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Lietuvoj Bolševikai Apskelbė 
Mobilizaciją

JAUNI VYRAI SLAPSTO 
SI GIRIOSE

Su okupantais įvyksta kru
vinų susirėmimų. Maskva 
despcracijci, kati pavergti 

žmonšs nepasiduoda

Šiomis dienomis Ameri
koje gauta žinių, kad Rusi-1 
joj apskelbta nauja mobili
zacija. aimijon esą šaukia
mi net 15 metu vaikai.

Gi Londone gauta pože
mio keliais informacijų, kad 
tokia pat mobilizacija ap
skelbta ir Lenkijoj, kuri 
prie Maskolijos nėra dagi 
nei prijungta. Taigi netenka 
abejoti, kad Lietuvos jau
nuoliai irgi imami rusų ar
mijom Matyt. Stalinas ruo
šiasi naujam karui, nes ki 
taip sunku butų suprasti, 
kam šita mobilizacija reika
linga.

Gautos požemio keliais) 
žinios sako, kad šaukiami 
jaunuoliai šito “prizyvo“ ne 
klauso, o kad išvengti areš
to, bėga iš namų ir. slapsto
si miškuose.

Maskolių žvalgyba (NK
VD) medžioja besislapstan-

Rusija ruošiasi 
karui

Kariuomenė mobilizuojama 
visose okupuotose žemėse

Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centras praneša iš 
VVashingtono šitokią žinią:

Pasitvirtina pranešimai, 
kad Čekoslovakijos kariuo
menė mobilizuojama ligi 
maksimumo, apmokoma pa
gal Raudonosios Armios 
modeli ir aiškinama, kad 
tos kariuomenės užduotis 
busianti — “kovoti greta 
Raudonosios Armijos.” Vi
sa tai vyksta jau karui su 
Vokietija pasibaigus.

Kaip žinoma, mobilizaci- 
ia vykdoma pilnu tempu ir 
Lieutvoje. Latvijoje. Estijo
je. Lenkijoje. Rumunijoje. 
Bulgarijoje, Jugoslavijoje ir 
t.t. Taip pat plečiami vokie
čių kariški daliniai, kurie 
da seniau buvo sukurti ni
šų globoje. Ir pati Raudo
noji Annija nepaleidžiama, 
nors karas su vokiečiais jau 
pabaigtas.
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čius visokiais budais. Esą 
vartojami net tankai ir or
laiviai Organizuojamos 
kruvinųjų čekistų ekspedi-į 
cijos. kurios braidžioja po 
miškus ir pelkes, jieškoda- 
mos pasislėpusių.

Tuo tarpu pasislėpusiųjų 
namuose tėvai gyvena di- 
džiausį nerimą, nes nežino, 
kas gali atsitikti su jų su- 
nais.

Maskvos agentai okupuo
tose kraštuose sudarė vadi
namą “liaudies miliciją.” 
kui i dabar yra varoma gau
dyt miškuose pasislėpusius 
savo brolius ir draugus. Bet 
būna atsitikimų, kad mili
cija atsisako nuo šito brol- 
žudingo darbo. Tuomet mi
licininkus puola Rusijos ko
munistų žvalgybininkai (če
kistai). Londone gauta ži
nių. kad Lenkijoj, netoli 
nuo Krokuvos, tarp liaudies 
milicijos ir rusų čekistų įvy
ko labai kruvinas mušis, per 
kurį čekistai buvo sumušti 
ii- išblaškyti.

Gegužės 22 d. liaudies 
milicija puolė bolševikų 
koncentracijos stovyklą ne
toli nuo Varšuvos, kur buvo 
uždaryti keli tūkstančiai po
litinių kalinių, likvidavo 
bolševikų sargybą ir visus 
kalinius paliuosavo.

Trečias kruvinas susikir
timas su bolševikais įvyko 
Lodzės mieste. Bolševikai 
tenai pradėjo plėšti “Scbei- 
bler ir Grobman’’ firmos 
audeklų fabriką, pradėjo 
gabenti mašinas Rusijon. 
Fabriko darbininkai šitai 
vagystei pasipriešino ir pra
dėjo raudonuosius plėšikus 
mušti. Atvyko NKVD agen
tai (Rusijos komunistų zval 
gybininkai) ir pradėjo į 
darbininkus šaudyt.

Apie Baltstogę bolševikai 
sušaudė be jokio teismo ke
liolika jaunuolių, kurie at
sisakė stoti rusų aimijon.

Panašus įvykiai kartoja
si po visą Lietuvą. Tarp 
krašto gyventojų ir bolševi
kų atėjūnų eina nuolatinė 
kova. Tautos išdavikai, 
kvislingai, kurie eina tar
nauti atėjūnams, iš pasalų 
nušaunami.

Tie patys požemio kovo
tojai, kurie pirma priešino
si naciams okupantams, da
bar skina bolševikus oku
pantus. Maskva desperaci
joj. kad žmonės nenori jos 
diktatūros.

MŪSIŠKIAI TANKAI OKINAVOS SALOJE

Čia matosi Okinavos salos sostinė Nfeb? Vaizdelio priešaky matosi kaip
amerikiečių tankai šaudo į japonus. Tas Įmestas jau mūsiškių rankose.

Amerikonai nuskan
dino rusų laivą

Pereitą nedėldienį buvo 
paskelbta žinia, kad Ame
rikos submarina nuskandi-l 
no rusų laivą Japonijos pa
krašty. Rusų laivas plaukė 
Japoni jon. Ar bolševikai
votJ ianAtiamc Varn Irnnt-
rabandą, ar ką kitą, žinia1 
nesako.

Butų iau bimlmrda- 
vę New Y orką

Skraidomų bomb j išradėjas 
dabar atskleidė savo pa- j 

slaptį amerikiečiams

Vyiiausis amerikiečių ar
mijos štabas praneša iš Pa-
iv7ian; kari arr.ci ilricrin
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Maskvoje Prasidėjo Lenkų 
Požemio Vadų Byla

KVAILI BOLŠEVIKŲ 
ŽVALGYBOS KAL

TINIMAI

Lenkai gynė savo tėvynės 
laisvę ir dėl to jiems nėra 

reikalo teisintis

MAINERIAI LAIMĖJO — 
ANGLIS PABRANGO

$1.00 TONUI

Mainerių unija išreikala - 
vo sau algų pakėlimo. Bet 
mainerių laimėjimas reiškia 
nuostolį visuomenei, nes ji 
dabar turės mokėti už toną 
anglies $1.00 daugiau.

Tito turi grąžinti 
pavogtą turtą

“Christian Science Moni- 
tor” paskelbė sutartį, kurią 
Maskvos agentas Tito buvo 
priverstas pasirašyti dėl už
grobto Italijos uosto Tries
to. 4-tas sutarties punktas 
sako, kad “maršalas“ Tito 
turi ištraukti visą savo re- 
guliarę armiją iš užgrobtos 
srities, gi nereguliariai jo 
būriai privalo atiduoti ąli- 
jantų komisijai visus savo 
ginklus.

Bet svarbia usis yra 6-tas 
punktas, kuris sako, kad 
“maršalas“ Tito turi grąžin
ti gyventojams visą pavog
tą iš jų turtą ir turi saugiai 
grąžinti j namus visus pa
grobtus ir nežinia kur išga
bentus žmones.

armijai pasidavė vokiečių 

aeronautikos inžinierius, 

Heinrich Bemhardt Oel- 

rich, skraidomųjų bombų iš

radėjas ir gamintojas. Tos 

jo bombos, kaip žinoma, 
pridarė labai daug nuosto

lių Anglijai. Jų varomoji 

jėga veikia įakietos princi
pu

Pranešimas priduria, kad 
prieš pat kai o pabaigą vo
kiečiai buvo jau pradėję 
statyti tokiu principu di
džiulius orlaivius Amerikai 
bombarduoti. Tie pabūklai 
buvę aprūpinami keturiais 
varikliais, taip kad galėtų 
atskristi Amerikon, išversti 
savo bombas ant New Yor
ko ar kitų pajūrio miestų, 
ir vėl sugrįžti Vokietijon. 
Jie lekia neapsakomu grei
tumu, iki 800 ii 1.000 my
lių per valandą. Ir jei karas 
nebūtų pasibaigęs, vokiečiai 
jau butų bombardavę New 
Yorką.

Dabar šitų orlaivių išra
dėjas pasiūlė savo paslaptį 
amerikiečių armijos štabui. 
Galimas daiktas, kad Ame
rika tuo ir pasinaudos, kad 
nušluoti nuo žemės veido 
likusius diktatorius.

NUSKANDINO 700 VO
KIETIJOS SUBMARINŲ

Amerika neteko 
1,551 laivų

Federalinė jūrininkystės 
komisija praneša, kad ko
voj su Vokietija Amerika 
neteko 1.554 prekybos lai
vų ir 6.066 jui įninku, kurie 
arba žuvo. arba buvo pa-
įmti i nelaisve---- A

Tos pat komisijos žinio

mis, nuo 1939 metų gegu

žės 8 d. Jungtinės Tautos 

prarado virš 21,000,000 to

nų talpos laivų. Amerika 

neteko vieno trečdalio tų 

laivų, kuriuos ji pasistatė.

Savo laivais Amerika pri
statė Europon milionus vy
rų Surinktos skaitlinės ro
do. kad iš kiekvienų 10.000 
vyrų. kurie buvo vežami Eu
ropon. ašies agresoriams 
pavykdavo pražudyti tik ke
turis vyrus. Tai yra mažiau, 
negu pereitojo karo metu. 
Tada iš kiekvienų 10,000 
vyrų žūdavo 7.

MASKVOS PROPAGAN
DOS ORGANAS PA

KEITĖ VARDĄ

Maskvos propagandos or
ganas “Karas ir Darbinin
kija.*’ kuris ėjo*tuo vardu 
porą metų, dabar tapo per
krikštytas į “Naująją Gady
nę“ (“Novoje Vremia“). 
Tai parodo, kad Stalinas 
skaito karą jau pasibaigu
siu. Kitaip pasakius, prieš 
Japoniją jis nemano kariau
ti.

2.000,000 KAREIVIŲ 1$ 
EUROPOS I PACIFIKĄ

Buehvitzo barakuose. Vo
kietijoj, alijantai rado vo
kiečių rekordus, kuriuose 
surašyti jų armijos nuosto
liai ir jų paimti nelaisvėn 
alijantų kareiviai. Tų rekor
dų buvo tiek daug, kad jais 
prikrauta 145 vagonai. Da
bar tuos sąųašus tvarko 500 
vokiečių klerkų: paskui jie 
bus išvežti Londonan.

IR AUSTRALAI TURI 
“SLAPTĄ GINKLĄ“ GEN. BUCKNER KRITO 

OKINAVOJ

KIEK KAINUOJA KARO 
PABŪKLAI

Sunkusis skraiduolis (grei 
tas karo laivas) kainuoja 
$40,000,000. Didelis naikin
tuvas — $11,000,000. lai
vyno lėktuvas torpedoms 
mėtyt $13u,0o€> x Viena 
torpeda $9 OoO

Melbourno radijas šiomis 
dienomis paskelbė, kad ir 
Australija jau turi “slaptą 
ginklą.” Tai vra “skraido
mas tiltas“ ir šiandien jau 
vartojamas kovoj prieš ja
ponus Lcnuano saloje.

Tikrenybėje ne tas tiltas, 
bet specialus tankas sudaro 
sekretą. Tankas įrengtas 
taip. kad juo galima nešiot 
tiltą. Jei tiltas yra labai di
delis, jį neša keli tankai.

Kada tiltas nebereikalin
gas, tankas jį pasiima ir nu
neša į kitą vietą.

“Skraidomas tiltas“ turi 
40 pėdų pločio, o ilgio — 
“kiek nori“

Kova dėl Okinavos salos 
jau eina prie galo. Kai skai
tytojai skaitys tą žinią. O- 
kinava gal bus j in visa mū
siškių rankose. Bet kovai 
baigiantis, tenai k rifo ame
rikiečių generolas Buckner. 
Jisai stebėjo savo artilerijos 
ugnį, kai šalia jo sprogo ja
ponų šovinys, ir ji; laito 
negyvas.

Amerikos laivyno vyriau
sybė praneša, kad per tris 
karo metus Amerikos ir An
glijos jurų spėkos sunaiki
no Atlanto vandenyne 700 
Vokietijos submarinų. Tas 
pats pranešimas priduria., 
kad i j kiekvieno 1.000 A- 
merikos laivų, kurie par
plaukė Atlantą, tik vienas 
žuvo nuo submuinų.

KINIEČIAI PA1 IUOSAVO 
IO5 MYLIŲ PAJŪRIO

Brooklyne tūla buuernė 
gavo mėsos. Kai žmones 
apie tai sužinojo, susirinko 
2,000 minia ir nuo 3 valan
dos ryto išstovėjo 5 valan
das iki krautuvė atsidarė. 
Pusei ju mėsos neužteko

Paskutinėmis dienomis 
kiniečių kariuomenė paliuo
savo 105 mylių Kinijos pa
jūrio ties Okinavos sala. 
manoma, kad toj vietoj a- 
merikieeiai ruošiasi daryti 
invaziją.

Paryžiaus žiniomis. Ame
rikos armija Europoje ga
lėsianti paliuosuoH 2.000, 
000 kareivių, krie busią 
perkelti į Pacifiką prieš Ja
poniją. Kiek Ameirkos ka
reivių bus palikta okupuo
tai. Vokietijai kontroliuoti, 
kol kas da nėra paskelbta.

VIENON PRIBUVO ALI- 
JANTŲ KOMISIJA

Pereitą savaitę Vienon 
pribuvo anglu, franeuzų u 
amerikiečių militarinė ko
misija sudalyti demokrati
nę valdžia Austrijai. Mask
vos pasiųsti agentai tenai 
buvo sudarę “liaudies val
džią“ iš komunistų, Ix?t ali- 
jantai jos nepripažįsta

šią savaitę bolševikų 
žvalgyba Maskvoje piadėo 
kvailai sufabrikuotą bylą 
prieš Lenkijos požemio va
dus. Iš viso kaltinama 16 
lenkų, kurie klastingai bu
vo pagrobti kovo mėnesy. 
Juos tada pakvietė neva tar
tis dėl naujos Lenkijos val
džios sudarymo, bet vietoj 
derybų, jie buvo suimti ir 
slapta išgabenti Maskvon. 
Pei ilgą laiką nežinota kur 
jie dingo ir kas su jais atsi
tiko: nežiūrint visų paklau
simų iš Londono ir Wa- 
shingtono, Maskva tylėjo 
kaip siena, nes Stalino žval
gyba da nebuvo sufabrika
vusi apkaltinimo ir nežino
jo kuo pateisinti tų žmonių 
suėmimą.

Dabar apkaltinimas jau 
sufabrikuotas ir suimtųjų 
Lenkijos požemio vadų by
la pradėta kaip tik tuo lai
ku," kuomet Maskvon atvy
ko kiti Lenkijos atstovai 
tartie dėl naujos valdžios 
sudarymo.

Suimtieji yra kaltinami 
visų pirma tuo, kad jie pa
laikė ryšius su Lenkijos vy
riausybe Londone ir infor
mavo ją apie įvykius Lenki
joj per slaptą radijo stotį, 
kuri buvo įsteigta d a po vo
kiečių okupacija.

Toliau otalino žvalgybi
ninkai kaltina Lenkijos va
dus “teroristiniais darbais“ 
ir net “nužudymu mažiau
sia 594 nišų karininkų.’’

Pagaliau Lenkijos pože
mis via kaltinamas kaip 
“slapta organizacija,“ kuri 
gaudavo instrukcijų iš Lon
dono valdžios ir veikdavo 
rusų armijos užnugary Uk
rainoj. Baltgudijoj ir Lie
tuvoj

Požemio vadai esą norė
ję sudaryti bloką su Angli
ja ir Vokietija “busimam 
karui prieš Sovietu Rusi
ją,“ ir tuo tikslu padarę su
kilimą Varšuvoj.

Visi šitie kaltinimai yra 
žiopli, bet paskutinis yra 
pats durniausis. Juk visas 
pasaulis žino, kad lenkų po
žemio sukilimas Varšuvoje 
buvo atkreiptas ne prieš ru
sus, bet prieš vokiečius. Dėl 
to sukilimo vokiečiai sunai
kino visą Varšuvos miestą 
ir išžudė apie 250,000 len
kų. Tiktai girta galva galė
tu įsivaizduoti, kad lenkai 
čia norėjo padalyti su vo
kiečiais “karo sąjungą prieš 
rusus.’’

Maskva skelbia, kad kal
tinamieji lenkai jau “prisi
pažino.“ Taip. jie galėjo 
prisipažinti, kad palaikė 
santikius su savo vyriausy
be Izmdcnu ir kad per pan
kelis m^tus kovojo prieš 
nacių okupaciją, kad turė
jo slaptą radijo stoti ir t.t. 
Del šitų dalykų jiems nėra 
reikalo teisintis, nes čia jie 
pildė savo patriotinę parei
ga, kovojo ųž savo krašto

laisvę. Tai ne nusikaltimas, 
bet nuopelnas.

Kitus bolševikų žvalgy
bos kaltinimus, kaip “ma
žiausia 594 rusų karininkų 
nužudymas,” lenkai atme

sta, n?s tai yra melas. Taip 
pat lenkai atmeta ir tą dur
ną kaltinimą, buk jie buvo 
sudarę ar bandę sudaryt: 
‘ sąmokslą su vokiečiais.“ 
prieš kuriuos jie ištikrujų 
vedė mirtiną kovą per pen- 
keris metus.

Imant lenkų-rusų santy
kius visai bešališkai ir tei
singai. tai šiandien ne rusai 
turėtų teisti lenkus bet len
kai rusus. Nes ne lenkai pa
darė su vokiečiais sąmoks
lą prieš Rusiją, bet Stalinas 
padarė “krauju sucemen
tuotą sąjungą“ su Hitleriu 
prieš Lenkiją. Ir Stalinaa-su 
Hitleriu Lenkiją užpuolė, 
užkurdami visą dabartinį 
karą. Bešališkai žiūrint., 
Stalinas ir Molotovas yda 
tokie pat karo kriminalis
tai, kaip Hitleris. Ribbent- 
ropas ir kiti gengsteriii.

Išvystė naują kovos 
orlaivi

Laikraščiai praneša, kad 
Gmmmano orlaivių firma 
išvysčiusi naują kovos lėk
tuvą. kuri amerikiečiai da
bar vartosią prieš Japoniją. 
Kovos lėktuvo uždavinys y 
ra lydėti ir ginti bombtane- 
šius. kurie nešdami didelius 
bombų krovinius negali la
bai greitai lėkti ir nsgab’ 
taip vikriai ore manevruo 
ti, kaip lengvi lėktuvai. To
dėl jų apsaugai yra statom 
lengvi ir greiti kovos lėktu
vai. Bet kadangi jie turi 
būt lengvi, tai jie negali pa
siimti daug kuro ir todėl ne
gali toli lėkti. Bombų ji* 
visai neneša, apginkluot 
tiktai kulkasvaidžiais. Tai} 
buvo iki šiol. Bet dabar iš 
vystytas kovos lėktuvas ga
lėsiąs nešt 4.000 sv. bombų 
greitai kilsiąs aukštyn i 
galėsiąs toli lėkti.

BRIDGES LAIMĖJO 
BYLĄ

Harry Bridges yra atvy- 
kęs Amerikon iš Australijoj 
ir prisiplakęs prie CIO kai] 
agitatorius. Kadangi ji 
kurstė streikus ir trukdė A 
merikos ginklavimosi proe 
ramą. tai valdžia buvo nu 
tarus jį deportuoti kaip ko 
munistą. Komunistai pradė 
jo rinkti pinigus jam ginti 
Prisisamdė advokatų ir a 
peliavo. Per 7 metus šita by 
Ia ėjo iš vienos teismo ins 
tancijos į kitą, iki pasiekė 
Vyriausi Tribunolą Washin- 
gtone. Ir čia Bridges laimė
jo. Tribunolas 5 balsais 
prieš 4 nutarė, jog nėra aiš
kių įrodymų, kad Bridges 
prigulėtu prie komunistu 
organizacijos, kuri siekia 
jėga ir smurtu nuversti de
mokratinę Ameirkos tvarką. 
O kadangi nėra įrodymo, 
jog Bridges priklauso prie 
komunistų, todėl nėra pa
grindo ji denortuoti
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3 APŽVALGA i
(FRANCUZIJOS KOMU* 

NISTAI APIPLESE 
17 BANKŲ

užbaigę savo tarnybą ir pa
sitraukdami Į privatų gyve
nimą jie galėdavo tas dova
nas atsiimti. State Departa
mentas tuo budu buvo vir
tęs Į sandėli, kur buvo lai
komos visokios dovanos: 
auksinės taurės, sidabrinės 
vazos, deimantais papuošti 
kardai, medaliai ir kiti pa
našus dalykai, kaip kokioj 
“panšapėj.”

Šiomis dienomis Francu
zijos valdžia paskelbė pa
tvarkymą. kad iki birželio 
25 dienos visi Francuzijos 
gyventojai depozituotų sa
vo pinigus valstybės banko 
skyriuose. Už tuos pinigus 
vėliau busianti išleista nau
ja valiuta. Seni pinigai po Kodėl gi Jungtinių Vals- 
25 birželio jau nebegalios. tijų konstitucija draudžia

“Nevv York VVorld-Tele- tokias dovanas? Todėl, kad 
gram” sako, kad šituo ma- šios šalies vadai rašė tą 
nevru Francuzijos valdžia! konstituciją tuoj po revoliu- 
nori sugauti komunistus, ku ! cijos, kuomet prieš svetimus 
rie karo pradžioje, kai Fran- valdonus jie turėjo daug ne- 
cuzijos valdžia suiro, puolė' apykantos.
plėšti bankus. Komunistai. šiądien jau kitokie laikai 
išplėšę iš viso 17 bankų ir ir dabar toks nusistatymas 
pavogę 7.000,000,000 fran- išrodo nereikalingas. Todėl 

kas reiškia apie $140,-1 jau per pirmutini pasaulinį j 
000,000 Amerikos pinigais, karą Kongresas patvarkė.

Turėdami tiek vogtų ni- kad to karo metu, ir per vie- 
nigų, komunistai pradėjo nus metus jam pasibaigus, 
leisti laikraščius ir už dyką Amerikos kariai gali priim- 
juos platinti. Kai atėjo par- ti ir nešioti visokius garbės 
lamento rinkimai, komunis-; ženklus, gaunamus nuo sve- 
tai išvystė plačiausią agita- timų valstybių.
ciją: samdė orlaivius ir mė-Į šitam karai prasidėjus, 
tė iš jų savo literatūrą, sam-j Kongresas tą patvarkymą 
dė automobilius su garsia- vėl atnaujino.
kalbiais, aplipino visas tvo-į -----------------
ras ir sienas savo agitaci- i LIETUVOJE VEIKIA PO- 
niais plakatais, rengė mi- ŽEMIO VALDŽIA
tingus, siuntinėjo kalbėto- ---------
jus ir t.t. Ir nemaža laimė-j Amerikos Lietuvių Tary- 
jo. Vogtais pinigais daugi bos suvažiavime, kuris Įvy- 
komunistų Įsiskverbė parla- į ko New Yorke birželio 12

KELEIVIS, SO. BOSTON

PADANGIŲ KELIAIS J TOKIJĄ

Viršuje matosi didieji Amerikos superfortai skren
dant su bombomis į Tokiją. Apačioje kareiviai stumia 
i vieną tokių fortų atsargos tanką su gazolinu.

Veikia tik Mažojo Plieno 
Formulė; veikia štai kaip:

Pirklybos Įstaigose veik 
'trys ketvirtadaliai tarnauto
jų negauna ir 1,500 dolerių 
metiBės algos.

Valgyklose, viešbučiuose
ir skalbyklose septyni de-i“Trave,er” aPie Lietuvą 
šimtadaliai tarnautojų ne
gauna ir 1,500 dol. metinės 
algos.

Apdraudos, finansų ir 
nejudamojo turto (r?al es-

Kas Sąvaitė

tate) Įstaigų tarnautojai už
dirba mažiau 1,5000 dole
rių metinės algos.

Transporto ir urminio 
vej-slo įstaigų tarnautojai 
negauna ir 1,500 dol. meti
nės algos.

Jei prie jų dą pridėsime 
ir farmų darbininkus, gau
sime didžiumą rankpelnių, 
kurie negauna nei po 1,500 
dol. per metus.

Galit suprasti, kaip sun
ku verstis su 2G ar 27 dol. 
alga Į savaitę.

Šiuo tarpu Amerikos 
rankpelniai gauna į 90 bilio
nų dolerių metinės algos. 
Manoma, kad gryžus prie 

į civilinės gamybos toji suma 
Į greit nupuls iki 70 bilionų 
dolerių. Reiškia, žmonių pa
jėgumas pirkti nukris ant

, Leonas Pruseika yra fra-
i Lzloiirioe t

Įtakingas Bostono dien-| Mat tada dajaunas Leo.
Traveler . l-° nukas i vieną sueigą atslim-

13 d. laidoje davė redakei- pįno su fraku. Nors frakas 
m straipsnį apie Lietuvą., jam jr nepritiko, bet jaunas 
Redakcija mano, kad maža vyras jautėsi kaip “didelis 
Lietuva gali virst tarptauti- porins »
niu skandalu. Kitais žo- Kapsuko taip pajuoktas
džiais, Lietuvos byla turės Pruseika ir spiaudė ir čiau-irodyti, ko vertas Atlanto dė Per kuri laika jis statė 
Čarteris, kuris žadėjo lais-i kritikavo kairiaspar-
vę visoms tautoms. Esą— nišką Kapsuką. Bet šian-

Už Lietuvos ribų niekas 
tikrai nežino, kas dedasi 
Lietuvoje. Bet jei tiesa, kad

dien tas “draugas“ rašo:
“Metams slenkant. Kap

suko figūra darvsis vis stamrasai atiminėja lietuviu , _
maistą, kad jie be jokios besne... Atmintis apie J° 
teisminės procedūros likvi- °Ponentus Kainus n Bieli- 
duoja Lietuvos inteligenti- nius prasmegs užmaišo^
ją ir kad lietuviai urmu yra 
tremiami vergų darbams, 
tai rusų kalbos apie ‘išlais
vintą’ Lietuvą gali reikšti 
vien tik žiaurų pasityčioji
mą (a cruel mockery).

gelmėse. Atmintis apie Kap
suką niekad neišnyks iš lie
tuvių tautos širdies“ (“Vil
nis,“ birželio 12. 1945).

Fine! Bet prie tų oponen
tų jis tnri skaityt ir save,

Savo pastabas Bostono arJ1e- 
dienraštis baigia šitaip: Prasmegk tu. frakuotas

Kiaune!“If we stand for the
oa vi- - j i • • * • • į freedom of small peoples,20 bilionų dolerių, ir tai , c.-| some , a^el^in
Vilimo gerlaikio metu! Kas the facts in a lin(| wh?re
bus, kada ateis depresija? 

Fabrikantai, bankininkai.
kurie šio karo metu pasida
rė didelių atsargų; jie ne-

Geri Amerikos Lietuviai!
Visi žinome.

traditiens of liberty go back 
to the 11-th century.”

Laikas, senai laikas tuos 
faktus patikrinti, nes bol-kentės. Vargų-kryželių ta-iž-viku Littuvoj ne

kais vaikscios tik gyvenimo L rjb ,
posūniai, darbo zmones.

Labdariai ir politikieriai'Taip veikia demokratija
kokiame bą įtraukti visas musu orKomunistų Įsisnyvroe pai ia- ko iNew i orite oirzeiio iz skurde if yra inuSų ganizacijas tokiam sąstate,

m e n tan, kui Kitokiu budu. d., buvo perskaitytas labai lietuvių tautos vaikai da- kaip jos dabar vra: susivie-
jie niekados nebūtų patekę. įdomus ir reiksmmgas pra- - * ...........

Bet viso grobio jie da ne- į nešimas apie Lietuvos žmo-
išleido, nes 7 bilionai fran- i nių kovą už laisvę. Tą ko
kų, tai juk milžiniška su i vą tenai veda požemis, tos 
ma! Todėl valdžia dabar pačios d
nutarė tuos pinigus iš jų iš- 
krapštvti. Jeigu jie atneš 
juos iškeisti ant naujos va-
liūtes, tai jie turės įrodyti ------ — » šiame krašte musų žemes
kur jie tokią sumą gavo savo valdžią, kun. supran- paviršiuje. Užmiršti ir ap- 

Galimas tačiau daiktas tama, veikia slaptai. Ta vai- c«jvi«ViiR Frov.n.»w
kad komunistai tuos pini- dzia jau yra susisiekusi ir me<, negalime’ 
gus sunaikins, nes valdžia su Amerikos karo vadovy-' - -
vistiek juos atimtų ir “ban- 
kieriaus“ Stalino mokinius 
sukištų kalėjiman kaip pa
prastus bankų plėšikus.

Panašiai yra atsitikę ir 
Belgijoj. Kai
paskelbė valiutos ............. . . .
tai apie 17,000,000,000 bei- nešimas sako, kad 
cošku franku Rrinselvie hn- riems veiksmams Maskvos TO^ivema ;į upę agentai negali sudaryti Lie-I^-

pačios demokratinių srovių 
organizacijos, kurios per 
visą karo laiką kovojo prieš 
nacius okupantus.

Lietuvos nnžemis fhri ir---------- I----------------- —

baltiniu laiku, nors karas n ij imu kuopos, kliubai, pa- 
Europoje jau pasibaigė, šalpinės draugystės, chorai. 
Mes. Amerikos lietuviai, ga- rateliai ir panašiai. Iki šiol 
lime palengvinti jų būklę. Bendro Fondo cęptras dar 
kančias ir net išgelbėti jų neturi visų organizacijų ad- 
gyvybę savo veikla ir duos- resų, kad but galima tiesio-’ 
numu, nes gyvename lai- gin iai. pilnai susisiekti ir 
mingiausiame ir laisviau-, bendrai veikti

kalba apie pokarinę rekons
trukciją, apie “geriausius 
planus,’’ bet tai yra vien 
kalbos. Už savo ateiti turės 
kovot patys darbo žmonės.

K. V.

Visko po Biskį

Pereitą savaitę Amerikos 
spauda paskelbė sensacingą 
žinią. Sako, kad A &P krau 
tuvių kompanijos šulas J. 
Hartford suteikęs nepapras
tą “prezentą“ musų velio
nio prezidento sunui Elliott 
Rooseveltui.

Garbe ant šiukšlyno
Vienas Vatikano leidinys 

sako, kad 1940 metų pava
sari popiežius Pijus kreipė
si pas Italijos diktatorių 
Mussolini, kad Italija nebū
tų veliama Į karą. Po kelių 
dienų Mussolinis parašė 
laišką popiežiui, kuriame 
be kitko iis pasakė:

“Jeigu rytojaus dieną Ita
lija turės stvertis ginklo, 
kiekvienam bus aišku, kad 
to absoliučiai reikalauja at
eities garbė ir musų krašto 
interesai.“

Mussolinis paskelbė ka

šiame krašte musų

be Europoje. i vių Fondas rūpinasi musiš-
Lietuvos žmonių kova už'kių , e ^abniti-

laisvę reiškiasi ne vien tik-' n.llI aP“nkybjų (Iki tebesiKi- 
via atsiLiKc ii rili troškimais ir atsišauki-1 rinkame su daugy be kliūčių 
i valdžia tenai mais» bet pasižymi ir labai} musŲ pastangoms. Tos khu-
iutos iškeitimą, i ryžtingais veiksmais. Pra- j lietuviuTremtiniui’
aa aaa nfui Vari ariu uZlOS, ilCtUV IŲ tlCmtiniŲ Ii

i’oaei Tengianus naujam, 
intensyviam darbui — gel
bėjimo vajui, prašau visų 
gerų lietuvių veikėjų ko 

Bendras Amerikos Lietu-Į greičiausia surinkti ir pri
duoti visu žinomų organi
zacijų. kiekviename lietu
vių apgyventame mieste, 
viršininkų adresus, — bent 
prezidento ir sekretoriaus. 
Siuskite centrui sekančiai:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, 19 West 
44th St., New York 18, N.Y.

| IJVUUI » I IX UI £17X111*1 IŲ

pabėgėlių pilietybės klausi-

SVETIMI MEDALIAI kokį kvislingą, jis bežiūrint
--------- I jau ir “pas Abraomą...”

Paskutinėmis dienomis Į -----------------
Rusija pradėjo dalinti me-| ,, .
dalius Amerikos gerviro- 'AR ŽINOTE, KAD—• 
lams. Mat, Stalinas pajuto,

tuvoje administracinio apa-'mas *r repatriacija. Lietu-į Adv. F. J. Bagočius,
rato. Kaip tik jie pastato vos nepriklausomybės at- Bendrojo Amenkos Lietu- 
L-r.izi v vt t m ctq Kp7iiivint steigimas, n šimtai kitu: viu Fondo Dnektonus.

kad Amerikoje kyla pasi
piktinimas dėl jo nedėkin
gumo ir intrigų. Generolui 
Eisenhoweriui Rusijos dik
tatorius prisiuntė deiman
tais apkaišytą “Pergalės Or
diną.“ Tai yra aukščiausios 
garbės dekoracija, kokia 
maskoliams yra žinoma.

Ryšium su tais medaliais 
Amerikos visuomenėj kilo 
klausimas: kaip musų gene
rolai gali tokias dovanas
priimti, kuomet musų kons- Kalbant apie metalus, 
titucijos pirmutiniame pa- musų žemė turi daugiau a-

Meteorologijos stotys Eu
ropoje pradėtos steigti po 
1854 metų audros, kuri siau 
tė Juodojoj juroj ir anglų 
laivynui pridarė didelių T 
nuostoliu.

steigimas 
keblių klausimų, kurių išri 
Šimas ne nuo musų gerų no
rų priklauso.

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo valdyba ir direk
toriai turėjo suvažiavimą 
New Yorke šių metų birže
lio 10 dieną ir pilnai apta
rė visas galimybes gelbėti 
musų nelaimingus lietuvius, 
šio karo aukas. Nutarimus 
savo laiku praneš Fondo

įrą, kuri Italija senai pralai- 
Elliot Roosevelt buvęs tai j mėjo — nei garbės, nei tų 

Visaip vadinama Vokietija: kompanijai skolingas 200.- interesų.
Turbut, jokia kita šalis į 000 dolerių 1942 metais1 Net daugiau, pats Musso- 

neturi tiek daug visokių pa-į kompanija Koosevelto sko-Įlinis neteko gaivos! Jo lavo- 
vadinimų, kiek turi Vokie-i lą likvidavusi. Iš jaunojoj nas buvo atvežtas i vieną 
tija. Beveik kiekvienoj kai- Roosevelto paėmusi tik ke- Milano aikštę ir už kojų pa- 
boj jos vardas rašomas vis turis tukstancius dol. Liku-į kaitas.
kitaip. Pavyzdžiui: sius 196.000 dol. nutrauku-: .

si nuo savo mokesčių val-Į^ur JM bendra* frontas . 
džiai, kaip “žuvusia pasko-

, lą-”
Amerikos spauda tą fak

tą paskelbė ir niekas prieš

de

Lietuviškai—Vokietija.
Latviškai—Vacija.
Lenkiškai—Niemcy.
Rusiškai—Germanija.
Vokiškai—Deutschland.
Prancūziškai—Allgeman-' tai neprotestuoja. Priešin-

Angliškai—Germany. 
Ir taip toliau.

gai, tuo reikalu jau susido
mėjo ir Kongreso žmonės

Po 1941 metų birželio 22 
dienos, kada sugriuvo “krau 
ju cimentuota“ Hitlerio- 
Stalino sąjunga, komunis
tai užkimo berėkaudami už 
“antrą frontą.” Jie sakė:

Alijantai tyčia delsia su

ragrafe aiškiai yra pasaky
ta :

“Jungtinės Valstijos nepripa
žins jokiu ponybės (nobility) 
titulų. Ir joks asmuo jų tar
nyboje nepriims nuo svetimos 
valstybės ar valdono jokios do
vanos, tarnybos, ženklo ar ti
tulo, be Kongreso sutikimo”

Taigi Šitas uždraudimas 
nėra absoliutus. Jis palieka 
sąlygą, kad tokias “malo
nes” galima priimti, jeigu 
Kongresas su tuo sutiks. Bet 
šita sąlyga visgi nelengva, 
nes dėl kiekvieno medalio 
Kongresas negi norės gin
čytis.

Amerikos valdininkai, ku 
rie gaudavo iš svetimų val
stybių kokių dovanų, iki 
šiol pavesdavo jas State De
partamentui globoti. Tik

centras: spaudoje ir laiškais 
visiems skyriams ir visoms 
Amerikos lietuvių organiza
cijoms, kurių adresus turės.

Dabar jau pradeda atsi
daryti tikresni keliai siunti
mui drabužių, maisto, gy
duolių, medikalių instru
mentų ir piniginės pašalpos 
suvargusiems lietuviams ir 
jų šeimoms, bei lietuviams 

Vidutinė amerikiečio duo-į moksleiviams įvairiose ša-

Juros pakraščių sargyba 
(Coast Guard) Jungtinėse 
Valstijose kasmet iągelbsti 
40,000 žmonių nuo prigėri
mo.

lumino,
metalo.

negu kurio kito

Amerikes Kapita
listų Pelnai

Amerikos pramonininkai 
neturi pagrinde dejuoti. Šio 
karo metu jie turėjo tikriau
sią rugiapiutę. Nežiūrint to, 
kad vyriausybė apribojo 
fabrikantų pelnus, jie susi 
darė didelių atsargų. .Tuo 
klausimu davė labai Įdomių 
skaitlinių žurnalas “Fortu
ne.” Jis rodo, kad stambio
sios korporacijos šiandien 
turi veik du kartu daugiau 
operacinio kapitalo, negu jo 
turėjo 1939 metais; veik du 
kartu daugiau gatavų pini
gų ir aštuonis kartus dau
giau vyriausybės saugiųjų

Naujasis Jungtinių Vals 
tijų prezidentas gana apsu-į Nepaisoma, ar tu valstybės 
kras vyras. Jis gražiai nu-! galva, ar eilinis pilietis — 
ginkluoja republikonų opo-'visi gauna “pipirų,” jei to 
ziciją. i užsitarnavo.

“Svarbioms problemoms”! Ne taip yra bolševikiškam
spręsti jis buvo pasikvietęs 
republikoną HooverĮ; taip 
pat “svarbiom problemom” 
spręsti jis kviečia republi
konus Dewey ir Landoną. ir nekritikuoja.

Republikonus tasai ma 
nevras gerai paveikė.

Sakoma, kad su Hooveriu 
Truman tarėsi dėl Europos 
šelpimo.

Yra da svarbesnių juob- 
lemų. Ves baigus kaią su 
Vokietija, Europos padan
gėje renkasi naujo karo de
besiai. Buvęs musų “didy
sis talkininkas,”’ 'Rusija, 
stato Į pavojų ne tik pasau
lio taiką, bet ir jo demok- 

' ratinę ateiti. Gal ir dėl to

Aišku kodėl, valstybei bu- atidarymu bendro fronto 
v o padarytas nuostolis. vakaruose, viena Rusija tu- 

Taip veikia demokratija. rj grumtis su naciškais bes
tijomis...

Vokietija buvo sumušta— 
dabar viena Amerika turi 
kautis su japoniškais agre
soriais. Bet kada ji kaujasi, 
Maskvos gramofonai komu
nistai tyli. Jie ir nemano 
reikalauti, kad Stalinas ati
dalytų antrą frontą “dal- 
nuose vostokuose.”

O tuo tarpu Pacifike ko
voja ir miršta musų sunus 
ir dukterys, Amerikos jau
nimas.

Von komunistus! Tegul 
jie važiuoja Į rusišką “ro
jų,” Stalino plytų griaužti!

“darbininkų rojuje ; ne 
taip buvo nacių Vokietijoj 
ir fašistų Italijoj. Tenai 
“vadų“ niekas nekritikavo

nos porcija — šešios rieku
tės Į dieną.

Šių metų liepos 9 d. Ida- 
ho valstijoj saulė užtekės 
pilnai aptemus. Jokioj kitoj 
valstijoj pilno užtemimo ne
bus.

Amerikos paukštelis, va
dinamas “dipper“ gali pa
sinerti i upelį ir vaikščioti 
dugne, jieškodamas maisto.

Žydų valstybę sunaikino 
asyrai ir babilioniečiai. Pir
mieji tai padarė 722 metais 
pirm Kristaus; antrieji — 
586 metais. Nuo to laiko 
žydų valstybė išnyko.

lyse. Moksleiviai yra bu
sianti musų inteligentija. 
Senuosius musų inteligen
tus, kurių pavergti negalė
jo, musų žiaurus, begėdžiai 
kaimynai pasistengė “likvi
duoti.” Tokie yra ir buvo 
visų okupantų metodai. To
dėl dabar Amerikos lietu
viams vėl prisieina sunkiai 
dirbti.

Tokiam darbui yra reika
lingi visi geri Amerikos lie
tuviai ir jų organizacijos. 
Bendras Fondas turi 109 
skyrius Įvairiose lietuvių ko
lonijose. Jie puikiai veikia 
ir su centru nuoširdžiai ko
operuoja. Bet to dar neuž
tenka. Mums reikia Į ši dar-

notų. . ----r —-«t. — ..
Bankininkų pelnai yra! Truman tariasi su republi-

pasiekę tiesiog pasakiško 
laipsnio. Tik 1944 metais 
jų pelnai pašoko 18 nuoš.

Kokių pelnų darosi fab
rikantai ir bankininkai,, ro
do sekamas pavyzdis:

konų vadais.
Stalino režimas nenori 

taikos. Karo “amatui” jis 
ima net 15 metų berniukus. 
Ar demokratinis pasaulis 
turėtų but aklas, kad nema-

1929 metais Jungt. Valst.(tyti, ko siekia bolševikų va- 
korporacijos turėjo 159 bi- d*s?
lionus metinių pajamų. 1939 
metais jos buvo nukritusios

Amerika negalės stovėti 
nuošaliai, jei Europoj ims

iki 132 bilionų dolerių, bet šeimininkauti Gruzijos ban- 
jau 1941 metais pajamos kų “ekspertas.” Jei taip — 
vėl pašoko iki 190 bilionų bus reikalinga visų talka, 
dolerių! Įkartu ir republikonų.

Tai nėra viskas. Nuo 1942
metų, Įskaitant ir 1944 me ! Ar jūsų sunus tarnauja 
tus, bankininkai ir fabri-:kariuomenėje? Norit, kad 
kantai turėję po 250 bilio-'jis greičiau sugTyžtų? Tai 
nų metinių pajamų,.. Į remkite musų šalies karo 

Aišku, pelnui nėra lubų. pastangas.

Kad liežuvis nenulūžtų...
Mahanoyaus “Saulėje” 

radau žinią apie mokinius, 
kurie lanko tenaitinės lietu
vių parapijos mokyklą. Akin 
smigo trys pavardės ir bi
jau jas tarti, kad nenulūžtų 
liežuvis...

Ir jus nedarykit rizikos 
su liežuviu, štai—

“Walter Urbanavage, Ge
orge Varanavage, Amelia 
Stepanavage...”

Nei šis. nei tas! Sukone- 
veiktes tikrai gražios lietu
vių pavardės, ir nepadaryta 
amerikoniškų!

Kuris lietuvių kalbos da 
neužmiršo, tas supras, kad, 
tai Urbonas, Varnas ir Ste 
ponis. Kam buvo reikalin
gi tie ausi rėžianti ir liežu
vį laužianti priedai (“ava- 
ge”), to veikiausia nežino 
ir patys Mahanoyaus per
krikštai.

Pikta ir gaila dėl tokio 
musų žmonių nekultūringu
mo.
Klauna* apie save

Velionis Vincas Kapsu- 
kas-Mickevičius kartą pa
sakė:

Stalino bergždžios ožkos
Chicagos “Vilnis” paskel

bė “svarbią naujieną.” Ji 
sako:

“Lietuvos vyriausybė ap
teikė Lietuves motinas, tu
rinčias dešimt ir daugiau 
vaikų, herojų ordinais.”

Tai yra zoologinis patrio
tizmas, skolintas iš Hitlerio. 
Jo nepaiso patys komunis
tai.' Štai jums visa kapelija 
beigždfcių />žkų: \

Bimba, Mizara, Tauras ir 
kiti ‘'Laisvėje”; Pruseika, 
Abekas, Jonikas ir kiti — 
“Vilnyje.”

Vieni jų yra vedę ir — 
slekeriauja; antri da vien
gungiai ir — nedaro taip, 
kaip darė Abraomas, Izokas 
ir kiti.

Stalino “saulė” yra žliha, 
jei nemato tų savo bergž
džių ožkų.

St. Strazdas.
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1 KAS NIEKO NEVEIKIA H Ą Tk <•
TO NIEKAS NEPEIKIA Į /Vi

ERIKO
S LIETUVIŲ GYVENIMAS |“^X»

Po pereitojo Liet. Remti BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Drauguos seimo, kuris įvyM CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO

nj kalbėto)*, OQ
Chicagos vanagaitiniai 

tautininkai birželio S d. W 
vo suruošę prakalbas. Jos 
jvyko lietuvių legionierių 
svetainėje, prie 44 ir Wes- 
tern gatvių.

Kalbėjo Kumskis, konsu
las Daužvardis, kun. Linkus 
ir adv. Olis. Pirmininkavo 
Dr. Biežis.

Tikslas šių prakalbų bu
vo toks: išaiškinti žmonėms, 
kokius “svarbius darbus” 
atliko smetoninkų delegaci
ja, nuvykus į San Francis
co konferenciją. Bet tie kal
bėtojai daugiau save gyrė 
ir puldinėjo jiems neprita
riančius laikraščius bei jų 
redaktorius. Tuo ypač pasi
žymėjo adv. Olis ir jam pu
blika suruošė tikrą “kačių 
koncertą” — baubė!

Puldamas sau nepatinka-’ 
mų laikraščių redaktorius 
Olis kažin kodėl užsimanė 
gaut kankinio vainiką. Nei 
iš šio nei iš to jis pasigyrė, 
kad gavęs grumojantj laiš
ką. Laiško autorius jam ra
šęs, kad jis ateis i svetainę 
ir Olj nušaus.

Žmonės nustebo, bet kar
tu pasigirdo balsai: “O kur 
tas laiškas?”

Olis laiško neparodė, bet 
toliau tęsė savo pasaką. Pa
sigirdo protestai ir pasirodė 
policija. Vienas žmogus iš
vestas iš svetainės, bet tas 
daugiau padidino nerimą. 
Žmonės reikalauja, kad O- 
lis parodytų laišką, arba jis 
yra paprastas bloferis. Ga
lų gale, nei policija negali 
padaryt tvarkos ir Olis gal
va nuleidęs eina nuo estra
dos. Tik tada publika kiek 
aprimo ir žiurėjo jiems ro
domus menkos vertės pa
veikslus.

Keista, kad j smetoninkų 
prakalbas atėjo Dr, Biežis 
ir konsulas Daužvardis. Ar 
taip darydami jie prisideda 
prie lietuviu vieningo dar
bo?

Tautininkai, kaip ir ko
munistai, tą lietuvių darbą 
vien trukdo. Oliai, Kums- 
kiai. Vanagaičiai ir kiti vi
siems nori diktatoriauti. Už 
vadizmą, už asmeninius rei
kalus jie nesigėdi niekinti 
tuos lietuvius, kurie dirbo ir 
dirba, kad Lietuva da kartą 
butų nepriklausoma ir de
mokratinė valstybė.

Montgomery Ward kompa
nija pralaimėjo bylą

Federalis apeliacijų teis
mas šiomis dienomis svars
tė Montgomeiy Ward kom
panijos bylą prieš vyriausy
bę. Kompanijos šulas Ave
ry norėjo Įrodyt, kad velio
nis prezidentas Rooseveltas 
neturėjo teisės imti kompa
nijos nuosavybę valdžios 
kontrolėn.

Apeliacijų teismas nu
sprendė, kad prezidentas 
elgėsi legallškai, tuo budu 
kompanija savo bylą pra
laimėjo.

Kiek pirmiau ta kompa
nija buvo laimėjus. Federa
lis teisėjas Sullivan išpildė 
Avery reikalavimą ir nu
sprendė, kad Montgomery 
Ward Įstaigos buvo perim
tos nelegališkai. Vyriausy
bė kreipėsi Į apeliacijų teis
mą ir šis teisėjo Sullivan 
sprendimą panaikino.

Lietuviai “kapšiukai 
▼erčias per galvas

Pas Chicagrs lietuvius 
komunistus nauji vėjai pu
čia. Mat, iš Maskvos vra 
gautas Įsakymas, kad reikia 
nertis iš neva demokratiško 
kailio ir vėl lysti i diktatū
ros kaili. Tuo tikslu “Vil
nies” salėj (garadžiuje)
buvo šaukiamas “Kapšiukų 
Kliubo” susirinkimas, 
“gerbiami draugai ir drau
gės” nesusirinko. Atvyko 
tik komunistų mukelė Juris 

da keli. Tuomet nutartau
šaukt kitą susirinkimą, 
“griežtai instruktuojant,” 
kad susirinktų.

Vienas ne tain ščvras ko----_
munistas man pasakė toki 
sekretą:

“Brolau, vėl turėsim vers
tis per galvas ir keikti de-

Čekai minėjo nacių teroro 
aukas Lidičėj

Chicagoj gyvena daug 
čekų. Didžiausia jų koloni
ja yra vakarinėj daly mies* 
to, 26-tos gatvės apvlinkėj.

Birželio 10 d. Chicagos 
čekai minėjo liūdną sukak
ti. Pirm trijų metų Hitlerio 
gengsteriai sunaikino Čeko
slovakijos bažnytkaimi Li- 
dice. To bažnytkaimio gy
ventojai buvo nužudyti, o 
pats bažnytkaimis sudegin
tas.

Kad pagerbti tuos kanki
nius, netoli Chicagos vienas 
miestelis buvo pavadintas 
Lidice vardu, o dabar čekų 
kolonija suruošė gedulin
gas iškilmes.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gią ir Užkandžių
čia gstmama ir “Keleivis" 

pavieniais numeriais
90 M1LLBURY STREET 

VVORCESTER, MASS.

ŠITIE JAPONAI NORI GYVENT!

Japonai retai kada pasiduoda nelaisvėn. Jeigu jau 
mato, kad išėjimo nėra, jie nusižudo. Bet pasitaiko ir 
tokių, ką nori gyventi. Šiame vaizdely matosi kaip ja
ponu daktaras gydo sužeistuosius savo tautiečius. Vi
si jie buvo paimti nelaisvėn Okinavos saloje.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Šimtas dolerių Amer. Lietu

vių Tarybai; pakriko 
moterų choras

“tipo.” Bet jei tokiam biz
nieriui pastebėdavai, kad 
jis duotų nors nedidelę au
ką labdarybei ar šiaip vi
suomenės reikalams, tai at
sakydavo: nėra iš ko ir nė
ra kaip.

Tegul skaitytojas nema
no, kad pas mus visi biznie-

Birželio 11 d. buvo Lietu- 
bet vių Piliečių kliubo susirin- 

kimas, kuris nutarė paauko
ti visą šimtą dolerių Ameri
kos Lietuviu Taivbai.

Lietuvių Piliečių kliubns riai via tokie. Ne. ne visi, 
:au kelinta kartą aukoja A- tik tam tikia dalis. Yra rim- 
merikos Lietuviu Tarvbai ir tu ir veiklių bizni-rių. ku- 
už tai jam priklauso didelė rie pastaruoju laiku sičio Į 
garbė. biznierių organizaciją, Rei-

--------  j kia manyti, kap iie page-
Sakoma, kad Wor? st rrins situaciją.

biznieriams naputė 
vėjalis.” štai. aną

“rimties
vakara

ko So, Bostone, YVoreestery 
dabar plačiai kalbama apie 
šią draugiją. Į Lietuvai R. 
D-jos vietinę kuopą jau Įsi
rašė daug naujų narių. Jų 
vardai bus paskelbti vėliau.

Aš manau, kad ir biznie
riai pr»idės su doleriu ki
tu. LRD yra labdarybės or
ganizacija ir kiekviena au
ka bus Įvertinta. Kas pirmu
tinis?

Pastaruoju laiku tarpe 
YVorcesterio lietuvių Įvyks-
ta vis daugiau peštynių. Ve. 
aną dieną vieno lietuvio 
karkiamoje Edvardas S. pei
liu perpiovė rankų gyslas 
Jonui K. Pastarasis dabar 
kankinasi ligoninėje, o S. 
turėjo užsistatyti 500 dole
rių kaucijos ir laukia bylos.

Pešasi ne tik vyrai, bet 
atsiranda ir motei-ų peštu
kių. Tuo pasižymi ypač dvi 
lietuvės. Jos drysta šokt Į 
aki net vyrams, grumuoda- 
mos juos sumušti!

Yra kam smarkauti, nes 
abidvi sveria po 200 svarų. 
Veidai išpurtę, gi tos nosys 
—tikriausios slyvos. Kar
čiamoj suradusios silpnesni 
vyrą, tuoj kamanduoja: 
“užfundyk, arba...”

stipri cenzūra. Jei kuris pa
norėtų rašyti savo giminėms 
laišką ir jame pasakyti tie- 

Brooklyne ir apylinkėse* są, toks gautų vietos kalėji-
" ' , v • ------- -- me ar butų pastatytas prie

sienos.
. Bet vieną dalyką bolševi

kai jau leidžia daryti. Tai 
kad Lietuvoje da gyvenan-

ŠĮ pavasarį blogai su 
pt Laikais

šimet labai prastas pavasa
ris — šalta ir nuolat lyja. 
Keli brooklyniečių piknikai 
sulijo ir jų rengėjai turės 
nuostolių.

Brooklyno lietuviai kriau ii žmonės siųstų laiškus a- 
čiai taip pat i-uošiasi prie i mcrikiečiams ir prašytų pi- 
savo pikniko. Bijomasi, kadi nigų. Ir Amerikos lietuviai 
ir jis gali eulyt, nors kriau- jau gali siųst savo pinigus, 
čiai to nepaiso. Jie turi pi- neva giminėms Lietuvoje, 
nigų, nebus sunku nuosto-{ Žinoma, Amerikos dole
rius panešti, jei tokių botų. 'rius pasiglemš bolševikiški 

okupantai, o lietuvis gaus
niekam nevertų rublių. 

Musų spauda turėtų Įspė
ti žmones, kad prie dabarti- 

Brooklynietis Juozas Zei- nių aplinkybių neverta siųst 
dat turėjo atostogas. Jis pinigus i Lietuvą, nes taip

Sugryžo Zeidat, išvažiavo 
Ginkai

viešėjo Bostone ir Montel 
loj. Dabar atostogauja Zti- 
dato kaimynai Ginkai: ii?- 
du išvažiavo i saulėtą Flo
ridą.

Beje, jau nuo pereitų me
tu Juozas Ginkus nesvei-

larant but sustiprintas bol- 
’jvikų režimas. Deja, Brook 
lyno tautininku laikraštis 
jau deda skelbimus, kad 
reikia remti “perlaidas Į 
Lietuvą.”

Aišku, tai yra mokamas
kauja. Tad išvyko Floridon 1 skelbimas. Bet ir už dolerį 
dar ir tam, kad pataisyti i nereikėtų tokią propagandą

Karo departamentas per
nai buvo paskelbęs, kad be 
žinios dinge leitenantas Te
ofilius Beinoras. Šiomis die
nomis valdžia pranešė pa
pildomai, kad Beinoras žu
vo Vokietijoj. Jis fcuvo prie
šo pašautas ir nukrito su 
lėktuvu.

Teofilius buvo rimtai nu
siteikęs jaunuolis. Jis pali
ko dideliam nuliudime savo 

1 tėvą ir tris brolius.

. .. , . . ..... , Šiomis dienomis pakriko'
mokratiją. Aukštybės gavo įvyko svarous biznierių su- Moterų Piliečiu kliubo cfco- 
žinią, kad musų dabartinė!sirinkimas, kuriame puto- ra& Taj |)UVO ūavyduoliu iri 
linija jau nusenusi ir reikia j jantis alutis upeliu tekėjo, 'kerštinčiu užsispyrimo pa-! 
naujos... Tik jau aš nebe-į Tai buvo Brockert alaus! seka. Mat, chorui <»erai sek-! 
sutiksiu verstis per galvą... bravore. Ten nutarta ir pa- davosi; jo parengimai * bu-i 

žadėta daug ir viskoiu *e- davo^labai sekrnim i ir oho 
rvbių vargstantiems lietu- ras pasidarydavo 
viams. išblaškytiems po Eu

Pas mus jau eina barniai; 
yra daug tokių, kaip ir aš. 
Ištikro, koks čia ‘monki biz
nis’ — vieną dieną turi pi
kietuoti Baltuosius Rumus, 
antrą garbinti Roozeveltą 
ir Trumaną, o dabar ir vėl 
sakyti, kad jie no good — 
nosar, aš taip nedarysiu; 
nedarys ir kiti...”

Taigi, pas lietuvius ko
munistus garima laukt nau
jų iškrypėlių ?r sukrypėlių.

pelno.
gražaus

ropą. Be to, žadėta “stambi ' Kartą choristės sumanė 
parama” lietuviui nat-kti i kuo nors atsimokėti savo 
miesto valdybą. Ir taip to- darbščiai mokytojai. Mai
liau ir daugiau. jonai Meškienei-Jablonskai-

Iki šiol YVorcesterio biz-j tei, ir paskyrė nedidelę pi- 
nieriai savo baliukus ir su- niginę dovanėlę, 
sirinkimus turėdavo graikui Viskas buvo gerai, bet at- 
ar žydų Įstaigose. Ypač jie sirado tekių, kurios nepri
buvo pamėgę graiku istai-, klauso chorui ir vis tiktai 
gą. žinomą kaip “Vagan pakėlė triukšmą! Kam. gir-Į 
VyL” Mat, graikai vra ap-idi. reikėjo jai' tą dovaną 

>š sukrus ibiznieriai, laiko gra- duoti? ' J
1 žia.4 patarnautojas. Kuomet Aišku, choro vedėja isi-

: -------- 1 musų biznierius Įkaista, jis i žeidė ir rezignavo Iš choro.
Karo departamentas pa-Į pamerkia aki ir laižosi, žiu- Jai rezignavus, pakriko irA t S 1 Lr T J     •   y * _ __ _ A.     _ _

Du lietuviai išlaisvinti 
vokiečiu nelaisvės

skelbė naują sąrašą karei- rėdamas Į gražią patamaucnii Lriis’in nuvn moli VnLno _ __ _vių. kurie buvo rasti Vokie 
tijos belaisvių stovykloje. 
Tarp paleistųjų yra du lie 
tuviai: Bridgeport koloni
jos gyventojas Juozas Ma
tusevičius ir North Sidės 
gyventojas Ch. Milas.

toją, kaip tas katinas, pa
matęs lašinius. Buvo tokių, 
kurie nesigailėdavo gero

moterų choras.
Taigi, pavydo ir keršto

niekur netrūksta. ir jis visur 
ardo gerą darbą.

sveikatą.
Kartu su G inkam atosto

gauja ir jo žmona, Ona Gin-

Zakarauskų sunus parvyko 
atostogauti

YVoreestery padaugėjo 
piktadarysčių. Užpuldinė
jami žmonės ir apvagiami' 
jų namai. Tokiu darbu už-' 
siima daugiausia jaunuoliai 
nuo 9 iki 18 metų.

YVell, čia tėvų kaltė. Jie 
mažai paiso, kad jų sunus 
naktimis bastosi. Tėvai tu
rėtų žiūrėti, kad sūneliai 
nakti butu savo lovose.

Beje, YVorcesteri da už
puolė perskirų-divorsų ban
ga. Skiriasi ne tik jaunieji, 
bet ir seniai. Ak tu, sviete
li!

Koresponden tas.

Šiomis dienomis Į Brook
lyną buvo atvykęs Piliečių 
Kliubo manadžerio Juozo 
Zakarausko sunus Edvar
das, kuris tarnauja Ameri
kos jėgose. Jis gavo dviejų 
savaičių atostogas.

Kitas Zakarauskų sunus 
Algirdas irgi tarnyboj?. Jis 
randasi “kur nors” Pacifi
ko vandenyne.

Pragyvenimas brangsta, 
bet algos tokios pat

SEATTLE, WASH.

Dėl rusiškai nemokančių 
ruskių mitingėlio

vesti
Ar bus nauja “skloka”?

Kriaučiai dirba, bet 
st ilgam?

Daugelis Brooklyno lie
tuvių dirba adatos industri
joj. Lietuvių amalgameitų 
unijos skyrius (54) turi a- 
pie 1,400 narių. Tai di
džiausis rietuvių skyrius vi
soj Amalgameitų unijoj.

Kol kas, kriaučių dirbtu
vėse darbo užtenkamai 
Mat, kone visos dirbtuvės 
gamina uniformas armijai.

Kada baigėsi karas su 
Vokietija, valdžios užsaky
mai kiek sumažėjo. U kada 
pribaigs karas su Japoni
ja, tie užsakymai bus nu
traukti. Tuomet kriaučių in
dustrija susilauks sezoninių 
“siekų,” kaip būdavo pir
miau.

Pusmetiniai organizacijų 
susirinkimai

Brooklyno darbininkų al
gos niekuomet nebuvo di
delės, išskiriant pirmaeilius 
amatininkus, kurie dirba 
karo pramonėse. Bet tame 
pat Brooklyne pragyveni
mas keliariopai pabrango,
jei lyginti su tuo, kas buvo! Pradžioje birželio buvo 
1940 ir 1942 metais. Yra I visos eilės organizacijų pus- 
tokių šeimų, kurios vos pa- metiniai susirinkimai. Buvo 
jėgia galą su galu sudurti.

Bloga, kad maistas bran
gsta, da blogiau, kad nėra 
tu “pointų.” Kainų admi-

Kvislingai veikia

Pietinėj daly Chicagos v- 
ra kolonija, žinoma kaip 
Roselandas, arba Rožių Že
mė. Toje kolonijoje veikia'j 
būrelis komunistų. Jie turi 
pasisamdę vieno namo rusi 
ir jj pakrikštijo i “kultūros 
svetainę.” ’

Savo rūsyje komunistai 
laiko susirinkimus, jie ruo
šia “diskusijas’’ ir net pra
kalbas. Tų “diskusijų” ir tų 
“prakalbų” tikslas — Įtiki
nėti lietuvius, kad musų tė
vų kraštas turi pasilikti Sta
lino globoje. O tuos žmo
nes, kurie nori nepriklauso
mos ir demokratinės Lietu
vos, komunistai apšaukia 
fašistais. Į

Da yra šiek tiek tokių ne
išmanėlių, kurie nubėga ko
munistiško raugo pauostyti 

A. K. “

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

ptipavAta daugeliu spalvuotu puikiu paveikiau, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
Jl PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NCO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILfcS:

IM TtftKUS. SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EIIJŲ KNYGA. 

Audn»») apdaratn 21.25.
MAvitMI
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"KELEIVIS”
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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“Keleivio” nr. 22 buvo Į- 
dėta korespondencija apie 
vietos komunistėlių prakal
bas, kurias jie rengė “Vil
nies*’ pišorėliui Abekui, ar 
Bebekui.

Be kitko buvo pažymėta, 
kad tas prakalbas surengė 
DLK Gedimino Draugija. 
Bet tai netiesa; rengėjai sa
vo skelbimuose visai nemi
nėjo, kas šias prakalbas 
rengia. Išiodo. kad jas ga
lėjo rengti dvi raidinės kuo
pelės: LLD ir LDS — gry
nai komunistinis padaras. 
Bet ir jų vardai nebuvo pa
minėti. Tad reikia manyti 
kad šias prakalbas rengė 
lietuviški ruskiai, kurie da 
neišmoko rusiškai kalbėti.

Prašau Redakcijos tą 
klaidą atitaisyti, nes D. L. 
K. Gedimino Draugija yra 
patriotingų rietuvių draugi
ja ir neturi nieko bendra 
su komunistais.

Vietini*.

nistracijos gudragalviai 
taip sumažino “pointų” ver
tę, kad sunkesni darbą dir
bančiam sunku verstis. Pa
sėkoje, žmonės bėga Į juo
dąją rinką ir ten perkasi, 
ko iiems reikia.

Uoliausi juodosios rinkos 
specialistai čia yra žydai. 
Jie visko turi, jei tik žmo
gus sutinka mokėti.

kriaučių susirinkimas, kliu
biečių ir šv. Jurgio drau
gystės, taipgi kitų. Budin
ga, kad šiuose susirinki
muose komunistai elgėsi at
sargiai. Matyt, jau supran
ta, kad prieš vėją nepapū
si...

Brooklyno Kriaučius.

DETROH, MICH.

Prof. Pakito prakalbos ir 
pažmonis

Komunistai skundžia 
kits kitą

“Laisvoji Lietuva"
Mėnesinis Urugvajaus lietu 

vių lai kraiti s, leidžiamas Urme. 
Lietuvių Kultūros Draugijos.

Kaina metams Sl.OO. Adre-

Aną dieną vienoje užei
goje radau du d raugučius— 
“Laisvės” Mizarą ir Taurą. 
Pirmasis jau buvo gerokai 
“linksmas” ir Taurui vis 
perkirto kalbą. Pastarasis 
tarė:

—Rokai, bet tu neleidi 
man kalbėti...

—Kad tu vistiek nieko 
nepasakai, ot aš,—kas kita.

Tauras da labiau Įširdo 
ir tarė:

—O kągi tu pasakei, iš
skiriant vieno dalyko—kad 
mane apskundei ir reikės 
aiškintis...

Aišku, “draugai” kitas ki
tą skundžia. Aišku taip pat, 
kad “Laisvėje” jau yra “iš
tikimu” ir “neištikimu.”

Gegužės 31 d. Lietuvių 
svetainėj Įvyko prakalbos. 
Kalbėjo prof. K. Pakštas. 
Savo kalboje jis aiškino 
Lietuvos būklę, ypač bolše
vikų okupacijos metais. Pa
sak jo, bolševikai stengėsi 
ir stengiasi išnaikinti lietu
vių tautą. Tam naikinimo 
darbui jie nesirenka prie
monių.

Pakšto kalba paliko labai 
;ero Įspūdžio.

Po prakalbų toj pat sve
tainėj duota užkandžiai ir 
buvo draugiškas veikėjų

asi ta iimas.
Detroit ietis.

HAVERHILL, MASS.

Prakalbos ir paskolos

Haverhill rietuvių kliube 
pereitą sekmadienį buvo 
suruoštos prakalbos su tiks
lu parduoti ko daugiausia 
karo paskolos bonų. Kalbė-

Musu gimtąją šąli Lietu- io bostonietis p. Namaksy 
vą valdo bolševikai.’ Per ii- ir kiti. Prakalbos pilnai pa

Patriotizmas už dolerį

sas toks: Lituania I.ibre. R:o laiką neturėta jokios ga-ivyko, tik gaila, kad 
de Janeiro 4001. Cerro, Monte- limybės susisiekti su Lietu- neteko patirti, už kie

man
limybės susisiekti su Lietu-'neteko patirti, už kiek tų 

video, Rep. O. del Urngnay. va jr šiandien ten veikia bonų parduota. S. P.

9
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f^aslkalb^jimas f >
Maikio su Tėvu

Kaip Lietuviai Kovojo 
Už Savo Spaudą

APIE DIDĮJĮ KNYGNEŠĮ JURGJ BIELINį
Apie Bielinį Vincas Lin-

_ gevicius savo atsiminimuo-

r> k ! se rašo taip:
' Pas mane i Kubiliunų kai 

ra K mą lankydavosi šie knygne-

IT j Į šiai: Jurgis Bielinis-Bielia-
> j kas, Jurgio brolis Andrius.
£ j Kazys Ūdra. Kazanauskas.

_i \ Į Karabinas. “Smilgietis”
(slapyvardis) ir dar keletas 
kitų, kurių pavardžių jau 
nebepamenu arba ir nežino
jau. nes kiti jų savo pavar
džių nei nesisakydavo.

Rimčiausis iš visų knyg
nešių buvo Jurgis (taip mes 

Į vadindavom J. Bieliaką).
Apie 1885 m. atvažiavo 

pas mane nežinomas žmo
gus ir apsinakvojo. Tuojau 
supratau, kad čia ne pa
prastas pakeleivis. Tai ir 
buvo Bieliakas. Kas ji pas 
mane atsiuntė — nesužino
jau.

Daug kanų jis palikdavo 
pas mane po pundą knygų, 

tatai, žinoma, sudalydavo 
man daug baimės, bet va

rydavome darbą, nieko ne
žiūrėdami.

Į Kada Jurgis buvo suim- 
pagarbintas. kykla. Taigi ir mokinkis iš tas aiti rubežiaus su knygo- 

Į gyvenimo. Žiūrėk, kaip da- mis kartu su Ūdra. jis pasi-1 
tėve! Kas nau- ro kiti. taip ir tu daryk. Ve, darė daug atsargesnis. Tuo- 

| komunistai gazietas druka-Įmet jam nurodžiau kitus 
aš sugalvojau [voja, sakosi darbininkams kelius, jis ir važinėjo jais. | 

naują skymą pinigų pasida-įrazumą šviečia. O kai gerai: aplenkdamas miestelius. į 
ryti. prisižiūri, tai jie tik mulki- < Pas mane atvažiuodavo iš.
na darbininkus ir pinigus| Povilo Jakaičio. Sirutiškioi 
vilioja. Sako, duokit pinigų. • kaimo, Baisogalos v., o iš 
as jau ir tai Stalinas padalys jums ■ manęs nuvažiuodavo pas 
išfigeriavau, kad aš ir tu rojų ant žemės. Ir bile ko- į Paprecki, Šiaulėnų v. Toli- 
busiva partneriai ir visą pel-įkių pinigų da nepriima, no- mesnių jo kelių nežinau, 

ną dalinsivos pusiau, taip'ri kapitalistiškų dolerių!; Atvažiuodavo žiemą ar 
kaip klebonas su vikaru. Kai Saubostone per prakal-1 rudeni, dažniausiai sušalęs 

—Bet klebonas su vikaru bas žmonės Įmetė Į Bimbos] įr tuojau lipdavo ant pę- į 

nesidalija. Vikaras tik su- kepurę Stalino rublį, tai jis i čiaus. "Sušilęs ir valandėlę

—Tegul bus 
Maike’...

—Labas, 
jo pas tave?

—Maike, 
au 

ryti
—Gal ir man pasakytum 

tą paslaptį.
—Šiur Maike,

tai buvo matyli paskutiniais 
laikais, einant senyn.

Per didijį karą, 1916 ar 
1917 m. rudenį Bieliakas. 
būdamas pas Anelę Morkie- 
nę čerkosų kaime, Pašušvės, 
v.. Kėdainių apskr., jai sa
kė:

—Susirinkite visi parapi- 
jonys, labiausiai mcteiys. 
ir reikalaukite iš kunigo 
(vadinasi, iš Pašušvės kle
bono kun. Tiriliaus), kadi

Nepasiekus kelionės galo 
ir užėjus nakčiai apsinakvo- 
jom. Tai buvo paprūsėj, 
tarp Tauragės ir Raseinių.
vaSlauS; žanŠpat ir viM Lietu-,

M* —
nių reikalavimą, kad Lietu
va butų nepriklausoma. 
Imk ir prikalbėk moteris, 
kad jos neišleistų kunigo iš 
bažnyčios tol, kol jis nepri
sieks tarnaut Lietuvos vai-, 
dovui.

Be to, jis tai moteriškei 
dar sakė:

—Nenumirsiu, kol Lietu-

nurami-įa lydėti. Bet jį 
nau, sakydamas:

—Argi jus manot, kad aš 
tokiu gruodu ir dar basas 
manysiu bėgti!

Žandaras patikėjo, ir aš, 
jam gerai įmigus, bėgau ba
sas apie 7 kilometrus pas 
vieną pažįstamą ūkininką.
Nuo bėgimo kojos buvo vi
sai kruvinos, bet vis dėlto) x x x 
išbėgau iš meškos našių. Ta-' y? nsatsistos ant kojų. v o- 

daug nustojau sveika-1 „eciai cia nebus. Jie tuiesciau daug nustojau 
tos. Tur but, jos jau ii- nebe 
atgausiu!

Jurgis buvo tvirto budo, 
drąsus žmogus; rašė ir skai
tė nekaip, bet kalboje su 
juo nei vienas iš knygnešių 
negalėjo lygintis: jis kalbė- 
io aiškiai, logiškai, stipriu 
balsu ir su dideliu įsitikini-j rgikia”asįnaudoti’gerapro- 
mu. Jo žodžiams susipratę - ■ * — *
kaimiečiai negalėjo priešin
tis ir jis greitai juos įtikin
davo. Nesusipratusius jisj 
dažnai pavadindavo “dur
niais” ir su jais mažai kal
bėdavosi.

Bieliakas tikėjo savo sap
nais. Vieną kaitą jis man; 
sako:

—Sapnavau mergaitę, ku
ri man sakė. kad įsikurs 
Lietuvos valstybė ir bus ly-' 
gi su kitomis valstybėmis

išeiti.
—Kas gi juos iš čia išva

lys, kad jie tokie galingi? 
—tarė moteriškė. — Jie juk 
su visu pasauliu kariauja.

—Aš tau sakau, kad jie 
išeis. — pakaitotinai tvirti
no Bieliakas. — Tik mums

Neramios valandos. Žmonos 
lenkės įtakoje. Triukšmas 

dėl nepriklausomybės

, ... . ... , . . ,. - - , i , r , , -i Turėdavau ir bėdos surenka pinigus, o klebonas da ir po šiai cnenai uz tą pasnaudęs. imdavo pasako- jurHo kontrabanda Buda- 
pasiima. --— —-1—& - - - - -

—Maike. aš tavęs 
tu manęs

neap-
neap-

rubli pyksta. ■ ti savo
—Bet tėvas klysti. Bim- ■ kartą jis

bai buvo įmesta špyga.
—Koks čia diprensas, [

Maike! Stalino rublis ar 
špyga — džius di sem nie
kam nevertas daiktas. Ūži 
jį nenupirksi nei makorkos 
pypkei prisikimšti. Valuk to) 

nori do-'

nuotykius.. Vieną 
man papasakojo į

štai ką:
—Kai mane žandarai su

gavo kartu su Ūdra ir paso
dinę į vežimą vežė. buvau 
labai nepatenkintas savo 
draugu Ūdra. kuris gerino
si žandarams. Aš išsiėmiau 
tabokos ir pasiūliau žanda
rui pauostyti, bet šis tik 

kaip avinas

kai
suksiu; tik 
gauk.

—Bet pirma aš norėčiau 
žinot tėvo planą.

—Mano planas olrait, 
vaike. Žinai, kad žmonės 
dabar labai myli visokias 
pares. Taigi aš bečiulpda- Bimba ir pyksta. Ji 
mas savo pypkę ir pamisli-į lerių. Ir aš tau pasakysiu, 
nau: o kodėl gi mudu nega-j Maike. kad tie amerikanckij galva papurtė, 
lėtume surengti bankietą? doleriai turi pašėlusį pa- ir neėmė.

—Niekas iš to neišeis, tė- traukimą. Net dvasiškas)-------------------
stonas 
Rodos, 
tu but

GEROS KNYGOSNegalim juo pasidalinti. Kiek-f 

vienas nori vis pirmiau per-j 

skaityt, šeimyna vis klausia:j 

“Ar ‘Keleivis’ da neatėjo?”) 

Pereitą subatą neatėjo, tai tu

rėjau eiti iki 35-tos gatvės ir 

tenai nusipirkti. Bet panedėlį 

pastorius atnešė. Dabar vėl lau ! 

kiam “Keleivio.”

Mrs. P- Triska. i 
Chicago,

K ndencij

KELE1 VIS, SO. BOSTON

DAVIES SU CHURCHILLU

Nr. 25, Birželio 20 d., 1945

SLAPTAS VOKIEČIŲ GINKLAS

orespo
LOWELL, MASS.

OS NUPIGINTOS TĖVU DIENAI
— D-ro vos vaizdais. Atvirutės tin

ka bile sveikinimams arba 
' kor spendenci/oms. o ypač

Piliečių Kliubą* minėjo 25 
metų sukaktį

pylinkės kliubų pirminin
kai. Dalyvavo iš Lynn Prai- 
tis, iš Peabody Petkevičius, 
iš So. Bostono Suv. Kliub. 

Ipirm. adv. Grigalius, iš 
Birželio 3 d. L D. K. Vy-į Cambridge suvienytų kliu-

tauto Kliubas minėjo 25Į bų vice-pirm. J. Beleckas, 
metų savo gyvavimo sukak-) adv. Bagočius, adv. Kali-į 
tį. Dvidešimt penki metai j nauskas, žurnalistas Valic- 
atgal susirinko keliatas vei-'kas iš Newarko, ir muzikas 
Rėjų ir įsteigė tą kliubą. Tai Tamulionis iš Nashua. 
buvo C. P. Karsokas, Teofi- Programa pradėta Ameri- 
lius Balkus. Simas Matare- kos himnu, kurį sugiedojo 
vičius, J. K. Blažionis, Ra-! Charles Manty, o pianu a- 
maldas Ainorius, Petras Vo kompanavo J. Tamulionis. 
veris ir Feliksas Balkus. Jų; Svečiai pasakė gerų prakal- 
įkurtas kliubas šiandien jau'bų. Baigiant programą, Ta-! 
apvaikščioja ketvirtadalį mulionis, publikai prita-i 
amžiaus. Iš minėtų vardų, riant, sugiedojo Lietuvos 
J. Blažionis yra jau miręs, himną. Programą vedė J. 
Mirė apie 24 metai atgal.! Rusas. Kas norėjo, gerai) 
Kiti, rodos, dar gyvi. ; pasišoko prie linksmios J.

Pirmas Kliubo uždavinys; Tamulionio muzikos, 
buvo Įsigyti piknikams lai-; Dabartinė kliubo valdy- 
kyti vietą. Buvo nupirkta,
rodos, 26 akrai žemės ir pa-

Prezidento Trumano pasiųstas Anglijon Joseph Da
vies (kairėj)' kalbasi su Anglijos premjera Churchil
lu, kuris stovi dešinėj pusėj.

SKAITYTOJI PAREIŠKIMAI.

Gyvulių ’ ro "•»

Zell’o mokslinės studijos a 
ke gyvulius. Autorius aiš- 
ir.a Isokius ketirkojų pa-

Gerbiamoji Administracija! 

Siunčiu penkinę ir nemanau 

niekad su Maikio Tėvu skirtis, 

nes jis išmokino mane lietuvių 

kalbos ir rašto.

Norwoodietis.

>ro i us ų- prigimtį. Pavyz- 
žiui. kodėl šunelis loja ant 

111. i r.ėnulio? Ką reiškia arklių 
Į baili mus? Kodėl gyvuliai 

>u gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai ap-' 
anka? Ar lanė ištikrujų y- 

ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 

' savo priešų, o kiti bėga? Ir j 
; dane kitokių dalykų. Kny- na 

Kelei-I a didelio formato, 212 
Relei-) i U: lapių. Kaina buvo $1.25, 

bar tik 65c

siais me'.ais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
merikos lit tuviai' veda to
kią įtemptą -kovąt-.-iai^ 

Kompletas buvo 50t., da
bar 35c.

Žemaitės Raštai Karo
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai- 

buvo 50c., dabar 25c. 
Prašom pasinaudoti pro

ga ir įsigyti gerų knygų nu- 
j pigintom kainom.

Gerb. draugai:

Siunčiu jums $3 už 

vio” prenumeratą. Su 

viu” skirtis negaliu, nes tai yra

geriausis laikraštis, paduoda Į- 

domių žinių ir visuomet rašo 

teisybę. Taigi linkiu “Keleivio” 

štabui kuo geriausios kloties.

Sibli a Sat. roję—Tai yra
kur Biblijos pasako
re atvaizduoti juo- 
paveikslais. Kaina 

tik 50c.

nyg:
Ūma:

ti
Užsakymus prašom siųs- 
šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Penki Valdžios 
Pageidavimai

Jonas Rudvalis-įbuvo $1.00, dabai 
Cambridge, Ohio.!

_____  Kokius Dievu* Žmonės
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die 

, vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini- 

Maynard, mQ krjkščionybės laikų.
Knyga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių 

i dievams apibudinti. Čia yra 
i aprašyta daugiau kaip 30 
įvairių Lietuvos dievų, die- 

Bet knv-

Po penkinę prisiuntė 
draugai:

Kapočinskas iš

šie
' ba susideda iš sekančių na
rių: pirm. S. Kundrotas, vi

Gerbiamieji:

Priusiunčiu vėl $2.50 money 

orderį tėvui ant čebatų. Mano 

nutarimų rašt. — Ramalda tėvelis išmokino mane lietuviš- 

Stasilionis, fin. rašt. — B.' kai skaityti, skaitant Maikį su

rašė, kad šventas tėvas išleido 

apie penkis žodžius, už kurių 

sukalbėjimą esą duodama “po 

100 dienų atlaidų." Aš paklau

siau p. Gabaliausko. ką tie at

laidai reiškia, tai jis pažiurėjo 

į laikraštį ir sako: "poteriaut 

atsidusti.” 

i dusauda-

ragindavo j mas, tai vistiek neaišku.

Su pagarba.

\V. Waina.

Pittsburgh,

Beloit,A.

ce-pirm. — S. Kučinskas,statyta didelė šokių salė, 
kur ir po šiai dienai yra lai
komi piknikai — netik lie
tuvių, bet ir kitataučių. Tik 
apgailėtina, kad šiuo laiku 
Kliubo vasarinis parkas 
yra perdaug palikta dievo 
apveizdai, kitaip sakant— 
apleistas.

Antras kliubo tikslas bu
vo įsigyti kambarį m este, 
kad butų kur lietuviams su
sirinkti mitingams, k< rtom Į 
palošti, laikraštį pasiskai-Į 
tvti bei padiskusuoti savoj 
tarpe.

Mėnesinė kliubo nario į 

mokestis buvo nustatyta 25 
centai, kuri ir po šiai die
nai pasilieka.

Wis.; Mrs. J. Ratkus iš Detroi

to; A. Vitkauskas iš 

Mass.; John Millas iš Camey,

Mich.; Augustinas Damulis iš 

Ellsworth. Me.; M. Machonis iš 

Neuark. N. J.; Joe I’undik iš 

Charlotte. Mich.; J- K. Karazi

ja iš Worcesterio; Lewis Ki-

mont iš Hagaman. N. A. vTaiČill ir šventųjų 
Paškevičius iš Norwoodo; Jo- -- - -

Šią savaitę valdžia skel
bia tokių pageidavimų iš 
savo piliečių:

1. Aiškiai adresuokit ka
reiviams siunčiamus laiškus 
ir siuntinius, nes dėl netiks
lių adresų 15 nuošimčių to
kios siuntos niekad nepasie
kia kareivių.

2. Padėkit taisyti suga
dintus karo laivus Vakarų 
Pakrašty. Reikalas kritiš
kas. Kreipkitės į vietinį U. 
S. Employment Service ofi- 
są-

3. Rinkit cinuotas skardi
nes. Musų cinos šaltiniai te
bėra da japonų rankose.

4. Sutaisykit savo pečius 
bei krosnis, nes ateinančią 
žiemą kuro bus daug ma
žiau. Aptaisykit langus ir 
duris, kad šilima neitų lau
kan.

Sedlevičius, kasierius — S. 
Saulėnas, iždo glob. — J. 
Mikalopas ir J. šlaičiunas. 
bordo direktoriai — J. Ru
sas, B. Baumilas, M. Jan
kevičius ir P. Saulėnas.

Kliubo gaspadorium yra 
Antanas Raudeliunas.

L. Paulauskas.

ga ir žiūrėti, kad vėl kas 
Lietuvos nepagriebtų. Tik 
jus padarykit taip. kaip aš 
sakau.

A. Morkienė vėliau man 
'rašo:

“Kai aš pradėjau vykdyti 
! jo įsakymą, tai mane mote- 
, rys tik apspiaudė.

“Jis man dar sakydavo:i
—Reikia melsti Dievą, į 

I tai ir bus Lietuva nepriklau
soma. Aš ką padariau, tai 
tik per maldą... Reikia dirb
ti ir Dievą prašyti.”

Ona Bielinienė

Onai Bielinienei, didžio
jo knygnešio Jurgio Bielinio! 
žmonai, daug nelaimių te-j 
ko iš rusų valdžios. Vis tai 
dėl to. kad jos vyras kovo-! 
jo dėl geresnės Lietuvos at-' 
eities ir valdžios buvo per-! 
sekiojamas. Kiekviena jos 
gyvenimo valanda buvo kai
čių ašarų bei vargų valan
da. Tiktai reikia pagalvoti: 
viena moteris lieka su ma
žais vaikais, kuriai reikia 
saugotis tamsių, nedorų kai
mynų ir policijos. Ir taip 
per 30 metų!

(Bus daugiau)

Čia parodyta naujos rūšies submarina, kurią ame
rikiečiai rado da nepabaigtą, taip kaip darbininkai 
paliko ją dirbtuvėj. Ši povandeninė laivė skiriasi nuo 
kitų submarinų tuo, kad ji labai mažutė, vieno žmo
gaus operuojama, ir vežiuojama kituose laivuose. Di
džiausia jos paslaptis yra ta, kad elektriška torpeda 
pati suranda priešo laivą, sekdama paskui jo daromus 
garsus vandeny. Dirbtuvė buvo įrengta pastatymui 100 
tokių valčių į savaitę, bet vokiečiai nespėjo paleisti jų 
darban. •

IV AIRENY BES.

BALTIMORE, MD.

Mirė senas baltimorietis. 
Jurgis Žebrauskas

Birželio 4 d. čia mirė se
nas Baltimorės gyventojas.

Tėvu. Mano tėvas ir mane vadi

no Maikiu (aš buvau mergina, 

bet kaip ir Maikis, buvau stu- nereikia, reikia til 

dentė. o dabar mokytoja). ; Eet ką žmogus ga 

Tėvas mane v is

nusiųsti pinigus už “Keleivį.”

Nors dabar tėvo ir nebėra su 

mumis, vistiek negalim atsisa

kyti nuo “Keleivio.” Taigi tėvą 

atsimindami ir vėl atnau.iinam 

prenumeratą.

Supagarba.

A. Benešiunas,
Chicago, III.

Gerb

------------ - v \ ' Sa ne religinio pobūdžio.
a., seph Gurskis is Cambridge aus;. priešingai, ji parodo, kad 

įP. Olson už motinos prenume-, (jįevus patys žmonės kuria 
-Joe Paleskisijj. patvs juos naikina. Kny- 

Joe Ba-jg0S viršeliai papuošti seno- 
$10.00 iš Riverton.j Vės lietuvių žinyčios pa

veikslu. Kaina buvo

uz

Chicagos; 

Glo. Pa..

K. Redakcija! . ratą iš

Siunčiu tėvui trirublę ant pa-ljš Nanty 

dnackų. kad jis ir Toliau kėliau-į ranowicz 

tų pas mus į Kiilingley. Aš jį I Conn.

myliu, nes aš irgi šiužėjau pas {__________________________________________________________________

ruskį vaiske, tai gerai supran-i KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
tu jo kalbą. Dosvidanja. jo vi-) SANDĖLIS
šokiai blogarodijai! ’ -----------------------------

K Pauža Aukso Altoriukas, maldų

dabar tik 50c.
$1.00,

Į Sveikata — Didelė, gra- 
ižiai apdaryta ir gausiai 

knygelė, i iliustruota D-ro Graičiuno 
parašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50: musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Gerb. Redakcija!

Ačiū, kad paraginot užsimo

Vėliau nariai pradėjo kai- Jurgis Žebrauskas, sulaukęs kėt. nes aš buvau pamiršęs, kadį 

Velionis Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
Killingly, Ct. i viršeliais ............. ......................... $1.75

! Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
paveikslais, drūtais

Jungtinių Valstijų armi
joj yra nuo seno užsilikusi! 
tradicija, kad naujai pa
aukštintas karininkas duo-’ 
da doleri tam kareiviui, ku-į 
ris pirmas jį saliutuoja.

Didelio dramblio širdis 
turį apie 5 pėdas skersmens 
ir sveria 60 svarų su virš.

bėti. kad. girdi, mokėsim,
x ’ i at s z^Lr V i^viun

68 metų amžiaus.
rtanin VaiTYlA

Mariampolės parapijos. A- 
merikoje gyveno nuo 1903 
metų. Buvo pažangus vy
ras, skaitė “Keleivį,” taipgi) 
“Amerikos Lietuvį.” Yra; 
nemažai aukojęs karo rei
kalams ir šiaip labdarybei.

Da jaunas būdamas Jur
gis tarnavo pas Šunėkų pa
rapijos kleboną. Vėliau ga
vo vietą Mariampolės klioš- 
toryje ir ten gerai gyvenęs. 
Bet 1903 metais Jurgis su
manė keliauti Amerikon.

Amerikoje Jurgis Žeb
rauskas vargingai gyveno, 
nes dirbo prie siuvėjų, ku
rie niekad didelių algų ne
gaudavo. Susitaupęs kiek 
pinigų. Žebrauskas įsigijo 
valgomų daiktų krautuvę, 
grosemę. o vėliau ir du na
mus. Tada jo gyvenimas pa
lengvėjo.

Žebrauskas buvo vedęs 
na-, žmogus. Su pirma žmona 

gyvendamas susilaukė su
naus Stasio. Jai mirus apsi
vedė su antra ir susilaukė 
sunaus Jurgio. Abudu sunai 
jau vedę.

Pirm dviejų metų mirė ir 
antroji Jurgio žmona. Savo 
gyvenimo draugą ji paliko 
jau sergantį. Jurgis sirgo 
per tris metus. Per du me-

Maikio tėvui reikia ant batų. 

Dabar męs įr vėl lauksime io sul 

visomis bėdomis ir linksmybė-; 

mės.

S. Lubeckis. 

Chicago, 111-

Z\1 r- > Viiuiunc^iiii
gausim. Todėl buvo nutarta 
įvesti pomirtinę: 100 dol., 
nupirkti gėlių už 10 dol. ir 
duoti 4 narius palydėti mi
rusį narį į kapus.

Panaikinus prohibiciją, 
kliubas gavo leidimą par
davinėti svaiginančius gėri
mus. Savo namo neturėjo, 
o kilnotis iš vietos į vietą 
su baru ir kitokiu fomičiu 
— netaip jau lengva, todėl 
sumanyta pirkti nuosavą 
namą. Bet pinigų nebuvo. 
Ką daiyti? Nariai sudėjo 
kiek kas galėjo paskolų ir 
buvo nupirktas ir ištaisytas 
namelis Central gatvėj. Ži
noma. kliubui ne viskas se
kėsi. Kliubas turėjo vesti 
nelengvą kovą, nes priešų 
visuomet turėjo ir šiandien 
jų turi. Bet gyvenimas eina 
savo vėžėm ir kliubas žen
gė pirmyn.

Kliubas turi virš 200
lių ii’ turi kelių tūkstančių 
vertės nuosavybės ir kelia
tą tūkstančių dol. kapitalo, 
kuris yra taupomas naujam 
nuosavam namui su svetai
ne.

Taigi, kad tą viską atsiek
ti. kliubas buvo surengęs 
bankietą savo nariams, da
vė geras pietus ir. žinoma.

z- v ..tt , , ... •• . i .■■•o.'u.o su paveikslais, drūtais apda-
<»erb. Kel. Administracija! į ........................................................................................................... 65t.

Pavėlavau prisiųsti prenume- j Pekla, kur ji yra ir kam reikalin- 
su kankinimo įrankiais .... 30c. 

atą. nes kol pastas atdaras. Raktas j Gyvenimą, atsidaryk Ju
tai aš dirbu. O kai išeinu iŠ ■ ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta-
darbo. tai paštas uždarytas ir!v° įimžs -^en5m® turtus> ,a,r^ 

i- ‘ ' roeilsko apsivedimo gyvenimas $1.00
neganu money orderį išpirkti.; Nebijok Mirti, knyga su paveiks--
Taigi siunčiu 3 popierin/us do-)lai® •;.......................‘' 7;',’-' ;• 60c‘ 7=^
lenus ir tegul Maikis su Tėvu knyga ............................................................................................. $1.50

lankosi pas mane 10 ekstra sa- Duktė Marių, graži apysaka 25c.
valc,,4- Relėms lankosi pa.sibos kito papalbos ....................:15c.

išrodo, kad “Keleivis’ ir “Nau- mane jau 12 rr.etų. Kol mano! Neužmokamas žiedas, graži apy-
jienos” yra geriausi lietuviški vyras buvo gyvas, tar per 10; sa*j,a _,• • • • • •.......................:............................................... 2^’

laikrasciai, nepalaiko jokių bur-|rr.etų pirkdavo •Keleivi ’ pavie-Įkymai ............................................................................................. 25c.

tų. Syki “Lietuvių žinios“ pa- niais numeriais Taigi iš viso! Sveikata Ligoniams, knygutė ap- 
1 • 1 ’ • , • I rašo apie------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jau bus 22 metai kaip as Mai-

Velionis priklausė prie D. | kį su Tėvu skaitau.

Linkiu jums ilgiausių metų!)

M. Kurelaitienė.
Baltimore, Md.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny- 
sra gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais j
apdarais^ buvo $1.25, da- 5. Jei prastas oras suga- 

! dino Victory daržus, tuojau
. . ' atsodinkit juos iš naujo
Lietuvos Vaizdai, tai yra!

atvirutės su gražiais Lietu- (OWI).

Pirtpa moderniška gazo
lino Stotis šioje šalyje buvo 

"įrengta prie Baum Boule- 
vard. Pittsburgh. Pa.,*1915 
metais.

vo, dirbdamas lauke, 
tik išgirsiu pašto arklių var
pelį, tai ir klausau, ar nesu
stos paliai mano kiemą. Kai 
jau pravažiuoja koks rau- 
donsiulis, tai tuojau leng
viau ant širdies pasidaro.

Dažnai pro šalį prajoda
vo Baisogalos uredninkas. 
bet aš jo ne taip jau ir bi
jojau. nes Kubiliūnai buvo 
Krakių valsčiaus. Jeigu jis 
butų sumanęs kada daryti 
kratą, tai aš jam nebūčiau 
leidęs: tiesiog buvau pasi
ryžęs lauk jį varyti.

Jurgis, važiuodamas iš 
savo krašto, iki manęs at
važiuodavo su lanku, o nuo

Haiti saloj balti žmonės, 
turėję progos pamatyti pir
mą gumini rituli (rubber 
bąli).

Statistikos duomenys iš 
1939 m. parodo, kad Jung
tinėse Valstijose iš ICO po
rų 16 porų persiskyrė. O 
dabar yra daug didesnis 
nuošimtis perskirų.

Pingvinų (paukščių) ka
ralius išsirinkęs sau patelę 
atneša apskritą ir dailų ak
menėlį. kurį padeda prie 
jos kojų kaip dovaną.

Gerbiamoji “K.” Redakcija! 

Ačiū už pranešimą, kad lai

kas prenumeratą atnaujinti. 

Čia siunčiu 3 dolerius. Nors aš 

turiu kelis laikraščius, bet man

fr

ant jų lakamijasi. ri. Juk reikia pasamdyt sa- 
kunigo biznis ture- Į lę. supirkt valgius, gėrimus, 
vesti žmones į dan-! pasamdyt muzikantus ir rei- 

dabar negalima gauti mais-jgaus karalystę, vaktuot pa- kia visa tai gerai išrekla- 
to tokiems baliams. ) rakviją. kad velnias davat- muoti, kad visi žinotų, nes

—O kam to maisto rei- kų ne^psėstų. Ale kaip ge- kitaip niekas neateis. O • kinkydavo i nie
kia, Maike? Juk mes norim) rai prisižiūri, tai ir kunigui‘tam reikia pinigų. JeiguL c 
padaryt biznį, o ne žmones daugiau rupi doleri pasi- bankietas nepavyks ir pasi-j

ve.
—Kodėl neišeis?
—Visų pirma todėl. kad KUBOJE RIAUŠĖS DĖL 

MĖSOS STOKOS

prišerti. Tikėtus padarysim j gaut. negu piktą dvasią už 
po 3 dolerius. Pastatvsimi vuodegos nutverti. Ot, pa- 
ant stalų po bonką alaus,! imkim ir musų parakvijos 
pridėsim silkės vuodegą.I kleboną. Aną vakarą pasi- 
raugytų kopūstu, ir užteks, j šaukė kumitetus į kleboni

ją ir sako: vyrai, reikia su
rengti gerą pikniką. Reikia,

kadiJuk ir daktarai sako, 
persivalgyt nesveika.

—Tokių bankietų niekas 
nedaro, tėve.

—Ale kam tu sprečini°si!

sako. užordeliuot kokius 
300 keisų alaus, kad butų 
nesiekto pelno. Na, o ką 

Aš buvau ant vieno bankie-i reiškia piknikas? Ar tai ke
to, kur nei silkės nebuvo: ? lias į dangaus karalystę? 
gavom tik po vieną senvičių.) Ne, piknikas, tai toks ker- 
kur tarp dviejų duonos rię-imošius, kur šėtofias žmones 
kių buvo įdėtas kažin ko-įzgubija. Tik pavaktuok va-
kios žolės lapas.

—Jeigu tokia pramoga 
rengiama labdaringam tiks
lui, ir jeigu žmonės nori tą 
tikslą paremti, tai jie bus 
patenkinti ir žalią lapą už 
savo pinigus gavę. Bet tė- 
Fas tokio tikslo neturi ir no
ri paimti 3 dolerius už sil
sės uodegą. Žmonės su tuo 
nesutiks. Jie pareikalaus 
grąžinti pinigus. O kai kas 
K»lė8 da ir juodą akį už tai 
uždėti.

—Kai? aš žiuriu. tai tu. 
Maike, ne biznierius. Tnu 
rupi kažin kokie tikslai - • 
tu bijai gauti iuoda a’« ° 
aš nekėrir.u. Man tik n pi. 
kad doleris ateitų, dac c1. 
Ir kam tie tikslai. Maik 9 
Juk balirnės už tikslus ne- 
nusinirksi. Tu pats man s"- 
kei, kad gyvenimas vra mo

kare — jis taip ir vilioja 
juos į busius! Taigi aš taip 
ir pasakiau klebonui, kad 
tie piknikai, tai tikra zguba 
žmogaus dūšiai. O jis sako, 
zguba ne zguba, bet pinigų 
reikia, tai ir darykit pikni
ką. Na, tai dabar pasakyk 
tu man, kodėl aš negalėčiau 
tokį biznį padaryt? Ar aš 
blogesnis už kitus, ar ką?

—Aš nesakau, kad tėvas 
esi blogesnis už kitus. Aš 
tik sakau, kad balius reng
ti — ne tavo darbas 

—O kaip tu gali žinot, 
Maike, kad tai ne mano 
darbas? Jeigu ponas Dievas 
duos, tai man gali net ir 
erdaug gerai nusisekti. 

Jeigu tu nenori prie to pri
sidėti, tai aš galiu ir vienas 
patrajyt.

—Bot tėvas Dinigu netu-

darys nuostuolių, tai kas ap
mokės skolas?

—Nevermai, vaike. Kas- 
link to, tai aš jau viską iš
figeriavau. Nueisiu į salę ir 
pasakysiu dženitoriui. kad 
aš viską užordeliuosiu ir ap-) 
garsinsiu, o jis salę duos.1 
Surengsim didelį balių, pri-) 
sigersim ir privalgysim. 
paskui apmok ėsim visust 
ekspensus. o kas liks, tai 
pasidalinsim fifty-fifty.

—O jeigu nieko neliks, i 
bet dar pritruks — kaip ta
da bus?

—Jeigu pritruks, tai te
gul sau dženitorius apmoka 
visas bilas. Aš čia nieko ne-' 
trotysiu.

—Gudrus sumanymas.
—Šiur, Maike, kad gud

ins. Aš tik pirma buvau 
durnas, ale dabar jau pra
dėjau mokintis nuo kitų.

—Bet šotokiomis gudiy- 
bėmis, tėve. toli nenueisi.j 
Žmonės apšauks tave apga
viku ir niekas nenorės turė
ti su tavim jokių reikalų.

—Maike, tu vis myli man 
pamokslus sakyti. Aš irgi 
galėčiau tave pamokyt, ale 
dabar neturiu čėso stot su 
tavim ant kritikų, ba turiu) 
eit į salę su dženitorium ag- 
rymentą padaryt.

—Laimingos kelionės, tė
ve!

Kuboje irgi išsivystė “juo 
kės, nes nuo Kubiliunų va-įdoji rinka” mėsos pramo- 
karų ir pietų link žmonės, nėj. Kad tą raketą sulaužy- 
lanko jau nebevartoja. o į Į ti, valdžia išsiuntė trokus 
žiemius ir rytus nebevarto-į su mėsa ant gatvių ir pra-

Ant tos pusės mėnulio.! 
kurią saulė apšviečia, tem-į 
peratura būna apie 200 Į 
laipsnių Fahrenheit. Gi ant
roj jo pusėj, kurią saulės; 
spinduliai nepasiekia, būna 
250 laipsnių žemiau zero. i

Tūli vazdžiai apsisaugoji
mui nuo priešų naktį slepia
si petal gėlės žieduose, ku
rie artinantis vakarui už
sidaro.

rašo
Erodas

ja plėškių.
Aš padėdavau knygas

platinti. Baisogalos gydyto
jui Linkuičiui nešdavau lai
kraščius. Bet kai pastarasis 
vedė lenkę, tai lietuviškų 
laikraščių jau nebeėmė.

Taip pat vežiojau litera
tūrą į Šiaulius kamendoriui. 
bet jo pavardės nebeatme
nu.

Jurgis buvo maldingas.

dėjo pardavinėt žmonėms 
mėsą pigesnėmis kainomis 
—pirmos rūšies jautieną po 
22 centus svarui, o antros 
rūšies — po 18 centų. Mė
sininkams tas nepatiko ir 
jie surengė protesto demon
straciją ties prezidento rū
mais Kuboje, žmonės puolė 
demonstrantus ir prasidėjo 
riaušės, kuriose vienas vy
ras buvo užmuštas ir keli

Sir Francis Drake buvęs 
vienas pirmųjų anglikonų, 
kuris pirmas apvažiavęs 
pasaulį.

Sakoma, kad aligatorius' 
(krokodilio pusbrolis) gyve-, 
na net po keturis ir penkis 
šimtus metu.

giliai tikintis žmogus, bet) asmenys sužeisti.

Paprasčiausios ir žemiau
sios formos gyvūnėliai yra 
taip vadinami trilobistai. 
Prie tos rūšies gyvių priskai 
tomą vėžiai, oisteriai ir kiti; 
panašus.

Subatos Lenktynės

CONSTITUTION
HANDICAP 

Pridėta $5000

Da nėra reikiamai išaiš
kinta. kodėl elektros šviesa 
veikia priešingai drėgnam 
ir sūriam ore, kuris pajūrio 
srityse defektuoja pianus.! 
Apsaugojimui piano vielų; 
nuo rūdijimo yra degina
mos elektros lemputės iš vi
sų pusių.

Australijoj esą apie 300 
skirtingų rusių popugų.

Bėgy pastarųjų 2,200 me
tų Kinijoj buvę 2,000 bad
mečiu.

: Jungtinėse Valstijose esą 
iau 4,400 bizonų, o Kana
doje — 17.000.

Daugumai driežlių atau
ga nukirsta uodega, tik jau 
be kaulo.

J. D. T.

SIŪLO SUNAIKINTI 
KARO PRAMONĘ

Amerikiečių atstovas Vo
kietijoj siūlo sunaikinti visą 
vokiečių karo pramonę. Vie
ni ginklų fabrikai turi but 
išardyti ir išgabenti kitur, o 
kiti, kurių išvežti negalima, 
turi but sunaikinti. Tuo tar
pu bolševikų propagandi
ninkai Maskvoje paleido 
melą, buk “Amerikos kapi
talistai norį atstatyti Vokie
tijoj ginklų pramonę.”SUFFŪLK DOWNS Jungtinėse Valstijose y- 

ra 17 milipnų žmonių, tu-į 
rinčių ligoninės apdraudas.) 
1938 m. tokių žmonių buvo 
tik 2,500,000.

Ant musų žemės rutulio 
yra žinomi tik trys geise- 
riai — Islandijoj, Naujojoj) 
Zelandijoj ir Yellovvston* 
Parke, šioje šalyje

NUBAUDĖ 28.500 
BIZNIERIŲ

Per 4 pastaruosius mėne
sius buvo nubausta 28,500 
biznierių dėl nesilaikymo 
valdžios nustatytų kainų

Vatikane į- eigoju įeikia 
v N.ii ISvmrrifl-

išsigerti kiek kas norėjo. Ir tus jau negalėjo kalbėti ir 
visa tai nariams nieko ne- savo mintis reikšdavo tik 
kainavo. Buvo kviesti ir a- su rašto pagalba.

As vve enter the inner ring of thv 
Japanese defense more and more exertions 
and sacrifices vvill be demanded of all 
z\mc’. kans. Our boys are doing the fight- 
ing for us. Let us supply them the things 
they need in order to bring the Japanese 
enemy of human freedom to his knees as 
soon as possible. BUY WAR BONDS! 
SAVE YOUR MONEY! HELP PREVENT 
INFLATION!

FOREIGN LYNGUAGE PRESS DIV. 
OFFICE OF WAR INFORMATION.

L. Kunigaikščio Keistučio! 
draugijos ir ta draugija sa
vo narį palaidojo birželio) 
7 d., Holv Redeemer kapi-) 
nėse, ant nuosavo loto, už) 
kuri buvo mokėjęs 1,000 do
lerių.

Ilsėkis, Jurgi, laisvoje A- 
merikos žemėje!

K. Baltrušaitis.,

REDAKCIJOS 1 
ATSAKYMAI.

Senam Juozui. — Ačiū 
už pinigus. O kai dėl tų 
“lietuviško kraujo masko
lių.” tai Maikis pataria na- 
likti juos ramybėj, nes taip 
greičiau išnyks jų veislė.

Gerbiamieji!

Siunčiu prenumeratą ir pra

šau siuntinėti man “Keleivi” į 

namus. Pirma aš jį pirkdavau 

pas žydeli ant “stando,” bet kai 

Stalino klapčiukai čia pradėjo 

prieš "Keleivį“ keikimo ofensy- 

vą. tai ant “stando” jau sunku 

jį gauti, nes žmonės greit išper

ka. Patarčiau atidaryti čia ki

tą agentūrą, tai “Keleivio” ga

lėtumėt daug išleisti.

Su pagarba.

Steponas Puteika, 
Pbidaledphia. Pa.

350 vaistažolių —. 25c. 
Boba ir velniškas tiltas

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

daryta ........................................... $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy- 

25c. 
30c. i 
25c. 
30c. 
20c. 
25c. 
35c.

PATVIRTINA SPAUDI
MĄ ŠVEDIJOJE

NEW YORK. — Prieš 
kiek laiko LAIC korespon
dentas .iš Švedijos pranešė) 
apie Sovietų daroma spau-j 
dimą “išduoti” Baltijos at- 
bėgėlius. Gerai informuctas 
apie Rusijos politika savait 
rastis “Nevv Leader 
patvirtina, kad Rusija daro)'"j"', 
pastangas priversti Švediją' 
išduoti atbėgėlius iš “totali
tarinio roiaus.” Yplingail 
Sovietai reikalauja išduoti 
NKVD “teisėjams” paoėgė-į 
liūs iš Baltijos vaisi ybiu. 
NKVD metodus geriausiai* 
pavaizdavo Jugoslavijrs d“ 
legatas San Francisco!3. at
sakydamas i paklausima 
pie gen. Michailovičą: “Jis 

Įgaus fair trial ir bus sušau- 
‘dytas.’ LAIC.

Gerbiamas "Keleivi”!

Įdedu į šį laišką 3 dalerius. 

tai bus už "Keleivį.” Mes iabai 

mėgstam jį skaityti, o ypač pa

tinka mums Marikis su Tėvu.

PAJIEšhOJIMAI

saka
Grigorius. gražus skaitymai
Užkeiktoo 3 karalaitės ....
Keliauninkai į Palestiną ....
Davatkų Gadzinkos ...............
Dvarinė Pana. graži apysaka
Ragana, tikras atsitikimas ..
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir 

žvaigždes ..................................... 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.

Kalno 
. 20c.

Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

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

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

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

kupčius .............................................  50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c.
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ

Sapnas Marijos ant Alyvų

nemiga

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.

Pnjipskau 
kad gyvena 
doi. Jis via 
krivio, VIierč

dabar ” at«iliePti man praneš

kiK 
ių 1 
ar! 

i. i
ložių atsil 

pažvstcmų. su ku 
rašinėjau, l*‘t dab 
riu.

JUOZAS I 
3108 S. Halsted

Mailos. Girdėjau, 
■ lontrcalą. Kana

Vilkaviškio ans- 
io. Meldžiu jj pa. 
as apie jį žino 

,ą tariu širdingą 
,»ti ir kilų mano 

ais pirmia i sūni
ju adresu netu- 

(26)
LINSKAS.
*t., Chicago. III.

APSIV ĖDIMĄ I
Jauna. graži i r oasiturint našl

na įieško apsivediniu; vaikino ..r naš-
iio noo 30 iki 5o • u-tų amžii'.js. bot
turi but pasituriut: ar biznie-ius, ir
n••gerti. Su pirnnii laišku prašiu pri-
siųsti sa v., paveik >Li Atsakymą duo-
siu tik :• nt rimtų laiškų. (25)

2485 IV'averlv 8
Ūetro.t 6. M.c'ft.

Nervų suirimas ir 
Nuo cukrinės ligos 
Vidurių valytojas ....
Nuo veneriškų ligų 
Skausmingų mėnesinių

Nuo dusulio, kosulio 
asthmos ...................

Nuo vandenligės ....
Nuo užsisenėjusio

fever ...............................
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ........................ 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

......................................... 85c.
kok o nie- 
n I’-y, gy- 
apdeginius

Soc. 
80c.

................ 60c.

............. $1.20
reguliatorius

................. 60c.
ir mainų

...................... 60c.
...................... 60c.
kataro bei hay 
..................... 85c.

bile
Pois,

alios.

Tyra moslis. nuo
Žulio, Rožės, Pailių, 
do visokius skaud
ir t.t........................
Pailių arbata arba mostus . 

M. ŽUKAITIS,
335 Dean St., Spcaeerport,

8:>c. 
<41 )

Y.

r? - •__ikaras DuropOJ
J«( norit* iinoti api* karą Ir kito* ]
(vykius, tai akaitykite “Naujknaa".

•Naujienos” yra pirmas ir didžiausias 
dionražtia Amerikoje.
UisiraJykit* "Naujienas" llandiea. Naujiea^ 
proa umare ta metama Amerikoj* (liimaat Ch4» 
•afą), 96.00. Chicagoj* ir Buropoj* 990H 

lfoa«y Orderj ar 6*kj eiųakltot

“NAUJIENOS"
17St South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
!pažin/mar

t
i
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f^aslkalb^jimas f >
Maikio su Tėvu

Kaip Lietuviai Kovojo 
Už Savo Spaudą

APIE DIDĮJĮ KNYGNEŠĮ JURGJ BIELINį
Apie Bielinį Vincas Lin-

_ gevicius savo atsiminimuo-

r> k ! se rašo taip:
' Pas mane i Kubiliunų kai 

ra K mą lankydavosi šie knygne-

IT j Į šiai: Jurgis Bielinis-Bielia-
> j kas, Jurgio brolis Andrius.
£ j Kazys Ūdra. Kazanauskas.

_i \ Į Karabinas. “Smilgietis”
(slapyvardis) ir dar keletas 
kitų, kurių pavardžių jau 
nebepamenu arba ir nežino
jau. nes kiti jų savo pavar
džių nei nesisakydavo.

Rimčiausis iš visų knyg
nešių buvo Jurgis (taip mes 

Į vadindavom J. Bieliaką).
Apie 1885 m. atvažiavo 

pas mane nežinomas žmo
gus ir apsinakvojo. Tuojau 
supratau, kad čia ne pa
prastas pakeleivis. Tai ir 
buvo Bieliakas. Kas ji pas 
mane atsiuntė — nesužino
jau.

Daug kanų jis palikdavo 
pas mane po pundą knygų, 

tatai, žinoma, sudalydavo 
man daug baimės, bet va

rydavome darbą, nieko ne
žiūrėdami.

Į Kada Jurgis buvo suim- 
pagarbintas. kykla. Taigi ir mokinkis iš tas aiti rubežiaus su knygo- 

Į gyvenimo. Žiūrėk, kaip da- mis kartu su Ūdra. jis pasi-1 
tėve! Kas nau- ro kiti. taip ir tu daryk. Ve, darė daug atsargesnis. Tuo- 

| komunistai gazietas druka-Įmet jam nurodžiau kitus 
aš sugalvojau [voja, sakosi darbininkams kelius, jis ir važinėjo jais. | 

naują skymą pinigų pasida-įrazumą šviečia. O kai gerai: aplenkdamas miestelius. į 
ryti. prisižiūri, tai jie tik mulki- < Pas mane atvažiuodavo iš.
na darbininkus ir pinigus| Povilo Jakaičio. Sirutiškioi 
vilioja. Sako, duokit pinigų. • kaimo, Baisogalos v., o iš 
as jau ir tai Stalinas padalys jums ■ manęs nuvažiuodavo pas 
išfigeriavau, kad aš ir tu rojų ant žemės. Ir bile ko- į Paprecki, Šiaulėnų v. Toli- 
busiva partneriai ir visą pel-įkių pinigų da nepriima, no- mesnių jo kelių nežinau, 

ną dalinsivos pusiau, taip'ri kapitalistiškų dolerių!; Atvažiuodavo žiemą ar 
kaip klebonas su vikaru. Kai Saubostone per prakal-1 rudeni, dažniausiai sušalęs 

—Bet klebonas su vikaru bas žmonės Įmetė Į Bimbos] įr tuojau lipdavo ant pę- į 

nesidalija. Vikaras tik su- kepurę Stalino rublį, tai jis i čiaus. "Sušilęs ir valandėlę

—Tegul bus 
Maike’...

—Labas, 
jo pas tave?

—Maike, 
au 

ryti
—Gal ir man pasakytum 

tą paslaptį.
—Šiur Maike,

tai buvo matyli paskutiniais 
laikais, einant senyn.

Per didijį karą, 1916 ar 
1917 m. rudenį Bieliakas. 
būdamas pas Anelę Morkie- 
nę čerkosų kaime, Pašušvės, 
v.. Kėdainių apskr., jai sa
kė:

—Susirinkite visi parapi- 
jonys, labiausiai mcteiys. 
ir reikalaukite iš kunigo 
(vadinasi, iš Pašušvės kle
bono kun. Tiriliaus), kadi

Nepasiekus kelionės galo 
ir užėjus nakčiai apsinakvo- 
jom. Tai buvo paprūsėj, 
tarp Tauragės ir Raseinių.
vaSlauS; žanŠpat ir viM Lietu-,

M* —
nių reikalavimą, kad Lietu
va butų nepriklausoma. 
Imk ir prikalbėk moteris, 
kad jos neišleistų kunigo iš 
bažnyčios tol, kol jis nepri
sieks tarnaut Lietuvos vai-, 
dovui.

Be to, jis tai moteriškei 
dar sakė:

—Nenumirsiu, kol Lietu-

nurami-įa lydėti. Bet jį 
nau, sakydamas:

—Argi jus manot, kad aš 
tokiu gruodu ir dar basas 
manysiu bėgti!

Žandaras patikėjo, ir aš, 
jam gerai įmigus, bėgau ba
sas apie 7 kilometrus pas 
vieną pažįstamą ūkininką.
Nuo bėgimo kojos buvo vi
sai kruvinos, bet vis dėlto) x x x 
išbėgau iš meškos našių. Ta-' y? nsatsistos ant kojų. v o- 

daug nustojau sveika-1 „eciai cia nebus. Jie tuiesciau daug nustojau 
tos. Tur but, jos jau ii- nebe 
atgausiu!

Jurgis buvo tvirto budo, 
drąsus žmogus; rašė ir skai
tė nekaip, bet kalboje su 
juo nei vienas iš knygnešių 
negalėjo lygintis: jis kalbė- 
io aiškiai, logiškai, stipriu 
balsu ir su dideliu įsitikini-j rgikia”asįnaudoti’gerapro- 
mu. Jo žodžiams susipratę - ■ * — *
kaimiečiai negalėjo priešin
tis ir jis greitai juos įtikin
davo. Nesusipratusius jisj 
dažnai pavadindavo “dur
niais” ir su jais mažai kal
bėdavosi.

Bieliakas tikėjo savo sap
nais. Vieną kaitą jis man; 
sako:

—Sapnavau mergaitę, ku
ri man sakė. kad įsikurs 
Lietuvos valstybė ir bus ly-' 
gi su kitomis valstybėmis

išeiti.
—Kas gi juos iš čia išva

lys, kad jie tokie galingi? 
—tarė moteriškė. — Jie juk 
su visu pasauliu kariauja.

—Aš tau sakau, kad jie 
išeis. — pakaitotinai tvirti
no Bieliakas. — Tik mums

Neramios valandos. Žmonos 
lenkės įtakoje. Triukšmas 

dėl nepriklausomybės

, ... . ... , . . ,. - - , i , r , , -i Turėdavau ir bėdos surenka pinigus, o klebonas da ir po šiai cnenai uz tą pasnaudęs. imdavo pasako- jurHo kontrabanda Buda- 
pasiima. --— —-1—& - - - - -

—Maike. aš tavęs 
tu manęs

neap-
neap-

rubli pyksta. ■ ti savo
—Bet tėvas klysti. Bim- ■ kartą jis

bai buvo įmesta špyga.
—Koks čia diprensas, [

Maike! Stalino rublis ar 
špyga — džius di sem nie
kam nevertas daiktas. Ūži 
jį nenupirksi nei makorkos 
pypkei prisikimšti. Valuk to) 

nori do-'

nuotykius.. Vieną 
man papasakojo į

štai ką:
—Kai mane žandarai su

gavo kartu su Ūdra ir paso
dinę į vežimą vežė. buvau 
labai nepatenkintas savo 
draugu Ūdra. kuris gerino
si žandarams. Aš išsiėmiau 
tabokos ir pasiūliau žanda
rui pauostyti, bet šis tik 

kaip avinas

kai
suksiu; tik 
gauk.

—Bet pirma aš norėčiau 
žinot tėvo planą.

—Mano planas olrait, 
vaike. Žinai, kad žmonės 
dabar labai myli visokias 
pares. Taigi aš bečiulpda- Bimba ir pyksta. Ji 
mas savo pypkę ir pamisli-į lerių. Ir aš tau pasakysiu, 
nau: o kodėl gi mudu nega-j Maike. kad tie amerikanckij galva papurtė, 
lėtume surengti bankietą? doleriai turi pašėlusį pa- ir neėmė.

—Niekas iš to neišeis, tė- traukimą. Net dvasiškas)-------------------
stonas 
Rodos, 
tu but

GEROS KNYGOSNegalim juo pasidalinti. Kiek-f 

vienas nori vis pirmiau per-j 

skaityt, šeimyna vis klausia:j 

“Ar ‘Keleivis’ da neatėjo?”) 

Pereitą subatą neatėjo, tai tu

rėjau eiti iki 35-tos gatvės ir 

tenai nusipirkti. Bet panedėlį 

pastorius atnešė. Dabar vėl lau ! 

kiam “Keleivio.”

Mrs. P- Triska. i 
Chicago,

K ndencij

KELE1 VIS, SO. BOSTON

DAVIES SU CHURCHILLU

Nr. 25, Birželio 20 d., 1945

SLAPTAS VOKIEČIŲ GINKLAS

orespo
LOWELL, MASS.

OS NUPIGINTOS TĖVU DIENAI
— D-ro vos vaizdais. Atvirutės tin

ka bile sveikinimams arba 
' kor spendenci/oms. o ypač

Piliečių Kliubą* minėjo 25 
metų sukaktį

pylinkės kliubų pirminin
kai. Dalyvavo iš Lynn Prai- 
tis, iš Peabody Petkevičius, 
iš So. Bostono Suv. Kliub. 

Ipirm. adv. Grigalius, iš 
Birželio 3 d. L D. K. Vy-į Cambridge suvienytų kliu-

tauto Kliubas minėjo 25Į bų vice-pirm. J. Beleckas, 
metų savo gyvavimo sukak-) adv. Bagočius, adv. Kali-į 
tį. Dvidešimt penki metai j nauskas, žurnalistas Valic- 
atgal susirinko keliatas vei-'kas iš Newarko, ir muzikas 
Rėjų ir įsteigė tą kliubą. Tai Tamulionis iš Nashua. 
buvo C. P. Karsokas, Teofi- Programa pradėta Ameri- 
lius Balkus. Simas Matare- kos himnu, kurį sugiedojo 
vičius, J. K. Blažionis, Ra-! Charles Manty, o pianu a- 
maldas Ainorius, Petras Vo kompanavo J. Tamulionis. 
veris ir Feliksas Balkus. Jų; Svečiai pasakė gerų prakal- 
įkurtas kliubas šiandien jau'bų. Baigiant programą, Ta-! 
apvaikščioja ketvirtadalį mulionis, publikai prita-i 
amžiaus. Iš minėtų vardų, riant, sugiedojo Lietuvos 
J. Blažionis yra jau miręs, himną. Programą vedė J. 
Mirė apie 24 metai atgal.! Rusas. Kas norėjo, gerai) 
Kiti, rodos, dar gyvi. ; pasišoko prie linksmios J.

Pirmas Kliubo uždavinys; Tamulionio muzikos, 
buvo Įsigyti piknikams lai-; Dabartinė kliubo valdy- 
kyti vietą. Buvo nupirkta,
rodos, 26 akrai žemės ir pa-

Prezidento Trumano pasiųstas Anglijon Joseph Da
vies (kairėj)' kalbasi su Anglijos premjera Churchil
lu, kuris stovi dešinėj pusėj.

SKAITYTOJI PAREIŠKIMAI.

Gyvulių ’ ro "•»

Zell’o mokslinės studijos a 
ke gyvulius. Autorius aiš- 
ir.a Isokius ketirkojų pa-

Gerbiamoji Administracija! 

Siunčiu penkinę ir nemanau 

niekad su Maikio Tėvu skirtis, 

nes jis išmokino mane lietuvių 

kalbos ir rašto.

Norwoodietis.

>ro i us ų- prigimtį. Pavyz- 
žiui. kodėl šunelis loja ant 

111. i r.ėnulio? Ką reiškia arklių 
Į baili mus? Kodėl gyvuliai 

>u gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai ap-' 
anka? Ar lanė ištikrujų y- 

ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 

' savo priešų, o kiti bėga? Ir j 
; dane kitokių dalykų. Kny- na 

Kelei-I a didelio formato, 212 
Relei-) i U: lapių. Kaina buvo $1.25, 

bar tik 65c

siais me'.ais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
merikos lit tuviai' veda to
kią įtemptą -kovąt-.-iai^ 

Kompletas buvo 50t., da
bar 35c.

Žemaitės Raštai Karo
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai- 

buvo 50c., dabar 25c. 
Prašom pasinaudoti pro

ga ir įsigyti gerų knygų nu- 
j pigintom kainom.

Gerb. draugai:

Siunčiu jums $3 už 

vio” prenumeratą. Su 

viu” skirtis negaliu, nes tai yra

geriausis laikraštis, paduoda Į- 

domių žinių ir visuomet rašo 

teisybę. Taigi linkiu “Keleivio” 

štabui kuo geriausios kloties.

Sibli a Sat. roję—Tai yra
kur Biblijos pasako
re atvaizduoti juo- 
paveikslais. Kaina 

tik 50c.

nyg:
Ūma:

ti
Užsakymus prašom siųs- 
šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Penki Valdžios 
Pageidavimai

Jonas Rudvalis-įbuvo $1.00, dabai 
Cambridge, Ohio.!

_____  Kokius Dievu* Žmonės
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die 

, vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini- 

Maynard, mQ krjkščionybės laikų.
Knyga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių 

i dievams apibudinti. Čia yra 
i aprašyta daugiau kaip 30 
įvairių Lietuvos dievų, die- 

Bet knv-

Po penkinę prisiuntė 
draugai:

Kapočinskas iš

šie
' ba susideda iš sekančių na
rių: pirm. S. Kundrotas, vi

Gerbiamieji:

Priusiunčiu vėl $2.50 money 

orderį tėvui ant čebatų. Mano 

nutarimų rašt. — Ramalda tėvelis išmokino mane lietuviš- 

Stasilionis, fin. rašt. — B.' kai skaityti, skaitant Maikį su

rašė, kad šventas tėvas išleido 

apie penkis žodžius, už kurių 

sukalbėjimą esą duodama “po 

100 dienų atlaidų." Aš paklau

siau p. Gabaliausko. ką tie at

laidai reiškia, tai jis pažiurėjo 

į laikraštį ir sako: "poteriaut 

atsidusti.” 

i dusauda-

ragindavo j mas, tai vistiek neaišku.

Su pagarba.

\V. Waina.

Pittsburgh,

Beloit,A.

ce-pirm. — S. Kučinskas,statyta didelė šokių salė, 
kur ir po šiai dienai yra lai
komi piknikai — netik lie
tuvių, bet ir kitataučių. Tik 
apgailėtina, kad šiuo laiku 
Kliubo vasarinis parkas 
yra perdaug palikta dievo 
apveizdai, kitaip sakant— 
apleistas.

Antras kliubo tikslas bu
vo įsigyti kambarį m este, 
kad butų kur lietuviams su
sirinkti mitingams, k< rtom Į 
palošti, laikraštį pasiskai-Į 
tvti bei padiskusuoti savoj 
tarpe.

Mėnesinė kliubo nario į 

mokestis buvo nustatyta 25 
centai, kuri ir po šiai die
nai pasilieka.

Wis.; Mrs. J. Ratkus iš Detroi

to; A. Vitkauskas iš 

Mass.; John Millas iš Camey,

Mich.; Augustinas Damulis iš 

Ellsworth. Me.; M. Machonis iš 

Neuark. N. J.; Joe I’undik iš 

Charlotte. Mich.; J- K. Karazi

ja iš Worcesterio; Lewis Ki-

mont iš Hagaman. N. A. vTaiČill ir šventųjų 
Paškevičius iš Norwoodo; Jo- -- - -

Šią savaitę valdžia skel
bia tokių pageidavimų iš 
savo piliečių:

1. Aiškiai adresuokit ka
reiviams siunčiamus laiškus 
ir siuntinius, nes dėl netiks
lių adresų 15 nuošimčių to
kios siuntos niekad nepasie
kia kareivių.

2. Padėkit taisyti suga
dintus karo laivus Vakarų 
Pakrašty. Reikalas kritiš
kas. Kreipkitės į vietinį U. 
S. Employment Service ofi- 
są-

3. Rinkit cinuotas skardi
nes. Musų cinos šaltiniai te
bėra da japonų rankose.

4. Sutaisykit savo pečius 
bei krosnis, nes ateinančią 
žiemą kuro bus daug ma
žiau. Aptaisykit langus ir 
duris, kad šilima neitų lau
kan.

Sedlevičius, kasierius — S. 
Saulėnas, iždo glob. — J. 
Mikalopas ir J. šlaičiunas. 
bordo direktoriai — J. Ru
sas, B. Baumilas, M. Jan
kevičius ir P. Saulėnas.

Kliubo gaspadorium yra 
Antanas Raudeliunas.

L. Paulauskas.

ga ir žiūrėti, kad vėl kas 
Lietuvos nepagriebtų. Tik 
jus padarykit taip. kaip aš 
sakau.

A. Morkienė vėliau man 
'rašo:

“Kai aš pradėjau vykdyti 
! jo įsakymą, tai mane mote- 
, rys tik apspiaudė.

“Jis man dar sakydavo:i
—Reikia melsti Dievą, į 

I tai ir bus Lietuva nepriklau
soma. Aš ką padariau, tai 
tik per maldą... Reikia dirb
ti ir Dievą prašyti.”

Ona Bielinienė

Onai Bielinienei, didžio
jo knygnešio Jurgio Bielinio! 
žmonai, daug nelaimių te-j 
ko iš rusų valdžios. Vis tai 
dėl to. kad jos vyras kovo-! 
jo dėl geresnės Lietuvos at-' 
eities ir valdžios buvo per-! 
sekiojamas. Kiekviena jos 
gyvenimo valanda buvo kai
čių ašarų bei vargų valan
da. Tiktai reikia pagalvoti: 
viena moteris lieka su ma
žais vaikais, kuriai reikia 
saugotis tamsių, nedorų kai
mynų ir policijos. Ir taip 
per 30 metų!

(Bus daugiau)

Čia parodyta naujos rūšies submarina, kurią ame
rikiečiai rado da nepabaigtą, taip kaip darbininkai 
paliko ją dirbtuvėj. Ši povandeninė laivė skiriasi nuo 
kitų submarinų tuo, kad ji labai mažutė, vieno žmo
gaus operuojama, ir vežiuojama kituose laivuose. Di
džiausia jos paslaptis yra ta, kad elektriška torpeda 
pati suranda priešo laivą, sekdama paskui jo daromus 
garsus vandeny. Dirbtuvė buvo įrengta pastatymui 100 
tokių valčių į savaitę, bet vokiečiai nespėjo paleisti jų 
darban. •

IV AIRENY BES.

BALTIMORE, MD.

Mirė senas baltimorietis. 
Jurgis Žebrauskas

Birželio 4 d. čia mirė se
nas Baltimorės gyventojas.

Tėvu. Mano tėvas ir mane vadi

no Maikiu (aš buvau mergina, 

bet kaip ir Maikis, buvau stu- nereikia, reikia til 

dentė. o dabar mokytoja). ; Eet ką žmogus ga 

Tėvas mane v is

nusiųsti pinigus už “Keleivį.”

Nors dabar tėvo ir nebėra su 

mumis, vistiek negalim atsisa

kyti nuo “Keleivio.” Taigi tėvą 

atsimindami ir vėl atnau.iinam 

prenumeratą.

Supagarba.

A. Benešiunas,
Chicago, III.

Gerb

------------ - v \ ' Sa ne religinio pobūdžio.
a., seph Gurskis is Cambridge aus;. priešingai, ji parodo, kad 

įP. Olson už motinos prenume-, (jįevus patys žmonės kuria 
-Joe Paleskisijj. patvs juos naikina. Kny- 

Joe Ba-jg0S viršeliai papuošti seno- 
$10.00 iš Riverton.j Vės lietuvių žinyčios pa

veikslu. Kaina buvo

uz

Chicagos; 

Glo. Pa..

K. Redakcija! . ratą iš

Siunčiu tėvui trirublę ant pa-ljš Nanty 

dnackų. kad jis ir Toliau kėliau-į ranowicz 

tų pas mus į Kiilingley. Aš jį I Conn.

myliu, nes aš irgi šiužėjau pas {__________________________________________________________________

ruskį vaiske, tai gerai supran-i KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
tu jo kalbą. Dosvidanja. jo vi-) SANDĖLIS
šokiai blogarodijai! ’ -----------------------------

K Pauža Aukso Altoriukas, maldų

dabar tik 50c.
$1.00,

Į Sveikata — Didelė, gra- 
ižiai apdaryta ir gausiai 

knygelė, i iliustruota D-ro Graičiuno 
parašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50: musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Gerb. Redakcija!

Ačiū, kad paraginot užsimo

Vėliau nariai pradėjo kai- Jurgis Žebrauskas, sulaukęs kėt. nes aš buvau pamiršęs, kadį 

Velionis Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
Killingly, Ct. i viršeliais ............. ......................... $1.75

! Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
paveikslais, drūtais

Jungtinių Valstijų armi
joj yra nuo seno užsilikusi! 
tradicija, kad naujai pa
aukštintas karininkas duo-’ 
da doleri tam kareiviui, ku-į 
ris pirmas jį saliutuoja.

Didelio dramblio širdis 
turį apie 5 pėdas skersmens 
ir sveria 60 svarų su virš.

bėti. kad. girdi, mokėsim,
x ’ i at s z^Lr V i^viun

68 metų amžiaus.
rtanin VaiTYlA

Mariampolės parapijos. A- 
merikoje gyveno nuo 1903 
metų. Buvo pažangus vy
ras, skaitė “Keleivį,” taipgi) 
“Amerikos Lietuvį.” Yra; 
nemažai aukojęs karo rei
kalams ir šiaip labdarybei.

Da jaunas būdamas Jur
gis tarnavo pas Šunėkų pa
rapijos kleboną. Vėliau ga
vo vietą Mariampolės klioš- 
toryje ir ten gerai gyvenęs. 
Bet 1903 metais Jurgis su
manė keliauti Amerikon.

Amerikoje Jurgis Žeb
rauskas vargingai gyveno, 
nes dirbo prie siuvėjų, ku
rie niekad didelių algų ne
gaudavo. Susitaupęs kiek 
pinigų. Žebrauskas įsigijo 
valgomų daiktų krautuvę, 
grosemę. o vėliau ir du na
mus. Tada jo gyvenimas pa
lengvėjo.

Žebrauskas buvo vedęs 
na-, žmogus. Su pirma žmona 

gyvendamas susilaukė su
naus Stasio. Jai mirus apsi
vedė su antra ir susilaukė 
sunaus Jurgio. Abudu sunai 
jau vedę.

Pirm dviejų metų mirė ir 
antroji Jurgio žmona. Savo 
gyvenimo draugą ji paliko 
jau sergantį. Jurgis sirgo 
per tris metus. Per du me-

Maikio tėvui reikia ant batų. 

Dabar męs įr vėl lauksime io sul 

visomis bėdomis ir linksmybė-; 

mės.

S. Lubeckis. 

Chicago, 111-

Z\1 r- > Viiuiunc^iiii
gausim. Todėl buvo nutarta 
įvesti pomirtinę: 100 dol., 
nupirkti gėlių už 10 dol. ir 
duoti 4 narius palydėti mi
rusį narį į kapus.

Panaikinus prohibiciją, 
kliubas gavo leidimą par
davinėti svaiginančius gėri
mus. Savo namo neturėjo, 
o kilnotis iš vietos į vietą 
su baru ir kitokiu fomičiu 
— netaip jau lengva, todėl 
sumanyta pirkti nuosavą 
namą. Bet pinigų nebuvo. 
Ką daiyti? Nariai sudėjo 
kiek kas galėjo paskolų ir 
buvo nupirktas ir ištaisytas 
namelis Central gatvėj. Ži
noma. kliubui ne viskas se
kėsi. Kliubas turėjo vesti 
nelengvą kovą, nes priešų 
visuomet turėjo ir šiandien 
jų turi. Bet gyvenimas eina 
savo vėžėm ir kliubas žen
gė pirmyn.

Kliubas turi virš 200
lių ii’ turi kelių tūkstančių 
vertės nuosavybės ir kelia
tą tūkstančių dol. kapitalo, 
kuris yra taupomas naujam 
nuosavam namui su svetai
ne.

Taigi, kad tą viską atsiek
ti. kliubas buvo surengęs 
bankietą savo nariams, da
vė geras pietus ir. žinoma.

z- v ..tt , , ... •• . i .■■•o.'u.o su paveikslais, drūtais apda-
<»erb. Kel. Administracija! į ........................................................................................................... 65t.

Pavėlavau prisiųsti prenume- j Pekla, kur ji yra ir kam reikalin- 
su kankinimo įrankiais .... 30c. 

atą. nes kol pastas atdaras. Raktas j Gyvenimą, atsidaryk Ju
tai aš dirbu. O kai išeinu iŠ ■ ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta-
darbo. tai paštas uždarytas ir!v° įimžs -^en5m® turtus> ,a,r^ 

i- ‘ ' roeilsko apsivedimo gyvenimas $1.00
neganu money orderį išpirkti.; Nebijok Mirti, knyga su paveiks--
Taigi siunčiu 3 popierin/us do-)lai® •;.......................‘' 7;',’-' ;• 60c‘ 7=^
lenus ir tegul Maikis su Tėvu knyga ............................................................................................. $1.50

lankosi pas mane 10 ekstra sa- Duktė Marių, graži apysaka 25c.
valc,,4- Relėms lankosi pa.sibos kito papalbos ....................:15c.

išrodo, kad “Keleivis’ ir “Nau- mane jau 12 rr.etų. Kol mano! Neužmokamas žiedas, graži apy-
jienos” yra geriausi lietuviški vyras buvo gyvas, tar per 10; sa*j,a _,• • • • • •.......................:............................................... 2^’

laikrasciai, nepalaiko jokių bur-|rr.etų pirkdavo •Keleivi ’ pavie-Įkymai ............................................................................................. 25c.

tų. Syki “Lietuvių žinios“ pa- niais numeriais Taigi iš viso! Sveikata Ligoniams, knygutė ap- 
1 • 1 ’ • , • I rašo apie------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jau bus 22 metai kaip as Mai-

Velionis priklausė prie D. | kį su Tėvu skaitau.

Linkiu jums ilgiausių metų!)

M. Kurelaitienė.
Baltimore, Md.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny- 
sra gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais j
apdarais^ buvo $1.25, da- 5. Jei prastas oras suga- 

! dino Victory daržus, tuojau
. . ' atsodinkit juos iš naujo
Lietuvos Vaizdai, tai yra!

atvirutės su gražiais Lietu- (OWI).

Pirtpa moderniška gazo
lino Stotis šioje šalyje buvo 

"įrengta prie Baum Boule- 
vard. Pittsburgh. Pa.,*1915 
metais.

vo, dirbdamas lauke, 
tik išgirsiu pašto arklių var
pelį, tai ir klausau, ar nesu
stos paliai mano kiemą. Kai 
jau pravažiuoja koks rau- 
donsiulis, tai tuojau leng
viau ant širdies pasidaro.

Dažnai pro šalį prajoda
vo Baisogalos uredninkas. 
bet aš jo ne taip jau ir bi
jojau. nes Kubiliūnai buvo 
Krakių valsčiaus. Jeigu jis 
butų sumanęs kada daryti 
kratą, tai aš jam nebūčiau 
leidęs: tiesiog buvau pasi
ryžęs lauk jį varyti.

Jurgis, važiuodamas iš 
savo krašto, iki manęs at
važiuodavo su lanku, o nuo

Haiti saloj balti žmonės, 
turėję progos pamatyti pir
mą gumini rituli (rubber 
bąli).

Statistikos duomenys iš 
1939 m. parodo, kad Jung
tinėse Valstijose iš ICO po
rų 16 porų persiskyrė. O 
dabar yra daug didesnis 
nuošimtis perskirų.

Pingvinų (paukščių) ka
ralius išsirinkęs sau patelę 
atneša apskritą ir dailų ak
menėlį. kurį padeda prie 
jos kojų kaip dovaną.

Gerbiamoji “K.” Redakcija! 

Ačiū už pranešimą, kad lai

kas prenumeratą atnaujinti. 

Čia siunčiu 3 dolerius. Nors aš 

turiu kelis laikraščius, bet man

fr

ant jų lakamijasi. ri. Juk reikia pasamdyt sa- 
kunigo biznis ture- Į lę. supirkt valgius, gėrimus, 
vesti žmones į dan-! pasamdyt muzikantus ir rei- 

dabar negalima gauti mais-jgaus karalystę, vaktuot pa- kia visa tai gerai išrekla- 
to tokiems baliams. ) rakviją. kad velnias davat- muoti, kad visi žinotų, nes

—O kam to maisto rei- kų ne^psėstų. Ale kaip ge- kitaip niekas neateis. O • kinkydavo i nie
kia, Maike? Juk mes norim) rai prisižiūri, tai ir kunigui‘tam reikia pinigų. JeiguL c 
padaryt biznį, o ne žmones daugiau rupi doleri pasi- bankietas nepavyks ir pasi-j

ve.
—Kodėl neišeis?
—Visų pirma todėl. kad KUBOJE RIAUŠĖS DĖL 

MĖSOS STOKOS

prišerti. Tikėtus padarysim j gaut. negu piktą dvasią už 
po 3 dolerius. Pastatvsimi vuodegos nutverti. Ot, pa- 
ant stalų po bonką alaus,! imkim ir musų parakvijos 
pridėsim silkės vuodegą.I kleboną. Aną vakarą pasi- 
raugytų kopūstu, ir užteks, j šaukė kumitetus į kleboni

ją ir sako: vyrai, reikia su
rengti gerą pikniką. Reikia,

kadiJuk ir daktarai sako, 
persivalgyt nesveika.

—Tokių bankietų niekas 
nedaro, tėve.

—Ale kam tu sprečini°si!

sako. užordeliuot kokius 
300 keisų alaus, kad butų 
nesiekto pelno. Na, o ką 

Aš buvau ant vieno bankie-i reiškia piknikas? Ar tai ke
to, kur nei silkės nebuvo: ? lias į dangaus karalystę? 
gavom tik po vieną senvičių.) Ne, piknikas, tai toks ker- 
kur tarp dviejų duonos rię-imošius, kur šėtofias žmones 
kių buvo įdėtas kažin ko-įzgubija. Tik pavaktuok va-
kios žolės lapas.

—Jeigu tokia pramoga 
rengiama labdaringam tiks
lui, ir jeigu žmonės nori tą 
tikslą paremti, tai jie bus 
patenkinti ir žalią lapą už 
savo pinigus gavę. Bet tė- 
Fas tokio tikslo neturi ir no
ri paimti 3 dolerius už sil
sės uodegą. Žmonės su tuo 
nesutiks. Jie pareikalaus 
grąžinti pinigus. O kai kas 
K»lė8 da ir juodą akį už tai 
uždėti.

—Kai? aš žiuriu. tai tu. 
Maike, ne biznierius. Tnu 
rupi kažin kokie tikslai - • 
tu bijai gauti iuoda a’« ° 
aš nekėrir.u. Man tik n pi. 
kad doleris ateitų, dac c1. 
Ir kam tie tikslai. Maik 9 
Juk balirnės už tikslus ne- 
nusinirksi. Tu pats man s"- 
kei, kad gyvenimas vra mo

kare — jis taip ir vilioja 
juos į busius! Taigi aš taip 
ir pasakiau klebonui, kad 
tie piknikai, tai tikra zguba 
žmogaus dūšiai. O jis sako, 
zguba ne zguba, bet pinigų 
reikia, tai ir darykit pikni
ką. Na, tai dabar pasakyk 
tu man, kodėl aš negalėčiau 
tokį biznį padaryt? Ar aš 
blogesnis už kitus, ar ką?

—Aš nesakau, kad tėvas 
esi blogesnis už kitus. Aš 
tik sakau, kad balius reng
ti — ne tavo darbas 

—O kaip tu gali žinot, 
Maike, kad tai ne mano 
darbas? Jeigu ponas Dievas 
duos, tai man gali net ir 
erdaug gerai nusisekti. 

Jeigu tu nenori prie to pri
sidėti, tai aš galiu ir vienas 
patrajyt.

—Bot tėvas Dinigu netu-

darys nuostuolių, tai kas ap
mokės skolas?

—Nevermai, vaike. Kas- 
link to, tai aš jau viską iš
figeriavau. Nueisiu į salę ir 
pasakysiu dženitoriui. kad 
aš viską užordeliuosiu ir ap-) 
garsinsiu, o jis salę duos.1 
Surengsim didelį balių, pri-) 
sigersim ir privalgysim. 
paskui apmok ėsim visust 
ekspensus. o kas liks, tai 
pasidalinsim fifty-fifty.

—O jeigu nieko neliks, i 
bet dar pritruks — kaip ta
da bus?

—Jeigu pritruks, tai te
gul sau dženitorius apmoka 
visas bilas. Aš čia nieko ne-' 
trotysiu.

—Gudrus sumanymas.
—Šiur, Maike, kad gud

ins. Aš tik pirma buvau 
durnas, ale dabar jau pra
dėjau mokintis nuo kitų.

—Bet šotokiomis gudiy- 
bėmis, tėve. toli nenueisi.j 
Žmonės apšauks tave apga
viku ir niekas nenorės turė
ti su tavim jokių reikalų.

—Maike, tu vis myli man 
pamokslus sakyti. Aš irgi 
galėčiau tave pamokyt, ale 
dabar neturiu čėso stot su 
tavim ant kritikų, ba turiu) 
eit į salę su dženitorium ag- 
rymentą padaryt.

—Laimingos kelionės, tė
ve!

Kuboje irgi išsivystė “juo 
kės, nes nuo Kubiliunų va-įdoji rinka” mėsos pramo- 
karų ir pietų link žmonės, nėj. Kad tą raketą sulaužy- 
lanko jau nebevartoja. o į Į ti, valdžia išsiuntė trokus 
žiemius ir rytus nebevarto-į su mėsa ant gatvių ir pra-

Ant tos pusės mėnulio.! 
kurią saulė apšviečia, tem-į 
peratura būna apie 200 Į 
laipsnių Fahrenheit. Gi ant
roj jo pusėj, kurią saulės; 
spinduliai nepasiekia, būna 
250 laipsnių žemiau zero. i

Tūli vazdžiai apsisaugoji
mui nuo priešų naktį slepia
si petal gėlės žieduose, ku
rie artinantis vakarui už
sidaro.

rašo
Erodas

ja plėškių.
Aš padėdavau knygas

platinti. Baisogalos gydyto
jui Linkuičiui nešdavau lai
kraščius. Bet kai pastarasis 
vedė lenkę, tai lietuviškų 
laikraščių jau nebeėmė.

Taip pat vežiojau litera
tūrą į Šiaulius kamendoriui. 
bet jo pavardės nebeatme
nu.

Jurgis buvo maldingas.

dėjo pardavinėt žmonėms 
mėsą pigesnėmis kainomis 
—pirmos rūšies jautieną po 
22 centus svarui, o antros 
rūšies — po 18 centų. Mė
sininkams tas nepatiko ir 
jie surengė protesto demon
straciją ties prezidento rū
mais Kuboje, žmonės puolė 
demonstrantus ir prasidėjo 
riaušės, kuriose vienas vy
ras buvo užmuštas ir keli

Sir Francis Drake buvęs 
vienas pirmųjų anglikonų, 
kuris pirmas apvažiavęs 
pasaulį.

Sakoma, kad aligatorius' 
(krokodilio pusbrolis) gyve-, 
na net po keturis ir penkis 
šimtus metu.

giliai tikintis žmogus, bet) asmenys sužeisti.

Paprasčiausios ir žemiau
sios formos gyvūnėliai yra 
taip vadinami trilobistai. 
Prie tos rūšies gyvių priskai 
tomą vėžiai, oisteriai ir kiti; 
panašus.

Subatos Lenktynės

CONSTITUTION
HANDICAP 

Pridėta $5000

Da nėra reikiamai išaiš
kinta. kodėl elektros šviesa 
veikia priešingai drėgnam 
ir sūriam ore, kuris pajūrio 
srityse defektuoja pianus.! 
Apsaugojimui piano vielų; 
nuo rūdijimo yra degina
mos elektros lemputės iš vi
sų pusių.

Australijoj esą apie 300 
skirtingų rusių popugų.

Bėgy pastarųjų 2,200 me
tų Kinijoj buvę 2,000 bad
mečiu.

: Jungtinėse Valstijose esą 
iau 4,400 bizonų, o Kana
doje — 17.000.

Daugumai driežlių atau
ga nukirsta uodega, tik jau 
be kaulo.

J. D. T.

SIŪLO SUNAIKINTI 
KARO PRAMONĘ

Amerikiečių atstovas Vo
kietijoj siūlo sunaikinti visą 
vokiečių karo pramonę. Vie
ni ginklų fabrikai turi but 
išardyti ir išgabenti kitur, o 
kiti, kurių išvežti negalima, 
turi but sunaikinti. Tuo tar
pu bolševikų propagandi
ninkai Maskvoje paleido 
melą, buk “Amerikos kapi
talistai norį atstatyti Vokie
tijoj ginklų pramonę.”SUFFŪLK DOWNS Jungtinėse Valstijose y- 

ra 17 milipnų žmonių, tu-į 
rinčių ligoninės apdraudas.) 
1938 m. tokių žmonių buvo 
tik 2,500,000.

Ant musų žemės rutulio 
yra žinomi tik trys geise- 
riai — Islandijoj, Naujojoj) 
Zelandijoj ir Yellovvston* 
Parke, šioje šalyje

NUBAUDĖ 28.500 
BIZNIERIŲ

Per 4 pastaruosius mėne
sius buvo nubausta 28,500 
biznierių dėl nesilaikymo 
valdžios nustatytų kainų

Vatikane į- eigoju įeikia 
v N.ii ISvmrrifl-

išsigerti kiek kas norėjo. Ir tus jau negalėjo kalbėti ir 
visa tai nariams nieko ne- savo mintis reikšdavo tik 
kainavo. Buvo kviesti ir a- su rašto pagalba.

As vve enter the inner ring of thv 
Japanese defense more and more exertions 
and sacrifices vvill be demanded of all 
z\mc’. kans. Our boys are doing the fight- 
ing for us. Let us supply them the things 
they need in order to bring the Japanese 
enemy of human freedom to his knees as 
soon as possible. BUY WAR BONDS! 
SAVE YOUR MONEY! HELP PREVENT 
INFLATION!

FOREIGN LYNGUAGE PRESS DIV. 
OFFICE OF WAR INFORMATION.

L. Kunigaikščio Keistučio! 
draugijos ir ta draugija sa
vo narį palaidojo birželio) 
7 d., Holv Redeemer kapi-) 
nėse, ant nuosavo loto, už) 
kuri buvo mokėjęs 1,000 do
lerių.

Ilsėkis, Jurgi, laisvoje A- 
merikos žemėje!

K. Baltrušaitis.,

REDAKCIJOS 1 
ATSAKYMAI.

Senam Juozui. — Ačiū 
už pinigus. O kai dėl tų 
“lietuviško kraujo masko
lių.” tai Maikis pataria na- 
likti juos ramybėj, nes taip 
greičiau išnyks jų veislė.

Gerbiamieji!

Siunčiu prenumeratą ir pra

šau siuntinėti man “Keleivi” į 

namus. Pirma aš jį pirkdavau 

pas žydeli ant “stando,” bet kai 

Stalino klapčiukai čia pradėjo 

prieš "Keleivį“ keikimo ofensy- 

vą. tai ant “stando” jau sunku 

jį gauti, nes žmonės greit išper

ka. Patarčiau atidaryti čia ki

tą agentūrą, tai “Keleivio” ga

lėtumėt daug išleisti.

Su pagarba.

Steponas Puteika, 
Pbidaledphia. Pa.

350 vaistažolių —. 25c. 
Boba ir velniškas tiltas

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

daryta ........................................... $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy- 

25c. 
30c. i 
25c. 
30c. 
20c. 
25c. 
35c.

PATVIRTINA SPAUDI
MĄ ŠVEDIJOJE

NEW YORK. — Prieš 
kiek laiko LAIC korespon
dentas .iš Švedijos pranešė) 
apie Sovietų daroma spau-j 
dimą “išduoti” Baltijos at- 
bėgėlius. Gerai informuctas 
apie Rusijos politika savait 
rastis “Nevv Leader 
patvirtina, kad Rusija daro)'"j"', 
pastangas priversti Švediją' 
išduoti atbėgėlius iš “totali
tarinio roiaus.” Yplingail 
Sovietai reikalauja išduoti 
NKVD “teisėjams” paoėgė-į 
liūs iš Baltijos vaisi ybiu. 
NKVD metodus geriausiai* 
pavaizdavo Jugoslavijrs d“ 
legatas San Francisco!3. at
sakydamas i paklausima 
pie gen. Michailovičą: “Jis 

Įgaus fair trial ir bus sušau- 
‘dytas.’ LAIC.

Gerbiamas "Keleivi”!

Įdedu į šį laišką 3 dalerius. 

tai bus už "Keleivį.” Mes iabai 

mėgstam jį skaityti, o ypač pa

tinka mums Marikis su Tėvu.

PAJIEšhOJIMAI

saka
Grigorius. gražus skaitymai
Užkeiktoo 3 karalaitės ....
Keliauninkai į Palestiną ....
Davatkų Gadzinkos ...............
Dvarinė Pana. graži apysaka
Ragana, tikras atsitikimas ..
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir 

žvaigždes ..................................... 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.

Kalno 
. 20c.

Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

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

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

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

kupčius .............................................  50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c.
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ

Sapnas Marijos ant Alyvų

nemiga

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.

Pnjipskau 
kad gyvena 
doi. Jis via 
krivio, VIierč

dabar ” at«iliePti man praneš

kiK 
ių 1 
ar! 

i. i
ložių atsil 

pažvstcmų. su ku 
rašinėjau, l*‘t dab 
riu.

JUOZAS I 
3108 S. Halsted

Mailos. Girdėjau, 
■ lontrcalą. Kana

Vilkaviškio ans- 
io. Meldžiu jj pa. 
as apie jį žino 

,ą tariu širdingą 
,»ti ir kilų mano 

ais pirmia i sūni
ju adresu netu- 

(26)
LINSKAS.
*t., Chicago. III.

APSIV ĖDIMĄ I
Jauna. graži i r oasiturint našl

na įieško apsivediniu; vaikino ..r naš-
iio noo 30 iki 5o • u-tų amžii'.js. bot
turi but pasituriut: ar biznie-ius, ir
n••gerti. Su pirnnii laišku prašiu pri-
siųsti sa v., paveik >Li Atsakymą duo-
siu tik :• nt rimtų laiškų. (25)

2485 IV'averlv 8
Ūetro.t 6. M.c'ft.

Nervų suirimas ir 
Nuo cukrinės ligos 
Vidurių valytojas ....
Nuo veneriškų ligų 
Skausmingų mėnesinių

Nuo dusulio, kosulio 
asthmos ...................

Nuo vandenligės ....
Nuo užsisenėjusio

fever ...............................
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ........................ 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

......................................... 85c.
kok o nie- 
n I’-y, gy- 
apdeginius

Soc. 
80c.

................ 60c.

............. $1.20
reguliatorius

................. 60c.
ir mainų

...................... 60c.
...................... 60c.
kataro bei hay 
..................... 85c.

bile
Pois,

alios.

Tyra moslis. nuo
Žulio, Rožės, Pailių, 
do visokius skaud
ir t.t........................
Pailių arbata arba mostus . 

M. ŽUKAITIS,
335 Dean St., Spcaeerport,

8:>c. 
<41 )

Y.

r? - •__ikaras DuropOJ
J«( norit* iinoti api* karą Ir kito* ]
(vykius, tai akaitykite “Naujknaa".

•Naujienos” yra pirmas ir didžiausias 
dionražtia Amerikoje.
UisiraJykit* "Naujienas" llandiea. Naujiea^ 
proa umare ta metama Amerikoj* (liimaat Ch4» 
•afą), 96.00. Chicagoj* ir Buropoj* 990H 

lfoa«y Orderj ar 6*kj eiųakltot

“NAUJIENOS"
17St South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
!pažin/mar

t
i
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Moterims PasiskaitytA ▼ AT OTVDTnti SKYRIŲ TVARKO 
M. lUCHBLSONIENfi.

Šeimos Krizis
Rašo J. Baldauskas

Rašytojas Gerhard vorųtumas,” sako Nietzsche. 
Amyntor savo knygoje!‘‘Vyras turi būt auklėjamas 
(“Pastabos gyvenimo kny-į karui, o moteris — vyro Ra
gai”) rašė apie moters, pri-1 rio poilsiui, visa kita — nie- 
rakintos prie virtuvės, var-J kai. Vyras nori valdyti, o 
gus. į moteris — būti valdoma.

“Jas, moteris, ėda smul-J “Eidamas pas moterį nepa- 
kus. kasdien besikartoję ru- jmiršk botago, sako Nietzs- 

kurie ižeiiilnia visas! che. “O jei moteris linkstapėsčiai, kurie iščiulpia visas! 
jų gyvenimo sultis. Milio
nai gražių ir jaunų moterų 
betarnaudamos namų dar
bams, pavirto į susirauku
sias. išdžiuvusias, sustingu - 
sias, raukšlėtas mumijas 
Amžinai stovėjęs klausimas, 
ką virti rytoj, amžinas rei
kalas šluoti, dulkinti. šveb

jei
nrie mokslo, tai kaž kas jos 
lytiniam gyvenime netvar
koj.” Sulig Nietzsche, taip 
neturėtu būti, nes moteris iš 
prigimties esanti kvaila ir 
melagė. Jis sako. kad be
veik kiekviena moteris už
klausta atsakys: “Kieno dė
ka esu aš laiminga — Die
vo ir savo siuvėjos.” Ir nie-ti, valyti, štai tie taiklus i . ....

skaudus lašai, pražudę mo-’k° gudresnio nebegalinti ji 
terš dvasią ir kūną. Virtuvf sugalvoti.
tai vieta, kur suvedami Tad kaip nevaldyti, nepa- 
liudnas pajamų ir išlaidi žaboti ir nepriristi prie ži- 
balansas, vieta nuolatinė: dinio toki kvailą ir niekam 
baimės dėl brangstančiu netikusi padarą! Moteris tu- 
maisto produktų, dėl sunku ri būt kvaila, nes kvailą 
mo surasti reikalingiauslbn. žmogų lengva valdyti. Mo- 
išlaidom pinigų. Ant lieps- teris turi būti tokia, kokios)

VASARA! SIŪLOMOS KVIETKUOTOS MATERIJOS Knygų Bargenas 
Už Puse Kainos

Vitos knygos, kurios teariau yra surašytos, trum* 
pam laikui yra nupiginamos iki puse kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.

Štai čia knygų sąrašas: ’V!

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?i

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- 
as įsako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek varniena, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senoveje lietu
viai gyveno, tai perskaityk ši.4 kny
gų. Iš jes sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina__ _ 5Oe.

bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos ; KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai p ippiv/i ęv\fiVL'ivv 
ir kitų veislių žmonės? Stie ir šim- GARBINO SENOVEJE? 
tai kitų klausimų, į kuriuos negali ' Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, kios dievus garbino senove- indui l«-į 
Knyga be galo jdomi. Kas žodis—tai arijonai, egiptėnai. vhuldui, asvrai. 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
nigų ,argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokslas nuo pradžios ild <alo. ~ , kius jie santikius su žmonėmis ture-
kaina ........................................ .. 28ę. t jo. Knyga stamli ir labai užimanti.

Alt ROMOS POPIEŽIUS YRA <
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyg* 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.26

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATTDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygele aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kias, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba laba: lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams nea p Kai
nuojama. Kaina .......................... 26c.

SOCIALIZMO TEORIJA.

nojancio ugniakurio, ku: 
puode verdama valgyti, pa
aukojama moters jaunatvė 
savarankumas. dailumas 
linksmumas; ir kas bepa

nori vyras, nes esą tokie 
iau gamtos Įstatymai: “Jau
čiai sukurti buljonui iš jų 
mėsos virti, asilai — sun
kioms naštoms nešioti, o

Madų kūrėjai šiai vasarai siūlo moterims didelėm gėlėm 
terijas. šiame vaizdely yra parodyti trys tokie pavyzdžiai.

•'margintas ma-
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

” draugijos formos, ir kodėl turės būtikslas arba Kaip Atsirado Kalbos.
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ........................................ 10c.

žins senoje, rūpesčių ir var- žmonės — buljonui valgyti 
gų palaužtoje, prigesusiom ir nebūti panašiems į asi- 
akim virėjoje kadaise bu- his: tokie jau gamtos įsta- 
vus puikią, žydinčią, rūtų tymai,” juokėsi reto meist- 
vainiku pasipuošusia jauna- riskumo Heine.
martę.” Ir moteris sukurta tik vy

žtai kuo kvepia Schopen-;™.™1^ virti lopyti bal- 
hauerio siūlymai uždaryti ;tinius ir būti poilsiu, kitaip 
moterį virtuvėje su malda- tenkint1 jo lytinius
knysle įr virimo knyga ran- geidulius. Moteris vyro pa- 
koje. Ir iš tikrųjų, milionai Jungta« atskirta ir valdoma 
moterų pasaulyje esti amži- tapo akla jo įgeidžių verge, 
nai pririštos prie virtuvės. ^lUsni J° tarnaite ir atper-
prie to prakeikto Nietzsches 
trilypio “K” (Kuche — 
virtuvė, Kinder — vaikai 
Kleider — rūbai, baltiniai i 
nuo kurio negali atitrūkt 
visą savo vargingą gyveni
mą.

Ir vyrams, matyt, patin
ka tokia' Įstatymų saugoja
ma moterų vergija. Jie save 
prašmatniųjų filosofų lupo
mis tyčiojasi iš moterų ko
vos dėl savo laisvės ir iš to? 
kovos rėmėjų vyrų. sakyda 
mi: “Tie silpnapročiai mo-

kamasai ožys jojo tulžiai 
išlieti.

Kas belieka tokiai pa
vergtai moterei daryti? — 
Atsiskirti. Bet atsiskyrimas Į 
ne nuo vienos moters valios' 
pareina. Čia susiduriama su 
daugybe visokeriopų kliū
čių: vienui persiskirti drau
džia bažnyčios, kitur vak-J 
tybės Įstatymai; ten.

Gęsta, blėsta spinduliai— 
Nebegrįš meilužis...
Gęsta žavimi tyliai 
Toli už giružės.
Tamsa slenka iš kalnų— 
Liūdna taip be jojo... 
Baltmiglės ant vandenų 
Šilkus išplėtojo.
Sužibėjo aukštumoj— 
Džiaukis gi. širdele! 
Sužibėjo aukštumoj 
Deimanto žaigždelė...
Bet nukrito tuoj ir vėl 
Toli už giružės... 
Nebegrįši, bernužėl. 
Prilankyt meilužės...

Kazys B inkis

Šalti gėrimui
Rubarbo pončas

Rubarbo pončas yra ia! a

.... ............ kuri£eras gėrimas vasarc
persiskirti ir leidžiama, pat- ^u- Jisai daromas taip:
sai persiskyrimas susietas 
su daugeliu visokių painia- 

ivu ir labai brangiai atsiei- 
terų. prieteliai norėtu sulyJ X
SSy^s^orė^S 0 v'-vrail ku'™J rankok-
vinti’ ir išmokyti' taip. kad ‘
jos imtų skaityti laikraščius!'iaĮte,s‘" ka,p t0 teBybe rC' 
ir politikuoti/’ nors jos. alauja’politikuoti/
“turėtų tik atlikti svarbiau
sią savo pareigą: gimdyti-----------------------------------
sveikus vaikus.” “Moteryje Apskaičiuota, kad meteo- 
viskas yra mįslė ir vienas ras erdvėje lekia po 26 my- 
jai tėra įspėti raktas—neš- lias į sekundę.

(Bus daugiau)

1 puodukas stiprios šalto 

batos.

♦> šaukštai l«-m«»no iinkos 

V± |H»o<hiko medaus.

2 puotlukai pasaldint 

barbo sunkos.

1 cinamono lazdelė.

1 orantis.

1 kvorta ginjrer ale.

4, ar 6 mėtą lapeliai.

JIEŠKO MERGINOJ DŽIOVOS

Alijantai okupuotose šalyse organizuoja kovą su 
džiova. Čia matome kaip vienai italų merginai daroma 
plaučių nuotrauka Rentgeno spindulių (X-ray) pagal
ba.

pakeistas kapitalizmas. Kain* 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

SI III LIST AI
Tragedija trijuose aktuose. Vei- 

ka’as perstato nužudymą caro Alek-
_______ sandro II. laibai puikus ir nesun-į norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
... . kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš i Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgioadministratorius viso reikalaujamos tik 28 ypatos. įžmogu* silpsta? Ir dėlko vienas mai-

nanišlrinti <k-ui So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.'«tas duoda daugiau spėkų, kitas ma-paaLKinil SKdl F 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.

MOTERYS, NEPIRKITE 
NEREIKALINGŲ 

DAIKTŲ

Kad padėjus išvengti ne- praso mu£ .... .......... ......
apsakomai aukštų kainu potvtojams, kodėl šįmet stin- tabakas. 
karo. kad padėjus sulaikyti; £ o cukrau1? Jis sako kad Kaip jis žmonėms kenkia. Liau-
infliaeiia ir kartu bedarbe r , ’♦ i . kimės rūkę! Pagal a. Apolovą ir____ J - _ _ .____ ____BlOteryS nežino tos Stokofij iš gyvenimo patyrimų pa-

So. Boston, Mass. 
................. 25c.1

moterys raginamos neleisti 
i pinigų bereikalingiems pir
kiniams. Pirkite tiktai tO-

KODĖL STINGA 
CUKRAUS

OPA

priežasčių ir labai nepaten- k. stikleli
F- .F.. m nnd ikintos cukraus nedateklium. pu'1' 63’

... . Bet negalima esą tikėtis,
■sius dalykus, be kurių ne-^a<j cukraus situacija grei- 
, galima apsieiti. Ir Kas jaui^j palengvėtų, todėl, girdi.
\ ra nupirkta* reikia suvai-? p>k;a &ngitsnkvti su esamą
loti. Eikvoti maišų karo padėtimi ir įkertėti." .... -sau.»£1a-
meto yra togu sabotažui. p,icžastra. ;!c.> kuriu 
i as kenkia karo pastangom.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ti knygelė parodo, kodėl Romo*

jojneziaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
šaiškinta visa jų be^atystes istorija, 
os pasekmės ir donškas dvasiškuos 
'’jrmoiimas. šią knygą turėtų per- 
dcaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, raKierĮS ir myiinroSroš

įp ouvo nukirsta šv. 40- oultų į tokią kunigų globą. Parašė 
nai galva. Drama viename akte, pa- kun. Geo. Townsend Fex, D. D., su
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- lietuvino Ferdinand de Samogitia.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
paitė. So. Boston, 

m... pusi. 23.
Mass.

cuk 
e-raus ištekliai sumažėjo.

. . . greičiau- £ančios šitokios: -o s s-siai nugalėti japonus ir vi-.1 - v,,..: .......’• S-tm.inoo ofanrrtTc tJU1 Kliboje, kui 1 pdgamin- Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak-
tinime stengtis hUO tik mum^ dau°’ cukraus u> farsas, labai juokingas ir geras

Amerika turi ko tetų kiekvienam perskaityti. 25c.

1-1 J “a.“ J • ’ liiuuic uaux vUAIGUc,galėdamos padėt.. Kad gre,. į ik (,w ^į.., h. cukri. >—>■»
čiau musų vaikai sugrvžtų 
namo.

Taupyti reikia netik mai
stą. kurio taip stinga, bet iri 
drabužius. Žiūrėkit, kad1 

rr. i kandys per vasarą nesuėstų 
vilnonių daiktų, nes vilnų 
stinga ir sunku bus vilnonių 
daiktų pirkti. Senas drapa
nas surinkę užlopvkit, uža- 
dy k it ir išvalę atiduokit 
drabužiu rinkliavai, jei pa
tiems jų nereikia. Tūkstan
čiai musų tautiečių svetimo
se šalyse laukia musų para
mos. Jei geras drabužis išė 
jęs-iš mados, pertaisykit jį 
o už sutaupytus pinigus nu

kibai su

mui. Kaina 15c.

DĖL riNICV
Trijų aktų ir septynių scenų drar ių nendrių derliu 

mažėjo.
2. Pueito Rikoj, kur taip v 

pat daug cukraus būdavo karės nuotakos 
pagaminama, šįmet cukraus
gamybą labai sutrukdė dar
bininku keliami sumišimai.

3. Amerika, įsivėlusi į 
Europos karą, pasižadėjo 
maitinti “išlaisvintų’’ kraš
tų gyventojus, kuriems irgi 
reikią nemažni tuklaus

4. Daug cukraus reikalau
janti armija.

Visa tai sudarė tokią si- 
/ tuaciją, kad Amerikos gy

ventojams cukraus neužten
ka ii todėl reikia mažinti 
jo “porcijas.”

Pereitais metais Ameri
kos žmonės suvartojo 6.- 
100,000 tonų cukraus, šįmet 
gi maisto administracija 
galėsianti duoti mums tik

ma. Pagal I,. Tolstojų, parašė A 
čkys. Kaina ............................

A.
35c.

Kaina .............................................. 28c.

KODfiL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jb 
negali tikėti. Pilna argumentų, kanų 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutė* ......................................... 20e.

KURGI VISA TAI NYKSTAT 
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuoa

Vieno akto drama, vaizduojanti P?r..>Tžlu9’..,^* vi »
vokiečių militaristų žiaurumą ir ne- KU®jant| pohtįskai-ekonomišką klan- 
Uimingą moterų likimą.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu BIBLIJA SAtY ROJĘ 

klausimu. Ją turėtą pakaityti kiek- Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos 
Paraše knygos neįsileidžia-Labai juokinga au 
*"'• 379 puikiais paveikslais, perstatan-

luc. čiais įvairius nuotikius nuo prieš su* 
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 

------ taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina ____ fl.OO

E.
Kama

katalikas ir socialistas. 
Vandervtlde. vertė Vardunaa.

Sumaišyk arbatą, citrino. . . _
sunką, medų ir rubarbo >ur,-: sipirkit karo bonų. 
ką. Įdėk cinamoną, mėta- Pirkdamos karo bonus pa 
ir pastatyk i šaldvtuvą. japonus greičiau su-
gerai atšaltų. Prieš duosian ka^u turėsite savo
gerti, išimk cinamoną ir į- oinigus gerai apsaugojusios, 
dėk plonai suraikytą oran Vėliau, po karo, kai ateis
čį. įpilk kvortą šalb/ginge sunkesni laikai ir pmigaii^ ~ 400 (MM> tonu Tai rej§_ 
ale ir duok gerti su ledu /us daugiau reikalingi, ga-;kia 700000 tonu mažiau, 

’ *•’1 Išeina . lesits juos atsiimti su geru
l>elnu.

Taigi, nepirkite nereika- 
Lemonadas su žemuogėm tingu dalykų. Maiste pirkit

---------- tik tiek, kiek tam sykiui
reikia, kad lygiai visiems 
jo butų.

aukštuose 
12 stiklu.

-tikim > se.

Šisai skanus vasaros gėri
mas daromas taip:

1 puodukas žemuogių sunkos. 

4 lemenu sunka 
4 šaukštai medaus 
3 puodukai šalto vandens. 

Medų sušildyk. įmaišyk 
lemono sunką, pasku1' žem
uogių sunką ir vandenį. Pri
dėk ledo šmotelių į aukštus 
stiklus ir imesk kelis smo-

JUOKAI.

negu pernai.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Mėsai ir riebalams
Raudonos stampos iš 4-tos 

knygutės dabar yra geros 
tik nuo E2 iki Z2.

Štamuos su 5-tu numeriu
Graži moteris

Pagailėjęs francuzų rašv 
tojas sykį buvo paklaustas.! jau pasibaigė 
kokios jis yra nuomonės a-i
pie gražias*moteris. Kenuotoms daržovėms ir

telius plonai suraikytu žem- —Graži moteris via rojus
uogių, arba orančiu? arba 
mėtų lapelių. Užpilk lem.»-
nadu ir tuoj duok gerti.

Krapų lapai

naikinanti ugnis vyro kiše- 
— atsakė jis.

Jau perrėki
Dėstydamas kortas jau-

mu!”

į Smulkiai sukapoti krapų nam vyrui, čigonė tarė:
1 lapai permaino ----- "-----
bos skonį.

vaisiams
Mėlynos stampos iš 4-tos 

knygutės dabar galioja nuo 
N2 iki Z2 ir visos nuo Al 
iki Hl.

Cukraus stampa
No. 35 pasibaigs birželio

vištos sriu- —Saugokis, gerbiamasis,^ Dabar gera 26-ta.
vienos geltonplaukės mergi-' Čeverykams

Apibarstyk šutintas bul- nos! 
ves su smulkiai sukapotai. —Pervėlai, čigonkėle, ta-
krapų arba petruškų lape- tai man pasakei. Aš užva
rais. Į kar su ja apsivedžiau...

Stampos su orlaiviais Nr. 
1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny
gutės geros neribotam lai-

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. .M.
Parašė
METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir uk pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
gayystl, mu puklou vi
sai nėr*. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kapMtal sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaiaa 25 centai.

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO? ~ ’

Biblija sako, kad pirmetiniai žmo
nės gyveno Rojuje, bet mokslas Koja 
visai atmeta. Mokslas mano, kun 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kama ........................ 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, no- 

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoiiucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos gero*. 
Tinka visokiems apvaikščiojimam*, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 28c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos

Karta
T1O

BROADWAY.
80. BOS1ON. MASS. 

Taipgi ir pas 

A M. MCTCUONl 
7747 Nary Aveua%

DetmH, Mld.

■: (1)
utsitildnti* Vyras; <2| žydinti Giria 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kiai* prietarus, burtus ir tt...........18c.
«t»i r?-« :ir> .
LYTI&KOS -LIGOS.

Ir kaip nuo jų apMKaogoti. Parašė 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsniu juoku ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 28c

ALKOHOLIS IR KUDiKIa!
Arba kaip tėvu vartojami svaigi 

namieji gėrimai atsili-pm jtj vai 
kam*. Kas yra arba tikisi kn>i« ie>r» 
būti kūdikių tėvais, hntiiiai turėtą 
perskaityti šitą knjgute Kama 1 Ot 

leivia/’ S36 Broadvvaę,
Soath Boston, Man.

x
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Septintas puslapis

VIETINES ŽINIOS
REZOLIUCIJOS

Priimto* Lietuvai Remti 
Draugijos suvažiavime

Biiželio 3 d. South Bos
tone Įvykęs Lietuvai Remti 
Draugijos metinis suvažiavi
mas priėmė visą eilę rezo
liucijų, kurių viena jau bu- 
bo “Keleivy” paskelbta, o 
kitas paduodame žemiau.

I. Spaudos klausimu
Musų spauda, kuri kovo

ja už lietuvybės palaikymą 
Amerikoje ir padeda musų 
broliams Lietuvoje atstatyti 
nepriklausomą demokratinę 
respubliką, dirba sunkų, bet 
labai kilnų darbą. Todėl 
Lietuvai Remti Draugijos 
suvažiavimas ragina musų 
visuomenę skaityti, platinti 
ir visais kitais galimais bu
dais remti tuos musų laik 
raščius, kurie remia Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir jos 
veiklą.

II. Vienybės klausimu
Musų tautos tragingam 

momente būtinai reikalin
gas vieningumas. Dėl to su
važiavimas pageidauja, kad 
visos lietuvių grupės, kovo
jančios už nepriklausomą 
demokratinę Lietuvą, veiktų 
vieningai. Mes pageidau 
jam, kad organizacijos, ku
rios dirba Lietuvos išlaisvi
nimo darbą, nekliudytų vie
na kitai, bet talkininkautų 
ir remtų viena kitos veiklą. 
Nes amerikiečiai, kurie no
rėtų padėti musų tautos by
lai, netenka mums užuojau
tos, kuomet pamato, kad 
lietuviai, siekdami to paties; 
tikslo, kovoja tarpusavy.

III. Paspartinkim darbą
Tautos išnykimo pavojui 

gresiant, kiekvienam lietu
viui tenka dirbti už kelis. 
Amerikos lietuviams tenka

darytų 15 milionu dolerių 
suma sugryžusiems karei
viams šelpti.

Mokesčių komisija paliko 
šj reikalą 1946 metams. Ki
taip sakant, Tobino pasiū
lymas buvo atmestas.

Komisija taip pat atsisa
kė svarstyti kitą Tobino pa
siūlymą, kad butų padiciin 
tas fondas keliams taisyti.

liuosuot nuo mokesčių ne lų dėdavo kenl.sn/^ą che-
I paprastus kareivius, bet mikalą.
•tuos kariuomenės pareigu- Kalėiimo b// Kauf- 
nus, kurie nežino kaip su-i marui ; ..Keis: vtų
vartoti'savo tuksiančius dc-: probaeija.
lerių.” -----—-------

Jis nusakė tiesa. Neri panaikint i i.aerAo

trir utį ii UZ. I-.IVLUVLK5 IICTVU-
vius, kurių kraštas dabar y- 
ra sugriautas, o pusė gyven
tojų išnaikinta arba išblaš
kyta. Todėl suvažiavimas 
ragina ne tiktai šios draugi-j 
jos narius, bet ir kiekvieną 
laisvę branginanti lietuvį Į- 
tempti savo pastangas ir 
padvigubinti darbą už ne
priklausomos ir demokrati
nės Lietuvos atstatymą.

IV. Amerikos Lietuvių
Tarybai {

Lietuvai Remti Draugijos 
metinis suvažiavimas, Įvy
kęs South Bostone 1945 m. 
birželio 3 d., vienbalsiai už- 
giria Amerikos Lietuvių Ta
rybą ir.jds daromus žygius 
Lietuvai išlaisvinti. Mes 
sveikinam jos veikimą ir pa
sižadam jai talkininkauti.

V. Bendram Amerikos 
Lietuvių Fondui

Karui Europoje pasibai
gus, šelpti dėl to karo nu
kentėjusius žmones yra pats. 
svarbiausis reikalas. Dėlto 
musų suvažiavimas kviečia 
visą musų išeiviją remti 
Bendrąjį Amerikos Lietu
vių Fondą, kuris rūpinasi 
musų brolių Europoj šelpi
mu. Mes kviečiam Ameri
kos lietuvius kurti BALF 
skyrius, rašytis nariais, rin
kti drabužius ir Įritokižirs 
budais remti kito audros 
nuskriaustus Lietuvos vai
kas. •

VI. Our appreciatioa
We, the Americans of 

Lithuanian descent, greatly 
appreciate the help of Go- 
vemor Maurice Tobin and 
other American friends ren 
dered us in our efforts to! 
restore independent and de- 
mocratic Republic of Lithu
ania, the land of our fa- 
thers.

Pirm. A. Kriaučialis,
Sekr. J. Arlauskas.

Palaidojo veteranų ialpo* 
sumanymą

Gubernatorius Tobin siū
lė, kad legislatura uždėtų 
korporacijų pajamoms eka 
tra mokesčių, iš kurių susi

Prasi:, uaajieaa r ak y to j am s

Hitleris esąs guvus i atstovybėn pareikšti savo 
tautos vardu apgailestavi-

VOKIETIJOJ PRADĖJO 
VEIKTI NAUJA PARTIJA

Jis gali būt priglaustas
Airijoj

mą.
Gali būt. kad De Valerai 

ištikro gaila nacių eršto, ta
čiau reikšti toki apgailesta
vimą viešai mažutei Airijai,

Keista* kiliu* legislaturoj

Valstijos legislatura da
bar svarsto naują bilių. Jo 
autoriai siūlo paliuosuoti 
nuo pajamų mokesčio visus 
tuos piliečius, kurie tarnau
ja karo jėgose. Išrodo, kad 
norima paliuosuot nuo mo
kesčio paprastus kareivius.

Massachusetts atstovų rū
mai priėmė naują biliu, ku
riuo užd-dama dar le. mo
kesčio pakeliui cigaretų. I- 
ki šiol valstija gaudavo po 
2 centus už pakeij, dabar 
gaus po 3 centus. Politikie
riams niekad neužteks.

Nebaudė alaus bravoro 
vedėju*

Federalio teismo rūmuo
se pasibaigė Commonwealth

bet tik išrodo. Kareiviai da-;ka<| lGS korporacijos vedė- 
bar nieko valstijai nemoka, 
nes jie negauna tiek algos, 
kad reikėtų mokėti. Tai 
kam tokia geraširdystė ?

Vienas atstovų buto na
rys pasakė: ”Jųs norit pa-

★

★

ie, kuris yru pabėgęs Ispa-
' nijon ir dabar randasi San
‘Sebastiano mieste. (Belgi-

j- " ‘!G joj jis yra pasmerktas mir-C’ineia, kad m. r - i .x - '.u kam parsidavėlis oku-zmones nedaug ul o narni- . ,
nacijų, o tuo ta; .n kiekvie-
nas balsas vai. M Eaiauo-! Vienam ispanui De Grel

Valstijų^ kg
loma panaikin 
nominacijos. sa pr

Dachau mieste, Vokieti
joj, jau veikia pirmoji Išga
lė partiia, žinoma kaip

. HjUerfeyra gy,vas-m^uUiBAii-ijSj "Vokietijos Antifašistai.” 
išlepę iau sako Belgijos kuri‘i Anglijos paso r>achau miestas yra ame-

,a.-is,u.yoer.i Leon <le t.rel- nfj nehutu jšn„min. ’ ilki nu kontrolėje ir turi a-
ga politika. Jeigu iie Vale- IĮ* 2u-°.yo Kfventoju. Lęi- 
« prieš visa pasauli ausi- »i partijai veikli da-

ve Amerikos militaris gu
bernatorius, Malcolm Ven- 
dig. Naujosios partijos va
das yra tūlas Syrius Eberle. 
Jis sako, kad jo partija tu
rinti jau 4,000 narių.

verkė dėl Hitlerio žlugimo, 
tai ar nebus tik jo ašaros 
palietes tuo tikslu, kad pa
saulis neįtartų, jog Hitleris 
pas De Valerą yra pasislė
pęs?

ii kamuo-Į
virš septyni d jlerių Ie pasakęs, kad jis matęs 

Hitlerį Berlyne dieną prieš 
rusų Berlynan inė jimą. Hit
leris tada pakavęs savo 
daiktus ir ruošęsis bėgti. 
Jis neišrodęs tiek nusimi
nęs, kad galėtų nusižudyti.

Kur Hitleris ketino bėg
ti, De Grelle nepasako, o 
gal ir Hitleris jam to nepa
sakė; bet galimas daiktas, 
kad šitą nacių erštą turi 
priglaudusi Airija. Nes kai 

Pirkit Karo iloodsus ir stam- tik naciai paskelbė, kad 
i^ls. Kas savaitę Įdėkit j juos Hitleris “žuvo,” katalikiš- 

savojkosios Airijos gaiva De Va- 
‘ lera tuoj nuvyko vokiečių

jas

Atpiginu gaaą

Nuo liepos pi-ooo; bus su
mažintos gazo kainos tri
juose miestuose — W>rces- 
tery, Loweliv ir La'arenee.

KALTINS VISĄ NACIŲ 
ORGANIZACIJĄ

Brev. ing korporacijos byla. Einant nauju ./va/ :vmu. 
Teisėjas Ford nusprendė, gazo vartotoja. i,us sutau

pyta 185,000 dolerių kas
met.jai turi sumokėt 5,000 dol 

bausmės, gi jos naenadžeris 
ir iždininkas Kaufman turi 
eit i kalėjimą. Surasta, kad 
toji korporacija nesilaikė! nemažiau kaip dešimt? 
valdžios patvarkymų ir i a-' uždarbio dalį.

Amerika yra nusistačiusi 
kaltinti kaip karo krimina
listus visus nacizmo šulus ir 
ramsčius, kurie tik laisva 
valia rėmė Hitlerio karo 
programą. Jie busią kaltina
mi kaip milžiniško sąmoks
lo prieš žmoniją dalyviai. 
Bet apie Staliną ir Moloto
vą, kurie prie šito sąmoks
lo taip pat buvo prisidėję, 
nesakoma nei žodžio.

BRAZILIJA APSKELBĖ 
KARĄ JAPONIJAI

šiomis dienomis Brazili
ja apskelbė Japonijai karą. 
Santikiai buvo nutraukti 
jau nuo 1942 metų sausio 
28 dienos.

JAPONŲ BALIUNAS PA
SIEKĖ MICHIGAN

Karo vyriausybė paskel
bė, kad Michigano valstijoj 
andai nukrito japonų pa
leistas baliunas. Nei diena, 
nei vieta neskelbiama.

‘t while theironis hot!

i • \

■ : —vvliileifihal triumph is in sight,

—wkile;ourllast remaining enemy

stands,with his back against the wall, 

—while ourlf ighting powei is at its peak,
■ •i- įso

-f

every EXTRA war bond bought N0W

is a ringing blow struck for vietory.

-A.

BREVVING COMPANY
CRANSTON, R. t .

7 /
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Kaip Curley apkrovė mie** 
tą taksais

nualintos Lietuvos reikalai

sako. j
kad dėl tu taksu vra kalta'
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Reikalingos Moterys
Dišių plaut

$24 j savaitę su valgiu, arba 
$27 be valgio- Dirbt 6 dienas. 
Darbas pastovus ir vieta sma
gi. Kreiptis tuoj pas

BLINSTRUB’S 
304 Broadway, So. Boston

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales. (-)

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 

J uozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

toks ugniagesybos aparatas tada bu o pats geriausis. bei greitai augan 

čiam bostono miestui apsaugoti jo jju neužtektu. Ir Haffenreffer'o bra 

voras įkurtas tais laikais pagaminda o gero alaus visiems.

vėl
sugrižo. ir taksai pašoko iki 
$24.70.

Per 4 metus jis miesto iž-į

Bostono piliečiai naudojasi jau motorizuoto Ugnies Departamento patar 

na'imu. aprūpintu moderniais Įrankiais, kurie gali greit sustabdvt di
džiausi gaisrą. Haffenreffer & Uo.. ką gamina HI( \\ ICK ALE. taipgi iš
augo ir užėmė aukštą vietą tarp dtd iuju Amerikos bravoru.

SEPTYNI ASDEŠ1MT-PENKIU METŲ SUKAKTIS
-

HAFFByEFFER * CO.; |nc;; Boston; Mas*:; BREWERS SlNCE 1S70

REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliom is ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St., arto Central Sų. 

CAMBRIDGE. MASS.

BOSTONO LIETUVIAI 
MINĖS LIEPOS 

KETVIRTĄ
Namų savininkai Bostone 

Kartu bus aiškinami karo negali sudulti galo su galu.
nes jie apkrauti nepakelia
mais taksais. Tas lygiai 
spaudžia ir tuos, kurie nuo
savybių neturi, nes jiems 
tenka mokėti aukštą nuomą 
už butus.

Kedėl "i Bostono gyven- 
tokiais mo

kesčiais, kokių nėra kituose 
miestuose?

“Boston Herald”

A. J. NAMAKSY

Lietuvių Piliečių Draugi
jos svetainėje pereitą savai
tę Įvyko vietos lietuvių vei
kėjų pasitarimas. Šio pasi
tarimo tikslas buvo toks:

1. Minėti Amerikos ne-į tojai apkrauti 
priklausomybės paskelbimo 
šventę. Liepos Ketvirtą, ir

2. ši paminėjimą surišti
su karo audi-ų ir trijų oku
pacijų nualintos Lietuvos Curley. Tas politikierius be- 
reikalais. majoraudamas Bostone pri-

Susirinkimui pirmininką- darė labai daug skolų. Baig- 
vo adv. Jonas Grigalius. Vi- damas tarnybą jis užtrauk
šiem sutikus, kad Bostono 
ir apylinkių lietuviai minė
tų Liepos Ketvirtą, kanu 
iškeliant ir Lietuvos bylą, 
buvo sudarytas komitetas, 
kuriam pavesta surasti tin
kamą svetainę ir pakviesti 
kalbėtojus — lietuvius ir a- 
merikonus.

Vienas kalbėtojas buvo 
numatytas vietoje. Tai ži
nomasis lietuvių prietelius. 
senatorius David I. \Valsh.

Be to. buvo nutarta pa
kviesti SLA prezidentą Lau
kaitį. Komitetas tuoj išsiun-
tė pakvietimą ir p. laukai
tis jį priėmė. Liepos Ketvir
tą jis bus Bostone ir duos! $21.20 nuo $1,000. 
platų pranešimą apie San 1921 metais Curley 
Francisco konferenciją.

Rašant šiuos žodžius da 
nebuvo pilno kalbėtojų są-
stato. Ji paskelbsime seka- dą tiek nualino, kad atėjus) 
moj laidoj. iNicholsui taksus teko jau

Komitetas taip pat paė-> kelti iki $31.80 nuo $1,000 
mė svetainę — Southh Bos-; vertybių.

nomu covi.
WII CCIIUVI   i x ivrmaz? ; <7 j u v įTvrcvirv namu c’o v x~

Parke, prie G St. . ninkai turėsią mokėti jau a-
Visi Bostono ir apylinkių pie $43.00 nuo $1,000.

lietuviai šiuo yra prašomi 
ruoštis prie Liepos Ketvir
tos. Svarbu paminėti musų 
naujosios tėvynės nepriklau 
somybę: taip pat svarbu 
kad ir senoji musų tėvynei Billericoj. netoli nuo Bos-! 
Lietuva atgautų savo laisvę tono. ši panedėlį mirė An-! 
ir nepriklausomą gyvenimą! tanas Macevičius, apie 75 

Rep. metų amžiaus lietuvis, ku
ris turėjo tenai nuosavą

Prasidėjo didelės kaitros

Pereitą ketvirtadieni, pen 
ktadieni ir šeštadienį Bos
tono ir apylinkių žmones 
vargino didelės kaitros. Ket
virtadieni Everette minint 
Elnių, Vėliavų Dieną, saulės 
spindulių užgauti nualpo 82 
mokyklų vaikai, didžiumoj’ 
mergaitės. Juos teko vežti Į 
ligonines atgaivinti.

Be to, besimaudydami tą
pačią dieną prigėrė trys jau -Juodosios rinkos agentai 
nuoliai — vienas jurininkas1 bastosi po farmas, supirki- 
ir du civiliai. nedarni kiaušinius ir bulves.

• Yra daug farmerių. kurie 
padeda spekuliantams. Mat, 
spekuliantai moka kiek dau
giau ir farmeriai jiems par- 

Roxbury krautuvininkas duoda.
Edward Warshaw jieško- Massachusetts krautuvi- 
tos kiaulienos, už kurią jis) ninku asociacija kelia pro

Kas nors turi daug 
kiaulienos

sumokėjo $120. Ji buvo pa 
vogta iš troko, kada jis vie
noje Bostono krautuvėje 
jieškojo kitų maisto produk
tų.

Da vienas kandidatas

Bostono politikieriai bai
gė zylioti, šį antradienį už
sibaigė terminas duoti apli
kacijas kandidatūroms į ma
joro vietą. Tai vietai yra 
jau net 22 kandidatai!

DIDZl AUSIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Stepono Dariaus Postas 317, A. L. 

KEISTUČIO DARŽE, BIRŽELIO 24 
Pradžia 12:30 popiet

Bus gera muz'ka. visokiu valgių, minkštų ir stiprių gėrimų. 
Prie įžangos bus duodamos dovanos. Bus visokių žaislų su lai
mėjimais ir dovanomis. Pelnas skiriamas grįžtantiems karei
viams piiimti. Kviečiami visi ir visos. (25)

Nuoširdžiai jūsų laukia.
. 'Stepono Dariaus P««t« Komitetas.

BROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

yra pas

STEVĘ BAGDONĄ
Jis pagamina lietuviškų kilbasų su rukščiais kopūstais 

paukštienos ir kt. (30)
Ir jis ture gerj gėrimų, stiprių ir lengvų.

595 So. Main Street, Brockton, Mass.

davo naują paskolą ir pini
gus išeikvodavo. Atėjęs 
naujas majoras rasdavo tuš
čią iždą ir daug procentų 
mokėti už skolas. Reikėjo1 
kelti taksus namų savinin
kams.

Curley buvo išrinktas ma
joru kelis kalius, ir kiek-' 
vieną syki taksai pašoko.

Štai faktai:
Pirmu kanu Curley buvo 

išrinktas majoru 1913 me
tais. Taksai tada buvo $17.- 
20 nuo $1.000.

Kai 1918 metais jo vie
tą užėmė Andrew Peters. 
taksus reikėjo kelti jau iki

Dabar šitas politikierius į 
vėl kandidatuoja i majorus.,

Mirė Antanas Macevičius

farmą. Velionis buvo da’ži- 
nomas ir kaip Bekampis. 
Kūnas pašarvuotas Caspero 
koplyčioj; laidotuvės bus 
ketverge. 2 vai. popiet.

Juodoji rinka susigrobė 
ir bulves

Bostono juodarinkiai šie- 
: nauiasi. Kiek pirmiau iie 
susigrobė mėsą, paskui kiau 
šinius. o dabar ir bulves.

ir
testus, bet... politikieriai jų 
negirdi; jie “nemato’’ 
spekuliantų.

Gal bus uždarytos 
valgyklos

Bostono valgyklų asocia
cija ruošiasi naujam žygiui. 
Norima naktimis uždaryti 
valgyklas. Sako, kad stinga 
mėsos ir nebeapsimoka nak
timis laikyt valgyklas atda
ras.

Catnbridge mėsininkai buvo Numarino senatvės pensijų 
paskelbę streiką ~ bilių

Pereitą savaitę metė dar
bus John Squire kompani
jos darbininkai, viso 900 
žmonių. Streikas kilo dėl 
to, kad mėsos sandėlio sa
vininkai atstatė buri unijis- 
tų ir jų vieton pastatė dirb
ti (kaip formanus) neuni- 
jistus. Streikui kilus, virš 
1.000,000 svarų mėsos liko 
nesuskirstyta ir nesupakuo
ta.

Rašant šią žinią streiki
ninkai da negryžo i savo 
darbus.
Už vieną koją gavo 30.500 

doleriu

Woburn gyventojas -los. 
Kelly laimėjo bylą prieš 
Boston & Maine geležinke
lių kompaniją. Prisiekusieji 
teisėjai nusprendė, kad iis 
turi gaut 30.500 dolerių at
lyginimo už koją. kurios ne
teko dirbdamas tai kompa
nijai.

Padidino atlyginimą už 
sužeidimus

Valstijos senatas užgyrė 
pataisytą kompensacijos bi
lių. Nutarta, kad sirgimo 
bei susižeidimo metu darbi
ninkui butų mokama iki 21 
d oi. į savaitę per 23 savai
tes.

Iki šiol Mass. valstijoje 
veikė įstatymas, kuris dar
bininkui leido gauti tik iki 
18 dolerių per 20 savaičių.

Z?’

Mass. legislatura numari
no senatvės pensijos bilių. 
Bilius reikalavo didesnės 
pensijos 75,000 šios valsti-
jos senelių. Šis sumanymas) juodoje rinkoje jos nestin 
buvo svarstomas penkis mė-tga. Juokdariai sako, kad ir
nesiūs ir turėjo but priim
tas birželio 6 d. To nepa-
darius, jis savaimi atpuolė, už dvką gauna, kad apsiri- 
Dabar vėl reikėtų rinkti pa-- ję “nematytų” šmugelnin-. 
rašus ir visą klausimą kelti kų.
išnąujo. i

Nauja “taikos antis’ 
Bostone

Pereitos savaitės pabai
goje Bostone buvo pasklidę) 
gandų, kad “Japonija daro) 
taiką su Amerika.” Šie gar.-' 
dai tačiau ' neiššaukė jokio 
sąjūdžio.

Bostono vedybų biuro re
gistras praneša, kad nuo 
sausio pinuos iki birželio 15 
d. Bostone susituokė 3.848 
poros — kiek mažiau negu 
pernai tuo pat laiku.

REIKALINGOS
FINISHERKOS

Jos reikalingos i Kingston 
Clothing Co. Jei kurios mote
rys mokat tą darbą, bet negalit' 
dirbti dirbtuvėj, mes nuvešime) 
darbą i jūsų namus. Kreipkitės į 
į Kingston Clothing Co. dirbtu
vę, 383 Albanv St., Boston, ant 
3-čių lubų. Arba patelefonuo- 
kit C. Petrauskui po 6 vai. va-' 
kare: Tel. GENeva 1208. (2G

Mėsos nedaug, bet bus da 
mažiau

Visą pereitą, savaitę Bos
tono rinkoje stigo mėsos.' 
Rinkos žinovai sako, kad 
mėsos busią da mažiau. Bet

“tuli politikieriai’’ tenai per
kasi sau steikus. O gal ir

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas savaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 

' uždarbio dalį.

LABAI REIKALINGAS 
DARBININKAS

kepti lietuvišką ir baltą duoną, taip- 
Vier.na roils. Yra padėjėjas. Dirb

ti reikia 6 naktis <48 valandas) per 
savaitę. Mokestis. $55.00. Darbš
čiam šuorui jrera vieta dabar ir p<> 
karo. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. . (27)

BOSTON BAKING CO..
8 A mes St., Lowell, Mass.

Tel. ŠOU. 4643
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT $8. 
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $5rt 
Ltucurious Waves Set While You Relax in 

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Br<>adway. South Boston, Mass.
Hours; 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADYVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA

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

1— Muzika i
2— Birutės adio kvartet.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

PARSIDUODA NAMAS

So. Bostone. 76 Broad- 
way, kampas A St.. 6 apart- 
mentai su šilima. 1 taverna, 
1 barberšapė, geros paja
mos. kaina prieinama, nes 
reikia dalintis palikimą. A- 
gentu nereikia. Telefonuo
kit: ALG-2039. (25

-

/

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų tiųas 

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Comiųonwealth 437#

Tel. SOC 2365

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 rytp iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SPUARE, Room 27 

BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valaodos: . 7 / r

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

. • ' . u: ’-!■>

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-J 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618
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