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Amerikonai Jau Ima 
Vokietijos Miestus

BET RUSAI DA 29 MYLIŲ tijon, vokiečiai pasidudosią.
NUO PRŪSŲ SIENOS P‘Jųs rasite Vokietijoj dau-

_____ į giau draugų, negu jus tiki-
Paimti nelaisvėn vokiečiai tės. sako ka’o belaisviai.

sake, kad Vokietija pasi- 
duosianti amerikiečiams

Vokiečiai daugiausia bi
josi rusų, kuriuos jie laiko 
necivilizuotais Azijos bar
barais. -Jeigu rusai užimtų 
Vokietiją, iie niekad iš jos

Iš Londono atėjo žinių, 
kad pereita nedėldienį ame- . . .
rikiečiu 155 milimetru ka- nepasitrauktų. Vokiečius jie 

išpiautų. Bet jeigu Vokieti
ją užims kultūringi ameri
konai ir anglai, jie vėliau

nuolė* ja j u pradėjo bom
barduoti Vokietiją. Mūsiš
kių pozicijos buvusios da 11 . .....
mylių nuo Vokietijos šie-į pasitrauks ir A o kieti ja vėli 
nos. Taigi pasirodo, . jog pkswJajsva- ga-vo.ia vo-. 
pereitą savaitę paskelbtos kiečiai. Tačiau geruoju jie j 
žinios, kad amerikiečiai jauineroli !r amerikonams su

jo Vokietijon ir' paėmė' anglais pasiduotu Kol jie 
_,_^ai kelis miestus,.buyd dalgės gintis, tol ginsis. . 
perankstyvos.- " ) Alijantų vadovybė tačiau

Bet leidžiant spaudon ši;?^”.0’. katl r?n5's '-?* 
“Keleivio”, numerį, is Lon-! ^eciai "?£ales- £abar jie 
dono atėio oficialių žinių,1 <'?? P?sltlkJ savo Stegmedo 
kad si panedėli'Pirmoji A- <lst^k:. <vgfrydo) linija, 
menkos Armiia jau pasiekė kuri tęsiasi Francuzijos pa-
Vokietiją ir nuėjus 5 my- 5ie™u- Bet .kaiP tlkta “Pa
lias gilumon paėmė Triero Ja.^s sunaikinta, \ okie&ją 
miesto veikiausia pasiduos, nes jai

"V . . . - i- 'jau nebeliks-vilties atšilai-
Tai yra istorinis įvykis, j.vtj Ilgesnis karo tęsimas 

res tai pumutuns alijantų rįikštų tik di(Jesnį krašt0
įsi', erzimas \ OKietlJon pei pnnaikinima. Vienas aliian. 
šį karą.

HITLERLANDAS ALUANTŲ REPLĖSE

Čia parodyta Vokietija (juodais dažais), kokia ji buvo prieš šitą karą. Vi
sas kitas plotas buvo vokiečių, okupuotas šio karo metu. Pilkais šešėliais pažy
mėtos vietos yra jau alijantų išlaisvintos. Juodos rodyklės parodo, kaip dabar 
Vokietija yra spaudžiama iš visų pusių.

Rooseveltas Ir Churchill 
Turi Kanadoj Konferenciją

RUSIJOS STALINAS 
NEDALYVAUJA

Alijantai daro planus į 
menesius sunaikinti 

. Japoniją

šaulį, visus kontinentus, sa
las ir vandenynus, tuo tar
pu kai rusai turi tiktai vie- 

g ną frontą, ir tas pats na
mie. Tačiau Amerikos ir 
Anglijos vadai gali Quębec 
konferencijoj dalyvauti, o

iuos! Stalinas “negali.”
Stalinas nedalyvauja ali-

Kai jus skaitysite 
žodžius, tai Quebec’o mies-i . Stalinas nedalyvauja au
te, Kanadoj, bus daromi pa- jantų _ konferencijose dėl to,
saulinės svarbos planai. Šį 
panedėlį tenai atsidarė ali
jantų konferencija, kurioje 
dalyvauja musų prezidentas 

į Rooseveltas, Anglijos prem
jeras Churchillas ir kitų

kad diktatoriui nejauku sė
dėti tarp demokratijos at
stovų. Juk nelabai senai da 
jis buvo padaręs su Hitle- 
įiu sąmokslą demokratines 
valstybes sunaikinti. Tai

Jungtinių Tautų vadai, tik ka/P dabar tų vals-
Stalinas nedalyvauja. į tybių vadams parodyti ^avo

Viena alijantų koniereri- a^ls' Sarmata!
cija Quebec’o mieste buvo į

113 mėnesių atgal. Tuomet PJ/Cf/C ORLAIVIU ji išdirbo planą Vokietiją, r fV
nugalėt. Tas planas jau bai- i MUŠIS
giamas vykinti — alijantų* ---------

i spėkos jau ima Vokietijos Amerikiečiai numušė 17S

Maskva Neleidžia 
Padėti 'Varšuvos 

Lenkams
sunaikinimą. Vienas alijan 

_ ___ * tų generolas išsireiškė,, kadLATTIUSHiaS SaKv, tUO; y t * ~~~- »-r
jau seks masinė ketnrių ar ':Sq. ttt rart
mi jų invazija Dabar tos ar-

, nujos sprogdina vokiečių _______ -
Siegfnedo Liniją, kuri sau-, ,TAUJOS SOCIALISTAI 
goja Vokietiją. REIKALAUJA RESPU-

Tuo tarpu rusai sį pane- BLIKOS
dėlį buvo dar 20 mylių nuo
Prūsų sienos. Bolševikų o- 
fensyva daugiau 
r
tikiu

Tūkstančiai Amerikos or
laivių bombarduoja vokie
čių užfrontėj geležinkelius 
ir tiltus, kad vokiečiai nega
lėtų gauti sustiprinimų.

Vokiečiai, matvt. yra pa
siryžę ginti savo faterlalndą 
paskutinėmis jėgomis, nes

Anglijos Protestas 
Rusijai

Britai piktinasi, kad Mask
va neleidžia pagalbos

2ia nu- 
siuntusi Maskvai labai ašt
rų protestą dėl jos nepriete-

nacių lėktuvus, patys 
prarasdami 77*

miestus.
Dabar susirinkusi Quebec

konferencija svarsto kitą --------
milžiniškos reikšmės pro-! Šį panedėlį amerikiečių o- 

M Z ... . jektą, būtent: kaip sunai- ro armada nuskrido Vokie-
Nup*ese karaliaus vėliavą ir y-jntį JapOniją. Manoma, tijos gilumon jieškoti, kur

Italijos Komunistai 
Kelia Riaušes

iškėlė kūjį su piautuvu kad apsidirbę su Vokietija, yra pasislėpę vokiečių orlai- 
alijantai galės nušluoti Ja- viai. Ir surado, vyko bai- 
poniją nuo žemės veido per( sus mtsiš. Ameriki£€iBi tU- 
6 mėnesius. j rėjo apie 1,000 bombanesių

pėsi į Maskvos vyriausybę, Ruv^tain "AtžvmėiimiiTPa’ Kana^°j J?uvo paskndę ir apie 800 kovos lėktuvų, 
i-.,a u „.„„i' buvo uip. Atzymejimui Fa- g^^ų, kad šiton konfercn- kurie yra lengvesni uz bom-

Londono “Nė«rs Croniile”, 
” praBesa. kad Varšuvos fron- » » S D VV1Z . AZA Ivlltt/. Lr X 

nesenai numuje vuvij ni-

. , . . ... lusios gana rimtos riaušės,
Anglą! ir amerikiečiai krei- į^irias iššaukė komunistai.

jmio lenkus, kad jie pultų -•T . • i* 1 i • • *■ • j SVTO3. eitiT1CcU«>I•. , Italijos socialistų organas, vokiečius is vidaus, nes ru- Analai :r omprilmnui to . . „ , .
tensyva daugiau pasižymi uAvantį” reikalauja, kad sų armija supanti Varšuvą nao.aiua fiakar on\t->t eisenos. Pnesakyje. ^ei 1? 
■iksmu ir pasigyrimu, negu visj monarchistai -lr kitokie į iš lauko. Bet kaip tik lenkai r,. ii jšio. nei iš to, komunistai
.ikru \eiksmu. ; reakcininkai eitu iš valdžios sukilo ir kaip tik vokiečiai k„; J i..inT,-, n. i puolė vėliavą ir ją nuplėšė:

kuo arčiau prie Vokietijos 
sienos, tuo atkaklesnis da- RUSAI SUĖMĖ RUMUN1- 
losi jų atsparumas. Nacių JOS GENEROLUS
erštai skelbia, kad Vokieti-, --------
ja kovosianti iki paskutinio

laukan. Italija turi but de
mokratinė respublika, sako 
socialistų laikraštis. Jeigu! Lenkai pradėjo šauktis pa 
monarchistai ir kiti senovės Į galbos, bet rusai apkurto, 
valdžios ramsčiai mėgins į Tuomet Amerika ir Anglija 
atsteipti nusibankrutavusią nutarė siųsti Varšuvai pa- 
monarchiją. socialistai pa- galbą savo orlaiviais; bet 
vartosią jėgą prieš juos. į kadangi Varšuva nuo ali

jantų bazių labai toli, ka-

pradėjo juos^ žudyti, rusai, baj- kelione*. Pa- jog vietoį iškėlė bolševikų
Lo 'va^oš pasitraukė. RusijoS VŽliaV’’ SU kuju b

!ai nmdėin šauktis „a- P'aUtUVU'

dangi orlaiviais nuskristi ir

ra pasiryžusi išnaikinti Var
šuvos sukilėlius — šį kaitą 
naciškų budelių rankomis.

Sakoma, Maskva keršija 
sukilėliams dėl to, kad jų 
kovoms prieš nacius vado
vauja socialistai.

Iš Turkijos pranešama, 
: kad Įsiveržę Rumunijos sos- 

Tačiau paimti nelalisvėn! tinėn, rusai suėmė genero- 
vekiečiai kalba visai ką ki-įlus Antoneską ir Pantazį. 
ta. Jie sako. kad kaip ame- Abudu buvę išgabenti Orle- 
rikiečių armija ineis Vokie-ison.

žmogaus.

RUSAI RITASI BUKAREŠTO GATVĖM

Vaizdelis parodo mechanizuotus rusų dalinius 
dundant Rumunų sostinės gatvėmis. Juos stebi mi
nios žmonių

chųa. tai ji turi ir Rara-j blaškė, paskelbdamas Stali-'čiaus mūsiškiai neteko 48 
raliaus vėliavą, kurią nešta no laįšką spaudoj. Iš to bombanesių ir 29 kovos lėk- 

laiško matyt, kad Stalinas tuvų, iš viso 77 mašinų, 
buvo kviečiamas šitoj kon- Į Bet vokiečių nuostoliai 
ferencijoj dalyvauti, ir sa- buvo beveik triskart dides- 
kosi norėtų dalyvauti, ta- ni. nes jie neteko lygiai 175 
čiau negalįs iš Rusijos išva
žiuoti, “kuomet ji veda to
kį didelį karą.”

Žinoma. Stalino pasiteisi
nimas yra juokingas. Visų
pirma, ne jis Rusijos karą je. nespėjus jiems pakilti o- 
veda. Tam yra generalis ran. 
štabas. Antra, Amerika ir j Tai buvo šį panedėlį. 
Anglija veda daug didesnį ■ Gi utarninko rytą Berly- 
ir platesnį karą, negu Ru- 5 no radijas skelbė, kad ali- 
sija. Amerikos ir Anglijos jantų orlaiviai vėl atakuoja 

monarcho vyriausybę, taigi į karo frontai apima visą pa-1 Vokietiją.
! ir jo vėliavą. Ar tai reikštų,!

piautuv 
Tokiu elgesiu žmonės pa

sipiktino ir keli komunistai 
buvo apkulti. Didesnio su
mišimo išvengta tik ačiū 
tam, kad laiku atvyko poli
cija.

Šis komunistų elgęsis kei-

orlaivių. Iš to skaičaius, 116 
priešo lėktuvų numušė mū
siškiai kovos orlaiviai. 17 
nukirto patys bombanešiai 
ir 42 buvo sunaikinti žemė-

sugrįžti be sustojimo labai 
sunku, tai Amerika su Ang
lija kreipėsi į Maskvą su 
prašymu, kad ji leistų savo 
pusėj nusileisti orlaiviams, 
kurie gabens Varšuvai gink
lus ir maistą. Maskva šitą 
prašymą atmetė. Ji neduoda ( 
lenkams pagalbos pati ir 
nenori, kad alijantai gelbė
tu skerdžiamus lenkus. Tai-
g. dėl šito nepneteilško bartrt ^anc,.zų* kataiik.a Tarp švedų ir finų spau

Bolševikui socialistas, tai stas k tu0’. kajį pati Mask- 
taip kaip velniui kryžius. va -vra pripažinus Italijos

Bažnyčioj Subadė 
Kunigą1

kad Maskvos “linija” jaui 
pakitėjusi?

Kanadoj. Montreal mies-j Finų-Ėvedų GinČOS 
te, St. James katedroje, per-1 
eita savaitę buvo peiliu su-

Maskvos nusistatymo Ang- k j į Phili E£ į dos prasidėjo ginčai. Švedų
hjos valdžia ir iškėlusį ja.jnantB jam !£ b ž čj .spauda paskutmiais laikais 
P"*“*__________  I m ie io prisiinino. vyriškį “bepritarė ^^mam

amfriicoš SVAIGAI II i k smeigė ilgu peiliu kruti- , .-J,.. . , z'AMERIKOS SVAIGALŲ f J re,oj švedų kišimąsi , Suo-
sisakė esąs Guy Morin - ra,Jos švedaiTRUSTAS IŠNAUDOJA 

ŽMONES

Washingtone atvirai kai 
bama. jog federalė vyriau Sužeistas
š^bTturės “ka no^ dmyti?’ j nuvežtas ligoninėn kur dak
kad suvaldžius svaigalų'^arai pupazino. kad j> gy 

vyne pavojuje.
Klerikalų vadovybė ne

duoda jokiu paaiškinimų a-

♦ u- i.«:« - i vaduojasi tiktai savo inte-tokia^pat: pavarde kaip lljresais net užmiršdami, kad
kunigas buvo nepriklausoma Suomija gali 

& tarnauti, kaip buferštatas

ti-ustą. Mat. keturios didžio 
sies kompanijos monopoli
zavo visą degtinės gamybą . . .
ir jos paskirstymą. Nepri-jPie lvykl 
klausomos kompanijos arba
išpirktos trusto. ar baigia-' JAPONŲ RIAUŠĖS BE- 
mos vyti iš rinkos. Į LAISVIŲ STOVYKLOJ

Degtinės trustas darąs ką
norįs ir dėl to valdžia yra 
gavus daugybę protestų, bet 
iki šiol nieko nedariusi. Fa
natiški prohibicionistai tuo 
naudojasi ii kaltina ne tik 

:trusta. bet ir yriansybę.

Australijojs karo belaisvių 
stovykloj japonai pakėlė 
riaušes ir puolė sargybą, no
rėdami pabėgti. Riaušes 
malšinant užmušta 200 ja
ponu

Švedų laikrašti “Morgon- 
tidningen,” kurį cituoja Of
fice of War Information, 
sako, jog buferštato mintis 
kyla iš tos pažiūros, kad 
Švedija atstovauja civiliza
ciją. o Rusija reiškia azija
tišką barbarizmą. Bet Šve
dija buferštati nejieškanti. 
Ji norinti gerų kaimyniškų 
santykių taip su Suomija, 
taip su Rusija, nes geri san- 
tikiai visuomet yra geriau
sia apsauga nuo karo

JIE GULI DABAR LAISVOJ ŽEMĖJ

Čia guli palaidoti kanadiečiai, kurie du metai at
gal buvo padarę iš Anglijos vadinamą komandos žy
gį prieš Francuzijos miestą Dieppe. Vokiečiai pa įti
ko juos mirtinga ugnimi ir kone visus išmušė. Kritu
sius kanadiečius vokiečiai palaidojo ir kiekvienam pa
statė kryželi. Dabar tas kraštas iau alijantų rankose



APŽVALGA
\

KOMUNISTUOSE SU
MIŠIMAS

bu Sąjunga. Duos jiems vėl 
krūvas pinigu, jeigu Tarybų 
Sąjunga Įsileis Končių ir jo 
agentus savo anti-sovietinius 
Lizdus susisukti įr ‘pašalpos iš
dalinimą prižiūrėti’.”

Komunistai baisiai bijosi, 
įsileisti Rusijon ne savo 
plauko žmogų. Jiems rodo-

Kai musų spauda paskel 
bė, kad prezidento Roose-' 
velto komitetas paskyrė 
Bendram Lietuvių šelpimo 
Komitetui $125,00o.00 nu- 
kentėjusiems nuo karo Lie-
tuvos žmonėms šelmi, mu , - j k d jis - -5Usisukf an. 
siskiems komunistams, slvj:i_sovietjni Jei
mišo galvos. Pavyzdžiui, jų 
“Vilnis” 7 rugsėjo laidoj 
kliega:

“Pagaliau ir taip vadinamas 
Bendrasis Lietuvių šelpimo: 
Fondas paskelbė savo budžetą. 
O paskelbė todėl, kad Laisvė lr 
Vilnis jį paskelbė pirmiau- 
Kun. Končiui tolimesnis tyiė 
jimas pasidarė nebegalimas. 
Visuomenė jau sužinojo...

“Tai pavyzdys negražios slap
tos diplomatijos...”

sovietini 
jau kas nori nusiųsti Rusi
jon pašalpos, tai tegul 
siunčia be priežiūros. “Vil
nis” sako:

“Tarybų Sąjungos gilumoje 
yra tūkstančiai lietuvių pabė
gėlių r.uo hitlerinės pavietrės. 
Končius nepasiuntė jiems nei 
vieno pundelio.”

BĖGA NUO PRIEŠO UGNIES

Čia matosi amerikiečių vežimai Francuzijoj. Priešas pradėjo smarkiai į juo< 
šaudyti. Vienas amerikietis bėga slėptis į saugesnę vietą.

Lailcraštinės antys -į “sukritikavo” Amerikos Lie-
Šis karas žaibu prasidėjo T.ai^os Įteigtą In-

tur būt, žaibu baigsis, i Centrą, o dabar.

Ištiktųjų gi čia yra “Lais
vės” ir “Vilnies” redaktorių 
desperacijos pavyzdys.

Desperacija juos apėmė 
’ėi to. kad Amerikos lietu
vių visuomenė vieningai 
stoja už Lietuvos nepriklau
somybę ir kad šitai

er.ingai pozicijai pilta 
Wash ingtonas.

Tarnaudami Stalino dik
tatūrai. mūsiškiai komunis
tai niekino Amerikos l ietu-

Laiškas iš Washingtono

ir.
Skirtumas vien tame, kad 
žaibo karą pradėjo vokie
čiai, o jį baigia alijantai.

Kas juokiasi paskiausia, 
tas juakiasi geriausia.

Skaitytojams šis karas 
tačiau yra laikraštinių ančių 
karas. Žinių agentūros i: 
pavieniai laikraštininkai-ko- 
respondentai duoda ir to 
kiu žinių, kurios neturi nie- 
ko bendro su tikrove. Štai 
du pavyzdžiai: buvo pa 
skelbta, kad Amerikos ar
mija “jau Vokietijoj.” kad 
“rusai jau pasiekė Graiki
ją.” O ištikrujų musų armi 
ja tik artinosi orie Vokieti-V X
jos. ir rusai dar toli nuo 
Graikijos.

Laikraščių įedaktoriai čir. 
nekalti. Su skaitytojais jie 
dalinasi tuo, ką gauna. Jie 
neturi galimybės viską pa

kur

rugsėjo pii mos laidoje, gi
riasi :

Informacijų Centras “nu
traukė santykius su ‘Vieny
be’ — nesiunčia jokių biu
letenių: nei baltų, nei gel
tonų, nei žalių, nei raudo
nų...”

“Vietoj Informacijų Cen
tro biuletenių, kurių ‘Vieny
bė.’ žinoma, nepasigenda, 
mus pasiekia visokie gan
dai.”

Fine! Ten. kur yra gan
dų, bus ir pantaplinis paš
tas. O kur bus pantaplinis 
paštas, ant jo nutups laik
raštinė antis.

Bus tautiškas maratonas, 
didelės lenktynės su komu
nistiškais “gazietninkais.”

Kažin, kaio čia vra: arpis šalpos darbo vedėjas.
Štai, ir čia negerovė; ir

čia nėra to didelio vienin
gumo, apie kuri jus girdi- ^krinti ir, pasėkoje, akrai

nnėnas’ o eai ir ^nveomis' t6‘ to’ tarp^ ir (jo iaįkraštinės antys, ganginčijasi, o gai ii špygomis amerikiečiu pasireiškia vis 
Musų

Tysliava gaudo keturis vė
jus, ar tie vėjai gaudo Tys- 
liavą?
Bėga iš “rojaus”

Pasaulis daro progresą, ir 
štai jums įrodymas:

Biblija sako, kad Ado
mas savo valia nenorėjo ei
ti iš rojaus. Turėjo ateiti 
pats Dievas ir išvyti.

Taip buvo senai. O štai 
kaip yra šiandien: Seattle

viduje, diplomatai kalba, 
ginčijasi, o gai ir špygomis 

musų pasibado. Bet nuris, pašau- daugiau šnairavimo 
lio griešninkams, nevalia \i- cnjindns atstovai

musų----- ,
gražų posa-' 

era, kui i »• • ___ _ __fi* __r
spaudos atstovai piane 
kad anglai nepatenkinti a- 
merikonų elgėsena ryšium 
su Londono bombardavimu.

. Amerikos Spaudoje nėraži-
kad ii ką, užtiki uiti pasauliui ra- nėra užuojautos. Bet 

menkniekis — zunsas. , mybę ir tautoms misvę! musų spaudos atstovai skun ,ib i» 
Kažkaip sis posakis tin- Svarsto ir, jei tikėt gan- džiasi žliba anglu cenzūra, 

ka šio laiko temai. Jus daug dams. negali reikiamai su- Kada naciai ėmė leist 
skaitėte ir girdėjote apie sitarti. Anglai turi savo

tun
nėra

Taigi ir “Vilnis” pripa
žįsta. kad Maskolijos gilu
moj yra tūkstančiai lietu
vių. Ji tačiau meluoja, kad 
tie tūkstančiai vra “pabėgę 
nuo hitlerinės pavietrės.” Iš 
Lietuvos pabėgo tiktai Pa
leckio kompanija, kuri buvo 
uaisidavusi Maskvai. Šiaip 
lietuviai iš Lietuves nebėgo.
Bolševikai išgabeno juosTP'į'^11 i • '• **gyvulių vagonais.

Ir kokiais išskaitliavimais
galėtų pas bolševikus bėgti vas- kad ir geras, jien 
buvę Lietuvos karininkai.1 niekas: svetimas, ki 
šauliai, valdininkai ir inte-

vių Tarybą, niekino jos su- ligent2i, kurie buvo griežtai 
šauktą Amerikos Lietuvių prieš bolševizmą nusistatę?
Konferenciją Fiitsbuighe ir O juk iš tokių daugiausia ir 
niekino Bendrą Amerikos susideda tie tūkstančiai, ku- 
Lietuvių šelpimo Fondą, rie dabar Sibyre miršta ba- nmgumą 
kuris buvo Įsteigtas Ameri- du. dėjote apie
kos Lietuvių Tarybai vado- “Vilnies” demagogai sa- 
vaujant. ko. kad Bendro Lietuvių

Skleisdami ardomąją Šelpimo Komiteto pirminin- 
Maskvos propagandą, šitie kas Dr. Končius nėra da

Ten gera
Lietuvis 

kį: “Ten 
nėra.”

Tuo posakiu charakteri
zuojami žmonės, kurie pas 
save nieko gero nemato. Sa

rus vra

sa tai girdėti ii regėti.
O juk svarstoma pokari

nio pasaulio svarbios prob
lemos — kaip išlaikyti tai- 

pasaulini ra

dai.
“Kronprincas” grūmoja!

“Verkit aniuolai. verk ir 
dvasia šventa” — artinasi 
baisaus teismo diena!

Taip sako “kronprincas,” 
Julius Smetonukas - Rimvv-

Jungtinių Tautų “dideli vie 
skaitėte ir gir 
tai, kas jau pa

spai

nemanyKite, kad ji
kalba “ant pusto.” Smeto- mieste, Washingtono vais

ia naciai ėmė leist savo nukas grūmoja Bendram A-'rijoj, nuo rusų laivo pabėgo 
rnuotas bombas, ang.ų menkos Lietuvių Fondui, jurininkai, Aleksandr Ni-

Girdi. jį užvaldė tie r.ela kitin ir Gregor Serda. Jie 
prašo, kad musų vyriausybė

daryta, kas daroma ir kas dabar jaučiasi stiprus, jie 
norima daryti. Tose kai bo- nori šio ir nori to. Rusai 
se. lyg raudona gija. reiš-' jaustųsi da stipresni, jei

planą, amerikonai savo. o sostinei pridaryta daug
rusai vėl savo. Rusai, Ame- nu0stoliu. Ir kartą ir kitą r;g;: SOeiali«tai ir kataliką
?kKS, ftlS; musŲ sPaudc* atstoY*i k.ar- reikėsią ka nors darvti.
jok-n loiunaci etilenu, jnformuot| amerikiečius.

bet jų pranešimai buvo cen- Supraskite: “kronpnn
zoriaus paišeliu užtepti.

kvislingai tvirtino, kad ir “nusiuntęs nei vieno punde- 
Amerikos Lietuvių Taryba, lio” tiems lietuviams, o jau 
ir Pittsburgho Konferer.ci- norėtų, kad Rusija įsileistų 
ja, ir pagaliau Bendras A-
merikos Lietuvių Šelpimo 
Fondas, tai “hitlerinių niek- 

Tikras lietuviušų” darbas. 
*autos ir laimė 

komuriis-

kiasi “didelio 
tonas.

Reikėtų jums 
kur ne žodžiu ar

ant didelės lazdos turėtų 
pilną terbą duonos. Bėda 

būti ten, tačiau, kad tos duonos jie 
raštu taš neturi ir, šakOn-U. Sli laiku

lenmgumo

įsganymas 
°sa tik tenai, kur 
tai vadovauja.

Norėdami užtemdinti 
Pittsburgho Konferenciją, 
šitie Maskvos agentai su
šaukė savo “sobraniją” 
Brooklvne ir kvietė visus

juos priglaustų, nes į 
vietini “rojų” gryžti jie 
nori.

Ot, gadynė ir laikai! A- 
demą reikėjo vyti iš rojaus, 
o bolševikai patys bėga!

AJncn vvrianevHZ nonada. 
i rytų klaidos, jei bolševikų 

buvo intrigan- “rojaus” spragą užpildytų 
jis nors neprieka- — sakysime, kad ir Prusei- 

Gi Smetonukas ka, kad ir pabėgėliu Abe- 
arogantas. Lyg ta ku.

"“o’ Išmintingu lenku baisas nuo
Lietuvis nenorėjo ir ne-

tegul gru- nori pyktis su lenkais. Juk
moja; kaip jis plyš, bus tik- jie jo kaimynai, istorinių
tai “piš.” kovų bendrai. Bet lietuviui
*«. . D sunku susikalbėti su pilsuds-Ant Pacifiko manu h • • • i i i, ’Kiniais lenkais, kūne nuo- 

Mahanojaus “Saulė” pra- iatos ir visados reiškia pre- 
neša tokią liūdną naujieną: tenzijų į lietuvio istorinę 

“Isz Pacifiko.—Ameriko-. sostinę. į Vilnių.

cas” neturi armijos ir žval-
Tai irgi neliudija, kad gvbos. jisai eis “dono _ 

butų toks didelis vieningu keliu! 
mas. . ~ Tegul jis sau daro ką no

Dabar matote, kad lietu

sc.

so-
ne-

f Z~1 VV7

šiame Kun. Končiaus reiKa 
lavime butų pateisinimo, jei
gu jie butų pasiuntę geroką 
kieki pašalpos ir gavę nusi
skundimų r.uo lietuvių (iš Ru
sijos). kad ta pašalpa nėra iš
dalinama teisingai.“

turėtumėte laimės pamaty
ti vaizdą gaui uotų piratų ar 
razbaininkų. Tai išnykę 
“senų gadynių sutvėrimai,” 
kaip dinosauras. šiandien

ti. kad demokratinės vaisty-

i.’cit'orzp. i

tikras
varlė, jis pučiasi n n 
kad svietas jau dreba

prie uždarytų durų tariasi, 
bes turi bėdos partnerį ir rodyte rodo, kad esama ir 
kad musų valstybininkų vienokių ir kitokiu blogy -

bolševizmui tebėra bių. Pagaliau, ar ne blog-/- jo “galybės.”
Tegul pučiasi.

meilė
bėdos meilė. Tamstos juk bė, kad Anglijos ir Ameri 
nenorėsite tikėti, kad Roo-. kos valstybininkai iki šiolkiti laikai ir nauji saikai.

Mes turim valsty Dinmkus, seveltas ir Churęhibas savo i (ja nėra tarė aiškaus žodžio 
diplomatus ii ji patarėjus, valstybių santvarką rr.ainy- į f’,ėl Pabalčio tautų likimo? 
vienus su ciiiuderiais. kitus tu į bolševizmo “rojų.” Tai Bėdos partneris Maskva sa- 

nai savo delegacijas. Bet Visų pirma. Bendras A-įsu epoletais. Jie mandagiai aišku, kaip diena. Bet rei- ko, kad Pabalčio klausima? 
lietuviai juos ignoravo. merikos Lietuviu šelpimo k?'lba- gražiai elgiasi, bet kia mušt bendrą priešą, ku-į jau išspręstas, o Londone ir 

Komitetas buvo sudarytas! vlsuornet “velnią misiija. ris buvo prarijęs Paryžių ir, Washingtone nei “gu-gu ” 
Paskui komunistai norėjo ir j^struotas vos tik šio-Į„ Klausite ‘ • - - - - • —- - -

Įsteigti savo londą neva mis dienomis. Drabužiu rin- Lt. f!a

Čia aiški demagogija, ii i
Amerikos lietuvius siusti te- prie to da labai žiopla.• 1 1 W T T- *•

Lietuvai šelpti, bet valdžia kjmo 
nedavė jiems leidimo. .._,G 

Tuo tarpu Bendram A- * 
merikos Lietuvių šelpimo 
Fondui ir leidimas duotas ir 
Icetvird&lis miliono dolerių 
paskirta iš National War 
Fondo!

Ar tai ne sumugis komu
nistų propagandai? Ar tai 
ne desperacija? Ką gi jie 
dabar galės parodyt savo

‘velnią misiija. . . . , ______ q____
kur įrodymai? kėsinosi praryt Maskvą. Ka- Tucįi tarpu iš Kairo "atėio niszkas submarinas‘Robalo’ Ne visi lenkai tačiau yra 

arkas! Dabar ne ras vra toks biznis, kuriame žinia kad Londonas m ^kos paskandvtas su o5 lai- tokie, kaip Želigovskis'. ŠtaiT L • i ' • 1 1 X • ’T ’ “ “ ~ ~ ...............

negimęs 
de

Antra, kokiu budu trem- ... .
tiniai galėtų iš Rosijos nu-ito Jauci° 
siskųsti dėl pašalpos nega-,savo va*diniais 
vimo? Iš kur jie galėtų ži
noti, kad pašalpa buvoi rirne

ir kartu su; nepavydi, kad tais ginklai
bastosi po, jie baniutija vokietuką. Garuotos laisvės ir teisės ly-

miškus ir laukus. Šiandien’ Bet ne tame dalykas. Jei gįai liečia ir Lietuvą  tas
civilizuotų žmonių bėda su didžiuoju šiaurės faktas kažin kodėl užtyli-

jiems siunčiama, jeigu jie! , . .., .»' ,. ...” ,. _ . . . — m h- - • ’I’^u i odo. ad e
jos negautu9 kurie tik užkulisiuose oide-, apetitų, tunma bedu ir pie- ra to didelio vieningumo, a-

lius planus daro ir tautų at- tuose. Nerusistebėkit, jei už pie kurį mums daug rašo ir

’ashingtonas jau sutikę voriais ant Pacifiko mariu, 
rūsų užmačias tenkinti. Tie- O mes iki s-iol manyda- 

toji žinia nėra oficiali vome’ kad žmonės ir laivai 
nedera ją imti kaip gvy- pakęsta tiktai “į mares.” 

ną pinigą. Bet pats faktas. Tai buvo klaida, “Saulė

ką sako lenkų laikraštis 
“Gvriazda Polarna” šių me
tų rugpiučio 20 G. itll doje:

“Vilnius ir apylinkė, tai 
lietuvių žemė. Vilnius, kaip

kad Atlanto Carteryje dek- Jaa surado, kad jie suęs-a Lietuv<į. PO5?tinė, drauge su 
’ - 1 . - i- “ant manų. • - -6 -

Kas tai poniai “Saulei”
suteiks Nobelio

bosui Maskvoje? Juk jis ga- Tačiau, kaip galima siųs-į eitį sprendžia. kurio laiko jus išgirsite, kad
li nutraukti jiems visą ab- ti Rusijon “pundelius,” ne- Reikia pavyzdžio? Nuva- rezignavo Jungtinių Tautų 
raką! turint žinios, kur tremtiniai į žiuokit i piramidžių krašto šalpos ir refcabilitacijos ko-

Dėlto ir sumišo jų galvos, gyvena? Susižinoti su jais, sostinę Kairą aib3 nuva- miteto pirmininkas, buvęs 
Dėlto jie dabar ir blaškosi, negalima. Dr. Devenio žmo-! žinokite i tūkstančio paša- New Yorko valstijos guber- 
kaip žuvis ant ledo; dėl to na bandė per du metu susi- kų krašto sostine Tehera- natorius Ijehman. Gal bas

kalba.

tis,

prizą?
Vėl organizuoja baublius?

“Vilnis” praneša:
“Į pareiškimą gubemato-

Reakcija da rodo savo ii- naust Green ,Pnes , „ 
pažangieji žmonės turi tus bus atsakyta prakalbo-;

visa Lietuva, buvo sujungti 
u Lenkija unijos metu, 

kaip lygus su lygiais. Kai 
unijos ryšiai bu-vo nutrauk
ti, sostinė pasidarė priklau
soma tai valstybei, kurios

koTnuris-!"081™' * .buv?:.1 ie‘ 
tuvai. ne Lenkijai.

jiems ir vaidinasi kažin ko- žinoti su savo vyru, kurį 
kios “slaptos diplomatijos.” bolševikai buvo iš Lietuvos 

išvežę, ir negavo jokių ži-
Daugiausia

Sritrenkė tas 
fational War

tinka skirti ninigų tiems 
Hetuviams šelpti, kuriuos 
bolševikai ištrėmė Sibyran,: kinta'sveikata, 
iki Bendras Amenkos Lie- _ 
tūrių Šelpimo Fondas ne-i Pagaliau, Bendras Lietu- 
galės nusiųsti Rusijon savo W Šelpimo Komitetas kol 
Įgaliotinių, kad prižiūrėtų kas dar jr neplanuoja savo 
pašalpos išdalinimą. Jeigu Igaliotimų Rusijon siųsti, 
sovietų valdžia tokius įga-;^s i 
liotinius Įsileis, tai National kad

komunistus 
faktas,

nių. Tik Valstybės Depar- 
Kaa tamentui pradėjus reikalau- 

Fund nesu- tį D-ras Devenis, kaip A- 
merikos pilietis, buvo pa
liuosuotas, bet jau sunaikin-

kad Lehman 
dėl nesveikatos.’’ 

j s.” buvo daug cilinderiuo- Gal, bet bus ir kitų priežas- 
ių ir mundiruo.ų ponų. ku- čių. Lehman sutiko prižiurė- 
rie tarėsi ir barėsi, bet dėi ti šelpimą nuteriotų šalių 
ko ir kaip — .'ėdera žinoti gyventojų, bet įvyko tai, ko 
odiniam gi it šuinkui. Paga- iis mažiausiai laukė, ita.:- 
irfU, kam važiu,>l taip to- ia pasidavė alijantams, ir 

iii? Galit atvažiuot Į Dėdė? buvę alijantų priešai italai 
eamo sostinę V ashingtoną. dabar kariauja prieš savo

JJis tik pranešė visuomenei, 
American National'

War Fund pinigų duos. }Yar Funfl atsisako sknti 
Dėl šito pranešimo komu į Lietuvos tremtiniams Rusi- 

nistai pasijuto, kaip ver-jJ?J pasupą, kol Rusija nei- 
dančiu vandeniu aplieti. Jų silddzm Amenkos žmonių
“Vilnis” raumoja:

“Vadinasi, National War 
Fund pasitikį kun. Končium ir

prižiūrėti pašalpos tiekimą.
Šitie faktai sumuša Į sku

tus visus “Vilnies” ir “Lais-
jo grupe, bet nepasitiki Tary-. vės” bolševikų plepalus.

!ią. Jus sužinosite, kad ten pasakyta, 
buvo “svarbiom k • ‘cenci- “tiaukiasi

• •

se... Chicagos Stadiume”... Tai išmintingų lenkų bal- 
Ten kalbėsiąs Chicagos sas. Fu jais lietuvis visuo-

komunistų galvočius Morris met susikalbės.
Childs ir Amerikos komu
nistų orakulas Brovvder.

v. . Reikia manyti, kari bus Maskva skelbia, kad Liu- 
Galės buti tiktai šitaip-jr baublių choras. Nes koks blino provincijoj naciai r.u-

but ne tiktai vieningi, bet 
ir ryžtingi. Karinę kraujo 
sėją seka politinė reakcija 
ir ekonominis skurdas — 
kaip bus po šio karo?

Masinė skerdykla

arba demokratija oue są- £įa butų atsakymas 
moninga ir ryžtinga, arba baublių? 
ims viršų tos jėgos, kurios Komunistiški baublių 
nuvedė prie šio karo — re- chorai savo laiku vaikydavo 
akcija. Visi laiko ženklai Pruseiką, o dabar pats Le 
rodo, kad bolševikų p----- ----- ----

be galabijo pusantro miliono 
žmonių. Ten buvęs įrengtas 
“žudymo fobrikas”—pečiai, 
kuriuose deginta lenkai, žy
dai ir kiti.

Rusija onas leis į darbą saviškį te- Tai reikštų, kad Liubli
ne buvo įsteigta masinėošr.ioie Dumoarton Oaks buvusius partnerius nacius.; n°n e,tTpaęių Vokietijos .ir norą. Ar jis neplyš šitaip 

Į Greenovi.oje eina svarbi konferen- Italija irgi nuteriota. jai rei-'Italijos ke.iu. Kaip “atsakydamas”
-įja; ten yra Gaug visokių kia pagalbos, bet... Lehman į tal r.eaguos atgimstanti pareiškimą? 
ponų. Bet važiuokit ne tam. staiga pajuto, kad jo ran- ‘ vjancuzija, ką darys Ang- Well, Pruseika ėmė 
Kad jų man I lgias kalbas kos yra surištos. Graikai ir, 11 Amerika.
girdėti ir gražias maniera? iugoslavai priešingi italų Tie klausimai gyvai m 
regėti. Washingtone.gyvena šelpimui! Girdi, ar už tai teresuoja kiekvieną paža.i 
toKie žmonės, Uikraštinir.- iucs šelpti, kad terioje* Grai- gų žmogų, kartu ir lietuvį

cen-
cių" nuo komunistų bėgti, 
o dabar ne kad loska jis 
turės rėkti. Tokia jo “pa
skirtis” — iš kamino kami-

Jo tėvų kraštas juk susi- nan lysti ir vis paklysti! 
laukė trečios okupacijos - Juos gandai”

kai, kurie ir žemėje moka, kiją. kad iš Jugo Javijos at 
žinią surasti. O Du'.ubai ton ėmė Fiumą?
Oaks vila nėra žemėje — iš1- Graikai ir jugoslavai yra ar jam bus lemta susilaukti 
elo gali ją matyti, bet vi- Jungtinių Tautų šeimos na- nepriklausomybės ir lais- “Vienybės’’ redaktorius
dun įeiti ir vaistybininku riai; jie turi sprendžiamą vės? 'Juozas Tysliava turi labai
kalbas išgirsti — nix! Ten balsą; o Lehman yra betar-' E«ti-E*ti. unaravą žmoną. Nesenai ji

skerdykla.
Bet kaip ten buvo su Ko- 

tynio miško tragedija? Ber
lynas savo laiku skelbė, kad 
bolševikai ten nužudė ir 
palaidojo tūkstančius lenkų 
karininkų. •

Nei Berlyno, nei Maskvos 
pranešimų mes neskaitome 
grynu pinigu. Tai dėl to, 
kad “puodas katilą vanoja 
ir abudu suodini”!

St. Strazdas.
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KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAAO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NOKO NBVBIKIA

BROOKLYNO U ET V VIŲ NAUJIENOS
i<>* <* ------------

tujaiaujas komunistų triksas— Kabalas su Dariaus-Girėno 
bepartyvė konferencija” paminklu

Brooklyno lietuvių komu- Brooklyne veikia komite- 
nistai vėl bando drumsti tas. kuris rupinasi pastatyt 
vandeni. Jie šaukia konfe- paminklą musų lakūnams, 
renciją “Lietuvos gelbėji- Dariui ir Girėnui. Komitetą 
mo reikalais” ir kreipiasi Į išrinko Brooklyno lietuvių 
organizacijas, prašydami organizacijos.
rinkti delegatus. Jau kelinti metai tas ko-

Pirmą šūvi jie paleido mitetas renka aukas, bet su- 
Brocklyno lietuvių kriaučių ma jo sukeltų pinigų yra 
skyriaus susirinkime, kuris nedidele. Jei nebus gali- 
ivyko rugpiučio pabaigoje, mynės daugiau aukų sukel- 
Bet ten jiems nepavyko; lie tL r>us sunku kiek geresni 
tuviu kriaučių susirinkimas paminklą pastatyti, 
atsisakė rinkti delegatus. Paminklui vieta skiriama 

gatvių trikampy, prie Lietu
Nėra .abejonės, kad ko-, vjy Amerikos Piliečių Kliu- 

mumstai Kreipsis ir i kitas • Už tuos pinigus, kiek 
lietuvių organizacijas. -o-|jau sukelta, ir tam trikam- 
dėl tegui lietuviai žino, kad p»uj išeitu visai mažas pa
tai yra eilinis “monkey bu- minklas.
siness.” Maskvos garbinto- Paminklo statymo klausi
mi turi Įsakymą diskredi- mas })US galutinai išspręstas 
tuoti Amerikos Lietuvių užsibaigus karui.
Bendra Fondą ir tverti

NORS SUŽEISTAS, PRIEŠĄ SUNAIKINO

Štai anglų aviacijos ka pitonas Cruickshank, kuris atakavo vokiečių submari- 
ną. Ta submarina matosi vaizdelio vidury. Ji piadėjo šaudyt i orlaivį. Kapi- 

i ius prie rusų šalpos fondo, Komunistiškas trijų partijų į tonas Cruickshank gavo 7 2 žaizdas, o du jo draugai buvo užmušti. Nore sun-
skv-

nes jiems patiems steigti sa
vo “bepartyvišką fondą” 
valdžia neleidžia. Kartą jie

kandidatas kiai sužeistas, jis tačiau pataikė bombą i priešo submariną ir sunaikino ją.

Komunistų “Laisvė” pa- i

JSi/S CHICAGOS LIETUVIŲ GYVEN.
Jaunas lietuvis, Algirdas Amerikos Lietuvių Tarybos 
Brazis, Chicagos operoj f Skyriaus banketas

Da vienas lietuvis gavo; Evanstono Evergreen Gol- 
progos atidaryt duris i ame- fo kliubo patalpose rugsėjo 
rikonu dainos meno pašau-' 24 d. Įvyks Amerikos Lie- 
1Į. Tai Cicero gyventojo tuvių Tarybos Chicagos sky- 
Brazio sūnūs, Algirdas Bra- liaus banketas. Taryba 
zis. Chicagos Opera Com- kviečia visus chicagiečius 
pany su juo pasirašė kont- tame bankete dalyvauti. Į- 
raktą ir jaunasis Cicero lie- žangos tikietų galima jsigy-
tuvis turės progos pasirody- ti “Naujienų,” “Draugo’’ ir 
ti skaitlingai Chicagos pub- “Sandaros” redakcijose, 
likai. į Evanstono kliubo gaspa-

Algirdas nuo pat jaunų dorium yra nuoširdus lietu- 
dienų buvo palinkęs į mu- vis,John Miller. Jo žmona 
ziką ir dainą. Matydami su- ir dukrelė yra daug veiku- 
naus gabumus, tėvai leido sios pažangiųjų lietuvių tar- 
jam mokytis, ir Algirdas jų pe.
neapvylė.

Algirdo tėvas Ciceroj 
(Chicagos kaimynystėj) tu- 

į ri drabužiu siuvykla ir va- 
j lytuvę.

Gazolino juodoji rinka 
Chicagoje

Pereito karo metu Chica
goje veikė degtinės juodoji 
rinka. Butlegeriai ir jų pa
samdyti gengsteriai buvo 

Ta pati “Vilnis” paskel- taip Įsigalėję, kad policija 
bė buvusio chieagiečio dak- nedrysdavo jų liesti. Toks 
taro A. L. Graičiuno rasi- Capone buvo skaitomas tik- 
nėli, kuriame jis lietuvius įuoju Chicagos caru. 
agina: Šio karo metu turime ki-

“Broli ir sese lietuvi... ne- tokią juodąją rinką — ga- 
augink savo vaikų kapitalo žolino butlegerius.

Senelio daktaro “receptas

Atmeta Brooklvno Komunistu Fondą'
tijos teismas atsisakė duot; vieninteliu visų trijų puti-1 * < .
čarteri jų “pagalbos” ko- jų kandidatu naujame Man- 
mitetui. . hattan 18-tame kongresinia-

Bet yra ir jau veikia A- me distrikte...”
merikos Lietuvių Bendro Marcantonio vra komu-__________ vra
Fondo skyriai: greitu laiku nistų bendrakeleivis. Nore 
šitas fondas paskelbs ir dra- komunistai šiandien remia 
bužiu vajų. Brocklyno ir vi-į Rooseveltą, bet jie visom 
sos Amerikos lietuviai rems • keturiom priešinasi republi- 

konam. Jie sako, kad jei

Rugpiučio 23 d. buvo tusių žmonių. Bet apsiriko, kad United Lithuanian Re- Pastumdėliais (flunkey), če- Vietos policija nedaug ką 
kliaučių 54 skyr. mėnesinis Mat, komunistų firma jau lief Fondas yra inkorporuo- batlaižiais ponų, kunigų ir padaro ir paskutiniu laiku 
susirinkimas, prie kurio uo-į žinoma ir jai net jų arti- tas Washingtone kartu su klebonų. j įsimaišė federales valdžios
liai rengėsi komunistai. A. mi žmonės nepasitiki. Tai visų Jungtinių Tautų fon- Senelis daktaras mano,. agentai. Nemaža butlegerių 
Bimba per “Laisvutę” išti- amžini kolektoriai visokiem dais. Amerikos valdžios nu- kad viso pasaulio laimes at-; jau pagauta ir nubausta, bet 
sas savaites pliurpė apie fondam, visokiems reika- sistatymas yra toks, kad nes ^k bolševikų Rusija. Jis (patys eretai da nepagauti. 
United Lithuanian Relief lams. o daugiausiai tiems kiekviena tauta turėtų tik sak® • Sako, kad Chicagoje. yra
Fundą, kad jis šioks i» ! “svarbiems” reikalams — vieną fondą, o ne kelis fon- . Tarybų Są-ga (USSR) 
toks. Kad tas trijų sroviu' išlaikymui “Laisvės” ir "Vii-dus, nes šelpimo darbas yra f°Je bnkmėje žygiuoja ir. 

bus išrinkta republikonų ad-; (katalikų, socialistų ir san-! nies” peniukšlių. labdarybės darbas ir poli- nežlurint daromų kliūčių,
ministracija, bus bloga ne dariečių-tautininku) fondas! . tikieriavimo čia neturi bu- *yro mokslo
tik Amerikai, bet ir Euro- neatsakingas šelpti nuc ka-: - ,es susinnkimą tą pa- ti Jeigu komunistai turės ?.rejtumu Plečiama tarp pla-

_____  Pa;- ro nualintus Lietuvos žmo- vakarą netoli nuo svetai- fonda, tai ne lietuvių fon- čiuių masių...”
Per eilę met, čia veikč „u Į ^įa^ ,^ie Bimbos šmeižtai prieš M prie “Russian War Bet ko tas daktaras da

tik ta fondą.

Brooklyne Įvyko 
buklas”

ste-

slapta falšyvų kuponų spau
stuvė. Federales valdžios a- 
gentai jos jieško, bet kol 

Žinija žaibo kas nesuranda.
K. L. Lietuvis.

SO. MILWAUKEE, WIS.
lietuviai radijušnikai—Juo- t . . .
zas Cinkus ir Jonas Valai anto™? gal* nmyt ir ant, Bendrą Amerikos Lietuvių 

lepublikonų partijos tikie- ; šalpos Fondą suvedžiojo 
ncreio iškirsti sposą, Juk tai išdavimas komu- net paties Bimbos pasekė- 

jis sakydavo: “Mylisi, 'kaip į VCIU5 ir tos viero? ar' Jus- Kada iškiio fondV kiau'i

čekistai gaudė saviškius ir Reįief Fondo- “lietuvišką *UP! 'Vaukeg. 
instruktavo. Lūs ar plyš, sky^ų. Jįe tokį skyrių jau h®»>s<iibina i 
turim į raukiamą konieren- tl£ ir g lietuvių „„kapi- ' 
c95 kriaučių deiega- nigus, rėksus ir ką tik gau- _

ane? Kodėl jis 
“matuška Ro-

tis. Jei kuris Brcok^mo lie 
tuvis norėjo iškirsti

kaip
Ginkus su Valaičiu.”

Nesupraskite mane klai
dingai. Tiedu vyrai už čiup- 
įynų nesitąsė. bet visi ži
nojo, kad juodu nesutinka, j Vienoje Greenpointo dra-i tvoros".
ill “npbnTt^iknf ’’ ati tSU> tauPėJ> dirbo Maspetho lie-. Savaitę prieš lokalo susi- skyriaus lokalo susirinkimui, lietuvių vardu, kuomet jie sauliniam kare caro vy 
jų neous tanios. tuvis. Jonas Petrulis. Uzper- i,.jnjęjina bimbnr-1'-' 11 i5 t-n. k— «„Uoo rioncvKa nKnoKnn net dr

! aaa m,________________ _____ , . eicigu, girui negau- na ir viską atiduoda “Rus Hef Fondas nebus pripažin-
simas kriaučių lokalo susi-! ame\ mums. ^us galas, nc-s gjan -^ar Relief Fondui,” tas per Sovietų Rusijos val- 

# e rinkime, komunistai neži-i ^?1 Pirmas suvis pas kriau- ’0et ne lietuviams. Mes nie- Jžią šelpti Lietuvos žmo-
Sužeide Maspetho lietuvi ,nojo ką šneką. Vienas kai- C1H? ’ssi?auti- Bet ]-0 neturim prieš “Russian nes. Bet tada parodytų,

Jeną Petrulį ba vienaip, kitas kitaip, at-! ne}??lsov®- Gaila man jų War Relief Fondą,” bet mes kad Sovietų vyriausybė yra
rodė lyg gilti graibstytus už tuščio triūso... protestuojam, kam jie ei- žiauresnė ir už buvusio ca-

Prasidėjus kriaučių 54 na i lietuvius rinkti aukų ro vyriausybę. Pinnam pa-

tikulų!

JinkuTi1;! j ! si^tė j lokalo pildomąją
ninkai ats-1 D. Grikštas iš to paties ko- tas aukas atiduoda rusų riausybė pripažino net du 
ildomają ta- miteto ateina pasakyt kriau- fondui. Tai yra apgaudinė- lietuvių komitetus, kurie

ginimo. Aišku, lietuviams i 
radijušninkams tai yra pei
lis po kaklu. Lietuviai netu-' 
ri stambiu biznio Įstaigų.; 
kurios galėtu daugiau mo
kėti už skelbimus, o radi- 
iušninkas iš savo kišeniaus

Mirė Juozas Bendokas, 
79.metų lietuvis

co, Kaa mažiausia a. Dągis ir sek. ninką. Už duosnumą Grikš- aukotų ir dabar. Sovietų .b-' “
lėnesiu Petrulis tu- Zablackas. Vadinas, orga- tas buvo pakeltas net i va- Rusijos žmonės nekalti, kad ?aik*no. Žemaitijos pasėlius
tis, kol pasveiks. _’nizaciju konferenciją sau- dūkūs. Jis leidžiamas eiti jų valstybės vyrai veda gro- 11 Prasi(*ejo čia Amenkoje

tiulis yra naslys, turi kja “bepartyviški” žmonėm, per organizacijas su spy- bimo politiką. Bet mes ne- Ya?u.^ Lietuvos žmonėms
į sūnų. bet sis gy-vena GirdL toji konferericija io- čiais. Bet kliaučiai žino L. galime leistis komunistams JelPtL komunistams atsi-
nore šautuose” ir apiefcjorn politikom neužsiims, Grikštą, gerai pažysta ko- išnaudoti ir apgaudinėti. u CiPw aVnttUV°b kai į£?tuva
nelaimę nieko nežino. svar<5tv<5 kain “nao-plbp- munistu^ ir supranta iu trik- VVasaingtone leidimo,, baudžiavosBrooklyno Petras, nualintiems “lSuvos ™n iLbuv?,ižtik:.in‘L,“

KULPMONT, PA.

siomis dienomis čia mi- 
rė senyvas vietos lietuvis, 
Tuozas Bendokas. susilau
kęs 79 metų amžiaus. Ame
rikoj velionis išgyveno dau
giau kaip 50 metų 7 iš Lie
tuvos atvyko 1893 metais, 
būdamas 28 metų amžiaus 
iaunuelis. Iš nat pradžios 
jis buvo apsigyvenęs Chi
cagoje; ten ir mokyklą lan
kė. nes buvo palinkus Į mo
kslą ir mėgdavo skaityti 
laikraščius. Ynač jis mėg
davo “Keleivį,” kuri skaitė 
per ilgus metus.

Lietuvoje velionis buvo 
kilęs iš Gaubiškių kaimo, 
Tauragės apskričio.

Juozas Bendokas gimė 
1865 metais, tuoj po to, 
kai Lietuva buvo paleista iš 

pančių. Buvo 
viengungis ir tokiu 

būdamas baigė savo gyve
nimą.

Velionis buvo palaidotas 
be bažnytinių apeigų, iš

kalbėjo prielankiai apie U- dimas jiems bus duotas ir
jc.- • i i * ... • +- nited Lithuanian Relief galės net iu naciu atstovaiČia jau is pat pradžios kumentus ir j, pasiuntė ną- Fond ; komuniftuojan. iš Amerika i Lie-

matosi komunistų ilgi nagai mo; saukiamos konferenci- "„V L..,.;
ros valios žmoi

mgų. Jeigu jiems rūpėtų be Grikšto spyčiaus.

žmonėms.

.. - ,, . - . ... Čios davatkos nerimavo nuo tuva dalinti bado nuka-pne geros valios žmonių pi- jos klausima eme svarstyti nvlrr,-n R;illha ;r vi 4 udm.u muo hum ....... .• - -M __ — pjkcio. nauoe ir saukc vi- niuotiems žemaičiams au-1 grabonaus įstaigos tiesiai į
— vi t - i - šokiais balsais, kad tik iie- kas. Bet komunistai gavo i kartines Laidotuvių dalvAndai ant gatvės dvi mo-nualintų Lietuvos žmonių ~ , .... ----- i=x~ nvi .u Kapines, nainoiuviu uaiy

Daugiau našlių

Svarstant komunistų kvie tuviai kriaučiai negalėtų iš- nuo Žigo Angariečio pagru-1 viai buvo užprašvti kad su- 
— 'j mojimą, kad toks Amerikos į sirinktu pas pp. Yurkus. kur 

lietuvių komunistų darbas jjems duota gedulingi pie- 
pakels A. Smetonos presty- tųs. Yurkai visus gražiai pri
zą amerikiečių akyse. Nuo ėmė ir pavaišino skaniais

— . ..----- - tos misijos komunistėliai ir valsriais. Beie velibnio bu-
“nėra.” Kiti prisiskaitę iš konferenciją. susilaikė, o surinktus pini- vo toks pageidavimas, kad

ius savo laisne saKyuami: mes ,• . ,. ; , eis sunaudojo saviems rei- lajdrtnvin dau/viai butų pa
nešame beDartvviai”7 Arba* kad nors tokio fondo ir jr j ^j^as lietuvių organiza- kalams. vaisinti 30 net” senumo

Mums sakė žmonės ku-|“Mes apie politikas nekal- 7n®fa’” taŠiau J1S cijas. ir Prašys skirti dele’ ..TaiSL.Jeigu Sovietų Ru- dentine, kp n-. vvrkni įr
jes saviems reikalams gacijas į jų šaukiamą kon- sijos vyriausybe, kuri deda- padarė. Tą degtine buvo 

uiauutiiiiis u r . dolerių,” ferenciją. Kitos organizaci- si biednucmenės “užtaryto- nmirk^s i»- laikė uafcs ve-
nenaminejai,' nori pagaut ant “beparty- °. Lietuvos nukentėjusiems jos turi padaryti tą patį, ką ja.”, trukdytų United Lith- lionis Bendokas. Jis taipgi

viškos” meškerės nesusipra- n’eko nedavęs. Treti ^di- padarė knaučiai. Jeigu kas uanian Relief Fondui selp- pageidavo, kad ’ bon-
______ ______________ dziavosi komunistine ga- norj prisidėt prie Lietuvos t1 žmones Lietuvoje, tai ji ka butu palikta iki to lai-
v » ♦ .in Girdi, ar jus norite žmonių šelpimo, tam vra U- pasirodytų tikrai laukinė, ko. kai bus pastatytas jam
sykite Keleivi, tarta žino- a. nenorjte. o mes valdysi- nite(1 ’ Lithuanian Relief ’

be
mas Kuipmonro nasies. Jeigu uup, un nam jie ou 

!iidrai veiks trys lietuviai, «į§ j-ur on rir.ntz* VuH darni komunistais meluokr- - • i • r- i ' -------gi jus žinote, kad darni komunistais meluoja . R. , -faktu” teicė a-u vau •
radnusmkai — Ginkus Va jas tas kaltininkas, kuris jus'savo laiške sakydami: “Mes . A\sku’ kad komunistai,
laitis ir Nevv Jereey radijus- i pamiršo?
nikas Stukas. ,

Mirė senas newyorkietis 
Mingilas

“Jus žinote savasias. bet 
Yoike mirė senas vietos lie- kl?r gi aš žinoti,
tuvis Mingilas, sulaukęs virš : s*aPs-°fes-
70 metą amžiaus. Nors bu- i ^es nesislapstome. Mu 
vo senas, bet gerai atrodė,! ,r mes gyv^name
pirm metų laiko jis da dir-jvl^?K
bo miesto darbą, bet vėliau! ,
pasitraukė i pensija. |SV oreamzacija taip

gausiai praphtus.
Mingilas buvo pažangus “Mes tuo nesidžiaugiame, 

žmogus, mėgdavo skaityti. Mes visos norėtume turėti 
laikraščius ir knygas, taip-: po kokį kerėplą su keli-

Šiomis dienomis New

gi lankydavo lietuvių pa
rengimus.

rie skaito ‘Keleivi.’ Netik; besime!” Visiems juk su- 
mudviejų, bet ir kitų dvie- Į prantamas triksas, kad jie " s t > ų 
jų moterų
pridūrė ji.

±t^Sžin^leP^±- ^'Lietavą i, mes įMefei- ^ido'tuvfee rtaivvavo ne-
1 . ap e j . me gaV0 se]pimo fondą. ruotas Washingtone; tegul viams bus išgautas leidi- mažai velionio giminių ir

Atsiprašęs ir pasiteisinęs. United Lithuanian Relief prisideda prie jo, Ūda ži- mas į,’. į§ Sovietų Sąjungos pažystamu. Tegul Juozas 
Smagu girdėti, kad ju- Aaš. pasižadėjau klaidą ati- Fondo galininkų taktika nosim, kad jiems nore kiek vyriausybės šelpti Lietuvos [ami?i ilsi?! *alt°J sa’

Pndetl Pne skyrėsi kaip diena nuo nak- apeina Lietuvos žmonių žmones. Negalima tikėti. kes zeTne*eJ. _
.5eleJvyJ< aprašytų tieg Jie ka,bėjo apie pa- vargai. Šis fondas atsakin- kafl Sovietų vyriausybės —Miliauskaite.

23 našlių da sekančias, lie- stangas susipratusių lietu- gas pnes Amenkos.valdžią, pareigūnai butų ant tiek ————————————
tavęs našleles: Asti.kiene. vjų sueiti į bendrą veiklą ° pe prieš Bimbą ir jo gi- tamsunai. kaip musų Bim- Kuro administratoriaus
Banionienę, Kurtinaitienę ir norg srovėms ir gel- žalius. bos, Rokai, Andriuliai ir apskaičiavimu, dėl mainerių
MikalaiBkienę. nualintus nuo karo Lie Komunistai sako, kad Pruseikos. streikų Amerika neteko 200nėm,” sako ji juokdamosi.

“Gerai,” sakau, “užsira J. D. T. tuvos žmonės. Nurodinėjo, tas United Lithuanian Re- Vyt. Katilių*, tūkstančių tonų anglies.

t
j
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Infliacija Rusijoj Jiuotos pagal to, kiek toje 
ar kitoje srityje darbinin- 

ikas uždirba. Ten moka pi- 
'giau, tik bėda, kad nevisuo-

Amerikos žmonės skun- balėlį priausiamo muilo, met ir ne visko galima pirk- 
džiasi. kad viskas brangsta, nuo 85 iki 150 rublių! ti. Kelias valandas “uode- 
Pabrango maistas, rakandai Ar jus sutiktumėte tiek goję*’ (eilėje) stovėjusi šei- 
ir kitkas. Bet darbininko ai- mokėt? mininkė gryžta tuščiom ran
ga mažai padidėjusi ar to- “Nothing doing!” — sa- kom.

bininkai gauna didesnes ai- nigų. . Į Taigi, Rusija turi dvi
darbininko-baltakalnie- būt, labai daug uždirba, jei HJzuo^ą ir neiegaiįzuoų. jos 

savininkai ir kupčiai yra
ki
riaus būklė. gali tiek mokėti!

Amerika tačiau yra ro- Pirm šio karo, ruso darbi-
jus, palyginus ją su “darbi- ninko vidutinė alga buvo 
ninku tėvynė” Rusija. Jei 300 rublių j mėnesį. Žinant 
n-sas darbininkas turėtų ga- tai, kad ir pirm karo Rusi

komisarai, gauną didesnes 
algas. Tik dėl to “juodoji 
rinka” ir turi visko, kad 
gamybą ir prekių paskirs-Į limybės patini, kaip gyve- joj viskas buvo brangu, ta f • kontroliuoja patf vai- 

• na Amerikos darbininkai, alga bus nedidele, o siais | va(Kn9rojl]i nrekv-džia, per vadinamąjį preky
bos reikalų komisariatą.

Legalizuota juodoji rin
ka įvesta da ir tam. kad iš
naudoti iš užsienių atvyks
tančius žmones.

Cassidy reveliacijos nenu
tiks musų komunistams, bet 
iie tylės. Sunku užginčyti 
tai, kas žinoma ne tik ‘P.u-

apie mus jisai sakytų taip: laikais — visai ubagiška, 
kapitalistai! Galimas daiktas, kad šio

Į Jungtines Valstijas su- karo metu rusas darbinin- 
g vžo vienas Amerikos ko- kas gauna dvigubai dau- 
respondentas, Henry Cassi- giau — 6000 rublių į mė- 
dy. metus gyvenęs Maskvo- nesį. Bet ir tai butų ubagiš- 

o Oryžęs i Ameriką jis ka alga. Tai kuo jis gyve- 
n-r?šė labai Įdomų straips- na — dvasia šventa? 
nį apie pragvvenimo bran Ne, už viską jis moka 
gumą Rusijoje. grynu pinigu valdiškoje

Cassidy sako. kad Rusi- “uodegų krautuvėje,” kur į sijoj, bet ir užsieniuose, 
sijoj yra taip vadinamų ko- maisto kainos yra suregu-l —G. D.

Įmerciniu krautuvių, kur val

No. 37, Rugaėjo 13 d., 1944
MEDALIS NUO KARALIAUS

džia kainų nereguliuojanti. DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
Tos krautuvės yra legali- ---------------

1 zuotos ir kas turi pinigų, ga
li pirkti viską. Bet jis turi 
mokėt kiek reikalauja pre
kių krautuvininkas.

Dvi labiausiai atsilikusios 
valstybės

Smagi atgaiva didelių 
kaitrų metu

Anglijos karalius (kairėj) duoda medalį alijantų ge
nerolui Devisui, vyriausiajam alijantų karo vadui Vi
duržemio fronte.

Indomios Skaitlines
Dabar apie skaitlines. Jos garsius vyrus — Churchillą, 

taip pat Įdomios. Štai — Hitlerį, Rooseveltą. Musso- 
thuichill gimė 1844 metais, linį. Staliną ir Tojo. Buvusį 
yra 70 metų amžiaus; prem- Italijos diktatorių vadinsi- 
jeru jis tapo 1940 metais, me II Duče. Italui tas “11 
reiškia, eina savo pareigas Duče” reiškia tą, kas lietu 
jau 4 metus. Bendroji skait- viui reiškia “tautos vadas.”

--------  ■ . line iš 1874-70-1940-4 bus Tas pavardes ir titulą ra-
Nesistebėkite. bet Angli-- Kai užeina šiitas ir drėg- 3338. šysime šitaip;

Tai esanti “legalizuota ja ir Jungtinės Valstijos yra nas oras, daugelis žmonių Hitleris gimė 1889 metais, * Churchill 
Hitler 
Roosevelt 
II Duče 
Stalin 
Tojo.
Skaitykite pirmąsias rai

des. iš viršaus į apačią ir 
uamatvsite, kad išeina — 
CHRIST.

Žinoma, toks palyginimas 
butų nevykęs, nes Churchil- 
!o ir Roosevelto vardų ne
galima dėti vienon kompa- 
nijon su diktatoriais, todėl 
tas dvi pavardes reikia iš
leisi ir palikti tiktai dikta- 
orių kompaniją, būtent:

Stalin
Hitler
II Duče
Tojo.
Pasidaro, atsiprašant, nei 

šis, nei tas.

Maik! kie ligoniai: neregiai atgau
na regėjimą, suparaližuoti 
pradeda valdyti rankas ir 
kojas, kitiems net naujos 

' kojos atauga.
—Tas teisybė, Maike.
—Bet ar tėvas matei kui 

nors stebuklingoj vietoj ku 
nigą jieškant sau sveika
tos?

—Nausa!
—O tačiau savo laikraš

sa-

—Gut mamink.
Kur taip skubini?

—Į mokyklą.
—Vadinasi, į škulę.
—Lietuviškai reikia 

kyt: į mokyklą.
—Na. o kada gi bus ga

las tam tavo mokslui?
—Mokslui, tėve, galo nė

ra. Žmogus turi mokintis vi
są amžių, ir tai visko da 
neišmoksi.

-Jes, Maike, žemaičiai čiuose kunigai

kitko.
“Komercinės

_ nori kiek pravesti ir geria bus 3888.
vandenį, bet juo daugiau jo Rooseveltas gimė 1882

rašo. kad
irgi sako: “Durnas gimei, stebuklai neša didžiausi? 
ir dūmas mirsi.” Valuk to, laimę žmonėms. Ar žinai 
Maike. aš ir neturiu didėlės kodėl jie taip rašo?
ukvatos prie mokslo

—Tai yra klaidinga pa
žiūra, tėve. Aš sakyčiau, 
kad dabar, kai mokslo se
zonas, butų ne pro šalį ir 
tėvui pradėt mokyklą lan
kyti.

—Kad aš pinigų ant mo
kslo neturiu.

—Amerikoje galima ir 
be pinigų daug išmokti.

—O. rait, Maike, bet pa-

—Na, tai kodėl gi?
—Jie rašo taip dėl biz 

nio. Tą patį daro ir komu 
nistai, rašydami apie laimf 
po Stalino saule.

—Tai tu rokuoji. Maike 
kad po Stalino fiage Lietu 
voje pyragų nebus?

—Nebus, tėve. Bet aš ne 
tikiu, kad Stalino flagė Lie 
tuvoje galėtų pasilikti. A 
manau, kad Lietuva bu

krautuvės’’ .. Kalbame apie musų svars
buvo atidarytos kovo mė- vra^priėmes ruetri- Seria. tuo labiau prakaituo- mėtais, turi 62 metus amž.,
nesyje. Amerikos korespon- ? -;a jf silpsta. prezidento narei^ nradė-lentas paduoda kai kurių sistemą - litrus kilog- J Tl.0ŠkP,iu inti ? dti i«3 metah k ore-
^L-motui L-oi-na- bot ramus ir kilometrus, bet pas A1 U. / jc eiti metais 11 pre-•-ionS! “ Tri n,^ė£ i mus ris da vartojami sva- 'riemone -žiupsnelis dras- zidentauja 11 metų. Bus 
nausias — iki rugpiučio 1 kos į jūsų geriamą vande- 3333.

ni. Bet kaitrai šalinti to- Mussclinis gimė 1883 m.,

a. yk, ko aš galėčiau iš- laisva.
mokti publik-škulėj? į —Maike, tu čia gerai nu

—Visų pirma, tėve, rei- šnekėjai. Aš einu išsigert’
' ia išmokti gerai skaityt ir ant tos intencijos, kad tave 
rašyt. Tai yra raktas į visus žodis stotųsi kunu.
- okslus. i---------------------------------

—O ai aš galėčiau su tuo VOKIEČIAI TRAUKIASI 
r ktu ir.eit į banką? |§ SUOMIJOS

—Apie tai nereikia ru- ____
į intis, tėve. Kai išlavinsi Jiems duota laiko išsikraus 
protą ir uždirbsi pinigų, pats tyti iki rugsėjo 15 d.
bankas atidarys tėvui du- ______
ris. Karo Informacijų Biure
—O ką daugiau mokslas ga- gautOmis Washingtone ži 
lėtų man duoti? niomis, vokiečiai jau trau

—Įsigijęs mokslo tėvas kiasi iš Suomijos. Ilgos tro 
alėtam parvažiuoti į laisvą kų eilės veža kareivius i 

-: -r tenai gerą visokias karo reikmenis
'.ė.i x ci Viskas gabenama per sien; 

ą biznį. į šiaurės Norvegiją. Fina
—Bet gazietos rašo, Mai- davė vokiečiams laiko išsi 

ke. kad į Lietuvą jau Pad- kraustyti iki šio penktadie- 
leckis atvažiuoja. Taigi bol- nio, rugsėjo 15 dienos.. Po 
ševikų načalstva man ko- to visi vokiečių kareiviai 
misaro službos neduos. į Suomi joj je busią nugink-

—Bolševikams, tėve, ir-iĮ™*? internuoti Taip pat 
gi reikia mokytų žmonių, 'busianti internuota visa jų 

—Jeigu reikia, tai galės £al(? medžiaga ir karo pa 
nuvažiuot Bimba so Miza-Ruklai Kadangi Suomija 
ra. Man vistiek nebus čen- nutraukė santikius su Vo- 
£jaus 1 kietija. tai išvažiuoja ir vi-

—Aš nemanau, tėve. kad «» vokiečių atstovybes šta- 
Bimba su Mizara norėtų iš b39;. Helsinkio vokiečių ko 
Amerikos važiuoti. Čia jie įvykstanti laivai
turi daug geresnę duoną Vokietijon

dienos. -Tos yra tokios: ™j. » ir bu-
Už kilogramą sviesto rei- se ial’ coliai n mylios.

da mokėt 800 rublių! Metrinė sistema yra leng- nintelė priemonė — upes, tatorium tapo 1922 metais,
Už kepaliuka baltos duo- va ir paranki, gi musų sva- ežeio ar juros vanduo. Bet dikatoriavo 20 metų. Viso

'o?.— 275 rublius. r _ rai-tonai, kvortos, bušeliai dirbtuvėje būdamas, ar to- bus 3888.
Už vieną kiaušinį — 15 ir mylios — tikriausias ki- Ii nuo vandenų gyvenda- Stalinas gimė 1879 m..

nblių. niškas * čiapsujus. Jis ir mas, negi bėgsi jieskot to- Vl a 55 metų amžiaus, neri-
ž kiloeframa įauticnos patiems sunkus vartoti ir kios laimės. hotu diktatorium tapo 1024

^ėsos — 320 rubhų. kitur visai nesuprantamas. Tokiam atsitikime šiek metais, diktatoriauja 20 me-
_ kilogramą cukraus — net pajuokiamas daiktas. tiek gelbsti bumą apsiprau- tų. Viso bus 3888.

.. Tai senas anglo-saksų pa- ^_us s?^tu vandeniu. Bet da Tojo gimė 1884 metais, 
Kilogramas yra biskj jajjęas Daugelis musų biz- ge*bsti, jti rankos vra gQ metų amžiaus, prem-

•augiau, kaip du svarai. O nj0 jau vartoja met- l^1. albumų įmerkiamos į jeru tapo 194j m premje-
iisų rublis, laikantis oficia- rinęf sist^į Tą paį daro saitą vandeni. Pravėsusių Jravo 3 metus. Viso 3888.
’o kurso, yra \ ertas 20 a- ,^^5^ Įstaigos. O pasta- rankų kraujas pereina 1 ki- Taigi, šeši budingi supuo-
nerikomskų centų. moju laiku girdėt vis stip- tas kūno dalis ir ęmogusjjmaj )r — bendra skaitli-

Dabar paskaičiuokim. Jei resniu ir daueriau įtikinan- ^ur Senau jaučiasi. “3888.” Kas galima iš

kios priemones nėra. Vie- y-ra gi metų amžiaus, dik-

ž kilogramą sviesto reikia čiu balsų, kad reikia eit 
"•okėti 800 rublių, tai A- rrie visuotinės metrinės sis- 
nerikos pinigais bus 160 temos.
1 a] 11 ’

4.r ius sutiktumėt mokėti Gal pO Šio .kar° ir SUsi‘ 
7 - j ’auksime metrinės sistemos.

jes padaryti?
Lėktuvų-žiogų rolė dabar- Vienas drąsus pranašas 

tiniam kare padarė sekamą apskaičiavi
mą:

MANO LIETUVA!
O. mano Lietuva! 

Nelaimės Tau griūva— 

Ramutį artoją marina!..

žaliuose laukuose 
vien kapinės ošia...
Pakrypus bakūže kraujuose!...

Musų armija turi daugy- Skaitlinė “3888” rodo,
•60 dolerių už du svaras taip vadinamų “džypų” kad šįmet bus taika. Skel-
’-viesto? ->ie aI?e . a — mažų. bet stiprių ir pa- kitę šią skaitlinę pusiau ir

Ar mekėtumėt virš dole- i-h'U ^i1* rankių automobilių. “Džy-gausite “1944.”
io už vieną kiaušinį? ies var?° - ll?p; -1 °' pu” galima važiuoti ir ten. Mes šito, žinoma, nega ; . .

Bet tai ne visa istorija. £ramy ir kilometrų, kiek jo ųur vįsaį negalima armijos rantuojame, ir jus turit pil-i art0JU1’ sta ’ duobę paruošia-..
<aip sakėme, “komercinėse turėdavo pirm šio karo. Ne- sunkvežimiu, paprastu au- na teisę tikėt tam ar neti- 
rautuvėse” galima pirkti priklausomoji Lietuva gerai tomobiliu. Tuo budu “džy- kėt. niekas už tai nebaus. ’ mano
r drabužių; galima pirkti padarė, atsikračiusi rusiškų no” rolė šiame kare yra la- ----------- man spau ,a ru inę-
valinės ir kitko. Štai jų ” “nndn ” “vior<?tn ” bai didelė.

, ... “ai-šinų” ir kitko. Patys turi irL z vilnoni siutą reikia . x J . . oro dzvpų. Tai vra ma-

Nemuno krante, 
plieno šarvuose

negu Sovietuose galėtų gau
ti. Jie gerai tatai žino.

—Tai kam jie rašo savo

Suomijos žmonės dabar 
jaučiasi daug lengviau 
nors vargas didelis, bet ka-

— lai Kam jie rašo savo rag pasibaigė Švedijos vai 
gazietose, kad Lietuva bus dž-a pasjzafiėjo tuo tarpu 
laiminga po Stalino saule. 1 prjstatyti finams maisto ir 

-Jie rašo dėl biznio. Juk žaliavos fabrikams. Vėliau, 
taip daro ir kunigai. Para-,įnoma, maisto finams duos 
pijorams jie kalba apie lai-1 Amerika, kuri finų tautai 
mę dangaus karalystėj, bet ]abai simpatizuoja.
patys nori laimės tik savo —------- --------  —----- --
klebonijose. Arbp paimki Vermont valstija buvo 
stebuklus. Kunigų Uik.at 1 pir.noji. kuri panaikino ver- 
čiai skelbia, kad stebuklin gijągose vietose išsigydo vjs<>

aršinų
nokėt 4,500 rublių Už po- vėliau tų zababonų atsi- armijos lėktuvai, varto- 
a vvrišku batų — nuo 1.- radėjo ir priėmė metrinę jami žvalgų pareigoms eiti.

Dabar tie oro “džypai’’ pra
dėta vartot transportavimui 
sužeistų kareivių. Jie ypač 
naudingi Ramiojo vandeny
no salų džiunglėse. Didelis 
lėktuvas ten negali nusi
leisti ir pakilti, o žemės ke
liai prasti. Tuo budu pradė
ta vartoti lėktuvai-žiogai. 
turį vos 24 pėdų ilgio. Gi 
ių sparnų ilgis 36 pėdos. 
Toks lėktuvas nesunkus ir 
gali nusileist nedidelėj aikš
tėj. Sužeistą kareivį jis pri
stato i vietą per 45 minutes. 
Su vežimu tą vietą butų ga
lima pasiekti tik už 10 ar 
12 valandų.

Armija turi specialias 
“plieno paklodes.” Jos yra 
tiesiamos ant išlygintos ir 
suspaustos žemės, ir turi 
gatavą kelia lėktuvui nusi 
leisk ai pakilti.

00 iki 3,700 rublių! Už ga- sistemą.

ARMIJA PHILADE LPHIJOS GATVĖSE

Armijos trokai patroliuoja Philadelpbij 
kur baltveidžiai darbininkai buvo sukėlė ■ 
juodveidžius darbininkus.

Aukokite Raudonajam 
gatves. Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 

aiišes prieš padės ir mu u broliams Lie
tuvoje

Stebėtinas raidžiu ir skait
linių supuolimas

Kirbėsime apie penkis.

Bet žinau, kas Tavo laisvę 
[sumynė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

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

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia 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

KELEIVIS
(136 Broadway, So. Bostoa, Mass.

Balanda.
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tai tūkstančių frant uzų 
atiduoti į vergų darbus.

ISPANIJA

BOSTON.

gamina peni-

no, o atvežtais karo belais
viais juos džiugino. Ta pro
paganda rusai ruošia dirvą 
savo įtakai Balkanuose.

F»a nkas “susiprato*VOKIETIJA

Nauja mobilizacija

Vokietijoje paskelbta 
nauja mobilizacija. Karo 
tarnybon šaukiami visi 
sveiki vyrai, jauni ir seni. 
Nacių propagandistas Ditt- 
mar sako, kad “faterlandas 
ugnyje” ir reikia jį ginti 
iui paskutinio vyro ir pas
kutinio lašo kraujo. Jo ma
nymu, vakaių fronte Vo
kietijai nepavyko tik dėl 
to, kad nebuvo užtenkamai 
rezervu.

ir torijų, kurios 
ciliną.

Vyriausia penicilino sa
vybė yra ta, kad patekęs į 
žmogaus kūną jis naikina 
žalingas bakterijas, nekenk
damas sveikiems kūno au 
diniams. Sakysime, jei ne
atsargus ligonis paima dau
giau Erlicho “606” ar kitu

FRANCUZIJA

Kur Petain ir Lavai?

Ispanijos diktatorius 
Frankas jau “susiprato.” Is 
panijos ambasadoriui Wa- 
shingtone jis davė įsakymą panašių vaistų, jo gyvasčiai 
paskelbti tokią naujieną:

“Ispanija nemanė ir šian
I’raneuzijos kvislingų sosJ Jien nemano kad ji ture 

tinė Vichy jau alijantų ran-i^. >.lkt l’>>e«lauda ai.jantv 
koše. bet joje nei-asū Pe.' Pasams, kuro krjminalis
taino kvislinginės vyriausv-; ... .bes. Ji dingo lyg ti kam-! T3’ r®L“k‘a’ Ispanijon 

-- nebus įleistas Hitleris ir j<

gręsia 
no jis

pavojus, 
gali imt

o penicili- 
ir labai pa-

paras ore. Vieni pranešimai 
sako, kad Petain ir Lavai 

į buvo nacių išvežti Vokieti- 
Naujoji mobilizacija Vo- ion, kiti — kad jie slapsto- 

kietijai duosianti “bent du-Į si.
tris milionus kareivių.” Dit-1 Pagautų kvislingų fran- 
tmar tačiau nepasako, kaip cuzai nesigaili. Su Petainu 
bus su vidaus frontu, kuris kaip bebuvę — jis nusenęs 
neteks tokios daugy bės svei- žmogus. Bet jei pavyktų su
ku vyrų.

sėbrai.
Pirm metu laiko tas pate 

Frankas gyrė Hitlerį ir hit 
lerizma. Jis sakė. kad naciu
Vokietija sauganti vakari 
civilizaciją.

didintą dožą — nieko blo
go neatsitiksi

Penicilino pareikalavimas 
yra labai didelis. Jei visus 
reikalavimus tenkinti, armi
jos reikalams neliktų nei 
vienos uncijos. Vis dėlto 
gauna ir civiliai, jei būna 
rimta priežastis. Karo Dar
bų Taiybos įgaliotinis Dr. 
Keefcr tuii leidimą savo

~ nuožiūra duot penicilino. 
Tačiau be reikalo, kad ir 

Dabar tas Frankas “susi miliona doleriu mokėtum, 
prato/’ kada alijantų lazda negausi nei dulkelės. Rei-

Penktas Puslapis

KOVA PARYŽIAUS GATVĖSE

Čia matosi viena paskutinių kovų su naciais Paryžiaus gatvėse. Francuzų 
tankas atakuoja stiprų vokiečių lizdą, o paskui tanką bėga revolveriais gink
luoti civiliai traneuzai.

AMERIKA

18,000 bombanešių

gaut Lavalį — jam da gy- lygina naciškų “nordikų’ 
vam franeuzai kailį nulup- kupras. Kitaip sakant, ir 
tu. Ačiū tam išdavikui, į Frankas bijo tos alijantų 
Vokietiją buvo išvežti šim- lazdos!

Stebėtinas VaistasKaio Darbu Taryba skel- 
bia, kad Amerika dabar pa
statant! po 1,500 didžiųjų . . . ... . , TZ . , _bombanešių per mėnesį, ne Ap.e peniciliną Amerikos Kaip sakėme, is 
skaitant mažesniųjų bomba- «»»doje buvo daug žinių, bes pe esių gaunama 
nešiu ir kovos lėktuvų.

Tai bus 18,000 bombane
šių per metus laiko.

Tai yra naujas ir stebėtinas 
vaistas. Apie jį kalbėjo žur
nalistai ir šiaip žmonės. O 
patentuotų vaistų meisteriai 
džiovina galvas, kaip čia 
įsigyt penicilino ir pasida

daugy- 
vos

trupinėlis penicilino. Šta1" 
’ avyzdis: iš 21 laboratori
jos gaminančių peniciliną, 
per dieną gaunama vos a- 
pie du svarai miltelių, ku
riais galima išgydyti apie

kalui esant Dr. Keefer 
da visą unciją!

Laboratorijose da veda
mi tyrinėjimai; norima tik
rai nustatyti, kurias bakte
rijas penicilinas naikina. 
Ryšium su tuo bandoma izo- 
liuot ir kai kurios penicili
no sudėtines dalis ir jies
kot da naujesnio vaisto.

G. D.

ciuo-

MEDVVAY, MASS

AR ŽINOTE, KAD- Slaptaraštis buvo prade-; žeminį geležinkelį — viso 
_____ * tas vaitoti pirm 250 metų. labo 4 ir pusės mylių ilgio.

Etiopijos sostinės Addis 
Ababa vardas etiopų kal
boje reiškia nauja gėlė.

Steponavičių sūnūs apdova
notas kariuomenės medaliu

ryt tūkstančius ar milionus 2.000 žmonių. Spėjama, kad
Kaip bus su taika?

Dumbarton 
eina 
fer
džiami pokarinės Europos 
klausimai, pirmoj vietoj iš
laikymas taikos. Musų val
stybės sekretoriaus padėjė
jas Stelinius praneša, kad 
taikos išlaikimo 
da nepasiekta susitarimo. 
Amerika nesutinkanti su an
glų planu, kuris siūlo tarp
tautinį policijos aparatą.M Tai ..lor\o ot/.lzk »»» vii_uz. čiukių pianą ?uvjv n x
sai, bet dabar jie laikosi 
“auksinio vidurio” — ban
do tarpininkauti anglams ir 
ameiikiečiams.

RUMUNIJA
“Geniali propaganda

Viena žinių agentūra pra
neša, kad Rumunijos sosti
nėj Buchareste rusai de
monstravo “du
čiu
mijos mechanizuotus dali 
nius ir rumunų karo belais
vių paradą. Tie rumunai bu
vo suimti kovose už Stalin
gradą ir dabar atvežti į Bu- 
charestą. Telegrafo agen
tūra sako:

kokį skysti ar košelę, už
patentuoja ir vėliau garsi
na. kain “geriausi vaistą.”

Tik bėda. kad penicilino
klausimu išgalima pirkti už jokius 

pinigus. Jis yra Karo Dar
bų Tarybos kontrolėje ir 
šiuo tarpu kone išimtinai 
naudojamas kareiviams gy
dyti. Penicilinu jau išgelbė
ta tuktančiai gyvasčių ir 
po to, kai joks kitas vais
tas jiems nepadėjo.

Peniciliną gamina 21 la- 
boiatorija. Jų bendras ka
pitalas siekia 20.000,000 do
lerių. Laboratorijų įrengi 
mai labai brangus ir kom
plikuoti. Mat. penicilinas jt’ 
gaunamas iš pelėsių — to- a o>*
kiu. kaip duonos ar mėsos ______i- • • j-v- • . -i • namie,!pelėsiai. Pirmiausia reikia

kasdien. Tada ir civiliams 
žmonėms penicilinas bus 
lengviau prieinamas.

Pradėjus gamint penicili
ną. str.sacijų laikraštininkai j.... -

Amerika gali būt dėkin
ga Kinijai, nes iš jos gavo 
maistingas soja pupas, o- 
lančius, kamparo medį ir 
kitką.

Amerikos “lend-lease” 
pagalbą Rusija pradėjo 
gauti 1941 metų spalio 11 
dieną.

Vienas bušelis kviečių tu
ri nuo 446,590 iki 971,940 
grudų — žiūrint to, kokio 
dydžio tie grudai.

Virginijos valstija
Vietos anglų laikraštis iš- tinėms Valstijoms yra 

pausdino gražų straipsnį a- vusi net 8 prezidentus".
saržento Jono Steponą - ------

ciaus pasižymėjimą nepa- Amerikoj didžiausia
asta drąsa. Jis buvo a n- vatė-barškuolė siekia 5

reikalavo.
Jonas yra Petrų Stepona-

įr naivus piliečiai paleido'
gandus, kad naujasis vais- 1°. kombarduotes giupei l_a 
tas esąs geras nuo visų li- 
gM-

JUCl ij..r......x a tyrę

Jung- 
da-

Federalei vyriausybei pri
klauso 45,171,123 akrų že
mės, kas sudaro apie ket
virtadalį musų šalies.

Amerikos geležinkelių 
tarnyboje randasi virš 100,- 
000 moterų ir merginų.

Kam Reikalinga Gaspadinė
Aš esu tėra 

uprantu biznį, 
pusės, jei kas 
kirtumo, kur -

1740

gaspadinė ir gerą? 
Galiu prisidėti ant 

turį, gerą vietą, be 
- kad ir Kanadoj.
A. A. _ (27)

Central Avė.. Detart>it, Mich.

HAY FEVER, ASTHMA 
IR BRONCHITIS

gy-
pė-

dovanotas kariuomenės ine- das ilgio ir labai pavojin- 
daliu už veiksmą, kuris šie- ga. 
kė toliau, negu jo pareigos

Fiji salų grupė susideda 
iš 240 didesnių ir mažesnių 
salų.

Sakoma, kad Graikijai 
priklausančioje Kretos salo
je nėra gyvačių.

Amerikoj jau auginamas 
gumos medis. Pernai iš jc 
gauta 1,120 tonų gumos.

Sergantieji gauna greitą palengti- 
-.imą r.uo Ha-Za-Ma kapsulių, kurios 
;reit paliuosuoja sunkų alsavimą ir 
-.uteikia sveiką, gilų poilsio miegą, 
irba pinigai grąžinami. Ha-Za-Mfc 
;apsules iengva nuryti ir labai m:#, 
onios, ką liudija tūkstančiai. Nelauk 
Ūtos kankinančios atakos, bet tuoj 
itsiųsk $1.00 p» r mon^y orderį, arba 
ižmokėk pastoriui kai atneš. Adre
suok: Kraft Laboratories. I>ept. 91*. 
,'40 X'. Central Avenue. F.oom 302

, „ . . ‘JkJhicago, Iii. PADARYK TĄ TUO-Ir Chicaga jau tun po- jau.
iijo.i. Šių metų gegužės 31 
d. tenai nukrito bombane- 
:is. Jis buvo prikrautas pil
nas bombų. Bombos nespro
go, bet gazolino tankai jau 
iiepsnavo ir bet kuri aki
mirksnį galėjo Įvykt; bom

PAJ IEŠKOJIMAI
bai netiesa.

žmonės, medikai, sako ki 
taip. Da nėra tikrų įrody
mų. kad penicilinas pagydo
tekias ligas, kaip vėžys, v • r» - . . - j-, •
džiova ir'tūlos šlitinės. Bet (Pavoji,s kuvc T dermait.s
tikrai jau nustatyta, kad ši?1 • el- / V', !g.l"a {’u.'j° R 3' E“ 2,s’ < “ro’ sl“”'
vaistas daug prisideda pną ^ J ;
apsaugojimo žmogaus svei-'

Žmogaus kūne jis i Saržentas Steponavičius
atlieka tai. ką atlieka vadi- aiškiai 

antiseptikai, deda
mi ant žaizdų. Ir. kas svar-

Pajieškau Juozo Viskonto. kuris 
<!au£- metų gyveno Detroite ir turė
jo dvi stubas. Penki metai atgal iš
važiavo ant farmų. Gal kas žinot 
kur jis dabar gyvena, tai malonė
kit man pranešti, už ką busiu la

Pajieškau draugo Jor.o Kazlausko, 
l.iciškėnų kaimo, Jėzno parapijos. 
Scniaus jis gyveno Xcwark, N. J. 
Iš ten išvažiavo Pennsylvanijon ir 

suprasdamas pade- dabar nežinau kur yra. Jis pats ar 
-- . . ... . kas apie ji žmo. malofles man pralies pavojingumą U' Visiškai nešti. už. ką tariu širdingą ačiū.

nepaisydamas apie save T adam blekaitis 
l J - 1 o< John Street, So. River, N. J.ravo “du imponuojan- nap-aminti naciui nelėsiuc z^iz-uų. n. bvai - ( *icpai»yu<uiiao apie ><t\t

dalykus” — savo ar- J naskui iš m gaminti peni- blau?ia\ penicilinas nežalo-! saugumą, puolė pne degan
----- X. J_1_- ■ y JxS P la sveikųjų kūno audiniu. : -IO orlaivio gelbėti lakūnų. Jajieškąu brolio \inco KulikauskoCllina. lai savo 1’USieS dvo- i._- 1-.,l .. r? v ix ‘ Tull 4,, +. ir seserų Onos ir Petronėlės Kulikaus-kianti buiza kuri dedama k-aW kad daro Erlicho gar- Tūli jų negalėjo pa.i-.i, to- kajgjų. Petronėlė po vyru vadinasiKianti ouiza. u i nena susis vaistas “606,’’ kuriuo dėl Steponavičius nečte juos sarpaiienė. Jie yra kHę » Sarvinin-

1 specialius kubilus ir p lo- ^-dornas sifiHs Tiesa tas i išnešė iš iiensnojančio lau-kiškės kaimo- *--<**<> 
no audimo pagalba isski- <<606- prašaHna sifilio bak,žo.
namas. Į tuos kubilus su- Arijas, bet tuo pat kartu iis Ir kaip tik visi žmonės
verčiama bėga es dvokiam žajol*a kepenis. Pa buvo išgeibėti, tuojau eks-

. L1 . . f10 raT ’ neikęs nuo sifilio, žmogus phodavo gazolino tankai.
Rusų ginklai į lumunus trupinėlis rudų miltelių. -au skundžiasi kepenų ne- uždegdami bombas. Įvyko

darė šiurpaus jspudzio, o Neužtenka vien to. kadĮ aaiavimaix<. baisus sprogimas, kuiis vi-
rumunų karo belaisvių pa- penicilinas įsskinamas iš i dškai sunaikino
radas — šiltą dėkingumo pelėsių raugalo. Da lieka Pirmasis peniciliną atra-

to raugalo skvstis. iš kurio do anglas profesorius Ale-; 
reikia gauti tas stebėtinas >ar.der Fleming, dirbęs vie 
vaistas. Skystis yra leidžia- noie ligoninėje. Tai buvo 
mas per įvairius aparatus. 1929 metais. Kaitą jis pa- 
Reikia palaikyti vienoda tingėjo išvalyti Petri lėkš-

jausmą.
Amerikos kolumnistė Do- 

rothy Thompson sako, kad 
rusai esą “genialus propa
gandistai": savo ginklais 
(kari ir skolintais iš Ame
rikos) jie rumunus baugi-

temneraturą. nes kitaip 
darbas eis niekais.

I :~d?ckįjkite Lithuanian Bulletin
'•■7’n k. ’ba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 

liiiniai editorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbiu žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabaltj.

l.itbuanian Bulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- 
j g! rai nę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 
Daznai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokama.s priedas—bro- 
š'u: a apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Bi;;’! teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso
l’abalčio. Metinė prenumerata—$5.00-
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
rių. ,—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
T'žrimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera- 
< —biuletenio garbės rėmėjais (Honorary’ Sponsors).
Apie ju^s kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius ai Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Burk ten, 73 Wes>i 101-th street, New York, N. Y.

:cs. Runose vra veisiamos ir 
ririamos i vairiu bakteriitj 
rūšys. Lėkštėje liko tam tik 
ros medžiagos, agaro, pa- ’ 
našios i želatiną. j\tėjęs į 
ligoninės laboratorija Fle
ming nestebėjo savo lėkštė
je pelėsius. R’ofe^oiius ren 
rėsi iuos išplauti, bet ka
žin kodėl užsimanė paimt 
mikroskopą ir pažvelgti į 
tuo< pelė<i”s.

Jis nustebo. Visas pelėsių 
laukas buvo išmargintas ma
žais lopeli-is, kuriuose ne 
buvo nei vienos bakterijos! 
Ke.mp dalykas kad vieno i 
vietoj pilna bakterijų, o ki

24

suuuzusiši? Kai 
bembanešį.

Steponavičius priklauso 
tai aviacijos rinktinei, ku
lią jau dukart via citavęs 
prezidentas Rooseveltas. 
Pirmą sykį ji buvo cituota 
už subombardavimą iš že
mo lygio Ploesti aliejaus 
laukų Rumunijoj 1943 me
tų lugpiučio mėnesį, o ant
rą sykį už pasižymėjimą 
Viduržemio karo teatre.

Jonas Steponavičius yra 
išbuvęs užjury jau 24 mėne
sius. Jis turi medalį už pa
vyzdingą elgesį ii kaspiną 
su keturiom žvaigždėm už 
dalyvavimą karo veiksmuo
se Afrikoj. Europoj ii Vi
duriniuose Rytuose. Jo na-

kiškčs kaimo, Naumiesčio 
Suvalkų krašto. Aš esu Pranciška 
Kulikauskaitė, po vyru — Liudmi- 
nienč. Mano adresas: (2d)

P. LiudmiDienė,
75 78 St. Gerard, Montreal (10), 

Canada.

APSIVEDIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės, su

augusios moters; gali būt našlė ir 
net gyvanašle, kad tik turėtų divor-
ą. Su pirmu laišku prašau atvaiz

do. Platesnių žinių apie save suteik
siu laišku. (27)

A. ŽILIUS
1120 Lovett Avė., Detroit 10, Mich.

(Juo 16 iki 18 metų ir daugiau Ame- 
ikos lietuvė, svorio apie 135 svarų ar 

■ 'augiau, sentimentališka ir sveika, 
mylinti sau šeimynišką gyvenimą. 
Meldžiu rašyti ir savo paveikslą pri
siųsti. (37)

J. B. L..
37 Ten Eyck St., Brooklyn, X. Y.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčii

I petingai dabartine* krih*č”»n»nea ganyr .-ie fc»ek»ienan turetf 
penkaitvl. nea tik tada ga*r« siekiai arprvati Gi^rn buvimą.

Knyga didelio formato, tor Z7l poslapi. Kaina popieros apdarais 
—1 imi, audimo apd.—$1.26. Pinigu* gulima aiųsti ropienni dolerį 
arh» "M«.nev Orderi” olrit aekanėiai-

KELEIVIS, 636 Broadway, So. 3oston, Mass.

miškiai 
t.v to jai.

vi a “Keleivio” skai-
A. S.

JAPONAMS SUDUOTAS 
SMARKUS SMŪGIS

t t «»♦
i »»
»
įt
• padaryta-, iš tikru- 
» jo Caatile muilo.
• g . S. P. Išplauna
• pleiskanas ir v.so- 
1 -.ius Kitus nes.aru
J irus ir
J odą. 56c. už bonką
J ALEXANDER’S HAIR 
J REFRESHING TONIC

toi — nei vieno?"
Profesorius tuo susidomė

jo ir vis dažniau Petri lėks- Einant
te? palikdavo neplauks. Ir don žinios praneša.k ad Pa- -50 centų ni 
vis buvo tas pat reiškinys, cifiko vandenyne .Amerikos }..P«iiymįsavo genamo 
Pasirodė, kad pelėsiai nai- laivynas ir aviacija sudavė {Vienytį Vaistų^.1 
kiną bakteri ias. Taip buvo smarkų smūgį japonams.
išrastas penicilinas. Vienu ypu mūsiškiai sunai-

Dabar Amerikoj turime kinę 107 iajionų orlaivius ii
jau apie <lu lūžime labora- nugramzdinę 44 laivus.

Keleiviui” spau- I Aliejų ir Odą Gydančią Vaisia
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
J plaukų šaknims ir Odos gydymui.

visas
Prisinn- 

daiis Su-

ALEXANDER’S CO.
• 14 W. KK()\DWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Karas Europoje
Jei norite iinoti apie karą ir kitus pasauhd 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas**.
•Naujienos" yra pirmas lr didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas* šiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chū 
*•«)» I6.D0. Chicagoje ir Europoje—S&OOl 
Money OrderJ ar čekj siųskite!

“NAUJIENOS”
. 1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
fMpaižn/maž Aepčjg puMpaOne

z
t
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Moterims Pasiskaityt
A v M. «» cv-v-DTrr TUABrnftl SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHEl£ONIEN£.

Rusijoj Panaikinta Moters 
Laisvė

jie pasako, komunistui yra 
“šventa tiesa.”

Gaila, kad mirė Maksi-į 
mas Gorkis. Rusų raštijai jis 
butų davęs naują literaturi-

Rusija gryžta į senovę, 
pačių bolševikų pasmerktą 
ir atmestų senovę.

Amerikos spaudoje nese
nai pasirodė tokia žinia:
Rusija suvaržo perskiras;i ni šedevrą “Ant Dugno" —
Rusijoje jau draudžiama ir i ši kartą ant komunistinio 
baudžiama gimdymo kcn-.-| dugno. Nupulti žemiau, kaip 
rolė, į yra nupuolę komunistai, jau

Komunistų spauda tą ž i- negalima, 
nią savaip pagražino ir sa-; Naujieji patvarkymai Ru- 
vo vierniems skaitytojams j sijoj atsirado ne kaip “di- 
leido suprasti, kad tai rei - delio progreso” pasėka, bet
kia dideli “progresą.” Gi - 
di. “darbininkų tėvynėje” 
bus geriau sunormuoti še:- 
mos reikalai.

Lyg Įstatymai galėtų (lu 
ti geresnių šeimų ’

Kc munistų spauda tačfc u 
“užmiršo” sakyti, kai 
bolševizmo romantikos m - 
tu ji pati daug kalbėjo ; - 
pie “išlaisvintą Rusijos m< - 
teri ir motiną.” Mat. ats - 
stoję prie valstybės vairo, 
bolševikai panaikino senus 
Rusijos Įstatvmus. kurie var
žė perskiras ir gimdymo koo 
trole. Tada komunistai s<.-

kaip Stalino imperializmo 
rezultatas. Šio karo metu 
Rusija turėjo milžiniškų 
nuostolių. Žuvo milionai 
žmonių. Vieni jų žuvo mū
šių laukuose., kiti prie sun
kių darbų, dėl stokos mais
to ir nacių nelaisvėje. Bet 
Stalinui svarbu, kad Rusi
ja butų ne tiktai didžiausia 
valstybė, bet kad ji turėtų 
ir kiek galima daugiau gy
ventojų. Jis žino. kad šis 
karas nėra paskutinis.

Taigi, Rusija daroma 
rublinių vaikų kraštu. Dau
giau vaikų ruso šeimoje.

Kgt-EfffTS, BO.
KAILIUKAIS APSlUV’NfTI ŽIUFCNA!

Čia yra parodyti kelių žiuponų pavyzdžiai šiam rudeniui. Jie geriausia tin
ka meiginoms ir jaunėms moterims.

Keleivio ’ Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos geros, visos Įdomios ir naudingos.

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

itauKius reikuUngnmsių žodžių iz 
^us.Kniatjimų. si .-utaisyta
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gan greita, tsiuvat i.ibct «ng.

M
ii ?uxo, buvo, o mok»-

<&. -.i ..i, .-.u i nebuvo. Jeigu buvo, tai 
ka.pgi Nojvs butų galėjęs surinkti >
•via.- uivi.as visų veislių gyvulius,

gy • nu išsiu.ėtę po visų žemės kišimi. Joje telpa netik atskiri žo. 
ivamuv., : Kaip jis gulėjo tuos gyvu- ! džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- 
uu> pias’ ,j ark-j sulaipinti ? imu uuruo jieškant, važiuojant kur
!š kur eničei tiek vandens, kad visų į nors, nuėjus krautuvėn, pas uaktarų 
žemę apstaus!? Kur tas vanduo da- pas barzdaikutj, pas kriaučių ir tt, 
l ai yra? i-.-.tip iš Nejaus seirnyooa j Su fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
gal )■' av< ..-ii po tvano juodveidžiai : Antra paslidinta ir pagerinta laida, 
•r kitų veislių žmonės? šitie ir šim- Į Sutaisė S»t. Michelsonaa, rusi. ab.
tai Kit i iil-.usiir.ų, į kuriuos negali • Kaina ..............................................._ 36c,

akyti jotis kunigas, yra nuosakiai I
.r ?.išK>ai išdėstvti .šitam veikale. i KAIP TAPTI SUVIENYTU 
i^Žs; LF^kfei-^a^ i VALSTIJŲ PILIEČIU?
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................. 25c.

’ SĖTUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-

kė,.kad tų Įstatymų panai-i daugiau jis sauna lubliu. 
kinimas vra “progresas.” garbės ir medaliu! Nauja

sis bolševikų Įstatymas, 
trumpai ji suglaudus, yra 
toks:

1. Valstybė teikia pagal- 
. bos šeimoms, kurios turi 

ir geros šeimos. Vyras ar- daugiau, negu du vaiku: 
ba žmona eina “savais ke-; pagalba didėja su kiekvie- 
liais.” ir gana. Tie keliai;

Aiškiai išguldyti pilietybę* įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ....................................28c.

R:JA JUŠKEVIČIAUS ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
DAINOSE. i METU.

■I. i nori žinoti, kaip senovėje lietu-I Lietuvos Šelpimo Fondo leidiny*. 
• iui i vuo, tai perskaityk šitų kny-1 Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-

Is j -i sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina .................................... 60c.
•i.. ig pačių, o žmonos po kelis vyrus.
i .m: užimanti ir pamokinanti kny- KUNIGŲ CELIBATAS.
.'a. Su naveikslais. Kaina .... 50c. ...Ši Knygele parodo, kodėl 
•Y! y rifTUfina n atari popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia > i.A UrtlrtMli J R.A1AL1- Aiškinta visa jų benatystės istorija, 
<V SU SOCIALISTAIS. jos pasekmės ir doriškas dvasiskijos

r, . v. . • - 1- nupuolimas, šių knyga turėtų per-
Dalijant Detroito lietuvių socialis- skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 

tam.- plakatus neto.i nuo baziiycios, jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų rno- 
-unigo pakurstyti brostvininkai uz- terįs, dukteris ir mylimosios r.epa- 

P’P',-r ■^aur-‘į1 surtuse. Sočia- pUitų j tokių kunigų globų. Parašė 
.įsta: įskėlė, užpuolikams bylą, nūn kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su- 
ir yra . joj Knygutėj aprašyta, su vi- jjetuvino Ferdinand de Samogitia. 
sais teismo rekordais ir liudininku i air, -ir^,f- . __ *»<*.* 1® • ••••••••••>••>•••••••parodymais. Kama .................... 25c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. KpJ?y NETIKIU

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu * 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
ras katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurtų 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
Kaina ................................................ 10c. knygutės ........................................ 20c.

kodėl Romoa

Šiaip ar kalbėsime,
perskirų varžtai da nepa
taisė nei vienos prastos šei
mos. Kur nėra abipusės mei
lės ir susitarimo, ten nėra

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

žmonės kuria per amžius? šį intri-
Ši knygelė aiškina proletariato fi- guojantį politiškai-ekonemišką kiau- 

. , hzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas simą aiškina garsuis Vokietijos so-
VlSORi? gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- cialdemokratų teoretikas Kari Kauta-

diki yra pasėka noro kurt rie išniekina da negimusią yra vaikų ligų specianstas MATERIALISTIŠKAS 
naują gyvybę, jos pasiruo- kartą, kurie mano, kad tei- New Yorko mieste ir turėtų ISTORIJOS SUPRATIMAS.

nu naujagimiu.
2. Valstybė rūpinasi auk- 

_ . , .. Įėjimu tų vaikų ,kurių ne-
Bus teisinga pasakyti, kad pajėgia auklėti pati šeima: 
valstybė be laisvės, tai ka- tam vra kindererailenai ir 
Įėjimas, o šeima be meilės auklės.
— pragaras. 3. Valstvbė duoda meda-

Taip sako išmintingi žmo kus įr “garbės lakštus” šei- 
nės. ir jie neklysta. Tik dėl nioms. kurios turi penkis ir
to visose civilizuotose vai?- daugiau vaiku, 
tybėse kovota prieš religi- 4. Valstvbė'andeda spe
nius ir valstybinius varžtus, raliais mokesniais uavie- 
kurie buvo užkarti šeimai.
Nors fanatikai ir rėkda
vo. kad laisvos perskiros 
veda prie anarchijos ir šei
mos pakrikimo, laisvieji 
žmonės to riksmo nepaisė.

dažnai nuveda prie šiurpių 
tragedijų — žmogžudystės.

mus vyrus ir moteris, taip
gi šeimas, kurios turi po 
vieną ar po du vaiku: tai 
bausmė už nenorą “veistis 
ir daugintis.”

. 5. Valstybė griežtai an-
Amerikoje senai veikia lais- riboja perskiras ir uždrau- 
va vedybų ir perskirų siste- džia abortus — kita baus- 
ma. Niekas tačiau nedrys- mė už nenorą “veistis ir 
ta safcytv kad Amerika tai daugintis.”
ištvirkėlių šalis . Į)u pirmieji punktai yn

Perskirų klausimas d i geri. Ne tik šeima, bet ir 
didesne plotme buvo iškei- valstvbė turi prisidėti prie 
tas bolševikų Rusijoje. Ten naujosios karios auklėjimo, 
nereikėjo nei tokio dalyko. To reikalauja paprasčiau-
kaip Įrodymas vienos ar ki- sias žmoniškumas, 
tos nusės neištikimybės. Už- Bet pastarieji trvs punk- 
tekdavo to. kad pora nuei- tai yra grvna kopi;?. Muš
davo i perskirų biurą ir pa- molinio ir Hitlerio veislinių 
sakydavo, kad ji nebegali įstatymų. Hitleris ėio čia to- 
sugyventi — ir tuoj buvo liau ir už bclševikvs. Jo 
“divorsas/’ iaunuoiiai buvo poruojami

Kc munistų agitatoriai sa- ir be vedybų!
“ideališkiausi:

simo jį mylėti ir auklėti, sė i gyvybę yra tik rublis žinoti, ką kalba .
Meilė kūdikiui visuomet bu- ir arogantiška militarė dik- j-i
vo ir liks gražiausiu ir kil- tatura. motinom* kad ios šiuo ru- kins’ ^ai pakaityk šitą knygelę. ky. Kaina ....................... įoc.
niausiu motinos pasiaukoji- šitaip kalba Amerikos \ ‘ * - vn --aiVarr,-? ^a!.ba labaj Knyga protau- rhcai
mu. mot?ns’ i;un.yisą.?avo.gy: duotų ekstia orančių ir vi- Kai™ ...........

sų kitų citrinių vaisių, kad 
Jai.u .’4c;|ajkv-

“Naujasis Įstatymas, už- venimą kovojo už moters 
mušdamas ši pagrindini di-.- teises. Patys bolševikai da 
lyką. lyg pasityčiojimui ski- nedryso ją niekinti, nedryso 
ria bausmę bile kuriam, ku- sakyti, kad ji turėjo ar tu
ris drys išniekint 'kilnų mo- ri nedorų siekimų. 
tinYstės pašaukimą/ Bet ar Ką palakė Margaret San- 
galima Įsivaizduot didesni ger. turi pasakyt kiekvie- 
motinystės išniekinimą, nas padorus žmogus. Rus: 
kaip reikalavimas, kad mo- ja grvžta Į senovę, i tam- 
teris gimdytų kūdikius vai- sius viduramžius. Tai reis- 
stybei. gimdytų juos mečia- kia ne progresą, o regresą.

. ie geriau galėtų u’ 
ri paralyžiaus ligai.

PASVEaKINLViAS

Bridgewater. Mass.

Puiki knyga, daugybė iabai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Sir.elstorius, 221 

šis veikalas trumpais ir aiškiai* puslapių. Audimo apdarais .. $1.25
SOCIALIZMO TEORIJA.

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

ŠILfiS IK STKAIPSNiAL
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

daugybė straipsnių i’iokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanalą tos 

knygos nęisileidžia.Lacai juokinga sų 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $'.00

“Keleivio” skaitytojos. AMERIKOS MACOCHAS. n MI.„T ™IAI
... _ _ _ _.'»<• Tamulevicienes duktė Arba kaip Rojnos kataiikTJ kun;^ BOČIAI

!iams. dėl rubliu, diktatūrai Gi to viso priežastis vra a- Viktorija susilaukė dukre- Schmidt New Yorke paplovė ,
• 4. i -o?? • i x savo meilužę, Oną Aumuileraitę. Biblija ssko, kad pirmutiniai zmo-ir ateities karui? rogantiskas ir nelemtas Sta- les. Viktorijos jaunas V vlus. Knygelė su fotografiškais atvaiz- nės gyveno Rojuje. Bet moL-Ias Rojo

Savo straipsni Sanger ši- lino diktatūros režimas. Ši- Sgt. Henry Buron randasi dais- Kaina ........................ įoc. visai atmeta. Mokslas mano, kad
taip baigia: to gali nesuprasti ir nesu- karo fronte, kur nors

“Bus gerai, jei rusės mo- pras tik komunistas, tar- lijoje. 
terys su pasipiktinimu tuos naujas tos diktatūros reži- 
lublius bei medalius drėbs mui.
veidan vvrų diktatorių, ku- K. V.

APIE VALGIUS.

linksma

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Taigi ta
sveikinu jauną motiną, jot 
nirmagimią
kart močiutę, susilaukus a- 
nukės.

Anelė L.

visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

pi O-,a valgyt ir gert reikia dėi to, kad t tvtI’VAQ DPčPI'RI IttOC 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. Kfc&rLHLIaub

i • Bet dėl ko gi norisi? Pėl ko be valgio ISTORIJA.dukrelę ll po žmogus silosta? Ir dėlko vienas mai- . •stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- -?2tas veikalas parodo, kaip nuo

jam reuia ne ta; ų 7 S*tuoa klaust- - £" rrfc'įsnm tikt,, a so, fe
Paraše D-ras G-mus. Kaina 15c.GRUŠiOS SU IMBIERU . Vidutinis s.vrupas iš d vie- ———— 

(GINGER) jų dalių vandens ir vieno^iRACIJU
dalies cukraus.

nr- KNYGUTĖSKetvirtadalis svaro 
biero (canton ginger).

4 svarai cukraus.
2 citrinų sunka.
Grušias reikia nulupti

supiaustyti; paskui supiaus- smarkiai pavirink 5 minu- tam laikui, 
tyti imbierą, sumaišyt ji su tęs. Ant vaisių pilk karštą. Taip pat geros neri.;

botam laikui raudonos stam- 
CITRINIAI VAISIA! PA- ■ os A5. B5, ir C5. Kiekviena

Tirštas syrupas darosi iš KALENDORIUS, 
lygių dalių vandens ir cuk
raus. Mėsai ir riebalams 1-

Supylus cukrų Į vandeni ses raudonos stampos nuo 
ir užvirink, nuolatos maišant A8 iki 78 yra geros neribo-

B!. :»?: 1 RA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IK KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

cukrum

kė, kad tai 
sistema.”

Aišku, kad
Rusijai ji nebuvo ideali-’- kad tai 
kiausia sistema, bet šiaip stvėrėsi 
ar taip kalbėsime, ii buvo mu.” Bei 
geresnė už carinės Rusijos 
perskirų sistemą.

Ir stagia — toji “ideališ
kiausia sistema’’ išmesta Į 
natvori! Staiga komunistiš
ki robotai giria savo “sau
le” Staliną, kad jis padarė mano sunumi.
“dideli progresą” — šeimos studentu Grantu 
reikalu? “surormavo”!

Komunistiškos “burutės” 
ta pasaka tiki. Jos tiki vis
kam, ką skelbia Maskva ir ;
jes mokami ar nemokami P*’saHJlV , . . .
įropagandbtai. Komunistiš- P'.'“’ ,r B?Įu«!ną. 
ka parapija tuo žvilgsniu y

•ė.<o turėt 
atsilikusiai kanuolėms.

Hitleris ir Mussolinis no-J.

apibarstyti gru
šias .Tegul taip pastovi per 
naktĮ. Ant rytojaus supib 
kit citrinos sunka ir v;-k»

c Jaučiau pašaro 
Stalinas mano, 

nebloga, ir pats 
“veisliniu istaty- 
ka anie tai mano 

kiti žmonės?
Garbioji Amerikos sufra- 

gistė Margaret Sanger sa
ko :

“1934 metais 
buvau Rusiioie.

lėtai virinkit kokia? 2 ir pu
sę valandas. Nuėmę nuo ug
nies sunPki: i storirizuoti • 
stiklus ir užliekit parafinu...

Prezervvc/ti cersikai 
(pyčės)

as
su

. kada 
kartu 

medicinos 
mum? te

ko kalbėti su mrmaeilias 
rusų gydytojais. Visi džiau
gėmės ir didžiavomės: kad 
Rusija vra vienintelė šak- 

ie, kur moteris gali

Nulupu? ••■•• 
piauti pusiau
lą. Sudėti 
ir gerai

pie savo biologine ppskr. 
— pasirinkti laiką ?<<vo nėš
tumui arba atsisakvTira dautdau fanatiška (poli

tiniai). negu kurios religi- .. . , ,
nės sektos parapija. Pavjį, ko!
džiui, katalikas nevisuomet
likęs tikėti savo klebonui, o 
komunistas tiki net tokiem vo pastatytas ant 
ignorantam. kaip Gasiunas, šio ir tikriausio 
Šolomskas ii Abekas! Ką Moters troškimas turėti ku

reiškia 10 pointų.
Ker.uotcms daržovėms ir

#-------- , . . , vaisiams. — Visos mėlynos;
Dr. Trvingo S. K righto stampos nuo A8 iki Z8 vra 

nucmcre, citriniai vaisiai ir ceros neribotam laikui.
•u sunkos lošia svarbu vaid- A . .. .
metų atitolinimui paraly- neribotam laikui
žiaus ligos. Paralyžium, ku- ^aJ’*°Ja
ris kas ruduo taip smarkiai < o, Do. Eo ir r o.
siaučia vaikų tarpe, dau- Eozna stampa reiškia 1 )

. .7:^ \a ' giausia užsikrečia tie vaikai P°intų.
r rimti kai - (kartais ir suaugę), kurie Cukrui.-—Cukraus stam- 

' . Uis ;op.-:c negauna užtektinai orančių pos Nr. 30, 31, 32 ir 33,

DEDA ATSILAIKYTI 
PRIEŠ PARALYŽIŲ

S
■! ‘j ' !r fitrinių vaisių sun- duoda po 5 svarus cukraus

“ . ‘r'* . kos- Visi citriniai vaisiai v- ir galioja neribotam laikui.
: J: ’abai turtingi C vitaminu. Be to. stampa Nr. 40 duodamesti i o.- gvazdikėlių o 1 ™ .................. i------

paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikai*, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuria 
apšviečia visų Lietuva iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.06

DŽIAN BAMBOS SPYčIAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao- 
jų, labai gražių ir juokingų monolo-
Sir deklamacijų. Visokios temos:

rbminkiškos, ^evoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
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) Ne- 

□žsitikintis Vyras; f2» Žydinti Giria; 
(3> .Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietaras, burtus ir tt......... 16c.

Kuniprai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir uz pinigus apsiima • 
kiekviena išgelbėt noo 
amžinų kančių pragaro 

liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nea pakloa vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopoatal a»- 
ga. Ir pridėtas “pekloe” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

šlam pa
Darant paralyžiaus jie- 5 “ekstra” svarus 

t— ...„i s, : -a!J' • iais bandymus ant bezdžio- prezervams.
p. i. , . • ? Cl !,.r: ‘ N-' niu. pasirodė, kad tos bez- Čevervkams. — Stampos

uždėiusJbrt m n-'h-er':;? ‘V ^ionės, kurios negauna su orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iš!
........ citriniu vaisių, kur kas grei- Treciosios knygutes geros

riri' ir virit 20 min.X į?3” a?;sikre'ia .Paralyžium, neribotam laikui. ' J
negu tos. kurios kasdien Kuro abejui. — Kuponai

mesti poru gvaz< 
geresnio skonio i cukraus

Kayga 
vio” Knygyną.

m o T.'p
u

šito tikrai nenori.
“Gimdymas Rusijom *» ;- 

aukščia--
laipsnio.

Iii’?.
ėmus gerai pri vežt virst- 

kad oias neįsigautu.

Kaip p?daryti syrupą
Skystas syruj as doiosi 

3 dalių vandens ir vienc 
dalies cukraus.

gauna užtektinai orančių i’ I tam ir 5 tam perijodui bus 
kitu citrinių fruktu. geri iki 30 rugsėjo (Sept.).

Tcliau d -iss Wrigbt spė- Gazolinui. — Rytų valsti-, 
ia, kad paralyžių daug jose gazolino kuponai A-10 
greičiau gauna tie. kurie pratęsti iki 8 rugpiučio 
perilgai ir Derdažnai kaiti- (Aug.). Kitose valstijose jie 
naši saulės spinduliuose. Jis pasibaigė 21 birželio.

63$ BK0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. METEUONI 

7747 Navy Avama,
Detroit, Mich.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo

D-ras P. Matu 
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

ių apsisaugoti. Parašė 
Taitis. Antra, peržiurė-

namieji gėrimai atsiliepia jų 
kams. Kas yra arba tikisi kada 
boti

arba tikisi kada norą 
tėvais, būtinai turėtų 

knygutę. Kaina 10c.
“Kelero*/* 636 Broadway,

Kas yra : 
kūdikių tė 
lityti tttų

f
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Neinant į smulkmenas, iš buvo šitaip išmatuoti, šian-i 

gyvojo sidabro svorio ir ji dien tik labai retas musų ne
veikiančio oro mokslininkai mės užkampis da nėra taip 
jau apskaičiavo paties oro išmatuotas ir, supr mama. 
svori. Da daugiau: jie ap- nežinomas. Sakau retas, nes 
skaičiavo tai, kokioj vietoj naujosios susisiekimo prie- 
ir koks oro slėgimas būna. monės žmogui davė galimy- 
Favyzdžiui, kalno viršūnėje bės ir tolimiausias vietas pa- 
oio slėgimas bus mažesnis, siekti.
negu pakalnėje. Taip pat ir Taigi, oras yra kūnas, jis 

orą, kuris taip pat yra ku- karną būdą ir pamatysit, kas nekalningese aukštumose turi svorį. Tas svoris slegia 
nas. Oro mes negalim į ran- atsitiks. Paimkit sausą bon-’slėgimas bus mažesnis. Mok- lygiai visus daiktus, kartu ii 
ką paimli, bet ji jaučiame— ką, įdėkit gabalėlį popieros.alininkui - meteorologui be- žmogų. Jei tas oras slėgtų 
pavyzdžiui, vėją. Vėjas yra ir uždegkite. Ilgai nelaukus, liko apskaičiuoti, koks ku- žmogų tik iš viršaus, žmogus 
niekas daugiau, kaip stipri popierai tebedegant, pasta- rioj aukštumoj yra oro slė-i sugniužtų, ickiu budu savo 
oro srovė. tykit bonką kaklu žemyn Į girnas. Tik iš to mes ir žino- naštos neatlaikytu. O dabar

Musų žeme yra apsupta tą patį dubenį, kuriame ran- me, kad ta ar kita vieta yra — jo nei nejaučiame. Ko- 
stcru oro sluogsniu. Tas dasi vandens. Įvyks “stebuk- 10,000 pėdų aukščiau juros dėl? Todėl, kad oras slegia 
siuogsnis sudaro daug my- las”: dubenyje esantis var.- paviršio; da kita yra 20,000 mus iš visų pusių. Net pa
lių. bet nieks tikrai da ne duo subėgs į bonką! Bonko- pėdų aukščiau ir daugiau.! čiam musų kūne yra i dina o-

MUSU GAMTA

Oras
II.ir jo svarumas colių vandens. Iš taip ap

verstos bonkcs vanduo ne-
Pereitą kaitą mes kalbė- bėgs — naujas įrodymas, 

jome apie gyvuosius ir ne- kad bonkoie esantį vandeni 
gyvuosius kunus, apie jų sa- laiko oro slėgimas, 
vybes. Prisiminėm ir apie Bet štai, išbandykite se-

gali pasakyti, kiek mylių, je esančio vandens paviršis Paslaptį jiems parodė baro 
Tuo klausimu patys moksli- bus daug aukščiau, negu du- metras ir aneroidas — kitas 
ninkai nesusitaiko. Aišku benyje esančio vandens (jei instrumentas
kodėl: to sluogsnio nei vie- jo da liko) paviršis. 
nam da nepavyko išmatuoti

oro slėgimui 
matuoti. Kas mano, kad mu
su žemės aukštumos ir idu-

Aišku tik tiek. kad iuo aukš
čiau i orą, tuo mažau oro. 
Didelėse aukštumose musų 
lakūnai turi užsidėt tam tik
ras kaukes, kurios turi dirb-

Du paviršiai: vienas aukš- 7*
tiau. antras žemiau. Ar tr.i ,bln’,al ’»»®. ^matuot* 

laukoms ir “aršinais,ne keista'
Ne, tai visai paprastas da

lykas. Kaip sakėme, oras y-
x. x - i i ra kūnas. Ugnis sunaikino itmo oro. Neturėdami tų kau- (,alį oro buv<( ,)onk().

“cie-
” tas

Net d džiausi kainai mą kartą.

ro. Štai kodėl mes atlaikoro 
tų sunkenybę ir nesiskun- 
džiame.

O iš kc susideda oras, ku
rį mes vadiname dujiniu ku- 
nu?

Apie tai kalbėsime seka-

V
kių, jie negalėtu taip aukš
tai kilti, o jei pakiltų—rizi
kuotų savo gyvastį.

je, c naujas oras per bonkos 
sienas neprieina, ir todėl
vanduo kyla į viršų. Kyla _____

Tą oro sluogsnį, kuris su- lok kol susiduria su benko- gyg DAUGIAU MAISTO 
pa musų žemę. mes vadina- ie likusiu, da neišdegusiu gg RACIONAVIMO 
me atmosfera. Kaip sakėm, oru. ŠTAMPŲ
jis yra kūnas, ir be jo žmo- Tai rodo, kad bonkoje ne-

Vietines Žinios

gus negalėtų gyventi, kaip };ko slėgimo ir vanduo paki- Panaikins mėlynųjų štampų , j
žuvis negali gyventi be van- lo. 
dens. Pabandykite nors Mokslininkai yra gerai 
trumpai valandėlei nekvė- anskaičiave ore svori ir io 
puoti. jus uždusit. Da ilgiau Jėgimą į kitus kunus. Jie 
pabusit be oro — mirsit. : ako. kad oro slėgimas vra 

Ne tik žmogus, bet joks maždaug lvgus svoriui i 
gyvūnas ir joks augalas ne- : tiklą pripilto vandens. Bet 
galėtų gyvent be oro—vieš
patautų amžina mirtis 

Jei oras vra kūnas, tai
privalo turėt tam tikrą sva- kain trylika kartų sunkesnis 
tuma. bet kain tai patirti? už vandeni. Jis supilamas i

grąžos pointus

čiau palaikė su Bulgarija 
draugiškus santikius. Ji aiš
kino, kad bulgarai yra sla
vai, rusų k rau o broliui, to
dėl Rucros Karas su Bulga
rija butų nepateisinamas.

Bet demokratinių valsty
bių galybė pradėjo augti. 
Alijantų armijos išmušė fa
šistus iš Afrikos, iš Sicili
jos, iš Italijos, iš Fi ar.euzi
jos, iš Belgijos ir pi adė jo 
atakuoti pačią Ve kietiją.

“Ašies” talkininkės nusi
gando. Rumunija nutraukė 
ryšius su Vokietija ir ap- 
skelblė jai karą. Tą patį pa
darė ir Bulgarija. Prie vals
tybės vairo Bulgarijoj atsi
stojo nauja vyriausybė, ku
ri paskelbė, kad Bulgarija 
iš karo pasitraukia. Bulga
rų delegacija nuvyko Į Kai
rą tartis su Amerikos ir An
ginos karo vadais dėl karo 
paliaubų.

Ir štai, kai tik Bulgarija 
pasisakė pasitraukianti iš 
karo, Maskva apskelbė jai

ALIJANTŲ OFENSYVA IŠ VAKARŲ

Juoda dantuota linija parodo Vokietijcs vakaru 
sieną. Gi juodos rodyklės parodo kuriomis vietomis ttoj s“
bS dabi"' atak"l’Ja ” * F,anCUZi3°S £™ėjo^«on

rių. Jis baigė savo ginčus 
su New Haven geležinkelio 

Dinner Setas, Maho- kompanija dėl miestui pri-. 
-gany Finish 3 Shelf Book-Case. klausančių mokesnių Tas 

Tad kviečiame visus Į ši ^ncas tęsėsi nuo 1943 me- 
! puikų, paskutini šio sezono di- tų- __________

Vėl gera naujiena muštu 
šeimininkėms. Rugsėjo 17' 
d. visoje šalyje bus panai-i 
kinti racionavimo knygelės į 
mėlynieji

piece

;li ‘good-time” pikniką.
Lietuvių Radio Korp.

‘Vaje, tai gardumėlis to
gėrimo 1»»

Nesiųskit kareiviams 
pinigų

Per trejis metus, kol bul
garai kariavo prieš Ameri
ką ir Angliją, jie buvo 
Maskvai “vieno kiaujo bro
liai.” Bet kaiD tik bulgarai 
nutarė tą karą nutraukti. 
Maskva juos užpuolė. Ir 
visi komunistų laikraščiai 

Per trejis metus Bulgari- gavo iš Maskvos įsakymą

Bulgarija
KODĖL RUSIJA APSKEL
BĖ BULGARIJAI KARĄ?

ja talkininkavo Hitleriui ir dabar šmeižti bulgarus, kaip 
Mussoliniui. Ji buvo pa- “aršiausius kriminalistus.” 

Daugelis tėvų ir draugų skelbus Amerikai ir Angli- Kodėl Maskva tam griež- 
turi paprotį siųst pinigus už- jai karą ir padėdavo “ašies” tai pakeitė savo nusistaty-

Europcs gryžo vienas sieniuose esantiems karei- fašistams mušti demokrati- mą Bulgarijos atžvilgiu, ne 
rikos lakūnas, Water-' viams. Taip daroma ypač nes valstybes. Maskva ta- visiems suprantama. O tuo

-___ lo gyventojas Fred didžiųjų švenčių proga. ------------------- ~ “ tarpu dalykas čia aiškus.
,, .. . kenuotiėms asna-^Christiansen. Bostono gele-i Bostono pašto viršininkas Moterų kliubai senos popie- Maskvai rupi įkelti savo ko-. .. * ab.ru J“ tata> p««laro. Gy- Įima pupTlėnSJl Cinkelio stotyje jam pisiu- Patrick Connelly pataria to —

1 JIS yasis sidabras yra daugiau kenuotoms zunėms. i iyta stiklas pieno. Lakūnas nedaryti, nes užsieniuose

pointai” net 17
ne vandeniu, o gyvuoju X

ros rinkimo vajuje ją j Balkanus. Parankiausia
Massachusetts valstiioie jai Pa?ėdė tenai yra Bulga- iviassacnuseus valstijoje -- Todsi nor metudaiktam^" nesivaržydamas jį priėmė ir tie pinigai netinka. Ten rija Todėl per trejetą metu

knygelės'išgėrė, o paskui tarė: kursuoją specialus bankno- ^a-smo -u lupai Stahnas glcsta ,r ba,gs.
V _Z__Z toi rrorJnmSlic tn tai. Galima siusti tiktai mo- su nanų Kūne pasi- “broliais” vadino.

sosams ir kitiems

mėlynųjų štampų betgi rei< “Vaje, tai gardumėlis to tau Galima siųsti tiktai mo- žadėjį dalyvauti 
kės tokiems vaisiams ir JUSU gėrimo! Supraskit, An- neY orderiu,,.

, , v, n o - - i ir ir • - • daižovėms. kaip kenuotos glijoje pienas dabar yra re-neros lakštu Po to atsargiai rankeną. Vamzdelio viršum tomeitfe pineap£,e ir ,a brangenybė, o karo lau-j 
ipverskite stiklą dugnu į vir- gyvasis sidabras arba pakv- uQgių sunkoms J l kurse io nebausi už lokius!

Štai du pavyzdžiai. Pripil- stiklinį vamzdelį, kurio vie- 
kit stiklą vandens, kad butų nas galas (apatinis) vra 
sklidinas, ir uždengkit po- 'enktas. panašus i lazdos 
F'
ap _____
>ų — vanduo uviSbėgs, jei 
stikle nebus duobelės, kuri koks esti oro slėgimas. Dau 
įleistu orą. Ką tai parodo? "elis klaidingai įsivaizduoja.

Tai parodo, kad eras vie- kad drėgnas eras yra sun- 
nodai slegia stiklą iš vir- kesnis. Kaip tik priešingai: 
šilus, šonu ir apačios. Tai iuo daugiau drėgmės, tuo 
parodo, kad jis sulaiko van- oras lengvesnis. Slėgimas pa 
deni nuo išbėgimo iš stiklo, didėia, kada oras vra tyras 

Dabar išbandykite tokį 'r sausas. Barometrinio vam- 
hudą. Pripilkite bonką van- zdelio viršutiniam gale ev- 
dens. gurklį užsnauskite de!- vnsis sidabras kvla aukštyn, 
nu ir įdėkite į dubenį ar Tai reiškia, kad apatini (už- 
aukštesnę lėkštę, kurioje bu- lenktą) vamzdelio galą oras 
tų apie trejetas ar ketvertas slegia daugiau.

- rtiiuvuuia, nriiivirtl 
Z.1UI III ,

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada i Pa<eu-: . >oy. 
Krista.-. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II (1 i Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji baznyč:a.
SKYRIUS III. Ar Jezcs Kristus buvo Ronr.os Katalikas? 
SKYRIUS IV". Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Knni^ Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino ko«:ų 
esama valstybėje administracijos fonnų. Aiškindamas ta; for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioj*. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio tr jų dari ai. 
SKYRIUS V!. Kryžiaus Karai ir yopiežius Urbonas II. inkvizi
cija ir pop>žių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Fnncuzijai 1X96 m.

r voliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė
R- m-.s barnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
ki a- bažnyč.as. Reformatorių pradžia, jų paaisver.timai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt te 
knyga, nes joje raa dau< reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tara- 
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veiksiu perskai
tyti. laio aissina eavo kn? goja kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo virne'iaia. gražiai aMabrtnėm raidėm įspaustas kny 

go« varnas, KAINA $2.90.
Tvirtais popiereu viršeliais, kaina $1.25.

REV.
Galima gant pas autorių, sekančiu adresu: 
M. VALADKA. R. D. 2, DALTON.

Taipgi galima gaab t* knygų noordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
63G BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

i

rus savo "broliais” vadino. . .. senos po- jjg rjoše savo įtakai
pieros nnkimo vajuje. - r J

Kainų Administracija da 
skelbia, kad nuo spalio pir
mos bus panaikinti mėly
nųjų štampų grąžos “poin
tai.” šeimininkės, kurios jų. 
turi. tegul išleidžia. Po spa
lio 1 d. jie neteks vertės.

Maisto administracija sa
ko, kad greitu laiku busią 
panaikinti “pointai” ir ki
tiems maisto produktams, Į- 
skaitant mėsą.

Radijo Korporacija rengia 
antrą pikniką

Lietuvių Radio Korp. an
tras 10 metų sukaktuvių pik
nikas ir Bond Rally įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 17 d., Lie
tuvių Tautiškam Parke, 
Keswick Road, Montello,

j kuese jo negausi už jokius 
pinigus, kau ir pauostyti.” ; 

Christianšfen sako, kad

Bostono Mokyklose sumažė
jo mokinių skaičius

dirvą bulgarijoį. Bet kai jis 
pamatė, kad Bulgarija nu
tarėSudegė donacų dirbtuvė i- . . ... . ... .. . • įtarė Amerikai ir Anglijai

PoĮ-gįta savaitę Cąmbrid-' nasiijimti jis aDskelbė jai
__________ ___ t __  Pereitą ketvirtadienį Bos- ge’uje sudegė Mayflower karą ir pasiuntė savo armi-

Anglijos žmonių būklė yra tone vėl atsidarė 340 pra- Doughnut korporacijos dirb- ją, kad amerikiečiai su an- 
daug blogesnė. Už vieną džios mokyklų. Užsiregist-tuvė, kuri stovėjo prie Lans- glais neįkeltų Bulgarijon
kiaušinį ten reikia mokėt ravo apie 130,000 berniuku downe streeto. Ugnis kilo iš savo kojos pirma jo. 
dolerį. Ten maža daržovių, ir mergaičių — tai 4.000 įkaitinto aliejaus, kuriame Tai ve. koks jis musų tai-V* • •• a • ų • rt rTimimaža ir vaisių. Apie apeisi- mažiau 
ną anglas kalba kaip apie 
didelį skanėstą, tik “anais 
laimingais laikais.” prieš 
karą.
Reikalauja padidint Lopezo 

kauciją
Dorchesterietis John Mc- 

Grath kreipėsi į teismą ir pa-1 
reikalavo, kad butų padidin ’ 
ta kaucija portugalui John 
Lopez. Kaip žinia, pastara-: 
sis yra užstatęs 25,000 dole- i į rių kauci ją ir laukia bylos,: 

^Iass ’iyšium su nužudymu 10 me-
šiame piknike bus tokia pro-j-^ Fiances McGrath. Lopez

Krama: dainuos “The 4 Ben- 
jamjn Sisters,” bus taipgi ma- 
gikas “The Great La Follette”; 
dainuos Dr. Juozas Antanėlis iš 
S,o. Bostono; bus rinkimas po- 
puliariškiausio vyro atsilankiu
sio tame piknike; Birutės Ra
dio Choras, vadovaujant Valen
tinai Minkienei padainuos nau
jų, linksmų “piknikinių” daine-

sako, kad su ta žmogžudys 
■ e jis neturįs nieko bendra. 
Bet jis prisipažino, kad mer
gaitės. lavoną matė keliom 
dienom pii-miau. negu rapor
tavo policijai. Dėl to jis ir 
:nulaikytas, kaip įtartinas as
muo.
Italų veteranų konvencija

.... . _, Parker viešbuty ši antro
• ... . , .. . „t,. , dieni uzsioaige italu karotuviskais kostiumais; “Pmky,' , * • - ,„ .... . veteranu metine konvencija.the Clown prijuokins jaunus, n /

ir senus; ka1W» adv F. J. BaJ Buvo priima rezoliucija, ku
kius. buvusia SLA prez.. Mr. r! reika aula kad musų vy.

- nr Tr- ® i nausybe susidomėtu šio ka- Banks ,s W.r Frnance Board ro veįeranu už|aikv^u. pa.
,r k,f apie pirkimą bonu; bus tie'Kongreso ponai,'
bnksma., virves traukimo ,r tn. veteranų aprūpinimo
Į,, kojų bėgimo kontestas, su k]aus;ma n(,ri’palj'kti valsti-
tinkamomis dovanomis laimėju 
sr'ems.

Lietuvių Radio Korp. visuo
met stengiasi surengti gerą 
programą savo parengimuose.

joms.
“Keleivio” išnešiotojui 

sukako 25 metai
Juozas Kvederauskas. ku- 

kad atvažiavusieji turėtų sma- rjs gyvena prie 171 'Vest 
gią vienos dienos vakaciją. šiuo- 5t\ gį South Bostone, iš- 
se parengimuose tenka susštik- parduoda labai daug “Ke-i 
ti su seniai matytais draugais, leivio” pavieniais numeriais. I 
kurie atvažiuoja iš visur. Dabar jam. sukako jau 25 

Apart gražios programos, bus metaj amžiaus, todėl “Ke- 
ir smagi orkestrą, skanių va!- lejvjo” ofisas linki jam 
g}ų ir gardaus alučio. Be to bus “Happy Biitnday.”
7 puikios dovanos, kaip tai: $200 " - ---------
kailinis koutas, Mahagony Ve-' Brocktonas gauna 139.000 neer Bedroom Setas, Maplc dolerių
Breakfast Setas; $25 U. S. Bo- Brocktono miestelis bus 
has; Mahogany Coffee Tablo, turtingesnis 139,000 dole-

negu pernai. buvo spirginami donacai. kininkas!

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužimą' jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. "Teisingas Patarėjas” atsakys jums net f tokius klausimus, ku rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas
Kų reiškia meilė ir ii kur K pa

reina ?
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkių?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei- 

?č,” koria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Raita

Jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras ? 
[yžių barstymą- jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti 

prieš ištei “jimu kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Si 
to nepakako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo prilUanso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Ret kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjau!.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
opiauais kiekvienos šeimynos klausi
mas. ir "I eisingaa Patarėjas” čia 
patiekia {domių informacijų.

Ar galima ouatatjt bosimo kodikto 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tolos moterys neturi vaikų, 
kad Jr lakiu nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokias vyras moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys Jums rinkų.

kas reikia žinoti, kad vaikai kotų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai- 
kyn nėščia moteris? Kai] 
ginti kudtlų?

Y.oteriea aaatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot ni 

drausta kalbėt apM '
kalus? 

i ei
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

ip reikia au-

iiuos klausimus “Teisingas

Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
-Kaip prasidėjo pasaulis 7—iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes 7—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

••'i eisingo Patarėjo" parašymui buvo sunaud'U tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija," Jordano “Kvoiiucijos Pagrin
dai," McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija," Boelsche'a "žmogaus Evo
liucija," L»-ro Gatės “bexual Tnruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit "Teisingą 
Patarėją."

KELEIVIS
636 BR0ADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

1 J

ab.ru
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Vietines Žinios
ĮSIKŪRĖ BENDRO LIET. 

ŠELPIMO FONDO 
SKYRIUS

Pirmam susirinkime įsirašė 
35 nariai; tikimasi gaut 

1,000; bus masinis mitingas

, bai reikalingi. Kol skyriaus' 
valdyba suras tinkamą vie
tą drabužiams priimti, lai
kykite juos pas save.

Drabužių vajaus darbui 
tvarkyti skyrius išrinko Mrs. 
Namaksi ir Mrs. Tumavi 

mie- čienę. Vėliau bus sudarytas 
iu noru išpildys. platesnis komitetas.

Lapkričio mėnesy bus ve- Susirinkimas užsibaigė 
lamas drabužiu rinkimo gražioje nuotaikoje. Beje 
vajus. Drabužiai bus renka- baigus susirinkimą Piliečių 
.ni Lietuvos žmonėms. Sky- Diaugijos pirmininkas adv 
iaus valdyba prašo visų ge-: Grigalius visus pakvietė i 

ros valios lietuvių gausiai kliubo patalpas ir gražiai 
aukoti drabužius, nes Lie-(pavaišino.
tuvos žmonėms jie bus la- Reporteris

skilti. Reikia manyti, kad 
<i prašymą draugijos

Pereito ketvirtadienio va
karą Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėje Įvyko So. 
Bostono veikėjų susirinki
mas. Jis buvo šauktas Pi
liečių Draugijos iniciatyva, 
kad pasitarti dėl Bendro 
Lietuvių šelpimo 
skyriaus sudarymo

Posėdi atidai ė 
Draugijos pirmininkas adv. 
Grigalius ir paaiškino, ko
kiu tikslu šis susirinkimas 
sušauktas.

Aišku. Piliečių Draugijos 
valdyba neturėjo galimybės 
visus musu draugijų veikė
jus pasiekti. Atvirutės buvo 
išsiuntinėtos vien tiems, ku
rių adresai buvo žinomi. 
Bet pasėkos buvo visai ge
ros. Šiame pirmajam susi
rinkime buvo Įsteigtas 
BALF skyrius iš 35 narių 
ir išrinkta skvriaus valdy- 
ba. kuii tuoj kreipsis Į 
BALF centrą ir gaus čaite- 
ri.

Kol buvo Įsteigtas sky
rius, susirinkimą vedė adv. 
Grigalius. Viskas ėjo gra
žiai ir sklandžiai.

BALF skyriaus valdybon 
išrinkta šie asmenys:

Pirmininku — Dr. A. J. 
Jakmauh-Jakimavičius: vi- 
ce-pirmininkais — adv. J. 
Cunys, P. Razvadauskas ir 
p. Tumavičienė.

Sekretorium — adv. K. 
Kalinauskas; finansų sekr. 
—p-lė F. Grendelytė.

Iždininku — Dr. A. L. 
Kapočius.

J Direktoriatą išrinkti šie 
veikėjai: A. J. Namaksy, 
adv. J. J. Grigalius. A. I- 
voškienė. J. Kasmauskas. S. 
Strazdas, K. Meriškevičius. 
A. J. Young, A. Žardeskas, 
J. Kumpa. J. L. Pekauskas 
ir O. Jankus.

Plačiai kallbėta apie Na
tional War Fondo vajų. ku
ris prasideda spalio pirmą, 
ir kad jame būtinai turi da
lyvauti lietuviai, nes šis fon
das skiria lietuviams virš 
$500,000 dolerių. Pinigai 
skiriami šelpimui Lietuvos 
žmonių, kurie šiandien yra 
išblaškyti po visą pasauli. 
Šelpimui Lietuvos ir kitų 
tautų žmonių reikės milio
nų : tam ir yra šis vajus ren
giamas. Lietuviai, kurie ta-

Fondu

Piliečiu

RADIO PICNIC--BOND RALLY
SUNDAY, SEPTEMBER 17, 1941

LITHUANIAN NATIONAL PARK 
Keswick Road, Motelio (Brockton), Mass

THE 1 BENJAMIN SISTERS

7h? Livhuanian Radio Br^ad. Corp.. Ine., at great expense 

ar.d effort has obtained for your approval the foilouing 

PROGRAM:

1. "The 4 Benjamin Sisters'

2. "The Great LaFollette—Master Magician

3- Dr. Joseph Antanėlis. America-Lithuanian Tenor

4. Most Popular Lithuanian Man Contest

•5. Birutes Radio Chorus in colortul Lithuanian eostunies

6. "PINKY the CL0WN”—humorous acts

7. Rope Pulling Contest—Winners revvarded

8. Three legged race • •

9. Guest speakers: well known Lithuanian Att’y F. J. Ba- 

gocius, Mr Banks—Treasury Dept.. and local speakers

PRIZES

1. §200.00 I. J. Fox Fur Coat

2. Mahogany veneer Bedroom Sėt

3. Maple Breakfast Sėt (4 chairs and tablo)

4. $25-00 U. S. War Bond

5. Mahogany Coffee Table

6. 53 piece Dinner Sėt

7. Mahogany Frnish 3 Shelf Book-Case

8. Admission-Door Prizes

END THE WAR—Let’s Speed up the end of the «ar by 

buying as many Bonds as possible at this picnic-Bond Kaily!

HO\V TO GET THERE. Boston Elevated Direction: 

Boston Elevated to Ashmont Station from any great er Bos

ton city or section; take Espress Bus to Brockton: Change 

at Ames and Main Sts.. Montello. for VVinter Street bus to 

Kesv.'ck Road for Lithuanian National Park

By AUTO FROM Ol'TSIDE C1TIES: Reach Route 128 

from your city cr town. Then take Route 28 to Brockton- If 

Crossing Boston—go to Mattapan. then Road to Brockton.

KVIEČIA VISUS RADIO KOMITETAS:

VALENTINA MINKUS. Muzikos vedėja 

STEPONAS MINKUS. Programų vedėjas

po priimti i Jungtinių Tau- g 
tų šalpos fondą, taipgi pri- ė 
valo šitame vajuje dalyvau- f 
ti. Juo daugiau aukų bus | 
surinkta i Karo Fondą, tuo j 
daugiau teks ir nualintos | 
Lietuvos žmonėms.

South Bostone dabar Įsi- 3 
kūręs BALF skyrius šauks S 
masini mitingą. Susirinki- S 
mui vietą ir laiką paskirs 2 
skyriaus valdyba ir apie 2 
tai bus pranešta spaudoje. | 
Visi Bostono ir apylinkių g 
lietuviai bus prašomi daly 
vauti.

Kol kas. skyrius turi 35 
narius, bet tikimasi, kad 
greitu laiku jis tuie» visą 
tūkstanti. Skyriaus tikslas 
yra šelpti musų gimtojo, 
krašto žmones, todėl nei 
vienas patriotingas lietuvis 
neatsisakvs būti šio sky 
riaus nariu. Metine mokės 
tis tik du doleiiai.

Beje, šiame susmukime 
buvo pravestas da vienas 
svarbus tarimas — nutarta 
skyriaus valdyboje .reti 
organizacijų atstovus. 60. 
Bostono lietuvių organizaci
joms todėl bus issi auint 

ti specialus laiškai, kvie
čiant ja« tokius aMovn- pa- »

■ gx sssss Į gggggg ggggg'r ggs sssįgs gxg- g -: - s s c r g s x s gs ss .-

SOU-4645

- iŠ

CASr E R’s 

Reauly Salone
yra

Didelis Pasirinkimas

dėl

Permanent Wav2

ir

Plaukų Spalvų

Puošniname CASPER’S Grožio »SaIione vra Įrengtas tam 

tikras Boolh plaukams dažyti. Spalvos taip suliejamos, kad 

tik Tamsta ir Tamstos hairdresserė težinos, kur naturalė 

plauku spalva baigias ir kur dažu spalva prasideda .?3. 

PERMANENT WAVES $5 iki $25 
Casper’s Reauty Salon

73H t. Broadvvay.

Arlauskų šeima padidėjo

Pereitą savaitę South Bos 
tone lankėsi garnys ir mu
sų kaimynams Arlauskams 
paliko gražų sūnelį Juozą. 
Ir sūnūs ir motina jaučiasi 
gerai.

Arlauskai gyvena 72 Ga 
tęs St., So. Bostone. Juozas 
Arlauskas yra jaunas ir 
darbštus sandariečių veikė
jas. —Rep.

Uždėjo lubas kiniečių 
skalbykloms

Kainų administracija Bos
tone buvo patraukus teis
man 16 kiniečių skalbyklų, 
kaltindama jas, kad nesi 
laikydavo nustatytų kainų 
už skalbimą. Už kai kuriuos 
skalbinius kiniečiai imdavo 
po 25 centus daugiau, negu
valdžios vra nustatyta. Da- *
bar visos kiniečiu skalbyk
los turės iškabinti matomoj; 
vietoj skalbinių kainas iri
turės tų kainų laikytis. —

REIKALINGA
Reika’inira ofise dirbti mergina. 

Darbas pastovus, atlyginimas geras. 
Atsišaukiu (401

A. J. KUPSTIS
"32 W. Broauv/ay, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA
Virš akro žemės su namais

Daugiau, kaip akras žemės Mon
tello j, skersai gatvės nuo šv. Ko
ko bažnyčios, parsiduoda su sekan
tais ' trobesiais:

Trijų šeimynų namas su visais 
patogumai-. naujai apšingeliuotas. 
baltos spalvos.

Dviejų karu garažas.
Viena bamė.
Kepykla su visais moderniškais j- 

rengimais.
Gražus sodas, pilnas visokių vias- 

m ėdžių.
Savininko auresas:

KRANK DUOBA
221 Ames St., Montello, Mass..

RADIJO PROGRAMA

I

-
Lietuvių Radijo Korpora- 

cijcs programa ateinanti ne
dėldieni iš VVORL stoties,
950 kilociklių. tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia: įtc _

1. Muzika. i Pasaka apie Magdutę.
2. Dainininkė — akulis-į Po programos parašykite

ir—UKikorumja

vardas kurį atsimena 

tie, kriems patinka

ALE that is ALE"
TRAD€MAJtK REGlSTtRED

IUWED BY H A F F EMK E F F E lt B CO , Ine. Bo«»on, los... BltEWERS StfcCE I 97 0

L? a vrl^vLrint a nuuvmuvv.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

• Tet i»624 Gyv. Sllfcy
4 / * • fA.E ainiu

r!i

Į br Joseph
OPTOMETRiSTA?

Valnndo*: k iki 
nu* 2 iki 
<i«e 7 iki

Seredom » ik, 
>r •u'Uror

AKIU DAKTARAS
• Ištaiso defektuota- akis ii 
J mu laiku sugražinu «v:c *
J Taminuoju ir priskiriu »*. siu*

114 Summer Street. 
UWRF.NTF,

4. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

4 14 W. BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 

Re*. 37 ORIOLE STREET
West Rozbury, Masa.
TeL Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston

X
X

X

x

XX.XXXXXXX
XX

South Boston
Atdara.-, Ketvirtadienių Vakarais 

su ir be Appointmentų 

:nfkx x x-x x x x x x x x'x r.r. n’x'xX x 'x it x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x k x x

XX

AR JUM SUNKU PALAIKYTI 
NUOSAVĄ NAMĄ?

Ar pabrangus pragyvenimui ir pakilus 

taksams sunku atmokėti mor.gjčius?

Daugelis toj pačioj bė-š<»j pal;ngv.r»o au 

naštą perfinansuoriani savo namus per Mu

tual Savings Banką. Mažesnis huną viošintis 

ir atmokėjimai gali but pritaikyt: prjc jusu 

reikalų

Kodėl neužeiti j savo savings banką r 
r epas i kalbėt i apie tai. ik pasjklauskii kurio 

nors viršininko.
Džiaugsitės tatai padaręs!

SEE YOUR

Mntaal Savings Bank
Bock Mm Attoek buy mort ftondk ttion

I
|

J
t(
«
t
II•*I)

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININK1 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Are.
Tel. COLumbia 2537Te

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų 
silpnėjime. Gyvenimo permainų

moterų. MoSerų ir Vyrų liga*
K raujo ir Odos Ligas. 

Valandom; nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki I. r.uo 7 iki 8 vakar* 

|xo HUNTINGTON AVR.
BOSTON, .MASS. 

l ei. t or,imonweailh 4370.'Įn WAR CH AR ITI ES
MRMI FVMB, be. • AMETCAN 0I05S 

GRT47R B9ST0R VMITIO F4R FONO 
c**d «rber ChoritievHVtH RACINC ASS N. INC eąeoti

Tai. bOU MOS

OAKTABAA

7. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Šaradomis:
Nuo 9 ryto ilri 12 41»na 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

!

DR. G. L. KILLOR}
fio SCOLLAY SQUARE. Room K 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. k£adi*n 

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

Tel. TRObridge 633u

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Va'anuos: 2-4 ir fi-S 

Nedėliomis ir šventadieniai*: 
nuo 10 iki 12 ryto.

27b HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central ak». 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Inaured 
Mover* i

Perkraustom 
čia pat ir j to 
Ktom rietą*

S«o<ei oriež»’-:ra,
*25 BKOADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tsl £3TJth E^stca mt

I J




