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Hitleris Galabija Generolus 
Kurie Padėjo Jam Bombą

Turkija Stosianti Karan
1 ? -

DAUGYBĖ SENŲJŲ KA
RO VADŲ AREŠTUOTA.

Sąmokslas nuversti Hitlerio 
kliką ir baigti karą laikinai 

nuslopintas.

grafas Berthold von Štau- 
kuris prie šio sąmokslo ne- 
prigulėjęs, bet buvo Himm- 
lerio priešas ir bendrai ne
kęsdavo nacių.

Sušaudytas gen. grafas 
Hugo Šponek.
šaudė ji jo paties namuose, 
kartu su jo žmona.

Sušaudytas ir gen. Beck,

Pereitą sąvaitę visą pa
sauli sujaudino žinia, kad 
Hitleriui buvo užtaisyta pra
garo mašina, kuri sprogda- fenberg. Gestapininkai su
ma sužeidė 13 ištikimųjų Kai kurie generolai buvo 
jam generolų ir pritrenkė ji užsidarę viename muro trio-
pati. Tai Įvyko konferenci
joj, kurion Hitleris buvo pa
sikvietęs Mussolini ir ištiki
muosius savo karininkus.

besy ir gynėsi nuo geštapi- • 
ninku ištisas dvi paras, bet 
matydami, kad kova pralai
mėta, patys nusižudę. Tarp 
jų esą feldmaršalą? Walter 
von Brauchitsch, majoras 
Fritz Amei ir kiti.

Nors naciai skelbia, kad į 
iš viso sąmokslininkų buvę i 
tik 64 ir visi esą jau suimti, j 
žinios iš Šveicarijos sako. i 
kad sąmokslas buvęs daug 
platesnis ir tais areštais bei 

but 
są

Iš pradžios buvo praneš
ta, kad bombą padėję Ang
lijos agentai, bet netrukus 
pats Hitleris užbliovė per 
radiją, kad šitą sąmokslą 
prieš io gyvybę suruošę 
aukštieji Vokietijos genero
lai, senosios datos militaris
tai, Prūsijos junkeriai, kurių 53^^325 jjs negalis 
ravnnks prasideda su iikviduotas. Jau kelios

..Jle noreJę Paduoti vaites prieš tai buvę suimti
okietiją priešams, taip j<ejj šimtai karininkų. Pasi- 

kinp ne padarę 1918 metais. pjk^nę ^is areštais, genero- 
Eet si kartą jie labai apsm- n^arę sunaikinti Hit

lerio kliką bombos pagalba. 
Iš tų 13 Hitlerio karinin-

Kę. Šita gauja esanti visai 
neskaitlinga ir neturinti žy
siu nei su armija, nei su vo
kiečiu visuomenėTJi Trasiau -
ti sunaikinta be jokio pasi
gailėjimo.

“Aš kalbu i jus, kad žino
tumėt, iog aš esu gyvas ir 
sveikas,” rėkė Hitleris. “Ir 
aš duodu armijai Įsakymą 
neklausyti tu išdavikų, bet 
iiems pasirodžius tuojau 
juos areštuoti, o jeigu jie 
priešintųsi, nudėti ant vie
tos.”

Susisiekimas su Vokietija 
tuojau buvo nukirstas. Kas 
tenai dėjosi, per kelias die
nas nebuvo jokių žinių, tik 
ėjo visokie gandai. Vienas 
gandas teigė, kad Hitleris 
esąs areštuotas ir Vokietijoj 
susidariusi jau kita valdžia. 
Kitas gandas skelbė, kad 
Kielo. Stettino ir kituose 
Vokieti ios uostuose sukilo 
jurininkai. Ir taip toliau.

Bet dabar situacija jau 
paaiškėjo. Pasirodo, kad 
aukštuiu karo vadų sąmoks
las prieš Hitlerio .gauja ne
pavyko. Daug sąmokslinin
ku iau suimta ir sušaudyta. 
Kiti sėdi kalėjimuose. Hitle
ris žudo geriausius genero
lus. kurie visuomet žiurėjo i 
ii su panieka.

Budelio darbą Hitleris 
tavedė Gestapo (žvalgy
bos) viršininkui Himmleriui 
i* davė jam laisvas rankas, 
šitas skerdikas dabar mau
dosi kraujo latakuose.

Tarp sušaudytujų yra mi
nimi šie didžiūnai:

Pulk. grafas štaufenberg. 
kuris sąmokslininkų komite
to buvo paskirtas padėti 
Hitleriui bomba.

Sušaudytas ir jo brolis,

~ Ifų, kurie Truvo sužeisti bom
bes sprogimu, du iau mirę. 
Kaip gaila, kad išliko gyvas: 
nats didžiausis bestija—Hit-i 
leris!

NUSKANDINO JAPONU 
LAIVĄ TIES FILIPINAIS.

Gen. McArthur praneša, 
kad didieji Amerikos bom- 
banešiai iš New Guinea bu
vo nulėkę ties Filipinais ir 
nuskandinu tenai japonų 
laivą.

Eina gandai, kad Turkija ruošiasi stoti karan :.rieš voki - 

čius ir jos talkininkus. Kaip braižinys parodo, rasai (i) ga

lėtų tuomet patraukti i pietus ir susivienyti st turkais (3). 

Be to, rusų (2) ir turkų (2) laivynai galėtų atakuoti Bul

garijos ir Rumunijos pakraščius- Prie turkų "alėtų prisi

dėti anglai'iš Irako (3) ir franeuzai su anglai- iš Syri;>,~ 

(5). Vokiečių užimtos salos Turkijos pakraščiuose (6) bu

tų atdaros atakoms iš dviejų pusių.

} JAPONIJOJ VAL
DŽIOS KRIZĖ.

Gen. Tojo kabinetas sugriu
vo, nes japonai gauna lupt.

Pereitą sąvaitę. sugriuvo 
Japonijos ministerių kabi
netas su generolu Tojo prie
šaky. Tai Įvyko dėl to. kad 
japonams pradėjo labai ne
sisekti karas. Amerikos lai
vynas jau ima salas Japoni
jos panosėj. Tokijo džingos 
nusigando. Ir todėl Todžio 
vaidžia, kuri iki šiol šiam 
kai ui vadovavo, buvo iš- 

irta laukan. Todžio vieton 
dabar yra pastatytas orem- 

• ra generolas Kuniaki Koi- 
so. o jo prižiurėtoiu—admi
rolas Mitsumasa Yonai. ši
tie du džingos jau sudarė 
nauja vyriausybe. Koiso 
< sas bjauresnis džinga da ir 
už buvusi Todžią. Bet Japo
nijos militaristu jis neišgel
bės. Visiems teks pasidaryti
harakiri.

MARŠALAS rommel 
ESĄS SUNKIAI SU

ŽEISTAS.

Unijos Iždininkas 
Pavogęs $60,000.

Roosevgttas Vėl 
Nominuotas.

Woed areštuotas
viešbuty.

J c pava

Rusai Paėmė Panevėžį
Vokiečiai Gina Kauną

« _________
UKMERGĖ IR VABAL- ■ spirsis, sunku tikrai pasaky- 

NINKAI TAIPGI PAIMTI, ti. bet Washingtone yra ma- 
Alijantų invazijos armija j noma, kad apie spalių mė-
pradėjo smarkią ofensyvą 

Francuzijoj.
Verždamiesi taip Kauno 

ir Dvinsko i vakaras, rusai

nesĮ Vokietija turės jau pa
siduoti.

Įdomu, kad ir Anglijos 
premjeras Churchill numato

paėmė jau Panevėžį, Vabal-į jau nebetolimą Hitleriui ga- 
ninkus ir Ukmergę, bet lą. Vokietija jau braška, jis 
Kaunas buvo dar vokiečių sako, ir ji gali sugriūti bet 
lankose, kai mes šiuos žo-Į kurią valandą. “Karas gali 
džius rašėm. Berlynas sako,! pasibaigti daug greičiau, 
kad Kauno apylinkėj vokie-: negu mes turim teisės tikė- 
čiai pradėję mušti rusus at-' tis.” pasakė jisai kalbėda- 
gal. Ir išrodo, kad tai tiesa, mas i kareivius Normandi- 
nes ties Kaunu rusai sustojo. joj
pereitą sąvaitę, tai iki šiai 
valandai daugiau progreso 
nepadarė. Matyt, vokie
čiams tenai daug 
Nemunas.

Bet už tai rusai padarė 
dideli šuolĮ Varšuvos kryp
timi. Keliose vietose jie per
sikėlė per Bugo upę ir paė
mė du svarbiu Lenkijos mie
stu — Liubliną ir Siedlcus.
Ypač svarbus strategijos 
punktas yra Siedlcai, kur

Šią sąvaitę alijantų inva^ 
zijos armijos Francuzijoj 
pradėjo smarkią ofensyvą. 

padeda Išrodo, kad Hitleriui taiko
mi jau paskutiniai smūgiai.

Mažino Kanuolės At
suktos Atgal.

Bostono viešbuty anądien 
buvo areštuotas Wesley F. 

;Wood. Nevv Yorko kepėjų 
unijos iždininkas, kuri kal
tina pavogus $60,000 unijos 

i pinigų. Ta kepėjų unija pri- 
■ klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Į Bostono “Herald’’ sako. 
kad Wood buvo pasivadi-

______ nęs Bleindnerio vardu ir
Musu skaitytojai, turbut, atvykęs Bostonan jieškojo 

da neužmiršo to žydelio R. saliuno nusipirkti. JĮ atsivi- 
Matusevičiaus, kuri Ameri- io Nevv Y orko policijos dė
kos lietuvių komunistu spau- tektivas ir kariu su Bostono 
da anais metais reklamuo- policijos detektivu Crovvley 
davo kaip “Lietuvos kari-į susekė ji apsistojus vienam 
ninką.” Apsivilkės Lietuvos viešbuty. Čia ji ir suėmė.
kario uniforma, jis čia šaky- •--------------
davo jiems prakalbas, rasi-,
nėdavo i “Laisvę” ir “Vii 
ni.” Dabar “Vilnis” prane
ša, kad karo pradžioje jisai Lovvell. Mass. __Pereitą
■stojęs Amerikos armijon ir,neHėldieni čia buvo rastas 
buvęs užmuštas Italijos traukinio ‘ užmuštas

R. Matusevičius 
Užmuštas.

Komunistų sDauda rekla
muodavo jj kaip “Lietu

vos karininką.”

LOWELLYJE TRAUKI
NYS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

fronte. “Amžina atmintis 
tau. drauge,” rašo L. Pra- 
seika.

REIKIA 50.000 DARBI 
NINKU AMUNICIJOS 

FABRIKAMS.

Gyvosios jėgos komisio- 
nierius McNutt skelbia, kad 
amunicijos fabrikams reikia 
da 50,000 moterų ir yyrq'

nežino
mas vyras apie 45 metų am
žiaus. Jo drapanose buvo, 
ženklas iš Nashua. N. H., 
todėl manoma, kad jis ga
lėjo but atvažiavęs iš to mie
sto. * -

Franeuzai buvo pastatę 
pagarsėjusią Mažino (Ma-

___ _  _________ __  ginot) Liniją, kuri turėjo ap-
sueina 8 geležinkeliu linijos, saugot jų kraštą nų6 Vokie

tijos. Visu pašiepiu buvo 
sustatytos milžiniškos ka-

Laisvųjų Danų Spaudos 
Agentūra praneša, kad pa
garsėjęs vokiečiu maršalas Nuo Siedlcų iki Varšuvos 
Rommel esąs sunkiai sužeis- belieka tik apie 50 mylių, 
tas. Danijos smegenų chi- Varšuvą paimti tačiau ne- 

buvęsibus lengva, nes per ją teka 
padaryti jam Visla. didelė upė. per kurią
~ J Y _ 1 * < r-iinbn o n

__ t
J 71 L7J. .I UlgiTS,

bju pastatytas pakviestas
senatorius Trumam

Demokratų konvencija 
Chicagoj pereitą sąvaitę no
minavo prezidentą Roose
veltą ketvirtai tarnybai. Bet 
dabartinis v ice prezidentas 
Wallace nominacijos nega
vo. Jo vieton buvo pastaty
tas senatorius Trumam daug 
konservativiškesnis žmogus 
negu Wal!ace. kuris yra 
skaitomas radikalu. Kon
vencijos pirmininkas taip ir 
pasakė: dabar mes busim 
pusėtinai pakrypę iš kairės Į 
dešinę.

Stambaus kapitalo intere
sai Wallace’ui buvo labai 
priešingi, nes jis flirtuodavo 
su CIO unijomis ir kitomis 
kairiomis organizacijomis. 
Demokratų vadai mano. kad 
dabar Rooseveltui bus daug 
lengviau laimėti rinkimus. 
Jeigu jo padėjėju butų bu
vęs Wallace, tai daug ka - 
už demokratų tikėtą nebal
suotu.

HITLERIO BALSAS BU
VĘS NUDUOTAS.

eperaeną, kad pašalinti iš sunku persikelti. Manoma, 
galvos šrapnelės skeveldrą, kad ant \išloš vokiečiai 

Rommel yra pagarsėjęs
gudriais savo manievrais 
Afrikoj. Dėl to jis buvo net 
pramintas “Tyru Lane.” Bet 
anglai su amerikiečiais io 
armiją tenai vistiek sunaiki-

bandvs atsispirti.
Kaip ilgai vokiečiai da

Naciai Sušaudė Pa 
33 Lakūnus.

nuolės, o po žeme išmūryti 
tuneliai. Kanuolės buvo’att 
kreiptos prie$ Vokietiją, is 
Londono pranešama, kad 
dabar vokiečiai atsuko tas 
kanuolės Į antrą pusę, taip 
kad jos gintų Vokietiją. 
Kaip jau žinom. Mažino ka
nuolės Francuzijos neapgy
nė. Ar jos apgins Vokietiją, 
lieka da pamatyti.

no.

CUKRAUS GALIMA 
GAUTI PO 20 SVARŲ 

ASMENIUI.

Tai bus jau 152 karo belais
viai sušaudyti Vokietijoj.

JAUTIENA BUSIANTI 
PALIUOSUOTA NUO 

POINTU.

Cukrui dabar

Is 'Londono pranešama, 
kad naciai sušaudė da 33 

skiria- a^ant^ lakūnus. Anglijosyra
mos 4-tos knygutės stampos .on Q1 o.o-l in t;x Gngg pranese

, . v kad tai bus jau lo2 karo bo-viena tu štampu galima gau- .... J . 
ti 5 svaius cukraus. Bet iei,
to neužtenka, tai kiekvienas:,. - p , . .....- •___ ~„i; ; kinasi. kad belaisviai kesi-"eimvnos narvs gali gauti ■ K& nęsi bėgti.

ministeris Sir James 
parlamente, 
2 karo be- 
sušaudyti. 

svki naciai aiš

po 20 svaru cukraus daržo
vėms ir vaisiams prezervuo- 
ti. reikia tik paduoti aplika
ciją i vietini Rationingį 
Boardą. Aplikacijai reikia; 
gaut iš vietinio boardo blan-J 
ką žinoma kaip Form R-322. 
Laikas šitam ekstra cukrui

----  j nadalvtas Į du periodu. Pas-
RUSAI BOMBARDUOJA kutinis periodas prasideda 

SUVALKUS. Augusto 1 ir baigsis Octo-
_____  bėrio 31.

Tuojau po to, kai sprogo 
darbininkų. Reikia kreiptis Hitleriui padėta bomba, per 
Į U. S. Emplovment ofisus, j radiją pasigirdo neva Hitle- p01^ 
kur tik tokie ofisai randasi.

Iš Maskvos ši utarninkąį
atėjo žinių, kad toli sauja 
moji rusų a’J'erija pradėjo į 
si bombard 1 ti vadinamai;! 
“Suvalkų Trikampi,” kuri i 
1939 metais Stalinas dova-1 

Hitleriui. Hitleris tada,

15.000 TONU BOMBŲ 
VIENU ŽYGIU.

Amerikon yra atvežti tūk
stančiai nacių karo belais
vių. ir jie nuolatos kėsinasi 
bėgti, tačiau nei vienas jų 
da nebuvo dėl to nušautas. 
Juos pagauna ir vėl sveikus 
sugrąžina i stovyklas. Ir pe
reitą sąvaitę New Hamp- 
shire valstijoj buvo sugauti 
du vokiečiai karo belaisviai, 
kurie buvo pabėgę, bet ame
rikiečiai jų nesušaudė. Tai 
kodėl gi naciai turėtų šau
dyt mūsiškius karo belais-

Pereita penktadieni 1«00 vius; kl'g'n0" i.š‘7’k‘i j 'ai: 
Amerikos bombanešiu smo- sv?? ,NeW 
t ė bombomis Vokietijos ka- ma,no tuo hudu la,mesl« ka‘ 
ro pramonės centras. Vienu!,a
žvgiu buvo numesta 15.000

Iš Washingtono praneša
ma. kad greitu laiku kainų 
administracija žada paliuo* 
suoti jautieną nuo pointu, 
bet ne visą. tik “commer- 
cial” ir “utility” rūšių. Tai 
jau prastesnių galvijų mėsa. 
“Commercial” rūšis da nėra 
visai prasta, bet “utility” tai 
jau pati prasčiausia rūšis, 
senų, išmelžtų karvių juoda 
mėsa, kuri seniau tik Į deš
ras buvo dedama.

PREZIDENTAS ROOSE
VELTAS VYKSIĄS

ROMON.

RUSAI PAKORĘ VOKIE
ČIŲ GENEROLĄ.

rio balsas. Jis sakė: “Štai, tą Suvalkų > yP3 pri ūme? 
aš kalbu, kad žinotumėt, jog Prje Kvtpru- m Rusu ar: ii 
aš esu visai sveikas, nesu- Ųta dabar

Nacių žinių agentūra DNB 
sakosi turinti žinių, kad A- 
merikos prezidentas Roose
veltas ruošiasi greitu laiku 
vykti Romon. Kažin, kaip 
naciai sužino Amerikos pre
zidento planus, kurie viešai 
nėra skelbiami. Ar tai nepa
rodo, kad Baltuose Rūmuo
se yra nacių šnipų?

danti
žeistas.”’ Bet' Berlyne esą 
kalbama, kad tai buvęs ne 
paties Hitlerio balsas. Kas 
nors kitas kalbėjęs nuduotu 
balsu. Hitleris buvęs sunkiai 
sužeistas ir kalbėti negalė-

i vokie
čiu pozicija' ‘.ame “trikam
py” iš Gardino apylinkės. 
Maskvos ži? mis. nuo Gar
dino rusai e - ą per “Suv. 
kų Trikami tiesiai Į Eit
kūnus, kurie stovi jau Ryt 
prūsių pusė.;.

tonų bombų. Iš 1600 oriai 
vių. 35 nesugryžo.

SUŽEISTI LIETUVIAI 
KAREIVIAI. .

AMUNICIJOS SPROGI
MAS UŽMUŠĖ 319

ŽMONIŲ.
GAUDO AUTOMOBILIS

TUS “SLAKERIUS.”

Berlyno “Deutsche Allge- 
meine Zeitung” išspausdino 
žinia, kad rusai pakorę vo
kiečių generolą Adolfą Ha- 
manną, kurį jie suėmę Bob- jęs. 
ruiske. Vokiečiai sako. kadi --------------- i
tai VTa barbariškas darbas, i Portsmouth. R. I.—Perei- Slapta le ų radijo t
Gal ir barbariškas, bet Hit- tą nedėldieni čia sudegė gy- tis “Swit” panešė, k ; ’ 
leris ir pats žudo savo gene-J venamas namas, kurio lieps- Lvove vo1 Jai areštavo 
rolus. Ar tai ne barbariškas nese 4 asmenys žuvo. o 10.3.000 lenk Suimtuosius 
darbas? 'apdegė. 1 naciai išv^ž^ ežim’a. km-

i “Keleivy” buvo jau rašy- 
Karo departamentas pa-|ta, kad netoli nuo San Fran- 

Įskelbė naują listą sužeistų!cisco, būtent Port Chicagoj, 
kareivių iš Massachusetts ‘įkraunant amunicijos laivą, 
valstijos. Jame randame Įvyko baisi ekspliozija. kuri 

i šiuos lietuvius: j sunaikino du laivu ir užmu-
Jonas Regis iš Worceste-pė daugybę žmonių. Dabar 

rio: Vincas Remikas iš Rox- papildomos žinios sako. kad 
ibuiy: Albinas Rūkas iš So. Į iš viso toi katastrofoi žuvo 
Bostono: Jonas Tamašaus-įS19 gyvybių. Nuostoliai sie- 

-Icas is Websterio ikia arti $7.000.006

Bostone ir apylinkėse fe- 
deralės valdžios agentai jau 
kuri laiką gaudo tuos auto
mobilistus. kurie da nesumo
kėjo federalei valdžiai pri
klausanti mokesnį, po 5 do
lerius nuo automobiliaus. 
Vieną diena sugauta net 
tūkstantis to’, iu automobili
stų. Turėjo sumokėti ir n.<»- 
kesoi ir bausme



Antras Puslapis

GALINGOS VALSTYBĖS 
NE AMŽINOS.

Kas Liko iš Francuzijos Miesto

Mes esam įsitikinę, kad tų są

lygų nebūtų priėmusi nei Ame

rika. nei Anglija, jeigu jos bu

tų Suomijos vietoj. Tos sąly

gos butų apkarpiusios musą 

kraštą ir butų uždėjusios tokią 

baisią karo kontribuciją, kuri 

reikštų mums skurdą per ilgus 

metus. Jei Harriman sako tie

są. kad mus nori išgelbėti ne 

tiktai Amerika, bet ir Anglija 

ir Sovietų Rusija, tai kas gi 

neleidžia tiems norams išsipil

dyt ? Duokite taikos sąlygas, 

kurios atatiktų Atlanto Carte- 

ri. ir prisilaikvkit per paskuti

ni Didiji Karą Lenino nustaty

to principo—taika be* žemės 

užgrobimų ir be karo kontribu

cijų—o mes užtikrinam. kad 

Suomija tsojau pasitrauktų iš 

karo.”

Taigi matome, kad to Le-

New Yorke yra susidaręs 
Pabalčio klausimams studi
juoti komitetas, kuris šiomis 
dienomis pagamino spaudai 
labai gerą straipsni apie 
Atlanto Carterį. Straipsnis 
cituoja Atlanto Čarterio 
priešininkus ir kritikuoja 
juos.

Tūlas mandra p y p k i s 
“New Yorko Times” skilty
se išėjo prieš Atlanto Čaite- 
rį kaip “pasenusių idėjų 
reiškėją.” Jame esą reiškia
mos 18-tojo šimtmečio idė
jos. Industrializuotame 20- 
tame amžiuje tokioms idė
joms nesą vietos. Po šito ka
ro pasaulį valdysiančios tik 
tai trys galingos valstybės
kurios turi dideles armijas . . . A ,
ir didelę pramonę. Todėl "ino pnne.po-taika be uz 
apie mažų valstybėlių ne- kana\imų n be kontribucijų 
priklausomybę negalėsią bū
ti kalbos.

Pabalčio klausimams stu
dijuoti komitetas šitą argu
mentą sumuša i dulkes.
Girdi:

gEEEiVi3> 50. BOSTON.

Ši nuotrauka parodo La Haye de Puits miešti 
šė vokiečius.

griuvėsius i- kurių Amerikos kareiviai išmu-

»>v- >. ec.'»

Penki šio karo metai. aplink laužą ir saugos, kad 
iš liepsnų nepabėgtų nei 
vienas Stalino “bezbožni- 
kas.”

Palaiminti komunizmo

Rugsėjo pirmą sukaks ly
giai penki metai, kai nacių 
Vokietija uždegė antrojo 
pasaulinio karo gaisrą.

Tada niekas netikėjo, kad 1 ‘ " 
šis karas bus ilgas. Daugelis! Ko nepasako Tysliava. 
marė, kad Hitlerio armijos i .
lvg Jaubas nušluos Europa ’edaktonus
ir n- eks Amerika Juozas Tysliava sako. kad
' Europą ‘ Hitleris nušlavė,]jisfcavo laiJk5 iš Baltimorės. 
bet karo da nelaimėjo. Karo autonus sakąs,

eigcs stebėtojai linkę many- “Baltimoiės Lietuvių Ta- 
ti, kad šįmet galima laukti iyba yra nutarusi nesiųsti 
sprendžiamų mušiu ir Hitle-1 aukų jokiam centrui tol, 
lio tvirtovės sugriovimo. kol nepaaiškės, kokiu budu

Žinomasis radijo komen- tos aukos galės pasiekti tą 
tatorius VVinchell spėja, kad tikslą, kuriam jos buvo ren- 
nacių Vokietija turės pasi- karnos. Aukos renkamos 

: duoti “da šį rudenį,” gai Lietuvai, bet, paprastai, ios 
rugsėjo mėnesyje. sunaudojamos to ar kito mu-

Kad bent taip butų — iŠ-sų centro administracijos 
Winchelio burnos i Dievo reikalams.” 
ausi! Europa nuvargusi; ji Tysliava mano. kad tai 
laukia taikos ir ramybes. via “labai svarbus nutari-

—Stalinas jau nepripažįstą. 
Jis siekia ir svetimų žemiu, 
ir karo kuntribueijų.

PRAŠO IŠKARPŲ APIE 
LIETUVĄ.

Steigia Fondą Pasauliui Atstatyti Hindenburgo pranašystes.
Buvęs kaizerinės Vokieti

jos karvedis Hindenburgas Na, na! Bet kam velti pa'

mas.” Esą: “Juo turėtų susi
domėti ir kitos musų kolo
nijos.”

Rusijoje yra kulas? Tysliava juk žino,Lietuvių spaudoje beveik;kad ta skola bus atmokėta? darbių. O jeigu tokio fondo yra pasakęs:

Į tos Konfeti
Amerikos Lietuvių Tary-Im*s dienomis yra susinnKU- nno j&uropai apie r r omo- priešingai, jos oauauuamos jas. uojo

bos įsteigtas Informacijų is* Bretton VVoods miestely, r.ų dolerių ir beveik viskas ir skursdamos stengsis par-, Senis vokiečių generolas jcs reikalams,” buvo tauti- 
turėtų Centras (LAIC) renka viso- New Hampshire valstijoj. 0 dingo. : duoti kiekvieną savo gaminį sakė tiesą. Neaprėpiami Ru- ninku fondas! Vienas to

tuo tarpu ta konferencijai Taigi Amerika žiuri. ka»l pigiausia kaina; patys Ame- sijos plotai kad ir neprarijo fondo čvfas buvo pašauktas

“Istorija parodo, kad galingos valstybės nėra amžinos, ir mintis, kad pasaulį‘tvarkyti’ tris ar keturios va!- kias žinias, kokios pasirodo stybės. taipgi nėra nauja, še- apie Lietuvą anglų ar kilų šioliktame šimtmety Ispanija kalbų spaudoje. Tuo tiksiu buvo pasaulio galybė, viešpa- jis yra pasisamdęs vieną fir- tavusi Europoje ir Amerikoj; mą (Clipping Service), kuli net tolima Japonija jos bijojo- įenka ir pardavinėja viso- Septynioliktame ' šimtmetyje kias iškarpas. Bet tai neina- likę tik pelenai ir griuvėsiai Francuzija buvo iškilus, o pas- ža kainuoja, o Lietuvių In- Žmonės neturės nei maisto, kui Švedija ir Olandi ja. ’ iormaciju Centras nelabai į nei įrankių. Štai, žinios sa-
t _ turtingas. Todėl Centras ’ ko. kad Pabalčio kraštuose

O kur tų valstybių galybe preįpiasi i lietuviu visuome-1 vokiečiai piauna gyvulius ir
rta£ar- . nę ir prašo neatsišakvti jam, siunčia mėsą Vokietijon;

Pasauly visuomet buvo patalkininkauti. ardo fabrikus, ir mašinas
pramuštagalvių, kurie ske.- lietuvių laikraščiu iš- gabena į savo faterlandą. 
be, kad stiprus tun valdytinereikalingos, neg!Pirma tą patį tenai darė ru- 
silpnesnius, bet šita galy o- Centras gauna visus musu
sena visuomet buvo klaidm- Prašaus tiesioginiai. ‘ 
ga, nes sįipnujų galybe vi- Iškarpos Hečiančios lietu- 
suomet buvo tik laikinas vius £ Lietuvos klausimą

x-i - - x , yra pageidaujamos taip išTodėl santikiai tarp tau- cngližku dienraščiu ir masa
lų tun remtas ne ralingųjų zi j . j; kitu kal5u 
J«a,. bet tuo teisingume: diniį.
pnncipu, kad visos tautos siunčiaįt iškarpas buti. 
kam mažos taip ir dideles. nai ,.eikia pažym^j j, 
tun būt lygios. n j jr data. Patartina iškirpti

Šituo principu remiami ir ir pridėti laikraščio antgal-

Visi žino, kad po karo iš 
daugelio Europos miestų bus

pagalbos, bet nori garanti-, atsilaikyt prieš tokią konku- bos, rusai ir vienur ir kitur kvti o ne įtarinėti “ta ar ki- 
jos. kad už tą pagalbą bus renciją, turės būt mušamos pradūrė vokiečių frontą, ir ta” fondą * 
atlyginta. Amerikos darbininkų algos, Hitlerio mašina turėjo ristis "Tvslia'a

Tuo tikslu ir sumanyta įs-1 ai ba turės užsidaryti fabri- atgal. deni
teigti pasauliui atstatyti kai. Naciai jau nekalba apie

drumsčia van-

sai.
Išplėšti Pabalčio kraštai, 

sunaikinta Lenkija, o dabar 
griaujama Italija. Francuzi
ja ir Vokietija. Graikija ir 
Jugoslavija senai jau badau
ja. Sunaikinta, taip pat C k -• Belgija 
raina ir šiaurės Rusija. 1 Bolivija

Atsikelti iš pelenų savo 
jėgomis sunaikintiems kraš
tams bus neįmanoma. O kel
tis juk reikės. Reikalinga

fondą. į kurį 44 jungtinės 
tautos turi sudėti 10 bilionų 
dolerių. Ta suma bus kaip ir 
kaucija, kad už duotas nu
kentėjusioms tautoms pas
kolas bus atlyginta.

Yra jau nustatytas ir pia
nas. kiek kuri tauta ar vals
tybė turėtų į tą banką ar 
fondą įdėti pinigų, štai tos 
sumos:

Australija

Brazilija
Kanada ....
Kinija

3200.000.000 
225.000.000 

10.000.000 
150.000,000 
300.000.000 
550.00<ij n ui

Čekoslovakija 125?H K U >00
Atlanto čarteris. Jeigu ta vi su data ir vieta, kur toks bus pagalba O kas ja duos’ Francuzija 450.ooo.000

-----.----- I r s • ‘ Graikija.... 40,000.000
Indija .....„ 400.000,000
Iranas (Pers.) 25,000.000

principą atmesti, jeigu ma- laikraštis yra leidžiamas. Į Amerika vra vienintelė 
žoms valstybėms neduoti Visas iškarpas
laisvės, tai pastovios taikos siųsti šiuo adresu:
pasauly nebus. i.ian American Information

prašoma šalis, kuri galėtų sugriautai j 
Lithua- Europai duoti maisto, dra-j

, panų ir mašinų, bet kas už
Pagaliau;, koks butų tiks Center. 233 Broadway, Rm tai užmokės? 6 jei' duosi* 

ląs šiandien kariauti prieš 3912, New York 7, K Y. skolon, tai kur garantija. 
Vokietijos ir Japonijos des
potizmą, jeigu do karo pa
likti Rusijos despotizmą?

JIE BE VILNIAUS NE
NURIMSTA. DA VIENAS BOLŠEVIZ

MO AUKU KAPAS.
MASKVA NEPRIPAŽJS 
TA LENINO PRINCIPO.

Londone leidžiamas len
ku “Dziennik Polski” labai Skaitytojai, turbut. da ne-

.Meksika 
Olandija ..
Lenkija ....
Rusija ....
Anglija 
Amerika .

Mažesnės 
mažiau.

Konferencijoj dalyvauja

90.000.000 
275.000.000 
125.000,000 

1,200.000,000 
1,300.000.000 
2,750.000.000 
valstvbės po

Taigi, kad palaikyti Ame- naujas erdves ir rusų atsa- “Tojo out, Kido in.’
rikoje gerbūvį, būtinai esąs komvbę. Priešingai, jie lau Tanoriin turi vvriausvbėa
ko^rh^ond^““ kori bao ’1>nnenbar^ ir 5,Io?uri' krizė - Hideki Tojo minis- kas aiba fondą*, kuris pa- jos ežerų stebuklo. Atsime- tern kabinetas rezignavo lengvintų atstatyti sugriautą nate, pirmojo pasaulinio ka- ' 1 ‘ ta. ez gn
pasaulį. ro metu rusų generolai Ren- j Naują vyriausybę sūdą,

-------------- Įnenkampf ir Samsonov tose-ryti buvo pakviestas Tnarki-
FIZ 4 it>I?A7V[pelkėse pražudė savo armi- zas Koicbi Kido, asmeniš- 
ĮV AlKCjfi I t5E& (jas. kas imperatoriaus Hirohito

-------- Reikia manyti, kad nacių draugas.
Kai prie valstybės vairo viltys neišsipildys. Bolševi- Kas nors jau negerai su

atsistojo Hitleris, Vokietijo- kų generolai gudresni už ca- “tekančios saulės kraštu.” 
je buvo deginamos pažan- rinės Rusijos generolus. K’ vyriausias militaristų 
giujų vokiečių knygos, net . klikos tūzas buvo privei-stas
ir klasikų raštai. Hitleris čia Toghatti pas popiežių. bėgti.
kopijavo senovės graikus. Chicagos milionieriaus i Tojo kabinetas buvo su-
Graikų kritikams nuspren- Fieldo dienraščiai “Sun” ii dalytas pirm užpuolimo ant 
dus. kad Sopphos’o poezija “PM” paskelbė tokią sensa- Uosto. Jis ir pradėjo
yra netikusi. Graikijos mies ciją: karą su Amerika,
tuose buvo sukrauti laužai ir” Romos miesto tarybos na-' '^am neteks tą karą baig- 
Sopphos’o kuriniai sude- riai šiomis dienomis buvo! V’ Tojo išmestas ir iš armi- 
ginti. {nuvykę pas popiežių Piju! štabo.

-------- Dvvliktaji. Tarp ju būva ko-. Neturės “lūkės” ir marki-
Amerikoje dažnai pasitai munistu “teoretikas” Ercoli- Za? Kido. Nors Japonija da 

ko taip, kad žmogus apipi- Togliatti. 'stipri, bet jau aišku, kad ka
lamas smala ir apibarstomas Aišku, “draugas” Tog- r? n pralaimės.
plunksnomis. Tai vra žiauri liatti turėjo bučiuot i popie- Šimtai Japonijos milita’ 
kankinimo priemonė, bet žiaus šliurę. pasidarys “hara-kiri,”
12 amžiuje Anglijoje ji bu- Tas Maskvos pastumdėlis bet liks kiti šimtai, kuriuos

• , , . . - bus užmiršę, kaip anais me-
r. u-- • • a nenmaujakad H!?a! I?“ i tais vokiečiai buvo paskel : 44 jungtiniu tautų delegatai

h,I ų V3 J11’ U r"? -1?nk2ską -f- bę radę Baltgudijos miške ir visi jie tokį plana užgyrė.
padįod.a , ,,straak« * TV! k?ku p°?e™u> P**’! užkastus lenku karininkus. Bet ji turės da svarstyt kiek- 

Suomen Sosialdemokraath riant - tačiau lenkams ptr; km-iuos bo|ševįkai sušaudė, viena valdžia atskirai. Ga' 
apie tai. kodėl Suomna ne- menvbes nepripažįsta.

‘Paleckio valdžia! i
Maskva baisiai susinervavo Valstijose irgi bu? trinks 

nutraukė diplomatinius mo. Izoliacininkai rėks. kad 
Europos sukčiai nuims Ame
rikai marškinius ir numaus 
batus. Senatcrius Taftas jau 
pasakė, kad Kongresas šita

“Mums teigia, kad jei tikmes pasitrauktume iš karo.' Daugiausia lenkai nervuo-
mes bu tu m e išgelbėti. Buvęs iasi. kad Londonas ir Wash- Į Dabar Vokiečių Žinių Norvegijoj U. S. ministeris ingtonas tyli, o rusai tuo Biuras (DNB) paskelbė,Harriman išsitarė, kad Ameri- tat pu gali paimti ir Varšuvą.' kad panašus kapas nesenai ka jaučianti karšto draugišku- Girdi: (buvo atrastas ir netoli nuo.planą atmesiąs,mo Suomijai ir todėl labai no-

intikius su lenkais.

žinoma, vra
retų ją išgelbėti... Mes neabe jojam, kad Amerika yra draugiškai nusiteikusi Suomijos atžvilgiu, nežiūrint propagandos prieš Suomijos karą. Bet Suo
mijai pasitraukti iš karo ne taip jau lengva. Beveik visi Suomijos gyventojai nori tą 
karą baigti kaip galima grei
čiau. Tačiau praktikoje šis rei
kalas yra taip komplikuotas,; 
kad svetimšaliai nesupranta net jo elementarinių laipsnių,.

vo legali priemonė. Nusi jl-ko bučiavimo čempionu. tvrė^ bausti alijantų triba
kalteliai būdavo smaluoja < Jis pabučiavo karaliui Ema- n°lai.
mi ir barstomi plunksnomis.|nneliui rankon, pabučiavo ir Bomba fiureriuii AclltUng!

------- j popiežiaus pantaplin! s
San Francisco mieste Goi-' Can you beat it? Pereitą ketvirtadieni iš

den Gate tiltas yra daug ii- O kiek čia senai “drau- naciu Vokietijos buvo gau- 
gesnis ir aukštesnis už Gieor-igas” Togliatti sakė, kad po- ta tokia žinia: 
ge Washington tiltą New i piečius vra fašizmo taikiniu- Piktadaris padėjo bombą 

Hitleriui: fiureris buvo pri- 
in trenktas, bet išliko gyvas. 

Achtung — domės, nordi
kų krašte atsirado žmogus, 
kuris dryso pakelti ranką 
prieš fiureri! Negalimas 

Fieldo dienraščiai sako. daiktas, baisi piktadarystė...
kad Maskva norinti “bendro t.,; __- . „ ,, m lai nirmas. bet ton gražu• i • fronto su Vatikanu. Tuo' • «WSi,;ADidžiausias kaimas pašau- , • Vatikan» buvo no- ne PfJskHt,n,s kls?kl.° 

lyje randasi greta Chicagos., 7 *• v Nepavyko si kartą,Tai Oak Parti. Ill. ‘tSk bus .lan^u bandymą.
apie .70.000 gyventoją bet ^as ^ežiai’^!’’ ™
netun miesto TOrfo v^ina- sty^ sekr^(]m ,. mon.,o pats fiureris b,.,os savo 
mas village arba kaimu. [gjgjjoHj Giovaniu Montiniu.

Yorke.
New Yorko tunelis po 

Hudsono upe savo pavadi 
nimą gavo nuo inžinieriaus 
I Tol lando pavardės. Tas in 
žinierius paruošė planus ir 
vadovavo kasimo darbams.

kas?
Something

Denmark...
is rotten

‘Bendras frontas” su 
Vatikanu?

“šiandien rusu armi ios Vii Ry?os’ kur užkasti bol- Argumentų,
. i-v.,- seviku susaudvti Latvijos uz ir ori e? .fondą. Jo pnesi-

nm.ie ir ne ru us žue. i karjnjnkaj ^įa buve užkas ninkai sako. kad Amerikos 
Varsuco,. Tuo tarpu Londone.. R Ju b ra|(,žia im? mokesfius g
Uash.ngtone ,r atpažinta.’ gen. Gopųem.!'o piliečiu ir dės iuos i tą
nespa au.ia nerimą 11 buvęs Latvijos skautu vadas, fondą o fondas dalins iuos
tyla. Is kitos gi puses girdime, 
kad Vilniun vyksta jau lietu-

kcmunistų I aleekio jg Latvijos, liucti, nei iškolektuoti.
Iškastus lavonus apžiurę- Gi fondo šalininkai argu- 

jęs ir generolas Dankers, mentuoia. kad iš tokio fon- 
autonominės Latvijos admi- do daugiausia naudos busią 
nistracijos direktorius. račiai Amerikai, nes kai 

Naciai, žinoma, nėra ge- kitos tautos gaus paskolų, 
resni už bolševikus. Jie savo
priešininkus žudo tokiu pat 
žiaurumu. Anot lietuvių pa
tarlės. puodas katilą vano
ja, bet abudu juodi.

viu

džia. Ta valdžia tiek turi ben- j 
dra su Vilnium, kiek lenkų pa
triotų (irgi komunistų) val
džia turi su Varšuva.”

Taigi pasirodo, kad be 
kaip rašytoja Mallinson andai Vilniaus lenkai negali ra- 
pasakė-.. Visų pirma reikia miai užmigti. Jie da neat- 
gauti priimtinas taikos sąly- gavo savo Varšuvos, o jau 
gas. Gi mums pasiūlytos sąly- savinasi Vilnių. Ir sarmatos 
gos nebuvo net pakenčiamos, tie žmonės neturi!

Jie buvę sušaudyti 1941 me- paskoloms, kurių Amerikos 
tais. kai bolševikams teko piliečiai negalės nei kontro-

tai jos galės pirkti Amerikos 
gaminius ir galės už iuos už
simokėti. Amerikos fabrikai 
tada turės daug užsakymų, 
gi darbininkai turės geni už-

Šio karo metu balionai Kokių pasėkų turėta, ži- 
neteko savo reikšmės. Jie nių nėra. Taip pat nėra ži- 
yra brangus ir lėktuvams nių. kad nuo Kremliaus sie- 
iengvi nukirsti. Balionai da nų buvo nuskustas obalsis: 
bar yra naudojami tik juros “Religija,— nuodai darbi- 
pakraščių sargybai ir lydint ninkams.”
konvojus, kurių da nepasie- Jei tas sukis da nenuskus- 
kia priešo lėktuvai. Itas, reikės jį skusti. Taip pat

išrodo, kad Maskvoje kurią

mizerną gyvastį atimti, ji 
pasiims alijantai.

Ir vienaip ir kitaip Hitle
riui bus “kaput.” Bet neuž’ 
mirškite: iam pilniausiai už
teks šešių pėdų “erdvės,’’ po 
žeme.

Hitlerio vardas tačiau bus 
nemirtinas. Ateities istori
kai iį minės kaip geležies ir 
plieno amžiaus Neroną. Sa
vo nuodėmių tas nevydonas 
neišpirks. net jei turėtų de-

Žmonės dažnai kalba apie nors dieną bus sukrauti lais- 
pasaulio Septynis Stebuk- vamanišku knygų laužai ir 
lūs. Bet tik vienas jų yra iš , padegti. Bolševikų patriar-Jvvnių kačių devvnias gyvas- 
likęs, tai Egipto pyramidės. chas su krapyla ir kodylą eis't;s. St. Strazdas.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS WWWW NEPRAŠOJ AMERIKOS LIETUVIU KAS NOKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NETEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Lietuvių Informacijos Cen- na Ridgewood kolonijoje,

tro pažmonis. jie pažangus ir nuoširdus
. • r- žmonės.American Common sale- ■

je liepos 12 d. Įvyko pažino Ėjo pažadint mešką, neteko 
nis, kurį ruošė Lietuvių In-; rankos.
forraacijc: Centras. Buvo Buivs jaunu riaumotoju 
kalbu, buvo n- muakafe • (ir naktie.t
programa Katbeio puJt. K.jmctaj l.uvo nuėję i Central 
Granas, p’of. Pakštas, Jur*
»ėi;;, Laučk;
Budrys.

Žmonių
sumas. ; . . norėjo pažadint meškas.

Pažmonio ualyvrų nuotai-; j,. ra.
jaunas

jurininkas peršoko išlauki
nę tvorą ir priėjęs prie išvi-

Atsarffiai: Priešas Mato! ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS

paiką, kur jie jieškojo “fo- 
konsuias >, Nulindo i tą žvėryno

... . į skyrių, kur uždarytos meš-
gUiCjo būti ••• i -s }:os jr kėlė triukšmą. Mat. 

ts. • r

ftžtnonio .Įalvviu nuotai-; Mežkos jų nepaisė 
l,a -buvo uotą. issavrus ke- m,aį jrylėjo. Tada

ir

iiatą asmenų, 
suomet ir visi
ii, tad ir si Eartą jie-ko n en- j f. jn^P tvoros savo kepure 
kttių pnekabra\i*uų. ie ėmė erzint meškas. Netoli
nas >U pasakė: tvoros gulėjusi meška pasi-

*ei. ateityje. ,,us-le-- ^avo kepurę ir metė šalin. 
I artyvis.:urn<ų tai gero ne- Kad ja atgauti, jurininkas 
turėsime. KoeK‘1 jie n-, pa- jau^^ medžio šaką ir ja 
Kvietė ka >ėti \ įenybės re- i Įjrapštė lauk savo kepurę.

liet meškos vis gulėjo. Ban-

Pastarieji vi- 
is nepatenkin-

šiurkščiai nupaišyta iškaba Įspėja amerikiečius, kad butų atsargus, nes pasislrpę vokie
čiai iš pasalų gali nušauti. Nors priešo nesimato, bet pasislėpęs priešas jus mato.

KONTAKTO STOKA.

d&Uerių Tysliava?
Pasakiau, kad nėra gali

tnybės visu? redaktorius su- nejė Įkišusi ranką per gele- 
Kviesti. -Jei kviesi Tysliava,; - - -

cie “atsižymėti ir jauna pa-
komunistų “šalpos centrą.’’

gauti carten, jie kreipėsi Į 
bet ne-New Yorko teismą,meška 

“Fo- g

NAUJIENOS Is KULPMONT, PA.
Apie lietuvių nejudomają 

nuosavybę ir jųjų gyvenimą.
Daugelis lietuvių 

nuosavus
čia turi 
namus.

redaktorius ir iš kitų miestų. kos»
Neoatenlintaisis atsakė. Pasigirdo baisus

Butų užtekę Tysiia\os o mas. nes Įdukusi me&sa gavo Tada lietuviai komu-į gražius 
Kitus butų galima k\ įesti kramtė paneles ranką. Fo- nįstai prisiglaudė prie vie- Kai kurie jų turi net po ke- 
veliau... nes baigėsi tuo, kad meška nos ruSy organizacijos ir lias “prapertes.” Tačiau yra

0t sumanymas: T^sltava nutraukė paneles ranką, ant skelbia, kad jie rupinasi jei- ir tokių, ka bute nomuoja 
.unbut ptpąsts, o loti ve-, kurtos buvo branzeletas u;pimu Lietuvos žmonių. Ko-' iš kitų Bet tokiu nedaue. 
liau. Bet kodėl jis nega.etų deimantinis žiedas. Butų; kolektoriai ir ko-j „ , ... ..
palaukti? ;buvę da blogiau, jei ne kiti }ektorko* —u" -1—v--------- Beda su lietuviais vra tarenka drabužius

gaus sveikatai. Kas tuomi 
nesinaudoja, daro sau dide
lę skriaudą. Ne ką padarysi, 
jei žmogui aplinkybės ne
leidžia ; bet neatleistina 
tiems žmonėms, kurie, taip 
sakant turi vigados ir gali 
gyventi geriau, o nesinaudo
ja tuo gamtos turtu—saulės 
šviesa. J. D. T.

kad iie tais savo gražiais na-
BALTIMORE, MD.Tuo matyt užsigavo ir, “fonių” jieškotojai, kurie ;renka ir pinigus.Kada pra

Violeta Tysliavienė. “Vie 
n.vbė.ie” buvo Įdėtas jos pa

susiprato uždegti popierą ir aukos jie sako. kad u.m.e neenieeuoja. ,?axau ..e-
į kisti meškai į snuki. Tuo r iet,.vos bn.or.es het m,ve Sinaudoja, nes tuh jų gyve-

„ mais nesinaudoja. Sakau ne-

u rekomenduoja tokį receo-įta Į ligoninę Daktarai nu- į“‘ *Aną vakara" man teko j 
tą: darvt ekskursijas į Kon- picve likusią dali rankos. Jie Lituanicos aikštėje ir

girdėti tokius debatus:

Skiepas, kaipo tok?, iš

gresa, pas valdžios pareigu- mano, kad panelė turi pro 
nūs ir laikraščių komenta- gos pasveikti. Ji yra cinko 
torius. Tik ių balsas esąs magnato Searles duktė 
svarus, tik šitąip bus išlais
vinta Lietuva? Lietuvių In- 
foimacijos Biuras to nepa- tadariška meška” butų nu
darysiąs, tik be reikalo laiką šauta. Parko vedėjai nešil
ti pinigus eikvoja. tinka: ne meška pas panelę.

Taigi, nereikia lietuviško bet panelė pas mešką lindu- 
darbo—let George do it! iš- si. Tai kam ią šauti? 
rodo. kad ji negaus pritarė
jų. Tam nepritars nei Klin- 
ga. nei Abraitis.

Tai ką, ar duosi tą savo 
siutą ir šiušius? Tuoj siusi-Sužeistos panelės tėvas j 

Pa*eik.a ax-s’ ka£ P1 k’j raudonarmiečiams...

Senas brooklynietis, Dauk-
šys, “laukuose.’

________ Vumrliiliiic lixxfi
; XXXT3 UZUJIVIMU V»— ------------

“Neduosiu”— atsakė pra 
šomasis. — “Nenoriu, kad • 
mano siutas patektų Į jūsų .jfį’ifasio

Miršta musų lietuviai.
Mirtis musų brolius lietu

vius skina ir skina. Čia pa- 
_ .. . . ..minėsiu tik “Keleivio” skai-

gienos atžvilgio gyvenimui tvtoil3?. kurie visai da nese- 
netmka, nes ten saulė? svie- ' '
sa retai kada teieina. Ten 
drėgmės, voratinkliu ir kitų, 
žmogaus sveikatai kenki
Čių elementų rietą. "luotas Čepulis, kilęs iš

Be to. *k!ene randasi ne-' Kuršėnų parapijos. Šiaulių

visai
nai apleido šį pasauli.

Inžinierius Vaitkus, kilęs
i- Šilalės parapijos, Taura- 

11 ‘ f- ės a lįskri pi

Brooklyną apleido senas i 
vietos gyventojas,
Daukšvs. Užėjus 
kaitroms Vincą* iškeliavo Į 
“laukus,” farmas.

Sako. Daukšvs nori patai- 
lietuvių' svt sveikatą. Į Brooklyną jis 

parengimuose. gryš tik apie rudenį.
Tos orkestros jau neturi-j Linkiu Vincui malonių 

me. Draugų Tamašauskų su-1 atostogų.
rus buvo pašauktas i Dėdės; Daukšvs jau senyvas žmo- 
Samo kariuomenę, buvo pa-. gus. bet visuomet vra maio- 
šaukti ir kiti jo orkestros • naus budo ir darbštų*, 
nariai. Say, Brooklyne atsirado

Šiomis dienomis jaunasis! inkvizicija!

Draugu Tamašauskų sūnūs 
viešėjo Brooklyne.

Brcoklyniečiai kadaise di
džiavosi visai gera Juozo 
Tamo-Tamašausko orkest- 
la. k vi i "lodavo

A. L. Balsas, Casilla de Cor* 
ico 303, Buenos Aires, Ar* 

j gentina. Prenumei atoriams 
persiunčiame tą pačią die
ną, o jeigu adreso redakcija 
neturi, tai paskelbia, kad to
kiam ir tokiam yra laiškas. 
Pasako draugai ii kaip ma
tai atsiliepia.

O susirašinėti nori visi. 
štai pereito sekmadienio Su
sivienijimo piknike draugas 
Kasys Matukaitis dėkejo už 
jo sesers suradimą. Tai gir
dėdami drauge alų ragau
janti, tik nuo vieno stalo 
prašė, kad paskelbti “Nau
jienose” ir “Keleivyje,” jo* 
gei labai norėtų susirašyti:

Pi anas Balevičius su sesu
te Marija Balevičiute. ište
kėjusia už Tarno Valiūno, 
Dvbois. Pa., ir su šiais gimi
naičiais: Pranu, Juozu, Ka* 
žiu, Vincu ir Aleksandrų 
Balevičiais, gyvenančiais 
Wilkes Barre. Pa. Taipgi su 
Brūzgais. Aleksu ir Juozu. 
Visi iie yra Dzūkijos vaikai.

Aoolonija Kedikaitė-Vit* 
kavskienė nori susirašyti su 
broliu Justinu Kediku, gy
venančiu “Pacoma” (gal 
Tavernoj?—Red.) Taipgi sų 
sesute Marija Kedikaite ir 
jos vyru Jonu Vilkovičium. 
Taipgi nori žinoti savo dė* 
dės. Jono Mitalo likimą.

Marija Dikinaitė-Janušo- 
nienė. kilusi iš Šiaudinių 
kaimo. Vižoniškės, prašo at
siliepti pusbrolį. Jurgį Ke* 
palą.

Stasys Vitkauskas, kurio 
sūnūs Vytautas čia dirba 
spaustuvėj ir yra žymus 
sportininkas, prašo atsiliep
ti seserį, Veroniką Vitkaus
kaitę, Juliaus Určulio žmo
ną, gyvenančią Cambridge,
1Y1

Išvardintieji arba kas tik 
nori saviems parašyti ir ad* 
resų neprisimena, adresuo
kite laiškus jų vardu, dadė- 
ję: A. L. Bassan, Casilla de 
Correo 303, Buenos Aires, 
Argentina.

Nadas Giedraitis,

Apait paprastų straipsne- 
nių ir korespondencijų, ga
na skupių, kitokio kontakto 
tarpe pažangiųjų Šiaurės ir 
Pietų Amerikos lietuvių vi
siškai nėra. Nei organizaci
jos, nei tai y bos. nei redak
toriai su laikraščių leidyklo
mis nepalaiko dabar ypatin
go kontakto. Pasiskaito 
mainais gaunamų laikraš
čių, kai kada šį ta pacituoja 
ir tuo viskas pasibaigia. O 
juk reikėtų turėti bendrą vi
sos Amerikos kontinento 
lietuvių organizuotas kon
taktas. Karas nesitęs amži
nai. tat paramos darbo gai
lių suvienodinimas via būti
nas.

Šimtas tūkstančių Pietų 
Amerikos lietuvių turi savo 
giminių ir draugų milijono 
Šiaurinės Amerikos lietuviu 
tarpe. Bet labai mažai kuri 
šeima susirašinėja. O susira
šinėti nori! Nori ne dėl ko
kių nors materialių išrokavi- 
mų, bet vien dėl susižinoji
mo, nes susižinojimas Ame
rikos žemyno lietuvių dabar 
atstoja susižinojimą su karo 
atkirstais saviškiais oku
puotoje Lietuvoje.

Argentinon arba Urugva
jum iš USA laiškus galima 
rašyti lietuviškai. Brazilijon 
tik ispanų, portugalų, anglų, 
franeuzu, italų, vokiečių ir 
rusu kalbom.

Ypač Argentinos ir Urug
vajaus lietuviai jau nėra jo
kie “saulės broliai.” Dauge
lis jų gyvena nuosaviuose 
namuose, augina ir moksli
na šeimynas, daugelis turi 
sukurę savas prekybos ir 
pramonės įmones ir mate
rialiai vejasi jus šiauriečius. 
'V PūC VeršnnfiTKal. čia daug 
lengviau dirba, negu pas 
jus.

Kas tik turi brolį ar drau
gą Argentinoje ar Urugva
juje. tačiau dėl adreso što
ke* ne susi rašo, teparašo ant 
voko ic vardą ir pavardę, ir 
po pavarde teparašo: c/'o

irtuvė. stalas ir kiti pskrieio. Jis tik ką atnau- 
čia kamoe ang- ino “Keleivio” orenumera- 

daibinių drabužių r.ą. ir už keliu dienų mirė. 
ten vėi atliekamo Nesenai mirė M. Kilikevi- 
sandėlis. ir daug- čienė. c dabar mirė ir jos vy- 

daug kitu čia nesuminėtų uis M. Kilikevičius. kuri pa- 
dalvku. liaidojom liepos 8 d. Abudu

C1US
rakande1’

inkviziciją. , Uruva.
“Ką tu čia pliauški?”—

teiraujasi kolektorius. —
“Kokią inkviziciją?”

Nugi tą, kuri randasi 
Vincas'prie Teneik ir Lorimer stry-^ mK 
vasaros'to. Žmonės sako, kad ?n ]ejf]2ia

atidarėte blakių i? blusų in- valandas su savo šeima.
Justi sisterkos te-' Įęas j.:ita anį pj!Tnojo f]j0- 

leidzia žmonėms miegoti, ro čia ir tvro oro dauffiau. 
vaikydamos ir trypdamos ,r sanlės ;vie?a dažniau ap. 
tuos sutvėrimus. Nois maao šviečia kampus. Saulės spin- 
siute blakių nėra. oet jei a’-! idūliai — tai eliksyras žmo-
duosiu kaimynai ir mane,______________ _______
kaltins.

Žmonės pradėjo iuok is, 
kad Brooklyne jau gyvuoja
inkvizicija, bet va. šis tautre-.,., . _ ~ i , .
tis da netuiis nei blakių h V,a^ Truc.mką palaidojus

Na, ir tokiame susikimši- buvo “Keleivio” skaitytojai 
n angliakasys pra- ir labai jį mylėdavo, 
liuosas nuo darbo velionis Kilikeviaus man 

pasakojo, kai}) io žmonai 
patiko ėjusi per “Keleivį” 
anvsaka apie Dievadarbį 
Vincą Dovinę. Sako, laukda
vo “Keleivio’’ didžiausiu iš
siilgimu. o kai ateidavo, tai 
skaitydavo tą apysaką po 
kelis kartus, kol viską iš
mokdavo atmintinai. T. M.WEST LYNN. MASS.

Tamašauskas buvo sugryžęs Pikti liežuviai ėmė ne- nei blusų. Kolektoriui to bu- Vladas Turčinskas, kuri
i Brooklyną. pas savo tėve- (šioti tokius gandus: 
liūs; jis buvo gavės atosto-1 “Brooklyne jau veikia in- 
gas. Puikiai atrodo kario kvizicija, bet kas turi blakių 
uniformoje. i ir blusų?”

•Jaunojo kario tėvai gyve- i Kalba eina

Pereitą subatą Somervil- 
lėj sudegė Quinlanų 2 metu

Musų Karo Sekretorius Italiįoi

T? P?"!3“-2- Z"*'*? » seniau avveno MathuenTin-.amžiaus mergaitė. Ji užsirte
™kubą jis skundę.-is, se, mirė savo namuose. M . gg žaisdama su degtukais.

kad Brooklyne atsiradę to- Lynne. birželio 18 diena ir ________________ J_______
kių “kontr-revoliucicnierių.” palaidota? šalia Lvnno. Pine ' 

apie lietuvių i kurie drįsta “nakinti” ko-jGrove kapinėse.
munistų “centrą.” Velionis buvo 54 metui

Amerikos karo sekretorius Henry L. Stimson 
žeistuosius Amerikos kareivius Italijoj.

lanko su-

Baudžia maisto speku
liantus.

amžiaus: Amerikon atvyko 
1910 metais. Lynne išgyve
no apie 15 metų ir dirbo Ga-' 
niprausko (Ganinraui odų 
dirbtuvėje. Turėjo širdie? 
Hgą ir pasirgęs 2 mėnesiu' 
mirė.

Liko nuliudusi našlė A n

New Yorke tur būt vra 
sunkiausia kovot su speku
liantais ir juodąją rinka. Tai 
dėl to. kad New Yorkas yra 
tikras tautų Babelis. Yra to-į
kių senosios kartos žmonių, tose, duktė Damelia Paza ir 
kurie nemoka anglų kalbos,sūnūs Algirdas, kuris dabar 
ir juos išnaudoja kas tik no-: tarnauja Amerikos lmvyuo. 
ri, vpač maisto spekuliantai. Methuen’uose liko boli? Tg 
Pyšium su tuo valdžios 
agentai patvrė tokį dalyką:

šeimininkės ėmė skųstis, 
kad. sunku gauti svogūnų, 
tuogi tai pu dabar yra svo
gūnų sezonas. Paaiškėjo, 
kad tūli krautuvninkai ir

nas ir sesuo Stella Stulgins-
kienė.

Lai būna jam lengva A
merikos žemelė! M. S

OBERTV UMEPICKS

A ehef wbo knew k>t« about 
doagh

Said, "So far, we’v» raiaed 
it too riow—

We*H beat Hidervaldžios žmom

PRANEŠIMAS DARIAUS GIRĖNO 
PAMINKLO REIKALU.

daugmeninių sandėlių savi
ninkai tyčia paleido gandus, 
buk šią žiemą turėsime “ba- 
da cibulių.” Tų gandų pa
klausiusios moterėlės bėgo 
i krautuves ir pirkosi svogū
nus. Pas vieną rasta net ke
turi maišai svogūnų. Buvo

pasiųsti
pirkti svogūnus ir j u gavi 
žymiai padidintomis kaino
mis.

Pasėka buvo ta: suimta 
dviejų didelių krautuvių sa
vininkai. Teismas iuos pa 
smerkė kalėti, o priedais už 
dėjo ir piniginę pabaudą.

Brooklyno Petras.

Ia pat Into War 
Ufaf»r

1
tK» A«l** i

tottkaV. S.

Brooklyn, N. Y.
Jau buvo per spaudą 

kreiptasi į lietuvius dailinin
kus ir piešėjus, prašant juos 
pagaminti projektuojamam 
Dariaus-Girėno paminklui 
pavyzdžių, iš kurių butų ga
rma pasirinkti tinkamiau
si planą, bet iki šiol nesusi- 
aukta jokio atsiliepimo, 
nors Komitetas ir dovaną 
siūlo už tinka.mą piešinį.

Gal musų dailininkai la
bai užimti, ar mes pertrum- 
pai laiko davėm? Tad lauk
sime dar ilgiau. O jei kas pa- 
; eida.utų daugiau informa
cijų šiuo įeik alų, tai prašo
mo kreiptis sekamu adresu: 
Drriaus-Girėno Paminklo 
Komitetas 280 Union avė., 
Brooklyn. N. Y.

Paminklo Komitetas ir ke
tintas vietiniu draugijų at- 
rtnvu dažnai laiko posė- 
gžirp i - ^varsto paminklo 
h i kala. Štai gegužės 5 d. 
susirinkime Įgaliojo P. J. 
Montvilą, kuris vyko į Chi- 
cagą Amalgameitų konven- 
ci’or. kad pasiteirautų apie 
na-iars-Girėno paminklą 
ten pastatvtą.

Birželio 16 d. viso komite
to posėdy P. J. Montvila da- 
x č gražu raportą ir parodė 
Cbicagoi pastatyto pamink- 
’r "avriksb’?. Visiem* labai 
i atiko to gražaus mauzolie- 
iaus išvaizda ir tas paskati
no mumis energiškiau dirb
ti. kad ir Brooklyno lietu
viai galėtų pasididžiuoti sa

vo pastatytu paminklu lakū
nų atminčiai, nes iš čia jie 
išskrido į ilgą ir pavojingą 

į kelionę, kad nusileisti Kau
ne.I

Nutarta surengti iškilmin
gą bankietą lakųnu pager* 
bimui kai sukaks 11 metų 
nuo jų skridimo. Pramoga 

kvyks šių metų spalių 14 d., 
šeštadienį, Brcoklyno Pilie- 

j čių Kliube. Bilietai bus par- 
{davinėjami iš anksto, todėl 
; prašome gerbiamos publi- 
i kos neatsisakyti jų nusi* 
pirkti.

Lituanicos Aikštė tarp 
Union avė., Hewes ir Stagg 
gatvių Brooklyne, kurioje 
ruošiamasi statyti paminklą, 
ši pavasari vėl buvo pagra
sinta — pasodintas nauias 
medis, vietoi nulaužto. Už 
tai reikia padėkoti parkų 
kemisiienierūi p. Moses, 
kuris iau antrą kartą patai
so šią aikštę.

Aukos paminklui dar la
bai reikalingos, todė1 prašo* 
me gerbiamos visuomenės 
aukoti. Teikitės anka* siusti 
čekiu ar money oideriu. Da- 
vardu, bet adresuokite ko
miteto iždininkui. Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta- 
tion. Long Island, N. Y. Jis 
yra po kaucija: už gautas 
aukas prisius kvitą: be to< 
jūsų aukos ir vardai tilps 
laikraščiuose.

Fondo korespondentas,
J. S.

bn.or.es


Ketvirtas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas.'pas komunistus ir tą kostiu- vo 
aikp’ ma atsiimtu. Teeril nrižada kr;

Kaip Bus Su Po
karine Vokietija?

Šiandien visiems jau aiš- oiganizacija ‘‘Erei schof- 
ku, kad nacių Vokietija bus fen.” kurios teisinai buvo; 
sumušta. Taip pat aišku, žinomi kaip “Yehmgerich- 
kad nugalėtoje Vokietijoje te.” Jie smerkdavo žmones, 
neišliks ir nacių režimas. Nusikaltėlis būdavo pa- 
Bet kaip bus su pačiu naciz- smerkiamas be jo žinios, o 
mu? Ar pavyks jj su šakni- “freischoffenai“ (organiza- 
mis išrauti? cijos nariai) būdavo įparei-

Tuo klausimu rašo Joa- gojami tokį nusikaltėlį ant 
kim Joesten, žurnalo “News- pirmos šakos pakarti.
\veek” redaktorius. Jisai sa- Tai buvo savo imsies vo
ko. kad nacizmas bus viena kiški kluksai. amerikoniško 
pačių sunkiausių problemų, Ku Klux Klano pranokėjai, 
nes nacizmo šaknų reikia Po pereitojo karo išdygu- 
iieškoti gan plačiuose vokie- si šitų teroristų atžala pasi- 
čių visuomenės sluoksniuo- vadino “Fehme.” Junkerių 
se. ypač junkerių ir kariuo- finansuojami ir kitaip glo- 
menės sluoksniuose. Pirmo- bojami tie teroristai žudy- 
sios nacizmo piktžolės pasi- davo pažangiuosius žmones 
rodė tuoj po pereitojo karo. Jie nužudė socialistų vadą 
kada Vokietijoj niekas ir Kurt Eisneri, krikščionių de 
nesapnavo apie Hitleri ir mokratų vadą Erzbergeri. 
bitlerizmą. liberalų vadą Rathenau ii

Sumušus kaizerio Vokie- daugelį kitų. Fehmistai žu 
tiją, buvo demobilizuota ir dė ir komunistus — pavyz- 
jos armija. Tada Vokietijoj džiui. Liebknecbtą ir Rožę 
atsirado tūkstančiai savo Luxemburg. 
lūšies bedarbių — junkeris- Vėliau, kada prie valsty 

i ki aimijos vadai ir šiaip vai- bės vairo atsistojo Hitleris 
stybės aparato biurokratai, šie teroristai buvo laikom1' 
-Jie degė kerštu prieš vokie- didelėj pagarboj. Daugiai 
čių demokratiją, bet jie bu- demokratijos šalininkų nu 
vo bejėgiai. Nors karas bu- galabijęs fehmistas buvc 

stipriai apardęs demo- tikrai “garbingas vyras.”

lėtų veikti naciški teroristai 
—veikti net belaisvių sto- 

! vykiose.
Vokiečiai Bėga is Pabalčio

Maike!
—Tegul bus labas vaka

ras, tėve!
—Sei, Maik, aš norėčiau 

žinoti, kas yra toj tavo kny
goj parašyta, ką tu po pa- 
žasčia nešioji.

—0 kodėl toks žingeidu
mas?

—Matai, mano frentas 
Džiova Maslionka turi tro- 
belio su savo boba. Jis su ja 
niekur neišeidavę, tai komu
nistai nusivedė ją ant savo 
mitingo, užpundijo ir prira
šė prie savo bepartyviškos 
partijos. Dabar mano fren
tas apsižiūrėjo, kad jo nau
jas siutas prapuolė iš klaze- 
to. Kai jis užkure savo bo
bą. tai pasirodė, kad ji tą 
siutą paaukavo komunis
tams. ba jie renka senas dra
panas Stalino ubagams. Tai
gi iis norėtų žinot, kas jam 
daba: daryt: ar duoti bobai

mą atsiimtų. Tegul prižada kratines jėgas, bet nuvertus Hitleriui 
nusivesti ją i teatrą, nuva- kaizerio režimą ios da buvo ~}1iV5,a1.jx:
žiuoti i pikniką, o jis nusi- įtiek stiprios, kad 
stebės, kaip ji greitai jam tą valstybės aparatą

Mums da neteko girdėti,Į 
kad vyriausybės organai bu-; 
tų suradę ir nubaudę tuos 
teroristus. Jei neklystu, na-Į 
cių teroro aukos buvo užre- 
korduotos kaip “saužu- 
džiai.”

Bet jei kariuomenės sau
gomoje belaisvių stovykloje 
galima tokius teroro aktus 
atlikti, tai ką jau kalbėti 
apie visą šalį? Juk nebus 
galimybės paversti ją į be
laisvių stovyklą! Joesten to
dėl mano, kad po šio karo 
Vokietiją užlies nauja tero
ro banga. Dūks iš požemio 
;šlindę naciški galvažudžiai, 
ir nelengva bus juos suval- į 
dyti. Reikės daug akylumo 
;r takto. Dažnai gal pats 
galvažudis bėgs su skundu 
iries ta. kurio jis da nespėjo 
rugalabinti.

Joesten mano, kad reikės 
r daugiau. Nugalėtoj Vokie ' 
rijoj alijantai turės prisidėti 
nrie auklėjimo • demokrati
nių pajėgų, kurias jie igno- 
avo ir dažnai net užgaulio- 

:o, laimėję pirmą pasaulinį 
karą.

Ar nugalėtojai tą darys, 
ai didelis klausimas. Dėl 
>okaiinio pasaulio alijantai 
’a neturi aiškaus plano ir
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Kaip parodu šis braižinys, rusai eidami pro Vilnių ir Kau

ną taiko j Koenigsbergą (Karaliaučių). Jeigu iiems pavyk

tų greitai tą punktą pasiekti, tai Pabalčio kraštuose butų 

atkirsta apie 300.000 vokiečių armija. Žinios tačiau sako, 

kad naciai iš Pabalčio jau bėga- Ilga rokyklė su svastika 

parodo jų bėgimo krypti.

DALYKAI, KURIUOS VERTA 2IN0TL
Biblijoje kalbama apie ii- geriau auga. Mokslininkai 

įgą žmonių amžių. Sakoma, sako, kad dažnas kirpimas
as juos nėra reikiamo vie-> kad toks ir toks Biblijos he 
ringumo. Ko nori Amerika, rojus gyvenęs šimtus metų. 
tepritaria Anglija ir visai Ar teisybė?
o kito nori Rusija. Da ne-1 Anglu istorikas Wells sa 
enai skaitėm žinias. kad- ka€f tejsybė, bet štai ko- 
•laskva nesutinka pradėt kja; žiloje senovėje žmonių

neturi nieko bendra nei su 
plaukų kritimu, nei geresniu 
iu augimu.

viešpataujant šie 
galvažudžiai buvo legali 
zuoti. Šiandien jie yra žino 
mi kaip gestapininkai.

Joesten mano. kad nuga 
lėtoje Vokietijoje šitie tero 
ristai veiks da ilgai. Naci; 
Vokietijoje jau veikia^ mo 
kyklos. kuriose .rhokomr 
pogiindžio veiklos..Į neitra 

reakcininkams jes valstybes,' ypač Švediją 
konservatorių pačiai išvežė milionus dole 

rių ir juos depozitavo p< 
^e' priedanga išgalvotų vardi 

ir dažnai net tos valstybė.- 
piliečių. Taip padaryta dė 
to. kad alijantai negalėtu 
susekti ir pinigus konfis

galėjo
kontro-

liucti. Jei ne žliba alijantų 
rolitika, vokiečių demokra
tija butu labiau sustiprėjusi 
ir šiandien nereikėtų eikvo
ti bilionus dolerių karui 
prieš nacių Vokietiją. 

Vokiečiu

kostiumą parneš atgal.
—Tai tu rokuoji, kad vie

toj išperti bobai kailį, ją 
reikia paglostyt ir užpun- 
dyt?

—Taip. tėve.
—Maike, šiandien tu kal

bi kaip durnaropių apsival- daug padėjo 
gęs. Aš tokios rodos savo Anglija, taipgi hooveriniu 
frentui negaliu duot. ba jis itpubiikonų Amerika, 
išjuoktų mane. Sakytų, kur ^ublikonai pasipriešino Tau-' 
gi razumas? T —Jeigu jai
pundysi užtai, kad siutą au
oave, tai ji ir overkoutą ati-i 
duos.

—Tėvas nesupranti mote
ries psichologiios. Jeigu vy-. 
ras niekur ios neišsiveda, 
tai. ios akimis žiūrint, jam 
nauias kostiumas ir nerei-

;!ai_ tų Sąjungai. Anglus gi stip- 
iuLa ati- veikė Lenino*Trockioriai

‘bolševizmas.” Todėl ir an-

išliktų prūsiškasis junkeriz 
mas. 0 šis pagimdė naciz
mą. iškėlė į viršūnes Hitleri. 

. Keista, bet junkeriams pa- 
kalingas. Ir todėl nestebėti- dėio ir Lenino-Trockio “bol- 
na. kad ii atidavė ii komuni- ?evikai.” Jie kėlė riaušes 

skuron. ar paduoti ant kolto stams. Bet įeigu us dažnai visais budais stengėsi 
ir reikalauti divorso. Jis išsivestų ją i žmones, ji jo djskredituoti demokratija, 
klausė manęs rodos, ale kaip kostiumo neatiduotų. Jai ru Net tada, kai Hitlerio gau- 

’cs ėmė valstybės vairą, koas ne lojaris, tai norėjau pa 
klausti, ar kartais nerašo 
apie tokį biznį tavo knyga. 

-Ne. tėve. mano knyga

pėtu. kad iis butu gražia: 
apsirengęs ir gerai išrodytų.

—Maike. aš ant to neso- 
glasnas. Išėjimas reikalin- 

o bobos biz- 
ėti. Dac

— tcvc. manu tiktai j Q b
tokių dalykų negvnldena.  ̂ kičįno žj
Bet tėvas gali duot savo , -V • *1 X «_• C-I-

dai ir amerikonų dalis ne-1 ktotį. Aišku, kad tais pini 
maža prisidėjo prie to, kadįgais bus palaikomi naciai 

susibūrę i slaptas organiza

vunistai sakė: tegu! ateina 
Hitleris: po Hitlerio busime 
mes...

Naciškas gengsterizmas 
atėjo Vokietijon tuoj po 
1918 metu. Tada iisai buvo 
žinomas kaip “Fehme.'’’ Tuo 
vardu pradėjo veikti slaptos 
teroristų organizacijos, tu
rėjusios tokį obalsį: “Ver- 
rater Verfallen der Vehme"

draueui ?ana sveiką patari- _Tai vidl„.amžiu Ivo.

knygos. ?ena. (ėve Dvidejimtį am.
, žius piipažista. kad moteris —V įsų pirma pasakyk vra į - 5 kaip

jam. kad moteries mušti ne- ųTas j- (,a jaut °sng „/vy.
raiimą. neštai ir nekultu- ra jaj da daugiau reikalin-  Vehme guldo išdavikus
ringą ir įstatymai toki e ges, fa? pa5iHr,k?minilna?. negu Vehme '£rul(h> išdaviku.,
draudžia. Jis galėtų patekti, •
keiąngėn už žmonos muši-r _lMaike. ant tokios šnek.

tos tai tik nusispiaut. atsi
prašant gerų žmonių...

mą.
—.Iau tu, Maike, už bo

bas užtari.
—O kodėl už ias neužtar

ti, jeigu jos skriaudžiamos?
—Maike, kur tavo razu

mas? Boba išnešė vvro nau
ją siutą, o tu sakai, kad už 

įeikia užsistot, ba ji nu
skriausta! Kibą tau galvoj 
r.ege’ai, ar jau ka jau....

—Nesikarščiuok. tėve.
—O kas man uždraus!
—Nereikia drausmės, tė

ve, pats turi valdytis. Karš
čiuotis negerai, nes kai aist
roms duodi valią, tai protas 
nustoja veikęs.

—Maike, tu manęs nemo
kyk. ba aš galiu da labiau 
ržsikarščiuoti. Jei<ni tu toks 
mokytas, tai verčiau pasa
kyk, kas tam mano frentui 
dabar darvt? Jeigu bobos 
mušti negalima, tai ar gali
ma gaut nuo ios divorsą?

—Gal įr galima, bet skir
tis su žmona dėl paprasto 
kostiumo butu labai neiš
mintinga. Verčiau tegul jis 
paprašo j<»< kad u nueitu

UŽ SVIESTA VĖL 
“POINTU.”
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Pats vardas “Vehme” 
(Feme) yra palaikas iš tam
siųjų viduramžių. Jis tamp
riai susirišęs su teutoniškų 
vyčių ir paskui su junkeriz- 
mo tradicijomis. Tais lai
kais Vokietijoj veikė slapta

cijas. gal “Fehme” vardu, c 
gal kitais vardais. Joestenc 
manymu, kova su jais bus 
sunki ir ilga. Neužteks vier 
to. kad Vokietija bus oku 
puota ir kad ja kuri laik? 
valdys Aliiantu Militarė Vy
riausybė — Allied Military 
Government Reikės stip
raus, drausmingo ir visuo 
met akylai-s režimo. O visu 
pirma reikės su šaknimis 
rauti junkerizmą — ta šal
tinį. kuriame taros hitleriz 
m.o-nacizmo likučiai.

Josesten duoda budingą 
pavyzdį to. kaiD plačiai yra 
iškerojusi nacičkų teroristų 
organizacija. Jungtinėse 
Valstijsose turime naciu be
laisvių stovyklas. Jose žuvo 
keli vokiečiai belaisviai, ne
ištikimi naciams. Dėl to bu
vo kilęs mažas skandalėlis. 
Spauda ir kai kurie Kongre
so nariai kėlė protestus. .Tie 
sakė: negalimas daiktas,
kad musų laisvoje šalyje ga-

asitarimus dėl pokarinių amžius buvo skaičiuojamas 
troblemų. Jei taip, jei ne- ne metais, bet mėnesiais— 
us aiškaus plano, tai atėjus nvo jauno iki delčio. Pavyz- 

' ergai ės valandai atsiras džiui, jei bibhjoje pasakyta,
?auių painiavų. O tada bus kad tas ir tas išgyveno 940 
unku viską išspręsti, šitaip metų. tai buvo ne metai, bet * 
sant. naciški teroristai tu- mėnesiai. Iš 940 mėnesių.

jei paskaičiuosite, gausite 
20 metu.

ės laisvas rankas, bent per 
kuri laiką.

Nenoriu but pranašu, bet 
nan regis, kaa po šio karo 
usiškas bolševizmas vėl 
liums vandenį, kuriame ga- 
ės tarpti visoks reakcijos

Jungtinių Valstijų federa- 
lei spaustuvei Kongresas ne
skiria nei vieno cento. Ji 
pasilaiko iš tų pajamų, ko
kias gauna už spausdinimą 
Įvairių vyriausybės departa
mentų užsakymų — Kon
greso rekordu ir kitu.

TAI BENT ALGOS!

Laikraščiai paskelbė kai
Tame i» visa biblijos pas- kurių korporacijų viršinin

ku algas. Tik nasiklausykit:. 
Hudson automobilių kom-

n t ko'

lietui panijos pirmininkas BaritUžėjus smarkiam
sliekai lenda į žemės pavir gauna 890,000 metams, 

bradas. Galit but tikri, kad šių. Tai dėl to. kad lietaus Tos kompanijos menedže- 
bolševikiškos “demokrati- metu kirminų išraustose ris Baits—$55.000.
0^** j-j^cclaus mėnesis pagim- skylutėse atsiranda van- Jos advokatai 8mith ir
lys naują “trečio periodo” 
kvaitulį. Komunistiški rėks- shekžu trokšta.
riai vėl kukuos apie “supu- . kurie žmonės ,
usia kapitalistinę demokra- dažnai kerpami plaukai gauna $86.0 )0. 
iją” ir rengs nauią “pašau
io revoliuciją.” Tuo mis ne 
rik Vokietijos, bet ir kitų 
-aliu reakcininkai.

Kad bent to nebūtų!
St. Strazdas.

orą ir Harris pernai gavo $83,925.
Hinde & Douch Paper 

mano. Co. menedžeris Frohman

FOBAICTORY

Demokratai Už Pa
saulio Sąjungą.

Priėmė rezoliuciją, kad tai
kai palaikyti reikalinga 

buožė.

BUV
UNITED
STATES
DEFENSE

BONDS
STAMPS

Pittsburgho Forgings C«r. 
pirmininkas Hodge gauna 
$68,000.

Darbininkas per visą am
žių tiek negauna.

Kai sviestas valdžios san- 
dėliucsp buvo pradėjęs ges
ti, tai ji prileido po 12 poin-' 
tų už švara. Dabar skelbia- 

1 ma. kad sviestas vėl pakelia
mas iki 16 raudonų pointų. 
Tuo tarnu asmeniui skiria
ma tiktai 15 raudonu pointų 
dviem savaitėm. Už tuos 
pointus ne’ kama mėsa. svie
stas, riebalai ir sūriai. Taigi, 
jeigu žmogus dabar nusi
pirks svarą sviesto ir ati
duos 16 raudonų pointų. tai 
per dvi savaites jis negalės 
nusipirkti nri mėsos, nei sū
rio, nei riebalu.
Pavogė troką su vaisiais.

Somervillėj nežinomas 
riktadaris pavogė iš Tho- 
mas Di Silva kompanijos 
troką su vaisiais. Vaisiai buvo ve.-ri SI.OlHi

Sužeistiems Duoda Krauio

Vaizdelis iš Saipano salos, kur ėjo iab,.i 
su japonais, parodo kaip arm ijos da xL.a> 
Hprne Amerikos karpiviama krmiin plaz.n

mūšiai 
duoba -mus

Demokratų konvencija 
Chicagoj įrašė savo platfoi- 
men Atlanto Čarterj, kuris 
žada visoms pavergtoms 
tautoms laisvę, ir priėmė re
zoliuciją. kad Amerika turi 
ineiti pasaulio tautų sąjun- 
con. kuri bus įgaliota varto
ti ginklo spėką pasaulio tai
kai palaikyti. Vadinasi. A- 
merikos demokratų partija 
pripažįsta, kad be geros 
buožės taikos nepalaikysi.

Demokratų platforma su
sideda iš 1500 žodžių ir pa
liečia visus opesnius gyveni
mo klausimus. Alaskai. Pu- 
erto Rikai ir Havajų saloms 
i; žada plačią autonomiją; 
žydams ji reikalauja atdarų 
durų į Palestiną; už lygų 
darba reikalauja lygaus at
lyginimą vyrams ir mote
rims; geri uždarbiai darbi
ninkams, užtikrintas darbas 
uvzusiems kareiviams, geri 
laikai farmeriams, lygios 
teisės moterims, o biznie
riams mažesni pajamų mo
kesčiai ir laisvas verslas, 
valdžiai } i * reikalus nesiki- 

. s*”* . Ji”

MES JAU GALIM PA
SIEKTI JAPANIJĄ.

Taip pasakė Amerikos 
laivyno komendantas King. 
aplankęs Marianų salas, ku
rias dabai užima vieną po 
kitos amerikiečiai. Tos salos 
iau nebetoli nuo Japonijos. 
Didieji Amerikos bombane- 
riai iš tų salų gali lengvai pa
siekti Japoniją.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

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

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 apskriėius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. 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
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Bedievio Išpažintis
Praleidus ilgą laiką, kai Vargšė mano tetutė: kuo ji sio““ piešimu Išbuvau '"kad dar tikriau butų, jog 

te\o (hizo buuavau verčia- cabar, pavyzdžiui, šluba bu- negyvas pristatytas į i aš nebegryšiu i savo pirmyk- 
mas kalbėti poterius, man dama suptų savo vieną po bažnyčia? Piktai pažvelgė į štį kelią, sunkiomis nuodė- 
p^gaiųau teko sustoti ties kito atsirandančius įpėdi mane (’ideli ponai apaštalai, rnėmis atžymėtą, mane ir 
klausimu: ar bėgti iš namų, mus, nors jų nelaimingoji senaj nupiešti ant bažnyčios! paguldė kitur. Tuo aš tik 
ai pasit.a:\ti tikru knkscio motina buvo kadaise pnsie- duia jr -,:u suspėję gerokai pasidžiaugiau, nes čia rai 
mu. Bėgti iš namų reiškė kusi Dievui nekuomet nete- atsinkti r.uo tikrojo gyveni- tikrai su manim buvo elgta- 
sep.Įnenų metų v aikui atsi- keti... ... mo. si kaip su kandidatu prie
(.uiti \lenam pasaulyje, o Na. bet n mane stipnoje, jjga €jjg Įokja pačių, vos gero stalo. Mane paguldė Į 

f’ i krikščioniu reis- ciausmėje laikė tuomet te- gyvų vaiku man pasirodė lovą. kurioie buvo ką tik už-
ke tą, kad teta Amelija pa- ta . Turėjau atminti visokias begalinė. Paties priėjimo tiesta paklodė ir užmauti
ims mane j savo nekaltybei maldas pi ie ir po įspa^m- j>-atlikimo išpažinties aš ne- nauji pagalvių užvalkalai...
paaukotas landas, vargins ties. prieš ir po komunijos, atsimenu, nes niekas many- Užmigau, kaip išgelbėtas iš
dar didesniais poteriais, pa- ir visa tai. žinoma, tik didi- m tekinio dv*. inrns kuri taėi^n bnvn d-.,,-

to negali išvengti: pamoja ’ priemonių, kurios drauge 
ranka ir taria: “Et, vis tiek. turėjo man būti kaip ir švy- 
ne šiandien, tai rytoj žūsi!” tūriai Į krikščionišką pasau- 

Su tokiu tikiu savo dva- lį...

Vaizdelis iš Francuzijos Fronto
Penkias Puslapis

Čia yra parodyti keli Amerikos kareiviu*, kurie saugoja suimtus vokiečius Francuzijoj. Kai 
kurie j u turi užsiėmę ausis kai šaudo didžiosios kanuolės. Keli vokiečiai matosi vaizdelio 
priešaky ant žemės sužeisti.

poteriais, pa- ir visa rai žinoma, uk aicii- nebeveikė: tokioje dva-. juros, kuri tačiau buvo dar 
galiau p’įtemps pi ie Dievo r.o mano dvasios išgąstį, nes gj0;e nebegalėio būti nei su- numatyta rytą po atsikeli- 
staio ir tuo jausis laiminga jokių palengvėjimų, kaip sikaupim^ nei pasigailėji- mo i vandenį pamurkdvti... 
tin pat». i vai angį. Kaip ma- stengėsi mane įtikinti teta, j^o... tetai... Žinau, kad ge- Bet slogučio nebuvo, nieko 
tote. nasn insimas buvo man aš nenumačiau: pereiti visą roką Va! ndėię mudu su ku- nesapnavau.
labai mažas, be to žinote ko- ta kančią man atrodė sun- nieu. susidūrė akis prieš akį, Mane pažadino tylus ank- 
kias j įhr tinęs teises tetuii kiau kaip tos pačios tetos tylėjome: aš. kain užguitas slyvas rytas. Kambarėlis bu- 
septyi,eiių metų vaikas, tai neapgaudinėti kiekviename žvėriukas, ua^aliau į nebe vo antrame aukšte, ir jauni 
aš patekau į tas lankas, ku- žingsnyje, kai ii rodydavo jgeinarnp H^klę ivarvtas, ir spinduliai atsi.ankė su ma
nos . buvo dievobaimingai man savo mokytojiskus ga- sotus, liebiai raukslėtu vei- nimi pasisveikinti. Aš malo- 
paskirtos amžinai nekalty- bumus... du mano priešas kunigas, niai juos sutikau pažaidžiau
bei, (nois tai nesukliudė ve- Daug prakaito buvo nu- Tai ir brvo tas> kuris turėjo ranka ant nušviestos antklo-__________________________________________________________________
hau joms ištekėti ir ant :ų braukta nuo tetos kaktos, Vn'-j VImik dė<? žpmai dar ....... , .načiu nekaltuiu ranku v*- dano- nusliu buvo koiom* ™ane ko.<i nikpaudę. k lauš es. žemai .ai claugum* ^ane paėmė išgąstis. Juk liu pavalgius... Taip as ir pa- RE[)A K( I fOS
!:ac.ių_ ”.ekxa.t5,5x?a”„iye ti, ar man labai smagu... miegojo, nes buvo tylu. Pa- ka tu /ali žinoti? iokia užsi- dariau. Girdėjau, kaip teta ““UAIVbĮJUaliau sūpuoti mažą įėksnį) buvus atsirado alkis: vaka-p: įtrinta, kol ji mane paga

nau priruošė prie didžiausiu

prarijus reikia su dideliu iššoviau:

Patvlė;°s aš nutariau šiek **.”»“ **'*”.5““? • >ana- SpVrėlė tikėjimo dalykuose, po to pasakojo mamai, kad
teta Vleta atliepe dar ne kai tet k j lėjo į. išraiška buvusi pa-.,rz,m+o esanti. Emur ? & j ......................... „

ATSAKYMAI.

esu toks tvirtas bedievis...
. Pii ma vaikų išpažintis su- dvasįos pakilimu tolintis 
daro riex pat rūpesčio jų nuo “Dievo stalo.” Ir kitų 
įuosėjams, kieti ji teikia.ne- tikėjimo gudrybių buvo ku
malonumo tiems, kuriuos pina mano ‘ nusid) - ....
varo prie tokio nejaukaus gaIva Betruko tik 
kunigo... Mano teta tikrame tftu ir kit svaJOnes 
tikėjimo karštyje dalydavo dįntj
du kartu per sąvaitę kelionę jr atgj0 ta iškilminga atbulai, 
is savo kaimo i miestą, kad

Juozui Pociui. — Ačiū uz
gir-

... ,. iėk. bučiau galėjęs atsisėsti stalo, pasisotinęs ta “sai- dėti. kad “Keleivis” taip pa-
vi«*u . t- D V?5!®8 negalėjau žino- ant karčto keptuvo, ant ku- džia aniuoliška duona.” O tinka. -Senoviškų dainų ne-
Pakuta priėmiau, komu- 1 Patikrinus pasirodė, jog lio gali išk ti j d,,r ir aš. nusidėjėlis juk ėjau i aiš- turim ir neturim lietuviškų.. ,, ’Pl tikrai KP 7.1 n kpę titanui -i. >- ,niją įspildziau...

Tuo savo žygiu aš iš karto

.santi. Ernus apie tą padaryti sutartį su pragaro naši į aniuoliuko išraišką, Juozui Pociui. — Aci
aKarykAi įvyki gal įg-aiiotiniais ir tuomet, žiu- kai aš atsitolinęs nuo Dievo prenumeratą; malonu 

pajutau skanų kvapą. ;ėRbučiau galėjęs at— — ------ dar; “ičouivi<=” t,;,
ant karšto kentuvo. a____ _ ______________________ _

dar ir aš, nusidėjėlis juk ėjau į aiš- turim ir neturim

o antra—visai 
sakvti.

. • . •! • 1 • I I * * * l .4 ii €10, 11UO1V4 V J V11C J VJUU * Uit.
. !ai Kazin kas skaniai mjkuose pavoliotas... Su te- kią pražūtį, iš anksto žino- 

Vep1?’ ° ;r‘an^ .nos?'•!: ta juokai menki—ji visas ti- damas, kad pasirašau vel- 
a. opi apgavimas, kaip as iš kėjimo paslaptis žino, tai niui vekselį, kurį pašėlusiai 

iltoje vietoje teikės : savo 
kailiu išpirkti. Iš gerosios 
tetutės pamokinimų taip jau 

skylę... Tas man ir teikė išeitų tik liūdnas nepasiseki- 
sunkių minčių, nuo kurių mas, bet žinote ką?... 
butu galima pasiliuosuori

lovos ir imti jieškoti to ma-, ..... krikščioniui valanda... Aš..nereikėjo sakyti. nes taip-, , . .
galėtų mane dvasiniai pn- kaip tikrai paruoštas krikš-> turėjau sakyti tik jau kita * niurnu.

labiausiai neišmanė... Mama ,-napo menkos blauzdos tik į męs* nors ir neprašęs...
nuo to mokinimo ouvo pava- ;3amanius aDie tuos šaltus ir bnvo tm- hm siln-auojama todėl, kad turėjo kaukiu* bažnvčios mnni« i o.i;.^ _. . o ij. oui si p
nildvri tain nat nemaža mo- ‘e.iaaKlu.s ^znvcios murus. nas m -ėjimas ir danyma-
rėn- tL ^krPamenų pricfeiu ? ’V?™
spėj,, tik sirndMi ir penėti ££ ^namuko, kuriame S telOS*!obt* mal^n'
vis didėjanti musų vaikų bu- dj baisus moterišku
ri, (kuriems, ateityje buv

plokštelių (rekordų) gra
mofonui. Dabar sunku tokių 
plokštelių gauti, nes jos se
nai jau negaminamos. Be to, 
nelengva butų jas i Kanadą 
nusiųsti.

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

ir aš netrukus suradau dide- sų tetos nuoširdžiausiu pa- ūkyje, o aš dabar esu tiki u 
lį stiklinį indą. kurio viršus stangu, mane bemankšti- bedieviu ir žinau, kad tokio 
buvo aprištas popierių. Per nant po krikščionvbės spor- pragaro ir velnių, kokiais 
tą popierį ir sklido į pasauli to lauką. Ar gi butų man mane mažą baugino, niekur 
skanusis kvapas. dovanota tas, kad reikėtų nėra jr mano skurai neteks

Būdamas jaunas ir vikrus tetai vėl iš naujo su manimi ken«-gtt Vitarč
š. žinoma, ilgai nesugaišau atlikinėti tuos pačius žygius,!_____ _________________ *akis aukštvn pakėlusell baisus moterišku Sijonu to kaž kam už t'". rtLiiiMiivvi vuyo MOV

ivo užsimovęs vyras^ Mano te-u^vL uhVaū? Teta buvo ' !1° tO in^°,- atKlarin?°- J vėl tuo tikslu ati 
numatom, ue patys sunkus ta. priešinai, spindėju iriSisi“”S’kuniįufreMa p3Saal!° m0Rais P* ‘^-ngus darbus
ga. tos pačios tetos baugina- j"fau- otkat da^nei^ *
M (lievohaimingumu apsta- tėsi daranti ( sąskai-|XS p,^am gelmfe Ir 

ton) nepaprastai kilnų dar-j^avarvmas nuo to namuko.

gai

Noriu Pirkti Farmą.
Jieškau pirkti farmos nuo 40 ikį 

100 akrų. Kas norit parduoti, tuoj at- 
sišaukit. Ir praneškit laišku viską 
teisingai, kokia ištikrujų jūsų farma 
yra. Adresuokit:

>1. A. Kasparas. (31)
23600 St. Euclid, Euclid, Ohio.

atidėlioti rei- 
kaime ir

buvusi ten mamos bėginėti į miestą vien tam. 
žiemai padėta uogaine. Ar k id gelbėti tokią neklusnią 
gi bereikia aiškinti, kad i dūšią?... Aišku, kad jokio 
naujojo krikščionies visi pasigailėjimo ir dovanojimo

dvelkė

1

- . . ' _ . tviita." pi irs uemiin.ii jeiu.-
prieš paties Die- nfni^nrieTm^uio^laisve1 61 v-?’ ,Pavar>mo *a' ranka darėsi drąsesnė ir kad eiti toliau krikščionvbės ke

mmą pnes mano laisvę... biau?]a ir bijojau, nes tuo- baigėsi tun joe platus inda?anpt tetos 
vo akis, išpažinti savo sun-:
kias nuodėmes, kuriu dau-- Padarius generalę repeti-JR1^ kiltų man sunkiai pake- ,,pįe pusę 5orindžio ištuštė- 
guma ir buvo tos pačios te- cija su mano nuodėminga.kami santykių sugriuvimai -;o, o naujojo krikščionies 
tos neklausvmas... Tikrai.'dūšia, teta pagaliau ėmė namie- kame imtų svaistytis dvasioje atsirado gilus pasi-į

. - ’ > •  x t _ f ninn'j7jntQc orononcin > i • i r a i
P’ 
m

iime stiprinamas vienu tėvo visi tie įvairus lymionys. ku paisinestas, diržas... Su pra- i;njekinimo ir tikėjimo tie- Aš laba‘ noree,au
diržu; bet atsiradus prie ma- rie savo laiku juos gavo. nes ^aiu. kad ir nepaprastai gi
no dvasios reikalu mielajai mos persekiojo to tikėjimo *1U* a> 'pž . 1 galėjau pa- 
t< lutei mace dažnai imdavo žmonės, kuriuos jie tuomet laukti, o diržas tuojau mane 
noras p,ries ia nusidėti, ir niekino... Aš buvau visapu uzkmptų. jeigu kunigas ma-
S’ nkiai nusidėti: imti ir pa- siškai apžiūrėtas, kaip ka- ne nuo savęs pavarytų... ___
r!:*’vti su ia koki nors juoką,' reivis prieš muši. ir man bu- Bet nieko tokio neatsitiko, taiD nuskaidrino mano sielą. RaaXRe%emaJskKyvenobrw*terbori° 

nors aš nieko apie nuode- tedėl džiaugsmingai ėmė Conn., dabar nerinau kur. Kas apie ji 
mes nepasakiau: buvau be- man kalbėti apie busimus pats' prašau

rringu minčių būdavo mano kurio metu aš turčiau laimė- pasaulyje auklėjimo įnagiu t? pavoįų. kuris ateityje ga- raaknį; £tmU'ata"ai «vv-
galvoje. kol aš tebuvau tikė- ti krikščionio vainiką, kaip io senas, dar iš kariuomenes igjo buti dėl tokio uogainės no New Yorko valstijoj ant farmos. <»

su juo susižinoti, todėl prašau jo pa- u pildymo... ties ar kas apie jį žino pranešti man
Puikiai nncitpikll^i maP" jo adresą, už ką busiu labai dėkinga 1 UlKiai r.USlieiKl^į inar. Antanas Kušleika. (31)

rado teta. atėjusi pažadinti 98 Railroad st.. Chester, VV. Va,
mane. Ji. žinoma, manė. kad------------------------------------
tai vakarykštė išpažintis Aš Barbora Račiuke (po vyro Va-

j o kurio ii nebenorėtų netik vo tariami dar keli paskuti 
vaikštinėti manės mokyti, niai pastiprinamieji žodžiai 
bet ‘ - - -
dr

t dargi nustotu noro ben- Pagaliau, po ilgo sustingi- prasižiojąs bene ame tetos; sios< dienos malonumus, ku- virs. b. vasarienė,
-ai miestą matvti... Te at- mo, kuri mano dvasioje pa- neklausimą, kai ji mane prie rių nusipelno visi krikščio-; 12 AntwerP st- Brisrhton, Mass.
idžia man visi buvusieji darė visi tie baisus paruoši- iškilmingos valandėlės ruo- nys. ĄPSJVEDIMAIleidži . . .

ikišiol dievai pasaulyje, bet mai. aš buvau pastumtas i sė, bet tuc akimirksniu as į Paminėjus malonumus, 
aš tikiai norėdavau padary- naskutinį žygį, ir aš ėjau i ji, ją pažvelgiau ir man pasida- kuriems teta mane ruošė. vven?mąauxen7r?u'tunin^’kad' tik 
ti teta arba šlubą. arba kaip l ain eina i muši kareiviai,.rė nedrąsu, kilo noras geriau man teko susimąstyti. Su turėtų kokį darbelį. Platesnių žinių 
nors kitaip ja nuginkluoti, kurie žino, kad vis tiek jie ja nusiskųsti... pragaro bausmės prižadu'SJte,ksiu perMla'^ (29)

Po kiek laiko buvau tetos teta man aiškino, kad pavai-
priverstas perskaityti mai-, gfosiam eiti prie Dievo stalo Pajfcskao d„w„ ,paiI.dimui,
das po to nelaimingo įvykio valgyti “sa’džią aniuoliską tarp 50 ir 6.5 metų amžiaus. Gali but 
‘ ’ ’■ ’ ' ’ - * -- ~ . - rašlys aroa pyvanašlis, bet turi tu

rėt divorsą. Geistina, kad butų Ame
rikos pilietis ir nusimanytų apie na
mu darbą. Aš esu 52 metų amžiaus 
rašlė, turiu namus ir biznį. Geram 
žmogui šeimyniškas sryvenimas ir se
natvė užtikrinta. Atsakymą duosiu 
tik į rimtus paklausimus. (31)

Mrs. H. A. Prajron,
704 VVashinjrton avė., I.inden, N. J.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčli

Bartkus
6239 S. Saeramento, Chicajro, 111.

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Ari-b; kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
loniai cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais.
I>; ,-rbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabalti.

I ? b-nnian Bulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- 
r. t! ratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 
l';../ ai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
drd arties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Bi’.:’ teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso
I . i-'io. Metinė prenumerata—S3.00-
Užsimokėję $20.90 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Už- mokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriai—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Apie juos ka> kart bus skelbiama spaudoje.

t ’

čekiu- ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Bulieuii, 7d Wesi 104-th Street, New York. N. Y.

(skaitydamas, nieko 
pratau). Net’ukus

nesu.- duona.” tai tikras žuvimas...
galėjau 

nelaimės
TIKRAI GERI 
PREPARATAI

Jsu ia išeiti iš tos 
vietos. !

Nepaprastai skanus atro- • 
dė man tuomet vakaro oras, » 
res aš iaučiausi iš didžiau- • ALEXANDER*S
sio troškumo ištrukęs. Tur j CASTILE OLIVE OIL 
but toks atrodo žuvims van- • SHAMPOO 
duo. kai jos patenka i jį at- J ^’”‘ca,sVil/ S 
gal po to. kai pabuvoja žve- !« 
jo krepšyje...

Bet mano palengvėjimas
tebuvo laikino pobūdžio. Iš
vakaro mane tik išpažinties
pr igabeno. o antra mano
krikščionybės dramos dalis
turėio ivvktl rytoj rytą. { P'aukū šaknie i» Odos gydymui. į 
— - - • - -- • •* * ,50 centų už berką t

lipnumą 
ir ••'įso-

S P.
J pleiskana* 
i Kius kitus nes-am- 
J mni ir oustit rin* 
i odą. 5hc. už b uką.
J ALEXANDER’S
5 REFRESHING TONIC

ir (Ma Gydančiu Vaisto į 
• Mišinys. Pažymėtina iryduolė dėl 1

HAIR

ATLANTIC CITY 
Puiki Vieta Vakaci jai.

Kas ketinat važiuoti šią vasarą į 
Atlantic City maudynes, tai žinokit, 
1 ad puikiausia byčius vra prie Cali- 
fomia avė. čia sralėsit maudytis arba 
po ambleliais ant krėslų pasėdėti, o 
mes patarnausite savo lietuviams 
kuo geriausia ir kuo pigiausia. Nepa
mirškit, kad ant Califomia avė. 2700 
Boardvvalk savininkas yra Klemensas 
Morkūnas. (30)

Atsakau j Klausimus.
Kodėl Biblijos turinys ne visiemsPrieš antrą dalį, tetos Pilta • Pasižymi savo gerumu Prisiun-j suprantamas? Ir kodėl Biblija atne 

rimu. buvo atimta man tei- ič:aTn » ▼>«»>* d*ii» su- J ia vieniems ‘
sė gauti vakarienės, nes toks • 
nusidėjėlis kaip aš. jos rna-(» 
nvmu. tegalėjo pasitaisvti ' 
tik po ilgos eiles griežtų L

i vienytų Valsti?;-

ALEXANDER’S
«1l ų BI.|'\I»WAY

CO
' (m i

SOUTH BOSTON, MASS

laimę, o kitiems nelai- 
Jeisju nori but laiminsras su Bib

lijos pagalba, tai k’ausk per laišką ir 
pažymėk, ar turi Bibliją. Aš patar
nauju veltui. (30)

A lik Armin,
226 Peik st., Gary, Ind

Y pminrai dabartinės krikSėtanybėa gadyp ja kiekvienas turėtu 
(k-rekaityt, nes tik tada galės aiškiai ar prasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tart J71 puslapį. Kaina popieroe apdaraia 
—1 hi, audimo apd.—$1.26. Pinijpjs galima siųsti popierinį dolerį 
arh* “Monev Orderi” Adresunkit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

K Europoi
rą ir kitua pasauliųJei norite žinoti apie karą 

Jvykiui, tai skaitykite •‘Naujiena*".
"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraitis Amerikoj a.
Užsirašykite “Naujienai" iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Ghk

90-00- Chicagoje ir Europoje—98*0fll 
Money OrderJ ar iekj aiųakitei

“NAUJIENOS”
t 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

I



Šeštas Puslapis so. bggVOtj* No. 30---- Liepos 26 d., 1944 m.

Moterims Pasiskaityt
Skraidomųjų Bombų Aukos

SJ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

Laimingo Gyvenimo 
Priešai

Tinginystė ir pavydas vra 
musų didžiausi priešai. ’o- 
kių ypatybių paveldėjai yra 
nelaimingiausi žmonės. Jie 
neturi nei sąžinės ramumo, 
nei draugų. Jei darbšči »m 
jų kaimynui geiai kioj si, 
jei jis per savo darbštum; ir 
sumanumą geriau gyve ?a, 
tai tinginiai, kurie marai 
dirba ir mažai turi. iš pagy
do pradeda tą darbštų ir 
taupų žmogų šmeižti ir i- 
saip niekinti. Už tai. kad is 
nelandžioja po smukles ir 
kitps “god taimų” vietas, ie 
vadina ji šykštuolium.

Pavydėjimu daugiau ia 
pasižymi musų moterėl s. 
Jos prie kiekvienos prot us 
šmeižia ir niekina už sa .e 
gražesnes, darbštesnes ir 
protingesnes moteris. J ei 
kuri gali ir prisideda prie 
visuomeninio darbo, tai iš 
pavydumo jos visokių ne a- 
bvsčių prasimano. Jau ne
viena veikėja pasitraukė ir 
nustojo darbavusis vien tik 
dėlei moterėlių piktų liežu
viu.

Net sunku žiūrėti susiti

kus nusigyvenusį tinginį pa
vyduolį. Jo veidas visuomet 
surūgęs: visuomet jam kur 
nors kas nors negerai.

Jei tinginė moteris pama
to darbštesnę moterį ką 
nors rankom siuvinėjant, tai 
vietoj pagirti, ji tuoj pasa
ko:

“Ką tu čia narplinėji? Aš 
tokį visą gatavai išsiūtą nu
plikau dešimtštory už de- 

1 šimtuką.”
Viena tokia mandragalvė 

buvo atvažiavusi iš Nevv 
Yorko ir didžiavosi, kad ji 
niekur nepriguli ir nenori 
girdėti apie jokį veikimą. 
“Čia ne Lietuva. Aš Ameri
kos pilietė. Man nieko ne
stotuoju. tai kam aš turė
čiau rūpintis apie visus dris
kius?”

Aš noriu tai poniutei pa
satui, kad ji nežino ką jai 
rytojus gali atnešti, šian
dien ji ponia, rytoj gali būti 
jau driskė, kaip kitos.

. Taigi ir sakau, kad sau- 
| mylistė ir pavydas, tai di- 
Į džiausi musų priešai.

Moteris.

Per 3 savaites vokiečiu skraidomosios bombos sužeidė Londone apie 8.000 žmonių.- Visos 
Londono ligoninės dabar pilnos sužeistųjų, čia yra parodytas būrys nukentėjusių mote
rų. Jos irgi yra skraidomųjų vombu aukos. Jų ligoninė irgi buvo tų bombų sugriauta. Jos 
čia perkeitos jau i kitą patalpą. Viena slaugė jas apžiūri.

ry. Angliškai: “spray-gun.” 
Purkšti reikia tiesiai į orą, 
kur laksto musės, uodai, 
kandys ar kiti kenkėjai. Nuo 
to purškalo jie tuoj krinta 
negyvi.

Bet negalima purkšti apie 
ugnį. nes tas purškalas smar
kiai liepsnoja.

SKAUDAMAI GERKLEI 
PLAUTI.

JUOKAI.
JI UŽMIRŠO... DIDELIO ČIA DAIKTO.

APIE VALGIUS.
Kurios jaknos yra ge

riausios?

Buvo laikai, kada jaknos 
buvo nemačioje. Dabar kiti 
laikai ir kiti saikai — jaknas 
skaitoma geriausios rūšies 
mėsa. turinčia daug naudi n- 
cii vitaminu.C* T----------- JT-

Geriausios rūšies jaknos 
yra skaitomos karvės ir ver
šio jaknos. Bet taip pat yra 
geros kiaulės ir avies ja u
nos. Skirtumas tik kainoje.

Ka darote su rykyta mėsa?
Jei norite, kad rūkyta mė

sa ilgiau butų skani, pada
rykite taip:

Paimkit švarų audinį ir 
sumirkykite acte. Gerai jį 
išgręžkite ir suvyniokite ža
lią rūkytą mėsą — kumpį ar 
lašinukus. Kad acto drėgmė 
ilgiau nasilaikvtu. mėsa da 
apvyniokite vaškuota (wax- 
ed) popiera ir padėkite šal
dytuvam

Taip apsaugota rūkyta 
mėsa visuomet bus šviežia ir 
skani.

Geriausias vaistas skauda
mai gerklei plauti, tai pusė 
šaukštuko druskos ir pusė 
šaukštuko baking sodės iš
tirpyti puodelyje karšto van
dens ir gerklę išgargalioti. 
Tas reikia daryti einant gul
ti. atsikėlus iš ryto. ir no 
kiekvieno valgio. Į dvi-tris 
dienas gerklė pasitaiso.

Ponia Pletkuvienė, norėdama 
savo kūmą pertikrinti, kad už 
pietkų nešiojimą nereikia ant 
jos pykti, susitikus ją ant gat
vės tarė:

“Aš žinau, kad negerai pada
riau, bet buk tokia gera. viską 
man atleisk ir visai pamiršk. 
Eukime vėl geros draugės?“

“Atleisti gal ir galėčiau, bet 
pamiršti, kad tamista mano 
garbę apteršei, tai jau nega
liu...”

“Kvailystė! Aš galiu tau šim
tą tokių dalykų papasakoti, ku
riuos jau senai pamiršau.”

Bitė-

NAUJA EPIDEMIJA

ĮVAIRUS PATARIMAI.
KĄ DARYTI PERDAUG 

SAULE NUDEGUS.
PURŠKALAS MUSĖMS 

NAIKINTI.

3. GURSKIENĖ UŽSIDĖ
JO BIZNI.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo“ 
ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

AK BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

LENGVAS BUDAS J

IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- Rankios reikalingiausių žodžio ** 

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų. Si Knyga sutaisyta 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės į liškai. Joje telpa netik atskiri žo- 
kamuoli? Kaip jis galėjo tuos gyvu- ėdžiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- 
r.us prastoj savo arkoj sutalpinti'! ; mai daroo jieškant, važiuojant kug 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą nors, nuėjus krautuvės, pas daktarą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tą 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos : Su fonetiškų rštar.mu ir gramatika, 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida, 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- Sutaisė St. Michelsonas. Rust
tai kitų klausimų, į kuriuos negaii Kaina .................................. ............ .. Uą
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. 25c.

KAIP TAPTI S VIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybę įstaty
mai su reikalingais kiauliniais >r at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 

I Antra peržiureta ir pagerinta
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- j ^cka- Ka na ..................................... 25c.
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

ŽEMAITĖS KAŠTAI KARĖS 
i METU.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- Lietuvos Šelpimo Fondo leidinya.' 
įai gyveno, Ui perskaityk šitų kny-'Su rašytojos paveiksiu, 126 pusla- 

' — ’ jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina ..............................

—Stebėtinas dalykas, 
tie mokyti žmonės viską žino. 
Net saulės ir mėnulio užtemimą 
atspėja.

t gų- Iš .
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
l^bai užimanti ir pamokinanti kny- KUNIGU CELIBATAS.

' Su paveikslais. Kama .... 50c. „ši knygele parodo, kodėl* Itomoa
RYTA DFTROITH RATAI1. popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia;DILA utlltmiu HA1AU- išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
KŲ SU SOCIALISTAIS. . jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos

1 v- . L ,• nupuolimas, šią knyga turėtų per-
Dalijant Detroito lietuvių sočiai is- skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 

Ums plakatus netoli nuo bažnyčios, jaunfka;tis, kurie geidžia, kad j u mo- 
kunigo pakurstyti, brostvininaai uz- terjs> dukterjs ir my!jrnosįos nepa
puolė juos ir žiaunai sumuse. Sočia- pUjtų j tokią kunigų globa. Parašė 
batai įskėlė užpuolikams bylą, kuri £un. Geo Tomtsend Fox, 1). D., su-

kaip ,r.j-ą sJ°J »f»ygutej aprašyta, su vi- įlavino Ferdinand de Samogitia. 
sais teismo reKoruais ir liudininkų ><•
parodymais. Kaina ................... 25c.

KODĖL Aš NETIKIUSOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu * DIEVĄ.

60c.

J5c.

-Didelio čia daikto. Aš irgi klausimu. Ją turėtų perskaityti liek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
pias katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argui rentų, kurių 

nesumuš joks jėzuitas. Kaina los 
knygutės ......................................... 20c.

tą pat galiu padaryti paėmęs bet Va.d.m^
koki kalendorių.

Geriausis daiktas, tai ištir
pinti šaltam vandeny baking 
sodės ir gerai aptepti apde
gusias vietas. Kitas vaistas, 
tai kiaušinio baltymas. Su
mušus kiaušinį, baltymą rei
kia atskilti nuo trynio ir ap
degusias vietas juom aptep
ti. Bet geriausia, tai saugo
tis, kad iš kart perilgai ant 
saulės nesikaityt ir perdaug 
neapdegti. Apsirudinti gali
ma iš lėto. • ir tai yra svei- 
k:pnsia.

Paimk 8-9 uncijas deodo- 
rizuoto kerosino. Angliškai: 
“decdorized kerosene.” Tai 
jra paprastas kerosinas. tik 
smarvė iš jo pašalinta. Jo 
galima gauti vaistinėj.

Pridėk 1 unciją methyl sa- 
licylate, ir 8 uncijas pyreth- 
rum pauderio.

Viską sumaišyk, uždenk 
ir tegul per naktį pastovi. 
Tuomet perkošk ir purška
las bus gatavas. Purkštuvą 
galima nusipirkti 10-centšto-

Šio skyriaus bendradarbė 
ir nuolatinė rėmėja, draugė 
Gui*skienė iš Chicagos. kar
tu su savo dukrele, kurios 
vyras karo tarnyboj, užsidė
jo savo biznį. Jos taiso, valo 
ii prosina vyriškus ir mote
riškus drabužius. Prie “dry 
cieansing” jos užlaiko ir 
skalbimo skyrių (laundrv). 
Priima visokius skalbinius. 
Darbą atlieka gerai ir priei
nama kaina. Biznio vieta: 
3240 So. Halsted Street. 
Bridgeporto daly.

Šio skyriaus vedėja lin.u 
draugei Gurskienei su duk
rele kuoereriausio pasiseki

Nelaiminga Jablonskių Šeimyna

. • o/
;čia parodyta chicagiečių Jablonskių šeimyna. Keliolika me- 
• tu atgal Juozas Jablonskis už plėšimą ir žmogaus užmušimą 
buvo nuteistas visą amžių kalėti, bet 1933 metais jis iš ka
lėjimo pabėgo ir sugryžęs prie savo šeimynos gyveno iki 
šiol- Bet kažin kas jį įskundė ir policija anądien ji vėl su
ėmė. Atisveikindamas su žmona ir dukrele jis jas ramina. 
Jos verkia. Jablonskis dabar dirbo karo pramonėj ir dari>- 
davis sako. kad jis buvęs jo vienas sąžiniškiausių darbininku.

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

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

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

__  ____ žmonės kuria per amžius? Si intri-
,,T. j-i z .... „ .. Ši knygelė aiškina proletariato fi- grojantį poiitiskai-ekooomišką Klau-Kodel tu nenešioji ūsų. ŽIU- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas simą aiškira gar.-uis Vo!:- ti. •= so- 

rėk. kaip jie pritinka tavo tė- pasaulyje įvairiausius nuori- cisldemokratų te-^eukas Kari Kauts-
' K " kius, tai perskaityk šitą knygelę, ky. Kaina ..................................... 10c.

VU1. Kalba labai lengva. Knvga protau-
SIELOS BALSAI.

Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveiksiu, popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Sm.-lstoriu*, 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

Panašas į motiną.

“Todėl, kad aš panašus i rnc- jantiems darbininkams neapkai- r - nuoiama. Kaina *
tina.

25c
----------------- SOCIALIZMO TEORIJA.

AR ŽINOTE, KAD- S’Ė £,■£££faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
. draugijos formos, ir kodėl turės būtiPo karo Žada pasirodyt pakeistas kapitalizmas. Kama 25c. 

rinkoj nauji skalbtuvai. ku-
enirio He skalbs drapanas ne van- , , ...tpio<- i gi0j kny!roj teipa 23

oeniu, Oet oru. -laugybė straipsnių juokų ir tt.
_________ Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

CIevelande miesto įmonių AMERIKOS MACOCHAS.

Turėjome jau visokių 
mijų. Kitąsyk buvo:

Prakalbu epidemija. 
Influenzos epidemija. 
Bolševizmo epidemija.
Aukų rinkimo epidemija. 
Koncertų epidemija. 
Bendrovių tvėrimo epidemija. 
Paskui bankrotų epidemija.
O dabar—stacijų ir atsidusė- 

mų epidemija.

JI APSIRŪPINO.

Pareina vyras iš darbo ir 
randa duris užrakintas. Laukia, 
laukia, bet nesulaukia durų ati
darant. Matyt, jo Marijona kur 
nors išėjus užtniko. Staiga užė
jo griausmas su smarkiu lietum-

cirr.2 id eToiiocMiii 
J11.C.O OIIl.lII Cill.Sl.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa, i Kaneaą tos 

knygos j n.'žii. Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, pe-rstatan- 

žios eilės, ėiais įvairius nu-‘tikras nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina__ _ 5Ž.00

cepartamenta? 
keliolika aviu,

pasisamdė Arb3 kaip Romos katalikų kunigas 
kčid nUŠSttl Hans Schmidt New Yorke papjovė 

x i_ i • i v - " savo meilužę, Oną Aumuller’aitę.Žolę. kulią pirma diJluimn- Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina .................................... IOrkai nuplaudavo.
DĖI.KO REIKIA ŽMOGUI

Columbijos universitetas gert IR VALGYT?
įvedė dženitoriams kursus. Vaigyt ir gen reiki* dėl to. kad 
Profesoriai mokins dženito- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

i-ub-t? ir ^et ^*1 ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
valyti n žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai

stas duoda riaukiau snėku kitnc mn.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pi'-mntintai žmo- 
n*s gyveno Rojuje, ik-t mokslas R“ju 
visai atmeta. Moks a-. - mano. kaa 
žmonijos lopšine bu.o šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manom*, 
labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... ZSe.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas pa-■••! .. kaip "UO
rius kaip langus 
grindis plauti.

Lvgiai trečdalis Kanado 
vyrų tarp 19 ir 45 metų am- "r™,SŠŠ.j Š. EŠ KS/iS"';'-? 
Ziaus tarnauja ginkluotose . - huoSoctajš po caro va!dži<« ir kaip
pajėgose.

Pereitais metais iš Jung-
----  ---- ----------- r----------  -- .. tiniu Valstijų išsiųsta oru i
mo ir prašo visų šio skyriaus ' 5ras .nu.’prjmle ,’mnstl.’kle?’i kitas Amerikos šalis (lau- 

įnga jr Įlystu Jnop VĮrtuvenU 5.000.000 vvščiu-
jis rado paliktą ant stalo zmo- »
ros raštelį: 1

skaitytojų, kurios toj apie- 
iinkėj gyvena, paremti drau
gę Gurskienę.

NEW BRITAINE PRIGĖ
RĖ LIETUVAITĖ.

“Mielas Antanėli! Aš išeinu į j 
miestą svarbiu reikalu ir ne
greit sugTyšiu. Raktą nuo durų 
rasi lauke po laiptais pakištą.”

Pekla
Išėjus pasimaudvti i Stan

ley maudyklę, norą savaičių 
atgal prigėrė 'auna lietuva*- 
lė, 16 metu Ona Ručinskai
tė Palaidota su didelėm iš
kilmėm.

Velionė buvo linkimo bu
do ir populiari savo mokyk
loj mokinė, kurios liūdi ne
tik jos šeimos nariai, bet 
kartu ir visos jos mokyklos 
draugės. Katriutė.

Ir kiaulei reikia veidrodžio.

KAŽIN. AR VERTA?

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi
sos raudenos stam|x>s nuo 
A8 iki Z8 yra geros neribo- ■ 
tam laikui.

Kenuotoms daržovėms ir
vaisiams. — Visos mėlynos'

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

—Pranai, ką tu tenai matai 
tame ežere, kad taip žiuri?

—Nieko ypatingo. Mano pati . . n
nuėjo tenai maudytis ir rodos. Į įtampo- n^io ASjkl Z8 ^ra 
kad skęsta. Nežinau, ar eit gel
bėt, ar ne.

Kiaulė, rodos, nelabai te- 
mėgsta puoštis, tai, sakysi1:, 
kad veidrodis jai visai 7>erei- 
! alinga-. Btt kiaulė nuo to 
tunka. Vienas ūkininkas pa
kabino savo deglosios kū
tei veidrodį ir nesigailėjo 
duoti pakankamai ėdalo, 
t 'ianlė greitai tuko. Mat, ji Į 
r-rrė matanti veidrody kitą 
kiaule, ir, pavydėdama jai, Į

geros neribetam laikui. Mė
lynos stampos taipgi da-i 
bar jau geros ir kiekviena jų 
verta 10 pointu.

______ Cukrui. — Cukraus stam-
“Mano pati vakar pirmu kar- P°s ^r- ° k Nr. ->1 n Nr. 32 

tu išvirė pietus namie.” J)O ° s?’anJS cukraus
“Ištikrujų! Na, o ką gi tu ga- ,r £al,01a neribotam laikui, 

vai T’

GERA VIRĖJA.

•Pilvo skaudėjimą.’

KAS KO BIJO-

Moteris—senatvės. 
Blaivininką'—prohibicijos. 
Klerikalas— ‘Keleivio.” 
Inteligentą- -darbo- 
Kunigas—ga spadinės.

buvo apšt:e!i>fa republika Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir ka;p šalis yra pRiiaiyta į 
apskričius. Tai yra viena:ii,ė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Li-tuvo- Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo £,’iino nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.0®

DŽIAN BAMBOS SP’IčlAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džiar Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, bumoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25e.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir la svama- 
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

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

atsitikintis Vyras; <2i Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4i Korekta. J,re nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietaras, bartus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartoiami svaigi

namieji gėrimai at«iliepi* ’ų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, butmai turėtų 
oerskaityti šitą knygute. Kaina lOe. 

i TCeieivi*,** 636 Bro«<lway,
South Boston, Mass.

Kunijrai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos upnį- 
mi ir uz pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
vis* tai yr* melas ir ap
gavystė, nes paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kar Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kapastal so
ra. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centaL

Be to. šlampa Nr. 40 duoda 
5 “ekstra” svarus cukraus 
prezervams.

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

Kuro aliejui. — Kuponai' 
4-tam ir 5-tam peri jodui bus 
geri iki 30 rugsėjo (Sept.).

Gazolinui. — Rytų valsti
jose gazolino kuponai A-10 
pratęsti iki 8 rugpiučio

Knyga 
via" Knygyaa,

Komunistas — Lietuvos
t aikino ėdalą su nepaprastu' priklausomybe . 
a, etitu. Taigi ir kiaulėms; Falšyvų testanentų gaminto- (Aug.). Kitose valstijose jie 
veidrodis reikalingas. i jai—teismo. pasibaigė 21 birželio.

Ne

“KELEIVIS” 
«M BBOADMAT,

SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. METEUON] 

7747 Nary Avsnoa,
Detroit, Mi<-K
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Skandalas Colombijoje
JĮB&. ► ------------------
Pietų Amerikoje, greta per kurios teritoriją eina Pa- 

Centraiines Amerikos są- narnos kanalas. Jungtinėms 
šiaurio, randasi didoka res- Valstijoms svarbus susisie- 
publika Colombia, kuri ūži- kimo kelias iš Anlanto i Ra
ma apie 449.000 keturkam- muji vandenvną. Ne tik na- 
pių mylių plotą. Ji ribojasi cių, bet ir kaizerinei Vokie 
su Panamos respublika, Ka- tijai buvo svarbu turėti 
ribėjos jura, Venezuela. draugų Cclombijos respubli- 
Brazilija, Peru ir Ec-uadoro koj. Gi nacių Vokietija darė 
respublikomis, taipgi su viską, kad Colombia butų 
Ramiuoju vandenynu. Ne- nuolatinis skaudulys Jungti- 
žiurint to, kad Colombia yra nėms Valstijoms, 
dukart didesnė už Francuzi-
ją, gyventojų ji turi vos apie •-!au lb3b metais G u tai-. 
dešimti milionų. navo nacių Vokietijai. Co-j

žiorais dienomis toje pie- vynausybės aukš
tų Amerikos respublikoje "es,ems ta> bu’
ivyko didelis skandalas.
Menkutė armijos karininkų 
klika suėmė respublikos 
prezidentą Alfonso Lopez.
Tai klikai vadovaująs pulki
ninkas Diogenes Gil. fašisti
nis konspiratoiius. remia
mas naciu Vokietijos ir sa
vųjų neskaitlingų fašistinių 
elementų, kurių priekyje 
stovi ispaniški falangistai.

Pulkininko Gil šalininkai 
bandė nuversti visą" vyriau
sybę. bet jiems nepavyko, gražiausioj krašto sostinės 
Didžiuma armijos vadų pa- Bogotos sekcijoje. Buvo aiš- 
sipriešino ir pučininkai tu- ku. kad toji vila Įsigyta Hit- 
rėjo bėgti. Kartu su savim lerio pinigais! Bet ir tada 
iie pasiėmė prezidentą Lo- Lopez mažai domės kreipė, 
pezą kaio Įkaita. Sukilėliai .Jis, matote, buvo vienas tų 
esą pasislėpę kalnuose. Ką demokratų, kuriems asmens 
jie darys su Lopezu, žinių laisvė reiškia viską. Negali- 
nėra. ma atimti žmogui laisvę net

Columbia respublikos ir tada, kai šis dirba viso, 
prezidentas via pažangus krašto nenaudai ir žmonių 
vyras, kaž kaip primenąs pavergimui... 
buvusi Lietuvos prezidentą Dabar Lopez. tur būt. ma- 
Dr. Kaži Grinių. Kaip ir r.o kitaip, bet jau po laiko. 
Grinius, iis vengė kiek stip- Pulkininkas Gil ir jo šaika 
riau spustelt priešvalstybini neturės progos pavergti Co- 
elementą. Jau 1940 metais lombijos respublikos žmc- 
Cc lombijos fašistai ėmė ro- nių. bet Lopezo gyvastis yra 
dyt savo iltis, o pereitą žie- jo rankose, 
mą visi ir atvirai kalbėjo, šis Įvykis betgi duos geri 
kad falangistai ir naciai ruo- pamokų visiems to krašto! 
šia pučą. Prezidentas Lopez žmonėms. Jie pamatys, kad 
žiurėjo Į tai pro pirštus. Jis su demokratijos priešais ne
buvo {jersergetas, bet to ne- dera turėt reikalo apsimovus 
paisė ir liko fašistų belais- baltomis pirštinaitėmis. Kas j 
vis. Koks likimas jo laukia, nori griaut demokrati jos pa- 
šiuo tarpu nežinoma. Pri- matus, tas nevertas laisvės! 
klausys tai nuo to, kaip grei- Gil norėjo visa valstybe pa
tai pavyks visiškai likviduo-, daryt kalėjimu.—ji reikėjo 
ti falangizmo-nacizmo likti- aždaryt i bile kuri jau esan
čius ir kiek kruvjno keršto čiu kalėjimu, kur randami 
turės Gilo šalininkai. : budri sargyba ir reikiama

Savo geografine padėti- disciplina, 
m.i Columbia užima svarbią Reikia manyti, kad Simo- 
poziciją. Ji yra kaimynystė-j no Bolivaro ainiai taip ir pa- 
je su Panamos respublika, darys. Colombiioj teks rauti

Skraidomos Bombos Larbas

vo atviras sekretas, 
rint to, 1937 ar 1936 metais 
prezidentas Lopez .ii pasky
rė laivyno direktorium! 
Šiom pareigom Gil buvo pa
skirtam vyriausiai dei to. 
kad prezidentas Lopez ji 
skaitė “energingu ir suma
niu vyru.”

Ir be juoko, Gil buvo su- į 
manus. Gavęs laivyno direk
toriau galią ir 155 doleri ts 
mėnesinės algos. Gil 
laiku Įsigijo puošnią

greitu 
vila

Nuotrauka parodo suardytą r.amą Angli . Tai skraido
mos vokiečių bombos darbai. Ugniagesiai nuleidžia kopė
čiomis sužeistus žmones, žinios iš Normandijos sako, kad 
dabar vokiečiai pradėjo vartoti tas oro teriedąs ir prieš ali
jantų armiją Francrizijcj.

rių Langę ir jam suteikė
“pathfinderio” pareigas. Iš 
jo Thompsoniutė dabar su
žinojo “svarbų dalyką,” bū
tent:

1. Maskva neturi

Demokratų Renegatai
Rixey Smith,Demokratų partijoje gali- 

tikslo ma lal,kti nemalonios staig- 
t rūkti i lenkų vyriausybę men°s- Buvęs New Yorko
ber.t kuri “lenkų, patriotų” demokratų vadas James Texas valstijos

r arley ir buvęs Jungtinių i~;- -- Jsąjungos žmogų.
2. Maskva nereikalauja,

kad butų sudaryta “kairiųjų 
lenku” vvriausvbė.

mo dalyvis, 
pasakė:

Išsigimę demokratai pa- 
kon-

Mes turime faktus■ice prezidentasJvenc1^- Mes tunme laRtus Voltu™; !ir neužilgo juos paskelbsi-Valstijų v
John Garner via kaltinami; _ , rv -u „ me. Tegul Dievas susimylės<!ei velniško suokalbio, i . , s • • , - , s-
T - u • , . , , ~ iant tų, kurie pirkosi kelio-Jei bus įrodyta, kad jiems * 
daicmi kaltinimai turi pa

______ ,___ T ____ „. ’rindo, Farley ir Gamei
be Įeitų, lenkai konservato-.bus diskredituoti ne tik de-; Brvano mieste ivyko Te
nai. mckratų partijoje, bet ir vi- xas demokratų konvencija.

4. Maskva nemano dik- soj saly. Spaudos atstovai kreipėsi
tuoti lenkų vidaus tvarką. Dalykas toks. Texas vai- Į Farley ir Garneri, norėda- 

Amerikos komentatorė stijoj ši pavasari Įvyko de- mi išgirst jų nuomonę. Far- 
mano, kad tai yra “labai ^mokratu konvencija, kurią tey ir Garner pareiškė, kad 

užvaldė' Roosevelto admini- -ie neturi ko sakvti. Dabar 
stracijos priešai. Jie paėmė tenka laukti, kokiu parodys 
Į savo lankas tos valstijos mu duos Roosevelto sali- 
demokratų centro komitetą ninkai. 
ir pasiskyrė rinkikus. Parin- • r- ,i™,
ko tokius žmones, kūne be • 7

O Maskva nėra priešinga 
u- tam. kad i lenku vyriausv-

kad tai yra
svarbu.” Bet kas čaa naujo 
ir svarbaus?

Maskva nereikalauja, kad 
lenku vyriausybėn ieitų 
“lenku patriotai,” bet ji no
ri, kad ion Įeitų bile kuris 
lenku komunistas. Taip bu
vo Jugoslavijoje, taip gali
ma daryt Lenkijoi. Bet koks 
skirtumas tam Vasilevskos 
“patriotės” ir komunistės?

G nės tikietus i Bryaną. Tek-
suose...

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kadi t Ta-a j . ► 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnv-'ia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas' 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune K..f •• 
minarijoje dėstydamas fundiamantalinę teok»ri>a. a- - j
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas va- ! 
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su t V-į., 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyci je 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir •; da 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Crbonas ii. icLv... 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Francuzijai 15?96 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Siandienima 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 ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų. IMS W« «• daag reikalingų dalykų ir geriamai ga>ės 
susipažint sa vieš katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam
sini mų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audinio viršeliai*, grašiai sidabrinėm raidėm japanstas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtai* popiera* viršeliais, kaina <1.2$.
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Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. 2, DALTON. PA.

raipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
626 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

. . . K1??. ejninkai. Pereitais metais
lokra išimčių pneimtoa Fallev suskaldė New Yorko 

jėgas ir leido 
laimėti republikonams. Tik 
dėl to renublikonas Dewey 
buvo išrinktas tos valstijos 

onveneją .r nominuos aubernaUriumi. Bet New

Roosevelto administracijai i m leistu, kad Rooseveltas č®™’“’*’ 
da kartą butų išrinktas. Jei
demokratų partijos nacio-

ir pats Farlev. Prieš ji sukilo 
visi švaresnieji demokratų

aalė 1
Maskva 

“kairiųjų 
nepriešinga
ir, pagaliau, nesikiš Į lenkų turės priešintis, kad Roose
vidaus tvarką — kas 
naujo? Tokie pažadai

čia veltas negautų prezidento if vad ; ir žkoje to 
juk v,etos. Llektonų (rinkikui ijs ls|fkf, vado^vbfe. Vis

buvo duoti ir Lietuvai ir ki- kolegijoje jie patys turės dė, to Far| didelis
toms Pabalcio valstybėms, balsuoti pnes Rooseveltą m kerštjninkas Ir pralaimėjęs

su šaknimis stambiųjų ha-! Nelaimėję C’olombijoj, jos ' .. kitus raginti, kad balsuotų
ciendu savininkus-vokiečius fašistai gal bėgs i Ecuadorą. Tuos Maskvos blofus visi jn-ješ
ir Franko kleekučius. falam noi? ir ten ;ų kraujo broliai žino Pati Thomnsoniuiė ' kolemioj- Demokratu partijos vadai
gistus, kurių toje salyje ne- fašistai pralaimėjo. Ecuado- matyt, nei a tiki a, kad viskas -Jei eieKionų Kolegijoj- pXuw4’anMn- «-✓
ra daug. bet kurių ekonomi- ro diktatorius, fašistas pre- eis “kaip sviestu pateptą,” kandidatas negauna reikia- " • i>()O<.p.
nė galia vra pasakiška. zidentas Carlos dėl Ria, bu- nes ji klausia: ! mo skaičiaus balsų, jisnega- - karta busiąs iš

To gaivalo ypač daug Na- vo nuverstas5 ir jo šalininkai .Ret bug iei tie gin-’ ^TbUų rinta^ir EleUrių
rir.o departanjente. Ten, ^užu era srnai &i nebug laiRu likviducti ,, , - / Tuomet^reziden- joje jis gausiąs reikiamą
Pašto mieste, ir Lopez buvo ^r^°r^iaį" jei tuo tarpU armija už‘ t* >enka Kongresai. skaičių balsų. G. D.
suimtas. Pašto miestas buvo tą kraštą ti.ieti sa\o kontro- • * 6

jis da kerštauja.

ir lieka vyriausias reakcijos Įėję. 
centras Čolombijos respub- Budinga, kad rudoji
likoje. Ten veikia falangi- 
tai, veikia ir naciai gestapi
ninkai.

Pašto randasi netoli Ecua- 
doro respublikos pasienio.

raudonoji reakcija geriausia

ims Lenkiją?
Išrodo, kad bus taip: pro- 

’r fesoriui Langei ir jo aiškin
tojai Thompsoniutei teks

tarpsta tose šalyse, kurios RUSiviiti §u Lenkija gali 
ekonomiškai atsilikusios. but kad prieš jos pi-

Šita skvma Texas valsti- 
joje pravedė Farley ir Gar- 57.600 VOKIEČIU MASK- 
nėr. Nors jiedu viešai ir ne-1 VOS GATVĖSE, 
pasirodė, bet jau turima įro- Į
dvmų. kad tai jų darbas. Užpereitą panedėlĮ, liepos 

Roosevelto šalininkai tuo 17 d.. Maskvos gatvėmis 
pasipiktinę: Farley ir Gar- maršavo 57,600 Hitlerio ka- 

ar kitu budu Maskva bandys nerj jie vadina demokratų reivių. Bet jie maršavo ne 
kištis i lenkų vidaus tvarką, renegatais ir žada juos nu- kaip karo laimėtojai, o kaip 
Jei to nebus, tai reikės pa- maskuoti. Virginijos valsti- karo belaisviai, nuginkluoti 
dėkoti kitoms jėgoms, kurių joje šiomis dienomis Įvyko ir nusiminę. Gatvių pakraš-

su jais nebus jokių derybų. Rusijcs diktatorius nepajė- Roosevelto šalininkų susi- čiais sustoję Maskvos gy- 
Katynio tragedija, dėl ku- gia nugalėti. Vs. rinkimas ir vienas susirinki- ventojai tyliai Į juos žiurėjo.

G. D. liečiu valią bus atplėštos
efamkine ioritm-iinc ir vionn• ——---------------------- IX. V x^_.xxx.x

Dėl Rusu-Lenku Ginčo
Žinomoji komentatorė 

Dcrothv Thompson šiomis 
dienomis buvo pasitikus 
Chicagos profesorių Langė, 
kuris viešėjo Maskvoje ir 
matėsi su Rusijos diktato
rium Stalinu. Ryšium su tuo 
Thompsoniutė davė ilgą 
straipsni, kuriame ji aiškina 
lenkų-rusų ginčą.

Thompsoniutė, kaip ir ge
ra dalis kitu Amerikos libe
ralų, turi naivų supratimą 
i.pie Rusiją ir jos režim 
Tik dėl to. kad Rusijos dik 
talerius matė reikalo keisti 
savo “liniją.” kad jis dau. 
tiau nekalba apie “prolet1- 
riato revoliuciją,” . Thomp- 

: poniutei ir kitiems jos tipo 
liberalam? jau rodosi, kad 
Stalino režimas eina “geru 
keliu.” Be to. Thompsoniutė 
ir kiti yra sužavėti rusų ar
mijos laimėjimais. Jie visiš 
kai paneigia tą faktą, kad 
tie laimėjimai buvo pasiek
ti tik Amerikos ir Anglijo? 
pagalba. Rusai gavo tankų, 
kanuolių. lėktuvu ir trokų. 
Įsu nekalbant apie maistą ir 
amunicija. Pagaliau, ali
iantu Įsiveržimas Italijon 
ir Francuzijon rusam da 
daugiau padėjo. Iš rytu 
fronto vokiečiai ištraukė 
daug savo kariuomenės, ku 
h šiandien randasi arba Ita
lijoje arba Francuzi joje.

Jei ne šitoji demokratijų 
nagalba. rusų armijos ir 
o'endien gal stovėtų prie 

ir kitu tolimu vie-Rostove 
tų.

Trumpai sakant, Stalinui 
j buvo reikalinga pagalba ir 
iis turėjo keisti savo “Įim
tą/

rios Ma'kva nutraukė ryšius 
=u tremtine lenkų vyriausy
be, tėra fygos lapelis.. kuris 
rusų diktatūros režimo gėdą 
menkai pridengia.

Curzonc Linija nebuvo ir 
hera šv-nčiausis sakramen
tas. Daug svarbesnis daly
kas yra žmonių valia, kurie 
evvena ginčijamose srityse. 
.Maskva nasakė, kad tų sri
čių žm< nės “jau apsispren
dė.” Amku, kad tai yra mo- 
nas: jr netiki pati Mask
va. Kariuomenės durtuvais 
pravesti ,alsavimai neturi 
iokios i ei šmes. Maskva tą 
žino i? k; > tik dėl to ji ne
nori “b: d -riuotis” su nau- 
iais ba1 mimais, o ypač to-( 
kiais, kv i'jos prižiūrėtų be-1 
fališki uonės. Tik dėl to 
Maskva ’ nesutiko priimti 
Amerikos tarpininkavimo.

Bet kąri ji pasiūlė lenkų 
kuniguž’ i Orlemanskiui ir 
nrofesoiLangei ?

Oriem jr skis sako, kad 
Maskva norinti “laisvos ir 
stiprios" Lenkijos, žmonės 
iš to tik :uokiasi. Jei Mask
va nori laisvos ir stiprios 
Lenki ji s tai kam reikėjo 
organizuoti Vandos Vasi- 
levskcs ‘ i atriotus”? Paga
liau. kam buvo sudalyta 
abejotim - vertės lenku ar-! 
rnija?

Ir tie i atriotai” ir jų va
dovybė organizuoti lenkų 
legioną' buvo vien “gręži- 
kai.” Yvriausias iu tikslas 
buvo gręžti sveikąjį lenkų 
tautos kurą, dėti pagrindus 
sovietinei i Lenkijai.

Maskv - riksmas prieš 
tačiau; “fašistu enkų valdžią” ši-

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina (lankiausia lyties ’r sveikatos rei

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

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. “Teis ngas Patarėjas” atsakys jums net f tokius klausimus, ku
rių jus kariais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nusviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “'Teisingas Patarėjas:”
Ką raiškia meilė ir iš kur ii pa

reina?
Kaip af.’.rado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia '*pirwM»rin?! nakties tei

sė,” kuria šėriau naudojosi konijjai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubiris Bedas? Raita 
jaunosios šiėbė” Jaunosios švdras? 
Ryžiu barstyme jauni-ma ant ral- 
vų ? “Medaus Menuo?”

Kas reikia jauna, merjrinai žinoti 
prieš išteisimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriaosi* tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasuko jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbia, nes nuo ;o priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slep-.a, tą atvirai pasako “Teisin- 
gaš Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiKų? 'lai 
opiausts kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir "leZkingas Patarėjas” čia 
patiekia {domių informacijų.

Ar galina 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
kio- moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas patarėjas” pasakys joms vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir.gražus? Kaip turi užailau 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g.nti kūdikį?

Moterie* anatomija ir fiziologija.
Kudėl muugama turėtų bot ui- 

daus ta kalbėt apie ėumyniikus rei
kalus?

į Visus šiuos klausimus “Teisinga. 
Patarėja^” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Ginčas su lenkais
parodo, kad mažųjų tautų tą faktą , Tniausiai patvirti- 

akenkė Maskvos 
užsieniuose ir teko 
aujų kelių.” Mas-

i atžvilgiu Rusijos diktato- r,o. T; 
rius yra nedaug pakitėjęs, prestyži 

į-Jisai pasakė, kad lenkai turi jieškoti 
priimt Curzono Liniją, arba kva todėl -usirado profeso-j

Be to, "'teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis .’—ls kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

"Teisingo Patarėjo’ parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei- ’ 
kalai, ka.p Sveiko "Pasaulio Istorija,” Jordano “involiucijos Pagrin- > 
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche's "Žmogaus Evo- į 
iiucija,” D-ro Gatės "bexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo- Į 
kykla ir papuošima; namuose. Kaina $1.60 Ližsiš*xykit “Teisingų ' 
Patarėjų.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS. į
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Aštuntas Puslapis

Vietinės Žinios
KARO BELAISVIU STO 
VYKLA ATSKIRTA NUO 

PUBLIKOS.

Pastatė aukštą vislų tvorą, bet tuli italai vis bando “susisiekti.”
McKay belaisvių stovyk

la South Bostone jau turi 
liaują spygliuotų vielų tvo
tą. Ja vra atskirta stovykla 
nuo pajūrio, nuo miškelio ir 
nuo kelio. Tvora apie 10 pė
dų aukščio.

Toje stovykloje yra laiko
mi italai karo belaisviai. Per 
kelis atvejus joje buvo kilu
sios riaušės, kurioms nu
malšinti buvo iššaukta poli
cija ir kariuomenės daliniai. 
Paskutinių riaušių metu bu
vo sužeisti keturi policistai.

Del tų riaušių buvo kalti
nami italai belaisviai ir Bos
tono italų fašistinis elemen
tas. kuris belaisvius kurstė 
ir jiems padėjo. Kada poli
cija bandė suvaldyti riauši
ninkus. italai fašistai juos 
užstojo ir šoko mušt poli- 
cistus.

Da pirm riaušių daugelis 
bostoniečių piktinosi, kad 
McKay stovykloje laikomi 
italai belaisviai yra lepina
mi. Būriai italų sueidavo 
prie tvoros, nunešdavo do
vanų ir vesdavo su jais pasi
kalbėjimus itališkai. Sto
vyklos sargyba gražumu 
prašė, kad Bostono italai 
nelystu prie belaisvių, bet 
šie neklausė. Sargyba prašė, 
kad savo dovanas italai neš
tų Į stovyklos raštinę ir pa
sakytu kam jas Įteikti. Ita
lai ir to neklausė.

Galu gale belaisviai 
darė tiesiog arogantiški. į- 
žeisdavo jiems nepatinka-, 
mus žmones, net Amerikos 
kareivius. Tas ir privedė 
prie riaušių.

Dabar stovykla iau atkir
sta dviem tvorom. Išlaukine 
tvora aukšta. Vielos spyg
liuotos. Nors ši tvora gana 
toli nuo vidujinės tvoros ir 
sunku susikalbėti, vis dėl to 
būreliai italų da slankioja ir 
bando užvest kalbas su be
laisviais. Atėjęs prie tvoros 
italas leidžia i darbą savo 
itališka žargoną, bet ne vi
suomet girdi atsakvma. Pa- 
barškėjes iis traukiasi ir ei
na savais keliais.

Senai reikėic taip pada
lyti — nutiesti dvi spygliuo
tu vielų tvoras. Nebūtume 
turėję tų riaušių.

Beie, keliasdešimts italu 
riaušininkų iau išvežta iš 
McKav stovyklos ir nubaus
ta. Likusieji dabar elgiasi 
žmoniškiau. Rsp.

Paskandino veteranų laivą.

Fort Pointo kanale buvo 
paskandintas Amerikos lai
vyno veteranų laivas “Cons- 
titution.” Karo tarnybai tas 
laivas jau netiko ir buvo pa
vestas veteranams, kaip jų 
vasarinė k va ti era.

Vieną naktį i tą laivą su
lindo nežinomi piktadariai 
ir išlaužė povandenines du
ris. Pribėgo vandens ir lai
vas paskendo. Pridaryta 
daug nuostolių, nes laive bu
vo nemažai vertingų pieši
niu ir kitko.

Lengvata atostogaujantiems kariams.
Kainų Administracijos 

Ofisas suteikė naują lengva
tą tiems kareiviams, kurie 
leidžiami ’ atostogauti pa< 
tėvus ir gimines. Jei karei
vis paleidžiamas visam mė
nesiui, jisai gaus 30 galionų 
“ekstra gazolino.’’ arba po 
vieną galioną kiek\i*mai 
dienai. Visto
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KAIP BOLIS ŽUROMS- 
KAS PRIGĖRĖ.

“Keleivio” 28-tame nume
ry tilpo žinia apie nelaimin
gą Bolio Žuromsko mirti, 
turomskas buvo La\vrence’o 
ie tuvių veikėjas, apie 50 
netų amžiaus. Jo mirtis bu

vo aprašyta truputi kitaip, 
negu ištikrujų Įvyko. Velio- 
n.ies duktė. Belle Yeruševi- 
čieriė, praneša mums apie tą 
iudną Įvyki štai ką:

“Velionis Žuromskas su 
: avo žmona Rože ir dviem 
('raugais nuvažiavo i Ando- 
vetio ežerą Pomp’s Pond 
’-asimaudvt. Velionis įbrido 
i vandeni tik iki juostos ir, 
matyt, gavo širdies smūgi, 
nes tuoj susmuko ir nusken
do. Jis išbuvo po vandeniu 
tik 2 ar 3 minutes ir buvo iš
neštas i krantą. Daktaras 
jeirškė širdi akstinančių vai
stų. bet širdis neatsigavo.”

Žuromskas buvo mylimas 
žmonos vyras ir pavyzdin
gas vaiku tėvas. Jo žmona 
Rožė, duktė Jeruševičienė 
ir žentas taria širdingą ačiū 
visiems giminėms ir drau
gams, kurie šitoj nelaimėj 
atėjo jiems padėti kuo galė- 
b ir suraminti.

Bus daugiau vaisių ir dasžovių.
Federalio agrikultūros de

partamento apskaičiavimu. 
Naujosios Anglijos (kartu 
ir Bostono) gyventojai šį
met turės daugiau vaisių ir 
daržovių. Tik obuolių musų 
valstijoj šįmet busią kiek 
mažiau, negu pernai.

Ryšium su tuo kai kuriose 
yra duodamos 

nemokamos pamokos, kaip
kenuoti vaisius ir daržoves.

Nužiūrimi padegėjai.
Paskutinėmis dienomis 

Brookline ir Brightone buvo 
apie 20 gaisrų. Policija ma
no. kad tai bus padegėjų 
darbas.

Nedėldienio naktį polici
ja sučiupo du vaikėzu įsilau
žiusiu Į gėrimų krautuvę. 
Vienas jų 19 metų amžiaus, 
kitas—16. Jiedu buvo įsi
laužę po Nr. 84 Boylston st.

Nubaudė buvusį majorą. , Palengvina naujų racioną- ’ Buvo uždaryti keli ežerai. 
---------- vimo knygelių gavimą. ----- -----

Greenfieldo teismo ru- —;-----  • Sveikatos autoritetų pa-
Savo laiku Bostone buvo Buvęs Bostono majoras, muose buvo nubaustas Ro- Iki šiol žmogus turėjo tvarkymu šiomis dienomis 

labai pagarsėjęs nepapras- * askui valstijos rūbe mato- bert Greenwood, buvęs daug vargo, jei pamesdavo žmonėms buvo uždaryti keli
tais savo moksliniais gabu- rius, o dabar kongresmanas Fitchburgo majoras. Teisė- racionavimo knygelę ir pra- ežerai. Surasta, kad ežerų
mais Wiiliam James Sidis. James Curley pareiškė sta- jas Įsakė, kad Greenwood šydavo naujos. Ryšium su vanduo užterštas ir nesvei-
Budamas 16 metų amžiaus tysiąs savo kandidatūrą į sumokėtų 765 dolerius pa- tuo Kainų Administracijos kas maudytis.
jis jau baigė Harvardo Uni- Eostono majorus, jei dabar- baudos ir per šešis mėnesius Ofisas dabar skelbia,, kad ---------------
veršitetą su teisės daktaro tinis Bostono majoras Mau- sėdėtų kalėjime. Vėliau ka- tie varžtai pašalinami ir bus Nužudė Bostono gemblerį.
laipsniu. Paruošiamuosius rice Tobin bus išrinktas Įėjimo bausmė buvo suspen- lengviau naujas knygeles
mokslus, kuriems paprastai Massachusetts eubemato- duota, bet ta sąlyga, kad gauti.

Buvęs savo laiku genijus Curley vėl nori majoro 
Sielis mirė skurde. vietos.

reikia 7 metų. jisai baigė i 6 lium. 
mėnesius. Jo gabumais ste- Valstijos gubernatorių pi 
bėosi ne tiktai Bostono lietiai links lapkričio mė 
švietimo autoritetai, bet ra- nesyje.
šė apie ji visos šalies spau---------------
da.

Susilaukęs 20 metų am
žiaus: jis buvo jau matema
tikos profesorium Texas 
universitete. Jo tėvas buvo. 
įcdos. latvių kilmės, gimęs 
Rusijoj, bet atvykęs Ameri
kon ir čia baigęs Harvardo 
Universitetą su medicinos 
daktaro laipsniu. Visi tada 
domėjosi, kas išeis iš jo su
naus. Jeigu jis dar vaiku bū
damas savo gabumais stebi
no pedagogus, tai kas iš jo 
bus. kai jis užaugs? Buvo 
tikėtasi iš jo nepaprastų da
lykų.

Bet išėjo tas, ko niekas 
nesitikėjo.

Užpereita savaitę 
ro dienraščiuose

per šešis mėnesius buvęs ma
joras negertų svaigiųjų gė
rimų. Mat. jis važiavo auto- 
•nobilium girtas.

South Bostonas pirmoje 
vietoje.

“pavargusi”Sugryžodelegacija. Kas padeginėjo miškus?

Iš Chicagos jau gryžo 
Bostono demokratų delega 
era. kuri dalyvavo demo 
kratų partijos konvencijoje 
Geležinkelio stotyje jos lau
kė vienas reporteris. Jis pa 
klausė.

—Ar turite ką pasakyti?
—Nieko—atsakė vienas 

delegatas—esame pavargę.
—Argi Trumano vežimas 

buvo toks aukštas kad Į j' 
šokdami galėjote pavargti?

—Durnius! Mus privargi
no tie Hillmano baubliai; Už 
kiekviena Wallace'ui duotą 

jie šaukė “three

Senos popieros rinkimo 
ofisas skelbia, kad South 
Bostonas stovi pirmoje vie
toje. Pagal skaičių gyvento
jų jis duoda daugiausia se
nos popieros.

Bosto-;, ,• j - baisapasirodė . - „ . - -• i,i. i ,.i. ___ 'cneers, ausis užrėkė...žinia, kad tas kitasvk oagar-
sėjęs jaunuolis, dabar jau; 
46 metų amžiaus vargšas, 
buvo rastas sunkiai sergąs i 
vienoi Bostono “lodžingau 
zėj.” Policija nuvežė ji ligo 
ninėn. kur iis tuoj ir mirė.

Žuvo rockportietis Milis.

Karo departamentas pra
neša, kad Italijos fronte žu
vo leitenantas George Milis 

kad

ŠĮ pavasarį Massachusetts 
v alstijoj kilo visa eilė miškų 
įaisrų. Ryšium su tuo dabpr 
vaikšto gandai, kad miškus
padeginėję piktos valios _____
įmonės, norėję gaut atlygi-: Worthington Pump and 
-ūmo uz gesinimą miškų. MachinwyB kompaniį pa. 
Ita.mmi savononai gaisri- , jd j j - į p£e.
nmkai kūne negauna regu-; žastisu fad su-
aanų a gų. spendavęs savo užsakymus.

Dirbtuvė randasi Holyo- 
Netvarka vaikų prieglaudoj, ke, joje buvo gaminami lai- 

--------- vyno kanuolių pastatai.
Bostone veikia kelios vai-! -------------

kų prieglaudos. Už tam tik
rą atlyginimą jose yra pri
žiūrimi vaikai tų motinų. _____ _
kurios dirba karo pramone Bostone vėl pasmarkintas 
^e. Dabar pradeda aiškėti, ggjjog popieros rinkimo va- 
log kaikunose visai prasta Pereitą sąvaitę Į ketu- 
tvarka irda prastesnė vaikų rias dienas surinkta virš mi- 
pneziura. liono svarų popieros.

Paleido 1,100 darbininku.

Back Bay distrikte perei
tą sąvaitę buvo nužudytas 
Bostono gengsteris Yaprari 
Adalajin, kitaip žinomas 
kaip Pepper Martin. Polici
ja suėmė keturis Įtariamus 
asmenis ir juos kvočia.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį 
nedėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia :

1. Sylvestras Shatas ir jo 
muzikantai iš Hudsono.

2. Birutės Radio Kvarte
tas vadovaujant Valentinai 
Minkienei.

3. Pasaka apie Magdutę.

Surinko milioną svarų popieros.

Pirkit Karo Bondsus ir Štampas. Kas sąvaitę įdėkit į juos nemažiau kaip dešimtą savo uždarbio dalį.

Moteris, kurios “lodžingau-, iš Rockporto. Išrodo, 
zėj” jis gulėjo, sako kad.!tai gali but lietuvis.
kiek jai yra žinoma. Sidis • --------------
neturėjo nei giminių nei 87 Summer st. bildinge 
draugų, ir neturėjo jokio;buvo rasta skiepe pe eleva-

tnrinrn cnt i iiTcVinfo

Gal sulauksime “steikų” ir 
“roastų”—be “pointų.” FARMA UŽ $4,900.

Prie Holden miestelio, 119 
krų žemės, stuba apšildoma 

(hot air furnace),

darbo.

Surinko $108.102.31 kovai ' su paralyžiumi.
Suffolk apskrityje, kurin 

Įeina ir Bostonas, surinkt;! 
daugiau šimto tūkstančių 
dolerių kovai su vaikų para
lyžiumi. Pinigai jau atiduo
ti dviem legionierių organi
zacijom ir bus vartojami le 
gionierių vaikų gydymui.

tenum 
Natter. 
kuri 
davo.

sutriuškinta Reiėta 
33 metu mergina, 

tą elevatorių operuo-

Kainų Administracijos 
Ofise gauta, žinių, kad “tur 
but sekamą mėnesį” jau bu
sią galima pirkti “steikų” ir _ vanduo stuboj, yra maudynė, 
“roastu” be racionavimo elektros šviesa, telefonas, tvar- 
knygelės štampų. Laukiama tas dėl 20 galvijų, 4 vištininkai, 
-pecialaus Įsakymo iš Wash- šapa su tulžiais. 3 karu garažas, 
ingtOBtfc Į$4,900. Galiu išmainyt ant mie

sto nuosavybės. (32)

&i
karštu oru

Boston Edison Company sako
...neapsunkinkit elektros laidų sa
vo namuose prijungdami visokių 
prietaisų j vieną vietą. Elgkites 
saugiai. , '

Pagerbė lietuvi jurininką.
Melrose gyventoja Mari

jona Daugėlienė gavo iš lai- j 
vyno departamento Purple: 
Heart medali ir garbės eita- i 
cijas jos sunui E. Daugeliui,: 
kuris buvo jurininkas ir žu 
vo 1943 metų vasario mėne
syje. kovose su japonais.

AR SUNKU SUSIRASTI 
GERĄ VIETĄ ANT RENDOS?

Taip, g<-rų vietų nelengva rast!

Vis dėlto kam gyventi čigoniškai? Nulipkite 

nuo vežimo ir apsigyvenkit nuosavam name.

Namų dar galima nusipirkti ir mes padėsime 
juos sufinansiioti. Mažiau mokėsit negu renda.

Be to, mes padėsim jums pritaikyt atmokėjimą 
prie jūsų reikalų. >♦$.<.* ---- - ,

Kodėl neateiti j savo savings banką dabar ir ne- 
pasikiaūsti.’ ;

SEE YOUR

Mainai Savings Bank
Back th« Atfack — bvy Bond* thon bafor*

BOYD KALLY and PICNIC
ICth Anniveraary Lithuanian Radio Program

SUNDAY, JULY 30th, 1944Beautiful LAKE CHAL’NCY PARK. Westboro, Mass.
This v, iii be the pirut, you v.ill never forget for the won- 

ėerful time in store for you! For your amusement, the attrac- 
tions wi!l be... a Gorgeous Fur Style Revue, styles of 1945 byj 
I- J. Fox of Boston under the direction of Bemard Korites: Fa-I 
vorite ‘"Pin-Cp” Giri Contest Vith lovely prizes for the win- 
ner; "Madame X’’ Fortune Teller; John Derwallis “hot” or
chestra of VVorcester, Swimming. Canoeing, Songs and Fun; 
for everyone! Don’t miss this date, if you ean help it. Win si 
beautiful lucky ticket prize.

»

I i »

Birutės Radio Chorus
H0W TO GET to beautiful romantic LAKE CHAL’NCY
PARK, Westboro, Mass.
Automobile directions — t cca: Boston and Worcester, take 

route 9 to \Vestboro, Lake Chauncy Park.
HaverhilI, LawTence, Low. 11 can take route 110, reach Mari-; 

l>oro and then to Westboro—Lake Chauncy Park.
Greenfield, Orange, Athol. Gardner and Fitchburg,take route i 

2 to Westminster, taking either route 64 or 62 to Marlboro, then I 
to \Vestboro—Lake Chauncy Park.

Lynn. Peabody, Malden, Chelsea, Medford, Everett, Cam- į 
hridge. Arlington, Waltham, Charlestown, Watertown, Newton,' 
Brookline. Brig įton, Allston Dorchester, Hyde Park, Roslin- 
dale, Roxbury, South Bosto i, all go by route 9 to Westboro.

.AU South Shore — Quincy, Weymouth, Rockland, Brockton, 
Abington, Hanover, Bridge\ a er, Middleboro, Mansfield, Wal- 
pole. Stoughton. Taunton, No -wood, Dedhazn, Needham, Fra- 
mingham, taking route 128 • r 27 into route 9 to Westboro,i 
Lake Chauncy l’ark.

Erom Rhode Island, rouie J 2 J eonneeto with route 9.
* Erom Eastem Conn. rvute :. to 20 to 9 to VVestboro. Erom 

YVestem Conn. through Įtart torą.
Erom \Vest i n Mass. ti rougr, Springfield, Worcester, then 

V’estboro. Lake Chauncy Park.
Busses go Irom your lo. ai r tie.;, espeually Worcester, from 

Worcester Sq.; rTom Besit n ,.t p_xk Sų.
Take the u >rce»ter bu„ vh’cL gots every hour on the half. 

hnur and vet r at Wtstborc.

Holden, Mass.
į Tel- 46—2

414 W. RROADNAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Offico TeL So Boston 0948 
Boa *7 ORIOLE STREET

oouur 7:20
L vio Atoverict Sfcbon

DR. D. PILKA
Ofia-i Valandos: noo 2 Iki 4 

ir noe 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1324

Pr. Lee J. Podder
Iš Leningrade.

Specializuoja Vyriška organų n. 
ailpnėjime. Gyvenimo per

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Liga*.

Valandos: nno 10 iki 12 
nuo Z iki 4, nuo 7 iki 8

184 HUNTINGTON AVB.
BOSTON, MASS.

TeL Cowmonwealth 4578.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repsirn
(BEP8TS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Ynlaašm: 2-4 ir 8-8 

Nedėliomis ir AreutailiMinto; 
sm lt iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
, Inman at. arti Central akr 
CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PEMKAU8- 
TTTOJAi 

rfnnnred
Mama)

pat ir į to-

Sttoi prirtinra,
<28 BROADNAY.

S0. BOSTON, NASA
TaL SOUth Doatoa 4818

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

TeL Parksray 123S-W

TaL ŠOU
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofba
Nae 9 ryto W 7

Nae 9 ryta U 12 itoaa 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVICIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IE 

BALSAMUOTOJAS 
Tori Notaro Teisea.

254 W. Broadtray 
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Beatoa 2599 
Sanaos gyvenamoji vieta:

538 Dercbeater Ava.
TaL COLuakm 2527

DR. G. L. KILLORY
<9 SCOLLAY SUUARE,_______
BOSTON. Telef. Fafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ.
Vai. ano 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea 

Nedaliom, noo 10 ryto iki 1.

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Vi i 9 iki 11 
I iki I, 
7 iki 9.9 iki 11

AKIŲ DAKTARAS 
ktootaa akto Ir

M laika sugrąžina šviesa 
Ir

tu
LANRKNCR. MASS.

9
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