nepažymėta jokia 

data. Prie mano adreso yra pa 

rašyta tik 28-44, bet ką tai 

reiškia, negaliu suprasti. Juk 

nėra tokčo mėnesio, kuris tur' į 

23 dienas. Aš skaitau “Kelei- į 

vi” ir kitus laikraščius jau 30 

metų. l^et niekas taip nerašo..

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 45 
metų. Aš esu 50 metų vaikinas ir 
uriu gerą darbą. Daugam žinių su

teiksiu laišku arba ypatiškai pasi- 
mačius. (44)

A. FERGUSON.
6539 Greenway Avė.,

Philadelphia 42, Pa.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

taikas ir atatinkamai vei- mediją: vis labiau žmonėse tuvrams tenai labai patinka 

kia. Ponai, jus norit turėti ima reikštis vis daugiau a- Maikis su Tėvu. Ir b- ndrai “Ke- 

didcle imperiją — tai kam bejoiimo. kad fra Ii sum-vž- leivį” jie labai myli. Kai kada 

pavydėti saugumo musų šie-1 ti chamberlaininio skėčio aš nusiunčiu jiems paštu. Ir 

nems vakaruose? Kodėl politika, kartu ir jos baisios šiandien vienam seneliu1 pa- 

pasėkos. siunčiau, nes prašė, žadėjo vė-

Chumhill vra gabus vv- liau užsirašyti. Sako. “Keleivv- 

ras. Jis mokėio suelektri- .ie” daug daugiau žinių, negu 

zuoti anglų vidaus frontą, kituose lai kraštuose. Vaikai

Pajieškau gyvenimui draugės, su
augusios moters; gali būt našlė ir 
let gyvanašlė, kad tik turėtų divor- 

! są. Su pirmu laišku prašau atvaiz- 
.. ™ ido. Platesnių žinių apie save suteik-

Siunciu Maikio Tėvui $3-00.jsiu laišku.
kad jis pasigertu ir daugiau i ŽUJUS, ;

iuokų padarytų. ----------------

buionl, fillitz Pajieškau moters ar merginos nuojosepn oiilis. i metų amžiaus. Aš esu
Chicago. III i našlys, turiu gražią farmą. Kuri no-

Nih» Rodakriirc' ‘šknitlinėv i rėt'J gyventi ant farmos. prašau at- AUO KeaaKt ĮJOS. bitaitlllie. ^įšaukti. Atsakymą duosiu į rimtus j
28-44 prie tamstos adreso reiš-• laiškus. (43)

kia. kad prenumerata buvo ap i C‘ OKULEVGWman,
mokėta ikč 28-to “Keleivio” nu-'

merio, 1944 metų.

turėti sa- 
kokių jus

mes negalėtume 
vu itakos sferų, 
turit?

Maskva, be to. yra labai 
praktiška. Kiek ji laimi ar 
nelaimi lenkų ir Pabalčio 
frontuose, bet ji laimi Bal
kanuose. Rumunija ir Bul
garija jau rusų armijos ran
kose; ji yra jau pasiekusi 
Jugoslaviją ir Vengriją: to
dėl anglų liūtas kiek grei
tas šoko į Graikiią! Nes ar
gi laukti, kol meška pasieks 
Adrijos jurą. o per ją ir 
Viduržemio jura?

Anglų ekspedicija Grai- 
kiien tuo budu yra jėgos 
joliCkcs manevras, nors 
gal ir ne toks biaurus, kaip 
bolševiku manevras prie 
Varšuvos. R’.sai tyčia leido; 
vokiečiams išskersti Varšu-Į 
ves su'i 'lėlius. Jie žinojo ir 
žino kad Varšuvos sukilė- 
k’ai b"vo stipriausias lenkų 
t-’en-m i vvriausvbei rams- 

Varšuvos požemyje ga
lėjo būti tik vienas kitas 
Maskvcs patriotas, ir tie 
patys nedryso parodyti sa
vo ‘gerų noių” — paauko
ti iie.

Ga\ęs “futholdą’ Grai
kijoje. anglu liūtas nusisku
bino j Maskvą Kažkodėl

ADMIROLAS W1LSON GAUNA MEDALI

Admirolas Harol R. 
dus Europos vandenyse, 
ce-a< I m i ro I ui i Įso n i ii
buvyriD laike invazijom

Skirk, Amerikos laivyno va- 
pi »s< ga ’ ronzo žvaigždę vi

durius vadovavo Amerikos 
Normandrjon.

Maikio tėvui ant šilto ovcrkauto„.Ant šilto žipono Maikio Tė- -vui prisiuntė šie draugar.:
J. Bulaw iš Chicagos net IV 

dolerių, užsimokėdamas iš kal

no už 4 me? s; J. Siųsis iš 

1 ong Island City. N. Y., irgi 

$10.00: J. Gudas iš Duųuesne. 

Pa.. $6.50: A. Kundrat iš Cran- 

bury. N. J.. $600; George Ga- 

vin iš Waukegano ir Mrs. P. 

1 bernas iš Chicagos irgi po 6 

dol.

Gi šie draugai vėsi prisiuntė 

po penkinę: p. Eva Garback iš

Fajisškair gyvenimui draugo, l&is- 
ų pažiūrų. Aš esu sveika, gražiai 

atrodau ir linksmo budo. Myliu ra- 
' mų gyvenimą .Mėgstu biznį, bet ga- 
' bu ir ant ūkės gyventi. Atsiliepkit 
.ik apie 49 iki 57 metų amžiaus. 
.Malonėki trašvti šiuo adresu: (42) 

MRS. ANNA BALANDA. 
General Delivery, Post Office, 

Chicago, III.

Lžsirašykit Amerikos

LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, pa
veiksluotas ir daug skelbimų. Kaina 
'1.00 metams. Adresas: (52)

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
'.Z2 N. 6th St.. Philadelphia 6. Pa.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

Chicagoje SI A 226 kuopa rmgia ! <adarvta« M tikro- 
Aortų vakare1! dovanomis. Musų « jo Castile asoilo, 
kuopos iždininki' J. Benekaitis pa- • M K D-pia*m» 
aukavo 12 bo: vyno dovanoms, j pleiskanas ir ViSO-
Vnlarėlis bus alių 28 d.. 8 vai. t ,ius Kitos nešvaru- 
vakaro. Svotai: 1601 No. Califor- J mos ir
ria Avė., antra- ikstas. įžanga 35c. {odą. 60c. ni bonką.

Vera Faiz.. , ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

SLA 226 k (OKOS VAKARĖLIS

PAJIESKOJIMAI
___

Reikalinga'; Bartenderis
Pageidaujama- pusamžis žmogus 

\>-t< ".dovio dar . Turi mokėti ge- 
•ai angliškai. < « nl'-^ geras val
gis ir knmhaiy Biznio vieta ant

!

konti'U. ku- oru 
kns. Kreipkitės

MRS. NEI I 
Po:: ?4f., 13\\ Uitom

šviežias ir švel
nu adresu: 
t GAVĖNAS, 
k llorso Pike
„n, N. J. (.4-0

t Mieją tr (Mą Gydančią Vaisto
• Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
{ niaukų šaknims ir Odos gydymui. 
{ >0 rentų ui bonką
♦ Pasižymi savo gerumu Prision- 
I čiam per Paštą į visas dalis Su

vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. RROAI>WAY

SOUTII BOSTON, MASS.

Senovės Lietavią Žinyfla

Ypatingai dabartinės k n kario nyltės gadyr-ja kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada gaiea aiškiai ar pl asti Dievo baviMą.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį- K*ma popieros apdarais 
—1 (•<», audimo apd.—Si 25. Pmigoe galima siųsti popierinį doleri 
arh« “Money <ir<J-ri”. Adros'.<-»« sekančiai:

KELEIVIS, 636 BrOadwey, So. Boston, Mass.

Karas Eur°poi
Itus pssastteJei norite iinoti apie karą ir kitus 

įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias 
dienrsitis Amerikoje.
Užsirėžyki ta “Naujienas" iiandiea. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (iiimant CM» 
sagą), 96.00. Chicagoje Ir Europoje |i« 
Money Orderį ar čekį siųskitės

.“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

f
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Moterims Pasiskaityt
AI SKYRIŲ TVARKO 
M. HiCHELSONIENft.

Motina Ir Jos Pareigos
KĄ PRIVALO ŽINOTI MOTINA AUKLĖTOJA

Jos auklėjimas svarbesnis, negu kolegijos diplomą

Rašytoja Angelo Patri 
sako kad jaunos motinas 
perdaug rūpinasi kūdikiu 
sveikata. Tame via nema
ža tiesos. Paprastai, jei kū
dikis nusičiaudi ar sukosti, 
nepatyrusi motina tuoj ir 
nusigąsta, kad jos kūdikis 
gali mirti.

Sveiki kūdikiai taip gi. i- 
tai nemiišta. Todėl nereikia 
paisyt, kad kūdikis nu-i- 
čiaudė ar pravirko. Kai k - 
rie daktarai mano, jog sv i- 
kas kūdikis turi daug didi -- 
ni atsparumą ligoms, ne- u 
suaugęs žmogus. Jie gr. i- 
tai pasveiksta. Nulauži .s 
kūdikio kaulas sugyja daug 
greičiau, negu suaugusio 
žmogaus. Duokit kūdiki .ii 
paprasto maisto, išmauoy- 
kit ji kaip reikia, palaik - 
kit ji saulėje, leiskit jam 
gerai išsimiegoti, kuo ma
žiausia ji nešiokit, o jis už
augs sveikas ir stipins vy
ras ar moteris.

Yra prietaringų motinu, 
kurioms rodosi, kad jų vai
kas nebus gražus ar laimin
gas dėl to, kad jis gimė 
“negero” mėnulio laikotar
py. Yra teks Įsitikinimas, 
kad žmogus gimęs jaunojo 
mėnulio laiku bus “nedakc- 
pęs,” vaikiškas; gimęs del
čios laiku, greitai pasen ; 
tik pilno mėnulio laikotarpy 
gimęs žmogus esąs gražu.-, 
išmintingas, “visko pilnas.”

Tai yra prietaringumas.
Faktas yra toks. kad mė

nulis visuomet yra tas pats. 
Ar mes jį matom “pilną." 
ar tik “šukę,’’ ar visai ne
matom, jis visados yra tas 
pats apskritas musų žemės 
palydovas. Jo matomos 
“permainos” pareina nuo 
to. kiek mes matom jo ap
šviesto šono.

Jeigu mėnulis turi kokios 
nors Įtakos žemės gyvybei, 
tai tas da nėra surasta ir i- 
rodyta. Jis gali turėti kiek 
Įtakos tiktai grybams, nes 
giybai geriausia dygsta pa
tamsy; todėl kai rudeni bū
na ilgos tamsios naktys, tai 
grybai geriausia dygsta. 
Bet žmogaus gyvenimo, kiek 
mums yra žinoma, mėnulis 
neveikia.

Sakoma, kad vienas kan
didatas Į policininkus Nė\v 
Yorke per kvotimus buvęs 
paklaustas, kaip toli yra 
mėnulis nuo musų žemės.

Aplikantas parašė šitokį at
sakymą: “Kaip toli mėnu
lis nuo musų žemės, aš ne
žinau; be; galiu pasakyt, 
jog jis yra tiek toli. kad 
mano pareigoms negalės jo
kiu budu kliudyti.”

Tai buvo labai išmintin
gas atsakymas. Butų gerai 
kad ir kiekviena motina pa
našiai apie mėnuli galvotų. 
Jis jų kūdikiams nepakenks.

Bet yra dalykų, kurie tik
rai kūdikiams pavojingi. Il
tie dalykai yra daug arčiau, 
negu žvaigždės ar mėnulis. 
Tie dalykai, tai motinos 
tamsumas ir blogi papro
čiai. kaip rūkymas, gėri
mas, nagų dažymas ir t.t.

Ar mėnulis buvo jaunas 
ar pilnas, kai kūdikis gimė, 
tas jo gyvenimui jokios Įta
kos neturės. Bet jeigu moti
na naktimis po kliubus lan
kosi ir namo pareina giria, 
tai jos kūdikis tikrai bus 
nelaimingas.

Bloga, kuomet kūdikiui 
sučiaudėjus motina tuoj ki
ša jam i burnelę pilės at
leidžia lašus, o vakare pa
lieka ji vieną ir eina su 
“frentais” i kliubą “pasi
linksminti.”

Bloga, kuomet ji nežino, 
koks maistas jam reikalin
gas, kad jis turėtų gerus 
dantis ir gerai išvystytą kū
ną.

Bloga, kuomet ji nežino 
paprastos namų higijėnos.

“Gerai,” pasakys tokia 
motina, “bet kur aš gausiu 
tą visą žinojimą, jeigu ma
nęs niekas neišmokino?**

O mes pasakysim jai štai 
ką: “Jeigu tamsta atradai 
kelią Amerikon, tai kodėl 
nepasistengi atrasti kelio Į 
vakarinę mokyklą?”

Amerikos miestuose yra 
visokių kursų. Kai kur yra 
net specialus kursai moti
noms. Yra pamokų per ra
diją. Yra labai getų kny
gų tais klausimais. Žinoma, 
reikia žinoti anglų kalbą. 
Bet yra ir anglų kalbos kur
sai duodami visai nemoka
mai.

Taigi, reikia tik noro ir 
pasiryžimo, o išmokti gali
ma visko.

Bet yra geros literatūros 
ir lietuvių kalboj. Pavyz
džiui, “Keleivyje’’ yra skel
biama knyga “Teisingas Pa 

' tarėjas.” Tai labai naudin-

AMERIKIETĖ PRIE NACIŲ PtLBAKSIO

Amerikos slaugė Francuzijcj apžiūri "pilbaksį,” 
kuri vokiečiai turėjo apleisti. Tokios cemento budos 
paprastai turi G pėdų storio sienas; jų viduje pap
rastai sle.-iasi vokiečiu ku ikosvaidininku lizdai.

gas leidinys. Kita gera kny
ga. tai D-io Graieiu.no “Svei 
kata.” Ji taip pat gaunama 
“Keleivio” knvgvne. Taip 
pat labai pamokinanti D-ro 
Holitzerio knygelė “Alka- 
hoiis ir Kūdikiai.” Ji kai
nuoja tik 10 centų ir ją ga
lima gauti lietuvių vertime 
iš '‘Keleivio” knygyno.

Kaip matote, negalima 
sakyti, kad mes neturim iš 
ko pasimokyti.

Motina.

O. LIETUVA!...

O. Lietuva brangi.
Ko tu susilaukei!
Ašaros ir kraujas 
Tavo vaikų plaukia...

Kas gal apsakyti 
Tą visą sunkumą:
Žiaurų okupantą 
Ir karo baisumą!

jgr

Nemunas senelis 
Vis liūdnai banguoja. 
Melsvos jojo bangos
Tvliiii •jimannni'ja j imi wimu«ix v«’zjm.

Mato jis lietuvius 
Karo nukankintus, 
Varant i nelaisvę 
Žiauriai surakintus.

Lietuva tarp dviejų 
Priešų sudraskyta,
Dega josios miestai. 
Žmonės išblaškyti.

Karo šmėklos siaučia 
Lietuvos laukuos...
O, brangi tėvyne.
Kas tave paguos?

Kiek lietuvių žuvo,
O kiek dar pražus.
Jei tas baisus karas 
Dar ilgiau pabus!...

Vargo Duktė.

APIE VALGU S.
BUROKĖLIAI SU 

LAPAIS

Sach avinas yra 405 kar
tus saldensnis už cukių. Sa
charinas blogai veikia Į šir
dį, užtat sergantiems šir
dies liga, patartina jo veng
ti.

naujas vaistas žaiz
doms GYDYTI

Ką padaro musų kraujo 
raudonieji kūneliai

“Keleivio” Knygų 
Katalogas-

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos geros, visos {domios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai

Musų kaio laivvnas turi M0!03 but« **!e*“3 surinkti j. kelias aienas visų veislių gyvūnus, savo Daktaru Korpusą, KU- kurie gyvena išsimėtę po visų žemės
riamf dirba tūkstančiai pa- j“. . . nus prastoj savo arkoj sutalpinti?t VIll?iu §ydytOJU. Mat, De- Iš kur ėmėsi tiek vacoens, kaa vivisą
dė Šamas raminasi ne vien
tt C. kad jO kareiviai ir JU- galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
vi rif n Ir *11 kintii -inronorii it* nitų veislių žmonės? Šitie ir sim-.įmnkJi ou.u a n engti n so- kitų klausi_,ų> j iriuos negali

nuosakiai

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių k 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet ėieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant k« 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų 
paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tų 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 96. 
Kaina .............................................. 35c

Toks vaisių vienodumas lei
džia kartu išrugti. Kad tomei- 
tės Įgytų geresnį skoni, kaip ir 
agurkai, sudaromas ivnriu prie
skonių mišinys, pavyzdžiui: kra
pų. vyšnių lapų, serbentų, čes
nakų lapų ir t.t. Dedamos to- 
meitės i bačkutę sluogsniais, 
uždedant sluogsneli ir tų prie- 

' skonių mišinio. Vėliau perpila
ma karštu sudytu vandeniu, už
dedama dangtelis, prislegiama 
akmeniu ir pastatoma šaltoje 

' vietoje rūgti.

Niudingi Patarimai
Kepant pečiuje bulves su 

žievėm, reikia jas gerai nu
valyti ir paskui ištepti val

domuoju aliejum arba svie
stu; tuomet bulvė bus min
kšta, skani ir bus galima 
suvalgyt visą, neluptą.

Jei stalų, komodų ir kitų 
baldų stalčiai kliūva ir 
girgžta. tai juos reikia ge
rai Datrinti Darafinu. tuo-a--- ---- g--------- ▼ —- —
met jie lengvai išsitrauks ir 
užsidarys, be jokių kliūčių 
ir girgždėjimo.

Sakoma, kad malevotos 
sienos viituvėje labai leng
vai nusivalo tokiu budu: 
paimti švarų skudurą, pa- 
vilgyt, kad butų tik drėg
nas. apibarstyti su sausa 
“baking soda” ir juom su
terštas sienas nušluostyti.

trs. bet kad jie butų ir svei- atsakyti jotis kunigas, yra
t-i fl biivvno ir uvrniirno *r aiškiai išdėstyti šitam veikale.t..i. u uivyne n ai nujoję Knyga
musn vvrai serga dažniau, faktas; kas sakinys—tai naujas ku-
ne<ni vidaus fronto žmnn^< argumentas griova. Mokslas irmgu mojus n omo žmones. mokslas nuo prB<Jžios it ^o.
Jie yia vežami i tolimas vie- Kaina .............................................. 25e.
tas. kur oro sąlygos visai lFTrvTTT nt<i
skirtingos, kur vra pavo- “*,ISTO-
jaus būti ne tis sužeistu. R!JA JvsKEV ICIAUS ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
bet ir užsikrėsti Įvairiomis iDAIN0SR METU. Į
licomis Pavyzdžiai JuTioli- ^e’ non žinoti, ka;p senovėje lieta- j Lietuvos šelpimo Fondo leidiny*. 

£7 ravvzuzj .1, jur.gii v5ai t,yveno> tei šitų kny-'su rašytojos ^veikslu. Ufi posh.
nese valstijose \eiK neri? gų. Iš jos sužinos;, kad vyrai turėjo pi«i Kaina ............................ o
biaurios drugio lieos o že- <ru*g p*”’- ° žmonos py kelis vyrus, uiuuiiu. ui ų U z. t. , . užimanti u* camckinanti knv-

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. K*’’ta.....................................  25c.

Ge.

TOJ
Čia

svetvs. KŲ SU SOCIALISTAIS.
išaiškinta visa jų btpatyatėa istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškuos 

Daktarų Korpuso pareiga Dalijant Detroito lietuvių socialia- s^ityti^iekvienas ’ vyras ***' 
yra jieškoti priemonių ko- ja^ikaitis, kurie geidžia, kad jM
vai
Be kitko
nes gydymui uzsisenejusių sais teismo rekordais ir liudininkų Kaina 
žaizdų. Amerikos .mediku Paro<b'Tnais* Ka*na ............  ž5c.
žurnalas dabar skelbia, kad SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. KODĖL Aš NETIKIU
tokia priemonė -jau rasta. Labai įdomi knygutė šituo svarbiu t DIEVĄ?
Tol notioc vmno-nnc Lvonin klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jia palies ZmOgaU. K1AU„ katalikas ir socialistas. Parašč nevali tikėti. Pilna arsfomenių, kuriu

as ir
jų mo-

lietuvi..__________ __ _____ „___Zbc.

Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Ka.;:a tos 
knygutės ......................................... 20c.

raudonieji kūneliai, paveik- E. Vandervelde, vertė Vardunas.
ti Į miltus. Sako, kad tas Kaira ............................. 10c
vaistas daro “tikrus stebuk- MATERIALISTIŠKAS 
lūs. Žaizda, kun per de- storuos supratimas.
šimt mėnesių nepasidavė' „ Vnys^ ai-kina ,, ......._____
gydymui, gražiausia SUg'V- lizof’joų mokslų. Jei nori žinoti, kas simų aiškina garsuis Vck» tijos šo
kanti t gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti. cialdemokratų te< reti kas Kari Kauta-

. kius, tai perskaityk šitų knygelę.
i , - j • Kalba labai lengva. Knyga protau-Iki Šiol kraujo raudonio- jantiems darbininkams neapkai- 

siems kūneliams nedaug do- Kaina .........................
mes kreipta. Gaminant ąor,,117Mn tforiia kraujo plazmą, jie buvo at- SOCIALIZMO TEORIJA........
skiriami ir numetami Nau- veikalas trumpais ir aiškiai* puslapių. Audimo apdarais ..SKinami ir numetami. p»au raktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
dingą darbą atlikti jiems draugijos formos, ir kcdėl turės būti BIBLIJA SATYROJE 

_____ ..i™. _  l..,„ pakeistas kapitalizmas. Kaina 25cieiuz.iž*rri<t vien ten, ivur rei
kia “čieio kraujo” įleidimo. EIlėS IR STRAIPSNIAI.

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

žmonės kuria per amžius ? šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau-

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

SIELOS RAUSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Srnelstoriu.*'.. 221 

..................... ' ' $1.25

Vienas Daktarų Korpuso 5ioj 23 gražiigydytojas sumanė daryti daugybė straipsnių, juokų r

i ai oiotiju?, 1 RanaCa tSC
knygos neįsileidžia La’-aj juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 

žios eilė* f**!8 įvairius nuotikius n,.o prieš su-
ir tt. 

Kaina ____25c
tvėrimo pasaulio ik: užgimimo Kris
taus. Jgijęs šių knygų niekas n -rig»i. 
lės. 3S2 puslapiai. Kaina ____ v'-.dO

Pajuodę arba aptraukti 
sidabriniai šaukštai, peiliai, 
šakutės ir kiti daiktai leng
vai nusivalvs, jei iie bus pa
mirk vti valandą laiko alu- 
mininiam puode, tame kars
tame vandeny, kur bulvės 
virė. Išėmus juos gerai nu
plauti karštu švariu vande
niu ir nušluostvti. c jie bliz
gės, kaip nauji.

bandymus. Ruadonieji krau Puikiai
jo kūneliai buvo sudžiovin- AMERIKOS MACOCHAS. K,7R M, cIT 
ti ir Sumaišyti SU antisepti- Arba kaip Romo? katalikų kunigas
kais. Gauta pasta (mostis). Hans Schmidt Xew Yorke papiovė 
, . • j- i v • savo meilužę, Onų Aumulleraite.kuri pasirodė labai gera. Knygelė su fotografiškais atvaiz

dais. Kaina ................................... 10c.
Medikų žurnalas tačiau RPIKIA i

Įspėja publiką, kad nešok- £eLKO REIKIA 2MOGUI 
tu to vaisto jieškoti nas an- GEKT ,K valgyt. 
gavikus. Buvo jau atsirado Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

. šarlatanu, kurie bandė pa- Bet dėl ko gi norisi? r>ii ko be valgio ISTORIJA.
Icumttil’! ie r^pnipil’- žmogus silpsta? Ir dėlko vienas ma,- SKiam Kapitalu s peniem- sta, d.J0<la dau(riau spžk,4 kiu< wa 

ne. Jiem nepavvko tik de! žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, t n ATUf*ilinP dilbi!1 druskos ir kitų panašių dalyku? Ko-10, Kao nicinnj’ (‘aGa‘ dėl jam reikia riebalų? Sitaos khrasi-kontroliuoia valdžia. Žmo- mus suprasi tiktai iš šios knygutės. t
nių kraują sunku sukoniro- Parasc I) ras G-mus. Kaina .. JSc. ^7^,ta . ;’.'7i
liuoti ir gali atsirast tokiu •
patentuotų vaistų, kurie bu? 
skelbiami kaip vaistas nuo 
visokiausiu žaizdų.

GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo- 

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas maro, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėj**. Ir ši 
knyga parodo, kodėi taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Šitas veik akis par«xto, 
l!N)5 metu revcb?irir # • L 
kos ve«iė kov^ su caro va» 
tuo pačiu Luku kunsg.aime n gynė; kaip •••*•

kai©
» rė-

ri aS
(„l'-,lo

AR ŽINOTE, IS KO DA
ROMAS SACHARINAS?SKALBIA DRAPANAS

Paimkit mažus burokė
lius ir čielus išvirkite. Buro
kėlių lapus supiaustę išvir
kite atskirai su labai mažai 
vandens. Jei patinka biskis 
rukštumo. įpilkite šaukštą 
uksuso verdant. Reikia vi
rinti tol, kol visas vanduo 
išsrarues. Gerai pasudykit, 
Įdėkit pipiru ir karštą iš- 
verskit ant karštos lėkštės. 
Apdėkit aplinkui nuluptais 
karštais burokėliais ir vis
ką užpilkit karštu tirpytu 
sviestu arba šildyta rūgščia 
smetona.

Tinka prie visokios kep
tos mėsos, o ypač prie kep
to zuikio.

VALGIAI

ši nuotrauka parodo VValls’ų iš Los Angeles mer
gaite skalbiant drapanas. Tėvai sako. kad ji yra tik K 
savaičių amžiaus, bet gali jau pastovėt ir jau pradeda 
kalbėti. Žinoma, tas jos skalbimas nėra joks skalbi
mas, tik parodo, kad kūdikis gali pastovėt ir fotogra
fijai pozuoti.

Šio recepto prašė viena 
musų skyriaus skaitytoja iš 
YVaterburio.

Tomeičiii rauffinimas
Rudenį ne virč tomeičiu vai

kiai «pėia užaugti ir nunokti, 
'pač vėlyvesnių atmainų. Kad 
siaudėjus tokius užaugusius 
ir nenunokusius vaisius. ga’:- 
rr.n juos rauginti. Rauginim ii 
tomeitės parenkamos vienodo 
didumo ir vienokios atmainos.

Akmens anglies pramo
nėje yra žinomas koksas. 
Tai aklai uždarytose kros
nyse sudeginta ir i stambius 
gabalus sulipusi anglis, ki
taip sakant, anglies anglis.

Kaitinant anglį uždary
tose krosnyse yra gaunamas 
gazas arba dujos, kurios 
paskui yra varomos vamz- 
dimis i gyvenamus žmonių 
namus ir vartojamos namų 
apšvietimui ir apšildymo 
bei virimo tikslams.

Bet pirmiausia tos dujos 
eina per vamzdžius su van
deniu. Tame vandenyje lie
ka derva (smala). Ja tepa 
stogus, mirkina joje sto
gams dengti popierių, tepa 
rąstus, kad neputų ir tt

Per vandenį išėjusios du
jos eina Į tam tikrus.fabri
kus. kuriuose iš jų ištraukia 
visokiausių druskų, aliejų 
ir kitų medžiagų. Tų drus
kų tarpe turi vietą ir sacha
riną® kurio vra anglies van
denilio ir sieros chemiškas 
junginys. Nors pats sacha- 
r-’na® n?ra nuodinga®, bet 
tie daiktai, is kurių jis pa- 
darytas yra nuodingi ir ga
li žmogų greit numarinti.

Naujas vaistas sifilio,, 
i džiovos, vėžio ir panašių li
gų neišgydo.

RACUŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

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

Taip pat yra geros neri
botam laikui raudonos stam
pos nuo A5 iki K5. Kiekvie
na reiškia 10 pointu.

daržovėms ir
Visos mėlynos 

stampos nuo A8 iki Z8 yra 
geros neribotam laikui.

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

— Cukraus stam 
pos Nr. 30, 31, 32 ir 33 
duoda po 5 svarus cukraus ( 
ir galioja neribotam laikui. 
Be to. stampa Nr. 40 duoda j 
5 ‘‘ekstra” svarus cukraus; 
prezervams.

Čeverykams. — Stampos
su orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iš 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

UI.’OšlCUA Si; PEKLOS 
ŽE.MĖLAI’IL’ IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A M. MKTELIOSiS.

Kunijrai gų^ilin* Lam?u«>- 
;iu.- aut/Jii, ugiu-
n>: ir u/ p>n:į',«‘ m priima 
ii|pkvi»;ri< iŠRelbe! nuo
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šioo kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap-

« Hfctoa
JM

kad toj rietoj, b 
ja aako buvus kitusyk 
pekla, dabar bs«aata« aa-
«» l» pi Meta* **S’exkw~ 
Kuvlapt, tatai patvirti

na.
Kaina 25 cvstai.

“KELBIVUr 
«M BKOADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. METKUONI 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mkb.

buvo apskelbta i-puirii 
didelis 5paivu.-tas

aGti.
ru*x>7«tis ir '•ai» : j
JtP'UvrM'IU*. iai Ikuri kaip L * g

putloka, čia telpa vii»* svaru >,:i Jt>- kbrr»ie,.*ai. St .u«t» i. Ga
rimai, laiko* >utart»« ’»»- vik.»:s, 
siitarrrs su latviais. vi^y
muuią su ir-.ika..- ir lu Yra !a* ne 
kr.yj*>, bet tusū.g žibintuvą-, kuria 
•IMvrecsa visą Lietuva »s ir
iš Vkiau.-,. Kain^ ........................

ttflA.N BAMBOS
Ir kilos h»nes. IVauciau ne-

Amerikoj inuršair.'». iioje sago
je telpvt net 72 spy«
čnu,” filės, pavj .ti.
tiski sira»p<niokai ir AtGra
paverutUi iauJa. Kaina ................ 25<.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoKucionieriškos, 
tantificos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baitams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ....................26c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) No- 

uzsitikmns Vyras; <21 žydinti Giria; 
13» Klaida; (4, Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, bartus ir tt.......... 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaH 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oervksityti šita knygute. Kaina 10e. 
“Keleivis/* 636 Bro*dway,

Sootb Boeton, Mat*.
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MUSŲ GAMTA
III. padarė. Vienu deguoniu gv-

Oras ir jo sudėtinės dalys jventi negalėtume, o jei ir 
Skaitytojas jau žino, kad galėtume, kas minutę mums 

musų žemę apsupąs oro kio- grėstų dideli pavojai. De
das yra dujinis kūnas. Jį guonis yra toji medžiaga, 
negalima ranka paimti ir j kuri leidžia medžiui sudeg
ant svarsčio padėti, bet jis ti ir kuri žmogaus, gyvulio 
yra kūnas, kuri galima jaus- Į ir augalo kūnuose veda che- 
ti smarkesniam vėjui pus-'minio degimo procesą. Vie- 
telėjus. Oras taip pat turi nu deguoniu kvėpuodami, 
svaiumą. Mokyti žmonės mes greitai “sudegtume ' 
gana tiksliai apskaičiavo tą (chemiškai >. kaip tas šiau- 
svarumą. Jie sako, kad vie- delis ar sausa balana usny
ną keturkampi žemės coli je. Gesuonis todėl balansuo- 
slegia 15 .-varų oro “stul- ja deguonį, kad pastarasis
pas.’’ veiktu normaliai.

Penkiolika svarų ant kiek Da kitas gal paklaus: jei
vieno keturkampio colio — musų ore taip maža deąu - 
ar tai galimas daiktas? Juk nio ir jei nevėdintame bute 
po tokia našta žmogus ture-! jo pristygsta — kaip jo ne- 
tų sugniužti! , pristygsta gamtoje?

Tai vra galimas daiktas Dalykas yra toks. kad ir
ir lengvai išaiškinamas. Oro 
slėgimas nėra vienpusis.

tuo rūpinasi “motina gam
ta.” Deguonio mes gaur.a-

KANUOLĖ ANGLIJAI BOMBARDUOTI gai atnešė kita Kai ii UŽ- X- X............................... **•'*’ T- Miliauskas, V. Braianskas.jai atne>e KU- ivai JI UZ r, L K Vyrauto Draur^*, So«a,J. Trinka, a Laura tė. S ...
prOteStaVUS. \al§yKlOS pa- Boston, Mass. ____ ....... 5.00 X. Jonuskka. B. X 2i-

SLA 173 kp^ LovrelL Mass. 5.00 . nolevich. F. Grevtdriytė. A Jr*sUevi- 
šv. Juozapo Dr-j*. Loveli .. lO.ifc) čšos. P. šape-, s. XX A n «. W. 

_ _ . Amerikos Lies. Piliečių Kliubas. J V. Anesta. J. Pieš—i.;. - <->- -is. K.
"ŠOVė" lėkštes nUO Stalo ir Cambridge. Mass..................... 25.00 ; Vaitekunas. J. Gi* - ritas a . rzi-s-
išėio p»»vėn bėt buvo su- A=,er- Taw- S*1***1*1 24 kP- M PklHiocis. J. Balt.-. -. \>-ta.itu. uex uu\u .u Broekaon. Mass. .................... lO.OOIats, Mrs p. Vesuenė. Kasi. Karias,
areštuota UZ tvarkos ardj— Haverkili Lietuvių HL K. Veikimo j L JenaJis. As. Copiis, J. e - irtacs- 
mg Centras ..................................... JMHi kas. X. X_ P. Snins. z. J. k ... r.;ts»

tarnautoja į ją šovus klau
simą apie karą. Pastaroji

Ką darys prezidsntas 
Rooseveltas?

šimtas Medfordo moterų

Aieer. Lietuvių Piliečių Bendrovė. ' B. Gailumas. A_ P-,nelis. C- Szpaks.
Korvrood, Mass................... 25.to> K. Antanavičius. C- X cr.. .. .s-

Lietuvių Tarybos Amerikoje. Brock- Į nav'čienė. P. Šatas. J. katia.. S Je-
tc-.. Mass. skvrius ................ 10.0a ' gelevsčiutė. X. X. 1. B. K s. Bar-

rvrė»o anądien susirinkimą Mas
Lith. Frankiia Oub. Brockton 10.00 tusevičienė. A. Zerteuskit:.. raz-
šv. Liudviko Draugija. Woreester. ’ baskas, J. Bartusevičiūtė. And-

1O.'X« į rttška. A. Yomai, C. Ka' .
- -ii--i-, a Aušros Vartų Par.. švenčia aslos J s*i- B. Vaiči-ionis. B. K_ .:r nušaunu prezidentai Koo- 10.00! nė. w. j. fcm*as. k Bo>v ... v.
f c veltui tekią peticiją: av. ^kbvm l. r. k. Savišalpos “ ' '

“M»dfordo kareiviai, ku- ^-^nja. »•«««««*. Mass. kos
______ - u Taut- San<2aros 7 k»„ So.r««..,UJa Padriko van- ....................

< envr>e. turi but paleisti Sv-
K? ledu atostogoms. J^g K- 1................................ 5.SM

Aai. Lrxx>'x> Stepono Dariaus Pos-rpikalauta. kad visi karei- xr. 21s. Boston....... 15.0
viai. ištarnavę pustrečių me
tu. šias Kalėdas švęstų su 
giminėmis.

kaip bile kurio kito daikto me iš augmenijos.
slėgimas sakysime, k e- šitokios vra musų o-
de.< stalo ar paprasto rąsto. ,o į roJė
Tuos daiktus paoejus ant, njme_ Bet rai Via Qk men- 
svarstvkles jos rodykle ky- ka daielė tQ vie_
a 1 u‘ toje norėta ir suspėta pasa-kedes. stalo ar rasto svons į^j ; cra Siots)ini!.. 

spaudžia svarstyki? tik vie-, k‘ams į ir skirętant
na kryptimi - žemyn. , jo atrasta

Kitaip yra su oru. Oras tokių dalykų, apie kuriuos 
spaudžia mus iš visų pusių ! senovės žmogus negalėjo ir 
ir dėlto mes nejaučiame to- sapnuoti. Išskirtos oro da- 
kio sunkumo, koki pajunta- lys tam tikrais atsitikimais 
me keldami ir nešdami me- esti labai pavojingos, o ki- 
di ar kuri kitą daiktą. tais — naudingos. Trumpai

Bet jei oras yra kūnas ir sakant, su oru daromi ste- 
toks sunkus — iš ko jis su- buklai. Pats maisto gamini- 
sideda. kokios yra jo sūdė- mas ir išlaikymas yra tam- 
tinės dalys? * priai susijęs su oro ir jo

Vieną penktąją dalį oro rolės žmogaus gyvenime pa- 
sudaro dujos, kurias lietu- žinimu. Bet apie tai kalbė- 
viai vadina deguoniu arba ti čia ne vieta. Norėjom pa- 
oksigenu: keturis penktada- sakyti šį bei tą apie pati 
liūs’sudaro kitos dujos, ku-oią. ir manome, kad sulig 
• ias meš vadiname gesuoniu išgalės tą pareigą atlikome, 
arba nitrogenu. Yra da taip —K. V.
vadinamų dvidegio medžia
gų. bet nedaug — vos 3 į 
dalys iš 10.000 oro dalių: 
yra truputis ir kitų medžia

3^36/^0 amerikie
čiu netinka karoJirraimi kurui pi u nr-minim

Skaitytojas iš patyrimo. _ --------
žino. kad be oro negalėtų Kada Jungtinės Valsti- 
išlikti joks gyvas daiktas, ios stojo karan. musų šaliai 
Be oro mirtų žmogus, gaiš- įeikėjo daug kareivių. Ei
tų gyvulija ir išnyktų aug- nant rinktinės tarnybos is- 
menija. tatymu. jauni vyrai buvo

Pati svarbiausioji oro su- šaukiami į rekrutavimo cen- 
dėtmė dalis yra deguonis trus ir ten ištiriami, 
(oksigenas). Ore esančiu, šitų tyrimų pasėkos buvo 
deguoniu kvėpuoja žmonės, stebėtinos: nuo 35 iki 50 
gyvuliai ir augalai. Štai ko- nuošimčių jaunu vyru ras- 
dėl vra labai svarbu, kad ’i netinkamais karo tamy- 
gyvenamajam bute visuo- bai!
met butų daug ir tyro oro. Karo tarnybos direkto- 
Nevėdintam bute dažnai rius. majoras gen. Hershey 
pristygsta deguonio. Mat. paskelbė raportą, kad iš 
žmogus į savo plaučius trav- pašauktų ir išegzaminuotų 
kia deguonį, o išleidžia dvi-; naujokų atrasta net 3,836.- 
degio dujas, kurios kvėps- 0OO netinkamų karo tamy- 
vimuį jau netinka. Kur šitų bai.
dujų yra daug. .ios kenkia Tai vyrai tarp 20-38 ne
žmogaus sveikatai, net pa- tų amžiaus. Jie dalinami į 
vojingos jo gyvasčiai. sekamas kategorijas:

Gal kas paklaus: tai ko- Dešimts nuošimčių tokių, 
dėl oras nesusideda iš vie- kurie nepriimti į karo tar
no deguonies? Kam reika- nvbą dėl fizinių trukumų— 
Įimtas tingusis gesuonis? silpno regėjimo, sužalotų

Klauskite “motinos gam-{ ranku ar kojų ir Lt. Kita 
tos,” .kuri jums neatsakys, dešimtis r.ucšimčh: susida- 
bet kuri labai išmintingai rė iš tekių, kurie neturėjo

g

«
SIELOS
BALSAI

G/L12/0S EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papootta daagelfa spalvuotą poikią paveikslą, 
223 paslapią dydžio, apie 150 įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NT O

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Aodhno apdarais S1.25.
KiekvleRM tai 

Ktrkvlm
«•»•< Bi
1*1 nr knnvrrt*, bet taikia 
re*< ir

riiM tarttf pi 
m ■■*ipirfc«a 
l««*»v Orderis.1

«<a karinu
Pini^tM rrviaaria 

siųvti tic-«’or pa pra?- 
vo ir “Kelefrio” ad-

L -KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

įmins. K. Bob
Gesuiis, J. Jee£iaaa&. A. ik-rai- 
tis, A. F. Knežys. M. X»M. 
Aasieaitė, Mrs. P. M s.: »«.• .. P.

______________ ____ Sakaiosky. K. BadinavėSt. X . ,.;na-
Drrajpja, Provkience. vyčius. B. Gedvich. O. t- -s- - i‘.

Ye&kevtcb. A. Auestus. z. yt.. X. 
Y. A. Vaier.tienė. F. i.rs.
Pipirienė. P. Mikalauskas. A. <iat- 
ais. Uršulė Xuc.s:s, S. Tikivis. K. Če
paitis, C. Androcsai. Alfa. I --. A. 
Rusas. J. Balkus. Sof. Zi--.a. J. r.- 
tis, S. Barasev.č.us. K. Mas:-.....-. Ii. 
Sikas. B. Jeraūec.enė. P. . W.
Jerušienė. Mrs. M. Bad-. r^t... i rans. 
Tabutis. Mrs. Sanjrąi.a, r. C..cus. 
V. T. Savickas. E. Sst.ik’. - A.h K Pa- 
tassa. W. Anesta. «.». < • er.ė,
A. Stysa. K. Ohr. A Men.. -. K.

A. L. R. K. Moterų. Hudson ld.00 
Mutesų šeipin^os. Xasaua KoO 

PAVIEŠIŲ ALKOS:
Kun. X. X.................................... $S0.M 

l*4J0 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 jlo.oOj- ...10 00 ; Pfczaokiene, A. Gn»ct»nis. \. Arsir-u- 

ras. O. Andriunas. O. Aitu;:s. Pr^iuis 
. s - JAitaūs. Mrs. L. JokuLauskas, L. Ob-

N. Anglijos Lietuviu Konfe- K ,r P Mickūnai, k. a. v»bcm». J!- SlA
rtnciioje liepos 4. 1944 m.. Kur. P. M. Juras. adv. K. J. Kali- ?’.?us' M.’?- A; 'T

So. Booon. aJ2S, ’rSS-SX ■-J--

Ras laifcvs frontą, jos ne- \ .....................-- J S. Mockus ................................zmo. Mr. ir Mrs. J. Kasmauskas .. 
--------------------------- Mr. ir Mrs. A. J. Namaksv ..

AUKOS AMERIKOS LIE- ££ £ į:
TUVIU TARYBAI \V. Jakštas .............................

_________ Dr. K. L. KaDOchv ............. ..
POČia parodyta vokiečių kanuolė, iš kurios jie šaudy

davo per jurą i Angli ją. Ją paėmė kanadiečiai.

reikiamo išmokslinimo, a: ko girdė limo a:Je Keturi 
buvo visiškai beraščiai. A- nuošimčiai. Dėl džiovos ir

BeUconcs*
A. Švedienė, A. Vacienė. P. Krz.:jl:-

Lietm-iai susirinkę i Nau- A S i.
Dr. D. Pilka. AA Antano Smetona

Xowickas, R. Simokaitis. M. B.
Dvareckas. M. Maac&- Kiškis. D. Bučis. B. Yakut.>. kirs. 

K. Vaitekūnas. V. Klimas, V. Genevičius, A. 3cke!i,nė. 
P. Mihauskas. L. j G. Lusaitis. EI. Caisys. J. Markvvi-

- - — - _ — . . • • * --- ---- -- --------------------n. u « ». Jurjreiiura;. Geo. čius, O. Petrušytė, J. Stankevičius. J.
ligos padare netinkamais curtaproeiai. Keiskia. Ame- Aukavo ne tik atstovai, bet 'Vest. J. 1- Petrauskas. A. P. Xev»e- Petraitis. M. Žilinskas. J. Žemaiti.^. A. 
virš septynis nuošimčius, o rikoje randasi dar daug jr iu atstovauiamo< drau<d- i?-L-Xoita^-J-?hnTckls’?š Mačiulienė, k. Keršaitis. p. o ■.-s. 
širdies ligos apie septynis žmonių, neturinčių pradžios ios "savo aukas prisiuntė, m. Likk^-ičius. Mrs^iu gh-

Lju- 

Michel- 
irsokas.

Yankauskas. A. Strinkis. A. Peldiius. Blažunas J. Sleičiunas. A. Zarrieckas.

lis. S. Kurionis, Mr. ir Mrs. Buke- kauskas. S. Kontautas. A. Prt • • . J.Vietines Žinios
N. A. Liet. Konf erenenos A. 'Vaitkus. Dr. P. Vileišis, kun. K. M. Alčiausltas, S. Chalkauskas. A 

Ein*n*U Komisija. Urbonavičius. J. Yankurevičius. A.. Pasaszsis. A. Xatkus. T. Pužu is. IX 
Viso autu surinkta S1 ' >*-"15 K. Xeviackas, J. Pixon. M- J. Pečiu- . Kaunelienė, St, Samuli.-. J. Marcin. . • , . ' e V..—XI— ė— XI—- 'Aukavo sekančios orsrar.:*ac:jos:
S. Bostono Lietuvių Piliečių Drau- V1CX- x- Y- p- Apšiegimė ir Alezan- 

pija .............................................. šlOO.Oft Mizara.
Susiv. Liet. šv. Kazimiero Pranei- p® J1-00 aukojo:

ia. So. Boston. Mass................ 25.<» G. C .Pavis. M. Kamandalis, J. J.
Saldi, širdies V. Jėzaus Praūžia. P-o««*n. V. Yvanauskas. J. Trainavi- 
l Boston. Mass....................  t.iOO čius. L. Romansky, S. Kučinską*. X.Atsidaro vakarinė mokykla darbą pc to, kai duota už , _ M. - . , - So. Boston. Mass..................... 10.00 ------------------------------------------------- - —ateiviams tikrinimas, kad vynausybe Sv. Jono Evanr. Blaiv. Pašale joaushka, v. J. Paplauskas. A. Ra

svarstys ju ginčą SU samdv- Draugi ia. So. Boston. Mass. .. 25.“' diir.skiras. W. Paulauskas. B. Paa- 
J ° * Šv. Petro ir Povilo Prane i iauskas, F. Dambrauskas. J. Krasins-Šv. Petro ir Povilo Draugija. So.

Boston. M*« ___ i<i <w> kas. V. Zinkevičius, E. "ahunas. A.
-------------------------- Menrino Sodai iri ja, Š. Boston lIuOO Alhiaas Smorch. V. E. B*ran<-

- - i D. L. K. Vvtaot. Kliubas. Lowrli. k*s- M- iiarooJis, A. Kriaučelis. E.Atnaujina žmogžudystes Mass. ..................................... : • <v> S'orritas. J. Mačialaitis. E. Karpiotė.
byla Sv. Kazimiero R. K. Draugija. So. x- x- Ruhičios. R. GUnger. T. S.

Ph-mouth apskr. Grand ‘uakian’> v’*-
•JUry Įkaitino ispanus Jac- aefit Association. Brocktor. Mas<, kas. Miss Y_ O. Gaoutienė, J. Gai-

Mus prašo pranešti Carr- tojais.
bridge'aus lietuviams, kad --------—
šios savaitės antradienį. 17
spalių, tenai atsidarė vaka
rinė mokykla ateiviams. Pa
mokos bus laikomos Rindg
Techmcal School patalpose. ,,ues Looes ir Bertha Pina ir Pavi*T!‘ai 
pne Broadway. netoli nuo iš rai€steiic Kaip ži;
knjgyno. utarninkoji liet- nįa> jiedu buvo suimti tuoj 
vergo vakarais, nuo i :30 liti 0o t0. buv0 jodinta 
9:30. Anglų kalba mums įr nužud„., de^tjes metų 
labai_ reikalinga, todėl ver- mereaitė Frances McGrath
tetų šita proga pasinaudoti.

Gal padidins policistų ir 
ugnagesių algas

Bostono policistai ir ug- 
nagesiai reikalauja padi
dinti jų algas ir tuo reika
lu buvo kreiptasi į miesto 
valdžią. Majoras Tobin da
bar praneša, kad reikalavi
mas gali but patenkintas. 
Su gruodžio pirma polieis- 
tai ir ugnagesiai veikiausia 
gaus didesnes algas.

Bostonas minėjo Kolumbus 
dieną

Pereitą ketvirtad. Com- 
mons Parke buvo suruoštas 
didelis mitingas, o vėliau 
ir paradas. Tuo paminėta 
Amerikos atradėjo Kristu
po Kolumbo atmintis.

Nuo to laiko, kai Kolum
bus pasiekė Amerikos kran
tus jau praėjo 452 metai.

Noxon reikalauja atnau- 
ti jo bylą

42/“» Zareckaitė. S .Morkus. E. Ge- po alke.

Petrauskas. J. Mikauskas. J. Balčiū
nas, J. Anpustaitis. K. Šimkus. P. 
Ckapas. E. Garbataitis. O. Starui.u- 
tė, A. Sinkevičius. S. Wkite. J. Vir
čius. X -X, J. Palionis. W. Balutis. J. 
Miteheil. J. Ančrusiur.as. L. V. iunris. 
P. Ainoris. Peter Sank. K. Naaronis. 
J. Galinis. P. Kučas. B. Mučir.skas, 
V. Kontautšenė. M • Koeura. T. kur- 
lionis, B. Kontrimas. J. Markelionis, 
▼. 8Mca3a, M. Straaias, K. Sfigai- 
la. M. Mockapetris. O. Cheikienė. M r. 
ir Mrs. SariŪonis. A. Paulauskas. A. 
Yeaukevičius. J. Bruiva ir J. Andru
lis.

Barauskienė. Antanavičienė. X. X,

Grand Jury juos kaltina 
kaip žmogžudystės talkinin
kus. Prokuroras ketina pri
statyti nauju įrodymų ir 
manoma, kad da šį rudeni 
turės prasidėti kaitinamųjų 
bvla.

Nušoko nuo devinto aukšto 
ir gyva

Serganti moteriškė. Mrs. 
Ada Morse. nušoko nuo de- 
vint© ąukšto ir išliko gyva. 
Ištrukusi iš naktinės slau
gės ji suriko ‘sudiev, pasau
li!” ir šoko oro langą. Bet 
Dataikė nušokti ant stovė
jusio automobilio ir neužsi
mušė. Tik viena koja buvo 
nulaužta. Užtai nukentėjo 
automobilio stogas, jis i- 
laužtas.

Pittsfieldo advokatas J. 
Noxon kreipėsi į teismą, 
prašydamas atnaujinti jo 
bylą. Kaip žinia. Noxon bu
vo pasmerktas mirti. Jis 
apkaltintas už nužudymą 
savo nesveiko sūnelio.

Užsibaigė laivą statybos 
darbininkų streikas

Quincėj buvo sustreikavę 
laivu statybos darbininkai. 
Streikas ėjo per kelias die
nas ir buvo suparalyžavęs 
visą laivų statybą.

Streikininkai sugryžo i

Suėmė “teisingą Joną”

Bostono policija areštavo 
senų daik; i krautuvės savi
ninką. kuris mažus vaiku
čius mokiro vagišiauti. Už 
atneštus daiktelius jis duo
davo vaikam? po centą ir 
“kendę.” Ka? atnešdavo ge
resnį daik.ą. gaudavo dau
giau.

“Teisineasi? Jonas” tupi 
kalėjime ir laukia bylos.

Karas užjūry, karas ir 
Bostone

Loma Slocombe. C am- 
bridge r ita ų ministerio 
duktė, medė o pakęsti to- 
’ io ‘kvail klausimo,’ kaip: 
“Ar tamsta da nežinai, kad 
eina karas?” Valgykloje ji 
paprašė vieno valgio, bet

TEISINGAS PATARĖJAS
"Teisingas Patarėjas“ aiškina daugiausia lyties ;r sveikatos rei

kalus. Bet jrs taip pat nušviečia ir daugybą kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. <-

Tai yra vienintelis veikalas, kuris r.euiims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ka nereikia, kad butą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teis r.gas Patarėjas" atsakys jums net į tokius klausimus, kū
nų jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klaosti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Tasingas Patarėjas:”
K< raukia narilč ir U kor į pa- Ar talira* nustatyt bosimo kotbklo 

. ... lr»f a kalno? D-ras Reeder sako.
Kat-. at’ rado r reiškia bačkia? kad galima, ir "Teisinga? Patarėja?" 
Ka raiškia '•pirmesio? naktie? te»- paduoda jo nurodymas, kaip tai pa- 

•č." karia seniau nauiiojosi kanijrai daroma.
nr dvarponiai? * Ko<Jė, tnkw moterys netari vaiku.

K» raišk.j* šliubieia liedas? Balta kad ir Ubai nori? "Teisingas Patart-
jannoe’Ai. bĮ* Jaunosios šydras? jas" ir šita klaažmą atsako.
Ryžio barvtymss jauniem? ant gal- 
va? "Medaus Mėnuo?"

Kas reik:* jauruti nervinai žiaoti 
prie* ištel *jin.o k*4 sep*c*rj>:i kUi- 
□oa?

Kok.o aaialaoa jreriauFia tekėti ir 
verti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, net mokykla. U kiausinia.- 
labai avarb», nes nuo jo priktaueu 
gyvenimo Uinr.ė ar neMmic. Bet kp 
viai slepia, ta atvirai pasako "TešaMt- 
gas Patarėjas."

ArM Uioidymo Kontrolė? Klausi
mas. Turėt ar n.'turci v.,ikuT lai 
opiauMs k.ek.oo-.a ancjbu.' a>aaai-
maa. Ir "ieumąsa* Patarėja*" čia Knyga graži, so r*^'^*1*'* 22S
patiekia įdomių informacijų. puslapių, stipriais audimo apdarai*.

be lo, “1 ėringas Pa&arėjan“ pasakys Jums truoigai ir aiškiai: 
uaip pi«isiuejo p.x.-^»uiw :—ki kur ir kaip atsirado ž«me?—Kaip atsi- 
raou ainugua aut /.ciiieo—u oaug-daug kitų {domių dalykų.

“leuuųgu i'atarėjo’ parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip V tušo “rasauiio Iš tori ja,“ Jordano “KvoUucijos Pagrin
dui, Mi-caGe o "Ovnuacijus Kvoliutuja,“ Boelsche’s “Zmoąaus Evo- 
•iMvija. i* it t.atee “^eaual inrutns” ir daugybė kilų. Tai kartu mo
kykla ii papuosimad oarnuose. Kaina $144 Ulsnatykil “'feisingą 
Patarėją.'*
KELEIVIS
636 UKOAOWAY SOUTH BOSTON, MASS.

mammMMmraw—>«*——»

Kokio? vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myB vyrai? Arba ko
kius moterys teprivalo tekėti? Tei- 
uagM Patarėjas" pasakys joms via-

Kas reikta tuoti. kad vaikai 
sveiki tr gražus? Kaip tur 
ayu uežčia moteris? Kaip reikia au- 
*UtU Alkidų ?

Aivteries anatomija ir fisiologija.

ui austa koSyVĮms kMasjraižk ***
kabas?

I vmus fcuos UaosimiM T« 
Patarėja^" ai sako oissisi ir sieto

r Y Y



* ) ' r

Alton tas Puslapis

Vietines Žinios
BOSTONO MĖSINĖS 

GAUNA TIKTAI 
ŠLAMŠTĄ

Geresnę mčsą skerdyklų ka
raliai atiduoda tiems, kurie 

daugiau moka

Massachusetts krautuvi
ninkų asociacija veda karą 
prieš skerdyklų karalius. 
Jos sekretorius Malcolm

BALF MOTERŲ KOMITE
TO VAKARIENĖ

BALE Moterų Komitetas 
irabužiams rinkti Lietuvos 

žmonėms, nutarė surengti 
šaunią vakarienę lapkričio 
5 d. Tą dieną prasideda o- 
ficialus visoj Amerikoj 
drabužių rinkimas nuo ka
ro nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms. Vakarienė bus 
su ptakalbom ir kitais pa-McCabe paskelbė savo laiš

ką, tašytą Amerikos Mėsos i marginimais. Lietuvių salė
Instituto direktoriui Nor- 
man Dra per. McCabe kelia 
aikštėn šunybes mėsos rin
koje. Jis sako. kad Bostone 
ir visoj Massachusetts vals
tijoj krautuvninkai negauna 
geros mėsos, Jiems bruka-

ruo- 
“su-

Pytytų" visas buvusias va
karienes.

Lietuvos žmonėms surink
tiems drabužiams vieta san
deliui gauta pas Am. Le

;au paimta ir moterys 
šiasi, kad ši vakarienė

ma tik palaikai, tik “džion- giono Step. Dariaus I’ost. 
kas.” Visa geresnioji mėsa, Drake Sehool. C St., South 
ypač jautiena, atiduodama; Bostone.
viešbučiams ir tokioms vai- BALF Korespondente,
gykloms. kurios gali dau------------------
giau mokėti. „ ....” Gimtadienių rasveikimmas

Bloga ir tai, kad mėsos Sunam Užjūry
krautuvninkai yra verčiami; --------
pirkti ir tokius mėsagalius. Sveikinam savo sūnelius 
kuriems jie neturi pirkėjų, jų gimtadienių proga. Mums 
Jei neperki tų mėsgalių, tu yra labai liūdna, kad šian-
negauni kad ir “utility gra- 
de” (paskutinės rūšies) 
jautienos.

Daugiau, kain 85 nuošim
čiai AA.A ir B rūšies iau-

• I r

dien jie 
Abu yra 
fronte.

Sveikinam Benediktą, ku
ziam rugsėjo 7 d. sukako 23

nuo mus atskirti. 
Francuzijos karo

tienų Massachusetts peke 
riai atiduoda ne mėsos krau “cL'iuėjo Yl“ merai,
tuvninkams, bet viešbučiam Jiedu buvo nuo mus atskirti 
ir didziosiom \algvklom. j d Jonukas pirma, 14 d.

Dalykas toks. Kainų Ad- sPali°- 1943. o Benukas 14 
ministracijos Ofisas yra; lapkričio, 1943. 
nustatęs kainų lubas ne pa- širdingai sveikinam jus. 
gal mėsų msis, bet pagal brangus sūneliai, ir nekant-
sritis. Vienur tos kainos y- 
ra didesnės, kitur mažesnės. 
Pasėkoje to, skerdyklų savi
ninkai geresne mėsą duoda 
ten. kur "auna dauigau mo
kėti. Gi tose srityse, kur 
kainos yra mažesnės, jie ki
ša bile ką.

Krautuvninku asociacijos i 
atstovas kreipėsi i Kainų j 
Administracijos Ofisą, kad > 
jis darytų tvarką. Ten pa
sakyta. kad valdžiai yra ne-' 
Įmanoma sukontroliuoti mė 
sos paskirstymą. Kainų Ad
ministracijos Ofisas kontro
liuoja tik kainas. Be to. 
Kainų Administracijos Ofi
sas privalo turėt oficialų 
skundą.kad galėtų' traukti 
atsakomybėn tą ar kitą fil
mą. McCabe sako, kad jo 
atstovauiami krautuvninkai 
bijo liudvti. Jie neturi už-

riai laukiam tos laimingos 
dienos, kada vėl pasimaty
sime.

Feliksas ir Agota 
Gedaminskai.

“Keleivio” štabas ir nuo 
savęs siunčia pasveikinimą 
savo senų skaitytojų sūne
liams, linkėdamas jiems 
greitai ir laimingai sugryž- 
ti pas savo tėvelius.

tikrinimo, kad nebus išvy
ti iš biznio. Vyriausybei ne
kontroliuojant paskirstymo, 
firmoms bus lengva suboi- 
kotuoti pirkę ia. Jos gali ar
ba “pamiršti” pirkėjo or
derį ar pasakyti, kad notų-j 
ri mėsos. Jei butų užtikrini
mas. kad firmos negalės to 
dalyti, atsirastų šimtai liu
dininku.

Ir Kainu Administracijos: 
pareigūnų ir paties McCabe 
nuomonė vra tokia: reikia 
visuomenės talkos. Piliečiai 
turi kelt protestus ir reika
lauti savo teisiu.

Vladas Belevičius mirė

KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 42, Spalių 18 J., 1944

<
NARRAGANSETT ERE’.VING CO., CRANSTON, R. I.

Cambridge lietuvių vaka 
rinė mokykla

buium,” kur yra pakviestas, 
ir majoras Tobin.

Spalių 17 d. Cambridge 
Amerkios Lietuvių Piliečių 
Kliube, 823 Main St.. atsi
darė lietuvių vakarinė m >- 
kykla. Čia yra duodamos 
anglų kalbos pam< :?><, tai 
gi pamokos apie pilietybę.

Pamokos bus du sykiu i
savaitę—antradieniu ir kt - 
virtadienių vakarais, 
iki 9 vai. vakaro.

Kviečiame visus, 
nori geriau pramokti ang ų 
kalbos ir da neturi pi H 
bes pepierų. bet nori ; 
gauti. Pamokos duodam s 
nemokamai, nėra jokių . .o- 
kesčių.

Am. Liet. Pil. Kliubcs.

zanga visi-ms nemoku
mą ir visi galės ūžti kiek tik 
širdis norės.

Matulevičių sūnūs žuvo

RADIJO PROGRAM

Piliečių Kliubas rengia 
“Šurum-Burum”

Ateinanti nedėldienį. s? 
lių 22 d.. 3 valandą popiet 
South Bostono Lietuvių Pi 
liečiu Kliubo Su'- 
Street, bus didelis “šurur.

M. P. Matulevičių šeimy
na, kuri gyvena Chicopee 
Palis. Mass., gavo liūdną ži
nią. kad nuo karo veiksmų 
Azijos plote žuvo jų sūnūs 
-Jonas, kuris turėjo pirmo Į 
leitenanto laipsni. Jis buvo 
Sužeistas ir mirė nuo žaiz
dų. Jis buvo lakūnas. Šei
myna yra didžiai nuiiudusi. 
“Keleivio” štabas reiškia 
'bangams Matulevičiams gi
lios užuojautos.

3 kambariai a\t KENIMIS

Yra ant rer.dos 3 kambariai 2 
• :i>niu šeiniai. Gera vieta, jreras 
amas nebrangi renda. Kam tokie 
amhariai reikabnjri, teini! kreipia

mi pas savininkę ant antru !ubu. 
171 B«»en S.reet. So. Boston

Lietuvių Radijo Korp 
cijos programa ateinanti 
dėldienį iš WORL sto 
950 kilociklių, tarp 9:3 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainininkė Akvila šiai 

tė iš Dorchesterio.
3. Pasaka apte Magdutę.

Po programos parašy 
savo įspūdžius ir nusiųs 
šiuo adresu: YVORL 
tion. Lithuanian Progi 
Boston, Mass. S. Min

l’AKSILU ODA 3 PEČIAI
Vienas geras anglinis pečius 

tuvei, o du aliejiniai parliorui. 
ri but parduoti erreitai. Geras 
kinvs. kreipkitės šiuo adresu:

639 E. Seveth St., So. Bost< 
f ei.: SOU-2498.

ANT RENDOS
Išsirendavoja 4 dideli.

— Lr A msvLvA V»x 1 4 ll/ Lr V.’
naiin/ai iau tm rv<»

taisyti. Kam reikalingi, k 
kitės pas savininką ant p 
flioro.

.J. KUDREVICIUS. 
179 F Street, So. Bo:

CASPER’S 
lieauty Salone

Didelis Pasirinkimą*

Wave

Plaukų Spalvų

Puošniname CASPER’S Grožio Salione yra įrengtas tam 
tikras Booth plaukams dažyti. Spalvos taip suliejamos, kad 
tik Tamsta ir Tamstos hairdresserė težinos, kur naturalė
plauku spalva baigias ir kur (lafiy spalva prasideda.... 53. 

PERMANENT WAVES $5 iki $25 

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

Atdaras Ketvirtadienių Vakarais 
su ir be Appointmentų

Dėl suvėlintu siuntiniu

1L

Boston Edison Company sako
... tai sveikas patarimas. Nie
kad nebandyk taisyti elektri
ni aparatą kuomet jis yra 
sujungtas su elektra.

Joston Edison Company

Pašto vyriausybė per il
gą laiką ragino žmones, kad 
jie nesivėlintų su pasiunti
mu kalėdinių dovanų karei
viams. Ne visi to raginimo 
paisė. Da esą tokių, "kurie 
atneša savo dovanas ir {įra
šo siusti jas “kuogreičiau- 
sia.” ‘

J. Belevičių šiemyna Law 
renčiuie gavo iš valdžios 
pranešimą, kad užjurv mirė 
ju sūnūs. Vladas j. Belevi
čius. kuris tama\o pieky- 
hos laivyne kaip inžinierius. 
Smulkesnių žinių nėra

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)t . i
258 BROADYVAY. SOUTH BGSTvN, MASS.

IŠRINKITE
IŠSILAVINUSIUS 

VYRUS UŽIMTI
ATSAKINGAS
VIETAS

Balsuokite už patyrusius 
vyrus įrodytais gabu
mais.
Balsuokite už vyrus, ku
rie išlaikys aukštumoje 
Mcssachusetts valstijo
je Respublikonų valdžią. 
Balsuokite už vyrus, ku
rie Griežtai stovi už Vie- 
nybe, Saugumą ir Ap
draudę.

BALSUOKITE UZ
Governor

HORACE T. CAHILL 
Lieulenant Governor 

ROBERT F. BRADFOfcD
Senator

LEVERETT SALTONSTALL

Secretary of State 
FREDERIC W. COOK

State Auditor. 
FRANK A. GOODWIN

State Treasurer 
FRED J. BURRELL

Attomey General 
CLARENCE A. BARNES

Dr. Leo J. Podder\ • s-
!š Len i nerado.

Specializuoja Vyriškų oręanų nu- 
tilpnėjime Gyveninio permaina 

m««»erę .Moterų ir Vyrų (>»»• 
kraujo ir Odos Liesa.

Valančio-: nuo 10 iki 12 dien* 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON WR,
BOSTON, MASS 

Tel. Commonvealth 4570.

BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAM UOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Ava.
Tel. COLumhia 2537

A. J. NAMAKSY
Real Estate &. Insurance 

414 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MaSS.

Office Tel. So Boston 9948
Re». 37 ORIOLE STREET 

Hut Roabury, M ims.
Tel Parkoaj I233-W

DR. D. PILKA
<»fjxo Valandos: non J iki 4 

ir nuc 7 iki d.

506 BROADWAY
BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1321

Tel. 28524 Gyv. 81122

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandoe: 9 iki U 
nno iki 
noo 7 iki I.

Saredom 9 Od lt 
Ir rasitar*. 

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas aHe ir tinka
mu laiku auKrųtina Svies*. Ita* 
išminuoju ir priskiriu akinius

114 Summer Street,
• «»RF.NfR. MASS

Tel ŠOU 2801
daktarai

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto ild 7 vakare.

Seredomis:
Noo 9 ryte Iki lt dlra*.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. TRObridre 6330

Dr. John Repshit
(REPSYS)

LICTUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir 6-6 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS

DR. G. L. KILLORi
60 SCOLLAY SQVARE. Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ 1,IGŲ.
Vai. nuo 0 ryt. iki 7 vak. kaadiaa 

Nedėliom, nno 10 ryto Hri 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CQ.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Iucured 

Movera)
Perkrauatom 

čia pat :r j to 
Urnas vietas.

Sanrl priežiūra, kaina
S26 BROADH'AT.

SO. BO3TON,
TiL SOUth Boston ««!«

I

f I r 1




