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5,090,000 Japonų Turės But
Sumušta Jų Pačių Žemėj !

KARAS BUSIĄS DAR !L- “M ums gali išrodvt, kad
GAS IR SUNKUS musų dirbtuvėse pagamina 

-------- ’abai daug karo pabūklų:
Taip sako Laivyno sekreto- bet kovoje iie labai greitai 
rius Fcrrestal, sugryžęs ii , susinaikina,” sako Forrestal. 

Ivo Džima salos Pavyzdžiu gali būti Ivo Dži-
--------- m a. Tai nedidelė sala. vos

Šią savaitę VVashingtonan penkių mylių ilgio ir pus-j 
sugryžo laivyno ministeris trečios pločio, bet kol ame- 
Fcn estai, kuris buvo išvy- rikiečiai tenai išlipo, visas 
kęs i Pacifiką ir savo aki- salos pajurys buvo nuklotas: 
mis matė kaip ėjo Ivo Dži- sudaužytais karo pabūklais, 
ma salos invazija. Jis apžiu- kuriuos jie buvo iškėlę. Dau- 
rėjo amerikiečių . papėdes gybė trokų ir tankų berną-, 
tolimose Pacifiko salose ir tant pavirto i laužą, 
matė kaip eina kovos su Ivo Džima yra užgesusių 
klastingu priešu. vulkanų sala/ Ji pilna ply-

Jis sako. kad karas su ja- šių ir ugniaduobių, todėl pa- 
ponais bus daug ilgesnis ir imti ją labai sunku. Japonai 
sunkesnis, negu mums Ame- skaitė ją savo “gibraltaru,” 
rikoje išrodo. Mes turėsime neprieinama ir nenugalima 
sumušti daugiau kaip 5 mi- jurų tvirtove. Jie turėjo te- 
lionus japonų jų pačių že- nai Įsitaisę kelis laukus sa- 
mėj, kur jiems gintis bus vo orlaiviams. Taigi, nepa- 
daug lengviau, negu mums ėmus tos salos, priėjimas 
juos pulti nuo jurų. pne Japonijos nebūtų gali-

Amerikai reikės da paga- mas, nes jų orlaiviai iš te
minti labai daug karo me-įnai galėtų atakuoti musiš- 
džiagos, kad tą karą laimėt, kius laivus. Amerikos karo 
Ir daug reikės žmonių, nes vadovybė žinojo, kad pa-! 
japonai gali pastatyti 5 mi- imti tą salą sunku, bet nu-, 
lior.us kareiviu, ir jie gin- sprendė imti nepaisant jū- 
sis kaip laukiniai žvėrys.i kios kainos, nes ji būtinai 
Mes dabar matom, kaip jie i reikalinga kaip papėdė rau
ginąs: Ivo Džima saloje, kuršiškiams orlaiviams. Šitą 
ri saugoja priėjimą prie Ja-į pripažįsta ir Forrestal. 
ponijos. , Kaip ilgai karas su japo-
- -t . — —cinais tęsis, jis atsisako pra

AMERIKIEČIAI EINA ATAKOMIS IVO DŽIMOJ

Ši nuotrauka parodo Ivo Dzimos salą. kurioj dabar verda kruviniausią kova 
su japonais. Čia matom amerikiečius, vos išlipusius iš laivo, einant per kalną 
atakomis ant priešo.

Parlamentas su . Ribbentropo kerštas Amerikiečiai inėjo

Žinios Šoko, Vokietijoj Mirė 
Or. Jonas Šliupas

JIS BUVO SUSILAUKĘS cialistų Partiją, kuri vėliau 
JAU 84 METŲ pakeitė šitą vardą i Lietu-

--------  vių Socialistų Sąjungą.
Amerikoje gyvena jo dvi Bet su socialistais Šliupas 
dukterys, viena Nep Yorke, susipyko ir pasitraukė nuo

kita Clevelande jų. Tuomet jis Įsteigė Lietu-
-------- vių laisvamanių Sąjungą ir

Pereitą savaitę Amerikon pradėjo leisti “Laisvąją
atėjo žinių, kad Vokietijoj, Minti.”
netoli nuo Šveicarijos šie- Rodos, kad ir Tėvynės 
nes, mirė Dr. Jonas Šliupas. Mylėtojų Draugija buvo 
Nors tas pranešimas kol,daugiausia jo pastangomis 
kas da nėra “patvirtintas,” į Įkurta.
bet juo galima tikėti, nes. Ir šitaip dirbdamas jis 
Dr. šliupas ėjo jau 84-tus čia baigė medicinos moks- 
metus amžiaus. ! Ią.

Kokiu budu jisai buvo: Velionis buvo griežtas 
patekęs Vokietijon, kol kas laisvamanis ir toks pasiliko 
žinių nėra. Daugeli Lietu- iki mirties. Nors kai kas jam 
vos inteligentų vokiečiai y- prikaišiojo “atsivertimą prie 
ra išgabenę Vokietijon, tai-dvasios šventos,” nes ves- 
gi gali but, kad ir Šliupas'damas jauną žmoną nepri-

Churchillu Anglijai į Koelną
Sugryžęs iš Jaltos konfe- Užleisiąs Vokietiją Stalinui, 

rencijos, Churehill turėjo- tada bolševizmas sunai- 
parlamentui “spaviedotis.” j kinsiąs Angliją
Jis pasakė, kad Jaltoj buvo --------
priimtas naujas “čarteris,”! “New York Times” ko-į-.,;v___ T7H5J i\u.rj7 ; ryrjjvnn .77! i Jicrcr

Krymo Čarteris.” Einantį Vokietijos užsienio reikalų 
tuo “čarteriu.” Lenkijos ry- ministeris Ribbentrop Ber
tai atiduodami Stalinui, o 
lenkams už tą skriaudą bu
sią atlyginta Vokietijos že-

lyne pasakęs kokiu budu 
naciai ketina atkeršyti An
glijai. “Reino frontą mes

našauti, bet sako, kad jis 
bus ilgesnis, negu mes ma
nom.

______ Karas Tolimuose Rytuo-
To reikalausianti Jungtinių se butų daug lengvesnis ir 

Valstijų vyriausybe pasibaigtų daug greičiau,
______ jeigu Rusija stotų prieš Ja-

Scripps-Hovvard laikraš- poniją. Bet ar ji stos, me
čių trtisto bendradarbis* kas nežino. Amerika iki šiol 
Danton Walker praneša padeda Rusijai ir maistu, ir 
(Bostono “Traveler,’’ vas. ginklais, ir kareiviais; juk 
28 d.), kad Jungtinių Vals- amerikiečiai dabar lieja sa- 
tijų vyriausybė reikalaus
“laisvų rinkimų” Pabalčio 
šalyse — Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje.

Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos žmonės turėsią išsirink-

A r Lietuvoj bus 
'laisvi rinkimai”?

memis. Vokietija busianti laikysime visomis jėgomis, 
griežtai suskaldyta ir pada- j kad alijantai negalėtų per
lyta. kad negalėtų daugiau 
karų ruošti.

Churchillo pranešimą par
lamentas užgyrė, galima sa
kyti, vienbalsiai, nes už jį 
balsavo 413 atstovų, o prieš 
nebalsavo nei vienas, tik 30 
balsu susilaikė.

vo kraują Vokietijoj ne už 
save, bet už rusus ir už an
glus. Jeigu ne amerikiečiai, 
Hitleris šiandien sėdėtų 
Maskvoje. Taigi Amerika 
padeda Rusijai begalo daug. 

ti savo vyriausybes ir gal j Bet Rusija nei pirštų nepa- 
pasisakyti dėl savo kraštų) judina, kad padėti Amen-

jj persikelti, o Stalinui lei
sime užimti visą Vokietiją. 
Tuomet imperialistinei An
glijos politikai bus galas.” 
Tai esą Ribbentropo žo
džiai.

Tuo tarpu žinios sako,, 
kad kai kuriose vietose a- 
merikiečiai jau perėjo Rei-

Žlugo 8 laivai su 7000 ną. Jeigu alijantų armija » . v 'galėjo nugalėti apie 30 my-
VOKieCių Hų pločio jurą. tai kodėl ji

negalėtų persikelti per Rei-!

Vokietijos radijas skun
džiasi. kad amerikiečių ar
tilerija griaunanti Koelno 
miestą be jokio pasigailėji
mo. Šoviniai pasiekią net 
in lesto centrą, o miesto l™- 
kraščiuose esąs tikras pra
garas. Šovinių sprogimas e- 
sąs toks baisus, kad namai 
griūva vien tik nuo oro 
spaudimo, pačių šovinių ne-j 
paliesti.

Einant “Keleiviui” spau
don žinios sakė, kad ame
rikiečiai jau pasiekę Koel
ną. Viena mūsiškių tankų 
kolona Įsiveržusi Į miestą 
apie 2 mylias. Dabar Koel
ną bombarduoją patys vo
kiečiai iš antros Reino pu
sės.

buvo išvežtas. Bet gali but, 
kad jis ir pats išvažiavo, ne
norėdamas patekti antron 
bolševikų okupacijon.

Kur randasi jo šeimyna, 
taipgi nėra žinoma. Jis bu
vo Lietuvoje vedęs jauną

klausomoj Lietuvoj šliubą 
ėmė bažnyčioj, bet tai ne
buvo jo “atsivertimas.” Lie
tuvoje kitokiu budu susi
tuokti nebuvo galima. Kad 
ir labai nenorėdamas, Šliu
pas turėjo eiti .bažnyčion.

moterį ir turėjo sūnų. Ame- Bet už tai jis dužiausiu pa- 
rikoje yra dvi_jo dukterys siryžimu pradėjo kovoti už 
—Aldona ir Hipatija. Oc-1Įvedimu. J^etuvoje “ciyin- 
moji gyvena Nevv Yorke, o nės metrikacijas.” Tuo tiks- 
antroji Clevelande, išteko-! Iu jis buvo Įkūręs net ir Eti- 
iusi už inž. Žiurio (pirma nės Kultūros Draugiją, nors 
ji buvo ištekėjus už Marti- reakcija neleido jam to tik-

Rumunijoj kruvinos 
riaušės

no Yčo, kuris jau miręs). 
D-ras Šliupas buvo žy

mus musų visuomenės vei 
kėjas. kalbėtojas, rašytojas, 
organizatorius, švietėjas. Jo 
nuopelnai tautai yra dideli. 
Jeigu jis ir klydo vietomis, 
tai vis gerais norais. Už lie
tuvybę jis guldė savo galvą, 
neapsakomai mylėjo savo 
tautą.

Gimęs Šiaulių apskrityje, 
Rakandžių kaime,

slo pasiekti.

• Vokiečiu maisto por- 
cijos vėl sumažintos
Nacių valdžia konfiskuoja 

ūkininkų bulves

Vokietijos valdžia paskel
bė naują patvarkymą, ku
riuo einant sumažinamos 

, . _ J?unas j maisto porcijos. Be to. uki-
Jonas Šliupas baigė Mintau- ninkams Įsakyta be jokių 

atidėliojimu pristatyti Į val-
Iš Stockholmo praneša

ma, kad Norvegijos pakraš
ty alijantų orliviai užklupo 
vokiečių konvojų, kuris ve

ną, kurio plotis yra tik vie
nos mylios?

Taigi išrodo, kad Ribben 
tropo keršto planas nepa-

kai. Ji dagi neleidžia Ame
rikos orlaiviams nutūpti jos 
žemėj. Amerikos orlaiviai 
dabar gali bombarduoti Ja
poniją tiktai nuo laivų. To
dėl kova su japonais Ame
rikai ne lengva ir galės da 
ilgai tęstis.

ateities.
Jei Pabalčio valstybėse 

bus leisti tikrai laisvi rinki
mai, nėra mažiausios abejo
nės. kad Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje žmonės pasisa
kys už savo kraštų nepri
klausomybę ir demokratinę 
santvarką. Klausimas ta
čiau. kas tokius rinkimus 
prižiūrės?

Jei rinkimai bus prižiūri
mi raudonosios armijos ir Gen. MacArthur praneša, 
Maskvos komisaru, tai ir vėl kad Luzono saloj, kuri yrai . • i-i m* __

FILIPINUOSE ŽLUGO 
JAU 215,000 JAPONŲ

bus taip. kaip buvo su “liau
dies seimų” rinkimais.

Amerikos ir viso pasaulio 
lietuviai nori, kad balsavi-

didžiausia Filipinų sausže- 
mis. sunaikintos jau 6 ja
ponų divizijos, kas reiškia 
apie 90.000 kareivių. Iš vi

niai butų Amerikos ir Ang-?° japonų generolas Tomo- 
lijos komisijų priežiūroje. jJu^i Jamašita turėjo šitoj

_____ _______  I saloj 10 divizijų. Taigi jis
. turi tenai da 4 divizijas, a- 

NEDUOKITE VAIKAMS pie 60,000 japonu, kurie yra 
AUKŲ suskaldyti i kelias grupes ir
- -------  suvaryti i kalnus, kur juos'

Raudonojo Kryžiaus par- nuolatos naikina Amerikos 
eigunai pranešė policijai, orlaiviai.
kad kai kuriose Bostono vie- Kruviniausią kova dėl Fi-
tose vaikai Įsitaisė dėžutes 
su Raudonojo Kryžiaus žen-

l i pinų buvo Leyte saloj, ku
ri randasi i pietus nuo Lu

klu ir vaikščioja po namus: zono. Leyte saloj buvo įs
irašydami aukų neva Rau- mušta daugiau kaip 125.000 
donajam Kryžiui. Policija japonų.
prašoma tokius “veikėjus” Taigi iš viso šitose dvejo- 
suimti. gi žmonės Įspėjami se Filipinų salose žuvo jau 
aukų neduoti. , 215,000 japonų. '

žė kareivius iš Norvegijos Į į vyks. Mes manom, kad a- 
Vokietiją. Iš 15 laivų, 8 bu-j merikiečiai su anglais leng- 
vę nuskandinti; su jais žu-'vai nugalės Reiną ir paims 
vę tarp 6000 ir 7000 nacių1 Berlyną. ,
kareivių.

KANADOJ GAUDOMI 
DEZERTYRAIGOEBBELS JAU “IŠSIIL

GO” TAIKOS
Kanadoj, ypač Quebec’o 

Das Reich” išspausdino provinejoj, kur gyvena dau- 
nacių propagandos ministe- giausia franeuzų, vyrai ne
rio Goebbelso straipsnį, ku-inori eit karan. Vieni jų vi
rtame jis sako, kad “vokie- sai nesiregistravo, kiti užsi- 
čiai myli taiką ir jau išsiil- registravę nestoja armijon, 
go jos.” o da kiti bėga iš armijos.

Bet Goebbels nekalbėjo Raitoji šalies policija 'pra-

Prieš generolo Radeskio 
vyriausybę Rumunijoj per
eitą savaitę prasidėjo riau
šės, kurias sukurstė kairių
jų “demokratinis frontas.” 
Radeskio (Radescu) kabi
netas tada rezignavo, o ka- 
raliukštis Mykolas paskyrė 
kunigaikštį Barbu, kad su- 
drytų naują vyriausybę. 
Kairiųjų “demokratinis fron 
tas” reikalauja, kad val
džia patrauktų atsakomy
bėn visus “karo kriminalis
tus” ir apvalytų šalį nuo 
“fašistinio brudo.”

PER 14 DIENŲ UŽMUŠĖ 
12,864 JAPONUS

apie taiką, kol naciams se 
kėši karas.

ŽUVO ORLAIVIS SU 
GEN. HARMONU

dėjo tokius gaudyt. Druni 
mondvillės miestely anądien 
tarp policijos ir franeuzų Į- 
vyko muštynės. Daug deli- 
kventų slapstosi kalnuose ir 
giriose. Ontario provincijoj

Pereitą savaitę Pacifiko rait°ji- F“'
cija. sakoma, sugavusi kru-vandenyse žuvo Amerikos

orlaivis, kuriuo skrido avia
cijos komandantas genero
las Harmon ir 9 kiti aukšti 
karininkai.

i

537,000 VOKIEČIŲ 
SLĄSTUOSE

Vėliausios žinios sako, 
kad alijantų armijos Vokie
tijoj turi apsupusios įvai
riose vietose 537,000 vokie-! 
čiu kareiviu.

inuose 16 pabėgėliu iš ar
mijos.

VIENAS LĖKTUVAS 
BOMBARDAVO 

LONDONĄ

Pereitą nedėldienį vir
šum Londono perskrido ‘vie
nas vokiečių orlaivis ir nu
metė kelias bombas. Beveik 
per ištisus metus Londonas’ 
nebuvo matęs nei vieno vo

kiečių orlaivio.

jos gimnaziją ir buvo Įsto
jęs Maskvos universitetan, 
bet negalėjo ji baigti, nes 
žandarų persekiojamas tu
rėjo bėgti Vokietijon, kur 
buvo kuriam laikui prisi
glaudęs. rodos, prie Jankaus 
spaustuvės Bitėnuose. Daug 
veikė prie “Aušros.” kuri 
buvo spausdinama Prūsuo
se ir kontrabandos keliais

džios sandėlius ketvirtą da
lį savo bulvių ištekliaus. 
Kurie to nepadarys, bus 
skaudžiai baudžiami.

Maisto problema Vokieti
joj darosi vis blogesnė. Iš 
rtisų okupuotų sričių yra at
bėgę i Vokietijos gilumą mi
lionai gyventojų, kurie nc- 

gabenama Į Lietuvą. Tai turi maisto, nei pastogės, 
buvo lietuvių inteligentijos Į Berlyno ir kitų miestų 
organas spaudos draudimo' p,.autuvėse eina kruvinos 
laikais. : riaušės. Riaušes kelia mote-

Amenkon Jonas Šliupas į rys, kurias malšina geštapi- 
atvyko 1884 metais ir tuo- n'įnkaj
jau čia ėmėsi organizuoti iri------- -—■--------— ---- -
leisti laikraščius.

Reikia pasakyti, kad ir) PASIKORĖ VISA VOKIE-

Admirolas Nimitz prane
ša, kad per 14 dienų Ivo 
Džima saloj amerikiečiai 
suskaitė ir palaidojo 12,- 
864 užmuštus japonus. Dau 
giausia jų krinta, kai jie iš
lenda iš savo urvų ir rėkda
mi “banzai” puola ameri
kiečius šturmu. Tada kulka- 
svaidžiai skina juos kaip 
žolę.

I rie socialistų “Kovos” Įs-į 
teigimo daugiausia prisidė
jo Jonas šliupas. Susitaręs 
su kitais, jisai įkūrė ir So-

SUDEGĖ VYRAS IR 
MOTERIS

ČIŲ ŠEIMYNA

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

Po visą šalį dabar yra 
renkami pinigai Raudona
jam Krvžiui. Norima surink
ti .$200*000.000.

Kai amerikiečiai užėmė 
Vokietijoj Elsdorfo mieste
lį, vienam name jie rado 
pasikorusią visą vokiečių 
šeimyną: tėvą, motiną ir 
dukterį. Paliktam raštelyje 
buvo parašyta, kad jie ne
galėję pakelti tokios sarma
tos. kokią Vokietijai užtrau
kė karo pralaimėjimas.

SUMAŽĖJO MIRTIN
GUMAS

Randolph miestely, neto
li nuo Bostono, pereitą sa
vaitę sudegė Herschel Far- 
guson ir jo žmona. Ferguso- 
nai buvo Įsitaisę 3 kamba
rius vištininke ir tenai gy
veno. Kaimynai sako. kad
šita pora gyveno Randolpheį _____
protarpiais apie 5 metus—
išvažiuodavo ir vė! sugrvž-1 VVashingtono žiniomis, 
davo. Vienu tai-pu Ferguso- pernai nuo ligų mirė mažes- 
nas užvedęs daug šunų. Jo-inis nuošimti žmomų ’v 
kių giminių ta pora čia ne-! 1943 metais Perlai Iš
turėjo ir niekas nežino is. 000 gyventoju mirė 106. o 
kur ji vra kilusi. 1943 metais iš 10..000 mirė

I 109,



Antro Poslapi*

LEIVIS REIKALAUJA 
UNIJAI MOKESČIU IŠ 

VISUOMENĖS

Angliakasių urre^s vadas 
pareikalavo, kad žmonės, 
kurie perka anglis, mokėtų 
nuo tono pv lOe. i unijom iž
dą. iš tų pinigų jis ketina 
steigti maineriam- "moder
niškas ligonines, duoti “e- 
konominę apsaugą" ir kito
kių dalykų.

Šitą reikalavimą Ameri
kos spauda aštriai kritikuo
ja. Ji nurodo, kad imant po 
IOc*. nuo tono anglies per 
metus pasidaiys $60,O<)O,O' 
suma. Tai milžiniška krūva' 
pinigų. Ar gali vienas uni
jos vadas reikalauti iš vi
suomenės šitokio mokesčio? 
Ir ar galima tokią pinigų 
sumą pavesti vienai unijai, 
kuri niekam nėra atsako- 
minga?

Gali but. kad maineriams 
reikia ir ligoninių ir ap
draudos nuo nedarbo. Bet 
tokių dalykų reikia ir ki
tiems — siuvėjams, audė
jams, batsiuviams, farme
riams ii* Lt. Kodėl fabrikų 
darbininkai, smuikus biz
nieriai. pre . lai ir 
turėtų statyti maineriams 
poilsio namus arka mokėti 
algas nedarbo laiku, kuo
met jie patys tokių dalykų 
neturi?

Pagaliau, mokesčius žmo
nėms gali dėti tiktai Kong
resas valstybės reikalams. 
John Lewis tokios teisės ne
turi. Neturi t kios teisės nei 
kasyklų sa vir inkai. Jeigu 
jie ir prižad-.tų iam imti to
kią duoklę parduodant ang
lis, tai tokia duoklė butų 
neteisėta ir visuomenė pa
keltu triukšmą.

Mes visuomet stojom ir 
stojam už t<li, kad darbo 
žmonėms butų užtikrintas 
geras a .agyvenimas ir aprū
pinta senatvė; bet reikalau
ti, kau visuomenė butų ver
čiama mo- ti duokles i -li
nijos iždą, iš kurio ji nieko 
negauna, tai jau truputi 
perdaug!

ir paimti valstybės vairą Į 
savo rankas. Tą jie aiškiai 
parodė Graikijoj, Belgijoj 
ir kitur.

Visa šita komunistų poli
tika yra tvirtai susijus su 

j totalitariniu Maskvos impe-
laisvintuose” kraštuose žmo- rializmu. Kur tik Maskva 
r.ės "laimingi"; tuo tarpu gi gah pastatui savo kvisiin- 
Italijoj. kurią išlaisvino an-.gų valdžia? ji bus pastaty- 
glai su amerikiečiais, nėra ta. Stalinas tebėra bolševi- 
nc-i laisves, nei duonos. To-, kas ir jis tebėra Įsitikinęs, 
dėl italų akyse komunistų kad jo diktatūrai nebus jo- 
itaka auga. o vakarų demo- kio pavojaus tik tada. kai 

visa demokratija Europoj 
bus sugriauta ir visui bus

kratijai reiškiasi neapykan
ta.

Išbuvę ilgą laiką nuo pa
saulio atskirti, italai nesu
pranta. kad totalitarinis ko
munizmas nedaug kuo ski
riasi nuo fašizmo. Jie neži
no. kad Stalino diktatūra 
tokia pat kaip ir Mussolinio
buv. .. Ir ieigu socialistai da,- KAI KAM LAISVĖ, O KAI 

kam Tik kitas 

KALĖJIMAS

pastatytas komunistiškas re
žimas. Taigi visi tie "bend
ri frontai” yra niekas dau
giau, kaip gudri Maskvos 
priemonė sunaikinti opozi-

APIE BENDRĄ FRONTĄ 
SU KOMUNISTAIS

Amerikon nesenai sugry
žo Luigi Antonini. kuri A- 
merikos Darbo Fedeiacija 
buvo nusiuntusi Italijon tir
ti tenai darbini" ’ • judėji
mą. Antcnini i uvo Itali
joj 3 mėnesiu-. Jisai daly
vavo darbininkų mitinguo
se, konferavo su socialistai? 
kalbėjosi su amerikiečių, ar
mijos vadovybe ir sakosi tu
rėjęs konferenciją net su 
popiežium.

Sugryžęs dabar Ameri
kon. Antonini parašė “Nevv 
Leaderiui” Įdomų straipsni 
apie Italijos kcmur.istus
jų vaidmenį Italijos darbi 
ninku judėjime.

Suglaudus, jo raportas y 
ra toks:

ir

bar pradėtų komunizmą kri-j 
tikuoti. minios juos pames-.1 
tu. Taigi, noroms-nenoroms 
Italros socialistams tenka 
veikti išvien su komunistais, 
kad nenamesti miniu.

Krašto išlaisvinimas iš 
nacių okupacijos ne vi
siems reiškia laisvę. Dau- 

Tokics nuomonės esa vi- geliui tai reiškia tik kitą 
kalėjimą. Taip dabar yra 
Lietuvoj, ir taip yra kitose 
šalyse, kur prie valstybės 
vairo atsistojo komunistai

MacARTHURAS BATAANE
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Gavėnia nedirbantiems tyti septyni darbininkai.
„, . . _. . . . Komunistu spauda rėkia.
Ohio \ aisti joj yra karei- streiką iššaukė “troc-

vių nevykia kurioje laiko- ki<itai.. ir kad p;leistieji
.mi naciai belaisviai Perei-darbininkaj bdve ..ti 
tą savaitę jie sustreikavo— njaj„

; atsisakė dirbti jiems skirtus " Tai budinga. Detroito
darbus. streike dalyvauja virš 20,-

stovyklos vadovybe nuta- darbininku. Jeį jįe yra 
re nevartot prievartos. Jie -„.(.feu..;,’' ta'i kur tuomet 
buvo palikti stovykloj ant komUnislų "masės”? Juk 
duonos ir vandens. komunistai sako, kad “troc-

1 aigi, atsisakė dirbti kištų” itaka vra “lygi nu
turi gavėnią’ liui2 •

' berr!ai. s^an" Trockistai yra komunistų
Qziasi. kao stovy Kloję la- pusbroliai, bet Detroito
bai žiauri” disciplina. O ką 
gi jie darė Lenkijoje ir ki
tose okupuotose šalyse?

si Italijos socialistų vadai: 
Nenni, Soragat, Pertini. Du- 
goni. jaunas nužudytojo 
Matteotti sunus ir kiti.

bavo raportą Antonini I ar jų “bendrakeleiviai, 
baigia šitokiais žodžiais: Į --

Iš to. ką aš 
įsitikinau

streiko iššaukti jie negalė
jo, kad ir butų to norėję. 

; Trockio garbintojai yra to- 
..ot “galingi,” kaip irTen žmonės prievarta bu-,kie pat “g 

vo vejami prie sunkių dar- Stalino “saulės” garbinto-sunkių
bų. Jie dirbo ir badavo! ; jai. 

Tegul pagavi ir fricai. Ten streikuoja ameriko-
cArthuras. išlipęs su savo palydovais Bataano kad? Isaį- <•“*> ir da "a>- nieko bennro neturi nei 
saly. Jie žirni i gulinčius japonu lavonus. pasakys "blank you. su Trockiu nei su Stalinu.

Dešiniam vaizdelio šone matosi Amerikos g?nero- 
las MacArthur
pusiausaly. Jie žiuri i gulinčius jaj

“ Prezidento raportas
Gerai ar blogai jie daro— 
kitas klausimas.

i alka Be Teises, Ne Taika Pereit« ketvirtadienį Kon “Tejol „ėdį Lietuvo,.
greso rūmuose prezidentas 
Rocseveltas davė raportą iš Clevelande randasi “Lie

tuvai Vaduoti Sąjungos 
Centras,” kurio priešakyje 
stevi "milžinas” Karpius. Iš 

į Jaltos konferencija padėjo jo pastogės šiomis dienomis 
’ • • ’ • būrimai tai-buvo išsiuntinėti specialus

ai. J lakštai, prašant aukų tauti-
, r . ________  kalba buvo] ninku “misijai.” Prašo do-

. . „ ... - n -nn ramu faktą® vr« ne;Vri }ik AĘ?er*tina- ku?ls sako kad kiekviena nuoširdi z jis pasisakė prieš] lerių ir baigia šitaip:
.^ :al.?tu Partijos ir Akcijos, O rao tarpu faktas yra Konferencija buvo atida- tauta — diaeie ar maža —’itaku sferas ir jėgos politi-! “Tegul meilė Lietuvos de- 

’artuos. KieK as pažįstu Itah- tol^ kad oku^cuc« metu ryta puošniuose Meksikos privalo spręsti savo likimą? Bet joje labai mažai de- = ga musų širdyse...”
jos zmones. jos Įstaigas, naciai tu.ejo jį uždai ę ka-i parlamento rūmuose. Ją ari- Tiesa, LenKiia turėjo sve- ta*įju Kodėl9 Reiškia: duok doleri Sme

jos tradicijas, aš tvirtai tekiu, i lejiman kaip nacizmo prie- darant, kalbėjo musų vals- timų žemių. Tos žemės bu< Gal todėl, kad Jaltos kon-] tonos kavalieriui, o ' savo 
kaG iš to bendradarbiavimo'20 • ’ -- - —------- i- —— --- - - -
Socialistų Partija išeis laimė
toja ir savyston poiitr.ne kraš-. kį pasauli, apie kurį kalbai Lietuvos išlaisvinimo rei-
to jėga. ypač jeigu pažangu^, Atlanto Čarteris—laisvę vi-jkaiui reikia ir darbo ir do-

------ savo likimą• lerių — tai aišku. Bet ko-
.dėl tie v^rai neišsitenka A-

Lenkija turėjo sve- tį‘ių Kodėi?
—------- ~ Tos žemes bu-; Gal todėl, kau aitus koh-in.<*»a.ncnui, v oa>u
tyoės sekretorius Stettirnus vo pagrobtos pnes jų gy- ferencijoj buvo didelis ras-!širdyje degink Lietuvos

menkos Lietuvių raryooj r
Nsujas komunistų didvyri*

jos unijoms ir 
judėjimui."

socialistiniam jis dabar sėdi kalėjime kaip ' AĮijaflfai darys viską J kymo. Diplomatams jisai tuf‘StuKsal«io1but<>“ū!ino 
"karo kriminalistas.” ! kad a^?rių ašis* kaip _g?-J gal ir sunkus atsakyti, ypač d“ktatar^s įSimS. Apie

Padavus
raportą.
redakcija

šitą Antoninio 
“New Leaderio” 

pareiškia visai ‘
50 METU ATGAL

įima greičiau butų sumušta, kare metu. kada visas jė- 
“Bus panaudotos visos gas reikia koncentruot prieš

t___ 1 _

Pabalčio valstybes nei žo-Į Vienoje Vilniaus aikštėje 
- džio netarė Churchillas, ne-;šiomis dienomis buvo palai-

reikalingos priemonės, kad nacius irei- bilo ir RooSeveItas. ;dotas‘ rusu generolas, Ivan 
k okietna ir Jaoor.iia dau- ūmams piliečiam:? sis klau- v.,-. R,,e-> ifrvUrv r, ___... t-i “Ladies’ Home Journal”' Vokietija ir Japonija dau- liniams piliečiams šis kiau- ‘ V;,- hus9

pnesingą nuornonę. Ji sako: perspausdino keliatą daly- giau neturėtų nei militarės. simas betgi labai aišku».‘?u?įjauųs Lietuva*?
‘Maurice Thorez. Maskvos kų, kurie yra tilpę jo pus- nei industrinės galimybės’Taip norėjo totalitarinės

j Kokio likimo]Danilovičius Černiachovs-

vaistvbės vadas Stalinas, ir Toks politini* idiotizmas

pesakė savo! menine "oaoy camage. res. Kaa isiaisvmtos nuropos rai yra neteisybe ir ji 
kalboj gana aiškiai, kokiu; S2.75. žmonės atgautų soverene2: neveda i ramybę. Priešin-'
tikslu komunistai siūlo soc-ia- Šilkinis lietsargis, 9Sc. teises ir turėtų tokias vy-Įgai, ji gali nuvest į naują1
listams bendra frontą.' Anot Penkiolikos metų jaunuo- riausvbes, kokias jos pasi- karą. .-iaejai irieaaiaonaigina-
io. komunistai’tievia socialis- liui vilnonis kostiumas su rinks”. Tuo atžvilgiu Jung- Pasaulis bus tikrai la.i-p’ ^avo nepalaužiamu hbe- 
ttems draugiškumo ranką, kad dviem porom kelinių ir ke-. tinės Valstijos nevengs rei- mingas, jei šitą painiavą at-; Jį*’™** n; £*"‘sudaryti viena didele darbi- pure, $4. kiamos atsakomybės/’ narplios busima San Fran- aoJ€ tas savaitrasus sako,
ninku partiją.’

‘ Bet ko siekia Francuzijos ir 
Italijos komunistar. tas

kis. Jis buvo sužeistas kovo
se su vokiečiais ir mirė.

Vilniuje tam generolui 
New ’Vorke yra leidžia- bus pastatyta obeliską—pa-

min klas. Ryšium su tuo ko
munistų spauda sako, kad 
Čemiachovskis, tai naujas 
Lietuvos didvyris, Vilniaus 
išvaduotojas.

Bet jei Lietuva bus “so
vietinė,” tai ji niekuomet 
nebus laisva. Savo vaduoto-

$4. kiamos atsakomybės.’ i •-
Tai buvo 1895 metais. p. cisco konferencija, kmq?Kad Graikiją komunistų įs-

t , _ . , , Pi,™a; njRtt UOTbB'gs as w&t teiandžio 25 die-.?1*138 pi iečių .Įiarosbuvęs----------------------  ---------
Fabriko darbininkas ta- -‘.aiuS. „ur&? ^buv sukurtai pa ;r nurj f)urnharton! geras dalykas. Gireh: -.jus pasirenka tik laisvi žmo-

, , . ria0: da gaudavo $7.50 i savaitę/tai plautinė taikos organiza- Aįri teon?prpnf.jjos; n ac “neero,,buvo paryta Cekoalcvak.joj.; siandjeb jis una j40 j J. cija. kuri pasauliui užtikrin- '"g'. -“n-ereiKijc. tąsa ELAS partizanai pašiau 
Tena, bendras fmnta, virto vaft ko?. tų _ net prie. J« nac,u-ias,stų totalita-;ko^> milita! skai kovoda-

nybe ir socialistai i. urę <4vo vai- monėmis, jei butų reikalas. ™is režimas gręsia pavo-;"!i prieš leakcij? klastoorganine vienvi.. bT .. «uunia ii Kepuiv savu vai- iLmaiae . e 9 . s1 1? • ynrt"’" Komu- kui tari mokėt jau ne S4. Pu šio karo reikės žiūrėti., ivnu. tai ne, kiek nemažiau įduje pnes užsienio m-relini . • J t j ♦  ____ ri__ • i  1 >>• hnloovi iru lifo_ PTICI1 S...nistų Partijoj.’
"Kitur komunistai siekia to- Tuziną^

•kad žmoniu gyvenimui bu-jg^a bolševikų totalita- 
SkirtumasV Ui. 1. J v. , ______ kiaušiniu tada tų pritaikyti Atlanto Čarte-i™'1; režimas.

k'rf; "en-v'*į kad kainavo 15c.. o dabar 85c. .rio dėsniai — gyventi lais- $>a t* spalvoje, o

nės.

“Laisvi rinkimai’ Krokuvoj

Bolševikų okupuotoj Kro
kuvoj buvo savivaldybės 
rinkimai. Savo kandidatū
ras galėjo statyt dvi “fygos 
lapelio” partijos — “socia
listai” ir “valstiečiai.” O

tervenciją...
Kad tie “elas’ai” stengėsi 

ne esmė-, parduot Graikiją, kad jie 
į išžudė tukstancius žmonių 

as yra revoliucija j—nei žodelio.
sislept; po Socialistų Partijosj Skrybėlė 50 metu atgal vėje ir nebijoti dėl rytojaus.: je. 
vardu. Bet nežiūrint koks tos ei - <?- . - S’S kartbuvo $1, o šiandien S<. Aiškindamas šituos pen-

ma^nitei^rkti užU50c 3 o ^e^n’us P3- svasis pasaulis kovoja prieš;munistų bendrakeleiviai, ar
reikia mokėti 01 karas

socialinė revoliucija žmonių

vienybės tikslas bebūtų, de
mokratiniams socialistams, 
kaip partijai, ji visados reiškia 
išnykimą arba bankrotą. ■ 59
“Rytų Lenkijoj komunistai 

pasigavo dali PPS (lenkų so
ciali”'-i partija) ir netrukus 
hus organiškai suvienyta

Italijos ir bendra' Euro- komunistų ‘Lenkijos Dartfnin-.V0 Prag^enimas-
pos komunistam negalima 
taikyti to m? to, koki mes 
ta i k o rn Am c ri i: os k om u n iš
tašą Europ.' je nadėti? yra 
tokia, kad socialistam? ten
ka eiti su komunistais Į ben
drus frontus ir dalyvm:t ko
alicinėse v 1 "d

Ypatingai tokia vienvbė 
esanti reikalinga Italijoj. 
Ta šalis baisiai sunaikinta. 
Tiltai išgriauti, fabrikai su
deginti. žmonės badauja. 
Liaudis laukia nurodymu ir 
pagalbos iš kairiųjų partijų 
vadovvbės, nes monarchija 
ir fašizmas ir' jau nusibo
do. O kemuristai vra veik
liausia partija. Atvažiavęs 
iš Maskvos komunistas To-

fliatti atsivežė daug pinigų.
komunistai siuntinėja savo 

agitatorius, platina literatū
rą, rengia mitingus. Jie skel
bia, kad rasų armijos “iš-j

ta bent prasme, kad lai- Taip kalbėti gali tik ko- tikrovėje ir tie “socialistai” 
’’’**'* ir “valstiečiai” buvo komu- 

histai!
Kad da gražiau pavaiz

duoti komūnsitų “laisvę,” 
tuoj paskelbė de- 

radijo priimtu-
______ ____aięO Įęa<I Amerikos “reak-1vai luri P^-^atyti val

ka be teisės yra neverta; j<0 tie?a> kafi taika nėra Pinint-ūi b- hit Urmini™;” džiai, visos rašomosios ma-

kJ » V*» *» VAUIiC ▼ Vf JC* J/l IVU,
naciška ir fašistišką vergi-,paprasti neišmanėliai.
ją. Kleisti bilionai dolerių, i RatBTOkit C«lj‘ČapKn#! 
prazuo.yti milionai žmonių H h* *

jų vadų yra nužudyta arba de- nima. 
pertuota Rusijos gilumon.” _____

2tvbės sekretorius 1 ai šiai jums laisve, 
bolševkiškas “rojus”!

St. Strazdas.
Tiesa, politinė situacija 

Europoje kai kur verčia so
cialistus eiti Į koaliciją su 
komunistais. sako “New

KAREIVIAI UŽĖMĖ 
STREIKIERIŲ VIETĄ

rir.ta
svarbiausia — turi but iš
laikyti tie pažadai, kurie 

Londono uoste pereitą buvo paskelbti Atlanto Čar- 
Leader”; liet jeigu tokia savaitę sustreikavo 7,000 teryje. Jei bus taika be tei- 
trhtika ir reikalinga kur, tai laivų krovėjų. Jų vieton tuo- sės, tai nebus teisybės. O 
tas da nereiškia, kad sočia- jau buvo pastatyti karei- iei nobus teisybės, ateis 
listai turėtų dėtis j “bend- viai, nes laivai turi gabenti naujas ir da baisesnis ka
ra? frontus” su jais. karo frontui reikalingą me- ras.

Nežiūrint kaip saldžiai džiagą. Škotijoj tuo tarpu Valstybės sekretorius gv-

ęvuc.-s sęniciuuus pasakė;njau. jej gražias kalbas seks te-
ta,rw vžrik'^-,?™^ <1a!'bai' T“ ?-a‘ i* surado tu,»

taika- n!r',2’a“C?r .vls?s P««»uHs, valkiotą ir nuvalkiotą mer- ir pastovi taika, kartu ir tietuvių tauta, ku- jr ją užleido ant akto
riai šiandien tenka gyventi Į „aus. šių hitlerininku aks- 
trėčią okupaciją. ' ----- AUSTRALIJAI STINGA 

MĖSOStinimu ir talkininkavimu to
ji _ _
prieš Chapliną bylą 

Tai girto žmogaus sauna, 
tai isteriko riksmas. Iš kur 
Rokas sužinojo, kad tie “fa
šistai” ne Čali, bet mergą 
ant čalio užleido?

St. Strazdas, jj merga pradėjo teisme

ARABIJA IR PERSIJA 
APSKELBĖ KARĄ

Pereitą savaitę Arabija ir
komunistai apie vienybę de-Į pradėjo streikuoti angliuką-, nė Jaltos konferencijos nu- Persija apskelbė Vokietijai 
kkmuoja. visados reikia at- siai. Išrodo, kad karo lai-,ta; imu?. Kol šitie nutarimai ir Japonijai karą. Bet Ara- 0£j streiko Detroite 
siminti, kad vyriausis jų tik-Į mėjimas drbininkams nela-'nėra paskėlbti, musų vals-i bijos karaliukas Ibn Saud
s’as yra ne vienybė, bet ar-; bai rupi. Tik totalitarinėse; tybės sekretoriui nedera da- sako, kad jo karlvstė ne vi-• t • • __x X. * . ai* . Z-1 1 • ^Tl*a*** » • • a • i — 1 * ’ • • 1 1 • 1dymas. Jie visur stengiasi 
sudalyti savo spėką, kad ga
lėtų nuversti esamą valdžią

valstybėse, kaip Vokietijoj lyti priekaištų. Vis dėl to, 
ir Rusijoj, darbihinkai ne- vienas tos konferencijos 
gali streikuoti. 'nutarimaijtddu budu nėra

sa prisideda prie karo; 
“šventieji” miestai busią 
neutralus.

Detroite sustreikavo 
Ghryslerio ir Dodge kompa
nijų darbininkai. Streikas 
kilo dėl to, kad buvo atsta*

Pereitą vasarą Australija 
turėjo sausmeti. Kaitra su
naikino ganyklas ir paša
lus. todėl šįmet Australijo
je Ims nedaug mėsos.

Anglijos vyriausybė ruo
šiasi deryboms su Argenti
na, kurioje auginama daug 
galvijų.

Per šimtą metų Australi
joj nebuvo tokių kaitrų ir 
sausrų, kaip pereitą vasarą.

1
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

1 AjMe:riKOS LIETU\rTŲ GYVENIMAS | KAS SKAITO, RAM) ll
TAS DUONOS NEPRAŠO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Daug rūbų BALF sandėly; 
kada jie pasieks Lietuvų?

lietuvių kilmės piliečių” — 
lojalių savo naujajai tėvy
nei Amerikai.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Man teko buti I. ietuvių 
Šalpcs Fondo (BALF) rū
bų sandėly, kuns randasi 
ant Grand St., netoli East 
River.

Sandėlis jau turi daug rū
bų ir vis gauna daugiau iš 
Įvairių kolonijų. Rūbai su
pakuojami ir padedami Į 
tokią vietą, kur jie negestų.

Sandėlio prižiūrėtoju yra 
Jonas Valaitis. Teko su juo 
pasikalbėti apie įvairius da
lykus. Tai mandagus vyras.

Tie rūbai buvo renkami 
siuntimui Į Lietuvą, bet kol 
kas da negalima siųsti. Prie 
žastys tokios — naujieji 
Lietuvos okupantai bolševi
kai sutinką rubus priimti, 
bet nesutinką, kad rūbų iš
dalinimą kontroliuotų pa
tys lietuviai. Aišku, neturint 
užtikrinimo, kad musų rink
ti drabužiai galės pasiekt 
lietuvius, jų siuntimas ati
dėliojamas. Gal but, kad 
pasėkoj Jaltos konferenci
jos sovietų valdžia sutiks 
tartis su lietuviais. Tuomet 
ir šie rūbai bus pasiųsti iš
vargintos Lietuvos žmonėm.

Kryžanauskui buvo padary
ta sunki operacija

Ginkai atostogavo Nsw 
Jersey valstijoj

Brooklyno lietuvių saldai
nių krautuvės savininkai* 
Juozas ir Ona Ginkai ku
riam laikui buvo apleidę 
Brooklyną. Viešėjo Lock-! 
wood miestely, Nevv Jersey j 
valstijoj.

Juozas Ginkus buvo gy-į 
dytojo patartas apleisti mie-; 
stą. Mat, du kartu jam te
ko buti ligoninėj, išrodė pa
vargęs.

Ginkai jau sugryžo, Juo
zas dabar jaučiasi geriau.
Maniloj išlaisvintas Brook- 

r lyno lietuvis

Filipinuose iš japonų na
gų buvo išlaisvinti tūkstan
čiai amerikonu ir filipinų. 
Paskiausios žinios sako, 
kad tarp išlaisvintųjų ran
dasi ir vienas lietuvis karys, 
Raimondas Kubilius.

Brooklyne yra lietuvių, y- 
pač jaunuolių, kurie Rai
mondą asmeniškai pažysta.

Stinga darbininkų ir —
15,003 naujų bedarbių!

Laikraščiai pianeša, kad 
“ten ir ten” stinga darbi
ninkų, kongrese yra svars
tomas verstino darbo bil- 
lius, bet...

Nevv Yorke yra kaip tik

PRIEŠ KOVĄ K RUVINOJ DŽIMOJ

i'uošdamiesi i kovą kruvinoj Ivo Džima saloj, kai kurie Amerikos kareiviai 
leidžiasi.

Neiv Yorke ruošiamas Šalpos Fondų 
bendras paradas

Kviečiamos dalyvauti ir lietuvių organizacijos

Chicagos lietuvių nuotaikos 
dėi Lietuvos neori klau

somybės

Chicagos lietuviai šįmet 
vėl minėjo Lietuvos nepri-' 
klausomybės sukakti. Buvo! 
prakalbos ir muzikos pro-: 
grama. .Aukų Lietuvos va
davimo rekialams sudėta' 
apie 1,500 dolerių.

Bendrai imant, chicagie- 
čių nuotaikos šiandien yra 
kitokios. Lietuvos vadavi
mo reikalui daugiau dirba
me ir daugiau lėšų sukelia
me.

Dingo leitenantas Varnas

Jaunas, bet smarkus 
banditas

Chicagos policija jieško 
16 metų berniuko, kuris at
likę drąsią piktadarystę. 
Jaunuolis atėjo į gėiių krau
tuvę ir joje gavo iškeisti 
tris čekius. Gavęs pinigus 
jis šoko prie registerio, pa
sigrobė ir išnešė. Krautu
vėj tuo metu buvo tik jos 
savininkė, tūla Mrs. Young. 
Kol ji prisišaukė pagalbos, 
banditas buvo pabėgęs. Po
licija rado tik registerį, pa
liktą ant Claremont gatvės.

Savininkė netekusi kelių 
šimtų dolerių.

Williamsburgo gyvento
jui K. Kryžanauskui buvo 
padalyta sunki operacija ir 
per kurį laiką jis turėjo bū
ti ligoninėje.

Manyta, kad Kryžanaus- jįe — naktiniu užeigų tai 
kas neatlaikys, bet jis ant 
tiek pasitaisė, kad šiandien

National War Fonde yra 
51-na šalpos Įstaiga, Jos at
skirai renka rubus savo tik
slams, kaip pav., Lietuvių! 
Bendrasis Šalpos Fondas i 
renka Lietuvai, o kitų tautų 
fondai save tautoms. Tie 

turi savo sąjungą,fono. ai

į N. Y. Tel. MUrray Hill 
'2-8062; arba BALF sandė
li, 101 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. Tel. EV 8-6203.

PHILADELPHIA, PA

Atsakymas Jonui Rainiui

nori eit net Į teismą. Keis
tas žmogus.

Beje, Rainis sako, kad 
prezidentu buti jis nenorė
jęs, bet žmonės jį išrinkę. 
Žinoma, kasgi daugiau jį 
galėjo rinkti? Kėdės rankų 
neturi ir jų nekelia... Bet 
mes žinome, kas ir kaip 
darbavosi už brolio Rainio 
kandidatūrą.

Jeigu Rainis nėra komu
nistas, tai kodėl nepasako,

Brighton Parko gyvento
jas Domas Va mas šiomis 
dienomis gavo liūdną žinią. 
Karo departamentas jam 
pranešė, kad Europos karo 
fronte dingo jo sunus, leite
nantas Domas Varnas.

Jaunsis leitenantas buvo 
gabus ir veiklus jaunuolis.

Sužeisti lietuviai kareiviai, 
ii Chicagos

Komunistu mitingas 
Ashland auditorijoj

Karo departamentas pa
skelbė naują sąrašą sužeis
tų kareivių. Jame radau tris 
lietuvius: Steponą Litviną 
iš Brighton Park kolonijos, 
Edvardą Pilipavičių iš Chi
cagos stokjardu distrikto, ir 
E. Bajorą — šiaurinės da
lies miesto.

Tarp žuvusių radau Toną 
Balkonį, iš Garfield Park 
kolonijos. ,

Jis džiaugiasi, kad nebuvo 
automobilyje

Vasario 25 d. Chicagos 
komunisaai buvo suruošę 
masini mitingą. Jis įuostas 
Ashland auditorijoj tikslu 
paminėt raudonosios armi
jos sukaktį.

Ashland auditorijoj gali 
sutilpti Į 4„500 žmonių, bet 
tiek publikos neturėta.

Tai rodo. kad Chicagos 
komunistų Įtaka labai men
kutė. Savo laiku tokius mi
tingus jie ruošdavo Colise- 
um svetainėj, kui- sutelpa i- 
ki 18,000 žmonių.

ehicagietis Gust Andell 
sako, kad jis yra la'min- 
giausis žmogus Chicagoje, 
nors ir praradęs gerą auto
mobilį. Ant Diversey gatvės 
jis sulaikė automobili ir ė- 
jo krautuvėn pirkti “kai ku
rių reikmenų. ’ Staiga pasi
pylė ugnis ir jo automobilis 
užsidegė

Kol atvyko ugnagesiai, 
automobilis buvo jau sude
gęs. Pasirodė, kad ant au
tomobilio užkrito gatveka- 
rių elektros laidas. Jei An
dell butų pavėlavęs nors 
vieną minutę, jis butu žu
vęs, kartu su automobilium.

Jonas Rainis puola “Ke- kas jis yra? (Jis pasisakė 
ivį” ir bažijasi, kad jis nė-'esąs republikonas.—Red.)lc

ra komunistas. Labai malo-atbulai. Jau turime apie 13 kurioje riša Įvairius su šal- _________ __________
tūkstančių naujų bedarbių. • j a susijusius reikalus, viena nu girdėti tokią išpažintį,

iš kitos mokosi, viena kitai bet aš nc rėčiau ji paklausti:
Kas Philadelphijoj dau

giausia dirbo ruošiant “Lai- 
bankietus ir

nautojai, kurie neteko dar- padeda.
; bų, kada tos užeigos gavo į Per tą sąjungą šaipos is- „__

yra gryzęs į namus ir gero- ;gakymą ^gidaryti nuo 12; taigos pakvieštos dalyvauti svės“ naudai
LįSkiu Kaziui ereitai na H* ^i* Daugelis jų j bendram United National piknikus? 
į^inKnĮ Kaziui greitai pa , neturl vilties gauti darbo, Clothing CoiJection darbui, Ar ne Rainis prirašė 225

sveikti ir giyžti prie savo bet kurioje karo pramonėje, bendrai visoje Amerikoje narius Į komunistų Susivie- 
kasdienimų paeirgų. 1 * • * • 1 - - - - J - -

Jie susirūpino svetimu 
kišenių

Musų komunistai yra to-

J. Jakimavičius.

Padėkime Lietuvai 
Ataauti Laisvę

Remkime aukomis Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir jos

nes tam neturi patyrimo, j surinkti 150.000,000 svaru nijimą? ‘ sldeidžia ^^asaulvi?’ teisin
gai kaip bus su jais? i rūbų. Tam darbui ir United Kas daugiausia darbavosi žinias apie Lietuvą ir 

Brooklyno Kriaučius.. Lthuanian Relief Fondas už komunistu LDLD? , skelbia tikrus lietuviu tau-\ ^adėjo , . Ar ™ nuolat!- tos troškimus. Iškirpkite iš-
CKikMUN, mass. j v aųis prasidės balandžio nis “Laisvės” koresponden-! oildę šį lapeli ir pasiųskite 

j 1 i r tęsis iki balandžio 30 d. tas ir jos vajininkas? kartu su savo auka Ameri-

Nore jo. apvogti lietuvio 
Rako vaistinę

kie žmonės, kurie nei žings- Lietuves nepriklausomybės 
nio nežengia be priekabia-' minėjimas davė $830.03 
vimų ir šmeižimų. Prie kiek- Amerikos Liet. Tarybai 
vienos progos jie šmeižia . ——r „ lx
Bendrą Liet. Šalpos Fondą.',. Vasario 18 d. Brocktono 
T ietuvin Piliečiu Kb’nbp te lietuviai buvo suruošę ma-
ko girdėti šitokį ismislą: .*i ^rikii”'da“ko Mi‘ 

•Ponai rinko drabužius, ^^une^^su n ^a-l^a.dyl^varfu.
n , . . , , sbmjtoną. piketuoti Baltakį fi3 Aneriko. Lietuviu T

mas New Yorke dideliu pa- Kieno duktė rusų kliubo ’ taut " k v u>^isve 
radu, kuns bus filmuoja- skiepe, ant Fairmont gat- 
mas? o filmos bus rodomos'vės, kumštes iki lubų kėlė ir 
visoie Amerikoj; vajui pa- rėkavo: “down. down”? 
skelbti. Ar ne Rainis. Merkis,

Lietuvos
o dabar jieško žydelio, ku-1 "klausomybės 27 me,ų 
riam galėtų parduoti... Kas kaktl- 
ners turės ‘good time’... Va- Prakalbos Įvyko šv. Roko

Mėnesi pnes ir mėnesi po 
šio vaiaus, BALF savo nau
jo vajaus neskelbs, bet ru-

Ar no Rainis anais motais ko? H?*“™* TaI?^ Cant- 
Thiladelphijoi rucšė “sud-irul* American Li huaman 
ną dieną” musų “sklokinin-, „ . , . , „n - Ccuncil, 1739 So. Halsted

brs paselbės nnkti bentl-į s"luKlnln-'St.. Chicago 8, IIL, U. S. A.
ram van*. te kurio Pa?albal kurie Čeki arba Money Orderį ra-

laitis ir Jurgėla gražiau ap
sirengę ir geriau atrodo... 
Mulkiai tie, kurie klauso fa
šistų”...

Taigi, komunistams paru
po svetimas kišenius, jie 
šmeižia ir įtarinėja žmones. 
Bet tie patys gaivalai tyli 
apie garsųjį Mizaros “fon
dą,” kuris turėjo šelpt Lie
tuvos žmones ir — nesušel
pė! Į tą fondą, jei rieklys- 
tu, surinkta netoli keturi 
tūkstančiai dolerių. Mizara 
skelbė (per “Laisvę”), kad 
Smetona neleidęs Lietuvos 
žmonių šelpt; jis sakė, kad 
pinigai bus gražinti aukoto
jams. Mano draugas sako, 
kad savo pinigų jis nega
vęs. Aišku, tokių galėjo but 
daug. Tai kas padaryta su 
tais pinigais?

New Jcrzey gubernatorius 
už laisvą Lietuvą

1 parapijos svetainėj. Lietu
ves vadavimo reikalams 
šiose prakalbose surinkta 
390 dolerių.

Vakare Sandaros Kliubas 
suruošė smagia vakaiien 
Čia irgi surinkta 115 dole-:L? į1 lietuviai,* I dalyvauti. Galime

o Parade dalyvauti pakvies Šmitas ir Rakauskas tvėrė 
pjti ir lietuviai. BALF' sutiko ir nalaidojo Lyros* chorą, 

kuriam “raseiskos dainos”-paradu
Be to, Lietuvos vadavimo! Pal',uo^!' !?b,ai. !id

reikalui aukojo šios organi

New Yorko miestas ran
dasi prie pat New Jersey 
valstijos. Persikėlus per 
Hudson upę jau esi “Džer- 
sės” valstijoje.

Tos valstijos gubernato
rius Edge šiomis dienomis 
paskelbė proklamaciją, ku
rioje jis reiškia vilties, kad 
musų tėvų kraštas Lietuva 
da kartą bus nepriklausoma 
valstybė.

Nevv Jersey gubernato
rius sako, kaa tos valstijos 
žmonės didžiuojasi, turėda
mi savo tarpe “tukstancius

zacijos: Sandaros Kliubas 
100 dol., Kazimiero Pilie
čių Kliubas 25 dol., Frank
lin Kliubas 25 dol. ir vie
tos draugijų sąjunga — 
Brocktono Lietuviu Taryba 
— prisidėjo su 175 dol. Vi
so kartu Lietuvos vadavimo 
reikalams surinkta $830.00.

Vasario 25 d. buvo mu
sų komiteto posėdis, kuria
me nutarta eiti pas tuos 
lietuvius biznierius ir profe
sionalus, kurie neturėjo 
progos dalyvauti minėtuose 
parengimuose ir neprisidė
jo aukomis. Mat. broekto- 
niečiai yra nusistatę surink
ti visą tūkstantį dolerių A- 
merikos Lietuvių Tarybai. 
Tad kurie da neprisidėjote 
savo auka, prašom prisidėti. 
Savo aukas galite įteikti 
šiems musų • kolektoriams: 
Adomui Jezukevičiui, Juo
zui Trainavičiui, Mykolui 
Abračinskui arba Leonui 
Žemėtai.

Brocktono lietuviai visi 
vieningai veikia, išskyrus 
komunistus, kurie tarnauja 
Maskvai.

Korės pon d entas.

(parašas)
(adresas)
Tamstoms

Prie 32 ir Halsted gatvių 
randasi lietuvio P. Rako 
vaistinė, šiomis dienomis ją 
bandė apvogti nežinomas 
plėšikas. Nakties metu jis 
išmušė vaistinės langą ir 
jau buvo Įlindęs. Išgirdęs 
kad lango stiklas truko, Ra
kąs ėjo pažiūrėti, kame da
lykas. Vagilis jau ruošėsi 
kraustyt vaistinę, bet už
kluptas nėrė pro tą patį lan
gą. Iš strioko nepataikė lyst 
per išmuštą lango skylę ir 
lėkdamas kone visą didelį 
langą išnešė.

Rakas mano, kad vagilis 
galėjo susipiaustyt. Policija 
jo jieško, bet kol kas nesu
randa.

Da serga West Sidės gy* 
▼entoja, Mikėnien;

West Sidės gyventoja 
Morta Mikėnienė vėl gryžo 
iš ligoninės, jau po ketvir
tos operacijos. Ligonė iau- 
tėsi prastai, bet šiuo tarpu 
kiek pasitaisė.

Mikėnienę vargina įsise- 
nėjus vidurių liga.

A. K. Lietuvis.

RAŠYTOJAS SKUNDŽIA 
FILMŲ KOMPANIJĄ

Kaltina už vagystę ir reika* 
lauja miliono dolerių

Dėkodami l amstoms uz 
kooperavimą, paliekame 

Su pagarba,
A. merikos Lietuvių Tarybos

Vykdomasis Komitetas:

tuviu tautiniais rūbais, vė-
Lietuvis kareivis gryžo iš 

Francuzijos
buvo viskas?

Ar ne Rainienė mezgė 
liavomis, lietuvių benais, or- tuos svederius, kuriuos ko- 
ganizacijų ir pavienių žy- munistų komitetas pasiuntė 
giuote. Jei išsigalėsime, tu- į Sovietų Rusiją? L. šimutis, Dr. P. Grigaitis,
rėsim ir flotą. Taip pat ga-j Rainis dabar bažijasi ir M. Vaidyla.
lėsime turėti savo Šukius, ne
vien anglų, bet ir lietuvių 
kalbomis.

Šiame parade lietuviai 
turi progą labai gražiai pa-j 
sižymėti. Tik diena nelabai 
patogi, šeštadieny, kovo 31,
Didžiajam šeštadieny prieš 
Velykas. Mėginom atidėti 
kitai dienai, bet susidėjo 
aplinkybės, kurių negalime 
nugalėti. Dėl to paradas į- 
vyks, lis ar snigs, kovo 31 
d., šeštadienį.

Parado dalyviai renkasi 
Columbus Circle, prie 59tb:
St., kampe Central Park,;
Nevv Yorke. Iš ten 10:30 v. i 
ryto paradas pradės judėti 
link 5th Ave. ir baigsis tirs 
Public Library, 42nd 9t. ir 
5th Ave., iš kur laisvai iš
siskirstys.

Parade dalyvauti kviečia
mos visos lietuvių draugi
jos, kliubai, grupės ir pa
vieniai.

Parado reikalais prašome 
kreiptis į BALF Centrą, 19'
W. 44th St., Nevv York 18,

SIELOS
BALSAI

Marpuette Park gyvento- 
a Vyšniauskienė susilaukė 

malonaus svečio. Iš Fracu- 
zijos sugryžo jos sunus Ed
vardas Vyšniauskas. Jauna
sis karys gavo 30 dienų a- 
tostegų. Jis vra dalyvavęs 
zisoi eilėj didelių mušiu— 
inriausia Francuzijoj, o 

vėliau Olandijoj, Belgijoj ir 
pačioj Vokietijoj.

.-H

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Kn\ irs p;<pu«>Ata daugeliu apalvuof ų puikiu paveikslų, 
££.{ p'.'slapiu dydžio, apie 15t įvairių eilių.
»1 PMINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARKO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILCS: 

i U ir. kos AEIMVMAKOS IR PARBfNINKISKOS 
UKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Audimo apdarais $1.25.
turėt* papMttl MV« knygyn* minėt* knyga 

nn-iiptrfcf* kay K* p»«Hlzi*u»«< *'iWtgw* *eriaa<«i* nm Mnrt- y t •rdertk.*’ P»pi«rlniv« galim* aiuatt t < *ioir p;,f>rae 
> » niufite. Mt reikia stiklai atrašyti ■»»»<• tr ' KeK int»” «d 

.«-•* u nrpnmirtkit prilipyt oiS estitue >nsrK<

“KELEIVIS”
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Chicaga be “naktinio 
gyvenimo”

Senas Amerikos rašyto
jas, Billy K. Wells, šiomis 
dienomis apskundė Univer- 
sal Pictures filmų kompani
ją, reikalaudamas miliono 
dolerių atlyginimo.

Wells sako, kad toji kom
panija pasisavinusi jo saty
rišką kurinĮ “Flugel Street” 
ir padarė to pat vardo fil
mą.

Savo komediją Wells pa
rašė 30 metų atgal, bet “Co
pyright” teises jai gavo tk 
pernai. Wellso byla bus 
sprendžiama New Yorko 
teismo rūmuose.

Chicagos vidurmiestyje ir 
miesto pakraščiuose buvo 
tokių užeigų, kurios daryda
vo bizni per 24 valandas— 
dieną ir naktį. Tokių užei
gų lankytojai buvo veik iš
imtinai pasiturinčiu tėvų 
sūrius t dukrelės. Bet...

Tr i?s nebeturi “indžioi- 
nvnto.” Federalės vyriau
sybės patvarkymu tos užei
tos turi ’ ’rt uždarytos 12 
valanda naktį.

Randasi ir lietuvių, kurie 
mėgdavo naktini gyvenimą; 
jie taipgi “nukentės.”

WORCESTER. M
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Tragiška Kelione į Šiaurę
Pabaiga |mi šviežio maisto ir daržo-

Pakurė židinį, angliai i- vių. Nebent lokiena juos 
kaitino trobelę. Norėdami nuo tos ligos apsaugojo. Iš 
ilgiau pasidžiaugti šiluma, septj niolikos žmonių, žie- 
uždarė dumtraukį ir visas mojusių Naujoje Žemėje, 
angas. Tai vos tik visų ne- tiktai du numirė, 
pražudė. Nugaravo ir pra- Pagaliau, vasario mėnesy 
dėjo silpti. Pirmasi pajuto du olandai, eidami pakran- 
silpnumą vienas didelis ma- te, pamatė saulės kraštelį ir 
trosas, o paskui jį ir visi ki- nubėgo pranešti tą linksmą 
ti. Bet vienas susigriebė ir žinią savo draugams. Ba- 
šiaip taip nušliaužė ligi du- lencas nenorėjo tikėti, nes 
rų u* jas atidarė. Atsigavo saulė, pagal jo apskaičiavi- 
nuo garų, tiktai dar labiau mus. turėjo pasirodyti tiktai 
susilpnino sunykusią sveika- po poros savaičių. Nežinia, 
tą. kas klydo, ar tie du olandai,

Siautė, šėlo pūgos viršum ar Barencas. Tiktai jis bu- 
užpustyto namelio, kuriame vo nemažas mokslo žmogus 
slėpėsi septyniolika nelai- ir mokėjo tiksliai apskai- 
mingų keliauninkų. Balto- čiuoti. Gal būt, tai buvo 
sios meškos, užuodę žmogie- saulės spindulių atspindėji- 
ną, naktimis laipiodavo po mas. refrakcija, kurią ne 
stogą, stengdavosi praplės- kaną pastebėjo vėlesnieji 
ti, į vidų įsiveržti. Nemažos šiaurės tyrinėtojai, 
baimės jos sukeldavo isvar- Išaušus pavasariui, ke- 
gusiems žmonėms, bet už iiauninkai pamatė, kad ju 
tat jos ir išgelbėjo juos nuo, iaįvas visai žuvęs. Ir su
bado mirties. Nušovę meš
ką — turėdavo šviežienos.
0 meškos mėsa, sako, gana 
skani.

Bet atėjo diena, — tai 
buvo lapkričio 14, — kai 
saulė nusileido už akiračio 
ir daugiau nepasirodė. Pra
sidėjo ilgoji šiaurės naktis, 
kuri toje vietoje trunka apie 
trejetą mėnesių. Dar nykiau 
pasidarė keliauninkams. O 
meškos irgi kažkur dingo.
Daugiau nebelaipiojo po 
stogą, bet ir medžioti nebu
vo ko. Amžinos pūgos grą- 
sino bado ir šalčio mirtimi.

triuškintas ir įšalęs, be vil
ties ištrukti iš ledų nelais
vės. Tada išvargę žmonės 
stvėrėsi pasidaryti bent ma
žas valteles ir su jomis pa
bėgti iš ledų juros.

Tai nelengva buvo. Iš 
šiaurės rytų bangos nešė 
milžiniškas ledo lytis, tie
siog kainus, kurie kiekvieną 
akimirksni grėsė pražudyti. 
Tai buvo klaiki ir pavojin
ga kelionė. Čia jie yrėsi su 
irklais, čia iškeldavo bures, 
čia tempdavo valtis per Ie

na viltis išsigelbėti buvo — 
tai Barenco patyrimas juro
je ir didelis mokslas. Jam 
mirus ir šita paskutinė viltis 
žuvo.

Nusiminusius ir išbadėju
sius jurininkus nešiojo šal
tos ledjurio bangos. Kur 
plaukti ir kaip išsigelbėti— 
niekas nežinojo.

Rugsėjo 7 dieną sutiko 
rusų žūklės laivus. Iš jų ga-; 
vo maisto ir vaistų, taip pat ! 
sužinojo, kad jų jieškąs vie
nas olandų laivas. Tai buvo 
jų ekspedicijos Reipo vado
vaujamas laivas. Jis ir iš
gelbėjo juos nuo pražūties, 
ir 1579 m. lapkričio 1 die
ną parvežė į Amsterdamą.

Klaikiai ir nepaprastai 
atrodė tie iš šiaurės nasrų 
išplėšti jurininkai. Senieji 
drabužiai senai jau buvo 
sudėvėti ir pakeisti pačių' 
darbo drabužiais iš meškų 
kailio, o ant galvų turėjo 
užsimovę lapių kailio kepu
res.

“Su tais drabužiais. — jie į 
patys rašė. — nuvykom mes! 
pas Piterį Chazelerį, miest 
tarybos pirmininką. Musų į 
pasirodymas visus baisiai 
nustebino, nes manė, kad j 
mes jau senai esame pražu-! 
vę.”

Taip pasibaigė didžioji o- 
landų ekspedicija i Šiaurę. 
Po 274 metų norvegų ban
ginių medžiotojas Erlingas 
Karlsenas pateko i tą vie
tą. kur žiemojo Barenco 
ekspedicija, ir atrado snie
gu apneštą ir apledėjusi jų 
nameli. Atkasė ir pamatė—

Mokslo Naujienos
Elektros batas lakūnams Nauja kometa

JT9imas
General Electric kompa-Į Naujosios Zelandijos as- 

nija padarė vailokinį batą, tronomas D. C. Beny paste-
kuris šildomas elektra.

Batai bus labai naudingi 
lakūnams, kurie skrenda la
bai aukštai.

Batas padarytas taip, kad 
jo laidus galima įjungti į 
lėktuvo elektros laidus ir 
gauti šilimos.

Medžiams sodinti mažina

WiscOnsin valstijos agri
kultūros departamento mo
kslininkai padarė mašiną 
mažesnių medelių sodini
mui. Tos mašinos pagalba į 
valandą laiko galima paso
dinti nuo 1,800 iki 2,000 
medelių.

Mašina kainuoja tik 150 
dolerių. Vėliau ji da atpig
sianti.

Turėsim alumino audinių

bėjo Volano žvaigždyne 
naują kometą. Ramiojo 
vandenyno pietų vakaruose 
ji matoma nešarvuota aki
mi.

Naujoji kometa pirmą 
kaitą buvo pastebėta rugsė
jo 13 dieną, bet ji buvus la
bai toli ir matėsi tik per te
leskopą.

Aišku, naujoji kometa 
bus pavadinta jos atradėjo 
Berry vardu.

Jurų didumas
Juros yra dalinamos į 5 

okeanus, būtent, Atlantiką. 
Pacifiką. Šiaurės okeaną ir 
Pietų okeaną. Jų plotas, 
skaitant keturkampėmis 
anglų myliomis, yra šitoks:

Ketvirt. mylių

Pacifikas .........  50.309,000
Atlantikas ....... 24,536,000
Indijos okeanas 4.781,000 

4,781.000 
30.592.000

Aluminas yra metalas. . _
Gal paklausite: ar galimas šiaurės okeanas 
daiktas turėt metalinį auoi-, Pietų okeanas
ni?

Taip. Metalurgai surado; 
būdą verpti iš metalo plo
nutėlius siulus. Sakoma, 
kad po šio karo rinkoje bus 
jau metalinių audinių, pa
vyzdžiui, nosinių ir kitko.

Dievas iš Keturiu 
Raidžių

Maikio su Tėvu

Bet narsus vyrai vis dėlto 
nenusiminė. Atėjo Nauji 
Metai. Sumanė ir jie puotą 
iškelti. Dienorašty šitaip ra
šo :

“Turėjom tiktai vieną 
svarą kviečių miltų. Iš jų 
mes užraugė m skystą tešlą 
ir iškepėm su augaline aly
va. Be to. musų kiekvienas 
gavo po vieną baltą sausai
nį. Mes dažėme sausainį į 
vyną. Mums rodėsi, kad 
mes esame tėviškėje, tarp 
savųjų ir pižįstamujų. Mes 
linksminomės taip. tarytum 
butume buvę linksmoje ir 
triukšmingoje puotoje, ir 
musų širdyse buvo gera ir 
linksma. Mes metėme bur
tus ir išrinkome karalių. 
Naujosios Žemės karaliumi 
tapo musų patrankininkas.”

Štai kaip, net didžiausio-

do lytis. Maisto menkai tu-' nežiūrint viso ilgo laiko, 
rėio ir tas baigėsi. namelio vidus buvo visiško-

Kartą vienas jurininkas je tvarkoje, tarytum nese- 
eidamas pakrante, atrado nai butų iš ten išėję gyven
ančių kiaušinių. Bet kaip tciai. Šiaurės šaltis nuosta-
paimti toki brangu turtą, 
neturint nei krepšio, nei

biai apsaugo 
daikta. ten nei

kiekviena 
pūva. nei

pintinės? O buvo jų apie 70? genda. Pasieniais stovėjo 
^tukų. Neilgai galvojęs, nu-, dalgiakirvis ir keletas seno 
-imovė kelnes, susidėjo j viškų šautuvų. laikrodis ka

bojo, kaip kabojęs ant sie
nos. prie židinio stovėjo 
puodai, aplink išmėtyti i-

pasivijo savo

Vaistas miego ligai gydyti
Miego liga yra kilus iš 

Afrikos, bet ji kamuoja ir 
kitų kontinentų žmones. 
Gydytojai tyrė jos priežas
tis. bet iki šiol nerado bū
dų tai ligai prašalinti. Bet 
dabar pranešama, kad Fe- 
derlinės Public Health Ser-i 
vice pareigūnas, Dr. Harry 
Eagle, suradęs vaistą, kuris 
sėkmingai veikia ligonį.

.Naujas vaistas pavadin
tas “parsenosophenvl” var
du.

kiaušinius ir 
draugus.

Bet ir tie kiaušiniai ne
galėjo išgelbėti nusikanki- vairus įrankiai ir knygos.
nusių ir išvargusių kėliau- Vėliau kitas keliauninką- —-------
ninku. Plaukė jau antras to namuko dumtraukv atra- Aercdromai neturės sniego 
mėnuo ir vis dar nebuvo do Barenco įkištą dienoraš- 
matyti žmonių apgyventos ti ir pranešimą apie savo 
žemės. Vienas po kito vis i plaukiojimą. Raštas buvo i- 
’abiau silpo. Ir pats Baren- kištas i rasą ir taip SUStin-

Žiemos metu lakūnai tu
ri bėdos, kai lėktuvų laukaiĮ 
apsidengia sniegu ir ledu.

?as įtempė paskutines jė
gas. Niekas nemanė, kad 
:is taip nusilpęs. Didžiau- 
riuose pavojuose ir beviltiš
kume jis parodydavo narsu-

gęs. kaip akmuo. Bet vis 
'’ėlto jį pasisekė perskaity
ti.

Vilhelmo Barenco ekspe
dicijos liekanos buvo par-

to pavyzdį. Bet vieną die 
, . . ^ą supamas valtelės ir pri

L? nelaimėje, žiūrėdami nur sfoj.gdąmas jūrlapių braižyrvil ,w įsiū
čiai į akis, nenusimena nar- ma, pa?įjuto visai blogai. baryje, kuris tyčia bengta- 
sus vyrai. O kad nesustmg- ‘ . toks pat, koks buvo Baren-
tu taro ledynų, išsigalvojo. —Duok man gelti, Heri- pn šiaurės namelis. 
Įsitaisyti pirtį. Neparpasta tai.— paprašė de Vero. 
tai buvo pirtis. Ją pasidarė Tai buvo narsuolio pas- 
iš didelės vyno statinės. Į- kuriniai žodžiai. Vandens 
lenda į tą statinę ir periasi, puodelis iškrito iš rankų ir 
Tai palaikydavo jėgas ir jis tą pat akimirksnį mirė. 
gerą nuotaiką, kas svarbiau- Taip labai išvargęs ir nusi- 
sia didelėje nelaimėje. Iš- kamavęs buvo. 
vengė jie ir šiaurių baisio- Jurininkai, likę be nar
sios ligos — cingos, kuria'saus kapitono ir ištikimo 
žmonės apserga, negauda- draugo, visai nusiminė. Vie-

gabentos iš šiaurės ir patai 
pintos Haagcs muzėjuje. 
Ten ios visos sudėtos kam-

F raneuzai—Dieu.
Asyrai—Adar.
Olandai—Gott.
Vokiečiai—Gott.
Danai—Godh.
Švedai—Goth.
Indusai—Rama.
Ispanai—Dios.
Graikai—Teos.
Arabai—Amir.
Egyptėnai—Amon.
Inkai—Papa.
Fenikai—Baal.
Persai—Istr ir Sorų.
Portugalai—Deus.
Syvai—Illu.
Japonai—Kami ir Shin. Na. tai kaip tu gali sakyti, ne. Todėl muštynėm tokių

—Tegul bus pagarbintas,'nori, kad jis butų jiems ati- 
, vaike! ' ' duetas. Ar galima tokį jų

—Tu, tėve, vis garbini ir norą patenkinti? 
garbini, bet tau kaip nesi-! —O Stalinas, vaike, paė- 
seka. taip nesiseka. ■ mė ne tiktai Vilnių, ale ir

—O kas tau sakė, Maike, visą Lietuvą aprubavojo. 
kad man nesiseka? Gal man Tai ką tu ant to pasakysi? 
ir labai sekasi. Ve, pereitą! Ar galima tokią vagystę pri- 
nedėldienį buvo švento Ka- pažinti?
zimiero atlaidai; Lietuvos —Aš, tėve, to nepripažįs- 
burtininkai tą dieną eina į tu, bet kiti pripažįsta. O tas 
pelkes gyvačių gaudyt ant nuomonių konfliktas, tėve, 
liekarstvų. Taigi išėjau ir aš kaip tik ir parodo, kad tei
su savo frentu Džekiu. Jis sybė nevisuomet yra aiški, 
nesugavo nieko, o aš parsi- Tas pats dalykas vieniems 
nešiau žalti kaip balionę.: išrodo teisybė, o kitiems —

toi 1/oin fu croli colrirfi no ’Tr-.rlol mnčtvnom IaIčii
Chaldėjai.—Nebo.

DETROITIEČIA1 VA
ŽIUOJA KANADON 

MĖSOS PIRKTI

Pereitą subatą tūkstančiai
Detroito gyventojų išvažia- kis patinusi, tėve?

kad man nesiseka? Pasida-. klausimų neišspręsi, tėve. 
rė beveik pilnas džiogas? —Maike, tu turi mis’tei- 

į kaip sukišau. Dabar reikia ką. Jeigu teisybė nėra aiš- 
tik gero snapso užpilti, tai ki. tai vien tiktai faitas ir 
liekarstvų bus ant visų me- gali parodyt, keno turi būt 
tų. viršus.

—Bet kodėl viena tavo a- —Ne. tėve, taip butų ne
gerai. Nes jeigu tokį teisy-

vo i Windsorą (Kanados —Jes, Maike. biskį pati-bės mastą pripažinti, tai vil- 
kilt i viršų, da pavojingiau F^sėj) nusipirkti mėsos, nes nusi. Alėtai baikos. Ot, kad kas galėtų pasakyti, kad vi- 

' nusileisti. ° i Detroite jos nėra. o Kana- tu matytum Džiovo Kaldu-los ožkos priklauso jam.
Greitu laiku visi lėktuvų‘do j yra. Bet grįžtant atgal no feisą, tai jo abidvi akys; —Kaip aš matau. Maike, 

laukai turės specialius kars- su mėsa. šioj pusėj kiekvie ! užtinusios ir nosis suplota;tai mudu šiandien prie tol
io vandens laidus, suvestus !nas automobilistas turėjo! kaip inkstas. O ar žinai, kas;ko neprieisim. Tu perdaug 
po žeme. Tais laidais čir-: parodyt muitinėj kiek jis! jį taip pafiksino? ;upartas. O aš gavėnioj pyk-
kulius karštas vanduo. šil-;tur* mėsos ir turėjo atiduoti! —O kas? tis nenoriu, taigi verčiau tu
dys žemę ir tirpys sniegą savo pointus. Automobilių —Ogi as, Maike. Ir tu sa-ieik savo keliais, o aš eisiu 
’ • ’-j- ‘ eilė stovėjo per 3 mylias. kai, kad man nesiseka! mun

Tada lėktuvui pavojinga

AR ŽINOT, KAI)
Cebu miestelis Filipinuo

se yra krikščionių “stebuk
lingas miestas”;
“augantį kryžių’
Magelano laikų.

jis turi 
da nuo

bei ledą.
Kai kurios dirbtuvės to- Pirkit Karo Bondsus ir Stam- 

kių laidų jau turi. Žiemos P®8- Kas savaitę įdėkit į juos 
metu kiemo takuose neina- nemažiau kaip dešimtą savo 
tyt nei sniego, nei ledo. uždarbio dalį.

kur man reikia.
—Iki pasimatymo, tėve.—Aš negaliu suprasti, ko

dėl tėvas taip dažnai mu
šiesi su žmonėmis. Aš kaip 
gyvas da nesu su nieku su
simušęs, o tėvas beveik kas| Karo Departamentas pra-
savaitę sus.pesi. Ar tai gra- neša kad Amerikon bus at. 
zu?

ATVEŠ DA 100.000 KARO 
BELAISVIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

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

KELEIVIS
G3fi Broadway, So. Boston, Mass.

Costa Rica respublikoj y- 
ra Irazu kalnas, nuo kurio 
giedrią dieną galima matyt 
abudu vandenynus — At
lantą ir Pacifiką.

Iš pradžių Jungtinės Val
stijos neturėjo aukso: pini
gai buvo mušami iš sidabro.

Iš mokesčių, kurie yra 
renkami iš darbininkų ir 
fabrikantų. Jungtinės Vals
tijos padengia tik 46 nuoš. 
šio karo išlaidų; 54 nuoš. 
pridedama iš paskolų.

Volga yra ilgiausia Euro
pos upė, 2.300 mylių ilgio. 
Į ją įteka 132 upių vanduo.

Vienas Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentas, William 
R. King. buvo inauguruotas 
užsieny — Kuboje, nes jis 
tenai būdamas susirgo ir 
negalėjo atvykti į Washing- 
toną. ,

BOMBOS TRIŪSK INA VOKIETIJĄ

Šis braižinys parodo, kaip alijantų orlaiviai sprog
dina Vokietiją iš pietų ir iš vakarų. Anądien per 28 
valandas ją atakavo 15.000 orlaivių.

vesta da 100,000 vokiečių 
kare belaisvių. Dabar Ame
rikoje yra daugiau kaip 
300,000 vokiečių belaisvių; 

~ ,atvežus da 100 tūkstančių,
~kui’tęvas gah z1-į Amerika turės iau arti pu- 

not, kas yra teisybe, o kas myiono vokiečių karo
ne- . {belaisvių, šią vasara jie čia

—Maike. teisybę koznas Matomi prie žemės ūkio 
mali matyt. Jeigu bartende- Jj-.l,.
; ris pripila nepilną stiklą, tai *’___________

—Matai, vaike, aš jau to
kio noturo žmogus, kad už 
teisybę visada gatavas muš
tis.

raidavei matai, kad jis suk
čius.

—Bet gali būt. kad taip 
reikia, tėve.

—Sakai, reikia kad stik
las butu nepilnas?

—Taip, tėve.
—Ne. Maike. tekio reika-

DINGO TROKAS SU 
MĖSA

Bostono policija jieško 
žalio troko. kuris pereitą 
savaitę išvažiavo su mėsa į 
Ft. Devens kareiviu stovvk-

Iš šešių žąsų galima gau
ti svarą plunksnų.

Į lo negali būt. Jeigu aš mo- lą ir dingo. Jis vežė 15,000 
ku pinigą, tai teisybė reika- svarų jautienos. Ar dyvai, 

Jauja, kad stiklas butų pil- kad jis dingo?
nas. j -----------------

i —Bet daleiskim, kad tė-
vas jau nelabai pastovi ant PRANCŪZIJA NORI 60 
kojų. Tokiam atsitikime M1L1ONŲ DOLERIŲ

; pilno stiklo neteikia. Francuziios vyriausybė
-Ju rong, Maike. Jeigu nori, kad Jungtinės Valsti- 

a? nonų. tai n i eikia. jos ?umOkėtų 60 milionu do- 
—Bet gali būt tokių atsi- lenų už franeuzų pasažieri- 

tikimų, tėve. kada noro ne- nį laivą “Normandie.” kuris 
galima patenkinti. užsidegė ir buvo paskendęs

—Ar tu gali man tokį at- New Yorko prieplaukoj. To 
sitikimą parodyt? , laivo iškėlimas Amerikai

—Taip, tėve. Paimkim, kainavo apie 12 mil. dob -
pavyzdžiui, Vilnių. T-enkai nu.

L
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Anglija nepripažįsta Jaltos konferencija 
Liublino kvislingų “pasaka vaikams”

valdžios ------Į Bemard Shaw išjuokia 
Churchillu ir RooseveltąAnglijos parlamentas užgy

rė Lenkijos sienų pakeiti mą

Pereitą savaitę Ang'ijos 
i arlamentas gavo premjero

Anglijos savaitraštis 
“Forward” išspausdino ra
šytojo Geo. Bemard Sha\v 

r., , -r » - • t i .straipsni. Shaw sako, kadt.„i raportą api.-Jai- j |t *į konferencija buvus 
to komerme.ją. Chvrch.ll „nelemU h. ReįtikJėtina pa.

saka” politiniai nesuaugu
siems vaikams jaudinti.

kalbė t) ikai, bet jo kalba 
buvo bendro turinio, išski 
riar.t I enkijos klausimą.

t hvrchill pasakė, kad bu- 
siircirs i nkų valstybės sie
noms rytuose bus priimta 
lor-'o (. rrzcr.o linija — aiš
ku. su kai kuriais pakeiti
mais. Lenkija netenka dido
ku I’krainos ir Baltgudijos 
j lotų, taipgi Vilniaus kraš
to.

Šis nuostolis jai busiąs at
lygintas vokiečiu teritorijo
mis Rytų Prūsijoje, Silezi
joje ir kitur. Lenkija gau
sianti visą Rytų Prūsiją iki 
Karaliaučiaus, taipgi gerą 
sklypą pramoningos Silezi
jos.

Parlamente buvo iškeltas 
klausimas apie bolševikų 
sudarytą ir Maskvos pripa
žintą Liublino “valdžią.” Į 
ši klausimą atsakė užsienio 
reikalų ministras Eden. Jis 
pasakė, kad Anglijos vy
riausybė nepripažino ir “ne
pripažins naujosios lenkų 
vyriausybės, kuri nebuvo ir 
nėra tikrai reprezentacinė
vvriavsvbė.”* •

Eden pridūrė, jog Angli
jęs vyriausybė vedanti pa
sitarimus su Maskva, kad i 
Lenkiją galėtų gryžti lenkų 
tremtinės vyriausybės žmo
nės ir kad Lenkijoje butų 
atsteigta “tikrai reprezenta
cinė vyriausybė” ir demo
kratinė santvarka.

Jaltos konferencijoje, pa
sak Shaw, Stalinas grojo 
pirmąją styga. Londonas 
nežinojęs ką daryti, o Wa- 
shingtonas nežinojęs ką sa
kyti. Savo straipsnį Shawį 
baigia taip:

“Nereikia manyti, kad 
Churchiil ir Roosevelt butų 
tik žaisladaikčiai. Jų padė

KELEIVIS, SO. BOSTON.

SVEIKINA MacARTHURĄ

Minios filipiniečių sveikina Amerikos karvedį ge
nerolą MacArthurą, kuris sugryžęs iš Pietų Pacifiko 
išviio iaponus iš jų sostinės. Jis čia parodytas “džy- 
pėj” važiuojant Maniios gatvėse.

Juodoji rinka plinta KODĖL DE GAULLE 
NEVYKO J ALTON?

Karo Informacijų Biuras 
ties nedėkingumas gludi ta- praneša, kad “juodoji rin- 
me, kad komunistas Stali- ka,” kuvi iki šiol spekuliavo1 • i A • * • , . • _ . . .nas buvo nusistatęs ir žino
jo ką daryti.”

daugiausia mėsomis, dabar 
jau pradėjo varyt šmugeli

tinių jisai gavęs iš tų, kurie 
Jaltos konferencijos-metu 
sėdėję “prie vieno stalo su 
Roose veltu.”

vo iš Karo Departamento kai * japonai kankina be- 
pranešimą, kad jų sūnūs y- laisvins, 
ra japonų nelaisvėje. Bet ta Tašiau dabar gauta žinia, 

’d s • s 'aa nai i vėsuotas.
PITTSBURGH, PA.

Juozas P. Kižas paliuosuo- 
tas ir japonų nelaisvės

Jau esame skaitę laikraš-; 
čiuose, kaip Amerikos nar
sioji kariuomenė, vydama 
japonus iš Filipinų salų. pa- 
liuosavo daug savo žmonių, 
kuriuos japonai laikė ne
laisvėj. Pasirodo, kad iš
laisvintųjų tarpe buvo ir

Amerikos žurnalistas sako, 
kad tam buvo priešingas -

dikta'.orius Stalinas

Žinia nedaug tėvus nurami- 
o. • pač r; pinosi mot.na,

girdėdama per radiją ir tėvui ir motinai.
:<U's:s oziaugsmas

kalt daira laikraščiuose. S. Bakanas.

DIDELIS KNYGŲ KARVENAS
TIK VIEKAM MĖNESIUI ' : :.!••» iu'-s naikina. Kny- 

--------  ves viršeliai papuošti seno-
“Ke'eivis” atiduoda nupi- vės k tuvių žinyčios pa
ginta kaina labai naudhv as veikslu, kaina buvo i>1.00, 
knygas, štai ju suraŠ2s: dabar tik 50c.

Žemaitės Raštai Sveikata — Didelė, gra-
lietuvių, pakliuvusių į japo- ■ n, t,., <j; ejjo forma- žiai apdaryta ir gausiai
nų žiaunas rankas. Jų te- opieros ;- iliustruota *D-ro Graičiuno
vai ir namiškiai mažai ką

Shaw sako, jvad ir Chur- rir cukrum. “Juodoji rinka”’, 
chilias ir Rooseveltas esą reiškia nelegalę prekybą. į1 £ ' Pearson sako, jog ne
“iki juostos įklimpę fašiz- šmugelninkai P^pausdi-^^lt^kad fraTOiS"'^ 
man ir patys to nežiną. Jis na netikru maisto komu-ga,*;įV a”2fak nL 
mano. kad Stalinas ir toliau kiu, prisiperka už jas mė- :!aUulbcs„ ,??i.,a,vgeni. .E? 
grosiąs pirmu smuiku. Bu- sos, sviesto, cukraus: ir pas- Pau'k "«’al."avo Ja tos 
šią da daugiau Liublinu ir kui parduoda žmonėms’ b. “
daugiau nusileidimu Stali- (“pointų.” Jie ima daug di- R°°??'e.Ita’ ”'buv« . »“» 
n„i to, pnesingi. bet jam pasipne-nui. desnes kainas, bet kadangi

Bet Shaw užmiršta, kad,jie nereikalauja “pointų,” 
pasenęs jis pats virto kudi- tai žmonės pinigų nesigaili, 
kiu. Jam visi “fašistai.” kas Valdžia kaltina žmones.
tik ne komunistas. Jis ne
mato. kad tarp fašizmo ir ninkus 
komunizmo labai mažas į žmonės 
skirtums. džia neduoda jiems pakan-

----------------- karnai “pointų,” jie perka
Darbiečių laikraštis tenai kvr ^auna be ‘ ^oin

inęs bolševikų Rusijos dik
tatorius Stalinas, kuris pa- 
akęs:

kam jie pas tokius likimą ir buvo pra

fazZlina Ameriką tu.’

PREZIDENTO RINKI
MUOSE DALYVAVO 

48.C25.684 BAL
SUOTOJAI

Fcoscvc’tas gavo 25,612,505 
. kabus; Dewey gavo 

2Z« CC6.278 balsus

Tik šiomis dienomis buvo 
paskelbti oficialus preziden
to rinkimų daviniai. Jie yra 
tokie:

Rooseveltas gavo 23.602,- 
505 balsus, o republikonų 
kandidatas De\vey gavo 22,- 
006.278 balsus — virš tris 
ir pusę milionų balsų ma
žiau už Rooseveltą.

Kitos trys partijos gavo 
nedaug, būtent: Socialistų 
Partijos kandidatas Nor- 
nan Thomas 80,518 balsų; 
Srciakst Labor Partijos 
kandidatas Kdward Tei- 
ekart 15,336. o prohibicio- 
p:Sf- kandidatas Claude 
V/atson — 74.758 balsus.

K'tu mažų grupelių kan- 
eb’butai surinko 216.289 bai- 
SUS.

''"<0 kartu prezidento 
rinkimuose dalyvavo 48.- 
025.684 piliečiai. Bet tik 
prezidento rinkimuose. Kon 
gresmanu rinkimuose daly
vavo 45,103.023 piliečiai, o 
senatorių rinkimuise tiktai 
34 973.613 piliečių.

Kcngresmanų rinkimuo
se demokratai gavo 22,812,- 
611 ba’su. o republikonai 
—- 21.303.273.

uttr eta. pi» ri? baisius.ka 
• > vabd”s Li .tvvoje. Kai
li I- '.-- 50c., ’abar 25c.

Gyvvlių ro «s — D-r<» 
Zell’o mo'sbnės studijos a 
iie gyvulius. Autorius aiš

kina visokius keturkojų pa

knyga. Paprasta 
musų nupi- 

§1.50/

t arasyta 
i nu

ginta kaina-
.ri ’os Pa’eai—-Jono Smel- 

st ’. ia'-s da r.« s ii eilės. Kny- 
a gražiai iliustruot^, ap- 

d« r ta d vtais audekliniais 
buvo §1.25, da-

apie juos žinojo, arba ir vi 
sai nieko nežinojo: belais
viai buvo skaitomi prie žu-! 
vusių.

Vienas tokių buvo Northį 
Sidės Pittsburgho lietuvis ’
SI“ mem’ainžiauV S/',r-a Vlsulilu? P2"i' pJarais.
metai’ atgal Si buvo b'to" '61?4'!'® 't PĮJgratj. Pavyz- bį,. tik 75c.
F1.1 atgal jisai J4VO iclziui, kodėl suneus loja ani , ,
jęs j Amerikos kariuomenę mėnulio? Ka reiškia ark Ii i Isl©r;;a Ateina, nuo »e- 
savaneriu ir tarnavo Filipi- ba;Įumas? Kodėl gyvulini riaušių Kinijos laikų, nuo 
nų salose. Kada japonai ti^'įgy gera uosle paprastai tu- 2S00 metą prieš Kristų, 
puolė Filipinų salas ir P<>!/i silpnas akis ir greitai ap- iliustruota, arti 500 pusla- 
žiauraus mūšio jas užėmė? janjjį? Ar lapė ištikru jų y- pių, puikiai apdaryta, pa- 
daug narsių Amerikos ka- ra tokja gudri, kaip žiro puošta aukso raidėmis, kai- 
reivių pateko jų nelaisvėn. n£S apje ja mano9* Kodė;'na §2.75. Atiduosim už 
buvo žiauriai kankinami ir vjenį gyvuliai ginasi nu< §1-50. "Pasiskubinkit, nes 
badu marinami. Jaunasis ąavo priešų, o kiti bėga? Ii tik kelios jų yra.
Juozas Kižas irgi visa tai daug kitokių dalykų. Kny Amerikos Istorija knvca 
pergyveno. Jo tėvai sulaukė ?a didelio formato, 212 cražįaį aodarvta aodarai 
vasariu 19 dieną iš Karo p„Uaplu Kaina buvo 51.25

S ii.ui vb 7^ dabar tlk 6“C- Jungtinių Valstijų konstitu-
k d 3 y 3 i Biblija Satyroje—Tai yr. i cija. 364 puslapiai. Kaina

Užėmus japonams Filipi- kn>Xa- kur Biblijos Pas4°',?2'25’ Mes atlduoslm <“ «• 
nūs. Kižai per metus laiku j1.™1. F1 a atvajzduoti juo- Lietuvos Vaizdai, tai yra 
nieko nežinojo apie savoj paveikslais. Kam;> atvį,-utės su gražiais Lietu-

peVka Bet ką gil?W pasidavė Vokietijai. dėję manyti? kad jis buš 
darvs7 Jeimi vai- 1 aUls?aK^ pęileisti anglams £UVęS mūšio lauke, irgi ga- 

, “Vz“1 -savo karo laivyną, nors an-;______________________
glų-francuzų sutartis leido 
tai padalyti. Toliau, kada

žmonės nori valgyti. „alrantų armiia buvo iškel-

- $2.50;

buvo §1.00, dabar tik 50c.

Tegul valdžia nesiunčia 
tiek daug maisto Kurijai

ta šiaurinėje Afrikoje, ji
.turėto kariauti su

vos vaizdais. Atvirutės tin-
v- ,. p.. * - ka bile sveikinimams arba
Kokius Dievus Žmones korespcndencijoms, o ypač 

Garbino Senoveje?-ParaSe šiais £eUis kįomet

KNYSAVKDRėl“L,Ų Pa™k“Xia mcSo^T“ vldl t
bAKOELlb . lr tlkybų lst„„]a padu,> kia įtempt4

au.h.u,. n^, dama kompletas buvo 50c.. da-francu- ' spausdinta, gražiais celuloido____ _ ___ -75žais. Jei taip — ko dabar: Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
kviesi ! ^iši^s sa paveikslais, drūtais apda-

viršeliais 070iviiyga vuii 

Arti 100 puslapių pašvęsta
įJUJia J7IL4 z».

Sako, kad mes negana m&is-! bet duoda daugiau save 
to Europai duodam i žmonėms, tada niekas pa)

i-i" : ,.n.;P*r,ks į1, /hiiias butu sutikę De Gaul- kantičkox, visokių šv giesm $2.25
I5^dona.J™ J“?do)' nnKa ifn>'ks Pa‘'ile kviesti, be: bedu nenore- ....... .. -

ję ginčytis su Stalinu, ir to- Kaktas į Gyvenimą, atsidaryk du-J lvainŲ .L^tuvos dievų, die-
dėl De C;:;ū' nebuvęs Jai- į :vaiclų lr s.YeiltiW Bet kn>-

jv Tz>r<i”zrc tos konferen J jon pakvies- meiiško apsivėdimo gyvenimas $1.00 į S* ?.e religinio popudzio.ne įsspausdino straipsnį. I ei Oi ŪS JligOSiat lįOJ Nebijok Mirti, knyga su paveiks. Priešingai, ji parodo, kad
kuris smerkia alijantų ir y- "

Anglijos Darbo Partijos sa-i savaime, 
vaitraštis “Tribūne.” Perei
tos savaitės laidoje “Tribu-

pač Amerikos karo politiką. Tito sėbrauja su fašistiškais 
Girdi: “ustač’ais,” bet konfiskuoja

“Alijantų ofensyvas va- patriotu žemes
karuose neturi sunokiamos __ 2__
jėgos, nes armijoms stinga Komunistų dominuojamo’ 
rezervų ir reikmenų. Pa-..Jugoslavijoj* eina baisus te- 
naudojus nors dalelę tų mil-j roras. Begaiiestingai yra

RCC2TVELTAS PASIRA- 
52 GEORGE O BILIŲ

T: e ridentas Rooseveltas

Kers Rooseveltas ir Chur- ji*u Viri? tik senovės lietuvių
dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30

'“Pearscn salio, kad tokių ?‘k.p,„„,.I ....h-u, Vdk’vus žmones kuriai
knyga ........................................... SI .55.-------

----------------------------------------------- - ---- ; Duktė Marių, graži apysaka 28c. Į
I lengvas būdas išmokti anjrių ka!-NUPIGINTOS KNYGOS bos be kito pagalbos ............... 35c. j

_____  i Neužmokamas žiedas, graži apy-
Sveikata Ligoniams. Gydymas vi- ba^a • • • • .............. .. ...................... 2',c-

šokių ligų šaknirr. žolėm, žiedais ir! Gudrus Piemenukas, vargo apsa-

Prašom pasinaudoti pro
ga ir Įsigyti gerų knygų nu
pigintum kainom.

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Z?

žievėm ..................................................................... $1.0C i syga' .
__o_____Deklamacijos ir i'ainos. 76 pasla-l Girtuoklių Gadzmkos, linksmos

žiniškų rezervų, kurie šian-; oersekioiami serbai, kurie/ia„

25c. LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

25c i dainos ........................................... 15c.
Sveikata Ligoniaaas, knygutė ap- 

25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas 

............................... 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. 
Sapnu Knyga su paveikslais, ap-

iaryta ......................................... $1.35
Sapnų Knygelė, atmena sapnus, 

planetas ir koz.yrų nukėlimus 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

žvaigžde? ...............................  10c.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu ................... 25c.

Salemonas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės .......... 25c.
Tūkstantis .Naktų ir viena, arabiš

kų istorijų dalis I ....................... 60c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

........................................ 20c.
Ko Nori kun. Kouchlinas? Nuo

New Yorko iki Berlyno .......... 10c.
Kūrykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

su paveikslais................................ 35c.
'Raistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ........................................ $1.25
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius............................................ 50c.'
Kantri Elena, graži pasaka 25c. , 
Dainų Knygutė apie Peklos Kan

čias ............................................... 15c.
Istorija Ahelna. 500 pusi. $1.50 

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.
Vidurių valytojas ....................... 60c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

........................................ 60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

dien yra pasukti Į Ramuji nepritaria komunistų dikta-:sisaugot^'r.uo^ca^'"*’---1’ ia40įra»>_ ^p'c v/st//‘d’
vandenyną, karas Europoje:turai. Komunistu 
butų jau užsibaigęs.” “Borba” (“Kova’z 4 .....

Darbiečių laikraščio ma- ša, kad Tito režimas kon- Mano adresas tiks: 
nvmu, nukreipimas didelių fiskuoja žemes tu. kurie i- 20t. /htnJ'stMI£o' b< 
jėgų Į Pacifiką paėmė daug tariami bet kokiomis šimpa- 206 At St” 
maisto, todėl Europos žmo- tijomis serbų partizanų va- 
nės badauja. Žmonės ne- dui Michailovičui. Jie vi a i 
rimsta ir kelia riaušes, o to apšaukiami “liaudies prie- 
nebutų buvę. jeigu jie turė- šais.”

Organas Kas pirks visas 3 knygas, tam ati. 
zkt.’ . »»\ .. o I duosiu visas penkias už $1.00. O kas
' rvO^ a 1 pi*ane-įjms p0 vieną, tam pilna kaina.

AUSKAS, 
Boston 27, Mass.

tų maisto-ir jų rytojus butų 
užtikrintas

Tai yia labai vienpusiška
Nuo konfiskavimų galima 

išsisukti tik stojant Į komu
nistų partiją. Daugelis todėl

TIKRAI GERI 
RREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
nadarvta* ij iifcr*. 
jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir vdso- .
Kius kitus nešrsru- 
mu« rr ensri’.ms

Amerika negana duoda! O Jie veidmainingai‘ giriasi, ož boT'k*’
ką gi jie duoda Amerikai? kad Jugoslavijos liaudis pri-

----------------- taria komunistams ir laisva
BINZŲ PAŠILDYMAS valia stoja i jų partiją.

Diktatorius Tito '.ačlau

galvosena. Amerika aukoja i stoja i partiją; stoja ne 
Europai milionus savo vyrų. tam. kad norėtų, bet kad 
bilionus dolerių ir atiduoda apsaugojus savo turtą ir 
ereriausi savo maistą, o jie į gyvastį. Komunistiški de- 
vis tenai protestuoja, kad magogai šitą faktą slepia. 
Amerika negana dunda f O Tlz.

KAINAVO 20.000
Jungtiniu Valstijų arini-! sėbrauja su fašisto Paveli- 

įos kap. Charles Danaher čo “ustačais.” Koncentraci- 
nranešė laikraščių korespon jos stovyklas, kuriose yra 
dentams tokią naujiena: laikomos komunistu aukos.

Kapitonas Danaher buvo
tranšėjose, “kaž-kur” Vo- mis aPsnen^ fašiste, 
kieti joj. Jis buvo alkanas ir> Jugoslavijos požemio ar- 
turėjo vos dvi skardinukes mbia turėjo 600 kari rinkų, 
šaltu binzų. Nebuvo kuo jas: kol Churchiil neišdavė Mi- 
pašildyti. ‘Staiga Danaher'^ailovičo. Churchilh i pri- 
atsiminė. kad iis turi “visą pažinus Tito “valdžią.” tik 
pluošta” vokiškų markių. 47 karininkai perėjo i Tito 
taigi iomis ir sušildė bin- lageri. Is jų vos 7 vi a ser
žus. Jis sudegino tas mar-.bai.
kes, nes buvo girdėies. kad

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Aliejg ir Odą Gydančiu Vateta 
Miiinys. Pažymėtina gy<hx!ė dėl 

} plauku šaknim? ir Odos gydymui. 
{50 centų už bonką.
• Pasižymi savo genimu. Prisiun- 
{ čia m per Pasta i visas dalis Su- 
I vienytų Valstijų.

• ALEXANDER’S CO.
• «,« W. BROU>WAY

SOUTH RASTON.

'-DĖL,

REUMATIZM) 
SKAUSMU I

' GAUK

asthmns 6Dc.

J

au pas rasė George o bilių, jos neturi vertės. Vėliau pa-, LATVIJOJ ESĄ D/.R 30 
knis atima iš Komercijos, aiškėjo, kad tos markės bu- VOKIEČIŲ DIVIZIJŲ DA f kLE^P£|Į CD
I). partamento visus yriau-S vnsios vertos 20,000 dole- Maskva praneša, kad va-Į P HU4 i
sybė s rir.dus. Tik okiom riu! karų Latvijoj esą dar 30 vo- I ..fė° ,86'_ ZJ
sąlygom senatas užgyrė Kur tas kapitonas gavo kiečių divizriv. Liepojos I Pa<,*ima3 s'-" I
VVallace’ą kaip korrercijos tiek markių, pranešimas ne- uostas dar vokiečių ranko-i
sekretorių pasako. , se« I Ulini

■yuo vandenligės ....................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay r

fever ........................................... 85c. >
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. ■ 
Nuo visokių rrumatiškų skausmų 60c.!
Vyriškumo pataisymas ............. 85c. j
Tmjankos. stambios ................. 60c.
•'"anipmas. pakelis ........................ 35c. I
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ......................... 60c. ‘
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.!
Nesišlapink miegodamas ............ 60c.
Nuo nutukimo, eik kudvn .... 85c. j 
,Nuo surūgusio pilvo (heart burn)
• ........................................ 85c.
Pailių arl>ata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (15)
335 Dean Si., Spenrerporl, N. Y. |

Karas Europoje
J«i norite tinoti apie karą ir kitus paaeab* 
Įvykius, tai skaitykite “Naujienas".

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias Uetv*h| 
dienraitia Amerikoje.
Ulsireiykite "Naujienas" Iiandien. Naujieną 
prenumerata metama Amerikoje (Uimant Chk» 
*«M)' 96-00. Chicagoja ir Europoje Hdk 
Money Order] ar 4ekj siųakitei

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
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Seltet Puslapis KELEIVIS, gPL BOBTOH. No. U

moterims Pasiskaityt
A ▼ SL ii gtfvufii TUi»rnftl SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENt.

Per 12 Menesiu Mirs 
60, 000 Džiovininku

Per 12 ateinančių mene- Šitaip Įsitaisius, kasmet 
siu Jungtinėse Valstijose butų galima sutaupyt po 60 
nuo džiovos mirs apie 60 tūkstančių gyvybių, kurias 
tūkstančių žmonių. dabar nušluoja džiova.

Taip sako Jungtiniu Vai- Kiek pirmiau Dr. Parran 
stijų viešosios sveikatos biu- pakėlė kovą prieš venerines 
i-o viršininkas Dr. Parran. ligas —- sifili ir gonorėją. 
Savo tvirtinimą jisai remia Prieš tai buvo vengiama a- 
statistika, kuri parodo, kad pie tas ligas net ir kalbėti 
apie tiek pat džiovininkų viešai. Išrodė ir sarmata ir 
mirė pereitais metais. Maž- nedora. Todėl tos ligos ir 
daug po tiek miršta kasmet, buvo vadinamos “slaptom 

m . . ligom.’’ Bet jis itikino spau-
Tai .yra ,ne, dą ir visuomenę, kad slėpti

to tokiam kultunngui kras- *Ri kunom Ameri-
tol. kaip Amerika, bet ir d - koje kiekvienas de.
delis nuostolis ekonominiu t; v™ „o- . T. . , - simtas žmogus, via tikra ne-zvilgsmu. Kaip kurybin ? -
jėga, žmogus valstybei yra ,r -jam ,.eikalaujant> pcr

naskvrė jau $64.000.- reiškia $600,000,000 nuosto- 000 R^vai siJ(i,ju ir gono_ 
. .... rpia šiandien yra Įsteigtarėja. Šiandien yra 

jau 3,800 klinikų venerinėm 
ligom gydyti. Dabar ligo
niai jose gydomi paprastais 

~ . . ... .. budais. Po karo jose busiąs
O tuo tarpu džiovos liga įvestas jau ir penicilinas— 

galima išnaikinti, sako si- tikriausis ginklas lyties li
tas autontetas. Džiovos bak goms naikinti. Dr. Parran
tenja yra atkakli, bet lėta. ^ko. kad greitu laiku tu li- 
Ji neplinta žaibo greitumu. visai nJbeliks. 
kaip, padekim, plaučių uz- Kjta ^ajsį vėžys,
degimo (pneumonijos) bak- Dr Parran J. " kad nao 
tenja. Džiovos mikrobas vėžio Amerikoj kasmet nu
veikia poyaliai. Megiamiau- miršta po žmonių>
šia jo vieta >ja_ plaučiai. j^ova su ta Hg-a iabaj sunki, 
nes čia tamsu, drėgna ir sil- nes -- pradžios sunku ją pa- 

ji15 pradeda gnauzt ^inti, o kai ji paaiškėja, ta- 
plaucius. Runas kovoja, gi- da mažaį vilties ligoni išgy- 
nasi. Jis stengiasi užpuoli- dytj Niekas da nežino, kas 

_aPty^idama> VgžyS vra jr kaip jis prasi- 
suKietėjušiu mezginiu « deda. Kadangi nežinoma jo 
vietą, kur mikrobas isigus- priežastis, tai nėra nuo į0 
tino. Kai kada kūnas pa- jr vajst0 Chirurgija yra vie- 
stato net akmeninę sieną. nintelis būdas vėžiui paša- 
suformuodamas kalkių šie- linti Tam tikslui vartojami 
nelę aplink mikrobų kolo- Rentgeno spinduliai (X-ray) 
mją Ir kūnas laimi tą kovą ir r7dijurn^. Bet jie pali 
dvyliką kartų iš trylikos pagelbėti tik ligos pradžio-

Be to da džiovininkų gy
dymui ir jų sanatorijoms iš
leidžiama per metus a pi ? 
$100,000,000.

PAVASARIO APRANGA JAUNOM MERGAITĖM

Iš kairės, gabardinos • 
šinėj, balta megstinė bliuz

mperiai”: vidury, mels vos flanelės kostiumas: 
ševiotinis sijonėlis.

Kopūstai turi daug vita
mino C

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, fcrura- 
2 am laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.CO, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.C0, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.

Štai čia knygų sąrašas:

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad bovo, o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kfc.Į.j;! Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kūne ęyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj s u talpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasta po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdėmi. Kas žodis—tai 
'aktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas r.uo pradžios iki galo.
Kaina .................................................. 2fc

AK ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEME

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidin.ai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugeiį_ autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa.

j 40 pusi................................................. 10c.

APIE VALGIUS.
KAIP SUTAISYT KIŠKi lucmet Į keptuvą Įpilk pu-

• juoduko karšto vandens
/ nuolatos laistant kepk

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

ksiąs perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš

-------------- viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
Yra žmonių, kurie nemėg- So- b®®*®". 1913» pus1- 61........25c-

Sta kopūstų, ypač raugintų, tabakas.
Bet tiems žmonėms, kurie KaiP i»s žmonėms kenkia Uau- 

, - -i kimės rūkę! Pagal A. Apolovą irvartom nedaug .............v * *
Išdarius kiški atskirk ii

krutinę su pirmutinėm ke m. mažiau pusantros valan- 
jom. Kepk tiktai nugarą ir . išėmus supiaustvk ir 
paskutines kojas (Kodėl?— jzpiik tą sunką, kurioj ke- S-’K
Red.). Nulupinėjus visas pė. -maišius pusę puodukoĮkopūstus, nes juose yra ga- avifsos
plėves, pamirkyk šaltam Smetonos. Į na daug vitamino C. akto vaizdelis ir’monolo.

Vera Faiza.; Geriausi yra žali Kopus- gas našlaitė. Parašė k. s. Lie
so. Boston, Mass.

Cltl Ulių \ ai- daugelį jš gyvenimo patyrimų pa-
iabai patartina vartoti K* Stikl,eKs. So- Boston, Mass 

1 1909 m., pusi. 63. **25c.

kitaip, kiekvienas turėtų 
džiovą. Dabar gi Jungtinėse 
Valstijose yra “tik’’ apie 
1,500,000 žmonių, kurie ne
šioja džiovą, sako Dr. Par
ran.

Džiovos mikrobas atakuo-

je. o jos pradžią sunku pa
stebėti.

Taigi kovai su vėžiu rei
kia da labai daug darbo, 
daug eksperimentų ir tiri- 
mų. Tam tikslui reikia daug 
ir pinigų, o tuo tarpu Jung

ja daugiausia jauno amžiaus tinįse Valstijosa tam reiki-
zmones, tarp la n_3a metų. į,,; išleidžiama vos tik apie 
Is pradžios 11 mažai pašte- S700 000 pci. metus Tai\.
hima. bzsikretęs žmogus ra mažiauF neeu išleidžiama 
gali netekti tniputj apetito. karvj ir RiauIilJ H 
arba gauti retkarčiais ma- ' '
žai pastebimų karščių. Pir- 3 ' ___________
mutinis pavojus pasireiškia .. » » J T / fl 
kraujapludžru. Mikrobai ta- ** * A 1 h J U
da bus jau apsėdę plaučius, ------ —
o gal bus jau pasiekę inkš- Ji atėjo paskutinė 
tus, jaknas ir kitus kūno mano sodo aplankyti 
organus. Tuomet jau žmo- taip tykiai, lėnai, išlėto... 
gus dingęs. Bet iš pat pra- Medžiai cšė nusiminę, 
džios džiovą galima leng- Lapai patylomis krito, 
vai išgydyti. " Pasakiau jai. kad tylėtų.

Svarbiausis vaistas yra Kad tylėtų taip kai aš. 
pasilsis. Kai žmogus ilsisi, taip kai lapai prieš krisiant. 
jis lengviau alsuoja. Reiš
kia, jo plaučiai mažiau dir
ba ir turi daugiau progos 
kovoti su ligos mikrobais.

vandeny porą valandų, van-i 
deni mainant kelis kartus.'
Po tam užmirkyk išvirtam 
su actu, bet atšaldytam van
deny porai valandų ar il
giau. Išimk is vandens, nu;duonos trupinių, užpilk pie- 
šluostyk. prikamšyk lašinių nu kad išmirktų, bet kad 
pasudyk ir kepk labai karš-; ^reikėtų pieną nuspausti, 
tam pečiuje, kad aprustų Ištirpyk 2 šaukštus marga-

------ - •• i-ino arba kitų riebalų ir
’uose paspirgink 2 didelius 
sukapotus svogūnus. Sudėk 
į išmirkytą duoną ir išmai
šyk. imušk kiaušinį, pridėk 

petruskos lapelių, 
pipirų ir viską su- 
Turėk išilgai per

skrostą žuvį, iš kurios jau 
išimtas kaulas, uždėk kem- 
šalo ir suvyniok. Kiekvieną 
ritini surišk siulu arba per- 
smeigk “tootpiku,” apibar- 
styk miltais, pamerk Į iš
plaktą kiaušini ir išvoliok 
sausuose duonos trupiniuo
se. Kepk karštam margari
ne ar riebaluose. Stalan 

u’uok su bulvine koše ir 
karštais žirniais.

Barbutė.

ZRAZA1 IŠ ŽUVIES
LiU nzicj /-» i ? / . o •. o fzN uUV3lt6.
vitamino. Tik bėda, kad ža- ‘„U pJ*L 23‘ 
lius_ kopusius sunku išlaiky- " *r£ "buvo nnkirsta šv. Jo_

10C.

D. in-iL- 9 ni,nHnV„c c-nicii ti. Jų galima gauti tik krau- nui galva. lJrama viename akte, pa- X ainiK £ pUOaUKUS„SaUSU!tuvUfe® ° rašyta garsaus anglų rašytojo. Vn-

BURDINGIERIAUS
DAINA

Patylėjo,
Pažiurėjo,
Šyptelėjo

Yia ii kitokiu būdų plau- Tiktai medžiai, tiktai vėjas 
ciams padėti, bet visų jų 
principas yra tas pats- 
mažinti plaučiu darbą.

ze visni nusiminę 
’su" »'!gią malda vakarinę, 

tanai patylomis krito. 
Džiovos ligai pastebėti Ji išėjo paskutinė, 

reikalingas X-ray aparatas. Metas vartai uždaryti. 
Žmogus gali išrodyt ir jaus
tis visai sveikas, bet pada
rius jo krutinės X-ray nuo
trauką gali pasirodyti, kad 
ligos mikrobai tenai jau su
ka lizdą. Šitą, žinoma, gali 
pažinti tiktai patyręs dak
taras. X-ray specialistas.

Kazys Binkis.

JUOKAI.
PAMOKINO SUNU

Buvo senas burdingierius. 
Labai šaunus vyras;
Jcs mylėjo maukt arielka.
Ir groti kozyras.

Jis turėjo pinigėlių,
Sportauti mokėjo;
Ir ant baliaus i kūmutes 
Vis smailiai žiurėjo.

Išsivedęs kurną šokti.
Kaip gaidys trepsėjo;
Vėsą laiką jai ant kornų 
Linksmai šokinėjo.

Vieną kartą jis saliune 
Aluti girkšnojo;
Ir kumutę apkabinęs 
Linksmai uliavojo.

Ir atein jo gaspadinė.
Pro šalį eidama.
Kai pamatė juodu ūžiant. 
Draskėsi pykdama.

Rodė kumšti jiems ir špygą 
Ir garsiai koliojo;
Visi pijokai nuo baro 

i Greitai išbėgiojo.

Gaspadinė kūmai movė 
Tiesiai Į marmūzę,
O kurna ant jos puldama 
Jai sudraskė bliuzę.

kapotų 
•druskos 
maišvk.

Naudingi Patarimai
š? sryti, kai vista nušąlą 

skiauterę?

Motina: Jonuk, kodėl tu 
iandien taip vėlai iš mo- 

Kiekvienoj valstijoj ir vi- kyklos pareini? 
suo?‘ didesniuose miestuose Jonukas: Mokytoja mane 
todėl turėtų but steigiami sulaikė.
kovai su džiova punktai. Motina: Už ką ji tave su- 
Kiekvienas punktas turėtų laikė? 
but aprūpintas X-ray apa- Jcnukas: Aš negalėjau 
ratais ir patyrusiais specia- pa.<*akyt kur. yra Azorai, 
listais. Padalyti krutinės Motina: Matai. Aš tau vi- 
nuotrauką kiekvienam ture- sados sakau, kad padėk 
tų but taip lengva ir paran- kiekvieną daiktą Į vietą, tai 
ku, kaip plaukus pas barbe-) paskui žinosi, kur kas ran- 
rj nusikirpti. ,dasi.

Burdingierius puolė gelbėt 
Gaspadinę savo,
Bet su šliperiu Į kaktą 
Nuo kūmutės gavo.

Kada bobas jis išskyrė 
Ir pats atsigavo,
Su dviem guzais, kaip arbūzais 
Namo nšmaršavo.

Kai prie namų jis priėjo, 
žiuri Į purvyną—
Jo drabužiai ir bagažas 
Guli ant šiukšlyno...

> Alena Bružienė.

tetų kiekvienam perskaityti. 25c. 
_ SS” i

pUStai. Nustatyta, kad ra U- Arba Sliubine Iškilmė. Vieno ak-
gintuose kopūstuose išlieka į to farsas, labai juokingas ir geras
apie pusė vitamino C. Pa- statymui. Kaina ..................... 15c.
tartina juos valgyti žalius ir DŽL pinigv

nenuplauti, nes plaunant
nusiplauna nemažai ir vita- večkys. Kama ................... 35c.
minų. karės nuotakos

Mažiausia vitaminu išlie- y.ieP° drama, vaizduojanti
vokiečiu miiitanstų žiaurumą ir ne
laimingą moterų likimą.
Kaina ................................................ 20c.

bJ0_ SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, 
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. neuzjau- Kaina ................................................ 10c.

Bet geri ir rauginti ko-

ka virtuose konustuo.-

Ramios juros duoda 
gus jurininkus.

alkanamSotus 
čia.

Buk sau draugas, tuomet 
ir kiti bus tau d įaugai.

. .;.*L\IV SE1MY.NO> ISTO
RIJA juakevimaus 
UaLNOSE.

<ei f.,ir: žmvti, kaip si novvjr lietu
vi.*, gyveno, tai per,,..«,'.yk -■»< kny- 
gą. Iš jos sužinosi, *uO v\ r-ii turėjo 
vi., u g pačių, •> ZIIIO1I..K po s.-.:s vyrus.
Laliai užimanti ir p«.incKinz.nti Kny
ga. Su pa veiksią ia. Ka:in> .. . 5vc.

BYLA DETKOtiO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brustvir.inkai už
puolė juos ir žiauriai sumišė. Socia
listai iškėlė užpuolikams t-vią, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, s»i vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

MATERIALISTIŠKAS
(STORI J OS SUPRATIM AS.

Si knygele aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nu<,ti
ktus, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyi^a protau
jantiems darbininkams ueapkai- 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
ŠIS veikalas trumpais ir aiškiai- 

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

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoa 
napuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir^^^*******Lcazl iii mfk.
terįs, dokterjs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Toumsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25e.

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pakako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, korių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ................................ .. 20©.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut*- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. J Kanaoą to» 

knygos neįsileidžia.l^hai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
Siais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai. 

l 382 i

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

visi lietuviai prižiūri 
- vištas žiemos metu 
šalčių vištos kenčia ir 
iaro nedėslios. Ypač :a saugoti, kad višta ne
itų skiauturę. Taip atsi-

paukštis labai kenčia
’ininkas neturi iš jo 

naudos.
i r.-alus višta apsikrečia 

. mis. kurias vėliau per
duoda* kitoms.

višta nušąlą skiautu-
. -. ą reikia atskirti nuo ki- 
: ir laikyti šiltoj vietoj.
Ant skiauturės dėti gliceri
no. vazelino ir šiaip nesū
dytų riebalų. Tai mažina 
skausmą ir gydo žaizdą.

Rūpestingai gydoma viš
ta pilnai pasveiksta Į dvi ar 
tris savaites laiko. Bet rei
kia saugoti, kad sergančią 
vištą neperpustų vėjai. Ži
noma. šitie patarimai taiko
mi tik tiems, kurie laiko ne
daug vištų, tik saviems rei
kalams.

Mėsai ir riebalams: Geros 
visos raudonos stampos nuo į 
Q5 iki Z5 ir nuo A2 iki J2 
(ketvirtoj knygutėj). Q5, 
Ra ir S5 pasibaigia kovo 31. 
To, U5, Vo. W5 ir X5 pasi
baigia balandžio 28.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams: Dabar galioja sios 
mėlynos stampos: X5, Y5 ir 
Zo, ir visos 2-ro numerio 
stampos nuo A2 iki S2.| 
Kiekviena jų verta 10 poin- 
tų.

Bet jos geros tik apribo
tam laikui. Kovo 31 d. šios 
iš jų pasibaigs: X5, Yo ir 
Zo; pasibaigs taipgi A2 ir
B2.

Cukraus stampa No. 34
pasibaigs vasario 23 d. Su 
ja galima gauti 5 svarus 
cukraus. Suvartokit ją kol 
nepaseno.

Cukrui dabar galioja ir 
35-ta stampa. Šita bus ge
ra iki birželio 2 d. I

Čeverykams. — Stampos 
8U orlaiviai Nr. 1, 2 ir 3 iš 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir n z pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aea gakloa vJ- 
aai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja aako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kapaatal se
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na

Kaina 25 centai.

Knyga
»i«' Knygyaa,
Adresą.: “KELEIVIS“ 

ėM BRO A DW A T.
SO. BOSTON. MASK.

Taipgi ir pna
A M. MKTKLIONi

7747 Nevy Avi,
Datrait, Mieli.

.. , .. .ga m 
puslapiai. Kan

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fončs. Daugiau juokų, nė

ra Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,“ eilės, pasikalbėjimai, bumons- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS, 

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingu monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiem* apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Raina .................... 26c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (lt Ns- 

užstti kinti s Vyras; (2i Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... l6c.

lės. 5. IX)

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti Parašė 

D-raa F Matu;a;tis Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ___ 2Bc.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arha kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių mt- 
kaina. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėta 
•erakaRyti tttą knygute. Kaina 10e. 
“KeleMs," 636 Broadvmy,

South Bostoo, Mass.
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Lietuviai Karininkai
SURINKO IZABELĖ BALTRAMAIT1ENĖ

Įžangos žodis
Gražiausis Amerikos lie

tuvių nuopelnas šiam karui 
yra ne kaw bonų pirkimas, 
bet lietuvių karių pasižymė
jimas kam frontuose. Ar
čiau tiems kariams pažinti 
čia pateikiamas sąrašas lie
tuvių kilmės karininkų, kū-

Igė, vienintelė laivyno slau
gių. kuri povandeniniu lai
vu išspruko iš Corregidor. 
dvi dienas prieš japonų užė
mimą. Rear Admiral Ben- 
net iai iteikė Legitn o f Me-

Gant. Bronius Andriuška, iii. 1944 ii išvyko atgal 
U.S.M.C., iš Chicagos. i Filipinų salas.

Capt. Anthony Akstinas? * Lieut. riemy Bertulis, U. 
U.S.M.C., Brockton, Mass., s. A., iš Biookiyn©, gydyto- 
1944 m. japonų sužeistas, 1944 m. mirė nuo žaiz- 
užimant Guam salą. du Francuzijoj.

Lieut. Joseph J. Aleksa, Capt. Bičiūnas, USA, iš 
USA, iš Luzerne, Pa., pas-'Corridon, Mo. 
to cenzorius Naujoj Gvinė- Lieut. Raymond Biekša.

rii^K ’iėJ^niU VaI't^aPt Norbeil Aleksis, A.' 1943’m^buvo p?skirt^’prie 
Jja tiki'-’ iš Watt?rbury, Conn., Medical Administi . Corps.

,i“i Lct,£i„ *>i\1944 buvo Public Rela- Lieut. Vincent Biekša, 
aza ju dalis, nes toKių zi-|tlons officer. New Delhi,! USA, Jš Elizabeth, N. J.

India. Lieut. Stephen V. Biežis.
Ensign Joseph Aleksiu- A.A.F., iš Chicagos, 1944 

as, U.S.N., iš So. Bostono, m. dingo be žinios skrai-

maza ju dalis, nes tokių 
nių rinkimas ne vieno as
mens darbas. Norint surink
ti pilnesnį sąrašą, reiktų ku
riai nors oi-ganizacijai nuo-

LE1VIS, SO. BOSTON.
■■u 1

STETTINIUS BRAZILIJOJ

lf aviacMos instruktorius lai- dant B-26 bombahešiu viršlat ir sistematingai nnkti;vvne Vokietijos,
žinias iš visų šaltinių—ang;1 Capt. Petei Ashemskas, Lieut. Elizabeth T. Bio- 
lų n- hetuvrų spaudos, is j u&A, iš Chicagos, gydyt, nar, WAC, iš Detroito, slau- 
susirasineįimų n asmeniškų, Lieut. Elena Bakutis, Ar- o-ė
pac'tea raStos žinios nėra! u y *?-"* C<fpS' *• " Lieut. Dan Bložis, USA,
vėfeJosDidžiumoj jSfe- COn"- ta™aU3a UZS'e- * fahka^> *“« sP°rti- 

iaifoS^dendjųi4 byut-..-’°"ar 'Lieut-JonasD-Bloznelis'
lietuviu taikiasciuose. A.A.F.. iš Philadelphia, la-.jš Catskill. N. Y., 1944 m.

kūnas, kovoja prieš japonus žuvo karo veiksmuose. 
Pacifike. _ , į Capt. W. R. A. Boben!

Lieut Albin
kas, USA, iš
Ccnn., 1943 m. buvo Camp Lieut. Jonas Bogdanas. 

5 Carson. Colorado Springs, A.A.F., iš New Britain,

Šiame 312 karininkų są
raše rasime šių davinių:

žuvusių einant pareigas—2n 
Dingusių be žinios karo

veiksmuose .......................
Belaisviu .......................
Gydytojų.......................
Dantų gydytojų .........
Kapulionų.......................
Advokatų .....................
Chemikų .......................
Waves ..........................
Slaugių .........................
Inžinierių ......................... i8
WAC ................................. 7
Žurnalistų .........................  3
Optometristų ................... 1
Chiropraktikų

40 
18 
i 3

1 o <

Amerikos užsienio reikalų vedėjas Stettinius iš 
Krmo kon. rencįjos atskrido tiesiai i Amerikos res
publikų kon erenciją Meksikoj. Pakelėj jis buvo su
stojęs Brazilijoj. Šioj nuotraukoj jis stovi iš dešinės 
pusės; iš kairės stovi Brazilijos užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas Peelro Netto.

Tie ‘Vokietijos Agentai4
JŠ bolševikų okupuotos' prašė pagalbos sukilėliams

;mas, duotas sausio antrą. 
Jis pasakė: bolševikų oku
puotoje Lenkijoje “bus su- 
kriušinta bet kokia galima 

' c pozicija, kurią drąsina 
I tremtinė lenkų vyriausybė 
Londone.”

Vadinasi, kas bet kuo pa- 
mdys, kad jis pritaria teisė
tai lenkų vyriausybei Lon
done, jis bus apšauktas iš
daviku ir “nacių Vokietijos 
agentu”, apšauktas ir likvi
duotas. ,

Dėl šitų dekretų rašo ir 
bolševikų žurnalistas Ilija 
Erenburgas. Jis sako: “Jei
gu lenkų vyriausybė Liubli
ne dabar gali svarstyti savo 

: šalies ateiti; dėl to ji priva- 
’ lo but dėkinga raudonajai• * Iaimijai ....

Tai begėdžio pasigyrimas 
ir kartu prisipažinimas. Pa
sakoma aiškiai, kad Liubli
no “vyriausybė” yra Mask
vos padaras ir kaip toks tu
ri but jai dėkingas. Nėra 
dalbos apie Lenkijos žmo
nių valią, apie piliečio tei
ses.

Dėl šio teroro lenkų trem 
tinė vyriausybė jau kreipė
si i Jungtines Tautas. Ji 
prašo, kad butų paskirta

V S' nu'”5"' (Baubcnish USA’ iš Wil~ Lenkijos ateina šiurpios ži- ir... jis buvo paliktas, žūti tarptautinė komisija, kuri 
Britam. kes-Baire, Pa., gydytojas. įpjes. .Jos kalba apie* vis di- kartu su lenkų požemio ko- vyktų Į Lenkiją. Lenkų vy-

Colorado.
Lieut. Margaret D. Ba-; 

linskas, WAC, iš New Bri-ji943 m. 
tain, Conn. Lieut. John Borden, USA,

Lieut. Baltrušaitis, U. S. iš Chicagos, dantų gydyt. 
?L, is Seattle, Wash.. laku-i Major Boniface Brazai- 
ras- tis, USA, iš Rahway, N. j..

Conn., žuvo oro katastrofoj

apie
dėianti bolševikų terorą. O- votojais. 
kupantai ir jų lenkiškieji Kad bolševikų okupuoto- 
kvislingai šaudo liberalus ir je Lenkijoje eina baisus te-• , ,, - 1 .1 '____ i:.. in,—i.prie San Marcos, Texas, ; socįaiįstus jr skelbia, kad roras, liudija ir kitas Mask-

Capt. Paul Baranauskas. 1944 m. buvo Puerto Rico. 
LSA.. is Brooklyno, inži- Lieut. Hermina Brazaus- 
nierius. kas. Armv Nurse Corps, iš

Lieut. Joseph R. Balt-;Edwardsville, Pa., slaugė, 
i jsh (Baltrušis), is Water- 1944 m. buvo užsieny.

Jei kas turėtų daugiau ži-p.tny, Conn.. 1934 m. buvo Lieut. Edward Brazaus- 
nių apie čia minimus ar ki-! Automotive^Officer. Free- kas. U.S.M.C., iš Chicagos, 
tus lietuvius karininkus, ir
norėtu man jas suteikti, pra
X..— XI--------17siiu rayyu siuv auiesu. v>. -v.
Baltramaitis, 221 Bond St.,
Elizabeth 1, N. J. Visas mio Juros fronte.
gautas žinias nuoširdiai Į- 
vertinsim ir kitame sąraše 
sur.audosim.

ŠĮ sąrašą sulinko ir su
tvarkė mano žmona, Izabe-

Už Lietuvos Laisvę
Aukos Amerikos 
Lietuvių Tarybai

į iausybė taip pat prašo, kad 
i Lenkiją butų pasiųsta ali
jantų armija. Ji turėtų pa
silikti Lenkijoje, kol jos pi
liečiai galės išrinkt teisėtą 
vyriausybę, nebijodami bol
ševikų teroro. Rinkimai tu
rėtų Įvykti tada, kai iš viso 
pasaulio kampų sugryš len-

Nuo 1945 «:• sausio 15 dienos 
iki vasario 20 d. į ALT iždą 

Įplaukė šios sumos:

A. Ražaitis, Chicago .... $5
Bronė Starkfenė, Los Ange- 
ks ALT skyr. duoklės 3.75 
Joseph K u met. Los Angeles,
Calif.............................. 10.00
J Alikonis, Chicago .... 2.00 
K. J. Rodis. Danvilie, 111.4.00 
Eva Gircus, Chicago .. 2.00 
Pet. M. Raiti.s. Chicago 25.00 
SLA 236 kp., per R.
čtpuką, Chicago .......... 5.00
Pranas šeštokas, Brooklyn,
N. Y.............................. 10.00
P. Kručas, Norwood, Mass.
....................................... 5.00
John žilis, Superior, Wis.5.00 
ALT Lake County, Ind. 
skyr. per C. Dubiską 100.00 
Dr. J. B. Končius, Mt.
CarmeI, Pa. . .......... 100.00
Lith. Franciscan Fathers,
Greene, Maine .......... 76.00
Racine. Wis., vasario 11 d. 
sudėtos aukos, atsiuntė
J. Simanavich..............50.00
Chicagos Liet. Taryba, per 
ižd. P. Miller .. >. 1,200.00 
A. Milauckas. Cicero.. 75.00 
Jonas A. Kass, Chicago 95.00

ALT skyr. Bridgeport. Conn., 
aukojo peniai du kartu po 40 
dol., bet aukų sąraše per klaidą 
buvo paskelbta tiktai viena 40 
dol. auka.

eina apsivalymas nuo “nar- vos radijo pranešimas. Jis 
cių Vokietijos agentų.” pakartoje Liublino kvislin- 

gų vyriausybės proklamaci- 
Tai sena bolševikų gies- ja> yra tokia: 

mele, begėdiška ir melagin- ...... .. . .
ga. Jau Maskvos bylų metu, “Laikinoji yynausybe rei- 
kada Stalinas užsimanė lik- kaiauja besąlyginio pildy- 
viduoti bolševiku “senąją mo V1SV dekretų ir patvar- 
gvai-dija.’’ buvo* paleistas ky™u, kunuos leidžia vy-
šlykštus* melas, kad jie esą riausybė ir saugumo admi- rejkaiavimas nenaten- 
“užsienio imperialistu” ir nistracija bei milicija. Lai- J5?8 leiKaiavimas nepaten “nadų Voktais agentai" kinoji vyriausybė be jokios kmtas!
Bet likvidavęs Tuchačevskį, atodairos naudos visas ast- 
Putną ir kitus pats Stalinas nausias priemones, kad mu- darė “krauju cementuota salies priešus daryti ne-

kų tremtiniai ir kariai, da
bar vedą kovas Įvairiuose 
frontuose.

Deja, šis lenkų vyriausy- 
alavimas 1 
Priešingai, Jaltos 

konferencija nusprendė, 
kad lenkų patriotai vieny- 
tųsi su Liublino “demokra-

ORLAIVIŲ VIRTINĖ 200 
MYLIŲ ILGIO

Iš Londono pranešama, 
kad Amerikos orlaivių vir
tinė, kuri pereitą subatą 
bombardavo Vokietiją, buvo 
200 mylių ilgio. Vienoj ko
lonoj skrido 2,600 bomba
nešių ir kovos lėktuvų. Tai 
buvo jau 19-ta diena nepa
liaujamo Vokietijos bom
bardavimo iš oro. Nestebė
tina, kad Goebbelsas jau 
“išsiilgo” taikos.

rnan Field, Seymour. Ind. lakūnas, inžinierius.
Lieut. Joseph (gal John); Capt. Brezas. A.A.F., iš

Barisas. USA. iš Chicagos,. v 1 uv nnoc---   --o - — - sxx rviv», iwnMin»o.
1944 m. sužeistas Vidurže- Capt victor Brosokas

USA, iš Maizeville, Pa., už 
nepaprastą narsumą Afri
kos invazijoj 1943 m. Maj. 
Gen. Terry Allen jam Įtei
kė Distinguished Service 
Cross, antraji iš aukščiau
sių garbės ženklų; būnant 
AngliĮoj jam buvo skirtos 
svarbios karo užduotys; be 
kitko jis 20 dienų praleido 
už užrakintų durų, patalpo
se. kur buvo planuojama 
Afrikos invazija; ten jis as
meniškai suėjo j pažinti su 
generolais Eisenhoweriu ir

Lieut. Gerald A. Barto, 
USA, iš Grand Rapids, Mi- 
chigan. 1944 m. žuvo karo 
veiksmuose Francuzijoj.

sąjungą”' su’ Hitleriu.
Kas darosi bolševikų o-

kupuotoj Lenkijoj, rodo šis 
United Press žinių agentu

i pavojingais.
Kitais žodžiais, tai reiš

kia tiek: bus šaudomi ir tre
miami visi, kurie parodys

Lenkijoj bus daugiau var
go, ašai-u ir kraujo.

K. V.

1- o n - - Lieut. Simon Baytala, A.le Baltrama.ti-me, 1S mano A F g Elizabcth. N la.

ros pranešimas iš Maskvos, j bet koki nesutikimą oku-į 
datuotas sausio 20 d.: j pantams ir jų bernams, len-1

“Lenkijos Žinių Agentu-! kŲ kvislingams! Kad taip 
ra Liubline šiandien prane- bus, liudija kvisiingo Osub-

archyvo.
C. V. Baltramaitis.

Lieut. Edward A. Abbot 
(Abračinskas), U. S. N., iš 
Brockton. Mass.. gydytojas. 
Lieut. Aiphonsus Adomai
tis, U. S. A.r iš Grand Ra
pids, Mich.

Lieut. Walter J. Adomai-

kūnas. Už pasižymėjimus 
Europos frontuose yra ga
vęs Air Medai su Two Oak 
Leaf Clusters.

Lieut. V. F. Bazilauskas, 
U.S.M.C., iš Newark, N. J., 
gydytojas.

Capt. Robert P. Belmar
(Balevičius) A A E j«'Clarku.

tisTŪ? S. A., iš Grand Ra- Brockton. Mass.............. Ueut Albert P. Budris,
pids, Mich., tarnavo Indijoj, Lieut. Francis F. Barzi- LSA, is Chicagos, 1944 m. 
F - - -- - lauskas. A.A.F., iš Water- buvo sužeistas.

burv, Conn., lakūnas. Lieut. A. Bunes, Army
Lieut. John Bendoraitis, Nurse Corps, iš Elizabeth,

A.A.F., išEaglėRiver. Wis..|N- J- slaugė, tarnauja už- 
lakunas, 1943 m. neteko ko- sieny- 
jos skraidant virš Vidurže ! (Bus daugiau)
rriio Juros.

1944 buvo Fort Monmouth. 
N. J.

Capt. Jcsep’n Aklonis, U. 
S. A., iš Elizabeth. N. J., bu
vo sužeistas Francuzijoj, 
turi Purple Heart Ordeną 
1944 m. gryžo Į USA

Lieut. * A. Andriulionis,! Lieut. Ann Bernatitus (O-j Pirkit Karo Bondsus ir Stam- 
USA., iš Mt. CarmeI, Pa., na Bernotaitė), Navy Nurse P*55- Kas Įdfkit Į juos
dantų gydytojas. Į Corps.. iš Exeter, Pa., slau- ‘ nemažiau kaip dešimtą

ša, kad Į tik ką išlaisvintu 
miestus — Lodzę, Krakuvą, 
Kelcą ir Radomą — nuvyko 
teisėjai ir prokurorai, kurie 
vadovaus apvalymo dar
bams — tęsimui išdavikų 
ir Vokietijos agentų.

“Lenkijos laikinoji vy
riausybė pasmerkė leitenan
tą generolą Tadą Koma- 
rovski (Borą). Tai buvo pa
daryta proklamacijoje, ku
rioje sakoma, kad jo (Ko
maro vskio-Boro) ‘provoka
cinis sukilimas Varšuvoje ir 
vėliau pasidavimas daug 
padėjo vokiečiams.’

“Lenkų laikinoji vyriau
sybė išleido dekretą visuo
tinai karo mobilizacijai ir 
rekonstrukcijos darbams. Iš 
Liublino siunčiama komisi
jos, kurios oiganizuos išda-

kos - Moravskio pareiški-

Pirkit Karo Bondsus ir Štampas. Kas savaitę Įdėkit į juos nemažiau kaip dešimtą savo uždarbio dalį.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naodotfe gyvekimo sgiagttaiais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.
Štai keliatas tų klausimą, kuriuos aiftkiha “Teisingas Patarėjas:”

IWO DŽIMA—KAIP ČEREPOKO NUGARA tinimą žemes ir saugos pri
vačią savastį."

Taigi, pati Maskva prisi
pažino. kad Lenkijoje siau
čia teroras! Ten veikia Vi
šinskio tino prokurorai ir 
teisėjai. Pasakoma ir dau
giau. Tos pat Maskvos va
lia ir galia lenkų požemio 
kovotojai ir iu vadas Ko- 
marovskis, kurie herojiškai 
gynėsi nuo naciškų agreso
rių. jau apšaukti išdavikais! 
Galit suprasti, kas jų lau
kia — kartuvės ar kulka... 
O pati Maskva ragine, kad 
Varšuva sukiltu. Jos radijas 
šaukė: “Varšuvos žmonės, 
sukilkite — raudonoji ar
mija ateina jums i pagal
bą.”

Tiesa, raudonoji armija 
atėjo prie Vai šovos, bet to
liau nėjo. Stalino galia ir 
valia Varšuvos sukilėliai 

! buvo palikti s: a n likimui. 
Vėliau Mas' \ ;
neraginus lenk 
kilti. Bet yra

zsigyne, n 
požemi su- 
žinių, kad 

buvo nuleistasŠioj nuotraukoj matosi Iwo Džima salos paviršis. Jis išrodo kaip čerepoko į Į Varšuvą 
nugara. Toks jis ir yra—suskilęs akmens lukštas. Kairiam kampe matosi japo- vienas raudon sios armijos 
nų orlaivių laukas. Jų orlaiviai rūksta ir dega sudaužyti mūsiškių bombomis. karininkas, kuris taip pat

K4 reiškia meili ir ii km fl pa
reina?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka raiškia klubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniem* ant gai
vu? “.Medaus Mėnuo?”

Kaa reikia jaunai merei nai žinoti 
prieš ištei sima kad DepAdaryu Uai- 
ioa?

Kokio «n.2_au« gena imta tekėti ir
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį ? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla O kilosimas 
labai svarbos, nes nuo jo prikiaueo 
gyveninio laimė ar neisitne. Bet kg 
visi šiepia, atvirau pasako “letsm- 
gas Fstarėjaa.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt eaikp? iki 
opiausiu Kiekvienos seuny no.- ktausi- 
11.ua. ir “letsitigaa raeaicjM” čia 
patiekia Įdomių informacija.

Ar galim* nustatyt busimo kūdikio 
lytis ii kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tnlos moterys neturi valka, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir 4it< klausima Atsako.

Kokius vytus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arha ko
kios moterya neprivalo tekėti? “Tei- 
siiigas Patarėjas” pasakys jums vts- 
■w»-

Kus reikia žinoti, kad vaikai bota 
avinti ir gražus? Kaip tun uzanau 
ky.i nėščia rnotens ? Kaip reikia au- 
x-nti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodbl kunigam* turėtų but už

drausta kalbėt apie Satmybiikas rai
kai us?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja^" atsako aiškiai ir nieko 
neslvpdamab.

Kn>ga gražu su paveikataiž, 22> 
įprikit audimo apdarais.puvriapi^, sti|

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Ii kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų {domių dalykų.

"leiaingo Patarėjo” parašymui bttvo su na u c m tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio istorija,” Jordano “įSvoiiucijos i'agrui- 
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Kvoliucija,” Boelsche's "Žmogaus Evo 
liucija," D-ro Gatės ”Sexual ’l briitns“ ir daugybė kitų. 1 „1 kaiiu mo- 
nynia ir papuošimai naaiauee. Kama £1.50 L'žsisakykit “TeisitiK* 
Patarėją.“

KELEIVIS
^>8 BKOADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

y
T I 4

11.ua
11.ua


KELEIVIS. SO. BOSTON.Aštunta* Puslapis

LSS ŠEŠTO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

RACIONAVIMO ŠTAMPŲ 
RAKETAS BOSTONE

900 0C0 žmonių Įteikė savo 
pajamų sąskaita*

Reikia daugiau “pointų*’ 
už prastesnę mėsą

Suėmė virš 500,000,000 
falšyvų štampų

Konferencija Įvyks ši sek
madienį, kovo 11 dieną,

South Bostone ----------
--------- i Bostono mėsos rinkoj vei-

Lietuvių Socialistų Są- ,kia falšyvų racionavimo 
jungos Vl-to apskričio kon-ištampu raketieriai. Kainų 
fcrcnciia ivvks kovo 11 d.. Administracija sužinojo,'

Vals-tljos “Income Tax" šeimininkės skundžiasi 
direktorius Elmer George dėl naujų Kainų Admiiist- 
į rara ša, kad iki kovo 1 d. racijos patvarkymų. Nuo 
jo biuras gavęs apie 900.000 pereito nedėldienio pradėta 
raportų, arba pajamų apys-'imti daugiau “pointų” už 
kaitų. Mat. visi šios vaisti-i prastesnę mėsą. Įvedė poin- 
jos gyventojai, kurie per-|tus net tokiems mėsgaliams, 
nai uždirbo po 2,000 dole- kaip širdys, kiaulių jaknos, 
rių ar daugiau, turėjo duo- ir kit.
ti savo pajamų apyskaitas- "Pointų” vertė sumažin- 
raportus. ' ta tik brangios rūšies “stei-

kams,” kurių krautuvėse nė
ra.

priklausančios 6-tam apskri- rai nežino, ar daug falšyvų busų še 
čiui. j risiųskit savo delega- štampų paleista apyvarton. {bę strei

tn konrerenciją. Dele-
r?/;vf'U ’• ?i. pribukit 

bai daug nau- 
ių C12.I kų, kurie reiks kon- 
. . < • dclegat ..r.s įs-
spręsti, turiu užim
diu; laiko. Laiškai kuo
poms ir kaip kuriems pa
vieniams asmenims yra iš
siuntinėti.

Lietuviu Socialistu Sa-

tus 
? r t 
i i-

Ne. Įft Kovo 7 dieną, 1945

B 0 STOH ELEVAT E D

RADIJO PROGRAMA

Majoras Kerrigan ragina 
aukot Raud. Kryžiui

Bušų šoferių streikas prieš 
policiją

ketvirtadienio na•• 
and Boston į 
kompanijos 

oferiai buvo paskel- 
eiką.

tai buvo protesto s.rei-

Pereitą savaitę prasidėjo 
Amerikos Raudonojo Kryž. 
vajus. Bostonui su apylinkė
mis yra paskirta viri keturių 

npos atėjo iš Chi-įka- prieš Valihamo pelie:- miiionų dolerių kvota. Ma- 
leralės v?, d ;i-s a-iciją. kuri į>trsekiojusi šofe-i as kerrigan ragina

-O

oet jau žinoma, kad tos fal- 
šyvos stam pos 
•irtos. Fec 
entai te r. arės a 

’alšyvų štampų '.k 
i-.’tmto jus. ras u 

. irš 500.000,000 
-tampų. .Jos buco 
kuotos.

nei.s 
;s ir

faL-yv v 
konfis-

*
Šoferiai skundžiasi., ventojus aukoti Raud. Kry- 

pc’ieija be jokio reika- žiui. aukoti kiek ir kuris iš- 
< s areštavusi. gali.

Pasirodo, kad Cbicagos 
raketieriams pavvko dali tų 

jungos Vl-to apskričio sek-'štampų pasiųsti i kitus r.iies- dalt ii 
re torius. P. Kručą*.

Sumušė lietuvinamuose
“K

tus. jų tarpe ir Bostoną. j Walthamo majorui suti- 
Kainų Administracijos o- kus peržiūrėti šoferių skun- 

savo i fise Bostone pereitą savaitę dą. pastarieji gryžo dar-
duvo apklausinėta v irš šim- ban. ,

r-erininku. Paaiškėjo.'----------------

S reikas tęsėsi vos tik tris Raudonojo Kryžiaus va- 
; valandas, bet per tą laiką jus tęsis iki kovo 26 dienos, 
buvo sustoję visi busai tarp
Bostono. Nevvtono, Lexing-‘ 
tono. IValthamo, Auburn- 

Watertowno.

Valdininkai susibarė dėl 
pataiso* namų moterims

Iškelta aikštėn, kad vals
tijos kalėjime, kuris randasi 
Charlestowne, yra daug ne
švaros. Ta nešvara ypač dilelė moterų pataisos namuo 
se.

Valdininkai tiria padėti ir
o a rasi.

t. -as. km
falšy-

aėdami po
pointų.’’

vo at. . . - • . <a ..
papas a ■ .s vo už
pulta; ir s. . - -tas savo na
muose. Tai buvo nakties lai
ku. Gorka jau miegojęs.
Kažinkas pradėjęs skambin- ketu. ju tarpe ir Louis Ben 
ti durų varpeli. Gorka sa- . - . .
kosi atsikėlęs ir paspaudęs 
virtuvėj elektrišką mygtu-

Jauni piktadariai šaudo 
traukinius

<3 >0 už 1.000
Bostone yra suimti jau 6 

asmenvs rvšium su tuo ra-

Einant pro Porter 
Cambridge. pereitą savaitę 
buvo apšaudyti keli trauki
niai. Keliuose vagonuose

skvėra.
Teisėjas oaleido jauną 

palaidūną

Dorchesterio policija bu

ką. kuris atidaręs duris. In- 
ėjęs girtas jurininkas su 
moteriške. Gorka nenorėjęs 
jo Įleisti, tai jurininkas kir
tęs jam kelis kartus per gal-

nett. kuris pirma spausdin-! buvo iškapoti langai, bet 
davo lapą su “tipsais” ark- žmonėms nepataikyta. Sa- vo areštavusi 18 metų amž. 
iių lenktynėms. koma. kad jauni piktadariai ištvirkėli, kuris buvo kalti-

—--------------- į šaudo suslėgtu oru šauja-
mais šautuvais.

“Duok man devynis 
dolerius...”

Pereito penktadienio nak-

Arbatėlė
namas užpuldinėjimu ant ti nepažystamas banditas 
aunu mergaičių. • , užpuolė Bostono taksi veži-

‘girtų’Bostone sumažėjo ‘ 
nusikaltėlių”

Bostono policijos virši
ninkas sako, kad čia “žy
miai sumažėjo girtų nusi
kaltėlių skaičius.” Putniau 
policija kasnakt areštuoda

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

vo apie 70-80 girtų žmonių. L Armonistai Fr. Kova- 
Pereitą savaitę areštai su- chich ir Eddie Kairis iš N. 
mažėjo iki 35 kas naktį. - Walpole.

Tai esanti pasėka to. kad’ 2. Norwoodo lietuvių vy- 
nuo 12 vai. naktį dabar už-: rų choras, 
sidaro visos pasilinksmini-' °

--------- ---------------- P'okuroras reikalavo ką Ryaną ir pasakė: “Duok
Stepono Daliaus legionie- Lawrence darbininkai gaus "griežtos bausmės,” bet tei- man devynis dolerius, ar 

apmokamas atostogas. ėjas Beauderau kaltinama- supranti?”
---------  Į paleido "pasitaisymui.” Ryan iškraustė savo kiše-

skyrius tūlės nr-
vą, įsnerzęs virtuvėn ir Jie-jbatėlę ateinanti nedėldieni.

. al ll kovo. 3 valandą popiet.
Palei neci'i as turėjau legionierių name. 265 C St..‘Palei pečių as 

pasistatęs geležinę

Karo Darbų Taiyba pa
galiau išsprendė Arlington 
ir Monomac firmų darbinin
kų bylą. Tarybos sprendi-: 

samdytojai turės duoti:

Naujos racionavimo
štampo*, , ...... pąipą. j So. Bostone. Komitetas kvie

sako GoiKa. ir kaip tik tas £ja visus ir visas. Prašomi . . ....
uzpuciiKSd nuo m<inęs nusi- nueiti pHsimHtv’ti su cirsii- samdytojai tuičs duoti j Xuo Kovo 4 (i. isi^rnliojo 
suko, aš jam kirtau ta pai-Įgajs ’įr maloniai praleisti savo darbininkams apmoka-- naujos 4-tos knygelės štam
pą per galvą. Jis išvirto per popietį mas atostogas dviem savai- ros mėsai. ' ‘ ‘ ~ ‘
duris Į priemenę. Komitetas. tėm laiko. ,.J-2. Jos

____________ Į- Šis nuosprendis paliečia[30 dienos.
kelis tūkstančius darbinin- —

jnius ir tarė: “Klausyk, bro- 
i Ii, turiu tik aštuonis — ką 
į tu darysi?”

“Nieko” — atsakė bandi
tas — “užteks ir tų...”

mo vietos.
3. Pianistė Nancv Namak- 

sytė iš W. Roxbury.
4. Pasaka apie Magdutę.

geros
būtent 

iki
E-2 iki 
birželio

Areštavo paiką šposininką
BORJS BEVERAGE CO.

Gorka sakosi tuomet už-Į ~ j .
daręs virtuvės duris ir užsi- LJ. S. Civil Service reikalau- 
rakinęs. Jurininkas vėliau J* darbininkų
atsivedęs su savim da vie-Į ---------
ną kareivį, abudu užlipę

ku.

Žuvo lietuvis kareivis, 
Kalitkevičius

Naktimis gal nebeturėsim 
“taxi-cab’ų”

Mus prašo pianešti. kad 
ant antro aukšto. Įsilaužę Į valdžiai reikalingi šie dar-
kilkite.žmogaus butą ir tą bininkai: Karo Departamentas pra- P^mavimo. Federalis Ap-,
primušę — netik primušę. į Barbery* į Bedfordą. Rei- : kad “Fiironos karo te- saugos Transporto ofisas 

kalingas 1 metų patyrimas. kad nuo pirmos1
Alga. su viršlaikiu. S182o

•Jei kokios. Bostono gy
ventojai neteks “taksiu”

West End policija suėmė 
tūlą Melviną Blanchardą, 
63 metų senį, kuris be rei
kalo skambino gaisro signa - 
lūs ugnagesių stotims.

Prasčiausis vasaris Bostone

bet ir peiliu subadę.

Serafinų sūnūs apsivedė

South Bostone gyvena ge
rai žinoma Serafinų šeimy
na, kuri užaugino 4 sūnūs ir 
visi buvo paimti karo tar
nybon.
ne viena

su 
metams.

Trafiko klerkas i La\v- 
rence’ą. Reikalingas 2 metų 
patyrimas. Alga, su viršlai
kiu. $2433 metams.

Skalbyklos darbininkas

čius. lietuvis kareivis iš 
Chelsea.

Ginčas dėl padidintų 
mokesčiu

kad nuo
valandos naktį bus sulaiky
ti visi "taxi.”

ši patvarkymą norima 
pravesti ir kituose miestuo-i buvo 
se. I atgal

kad
‘pras-
laika

Oro biuras praneša, 
šįmet vasaris buvo “ 
čiausis mėnuo.” Visą 
šalo ir snigo. Panaši žiema 

tik vienuolika metu

E Street, Seuth Boston 
Plūtete fctešką. vyaą ir viso

kios rusiee siu baliams, vestu
vėms į namus ir sales. 

Savininkai:
Arlauskas ir

T«.t *141.

(-)

BR. f). PILKA
*fi«o nuo J ‘k- «

ir uit* 7 H

506 BROADVVAY
c - ................... . . , „ ,x. , Legislaturos finansų ko-Serafimene išliejo: ar darbininke 1 Bedfordą. eina ^n&j dj, cu.

, . ,.,asar?- ka<l >? ke- PaV>™^ neteik?*!"^-Ąl- bematoriaUf Tobino 5iu.
tunų neuko prie jos nei vie-*ga. įskaitant viršlaiki. $1o00iį o Da(ii()inri 

l * ! mokesčius.Dieselio motoru mschani- _____
kas. prie laivu m- .oru. rei-

no.
Bet

ves, šiol 
do S’TU 
taravho

zmonems
tai. kuv buvęs-nebu- 

f':‘ ..oriis oasiro-
VvU'-’cas, išbuvęs1 kalingas 2 metų patyrimas, 

arie 4 metus. Mo-lAlga. SI.04 i valandą. Dar
vinai nušvito dangus. Atvy- bas Bostone.
ko tuo'au ir Joana Lušytė. i Aplikacijas reikia duoti 
jo mvlimoii iš \Vatei būrio, ant 57 arba 60 ir 14 formų.

Sudegė didelė kafiterija 
Worcesteryje

Dr. Leo L Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
sflpnėjime. Gyvenireo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odos Li^as.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 

nuo ž iki 4, nuo 7 iki 8 rakara
180 HLNTIN'GTON 

BOSTON, MASS.
Tel. Common wealth 4370

kuri taipgi nesvkį apsiverkė 
budėdama dėl savo bran
giausio. Susitiko jaunuoliai 
ir tuoj nutarė tuoktis. Nuta
rė ir susituokė. Serafinai da
bar turi keturis sūnūs ir ke
turias marčias.

pora metu atgal 
“K ' > id< nns Vy
ta’.;* i S ra" o laiškas iš Af-į 
rikes. • - aprašė tenai savo' 
“pasimatymą” su Egipto fa-j 
raonais Aleksandrijos mu
ziejuje.

Vytautas ir Joana yra 
graži jaunavedžiu pora. 
Laimingos jiems ateities!

Kovo 1 d. gaisras sunaiki
no didelę Lido valgyklą 
VVorcesteiyje. kuri randasi 
miesto centre. Nuostolių pri-
daryta už 85.000 doleriu.L. S. ' ___________

Room

Jas galima paduoti 
niškai arba nusiusti 
šitokiu adresu: First 
Civil Service Region.
1022, Post Office Building. Akmuo per traukinio langą
Boston. Mass. i --------

Blankų aplikacijoms gali
ma gauti ; aš'.uosn arba U.
S Empiovme

i ♦

Medalis už bandito 
užmušimą

ofisuose.

C.-clsti lietuviai kareiviai

Pereitą penktadierį ei
nant traukiniui per Dor-I 
chesterį. ties Pope’s Hill. 
nežinomas piktadaris palei
do akmeni, kuris išmušė

--------  lango stiklą ir Įlėkė vago-
Karo departamentas pa- nan. Laimė da kad akmuo

skelbė naują sužeistų Ma; 
sachusetts valstijos ki reivių 
sąrašą. Tarp sužeistųjų.ran
dasi sekami lietuviai.

Izidorius Kaselis iš Ha- 
verhillio. Viktoras Br.izaus-

nieko nesužeidė.

Jauni banditai atėmė $159

Du jauni plėšikai, abudu 
ginklucti. be kepurių, apie

kas iš Worcesterio, Leonai- 19 metų amžiaus, pereito 
das Arlar«kas iš Pe.ibody, penktadienio vakarą ižpuo- 

Policmanas Connemev. -Juozas Sabulis iš Gudne- lė žydelį Kritkę ties Trank- 
kuris 17 vasario nušovė rio, Jurgis Gabliauskas iš lin Parku ir išplėšė $150.

Ša- Kritkė buvo tik ką išijęs iš 
Te- teatro ir ėjo prie sa,ro au

to garbės medalį už šaunų odoras Timkevičius :š No. tomobiliaus, kai buvo ban- 
pasielgimą Amherst • įdių užpultas.

Kl«I II » i ii» v ' r, ir* \ lainiauc
jauną banditą Devliią. ga- Woree?terio. Bernardas 
vo iš Policijos Pepartamen- bliskas iš So. Bostono ir

CASPER’S BEAUTY SALON
738 BP.OADWAY

SpeciaI—Every Monday, Tuesday, Wedna»d*y

Permanent §5.00
Shampoo and individually styled Hair-do $1.50 

EXPERIENCED MANICURIST ALWAYS PRESBMT 
It-lephone: SOL' 4M-, No Appointmenl

Open Thursday N'ightt,

Telefoną* '»<>!'•»•
M

Rr -e.,r- i

T?

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą.

Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų
ir kitokius gėrimus. Remkit savuosius.
Savininkai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak «

South Boston Liquor Store, Ine.
134 W. 6th & Cor. D St*., South Boston, Mass.

Tel. SOU-3645 ' (15)

ii
A. J. NAMAKSY

Keai įstate <t Insurance i 
414 W. BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.
Office TeL So Boston 0948

S7 ORIOLE STREET 
A ėst Rozknry, Maso.
Tel Parkw»y 1X88-W

Tel. ŠOU 2303
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. .MASS.

l)R. G. L. K1LLORY
M SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Fafeyetto SS71

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimą

Vai. nao 9 ryt. iki 7 vak. kaadma 
Nedeliom. nao 10 ryto iU 1.1 vi

S h ph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

«*iaodo«: 8 iki 11 
nao 2 iki 8, 
no 7 fld 1. 

•refem » W U 
ir soMtans.

tK’V DAKTARAS 
tStąioo dafektootas akis ir tinko- 
op laika sagrųiiiių 
iratnooju ir

114
LAVRENCE, MASS.

S. BARASEV’ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBTNINO 
LIETUVIU GRABORIVS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Tari Notaro Taiso*.

254 W. Broadtray 
SO. BOSTON. MASS.

TcL SOUtk Boatoo 8S98 
Sunaus <yrenamoji vieta:

S.38 Osrchaotar Av*.
Tol. COLanAU 2S8?

Tat TRObridga *838

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 44 

Nedaliomis ir ftventadieaiala: 
ano 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD 
Inmaa st. arti

CAMBRIDGE,

LITHU AN1 AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Inrarod 
Mooon)

Parkraustom 
Na pa* ir i to
nams vietas.

Sausi priaiiura, kaina
228 BROADWAT.

SO. BOSTON,
T*L SOUtk Bostoa

cl

S i Ka -a 1. J

( I




