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Alijantai Kanadoj Padarė 
Labai Svarbių Nutarimų

NUSTATYTAS PLANAS 
JAPONIJAI BOMBAR

DUOTI.

Churchillo ir Roosevelto 
konferencija padarys 
Quebec’o miestų gar

siu istorijoj.
ŠĮ utarninką. kai “Kelei- 

ėjo spaudon, Quebec’o

Rusai Vėl Atsiėmė 
Charkovą.

Jau ketvirtą sykį tas miestas 
pereina iš rankų į rankas.

Šį panedėli Berlyno radi
jas paskelbė, kad vokiečiai

BAŽNYČIOJ NU- Per Metus Rusai
ŠOVĖ ŽMOGŲ.

“Jis suardė mano šeimyną,” 
šaukė užmušėjas bėgdamas 

iš Dievo namų.

Ką Reiškia Litvinovo iš 
Washingtono Pašalinimas

Pastato 20,000 
Lėktuvų.

Pernai jie prarado 16,486 
orlaivius, o šįmet—9,500.

Kaip praneša Associated 
Press. vokiečių aviacijos 

kad

Pereitą nedėldieni San
jau pasitraukė iš Charkovo, Francisco mieste buvo toks pre<s“ vokiečiu 
nes nenorėjo, kad. rusai juos atsitikimas. Graikų katalikų eksįe'rtai skaičiuoji' 
apsuptų. Neužilgo u* Mask- bažnyčioj kun. Lokis laike na<d.«tn nėr meti

’ ris buvo Maskvos ambasa
dorium Londone. Abudu jie
stojo už Rusijos bendradar-___  ________ _____ ____ ___
biavimą su demokratinėmis va paskelbė, kad Charkovas iškilmingas rusai pastato per metus apie

. , d o. i- u - • mls3^; Staiga 20,000 orlaivių. Vokiečiai
S'Dtrt. tauri kusuos atsto jaU‘U£iUra?k^e' Bet,Sta“‘ į,azn-™0] supoškėjo šūviai. stebisi kad rasai u tiek 
S'P1??. faię KUSy.°» auJ° , na? sako. kad jo raudonar- Kunigas pne altoriaus susty- d Arlaiviu nastatvti To £ S"Hbu?”iečiai pažmę Charkovą ro iš baimės: jis taip nusi; „ie^s nesitikėjo. Iš^ių ru- 

sų orlaivių, ką vokiečiai nu-

valstybėmis, ir abudu buvo 
išspirti. Taigi Rusijos atsto 
v _
vo. Kai kas spėjo, kad jie šturmu. gando, kad negalėjo baigti
nebuvo nei kviečiami. j Kaip ten ištikrujų buvo, mišių ir pasitraukė nuo alto- 

konferencijos nuta- tai nelabai svarbu, gana to. riaus. Tuo tarpu bažnyčioje 
mieste, Kanadoje, baigėsi rimai nėra viešai skelbiami., kad tas miestas vėl rusų ran- ėjo didžiausis sumišimas. 
Alijantų konferencija, kuri susirinkę Į Quebec ą žurna- j koše. Tai bus jau ketvirtas Asloje gulėjo kareivio uni- 
padarė ‘‘didelės svarbos nu- listai tačiau spėja, kad, tarp kartas, kaip kaip jis pereina formoj jaunas vyras, iš jo 
tarimų. Nors tie nutarimai kitko, tenai buvo nustatytas jg vienų rankų Į kitas. Pirmu burnos ir per nosį bėgo 
nėra viešai skelbiami, bet planas Japonijai bombar- kaitas, kaip jisai pereina kiaujas. Vėliau nustatyta, 
Anglijos informacijų minis- duoti. Dėl to ir Kinijo.s už-j savo “bhekrygą” 1941 metų kad jis vadinasi Edvvard 
teris Brenden Bracken, ku- sienio reikalų ministeris rudenį. Pereitą žiemą įusai Daphne. 27 metų amžiaus, 
ri? dalyvavo šitoj konferen- Soong buvo ton konferenci- per cavo ofenswą Charkovą O kitas
cijoj su premjeru Churchill. jon atvykęs. Sakoma, kad atsiėmė, bet neilgai ji laikei bažny 
pasakė spaudos atstovams: alijantais eis prie Japonijos nes už sąvaitės ar dviejų vo- koj, šaukė: ‘‘Jis suardė ma

“Aš galiu jus užtikrinti, per Kiniją. Parankiausia kiečiai ir vėl juos išmušė iš no šeimyną! Aš jį užmušiau
kad Citadelėj buvo padary- vieta Alijantų bazėms prieš tenai. dėl to, kad jis suardė mano
ta didžiausios militannės Japoniją butų Rusijos Siby-j Dabar rusai pradėjo supti šeimyną!’’
svarbos nutarimų. Quebec’o ras. bet Stalinas tokių bazių Charkovą aplinkui ir vokie- Šovikas buvo suimtas. Jis 
miestas ateity bus garsus Alijantų orlaiviam? neduo- ^jaj «akosi pasitraukę iš to yra 52 metų amžiaus grai- 
kaip vieta, kur tie istoriniai da. ... i miesto, pirma viską tenai su- kas. Peter Raftopoulos var-
planai buvo nustatyti.” . Bet Alijantai apsieis ir be naikinę. du. Pasirodo, kad jis turėjo

Po konferencijos premje- Sibyro. Jų bombos galės pa- žinia apie Charkovo at- jauną žmoną, 27 metų am- 
ras Churchill žadėjo paša- siekti Japoniją ir iš Kinijos, ėmimą sukėlė Maskvoje to- žiaus. prie kurios prisiplakė 
kyti per radiją prakalbą, por?. tai bus. sunkesnis ir kj džiaugsmą, kad bolševikų tokio pat amžiaus Daphne,

vis” muša žemėn, 95 nuošimčiai 
esą pačių rusų darbo. Liku
sius 5 procentus sudaro A-

NEJAUGI STALINAS 
TAIKYSIS SU HIT

LERIU?

Amerikos visuomenė prisi
mena, kaip tiedu diktato

riai buvo susibičiuliavę 
1939 metais.

: IAmerikos spaudą ir vi
suomenę šiandien labai in 
triguoja klausimas, ar gali 
ma Rusijos bolševikų vai

merikos ir Anghjos oriai- džia pasitikėti? Yra net to- 
Žinoma, tas da nereiš- kių nuomonių, kad Stalinasviai

kia. kad Amerika ir Anglija gali vėl susiuostyt su Hitle- 
pristato rusams tik 5 pro- rju jr padaryti atskirą taiką, 
centus orlaiviu. Rusiškų or- Kiek šita nuomanė vra

taiką, kuomet jau aiškiai 
matosi, kad Anglijos ir A- 
merikos galybė sutriuškins 
Vokietiją iš oro. Bolševikai 
trokšta keršto, ir jie tol ko
vos, kol buvę jų draugai na
ciai bus visiškai sunaikinti. 

Taip galvoja optimistai.
Bet pesimistai sako: atsi

minkit, kad bolševikai jau 
du kartu yra padarę su vo
kiečiais atskirą taiką, Pfrmu 
kaitų jie paliko alijantus ka
ro lauke ir susitaikė su kai
zerio Vokietija, o antru kar
tu Stalinas padarė “krauju 
sucementuotą” sąjungą su

asvnar bėgdami tad«e PapUtl?i- ‘TT* f“,“' ”itleriU prfeŠ dem<d™tin*3
zčios su revolveriu ran- nyomistis dėl to, kad jie ma matvti įs to.-kad paskuti- valstybes 1939 metais ir 
.cio, su levoivenu ian wa daug prastesni, negu A- nėmis dienomis Nevv Yorko abudu užpuolė Lenkiją, už- 

menkos ir Anglijos oriai- biržoje pradėjo pusėtinai kurdami dabartinį karą. At
viai.

Vokiečiai sako. kad per
1942 metus jie numušę is Šerais spekuliuoja ne tamsus žmonės, “kurie nenori Sta- 
viso 16,486 rusų orlaivius, o žmonės, bet bankai, sindi- linu pasitikėti, prisimena ir 

katai, pinigingi žmonės, fS tą faktą, kad 1939 metais fi
nansininkai, kui ie seka ir sai pasalino Litvinovą iŠ už- 
studijuoja tarptautinę poli- sienio reikalų komisaro pa- 
tiką ir politinę konjunktūrą reigų, o jo vieton paskyrė 
didžiausiu atsidėjimu. Ir tie pro nąel Molotovą. Litvino- 
žmonės. stebėdami Maskvos vas buvo palinkęs į denio-

kristi įvairių kompanijų šė- šiandien Stalinas jau kitoks? 
rai. O reikia žinoti, kad tais Ar galima juo pasitikėti?

šiais metais nuo sausio 1 iki 
rugpiučio 1 rusai praradę 
9,500 orlaivių.

RUGSĖJO 1 PRASIDĖS 
MAINERIŲ BYLALaikraštininkai spėjo, kad brangesnis kelias.

toj kalboj jis gal paaiškins --------------
kai ką apie nutarimų pobu- SUOMIAI APMUŠĖ 
< Prezidentu- Roo^velUs RUSUS,
šią sąvaitę žadėjo pasakyti Iš Helsinkio pranešama,' ant vėjo. 
kalbą Kariados parlamente, kad pereitą sąvaitę rusai pa- i 

Konferencija tęsėsi visą siūlę suomiams taikytis, ir ATVIRĄ ROMĄ KONT- vobaimingi fanatikai 
sąvaitę. Joje dalyvavo be- neužilgo 30 bolševikų oriai- ROLIUOSIĄ ŠVEICARAI. —--------------  , r . m • + , ------- ------------ ---------- -----  , . . . ,
veik visų žymesnių Jungti- vių atskridę Helsinkio mies; Stokholmo “Dagbladet” j- Nariai Neleidžia Ita- marinti’ brtt’efe^a^taVra- hS tJd "kad sS
niu Tautų atstovai, tik Rusi- tą bombarduoti. Suomiai dėjo žinią iš Vatikano, kad Tnibntiv mannn‘ Det telsmas ta Dra — mrr tai mm reikšti, kart
jos atstovų nebuvo, nes kaip užpuolikus nuviję, nedavę aiįjantai sutikę Romos ne- llJUl 1 ulKyu*-
tik prieš tą konferenciją jiems išmesti nei vienos bombarduoti, jeigu ji laiky- Iš Bemo pranešama, kad 
Stalinas pašalino Litvinovą, bombos. Po to suomių or- atviro miesto salvgu. halų spauda pradėjo aiškiai 

rokieciai nelei-

miestą? pradėjo šaudvt iš ar- ir prikalbino ją pamesti se- „ .. , , . .... . , ------
motų į tuščią orą. United ni Raftopoulosą. Ji pareik*- RVf?eJ° 1 • laikyseną, teleidžia, kad is kratinių valstybių pusę ir
Press praneša, kad 225 ar- Uvo iš savo vyro divorso, už Pra?ldea 30 mainenų byla, jos galima tikėtis visko Jie priešinosi begėdiskatn są-

iiioiHrn nn 20 šūvi n ka taa nutari kunoj Jie P* kaltinami kur- pabrėžia, kad ir Churchillas mokslui* su Hitleriu. Dabar
V aticeršvti-------v r-na 20 šuviu ka tas nutarė- — -------------- j ■ ■—y -v

meilužiui ir nuėjęs- bažny- streiką, kuomet Kongre- yra pasakęs, jogyra sraiinas pašalino tą -patf 
čion*periovė ji" Visi iie die- so Jau l).uv0 Išleistas įstaty- mįslė, suvynioto į paslaptį.” Litvinovą iš ambasadoriauk 
vAhaimimri ?!a?. P1’^® tokius streikus. Tiesa, yra ir optimistų, pareigų Washingtone.

L nijos advokatai prašo Fo- kurio nomano, kad atskira dol? Tikrai niokas nežino,
A V * I K' > v— Z

marinti, bet teismas tą pra- jr Vokietijos nacių butų ga- j°g tai gali reikšti, kad Sta- 
šymą atmetė. Įima, nes dabartiniu laiku linas vėl planuoja kokią

tarp jų yra įsikurusi baisi nors klastą prieš demokrati-

kuris VVashingtone ėjo Ru- laiviai nuskridę ir subom- kaip reikalauja tarptautiniai rašyti, jog vol
sijos ambasadoriaus parei- bardavę rusų gelžkelio sto- karo įstatymai. Žinia sako, džIa Italijai pasitraukti iš
gas. ir pašalino Maiskį, ku- U- Botnijo? užlajoj įvykęs kad toms sąlygoms prižiurę- karo. Badoglio valdžia no-

- rusų ir suomių karo laivų su- Įj busianti paskirta komisija retų jau pasitraukti iš karo.

VALDŽIA GRĄŽINA 
KOMPANIJOMS 

KASYKLAS.

4r Galėsime /smai- laivai buv^ iŠ Šveicarijos piliečių,zif ouitdii/iu gerokai apdaužyti ir pasi- _________
traukę. Suomiai neturėję jo- ITALAMS NEPATIKO 
kių nuostolių. BADOGLIO KALBA.

tinti Europą?
Išvaduotiems kraštams rei

kėsią 10,000,000 tonų 
maisto. PATARIA RUOŠTIS 

INVAZIJAI.
Italijos diktatorius gen. 

Badoglio pasakė per radiją, 
jog laikui bėgant Sicilija vėl

nes valstybes. Litvinovas 
stojo už Rusijos ir demokra
tinių valstybių bendradar
biavimą, taigi gali but. kad 
dėl to Stalinas jį ir pašalino. 

Kaip ten ištikrujų yra*

neapykanta. Jokia šalis nėra 
tiek daug per šį karą nuken
tėjusi, kiek Rusija. Be eko- 

Anglies kasyklų adminis- nominių, kultūrinių ir gyby- 
tratorius Ickes praneša jau binių nuostolių, vokiečiai

bet bijosi, kad Italija nevirs- sugrąžinęs kasyklas 53-ms sudavė dar labai skaudų . . - , .
tų kovos lauku tarp alijantų kompanijoms, iš kurių perei- smūgį ir bolševizmo prestv- gal parodys netolima ateitis.
ir vokiečiu. tą pavasarį jos buvo paimtos žui. Juk bolševikai girdavo- ------;----

Iš Madrido pranešama, i valdžios “globą,” kuomet si savo “nenugalima armi- NUO Etiopijos iki
kad iš Romo; laikraščių ga- maineriai buvo pradėję ja” ir grūmodavo sunaikinti
Įima esa išskaitvti, jog ali- streikuoti. kiekvieną priešą, kuris tik

-------------- kėsintųsi įkelti Sovietų že-
GAL TEKS VARTOTI mėn savo koją. o tuo tarpu 

MINKŠTĄSIAS ANGLIS, vokiečių armija nuėjo per

jąntų invazijai italai nesi-Dr. L. V. Burton. ‘‘Food . ... , ... negaili un-mia ve: . »-• , v . a 4.
Industries” magazino re- Alijantų kontroliuojama grįšianti Italijai. Tačiau Ita- Pr!e?lnt>Į-. ,bet Jįe n^totų n 
daktorius, patiekė maisto !'adlJc stot!s Aiz>Te 0^’lijos žmonėms jo kalba ne-P"5S ™kj,eclut kurle, ^retų 
gamintoju konvencijai labai ko-" Perelt9 s?v.alt«, lsPeJ° patiko, nes jis nieko nepasa- uzklrstl alijantama kelių, 
įdomiu duomenų apie mais- Europos gyventojus, kad in4V.W44.4V. --- ----------------------------------V.VZ.V, 4.4«4W . ..- ~ 4. • • V 4 T " ^įką,

to situaciją Europoje ir pas yazlJa esanti jau nebetoli ir kos
mus Amerikoje. Jis stačiai ?monJ* tun J?1 P^lru.0: ------
kelia klausimą, ar galės A- s^‘ k-1!1'10! vietoj alijantai 
merika išmaitinti Europą.: ^9° Europon^ verzris, aiš
ku om et kara? pasibaigs“? k1^1 mekas nežino, bet visi 
Noroms nenoroms, Ameri- nuJaucia> kad kelias turės 
kai teksią išvaduotų kraštų' eitl Per Itaują.
gyventojus maitinti iki jie NORI AIŠKAUS RUSŲ 

PASISAKYMO.
Kongresmanas Robert Ha

o jie non tai-

atsigaus ir patys maisto pa
sigamins.
Maistas reikalignas žmonių 

gyvybei ir energijai palai-
k\ti. Eneigija Vra skaitoma jungtinės Valstijos aiškiai 
kalorijomis. Dr. Burton sa- sužinotu Rusijos tikslus po 
ko. kad \ okietijos gyvento- kavo ” Rusai turį aiškiai pa- 
jas dabar gauna apie 2,700 ,akjli kokius jie mano sta-
kalorijų per dienų: okupuo- tvti-reikalavimus ■ •

tu kraštu žmones daugumo- Auotmic 
a po 1.600 kalorijų: s,Dai^us‘je gauni

švento miesto” nebombar- 
le pereitą nedeldienį paša- duo ja. tai pati gamta naiki 
kė: “Jau atėjo laikas, kad na tašytų lizdą.

Mesinos
Žuvo 1.135,000 Ašies 

fašistų. *
Londonas oficialiai pa

skelbė šitokius italų-vokie-
kus, sako, kad šią žiemą šei- Pe’ks P^J* sviestą. Ir jeigu čių nuostolius, pranedant 
mininkėms gali tekti vartoti ne Amerikos ir Anglijos pa- Etiopijos ir baigiant Mesi- 
savo pečiuose minkštąją an- Rusija šiandien, be nos kovomis.

abejo, butų buvus jau nuga
lėta. Taigi vien jau dėl to 
bolševikai negali vokiečiam 
dovanoti ir daryti atskirą

Žmonės, kurie žino daly- Sovietų žemę, kaip karštas 
. i. __  r* npiiis npr sviestą. Ir jeigu

VOKIEČIU ARMIJA 
UŽIMA ITALIJĄ.

Londono žiniomis, Šiau- glį. nes kietosios stinga, 
rėš Italijon vokiečiai sutrau- Minkštoji anglis dega daug 
kę jau kelioliką divizijų, geriau, ypač lengva ją už- 
Mat, naciai nujaučia, kad kurti, tik bėda su ja, kad ji

VIESULAS APGRIOVĖ 
“ŠVENTĄ MIESTĄ.”

Berlyno radijas paskelbė
žinių, kad pereita nedėldie- ;’laS- /n."""',"“ J“’ ““ J1
ni Der Roma nerėio našėles Itahja neSTales ''S31 laikyk, labai dulka ir daug greičiau
riefulaT"K °nuP^rioS kad ’išde?a
daug namų. Jeigu alijantai "al neKaletV -1?1'erztl allJan'

GOERINGO ŽMONA PA
BĖGO ŠVEICARIJON.
Iš Ciurino atėjo žinių, 

kad pereitą sąvaitę tenai at-

ANTHONY EDEN “IŠSI
MAUDĖ.”

Laikraščiai praneša, kad

NORI ATIDARYTI ŽY
DAMS PALESTINĄ.

Kongresmanas E. Celler 
parašė prezidentui Roose
veltui laišką, prašydamas jį

LĖKTUVAS NUNEŠĖ 
DALJ LAIVO.

Laivyno Departamentas Y^kusi Frau Goering. vokie- 
karui pa- praneša, kad šiomis dieno- av^aciJ?s ministerio mar

mi? svetimam uoste reikėjo salo Goenngo žmona. Ma- 
pataisyti Amerikos karo lai- tyL V okietijoj perdaug jau

Sicilijoj ašininkai prara
do 160.000 vyrų, skaitant 
užmuštuosius, sužeistuosius 
ir nelaisvėn paimtuosius.

Imant visas Afrikos-VL 
duržemio kovas krūvoj, nuo 
Etiopijos iki Mesinos (Sici
lijoj ) nacių-fašistų nuosto
liai siekia 1,135.000 vyrų. 
Tai yra Anglijos Karo Mi
nisterio skaitlinės.

Anglai per tas kovas pra-

vą: jam buvo reikalinga pavojinga, kad nacių mote- 
- —neitralėn Sveican-

Lenkijos gyventojai gauna ITALIJOS MIESTAI EVA- ____ _______
tik apie 800, o Lenkijos žy- KUOJAMI. nauja dalis, kuri sveria 6,100 bėga.
dai vos tik 400 kalorijų į Badoglio valdžia įsakė svarų. Nusiųsti tą dalį laivu, Jon
dieną. Tai jau bado dijeta, gyventojams išsikraustyt iš butų reikėję kelių sąvaičių 
kuri baigiasi ligom ir mirti- Varese ir Como miestų šiau- laiko: orlaivis ją pristatė už 
mi- rėš Italijoj. Leidimai bėgti 5,300 mylių į 34 valandas.

Išlaisvinus pavergtų kraš- Šveicarijon atšaukti.
tų žmones. Amerika turės

atvykus anądien Edenui j pavartoti savo intaką, kad
Kanadą ir kelianties į kran- p0 karo Anglija atidarytų o 4... ....____ #
tą, apvirto laivelis ir Angii- žydams Palestiną, kaip tikrą rado iš viso 220,000 vyrų. Iš 
jos užsienio reikalų ministe- jų tėvynę. Ponas Celler yra to skaičiaus, 35.000 anglų 
i-o TonrrD,. išrinktas Kongresan iš Nevv žuvo Tunisijoj.

Yorko, kur yra daug žydų.1 Amerikos armija Tunisi- 
todėl pataikauja žydams, joj neteko 18,558 vyrų. 
kad ateinančiuose rinkimuo- ---------------

ris “išsimaudė” Šv. Lauryno 
upėj.

KAREIVIAI PADEDA 
FARMERIAMS IMTI

DERLIŲ.
Camden, N. J.—Šį pane

dėlį čia atvyko 600 kareivių

“SVARBUS ĮVYKIS” 
ITALIJOJ.

švedd korespond e n t a i 
praneša iš Italijos, kad tenai 
buvęs labai “svarbus įvy
kis.” bet cenzūra neleidžian
ti apie jį žinių išsiųsti.

se jie atiduotų jam savo bal
sus. Tai politikierio apsuk
rumas.

SUSTREIKAVO FLORI 
GRAIKIJOJ DIDELIS j DOS ŽVEJAI.

BADAS. t; Pereitą sąvaitę sustreika- iš Fort Dix stovyklos padėti
Pabėgęs iš Graikijos bu- vo Floridos pakraščio žve- šio? apylinkės farmeriams

pristatyti jiems ne tiktai 
maisto, bet ir sėklų ir, gal
būt, gyvulių. Taigi, jis klau
pia, ar galėsim mes ismai- vęs jos užsienio reikalų mi- jai. nes laivų savininkai atsi- rinkti nunokusia." tomeites
tinti badaujančią Europą, nisteris Eksintaris sako, kad sakė pasirašyti sutarti, kuri Nedėldieni Giri. eriams pa
kuomet ir dabar jau pas mus Graikijoj dabai esą? didelis užtikrintų jiems nustatytą dėjo apie 3 <rin civilių dar
maisto pradeda stitrti? hadas alga per J2 mėnesiu bininkų iš • nnd< no miesto

VAIKŲ TĖVAI BUSIĄ 
ŠAUKIAMI.

Karo Gyvosios Jėgos ko 
misija praneša iš VVashing

PLINTA VAIKŲ PARA-
LIŽIAUS EPIDEMIJA.
Paskutinėmis dienomis A- tono; kad nežiūrint visų pro 

merikos miestuose pradėjo testų, spalio mėnesy reikė 
siausti kūdikių paraliziau* šią jau šaukti armijos tainy 
epidemija. Nevv Havenc bon ir vaikų tėvus bent tuos 
mieste pereitą sąvaitę tvino jų, kūne dirba nebūtiną 
87 nauiu susirtrimu. darba

PEČIAI BUS RACIO- 
NUOTI.

Kainų administracija pa
skelbė, kad nuo rugpiučio 
24 dienos visi virtuvių ir ap
šildymo pečiai, vistiek ar jie 
pritaikyti gazui, elektrai, 
anglinis ar malkoms, bus ra- 
cionuojauu. Mat, žmonės 
tureda.nl daug pinigų, tš 
mes ‘ . da gerui senus pe
čius, - j u vieton pirkdavo, 
naujus. Dabar jaii negalės
r >

9 1

tureda.nl
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AMERIKA, RUSIJA IR tame, kad demokratinės val-
PABALČIO VALSTYBĖS, stybės pastatys cordon »ani- 

bet tame. kad Rusija“New York Times” 10 
rugpiucio laidoj davė šituo

taire,
gali užsimanyt spręsti sienų

klausimu labai idomu edito- klausim« keliu. Tuo-
met rezultatas butu toks.rialą. Vėliausi įvykiai karo 

frontuose reikalauja, kad kad nusivylęs Amerikos ide-
tarp Sovietu Rusijos' ir de- alizmas nusisuktų nuo Euro- 
mokratiniu ' valstybių kuo Eos >r Ąmenka vėl pasine.-

tų į piktą izoliacionizmą, 
kuri? susilpnintų visų tautų 
saugumą ateity.

Amerika nori. kad sienų

greičiausia butų padarytas 
glaudesnis susitarimas, sako 
tas Nevv Yorko dienraštis.
Italu atsparumas jau krinka.
Aši? įtempta iki lužtamojo klausimu butų susitarta gra- 
laipsnio. Prisiplakusios prie |iuoju. Ji nori, kad Lenkija,
jos valstybės svyruoja. Prieš Lietuva, Latvija ir Estija bu- 
Vokietiją stovi * tikra izolia- tų laisvos ir nepriklausomos 
cija. Jos pramonės centrai valstybės. Jeigu tais klausi- 
naikinami iš oro be jokio pa- mais susitarti su Rusija ga- 
sigailėjimo. Pralaimėto karo Jlma- tai reikėtų susitarti 
tikrovė jau žiuri jos vadams tuojau. Laukti negalima, nes 
j aį.£g tie klausimai šiandien yra

Artinasi diena, kuomet svarbiausia nesutikimų pne- 
alijantams reikės darni tai- žastis.
ką ir nustatyti Europai tvar- Trečias klausima? yra ne 
ką, o tuo tarpu tarp Rusijos mažesnės svarbos. Nes vi- 
ir demokratinių valstybių - tems aišku, kad Rusija da- 
nėra sutarimo. Iki šiol nelei- bar žiun i \ okietiją visai 
džia susitarti šie trys ounk- kitaip, negu mes. Amerikos 

ir Anglijos valdžių yra skel- 
klausi- biama, kad Vokietija turi 

pasiduoti be jokių išlygų ir 
2 Lenkijos ir Pabalčio kad nacizmas turi būt sunai-

tai:
1. “Antro fronto’’ 

mas.

<vELLSVIj> 50. R05T07L

Amerikos Lietuvių Konferen
cijos Delegatų Žiniai

Konferencijos rengimo Ko- šiuo laiku pirkti Karo Bonų,

valstybių klausima:
3. Vokietijos ateitis.
Mes žinome, kokio “antro

fronto” nori rusai. Jie nori. 
kad musų armijos veržtųsi iš 
Anglijos tiesiai 
Francuzi ją ar

kintas; tuo tarpu gi Maskva 
skelbia, kad ji nenorinti Vo
kietijos naikinti, ir da pridu
ria. kad ji neturinti tikslo 
naikinti Vokietijos milita- 

į šiaurės rizmą, ne? “tai butų neprak- 
Vokietiją. tiška ateičiai.” Šitokia linija

miteto paskutinis prane
šimas.

Delegatų registracija pra
sidės jau trečiadieni—rug- 
-ėjo 1 dieną, William Penu 
Hotel, 17-tame aukšte (Sil
ver Room). prie informaci
jos stalo.

Čia delegatai gaus visas 
informacijas apie kamba 
liūs ir gale- įsigyti bankieto 
tikietus.

i Dar kaitą primename, 
kad visi delegatai padarytų 
kambarių viešbutyje ir ban- 

' kieto tikietų rezervacijas, 
pianešant laišku Konferen
cijos rengimo kofnitetui1 
(119 South 22nd st., Pitts- 
burgh. Pa.), ne; dėl delega
tų gausumo gali pritrukti 

'vietos viešbutyje ir bankete.
Konferencija prasidės

; rugsėjo 2 dieną 9:30 vai. ly
tą labai gražiomis iškilmė
mis: dideliam orkestrui pri
tariant, solistai sugiedos 
Amerikos ir Lietuvos Him
nu? ir bus atlikta iškilminga 

į dedikacija Amerikos ir Lie
tuvos vėliavų.

Atidaryme dalyvaus Ame- 
diktaturos1 vyriausybės atstovai, o 

miestą atsto-

kilimą. Tačiau darbininkai žingsnio tykoja priešo sub- demokratinės valstybės ka
ratai suprato ir visose šalyse marinos. l iauja ne dėl to, kad išliuo-
apskelbė Matteotti didvyriu ir, Jeigu visa tai pasversime suotas iš nacių
kankiniu, kuris žuvo kovoje už bešališkai, tai pamatysime, tautas atiduoti bolševiku Pittsburgho 
laisve.”

tegul palaukia iki konferen
cijom ir perka bonus konfe
rencijos metu Pittsburghe, 
kur veiks speciali karo bonų 
pardavimo agentūra.

Vi; i supranta, kaip svar
bu yra lietuvių stambesniuo
se suvažiavimuose ir prak
tiškai prisidėti prie rėmimo 
Amerikos pergales karo.

Kas tik gali atvykti kon
ferencijos proga i Pittsbur- 
gą. važiuokit: užtikriname, 
kad Įspūdžių, malonių prisi
minimų ir draugystė? ryšių 
daugeliui pakaks visam gy
venimui. O konferencijos 
gausingumas tegul liudys 
ateitie- lietuvių kaitoms, 
kad Amerikos lietuviai atli
ko savo šventą pareigą tau- 
os ir tėvynės gelbėjimo rei

kale.
Amerikos Lietuvių Kon

ferencijos Rengimo Komi
teto prezidiumas,

Piim. Paul Dargis,

Sekr. J. Tamkevičius,
Iždin. P. Pivaronas.

Rugp. 20 d., 1943 m. 
Pittsburgh, Pa.

Kad tokia strategija kainuo- dabar veikia Maskvoje bol 
tų labai daug gyvybių, tai ševikų valdžios sudarytas 
rusams nesvarbu. Jie mano. "laisvos \ okietijos komi- 
kad jeigu jų daug žūva, tai tas.

pusės privalo

Taip, pasaulis 
aklas ir kurčias.

tada buvo

ir is musų 
daug žūti.

Amerikos ir Anglijos val
džios, žinoma, norėtų pa
siekti Berlyną nemažiau už 
rusus, bet jos eina prie to ki
tokiais budais. Tie budai 
jau pasirodė labai praktiški 
Afrikoj ir Sicilijoj. Varto
jant tuos budus, ir Berlynas 
bus pasiektas daug greičiau 
ir su mažesniais mums nuo
stoliais, negu eit tiesiai prieš 
vokiečių kanuolės. Bet rusų 
negalima tuo įtikinti. Jie

Tuo taipu gi Anglijos ir 
Amerikos tikslas yra kaip 
tik priešingas. “Nevv York 
Times” sako:

-\Ve mean to destroy every 
vestige of military force in 
Germany. \Ve mean to des
troy. to the best of our ability. 
Gremany’s power to put new 
armies in the field and equip 
these armies uit h new wea- 
pons of destruetion that wil! 
threaten our ou n safety.”

Taigi matome, kad taip

ALIJANTŲ KARAS PRIEŠ 
“TRIS DIVIZIJAS.”

Maskvos agentai net ir 
Amerikoje skleidžia melą, 
kad “visą karo naštą” neša 
iusų aimija. o Amerikos ir 
Anglijos
kauja

Štai
ledakcija rašo:

kad Amerikos ir Anglijos diktatūrai. Atlanto Čarteris vaus Pat$ miesto majoras, 
ginkluotų jėgų atlikti žygiai skelbia visoms pavergtoms Lodei prašome delegatus ir 
yra daug kartų didesni ir tautoms laisvę ir nepriklau- svečius pribūti laiku, kad su- 
sunkesni, negu rusų. kurie somybę. spėtume Į atidarymo iskil-
kariauja namie ir viską turi T ,  mes- Bankietas (rugsėjo 2 d.

RUSAI SIŪLO FINAMS 
TAIKĄ.

Žinios iš Švedijos sako. 
kad Sovietų Rusija siūlo fi
nams daryti taiką. Finai se
nai jau sutinka baigti karą, 
jei tik Anglija ir Amerikavietoje, nes Amerika su An- la^an^kaTso^eVRuri-‘ u Yal*. valJre) bu? taipgi la- įarantuos/kad“po karo'boL 

glija ir juos aprūpina. • ■ geresni? kelias Tai ^al .-\PUf T1?-35’ SU I^°.mia ševikai neužpuls ju iš naujo.

ijos bolševikai butų jau se- PiT!nedaug kalbų. ROOSEVELTAS UŽTIK
RINA FILIPINAMS 

LAISVĘ.
Prezidentas Rooseveltas 

s užtikrino Filipinų preziden- 
lr tą Quezoną, kad neužilgo 

bendras musų priešą? bus iš 
draugijos Filipinų išvytas ir Filipinų 

ar jų delegatai yra nusistatę žmonės vėl bus laisvi.

... . . . bet taikos ir gero kaimvnonai žlugę. Amerika juos ir t t- env-iotn Rncii-j nL-nJ Paleidauiama. kad

7'z’c*’
da net sklypelio žemės,

••Amerikos ir Anglijos jėgos kurio Amerikos orlaiviai 
kariauja arčiausia Italijos... galėtų bombarduoti Japoni-

“Sovietu Sąjunga kariauja ją. Amerikos orlaiviai turi 
ne prieš tris Ašies divizijas, net iŠ Afrikos skristi Rumu- 
kaip Sicilijoje, bet prieš 223 nijon ir Austrijon, kurios 
divizijas...” įandasi rusų panosėj. Stali-

Taigi lietuviški Maskvos no orlaiviams j Rumuniją 
agentai iš “Vilnies” kartoja Austriją daug aiciau. 0v. 
šlykštų Maskvos melą, kad Jie niek°

įneiti. Tik šitokiu budu butų; pažinus. pasumKsminu 
13 galima pašalinti jėgos poli- pasikalbėti.

tiką ’ ir užtikrinti Europos j Taipgi kurios 
ateičiai taiką.

Didieji Orlaiviai Naikins Vokietiją

nori kuodaugiausia kraujo demokratinių valstybių li
aukų iš musų pusės. Stalino diktatūros atsiveria

Paimkim dabar antrą Pa'ojinga piaiaja. - akyvaizdoje tie
klausimą. Rusija bijosi, kad „Ru?i llaudl? cla įkalta, pažeminti Ameriką irAng-
Anglijoj ir Amerikoj nori- R>¥®> 7™ tokl? žmones,

- cor. kaip ir mes, ir susitarti suma atgaivinti prieš ją w. . .- .
don san,taire politiką. Tai Jals. ne^ s™ku- 3>.e
reiškia, kad iš Vakaru pusės turėtų balsą. Bet nelaime 
Rusija turėtų būt apsupta kad Stalino letena tun uz 
fundamentaliai priešingų
valstybių ratu, palaikomu 
Amerikos ir Anglijos galio
mis. Tokia valstybių siena,
Maskvos supratimu, galėtų “Poland Fights,” lenkų 
tarnauti dviem tikslam, bu- darbininkų grupės Nevv 
tent: (1) neleisti Sovietų Yorke leidžiamas biuletinis, 
įtakai plėstis i vakarus, arba 20 rugpiucio laidoj rašo:
(2) prie geios progos įsi
veržti i Rusiją ir sunaikinti 
komunizmo eksperimentus.

“Nevv York Times” sako, 
kad tai yra Įsikalbėtas Mas
kvos baubas, ir butų labai 
apgailėtina, jeigu ji to bau
bo nenusikratytų. Taip va
dinamas cordon sanitaire 
(apsauga nuo užsikrėtimo) 
yra jau palaidota priemonė, 
nes orlaivių ir radijo gady
nėj joks kordonas negali su
laikyti propagandos arba 
užpuolimo iš oro. Todėl jei
gu alijantai ir norėtų, jiems 
nebūtų šiandien prasmės to
ki kordoną prieš Sovietų 
Rusiją planuoti.

Rusams turėtų būt aišku, 
sako didis Nevv Yorko dien
raštis. jog Amerika stoja už 
Lenkijos ir Pabalčio valsty
bių laisvę ne dėl to, kad no
rėtų tas valstybes nustatyti 
prieš Rusiją, bet daugiausia 
dėl to, kad Atlanto Čarteriu 
mes esame joms tokią laisvę 
ir nepriklausomybę prižadė
ję. Ir paskui mes stojam už 
ių laisvę da ir dėl to, kad ti
kime, jog tokia laisvė butų 
naudinga pačiai Rusijai. Nes 
tikras pavojus taikai yra ne

Sovietų Sąjungai begėdžiai turi drąso» dar 
- meluoti, kad Amerikos ir

čiaupus jų bumas.

PASAULIS BUVO AK
LAS IR KURČIAS.

-Įsivaizduota Italijos mili
tarizmo galybė subliūško. Len
gva buvo ‘juodmarškiniams- 
fašistams kariauti su begink
liais žmonėmis Etiopijoj, su 
silpnais Ispanijoj ir Albanijoj, 
bet kovoje su aukštesne ali
jantų technika ‘Mussolinio 
trupas.’ kuriuo taip gyrėsi 
Hitleris, pasirodė be vertės.

“Nėra abejonės, kad prie 
italų armijos susmukimo daug 
prisidėjo Italijos gyventojų 
jai nepritarimas ir pačių ka
reivių nenoras kariauti, nes 
fašizmas nuo pat pradžios bu
vo Italijos žmonių priespauda.

“Giacomo Matteotti, Italijos 
darbininkų vadas ir socialis
tas, numatė tatai iš pat fašis
tinės eros pradžios, ir savo 
kalboje parlamente 1922 me
tais pasakė aiškiai: ‘Fašizmas 
yra pavojus ne tiktai pačiai 
Italijai; jis yra pavojus visam 
pasauliui f

“Mussolinio fašistų gauja tada Matteotti nužudė. Tai buvo ženklas, kad reakcija prasideda.“Bet pasaulis tada buvo aklas ir kurčias. Jis nesuprato, ką reiškia mirtis šito žmogaus, kuris kovojo prieš barbarizmo

liją. o
duoti didžiausiu kreditų. . ... .. , . .

Divizija turi apie 15.000 Anglijos jėgos kariauja tik
kareivių: jeigu Sicilijoj ašis Pnes ms Ašies divizijas, 
turėjo tiktai “tris divizijas,” 
tai reiškia, kad ji turėjo te
nai nedaugiau kaip 45,000 
kareivių.

Tuo tarpu gi yra faktas, _ 
kad pirmą sąvaitę

MASKVOS POLITIKA
VEDA PRIE KATAS

TROFOS.
Tokios nuomonės yra 

vieni tik Londono “Socialist Com- 
amerikiečiai paėmė daugiau mentarv.” To žurnalo birže- 
kajp 75,000 italų ir vokiečių lio laidoje yra Įdėta plati 
nelaisvėn. neskaitant už- Rusų-Ler.kų santikių apžval 
muštų fašistų. Tuo pačiu lai- ga, kurioj pasakyta, jog tų 
ku keliolika tūkstančių be- santikių nutraukimas via 
laisvių paėmė ir anglai. aiškiausis Įrodymą*-. kad 

D^bar. Sicilijos kovoms Maskva stengiasi užkirsti 
jau pasibaigus, Alijantų ka- kelią Rytų Europos tautų 
ro vadas -gen. Eisenhovver federacijai, kurios siekia 
praneša, kad Sicilijoj aši- Lenkija.
ninkai neteko iš viso 160,000 Apžvalgos autorius pats 
kareivių užmuštais, sužeis- abejoja, ar tokia-federacija 
tais ir nelaisvėn paimtais, ir galėtų apsaugoti Europos 
sakoma, kad apie 200.000 ateiti nuo karo; bet jis pa-
italų ir vokiečių pabėgo Ita
lijon.

brėžia, jog Stalinas via prie
šingas tokiai federacijai ne

Taigi pasirodo, kad Ame- dėl to. kad ji negalėtų užtik- 
rikos ir Anglijos ginkluotos1 rinti pastovios taikos. Ne. jo 
jėgos Sicilijoj turėjo kovoti opozicija remiasi visai kito- 
ne prieš “tris divizijas,” kiais sumetimais. Jis nenori 
kaip meluoja Maskvos jokios tautų kombinacijos 
agentai, bet mažių-mažiau- Rytų Europoje vien dėl to, 
šia prieš 360.000 italų ir vo- kad jis pats nori čia šeimi- 
kiečių armiją. ninkauti. Pabalčio valsty-

Prie to da reikia neuž- bes, Lenkija, Čekoslovakija 
miršti ir to svarbaus fakto, ir Balkanai, tai ta zona. kur 
kad Sicilija nuo Anglijo? ir Staliną^ noFi turėti laisvas 
Amerikos yra atskirta pla- rankas. Jis yra pasiryžęs 
čiais vandenynais. Kareivius kontroliuoti tas šalis vieno- 
reikėjo vežti už tūkstančių kiu ar kitokiu budu: arba 
mylių. Taip pat už tukstan- prijungdamas ja? prie So
čių mylių reikėjo vežti jiem? vietų Sąjungos, arba pavers- 
maistą, drapanas, ginklus ir damas jaą Sovietų Sąjungos 
amuniciją. Paskui reikėjo iš- satelitai, (uodegomis), 
vežti tūkstančius sužeistųjų “Socialist Commentary” 
ir tūkstančius belaisvių. Ir mano, kad šitokia Maskvos 
visa tai reikėjo atlikti lai- politika neišvengiamai veda 

jvais, kuriuos ant kiekvieno prie naujbs katastrofos, nes

ChurchilI pasakė Kanadoje, kad jeigu fašistai nepasiduos, tai “mes juos sudeginsim ir 
išnaikinsim.” Ir tuo pačiu laiku aliantų paskelbta, kad mažųjų bombanešių gamyba nu
traukiama; nuo šiol bus gaminami tiktai dideli bombanešiai, skraidomieji fortai, kurie gali 
lėkti labai toli ir oro kovose neturi sau lygių. Iš to galima suprasti, jog alijantai dabar 
ruošiasi bombarduoti tas Vokietijos dalis, kurios iki šiol buvo dar nepaliestos. Juodas 
plotas šiame žemėlapy parodo nacių pramonės centrus, kurie iki šiol buvo dar mažai ata
kuojami. Nujausdami pavojų, naciai jau iškraustė iš Berlyno savo valdžios Įstaigas.

------ -------- — -
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KAS SKAITO, RASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Trečias PoslapisKELEIVIS. SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIU
ATSIŠAUKIMAS Į NEW YORKO 

VALSTIJOS LIETUVIUS.
Didžiojo New Yorko ir New Yorko valstijos lietuviai pa
siryžo sukelti $1,090,000 ir nupirkti Amerikai kelis di
delius bomkerius.

Plieno Paukščiai Skrenda Vokietijon

Nuo vasario mėn., 1942jnantĮ Amerikos Trečiosios
metų. New Yorke-Brookly- 
ne gyvuoja Lietuvių Karo 
Bondsų Komitetas, kurio 
vyriausiu tikslu yra raginti 
Didžiojo New Yorko ir visos 
New Yorko valstijos lietu
vius pirkti kodaugiausiai 
Kai o Bondsų ir surašyti, 
kiek lietuviai jų nuperka, 
kad už tai gavus mums pri
klausomą kreditą. Iš pra
džių komitetą- veikė gana 
gyvai ir iki šiol jau yra Karo 
Bondsų užregistravęs už 
apie $700,000. Bet, susirgus 
komiteto piimininkui, J. 
Garšvai — veikimas truputi 
aprimo. Tuo “aprimimo” 
laikotarpiu buvo praveda
ma- ir taip vadinamas PT 
karo laivukų vajus balan-Į 
džio mėnesy. Šiame vajuje 
dalyvavo ir Nevv Yorko val
stijos lietuviai, kurie buvo 
pasiryžę Karo Bondsų iš
pirkti už $400,000 ir lietuvių 
kreditui gauti bent vieną 
PT laivuką. Laike to vajau 
lietuviai Karo Bondsų nu
pirko už nemažą sumą. bet 
iki šiol dar nėra pilnai sura
šyta už kiek ir todėl tik atei
tis parodys, ar mes esame 
investavę tiek pinigų, kad 
musų kreditui priklausytų 
vienas PT laivukas.

Kadangi buvęs pirminin
kas rezignavo, Treasury De
partment, War Finance 
Committee. Chief of Foreign 
Origin Mr. J. Austin Daly, 
liepos 29 dieną sušaukė lie
tuvių komiteto susirinkimą, 
paprašė daugiau veikti if re= 
komenduoti naują pirminin
ką. Buvę susirinkime, vien
balsiai rekomendavo “Tėvy
nės” redaktorių P. Bajorą. 
Po to, liepos 20 d. minimas 
pareigūnas P. Bajorui atra
šė laišką, kuriame pranešė 
apie paskyrimą pirmininku 
ir. be kita ko, rašo sekamai:

t
šitoj nuotraukoj yra 34 skraidomieji Amerikos fortai, kurie skrenda viršum debesų Vo
kietijon bombarduoti Kielio uostą ir Wilhelmshaveną. šitoj kelionėj jie susidūrė su dide
le vokiečių oro armada, iš kurios numušė žemėn 104 priešo kovos orlaivius.

NEW YORKO LIETUVIAI REMIA 
AMERIKOS RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ.

SLA 5-to Apskričio ini- dalyvaukime piknike ir pa- 
ciatyva, Brooklyne buvo su- rodykime savo vieningumą 
darytas bendras vietos drau- ii- pastangas visais galimais 
gijų ir organizacijų komite- budais pagelbėti Amerikai 
tas. į kuri ineina šv. Jurgio laimėti karą su Europos dik- 
Draugija. Martyno Liuterio tatoriais ir Azijos imperia- 
Draugija, Lietuvių Ameri- Irsta is. Visi dalyvaukime 

■kos Piliečių Kliubas, LSS ir piknike besivadovaudami 
LDD kuopos, SLA 38 kuopa vienu ir tuo pačiu obalsiu: 
ir kitos SLA vietinės kuo
pos. lki-Už Amerikos ir jos tr 

ninku karo laimėjimą'.
Už paliuosavimą paverg

tų pasaulio tautų!
Už sušelpimą karo nuvar

gintos ir- išbadėjusios žmo
nijos!

Už nepriklau-omybę ir 
demokratinę laisvę visoms

SekmadienĮ, rugpiucio 29 
d., Klasčiaus Clinton Parke.
Maspeth. N. Y., šis komite
tas rengia pikniką, kurio 
pelnas bus atiduotas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui.
Piknikui parką p. Klasčius 
suteikė nemokamai. Šv. Jur- , . - .
gio draugija paėmė bilietu j i ; -rSž $15.00, L. A. P. Kliubu; SPaud°5 koml5«a:

Karo Paskolos Vajų, kuris 
prasidės rugsėjo 9 d., šiais 
metais. Laike šio vajau? vi
soje Amerikoje turi būti su
kelta $15.000,000.000 (pen
kiolika bilionų dolerių).
Šiame vajuje turės gerai pa
sirodyti ii- visi Amerikos lie
tuviai. O kad gerai pasiro
džius Didžiojo Nevv Yorko 
ir visos Nevv Yorko valstijos 
lietuviams, nutarta pravesti 
taipe lietuvių vajų sukėli
mui $1,000,000 ir už tuos 
pinigus nupirkti tris didelius 

’oombanešius, kurių kiekvie
nas kainuoja po $300.000, ir 
už likusiu- $100.000 nupirk
ti dar bent koki kai o reika
lingą padargą.

Nutaria prie besiartinan
čio vajaus rengtis išanksto g 
ir atsišaukti į visus Didžiojo *
Nevv Yorko ir visos Nevv
Yorko valstijos lietuvius, rms. Kągi reiškia mums, to-, PATERSON, N. J. konvencijoj ir pamaldose. 

; prašant jų koširdingiausiai kio didelio didmiesčio ir to-! - Valeriia Pranustienė Man atrodo’ kad tie žmonės
ir suvienytomis jėgomis k’os didelės Nevv Yorko vai- • J p ’ yra tikri pabludėliai. visai

31 veikti. Suorganizavimui lie- stijos, lietuviams! Tai atsie- '■ Rugpiucio 12 d. palaido- neturi savo proto.
tuvių komitetų Nevv Yorko kti mums nebus sunku, jei jom darbščią lietuvių tarpe Kitą syki parašysiu apie 
valstijos kolonijose išrinkta visi parirĮžusiai ir pasišven- veikėją, Valeriją Prapustie- juos daugiau.
komisija, i kurią ineina ke- tusiai dirbsime, 
tūrių vietinių laikraščių re- Apie tolimesnę šio reika- 
daktoriai: “Amerikos ’ J. ]o ejgą bus pranešta vėliau.
Laučka, “Naujosios Gady- 0 dabar — visi prie darbo !

nę (Žeziulkiutę). Atsiskyrė 
ji nuo mus sulaukus tik 47 
metu.-, palikdama nuliudusi

Kaz. Karčiauskas,
Chicago. III.

vvrą Floiijoną ir sunu. kuris LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
nes”—J. Stilsonas, “Tėvy- Gražaus, patriotine irinu.n S* ‘ ki,iŠkoj LĖTOJŲ DRAUGYSTE

•”—P* Bajoras, Vieny- visiems privalomo daibo! °?i:

“This letter will eviden- 
ce the Treasury Depart- 
ment’s approval of your 
appointment and carries 
with it our very best wishes 
for the suecėss of your 
work. Your appointment 
as Chairman covers the 
State of New York. and in 
setting up your Committee 
we trust you will give re- 
preientation to your Up, lyn. N. Y. 
statė friends, vvhose coope- 
ration is very essential to 
the success of your work.
This Department is sure 
that the Lithuanian Ameri
can Community will be 
glad to cooperate with you 
i n your efforts to further 
the Treasury Department’s 
War Bond Čampaigns, and 
any assistance this office 
can render, we trust you 
will not hesitate to call 
for.”

nes
bės”—J. Tysliava ir Lietu
vių Radio Valandų vedėjai 
J. Ginkus ir J. Valaitis, ši valdyba: 
komisija netrukus pagamins 
atsišaukimus ir koveikiausia 
išsiuntinės kolonijų veikė
jams. Bet ir pirm gavimo mi
nimų atsišaukimų, veikėjai, 
kuriems pasitaikys ši ra
sini skaityti, prašomi pasi
tarti su kitais veikėjais ir be 
jokio vilkinimo suorgani
zuoti komitetu- ir apie jų 
sąstatą pranešti pirm., P.
Bajoras, 307 W. 30-th st.,
New York, N. Y. Apie tai. 
kas reikia veikti toliau 
siems bu? paaiškinta.

Rugsėjo mėnesio 
paaikstinimui nutarta rugsė 
jo 26 d. surengti dideli mas- Lus- Kairas yra 
mitinga, kurio surengimui i Bovvdorn kolegiją n- gavęs

privalomo 
Karo Bondsų

P. Bajoras,/
Kun. J. Balkunas, 
J. Stilsonas,
J. Laučka, 
j. Boiey.
A. Mikalauskas.

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1943 METAMS. 

PIRM.—Juozas Mačulis,
906 Prescott st., \Vaukegan, III. 

PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia, 
733 Lincoln st.. Waukegan, I1L

paėmė už $25.00, SLA 38 
kuopa už $10.00. Kriaučių 
lokalas. nors dar nepranešė, 
bet manoma, kad paims už 

i $25.00 ar daugiau. Taipgi 
noriai bilietus perka vietos 
biznieriai ir pavieniai as
menys.

Nežiūrint kokis bus oras. 
piknikas visvien Įvyks, nes 
yra didelė svetainė, kurioje 
galima piknikuoti ir 
Avižonio orkestro linksmai 
pasišokti.

Visi Didžiojo Nevv Yorko 
lietuviai rengiasi šiame pik
nike dalyvauti. Tikimasi tu
rėti 5,000 žmonių.

Piknikan yra užkviestas

K. J. Paulauskas 
P. Bajoras,
J. V. Stilsonas, 
St. Strazdas.

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
ŽINIAI.

Trečiosios Karo Paskolos 
reikalu. •

Iš Lietuvos velionė paėjo 
Komiteto iš Trakų apskričio. Merky- 

nės parapijos ir Raic-ininkų 
kaimo. Į Ameriką atvyko
191 1 m Ynn nu t nradžio? i ^tTOT. RAŠT. Susana L. Gabris. J.U11 m.. I\UO pat praUZlOs McAlister avė., VVaukegan, III.
Vedybinio gyvenimo velionė Ižd.—Kazimieras Vaitekūnas, 
paliko laisva nuo visų religi-, 726 Ei«hth st- waukegan, m.
nin nriptsm ir rnkia nut na- FIX- RAST.—Emilija K. Brothers, nių prietarų .r tonia pat pa _ iii McKmiev ąvę_ WauKegan, ik ..

Nevv Jersey Lietuvių Ta
ryba via nutarusi kviesti vi- 
-us New Jersey lietuvius tal- 
kon Trečiosios ir gal pasku
tinės Amerikos bondsų pa
skolos reikalu. Trečiosios 
parkcloz bondsų išpardavi
mas yra taikomas visiems 
žmonėms, bet ne bankams ir 

... - - - didelėms organizaciioms,
dalyvauti n- Raudonojo Kry- kurios antros paskolos bond- 
ziaus atstovai TaH nmor-o- gy išpirko už milionus dole

rių.
Kad išaiškinu? lietuviams 

tr ečiosios paskolos reikalą. 
Nevvarke yra šaukiamas vie
šas lietuviu susirinkimas, ku- 
įis įvyks 31 rugpiucio, 8 va

žiau? atstovas. Tad progra 
mą rengiamės pradėti Ame
rikos ir- Lietuvos himnais ir 
Raudonojo Kryžiaus atstovo 
kalba. Po to baliavosime ir 
šoksime.

LAVVRENCE, MASS.
B. Karsokas pasižymėjo 

armijoj.
B. A. Karsokas, 26 metų 

amžiaus Lavvrence’o lietu
vi- vis, kuris 1940 metais savo 

noru Įsirašė armijon, šiomis 
bolone dienomi: buvo pakeltas jau 

į Aviacijos Korpuso majo- 
Karsokas yra baigęs

mitingą, kūno surengimui 
komisiją išrinkta: J. Gin
kus, S. Strazdas, J. Stilsonas 
ir A. Mikalauskas. Prakal
bos Įvyks Apreiškimo para
pijos salėje, kampas No. 5th 
ir Haveųieyer sts., Brook-

tenai mokslo bakaliauto 
laisni (B. S.).
Jonas Averka sunkiai su

žeistas, bet...
Jonas Averka, jauna? lie

_______ Malonu pastebėti, kad
simire. Ji nenuilstančiai vei- kasos globėjai — d. Lauraitis, -^m piKniKui pniaria vietos landa «v vnvbt Drmroiinš 
kė pirmeiviškose dtaugijo-. v.^ prmapiju kl l

Buvo Liet. Sunu ir Dūk- M. Rema.™ ir vietos laikraščiai: “Ame- Taj bus antradienio vaka-
rika. Naujoji Gadynė, >as. Visi kviečiami dalvvau- 

V įenybė. ’
29 dieną

tuvis iš La\vrenee’o, pateko žemeė. o ios liku-iam
Į karštą susirėmimą su klas- v’yTU1 ir šuneliui giliausia

Se. DUVO JUiei. OUI1U 11 UUiv m. Kernagis, 
teių sekretorė ir per visą Susirinkimai būna paskutini ket-
lprVo nri on i lpin m'lP ATotem 'ergą kožno menesio, t :30 vai. vaka-įaiką prigulėjo pne „VlOierų re Uuosybės Svetainėje, kamp. 8th
Prog. Susivienijimo, O ve- ir Adams Sts., VZaukegan. III. 
liau prie LDLD lietuvių mo
terų kliubo. Ji dirbo šilko 
audinyčioj ir prigulėjo prie 
audėių unijos. Visur ji dirbo 
nuoširdžiai ir teisingai. Sa
vo rimtumu ir malonumu 
buvo Įsigiju- labai daug 
diaugų, nežiūrint jos skir
tingu pažiūrų.

I kapu? buvo palydėta di
delio būrio draugų ir jo? 
kapas apklota? daugybe vai
nikų.

Lai bu- jai lengva šios

‘Tėvynė’' ir 
Rugpiucio

ti. A. S. Trečiokas,
NJ. L. Tarybos, sekr.

Didžiojo New Yorko ir tingais japonai? Guadalka- 
Nevv Yorko valstijos lietu nale ir buvo sunkiai sužeis- 
viai: kaip matote iš to, kas tas. bet išliko gyvas ir dabar 
anksčiau pasakyta, mums vi- pasakoja, kaip ji? išsiėmė 
siems prisieina atlikti dideli japono kulką iš savo galvos, 
ir patriotinę darbą—įneš b jr ja.
renkamės Dedei Samu! pa- ; ki j šaudė Avį...
Xoo ono ("e Z“ *• S ■' L jautė, kad i jo šalmą kir- 
000 000 ir uz tuos pinigus JR j -įU, k,J]ko.
Sąj'nuęStrisdillS Ki^ie„ą sykį jis papūri 

bcmberius ir dar ką nors 
priedui. Tie bomberiai bus

užuojauta.
Viena iš Draugiu.

Skaitytojų Patsai.
Apie biblistuL

Skaičiau “Keleivyje” la
bai gerą paaiškinimą apie 
“visuotiną tvaną.” kurį die
vas Jehova užleidęs kad su
naikinti ištvirkusi pasauli.

Į pavadinti lietuviškais var-
Naujai paskirtas pirmi-Ma^s’k?,k^s me? pasirinksi- 

ninka? rugpiucio 12 d. su-jme\ Tikslas kaip matote, 
šaukė komiteto narių susi-1 ^.razU:i7 todėl reikia tik visų 
rinkimą, kuriame pasitarta \ew Yorko valstijo- lietu- 

— - - vių pasirjzimo. O pasirjzti
reikia.
kratiškai
vio via šventa pareiga pa
gelbėti Amerikai laimėti 
karą, kad po to laimėjimo

bėgamais Karo Bonų parda 
vinėjimo bei lietuvių kredi
tui užrašinėjimo reikalais, 
ir perorganizuota pirmiau 
buvusi komiteto valdyba, 
kuri dabar susideda iš se-

savo galvą, prikando lupą kur Į jis pat? sutvėrė. Labai 
ir liuobė i priešą iš savo ka- gerai parašvta. Bet ne visi 
rabino. gali taip logiškai protauti.

Bet viena japono kulka Yra tokių, ką toliau savo no- 
nuslido jo veidu ir nu?inešė • sies visai nebato ir nenori 
su savim kelis jo dantis. Ki- nieko sužinoti, bet kai Įsi- 
ta kulka pataikė jam i petį knisa Į biblijos pasaka-, tai 
ir tenai sustojo. Jis neju- • kaip musė i medų, ir tenai 

įuzirno. y pasirjzu -Qm atsisėdo. Pasijuto lyg pasilieka. Aš turėjau daug 
nes kiekvieno demo- jr ap?vajgęž Dar sykį pa- erinčų su lenkų biblistai?; 
u nusistaciusio lietu- pUI^ galvą, kad atsigauti, buvau ir lietuvių biblistų

karnų Didžiojo New Yorko A™rika pagelbėtų Lietuvai 

veikėjų: 'atgauti laisvę ir nepnklauso-

4 i mybę.
Pirm. P. Bajoras (visai 

New Yorko valstijai), vice 
pirmininkai — kun. J. Bal

Nusišluostė rankove veidą 
—iš jo bėgo kraujas. Ir gal
va perštėjo. Nusiėmęs šal
mą, Averka pamatė jame 
pramuštą tokią skylę, kad 
pirštą buvo galima iškišti, j 
Pačiupinėjo galvą — tenai 
kažkas Įstrigęs. Jis ištraukė

Todėl visi Didžiojo New 
Yorko ir New Yorko valsti
jos lietuviai rengkitės prie ir pažiurėjo — ogi japono 
besiartinančios Amerikos kulka susiplojusi. Ji? Įsidė- 
Trečios Karo Paskolos, kuri; jo ją kišeniun. Bet dabar 

A Mikalaus- Dras’^ės ru8sėjo 9 dieną.; Averka buvo jau piktas. Jis 
Rengkimės su dideliu pasi-i nutarė nedovanoti priešui. 

jrĮžimu. Kul kas mažesnės'.Užsitaisė šautuvą ir bema- 
Tame posėdy labai rimtai lietuvių kolonijos nusitaria tant nukirto 4 japonus, 

pasikalbėta ir apie besiarti- ir nuperka didelius bombe-1 M. S.

kunas ir J. Stilsonas, Karo 
Bondsų surašinėjimo sekr. 
J. Laučka, užrašų sekr. J. 
Boiey ir iždin
kas.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriai.

90 MILLBURY STREET
WORCESTEK. MASS.

visi

įyto ir nuo 5 iki 6 popiet.
PO LABOR DAY ant subway ir tunelio li
nijų bu? daugiau karų dienom tarp 9 ir 5.

PLANVOK1T VAŽIAVIMO LAIKĄ

Boston EIiivaTCB Manw&T



Ketvirtas Poshrfs ’ KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 35. Rugpiucio 25 d., Id43.

imas 
Maikio su Tėvo

‘ i

Plieno Pramonės Sunaikinimas 
Sunaikins Vokietiją.

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

\ okietijos oro jėgų minis- j vokiečių generolams. Daug 
teiij Coenng perdaug pasi-Į Slovakijos darbininkų nu
tikėjo savo jėgomis, ir todėl1 <»iai yra išgabenę Vokieti- 
Vokietij'a bus sunaikinta. -Ji: jon> bet {je darbininkai bėga 
žlugs dėl to.-kad alijantų p; Vokietijos. Žinios sako, 
aviacija sunaikins jos plieno: ka<į daug bėgančių slovakų 
pramonę. Taip sako eksper- vokiečiai yna nušovę. Daug
tai. kui ie žino dalykus.

Besididžiuodamas savo 
oro ginklų (Luftwaffe) ga
lybe, karo pradžioje Goerin- 
gas sakydavo, kad i Rūro 
kraštą, kur yra sukoncent- 
įuota Vokietijos plieno pra
monė, nenukrisianti nei vie
na alijantų bomba. Jis tvir
tindavo, kad Vokietijos or
laiviai galėsią lengvai tą 
kiaštą apginti.

Ir žmonės, kurie Goeringą 
pažįsta, sako, kad jis nuo- 
šii džiai savo pasigyrimams 
tikėjęs. Tikėję ir Vokietijos 
fabrikantai.

Kad jie tam ištikrujų ti-

slovakų darbininkų Vokie
tijoj yra prapuolę ir jų šei
mynos Slovakijoj gauna iš 
Vokietijos pranešimų, kad 
jų giminės žuvo “nelaimėje 
prie darbo.’’

BOSTONO VAIKAI VA 
ŽIUOS J MA1NEĄ BUL

VIŲ KASTI.
i

Bostono skautų taiyba 
praneša, kad rugsėjo pra
džioje 200 skautų iš Busto 
no išvyksią į Maine’o valsti
ją padėti Aroostooko farme- 

į riams bulves kasti. Iš viso | 
Maine’o bulvakasiui norima' 
suorganizuoti Naujoj Angli
joj 2,000 skautų. Mokyklos’:kėjo, tai parodo ir tas f ak 

tas, kad dar iki pereito ru- jsutinka vaikus paliuosuoti 
dens jie statydino tenai nau- vfeam mėnesiui, 
jus plieno fabrikus. Dabar iš

(Tęsinys) namą. kur Zaratustra gimęs. Ir buvęs
-Taip mums sakė musu proseneliai- čžiaugįmas t-isame pasaulyje kai gyvybė 

atsakė laukiniai.-Bet ir mež patys matė-|nu«a1^ i stebuklingasis vaikas atėjęs l 
.ne daug banginių ir kitų gyvių kaulų kai- >,a;aul-‘ babu J^kdamasis, užuot verkęs, 
nu viršūnėse ‘ Irano padavime sakoma, kad aplink ku-

Toks vra visai neteisingas aiškinimas jdikio lopšį sukęsi galvažudžiai, kurie, kaip
visai teisingo pastebėjimo ™ras noreJ« ?uzud>l‘-

r : I’et Dievo Apvaizda įsikisusi ir sustab
džiusi ranką, laikiusią peilį, ir ranka tuo
jau nudžiuvusi.

Ir kitą kartą kūdikis buvęs arti mirties. 
Bet pa.riroelęs iš dangaus angelas ir liepęs 
tėvams išvežti vaiką į kitą žemę.

Penkiolikos metų Zaratustra mėgęs ilgai 
Senovės knygose yra aprašyta daugelis ginčytis apie tikėjimo dalykus. Jo piieši- 

stebuklų. kuriuos darė ir daro įvairus ste- ninkai pasitraukdavę nuo jo sugėdinti ir 
bukladariai. ' bijodavę bepradėti ginčą.

Kiekviena tauta turi savų stebukladarių. Jau tuo metu Zaratustra pasižymėjęs sa- 
o šie savų stebuklų. Kiekviena tauta tiki vo gera širdimi, šviesiu protu ir užuojauta 
tik savaisiais stebukladariais ir visai netiki visiems žmonėms ir net gyvuliams. Suka- 
svetimaisiais. kęs dvidešimtus amžiaus metus, jis "pali-

Kas gi tie stebukladariai ir jų stebuklui? ko žemiškus norus ir įžengė į teisybės ke- 
Apie tai reikia smulkiau pakalbėti. Ar ne-riią. ir išėjo į dykumą mąstyti tyloje ir lais- 
galima kaip nors tuos pasakojimus apie i vėje šviesiojo dievo Aguramazdos akyvai- 
juos patikrinti, kaip mes patikriname pa- zdoje.” Zaratustra ilgai gyvenęs dykumo- 
sakojimus apie giedančius akmenis ir apie i je. Kai jam ?uėjo trisdešimts metų, jis pa- 
pasaulinį tvaną?. žino tiesą, gavo apreiškimą ir išėjo į pa-

IV.
DIDIEJI STEBUKLADARIAI IR 

JŲ STEBUKLAI.
Didis senovės persų stebukladarys 

Zaratustra arba Zoroastras.

—Tegul bus pagarbin- nebeatsimeni, tėvas esi turė
tas !... jęs bonką degtinės, bet ne-

—Kas pagarbintas? turėjai kuo jos atidaryt. Tas
—Ponas Dievas, vaike. pergyventas patyrimas nu- 
—Tėvas jį garbini ir gar- skendo į tavo pasąmonę, o 

bini visą gyvenimą, o nepa- dabar tau miegant, kai tavo 
galvoji, kad reikėtų kaip ka- sąmonė užmigo, pasąmone 
da ir apie savo garbę pagal- vėl iškėlė tau bonką snapso 
voti. be “tribušoniko.”

—Nesisprečyk, Maike! —Tai kodėl tu, Maike. 
Verčiau pasakyk, kokią čia neini į kunigus, jeigu tu vis 
knygą turi... Matau, kad jau ką žinai? Juk tu galėtum pa

tų fabrikų jau riogso griuvė
siai. Juos sunaikino Angli
jos ir Amerikos orlaiviai.

ONA žinių agentūros ko
respondentas E. Yapou pra
neša iš Europos:

“Dalykų žinovai man sa
kė, kad dabartinė alijantų

sakyti pamokslą laik hel!
—Į kunigus aš nenoriu 

eiti dėl to, tėve. kad negaliu 
psi- meluoti.

‘ —Kibą tu pasiutai’.... Ai -
—Maike, aš tau sakiau, gi kunigui reikia meluoti? 

kad bedieviškų knygų ne- _Taip, tėve, reikia. Ku-
skaitytum. . . nigas turi reikalauti iš savo

—Socialė psichol o g i j a

nauja.
—Taip, nauja.
—O ką ji rašo?
—Ji aiškina socialę 

rhnlfMnia.

neturi nieko bendra su be
dievybe. tėve.

—Na, tai ką gi ji sako?

parapijonų pinigų ir aiškin
ti. kad po mirties Dievas at-

LIETUVOJ ĮVESTA 
KONSKR1PCIJA.

Naciai ima jaunus vyrus sa
vo arini i on, o moteris 

darbams.
Ona prar.eša iš Londono.

K-’.d tenai gauta žinių, jog 
oro ofensvva dar nėra pasie- Lietuvoje naciai įvedė vyrų 
kusi kulminacijos punkto, ir moterų konskripciją. Vi-, 
tačiau ji jau gręsia sunaikin- sus jaunus vyrus okupantai 
ti 87 nuošimčius Vokietijos ima savo armijon, o moteris 
koksų ir 81 nuošimtį visos ir merginas gimusia^ tarp 
plieno gamybos Vakarų Eu- 1914 ir 1922 metų ima pri
ropoję. Išsigelbėt iš to vo- valomiems darbams, 
kiečiams nėra kaip. nes ang-1 Vokiečiai pradėdami šei- 
lies kasyklų ir sunkiosios mininkauti Pabalčio kraš- 
plieno pramonėj negalima tuose žadėjo žmonėms “iš- 
kitur iškelti. Plieno pramo- laisvinimą.” Jie stengėsi vi- 
nė turi buti arti prie anglių šokiais budais gauti į savo. 

.kasyklų, kur feą.- gaminantiJawynjfaaL' Įuisvnnnrin Kai tie! 
koksai, o beveik devyni šitos (vajai jiems nepavyko, jie 
pramonės dešimtadaliai yra mėgino įvesti apributą kon 
pasiekiami Anglijos oriai-.skripciją: o dabar jau įvedė 

į vių."
Kai šita pramonė bus galu-

lygins šimperiopai. Ar gi tai tinai sunaikinta, Vokietija

tikrai
vimą.

priverstiną kareivia-

ne melas, tėve? Jis turi bau 
Ji aiškina žmonių elgė- ginti juos velnio ragais ir 
priežastis. Pavyzdžiui, pragaro ugnimi, gerai žino

damas. kad nėra nei velnio, 
nei pragaro. Tai yra ne tik
tai melą-, bet stačiai žmo
nių apgaudinėjimas.

Sustok, Maike!... Už

šio
gatvėje susispietė žmonių 
būry-, ir bematant iš visų 
pusių visi pradeda bėgti į 
tą vietą. Kodėl jie bėga? Ar
ba paimkim kitą pavyzdį.

nebegalės toliau karo tęsti.

SLOVAKAI PRIEŠ SAVO 
KVISLINGUS.

VOKIEČIŲ IR ITALŲ 
MUŠTYNĖS LENKIJOJ.
Lenkų požemio spauda, 

kuri pasiekia Londoną, pra-
Kaip lietuviai turėjo savo neša, kad Lenkijoj nesenai Į 

kvislingų, taip ir slovakai įvyko smarkus mušis tarp 
turi. Lietuvos išdavikai par-, 15.000 italų kareivių ir vo-

Traukimu važiuoja motėms tokius žodžius peikimas ga- jU(jošiai nuėjo Hitleriui tar-; kad italai atsisakė klausyti 
su vaiku, išsitraukia skepe- ii abudu mus nutrenkti. nauti. Bet slovakų teuU I vokiečių komendanto ir kad > 
taitę n nuvalo jo burną. Ki- —Jeigu perkūnas tranky- okupantams nepasiduoda ii Į vokiečiai tada pradėjo šau
tam suole v ažiuoja kita mo- žmone- dėl žodžių, tėve, kovoja prieš juos. Londone j dyt į italu- iš kanuolių. Bu- 

\ai-^Utai jis turėtų trenkti ne mus, leidžiama slovakų spauda |vo užmušta keli šimtai ka-,
limM rocn V ori nor 1049 ! io nkinin nnoinskepetą ir pradeda savo vai

kui šluostyt nosį. Kodėl ji 
piima to nedarė? Šitokius 
klausimu- aiškina socialės 
psichr logijos mokslas.

—Olrait, Maike, bet kok< 
gi iš to pažiska-? Kam gi 
dėl tokių niekų pirkti kny
ga- ir da trotyt laikas ant jų 
skaitymo? Ar nebūtų ge
riau. kad tu nusipirktum 
sapnininką?

—O kokia nauda iš sap
nininko, tėve?

—Sapnininką-. Maike, 
reika’ingas kožnam žmogui. 
Ve,"kad ir aš pats: sapnuo
ju, kad zakristijonas turi 
kvorta senoviško snapso, ale 
taip kietai užkorkuotas. kad 
be tribušoniko negalima 
korkos ištraukti, o tribušoni
ko mes neturim. Kitą naktį 
eidamas gulti aš pasidedu 
po paduška tribušoniką, ale 
tą nakti. kaip ant zlasties. 
zakristijonas su kvorta jau 
nebeateina. Na, ar tavo so
cialų sikalogija gali tokį

bet tuos. kurie meluoja. 
—Gudbai. Maike...

PRUSEIKA NETURI 
LAISVĖS.

rašo, kad per 1942 
Slovakijoj buvo nubausta 
30.000 žmonių už priešini
mąsi savo kvislingams ir

metus įeivių iš abiejų pusių, bet 
galų gale vokiečiai italus' 
nugalėjo ir suvarė į bara-■ 
kus.—ONA.

L. Prūsei ka aimanuoja 
“Vilny,” kad Pittsburgho 
seime, “kur susirinks tas so
cialdemokratų ir klerikalų 

“tokiems

DIOGENAS MIRĖ PERGREIT.
Šiandien jis butų radęs Chi- jam du paketu popierinių 

cagoje teisingą lietuvį. pinigų. Štai, sako. čia yra 
seimas, "toKiems Grigai- Dioe.ėno vardu buvo se- du tūkstančiai.
Ciams ir ilichelsonams” bu; noVėSgGraikijoj cinikas filo- s £a’P teisingas žmogus, 
i,a iabiU lengva makaluoti kuris, sakoma, yaikš- šestokas Smuiko žodžiu
heznviaig. nes niekas čiodavęs su Ūktame jieško.

damas teisingo žmogaus. Jis 
mirė apie 2000 metų atgal, 
nesuradęs ko jieškojo.

liežuviais,” nes jų “niekas 
nekontroliuoja.”

Yes, sir. Leonui Pruseikai 
gaila, kad ii- tokios laisvės 
neturi, kokia naudojasi so
cialdemokratai Grigaitis ir

pasitikėjo ir pinigų banke 
neskaitė. Jis perskaitė juos 
parsinešęs namo. Bet per
skaitęs nustebo, nes buvo ne
du tūkstančiai dolerių, o trys I 

Bet jis mirė peranksti, nes tūkstančiai. Netikėdamas ! 
Michelsonas. Bolševikas L. Chicagos angliški dienraš- pats sau, šeštokas perskaitė 
Prireika privalo “makaloti čiai praneša, kad tenai toks dar syki — taip. trys tuks- 
liežuviu” taip, kaip liepia žmogus atsirado. Ir jis yra tančiai!
Maskva, kitaip — “otstav- musų tautietis, Jonas šešto- šeštoką? tuoj kepurę ant 
ka,” arba ir “likvidacija.” —4-------------------------- .......................................

PASAMDYTA 63,500,000 
ŽMONIŲ.

Amerikos fabrikantų or
ganizacijos taryba New 

sapną išvirozvt? O ieigu tu- Yorke praneša, kad dabarti- 
rėtume gera sapnininką, tai niu laiku Jungtinėse Valsti- 
tuojaus ir žinotume, k, ta, jose yra 63 500,000 pasam-
minina. dytų žmonių. Tai esanti

—Tain, tėve. socialė psi- aukščiausia samda šios ša-
chologija aiškina ir sapnų lies istorijoj.
reikšmę. . i --------------- .

—Na. tai pasakvk gi, ką Suomijoj vis dažniau pra
mano sapnas reiškia? dedama kalbėti apie atskirą

— Tis reiškia pergyventą taiką su Rusija. Sakoma, 
patyrimą, tėve. Kada nors kad tuo tikslu gali pasikeisti 
praeity, ko dabar jau gal ir. vyriausybe.

kas, 56 metų amžiaus lietu- galvos—ir afgal i banka. 
vis senas “Keleivio” skaity-, Priėjo prie kasininko, pa- 
tojas. įklojo tūkstantį dolerių ir

Jonag šeštokas turi links- sako:
minančių gėrimų biznį ir “Mister, ynu gavę me 
praleidžia per savo rankas 1,000 bucks toomuch!” 
nemaža pinigų. Anądien jis Bankininkai brmažko ne
nunešė į banką $2,000 su- išvirto iš kėdė-'. Kas gi butu 
mai čekių ir pranešė, kad tikėjęs. Rad Chicagoj yra 

“cash.” toks teisingas vyras, kaip
Banko kasininkas padavė Jonas šeštokas?!

MEMBER

Oi R PftUCT
“The pnrpone ni the ’hall
he help preserve the W«»h* am* 
trn4Hi«n* of nur ruimtry. th* I uit fu 
States of Amerirn. t0 re»err itn lao, 
and in-pirr <»th« r> )<> respeU *.;•« rtbcj 
thm, ,.nd ic ali «avs to aid in ma kiltu 
thls eocntry erratr’r and hetter“ .

tūkstančio metų, vadinas, maždaug už tustrai. Jo sielą paėmęs šventas džiaugs- 
penkių šimtų metų prieš Kristų. Ligi šių ma-. ir archangelas nunešęs ją Agur^maz- 
dienų užsiliko apie jį įvairių stebuklingų dai ir paskum atnešęs atgal ir vėl įdėjęs ją 
padavimų. Jis buvo garsus dar gyvas bu- Į kūną.
damas, bet dar daugiau' įgarsėjo po mir- Po tam prasidėjęs naujo tikėjimo skel- 
ties. bimas. Jį skelbdamas Zaratustra nuolat

Zaratustra buvo garsingiausias Irano matęs regėjimus, kalbėjęs su angelais ir 
galvočius. Jis gyveno ir savo mokslą skel- regėjęs dievą. Piktosios dvasios susijungu- 
1 ė tame krašte, kuris yra tarp Indijos ir -ios Zaratustra pulti, ir ėmusios jį dyKu- 
Persijos, greta Sirijos ir Babilonijos. .Jis i moję gundyti. Tamsybių ir piktybės die- 
buvo uolus tikėjimo skelbėjas, didelio pro vas Arimanas (Angromaniu) siuntęs pik
to. smarkių ir gilių jausmų ir tvirtos valio- tąją dvasią Buitį, kad ji suviliotų ir pražu- 
žmogus. Jis paskelbė nauja tikėjimą. Ir tas dytų Zaratustra. Bet “jis buvo apsišarva- 
jo tikėjimas išsiplatino tarp daugelio mili- vęs teisybės skydu ir dvasios įstatymo ka- 
jonų žmonių ir tvėrėsi du tūkstančiu metų. laviju. Ji- pergalėjęs gundintoją ir pri- 
Kai kur dar tebegyvuoja ir šiandien. vertęs ją atsitraukti. Ir tarė tuomet Žara-

Senovės Irano knygos rašo daug įvairių ‘u?tr?: “Klasungasai Angromaniu, aš su- 
padavimų apie Zaritustrų. Tenai rašoma. t"n?’u dva^rų padarą. As sutrm-
kad ne pripuolamai Zaratustra žemėje at- s‘u Dvasią), kun yra demo
siradęs brt būtinai ttnėję, kur nors atsi-. Saosijas, (t. y. ,s-
lasti Pasakojama, kad prieš tris tukstan- ea"^a?- '*» P“5ull° "“p'^ijas. 
čius metu buvę išpranašauto apie jo atėji- . ^trukus Zaratustra susilaukė pasekėjų 
ma. Tatai praniovęs kaž kokg nepapras- ir bendraminčių. Pirmutinis jo tikėjimą 
tas jautis, kuris kalbėjęs žmogaus balsu, Pne,me i? brolenas-Maidhoj Maoncha. 
panašiai kaip Biblijos pranašo Valaamo Pa k,:.m įeitai issiplatmo
Lrilė. Kaž kok, caras vardu Iemšed, taip ,Z?ra‘U^ valk«;?J«? » ™r.o
pat pranašavęs apie Zaratustros gimimą. I“'t'11 >ta m skelbęs savo tikėjimą.
Ši caras įspėjęs velnius, kad jie busią mi- Ir vl£ur. J*? daręs stebuklus ir mokęs 
galėti ir pražusią, nes ateisiąs žemėn gar- zmopes eiti tiesos keliu. Jis gy dęs ligonis, 
hingas vyras ir visus juos pražudysiąs. Ir silpnuosius, varęs piktąsias dt a-
tikrai toksai vvras atsirado. Tat buvo Za- tias is žmonių. Akli praregėję, į-aisi pagiję, 
ratu-tra kurčiai pradėję girdėti, nebiliai prabilę;

Kaip papra-tai esti. jis atsirado pašau- kupriai išsitiesę, štai ką pasakoja senut ės 
lyje labai nepaprastu stebuklingu budu. Per'V kn>'Ka: Zaratustra. eidamas Dina 
Apie visus didžiuosius stebukladarius vra veroJ, PF0..'1.™?.ner«??' >epe surasti vieną 
pasakojama, kad jie atsiradę pakulyje ne au?al? lr <>e1^ la suic"l 1 "«•<«>'>. i**- 
taip, kaip kiti visi žmonės. Apie kiekvieną Ta'P ,lr Paf,are- lr nere®''s vėl praregėjo, 
ju vra stebuklingų padavimų. , Totae yra senovės persų padavimai apie
■' Senovės persų knygoj kalba apie ste- Zaratustra. Kaip buvo sakyta, jis gyveno 
huklinga Zaratustros prasidėjimą: patsai uz Pelnk,.'l slmtM metų prieš Kristų. Kny- 
dangus įsakęs, kad Garbė susituoktu su ka,!ose aPle J°,stfbVk!Vs >)a-'ako' 
Dvasia Sergėtoja ir su Kunu. ir kad jiems ,l*ia taip pat parašytos keliais s.mtais me
susijungus atsirastų stebuklingas vaikas. ’ a."kTau,1u5 Pvangel‘JLt S ’
Kas tan Garbė ir toji Dvasia Sergėtoja? kokiu rieliukladanu ir mokytoju laiko Za- 
Tat-slaptingos ir negamtiško, būtybės, ^‘vdią jo sekėjai. Jiems Jis buvo ne pa- 
Senovės persai manė, kad Garbė, nelygi
nant Šventoji Dvasia, atsirandanti iš švie
siojo dievo Aguramazdo? (arba Ormuz- 
do). Paprastai ji ir esanti šiame dieve am
žinai skaisti. Bet dėl Zaratustros toji Gar
bė nužengu-i iš dangaus į tuos namus, ku
riuose turėjęs Zaratustra gimti, 
slaptingai susijungusi su jo motina.

Toliau Irano padavimai pasakoja, kad Didis senovės indų stebukladarys Buda. 
tuo pat metu nužengęs archangelas Vochu pet dar į-tabesni padavimai apie indą 
man—Ašayachti-t ir slaptingojo augalo stebukladarį Budą. Apie jį kalba senovės 
“cham stiebe atnešęs Dvasią Saugotoją. jn(jų knygos, parašytos sanskritų kalba.
Du vyresnieji serafimai pasirodę Zaraturt- Buda taip pat buvo naujo tikėiimo skel
to- motinos vyrui ir įteikę jam “šventąją bė.ias. ir taip pat įsteigė nauja, gilu i- didi 
sakelę,” o jis perdavęs ją savo žmonai sau- tikėjimą. Tą tikėjimą šiandien išpažįsta 
goti. “Ir štai. sako padavimas, Kūnas susi- keliatas šimtų milijonų žmonių. Budo- ti- 
;,ungė su Dvasia Saugotoja ir Garbė pade- kėjimas yra labiausia išsiplatinęs visoje 
dant archangelams, o piktosiom? dva- žemėje. Ir to tikėjimo šimtai milijonu žino 
sioms visaip stengiantis sukliudyti.” njŲ yra įsitikinę, kad Buda buvę- didis

Ir Zaratustra gimė. Jis buvo ne papra- stebukladarys, dievo įsikūnijimas žemėje 
tas žmogus, bet negamtinių jėgų—Garbės;h- taip pat stebuklingai gimę^. 
ir Dvasios—įrikunijimas. Žinomoje šven- “jįs buvo danguje.—taip pasakoia sė
tojoje Irano knygoje pasakojama, kad Za- novės indų knygos.—Jis įsigijo dideliu 
ratustros gimimu džiaugusis visa gamta: nuopelnų savo gailestingumu, atsidavimu 
medžiai ir upės giedoję garbės giesme5, ir atgaila. Ir norėdama? išgelbeti visus gy- 
Atsiradę danguje naujų žvaigždžių ir kitų vus daiktus iš kančių ir mirties, nusprendė 
dangaus šviesalų, o tamsybių ir piktybė? Į vėl įsikūnyti, ir įsikūnyti per žemės moterį, 
dievas—Arimanas—ir jo piktosios dya- Ir vienu žvilgsniu peržvelgęs visą pasaulį, 
rios, paimti baimės, pabėgę į žemės gilu- jis apsirinko nekaltą mergelę Mają. Jis nu- 
mas. įsileido žemėn i jos kuna šviesaus penkių

Zaratustrai gimuus įvyko įvairus prana- spalvų spindulio pavidalu. Taip įvyko Jo 
šavimai ir maldos. Veltui jo priešai sten- žmogiško pavidalo nekaltas prasid^ji 
gėsi jo gimimą sutrukdyti ir bandė jį nu- mas.”
galabyti Dangiškoji šviesa ap siautusi ta ' (Rir, daugiau)

jo sekėjai. Jiems Jis buvo ne pa- 
piaslas žmogus, bet Garbės ir Dvasios Sau
gotojos į-ikunijimas.

Ir tikrai. Zaratustra buvo toks žmogus, 
kokių reta rasti žmonių tarpe. Jis buv<> 
žmogus tikrai didelio proto ir gero? šir
dies. Todėl nenuostabu, kad tų laikų žmo- 

Garbė n^? Tikrai manė, jog Zaratustra nepaprastu 
budu jgimęs.
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Ką Sako Apie Lietuvą 
Argentinos Lietuviai

Dirbdami dėl lietuvių tau- vių tautai draugų, kur tik
tos labo. dėl jos laisvės ir ne
priklausomybės, imkimės 
praktiškų žygių ir suderinki
me visos Amerikos lietuvių 
kontinento veiklą ta krypti
mi.

šiandien atrodo, kad dau
gelį oficialių įstaigų ir asme
nų nepaveikė dar toji trage
dija, kurią Lietuva pergyve
na. Išeiviuose nesimato rei
kiamo solidarumo.

Kiekvienas atskiras lietu
vis jaudinasi dėl savųjų liki
mo ir sykiu dėl savo tautos 
likimo. Bet pavieniai veik
dama.- nei vienas negali at
likti tų uždavinių, kurie 
šiandien guli ant išeivių pe
čių. Ir draugijos bei komite
tai. kol jie neturės bendro 
sąryšio visame Amerikos 
kontinente, tol jų veikla ne
turės svarbių uždavinių atli
kimui reikiamo svorio.

Lietuvos nepriklausomy 
bei pritariančios musų visuo
menės draugijos, komitetai 
ir spauda privalo turėti ben
dras tarybas, kuriose butų 
svarstoma bendri musų tau
tos, laisvės, nepriklausomy
bės ir šelpimo reikalai. Tuo
met butų daug lengviau įkū
nyti visų gerų lietuvių svajo
nes dideliem? tautos idea
lams populiarinti. Tuomet 
lengvai galėtume išleisti in- 
foimacinius leidinius apie 
Lietuvą ispanų kalba ir kuo 
plačiausia paskleisti juos po 
visos Lotynų Amerikos kny
gynus, redakcijas, skaityk
la?. knygų parduotuves ir 
valstybės vyrų kabinetu.-, 
mokslo įstaigas ir įžymesnių 
šeimų židinius. Kad ir sto
vinti už Lietuvos nepriklau- 

liroranui hz»t. flt»l vi P- 
nos ar kitos “juodos katės 
pei bėgimo skersai kelią” te- 
beskersuojanti vieni į kitus, 
kovos už Lietuvos laisvę 
frontą paverčia Krylovo pa
sakėčių vežimu. Taip yra 
Argentinoj, taip yra Urug
vajuj ir Brazilijoj, ne kitaip 
yra ir Jungtinėse Šiaurinės 
Amerikos Valstijose, iš kur 
mes esame pratę pavyzdžius 
imti...

Lietuvos gyventojų liki
mas yra tragiškas. Musų re
agavimas į tą padėtį yra bū
tinas. Bet pagalvokime, kas 
realaus tuo atžvilgiu yra pa
daryta Argentinoje? Labai 
mažai!

Reikalinga išjudinti visą 
pasaulį. Visų susipratusių 
lietuvių pareiga informuot 
ir skelbti, kad Lietuvos tra
gedijos tikrovę žinotų visa 
žmoni ja. J ieškokime lietu-

galima.
Iki “globų” ir okupacijų 

pavietrės Lietuvoje, Argen
tinoje veikė Spaudos ir Or
ganizacijų Taiyba. Ji posė
džiaudavo Pasiuntinybės 
patalpose. Bet naujasis pa
siuntinys patarė išsiskirstyt, 
nedavus progos pasisakyti, 
kas už, kas prieš nepriklau
somą Lietuvą.

Jungimu vadinamas skai
dymą? tebevaromas ir da
bar. Tautininkų pirmininkui 
su savo grupe (dar po ilgo
kų posėdžiavimų Pasiunti
nybėje) nuėjus Hitlerio 
smurtą užgiriančią “Aušrą” 
leisti, ten likę vieni kunigai 
marijonai su pora buvusio 
kunigo Janilionio bendra
darbių paskelbė p. Kliaugos 
“Žiniose,” kad “kuriamas 
Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras.” bet nei susirinkimo 
vieta nebuvo nurodyta. Kitų 
laikraščių nei pačių Argen
tinos lietuvių sukurtos drau
gijos, stipriausios ir rimčiau
sios, nebuvo kviesta. To pa
sekmėje daugelis lietuvių 
tapo nustumti aukoti ant
riems ir tretiems frontams,, 
bet ne lietuvių tautos gelbė
jimo reikalams.

O demokratinė Argenti-i 
nos lietuvių visuomenė, ku
rio? spaudos organu yra 
“Argentinos Lietuvių Bal
sas.” sukurė Lietuvai Gelbė
ti Komitetą, Boedo 737. Bs. 
Aiies. Oficialistai pasisten
gė jį ignoruoti, o “globėjus” 
lemianti grupė, šiuo atžvil
giu pritardama ignoruoto- 
jams, ėmėsi šmeižti. Lietu
vai Gelbėti Komiteto priešai 
nudžiugo, kad jis “mažai 
narirpiškia.”I------------ - i

Lietuvai Gelbėti Komite .
tas yra suruošęs paskaitų ir 
jo nariai' iki šiol bent lietu
vių visuomenės tarpe popu
liarina reikalą kovos už Lie
tuvo? nepriklausomybę ir 
įuošia visuomenę tautos gel-, 
bėjimo uždaviniams.

Kalbėdami apie Lietuvą, 
visuomet žiūrėsime, ką gero 
kiekvienas mes padarome 
pavergto^ Lietuvos gelbėji
mo atžvilgiu. Mums ne pa
keliui su tais, kurie remia 
okupantus ar “globėjus.” 
Mes dirbkime laisvos, nepri
klausomos ir demokratinės 
Lietuvos atsteigimo ir karo 
audrų nušiauštų žmonių gel
bėjimo darbą. Dažniau tar
kime?, dažniau darykime 
pranešimus, nes visa demo- 
kiatinė Argentinos lietuvių 
visuomene yra su mumis. 

Kiekvienas patarimas yra

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Laisvi Filipiniečiai Amerikos Laįvyne

Filipinų gyventojai narsiai gynė savo valstybę . 
nuo japonų įsiveržimo ir 20,000 jų tose kovose 
krito. Dabar Filipinų salos yra užimtos japonų, 
bet laisvi filipiniečiai dirba Amerikos laivyne. 
Iš dešinės yra parodytas Filipinų prekybos lai
vas, kuris padarė jau 160,000 mylių kelionės ve
žiodamas Atlanto ir Pacifiko vandenynais karo 
medžiagą alijantams. Ant to laivo plevėsuoja 
Amerikos ir Filipinų vėliavos. Iš kaires: Ameri
kos jurininkai juokauja su filipiniečiais. Apačio
je: flipiniečiai užima savo vietas prie laiko ka
nuolių.

MUSSOLINIS ESĄ PON- 
ZOS SALOJE.

Švedijos laikraščių kores
pondentai praneša, kad bu- 
vueis Italijo? diktatorius 
Mussolinis esąs Ponzo? salo
je, netoli nuo Romos.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apšivedimui draugo,^ku

ris sutiktų gyventi New Yorke. t Aš 
esu 50 metų amžiaus našlė, gražaus 
sudėjimo, linksmo ir draugiško jbu- 
do. Mėgstu ramų gyvenimų. Atšilau- 
kit per laiškus, aprašydami Ūkia 

y teisybę apie save. Aš pajieškai  ̂<lėl 
to, kad neturiu progos su lietuviais 
susipažinti. T. S. 138)

1450 Parkchester Rd., Apt. 6 H.
Br<>nx, N. Y.

Parsiduoda 3 Namai Krūvoj
Vienas 5 šeimynų, du po vienų šei

mynų. Yra tūli patogumai ir didelis 
jardas. Rendų neša $105 j mėnesį. 
Kaina. $7,500. Šaukit: Mrs. į reemau, 
TRO-8201. (35

P?rsiduoda 1 šeimynos Namas.
Wilmingtone, 7 ruimai, maudynė, 

p-aro šilima, geram stovy, akras že-» 
■"ės, garažas, vandenį virtuvėn varo 
elektriką ir pumpa yra lauke. Vaikus 1 
į mokyklų nuveža busas. Parsiduoda j 
dėl ligos. Kaina $4,500. šaukit: Mis. 
Ereeman, TRO-8201. (35)

Parsiduoda 125 akrų Farma
Žemė gera, įsėta. 8 kambarių na- 1 

mas, 5 karvės, arkliai, vištos, maši- Į 
nos ir javai. Arti miestelio, tik 1 my- • 
lia nuo fabrikų. Kaina $3,000. {nešti ! 
cash $2,000. Mrs. Kirman (35) .'

Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

I padarytas iš tikro-
I jo Castile muilo,
j U. _S. P. IšplaunaI pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru-
{ mus ir eustiprina
l odų. 50c. už bonkų.

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

• Aliejų ir Odų Gydančių Vaistą 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už bonkų.I Pasižymi savo gerumu. Prisiu".- • 
1 čiam per Paštų į visas dalis Su- į
• vienytų Valstijų.

I
J

į vertinamas ir branginamas. 
Viso? ir visi, Lietuvai Gelbė
ti Komiteto nariai ir prijau
čiantieji ateikite didžiojo

darbo talkon 1
K. N. Norkus, -

L. G. K-to sekretorius. 
Buenos Aires, 25.5.43.

kykloje sukėlė

KAIP LIETUVIŲ KOMUNISTŲ ŠEI
MYNA AUGINO “STALINĄ.’

CHICAGO, ILL.
Lietuvis komunistas

dalą.
Pagal

privalo 
Tačiaus
mokykloje daužosi, mušasi, 

. trukdo kitiems mokintis.
Kad suvaldyti busimąjįakies-F"

tikrą skart-; Petronėlė Lamsargienė
į Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,

ictatvmnc vuilrad ronot^ ko->ų ir .nuo kau,M gėlimo. 
iSvaly mus, \ dlKd.s Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostį 
mokyklą lankyti, nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
r;*.,_  ____-i • i-i--nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerųŠita? pasileidėlis patarimų ir busit patenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENE 
1814 S. Water SU Philadelphia. Pa.

" fjuanmį.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MAS
4

“Normandie” Keliamas iš Vandens

Si nuotrauka parodo iškelia i; po vandens “Normandie” 
laivą. Kurį kenkėjai buvo už’egę ir nuskandinę New Yor
ko uoste. P, r 18 mėnesių visas jo denis buvojo vandeniu. 
Imant šią nuotrauką, denis i uvo jau visas iškeltas oran. 
bot laivas buvo dau pa«'-vre« 47 laipsniu*’ ant 'ono.

su pasididžiavimu pareiškė : verstas šaukti? gydytojo pa 
□ yra kitokio čia daikto’.... A? galbos suirusiam vaiko pro- 

namo prižiūrėtojas ir uždii- gaĮiu užmokėti ” tui gydyti, nes kai užeina
ba $350 i mėnesi. Daugumas Ir įesieda palaiko. \isų pasiutimas, tai jis daužosi 
to namo*gyventoju neuždir- upa" bu'° su?adinU;- . kai padūkęs ir visas dreba iš 
ba nei $150 i mėnesį. Bet Einant namo, moteris sa- piktumo, kad negauna su 
tas komunistas vadina juos sako:-.Kam tu nu:- kuo pasimušti.
“buržujais,” nes jie šiaip ke,Jai V*™;' buržujams... Si- Tėvas aiškina kaimy- 
užsimoka nuomą. tokl° c?a daikto: kad vaikas nams, jOg vaikas gavęs ner-

Ta komunistu šeima susi- nPv.erte n^() staJo vaglu? 11 vų ligą dėlto, kad mokyto- 
laukė sunaus. Tėvas gyrėsi, , jas esąs durnas, nieko neži-
kad jisai išauginsiąs savo Pasirodžiau kad esuinąs apie komunizmą. Kaip. 
vaiką tikru komunistu. Ne- £Por^-_ £U Pa=ldldzlavlmJ girdi, protingas vaikas pa 
paprastu komunistų, bet Pa"eiske Stalino tėvas. kęs tokį mokytoją?...
“Stalinu!” Kada vaikas paaugo, pra- Kaip ten nebūtų, jeigu

Vaiką' paikino iš mažu muštis su vai- vaikas neina į mokyklą, val-
jo dienu. Kada vaikas pra kaE\ , K.a™>?aJ. Praso te\* džia baudžia tėvą už sulai- 
dėjo jau bėgioti ir kalbėti, gvaldyti jį. Tačiau tėvas iš- kymą vaiko nuo mokyklos.

- juoke kaimynus ir pagyre Tačiau kuomet vaikas nuei- 
s^o .vmką, kad muša “bur- na j mokyklą, tuoj pradeda 

.vaiku ' mušti?. Ir tokį padaužą, nc-
“ -P- Kaimynams nieko neliko, žiūrint kad irs ir ateities

kui kad duotu tėvui “i snu. t“/ ?'.aikai.^rai aP:
ki ” Vaika; nribėfre- rėžda- Y>kusi PollclJa ejna teuau- kūle. Tada tėvas ir jo gerai 

-a tls Pas ^vą, kodėl jo vaikas “išlavintas” vaikiščias atsi- 
’ lipi dav vaikui 1? d ta*P e^ask Žinoma, tėvas i ado tarp kūjo ir priekalo.

CTaudžia policijai į delną, NenueL vaikas į mokykla 
dį°t mitinai pei marmuzą j tj grvždami pasako kai- —tėvas bus nubaustas. Bet 
uz blogą mokinimą, zmo- kad juJu visu vai
ma vaikas tėvų paliepimus k< „a |ygiai ka,J -
P1'.,;. ... . Kada vaikas pradėjo lan
.. S-vkJ .a!.e>°. 1 na5’Js,. sv«; kyti mokvkla. tėvo imokin 
cias, ta. bu imas Stalinas ..Sta,jna;~ parei'kalavo 

kad mokykloje butu iška

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

davė jam pilną valią: ką ji
sai norėjo, tą galėjo daryli.

Kai motina 
ant savo vyru. liepdavo vai- 

‘i snu-

parigriebę? jo skrybėlę su
draskė. Tėvas ir motina iš 
to jrokė i. Bet svečias nesi
juokė. Tėvas užmoka svečiui 
už skrybėlę, pareikšdamas, 
kad mažas vaikas nežino ką 
daro.

Syki tėvai buvo pakviesti 
i -vėčius. Stalas buvo ap
krauta? valgiais ir gėrimais. 
Busimas “Stalinas” nori ap- 
naguoti visu- valgius.

Ka tokiam atsitikime turi 
darni namo savininkė, arba

kuomet vaikas nueina Į mo
kyklą — gauna mušt nuo 
mokinių. Tada tėvas sako. 
kad jo vaika- negali mokin
tis su “buržuju” vaikais, turi 
gauti privatinį Mokytoją,

Senovės Lietuvių Žinyčia

bintą raudona vėliava: kad kad ateitų į namus vaiką 
butų Lenino ir Stalino pa- mokinti, 
veikslai. Tačiau mokyklos valdyba'

Sulaukę- dešimties metų nesutiko duoti privatinį mo-i 
amžiaus, vaikėzas pasidarė kvtoia. Tėvui liepė savo bu 
pirmos rūšie? muštuką?. Mo- imaii “Staliną’’ pagydyti 
kytojas nedali suvaldyti. Ir o jeigu negvdvsi valdžia 
nevalia bau”i vaiką, nes atiduos iį į pataisos namus. 
Amerika yra kultūringa ša- Matote, prie ko privedė 
lis. Mokytojai yra kulturin- komunizmo pakvaišimo Ii-Į 
gi. Jie nemuša vaikų. ga!

žjimcl Kad gvaldyti vaikėzą, Dabar busimasis “Stali-1 
Pietų įuošėjarPabarti vliką mok;vtoJ.as ateina pas tėvą nas” vra .gydytojo priežiuro-l
butu negražu. Juk gerus paS,.artl-.. .. , , . -<*■ Bet gydytojas nėra ko-1

Tėvas išjuokia mokytoją, munistas. Klausima? yra ar 
Esą. mano dešimties metų pagelbės gyduoles, kurios’ 

i sakydami, kad jų vaikas vaikas daugiau supranta nėra Stalino užtvirtintos?

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekviena* turėtų 
perskaityt, nea tik tada galės aiikiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tnri 271 poslapį. Kaina pnpiero? apdarais 
—100; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį
arba “Money

o apd.—$ 
Oraerį”. Adroan »k i t sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

aras uropoje
karą ir kitus pasaulio 
Naujienas”.

gerus
draugus pasikvietė ant pie
tų. o iie juokėsi ir didžiavo-

įr namie taii) daro.’ Jisai vi- aP\e k?TnU"iT± negU ViS3S Dženitoriau, Kaimynas.
suomet nori viską apžiūrėti. mokyklos -labas

SUŠAUDĖ 60 JUGO
SLAVŲ-

Londone gauta žinių, kad ’ 
Kraljevoj. Jugoslavijoj, na-' 

iy{

Vaikiščią- taip augina- 
Kai tėvam= buvo padarv mas pavirt • į tikrą padaužą, 

ta pastaba, kad jie duoda Kai negauna pi'ogo? muštis, 
i vaikui per didele valią, tai tai iš pikti are dreba ir dau-
tėvas labai įsižeidė. Ji? metė žosi. Pasida. »• ikras ligonis, ciai sušaudę 60 žmonių 

.ant rialo dešimtį dolerių ir! n#»uValdi.n di jotas. Mo- i arpe 12 jaunuolių

Jei norite žinoti apie 
įvykius, tai skaitykite
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas* šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicagoje Ir Europoje—58-00. 
Money Orderį ar čekį siųskitei

“NAUJIENOS”
į 1739 South Halsted Street

CIIICAGO, ILLINOIS 
lu»lpcdlrd^x-ji kcpi'ą paaiųsizu r'n i-
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Moterims Pasiskaityt
AT C?13rVT>TTT TVADPA

Gražus Kostiumų Pavyzdžiai

81 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

CHICAGO, ILL. 
Vilkai avies kaily.

' kad i savo lizdą pradėjo 
teršti? Jeigu jiems taip mie
las rusieizmas. tai kokių ga- 

Palikę Kominterno sira- lų jie laikosi prie musų vi- 
tomis, lietuviški burliokai suomenė? prilipę, kaip ko- 
nebežino ką daryti nei ko kios erkės? Tegul sau eina 
griebtis. Jie pradėjo rašinėti pas tusus ir tegul tarp jų
grasinančius laiškus nepa
tinkantiems sau žmonėms. 
Vieną parašė Barborai Gui- 
skienei. kam ji rašinėja i 
“Naujienas” ir “Keleivi.”
Jie bijo, kad ji nesugadintų 
jiems biznio, todėl grąsina 
ir žada ją “išvežti” iš Chica
gos Bridgeporto. Mat, jie 
išmoko nuo Stalino žmones 
vežioti. Iš Lietuvos išvežė 
keliasdešimts tūkstančių.

Bet Chicaga ne Kaunas, 
ir Gurskienė komunistų gra
sinimų nenusigando. Ji sa
ko, kad komunistams reikės 
pirma iš Bridgeporto išsi- 
kraustyt. negu jai. Jie tui ė: 
išsikraustyt su visa savo ka- 
ziona gazieta.

Šitie grasinimai geriausia 
parodo komunistų charak
terį. Jie parodo, ką jie pada
rytų, jeigu jie galėtų. Jie už
draustų kitokios nuomonės i 
žmonėms ir į laikraščius ra-' 
šinėti, taip kaip Rusijoj.

Jie norėjo ir Amerikoje 
tokią nelaisvę Įvesti. Agita
vo kelti revoliuciją, kad ga- j 
lėtų rusiška nagaika čia už
viešpatauti. Pati prezidentą 
Rooseveltą “fašistu” vadino. 
Kėlė lermą, lakstė, kaip dur
naropių apsiėdę. Agitavo 
žmones, kad už Rooseveltą 
nebalsuotų.

O dabar tie begėdžiai už
sidėjo “patriotizmo” kaukę 
ir jau stoja “už” prezidentą 
Rooseveltą. nes jų alkanai 
Rasėjai reikalinga Ameri
kos duona ir mėsa. o raudo* =

...najai ąjanųaL -j&įfcaliogi Aci , 
merikos ginklai.

Aš norėčiau žinoti, kodėl 
komunistas negali but lietu
vis, jeigu lietuvės motinos 
užaugintas? Kodėl jis nieki
na viską, kas lietuvių tautai 
brangu, o garbina tiktai tą, 
kas rusiška?

enka sau aukas.
Raseinių Magdė.

TRYS DUKTERAITES.
(Liaudies daina).

Augino močiutė 
Tri; dukteraites,
Tris dukteraites,
Kaip tris lelijas.

Vieną išleido 
Už gero vyro.
Už gero vyro.
Už bandėlninko.(bis

Ansai ateidams,
O ir atnešdams.
Tėveliui bandą,
Močiutei bandą,
Visiems vaikeliams 
Po bandelaitę. (bis)

Antrą išleido 
Už gero vyro.
Už gero vyro.
Už puodelninko. (bis

Ansai ateidams,
O ir atnešdams 
Tėveliui puodą,
Močiutei puodą.
Visiem? vaikeliams 
Po puodelaiti. (bis)

Trečią išleido 
Už gero vyro.
Už gero vyro.
Už dudelninko.(bis)

Ansai ateidams,
O ir atnešdams 
Tėveliui dūdą.
Močiutei dūdą,
Visiem? vaikeliams 
Po dudelaitę. (bis) 

Tgy^lbį hir hir
Močiutė, bir. bir.
Visi vaikeliai

Rudeniui geriausia tinka kostiumai, kaip parodyta kairėj šio vaizdelio pusėj. Sakesniam 
orui atėjus, ant kostiumo galima užsidėti apsiaustą, kaip parodyta iš dešinės pusės. Mar
ga suknelė (vidury) tinka bet kokiai kasdieninei progai.

“Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
sius $2.50. tam "Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanų.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. 
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to

kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.

štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- 
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
Kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 

I nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veisl:ų žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo }domi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .................... .*...................... 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95. 
haina 35a
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais aiau.-imais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
aica. ......................................25c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

, . -• k „ popiežiaus kunigai nesipačiuoja. ČiaJei nor, žinoti, kaip senoveie lietu- ,J$škinta visa jų bepatystės istorija, 
viai gyveno, tai perskaityk s,tą kny- ------,— j—' j-----

Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
iug pačių, o žmonos po kelis vyrus.

jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas iruaug w 3kaitytl klekv,enas vyras, tėvas ir

™P^Jna,nantl *50c" įauPik*itfs’ kurie geidžia, kad jų mo.
ga. Su paveikslais. 
Audeklo apdaruose

50c
75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios,

toti virintus ryžius ar plonai 375 laipsniu karšty. Išeis keturi vo vyresniųjų blollŲ likimą, kunigo pakurstyti brostvininkai už- ~ , * -j --i - j • • • -t • i • i >• -i puolė juos ir žiauriai sursušė. Socia-supiaustytas žalias bulves. » vidutiniški davimai. ilgai galvojo ką gali reikšti ‘iistai iškėlė užpuolikams bylą, kuri
tėvo žodžįai.-Mano į
nysis brolis sanprotavo, jis parodymais. Kaina .................... 25c.

—manė, kad gyventi taip, socializmas IR RELIGIJA. 
■ kaip tėvas, reiškia, kad vien' Labai įdomi knygutė šituo svarbiu

2 puodukai virtų makaronų. Sudėk viską eilėmis j keptu- 
Vietoj makaronų, galima var- vę, Įkišk į pečių ir pakepink

turtą gavęs; apleido tėvo 
namus, bet atmindamas sa-

TRYS SUNAI.

terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................... 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš jok9 jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .......................................... 20c.

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri-tik Save reikia rupinties pa- klausima. Ją turėtų perskaityti kiek- guojantį politiškai-ekonomišką klau 
11' nas katalikas ir socialistas. Parašė simą aiškina garsuis Vokietijos so-

kdKintl ir UCllO nUSIOJO VIS- g. Vandervelde, vertė Vardunas. cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
Kaina ..................................... 10c.

- . • „ . - „ — -- aaacAKz. VV v VZ IIKl KLIMĄ ZAIVJVlUl ’ MIELOS BALSAI.
tai e. Gyvenk taip. kaip aš busi laiminga^. kia. jopr peikia šykštauti, kad n?DT n> vhpvt? Puiki knyga, daugybė labai gražių

eilių ir damų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 

__ graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
Dėfko be valgio puslapių. Audimo apdarais ... $1.50 

dėlko vienas mai- _____ __  . „ .
. . . stas duoda daugiau spėkų.. kitas ma= BIBLIJA S ATT ROJĘ.

Antrasis Simus jau gerai gyvenu ir busi laimingas. žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, fai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toe
1 __ • ą., Ti<i <tpno-p<i nriimi sau druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- |n,ygos neįsileidžia.Labai juokinga suŽinojo, kas dėjosi SU V\re>- -aU dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- 3-9 puikiais paveikslais, perstatan-

tiuoju broliu; jis ėmė gaI-VL'k3« ką tik žinojo apie tė- S?’AupJaa’ct’ita’1’š čiais. tvairius nuotikius nuo prieš su-
- - - -- ’ J -, j. fc i f oi ry, ,'n J g ^,<1.- Paraše D-ras G-mus. Kama .. loc. tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris

taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00 
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė Viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res- 
putlika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

užsitikintis Vyras: (2į žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.

Vieną kartą tėvas išleis- ir antrajam savo sunui
damas savo vyriausiąjį sūnų jam taip pat pasakėGy- Antrasis brolis manvda-‘ Kaina ........ ....................  ioc. kyį svietą^ davė jam turtą ir venk taip, kaip aš gyvenu h ^vo žodžiai reiš- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI * 

kia. jog reikia šykštauti, kad gert IR VALGYT?

gtiuunus
Rakindamas.

, —Tėvas liepė man.—at-
Drauge birbina, (bis) ^kė jis,—gyventi taip, kaip 

jis gyvenąs: o jis gyvena 
smagiai ir yra laimingas, ii 
aš eisiu jo pėdomis.

; Taip praleido jisai metus.
APIE VALGIUS.
DARŽOVIŲ SPECIALAS.
Massachusetts Agrikultūros'antrus, dešimts, dvidešimts; 

. _ . Departamentas yra išleidęs la- išmetė tėvo duotąjį turtą, Vi-
. Jokia politinė partija.ne j- paVa<jinta "Home Canning

niekina tautvbes. tik vieni
?ai nieko netekęs ėmė varg-

....... of Vegetables and Fruits,” kur ti. Tada jis kreipėsi į tėvą
naciai ir bolševikai t<į dai o. Vpatjngai vra rekomenduoja- pagalbos melsdamas, bet 
Naciams visos tautos yra mas ..Daržoviu Specialas.” jį tėvas atsisakė jam duoti. Su- 
mėslas, tik vokiečių tauta esą galima valgyt su kiaušinie- ^us, norėdamas permaldauti

Ine, _ r--------- r------------ ,--------------
nuo vištienos buljono, tai vana savo mvlimiausiaji

yra auksas; o komunistams Tjei'pridėkite’ prie’atiiku- tėvą, atnešė jam kaipo do-
tik “raseiščina” šventa.

Rodos, lietuviai yra daug į" pu“w“^riuto^'Taipgi daiktą, . o tėvas nudavė ne
nuo rusų kentėję ir niekad puikug busiąg valgis, jei uždė_ girdis ir tos dovanos nepn- 
jų negarbųio; Nuo gilios se gjte ant ^uvjes su trupučiu sūrio
novės; lietuviai gynėsi nuo 

kūrie tik norėjo juos
♦pavergti; tai kodėl gi musų 
•/komunistai taip išsigimė,

GAUNA VYRĄ

šio

eme. Ant galo manydamas,

reikia dėl to, kad 
nepagalvojęs žmogus.

Martha O'Driscoll, 21 metų 
amžiaus filmų aktorė, juokiasi 
patenkinta, nes gavo vyrą, lai
vyno viršininką Adamsą. su ku
riuo sutarė tuoktis.

/oti, kad tik neatsitiktų su vo gyvenimą. Atsimindama, TFRI . iąTliK 
juo taip pat, kaip atsitiko su i-įprato, kad pnes jo užginu- ^TERlALlbTlsKAS 
vyresniuoju broliu: bijojo i mą tėvas nieko neturėjo, ISTORIJOS SLPRATIMA5. 
.•argą įpulti.. Jis negalėjo kadi tėvas jam gvvęnim^^^
TCrai Suprasti tėvo žodžiui piSflZia davė, maitino JI, UZ gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
‘Gyvenk taip, kaip aš,”— augino, davė visus gyveni- KŽyį,kp™.ft.
įumanė kad nepritinka gy- mui reikalingiausius daiktu5 jantiems darbininkams neapkai-
venti. kad tik savo pageidi ir sakėGyvenk taip, kaip nuojama Kaina ...............
mus pakakinti. Jis ėmė gal- aš gyvenu? SOCIALIZMO TEORIJA,
voti apie tai, kokiu budu pa- jis priminti sau f.^isv“do,
Įauginti te\o duotąjį turtą, r,aĮ padarė ir pasakė kitiems ^rau^ij°s formos, ir kodėl turės buti 

r r r . i pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c?avo sunams; ir suprato ką
.ėvas manė taip sakydamas. EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Tisai Žinojo, kad tėvą* pada- , Šioj knygoj telęa 23 gražios eilė®, 
;e gerą jo broliams. Tada Puikiai iliustruot*. Kaina .... 25c 
.ik suprato, kad gyvent taip.
kaip tėvas gyveno,—tai yra 
daryti žmonėms gerą.

25c.

imė darbuotis ir rupinties 
avais reikalais, bet neįsten

gė taip gyventi, kaip jo rė
žas gyveno.

Tada jis ėjo klausti tėvo 
patarimo. Tėvas nieko neatkad tėvą supykino, eme f_______  _________  ___

Specialas" atleidimo, bet ir tai akė jam. Sūnūs manė, kad
negelbėjo. Tada sunu? ėmė j ėvas bijo-i jam atidengti 
keikti ir niekinti tėvą:—Jeil-avo laimės slėpinį, ėmė ty- 
nenori nieko duoti man. tai inėti ir stengėsi pažinti vi
karo gi tu mane auginai, u; tuos kelius ir budus, ku- 
kam gi tu man pirmiaus da-į iais tėvas surinko sau tur- 
vei turtą ir liepei taip gyven- f us, gyveno sau smagiai ir 
ti, kaip tu gyveni. Aš ma- į iautėsi laimingu, 
niau, kad mano amžiui to Sūnūs dirbo, rūpinosi die- 

čiu vandeniu, kad lengviau nu- pergyven ąą ir nakti. kad tik padidin-
siluptų žievės. Tada nulupk jas tieji smagumai, pasilinksm. j sa\o turtą, vienok jo tur- 
ir supiaustyk. Nuplauk salierus nimai — nie^ka- palyginantį a> n\ko. jo vargai ir iupes- 
ir pipirus, ir juos taip pat su- toms kančioms, kūnas aš dai ėjo pernieką. Nenorė- 
piaustvk. Supiaustvk ir svogu-dabar kenčiu. Aš jaučiu, damas visit ms parodyt savo 
nūs. įpilk truputį vandens ir kad zunu- kad nyksta mano orCdumo. jis per visą %y\e- 
užkaisk, bet tomeičių da nedėkJsveikata- Bet.,kĄs neklI‘ skundėsi nelaimingas
Kai pavirs 20 minučių, tada su- mes man_ suteikė . Tu.... Tu, ssąs ir daug pragaiščių tu- 
dėk tomeites, cukrų, druską ir turėjai žinoti, kad ta\o,'js; kalbėjo visada, visur ir
užvirink. Sudėk į karštus stik- *ahdarybė pakenks man, i, (zisiems, jog iam tėvą? mažai 
lūs, uždėk ant stiklų gumines nepamokinai, nepeisergėjaiJ tėra davęs, jog jis, ką turis, 
rinkes ir lengvai priveržk virše- manę?, kaip gali pasibaigti pats esą- uždirbęs savo ran- 
lius. Tada sustatyk stiklus į,mano gyvenimas. Tu sakei • komis, jog kiti jo vietoje 
platų puodą su verdančiu van- J'^^ gyventi taip, kaip tu žmonės b tų galėję daug 
deniu, taip kad vandens butu;gyveni ii as busiąs laimin daugiau ų surinkti 

i gas.—Gyvenau taip,, kaip
sakei ir

žmogus...

ir iškepsite pečiuje 
Tas “Daržovių

esąs daromas taip:
4 kvortos raudonų tomeicių 
1 kvorta, salierų.
1 kvorta svogūnų.
6 saldieji pipirai.
3 šaukštai druskos.
2 šaukštai cukraus.
Nušutink tomeites verdan-

Taip jam begalvojant pri
ėjo prie jo tėvas ir tarė jam:' 
—Dabar mes kartu gyven
sim ir busim laimingi... Eik 
ir pasakyk mano vaikams ką 
reiškia“gyvenk taip, kaip 
aš gyvenu! Ištikrujų bus lai
mingi tie, kurie seks mano 
pavyzdį.”

Trečias sunu? nuėjo ir pa 
sakė visiems savo broliams, 
kaip ji? suprato tėvo žo-i 
džius, ir nuo to laiko kiek
vienas vaikas, gaudamas sa
vo dalį džiaugėsi ne tuom, 
kad gavo daug. o tuom, kad 
gali gyventi taip, kaip jo tė
vą? gvveno, kad tuo savo 
gyvenimu gali kitiems daug 
gero daryti; ir kad tada tik 
žmogus gali laimę atrasti.

Iš Tolstojaus raštų.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

koks colis aukščiau stiklų, ir 
pavirink: kvortinius stiklus 30 
minučių, o puskvortinius 25 mi- tningiaUcia-
nules. Skaityk minute, nuo to lu?1 į1““* turt«’ 0 man « 
laiko, kai vanduo pradės virti, užteko. Tu man ne tėvas, tu 
Tada iškelk iš katilo ir kietai -apgavikas, tu mano pne; 

•priveržk visus viršelius. Kai at- ?“• tu Pražudė, mane. La!
buna prakeiktas mano gy
venimas!

Prakeiktas ir tu, maro 
pražudytojau! Aš nenoriu

auš, apversk kožną stiklą dug
nu aukštyn ir pažiūrėk, ar ne
varva. Stiklus sužymėk ir pa
statyk iki bus reikalingi. . ...

žiemos laiku galinta padare. "«■ žinot, nei matyt tavęs, as 
ti šitokio valgio Vienam kartui: neapkenčiu tavęs, _ kam di- 

1 paintė daržovių speeialo. .<li>ausio mano pneso!

. . , Taip gvveno ir kalbėjo 
matai esu nelai- antrasis sūnūs, o jo turtą3 

y palengvele nyko.
Kada jis nieko nebeteko 

ir įpuolęs Į vargą, tai ėmė 
keikti savo likimą, patsai 
;ave, savo gyvenimo aplin
kybes, ir perpykęs norėjo 
numirti. * * *

RŪTA.
Šypsodamos skina ji rūtą. 
Šypsodamos pina kasas, 
šią naktį bernelio yr butą... 
šypsodamos skina ji rūtą.
Tyliau... Sužinos, tai—pražūta;! 
Bet kaip sužinos tai, ir kas?— 
šypsodamos skina ji rūtą.

Pusė svaro maltos mėsos (ža
lios ar virtos). Tokį pat turtą davė tėvas

švpsodamos pina kasas.
Ir trečiam sunui tėvas da-, Kazys Binkis.

»ė turtų tiek pat, kaip ir pir- ----------------------------------
miemsiems; duodama? pa- Pirkit Karo Bondsus ir Stam- 
-akė:—Gyvenk taip, kaip pas. Kas savaitę įdėkit į juo3 
iŠ gyyenu. busi laimingas. nemažiau kaip dešimtą savo 

Trečiasis sūnūs džiaugėsi uždarbio dalį.

Kunigai gųsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystę nes peklos al
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kopastai sa
ga. Ir pridėtas “peklos'’ 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio" Knygyaa.

Adresas: “KELEIVIS” 
636 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 

A. M. METEUONl 
7747 Navy Avenue,

Detroit, Mich.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU. '

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys, 
išytojos paveikslu, 126 pusla-Su ra 

pisi. 60c.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kaaa nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti Utų knygute. Kaina 
“Keleivis,” 636 Broad 

South Boston, Mas*.

10c.

y,

v f



Septintas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 35. Rugpiufio 25 d., 1943.

IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS 
ŽMONIŲ VARDAI.

18pt Rus išvežtųjų Liet gy sąra 
Okupavę 1940 metais Lietu

vą. bolševikai išvežė Rusijos 

gilumon tūkstančius žmonių.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 

surinko apie 12,000 išvežtųjų 

vardų ir pavardžių, kuriuos čia 

paduodant Amerikoje gyvenan

čių giminių žiniai.

(Tęsinys)
10871. šipailienė - Butkaitytė 

Stefa (Juozo duktė), gimusi 
1909, mokytoja, Plungė, Telšiai.

10872. širkienė, Felicija (An
tano duktė), 45. ūkininkė, Pet- 
rainiai, Krakiai.

10873. širkus, Stasys (Juozo 
sūnūs). 19, ukininkas, Petrai- 
niai, Krakiai.

10874. širkutė, Emilija (Juo
zo duktė), 17.

10875. širkutė, Veronika (Juo 
zo duktė), 14.

10876. širkus. Jonas (Jono 
sūnūs), 11. ,

10877. širvaitytė, Magdalena 
(Jokūbo duktė), 30, Marijam 
polė.

10878. Sirvydas, Edmundas 
(Prano sūnūs), 23, mokytojas. 
Mečiukopiai, Kamajai.

10879. širdydas, Vladas, 47, 
samdinys, Vilnius.

10880. širvydienė, Anelė. 47.
10881. širvinskkas, Aleksas 

(Kazio sūnūs), gimęs 1914, 
knygvedvs, Šiauliai.

10882. šiška, Stasys, 48, sam
dinys, Panevėžys.

10883. šiškienė - Gudelytė, 
Marija, 39.

10884. šitovskienė, Marija. 
75, ūkininkė, Vilnius.

10885. šištovskis, Ramigijus, 
43, ukininkas.

10894. škadauskienė, Antani
na, (Marcelino duktė), 36, mo
kytoja.

10895. škadauskaitė, Irena 
(Medardo duktė), 17, mokinė.

10896. škadauskaitė, Beatriče 
(Medardo duktė), 15, mokinė.

10897. škadauskas. Vytautas 
(Medardo sūnūs), 11, mokinys.

10898. škadauskaitė, Virgini
ja (Medardo duktė), 1.

10899. Škėma, Algirdas (An
driaus sūnūs), 29, mokytojas, 
Alytus.

10900. škinderis, Antanas 
(Prano sūnūs). 52, technikas, 
Kaunas.

10901. škinderienė, Elena 
(Domo duktė), 30.

10902. šelminskis, Kazys (A- 
leksandro sūnūs), 38, Juzefo- 
vas, Kaltinėnai.

10903. škleminskienė, Jadvy
ga, 34.

10904. škleminkytė. Kristina 
(Kazio duktė), 6.

10904. škleminskis, Jurgis 
(Kazio sūnūs), 6.

10906. šklemikas, Vladas 
(Stasio sūnūs), 24, samdinys, 
Aleksotas, Kaunas.

10907. škudzinskas, Petras 
(Viktoro sūnūs), 43, biznierius. 
Šimkaičiai.

0908. šlakavičienė, Marija 
(Liudviko duktė), 19, darbinin
kė, Vilnius.

10909. Siamas, Petras (Anta
no sunnus), gimęs 1915, plom- 
beris, Šančiai. Kaunas.

10910. šlapikas, Andrius (Jur 
gio sūnūs), 28, darbininkas, 
Rukeliai, Panemunė.

t

10911. šlapkauskas, Albina 
(Antano sūnūs), 28, samdinys, 
Kaunas.

10921. šlekienė, Halina, 38.
10922. Šlekys, Vytautas (Juo

zo sūnūs), 10.
10923. Šlekys, Juozas (Juozo 

sūnūs), 8.
10924. šleky tė, žibutė (Juo

zo duktė), 1.
10925. šlėkta, Petras (Povilo 

sūnūs), gimęs 1913, ukininkas,
Gailicniai. Joniškėlis.

10926. šlektienė, Elzbieta 
(Stanislovo duktė), gimus 1918

10927. šlapikaitė, Elena, 70, 
tarnaitė, Tijuniškiai, Alunta.

10928. šlevas. Vytautas, 35, 
samdinys, Radviliškis, 
cevičiutė, 35, mokytoja.10929. šlevienė, Stefanija Ja-

10930. žievaitė, Alfonsą (Vy
tauto duktė), 4.

10931. Šležas. Albertas, mo
kytojas, Užvenčiai.

10932. šliageris. Vaclovas 
(Antano sūnūs), 60, mokytojas 
Jagminiškė, Padubysys.

10933. šliagerienė, Jadvyga 
(Juliaus duktė), 60. ūkininkė.

10934. šliageris, Vladas (Vac
lovo sūnūs). 30, ukininkas.

10935. šliachtovskis, Odinas 
(Stanislovo sūnūs), gimęs 1886 
inžinierius, Vilnius.

10936. šliaras, Vytautas, 35, 
samdinys, Radviliškis, Šiauliai.

10937. šliarienė, Stefanija,
30, inokytoja.

10938. šliaroitė. Aldona (Vy
tauto duktė). 3.

10939. šliaras, Povilas (Jono 
sūnūs), 72, ukininkas, Ažuolytė 
Krinčinas.

10940. šliažienė, Stanislava 
(Jono duktė), 41.

10941. šliažas, Jonas (Povilo tvno gunus)> 3]
sūnūs). 13, mokinys. Kaunas10942. šliažaitė, Felicija(Po- vilo duktė), 9.

10943. šliužys, Feliksas (Jo
no sūnūs), gimęs 1914, samdi
nys, Kaunas

Jankiai Gelbėja Vaikus Sicilijoj

Čia vaizdelis iš Skili jos. Jis parodo, kaip Amerikos armi
jos darbininkai (inžinieriai gelbėja vietos gyventojų vai
kus iš griuvėsių Paima di Montechinro mieste, šį namą su
griovė vokiečių orlaiviai, kuomet amerikiečiai užėmė tą 
miestą.

11012. Šukys, Jurgis, 40. mo-, 
kvtojas, Kvikliai. Utena

Adelė 35,11013. Šukienė, 
mokytoja.

11014. šukytė, Danutė (Jur
gio duktė), 7.

11015. šukytė, (.Jurgio duk
tė), 5.

11016. šukštienė. Alina (Pra
no duktė), 35, ūkininkė. Medin-; 
genai, Žarėnai.

11017. Šulcas, Arnoldas (Jo
kūbo sūnūs). 45, ukininkas, šai
piai, Vaškai.

11018. Šukienė, Morta, (My
kolo duktė), 38.

11019. šukas. Okias, Arnoldo 
sūnūs), 13.

11020. Šulcaitė. Olitė (Ar
noldo duktė), 11.

11021. Sukaitė, Birutė (Ar
noldo duktė), 5.

11022. Šukienė, Viktorija,
Panevėžys, Kranto 48a.

11023. Šulcas, Rutanas (Vin
co sūnūs), 39, darbininkas, Vil
nius. i

1124. Šulcaitė, Valentina (Ste
pono duktė), 34, ūkininkė, Lo-
laniškiai, Giedraičiai. ________ ___________________

11025. šukas, Kazys (Vinco 11047. šumskis, Benedikta.-, 
sūnūs) 34, siuvėjas, Šiauliai. Pavenčių cukraus fabriko.

11026. šulmienė, Emilija(Ka-, 11048. Šumskienė - Smilgaitė, 
zio duktė). 50, ūkininkė, Lygu- Valė (Juozo duktė), mašinistė.

x . ...... ZT 11049. šumskytė, Dalia (Be-11027. šulmaite, Liogina(Juo J
zo duktė), 15, mokinė. i L-i- v v(Juozo į šumskytė, Emilija, 30

siuvėja, Panevėžys.

LIBERTY UMERICKS

A chef who knew lota about 
dougb

Said, "So far, we*ve raisad 
it too alow—

WcTl beat Hitler whea 
Ona dollar in ten

Ia put Into Wai 
Lat’sgo!"

a. a n.

10974. šrama. Vincas (Kazio 
sūnūs), gimęs 1914. seržantas. 
Varėna.

10975. šmipunas, Juozas (Vin
co sūnūs). 36, ukininkas, žvir- 
gaičiai, Gižai.

11002. Šukys, Algirdas (Alek
sandro sūnūs), mokinys,

11003. šukytė, Danutė (Alek
sandro duktė). 12, mokinė.

11004. Šukys. Juozas (Joku- Trakai, 
bo sūnūs), gimęs 1879, ukinin- 11037.

10976. Štaras, Bronius (Mar-;kas, Kamečiai, Alvitas, 
ekonemistas.

11028. šulma, Vacys 
sūnūs), 12, mokinys.

11029. šultenytė, Zofija Mil-į 11051, šuopys, Juozas (Jono 
da, (Kazio duktė) gimusi 1924,' sūnūs), gimęs 1918, seržantas, 

i Poliekiai, Sintautai.
Šumielis, Julijonas,

(Vinco sūnūs), gimęs 1923, mo- 
11005. Šukienė, Marijona kvtojas, Vilnius.

(Motiejaus duktė), 50, šeimi- 11038. šuminskas, Aleksand- 
ninkė, Kamečiai, Alvitas. ras. 48. Švenčionėliai.

11006. Šukys, Juozas (Juozo 11039. šuminskaitė, Nadia,
sūnūs), gimęs 1915, ukininkas 11040. šuminskaitė, Halina.
Kamečiai, Alvitas. 11041. šumskauskienė, Mari-

11 007aŠukys, Petras (Juozo ja. (Anupro duktė), 52, ukinin-
Antanina sunus)» Kim?s 1917, Kamečiai, Dainava.

i Alvitas. 11042. šumkauskienė, Mari-

11052. šurovka. Marija, 30.
11053. uurovki, Jurgis. 2.

11054. šuškevičius, Pranas 
(Kazio sūnūs), 42, geležinke
lietis, N. Vilnia.

11055. šustovskienė, Vanda 
(Jono duktė), gimusi 1912, 
Vilnius.

11056. Šutas, Justas (Justo 
sūnūs), 46, ukininkas, Purpiš- 
kis, Kamajai.11057. šutienė, Vincenta

10977. štarienė, Genovaitė 
(Uršulės duktė). 28, Kaunas.

10978. Štaras, Jonas (Jono 
sūnūs), 43, teisininkas, I\anau-

10944. šlykas, Alfredas (Jur- ska^’ ^kmenė. 
rio sūnūs), 40, mokytojas, Bir- 109,9’ Štarienė,(Igno duktė), 40.

10979. štarienė, Antanina. 11008. Šukys, Albinas (Juozo ja, 57, žemės savininkė, Kaugo- 
10980. Štaras, Povilas (Povi- (sūnūs), gimęs 1920, ukininkas. niai.

Kamečiai, Alvitas. 11043. šumkauskienė, Zofija, Į (Stanislovo duktė). 42, moky-
11009. Šukys, Kazys (Juozo 32, žemvaldė, Kaugoniai. toja.

sūnūs), gimęs 1923, ūkininkas,1 11644. Šumskienė, Veronika' 11058. gat aite, Irena (Jurgio 
Kamečiai, Alvitas. (Augustino duktė), mokytoja, duktė), 14, mokine.

11010. Šukys, Stasys (Juozo Palanga. 11060. šutaitė, Vanda (Pet-
sunus) gimęs 1927, ukininkas, 11045. šumskis, Alvydas, 5. ro duktė), 3.
Kamečiai. Alvitas. 11046. šumskis, Stasys (Sta-

11011. Šukys, Balys (Juozo šio sūnūs), traktoriaus operato- 
sunus), 27, darbininkas, Utena, rius, Uošas, Pakruojus.

karininkas, i žinierius, Kaunas.—- Rožė 43 no duktė), 33.
’ ' ’ 10946. šlykas, Jonas (Alfredo lo sunus)’ 47’ ukininkas’ Griži'

kai. Deltuva.

10945. šlykienė. Ona (Marty-
10914. šlapšienė, 

mokytoja..
10915. šlapšys. Jonas, 

Jonava.10916. šlapšienė, Veronika J (Stasio duktė), 42, mokytoja,

38.

10886. šiupenius, Antanas i 10912. šlapkauskienė - Ilgu- 
(Antano sūnūs), 37. agronomas ; naitė. Konstantina (Antano 
Salantai. Kretinga. •duktė), 25, Kaunas.

10887. šyjkovskis. Leonas 10913. šlapšys, Ignas, 42, in- 
(Jono sūnūs), 30,
Dūkštas.

10888. šyrkienė, Felicija(An- 
tano duktė), 46, ūkininke. Pa
tronai, Krakiai.

10889. šyrkus, Stasys (Juozo 
sūnūs). 19.

10890. šyrkutė, Anelė (Juozo ! Akmenė, Mažeikiai.. 
duktė), 18. : 10917. Šlekys, Saliamonas,

1089-1. šyrkutė. Veronika 36. mokytojas.
(Juozo duktė), 15. ! 10918. šlekienė. Olga, 29.

10892. šyrkus. Jonas (Juozo' 
sūnūs). 13.

10893. škadauskas. Medardas 
(Kazio sūnūs). 39, samdinys,
Ukmergė.

10981. štarienė, Marijona, 38 
10982. Štaras, Albertas, 7. 
10983. Štaraitė, Irena (Povi- 
10984. štaupas. Jonas (Domo

10947. šlykas, Rimantas (Alfredo sūnūs), 5.
10948. šlorauskas, Antanas,

42, karininkas, N. Vilnia.109949. šmailytė. Violeta k> duktė). 3.
(motina Budrienė), 13, Alytus, sūnūs), 37. Kaunas.

10950. šmigielskis, Jonas (A- 10985. štaupienė - Gudai!ė
10919. Šlekys, Algirdas (Sa- domo sūnūs), gimęs 1911, sam- Paulina. 28. mokytoja, 

liamono sūnūs), 7. . dinys, Kaunas. . 10987, šteinas, Mykolas (Le-
10920. Šlekys, Juozas (Tomo’ 10951. šnapšys, Simonas, gi- Ono sūnūs), gimęs 1869), uki- 

sunus), 38, mokytojas, Igliau-į gimęs 1884, Kaunas. ninkas, Leoniškiai, Krekenava

11061. šutovičius, Henrikas 
(Broniaus sūnūs), gimęs 1903, 
matematikas, Vilnius.

ka, Marijampolė.

AR ROMp^z
opiezius Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jezos Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VL Kryžiam Karai ir popiežiai Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 ta. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 

težins Leombažnyčioje. Kaip popie Leonas X pardavinėjo indulgencijas
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 

knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint au visa katalikiškos bažnyčioe praeitinei.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų parakai, 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kaa. M. Valadka.

Knyga apie 230 p 
Audime viršeliais, 

goa vardas, KAINA 02.00
Tvirtais popierss virietiaia, kaina SUS.

didelio formato; spaoda aiški.
raidėm įspaustas kay-

Galiraa gaat pas autorių, sakančiu adreso:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaat tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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10952. šnapšienė, Adelė (An
tano duktė), gimusi 1894.

10953. šniras, Vladas (And
riaus sūnūs), 45, karininkas, 
Šiauliai.

10954. šniras, Alfonsas, 37, 
Žemaitkiemis; Ukmergė.

10955. šnirienė, Ona. 45.10956. šnirpunas, Juozas (Vinco sūnūs), 37, ukininkas, Gižai. Vilkaviškis.
10957. Šniukšta, Leonidas. 

33, inžinierius. Vilnius.
10958. šniukštienė - Kongis- 

seraitė. Paulė. 31. Vilnius, 
j 10959. Šniukšta, Alvydas- 
Antanas .Leonido sūnūs), 3.

10960. šniutė, Domas, 60, 
ūkininkas. Maniunai, Bais i o gal a

10961. šniutvtė. •' Jieva. 66.Į ūkininkė.
10962. šniutė, Jonas, 63. uki

ninkas.10964. špadauskienė. Olga, 30, Vilnius.
10965. špadauskienė, Irena, 

11 metų.
10966. špakauskas. Vincas 

(Adomo sūnūs), 36, mokytojas, 
šakiai.

10967. špakauskienė - Zujytė 
AAtosė, 34.

10968. špakauskas, Danielius 
(Vinco sūnūs), 15, mokinys, 
šakiai.

10969. Špokevičius, Stasys 
(Kosto sūnūs), gimęęs 1906, 
samdinys, Diliokai.

10970. špokavičienė, Stefa 
(Jono duktė), 32.

10971. špokavičius, Sigitas 
(Stasio sūnūs), gimęs 1939.

10972. špokavičius. Jonas 
(Kazio sūnūs), gimęs 1901, 
karininkas, Kaunas.

10973. špodrovskienė, Henri
ka (Kazio duktė), gimusi 1904, 
teisininkė, Žalpiai, Nemakščiai.

10988.Šturas, Karolis (Karo
lio sūnūs), gimęs 1886, ukinin
kas. Kaveliai. Varniai.

10991. šniras, Vladas (And
riaus sūnūs), 45. majoras.šiau- 
liai.

10992. šukaitienė. Marija, 
74, šakiai.

10993. šukaitis, Česlovas. 41, 
muzikantas, šakiai.

10994. šukaitienė. Bronė. 28.
10995. šukaitis. Algirdas, 2.

50998 Šukys. Juozas, 50. mo
kytojas. Rokiškis.

‘T0999. Šukienė su 2 vaikais.
11000. Šukienė, Ona (Prano 

duktė). 35. šeimininkė, Kaunas.
11001. Šukienė. Marė (Petro 

duktė). 43. šeimininkė. Jakubo- 
niai, Pušalotas.

PAGAUSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
administracijon nevaliau PANEOE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per pa*, 
tų, rolkla pasiųsti i* anksto, kad ps- 
aiaktų mus nevėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
aųvaltės numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
Srukdytų. tykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
I ar kitok} pa-e-: mų, trumpų prane- 
| Mmų patalpi-am .it *1.00. US dides

nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, per- 
Įdavimus Ir h”- us smulkius prane- 
| Mmus, kaina Žc už žodi. ųtambes-

mėm raldėn- artgalvla— 15c. extra.

••Kelelv’o" pr-numeratortame už 
pajle*koj|n- .s giminių Ir draugų, kai. 
na 1c. už žodi. Mažiausio pa jieško- 
jlmo kaina Mc.

Norint paj eSkotl su paveikslu, 
Į reiklų pas s: fotografijų Ir klaust 
| kakioų

KELEIVIS. «>• •ROAOWAY 
SO BOSTON, MAUS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia*ir daugybę Jiitų-dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. j,.Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako- į jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Kų reiškia meilė ir iš kar ji pa

reina?
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?

Ar galima nustatyt bosimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

Kų reiškia “pirmosios nakties tei- paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
šė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma, 
ir dvarponiai? Kodėl tulo, moterv, n

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisins 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryži’ - - -

Patarė-įgas
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko-
.... . . . ..__kias moteris myli vyrai? Arba ko-Ką’rejkia jaunai merginai žinoti moterys neprivalo tekėti? “Tei-

pnes ištekėjimų kad nepadaryti kiai- 3įngas Patarėiaa” nasakva iuma via- 
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktį?*Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų

yžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

si n gas Patarėjas” pasakys jums vis
ikas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija. 
Kodėl kunigams turėtų but ui-

visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin- drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

I visus šiuos klausimus ‘“Teisingas 
Patarėja^” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga gražiu su paveikslais. 228 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją."

gas Patarėjas.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi

mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

636 BROADWAY
KELEIVIS

SOUTH BOSTON, MASS. j
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Vietines Žinios
TRIUKŠMINGAS KLIU 

BO MITINGAS.
Kliubo prezidentas įžeista >.
Smetona pateptieji užgau

lioja SLA prezidentą.
Rugpiučio 19 dieną South

Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija turėjo mėnesini su
sirinkimą
pasakoja 
buvęs 
giausių
tinge nedalyvavo gal nei de 
šimtas nuošimtis narių, ta
čiau subėgo Smetonos šali
ninkai, kurie mėgsta kitus 
užgauti. Iš šalies žiūrint iš
rodo lyg kad tie vyrukai 
sirgtų kokia nerimo liga. 0 
gal jie ištikrujų serga, nes 
klajoja, kad visi kiti kliubo 
nariai yra tik ‘‘šiukšlės,” o 
jie — ‘pašauktieji Lietuvos torius pagaliau 
klausimai? rūpintis. Taip 
kitąsyk smetonininkai ir 
Lietuvoje darė. Laimė dar, 
kad čia jų nedaug yra.

Triukšmavimas užsitęsė 
iki vėlyvo vidurnakčio, ne
žiūrint, kad ir bačkutė alaus 
sklepukyje laukė, iki visas 
“štymas” išgara\o. ‘‘Teat
ras” ištikrujų buvo vertas 
dolerio. Bet kliubo nariams 
tas “sho\v” buvo “free.”

Board direktoriai irgi ne
labai tarp savęs sutaria. Pas 
juos susidarė frakcijos. Vie
na jų dažnai nežino, ką ta
ria ir veikia kita. Pavyz
džiui. kliubas nesenai turėjo 
J. V. karo bondsų pardavi
nėjimo vajų ir, žinoma, pa
skelbė tatai viešai, per radi
ją. Bostone yra dvi lietuviš
kos fcadijo programos, ir abi
dvi gavo vienodą skelbimą.
Vienos vedėjas paėmė už tą 
skelbimą $11. kitos—$29.

' Farmeriai traukiami teis
man, kad nesilaiko kainų.

OPA valdininkai Bostono 
apylinkėj patraukė į U. S. 
Distrikto Teismą 8 f armė
nus. kurie pardavinėjo savo

čiai teigė, kad pastarajam vištas aukštesnėmis kaino- 
ladijo vedėjui galėjo but mis, negu valdžios yra nu
čiumpa su drabnaisiais,” statyta. Pavyzdžiui, vienas 
todėl pareikalavo daugiau, faimerys pardavė hoteliui 
negu piratas. Tiek jau to su 338 svaras vištų po 51 centą 
tuo, nes sąskaita buvo jau už svarą,
užmokėta. Bet susirinkimas yra nustatyta 
Įsakė direktoriam 
tokiu “klaidu

niškas kermošius ir sutrauk-} Piliečių Draugija siunčia 
davo daug žmonių. Žmonių 5 delegatus į Pittsburgho 
sutraukimui Brocktono mie- seimą,
rias pastatė ferų parke sim- Rugpiučio 19 vakarą So. 
bolinių namelių įvairių tau- Bostono Lietuvių Piliečių 
tybių žmonėms. T ra u- “lie- Oraugrijos susirinkimas rin- 
tuv iską bakūžė pastatyta. delegatus į Amerikos 

Lietuvių Konferenciją Pitts-
Atsakyma& Pilypui iš 

Kanapių.
burghe. Nutarta siųsti 5 at
stovus. kiekvienam duodant

Prašau “Keleivio” redak- po $50 kelionės lėšoms ir 
kuomet valdžios cijos patalpinti šį atsakymą, prie to da paskirta $50 auka 
La tik 36x/2C. už Vienas “Pilypas iš Kana- konferencijai. Taigi Piliečių 

riams daugiau svarą. Vadinasi, farmery s pių” “Keleivio” 31-me num. Draugija iš viso skiria Pitts- 
į’ nedaryti. paėmė po 1412c. daugiau prašo mane užsispirusiai burgho konferencijos reika-

sie as-

ako, kad direktoriai klaidu ^pinigavęs. Bet dabar OPA kada ir kas jam yra davę 
nedaro ir kad protokolas tu' P011 1S ..’f koketuoti ‘profesoriaus’ titulą.” Atsą
li but priimtas kaiv užrašv- kar.^ J ° S49 01 laip pat kymas Pilypui iš Kanapių 
tas Bet direktoriai patys ir ls *itų reikalauja 3-kart yra sekantis: Massachusetts 
pradėjo vienas kita vanoti daugiau, negu jie gavo Iš. valstijoje įregistruotos ir 
ir aiškinti, kad sekretorius V1SO 1S VL L barmenų OPA čarteruotos kolegijos, ku- 

nori įsko.ektuoti dąbar rioms yra suteiktos galės 
$3.947.00 ; duoti mokslinius laipsnius

užrašę? protokolus taip. 
kaip jam patinka. Sekreto
rius pašoko aiškintis, bet su
sirinkimas ii nutildė. Sekre- 

prisipažino

Adv. J. Grigaitis,
J. Lekys.
J. Arlauskas,
Mereske vičius.
Keturi iš jų priklauso san

dai iečių srovei, o vienas— 
kataliku.

viicmui i<xi IZ-vL-ll 1 jvm va Vvurlii’/UVIU
galėjo išaiškinti, kodėl tokis 
skirtumas. Nekurie kliubie-

užsitarnavusiems mokslinin-
Brocktono fėrai atšaukti, kams, jos ir man davė titulą 
Šįmet Brocktone fėrų ne- profesoriaus. 1939 metais 

esąs kaltas. Direktoriai, mat, bus. nes dėl gazolino stokos College of Osteopathy ir 
buvo nutarę išleisti S300.00 ir kitokių karo suvaržymų Medicine, kurioje mokinau 
be nariu nutarimo. Susirin- žmonėm? butų sunkų į juos studentus biokemijos ir fizi- 

atvažiuoti. Brocktono fėrai ologijos, davė man profeso- 
yra pagarsėję ne tiktai Mas- riau? titulą, ir 1941 metais

kimas šitą planą pakeitė.
Korespondentas.

(Bus daugiau)

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa duodama iš 
W0RL stoties, 950 kilocik
lių.

Sekanti sekmadienį, rug
piučio 29 dieną, nuo 9:30 iki 
10:30 iš lyto programa bus

Brocktone sudegė medžio 
sandelis.

Norwoodiečiai aukoja $100 
Pittsburgho seimui.

Norwoodo Lietuvių Pilie
čių Bendrovė, kurioj socia
listai turi daugiausia įtakos, 
nutarė siųsti Pittsburgho Sei
man du atstovu: draugą P. 
Kručą ir Antaną Neviacką. 
Be to, Bendrovė iš savo iždo 
paaukavo seimui $100. Tai 
yra labai gražu? žestas.

Šįmet per 6 mėnesius au
tomobilių nelaimėse Massa
chusetts valstijoj buvo 129 
žmonės užmušti ir 9,984 su
žeisti.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Sei/mour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Aldų, Vidurių Ligų. 
Ausų, Nosies ir Gerldės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534. BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

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

t
ir nuo 7 ild 8.

506 BROADWAY4 ** .
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUtb Boston 1320

f

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVE, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonvealth 4570.

J Tel. 28624 Gyv. 31182

• Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nao 2 iki B, 
nuo 7 iki S.

Seredom 9 iki 12 
ir susitartu.

AKI V DAKTARAS
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka-
Į mu laiku sugrųžma šviesų, Išag-

sachusetts valstijoj, bet ir.Curry College. kurioje dės- tokia: 
visoj Naujoj Anglijoj. Jie čiau fiziologiją ir anatomiją I. Armonistai J. PovilAi- 
praridėjo 1874 metais ir bu- davė man profesoriaus titu- tis iš So. Bostono ir J. Šuriia 
vo laikomi kiekvieną rude- lą po sekančiu vardu—Assi-iiš W. Roxbury.

rus 1918 metus, stant Professor of Anatomy 2. Dainininkė p-lė E. Ru-m.
dokiutė iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę. 
Prašom parašyti atvirutėj

avo Įspūdžius ir prisiųsti

Praėjusi ketvergą Brock- kuomet siautė influencos and Phichologv. Primenu, 
tone sudegė Įsam Mitchell epidemija. Šįmet jie turėjo kad šios mokyklos yra senos 
& Co. medžio ir kitokios atsidaryti rugsėjo 11 d., bet ir legališkos. kurių moksii-
statybinės medžiagos san- dėl aukščiau minėtų prie- niai stažai yra lygus kitoms ___ ____
dėlis. Ugnis padarė $40,000 žasčių neatsidarys. Tie fė- mokykloms šioje valstijoje.Į5juo adresu: W0RL, Lith-i 
nuostolių. rai budavo gyvas ameriko- Tačiau aš da ne esu pertrau-i uanian Program, 216 Tre-

kęs ryšius su Curry College mont st., Boston. Mass

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
lnman st. arti Centrai akv.

CAMBRIDGE, MASS.

i zamutuoju ir priskiriu akinina.
114 Summer Street,

LAWRENCE. MASS.

TeL SOL1 2804-

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

"Ei. ką tu darai?”
“Oo. ledo lėkštės vėl sulipo 
krūvon.’

Boston
sako

...nedaužyk ir neardyk tų 
ledo lėkščių. Gali netekti 
šaldomojo aparato iki Įdaro 
pabaigos. Bandyk defros-
thr<7 ? ._. reguriariai!

Edison Company

—esu tik on the leave of ab- 
sence laike karės. Jei da šis p 
paaiškinimas nepatenkins Dorchestery geras pirkinys, 
Pilypą, ir bile ką iš abejo- , 3 (o!0VI.al namas> 3 g?ra.zai:. .. . i daržas ir visi kiti parankumai. Artijancių “Keleivio Skaityto-! Storų, mokyklų ir transportacijos. 
jų, galite rąžyti minėtoms įSSiu i
įstaigoms laiSkUS, ar gauti J U savininkų ant 1 floro: (36) ‘
katalogus, ir juose jus rasite 40 King st- Dorchester, Mass. Į 
mano tikrus titulus bei laips-
BBM ir kur aš mokslus bai-

S. Minku*.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibnry, Mass.
TeL Parkvray 1233-W

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:'
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

vakar*.

Parsiduoda Forničiai
Miegamojo kambario setas, virtu- 

giau ir SU kokiais laipsniais. tuvės setas' ir daug smulkių daiktų 
. nb i; ' x ~___ parduodu labai pigiai. Kreipkitės buėetc. Pilypeli. as žmonių ne- -BOSTON EDISON COMPANY.

Garbės Ženklas
ŠIAIS LAIKAIS

Išsitekdami su telefono party-line, jus prisidedat prie karo 
F astangų. Medžiaga, kuri reikalinga naujoms New Eng
land telefono linijom, dabar suvartojama bombanešiams, 
lankams, armotoms ir laivams. Nei vienas iš mų$ nenorėtu 
sulaikyt tų ginklų gamybą.

Gi išsitekti su party-line yra lengva, jeigu telefonuojant 
prisilaikoma mandagumo taisyklių:—

BUK NUOLAIDUS. Party-line principas yra toks, kad 
ja reikia dalintis padoriai.

KALBĖK TRUMPAI. Kožna telefono sekundė brangi. 
TUOJ UŽKABINK, jei išgirsi kad linija užimta. Gal jūsų 
“dalinimos" kaimynas ilgai nekalbės.

N I W ENGLAND TEIEPHONE A T E L E G R A K M COMPANY

suvedžioju!
Profesorius B. F. Kubilius.

i dieną po 4 vai. po pietų pas <361

Vytauto Draugiją ir LSS 60 
kuopą atstovaus Pittsburghe 

drg. Jankauskas.
D. L. K. Vytauto Draugi

ja pereitą sąvaitę išrinko J. 
Jankauską savo atstovu Į 
Pittssburgho seimą. Drau 
gas Jankauskas atstovaus ii 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
60-tą kuopą

309 I) st.. 1 fl., So. Boston. Mass.■ ■ - - ---------------------  •
Parsiduoda 2 šeimynų namas
kurį lengvai galima pertaisyt į 3 šei- | 
mynas. Visi parankumai ir didelis į 
kiemas. Kaina tik $3X00. Agentai į 
neatsiliepkit. Norinti pamatyt pa- ! 
šaukit SOI 4682 (36) I

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Raudoni ženkleliai su T
U, V ir W galioja iki 31 
Augusto. Jais perkama mė
sa, riebalai, valgomieji alie
jai. sūriai ir kenuota žuvis.

Mėlynieji ženkleriai su 
raidėmis R. S ir T galioja 
per visą ši mėnesį ir iki Sep
temberio 20 d. Jais perka 
m o? visokios kenuotos dar
žovės, vaisiai ir sunkos.

Mėlynieji ženkleliai -u 
raidėmis U. V ir W įneis ga
lion rugsėjo pirmą ir bus 
geri iki spalio 20.

Cukraus ženkleliai yra
geri su numeriais: 14, 15 ir 
16. Kiekvienas jų duoda po į 
5 svarus cukraus iki spalių 
31 dienos.

Kavą dabar galima pirkti 
jau be štampų.

Nuo rugsėjo 12 d. bus 
vartojama jau nauja maisto! 
knygutė.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS-
TVTfilU
(Imnred 
Movers)

Perkrsastom
čia pat ir j to
limas vietas.

Sausd oriežiura. kaina prieinama 
326 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
TeL SOUtb Boston 4618

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS 3

BALSAMLOTOJAS i 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOVth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

II , . . ir prašom gražinti bonkas 

kad mes galėtume visados turėti 
jums gatavo

rr

TltMMAIK (ECtSTOR)
"ALE that is ALE

u*twE0 bi MAFFENREFFER * CO.. Int., tsMtvvEBS SiWt-t 1470

I a




