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Paėmę Vilnių ir Gardiną 
Rusai Puola Kauną

NACIAI RAMINA VOKIE
ČIUS, KAD HITLERIS 

KARĄ LAIMĖSIĄS.

Bet girdamasis savo “ga
lybe,’’ Hitleris kaip ir paro
do, kad tos “galybės’’ pas jį 
nėra. Jis prisipažįsta, kad 
ginti visiems frontams jis 
jau nebeturi spėkų. Jis prisi
pažįsta. kad norint atmušti 
alijantus vakaiuose, reikia 

Vokiečių karas jau aiškiai. ištraukti spėkas iš Rusijos

Fiima suvarysiąs jūron ali
jantus. paskui atsisuksiąs ir 

sunaikinsiąs rusus.

pralaimėtas. Dabar jie mu
šami trim frantais: Italijoj 
iš pietų, Francuzijoj iš vaka
rų. Rusijoj išlytų. Ir visu; 
jie traukiasi atgal. Pasibaigė 
jau tos dienos, kada jų Blitz- 
krieg viską triuškino ir vie
sulu ėjo pirmyn.

Peieitą sąvaitę rašėm, 
kad Lietuvoje rusai apsupo 
Vilnių, paėmė Uteną ir ke
liatą kitų miestelių. Gi lei
džiant spaudon ši “Kelei
vio” numeri. Vilnius jau pa
imtas. Ne tiktai Vilnius, bet 
ir Gardinas. Buvo manoma, 
kad Gardine vokiečiai lai
kysis ilgiau, nes tai stiprus 
punktas. didelė tvirtovė. 
Bet vokiečiai pasitraukė iš 
Gardino be jokios kovos.

Eidami nuo Vilniaus Į va
karus. rusai užėmė jau ir

fronto.
Hitlerio nelaimė yra ta, 

kad jis prisigrobė daug sve
timų žemių. Jis manė galė
siąs susilyginti su Anglijos; 
imperija. kaip ta varlė nore-i 
;c susilyginti su jaučiu, bet 
besipusdama plyšo. Dabar 
jam tenka laikyti daugybę 
kareivių ir ginklų Balkanuo
se. Suomijoj. Danijoj, Nor
vegijoj. Italijoj ir kitur, kur 
ne negali prisidėt prie Vo
kietijos apgynimo. Ir todėl 
Hitleriui ateina neišvengia
mas tos varlės eala=<

Lenkijos Požemio 
Teismai.

Pasmerkė mirti 1180 nacių 
valdininkų.
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BAISUS AMUNICIJOS 
SPROGIMAS

Pojt Chicago uoste, Cali- 
foraijos pajūry, kur yra j 
įrengta didelė laivyno amu
nicijos stotis, šio panedėlio 
nakti įvyko baisi skspliozi- 
’a. Sprogimas įvyko laive, 
kuris buvo baigiamas krauti 
p ir un iei j a. Laivas buvo su- 
dtaskytas į skutus ir kiti lai
vai uoste sulamdyti. Visam j 
mieste neliko noi vieno svei
ko Irngo. Užmuštų žmonių 
skaičius da nebuvo tikrai 
nustatytas, kai ši žinia buvo 
tašoma. Vienas laivyno val
dininkas išsireiškė, kad žu
vusiu bus apie 650. Vietos '

Rooseveltas Bus Kandidatas 
Ketvirtiems Rinkimams

JIS BUS NOMINUOTAS
CHICAGOJE ŠIĄ SĄ

VAITĘ.

Kandidatą į vice-preziden- 
tus pasirinks pati demo

kratų konvencija.

, labai juo patenkintas. Pa
prastai, kandidatas į prezi
dentus pats pasirenka asme
nį, kurį jis .norėtų turėti sa
vo pavaduotoju, ir partijos 
konvencija paprastai tokį 
nominuoja.

Bet Rooseveltas šį sykį
Šią sąvaitę Chicagoje su- nuo tos taisyklės nutolo. Jis 

sirinko demokratų konven- parašė konvencijai laišką 
cija, kuri nominuos savo i pareikšdamas, kad nenorįs 
kandidatus prezidento ir konvencijai diktuoti, ką ji
vice prezidento rinkimams 
ateinantį rudenį.

Prezidentas Rooseveltas

turėtų nominuoti į vice-pre- 
zidentus.

Prezidentas padarė tai la-
---------- ------------- ---- „ bai diplomatiškai. Jis rašo.
šerifas mane, kad užmuštųjų sutiko priimti kandidatui ą kad Wallace esąs labai ge-
i _ v • LotinrtiGTYic nnLirnume °skaičius bus apie 300, 

žeistųjų api: 1000.
su-

Francuzai Minėjo 
Bastiliios Išgrio- 

vima.

ketvirtiems rinkimams, bet 
kai dėl kandidato i vice-pre rz 
zidentus, jis paliko laisvas -t 
rankas pačiai konvencijai. 

Dabar vice prezidentu yra

_' ras jo draugas ir kad jis pats 
balsuotų, jeigu butų 

konvencijos delegatas, ta
čiau konvencijai diktuoti 
nenorįs.

Alyvų. V ^t^ivtkK««ixxx i

Utenos paėmė Anykščius.
■ ■^sRačoat ^wwa9 Mduag-

ežius, telegramos sako, 
rusai jau tik 10 mylių nuo 
Kauno. Kai skaitytojai skai
tys šiucs žodžius, gal bus 
iau paimtas ir Kaunas, nes 
išrodo, kad vokiečiai trau
kiasi atgal visai nesipriešin
dami. Maskva sako, kad 
raudonoji armija dabar pa
sistatė savo obalsiu: “Pir
myn į Koenigsbergą!”

Lietuviai Koenigsbergą 
vadina Karaliaučium. Tai 
svarbiausis Rytprūsių mies
tas.

Sakoma, kad rusams be
siartinant prie Vokietijos 
sienos, vokiečiuose kilusi 
panika. Kad nuraminti gy
ventojus, nacių propagandi
ninkai pradėjo triubyt per 
radija. kad nereikia esą bi
joti. Pasitraukimas iš vieno 
ar kito miesto galis būt rei
kalingas savo pozicijų su
stiprinimui. Hitleris karą 
laimėsiąs. Pirmiausia jis no
ks suvalyti iuron alijantus 
kurie įsiveržė Francuzijon. 
Todėl dabar tenai ir esą su
trauktos didžiausios vokie
čiu spėkos. Iš Pabalčio vals
tybių tuc tarpu reikia esą 
pasitraukti, kad sutrumpi
nus apsigynimo liniją.Trum- 
pesnę liniią busią lengviau 
ginti. 0 kai alijantai busią 
suvaryti jūron, tada Hitleris 
atsisuksiąs su visa savo ga
lybe į rytus ir sutriuškinsiąs 
rusus.

tribunolai
<ia požemio 
kurie atlieka

karo teismų funkcijas. Jie 
teisia vokiečių karo krimi
nalistus ir baudžia jucs mir
ties bausme. Nuo karo pra
džios iki šiol tų teismų 
sprendimu buvo nužudyta

bar eina rusų puolimas Y 
pro Kauną į Klaipėdą <M 
Rygą. Paėmus rusams K! 
armija Pakaity.

kryptis, 
taiko Į J 
trečia ■ 
atkirsti

omis da- 
ivą. kita 
K-inską j 
vokiečiu

PA ii A LėlO
SUOMIJA VOKIEČIU 

BELAISVĖ.

Vietoj jai padėti, naciai 
surakino.

Kaip praneša Office of 
jau 1180 vokiečių valdinin- j ar Information., vokiečiai 
kų. jų tarpe 28 aukšti nacių dabar turi Suomiją suso: 
ciignitarai. tarp kurių buvęs savo saujoj ir ji neg.:! 
Varšuvos žvalgybos (Ges- jokiu budu pasiliuosuoti. Pa
tapo) viršininkas gen. Kuts- ^es prezidentas ir vaidz: t 
chera. Radome apygardosTfą “visiškai surišti ir s;;pa 
žemės ūkio komisaras Ber- čioti. rašo Stokholmo 
gen ir maisto administraci-'
ios viršininkas Johrdan.

Da nei vienas pasmerktas
naciu viršininkas neišsisu-

■D;.-
gens Nyheter.” Ribbentoi- 
i as žadėjęs Suomijai paga - 
bą. bet dabar esą aišku. k-<l 
jokios pagalbos vokiečiai 
neduos. “Vietoj padėti S »- 
mijai, vokiečiai ją sura :i 
no.” sako tasai švedų bek
raštis, kurį cituoja Wa?hir._-

--------- tono Office of War Inf : -
Berlynas sako. kad Fran- mation.

euzijoj. į pietų vakarus nuo Suomijos socialdemok : a - 
C'aeno mieste, angiai kelio-j tams švedų spauda į eisią 
se vietose prasimušę pro: užuojautos. Socialdemok’ 
.vokiečių linijas, bet buvę tai visados buvo prieš:. _ i 
atmesti atgal ir praradę 58 nacizmui, ir jie priešingi da- 
tankus... Austrijoj vokiečiai bar. Tiesa, jie daiyva \ 
nušovė žemėn 43 Amerikos valdžioje, bet tai tik dėl t . 
orlaivius, kurie atakavo Vie- kad galėtų priešintis na 
ną. Rusijos fronte mūšiai koms tendencijoms. -Je:. : 
fluktuoja — čia viena pusė socialdemokratai iš valdž: 
imanti viršų, čia kita. Į pasitrauktų, tai jų vie*a-

kęs nuo bausmės.

PRIEŠŲ ŽINIOS.

Japonai sako, kad per tuc jau užimtų naciški
birželio mėnesi jie nušovę 
žemėn 1460 alijantų orlai-

mentai. Socialdemokrat 
frakcija parlamente aiški.

vių. patys prarasdami tik ir tvartai pasisakė už taiką 
369. Bet tuo pačiu laiku ad- su Rusija, 
mirolas šigetaro buvo paša ! 
lintas iš laivyno ministerio

Pereitą sąvaitę franeuzų 
tauta minėio Bastilijos iš- 
priovimą. Bastilijos vardu 
buvo vadinamas valstybės 
kalėjimas Paryžiuje. kur 
kunigu ir dvarininkų valdžia 
kalindavo laisvės ir duonos1 
• eikalaujančius skurdžius. 
Sukilę prieš karaliaus ir

Henry R. Wallace, bet jis Bet vice-prezidento vaid- 
r.elabai populiarus. Sakoma, muo Amerikos politikoje 
kad ir pats Rooseveltas ne- nesvarbus, todėl nedidelis 

bus skirtumas, kas toms pa
reigoms bus nominuotas. 
Svarbu, kas bus sekantis 
prezidentas. Mes spėjam, 
kad Rooseveltas bus išrink
tas ketvirtam terminui.

JAPONAI PRAŠO 
TAIKOS?

Norėtų baigti karą “tam 
tikrom sąlygom.”

šią sąvaitę iš Komos pa- 
b^snvčios valdžia 1789 me- sklido gandų, kad japonų

— . j tais franeuzai Bastiliją iš- ambasadorius Ken Harada
uves vyrai, kiaušy- griovė ir kalinius paliuosa-: prie Vatikano pareiškęs, jog

• ■ tu vos {Milicijos ir SS Vo. Paskui buvo sugriautas Japonija esanti pasirengusi Į
- i kas praneša, kad jr karaliaus sostas. Taigi baigti karą “tam tikromis i

vyrai privalo stoti _ Bastilijos išgriovimas fra n- sąlygomis.” Nors šie gandai 
oinkln. Savanoriai o-nrio naiviu m not^’n’tintiginklo... Savanoriai ga-i Cuzų tautai reiškia vergijos d a nebuvo patvirtinti, bet 

<li^ tuojau. Užsire-1 galą ir laisvo gyvenimo pra- patikimi šaltiniai tvirtina, 
šalies apgynimui įžią. jog Harada tikrai prašęs po-

Bet šiuo
tauta vėl neturi laisvės.

joti
.: ’oinga kiekvieno vv- 

: • ipa, kuris gali pakelti

Y

Rinkimai bus rudenį, lap
kričio pradžioje. Republiko- 
■\4»» L.'O 1-kzl 1/4 O.F 11 cIoJaII AI nanuiviwv« kj w ir

Ne* Yorko gubernatorių
Dewey, o socialistai—Nor
maną Thomasą.

, - piežiaus, kad šis patarpinin-
laiku franeuzų kautų šiuo reikalu tarp Japo- 
tun laisves. Tą r.jj()!Jir ali ant Gi£,j Ja. 

uaėiu laika Lietuvos prispaudė . kaustytas sveti- ija jokįo ,
.- tarp 15 ir 19 metų į“® militanzmo batas Fran- Įę5ti betikslj kaJ,.? ir sutiktu 

raginamas regist-$?zam? 'ei teikia jtemnti priimti bet kokia taika, kuri

Žymus Clevelando 
Lietuvis Bėdoj.

Jonas Diraitis su žmona nu
teisti kalėjiman už balsavi

mų klastavimą.

- aro tarnybai 
•kietijoj.

ir pa-

Lictuvos partizanai apvertė
29 traukinius.

. kvos pranešimu, Lie- 
' : artizanai pradėjo ar- 

> sisiekima vokiečių 
y. Iš miškų jie už- 
nai kiną vokiečių ar

ti okus su karo reik- 
ardo geležinkelius

•s. Per kelias paskuti- 
‘ T.as vokiečių užnu- 
ietuviai apvertę 29 
traukinius, sako Mas-
:anešimas.

L

Vienas musų draugas pri
siuntė iš Clevelando dien
raščio iškarpą, kur rašoma, 
kad miesto klerkas John De 
Righter ir jo žmona Zuzana

,-egas kad nusikratyti naujo jaf't‘e'isę g’.enti.
despotizmo. Ir minėdami/ .
Bastilijos išgnovimą, fran- Alijantų vadai sako, kad.})UVO nuteisti kalėjiman už 
euzai pereitą sąvaitę puolė oficialiai jie tokio pasiuly-1 suktybes valdininkų rinki- 
ir žudė nacius kur ir kaip ga- mo nėra gavę, bet jeigu ja- ‘muose.
lėio. Naciai dėl to žiauriai ponų džingos ištikrujų to-
atkeršijo. Kai kuriuos mies
telius bei kaimus visai sū

kius žingsnius daro, tai jie 
veltui eikvoja laiką. Su tais

bombardavo ir sudegino, barbarais negali būt kalbos 
gyventojus išžudė. apie bet kokias sąlygas. Jie

. . turi pasiduoti be sąlygų, o
Kova uz laisvę visuomet) jejgu nepasiduos, tai jiems 

sunki ir kruvina. Poteriais bus daug blogiau, 
laisvės da niekas neišprašė. I '
Einant Į laisve, reikia griauti PAVOGĖ VOKIEČIŲ OR-
despotų bastilijas LAIVJ IR PABĖGO.

NACIAI UŽMUŠĖ FRAN- 
CUZŲ VALSTYBININKĄ.

Naciu kontroliuojamas Vi
chy radijas paskelbė pereitą 
sąvaitę, kad tenai buvo už
muštas George Mandel. ku
ris “vežamas iš vieno į kitą 
kalėjimą kėsinosi bėgti.” 
Prezidentaujant Francuzi- 
;oi prezidentui Reynaud'ui, 
Mendel buvo vidaus reikalų 
ministeris. bet naciams užė
jus buvo suimtas kaip žydas 
ir kaip Hitlerio priešas

pareigu uz lanonų nepasise 
kimus Pacifiko vandenyne.

MEŠKA NUKANDO MER 
GINAI RANKĄ.

‘vijoj užmušti 6 bur
mistrai.

olmo laikraštis 
a Dagbladet” iš- 

no iš Latvijos žinią, 
-i Latvijos miestų 
ai važiavę Rygon 
ti vokiečių vadovy- 

iėtĮ savo miestuose, 
juos užpuolę “pat-

' ir visus užmušę. Tie 
tarnavę vokiečiams 

iai persekioję lat-

GUAMĄ BOMBARDAVO 
12 DIENŲ.

Amerikos admirolas Ni
mitz praneša iš Pacifiko 
vandenyno, kad mūsiškio 
laivyno bombanešiai perei
tą nedėldienį pleškino Gua
no salą jau 12-tą dieną be 
pertraukos. Jokia kita sala 
nebuvo taip smarkiai bom
barduojama, kaip Guamas. 
Prieš šį karą ji priklausė 
Amerikai, bet karo pradžio
je japonai ją užėmė. Dabar 
amerikiečiai nori ją atsiimti.

Estijoi. Latvijoj ir Lietuvoj 
mobilizuojami vyrai.

Vėliausios žinios sak. . 
kad naciai pradėjo organi
zuoti Suomijai pagalbą, bet 
ne iš saviškių, o iš Latvi jr s

--------- ,i ir Estijos žmonių. Esti v <
Nevv Yorke pereitą nedėl- sostinėj Talline vokieti, i 

dieni buvo nepaprastas atsi-.paskelbė Įsakymą, kad vi-i 
tikimas. Mergina vardu vyrai tarp 19 ir 25 metų an 
Catherine Searles nuėio su.žiaus privalą iki liepos 17 «. 
draugais į Central Parko užsirašyti karo tarnybai.
žvėryną ir pradėjo erzinti 
baltąsias šiaurės meškas. 
Supykęs meškinas griebė jai 
už rankos ir nukando.

l\ J

Naciai neaplenkia ir Lie
tuvos. Jų vidaus fronto radi
jas Lietuvoje, anądien pa-; skelbė:

AUTUVE BUS JUMS 
DĖKINGA JEI
SUGRĄŽINSIT

FiEKlUlIK RLE

NUPIGINSIĄ MĖSOS 
PREZERVUS.

TUŠČIAS BONKAS
H*F-& CO, INC. BOSTON, MASS.

Kainų administracija skel
bia, kad nuo rugpiučio 4 d. i 
tusią nupiginti visi mėsos 
prezervai (kenuotos mė
sos). Kainos busiančios nu
mažintos apie 1 dešimtadąli.

Ties Helsingborgu. Švedi
joj, anądien pasirodė vokie
čių orlaivis. Švedai pašovė 
jo sparnus ir orlaivis nukri
to jūron. Paskui iš po van
dens išnėrė žmogus. Švedai 
ji ištraukė. Jis pasirodė esąs 
danas, Hoest vardu, ir dir
bęs vokiečių aerodrome Ko- 
panhagoj. Vokiečiams ne
matant jisai prisipylęs gazo
lino į vieną jų orlaivį ir pa
bėgęs juo. .Jis taikęs Ar-gli- 
jon. bet bijodamas skristi 
viršun Danijos, kuri labai 
stipriai apginkluota vokie
čių priešlėktuvine artilerija, 
jis pasuko per Švedijos teri
toriją. Krisdamas iuron jis 

, išliko sveikas, bet švedai jį 
sulaikė.

John T. De Righter yra 
lietuvis, Jonas Diraitis. Jis 
yra žinomas ne tiktai Cleve- 
lande. bet ir visoj Ohio vals
tijoj. nes porą kartų buvo iš
rinktas Ohio valstijos legis- 
liaturon kaip Clevelando re
prezentantas. Dabar Dirai
tis buvo miesto klerkas. Tai 
gana aukšta tarnyba. Pri
siųstoj mums iškarpoj sako
ma, kad Diraičiai buvo kal
tinami dėl neteisingo regist
ravimosi balsuoti ir netei
singą balsavimą. Įstatymas 
skiria už tai nuo 1 iki 5 me
tų kalėjimo. Diraičiai ape
liavo ir užsistačius $5000 
kauciics buvo paleisti na
mo Teisėjas pareiškęs jiems 
savo “giliausią užuojautą” 
ir pridūręs: “I have been 
impressed with your digni- 
ty and courage.” Tačiau jis 
neturįs galios juos išteisinti.

Francuzijoj mirė gen. T. 
Rooseveltas, buvusio Ameri
kos prezidento Tado Roose
velto sunūs. Francuzijos že
mėj jis ir palaidotas

INDIJOJ UŽMUŠTA 
15,500 JAPONŲ.

Anglų ko.ro vadovybe 
praneša, kad nuo to laiko, 
kaip japonai įsiveržė Indi
jon. jų tenai užmušti jau 
15,500.

Londono žiniomis, bom
barduojant "Įrantų orlai
viams Miuncheną, btrro •už
muštas Aloizas Hitleris, 
Adolfo Hitlerio brolis.
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Karo Liepsna Šluoja Visą Lietuvą

MANO, KAD RUSŲ OKU- išsipildytų. Butų gerai, kad 
PACIJA LIETUVOJE Lietuva vėl atsistotų nepri- 
BUS TIK LAIKINA. klausoma valsybė ir kad ji

--------  galėtų tokia pasilikti.
Paminėjęs, kad rusai jau Bet ar galima įsivaizduo-

varo vokiečius iš Lietuvos, ti tikrai nepriklausomą Lie- 
“Draugas” sako: tuvą tarp kitų nepriklauso-

“Kad žiaurus okupantai na- i? alstybių .
ciai, pridarę Lietuvai nepapra
stai daug skriaudos, yra ve.ia-

Mes manom, kad didžiau
sis tautų nepriklausomybei 

mi lauk iš musų tėvų krašto. pavojus^ kaip tik ir yra pati 
tai yra gerai. Bet mums rupi. JU nepriklausomybė.
kad nacių okupaciją nepakeis- 
tų*kita taip jau žiauri okupaci
ja, rusų bolševikų okupacija.

7\O- 29. — Liepus 19 <1-, 1944 m.

V/CZECHOSLOVA

Šiame žemėlapy parodyta Lietuva, kur delar siaučia-didžiausios kovos- 
džius Vilnius buvo jau rusų rankose ir jie artinosi prie Kauno.

Rašant šiuos žo-

trakęs šuva,
“Mus galia jo sprandą 

nulauš,
“Tavo pilną grožę, brangi 

Lietuva,
“Matysim kai lytas išauš” 

(Vilnis,” liepos 8, 1944).
Logiškai protaujant išei

na taip: naktį bolševikai 
lauš šunų sprandus, kad ry
tui išaušus Lietuva butų 
“pilnoje grožėje” — “pa
puošta” sabahų ir margių 
nulaužtais sprandais!

O gal reikėtų manyti, kad
su is- komunistu laikraščio redak

“Kamerad! Kamerad! Bitte 
nicht schiessen!”

Peieitą šeštadieni iš Fran
cuzijos fronto atėjo labai 
budinga žinia. Ji tokia:

Sargybinio pareigas einąs 
kareivis nakties tyloje išgir
do maldaujanti balsą: “Ka
merad! Nicht schiessen!”

“Halt!” — surike ameri
konas. — “Kamefad! Ka
merad ! Bitte nicht schies
sen!” — atsiliepė tas pat 
maldaujantis balsas ir pasi-,

Nepriklausoma tauta ar 
jos valstybė turi but apsi
tverus muitų ir perėjimo

Tos sienos turi 
ir naktį saugoja-

kaipo jos žmonių išlaisvinto- mes ir net fortifikuojamos. 
jai- Bet musų vaizduotę gadi- Reikalingi ginklai ii armija, 
na 1940-1941 metų rusų oku- Tai 'ia tOS^ sąlygos, iš kulių 
pacija. kuri labai daug skriau- -‘vila kai ai ii silpnesnių tau- 
dų Lietuvos žmonėms pridarė. ^ax ergimas.
Jinai likvidavo Lietuvos laisvę Ra'^ Pa~alinus ar bent SU- 
ir nepriklausomybę, deporta- mažinus karų pa\oių. įeikė- 
vo į tolimą Sibirą dešimtimis tų ne atskilas valstybes ii 
tūkstančių žmonių, pažeidė valstybėlės tautoms kurti, 
Lietuvos ekonomini, kulturinį ^t reikėtų įsteigti vieną 
ir, žinoma, politinį gyvenimą.” tautų federaciją, kui* joms 

butu garantuota laisvė ir ly- 
Nors Maskva skelbia, kad gybė.

Lietuva “priklauso” Rusijai.' ‘ --------------

‘Mes norėtume sau vaizduo- Sienomis.
tis, kad rusai atėjo į Lietuvą. but diena

įodė žmogaus figūra, 
keltomis rankomis.

Į Tai buvo vokiečių armi-į f atėjo kote nors
jos korporolas. Jis ir sesi ki- n.-asigėręs'fiuktas, kuris šią 

,t*. vokiečiai jaunuoliai atbė- “poezija,” taip sakant, ėmė 
| go pasiduoti } nelaisvę. Jų į{-“patalpino””
.buvo daugiau, bet kitus nu- ‘ bįt bet ką turi 
į šovė vokiečių armijos kati- negirti redaktoriai? Ar

toriai buvo “ne namie,” kad

Brovvnlee. sijos piliečiai.” Ir dabai iie jis visada nupinga. aiškina ninkak isl.ikę atb^° gražu giitis laužimu spran-
- ’ ~ ’ — amerikoną ir jų vadas įo, kad ir šuniui?

‘Draugas” sako, kad—
“Taip nebuvo, nėra ir nebus- 

Lietuva nepriklauso nei vokie
čiams, nei rusams, nei len
kams. Ji priklauso lietuviams. 
Ir todėl musų šių dienų svar-

KRIKŠČIONIŠKAS PLA
NAS ESĄS GERESNIS 

KAIP “HAM AND EGGS.”

Ne, brother . r___ —
jeigu mes piadėtume sekti miršta kare fronte nekaip Babsonas. Dabargi perdaug U,abH xa<i i" 
tamstos “krikščionis kaj į Lietuvos kareiviai, bet kaip yra pinigų, o produktų stin..maldavo: Drauge, drauge, 
planą." tai mes neturėtume į Rusijos raudonarmie&ai. ga. Išvada yra tokia, kad pi- meldžiu nešauti.
nei “ham and eggs.” jTcdėl ir karo žiniose nėra nigai turi nupigti, o gami- Kątaiioao. ; Liepos 14 d. okupuotos

---------- -— nei žodžio apie “lietuvių niai pabrangti. Kitaip paša-_1(?n Ka(l ..H.ltlen.° Francuzijos žmonės minėjo
pulkus.” Apie tai rašo tik kius, perkamoji dolerio ga- vnszmomų morale įra vi ■ 155 metų sukakti nuo Basti- 
musiškiai komunistai, kad lia kris. ; senti smlem. Vokie^ jau ne-i jgg sugriovime. Nežiūrint to,
geriau sektųsi rinkti aukas, Kas turi bankuose pini- 11011 kanauti11 mirti, jis be-;kad naciški gestapininkai 
kurias jie atiduoda Russian gų. tas turės nuostolių. Nors ga pasiduot į nelaisvę. ;visur landžiojo ir visus ste-
War Relief Fundui. dolerių suma ir nesumažės, , lai Pi ao,zia ?Tabai£°?T' bėjo, laisvieji franeuzai di-

' ' bus “kaput ir Hitleriui ir džiausiu susikaupimu ir kaip
darvti • kl^er’zmui' galėdami savo laisvės ryt-

kad savo pinigus apsaugoti? Lietuvos kvislingo balsas.
“Laisvės” Mizara surado

KUR DINGO “LIETUVIU” 
PULKAI?”

Toki klausima kelia “Dar-
bininkas.” Sako:

“Komunistų spauda, kuri 
visuomet garsiai šukavo, kad 
raudonosios armijos lietuvių 
pulkai išvaduos Lietuvą, dabar 
visai nutilo apie tuos ‘lietuvių 
puikus.' Kur dingo tie pulkai 
ir jų generolai?

“Šiandien, kada Sovietų Ru
sijos raudonoji armija įžengė i 
Lietuvą, tai nesimato nei vie
nos žinutės, kad tai armijai 
vadovautų lietuviai generolai. 
Taip ir dingo komunistų skel
biami ‘lietuvių pulkai.’ Gal so-

to pažadą stovėti už Lietuvos Pagal tą jo planą. Žmonės Vietų karo vadai nepasitiki lie- 
neprikfiusomybės atsteigimą. galėtų gyventi šiame pašau- tuviam karininkam, kad jų ne
turėdami galvoje tą faktą, kad ke jokio darbo, be rūpės-! leidžia i Lietuva? o gal visos 
lig pat šicl Jungtinės Valstijos čių. laimingi kaip paukščiai

Tūlas Brownlee Frix pri
siuntė mums savo “krikšio-

BUS INFLIACIJA, 
AR NE?

bet jų vertė nukris. 
Tai kas reikėtų

Budingas paminėjimas.

biausia pareiga yra veikti, kad nieko plano konspektą ir 
nebutų pažeistos lietuvių tau- riu lesi plačiau apie tai rai
tos teisės į laisvą ir nepriklau-' r-^ti. sutiksime už jo
somą gyvenimą-” i«ietue mokėti atlyginimą.

Kad mus įtikinti, jog pi- 
Žinoma, rusai dabar Lie- nigas nebus be reikalo iš- 

tuvą užims; bet “D.” mano, mestas, jis tvirtina, kad Us 
kad šita okupacija bus tik jo “krikščioniškas planas ’i 
laikina. Esą— esąs geresnis kaip kitąsyk !

“Turėdami Atlanto Čarterį. paskilbęs “ham and eggs” 
turėdami Prezidento Roosevel- skyma

ir Anglija nėra pripažinusios 
nei vienos nei antros okupantu 
valdžios Lietuvoje, mes turi
me vilties, kad ir trečioji (ru
sų bolševikų) okupacija bus 
tik laikina. Laikantis ligšio
linio sąjungininkų nusistaty
mo. kaip visur taip ir Lietuvo
je turės buti įsteigta laikinoji 
militarinė administracija ne 
vien iš rusų, bet iš visų jungti
nių tautų atstovų, kurie turės 
sudaryti galimumus Lietuvos 
žmonėms atsteigti nepriklau
somą valstybę ir išrinkti tokią 
valdžią, kokios dauguma žmo
nių norės.”

Jis taip ir sako:
“Per daugelį metų aš vargi

nau save galvą tuo painiu klau
simu. lyg ta neišrišama kinie
čių mįsle: ‘Tėmykit dangaus 
paukščius; jie nei sėja. nei 
piauna, nei į aruodus krauna, 
bet Dangaus Tėvas visus juos 
maitina. Argi jus esate men
kesnės vertės kaip jįe?’

“ Tr kodėl jus rūpinatės apie
lietų? žiūrėkit, kaip auga 
ko lelijos: nei jos dirba 
audžia, bet aš sakau jums. kad 1
ir Salemonas savo didybėj ne
buvo taip puošniai apsirengęs, 
kaip jos. O jeigu Dievas taip

mečio sukaktį paminėjo.
Išplatinta daug atsišauki

mų. aiškinančių šios sukak
ties reikšme ir svarbą; kur 
galėdami ir kaip galėdami 
laisvieji franeuzai sabotaža- 
vo naciu karo pastangas.

Hitlerio gestapininkai du-

Babsono finansinių sta- Babsonas pataria dėti pi-i tistikų biuras tvirtina* kad! nigus įlekiąs nuosavybesjg^; kad
infliacija Amerikoj neiš- kūnų vertė negall nukristi,,.L S

bet infliacijos metu gali dar Augustino Gnciaus-Pi- 
pakilti •vosos-p Pri/ tokiu n.io«awhi.i ii-! Gricius-Pivoša gar bina bai daug pinigų. Pa^-lsai^” " Stalino jis džian-

džiui:
Apyvartoje $23,000.000.000

120,000.000,0.K), d. uerai venamų KomPa'j vienas Gri. i minėdami Bastilės sugriovi-
40,000,OOO.000 nijų serus. ’cius-Pivosa7 " j mą franeuzai kartu reiškia

* Jisai smetoninės “naujo- i protestą ir prieš nacių tyra

infliacija Amerikoj 
vengiama. Jis remia savo 
tvirtinimą tuo faktu, kad 
Amerikoje Šiandien yra la-!

Bankuose 
US bonuose 
Viso labo

1 giasi tuo, kad Lietuva susi-; ko- Paryžiuje ir kitur suimta
9 Narni/ 1 lauks naujos bolševiku oku- i c’aasr žmonių.—• a m US. 9inr. tio noi
3. Gerai vedamų kompa-: Pa?P°y Žino tie nenaudėliai, kad

$183,000.000.000 Kompanijos yra geriau-
j——  -------------sios tos, kurios turi daug

Viso labo ^183,000,000.000 reikalingos žaliavos, kaip 
Ką tokia* pinigų gausybė aliejus, cementas, gipsas,skelbiamos žinios apie ‘lietuvių

pulkus’ buvo tik paprasta bol- -. n ,
Ševiku orooazanda’ reiškia? Ji reiškia dirvą in- stiklas.

“Maskvos žinios pakartoti-, žarijai. sako Babson biu-j Bet perkant šėrus, pinna

g-arhingg, mją.
“tautos vadą” ir visas Kau
no srutas pylęs ant demo
kratinės Lietuvos šalininku. , . ~ .

... -n • Dabar tas kailiamainis I skaitytojus, Chicagoje jau
reikia pasiklausti patarimo; bjlla boljeviku diktatu.: bus prasidėjus demokratų 

to- bankuose, kur laikomi m________  • , nartuos nacionalė konven-

s;ns prns

Demokratų konvencija.
Kai ši laida pasieks musų

i-l
nai skelbia, kad Pabaltijo kraš-i13?; .... x . , , . - . , , _______ „ , .. . , ,

, Kai notoje atsiranda ko-. bankuose, kur laikomi pi režj ir Merkinė? dzu. partijos nacionalė konven
kio nors produkto perdaug, nigai. kas Mizara tuo didžiuoiasi. ... . .

■ - ' Neliko jokios abejones.
Je, toks toki pažino ir į kad ši konvencija da kartą

tuose raudonajai armijai va f 
dovauja generolai YeremenkO' 
ir Bagramian”

Kas buvo tie mūsiškių ko
munistų išreklamuoti “lietu
vių pulkai” Sovietų Rusijoj, 
galima suprasti iš to, kaip

Ar Turkija Stos Karan? svodbą pavadino. Bolševi- j .nominuos Frankliną Delano 
teskas kvislingas sutapo su, Rooseveltą. Išrodo, kad bus

m i • v x • i ?a®lstin.lu kyislingu. neminuotas ir Wallace, nors
Turkai betgi, kartą į Ir tie šarlatanai kalba; pneš jį da zurza kai kurie___ Pereitos sąvaitės pabaigo- bazes.

la,J- buvo sudaryti panašus “len- ic iš turkų sostinės Ankaros; pralaimėję karą ir netekę apie laisvę Lietuvai! Nesi-I(|emokiatų partijos tūzai.
• nei kų pulkai.” buvo gautas toks Associated milžiniškų plotų savo terito- juokite: eina kalba apie kin- WaJlace’o nominavimas,

pradžios Rusijoj buvo R^esS agentūros ....... . ',~1praneši- Į rijos, dabar yra labai atsar- 
susidariusi tikra lenkų ka- ma^:. , ... , Kartu jie yra praktiški
riuomenė. su generolu Ar.- ^la «ai:g ;kalbama. kad Visų pirma, turkai jien zi

Iš žalo laisvę; to kinžalo, ku 
nuo bus galabijami nepri
klausomos ir demokratinės

zinoma. priklausys ir nuo 
Roosevelto. Jei Rooseveltas 
reikalaus, kad Wallace butų 
nominuotas, nekels šumo ir 

inio tipo demokratai. 
A , Republikonai labai norė-

Chicagos komunistų Vii- j tu kad pas demokratus is-

dersu priešaky. Bet kadangi vasarą Turkija stos ka- noti alijantų pokarinius pla\ Lietuvos šalininkai. ........
gražiai aprengia lauko žolę, ku-: ji pareiškė savo ištikimvbę ian prieš \ okieti ją. nus ir nori gaut gerą atlygi ” ?a> neri
ri šiandien čia yra, o ritoj bus tremtinei Lenkijos valdžiai a liantu pusėje.” ■ ginimą. Pnzadais turkai ne- ™ tų »«nok vot jaa.
į ugnį įmesta, tai argi Jis ne- Londone, tai Stalino valdžia Tas pats pranešimas da
aprengtu jus daug geriau, o! tuojau išvijo ją iš Rusijos.įsak®* ka^ Ankaroje ėjo pa
jus bedieviai’?” Dabar ji kovoja Italijoj. šitaiimai tarp Anglijos, Ru-

__ .. _ . sijos ir Turkijos “ akredi-
\ ėliau Rusijoj buvo suda- tLotų igaliutinių.” 

lee, jeigu Dievas butų tote r>la? kltas “ginkluotos Len-

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes nurodėm. kad 
Rumunijoi rusai elgiasi ga
na žmoniškai, ir pridurėm. 
kad jeigu iie taip elertųsi
Lietuvoje, Lietuvai erai ne- v v t»
butų bloga ir prie Sovietu , \e?’ -ve^. broth?r ?ro,w,n’
Sojuzo ee’ jeiffU Dievas butų tote

Aišku, kad tai priklauso *eras žmonėms, kaip jis ge 
4-^ TVTr-T’ oro paukščiams ir lauko

Bet vargiai galima tikėtis, ^olems- -Ul b*-}
kad rusai ' vaišins Lietuvą ^aa?,^riau. negu “ham and
taip kaip Rumunija, nes Ru- v-j i , -
muniia da nėra orie Rusiios . bet, beda: kad žmones, 
prijungta, o Lietuva iie skai- v'.st,£k,.ar "e,. bedieviai ar 
to “crisidėiusia” prie Rusi- 'bevuoti. negai, gyvent, nei 
jos iau nuo 1940 metu. vabalais, kaip cro paukščiai. 
* * , nei lietumi ir saules šilima,

Mes žinom, kad tai nebu- kain lauko žolės. Žmonėms 
vo joks prisidėjimas, bet reikia duonos, bulviu, mė- 
smurto ir apgavystės prie- sos. Dieno, sviesto ir kitų 
monėmis įvykdyta aneksija, dalykų, kurių Dievas ne
kurios iki šiol nepripažįsta duoda. Be to, jiems reikia 
nei Washingtonas, nei Lon- drapanų ir pastogės, kad 
donas: tačiau Maskva sako. apsiginus nuo biaurių orų, 
kad Lietuva “prisidėjo” prie kuriuos Dievas’ užleidžia. 
Sovietų, ir tas reikalas baig- Jiems reikalingas mokslas, 
tas. kad galėtu kovoti su Dievu,

Taigi aišku, kad dabar kuris leidžia epidemijas, po- 
okupavę Lietuvą iš naujo, tvinius. žemės drebėjimus ir 
rusai savo valia nenorės iš kitokias nelaimes. Jiems rei- 
jos trauktis. Kaip tada įsi- kalingi laivai, geležinkelfki 
vaizduoti, kad ši okupacija i, tiltai, kurių Dievas taip 
bus laikina? pat negali pastatyti.

“Draugas” remia savo
vilti Atlanto Čarteriu ir tuo Tai kasgi galėtų tuos dai- 
faktu. kad Amerika ir Ang- ktus žmogui duoti, jeigu jis 
lija iki šiol nėra bolševikų pradėtų gyvent pagal “krik-

kijos vienetas.” Ir buvę:
Lenkijoj britų ambasado 
rius, Sir G. Max Muller. ne 
senai paaiškino londoniškia 
me “Times,” kaip tas viene 
tas atsirado, štai jo žodžiai

“Jau 1939 metais Mask 
va paskelbė, kad visi rau

donosios armijos užimtoj bių ivykiu išvakarėse.” Bet 
Lenkijoj gyventojai esą užsibaigus konferencijai 
Sovietų Sąjungos piliečiai, gauta tokiu žinių: 
ir ji tuoiau pradėjo imti sa- L Turki a sulaužė alijan- 
vo armijon tuos lenkus, ku- tams duotus pasižadėjimus, 
rie "buvo iš Lenkijos ištrem- 2. Aliiar.tai neišpildė sa- 
ti Rusiios gilumon. Tačiau vo pasižadėjimų aprūpinti 
karininku kadras šitiems turkų armi ą ginklais, 
lenkams buvo sudalytas Vadinasi, vieni antrus 
daugiausia įs rusų., ukrai- kajdno j, Tikrojo kaltininko 
mečių, baltgudzių „• žydų. v.isuomenė -,ežinojo. .Ji ne- 
kune niekad nebuvo Len- d žin„ ir įiandlen. išski. 
lajos piliečiai. Jie buvo ,iant u f. ka(] Turkija 

is raudono-1 - - - -

tiki; jie nori gaut “Cash’ “Vii-
jau dabar ir nori gerai apsi-i nyje dirba retas chameleo-; kiltu k;vil.čai. Bet demokra- 
ginkluoti. . nas. kailio mainyto jas. Savo taj ^ino, kad dėl tų kivirčų

Londonas žada tai pada-j laiku Vincas Kapsukas J.i,j-€ eaĮį pralaimėt visą savo
V. , - r-,-- ■7t!Pokaro-.TUvrk.a,tO1pali±no trakuotu klaun’-’- administracija. Išrodo todėl.
Net Jungtines Valstijos j žado neatmeta, bet anglam 1931 metais jis pabėgo nuo kad demokratai nesipeš ir 

buvusios “gerai informuo- i stato neperkopiamą kliūti, Į komunistų ir suorganizavo ’kad lapkričio mėnesyje pi 
tos" apie turkų-anglų-msų būtent: ("skloką,” bet 1936 metais ,iečiai da kartą išrinks Roo-
pasitarimus., 1. Mielu noru sutiktume! jam nepavyko tą savo kudi- sevejta

Jau ne į irmą kartą eina duoti jums bazes, bet to da- j k j atiduoti į Bimbos kinder- *
gandai, kad Turkija stos ryti mums neleidžia musų! garteną (į tą kindergarteną Kruvina kinų sukaktis,
karan. Da pirm Kairo kon- tautos garbė. buvo uždarytas pats tėvas). Liepos 7 d. sukako lygiai
ferencijos buvo kalbama? 2. Kas kita, jei pati Tur j Tai Leonas Pruseika-Va- septyni metai, kaip buvo už- 
icg Turki a randasi “svar kija galėtų stoti karan prieš, balas. “Vilnies” skaityto- į jlta Kinija. Ją užpuolė 

Vokietiją, bet... mes netu-Į jams jisai giriasi, kad buvo “tekančios saulės krašto” 
rime ginklų, o jus duosite:nuvykęs į Brooklyną, smo- agresoriai japonai, 
tik po karo—padėtis kebli,; kavoti “Stilscno-Strazdo pa- Kinams šis karas daug 
mes neturime pasirinkimo... \ dermės kleckučių.” Girdi, kainavo žuvo milionai Ki- Aišku, turkai yra gėri!jie “galutini niekšai": o žmonių? Sinta
pirkliai — ar Anglija sutiks i “Brooklyno Buivydo klika daug turtu, bet kinai da lai- 
durvt Vfimnrnmi'ia9 —iŠ tolo dvokianti VOtlS.” kosi.

Išrodo, kad Chicagos
daryt kompromiją?

Galimas daiktas, kad ir....... . „ . . . . .
darys, jei taip diktuos gy- n's „la? nel vįen.°
vas reikalas, sakysime, rusų toileto. Jcs.
pretenzijos i Dardanelius. ■ emokavotojas tun bėgt j
Tai nieko, jei ir rusu atsto- Btooklvną ir ten landžioti

• si •• • r.n svetimus tniiprns.

okupacijos Lietuvoje pripa 
ginusios.

Butų gerai, kad šita viltis

ščioniškajį planą,” be dar
bo. taip kaio gyvena oro 
paukščiai ar lauko gėlės?

paimti tiesiai . aunu...,-,vedė ne|nil _ 
sios armijos, kad vadovau- d Vokieti£ duodama pa
tų lenkų vienetams. ,fĮ*rajaj l; _vertjngu^e-
Taigi labai galimas daik-;talų. Kad nacių Vokietija 

tas, kad ir aukščiau minėti tų metalu negautų, Londo- 
lietuvių pulkai” buvo su nas buvo pradėjęs grūmoti

daiyti tokiu pat budu: Lie
tuvos vyrai buvo smurtu iš
gabenti Rusijos gilumon, o 
paskui įtraukti raudonon 
armijon kaip Sovietų “Ru-

bizni su na-
po svetimus “toiletus.
Patrakusio šuns

vai dalyvavo pasitarimuose 
Užkulisinės politikos triu
kuose anglus da niekas ne- „ ,• x • i • *pralenkė Nepralenks ir bol-!, Pas lietuvius komunistus 
šėrikų diplomatai. i,en<rva 1>oeto lauru?'-

“poetes.”

Viskas rodo, kad jie laiky
sis ir kad galų gale japonai 
agresoriai bus išvyti iš kinų 
žemės.

Beje. kinų karo sukaktį 
paminėjo ir komunistų spau
da. Bet ji šia sukaktį minėjo 
r.auiu putojimu prieš Čiang 
Kaišeka. kuris nedarąs tai
kos su komunistų “liaudiš-

Turki ia gal senai kariau’-!^1 Jums Paklausioji bclse- ka valdžia.” Tuogi tarpu ki-

Turkiiai nutraukimu diplo
matinių ryšių.

Yra žinių, kad šių pasita
rimų metu anglai norėio iš- 
siderėt kai kurias Turkijos daugiau

tu su Vokietija, jei anglų
diplomatai butų pažadėję 
grąžint Turkijai nors dalį

vizmo poezijos laida:
“Taip bus nugalėtas pa

jos prarastų teritorijų ir, kas i Kažin kodėl, tuo žvilgsniu 
svarbiausia, iei butų davę, anglai buvo ir lieka labai 

pinigų ir ginklų. Į skupųs. K.

nų komunistai atsisako ka
riauti prieš japonus!

Jei darvt taiką su tokiais 
fruktais, kodėl jos nedaryti 
ir su japoniškais agreso
riais? St. Strazdas.

o
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO UETUVIŲ NAUJIENOS. Sudegusio Cirko Griuvėsiai Hartforde IS CHICAGOS LIETUVIU GYVENIMO
Šis lietuvis sako, kad 

“žydai yra rait.”
O visgi zylioja! Pereitą 

sąvaitę man teko užsukt pas 
“Laisvės” kaimyną Kapic- 
ką. Užeigoj radau geroką 
būrį žmonių, o tarp jų pla- 
vinėjo “profesorius iš Chica 
gos,’’ Kuraitis. Jis iškalbus 
vyras, o šį kaitą buvo pasi
rinkęs “geriausią temą.” 
Girdi:

“Ar žinote, kad raudono
ji armija jau Lietuvoje? 
Bus tiems kontrrevoliuši- 
nams, bėgs jie per karklyną

Majoras La Gvardija pa
skelbė, kad New Yorko mie
stas turi nuostolių iš “šut
vių” — požeminių geležin
kelių. Jis ir kiti miesto tėtu
čiai rekomenduoja kelti 
važmos kainas arba dėti tak
sus ant randų. Jei kainos liks 
tos pačios, miestas turės su
bankrutuoti.

Važmos klausimas bus 
pavestas piliečių balsavimui, j Berlyną!”
Ryšium su tuo daugelis sa- “Netilk, Kuraiti,” sako 
ko, kad piliečiai nesutiks v;enas pilietis. “Tu ne Lie- 
save apkrauti da didesniais tuvoj ii' tau bėgti nereikės.” 
mokesčiais. “Tai kaip tu rokuoji, ar

New Yorkas, kartu ir ;uš paristas?”—spiriasi “pro- 
Brooklynas (nes jis yra tesorius.”
New Yorko dalis) turi pen-į “Žalpis h Angarietis irgi 
kių centų fėrą. Už vieną ni- nebuvo fašistai, .bet iš Siby- 
kelį žmogus gali važinėti iO.be b^gtų kelines pasirai- 
}>er visą diena ir visur, jei Toję, ga^tų pabėgti
tik žinai tas vietas, kur gali- to i o jaus...”
ma viena linija pakeisti ki- “Tu P-paristas. tu saloki- 
ta. Tiesę, sakant, isikaušę ninkas, smetonimnkas. ne- 
newyorkiečiai tain ir daro, no1* darbininkų valdžios, 
ypač subat vakariais. Atsisė- ct .
da vagone, užmiega ir va- Lžeigoje buvo geras bu
riuoja iki “lainės” galo. Jei žmonių; buvo ir komu- 
konduktorius nepažadina, ristW šalininku. Ir jie turėjo 
važiuoja atgal ir vėl gryžta. juoktis iš to Įkaitusio pro- 
Dažnas paivažiuoia i na- ūsoriaus, 
mus tik saulei gerokai paki- Matydamas, kad negaus 
lus. o žmonai (jei tokia da rodos, “Laisvės” šoferis pa
turi) aiškinasi, jog turėjęs bėgo iš užeigos. Girdėjau, 
“iabai svarbių reikalų” ir kad ir iš kitos užeigos jis 
draugo prašomas pas ii nak- taip pat turėjo bėgti, 
voięs. Tokių zyliotojų Brockly

šiai kaip po gaisro išrodė Ha rtforde ta vieta, kur stovėjo cirkas 

tuviu moterų su vaikais.

Ugny žuvo ir keliatas lie-

Ictmento’’ reikia turėt karei-' 
vio sutikimas, bet galima ji 
gauti ir be sutikimo, jei Įro
doma. kad jis tiksliai nori 
atsikratyti žmonos ir savo 
dalies neskiria jai. Tokie 
allotmentai” išgaunami pa-

NAUJIENOS IŠ KULPMONT, PA.

Sausa ir karšta vasara.
Chicagiečiai šįmet turi 

sausą ir kaistą vasarą. Kai 
kuriose vietose žolė jau iš
džiuvusi, medžių lapai pa
geltę ir puola žemėn.

Chicagos apylinkių žmo
nės niekados negalėjo girtis 
dideliu gamtos gražumu, 
nes čia visur tik smėlynai. 
Pavasario metu sužydusios 
gėlės, kiek iu čia vra. neturi 
malonaus kvepėjimo. Me-

Dabar, kada miesto tetų- ne yra daug. Ir stebėtina; galba melo. 
šiai kalba apie reikalą di- jie zylioja ryšium su raudo- Tokių randasi ir pas lietu 
dint važmos kainas, pilie- nosios armijos atėjimu Į vius. Viena mamytė man pa 
čiai sako: “Politikieriai no Lietuvą. Visur tik ir girdi, sakė “sekretą:” * 
ri mus apiplėšti...” iuos šūkaujant: “Ar girdė-

Važmos kainu didinimui iai, kad raudonoji armija Mano duktė gaus 
ypač priešingi žydai, o jų Lietuvoje?” Tuo jie 
New Yorke yra “devvnios džiaugiasi, 
galybės” — esą net du mi- Ko čia taip džiaugtis? 
lionai. Pas lietuvius yra to- Lietuvą pirma plėšė bolše- 
kiiy kurie apie žydus visuo*.vikai, paskui ją plėšė naciai 
met prastai kalba. Jie sako, —ar dabar bus geriau? 
kad žydai esą kalti dėl juo- Lietuvos žmonės nori,; .
dosios rinkos ir kainu paki- kad juos paliktų ramybėje; ^„“3 
limo. Randasi net tokių, ku- tiek naciai ir tiek jų pusbro- . x
rie sako. jog žydai kaiti ir liai bolševikai. Į negyveno pirm stojimo ai-
dėl šio kare. Sv žeidė lietuvį Arlauską. ;rni^®n’. . . . ., .

Vienas toks pilietis tūloje Brooklyno paupyje randa-; , .Rini^l .vra
sueigoje pasakė: si cukraus dirbtuvė. Kol bu-: galvažudžiai. Lz juos gali-

vn npuždarvta ' rna viską dai vti. Bet ar gra-“Aš 2? iukJ^klyno X:
nėję nedaug buvo darbo.
Dabar darbo yra daug. ir 
kai kuriuose skyriuose tas 
darbas labai sunkus. Tekius

pasakysiu, kad dabar jie 
yra rait ir reikia stikyt su 
žydais. Žydai nenori, kad 
butų pakeltas fėias. ir lietu
viai turi but priešingi kėli-, 
mui fėro. Tai geriausias da
lykas. ką žydai yra sugal
voję...”

Girdėjau,

Padidėjo Lietuvių Tautiš
kos Kapinės.

Lietuvių Tautiškos Kapi
nės. kurios randasi Justice 
Parke, vėl padidėjo. Kapi
nių valdyba da pirko septy
nis akins žemės. Žemė pirk
ta iš Justice Parko savi
ninko.

Lietuvių Tautiškos kapi
nės yra da nesenos. Jos buvo 
Įsteigtos po to, kai kazimie- 
linės kapinės jau gyvavo. 
Bet šiandien tautiškos kapi
nės jau pralenkė kazimieri- 
nes.

Kapinių reikalai neblogai 
tvarkomi ir ių ižde randasi 
nemaža suma pinigų. Nema
ža dalis tų pinigų vra sudėta 
Į Amerikos karo bonus, be
rods, virš aštuoni tūkstan
čiai dolerių.

Chicagieti*.

tik pavasari kiek ža
lesnį, o jau vasarą jų lapai 
pagelsta, netgi turint pakan

kamai lietaus.
Šią vasara lietaus ne- 

i daug. tadėl Chicagos aoylin- 
ikių gamta da skurdesnė.
I Kas nori gražesne gamta 
matyti, važiuoja i šiaurini 

i Wisconsiną. Ten. ištikro, 
gražu. Bet ne visi chicakie
čiai turi galimybės nasiekti 
AVisconsino šiaurę. Užtenka 
to, kad pasiekia Racine ir 
Shebc ygano apylinkes. 0 
ten nedaug skirtumo.

Chicagos lietuviu organi
zaci1’u piknikai šimet yra 
mažesni. Matvt, žmonių 
ūpas prislėgtas Įvykiais ka
ro frontuose.

Kcrruništiškas “monkey 
Business.”

Kaip tik laikraščiuose pa
sirodė žinių, kad rusų aimi
ja apsupo Vilnių ir paėmė 
Uteną, sujudo visas lietuvių 
komunistų skruzde lynas. 
Komunistu “Vilnis” didelė-

KIEK LIETUVIU ŽUVO 
HARTFORDO GAISRE?

“Keleivy” jau buvo rašy
ta anie baisų cirko gaisrą 
Hartforde, kur žuvo apie 
pusantro šimto žmonių.

Dabar draugas J. Tvaro- 
naitis prisiuntė mums vietos 
dienrašti, “Tbe Hartford 
Times.” kuris paduoda žu
vusių bei sužeistųjų pavar
des. kurių tarpe matosi ir 
grynai lietuviškų pavardžių, 
pavyzdžiui, Joan Yacavone, 
aiški Jakavonies pavardė.

Be to da yra daug iškrai
pytų pavardžių, kurios irgi 
rali but lietuviškos, štai ke
liatas tokių pavadinimų:

E. Budrick. 10 metų am
žiaus mergaitė.

Anna Berube, 5 m. mer
gaitė.

K. Gorsky, 6 m. vaikas.
Mrs. Marčia Latvvin.
Anna Dilius, 35 metų mo

teris ir ios 8 metų anūkė Lo- 
retta Nogas.

Joan Yacavone.
Theodore Barsky.
Rosalin Kruk.
Dora Metrelis.
Valeriia Nogas (Ncgaitė).
Katarina Vensas.
Hartfo’do dienraštis sako, 

kad Katarina Vensas buvo 
gimusi Lietuvoje. Ji buvo 
nuėjusi į cirką su savo anū
ke, Valeriia Nogaite (No- 
gas), ir abidvi žuvo gaisre.

Anna Dilius; kuri žuvo su 
savo 8 metų amžiaus anūke 
Loietta. matvt. yra Ona Di
lienė. tikra lietuvė, nas jos 
sesuo vadinasi Veronika 
Staškevičaitė (Staskavicb).

Kiek iš viso lietuviu žuvo 
tame gaisre, iš šitų informa
cijų da negalima aiškiai nu
statyti.

Išdegusio cirko palaikai 
jau išvežti iš Hartfordo. 
Prieš cirko savininkus kelia
ma visa eilė bylų, reikalau
jant atlyginti nuostolius. Jau 
užvestų bylų reikalaujama 
suma sudaro viiš milioną 
dolerių. Kai kurie spėja, kad 
nauii reikalavimai tą sumą 
žymiai pedidir.s — gal iki 
penkių milionų.

MEKSIKOJ GYVENIMAS
P/FRANGO ISO NUO

ŠIMČIU.

Lietuviai studentai arba bu
siantieji profesionalai.
Karas palietė visų katego

rijų lietuvius Kulpmonte. 
Lietuviai jaunuoliai, ėję 
aukštuosius mokslus, veik 
visi paimti Dėdės Šamo ar
mijon.

Simas Bražinskas. Sima- 
no Bražinsko sunus

gražų ir gerai Įrengtą namą.
Daro gerą biznį.

Du kiti biznius Įsigijo pa
veldėjimo teise. Abudu da 
jauni čia gimę žmonės. Jie 
du verčiasi irgi neblogai.

Pastarasis lietuvis da ne
senai bizniuje, bet nedejuo- mis raidėmis skelbė, kad lie 
ja. nes angliakasiai, abelnai. tuviai jau turi progos džiau 

g tis, nes Lietuva yra “lais 
vinama.”

Marąuette Parko
lankė mėgsta išsigerti — “dulkes

labai nuo to bomo’ bet Villano’va'kolegiją. Vincas ^ipkuti.”
niekam nesakyk...” Damedavičius. Vinco Da- X aĮ?on?^.daikt^ /šroce'

bizniu)e yra Antanas

allot-

O paslaptis tekia: Ta pati medavičiaus sunus, —Al-Į? !. , . . D v .,
“mamytė daug prisidėjo, bridge kolegiją. Alfonsas Syiderskis ir Benis Yurciko- 
kad jos duktė išsiskirtu su

GarsinO, 1__1Kaavyru,
jau aosiveda su kitu ir stai- 

allotmen- 
to” iš to. kuris su dukteria

Eaikauskas. Bronio Barkau- 
ske sunūs, — Viirinovą. Ed- ,. 
vardas Kaminskas, Antano _ sen°J] .
Kaminsko sunus, - Notre je sud epe. _ Dabar bizni 
Dame. Juozas Malin. Juozo k‘lko visai mažoje
Malinausko sunus. — New Poje- . .
Yorko universitetą. Edvar- Bagdonui mi’us.

rtrralCLl/pCLl

Pasibaigė kriaučių vaka- 
cijos.

Brooklvno kriaučiai' šįmet 
piimą sykį turėio apmoka- 

darbus atlieka lietuviai, len-:ma® ^akacijas. Jos pakibai- 
kai arba įusai. Tik retas He-!?« >r. k™ueial <ryzo
tuvis turi kiek geresni dar-: dubti. .. ! Kai kuriose dirbtuvėse

kad Brooklyne k; i<5 Hienomis toie Jau gaminamos naujos ru-
diibtuvėje susižeidė senis šieP uniformos. Girdėjau jų 
vietos lietuvis, Petras Ar-! “ayo Rauba. gayo n .itu 
lavskas. Vežant dėžes kažin Civilių drabužiu šiandien

kliubai kovai prieš važmos 
kainų kėlimą. Gal susikurs 
ir lietuvių “strap-hangerių” 
kliubai.

Tiesą sakant, toks didelis 
miestas galėtų išsiverst su 
penkių centų fėru. Juk “sub 
vėmis” ir gatvėkariais kas
dieną naudojasi milionai 
žmonių. Jei pusė New Yor 
ko gyventojų tik ne nikelį Oi, tis pinigai galvažudžiai!
išleistu, nėr diena, ir turėtu-: T, ,, . • - ,• x ooaa nnn Brooklvne kone visi jaunime virs $200.000. . načo„kti i karoVie-} bpda tamp k-vl nnli- V^lai pasailKtl 1 Kd.O
tikieriai. kurie “subves” pa- Pašokti ne trk pa‘
ėmė i miesto kontrolę
ko mokėti kompanijoms mil- įį •raketį. Atskan 
zimskas sumas pinigų. Tas , tokiu“™—” - — 
sumas dabar reikia mokėti aa ° '
ir va—“brangus piliečiai,

nedaug gaminama. Dėliai 
to kriaučiai mano. kad p ;si-kaio viena dėžė nukrito ir

Arlausko kojos pėdą su- . , .... A .
triuškino. Jau trvs sąvaitės j ba^®.karui Jte da net; res 
Arlauskas guli ligoninėje, 
.sucementuota koja.

Petras yra singelis. gyve 
“ na kur nors Greenpointe.

depresijos
Brooklvno Petras.

KAM! OOPS. ttRmSH COLUMBIA.
Apie merginų nosis.

Šiame Kanados 
naujienų nedaug.

'mamų ir net 
žmonelių, kuriems pirmoj

kelrime iums fėra ” vieto1" pasinaudoti. At-
isirado net specialių Įstaigų. 

Kol “subves” valdė kom ! kurios tuo naudojasi. Nese- 
panijos. ios irgi darė pastan-Inai buvo nubausta viena

kelti kainas. Buvęs New 
Yorko majoras Hvlan dėl to

“mama.” reikalavusi ir ga 
vusi “allotmenta.” Paaiškė- 

ir savo vietą prarado, kad į 'o, kad ii nėra tikra kareivio 
pataikavo kompanijoms, motina ir “aPotmento” jai 
Dabar bosu vra La Guardiaineieikėic. Turi pinigų dau-
—ar piliečiai ir ii turėtų pa 
varyti ?

Look-out. komunistai 
zylioja!

Karvės tik vasarą zvlioja.

"iau kaip proto. Iš kareivio 
buvo rautas “allotmentas” 
prieš io norą. Močeka nieku 
re-prisidėjus prie jo augini
mo.

Baudžiamos ir tos žmone-
ir tik tada, kai atsiranda lės, kurios išsiskyrusios su
“bambalu.” 
ko girdėti, 
liotų?

Bet ar jums te
ka d žmonės zy-

oas Šiaulinskas. Petro Šiau- 
linsko sunus. — Temple uni
versitetą Philadelphijoj.

Kai kurie iš čia suminėtų 
via jau užsitarnavę paaukš
tinimų armijoje.

Ar tie lietuvių žiedai, tė- 
\ eliu viltis, grįš visi sveiki ir 
tęs mokslus toliau, dar klau
simas.

Paminėsiu ir kitus Kulp- 
monto lietuvių jaunuolius, 
I opiančius aukštyn, 
ley Alex. Stasio AJekso

kcloni-
įoje jie surengė prakalbas. 
Garsino, kad kalbės “garsi 
lietuvaitė” iš Anglijos ir 
gmžinaą knlplctornis Pra- 
seika.

Marąuette Parko koloni- 
patal- joj oet i stubas jie nešiojo 

skelbimus, savo “Vilnį” 
žmonėms už dyką bruko. 
Bet “gerbiamos publikos” 
turėio nedaug. Mat, žmonės 
iau žino, kas jie do paukš
čiai.

Sužeidė lietuvi K. Lapeną.
Pullmano dirbtuvėse šio

mis dienomis buvo sužeistas 
K. lapenas. Kabe-

kj V JVltLI O

ir didelė krautu- 
iis

Bag
donienė susituokė su Yurci- 
koniu. Tai tain B. Yurciko- 
nis patapo biznierium.

M. Burch užlaiko moder
niškai Įrengtą vaistinę.

J. D. Taunis, apart foto- 
erafiju ga’eriios. laiko deli-
catcssen krautuve. L D. T.

liu leidžiama geležis patai
ka ant Lapėno pėdos, su
triuškino ją. Sužeistasis bu
vo nuvežtas Į ligoninę. Sa
koma. kad reikės piaut koją.

Lapenas jokiom lietuvių 
organizacijoms nepriklausė, 
gyveno lenkais apgyventoje 
sekcijoje ir tik didelio rei
kalo verčiamas pasimaišy- 

ma svarbia poziciją vienoje Paliko namą ir pinigu ban- davo tarp lietuvių. Jis yra 
oi laivių daliu išdirbimo is- ke. Jis turėjo broli Joną kaž kilęs iš buvusios Vilniaus 
taigoje Neverk, N. J. Jrdo kur apie Astoriją. Oregono gubernijos, gimęs kur nors 
priežiūroje dirba net kelio- valstijoj, liet brolis nepri- apie Lydą.
iika darbininku. buvo turtą pasiimti, tai jį

E. Olsou. ‘domo Ališaus- pasiėmė viena moteris, S. B

RAYMOND, WASH.
Mirė Adomas Skrebunas.

Birželio mėnesio pra
džioje čia mirė Adomas 
Skrebunas. 67 metų amžiaus 

nus. baigęs high school. lan- lietuvis. Jis buvo nevedęs, 
kė tūla technikos mokyklą dirbo lentų plovykloj ir visą 
New Yorke. Dabai- jis ūži- laiką gyveno Raymonde.

netuvi ■Ki

i- o sunus. ' -d ęs high school Kai ligonis buvo nuvežtas
sirašė ariau n. 
buvo PPStefcŠti jutu <a 

mai ir jis valdžios lėšomis 
7 arivstas arkštesnėn mo- 
’ vklon. Dah>’’ jis jau yra II 
’aipsnio leitenantas aviaci
joj.

Jonas Kk kis. I
sunls. tarnavęs 

pviaerioje anot pranešimu, 
irgi sparčiai progresuoiąs.

Lietuviai biznieriai.

IIBERTY UMERiOCS
Ten greitai 
jojo gabu-

ižkarnpv 
Paskuti

niais laikais gerokai lijo lie
tus. Daug čia gyvenančių 
žmonių išvyksta kaž kur ki
tur. o čionai atvažiuoja visai 
nepažystami, su kuriais sun- Kliokio 
ku į pažinti sueiti.

Kaip aš singelis, tai daž
nai užsižiopsau i merginas, 
kurių nosytės beveik visų 
palinkusios žemvn, kaip peš- Seniau lietuvių biznierių 
tukai, kuriais Lietuvos uki- Kulpmonte buvo nemažai, 
ninkai šieną peša. ILan ge- Kai kurie ju iš biznio pasi 
riau patinka merginos su 
aukštyn užriestomis nosi
mis. J. Žigas.

Ka’olio

traukė dėlei mirčių ar dėlei 
susirgimų š-imynoje. Dau
geli lietuviu š biznio išstu- 

— mė depresija. Dabar
NETEKO vos keli. Ir štai jie:

ligoninėn ir buvo jau silp
nas. tai šita moteris nuvyko 
ligoninėn su advokatu ir pa
darė raštą, kad visas Ado
mo Skiebuno turtas atiduo
damas jai. Ji prižadėjo už 
tai ji prižiūrėti ir gražiai pa
laidoti.

Bet kaip tik Skrebunas 
mirė. tai ji tuoj nuvažiavo Į 
io namus, surado jo banko 
knygutę ir paslėpė, žmo
nėms neparodė. (Jeigu ve
lionis savo pinigus jai užra 
šė. tai ne pašalinių žmonių 
reikalas rūpintis apie ban 
ko knygutę.—Red.) Ji tik 
pasakė, kad velionis daug

A chef who knew lot« about 
dough

Said, "So far, raiaed
it too alow—

WeTJ beat Hitler wbaa 
One dollar in ten

Ia put into Wnr 
Let’s fo!"

’nuvo

pinigu neturėjo, tik apie 
liko $2.000 pašto banke. Ir'taip 

AMERIKIEČIAI NETEKO vos keli. Ir štai jie: ji viską pasisavino, kad bro-
£7,500 VYRŲ ITALIJOJ. Smuklių himiyje: Kazys lis nieko negautų. (O gal

------- — Paleckas. Tarnas Mišionis, velionis ir nenorėjo savo
Karo sekretorius Stimson Juozas Pečiukas ir .Juozas turto broliui palikti? Savo 

paskelbė, kad iki gegužės Luckus. turtą žmogus gali palikti
30d. amerikiečiu armija Ita- Pirmutinis yra seniausis kam tik jis nori; broliai pir- 

erenausia stovin- menybės neturi.—Red.)
Kazimieras Tamulis.

vyrais, bet neturi legalių
perskirų ir kolektuoja “ai- _ . . ____
lotmentus.” Gavimui “al-l kurių 9,964 buvo užmušti, j tis saliuninii kas. .Jis turi

lijoj prarado 57,529 vyrus, iš bižhyje ir geriausia stovin-A L. .... — .__ * * I . • «• • _ ▼* a *

nnd oeUr
___ Joae hia ««• r«. “

Ut tkM U. S.NaU •<

Pi ieš karą Meksik 
Ameiikos turistu rojus, nes 
diskas tenai buvo pigu. Da
bar gi Meksikoj pasidarė 
’abai sunkus laikai, nes pra
gyvenimas pabrango 150 
nuošimčių. Tai reiškia in
fliacija. Pinigų apyvartoj 
labai daug ir ių vertė krinta. 
Dėlto yra kaltinamos dar
bininkų unijos, kurios nuo
gtos reikalauja algų kėli
mo. Algos kila ir pinigų pas 
žmones esą daug., bet ne
daug ką galima už ^Bs nu
sipirkti.
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Kas Paraše Dr-ui Pilkai 
'Gegužio Testamentą?'

Naujos Anglijos Lietuvių Konferencija

Brooklyniškė “Vienybė” 
(X 25) išspausdino rašinį 
pavadintą “Ką Velionis Jur
gis Gegužis Yra Palikęs Sa
vo Testamente,” kurį jai pri
siuntęs dr. D. Pilka iš South 
Bostono.

Kad “Keleivis” nebuvo 
Jurgio Gegužio “privatinė 
nuosavybė,” bet jo ir S. Mi- 
(helsono partnership, tai tas 
; iškiai yra pasakyta ir mies
to rekorduose, ir visose su

tartyse su įvairiomis firmo-
Ar tą “testamentą” dr. mis, ir nuosavybės pareiški- 

Filka parašė pats, ar koks i tuose (statement of ovvner- 
šunadvokatis jam patarna- i hip), kurie kasmet yra skel- 
vo. aš nežinau: aišku tik 1 iami laikrašty valdžios in- 
tiek, kad jo negalėjo rašyti formacijai.
pats Jurgis Gegužis, nes ja- Iš to, kas aukščiau pasa- 

| me pripasakota tokių daly- kyta, kiekvienam sveiko 
• kų. kurie neatatinka tikro- proto žmogui bus aišku, kad 

vei. Vienoj jo vietoj, pavyz-, Jurgis Gegužis niekados ne-
džiui. pasakyta:

“Keleivis ir spaustuvė su 
visu irengiir.u yra mano (t- y. 
J. Gegužio) privatinė nuosa
vybė...

“Pusę Keleivio nuosavybės 
pateku Stasiui Miehelsonui iki 
jo mirties, kitą pusę Keleivio 
palieku gkibėjų priežiūrai. Po 
S- Michclsono galvos visą Ke
leivio nuosavybe palieku globė-

galėjo rašyti tokio “testa
mento.” koki dabar pradėjo 
‘ publikuoti” dr. Pilka.

Ir visas tas rašinys yra 
vienas nonsensas, nuo pra
džios iki galo. Pavyzdžiui,
• isi velionies sudėti į ban
kus “Keleivio” pinigai pa-
• ėdami jo broliui. Taip pat

kitas turtas broliui. Tuo
tarpu faktas yra toks, kad 

ju žinioje tęsti toliau pagal sa- -v elionis su savo broliu labai 
vo geriausi supratimą. nesutikdavo ir sirgdamas

Tais “globėjais'’ skinami nenorėjo jo matyt. Ypač jie- 
dr. Dominic Pilka iš South f u buvo susikirtę prieš pat 
Bostono. Juozas Stilsonas is pabaigą, ir ant pat galo bro- 
Brooklyno ir kiti. lis buvo jau iš darbo paša-

Velicnies pinigus, sūdė- ljntas. Jis sugrvžo tik mano
tus i Jungtinių Valstijų bo- kviečiamas, kuomet Jurgis
nūs. šitas “testamentas” ski- jau gulėjo ir negalėjo spaus-

—Bet kodėl tėvas neiš- no. vaike. ge:c parėtko ant ria Lietuvos universiteto me- ’tuvėn ateiti. Kai aš nuėjęs
mcksti reikštis gražiais žo- svieto nebus. Ai beč jur dicinos skyriui vėžio ligai p2S ligoni pasakiau, kad at-
džiais? laif! studijuoti, ir vyriausiu to siųsiu pas iį brolį pasikalbėt.

—Sveikas, tėve! (laisvės. O kai laisvės per-
- —Denkiu. denkiu, Maike, daug. tai ir geras žmogus iš- 
už gražų žodi. eina iš doros kelio. Be bizu-

Šioj nuotraukoj yra parodyti 

jai. Konferencija Įvyko South 

mokyklos laiptų. Konferencijos 

\ s Steigiamojo Seimo susirinki 

vavo daugiau kaip l«>00 lietuvių.

šitoj nuotraukoj stovi ij kair 

irutis iš Chicagos. kun. Juras 

eilėj: J- Smilgas. J. Arlauskas. 

Seymour; trečioj eilėj: J. P. Tui

Moterys viršutinėj eilėj : Ma 

neteko sužinoti.

Naujosios Anglijos lietuvių konferencijos rengėjai ir kalbėto-

Bcstono High Sehool auditorijoje, ir ši nuotrauka padaryta ant 

tikslas buvo pareikšti Amerika: ištikimybę ir paminėti kietu

mo ir lietuvių spaudos atgavimo sukaktis. Konferencijoj daly-

ės i dešinę, pirmoj eilėj: Dr- P. Vileišis iš Waterburio. L. ši- 

išLaurence, J. Lekys ir kun. Vaitekūnas iš Provedence; antroj 

I'r. A. Kapočius. A. K. Kneižys, S- Michelsonas, ir Dr. Landžius 

nyla. adv. Jenas J. Grigalius ir Įeit- Jonas Romanas.

rė \Vinchus. Paulina Slažas ir keliatas kitų. kurių pavardžių

—O ko man trūksta?
—Trūksta tinkamų žo

džių. Vietoj sakyti ačiū, sa
kai “denkiu.”

PASAKIŠKOS ALGOS.

na-

įr vynausiu
įeikalo prižiūrėtoju vėl sta- ųs atsakė: 
tomas tas pats dr. Dominic mavt...”
Pilka. Ar galima šitokiu faktu

Dominic Pilka globos akvvaizdoje daleisti. kad 
“Keleivi” South Bostone, ir velionis galėjo užrašyti bro- 
tas Dominic Pilka ves vėžio Hui visus pinigus?
•igos studijas Kaune. Juokingai išrodo ir viso-

Tai jau viena nesąmonė, Rjų “globėjų” skil imas. 
Bet didžiausis absurdas Kaune. Lietuvos universite- 

vra tas. kad “Keleivis” ir to medicinos skyriuje, rei-

‘Nenoriu aš į o

Iždo Departamentas
—Ohait, Maike, jeigu tu skelbė, kiek didžiųjų korpo- 

toks meistras ant gražių žo- racijų viršininkai ima algų. 
džių, tai parašyk nuo manęs Pasirodo štai kokios alge- 
prcšeniią prezidentui Ruz-Jės:
veltui. Ar turi alupką? I Tventieth Century—Fox 

- -• u ~ filmų korporacija pernai
—O ką reiškia ta prose- savo prezidentui užmokėjo spaustuvė su visu įrengimu Ragaujama steigti “kursas

xx ~ 00<io,vw.vv. :padaromi Jurgio Gegužio apie vėžio hgą irto kursoalupka.’ . . _ . r
—Vot tebe raz! Nori ki

tus mokinti, o pats nemoki.
Profenije Maike. taLtoks Sakau didžiausis absur- tis Chieago. III., ir Jasenhpeipens. kur žmogus išviro- > ginimo uz savo da. na. , kad nieka(1 £.jisoras Brooklvn N Y -
znasavo prašymą nacalst- Bethlehem Steel korpora- nėra buvę ir nebuvo Jurgiui Kaipgi Stilsonas. gyven-
yai: o alupka. tai pensilis, ei jos prezidentas Grace pa- Gegužiui mirštant. damas Brcoklvne, ir prie to
kati uo galima parašyti ką ėmė S537.724.00. Jurgis Gegužis ir aš nu- da nieko nenusimanydamas
non. tik reikia paseilmt. La-j International Business M a- T įrkome “Keleivį” ir spaus- apie mediciną, galėtu būti
t ai sugaalyvas tuisis. jehines kompanijos gaiva ,tUVę su visu įrengimu susi- tokio kurso prižiūrėtojas?

—Vadinasi, tėvas kalbi, q štai RjeR filmu artistai:dėję pusiau, partnerystės Kaip galėtų toki kursą pri-
apie peticiją ir apie paišelį. Watson gavo $326,548.94. pagrindu. Ir nutarėm, kari žiūrėti dr. Grigaitis, kuris

—X’ebliuznvk, Maike. as 
iokios Petricijos nepažįstu. 
Su bobem daugiau neužsi
imu.

—Jeigu tėvas nori rašyti 
r rezidentui prašymą, tai 
bus peticija, o ne “boba.”

—Na, tai taip ir kalbėk.
—Dabar prašau paaiškin

ti. kokiu reikalu tėvas nori 
prezidentui rašyti.

—Jes. Maike, dabar tai 
jau prieisim prie tolko. Pa- Į 
rašyk jam, kad paznočytų 
mane generolu ant tų itali- 
jonų, ką buvo paimti į neva

gauna:
Claudette Colbert. Para 

mouth Pictures filmų žvaig 
ždė. gavo $360.000.

vienam iš mudviejų mirus, nėra medicinos 
:o pusė pereina likusiam prie to d« 

h aitneriui.
šita sutartis buvo išlaikv

daktaras ir 
gyvena Chica-

goje?
Tiktai viekas dr. Pilka ga

lėtų Kaunan nuvažiuoti, bet 
i-- tai klausimas, ar Lietuvos 
Universitetas norėtų ji pri-

lią ir atvežti Amerikon. Ga 
z i tos rašo. kad jie čia pra- tina ir aprėdo?
dėjo jau buntavotis. Bosto- j ----------
re anądien sukoliečijo ketu- •
liūs policmanus ir svaidė 
G menais Į žmones, ką mau-'

MacMurrav gavo iš tos ta iki nat galo. ir daryda- 
pat kompanijos $347.333.33 ’ras savo paskutini testa- 

. /-• v. aaa mentą (ne d-ro Pilkcs “tes-
’ J tamentą”!), Jurgis Gegužis imti.

60f)aUlett ' -ą sutarti išpildė, pareikšda- Testamentus paprastai da-
° 7 '. D eoi-nnn mas’ kad savo pusę “Kelei- ro advokatai. Bet d-ro Pil

Ginger Kogers, $-4o.0tLx-jo” -jįs palieka savo partne- kos skelbiamas “testamen-
Preston Sturges S229 0001 riui g Miehelsonui. tas” nėra advokate darbas.
Gary Cooper, $247.397.06 i
Bette Davis, $220.000.
Sonja Henie. $100,000.
Ir taip toliau. O kiek gau

na farmeriai ir darbininkai, 
kurie visus tuos ponus mai-

Ii ji negalėjo rašyt blaiva 
galva pats Jurgis Gegužis. 
Tai kokiomis aplinkybėmis 
teks absurdas galėjo atsi
rasti?

Kai anais metais Chicago- 
ie mirė tūlas Kellev ir pali
ko apie $250.000. tai keli 
šunadvokačiai sufabrikavo 
“testamentą,” pagal kuli 
tie pinigai turėjo tekti jiems. 
Rodos, visi jie atsisėdo kalė
jimam

Jeigu žmogaus paliktas 
testamentas vra teisingas, 
tai jo numatytas administra- 
tf rius ne laikraščiuose ji 
skelbia, bet paduoda ii teis
mui užtvirtinti. Kodėl gi 
niekas nedrįso inešti teis
man d-ro Pilkos skelbiamąjį 
“testamentą?”

Aš. žinoma, nenoriu tuo 
įtarti d-rą Pilką. Bet aš sa
kau. kad tas jo skelbiamas 
“testamentas” yra nonsen
sas nuo pradžios iki galo.

Daktaiui butu daug gra
žiau rūpintis savo profesija, 
negu svetimų žmonių turtu, 
kuris ne jam priklauso.

S. Michslso-ms.

da. kaip tapti laimingu per 
bibliją. Biblija aš suprantu 
labai gerai ir niekur joje ne- 
ladau. kaip tapti laimingu 
r r nelaimingu. Tad aš para
šiau laišką Alminui. Jis at
sakė: iei tiki biblijai, busi 
laimingas: netiki, tai busi 
nelaimingas...

Tai ir visas paaiškinimas. 
Bet iš io išeina štai kas: visi 
kapitalistai turi būt nelai
mingi. ba jie nejieško lai
mės biblijoje, ale krauna 
tunus kitokiom priemonėm.

Biblija vra senovės pada
vimų rinkinys. Aišku, ji ne 
gali duoti nei laimės, nei ne
laimės. Skaityk ją kiek no- 
nori, tikėk ar netikėk—vis 
tas pats. A. L. Rimkus.

, Detroit. Micn.

Įbaugintas zuikis gali vie
nu šuoliu nušokti iki 20 pė
du.

Kremlius Maskvoje užima 63 

akrų žemės plotą.

Pasauly yra 44.000,000 tele

fonu.

Sakoma, kad armoniką išra

dęs 1829 metais anglas Sir 

Charles \Yeatstone.

Grucku arba griežčių lapai la

bai gerai pavaduoja špinakus.

Tiesiausi ir geriausi sięno.iai 

gaunami iš didelių tankumynų-

FRANCUZIJOJ SMAR
KUS MŪŠIAI.

Kas Mums Rašomo

Draugai Susitiko

JAPONAI ŽUDO SUIM
TUS AMERIKIEČIUS?

dėsi ant byčiu netoli nuo jų Japonu radijas pereitą 
kempės. Dirbt irgi nenori, subata paskelbė iš Singapu- 
Kai jų paprašė, kad padir- ro. kad Amerikos lakūnai. | 
betų vieną adyną ilgiau, tai kuiie anądien bombardavo 
visi susėdo ant žemės ir pa-[Japoniją ir pateko į japonu
sakė, kad jie streikuoja. A- 
merikancki binzai jiems ir-

rankas, “susilaukė tokio pat 
likimo, kaip ir tie, kurie du 

gi'nepatinka. Sako, Musoli- metai atgal bombardavo 
nio makaronai buvę gardės; Tokiją.” Iš to daroma išva-1 
r i. Na, tai pasakyk, į ką tai da. kad japonai juos nu
padabna?

—O ką tėvas norėtum iš 
to padaryti?

— Aš noriu, kad mane pa- 
znočytų generolu, tai tuojau 
bus kitoks parėtkas. Tik pa
rašyk gerą gromatą į Wash- 
ingtoną. I ----------

—Tėve. Amerikos vai- Iš Čunkino pranešama, 
rižia sutvarkė tuos italus ir kad Kinijos karo vado čian- 
be tavęs. kaišeko žmona nuvykusi

—Ne, Maike. Amerikos Brazilijon gydytis. Jos ner- 
valdžia nemoka žmonių su- vams esąs labai reikalingas 

Ji duoda perdaug pasilsys,

žudė.
Tie geltonsnukiai barba

rai turės už .savo žvėrišku
mus sunkiai užmokėti.

ČIANKAIŠEKO ŽMONA 
BRAZILIJOJ.

Daktaras ir sužeistas kareivis iš U’illiamst ,wno. M ..... bu
vo geri draugai namie ir dabar netikėtai «,jsitiko kam iiif<._ 

ninėie.

Dėl Stasio Mikserio mirties.

“Keleivyje” radau para
šyta. kad Bostono policija 
nušovė ligotą ir iš kariuome
nės paleista lietuvį, Stasį 
Mikšėną. Skaičiau policijos 
duotą pasiaiškinima, o vė
liau tame pat “Keleivyje” 
■adau nelaimingos motinos. 
I jenos Mikšėnienės. paaiš- 
1 inimą.

Mikšėnienės paaiškini
mas visai nesutinka su poli
cijos aiškinimu.’Aš visu šim
tu nuošimčiu sutinku su mo
tinos paaiškinimu. Juk da 
nėra buvę tokio atsitikimo. 
1 ad blcgą darbą atlikęs 
žmogus pats save kaltintų.

Nors aš nežinau, kas pei 
vienas buvo tas policistas, 
kuris nušovė Mikšėną, bet 
sveikas protas diktuoja sa
kyti kad jis blogai padarė. 
Tūli sako, kad tik airišis ga
lėtu taip padaryti. Airišis 
ar kitos tautybės žmogus 
tokį darbą atlieka, vis tiek 
tai yra negeras darbas.

M. Pauplis, 
Hudson. Mass.

VISKO PO B1SKĮ St. Lo apylinkėj. Franca-
_____ zijoj, vokiečiai pradėjo

smarkiai atakuoti amerikie
čius. Anglus apie Caeną 
taipgi puola. Vėliausi prane
šimai sako. kad tokių atkak 
lių kovų iki šiol Francuzijoj 
t-a nėra buvę. Matyt, kad 
geriausias savo spėkas vo
kiečiai yra ištraukę iš Rusi
jos fronto į vakarus prieš 
alijantus. Amerikiečiai da
bar stengiasi paimti St. Lo 
miestą. Vokiečiai jį gina at
kakliau, negu jie gynė Šer- 
burgo uostą.

Piimoji Amerikos ligoni
nė nesveikanrečiams gydy
ti buvo įsteigta Philadelphi 
ioj 1773 metais.

Savov teatras Ix>ndone 
buvo pirmasis teatras pa
saulyje. gavęs elektros švie
są. Tai buvo 1881 metais.

Žydų raštas skaitomas iš 
dešinės i kairę: jų knygos 

c : - nuo antro galo.
Vidutinis banginio am

žius 'Ta tarp 20-30 metu.

Ar Biblija padaro lai
mingus?

“Keleivyje” mačiau A. 
Armino skelbimą, kuriame 
jis sako. kad gali duoti ro-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

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

KELEIVIS
G36 Kr«.adwav. So. Boston, Mass.
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Naujienos iš KanadosĮL_L iI
NAUJA KOMUNISTU 

“LINIJA.”
t: i padės agituoti už Mac- 
kenrie lifceialvs ir tuo gal 
atkeršys socialistams, ku ia 
nesutiko imti juos “ant bur- 
do.”

Dėl tos komunistų talkos 
liberalams socialistai ma
žiausia rūpinasi. Jie žiro, 
kad pasiėmę tokius “burdin- 
eierius” liberalai gali tik 
pralaimėti. Matvt, ta «u

Kan; gos komunistai tuvi 
savo fhae i b imothy Bucką.
Šio ir.5 s dienomis jis davė 
signalą saviškiams, kad rei
kia t riimt naują “ iniją”— 
garbink. j rem.je ą MacKen- 
zie Kingą i agituoti už 
“darbo ir lib rabi koalici
ją.” Kom: nistu vadas sako. pranta ir natys liberalai, nes
kad to rJkaląu’n “demokia 
tijos ir nreg-eso interesai.’’

Keikia esą sudaryti Mac- 
kenzi? Kingo liberalu ir
“j rorres’ 
koa’mi ;

ne nesiskubina priglausti 
1 imothy Bucko pasekėjus. 
Galimas daiktas, kad ir šis 
komunistų žygis nueis nie 

da bininkų” i kais. Tuomet jiems liks tik 
vienas kelias — glaustis prie

O 1 uvo krikai. kada Timį Kanados reakcininkų, žino- 
5uck siera ir ugnim spiaudė mu. no “tautės vienybės”Bu

j liberalus. Kanados komu
nistam. King buvo tas pats, 
kss ’unetlniu Valstijų ko-

sluaiste.
Vis dėlto reikia abeioti.

ar Kanados komunistai dr - s

KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktas Puslapi-

NArtRA ANSJ.TT EKEM'TNC CO . CRANSTOP* P In-; rg. ,n-s p ? o Rcosevel- tokį žingsni daryti. Juk t’i 
tas — “imneįialistinio karo butų visai žioplas užsimoii- 
kurstytoias ir “bankininkų mas, ir jis baigtųsi visišku 
tarnas.” komunistų bankrutu. Net

Iš kur dabar toji komunis- i Maskvos atžvilgiu šiandien 
tų meilė prie liberalų?" i iaų negalima daryti to, kas

buvo rliari.mti “kintiiii supp-
Paslaptis tokia. Komunis-

tai pajuto, kad Kanados so
cialistai. susiorganizavę Į 
Commonv/ealth Cooperative 
Federaticn. daro progresą. 
Ir plovinei jų seimeliuose ir 
Kanados parlamente iie iš
renka vis daugiau savo at
stovu. Komunistai viską da
rė. kad iškelt savo prestvžą, 
bet neturėjo pasisekimo. 
Tuomet iie nutarė gerintis 
socialistams, pa sis i u 1 ė i 
“bendra frontą.” Ši

SKAiTYl 0.1 L P AREIŠKIMAl.
buvo daroma “krauju suce 
rr.entuotos” vienybės metu.

komun< Vytųsi pas mane toliau. Mai r.?an geriausis laikraštis, nes! Hartramck, Mich.; Thomas ir “didžiuoju vadu.” Dėl lai- 
.. cdi-s i...a kiui aš duodu daug kredir.?, ;o raštas aiškus ir paduoda Shimkus iš Ringle, Wis.; W. vo vardo ir natūralizacijos

Siunčiu jums $2.50 ir no da 
riu kad Maikis su tėvu lan- matau

akvs

jBrooklyno; ?»Iike Skrebis iš Savo vadus ji tituluoja
Detroito; J. Katkus iš Cle- “maršalais.” Stalinas irgi 

tarnauja, kol da pelando; F. Slavinskas iš apsiskelbė “maršalu.” Be 
skaityt. “Keleivis ’ j Detroito; Stanley Cotton iš to. bolševikai tituluoja jį da

BUSAS APVIRTO 
ŽMONĖMIS.

SU

tu spauda tada sakė. kad 
fašizmas yra ideologija, 
prieš kurią kariauti butų nu- 
«'*dėiimas. Bet šiandien yra 
kitaip: Vokietiios fašistai 

žr rolė Rusiją, ir patys ko
munistai jau sako. kad na
mai vra bestijos, ir kad rei
kia iu ideologija sutriuškin- 

Tad kaipgi iš rodytų. iei
mas buvo svarstomas sočia 
listu susirinkimuose ir net 
iu šaukiamuose masiniuose 
mitinguose. Per kurį laiką 
jau rodėsi, kad komunis
tams pavyks įsipiršti.

Šios diskusijos tačiau da
vė visai nelauktu pasekmių. 
Ir socialistai ir šiaip organi
zuoti darbininkai atmetė ko
munistų pasisiūlymą.

daug kredr o raštas aiškus ir paduo 
kad nebijo kunigu; h gerai d aug žinių. Dabartiniu laiku 
kritikuoja savo seną tėvą. ris yra man tikras suramin- 

Eizbieta Turk. tejas, nes turiu du sunu karo 
GreatNeck, N. V. tarnyboj, o trečias jau ap-
-------- Itido šį pamišusi pasaulį.

Gerbiamas “KeleiviTai mano dvasia labai pri- 
Siunčiu metinę mokestį už slėgta ir “Keleivis” suteikia 
laikrašti ir noriu. kad Mai- man daug suraminimo.

Su pagarba,
Petronėlė Mitchell.

Chicago, Iii

Kavaliauskas iš Hartfordo; siunčiam draugui atskirą pa- 
Peter Bukis iš Philadelphi- aiškinimą. Tenai rasite vi
jos: John Sharp iš Minnea- -as informacijas, 
polis, Minn.; John Pepol iš “Keleivio” Skaitytojui iš 
Racine, Wis.; Tony Lewis Nashva, N. H.—Komunistų 
iš Kitzmiller, Md.;

kis su Tėvu butu musų amži-
klausi- Kanados komunistai susidė- ni draugai. S. Liubsck’

u su nusiau f asistuojančiais
•eakcininkais? ~ .

Greičiau bus taip. kad ko- . Gerbiamo;; ReoaKcija.
nunistai neisioirš ir libera- Atšipi nau, cm; užnikau 
"ams. Bus taip. kad jie nu- Pienui- ratą. Mat, buvau iš
gaiš, kaip partija. Kanados v.v^^s. atostogoms . Dabar 
komunistai niekada nebuvo siunčiu SJ.oO MaiKio t.°vru

St. Paul. Minn. džius iš Brocktono:
_____ kėnas iš Kanados.

Gerbiamieji! Siunčiu $3 AČiu visiems

Saco. M e.—Šį panedėlį 
čia apsivertė busas su žmo
nėmis ir 7 asmenys buvo su
žeisti. Busas ėjo į Bostoną.

FARMA PARSIDUODA.
20 akrų šėmės ir neprasti trobesiai,

J. Ba- veikėjas Dr. Kaškiaučius ne- netoli nuo miesto ir arti didelio kelio.
sninskas is Gmon City. (t., »enai buvo nuteistas kaleli- nelis. Kas norėtų mažos vietos, čia 
Wm. Adomaitis iš Taylors- man ir dabar* atlieka baus- peras pirkinys, aš priversta parduot, 
ville, 111.; Mis. J. Klimas iš mę. Kuriame kalėjime jis
Patersono: Mrs. Julia Un- sėdi, mes nežinom, todėl ne

ik Sta- galim ir jo adreso tamstai 
nurodyti.

tėvui ant nauju ka-
redakcijos

nes esu sena moteris ir vienai sunkti 
ant farmos gyventi. Rašykit: (29į

Mrs. A. Skuzinski, Boon, Mich.

Pajieškau Partnerio.
Pusamžės moteries arba vyro į 

partnerius pirkti vaisių farmukę cen- 
tralinėj Floridoj arba Califomijoj, 
derlingame vaisių klimate. Karui ei-

eme
ardo

Tuomet komunistai 
lėkti, kad socialistai 
“tautos vienybę.” kad jiems 
nerupi laimėt kara ir ap 
saugoti demokratija.

Ši “argumentą” Kanados 
darbininkai pasitiko piktu 
juoku. Komunistai, girdi, 
nori apsaugot demokratiją! 
O kaip vra Stalino valdomo
je Rusijoje? Ar ten komuni
stai nori veikti kartu su so
cialistais?

Negaudami nritarimo, ko 
muristai ir vėl turėjo pri
kąst liežuvius, bet iie nega
lėjo nurimti. Konservatorių 
spaudai
cialistu itakes plitimo ir 
Mackenzie Kingo vvriausy- 
bės nuolaidumo. Kanados 
komunistu fiureriui gimė 
nauia mintis: siūlytis į tal
ką liberalams.

Komunistei galvoja ši
taip: socialistų

stiprus o šiandien jie juo
kingai menka ir labai susi
kompromitavusių žmonių 
girnelė.

Kanados darbininkai tik
riausiai neraudos, jei Ti
re othy Buck’o partija užvers 
kojas. . G. D.

SOUTH PORTLAND, ME.

ant mundieros. nes mačiau, 
kad jam nelaimė atsitiko. 
Jis man labai patinka.V. Stružka.

Welland. Ont.

Patarčiau jam apsisukti apie
Smetonienę. Abudu nepras-’ 
to stono asabes. tai butų vi
sai tinkama pora.

J. Simonaitis.

Gerb. Maikio tėve! Skai
čiau laikraščiuose, kad tam
stai atsitiko nelaimė: išva
žiavai ant pikniko, o polici
ja pristatė gesinti girios 
gaisrą ir apsideginai savo 
uniforma. Taigi siunčiu tau

susitaisytum mun- 
.1. Pundims,

Charlctte, Mich.

a d nu
siusti

Lėktuvas nukrito į kempę,
sunaikino tris šeimas...... kad

Netoli nuo South Portlan- dierą. 
r o randasi YVestbrcok Trai-
ler kempė, kurioie gyvena -------—
ka’o pramonės darbininku Gerbiama “Kej. 
šeimos. Nakti iš liepos 11 i nistracija: Skubinu 
i2d. toie kempėje įvyko ?ąvo prenumerata, nes peno 
baisi nelaimė. Pačiam men- nU'SU "Keleiviu" skirtis

ėmus rėkti dėl so- luč"’ h,?kuįi,J ce"i,’le nukrČ
to didelis karo lėktuvas ir statvta kad “tas ir tas.” Jei 
tuoi eksuliodavo. Momentą- lavonas buvo rastas lauke, 
liai užsidegė “treileriu keru- buvo sunku jo asmenybę ” • 
rė” ir žuvo 17 žmonių, di- statyti.
džiumoje maži vaikučiai. šios nelaimės metu buvo

kone visiškai išnaikintos 
tiys šeimos. Negab" pasakv-Gesinimo darbas buvo la

bai sunkus, nes degė gazoli- x. , x ,
laimėiimai ras. Kai kuriu lavonų nebe- tL ^et.irf.n ! -'a.( X- -,‘

yra pavojingi ne tik konser- galėta atpažinti. Atpažini- buvę- iietuv .u seimą, r 
vatoriams. bet ir liberalams, rro darbas vesta tik pagal ' €
Kodėl jiems nepriimti ko- to. kur buvo rastas lavonas.
munistų talkos? Komunis- Jei viduje (bakūžėje), nu- J

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
A"' ' 1 kn’ba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
li'.i'H cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbiu žinių is pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabaltį.

I :’ u;/van Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklausomą ir Dc- 
r ; i oę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 
I < duo ’a nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
da’ arties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

I i ’ teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai
I aba'.čio. Metinė prenumerata—$5.00.

is viso

Už i mokėję $20.00,ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
U/ imokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors).

- juos kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius i. Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
ButicJcn, 73 West 10!-th Street, New York, N. Y.

Apvaikš-
eiojimuose galima nešti Lie
tuvos vėliava, bet kaitų turi 

Torrington. Conn. j būt nešama ir Jungtinių Val- 
I stijų drvžažvaigždė. Ačiū

Siunčiu jums $3.00 ir te- ;z Prenumer3M- 
gul bus lygiai už vienus me- J- Tvaronaičiui. — Ačiū 
tus. nes nenoriu, kad Maikio , ’ž prisiųstą Hartfordo dien- 
tėvas dirbtų viršlaiki. (Vis ašti su žuvusių žmonių pa
tiek pridedarh 10 savaičių; vardėmis.
extra.—Adm. , J. Ruth. A. L. Rimkui.—Raudono-

Anądien Roxburyje su
smuko ant šaligatvio ir mirė nank gal°’laikas Pasiryp'.7b *P’ę, i . T. užtikrintų pragyvenimų. Atsiliepkit?

Arrct A A J - rabmaS VVolfgam. Jis kurios pačios galite rašyti. (29)
AI SAKl lt! AI. buvo gimęs Minske ir turėjo a.no „ Anton siratovich,

--------- jau (0 metų amžiaus. chicago 32, 111.
J. Waitkui.

J)

Quakeitown. Pa.

C; vęs nuo staršo generolo 
■ aviestką, kad mano prenu
merata pasibaigė, tuoj siur.
' iu$3.00 čeki. Bet kartu no-,

duoti seniui peklos, kadį 
išgavęs pinigus nekuomet 

m;;n nepraneša, lyg mane 
butų kitokie doleriai, kad i 
apie. kitus, matau, praneša 
o man niek*.

Su aukšta pagarba.
K. Žilėnas.

Manchester. X. H

Šitie draugai po penkinę. 
Maikio Tėvui po penkine 

. . 1 risiuntė šie ' raugai: Petei
ent gabma spręsti ir pavar-; Stacrn iš yianchester. Ct.

i:dės — Gerišai. žuvo vvras. Marv Milės iš Xor
io žmona ir du vaikai. Geri- į00(j0t Gėo.*Staniulis iš W

11 armija generolų neturi.

Jieškau vietos už Gaspadinę
Korėčiau srauti darbo už easpa<l:rię 

■nt ūkės ar mažam miestely. Esu na- 
i viena. Prašau atsišaukti tik iš Ka

nados. A. Pcrnar, (29)
Richmond Street.

W. Toronto, Ont.

RŪKŠKOllM/u
As Barbora Račiuke (po vyro Vj- 

•arienė, pajieškau pusbrolio Juozo 
ačio, seniau gyveno VVaterburj, 
onn., dabar nerinau kur. Kas anie jį 
no, arba jis pats, prašau atsiliepti 
uo adresu: (30)

Mrs. B. Vasariene,
12 Antwerp st., Brijjhton, Mass.

APSIVEDIMAI
Pajieškau rimto vyro j šeimynišką 

ryvenima. Nenoriu turtingo, kad tik 
^rėtų kokį darbelį. Platesnių žinių 
□teiksiu per laiškų. (29>

M. Bartkus
•239 S. Sacramento. Chicajro, 111.

vj’vv.fvvt/i r\ir>WTin aiizmtaoKURiua uit v ua zmunia 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyėlv

šai buvo fla iauni žmonės-- nOsbur'v; Frank Shimkunas
vyras 32 meto. o žmona 2o ii Ror,biinlr_N J.; Mrs. Zel- P.jirtkao ,
metu. vaikučiai \i<?na> i. Giiaonb is Sunderland ;,-n> 50 ir 65 metų amžiaus. Gali būt
antras 4 metu. Geričai čia š, . i'v Gerjna;t^ u;j aroa ^yvanasiis bet turi tu- 
v , z-x. -,t • vjvi liiaiLK i. i net divorsa. Geistina, kad butų Ame-t)U\ O atvykę 1S Clionio. 31e. |r,kos pilietis ir nusimanytų apie na-

, • - • i į-i x i i f“'' (Imu darbų. Aš esu 52 metų amžiausNelaime įvyko dėl to. kad •
lėktuvo motorai buvo ura- •

Yp*linj£jii dabartinės krikščtci-' bea gadyr-)* kiehvienaa turėtų 
perskaityt, nes tik tada gaies aiškiai srprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
--1 io, a.Klimo spd.—JI 26. pv .žus galima siųsti popie-inj dolerį 
arb, "toonev Orderi” Aitras. r»vit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

dėję gesti ir kad buvo dide- j

I

Jė migla. Matvt. lakūnas no
rėjo nusileisti i aerodromą 
South Portlande. bet dė! 
miglos tas aerodromas buvo 
uždarytas. Nors ir buvo gau
tas radijo pranešimas, k;; i 
su lėktuvu negerai, bet iš 
aerodromo negauta naga’ 
bos. iš'orio. kad lėktuvo 
įgulos žmonės iieš.koįo vie
tos kitur nusileisti ir pataik? 
į kempę.

Lėktuvo igulos žmonės 
taip pat žuvo.

Vyria usybė r, t ’ v ri i si ant i 
nuostolius. Bet kain ii atly
gins toms šeimoms, kurių vi
ri nariai yra žuvę?

Portlandietis.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

J ALEXANDER’S 
I CASTILE OLIVE OIL 
J SHAMPOO
I h
♦ JO
5I pleiskanas 
t iie kitii-J • ir gimt”
I wia S(V ni
’ ALEXANDER’S

Castile

K.rk*
HAIR į 

REFRESHING TONIC !
Aliejp ir (Ala Gydančiu Vaistų t 
Mišinys Pažyr-O ia jrydofi'ė dėl i

, plaukų šakni it Odos gydymui. ; i 50 i-entų nž b. rk.. )
J Pasižymi sa' . nimu. Prisiun- 
, ctam j»er Faš'ri <fcas dalis Sa- 
•'ifnvtp Valst .i;

• M F.X4N! FR’S < O
• ‘l« W KK<' \1
i SOUTH B"ST<>N. Mas.'

lirų darbų. Aš esn 52 metų 
, našlė, turiu namus ir biznį. Geram 
■ žrnojrui šeimyniškas gyvenimas ir se
natvė užtikrinta. Atsakymų duosiu 

It'k į rimtus paklausimus. (31)
Mrs. H. A. Drajzon, 

\Vashinsrton avė.. I.inden, N. J.

ATLANTIC CITY 
Puiki Vieta Vakacijai.

Kas ketinat važiuoti šių vasarų į 
Atlantic City maudynes, tai žinokit, 
kad puikiausis byčius yra prie Caii- 
f.imia avė. čia galėsit maudytis arba 
po ambleliais ųnt krėslų pasėdėti, o 
mes patarnausite savo lietuviams 
k.io geriausia ir kuo pijriausia. Nepa
mirškit, kad ant California avc. 2709 
Boardwalk savininkas yra Klemensas 

Morkūnas. (30)

Atsakau į Klausimus.S
Kodėl Biblijos turinys ne visiems 

suprantamas? Ir kodč! Biblija atne
ša vieniems laimę, o kitiems neįei
ni?? Jeipu nori būt laimingas su Bib
lijos pasralba, tai k’ausk per laiškų ir 
pažymėk, ar turi Bibliją Aš patar
nauju veltui. (30)

Alik Armin.
226 Polk st., Gary, Tr.d.

Karas Europoi
ra Ir kitus pasaulisJef norite žinoti apie karą 

Jvykiu*, tai skaitykite “Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraitis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant CM-

96.00. Chicsgoje Ir Europoje— 
Money Orderį ar čekj siųskite!

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
f«s(p«ŽZn//niM pos/ąs6ns
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Moterims Pasiskaityt
SJ SKYRIŲ TVARKO 1L MICHELSONIENfi.

Kas Yra Epilepsija?
Beveik kiekvienam kada lūs sulaužo. Iš lėto tie tam- 

nors teko matyti puolamo- pymai mažėja, sustoja, il
sios ligos atsitikimą. Kas žmogus guli be sąmonės, 
matė jų daug. lengvai gale- miega.
jo pastebėti skirtumų. Vieni brastai 
puolę elgiasi taip, o kiti ki- budęs 
taip. Jau vien iš te aiži u. nieko nežino kas su juo atsi-, 
kad puolamosios ligos rūšių tiko: jaučiasi pavargęs, 
yra bent keliatas. skaudus: galva apsvaigusi.

Moksliškai nuomarą si ir- sunki, skaudi.
Kitu foimu

be
Miegas tęsiasi pa- 
valandą. kitą. Pa- 
nieko neatsimena.

Londono Vaikai išvežami Nuu Bombų

sto į tokias rūšis:
1. Vietinė epilepsija.
2. Didžio ii epilepsija.
3. Mažoji epilepsija.
4. Įvairus epilepsir/ai

priepuoliai.
Šis paskirstymas pada’ v- 

tas pagal nuomario priež s- 
tis ir ligonio elgesį lai e 
priepuolio. Čia visu ru"ų 
neaprašysi. Pakanka i- 
džiosies epilepsijos, nes 
tos formos tu: i daug be: 
rūmo ir panašumo su 
džiaja epilepsijai

epilepsija 
reiškiasi maždaug taip pat. 
tik kiek lėčiau, arba kai ku
rių Įvykių, reiškinių ūsai 
nėra.

Laike nuomario geriausia 
via palikti ligonį ramybėje, 
tai yra nelaikyti, nes tas dar 
daugiau paskatina prie tam
pymo. Žinoma, reikia dabo
ti. kad nepargriutų ant ko 

i- kieto, nes gali susižeisti. Xo- 
i- rint apsaugoti nuo sukan- 

džiojimo liežuvi, reikia Į- 
sprausti tarp dantų ką nors 
kieta arba kietai suvyniojus

1-

Epileptikai, tai yra žiro- drabužį. Taip pat paliuosuo-
nes. sergantieji nucmar i. 
paprastai skiriasi nuo nor
malių žmonių savo buk - \ 
pasielgimais. Jie būna pik i. 
žiaurus, kerštingi, užsisr v- 
rėliai: greitai isižeidžia: č 31 
niekų susijaudina:* sveik s 
protavimas ir moralumas s i- 
menkėję: dažnai ir fizini i 
nusilpnėie.

Prisiartinant puolimo lai
kui pas vieną enileptiką i- 
vyksta tokių įspėjamų ženk
lu. atmainų, pas kitą kit >- 
kių. Pradeda drebėti, įauč' i, 
kad darėsi tai šalta, tai ka >•- 
šta; raumenys trukčia ;, 
kruta: galva sukasi, skau-

t? drabužius, ypač apikaklę. 
batus, kad kraujo vaikščio
jimas butų liuosas.

Pastebėjus priešpuolimi- 
nius reiškinius rankoje, ko
joje. kaip tai — trūkčioji
mus, judėjimus, reikia tvir
tai užveržti tą koja ar ranką 
ir tokiu budu kai kada gali
ma išvengti puolimo su vi
sais toliau st.-vančiais įvy
kiais. Kai kada galima iš
vengti puolimo, kai pradeda 
trūkčioti ir veido raumenis, 
ką nors įdėjus į burną.

f M A'l

Šioj nuotraukoj matam kaip evakuojami Londono vaikai nuo skraidomu bombų, k il iu v 
ku.-ėia. kasdien paleidžia Anglijon po 150. Jos taikomos daugiausia i Londoną, tod ! maži 

į saugesne vietą.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

• « w
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Junao“ 
ristika ir kitos. Visos geros, visos Įdomios ir naudingos.

,giminmgc kraujo tėvų. Mat,
'cit? jau toks gamtos sutvar
kymas — reikia maišyti gi
mines. kad neįvyktų vienpu
siškumo, išsigimimo. Nieko 
i> stebėtino, kad iš giminin
go Rrauio tėvu gimsta išga- 

jir.os. Juk turi būti menkos į 
vertės žmogutis, silpnapro- 

1 tėlis, kad jau nesuranda sau 
numylėtinės biskį kur toliau 
savo giminių.

Tas pats ir su chroninių 
alkoholikų vaikais. Ir jie au
kos epilepsijos ir kitų išsi
gimimų. Irgi nieko stebėti
no. Jau reikia būti silpnutė
liu žmogum, kad dieną iš 
dienos malšinti, taip sakant, 
kirminėlį alkoholiu. Tvirtos'trenkimu 
valios, gerų nervų žmogus dimai įvyksta nuo įvairių 
nelaimei ištikus, ar šiaip smarkių galvos palietimų, o
sa
i

ja. bet su bile kokiais f iziš 
kais ir piotiškais nedatek-
liais. Lž tėvų gerus laikus. . —------
nuodėmes ir apsileidimą;. Liepos 2 o. uhiladelphi- 
vaikai nukenčia. J°J nusižudė Agnės B. Baku

Yra daug ir užkrečiamųjų

NUSIŽUDĖ JAUNA 
LIETUVAITĖ.

ligų, kuriomis besergant iš
sivysto nucmarius. Pažymė
tinos šios ligos: škarlatina. 
šiltinė, tymai, raupai.

Taip pat ir vidurių, gimtu 
vės netvarkumai, 
gauta cukrinė liga. maža 
kraujystė. širdies, krauja
gyslių ligos gali būti nuo
mario priežastimi.

Nuomaris labai dažnai 
seka galvos sužeidimus, su

lis. Prano Bakučio 19 metų 
amžiaus duktė. Tėvas g; ve
na Klupmonte, Pa. Ji di/oo 
Radio Corp. fabrike, Cam- 
den, N. J., o gyveno Phiia- 
delphijcj. Saužudystės prie

. žastis neaiški. Tačiau poii- 
1 ci-ia’ kuri nugabeno ją į ligo

ninę, tvirtina, kad '
“Nobodv likęssumurmėjusi

me.”
Agnės turėjo kambarį 

num. 3416 Pawelton avė.. 
Philadelphijoj, ir gyveno 

Tie galvos sužei- viena. Jos bute rastas r. 1 • 
plautas stiklas ir dėžė nuo

.P. BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
ka.p'-i Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas v-ų veislių gyvūnus, 
k rie gyvena išsimėtę pu visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėju tuos gyvu- 
• prastoj savo arkoj sutalpinti? 
is kur ėmėsi tiek vandens, 1-ad visą 
ietrę apsemti;? Kur tas vanduo da- 

yru? Kaip iš Nojaus šeimynos 
-uriu-ii po tvano juodveidžiai 

r veiklių žmonės? šitie ir šim
tai Ki.-i . laušimu, į kuriuos nevali 
.•.išakyti jokis k ar.’gas, yra nuosakiai 
r ai-..:.*, išdėstyti šitam veikale. 

Kny be galo įdomi. Kas žodis—tai 
i a- .-akinęs—tai naujas ku

nigu aru limentas griova. Mokslas ir 
noksiąs nuo pradžios iki galo. 

Kaina ............... . .............. 25e.

IETI VIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. la jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
dacg pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Iji.u.i ošimai,’.l ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 5lle.

BYLA DETROITO KATALI
KU SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo, pakurstyti brosAvininkai už
puolė juos ir žiauri:- sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams tylą. kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininką 
parodymais. Kaina ................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti liek
nas katalikas ir socialistą*. Parašė 
E- Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina .............................................. 10c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

ši knygele aiškina proletariato fi- 
lizcfijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ............. .. 2fw-

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškia:? 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti S rasta tik r-akeistas kapitabzmas. Kaina 25c

})C

du. kurie buvę naudojami

Gydvmas šios ligos gana 
nesėkmingas, nes priežastys tik

da: betiksliai bėga. daužo- daugely atsitikimu nežino- nusimalšintų. 
si: Dajaučia skaudėjimą po- mos. tai jų ir pašalinti nega- Jau ką čia ir bekalbėti 
Girdžiuose: kojos bei n-'-t-įima. Bet kiek nalenevimi apie sifilitikų vaikus. Jie sa
kos smilksta, dvgčioja: e-' - galima vaistais ir nustatant Ii užgimti ne tik su epilepsi-itų 
di nebutu garsus, skambėi- gyvenimo būda. darbą, poil-
mus, švilpimus: jaučia bvr- sį, valgį. Maistas turi būti 
noje skoni, lupomis skari- lengvas—pienas, kiaušiniai, 
naši: nusimena, nusigąstą daržovės, vaisiai, miltiški 
bei smagus pasidaro: veidai dalykai. Vengti mėsos, sal- 
išblykšta bei paraudonėia; durno, krakmolu ir druskos 
akys persimaino. Pagilinu vartet kaip galima mažiau, 
su riksmu nuola be sąmonės Viduriai turi būti sveiki.

t- išsituštinimas tvarkingas, 
š- kasdien. Miegoti reguliari ii

kas nakti. net valanda no Mctervs kurios turi iu nėr- lo.

ir visas sustingsta. Galva ? 
mesta užpakalin; kojos ’ 
tiestos: rankc* sulenkto

Epilepsija gali pradėti su
sirgti bet kokiam amžių te. Prie jos asmens 
dažniausia tarp 10—20 me- $2.17 turto.

Dr. A. B.

LENGVAS BUDASIŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių lr 

pasikalbėjimų. Si knygą sutaiayta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 

■ •• • a* /: .. ■■ it.et ang.
liškai. Joje teipa netik atskiri žo
dini, bet čieli sal inai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištari nu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ..............  ...............................«6C.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybę įstaty
mai su reikalingai.? i:., j.rna.s ir at
sakymais lietuvių ir angių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
iaiiia. Ka-’.a .................................... 25c.
ŽEMAITĖS iiAŠTAl KARĖS 

Į METU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 

.Su rašytojos p.. ■ ks.u, i2t> pusla
piai. Kaina ............. ................. 50c.

KUNIGŲ vEIJBĄTAS.
ši knyg. lė parud-.. kodėl Romon 

uaus ją. Cią
Laišainta vi-a jų btoatvstė- istorija, 
jos paatekmės ii doriškas dvasiatdjM 
tsupuolimc'-. • per
skaityti kiek.-; r.a- vyra . tc.as ir 

v. kurie . .... ad jų mo-
. ■ -. .. - i-
celtų j tek.., kunigų globą, .‘•..rašė 
kun. Geo. 'fowm 1- x, U. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
’ DIEVĄ?

La’rvamanis čia pa- ’n. kodėl jis 
negali t£cėti. Pilna arg ■ ų. kurią 
n^suniiiš joks jėzuitą.**, fcj&ms tos
kfli’gutės ........................................ 20c.

kuku: visa nyksta?
Kur nyksta i tie .r--.i, kuriuo* 

ž'iv.nė- karia : ■ .- r - - :i.ri-
guoja.-,.! poli: :škr. ■:klau
simą aiškina g... ais V - I tijos so- 
cialdcmokraių teor .il-a- .\ar. Kauta- 
ky. Kaina .................................. 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki kr; .- " Inbaj grižių

eilių ir u-..r ,. .'dž.ų. spalvuo
tų paveiksiu. ?op>.a ger? ir spauda 
graži. Parašė J 221
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

BIBLIJA SATiROJĘ
Tai Biblijos našai- j Zananą tos

i1

Prezervuokite Pupeles
Iš vieno bušelio arba 24 sva

rų pasidaro 24 puskvorčiai 
stiklai.

lukus ir supiaustyt ankštis 
1 colio ilgio gabaliukais.

3. Paruoštas pupeles su- 
Dabar kaip tik ateina pu- pakuoti į švarius stiklus: 

pelių aiba “binzų” laikas, prispausti du trečdaliu stik-

Agnes buvo gabi mergai
tė. Prieš pora metu baigė 
Kulpmonto High School sc 
geriausiais kreditai*. Mol 
io metais ji ne syki laimėio 
studentams ruoštus ko*"- 
tus. žodžiu, buvo apsukri, 
žvali ir visų gerbiama m u 
gaitė.

Bet koks 
suko ir išpl<

nelabasis priri
ję jos jauną gy-

zaa-ruav m K_r ■ c*/*'* X.

kr u.s.i telpa 23 gražios eilės, 
straipsnių ai'-kų ir tt.

Pu. .iui iliustruota. Kaina .... 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba Kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt Neir Yorke papiovė 
savo meilužę, Cr.ą Auuiu’ler’aitę. 
Knyg, 3 - sa foCog’iafSksas atvaiz
dais. KaiBa ....................................  Me.
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? P51 ko be valgio 
žmogus silpsta? ir .. vienas mai-

Knygos isileidži ; : ; ;o-..ųga su--- S
painus naoti... js ?• ■. s j-

tvėrimo ; a. ji/io ii., u,'gi, -,(• Kris
taus įgijus šią Itnyi kas maigai 
lės. d.'-g p.slapu;:. Kai.-a .... k..00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Ei’diia sako. kad I zmo-
nės gyveno ? Koją
visai atmeta. MoksLns iru 
žmonijos lopšinė Lu.o .- u- 
knyga parodo, todėl ta •
Lalai plonius ir pei ...si 
skaitymą.-. Kaina ...............

spaudžiant nesu- vybę!

raudonavę. pamėly n a v ę. gyvenimą.
Tokioje surakintoje padėty Epilepsiios priežasčių la- 
žmogus pasilieka anie pusę bai daug, bet jos visos gana 
minutės. Pradeda tampytis neaiškios.
visu kunu. Galva sukinėja iš Paveldėiimas turi didelės 
vienos pusės į kitą: akis var- itakos šioje ligoje. Neuropa- 
talioja; dantim griežia: iš tu vaikai, kain tai: silnna- 
bumos nutos eina. Tokie pročiu. benročiu. pamišėliu, 
tampymai tęsiasi nuo nusės nei vingu žmonių su įvairiais kvoitinius. 
minutės iki keliu. Tokiu lai- nervu suirimais daugiau pa
ku. iei neprižiūrima, sukau- linkė prie epilepsijos, kaip 
džio.ja, net nukanda liežuvi, sveikų tėvu vaikai, 
kai kada narius išneria, kau- Daug epileptikų paeina iš

Phila- 
tėva. 

sesei į
Balu

tis kol jos dar žalios ir rniin.k- škos.'Pripilti į Stiklus karšto'*$re. o brolis ta-nau-ri • •- 
štos. vandens iki viršaus. Jei van- nriioje.

Paprastai, i kvortinį stik- duo nusės, pridėt daugiau. Liūdi draugai ir tėveliai 
Ia eina anie 2 svarai ankšti- 4. Stiklu Kraštus gerai nu- netekę vos tie. oi'Z' : :
nių pupelių. Bušelis turi 24 šluostyt ir uždėt gumines gėlelės. Agnės Bakutyte^. 
svarus. Reiškia, turint bušelį rinkes. Tuomet uždėti virše-' r-
binzų. reikia paruošti 12 liūs ir stiklus uždaryti.
kvortinių stiklų, ar 24 pus

mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Francuzes Bučiuoja Jankius

Užėmus Amerikos kareiviams šerburgą. francu: 
nos tuoj puolė bučiuoti mūsiškius kareivius.

;u merg;-

5. Uždarius stiklus su
statyt į puodą su plokščiu 
dugnu. Tam tikslui geriau- 

prezervavimą. Kaip juos su- šia tinka ‘‘boileris.” kuria- 
kenuoti. kad nesugestų? me šutinamos drapanos.

Musų moterys paprastai Pripilti tiek vandens, kad 
vartoja nevisai tikusį būda. butų 1 colis aukščiau stiklų. 
Kaip kitas daržoves, taip ir Tuomet katilą užvirinti ir vi- 
binzus jes išverda atviram rinti: puskvorčius stiklus i 
puode ir paskui sudeda į valandą ir 40 minučių, o 

Šitaip sudėti preztr- kvoitinius riklus—2 valau-Į

Dabar apie patį binzų

stiklus.
vai dažnai sugenda. Nežiū
rint kaip rūpestingai stik
lus sterilizuosit. vistiek pi
lant į iuos daržoves iš o>o 
gali patekti fermento bakte- 
riių ir daržovės uždarytam 
stikle p ra rūgs.

Be to. ne visos musų mo
terys žino, kaio ilgai reikia 
vi: luti kad bakterijas su
naikinti.

Kad sudėti i stiklus binzai 
tu sugestų, juos reikia virin
ti uždarytuose stikluose.

Paduosime čia Massachu- 
- tts valstijos žemės ūkio 

ekspertų rekomenduojamą 
1 ūdą. Jis yra toks:

1. PuneliU ankštis*reikia 
rerai nuplauti, kad neliktų 
žemiu arpieskų: plaujant 
rakeisti vandenį kelis kar
tus.

das. Laiką skaityt nuo tos 
vietos, kur vanduo pradės 
virti.

6. Iškelti stiklus iš van
dens ir sustatyti ant lentos 
ar ant popieros, neapver- 
čiant jų dugnu aukštyn. Ry
tojaus dieną, kai bus ataušę, 
patikrinti viršelius, kad bu
tų gerai užsidarę, ir pasta
tyti į sandėlį.

Šitaip reikia prezervuotij 
ir kitas daržoves. Jos nie
kad nepages.

Šį straipsnelį prašome iš
sikirpti ir adėti tokioj vie
toj, kur reikalui esant galė
tumėt rasti.

2. Nugnaibyti ankščių ga- bui-

Nėra tokio užsiėmimo nei pa
saukimo. kuris neleistų paskin
ti nors dalele dienos kitam dar- 

Wittenbach.

GIRIOS DAINA.
Aš giidėjau viena kotą 
Balsą tėviškės brangios, 
Balsą tvlu ir ši»d»ngą— 
Daina tolimos gir’o-.

Jos melodija maloni.
It lakštingalos šneka 
Mano sielą sužavėjo. 
Sužavėjo, pakerėjo.
Ir į širdį man įėjo 
Meilės dangiška spėka.

Buvo tai puiki gadynė. 
Saldžios valandos širdies, 
Kur prabėgo nepažinę 
Likto vėsulo nakties.

Zig. Gėlė.

DARŽELIS.
Brolužėli mano mielas. 
Nutašyk baslelį.
Prie langelio, prie pat sienos 
Man aptverk darželį.

Aš žemelę išvartysiu. 
Ežiukes priruošiu; 
žolynėlius pabarstysiu, 
Takelius iššluosiu.

Kai sudygs mano gėlelės. 
Tinkleliu užtiesiu;
Kurioms neužteks raselės— 
Vandenėliu liesiu.

Aš išrausiu piktžolėles. 
Kad nesuklestėtų. 
Jurginėliai, lelijėlės 
Kad linksmai žydėtų.

.1 BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Paraše
A M. METELIONIS.

Kurl -ai pąsdir.a tamsuo
lius amžina peklos asrni- 
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
gavystė, net pekloe Ti
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopaetai sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti-

Kair.a 25 centai.
t.a

Knyga raunama “Kalal- 
vio" Knygyną.
Adresas: “KELEIVIS" 

636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METEUONI 

7747 N avy Avenoe,
Detroit. Mirl.

Kad
Je. ’r ši 
uui< --ia.

... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. Į

•i '■ nuo
1905 metų Teveliu ■ - Lietuv i* spe-
kos K'.v^ c-- ' ' n. ;r i-.&io

..z rė
mė ir gynė; kam paskui da
paėmė viržą, kaip ,s- pa-
oaosaota iŠ po .- -, .,- kaip ji
I uvo ap-kc-i ta i iridėtas
dideb-s spalvų ;.cmui Is parodo 

■ ■ .ivos
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričiu.-. Tai yra vK inė kr. ga, 
kuri parado, kaip gi ,-:ė Lietuvos Res2 
publika, čia telpa v.,-, svarbesni do
kumentai: Steigiamo , r-uta-
rimai. taikos sutarus - ,i b-- >-viScais 
sutartie su latviais, apra.--. ,.s visų 
mušiu su lenkais ir t Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog / -ir'uv. -.. kuru 
apšviečia vis, ;. Ir
iš vidaus. Kain* ....................... įl.'KJ

DŽIAN BAMBOS SPYčIAI.
Ir 1 Bw faoea. u. - ne

gu Amerikoj monšaino. š: ,je knygo
je telpa ne; Sambos 'spy
riai,* ei!, u, pasikal nona-
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ir.gerso’as. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir ju- x monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 
darbininkiškos, revohurioricriškos, 
tautiškos, kumoristi •,.« ir Lisvamo- 
niškos. Visos skambi-*-, visos geros. 
Tie' a visokiems a,.vi.ikš•••: .jimstnaį 
badams. Koncertams ir tt. .Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos žus; (1) N«-

užsitikintia Vyri.-, ,2. žy y. ; Giria; 
is| Klaida; 4 i ■ *.-* e nuro
doma kaip žr:. paikai tiki į viso
kius prietarus, bartus ir tt.......... loc.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsė .-.ligoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų var ■ -ūmi svaigi

namieji gėrimai *♦.<. jų vai
kams. Kas yra ar; a t:L į- .,:a norg 
būti kūdiki;: tėv.i . burnai turėto 
perskaityti ši’ų l,-. g.-. R ,a joe 
“Keleivis.’ 536 3ro*dway(

South Boston. Mas*.

»
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ORO TORPEDOS
u»

Angiij? turį naujo nesma-' kime torpeda nepasiekia Sa
gunto ir nuostolių. Iš oku-Jvo tikslo, 
puotos I'raneuzijos naciai į Vokiečiai tą žino, todėl 
leidžia rakietines torpedas, pradžioje jų komentatoriai 
arba automatinius lėktuvus, ir skelbė, kad “Londonas
-Iau tūkstančiai tų sparnuotų 
bombų Anglijoj nukrito ir 
galo joms vis nesimato.

Nacių rakietinė torpeda 
arba ♦lėktuvas, pasiekusi 
skirtą toli. krinta žemėn ir 
sprogsta. Jei tokia torpeda

kad
Norėta, kad 

anglai šį spėjimą arba pa- 
tviitintų, arba užginčytų, 
nurodydami vietas, kur oro 
torpedos nukrinta.

Bet anglai to nedarė. Jie 
pasakė tik tiek, kad yra žu-

griuvėsiuose

pataiko i gyvenamą vietą, jiįvusių žmonių, bet medžiagi
piidaro nemažu nuostolių: 
jei nukrinta ant lauko ar i 
vandeni, žalos nepadaro.

niai nuostoliai nežymus.
Naujasis vokiečiu ginklą-į 

visai panašus į lėktuvą—to- 
Berlyno radijas keliais at- dėl pradžioje ir sakyta, kad 

vėjais jau gyrėsi, kad šis;vokiečiai naudoja automate, 
“naujas ginklas” turės su- njus lėktuvus. Bet tai ne lėk-; 
naikinti Londoną ir kitus tuvas, o paprasta bomba,
Anglijos miestus. Nacių ko
mentatoriai meluoja žmo
nėms. kad “Londonas jau
griuvėsiuose.” lekia 300 myliu i valandą, ir

Anglai tačiau gudrus, lie sakyta kad lekia net iki 600 
tik pasako, kad vokiečiai mylių. Gal vokiečiai naudo- 
leidžia oro torpedas, bet ia keliu rusių skrendančias 
daugiau nieko neskelbia, bombas — niekas te nežino.
Mat, jau galutinai nustaty- nes nei vienos sveikos tor- 

nerado. 
nukrito,'

susprogo
iokių nuostolių nepadaro. Anglų inžinieriai turi vien 
Bet anglų pranešimai ir tų bendrą supratima apie ra 
vietų nemini. Aišku, dėl ko: Pietines torpedas. Tokiu tor- 
nenori. kad vokiečiai patu- pėdu ir pirmiau turėta: su 
tu. kur ir kiek jų torpedų iomis darvti bandvmai ir

tik panaši i lėktuvą.
Tos bombos greitis tikrai

nenustatytas. Sakyta, kad ii

ta, kad šitie naciu “robotai” pėdos anglai da 
skrenda aklai. Daug jų na- Kiek jų Anglijoj 
krinta » tokias vietas, kur tiek ir susprogo.

Full Answers to Fair Questions

PUIKUS GĖRIMAS VASA
ROS KARŠČIUOSE.RYTOJ NAUJAS KAPAS

tu krvpti. Toji kryptis ma- tiek kad ios galėtu nulemti • 1 , k - • 8 , 4 , •* IČ "1 \ i - • ų A- įrengtos bazes, kurios neRil- nors pasiekiama tokiaistyt via nustatoma vietoje, iš s, kara. Anglai įas vadina * vietos į v;eta Aliian-' cirklais tai bk sensaciios ir
kur leidžiama torpeda. tik “miiitariu nonsensu.” i "f*

torpedos skridimo Anksčiau ar vėliau vokie-Oro
aukštis, matyt, yra gerai ap- čiai šio nonsenso patys atsi-i, - «naniaTn OT-nbin; 
skaičiuotas. Torpeda skren- žadėsią, kaip savo laiku ;,’Q ‘ 
da vienodu aukščiu — apie atsižadėjo garsiųjų 
1,000 ar 2.000 pėdų nuo že- tų.” kurios buvo naudoja
mės
1. ,
baigia ir bomba krinta že- vo nustebęs, kai iš 70-80 
mėn. Kontaktas su žeme mylių tolio Vokiečiai pradė- 
torpedą susprogdina. Bet jo šaudvt i Paryžių. Po kelių

i,UUv ai z.uuv penu nuu z. e tų, KunOS DUVO naUtlOja- ;nx:r 
mes. Atskridus reikiamą to- mos pirmojo pasaulinio ka- uaro 
IĮ. jos varomoji jėga pasi- ro metu. Visas pasaulis bu-i*. ,
l.oirri-l ii- tlAmK'J krinta 7P- irzi nnetfikfle L-o i i o 7A.Qil ' ' •*s‘ -

tai tas bazes suseks ir išar- kai kuriam laikui sukeliama 
dys. Tada bus “kaput” vo- savo žmonėms vilčių. Vi- 

; ” daus fronto atžvilgiu tokie 
uR . Vis dėl to, šios oro torpe- ginklai naciams reikalingi. 

01 ’ dos parodo, kad vokiečių Jais taisomas nupuolęs Vo- 
inžinieriai nemiega. Savo kietijos žmonių ūpas.

mašinai jie pagamina Bet vis tai tuščios pastan- 
ką nors nauja. Jei karas gos. Galų gale iškriks Hitle

riu kuri laiką, užsitęs, galima rto legijonai ir bus galas 
laukti daugiau “naujų gink- Hitlerio režimui. K, V.

Rytoj juoksis 
rausvos gėlės— 
tai luputės 
mergužėlės...
Linksmas juokas 
jos krutinės 
bus akordais 
sutartinės.

_ i.:_vuKirvokiečiu, inžinieriai negali nevykusių bandymų 
nustatyt torpedai tiesios čiai atsižadėjo “Bertų.” Vė- 
krvpties. Čia, matote, reikia Hau paaiškėjo, kad tos ka- 
iurėt reikalo su vėiais. Jeigu nuolės buvo sunkiai padaro
me vė jai pučia iš vieno ar ki- mos ir brangiai operuoja
te šono. torpeda palengva mos. Paleidus keliatą šovi- 
keičia savo kryptį. Už šimto nių. “Berta” pasidarydavo 
mvliu—o sakoma, kad oro

HITLERIO TESTAMENTAS
(Satyra.)

Juokais gims 
aidų dainelės, 
juokais nyks 
skausmu godelės
Nes tarp lapų, 
tarp žiedų 
rytoj busi 
jau ir tu!

torpedos tiek nulekia — tor
peda nukrypsta į šoną* Kar
tais ii pakrypsta keliolika 
pėdų. o kartais net keliolika 
mvliu. Aišku, tokiam atsiti-

. . Aš, Adolfas Hitleris, jaus- Virkdžiau jam zuvavimą.
resukontroliucjama, įce ^ įdnnias kad pas mane jau ce į Btt jis pilnai atsiteisė su 
dzmmas sviedinys nukn«< a-{namie ir gal reikės pa<:-i manim. Kasablankoj iškep-j 
\o bet kur į lauką, upę, oa- d-ryti galą, rašau šį paskuti-J damas “B- sąlyginio Pasida-j 
ą ar mišką. . Rj testamentą, kurio jus -• ivimo” ungurį, kuri mano1

Taip gali būt ir su tais au- naj laukiate ir savo palis - - skilvis nepajėgė suvirškinti, i 
ma išladinu sekamai: j Ooebn; -ui - Ribbentropui\

Prancūzijai aš palieku B ..- u y milionu reichs-j 
so Paryžiaus gražiąsias me - į — . p; :
gas, kuriomis dėl jums s 
prantamų priežasčių aš 
galėjau naudotis. vuve ir

Angliiai palieku savo kr. v- antras a. 
gos Mein Kampf originak. ki nas, 
nes anglų karo aviacija j f kuris iu'-'- : rs, bu

tematiniais lėktuvais, su ra-

AR ROMOS•7 •

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?

nos po šio karo; 
gal bus verto* dviejų do- j 

Gertų. Te .1 jie nusiperka

Štai skanus šaltas gėrimas --------
(nesvaiginantis) vasaros „ ...
karščiuose. Jis nebrangiai Skamba varpas užu šilo... 
kainuoja ir lengvas pada- Sarsal •

■ ” ' • šitokia pro- •kas? ,kaM.g,!V
Ką saitai priglaus jisai?...

aukštukai arbatos. Daug yr’ ašarų išlieta.
3 puodukai verdančio Prinešta gražių gėlių... 

vandens. Jau jo meilė išmylėta—
2 puodukai grape juice Nebkalbės jisai “myliu...” 

• (bankinio).

lyt. Vartojama 
'porcija:♦)o

4 šaukštai cukraus.
2 lemonai.
Ai batą užpilkit verdan

čiu vandeniu įr tegul pasto
vi uždengta 15 minutų. Nu- 
koškjt. Sudekit cukrų, į- 
spauskit lemonus ir supilkit 
grape juice (vynuogių sun
ką). Geriant įdedama ledo. 

Tyrų Duktš. Išeina 6 stiklai.

Skamba varpas ten už šilo. 
Virkdo kvepiančias lankas.., 
Tokį pat, nejaukų, gilų 
Kapą juk ir mum sukas...
Ir taip pat, kaip šiandien 

barsto
Gal gėles ir mums barstys.. 
Gali būt, pne mano karsto— 
Tavo karstą pastatys...

J. Mikuckis

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pa.-a-i 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (i) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaur.e Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas ras 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 VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SK YRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai. 189C m. 
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 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM KOMOS KATALIKUI reikėtų pcnka.tyt tą 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint ss visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tam- 
ainimą plačios visuomenes, ypatingai reikėtų tų veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje knn. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aodimo viršeliais, grasai stdabriaėm raidėm įspausta* kny- 

g(ta r..sas, KAINA $2.00.
Tvirtais popierss viršeliais, kaiaa $1.2$.

vienas vienam, o 
m eale padaro 

' nasis vokietis, 
labai dė-

sužalojo ir tegul žinosi. kingas v/ ? kį pasitarnavi-
Norvegijos Kvislingui pa- m5g . r.. .

lieku savo dvigubą apgavys- . b aP.° i- Ve' 
tę. nes palyginus su manim r;nten ' ’M'?
įis da yra tik nevykęs pa- D Pįrts sau įsikabinau. To 
mėgdžiotojas. rneo.aiio oilnai uzsitaina-,

Lenkijai palieku tuo5; sa-;Y?- Pražu damas italų oro 
vo atvaizdus, kurie i rėmus Jėgas ’■ -s nespedamasi

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiaasia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
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 klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
iš kur ji

Galima gaut pas autorių, sakančiu adresu:
BEV. M. VALADKA, B. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gosi tų knygų nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

sudėti ir tinka kabint lenku 
mokyklose vaikams bau
ginti.

žydams palieku naują 
švente, kurią jie kasmet mi
nės. Visi žino. kad aš buvau 
iiems geras, tik jie šito dar 
reivertina.

Amerikai palieku ios Wai- 
terį Winchellą. kuris vokie
čių kalbos da nemoka ir ma
no. kad “heil“ reiškia “bei”’ 
ir tain mane tituluoja.

Mussoliniui palieku savo 
i ūsus. Tam plikiui reikia ko
kios nors dekoracijos ant 

J lupų ar pakaušyje, kad pasi- 
islėpti nuo itužusių italų, ku
rtėms jis davė Etiopiją, bet 
praganė pačią Italiją

Rusijai palieku tuos įsai

pabėgti r mano gestapi
ninkų.

Japoni Mikadui palie
ku \ isus armijos meda
liu’;. Te juos užsikabina 
ant kaklu laimingai nu
garmės i 

i no dugną.
Vokieti 

palieku v - 
dus. kuri

miojo vandeny-

žmonėms as 
s savo atvaiz- 
spausdinti ant 

Po šio
karo Voki nįa neturės tua-, 
lėto pc - •:< s ir tie atvaiz
dai voki bus naudingi.

Pasauli aš palieku tik
atsimini; pie save. Vieni
galės pi: - is antri Dievui 
padėkoti. 1 mirė Adolfas
Schickek. ‘E

Mano ties troškimas
’yra toks: :?ne apvilkite as-

minkštos piero?

dytus nacių kaulus, kurie , besto šva: u. kad nuėjęs į 
randasi ties Stalingradu nragara iau velnio mo- 

! Maskva. Stalinui aš palieku čiutei 7 iškrėsti—Įlin-
visą Maskvos vodką. kuri es dęs i kai irtą pečių jai 
pats neturėjau progos pa- špygą ro
uostyti.

Rooseveltui palieku nuo
širdų atsiprašymą kad su-

Su nat pats sau. 
Adolfas

H id cr-Schickelgruber.

Ką reiškia meilė ir 
reina ?

Kaip atsirado ir .ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei- 

sS,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia stintinis ž’edas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas

P»-

jauniems ant Kal
vų? “Medaus Mėnuo?*

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištet 5jimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio air.zilJS geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
vis; šiepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. ir ėringas Patarėja*’’ čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma. •

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip ton užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
rieidepdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdsurais. į

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; 
Kaip prasidėjo pasaulis'?—Iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

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

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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NAUJO3IOS ANGLIJOS 
LIETUVIU KONFEREN

CIJOS ATBALSIAI.

Plėšikas nušovė Joną 
TadubnĮ.

Areštavo portugalą. įtartą Riaušės italų belaisvių 
dėl McGrath’ų dukrelės. stovykloje.

South Bcstt'no pajūryje 
įandasi italų belaisvių sto-

Konferencijai rusšti komi
tetas baigė savo darbą ir 

paskelbs atskaitą.
• ną PaGubnį, 28 metų am- 
liaus vyrą, kuiis norėjo ji

--------  i laikyti. Plėšikas buvo už-
Pereito penktadienio va- uolęs South Bostono Co- 

karą Lietuvių Piliečių D av- < uerativ. Panką, kuris ran- 
gijos svetainėje Įvyko pc*ė- t asi H pkinso inšiurans ofi- 
dis to bostoniečių komiteto. f ?. po numeriu 362 Broad- 

av. Kai ofiso

Norwell policija s 
senyvą Scituate gyventoją
portugalą Jacųues Lopęs. Iš vykia, Camp McKay. Perei- 
jo pareikalauta 50,000 dole- tą sąvaitę toje stovykloje 
rių kaucijos. Tiek pinigų ėjo nuolatinės riaušės. Trim 
Lopęs neturi ir laikomas ka-, atvejais teko malšinti riauši- 

' , j Įėjime. įlinkus.
;<c;t< s su uitos rytą oo. Lopęs yra kaltinamas tu Didžiausios riaušės kilo 

i Litelio plėšikas užmušė rvini cii nirhiHvmn rlo

chesterio. Policija mano. 
kad jis žino mergaitės užmu 
šėją. tik ji neišduoda.

Lopęs yra 55 metu am- 
. , žiaus. erimes portugalu vai 

kuris šaukė Naujosios Ang- \ ay. Kai ofiso tarnautoja. rfomosė Cape Vei de salose 
lijos Lietuvių Konferenciją, • >adėio k’vkti. jis pabėgo. šiauriniam Atlante..-Jis pir 
įvykusią Liepos 4 d. mlvi r s tt’ - tašau Į masi-5 užtiko mergaitės lavo

Posėdį atidarė komiteto < švio Mij nosc vaisių krau-|D« jr pranešė policijai, 
pirmininkas adv. Grigalius. ♦ vėj ;\n*ioi gatvės pusėj ir
Pirmininkas pranešė, kad ^sir/’žo užpuc iką sugauti 
šis j osėdis buvo sušauktas < Ldi; am going to get 
suvedimui galutinų sąskai- 4'^at • Ir įsėdęs savo au
tų, kas ir buvo padarvta.
Komiteto iždininkas Cr. Ka
počius patiekė pilną atskai
tą, ku;i buvo paimta ir nu
tarta paskelbti vietos spau
doje—“Keleivyje’ ir “Dar
bininke.” Tad apie smulk
menas čia nekalbėsiu, skai
tytojai matys jas oficialiam 
raporte. Atskaita, tur but. 
bus paruošta spaudai da šią 
sąvaitę ir kitoie laidoje ga
lėsime ią paskelbti.

Visi komiteto nariai, da
lyvavę šiame posėdyje, reiš
kė didelio pasitenkinimo 
gerai pavvkusia konferen
cija Scuth Bostone įvykusi 
Lietuvių Konferencija rei
kia skaityt antra po Chica
gos Įvykusios Lietuvių Kon
ferencijos. Ji buvo skaitlin
ga dalyviais, duosni auko- 
mis ir pavyzdinga savo tari
mais.

Kaip žinia, šioje konfe
rencijoje kalbėio Amerikos 
Lietuviu Tarvbos pirminin
kas o. šimutis iš Chicagos: 
Dr. Vileišis iš Conn. valsti 
jos. Bostono majoras Tobin 
ir kiti. Visų kalbos buvo pa
lydėtos gausiais aplodis
mentais.

Iš sulinktų aukų komite
tas padengė rengimo lėšas, o 
visą likusią sumą nutarė pa 
siųsti Amei ikos Lietuvių 
Tarvbai į Chicagą. Kam ir 
kiek išleista ir kiek pasiųsta, 
matysite vėliau komiteto at
skaitoje.

Beje. šiai konferencijai 
daug dirbo jos pirmininkas 
a c v. GligrJius: jis turėjo 'r 
i^aidu, bet pranešė, kad 
“jokios bilos" jis nepriduo
da. Jam smacu, kad darbas 
giažiai pavyko ir jam rupi. 
kad liktų daugiau pinigų 
Lietuvos laisvinimo da;- 
bams.

Šis buvo paskutinis komi
teto posėdis. Paskelbęs at
skaitas — spaudoje ir Lietu
vių Piliečiu Draugijos busi
mam susirinkimui — komi- 
tas likviduotas. Rep.

■ <* C - 1
< mobilir.n leidosi ii vytis 
Landitas nubėgo Broadve 

-myn. apsisuko aplink 
’ Hnstrubo kampa, nubėgi 
•> streetu iki policijcs nuo
vados, nuo čia pasuko i 

thens streetą ir leidosi 
: ukštvn. Padubnis ii vi’ < 
Prie F streeto banditas atsi 
tuko atgal ir šovė i Padubni 
Kufipka pramušė automobi- 
’mus stiklą ir pataikė Pa 
dubniui tiesiai i galvą. Jis 
t”oj susmuko ir io automo 
’ ilis atsimušė i stulpą. Nu 
- žtas li roninėn iis tuoi mi 
’ \ Banditas pabėgo. Padub 
’ ?s boro vedes itale, palike 
"moną ir kūdiki. Vėliau po 
-'oiia suėmė nužiūrėtą pik 

Pidari ir tardo ii.

Mechanics bildinge pe' 
okius būro sužeistas karei 

Ganiso. Viena moteri.- 
ubad® ’i peiliu, kam jis šo
•o su kita mergina.

rejęs ryšių su nužudymu de pereitą sekmadienį. Riaušių 
šimties metų mergaitės metu buvo sužeisti keturi 
Frances McGiath iš Dor-; policistai ir vienas italas be

laisvis.
Riaušėse dalyvavo ir civi- 

iai žmonės, daugiausia ita- 
ų kilmės. Sako, jie puolė 
olicistus. padėjo italams 

belaisviams.
Riaušininkams suvaldyti 

buvo iššaukti policijos re- 
ervai. taipgi militarės poli- 
iios dalinys.

McKav stovykloje laiko 
m i italai belaisviai turi pri 
/ilėgiiu ir tas matyt juos 
ugadino. Gera dalim prisi-1 
leda ir vietos gyventojai 
talai, kurie lenda prie tvo- 
•os. nešdami visokiu dova
nų ir vesdami pasikalbėji 
nus. Pclicija sako, kad al
utyje civiliai jau nebus lei
džiami prie tos italų belais- 
ių stovyklos.
Armijos vadovybė jau dis

ciplinavo italus riaušinin
kus. Daugiau kaip 50 italų 
iaušininkų išvežta iš McKay 

-tovyklcs ir padaryti karo 
elaisviais, be iokių privile

gijų. Gi kurie da liko stovy
kloje. tų teisės irgi tapo su 
iaurintos.

Bostone gyvena nemažai 
kalu. dalis jų aršus fašistai, 
ie ir prisidėjo

šių riaušių.

Eostcrsis virsta lėktuvų 
ccnt u.

Civilinės aeronautikos ta 
ryba galų gale davė leidim: 
•raplėsti Bostono aerodro 

mą. Pradės veikt’ d a ketu 
rios oro kelių linijos. Ka 
as bus atlikta. Bostonas pa 
įdarys žymus oro kelių cen 
ias Nauiojoj Anglijoj. I 
Bostono bus galima imt 
’ėktuvus Į AVashington? 
Pittsburgha. 5Iontrealą,Cle 
velandą ir kitas vietas.

įrengimo dalbai kainuo 
kelis m.ilionus doleriu.
Bostono gyventojus kanki-_♦» !*• • 99na šalčiai.

Bostone ir apylinkėse pa 
taiuoju laiku ėmė plisti ga 

■«a aštrus gripas, arba “ša’ 
is.” Dėl “šalčio” daugeli 
uri išlikt iš darbo ir ne' 
reiptis i ligonines.
Vengkite tu vietų, ku 

lidelis žmonių susigrudi 
nas. nes tai apsikrečiamr 
iga.

nrje kėlimo

Majoras Tobin laimėjo 

nominacijas.

Dariaus Posto legionieriai 
paaukavo $15-00 lietuvy

bės reikalams.

B0.VZ) //,4/UU and PICNIC
ICth Anniversiry Lithuanian Radio Program

SUNDAY. JULY 30th. 1944
Beaulifu! LAKE CHAVNCY PARK. Westboro, Mass.
This w;il be :re pi.nt. you v. iii never forget for the won- 

čerful time in store for you! For your amusement. the attrac 
tiors .viii be... a Gorgeous Fur Style Revue, styles of 1915 by 
I- J. I'ox rf Boston under the direction of Bernard Korites: Fa-

Pereitcs sąvaitės antra 
ieni Massachusetts vaisi
oje ėjo pirmieji balsavimai, 
andidatų nominacijos se

gamiems rinkimams, kurie 
vyks lapkričio mėnesyje.

Demokratai savo kandi- 
’atu i gubernatorius pasirin
ko dabartinį Bostono rnajo- 
a Maurice J. Tobin. dar 
kurtą vyrą. Republikona: 
-avo kandidatu pasirinko

voriie • PĮn-Vp - Giri Contest wlth lovely prizes for the «in- j ,iahartinj Massatfcbsetts vi- 
ner: • -Jladame X Fortune Teller; John Dereall.s hot or- H T.
cr.estra ot \\orcester. Swimrr.ing, Canoeing. Songs and Fu::
fer everyone! Don't miss this 
teautiful lucky tiekei prize.

date. if you can help it. \Vin

Savo susirinkime laikyta
me liepos 13 d. Amerikos 
Legijcno Stepono Dariaus 
Postas nutarė iš savo iždo 
paaukoti Nau’osios Angli
jos T ietuviu Konferencijai 
penkiolika dolerių TJetuvos 
reikalams.

Tame pačiame susirinki
me nutarta laikyti savo me- 
rini išvažiavimą rugsėjo 3 
dieną. Kęstučio Draumios 
r»arkA. East Dedham. Mass. 
Leo C. Aitutis. šio karo vete
ranas. išrinktas išvažiavimo 
gaspadorium.

I Massachusetts Departa- 
riento Amerikos Lemiiono 
Seimą, kuiis įvyks Hot J 
Statler. Bostone. ru«^n. ’O 
21 ir 12 dienomis, išrinkti 
delegatais Posto komandė
lė Juozas Lekvs ir adjutan
tas Joęy; J. Rcvianas. Pa- 
”aduornfeiw išrinkti Juozas 
Kanuskis ir Juozas Cidlevi- 
čiu> J J R.

Kaip puikus kiti produktai bebūtų 
tie ką žino visados grįžta prie

TKAOfMAKK StEGiSTERED
BVEWED BY HAfFEKREFKR t CO.. Ine . Boston. Mm«„ BKEY.ERS S i .MCE I«70

"ALE that is ALE

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie 
tuvoje.
I A. J. NAMAKSY

Keal Estate & Insurance

414 W. BK0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL So Boston 0948 
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbary, 51ass.
TeL Parkway 1233-W

FARSIDUODA NAMAS 
City Pointe.

11 kambarių, 2 šeimynų barmenas, 
štymo šilima, šaltas ir šiltas vanduo, 
baltos sir.kos. kai kuriuose kamba-
I i vrFBl

r i daržas ir cvra transportacija. Arti
bažnyčių ir mokyklos. Kaina tik 
$3^00. (2JJ

Telefonuokite: SOL 4082.

zz

ahill.
Gubernatoriaus vietą no

rėjo gauti ir kitas demokra- 
• tas. Francis Hurlev, bet iis 
pralaimėio. Nomin a c i j n' 
kampanijos metu Hurlev ir 
’e šalininkai stvėrėsi itin ne
gražių priemonių, norėdami 
diskredituot Tobiną. Tatai 
tik juos diskreditavo.

Demokratai mano. kad į 
:Iems pavyks išrinkti Tobi- 
tą. Beie. ji emia ir CIO 
"niios. kain P.oosevelto po 
’itii os šalininką.

Tu’ąs italę? Bostone pasi- 
kundė polici ii, kad Įis at

vykęs iš Nevv Ycrko ir atsi- 
-ėdęs vieno n;.mo tarpdury 
užmigęs. Bes: audžiant jam 
buvo pavogtas čemodanas 
su $80. 1

Boston Edison Company sako
...caosit 20'> iki 50'? daugiau švie
sos iš tų pačių lempučių, jei nuva- 
lysit dulkes ir purvą. Dažnai nu
šluostykit jas šlapia skepeta su mui
lu, kuomet jos šaltos.

Boston Edison Company

FARMA UŽ $4,900.
Prie Holden miestelio, 119 

ikru žemės, stuba apšildoma 
karštu oru (hot air fumaee), 
vanduo stuboj, yra maudynė, 
elektros šviesa, telefonas, tvar- 

' tas dėl 20 galviju, 1 vištininkai, 
šapa su tulšiais, 3 karų garažas, 
S4,900. Galiu išmainyt ant mie
sto nuosavybės. (32)

Walter Katunas, 
Holden, Mass.

Tel- 46—2

fTTOT
i

nnn 2 siu
m 7 iki Š

UR. t). l'ILKA

Tai. ŠOU ĮSOS

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Of;?-. Valandos

506 BROADWAY
SO. BOSTON. VJ \ss 

Telefonas: SOU'th Boston įsa

Ofiso valandos;
Nuo 9 ryto iki 7

Beredomin:
Nao 9 ryto iU 12 
♦47 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

'akam

Birutės Radio Chorus

H(rt\ TO (.ET to beautiiul. roir.antic LAKE CHAVNCY 
PAFK, Westboro. Mass.

Automobile directions — Fron: Boston and VVorcestcr, take: 
route 9 to ty’estboro. Lake Chauncy Park.

Haverhill, Laurence. L6welL can take route 110. reach >Iarl- 
boro and then to Westboro—Lake Chauncy Park.

Greenfield. Orange. Athol. Gardner and Fitchburg.take roitte ; 
2 to \Vestmin.-ter, taking either route G4 or 62 to Marlboro, then 
to Westboro—La.ke Chauncy Park.

Lynn. Peabody, Malden, Chelsea. MedforJ. Everett. Can.- 
bridge. Arlington, \Valtham. Chartestown, VVatertown, Newton. 
Brookline, Brighton, Allston. Dorchester. Hyda Park. Rosiiri- 
dale, Roxbury. South Boston, all go’by route 9 to \Vestboro.

All South Shore — Quincy. Veymouth, Rockland. Brockton. 
Abington, Hanover, Bridgevvater, Middleboro, Mansfield. Wal- 
pole. Stoughton, Taunton. Norv.ood, Dedham. Needham. Fra- 
mingham, taking route 128 or 27 into route 9 to YVestboro, 
Lake Chauncy Park.

From Rhode Island. route 122 connects with route 9.
From Eastem Conn. route 2 to 20 to 9 to Westboro. From 

V.’c-tem Conn. through Hartford.
Frcm West?m Mass. through Springfield, Worcester, then 

Včcstboro. Laka Chauncy Park.
Bu- sės go from your iocal cities, especially vVorcestar. fror.i 

\\'.ir<i‘<tei Sq.: f mm Boston .t Park Sq.
Take the ičorcester bus \vh:<-b goes every hour on the hall' 

pnnr and get off at WesTboro.

Dr. Leo J. Portder
Iš Leningrado.

Sp*ria*iTrn> Vyriškų orc»nų no- 
silpnėjime Gyvenimo permainą 

moterų Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 
nuo 2 iki 1. nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ.
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

t
J
«
ti
♦i
»i

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVI Ų GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
TeL SOUth Boston 2596 

Sunaus gyvenamoji vieta: 
538 Dorcheater Avė.

TeL COLumbia 2537NATIONAL WAR FUND MEETING
Iki Liepos 22

Seredoje—MASSACHUSETTS Handicap 
Pridėta $50.000

Subatoj
Mayflovver 

Rizika—Pridėta $25,000

POST ĮMES: 

lstR«ce2 30 3thR»c«oOO

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshij
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomia ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central ak» 

CAMBRIDGE. MASS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Inaured 

Mo versi
Perkrauvtonr. 

čia pat ir j to 
lirr.as vietav

Q»n(r net«f«nra, kaina prieinama
126 BROAI»WaY.

SO. BOSTON, MASS. 
TsL COUih Eectoa 4313

DR. G. L. KILLORY
66 SCOLLAY SQUARE, Romn 33 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2644-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

J TaL 38624 Gyv. 31139

j Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandoa: 3 iU 19 
nuo 2 iki i, 
nuo 7 iki I. 

Seredom 3 IU 13 
ir msitana.

AK r V DAKTARAS 
{ latako def»ktnotaa akis ir tinka
♦ mu ’aiku nrti'na svievą, Tksp 
J <avn»noofn ir phakirin akimoa

114 Summer Street,
• LAWBENCE. MASS.

I




