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Iš Debesų Anglai Paleido 
I Berlyną Baisią Ugnį

Itatijoj Nesvietiškas Sovietų Rusijoj Di-

VOKIETIJOS SOSTINĖ 
PASKENDO LIEPSNOSE.
Nacių radijas prisipažįsta, 
kad miesto sunaikinimas 

labai didelis.
Anglijos orlaiviai vėl pra

dėjo spiogdinti Berlyną. Pe
reitos sąvaitės ketvirtadie
nio nakti 1,000 didžiųjų 
bombanešiu bomdardavo

kraustyt iš Berlyno svarbes
nes valdžios įstaigas ir ra 
ginti moteris su vaikais* kel-

Brangymetis.
Pora čeverykų kainuoja 

$95, o marškiniai $18.
Associated Press praneša, 

kad Italijoj prasidėjo di-

delis Skurdas.
Amerika davė jai duonos 

ir ginklų už $3,287,047,000. 
Amerikos valdžia paskel

Farmeriai Likviduo
ja Pieno Ūkį.

Miestų gyventojams gręsia 
pieno badas.

Bostono “Heraldo”
bė, kad per porą paskutinių respondentas praneša

ko-
iš

džiausią infliacija. Kainos metų ji davusi Rusijai me- Ver monto valstijos, kad far
1*1 __ i*. . rf r/ i o m ri žie no nrz - mnrvu bnvio įLri eini tonoikila kai}) fajerverkai. Vyriš-

tis kitur, nes Berlvnas gali kas kostiumas per du pasku-
•* O . • • _ • 1*1 •! •

džiaginės paramos už $3,- meriai, kurie iki šiol tenai 
287,047,000. Tai yra dau- versdavosi iš pieno, dabar
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Lenkai Labai Susirūpinę 
Artėjančia Rusų Armija

“AR JUS PRIEŠAI, AR 
DRAUGAI?” KLAUSIA 

LENKAI.
-u«ilaukti Hamburgo liki- timu mėnesiu pakilo iki giau kaip 3,278 milionai do- pradėjo pardavinėti savo
mo jie sakė 3,000 lirų, kas prieškariniu lerių! galvijus iš varžytinių. Var-j

Ir Berlvnas susilaukė, kursu reikštų 8158. Pora če- Karo medžiagas Rusija žytinės skelbiamos kasdien. 
Nors jis da nėra visai sunai- verykų dabar Kainuoja gavo iš Amerikos uz SI,853.- Apie pusė laimei ią jau nu
kintas, bet dar kelios tokios 1,800 aiba $95 Amerikos pi- 656,000. _ sikratę savo galvijų ir dabar

Pramonės medžiagų 
$884,369,000.

Maisto už $549,022.000. 
Ginklais rusų armija gavo

atakos, kaip pereitą ketver- nigai?. Už marškinius reikia 
gą ir šį panedėli, o iš jo ne- mokėti 350 lirų ($95). o už 

Berlyną ir Lud\vigshafeną.! daug kas beliks. šilkines kojines 400 lirų
numesdami i tuodu miestu Taip ir reikia. Kuo grei- (S21).
2,500 tonų bombų. Nors tą i čiau pradės griūti Vokieti- Tokie blizgučiai, kaip A- iš Amerikos: 
naktį oras buvo apsiniaukę? ’ jos miestai, tuo trumpesnis merikos dešimtštoriuose par- 6.500 orlaivių;
ir orlaiviams teko skristi vii- bus karas, tuo mažiau žus -įduoda pc 10 centų, Italijoj 3,000 tankų;
šum debesų, vistiek jie Ber- musų kareivių. Vokiečiai ši- dabar kainuoja iki $50. Kai-
lyną atrado ir perkūnišką tą karą pradėjo ir jie pirmu- nos taip iškilo dėl to, kad 
savo ugnį paleido iš debesų, tiniai ėmė bombarduoti iš Italijoj dabar sunku reika- 
Bombos sukėlė Berlyne to- oro kitų šalių miestus, taigi lingu daiktų gautu Fabrikai

už vaikščioja su išsipūtusiais 
kišeniais. Jie prikimšti pilni 
pinigų, nes galvijai dabar 
brangus. Dėl to farmeriai ir

Kila didelis klausimas, ką 
darys Lenkijos “požemis,”
Rašant mums šiuos žo

džius, telegramos sako, kad 
rusų armijai belieka jau tik 
apie 60 mylių iki Lenkijos 
sienos. Ir kai rusai slenka 
prie Lenkijos kasdien vis ar

gai, bet kaip okupantai ant
ru kartu?

Ištikro. prieš Lenkijos 
“požemį” šiandien stovi 
sunki dilema. Jeigu požemis 
išeis į aikštę, tuomet paaiš
kės jo personalas. Rusai su 
savo žvalgyba tada per 48 
valandas galėtų jį visą likvi
duoti, jeigu jie to norėtų. 
Bet jei “požemis” paliks 
“po žeme,” tuomet atėję ru- 

kad

kių gaisrų, kad liepsnos ma- tegul dabar jie patys savo nieko negamina, is užsienio
♦ Z ^.4 __* _______ i.. nnivflTGrro /-> L-co hllvn Vra 11-vaistų paragauja.

narduoda iuos Antras fak- tyn’ lenk^ tarP^ k*la vis di'':Sai ^lėtų pasakyti, 
torius kuris skatina farme- desnis ir dldesnls nerimas. Lenkijoj nėra jokios organi-

iikvUluoU piene> Prieš lenkus« ■ kįla klausi;! ^acij°s’. kuH Salėt* Paimti
vra tas kad darbininkai la- ma?: ar PnPazins rusai tas valstybės aparatą į savo
ha; brantm- našara- hran teritorijas, kurias tremtinė rankas, todėl valdžią pasi-bai brangų,, pašaras ban lenRų valdžia Londone 5e. Jma jie patys p

' nai jau skelbia priklausant Rusų padėtis taip pat

125,000 kulkasvaidžių;
145,000 karo ‘automobi 

lių; gus, o pienas pigus.
200,000 telefonų; miestuose pienas brangus.
700.000 mylių ilgio vielų bet farmeriai tiek negauna, 

telefonui. ‘ kiek miestų gyventojai
Maisto Amerika taipgi la- moka. 

bai daug Rusijai pristatė, , ko , \ . ...
bet tas maistas fyvo suvar- da Pne to’ g?ltu lalku 

Užsidaro Didelė ŠO- tetas armijai; ciįliai Rusi-. g^’ventojm negales 
' T gauti pieno, nes aukštos dar-

prie Lenkijos? kebli. Jie yra pripažinę, kad
Todėl lenkai ir klausia ru- nepriklausoma Lenkija gali 

sų: “Ar jus ateinat kaip atsistatyti, bet klausimas 
draugai, ar kaip priešai?” pasilieka neišrištas, kokia

Lenkai skaitytų rusus sa- turi but Lenkijos siena, 
vo draugais, jeigu užėmę Kaip žinia, 1939 metais 
Lenkiją rusai leistų lenkams Stalinas susitarė su Hitleriu 
patiems savo civilinį gyve- ir užpuolė Lenkiją, iš ko 
nimą tvarkyti, kaip anglai prasidėjo visas dabartinis 
ir amerikiečiai leidžia ita- karas. Kai Lenkija tuomet 
lams. Bet jeigu rusai užėmę krito, bolševikai su naciais 
Lenkiją skaitys ją kaip “iš- pasidalijo jos žemėmis. Rib- 
laisvintą sovietų teritoriją,” bentropas nustatė liniją, kų- 
tuomet lenkai vėl žiūrėtų i ri Lenkijos rvtus atidavė

-------- ' “ ‘ o vakaruiHitlę-
LVdinu AU1C11AUO užsieniu f nranp5imai iš Rprlvno sa- tus- . I riui. Šitos “Ribbentropo H-

, , . , , , , ... s ekonomiją. Jis turi žinoti ką b-p m K Ką tokiam atsitikime da- nijos” Maskva nori ir dabar
dolerių, bet dabar ji jau ne- balba, nes jįs turį tikim įn. , ’ . Dprnmj, ^i nanpdė Lenkijos “požemis”? i laikytis. Jos agentas Umans-

r---- duojant Berlyną sį panede gt()tų . kovą prieš Meksikoj anądien pasa-

uzn ei vežama, o kas buvo krau 
tuvėse nuo seniau, tas jau iš i parduota.

tesi per 100 mylių.
Šios sąvaitės panedėlio

naktį anglai vėl smogė Ber
lyną iš debesų. Ir vėl Hitle
rio sostinė paskendo lieps
nose. Sakoma, kad ir šitame 
žygy dalyvavo apie 1.000 tone 
bombanešiu. Londonas pra jų laiv
neša, kad 32 bombanešiai ėjo į _ , .......
nčsugryžo.’ Bedforde ir New Yorke. Dėl i kad, Pri.es P jbalS3 reikia.

Žvejai Apskelbė 
Streiką.

Atlanto

.ėda? Tas vė

BERLYNE UŽMUŠTA 
10,000 ŽMONIŲ.

Nacių radijas prisipažįs- šito streiko unijos vadai kai- cia btisianti uždai\ta dubtu- Kad civiliai Rusijos gy
kad šitie užpuolimai iš tina valdžią, būtent valdžios v?2,k!un_°l./Ji'0 SG~ ventojai badauja,^ tai paša

labai nuostolingi.,nastatyta kainu kontrole, vriuai armotoms. t-0?.?1. Vrtruii
^^^’^tvarko Amerikos užsienio

tą
oro esą labai nuostolingi, j 
Naciai vadina juos ^*tėro

Apie šio panedėlio ataką 
nacių propagandos agentū
ra per savo radiją sako:

“Pereitą vakarą britų 
bombanešiai vėl atakavo 
Berlyną, nors debesiai buvo 
labai tiršti ir
nesimatė.

“Šitas didelis teroras pri
darė labai daug blėdies ir 
didelių nuostolių tarp žmo
nių įvairiuose miesto dist- 
riktuose, ypač darbininkų 
klasės kvartaluose.

“Sunaikinti napamaino- 
mi meno lobiai, istoriniai 
trobesiai ir svetimu valstv-

reitą vasarą numušė
žuvies kainas žvejams, bet 
nenumušė jų perkupčiams. 
kurie superka žuvį iš žvejų 
ir parduoda visuomenei. 
Žvejams perkupčiai moka 
už svarą žuvies 8 centus, o

visiški? nieko »visuomenės lupo po 40 ir 
oO centų uz svarą. Del to jau

Vnntmlp viniai armotoms.

metais ir kainavo milionus

Finonijlphguiv ** lf rUanan- _ _ _____ _
ku™ donlgv^ij^'korešpoS- )>»s kaip j priešus, 6in.pffl-j sąrami.

pereitą vasarą žvejai buvo 
sustreikavę, bet sugryžo dar
ban, tikėdamiesi susitarti su 
kainų kontrole. Praslinko 
keli mėnesiai, bet prie susi
tarimo neprieita. Todėl da
bar žvejai vėl sustreikavo. 
Jie sako, kad numušdama 
žuvies
nistracija numušusi jiem?

bereikalinga, nes šovinių fnrnia'
prigaminta 1 valias. Didžiau- _
sio darbymečio metu čia dir
bo 5,700 žmoniu; dabar yra 
tik 3,500 darbininkų, kurių 
65 procentus sudaro mote
rys ir merginos.

Ši dirbtuvė susideda iš 
dviejų grtipių trobesių. Vie-
na trobesių grupė yra South 
Lowelly, kur ji užima 20 ak
rų žemės. Tenai šoviniai yra 
užtaisomi sprogstamaja me
džiaga. Žmonės, kurie šian-! 

kainai kaki'ū'ldm'P die!> ‘«9?» da!' tebedirba,

lį nemažiau 
žmonių 
sužeista
sugriautas, kad 
nuo šio smūgio• # ar. •

bos dirba 40.000 žmonių. daf tebesiautė gaisrai. Su-
Žinios iš Detroito sako, naikinimas einąs per patį 

kad Fordo darbininkai, ku- miesto vidurį, kur stovėjo 
rių jis turi 160,000, nutarė įstaigos ir svetimų valstybių 
reikalauti daugiau algos.

Fordo automobilių fabii- 
kai dabar gamina karo pa
būklus. Vien tik prie orlai-

Fordas Samdo lHOf- 
000 Darbininkų.

Vienr tik prie orlaiviu staty-

EnvA liSŠuetKaip dabar kovoja prieš vo- kė aiškiai, kad “Ribbentro- 
ĄT:p.t^ P<=a^ b»n Kiečius okupantus, ar ne? po liniją” reikia skaityti tik- 

. C T onVi ine ^nn7Pmic” vfu vuiu ciona tum I.Anklin^ irpožemis” yra raja siena tarp Lenkijos irjau niekad . Lęnk.jos .
, nebeatsi- ? aP °'«an,z?c,la- ’r ’* RuslJos'
ši utaminką Berlyne ^.priausta visoj Europoj.

Per 4 metus lenkai išvystė 
po visą šalį ne tiktai kovos

Bet lenkai čia turi stipres
nį argumentą. Jie sako, kad 
1941 metais padalyta lenkų-

legac-ijos.

aparatą, bet sukurė ir civili- tusų sutartis panaikina anks- 
nės administracijos bran- čiau nustatytą “Ribbentro- 
duolį. kuris yra paruoštas po liniją’’ ir todėl Lenkijos

bių diplomatams priklausą trečda]į jų uždarbio. 
piratai. 1 Jeigu streikas užsitęs, tai
1. LS K-t°j<ko Jn0 Plan^®?ma’ žuvies nebus. Žuvies pilnas 
kad pradėjus, anglams bom- Ąt}antas bet fjėl esamos 
barduoti bei lyną. S\edijo> ekonominės santvarkos vi

greitu laiku to darbo jau ne- statybos M iilow Rup 
tpVc ‘ dirbtuvėse pas ji dirba 40,-

000 žmonių.
Šią sąvaitę Fordas

užimti valdžios vietą tuojau, 
kaip tik okupantai bus iš
vyti.

Taigi dabar kįla didelis 
Pra’ klausimas, ką darys tas “po

susisiekimas su juo visai nu
truko.

Vokiečiai senai jau šito
kio smūgio Berlynui tikėjo-, 
si. Kaip tik Hamburgas bu
vo nušluotas nuo žemės pa-.
viršiaus, naciai pradėjo’ ■ ' — ■ ■■
Numato Ilgą Karą 

Su Japonais.
Karo žinovai mano, kad

suomenė negali jos gauti. 
Ar tai neparodo, kad tokią 
santvarką reikia taisyti?

KONGRESAS PRIEŠIN- ; šią sąvaitę romas 
GAS TAKSŲ KĖLIMUI, i skelbė, kad per pereitus me- minti 

tz , ;-i - - - tus 1,000 bombanešiu iš *
ongie>e e s įasi >1up dirbtuvių buvo lėkdinte 

opozicija vaidz.os tateų pro-;- į
gramai. Iždas reikalavo, i

SIUVĖJAMS BUS DAUG 
DARBO.

“Nevv York Times*’
nesą. kad Karo Gamybos femis,” jeigu pasirodys, kad 

siuvimo rusai ateina ne kaip drau- 
paga

Tai yba duosianti 
firmoms užsakymą

32.000.000 darbinių 
drapanų. Užsakymas busiąs 

.. nu’ išdalintas tarp 450 aprangos 
Pakiltas , jiems fabrikų. Didelę šito užsaky-

VOKIEČIAI UŽĖMĖ
STRATEGINĘ SALĄ.
Pirmą sąvaitę anglų 

dovybė pranešė, kad alijan
tai neteko Leros salos Tur
kijos pakrašty. Dėl tos salos 
ėjo ilgos kovos. Pirma tą sa-; . 
lą buvo užėmę anglai, bet1 busiąs

va-

kad Kongresas uždėtų žmo 
nėms da $10.500.000,000

' vietas. I ta skaičių, žinoma, 
neineina tie orlaiviai, ku-

Mussolinis Nusi
žudė?

Stokholmo laikraščio “Da-

siena pasilieka tokia, kokia 
buvo nustatyta tarp Lenki
jos ir Rusijos Rygos konfe
rencijoj 1921 metais, kuo
met lenkai sumušė bolševi
kų armiją.

Šitie ginčai parodo, kad 
misų lenkų santikiai yra la
bai įtempti, todėl dabar, kai 
rusų armija vėl artinasi prie 
Lenkijos, lenkų nerimas sa
vaime suprantamas. Nors

mo dalį sudarysiančios spe- gens Nyheter” koresponden- Maskvos konferencijoj aną-
riuos Fordas pristatė Kaio forcialės karo veiksmams uni

užkirstas kelias in
Vokietija gali kristi ęeitai. "^"^'‘^„“"^“kanilĮIlfliacijai. Bet Kongreso ko 
bet karas su Japonija busiąs • misijos pąreiskė, kad t

taksų. Tie pinigai esą reika- De rtamentui‘ i?ardvtus „• 
lmgi karui ir kovai su m- 
fliacija. Valdžios akimis "J?a," 
žiūrint, kuo mažiau žmonės 
turės pinigų, tuo mažiau jie i 
galės visko pirkti ir tuo ma-Į 

Į žiau kainos kils. Tuo budu

ant laivu.
transportacijai

taksai

NAUJAS KARO INFOR 
MACIJŲ BIURO DIREK 

TORIUS.
Iš VVashingtono 

ma, kad George VV. Healy

mos.
tas praneša iš Ciuricho dien buvo nutarta sieniy 
(Šveicarijoj), kad šį pane- klausimo nekelti kol karas 
dėlį nusižudęs buvęs Itali- nėra pabaigtas, bet tas klau- 
jos fašistų lyderis Benito, simas vistiek kįla—ir ne tik- 
Mussolini. Jis pasidaręs ga-!tai kįla, ber veržiasi į prie- 
lą savo viloj prie Garda šakį visu savo aštrumu.

as, jeigu japonų lai- ir per- New Orleans dienraščio,is J atvirą kovą su Xwta tui?A“; žm0^ms “Times-Picayune- redakf.-
jurių spėkomis. Inrivemt'i nasitrankti užkrauta. Didesnės naštos rius, yra paskirtas Karo Tn-

pnversti pasrtraukti. 'gyventojai negalėsią pakel-:formacijų Biuro direkto-
ti. Todėl, vietoj dešimties ir vium. Dabai tas pareigas ei- 
pusės bilijonu dolerių Kon- na Palmer Hoyt, kuris nuo 
greso komisijos siūlo tik du į Naujų Metų pasitraukia. Tai 

bus iau kelintas šito biuro

labai ilgas, jeigu japonų lai
vynas neis 
alijantų

Japonijos jūrių imperija _________
remiasi laivynu. Jeigu jos j ALIJANTAI PAĖMĖ DU 
laivynas stotų į atvirą muši MIESTU ITALIJOJ.
ir butų sunaikintas, jos galy- ...........................
bė tuojau su-muktų. Bet jei- . kėliausios žinios įs Itaa- 
gu jos laivynas vengs atvi- .1°?. fronto sako. kad Aštun-

JAPONAI PRADĖJO 
PUOLIMĄ KINIJOJ.

Kinijos vyriausybė prane
ša iš čunkino, kad sustiprin- ežero,.
tos japonų kolonos pradėjo S’ta žinia esanti paremta

, puolimą į‘vakarus nuo Tun- gandais, kurių atveža kelei- 
pranesa- tino ežero. Priešas puola viai, atvykdami iš Italijos į

100 mylių frontu ir vietomis Šveicariją.
nuėjęs pirmyn iki 20 mvliu. ---------------
Kiniečiai dabar pradėję PETAIN AREŠTUOTAS? 
kontiofensvvą ir pirmutinę Iš Francuzijos eina gan- 
dieną paklojo 2.000 japonų, dai, kad maršalas Petain,

Didelės Sniego 
Pūgos.

Atlanto pakrašty šią są
vaitę pasirodė labai sunki 
žiema. Maine’o valstijoj 
prisnigo nuo 6 iki 8 colių

JAPONU DIPLOMATAI 
GRYŽTA NAMO.

sniego. New Hampshire ir 
buvęs Vichy valdžios galva, Vei monto valstijose vieto- 
pasitraukęs iš savo vietos, mis sniegas siekia 2 pėdų.
nes jis norėjęs įvesti “demo- 

” o na-
ros kovos ir nebus sunaikin- ^°.i* Britų arniija šią sąvaitę 
tas, Japonija galės laikytis tenai paėmė dar du miestu, 
labai ilgai. Amerikonai jau būtent Vastogirardi ir San 
išmušė japonus iš daugelio Pietro.
salų Pacifiko pietuose, bet

ir pusę bilionų naujų taksų. ^1p,.\au. Kelintas šuo muro Istanbulan atvyko japonį- kratinę konstituciją, 
RFIK-AI aii ka PAI fiqti dIleRt°nus. diplomatai Vokietijos, Ciai neleidę. Kiti gandai sa
DAR 300.000 VALDŽIOS PIETŲ ITALIJOJ YRA 10 ir Biilpai ijos. Jie km kad Petam ne rezigna

TARNAUTOJŲ. DIVIZIJŲ VOKIEČIŲ. jzta atgal 1 Tok ią, turbut vęs, bet nacių suimtas.
. . pranešti savo valdžiai, kaip

New Yorko valstijoj daug 
miestų šį utarninką buvo vi
sai izoliuota—nutruko tele
fono ir telegrafo susisieki
mas, sustojo traukiniai ir bu
sai. nes per sniegą negalėjo 
išvažiuoti. Bostonas buvo 
gal laimingiausls, nes rašant 
šią žinią lijo lietus vietoj 
sniego. Bet i rvtus nuo Bos
tono. toliau nuo jui o? na 
kraščio, buvo miego. Mo
kyklos daugelyje vietų užsi
darė iki ateinančio panedė- 
lio

NORI SURUOŠTI 4 DIDŽ 
KIŲ PRAKALBAS.

Londono “Dailv Herald”

Federalinė, valdžia jau Iš Alžyro pranešama, kad Hitleriui klojasi.
paleido 131,050 tarnautojų Pietų Europoje prieš alij« 1 --------------
iš savo įstaigų, bet Ekono- tus vokiečiai dabar turį išii- Vienas biznieris Ne\v 

. 1 mijos Komitetas reikalauja kiavę nemažiau kaip 50 Yorke buvo nubaustas 60 praneša, kad British Broad
Šiomis dienomis paaiškė- paleisti da 300.000 žmonių, divizijų kareivių, iš kurių dienų kalėjimu ir $10,000 casting Korporacija nori su-

jo. kad Amerikoj’e yra 500,- kad sumažinti valdžios išlai- 10 divizijų aiba 150.000 ka- pabauda už tai, kad oran- ruošti naujiems metams pra-
000 suaugusių juodveidžių das. Dabartiniu laiku fede- reivių. esą vien tik Pietų Ita- čius pardavinėjo aukštesne kalbų programą, kurioj kal-

ralinė valdžia turi 2,964,400, lijoj, kur dabar kovoja A- valdžios įstaigos ir svetimų betų Churchillas, Roosevel- 
civiliniu tarnautoju. •merikos ir Anglijo-; armijos, valstybių letracijos Į tas. Stalinas ir Čiankaišekas.

500,000 JUODVEIDŽIŲ 
NEMOKA SKAITYT.

japonai vis grįžta ir kova 
prasidėjo iš naujo. Ir jie ga
lės taip daryti tol, kol nebus 
sunaikintas jų laivynas. To
dėl ekspertai ir sako, kad 
karas su Japonija gali but vyių, kurie nemoka nei skai- 
labai ilgas. Ityt, nei rašyt.

4
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Pasilsės Prieš Puolimą

MASKVOS PRANEŠIMAS 
APIE IŠVEŽTUOSIUS 
LIETUVOS ŽMONES.
LKF spaudos biuras pa

duoda Maskvos paskelbtą 
pianešimą apie tuos lietu
vius, kurie rusu okupacijos 
metu buvo išgabenti Rusijo 
gilumon.

"Prieš kiek laiko USA lietu
siu komunistų laikraščiai drį
so šaukti, kad skelbiamieji ilgi 
tremtinių sąrašai esąs nacistų 
prasimanymas, kad tos pavar
dės esančios gal nuo kapų nu
rašytos ir tt. Dabar gi iš pa
čios Maskvos ateinančiomis 
žiniomis skelbiama, kad la
biausiai pašalpos reikalingų 
išvežtųjų lietuvių šeimų sovie
tuose surašyta daugiau, kaip 
7.000. Dėl gausumo lietuvių 
vaikų prie rusiškų mokyklų 
atidarytos lietuviškos klasės 
lietuvių vaikų namuose Taš
kente. Uzbekų tarybinėj res
publikoj, ir Konstantinovko.i. 
Kirovo srityje. Debessi (Ud- 
murto resp.) tiek yra lietuvių 
vaikų, kad ten veikia aštuoniu 
klasių vidutinė mokykla. Pe
reitais metais įtaikų pradžios 
mokykloje buvo 64 lietuviu 
vaikai, šimorsko mokykloje 
taipgi yra jaunųjų lietuviukų. 
Aukščiau minėtos Debessi (ar 
Debiossy) lietuvių mokyklos 
direktoriumi esąs prof. Kriš
čiūnas.”

Žinoma. Maskva kaioa tik 
apie mokyklas, bet kokioje 
sąlygose ištremti lietuviai 
gyvena, ji to nepasako. Kad 
tų žmonių padėtis yra sunki, 
tiri jau matosi iš to. kad pati 
Maskva skelbia, jog “labiau
sia pašalpos reikalingu lie
tuvių šeimynų surašyta dau
giau kaip 7,000 !” O šeimy

na paprastai yra skaitoma iš 
5 žmonių.

Taigi, jeigu tokių nelai
mingu lietuviu šeimvnų Ru
sijoj yra daugiau kaip 7.000. 
tai padauginus ja? 5 kartus 
(po 5 galvas i šeimvną) bus 
daugiau kaip 35.000 lietu
vių, kuriems labiausia reika
linga pašalpa.
MASKVOS DEKLARACl-

JA BUVO PARAŠYTA 
WASHINGTONE.

“Naujienos” cituoja “N'ew 
York Times” Washingtono 
korespondentą A. Krock’ą, 
kuris aiškina, kaip Wash- 
ingtone buvo rašoma ta de
klaracija. kuri buvo priimta 
Maskvos konferencijoj.

Anot to korespondento, 
buvę taip:

“Deklaracijai paruošti vals
tybės departamentas paskyrė 
du komitetu: saugumo komi
tetą. kuriam pirmininkavo A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas. Norman Davis; 
ir politikos komitetą, kuriam 
pirmininkavo valstybės sekre
toriaus pavaduotojas. Sumner 
\Velles. Kaipo nariai. Į tuos 
komitetus inėjo Įvairių val
džios departamentų valdinin
kai ir privatiniai asmens. Jie 
dirlx> daugiau, kaip metus lai
ko

“Pereitą pavasarį abu komi
tetai susijungė ir bendru jų 
pirmininku buvo paskirtas 
Sumner Welles. šis bendras 
komitetas laikė daug posėdžiu ir pagamino aštuonis deklaracijos projektus.

“Kiekvienas projektas buvo 
svarstomas ir taisomas. Visą 
laiką komitetas tarėsi su vals
tybės sekretorium Cordell 
Hull, kuris savo keliu laikė pa
sikalbėjimus su Įvairių politi
nių grupių atsovais. Savo ir jų 
patarimus jisai perduoudavo 
komitetui.“Šitaip dirbant, aštuntas ir galutinis projektas buvo parašytas 1943 m. birželio 26 d. Ji Cordell Hull spalio mėnesį nusivežė Į Maskvą."

Taigi pasirodo, kad Ame

rika buvo gerai tai konfe

rencijai pasiruošus, id dėl to 
musų Valstybės sekretorių? 
Hull tenai pravedė visas: 
svai biasias Amerikos demo
kratijos idėjas. i

PONIA STANISLOVAI » 
TIENĖ IR PONIA DE 

VENIENĖ.
Abidvi šitos ponios yra 

daktarų žmonos ir abidvi 
gyvena Waterburyje. Bet 
štai koks tarp jų skirtumas:

Ponia Stanislovaitienė, ku
li savo akimis nėra mačiusi 
bolševizmo piaktikoj, stoja 
už tai. kad Lietuva butų pa 
aukota Rusijos bolševizmui.

Tuo tarpu ponia Devenie- 
nė. kuriai teko būti Lietuvo
je kuomet tenai užplūdo bol
ševikai. kurie išplėšė iš na
mų net jos vyrą ir vaikų tė
vą. — ponia Devenienė kal
ba apie bolševizmą kaip 
apie didžiausią nelaimę.

Teisingai pastebi “Vieny
bės” redaktorius, kuris ra
šo:

"Kažin, ar Stanislovaitienė 
taip kalbėtų ir elgtųsi, jeigu 

vyrą butų ištrėmė bolševi-

Amerikiečių jurininkai Bougainvillės pU-ėse ruošiasi pulti japonus. Prieš ataką jie silsi
si. Vienas jų geria riešuto pieną. Tokių riešutų tenai pilnos girios.

Buvusio Pittsburgho Su
važiavimo Rezoliucijos.
Demokratijų taikos tikslai.

Amerikos Lietuvių Kon- 
ferencija, susirinkusi Pitts- 
burghe, William Penn Hole

Sąjungos Raudonojo Kry
žiaus ar Raudonojo Mėnulio 
Rago (Red Crescent) adre- 
-us Lietuvos tremtinių, pa
tikrinti jų būklę ir nurodyti,yje, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 , . •'

dienomis, pareiškia, kad yra * suteikti oapalba 
svaibu ne tiktai laimėti ka- ?alima suteiKtl

galutinai sutriuškinant Kul*e yra
ir priverčiant besąlyginiai 
pasiduoti agresorių valsty
bes, bet kad nemažiau svar
bu yra laimėti pastovią tai
ką, pagrįstą teisingumu, tau 
tų laisvės, ekonominio sau
gumo ir taiptautinio bendra- 
daibiavimo idėjomis. N’esu-

Šita rezoliucija išplaukia 
iš ir yra priimta draugišku
mo ir humaniškumo dvasio
je. Konferencija reiškią vil
ties, kad ji tokioje pat dva
sioje bus sutikta ir joje iš- 
įeikštas prašymas bu- drau-

i .. - • ■ • giškai ir humaniškai išpildvskaitomos žmonių gyvybių * 1
ir turto aukos nueitų nie- a^‘
kais, jeigu po šio karo civi
lizuotojo pasaulio gyveni
me pasiliktų tos pačios sąly
gos. kurios leido išsirutu
liuoti totalitarinėms diktatū
roms. iššaukusioms dabarti
nį konfliktą.

Amerikos Lietuvių Kon- 
feiencija yra įsitikinusi, kad 
kelia

Leon&rdas Šimutis, pirm. 
P. Grigaitis, sekretorius.

Ką Turkai Mano Apie Maskvos Politiką. Rusai neteko Žito-
Sako, jeigu bolševikai nebu- stojo karan tiktai savęs ap- 011) O.
tų susidėję su naciais, šito 

karo šiandien nebūtu.

JOS 
kai ?

"Ar ji. būdama, pavyzdžiui.
Deverdenės vietoje, butų gėru
si šampaną pas rusų konsula
tą. žinodama, kad dešimtys
tūkstančių beturiu badu mirš- Tarp Turkijos ir Sovietų 
ta Sibyre? Rusijos santikiai labai ne-

"Ar Stanislovaitienė, kuri draugiški. Maskvos agentai 
perša rusų globą Lietuvai, ži- visose šalyse atakuoja Tur- 
no. kad jos kaimynės. Deve- kiją kaip “fašistų talkinin- 
nienės. vyras gryžo iš Sibyre. kę.” Maskvos
netekes sveikatos?"

sigynimui. Ir Turkijos neit- 
įalumas daug jai pagelbėjo, 
kuomet jai buvo sunkios die
nos. Tais iaikais Turkijos 
neitralumas Rusijai buvo

Jie išlaikė šį svarbų punktą 
savo rankose tik savaitę 

laiko.
Peieitą penktadienį vo

kiečiai išmušė rusus iš Žitc- 
miro miesto, kuri rusai buvo

Lietuvos ir jos tremtinių 
šelpimo klausimu.

Kadangi žiauiusis karas 
skaudžiai paliete Lietuvą ir 
jos gyventojus;

Kadangi dviejų okupaci- 
į patvarią tarptautinę jų ir karo veiksmų pasėkoje 

taiką ir geresnę žmonijos tūkstančiai Lietuvos piliečių 
ateitį rodo prezidento Roo- buvo iš Lietuvos ištremti ai 
sevelto išdėstytos Keturios
Laisvės ir tie principai, ku
liuos Jungtinių Valstijų pre
zidentas, kaitų su Britanijos 
premjeru Churchillu pa
skelbė Atlanto Čarteryje.
Visi privalome stengtis, kad 3 dienomis, nutaria:

ba turėjo pasišalinti i toli
mus kraštus ir dabar gyvena 
sunkiame varge ir skurde, 
tai Amerikos Lietuvių Kon
ferencija. susirinkusi Pitts- 
buighe, 1943 m. rugsėjo 2 ir

tipri saugumo siena.
Toliau "Aksam” pasako užėmę vos tik savaitė laiko 

bolševiku Rusijai da kartesnės teisy prieš tai. 
laikraščiai irgi dažnai palei- bes. Girdi, kai 1939 metais Žitomnas via labai syar-

Ponla stanklovaitienė Ia džia akmenį i Turkijos Iau- buvęs Turkijos užsienio rei- į>u? punktas strateginiu 
ro..ia uamuovauiene ia- pavyzdžiui, Maskvoje kalų ministeris Sukru Sara- žvilgsniu ir rusai padėjo

Uku^SeaŠ^Buto Melžiami žurnalas “Voji koglu nuvyko Maskvon pa- daug Paaugu jį paimti, 
bai gS Ud jai tektų na- ‘ Rabočij Klass” nesenai iš- sirašyti su Rusija savytarpio bet negalėjo išlaikytu žilo- 

s ’ - - - spausdino kuriuo saugumo paktą, “jis atsidu- miras yra ne tiktai svarbus
Ti* rad7 ^ini^n^knk^Tkir- Turkija puolama dėl jos ne- rė tenai Hitlerio ministerio geležinkelių mazgas bet ir
...2į a itialumo. Turkijos neitralu- Ribbentropo kompanijoj, ir arciausis prie Lenkijos ir
^ės^i^ GoSiu- ma? esanti aiškiausia pa- sugiyžo, Turkijon tuščiom —njo, rtisrij
eras suprato patekeš i pra- ?a^a Vokietijai. Jeigu Tur įan ora.
^ara ‘ klia prisidėtų prie karo, ne

pereita nedėldieni Bosto- išvengiamas galas \ okieti-

gyventi bolševikų "rojuje.' straipsnj,

ne buvo svetimkalbių laik- Jai atei^ dau? ^iau. 
įaščių asosiacijos konferen- Atsakydamas šitam Mas- 
cija, kurioj Karo Informa- kvo? žurnalui. Turkijos laik- 
cijų Biuro atstovas Cranston rastis “Aksam” atkerta ši- 
iš Wasbingtono papasakojo taip:
šitokią anekdotą apie Goe- “Labai lengva pasakyti,
lin£3- ...................kad Tuikiios neitralumasKaras pasibaigė ir visi

Turkijon______ ,
punktas. Sakoma, kad ru- 

Jeigu Rusija tada butų HĮms iš Žitomiro išmušti vo- 
pasiiašiusi sutarti su Turki- kiečiai sutraukę 150,000 ka- 
ja. kuri buvo susivienijusi reivių ir puolė tą miestą su
su Francuzija ir Anglija, tai koncentiuotomis jėgomis, 
butų buvę galima šito karo Tai buvo pirmutinis toks 
išvengti. Bet bolševikų Rusi- stambus vokiečių laimėji- 
ia, pasirašydama “krauju mas nuo pereito liepos mė- 
sucementuotą” sutartį su nesic. Išrodo, kad čia buvo 
nacių Vokietija, padėjo šį rusų taktikos klaida. Jie per- 

išūrovokuoti. ~ ■

šitie kilnus principai po karo 
nebūtų paminti suktais At
lanto Čarterio “aiškini
mais.”

Amerikos Lietuvių Kon
ferencija pabrėžia, kad Va
karų Demokratijų pareikš 
tieji busimos taikos pagrin
dai turi būti pritaikinti ne 
tiktai didelėms, bet taip pat 
ir mažoms tautoms, kurioms 
prievartos keliu buvo išplėš
tos jų savivaldybė ir suvere
ninės teisės. To nepadarius, 
butų paneigta demokratinė 
tautinio apsisprendimo tei
sė, ir virš dorovės ir įstaty-

(a) Surasti keliu? ir bu
dus teikti Lietuvos karo au
koms pagalbą pinigais, dra
bužiais, avaline, vaistais ir 
kitokiomis priemonėmis 
bendradarbiaujant su Ame
rikos Raudonuoju Kryžiumi 
ir su atatinkamomis kitų 
tautybių įstaigomis;

(b) Iš anksto ruoštis pa
dėti Lietuvos žmonėms, kai
tiktai atgirlarys.*

pasiekti;
viuvvaa
JUOS

fralimvhė»---------j —

(c) Įsteigti Amerikos Lie
tuvių Tarybos priežiūroje 
centralinį šalpos fondą, ku
ris palaikys ryšius su Natio

nal ą išprovokuoti. Ir kai da- giliai įsiveržė siauru kylium. 
. , , - . , .- . padeda Vokietijai. Taip pat bar ji tapo savo buvusiu bi- Ju pozicija Žitomire išrodėnacių lyderiai buvo ištremti ,engva reikaIauti. kad Tul, čiuliį gpli!ta. j; norėtų, lyg vokiečių kiėeniuje. Vo- 

l P^auli Goeringas ka- kjja ?tct j kara Bet sunku kacj Tuikija jai padėtų. Ko- kiečiai seniau tokią 
zin .kaip. pateko į dangų. įvaizduoti, kam butų nau- kia butu iš to nauda Tutki-
Apstztuiejęs, kad tenaii nėra dos jeipu Turkija nutrauktų jai? '

Hitlerio, nei Goebbeiscv ,avo neitralumų ir pradėtų -----------------
nacizmo eistų, Jie kara Įr kurlink turėtu būt Jeigu tie. kurie sako kad nė- apsups. Jie suėjo pasitraukt.

nei 
nei kitu

klaidą

padarė paimdami Stalin- 
giadą. Bet rusai Žitomire 
nelaukė, kol vokiečiai juos

piadėjo teirautis, kur tie jo nukreipta Turkijos invazija, ra Dievo, yra kvailiai, tai daug
irentai yra. .Jam paaiškino, pijęs ka ji turėtų kariauti? kvailesni yra tie, kurie nori iro- Didžiausi žmonių mulkintojai
kad jie pragaie. Goeringa> ą,. Rugjįa «toio į karą, kad dyt. kn Dievas yra. pasakė ki- būna tie. kurie siūlosi vesti juos
norėjo sužinoti kaip jiems pagelbėti kitiems? Ne. ji tašyk Haman. teisingu keliu.
tenai klojasi, todėl kreipėsi ‘ ________________
i generalinį pragaro konsu
latą. prašydamas informaci
jų. Tenai jam paaiškinta, i 
kad pragaro gyvenimą jis 
galįs pamatyti krištolo skri
tuly. Kai Goeringas pažiurė
jo į krištolą, jis pamatė ža- 
vėjantį vaizdą: Hitleris, 
Goebbelsas ir kiti nacių ly
deriai sėdėjo Biergartene 
alų gurkšnodami, o aplink 
juos šoko gražios merginos, 
griežė muzika—linksmybės 
neišpasakytos!

“Leiskit ir mane į praga- 
garą!” sušuko Goeringas.

Jam liepė išpildyt dekla
raciją. kad jis atsisako nuo 
dangaus ir eina į pragarą. 
Tuo? formalumus jis atliko.

Bet vos tik jis peržengė 
pragaro slenkstį, velniai 
tur j griebė jį už sprando—. 
ir i verdantį aliejų.

Goeringas piadėjo rėkti, 
kad krištolo skrituly jam bu
vę.? parodytas visai kitoks 
pragaro gyvenimas.

“Čia yra tikrasis pragaro 
gyvenimas,” paaiškino jam 
pragaro komisaras, “o ką tu 
matei tame stiklo kamuoly, 
tai buvo tik propaganda.”

Taip yra ir su ponia Sta- 
nislovaitiene. Ji sprendžia 
apie Rusijos gyvenimą tik iš 
bolševikų propagandos.

u KELEIVIS”
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

l žrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungtinėje Valstijose kainuoja metams $2.50. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduoti aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti, jog tai “Kalėdų Dovana.
Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui-gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio" nume
rį, pažymėdama, kad tai yia Jūsų dovana. Ir siuntinėri- 
rae “Keleivį” ištisus 3944 metus.

“KELEIVIS”

6S6 Rroadicay, South Boston, Mass.

mo butų pastatyta jėga, kai
po vyriausias sprendėjas nal War Fundacija'; 
tautų santikiuose, kas atida
lytų kelią, gal būt dar šios 
kartos amžiuje. Trečiam ir 
dar baisesniam pasaulio ka
rui.

Pagaliau. Amerikos Lie- _ 
tuvių Konferencija tiki, kad jį centrą, kaip kad yra pada- 
visų tautų saugumui užtik- dusios kitų tautinių grupių 
tinti, po šio karo turės būti organizacijos.
sudalyta didžiųjų vakarų Leonardas Šimutis, pinn.
Demokratijų vadovybėje p Grigaitis, sekretorius,
tarptautine taikos saugoj i- __________
bį^^rva“^ K^numstų Broude-
vienai nepriklausomai vals- ris ^OTl Pralobti. 
tybei arba valstybių federa- poluikieriai> kurie

k kad šitoje sistemoje philadelphijoę majoro rinki-

(d) Atsišaukti į šiuo me
tu veikiančias Lietuvos šel
pimo ir tremtinių gelbėjimo 
komitetus, raginant juos su
sispiesti sudaryti derinama-

turės būti vieta ir Lietuvai,
Latvijai ii Estijai, bei ki- nj-a prezidento Roose- 
toms savo nepriklausomybę veJItor,iral‘ Buibtta,
ot n’omcinmc Tantr^mc . ____ -V*............ *

muose vedė šmeižtų kampa-

atgavusioms tautoms.
Leonardas Šimutis, pirm. 
P. Grigaitis, sekr.

Rezoliucija dėl susižinoji
mo su tremtiniais.

:kundė Philadelphijos dien
raštį “Recordą,” reikalauda
mi po $100,000 atlyginimo 
už jų “gero vardo” pažemi
nimą. 4

Vienas tų politikierių yra
Kadangi Lietuva buvo So- republikonas Witkin, o ant- 

vietų Sąjungos okupuota ras — komunistų lyderis 
nuo 1940 m. birželio mene- Browderis. Nors komunistai 
šio iki 1941 birželio mene- kovoja prieš kapitalistus, 
šio, ir į bet jų lyderis vistiek nori

Kadangi Sovietų Sąjun- gaut $100,000.

.^anč u c v Itoį Setovos pi- ka:>

ntoh sPauždin«s ir Pfatin^ “Pik'
n ų ma žų ų, biaurų, nedorą šmeižtą”

Kadangi išvežtųjų tarpe prieš jį, Brovvderį. ir kad tą 
yra nemažai Jungtinių Ame- “šmeižtą jis platino piktais 
rikes Valstijų piliečių ir pi- ir nedorais tikslais,” norėda- 
liečių artimų giminių, ir mas visuomenės akyse išpur-

Kadangi išvežtųjų adre- vinti gerą Browderio “var
sai ir būklė yra nežinomi jų dą. garbę, kreditą ir reputa- 
giminėms ir Amerikos lietu- ciją.’’

,viams. Na, o ką ištikrujų ta?
Tai Konferencija nutaria dienrašti? apie Browderi 

Įpareigoti Amerikos Lietu- parašė? 
vių Tarybą kreiptis į State “Record” parašė, kad 
Departamentą ir į Amerikos Brovcderis sėdėjo kalėjime. 
Raudonąjį Kryžių su prasy- ir kad jis buvo į tą kalėjimą 
mu išgauti iš Sovietų Sąjun-'nuteistas už kreivą priesai- 

jgo? vyriausybės ir Sovietų ką.
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Žiuri į Nužudytą Savo Dukterį
AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

Jack Shaffer, kuri čia policininkas laiko už rankos, nužudė 
šitą savo podukrą. 4 metu amžiaus mergaitę, ir primušė jos 
trijų metų broliuką, nes tie vaikučiai žaisdami rėkavo, o 
jis ncrėjo miegoti. Tai atsitiko anądien Chicagoje.

dieniais sueina tūkstančiai 
žmonių. Ši gatvė yra pagar
sėjusi ne tik Chicagoje, bet 
ir visoj plačioj Amerikoje, 
nes kas tik atvažiuoja j Chi- 
cagą iš kitų miestų,

užtarimo Lietuvos valstybės 
kaipo tokios ir pareikštų no
ro Suvienytų Tautų nuo Ka- 

Komite- 
Lietuvos 

i šelpimo 
žmonių

Bridgepoite, kad gauti dole
ri ant alaus.

Kodėl r.eužtrauk'.i to uba
gėlio dainelę, kuris ėdėda- ro Nukentėjusiam 
ma an. Šešupės l ito Ma-jtui, kad priimtų 

nežiu : riai pelėje giedodavo: “Oi, valstybės atstovus 
lint kokis jo ar jos užsiėmr-i bulvė, kulvėi i ą jus man darbų — Lietuvos 
mus, eina pamatyti Maxwell į patiai ė tAš tulvcj valgysiu šelpti, 
ttreto. i ir omų netc-I iu’ I. dantų’ Gam

Taigi “Vilnies” ir “San- neteks’

Automobilis Nuvertė Traukinį

Gana plačiai kalbėta apie 
Lietuvos bylą šiuo momentu, 

turėsite kuomet ji po Maskvos kon-
gerųpivskmhyli pri juokiu- ferencijos pusėtinai pablo-

Nveikit i Maxwell i site pub’iką. O daktarai sa- gėjo. (Išrodo, kad pagerėjo,
u liaukite su savo ko, kad juokas labai sveika. —Red.) Lietuvos nepriklau-

Tokiu budu atliksite du somvbės bylą iškelti išnaujo,
svaibiu darbu: duosite priklausys nuo Amerikos lie-
Biidgeportui ramybę ir pa- tuvių, žiūrint kaip jie rea-
linksrr.ir.sh? Masteli gatvės guos i savo tėvynės reikalą,
smalsuolius. Prieš Lietuvos nepriklauso-

Biznierius. mybės principą veikia ne tik
---------------------------------------------- - musų lietuviški komunistai,
ISHOUKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. bet ir dalis jų pakeleivių A-

merikos žmonių tarpe, jau

i vo nariai, pasnm- 
■ adą. tarką ir bir-

daiori’ 
kitę k 
bynę. 
gatvę;
muzika k< kią dainušką. Nė-
'ia muzri" ics abejonės, kad 
k mai uo'iai sumes nemaža 
pinigu. Tada nereikės lysti Į 
akis kiekvienam žmogui

Esu tik’

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Ohio valstijoj, netoli nuo Columbus miesto, traukinys aną
dien susikūlė su automobiliam ir iššoko iš bėgių. Septyni 
vagonai parvirto ant šono. Trys moterys automobiliuje ir 
traukinio mašinistas buvo užmušti.

Kas Mums Rašoma
S. Subatienė referavo iš nekalbant apie Sovietų Ru- 

Raudonojo Kryžiaus lietu- "k'\- ka*i nuo senai uzsimo- 
vių skyriaus komiteto veik- j Sus paglemžti musų tėvų 
los. Ji pažymėjo, kad eina i kiaštą.
šiltų s ved 2i ių ir kojinių mez-j . Tuo ir pasibaigė musų su
gintas. Organizuojama krau- sirinkimas. Apie

komitetoKun N Pakalnis davimo diena- Prašė Pri’ Kun. N. rakantis sRiltį Rą nors ~ komiteto>
sėkmingiau 

Priskirtas J. Tvslia-

Iš New Yorko Lietuvių 
Tybos veiklos.

Lapkričio 8 Įvyko Apreiš-
_________________________________________________kimo parapijos svetainėje
IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO Ta,y_
~ 1 ,, .. , , „ , . posėdis.Teroras------ 1----- 1 1

Lietuv
iiaujjebS^čią"ČhkaįTė «ana.^h?-

nau ji.igai pi dieri. .amą, <Jziai n sutaitmai veike. Jo 
Bei jeigu kun. S. Linkus;noras ir pageidavimas buvo. 

butų atidaięs saliuną, tai kad ii šis naujai išrinktas 
musų redaktoriai butų prira- konfeienc i j os komitetas 
šę špaltu špaltas laikraščiuo- veiktų sutartinai, nes darbo 

daužė. Gal būt ir daugiau se apie jo saliuną (?—Red), pasidalė daug daugiau, ne-

Yia jau pastatytas sandėlis 
įeikalingiems Įrankiams su
dėti ir privežta medžiagos 
statybai.

Naktj sandėlio langus iš-

nuostolių padarę, bet kai- butų iškėlę kunigą Linkų Į gu jo buvo pereitais metais.
mynas išgirdęs bildesį, iš- padanges, 
bėgo greitai Į lauką ir pasi
sekė sugauti du langu dau
žytojus. Vėliau sulinko ir 
kitus.

Pasirodė, kad tie langų 
daužytojai yra airių ir slova
kų Romos katalikų bažny-

Teisingą Patarėją” molio. Įpūtė jam dūšią ir gy- 
ir kitką. vybę.

Knygą vardu “Teisingas . ^an s*and*e?
Patarėjas” gavau ir jau £>■ ??>onems butų get.au negai-

: skaičiau. Gera knyga. Gaila, j™!1 .. Ialk? tyrinėjimams,
bruktas kcmitela, ralpos nc. karp jie šioj planetoj atsira-

seimui įuosti. ■ Jtu įėjau progos
Lapkričio 8 d. Apreiški- įsigyti.

Vyt. Katilius. 

BROOKLYN. N. Y.

Kcstantas Jurgėla pranešė 
apie New Yorko lietuvių ka-: - .. ...
rių registravimą ir nurodė. P}? parapijos mokyklos sa- 
kad jam reikia talkos. Pri- buvo sušauktas New 
skiltas J. Buivydas jam už

tokią knygą do: bet verčiau pagalvotą
apie geresnę santvarką. Pa
saulis via gerai sutvarkytas 

Dabar pasakysiu keliatą ir nieko jam netrūksta, iik- 
Yorko Lietuviu Tarybos po- ™.inčh* dėJ ^°8au5. at^»'a- tai trūksta žmonėms sveiko 
sėdi* Jisai šauktas tam, kad din?°: Mok>’h Xyiai sako. proto. Kazys Karčiauskas.
pasitarus dėl šalpos seimo, ^žmogus yra išsivystę? rs ---------------
Dalvkas toks. Iš Chicayo-

kad Amerikos z™°^'
Lietuvių Taryba ne

pagelbininką
Išrinktas komitetas su

įuosti 25 metų Lietuvos ne , .
priklausomybės paminėjimo £auta ?ina2 
sukaktuves vasario 16 d.. T‘
1944 metais. Į komitetą iš
rinkti: Danielius Averka,

Sekr. Abraitis padarė 
Laisvamanis.1 pranešimą, kad vykdomasis
-----  N. Y. Lietuvių Tarybos ko-
’ ubagai ne- mite tas savo posėdyje pa-

naikino prezidijumą, nes tu- J. BuiTTas ir p. Jan
rime Amerikos Lietuvių Ta- kj(nė Svetainė iau paimta,

“Inteligentiški 
duoda Sridgeporiui ra

mybės.
+ n j- rivbą. kurios raštinė randasi Chicagoi m.erte Jad-.sor. čbi-agojei ,ietuvįų var,,u WebAer

žios mokiniai Jie su pasidi- ®atve yra žinoma Kaipo e kalba Amerikos Lietuviu 
z.n,» uiuMiuai. getų gatve, nes elgetos čia ,
dziavimu pareiškė, lai kun. rnaĮhania njnįo-u iš uraeiviu'i maltis panKia vemti pirm.

beždžionės. O kas gi via 
ne bezdžio- 

9 Tiktai aukštesnės į-ušiesir Lithua- , ...
nian Relief Fund taiiasi dėl bezdzione

» elgetos čia & Greitiems v^-i13 -^T0' ir P85^
. v - - -_____r- r-t“ iŠ praeivių; ia2_!!5E ItL jsusirmlomas. T..“

Linkus nestato bažnyčios, duok jiems ^ntą, nikelį ari ----------------- ’

Ką daryti su diktatoriais.
Skaičiau lenkų laikrašty, 

kad Badoglio padalęs toki 
sumanymą: po karo reikia

steigimo Amerikos lietuvių Mokslininkai kalba tiktai paimti Hitlerį ir Mussolini,
bendio fondo šelpimui nu- apie žmogaus išsivystymą, uždai yti į geležinę klėtką ir 
kentėjusių Lietuvos žmonių. O kaip apie kitų gyvūnų iš- vežioti po alijantų šalis. ‘

............. Hali. Nevy1 Yorko KaflU pranešta, kad bendro- siyystymą? Iš ko išsivystė Bet nuomonė sako,
mieste. Apvaikščiojimas bus ]° *ondo sumanytojai nori ai klys? Ar is kraliko. Arba i<a(j jr Staliną nereikėtu iš- 

- - ' šalpos seimą New kaip atsirado karvė? Ar iš skiltt japonijos Hįrohita ir-
__ v. . ■ pamatyti.wew vr v _loreo rr»_ia- Lrrtl I io i clr 11

i c « *x> i Tcaei as erarau Įnešimą, Kau 
, ’ visus keturius diktatorius

Lapkiičio 12 buvo LSS 19 na. Ji išrinko komitetą sa! Paimkim erdvės mecha- reikėtų uždaryti Į geležine 
kuopos mėnesinis susirinki- pos seimui ruošti. Savo dar- niką. Sakoma, kad buvo lai-, klėtką ir vežioti po visas 
mas. Rezignavus draugui bą komitetas pradės taip kai, kuomet musų žemės ir valstybes, kaip jie vežė gy- 
St. Stiazdui iš Ne\v Yorko gi eitai, kaip greitai susitars planetų da nebuvo, bet vulių vagonais Į Sibvrą lie- 
Lietuvių Tarybos komiteto ALT A ir LNRF. Komitetas medžiaga, iš kuries tos pis-'tuvius ir lenkus, 
raiio pareigų, jo vieton iš- sudalytas iš^trijų crovių^ai netos susidarė, buvo visa-, aš šitam tikclui duočia 10 
linktas drg. J. Glav«

Drg. J. V. Stilsonui
dus Brooklyną. finansų sek- išrinktas St. Strazdas, kata- bės sėkla atėio ant jos su aukotų tam po kelis dole- 
retoiiaus paieigoms eiti iš- likv kun. J. Balkunas ir tau- £auiė5 spinduliais. Saulės J 7*aj butų gera* Įspėii- 
linktas drg. M. Žvingila. tininkų — dr. B. Vencius, spinduliai užveisė vandeni mas tiem* ku»ie"norėtu nau-Nutarta suruošti draugiš- W sava nuo- ,Piš ndens kiIo ^ybė

ziuia Komitetą pi aplėkti, buvo labai paprasta ir neto- navore-imo

nes jisai nėra Romos katali- ,PakaI,nlul. lr dviem LSS 19 kuopos susirinkimą ryba tam sumanymui prita- ką.
kų kunigas. Jie netik kad ? g i.-ekretoiiam. kurie yra Jur- v fJie netik kad 
išbombarduosią bažnyčią, 
bet ir su kun. Linku pasielg
sią taip, kad jam daugiau 
nereikėsią vaikščioti.

Kas tuos vaikėzus pakurs
tė užpulti nepn klausomų 
katalikų bažnyčią ir jos ku
nigą? Juk jie turėjo būti 
kieno nors įmokyti toki dar
bą atlikti.

Romos katalikų kunigai 
visuomet kalba, jog bedie
viai žudo kunigus ir griauja

. i- i , -gėla ir Abiaitis. Didesniam Žinoma tar-p tokių elgetų s imu. |}a
yra ūkia, biednų, bet yra ir ,aikv~ kontaktą s\i vice 
profesionalu ubagų, kurie h^ininkais ku‘riais vra: j 
visą savo amžių tik gyvena LauiĮia p,. Bajoras j Tvs. 
is išmaldų. Hava Run j Balkunas ir J.

Tačiau siomis dienomis Buivydas. Sekretoriaus p. 
tokis elgetavimas Madison Abraičio raportas priimtas 
gatvėj beveik išnyko, nes ei- vienbalsiai.
geto? areštuojami ir bau- Kun. J. Balkunas padarė 
dziami. _ 'pranešimą iš nacionalio ka-

Dabar Madisono gatvės ro šelpimo komiteto veiklos, 
vieta užėmė Bridgeportas—

bažnyčias. Nors visi žino, įr gal.turtingiau-
kad tai netiesa, bet vistiek ya betuvių kolonija. Senasis 
tikintieji žmonės yra kuri. Bndgepouas patapo antruo
temt. ‘ Bedieviai esą palai- į“ Mad'f«nu- 
dunai. ištvirkėliai, neturi nei 
dcios nei sąžinės, nes nelan
ko Romo' katalikų mokyk
lų.. Tik Romo- katalikų mo
kyklos išaauklėiancios do
rus ii teisingus žmones.

Viršminėti mokiniai, ku- 
lie išdaužė langus, yra Ro
mos katalikų bažnytinės mo
kyklos mokiniai. Šis nuoti- 
kis rodo. jog katalikų mo
kyklos kaip tik ir mokina 
neapkęsti kitų tikėjimų 
žmonių ir naikinti ju nuosa
vybę—net ir bažnyčią, kuri 
nepiiklauso Romos trustui.

Taigi, kuomet kun. Pruns-

o vieton is-T’uu^yt^ srovią ai- netos £U-iclaie, Puvo visa-, Aš šitam tikdui duočia 10
lavecka*. stovų — socialistų, katalikų (įO5 tik palaidam stovy. Kai dolerių. Manau, kad butų ir 
šonui aplei- n tautininkų. Nuo socialistų susiformavo žemė, tai gyvy- ‘ daugiau žmonių, kurie pa- 
inansu sek- įslinktas St. Stiazdas. kata- Epc ant ins

Karo
Z- pos s

Nukentėju- apie viduti vasario mėnesio. 
1944 metais.

Mirė drg. P. Kr jaučiuko 
resuo, Šlavienė.

Šiomis dienomis Biooklv-

Bet čia ubą- džioje darbas nėra toks pa- 
gauja ne pavargėliai elge- sėkmingas, bet. girdi, mes ‘lY ’ au5^ 
tos, kurie negali darbo diro- atliksime savo užduoti ne- Tiems šelpti komitetui 
ti; čia ubagauja baisiai blogiau kaip kitos tautos at- teTo lezoliuciją, kad 
“mokyti” vvrai, kurie viską lieka. Jo raportas priimtas ’eido i tą darbą tarpe44 tau- 
žino, tik nežino kad jie nie- vienbalsiai. Lietuvos valstybės atsto-
ko nežino. Jie .save vadina pi. Bajoras referavo auie duk Liėtuva nuo karo nu- _ . . . , . . .. . _
“inteligentais.'’ Tie “inteii- karo bonų pardavinėjimą. į kentėjo nemažiau kaip ir ki- ne mirė mu.-ų veikėjo drg. Sustiprinu jų dvasią čionai ubagauti n chicagieciai Sta 
gentiški ’ ubagai, tai iš “Vii- Jj§ nuiodė, kad Ne\v Yorko *au^O5, p j? ignoruoja.
ries ir “Sandaros’ štabų lietuviai trečiosios karo pa- balso negirdi.. Igauotas

pro-
neisi-

PHILADELPH1A. PA. ! atvykę* iš “Laisvės” abazo 
- . . , ■ . 'įjoia kaitų; “publikos” susi-

, .r rinko tiek. k’ek pas kalbeto-prakalbas. . . \1 į ją pirštų ant rankų.
Komunistams čia nesiseka., Buvo atvažiavę čionai

Jie kur tik nenueina, skolos bonų išpirko vieno; kemitetas pagaminti rezo- 
ką tik nesutinka, vis prašo miliono ir 40 tūkstančių do-įbucB^ ir Pa-^di ten reikia, 
ir prašo aukų “spaudos fon- leiiu veitės. Dėlto lietuvių Kalbėta raginančiu tonu 

kieditan ineina trys bomba-į apie LSS Centro Komitetą. 
Vienas saliunininkas yra nėšiai, vienas laivas ir 36; kad lis Lietuvių Socialistų

vvrai.

dui

Povilo Kriaučiuko sesuo buvo atvažiavęs net pats vy-, lino Žalnieriai — Andriulis, 
Ona šlavis, gyvenusi 231 liausis “voždžius’’ Braude- Abekas ir Mažeika. Visi jie 
94th st. Milė po ilgos ir sun- ris. Bet vietos dienraštis, kalbėjo tuščioms -ienoms, 
kios ligos, daugiau metus iš- “Record” atidai ė jo griekų Nesiseka čia Lietuvos ne
buvus ligoninėje. kantičką ir parodė jo praei- į priklausomybės priešams.

Geia 
sveikata

pareiškęs, kad kai tokie “džypės.” Tai lietuvių nuo-į Sąjungos vaidu kreiptųsi Į i ‘ L,?.,,.u- \t
ubagai ateina ubagauti, ir pelnas. Raportas priimtas. darbo unijas prašydamas jų °

nuo jų atsi-r.ai r.oiėdamas 
kratyti duoda jiem

kis sako. iog tiktai katalikiš- tai tuoj čia ant vietos ir pra- 
kos mokyklos išmokina iau- gėriai 
nima doros, tai jisai kelbia ' Tie ubagai mano, kad 
gi yną netiesą. daibininkvi ar biznieriui la
Boikotuoja Aušros knygy-ia. Lj1 ieng\a uždiibti doleri.

‘ Bet kodėl ne neina patys į 
Kun. S lunkus i*t?igė dirbtuvę padirbėti. Juk dar- 

knygymą Mildos *yetainėie. bą šiomis dienomis labai
Kuomet ii-ai prašė vietinių lengva gauti. Tai kas čia to- 
lietuviu laikraščiu pagarsiu- kio padirbėti nors keturias

doleri. Kamantinėja Fašistu Žvalgybininką

ti. iog vakarais žmonė* gali 
ateiti ii už dvką pasiskaityti 
knygų, tai musų laikraščiai 
to* žinios nedėio!

Kodėl nedėjo pranešimo

valandas i dieną dirbtuvėje, 
o kitas keturias valandas sa
vo spaustuvėje? Uždirbtus 
pinigus tegul paskirtų lietu
viu švietimui. Tada tikrai

apie Aušm* knygyną? Knv- parirodytu. kad jums rupi 
gynė. Mildo* svetainėj, sek- žmonių švietimas, o ne jų 
madieniais. kaip dvi no pie- išnaudojimas ir apgaudinė
tų. sueina žmonės ir disku- jimas.
šuo ja. nagrinėja visokius Tokiems ubagams duodu 
klausimu*: religinius, politi- sekamą patarimą: Chicago- 
nius. ekonominius ir tt. Po- je yra labai pagarsėjusi 
litikieriai redaktoriai baisiai , Max\vell gatvė, kur sekma-

Iš kairės sėdi Alfonso Fusco. buvęs Mussolinio žvalgybi
ninkų viršininkas. Dabar ji sučiupo anglai ir čia .ii kaman
tinėja anglų karininkas. Kai jį suėmė bėgant iš Italijos, 
prie jo rado 269.000 lirų pinigų.

dalimi šlavienės ti. Ei audei is už tai taip su-j 
pakilto ši? karas, pyko, kad apskundė tą dien- 

laštĮ teisman. Žinoma, jis i 
gaus tokią pat špygą, kokią1 
antai Bimba gavo Bostone.

Beje. Bimba buvo ir Phi- f 
ladelphijon atsibaladojes su '

šlavienė buvo palaidota bolševikų propaganda. Jo'^;* h daižovių 
kainomis.

tina. vi. motina, ii labai 
pino i sūnų ateitimi ir 
pakirto jos sveikatą.

rū
tas

ši oi madieni, lapkričio 15 
D;g. P. Kiiaučiukui ir velio
nė? vvrui slavui reiškiu nuo- 
šiidžie? užuojautos.

Korsspondent is.

v orcester. mass.
CHESTNEY’S

CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokiu Gėrimu. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia sraunanta ir ‘‘KELEIVIS”gaunama ir 

numirtais

90 MJLLBURY
*••»<« K." I KR

STREET
M įSM

J. Jakimavičius.

LOLHSVltLE, KY.

Jo
keimošiu* buvo skelbiama? 
ii pe» įadiją, bet jomarkas 
buvo vi tiek labai mizernas. 
Susirinko tik apie 50 ščyru- 
jų b’tnbĮninku. Buvo nuėjės 
pa 'živie.- ii viena? bešališ
ka? žmogų Vėliau jis mar. 
sakė. kad piimą syki matęs 
k<mvnis:u Bimbą ir pirmu 
kartu giidėjęs toki melagį. 
Ščyrieji komunistai dėję po

Darbai čia eini gerai, mais
tas nebrangus.
vasaią buvo labai ge- 

us, dėl to gąuaam 
nebran-

gromi kairu. rm*. Restora
nuose vidutiniški pietus ka:- 
nuoia 35 centus. Mėsa ne
brangi; švara? teiko kai
nuoja 43 centu* »r aukščiau. 
Už gyvą gaidį 28 centai ir 
aukščiau: už gyvą vištą, 
centai ir aukščiau.

3°

Dalbai čia eina pilnu tem
pu ir daibininkai gerai ap-

penkinę. o i engėjai surinktą mokami; viršlaiki galima 
sumą dar padidinę kelis kai- dirbti kiek nori. Ant degti-
tus ir paskelbė, kad buvę su 
rinkta apie S100.

Kai Bimba čia kalbėjo pe
reitais metais, tai žmonių 
buvo apie 200, o dabar jau 
4 kartus mažiau.

nė.-, fruit-keiko ir paukštie
nos lacijonavimo nėra. to
dėl valgom kiek tik telpa.

Drapanos ir kc*metika 
i truputi pabrango: bet dar
binės drapanos ir darbo
įrankiai laikosi senoviškų 

Buvo čia ir D. Šolomskas; kainų. A. Dagiž’.cis'

1
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—Na. Maike, o ka tu man ne nusudijo i lakuua ant vis,-)7 V *■ X

VIDA US FRONTAS
(Office of W»r Infor a

Laikykis savo karo darbo. ! ro tamyb - vyrams ir mote
rims, sug us jiems i civili
ni gyveni j.

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAK1NAS 
LAISVAI VERTĖ S. B.

pasakysi nauja šiandien?
—Aš norėčiau, kad tėvas

pasakytum ką nors.
—Kad šiandien aš nela

bai fylinu, Maike. Biesas ži
no. kas čia bus iš tos vainos. 
Kiibasų pas bučerį nėra, 
vendzytų šolderiu nėra.

menesio. Tai nuo to rozo, 
Maike. aš jau keptų torkių 
daugiau nenoriu.

—Tėvas neturėtum dėl to 
gailėtis. Nors kurkienos ne
gavai. bet gavai gerą pamo
ką. kad policijai langu ne
reikia daužvti. Lietuviai sa

Nežiūrint Amerikos in
dustrijos ir Amerikos darbi
ninku milžiniško laimėjimo 
darbo fronte, ir nežiūrint 
pastangų karą remiančių 
įstaigų, padedančių musų 
namų frontui funkcijonuoti, 
dabai tinis aukštas darbinin
kų judėjimas — keitimas 
vieno daibo kitu — lėtina 
musų karo produkciją.

Karo Bonai Kalėdų do- 
v anoms.

Karo B ai ir ženkleliai 
yra geli iria apgalvota: 
1943 m. Kalėdų dovana. Ka
ro Bonai y a “dovana su at-1 
eitimi” k kvienam, kuris j 
juos gauna. Tai yra dovana, i 
kuii pad ė' Įgyvendinti kai Į

šito judėjimo atsakomy- kurias s\ cnes Kalėdoms’ 
bė nekrinta kuriai nors vie- po karo. Kiekvienas Karo 
nai grupei. Tas kįla iš dėl Bonas, k į mes perkame: 
kaio gerokai pablogėjusių Kalėdų d v anoms, yra do-J 
.-ąiygų: ir visos grupės— vana musų kovojantiems vy-Į 
tiek vyriausybė. tiek vado- iams ir kartu visam kraštui, 
vybė. tiek darbininkai bei taigi ir pa am dovanotojui, 
visuomenė—turi padėti iš- Taip į Ka Bonus įdėti jūsų 
rišti šią problemą. doleriai eina į kovą ir pade-

Kai galvojame apie darbo da palaiky , i žemas kainas, 
judėjimą, mes automatiškai S™et yp;,:.^ąi mes turėtu-, 
įsivaizduojame darbininkus P‘rkt> ^ledti dovanas 
Metančius savo darbus. Tai į*>P gdma naudingesnes. Į 
gali buti klaidinga mintis. Karo Bon,- kaip tik ir ylai 
kadangi darbininkas nevį., tokia dovana.
suomet yra atsakomingas, Didelės galmybės moterims 
dėl daibo keitimo. Papras-
lai, darbininkai apleidžia 
savo darbus dėl įvairių prie
žasčių. kurių dauguma ne 
nuo jų piiklauso.

Gamyba, darbininkai, vy
riausybė ir vietinė visuome-

Jungtirės Valstijos dabar 
tui i sunkia šią ir didžiausią 
darbą sa\ istorijoje — tai 
yra saugu- perkėlimas žmo
nių ir medžiagų povandeni 
niais laivu- užterštais juro* 
keliais į iekvieną sąjungi

nė imasi būdų. kad pašalin- ninku k< vos lauką visame 
tų to aukšto keitimosi laips- pasaulyje i uris apima Hali
nio priežasties. Tačiau visos jon besiveržiančias mu-ų 
šios grupės turi suprasti, kad armijas, aiba japonų muši- 
šis judėjimas turi buti su- mą Ramiojo Vandenyno sa- 
stabdytas dabar, jei mes ir lose. Ir greitai nebus da jo- 
toliau norime laimėti kara. kio atosliu o. Šia diena ir

aš eisiu kar

darbo keitimus, 
rios aDvlinkės
fabrikai savo pačių miCiaty-

dyvisi, kad aš nefylinu? ne uz durną laikai'. 
—Thanksgiving šventei taip, tai tu gali sau e-w > • Tl • . * -_solcierių nereiKia. teve.
—Tai koks bus balius be iei^ia.

šolderio?
—Amerikoj tą dieną val

goma kurkiena.
—Duok pakajų. Maike, 

su tuo amerikonizmu. Aš sy- 
trajinau but amerikonu.

Jau kai ku- išvyksta, ų vietas užpildo 
bei atskiri WAVES, kurios įstojo dirb

ti greta iru ų vyrų, kad greb 
va pasekmingai šalina tas čiau ateitu pergalės diena.

______________________  kliūtis. Lemiamieji mėnesiai tebėra
~ .-T7 77"? ~ Darbininkui taip pat rei- dar priešaky, ir bus dar tuk-
AngllįOJ r(lleist(l$ kia geriau suprasti savo stančiai vietų laivyne, kurias Į 

' turės užpildyti motervs.

—Iki pasimatymo, tėve.

Fnh\tn Varinu sx’arbą ir atsakomybę, per-
rasisių r actas. galės priartinimui. Vyrai ir

Pereitą sąvaitę Londone moterys karo fabrikuose ir 
alenuotoiozo—neveragėnl buvo paleistas iš kalėjimo įeikalingcse civilinėse tar- 

—Kodėl? kaitų su savo žmona Sir Os- nybose turi suprasti, kad jie
—Aš tau pasakysiu, ko- v.ald Mosley. buvęs Angii- yra dalis kovos grupių, ku- 

dėl. Tai buvo jausenai, aš jos fašistų vada-. Abudu bu- ries dabar ruošia dirva Vo 
da grinorius buvau. O gri- vo uždaryti kalėjiman kaip kietijos ir Japonij 
noriai, žinai, visada nori bui. pavojingi visuomenės sau- zijai.
seni amerikonai: jie kramto gurnui elementai, 
čiujingumą, prisikiša į kiše
nių ilgų eigai ų, Įsikanda tut
piką. ir taip eina į bažnyčią.

ki

Aš irgi taip darydavau. Ale 
tas Džiova Buožgalvis, su 
katiuo aš ant vieno burdo 
gyvenau, piadėjo iš manęs 
fones daryti. Sako. jeigu no
ri but legli amerikonas, tai 
ne tutpiką Įsikandęs vaikš
čiok, ale pernakvok nors 
vieną naktį džėloj ir gerai

Visuomenėj tuoj kilo pro
testų audra: Jeigu mes ka
riaujam prieš fašizmą, tai 
kodėl fašistams duodama 
laisvė?

Valdžia paaiškino, kad 
Mosley sunkiai serga ir to
dėl jis buvo palei tas.

Mosley yra milionierius. 
Jis paveldėjo arti miliono

Desperatiški nacių propa
gandistai sako vieną ru

sams. kitą Amerikai ir 
Anglijai.

Wariringtonas. — Nacių 
propaeradistai, kurie skel
bia ski ringas žinias skirtin-j 
goms visuomenėms kad su- 
kurstyt vienus prieš kitus. Į 
dabai u. sako: a rusams, kad 
Ma k s konferencijoje So-' 
vietų Rusija pasidavė Ame-j 
likai i: Anglijai.

Naciai sako rusams, kad
ižjvriuose, bet vra dar pa- Anie. ai ir Anglijai pasida-! 
.-ont-oTv,o; įoit-R vusi Rusija tapsianti ‘ Ang-!

lo-Ame ikiečiu kolonija.”

Japonijos inva-

N u pi r k kareiviui karo bonų 
ir pranešk jam apie tai 

“V-Mai!” laišku.
Nors jau ir per vėlu siųsti 

Kalėdų siuntinius karei
viams. jurininkams, pakraš
čiu sargybiniams ir kitiems 
t
kankamai laiko pasiųsti 
jiems V-paštu pranešimą

po savo tėvo. ir pne to da apie Karo Boną Kalėdų do- 
jam bko daug turto mirus vanai. Kariuomenės pašto

(Tęsinys)
Kitai ligonei, poniai Furkiua, pasveiko

Vadinasi, ligonys išgyja ne tik šventai- 
iais tikėdami, bet, ir tp dytojais.

daugelį
Svaibiauria. kad gydytojas ĮteigiuKaip išgydo žemės saujalė?

Bet dar nuostabiau pasveiko ponia Koa- 
ren. Penkiolika metų jos buvo sutinusi kai
rioji krūtis, ir ji nejudėdama gulėjo pata
le. Ji nebetuiėjo tiek sveikatos, kad butų 
galėjusi pakelti ilgą kelionę į diakono ka
pa. Ji paprašė savo kaimynę parnešti nuo .... , ...
to kapo žemės saujelę ir palaikyti ant kapo flt,’k! atitikima, kuii jis pats savo akimis 
akmens jos marškinius. Tatai'buvo pada- Igg, V lenas ’«<>»» :g'S?..gletva™ , 
lyta. Nespėjo Koaren apsivilkti marški
nius, kaip jau jai pasidalė lengviau. Ji vi
są laiką gulėjo ant nugaros, bet čia jau ji 
galėjo be kitų pagalbos apsiversti ant šo
no. Ji atvežtąja žemę pridėjo prie savo su- ..... , .
tinimo, kuris jau dvylika metu pūkavo. -\!a Pa>alĮĄ ie a davė penkias paplaktos 
Neti ukus silpnumas perėjo, sutinimą su- c pi liu les, be jokių priemaišų Nuo
mažėjo, ir ligonė Koaren pagijo. į į? P1*1111^ h^oniui Y1331 P31^0 vidunus.

Kaip tie visi pasveikimai ivyko? Vis dėl i *tode! F? . PaP^a duona taip paveikė? 
tų pačių priežasčių. Jų priežastys—smege- 1 ,ai. S3^03 «eka.
nų ir neivų suirimas. Galvos smegenys vai- . .Atbltl??daj °’ kfd tokiu pai judu e? d\.Vi
do įegėjimą. girdėjimą ir judėjimą. Jų su- -*al paikindavo kai pas. Jas patepdavo pa- 
irimas gali padalyti žmogų ir aklą, ir kur- prasčiausiu vantieniu, kokiais oazais nuda- 
čią, ir paliegu-į, ir velnio apsėstą, ir raiša.*^ie ne'ak>davo, kad tai vanduo, bet 
Jeigu tik galvos smegenys išgyja, tad pe- kau "paikus vaistai. Ir tikrai tas būdas 
įeina ir tos visos ligos. Taip H atsitikdavo! !?^’davo- Jal?as^ vienuoliai šventuoju 
ant diakono Fransua kapo. . vandeniu gydo įvairias ligas. Jis taip pat

pagydo, jei tiktai ligonis tiki.
Išgijimai nuo didelio susijaudinimo. __ . .. _Kaip paveikslėliai pagydo;
Tokių pat reiškiniu atsitinka ir kitose T. . , .

vietose, ir prie tokiu aplinkybių, kur nieko įžymus franeuzų mokslininkas SaiKO 
r.ėra stebuklinga ‘ ’ pasakoja, kad kai kurie tiki ligoniai pagy

dai kas atsitiko septynių dešimtų metų’davo nuo šventų paveikslėlių Jie žiurėjo į 
seniui. To senio apmirė kairioji kūno pusė, itu?s paveikslėlius, jiems me.desi. ir tie pa- 
ir jis visai nebegalėjo kalbėti. Vaikščioti X£d\rieliai t!^iaį Jiems padėdavo. Tuose 
jam buvo labai sunku. Taip truko visi me- paveikslėlmose , buvo nupiešti įvaims Ste
fai. Kaitą jis ėjo gatve. Staiga priešais iš-;b} r,Tla! 11 tie stebukladariai, kurie juos da- 
šoko pro langą kažin kokia moteriškė ir Ligcnys žiūrėdami į juos prisimindavo, 
nukrito prie jo kojų. Tas baisus reginys z.inonIa- FF0? ^buKfus ir jų stebuklada- 
taip ji sujudino, jog nebylys ir -tabo ištik- F1U/ - anasia: išgydo Dievo Motinos statu
tas senis suriko: “Moteriškė iškrito pro kur susirenka šimtai tūkstančių
langą!’’ Jis atgavo kalbą. Čia kairioji kūno . .11n51F^; ;iaiR pat veikia ir budistų pa- 
pu.-ė pradėjo judėti. Taip senį paveikė su- , i-iai - c‘ha;oje. Taip pat veikia ir ste- 
sijaudinimas. Jis ta pat padarė, kaip ir ti- v^iK5w»vnavo Dievo iriOtmos
kė jimas, - paveikslas, arba Ausros \ artų Vilniuje.

Daug ligų gydytojai gydo be vaistų,--! Bet dar kas verta Įsidėmėti: juodieji 
vien tik sielos į jaudinimu. raudonieji laukiniai taip pat išgyja, pavyz-

Štai, pavyzdžiui, kaip vienas dantų gy-' džiui, nuo lokio ilties, arba nuo vilko uode- 
dytojas išgydė vieną poną nuo didelio1 ges, aiba nuo kiaukotėlio ar talismano, 
dantų skausmo. Jis iš skausmo nežinojo Tik, kad išgytų reikalingas tikėjimas, 
kur dėtis, bet nedavė gydytojui nei paliesti Ir žmonės tiki. kiekviena? savaip, kiek- 
danties. Tuomet gydytojas netekęs kantry- v;enas gavais dievais ar šventaisiais, ir tas 
bės, drožė ligoniui per ausi. Tas gydymo tikėjimas tiki ai pagelbsti. Bet iš kur randa- 
’rudas taip nustebino ligom, jog danties sj tas tikėjimas? Žmogui Įteigia jį žmonės, 
skausmas vienumet perėjo. —vienas vienam, kitas kitam, visi visiems.

Išgijimas nuo pasitikėjimo gydy- Tė\ai Įteigia vaikams, pranokėjai papėdi-
toju ir jo vaistais.

Atsitinka, kad ligonis pagyja nuo pasiti 
kėjimo savo gydytoju.

Štai, pavyzdžiui, kas atsitiko vienaip išeina, kad tikėjimas padeda veiksmui, o 
garsingam an.ciu gydytojui, Dzcmiii I)c\i. Į tikėjimui
Apie to gydytojo mokslą ir sumanumą visi! . J .*
kalbėjo, todėl ir ligonys labai juo pasitikę- Kaip vienu žmonių tikėjimas užkrečia ki- 
davo. tus žmones ir susargdina, c ne pagydo?

Kaitą Dėvi nuėjo pas vieną ligoni. Ligo-j ypatingai įdomu: galima bet ką
ri- pirmą kartą tepamato tą gydytoją, oet ;r įejgte įteikti žmonėms, tai yra Įkalti į jų 
jau buvo girdėjęs, jį turint kažin kokių £megenis kas tik norima, prieš ju valia, 
smalkiai veikiančių naujų vaistų. Is tikru-

ligoniui visiškai pasitikėti juo.
Toji įtaiga ir yra geras vaistas nuo ligų.

Kaip paprasta duona ir paprastas 
vanduo išgydo?

Menas gydytojas, vardu Lil, pasakoja

Įkyiėdavo savo gydytojui, nuolat prašyda
mas vaistų, kad paleistų vidurius. Bet jo
kie vaistai tam ligoniui negelbėjo. Tad gy
dytojas padalė šitokį šposą: jis pasakė li
goniui duodas smarkiausiu vaistu, kokiu

n inkam? Ir taip metų metais, amžių am
žiais. Tokia Įtaiga visados labai veikė ir 
veikia. Ir matydami jos veiksmą žmonės 

: dar labiau tiki.
:ad t i 
likėji

Eln.-.r Davis, Office of 
Var Information ' direkto
rius, patyrė, kad vokiečių 
vidau- radijas ir žinių agen
tūros tylėjo septyniolika ir

} a valgyk torkės su pumpki- uirmutinei jo žmonai, kuri tarnyba V-pašto praneši- 
buvo pagai ėjusio markyzo mais apie Karo Bonų pirki- 
Cuizono duktė. Kai 1936 mą Kalėdų dovanoms gali
metai* Mosley vedė antru pasiekti ir pasieks bet kurią pusę v darniu po Maskvoje 
kartu, i jo vestuves buvo at- užjūrių karo vietovę iki pasiektu sąjungininkų -usi- 
vykęs ir Hitleris. giuodžio 25 d., jeigu prane- tarimu ‘paskelbimo. Kada,

_____ ______ _ Mosley buvo uždarytas Šimai bus išsiųsti prieš gruo- pagaliau, pakto pasirašymas
policija vi-iems džėloj duo- Holloway kalėjiman 1940 džio 1 d. Karo Departamen- buvo paskelbta? vokiečiams, 
da keptų toi kių, tai. sako, metų gegužės mėnesį.

nų koše. Ir jis man davė ro
dą. kaip tą padaryt. Sako, 
ią dieną prieš Densgivink 
Dei nueik prie polisteišino ir 
paleisk akmenį Į policijos 
langą. Sako. ant Densgivink

jų jokių ypatingų vaistų Dėvi neturėjo. Bet 
štai kas atsitiko. Gydytojas tui ėjo naują

Taip ir buvo visais tais atsitikimais, apie 
kuriuos ką tik pasakota. Taip antai, kodėl 
duonos piliulės paleido vidurius? Todėl, 
kad ligoniui buvo Įteigtas toks tikėjimas. 
Kodėl paprastas termometras paveikė kaip 
vaistas? jis paveikė dėl tos pačios priežas
ties. Panašiai veikia Lurde šventasis šaiti-

fu iš kaito tapsi amerikonu. 
—Ir tėvas paklau-ei?
—Na. o kaip gi neklausy

si, Maike, kada geras fren
tasduoda tau rodą ir r.erei 
kalauja užfundyt už tai? 
Nuvėjau ir paleidau plytą į 
policijos langą. Vai. tu ma
no vaikeli, kad išbėgo būry-; 
polienamų. kad jie mane 
griebė, tai mislinau kad jau 
bus galas. Nuvilko mane 
p: ieš kapitoną ir sako: tas 
kreizi polak norėjo mus už- 
mu

tas sutvarkė pašto išsiunti- tame panešime buvo išleis- 
mą taip, kad giminės ir ta keliolika svarbiu vietų, 
draugai, kune nepasiuntė Jame r.ebuvo r.ei žodžiu už-

....... Kalėdoms siuntinių, ar ku- siminta apie sąjungininku
Brazilijoj, netoli nuo Rio rie nori siųsti papildomų pareiškimą. 1 ečiantį karo 

de Janėno, pereitą penkta- dovanų Karo Bonais, gali kriminalistu’, i- nei v’enu 
dieni sudužo į kalną Ameri- buti užtikrinti, kad tie pra- žodžiu neužs’rninta Aust- 
kos kaio laivyno lėktuvas, nešimai bus jiems įteikti iki rija.

teimometrą, kuri jis pastatė ligoniui, r.o ė- 
damas sužinoti, ar nėra kaiščio. Jis teimo- 
metrą įkišo ne į pažastį, bet į burną. Ligo
nis pamanė, jog čia ir yra naujasis vaistas, 
ir tuoj paiuto. kad jam pasidarė Ivg geriau. . >. .
Tatai gydytojas pastebėjo. Jis atėjo antrą n.,s- Pan?fiąi veikia ir Budos stebuklinga-

ORLAIVIO KATASTRO
FOJ ŽUVO 18 KELEIVIŲ.

kuriuo lėkė 18 žmonių. Su- ^gruodžio 25 d. 
dužęs orlaivis užsidegė ir Valstybės Iždas ragina 

pirkti Karo Bonus kaipo do
vanas netiktai kariams už- 

SPROGiMAl LONDONE, juriuoče, bet ir likusiems
m„- „V Pereita sąvaitę LondoneYalsti™.

?1Z1 poiah noiejo mus uz- . , * cRino-imai kuriu J°Je karo tarnyboje. Iždas
išti. per langą pradėjo £įna« ^riovė^ aukštui 3ako’ kad tokios Kalėd^ do 
rtom į mus cvaid”t. Kapi- a: -t.u-fzv vanos, yra dovanos ateičiai.

visi keleiviai žuvo. Katast-Į 
rofes priežastis nežinoma.

I

plytom r_______  ___ ,
fenas klausia, kodėl aš taip
padariau. 0 aš sakau, aš no- , r- - - - lvne
vynę ir keptos torkės ?i g"”’- kafl « or’aMai 
pvmpkinii koše. Sakau, aš bombardavo Londoną.

Soho distrikte. Nacių Ta7OS j^1 , ,
■' propagandos fabrikas Bei - Ir t<g dovanos auga, kadan-

n,'!' lvne 'tuoj paskelbė vokie- K* Bon« Xer?e d'dela’ ko> 
duotumėt na,- („.laiviai musų vyrai ir moterys tar-

Toliau Iždas papildomai
nonų bu- regli amerikonas. Į Stokholmą atvyko Otto pareiškė, kad karo Bonai 

—Ar davė? von Bismarck, buvęs Hitle- kaipo Kalėdų dovana padės
—Jes, Maike. davė. Ale rio atstovas prie Mussolinio sulaikyti infliacinį truksta- 

ne torkės, o lazdų davė. Pas- valdžios Romoj. Ko gi jam mų prekių pirkimą, ir kartu 
kui da nuvežė i butą ir ma- irikia Stokholmo? dunc finansinės paramos ka-

ksitą ir taip pat įstatė termometrą į burną, 
ir dar palakė: “Čia yra geriausias vaistas 
tamstos ligai gydyti! Pamatysi, kaip greit 
tarmta paritaisysi nuo jo.” Tat buvo pasa
kyta tvirtai ir griežtai
dar geriau. Gydytoja^ 
kaltus ir vis tuo pačiu 
liau liga visai perėjo.

Kas gi jį išgydė? Tikėjimas gydytoju ir 
raujuoju vaistu.

NEVERKIT PAS KAPĄ...

Neverkit pas kapą narsiųjų draugų: 
Kas krito kovoj, tie didvyriai;
Kiekviena kova reikalauja aukų— 
Laimingi už laisvę numirę.

Nelaistvkit kapo gailiąja rauda,
Bet tęskit piadėtą jų žygį:
Pasiektas jo tikslas minės visada 
Paguldžiusį galvą karžygį.

Minėkit ne pragaištį, mittį.rikapus,
Pet kovą. vien kovą be galo:
Geresnio naminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.

Vaidilos Ainis.

sis paveikslas.
Bet ypač stipriai veikia kiekviena tikinti

žmogų minia tokių pat tikinčių žmonių. 
Žiui ėdamas i tokią minią tikintysis žmogus

kapo. Visos minios ir visų aplinkybių Įtaka 
atskiram žmogui kai kada esti labai didelė.

Štai koks baisumą* buvo ant Sen-Meda- 
io kapinių, l.uomet ten ant diakono kapo 
s’aiėsi stebuklai. Vi*a prieš kapu- aikštė ir 
visos artimosios gatvės buvo pilno* žmo
nių. Minioj daugiausia buvo moterų ir mer
gaičių. Bet buvo ir vyru. čia buvo žmonių 
Įvairaus amžio ir visokių luomų. Visa toji 
minia susidarė iš ligonių, kurie laukė pa
gydymo. Visi apie iai kalbėjo ir viri tuo ti
kėjo. Ir tikėiimą kurstė vieni kitiems, bet 
da r.ei vus gadino, čia ta;p pat veikė Įtaiga: 
žmogus ir jis stipriai veikė. Bet žmonės ne 
tik tikėjimą kurstė. Vieni kitiems įtai
gos kebu perdavė žmogui tai. ka ji* pat* 
lautė. O apbnk diakono kapą daiėsi nema
ža keistu ir baisių dalykų.

(Bus daugiau) . <

I



Penktas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.

Iš Pietų Amerikos
ARGENTINOJ UŽDARI

NĖJA SVETIMŠALIŲ 
ORGANIZACIJAS.

užtraukė priprastą savo se
ną. tik jau “ne iš Maskvos,” 
o iš kitur sudiriguotą dainą.

' Erą, Kcmintemas buvo pa
raikytas ne dėl ko kito, o 
dėl ro. kad jau komunistų 
(pai tijos) avangardai ant 
tiek tip us, kad bile kurio
je pasaulio valstybėje jie 
gali veikti' ir gyvuoti savi
stoviai...

KOMITETAS UŽ NEPRI 
KLAUSOMĄ IR DEMO 

KRATINĘ LIETUVĄ.
Montevideo. — Šių metų 

pradžioje čia buvo susitvė- 
įęs Komimtetas už Nepri
klausomą ir Demokratinę

___ Lietuvą, kurin inėjo visokių
mieste, Ai gentinoje, uždary- pažiūrų žmonės —- socialis
tą daugiau kaip 20 svetim- ^į, katalikai, tautininkai ir 
šalių organizacijų. Lietuvių visi kiti Lietuvą mylintieji
komunistų valdomas “Varg- tlk letV
dienis,” kuri jie buvo per- v skus komunistus. kurie 
krikštiję į “Nacionalistą,” Lietuvą nori matyt Stalino 
taipgi uždarytas, bet kitos g eboje.
lietuvių organizacijos kol Komitetas už Nepriklau 
kas dar veikia. somą ir Demokratinę Lietu*

“A. L. Balso” pranešimas vą gražiai pasirodė anglui jje- f a šutiniu laiku, 
skamba taip: Victoria Hall salione, vasa-

“Virš 20-ties svetimšalių rio 20 d., 25 metų Lietuvos 
draugijų Berisse. einant nepriklausomybės sukakti 
naujais parėdymais, sušilau- minint. Turėjo kuo pasigė- 
kė veikimo sustabdymo, jų lėti ne tik lietuviai, bet ir at- 
taipe visos trys ukrainie- slankiusieji svetimtaučiai, 
čių diaugijos. ” Dėl to min- Labai gražiai buvo išpildyta 
daugiečių su susivienijimie- vakaro meninė programa ir 
čiais rengtas parengimas pasakyta Lietuvą liečiančios 
rugpiučio 21 neįvyks, ka- jausmingos kalbos, kurios 
dangi tapo uždarytas ukrai- kiekvieną ten buvusį lietuvį 
niečių salionas. Veikimo su- vertė prisiminti savo gimta- 
spendavimas palietė ir se- j* kraštą. Dėta pastangų, 
niausią Pietų Amerikos lie- kad komitetas ir toliau eg- 
tuvių draugiją ‘Vargdienį,’ zistuotų — jeigu ne daugiau, 
užsispyrėlių perkrikštytą į tai bent ruošiant vakarus.

paskaitas ir parengimus. O

Komunistų valdoma lietu
vių draugija “Vargdienis” 

taipgi uždaryta.
Argentinos Lietuvių Bal- 

praneša, kad Berissosas’’ “Darbas” ir jo leidėjai.

Tą laikraštėlį pumiau rė
mė visos Uiugvajaus lietu - 
v.ų komunistų įtakoj esan
čios oi ganizaci jos. O labiau
sia Kultuics ir Meno Kliu
bą-', kuris save nepartiniu 
vadina ir. galima sakyti, yia 
stipriausia Urugvajaus lietu
viu o ganizaci ja.

ka
tąs laikraštukas tar

navo svetimiems, o ne sa
viems re vietos lietuvių ko- 
lcri a’. j's nu.tojo simpati
jos netik vietos lietuvių tar
pe, o ir tų oi ganizaci jų, ku
lio? jį įėmė. Ir kaip tik virš 
minėtas kliubas ir kitos or
ganizacijos nustojo jį remti. 
“Darbas” sustojo.

Kultūros ir Meno Kliubas.

dangi

Sirgo cukrine liga, kuri 
dažniausia gaunama iš per
sišaldymo. Tą ligą šaltis at
sivežė iš Lietuves, gavęs nuo 
didelio kojų nušalimo. Ypač 
Pietų Amerikoje, kur klima
tas šiltas, toji liga yra pavo
jinga. Tik nevartojant svai
galų, rūkymo ir nevalgant 
c’uoro? šiaip taip galima gy
venti. Bet Šaltys gydytojų 
nuiodymu mažai paisė.

Tiek ligoninėje, kaip ir 
visa sirgimo laiką, Jokubu 
Šalčium įrpinosi Juozas Ka
minskas ir Konstancija De- 
besytė-Kaminskienė, kurie ir 
jam milus juo daugiausia 
rūpinosi, kaip aukų parinki
mu pa^idojimui, taip ir ki
tais reikalais.

Jokūbas šaltys Lietuvoje 
rali! o du broliu ir dvi sese
rį, Šiaurės Amerikoje penkis 
Helius ir dvi seseri, kurie 
vi. i gvvenaChicagcje.

Kodėl moterys mėgsta žiūrė

ti i mėnulį? Todėl, kad tenai 

matosi Adomas.

‘Nacionalistą’.
‘Draugijos gali veikti tik taipgi geresnio veikimo dė- 

turėdamos po 500 narių, lei manyta užmegsti ryšuis 
erdves patalpas, bent $1.000 su kitomis Pietų Amerikoje 
atsargos banke ir nesikišti esančiomis organizacijomis, 
šios arba kitų šalių politi- ir su Jungtinėse Valstijose 
kon/’ " " esančiomis — Lietuvių Ta-

Matyt, šitas patvarkymas iyba ir kitomis. Bet vos tik 
taikomas daugiausia ‘prieš socialistai pasiūlė minėtą ry- 
komunistus, kuiie kišasi į šių užmezgimą, pora smeto- 
politiką ir kurių organizaci- nininkų ir kai kurie katali- 
jos negali 500 narių turėti, kai tam pasipriešino. Dėl to 

minėtas komitetas laikinai

Tas kliubas, anksčiau bu
vęs Montevideo komunistų 
įtakoj, paskutiniu laiku pra- 

vakarus. deda blaivėti. Mat. atsiran- 
• da vis daugiau sveikai pro-
taujančių kliubo narių, ku- 
įie stengiasi sumažinti ko- 
munistųjtaką ir patį kliubą 
padalyti daugiau lietuviš
ku, kuris tarnautų Urugva
jaus lietuvių kolonijai. Jei
gu tai pavyks, iš viršminėto 
kliubo bus išstumti svetimų 
valstybių. ypač Rusijos, 
agentai, kurie tik aukas rin
ko ir sau lengvą pragyveni

Pila Kraują Sužeistam Kareiviui
No. 48. Lapkričio 21 d., 1943 m.

Ši nuotrauka parodo Amerikos jurininkus p• '/ai nv i lies pelkėse pilant kraują vienam su

žeistam savo draugui. Iš kairės matosi vaistininkas su pakelta bonka, iš kurios yra lei

džiama kraujo plazma.

KAS SABOTAŽUOJA SALĮ?

nes komunistų daug nėra.
Lietuvių “Min daugio” 

draugija ketino statyti sce
noje S. Žemaičio dramą
*V*' 4*111 nnJT i x įnikai I*’"’F
tų draugijų uždarymo. Taigi 
išrodo, .kad ramaus pobū
džio orgaiiizacijos nėra už- 
darombs.

mą daiė. tuomet kliubas Sk
austojo veikti. ' tų kultūros ir užeigos namu.

Beje. nesusitarus minėti ĮDėl to butų galima tik 
Dariaus-Girėno dieną bend- ' džiaugtis.
rai, ji buvo minima net ke- Urugvajietis,
liose vietose atskirų organi-' 
eacijų. Minėjo katalikų

Šiomis dienomis Ameri-, nusistebi. Ponas patelefo- 
koje labai garsiai kalbama nuoja į dirbtuvę. Pasikalba 
per įadiją ir laikraščiai rašo, ir sako tau: lytoj nueik, tai 
kad darbininkai netingi- tikrai gausi paliuosavimą. 
niautų, kad be reikalo neiš-, Kuomet tu nueini ant ryto- 
liktų iš darbo. Sakoma, kad: jau? į savo dii btuvę, tau pia-|“ 
sugaišinta net 30.000,000 neša, kad turi išdirbti ^yai* kuoįa <ah? 
valandų, nes darbininkai ne- tę laiko, tada gausi paliuo- J - •
diibo per savo apsileidimą,: s? vimą. Tu vėl gryžti pas j 
tinginiavimą, arba neva ap- valdžios poną pranešti, kad 
sirgimą ir tt. negavai paliuosavimo. Po-;

Tačiau pažvelgkime į fak ras nusistebi ir atsako, jeigu 
tus: visiems yra žinoma dar- jau taip, tai padirbk tą są- 
bo įšaldymas. Darbininkas vaitę: jeigu tada negausi, 
negali mesti darbą vienoj sugiyžk vėl pas mane. 
diibtuvėje ir eiti Į kitą, kur lki <iarl)ininkas gauna ,)a. 
uz tą pat) darbą gali gauti iįvosavlmą, išeina vi=a są- 

vaite lako. Tokių įvykių yra į 
tūkstančiai.

Tai kas dabar gaišina lai-

Už obuolių svarą andai 
• mokėjai penkis centas. o da-
bar moki po penkioliką ir 
daugiau centų už svarą. Už 
mėsos svai;. mokėjai 20 
centų, dabar
ir daugiau, ir tt.

Kas

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolių Jono, Ka

zimiero ir Kajetono Kaberų. Jie kilę’ 
iš Kainsgalų sodžiaus, Kauno sruber- 
nijos. Aš esu kilusi iš Mitašunų so
džiaus, Subačiaus parapijos. Labai 
norėčiau su jais susižinoti. Kas juosnroti! 50 centu žino, malonės man pranešti jų adre
sų, arba jie patys prašomi atsiliepti. 

Zofija Andriukonytė, (4d)
4040 Toxedo, Detroit, Mich.dabar sabbta-

T. J. Kučinskas.

nuo 1867 rr.e tu ... 
patikimas šeimos tepalas

URUGVĄJUJE PASIMO
VĖ NELAIMINGAS 

LIETUVIS.

IŠ ARGENTINOS RAITAS 
J MASKVĄ.

Per Atlantą plauks laivu, o 
per Lietuvą jos devyniais

"Lietuviškoji Pastogė,'" pą 
žangiujd Kultūros id-ja Uru-
guay-Lituania. o taipgi, kad . .
pakenkus lietuvių vienybei. Ai gentmos Lietuvių Bal-

didesnį užmokestį.
Jeigu nori eiti į kitą dirb

tuvę, turi pereiti per sekamą 
šerengą: Vieną diena išlikai ką. 
nuo darbo. Nuėjai‘į kitą Per radiją ir laikraščius 

pggjtgiraiit i. n. r np- bvbmja. aad dai bininkai i 
galėtum tėnai gauti darba. uždirba milžiniškas algas.! 
Tau pareiškė, kad tu gali Patyrimas parodo, kad iš 
gauti darbą ir gausi geremi šimto darbininkų vos pen- 
mokestį negu dabar kad kiolika uždirba virš ketu-

PAIN-EKPELLER

Pajieškau Justino Ovžiuno-Bauk. 
Pirmiau jis gyveno Pittsburjrhe, Pa. 
Iš amato rubsiuvys, buvęs baltimo- 
rietis. Jis pats ar kas apie jį žinote, 
malonėkite suteikti man žinių, už kų 
busiu labai dėkingas. (50)

Antanas Kurelaitis 
632 W. Lombard st., Baltimore, Md.

Namas Parsiduoda.
3 šeimynų, 5-6-6 kambarių, 3 h. \v. 

heateriai, arti Franklin Parko, Dor- 
chesteryje, $5,900, lengvos išlygos. 

Savininkas: A. Landau. (49;
582 Blue Hill ave.. koxbury 

Tel GAK 1737

Lithuanian — 44

PARSIDUODA FARMA
55 akrai žemės, 20 dirbamos, o kit

kas gražaus miško. Keturių kamba
rių stuba ir didelis garažas, du višti- 
ninkai. Parsiduoda pigiai. (49)

Adam Waitkunas,
112 A, Cantenbary, Conn.

sas
deo

praneša, 
mieste,

kad Montevi- 
Urugvajuje,

demokrakratijos skraiste
orisidengę ruošė savo ro- . . - - -.
baksą ir vietos lietuviškieji ^k«£tuvu . Pas,Plovė lietuvis. 
Rusijos imperializmo agen- JoKubas Šaltys.

Šis tragiškai miręs musų 
tautietis turėjo 43 metus am
žiaus. buvo nevedęs, kilęs iš 

Garsus argentinietis joji- vl% parengimų Kiažių valsčiaus, Ajučių
kas. Marcelino Soule, rug- }iuvo lludP9s' ?asiP®17e kaimo. Raseinių apskr. Į 
piučio 17 d., 1943, iš Buenos ll?TĮ^ savininkai, o lietuviai i Urugvajy atvažiavo apie 
Aires pradės joti Maskvon. nieko’ 9 tai. V1* del stokos prieš 15 metų Dirbo įVai
Štai jo kelias: Argentina, (iš susiPratlmo ir, riuose daibuose, bet pasku- 
“ - Krasinska*. tiniu laiku dirbo iįetuvio Z.

arkliai, ir viena kumele. tai—komunistai.
“Argentinos Lietuvių Bal- „ . . -- ,

sas” paduoda šitokią žinią: Pnpazint‘- kad pa

Pernambuco laivu perplau
kus Atlantą)— Portugalija, 
Ispanija, Francuzija. Vokie 
tija. Lenkija. Lietuva, Latvi
ja ir Sovietų Sąjunga.

Soulė jau yra padaręs vie
ną kelionę iš Buenos Aires 
Wa-h ingtonan ir vieną arklį

5. 8. 1943, 
Uruguay.

“REVOLIUCIJA” PAS 
URUGUAJAUS Ka

MUNISTUS.

diibtuvėje. Palaidotas Casa 
bos kapinėse; kapo nr. 202, 
kurį gerieji Šalčio kaimynai 
bei draugai papuošė gyvo
mis gėlėmis.

i šalčio nusižudymo prie
Kaip po Stalino-Hitlerio žastis yra netekimas sveika- 

padovanojęs Rooseveltui. sutarties, taip ir dabar lietu- tos. Sirgo ilgus metus, gulė- 
n-jKar iie inia d»roniai<s ark- viškieji komunistai Urugva- damas ligoninėje, kur jam 

juie tiesiog sumišo. Per kurį tapo nupjauta viena koja, o 
laiką jie patys negalėjo susi- paskutiniu laiku gydytojas 
orientuoti, kaip ir ką turi pripažino, kad reikės piauti 

ir kita koją. kas velionį taip

Dabar jis joia devyniais ark 
liais ir viena kumele. Kaipo 
pasaulinio garso sportinin
ką, jį turėtu praleisti ir ka
riaujančios valstvbės. Bet veikti, ką daryti, 
kol jis dajos Vokietiją, Hit
lerio jau nebus valdžioj.

Matyti, jie laukė naujų paveikė, kad neištvėrė ne- 
instiukcijų ir jas gavę vėl nusižudęs.

Nacių Parašiutininkai

šis vaizdelis yra gautas iš 

viio Prancūzijoj tie

ne itralės 

sala

parodo iš oro nusileidusius 

vokiečiai liki jo-.i alijantn i-i\erzinu*.

vokiečiu karei-

gauni; bet tu turi gauti pa
liuosavimą iš savo dirbtu
vės. kad ji sutinka tave at

leisti. Tu sugrįžti i savo 
dirbtuvę gauti paliuosavi 
mą. Dirbtuvės užveizda pa
liuosavimo tau neišduoda. 
Tada tu eini i valdžios tani 
tikrą ofisą, kuris “rūpinasi’ 
kad tau išduotų leidimą.

liasdesimts doleriu į sąvai
tę. Gi aštuoniasdešimtį pen 
ki iš šimto uždirba nuo $25 
iki $35 į sąvaitę. Neuždirb
tų nei to, jeigu negautų pro
gos dirbti taip vadinamą 
“over time.”

Valdžios statistikos rodo. 
jog mėsos trustas per perei
tus metus turėjo pelno 3S3

kuomet tu nori gauti darbą. nuošimčius. Maisto trustas 
su geresniu mokesčiu. ; nuo penkių šimtų iki penkio-

Kuomet tu nueini į tokį likos šimtų nuošimčių turėjo 
valdžios ofisą, tenai sutinki pelno, ir tt,
merginą, kurios nagai rau- M e5 negirdėjom senatorių
donai nudažyti, tartum ji jr kongresmanus kalbant 
butų gyvulį lupusi. Pirštų Washingtone, kad tokie pei 
galai nuo cigaretų pageltę; naj yra per dideli, ar grėstų 
aplinkui akis juoda rinkė pavojum šaliai. Tačiau kuo- 
nuo rūkymo. Tokia panelė met darbininkai pareikalau- 
ar ponia tave kamantinėja ja didesnio atlyginimo už 
per ilgą laiką. Iškamantinė; favo darbą, kuomet juos 
jus tave nusiųs pas "dideli Prįe t0 verčia kainų kilimas, 
poną. kuris sėdi prie stalių- tada ponai senatoriai, kon- 
ko; iš jo burnos cigaretas gre-manai, radijo komenta- 
bei cigaras niekad neišpuo- toriai ir laikraščiai skelbia, 
la. iog tokis darbininkų reika-

Tave ponas pasisodina lavimas stato šalį į pavojų, 
prie staliuko. Kai pradės ta- Pirmiau, du metai atgal.
ve kamantinėti, praleis va 
landą laiko ar daugiau 
Kuomet jisai tave kamanti 
nėja. jo draugas jam patele- dolerį ir daugiau, 
fonuoja; na, tada prasideda 
pasikalbėjimas, kaip anas 
žuvavo, kaip traukė žuvį iš 
vandens, ir tt.

Po pasikalbėjimo, tasai 
ponas vėl tavęs mandagiai

valgykloje mokėjai už pa
valgymą 50 centų. Dabar už 
toki nat valgį turi mokėti

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S
atsiprašo, kad jisai tave už- 1 CASTILE OLIVE OIL 
- v -I*--------‘SHAMPOOtiukdė. Ii vėl tuosc pačius, •
beverčius klausimus tau sta- ♦ padaryta?t_« tikra- 

jto. Ir tain eina laikas.
Išklaus'nėjęponas pa

reiškia: “Eik i savo dirbinę, f 
ipaieikalauk paliuosavimo •od»- 50c- ož tx,nk’- 
Į nuo darbo. Jeigu negauri ! Afrv AMTV 
1 paliuosavimo, tada sugrįžk 
pas mane.”

Tu vėl sug: yžti į savo 
diibtuvę. Tačiau paliuosavi 
mo tau neduoda. Tada ryto-

t jo Castile muilo. 
J I'. S. I*. Išplauta 
, pleiskana.* ir viso- 
i kiu« kitu? nešram- 
• nuts ir giistivnna

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

javs dieną, tu vėl eini pas tą 5v,,!,vtų td-tijų^ 
poną. pianešti pasekmes. » ALEXAN1poną. p

Ponas dažinojęs, kad tau
paliuosavimo nedavė, labai

r patin pvrx>
Knyira —I w,

fcrrm “

i t
• A,'ėjų ir Oda Gvdančių Vai“’o t
} Mišinys. Fa žymėtina gyduolė dėl Į 
t plaukti šaknims ir Odos gydymui.,
• 50 cntų nž bonka. iJ Pasižymi navo tinimo. Prisian-' 
l čiajn per Pa ’a i visa- dalia Su-1

roNDER’S
411 W BRO MOV A Y

SOUTH BOSTON, MASS. i

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Sennvėn IJetavių Žinyčia

• krikač'onybėa gadynėj* kiekvienas turėtų
r<« tik tada gaiėfl aiškiai aopraati Dievo buvimų.
mato. ton 2Ti puvlap}. Kaina popieros rpdaraia 

• 1.-Š125 Pimgar gahma siųsti popierini dolerį 
i . . A4wiaonkjt f*kančiai

KELLiVlo, 636 Broadway, So. Boston, Mass

K ras Europoj e
J-: žinoti apie karą ir kitus pasaulio
įv;.į ..i, tai skaitykite “Naujienas".
“Naujienos” yra pi-nias ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašyki fe "Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), Chicagoje ir Europoje—$8-001
Money OrderJ ar čekj aiųskitai

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Siitlpaiinimui kopiją patiųtlms

r v i
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO M. MICH E LEONIENĖ.

UŽ KĄ MES ŠĮMET 
DĖKUOSIME?

mylimosios, žmonos ir vai
kai lankas laužo sielvartau-,

Dėkingumo Diena jau čia <’ami: «“d “v® mylimojo 
& J daugiau jau nebematys, ne-

Už ką gi mes šįmet dė- Pokalbes ir jau gyvenimu 
kuosime? Ar už tą vargą ir nepąęidzmug.- Nejau;
badą, kuri kenčia' tuižtan- ?* 02 “* lekuosime. As Ui 
čiai musu brolių anapus ju- Jau/ie— .. . .
rių? O gal už motiną ariu- n Alei,na - .zlemos. .s^*al: 
tižias ašaras ir iu sielvaita9 Daugelis seimų visai neturi 
Nė?Tai gal už jų sūnų lieja- ku.lo‘ ,Kni j° tun lak)ai ma
mą kraųį arba už tas jau 2a{.ir
ras gvvvbes. kurios aukoja- le^e? < ^be.i saJ uo
mos ant karo aukuro? ie. kambaiiuose Mėsai ir

.viestui pointų neužtenka,
Ne. už tą irgi negalime o jau ir pieno sunku gauti, 

dėkuoti. Bet sakoma, kad Taigi man įodos, kad šįmet 
dėkuoti reikia? Reikia būti vietoj ‘‘Padėkavonės Die- 
dėkingi. kad esame sveiki, nos” ir kurkienos, geriau 
gyvi ir pavalgę, kuomet kiti tiktų “Prašymo Diena” ir 
kenčia. ilkių pietus. Tie, kurie tiki i

Bet gi tai butų savimeilė, maldų galią, turėtų prašyti. 
Geraširdžiai, jautrus žino- kad karas kuo greičiausia 
nes tik tuomet jaučiasi link— pasibaigtų ir, kad tie motinų 
mus, laimingi ir dėkingi, sur.ųs, kurie dar išliko gyvi 
kuomet ne tik jiems, bet kai - ir sveiki, kuogreičiausia šu
tu ir jų draugams ir visai gryžtų. Kad tuoj sustotų gv- 
žmonijai klojasi gerai. Ši- vvbės ir turto naikinimas, 
met gi beveik visa žmonija Kad pasauly vėl užviešpa- 
vaitoja po karo letena. Gra- tautu taika, meilė ir broiv- 
žiausioj jaunystėj, sveikiau- nė. Tik tuomet tikrai turėtu- 
si ir stipriausi vyrai krinta me už ką dėkuoti. 
karų laukuose. Likę jų tėvai. Kapsė.

DISPEPSIJA GALI BŪTI mų pasitaiko, sako Dr. Cut- 
VIDUR1Ų VOČIŲ ter.

PRADŽIA. L’ž tai gi nereikia duot tai
t\ t • o -- Hgai užsisenėt. PirmutinisD-ras Irvmg S Cutter i>- tai dispepsija

peja žmones, kad vidurių J_ r - nevirškinaF £aį.
nevirškinimas kuris papia k ; reikia. Po kiekvieno 
ste, vadinasi dispepsija, gan žm jaučia vjdu.
būt pradžia labai sunkios Ii- , « ska*mu/jejgu išgė 
gos, jeigu ilgesni laiką viela- -iko - ien0' ida.
nai nevirskma maisto kaip,., gelįau. bevįik tjk.
re\k?.a;1. . . , ras ženklas, kad žarnose yra. Virskinamasa, takas ku- skauduli 
nuo eina suvalgytas maistas, 
yra pilnas tam tikrų ląstelių. Kas tada daryt. 
iš kurių sunkiasi Į maistą: Reikia kreiptis pas gydy
tam tikri skysčiai, kurie mai-:fnia. Dr. Cutter sako. kad to-
stą suvirškina.

Jeigu maistas pasilieka 
skilvy nesuvirškintas, tai jau 
yra ženklas, kad tos ląstelės 
neveikia kaip reikia, arba

kiam atsitikime būtinai rei
kia daryt X-ray nuotrauką, 
nes tik ji gali aiškiai paro
dyt kurioj vietoj tie skaudu
liai randasi, kiek jų yra.

veikia ne visos. Galimas kaiP iie dideli ir taip toliau, 
daiktas, kad dėl kraujo sto- • Gydymas šitos ligos esąs 
kos mirė kai kurios celės, nesunkus, jeigu ji perdaug 

neišsiplėtojus ir nejsisenėju-Negyva celė pradeda gesti ir 
toj vietoj pasidaro opelė, 
mažutė žaizdelė. Ji gali būt 
iš piadžios kaip špilkos gal
vutė. bet vėliau gali išsivys- 
tvt Į tikrą skilvio votį, ulce- 
riu vadinamą. Jų gali būt ne 
viena, bet daug.

Jeigu nieko nedaroma, 
žarnų sienos

si. Gydytojas nustato ligo
niui maistą, nuo kurio vidu
riai ir sugija.

Bet jeigu nieko nedalysi, 
pasekmės gali būt labai blo
gos.

žiūrėkime kaip vystosi kudi- 
gali visai pra-Įkis. o šitoj jo evoliucijoj kaip 

kiurti ir maistas išsiverš iš Į veidrody matysis visa žmonijos 
žarnų laukan. Tokių atsitiki- raida, sako Sig. Saduagli.

Gydo Sugestijos Bud u

Šita senyva moteris turi didelę sugestijos galią. Ji pakelia rankas ir ragina suparaližiuotą kūdiki keltis ir eiti prie jos. 
Ir taip nevienas pradėjo vaikščiot, šitame vaizdely matosi 
Carcl Preiss -5 metų mergaitė, kuri buvo suparaližiuota kelias sąvaites. bet atsistojo ir pradėjo vaikščiot, ši nuotrauka buvo padaryta Jersey Cityje Medicinos Centre.

Įneina Madon Ryškios Spalvos <<

Vėliausia tendencija madų srity pradeda ikštis stipriu spalvingumu. Iš kairės matosi iš dviejų dalių klėtkuota dresė. Vidury st riu akcentu reiškiasi dryžuota bliuze, o dešinėj—kvietkuota šlėbė popiečiui.
VARTOKIM DAUGIAU 

BULVIŲ.
Valdžia pataria žmonėms 

vartoti daugiau bulvių, nes 
šįmet bulvių derlius buvo di
delis ir farmeiiai neturi pa
kankamai sandėlių išlaikyti 
jas per žiemą.

Bulvės dabar, palyginti, 
nebrangios, nes farmeriai 
noii kuo daugiausia jų par 
duoti. Vėliau jos pabrangs. 
Taigi patai tina dabar nusi
pirkti jų daugiau. Jos parsi
duoda maišiukais po 50 sva
rų ir maišais po 100 svarų.t 
Jei turit kur padėti, nusipir-. 
kit kokį maišą, kol jos da ne
brangios.

Bulvės šiandien yra be
veik vienintelis geras mais
tas. už kuiį nereikia racijo- 
ravimo kuponų. Nusipirkę 
dabar bušelį-kitą, sutaupy
sime pinigų ir visados turėsi
me po ranka geros medžia
gos maistui.

Iš bulvių galima paga
minti daugybę įvairių val
gių. Iš jų galima kepti bly
nus, virti kukulius, galima 
virti bulvienę, galima daryti 
košę. galima šutinti čielas 
prie silkių, ragusio pieno ar 
varškės. Galima čielas kepti 
pečiuje. Ir galima spirginti 
visokiais budais.

Spirginimui geriausi yra 
francuziškas ir vokiškas bu
dai. Vokiečiai spirgina šu
tintas bulves: francuzai 
spirgina taukuose arba aly
voj žalias.

Valdžia lagina vartoti 
daug bulvių da ir dėl to, kad 
jos duoda žmogui daug 
energijos, nes jose yra C ir 
BĮ vitaminų: yra taipgi ge
ležies ir kitu svarbių mine
ralų.

Bulves gei iausia šutinti su 
lupinom. nes tada -u-itaupo 
daug vitaminu ir mineralu. 
Tiesa, norint pa-igaminti 
bulvinės košės, jas reikia 
nuskusti. Bet -kušti reikia 
prieš pat virimą, ir nereikia 
ju mirkvt vandeny, nes tada 
išmiiks daug vertingu ele
mentų. Ir verdant nuskustas 
bulves košei ’eikia nedaug 
vanden« nilti. Puodą reikia 
gerai uždengti, kad bulvės 
r a tuo e išvirtu. Jei vandens 
dar truputes lik-, tai jį su
maišyti su koše.

Bulvinė košė neturi būt 
ne: daug tiršta. Į ią reikia 
įpilti nieno. Įdėti šmočiukas 
sviesto, pakankamai pašil
dyt :r gerai šaukštu išplakti 
nuode. Tada ii pasidarys 
balta kaip sniegas ir labai 
gardi.

Bulvėms laikyti vieta turi

būt tamsi, ne sausa ir nešil
ta. Paprasta:, skiepas yra 
tinkamiausia joms vieta. 
Temperatūra neturėtų būti 
aukštesnė kai:- 60 laipsnių.

PRADĖS GAMINTi ELEK
TRIŠKUS PRIETAISUS

NAMAMS.
Iš Washingtono praneša

ma. kad ateinančiais metais 
valdžia jau leis gaminti na
mų apyvokai reikalingus 
daiktus. Daugiausia numa
toma padaryti elektriškų 
aparatų, būtent:

2,000,000 elektriškų pro
sų.

900,000 skalbiamų maši
nų.

900.000 šaldytuvų.
Ir daug kitokių daiktų.
Iki šiol šitokių daiktų ga

myba buv sulaikyta, nes vi
sas plieną- buvo reikalingas 
karo tikslams. Dabar gi plie
no jau atlieka ir civiliniems 
reikalams.

NAUDINGI PATARIMAI.
Burnai plauti nereikia 

pirkti brangių vaistų, nes jie 
nieko nepagelbsti. Geriausis 
bumai plauti tirpinys būna 
iš paprastos valgomos drus
kos arba iš baking sodės. Į 
pusę stiklo karšto vandens 
įdėk pusę šaukštuko druskos 
arba baking sodės, ir turėsi 
geriausi “mouth \vash.”

Jei pažastys prakaituoja,
tai nuo jų būna labai priklus 
kvapas, kurio pats žmogus 
nejaučia, bet kiti užuodžia 
iš tolo. Kad to kvapo nebū
tų. pažastis reikia dažnai 
skepetaite su karštu vande
niu ir muilu nuvalyt, kad ne
liktų seno prakaito, paskui 
pabarstyt boraksinės rakš
ties (boracic acid) milte
liais.

Keleivio” Knygų
Katalogas

Istorija. Kritika, Polemika, ristika ir kitos. Visos geros,
AR BUVO VISUOTINAS IVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks
las kad nebuvo. Jeigu biuro, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti ) 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sulaipinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano jtiodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nutįsusiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo (.lomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 

; nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 

i Kaina ................................................. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS į DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

i daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
Audeklo apdaruose ..................... 75c.

BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė

• E. Var.dervelde, vertė Vardunas.
Kaina ................................................ 10c.

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.I
Ši knygelė aiškina proletariato fi- 

lizcfijos mokslą. Jei nori žinoti, kai
• gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva Knyga nrotau-

• jantiems darbininkams r.eapkai-
nuojama. Kaina ............................ 25c

Nusišutinus ar nusidegi
nus ranką, reikia tuojau su
vilgai šalta arbata ir apibar- 
styt baking sode.

Aunt Jenny says:

here’s two Thanksgivin* treats for less than3 red points
• Kir.c ~urkey — bronzy browr., 
tender ar.d julcy — makes a .real 
Thanksgiving dinner! For a grar.d 
smooth. unbroken. golden erust. 
and julcy, tender meat, roast Kir.g 
Turkey the new NO-BASTING way. 
Chicker.. too, bccomes a noble bird, 
roasted tbia new way. Remember— 
no bast r.g, no bother—just folloiv 
the easy č.rectlons below. Then ūse 
the eloth to wrap the turkey in. 
Thl* keeps it frona drying out.

Roosl Sfuffed Turkey or Chicken 
R< n tinę turkey or chicken

•jb inside with salt >
Savory StuSaa Melted Spry
Brush t.-ossed, stuffed turkey or 
chicken -vMJj melted Spry, cover 
\vith wb » eloth. and brush eloth 
thorouąhly with melted Spry.Leave 
eloth on "during roasting. Roast 
bird in c dera t e oven (350* F.) al- 
lotving 2 -25 minutes per pound.

Turo d ring latter part of roast
ing to br .cm btrd on all sides.

Sorory Stuffirtg
8 gnarts ęoft 

hrcad r rjrabs
2 Vi teaspoons palt

14 teespoon 
pepp—

2/3 eup Spry

1 teespoon i 
*i tearpoon thyir.c
2 tablespoons 

parsley. choppcd
’i eup onion, 

minced
’.i «up boiling wa ter (aboot)

Comhine bread crutnbs, gelt, pep- 
per, sage, thyme. and parsley and 
mix thcroughly. Mėlt Spry in skil- 
let, add onion, and fry 2 minutes. 
<Do not brown onion.) Add bread 
erumbs and fry until very lightly 
t>rownęd. stirring constantly from 
bottom. Pour water over erumbs, 
tossing bghtly with two forks. Add 
more ws;or u additional moisture 
is needed.

* Uake« enough stufflng for one 
8-pour. d turkey. This stufflng may 
also b- used for chicken.

• And for dessert, let's have Bacy 
Top Cranberry Pie. the perfect fin- 
ish for a feast! This one's tangv 
and luscicus, using apples and 
grated orange rin.d. laty-topped 
v.-ith ribbons of golden brov.-n pas- 
try. i If perfect pastry is yonr bug- 
bear.' here's v.-here you get the best 
of it.) » .

Loads of good eating for less 
than 3 red points! Clip Ihe recipes 
r.ow for EXTRA-delicious ealing 
Thar.ksgiving Day.

iocy Top Cronberry Pie
cup« cranberrica 3 tablcspocrji 

1% eups apples, water
choppcd 1 rccipc Spry

1% eups suear Piecrast
teaspoon trrated orange rind

Combinc eranberries, apples. 
sugar and -water. Bring to a boil. 
remove from heat. add grated 
orange rind and let stand while 
making pastry. Roll Įį of dough 
ar.d line a 9-inch pie plate. Roll re- 
maining half of dough and eut in 
narrow strips about ir.ch wide 
Fili pie Shell with fruit misture. 
Place pastry strips on top, criss- 
crossing them to make an attrac- 
tive lacy top. Moisten edge of pie 
place strip of dough around rim 
and press together with fork.

Bake in hot oven (425* F.) 30 tt 
35 minutes.

Spry Piecrusf
Mix 2'į eups sifted A3LB-PUR- 
POSE FLOUR and 1 teaspoon 
SALT. Meaeure out *« eup SPRY 
and divide into tiro equal perta.

STEP 1 for Tendernese—eut 
in flrst half of Spry until as 
fine as menk
STEP 2 for Plikins— eut in 
remaining Spry until pan- 
ticles are sise of large peas.

Add
(no :
oughly into a dough. 
enough pastry for one k-inch 
2-crust i ‘

5 tahlespoons cold WATSR 
mors. no le—>. mbdug thor- 

hly into a dough. . . . Kekes
;pie.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiai- 

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

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilė- 

daugybė straipsnių, juokų ir tt.
: Puikiai iliustruota. Kaina __ _ 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Sckmidt New Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aumulleriaitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ...................................... 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUIGERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tikta: iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METEUONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kopostai an
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “KeM-
»i**” Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS”
63« BROADWAY,

SC. BOSTON. MA SS.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONI

7747 Nevy Arenoa.
Detroit, Mich.

Beletristika, Poezija, Jumo- 
visos įdomios ir naudingos.

LENGVAS BUDAS IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

-jas ik aibėj imu. ši knyga sutaisyta 
.aip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
iikai. Joje telpa netik atskiri žo. 
iziai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų 
pas barzdaskutį, pas knaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95. 
-vaina ............................

KAIP TAPTI SUVIENYTŲVALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty

mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
aida. Ka-ra . .............................. 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS METU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 

Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ................................... 50c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šių knyga turėtų per- 
skaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend For, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU Į DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20e.

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau- 
-ima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

• eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Sieelstorius, 221 
puslapių. Audimo apdarais ... $1.50

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
579 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .— 81.00

KUR MUSŲ BOČIAI GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

nes gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kac 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.
Šitas veikalas parodo, kaip nuc 

1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovų su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžių rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
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 r.arodo, kaip gimė T,ieti»vo« R«s. 
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
r.nyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

DžIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

APIE DIEVĄ. VELNIĄ, DANGŲ IR PRAGARĄ.
Parašė garsus Biblijos kritikas 

Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

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

užsitikintia Vyras; (2i žydinti Giria; 
<.31 Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas vtb arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti Utų knygute. Kaina 10c. 
"Keleiria,” 636 Broadway,

South Boston, Mas*.



Septintas Puslapis

Pragaro Galybių 
Sąskridis.

Jankiai Eina Nelaisvėn

(Fantazija.)
(Pradžia pereitam numery)
“Princai, kunigaikščiai, 

galiūnai, karžygiai, velniai 
ir visos nemirtingosios dva
sios! Skelbiu jums linksmą 
naujieną. Suradome tikrus 
budus krikščionybei sužalo
ti, sudarkyti ii pagaliau ją ■ jpykanta. Kaip tie nuo ma- 
nugalėt!. Dievo karalystei kjlantieji durnai už-
ant žemes nėra lemta įsiga

“Šventas Raštas žmonėms 
yra duotas kaip kelrodis Į 
Dievo karalystę. Kristus at
nešė žmonėms šviesą, skelbė 
neturtą, nusižeminimą, arti
mo meilę. Mes gi kišime 
'įmonėms i akis turtus, pui
kybę, garbę. Sukelsim žmo
nėse godumą, pavydą, ne-

lėti. Nesistebėkite, musų kel
rodžiu tame darbe bus ši:

kjlantieji 
.emdo liepsną, taip musu 
propaganda apjakins krikš
čionių vadus ir jie nematys 
Kristaus šviesos.knyga—Biblija. Mes žiūrė

sime. ką Kristus žmonėms 
liepė daryti—mes gundysi-1 
ne to nedaryti; o ką Kris
tus draudė — gundysime tai pasidalinimą. Kiekvienas 
daryti. Taigi kovai prieš vadas su savo legijonieriais 
krikščionybe pasirinkome darbuosis savo specialybėje, 
visai naują taktiką. Seniau Šlovingas musų didysis ku
rnės tikėjomės krikščionis nigaikstis Šėtonas jau žino- 
jų kraujuose paskandinti, rnas kaipo specialistas gun- 
Tada mes gundėme pagonis dyti šventus žmones. Jis su- 
peisekioti krikščionis, juos gundėAdomą ir Jievą. Da- 
kankinti ir žudyti. Tas ne- bar jis ims savo globon 
davė pageidaujamu vaisiu, krikščionių vadus, Romos 
Dabar dalysime ‘atbulai.' katalikų kunigus. Adomas 
Nuo dabar netik neatkalbi-;’-1' Jieva susigundė, kai Šė- 
nėsime pagonių nuo krikš Į tonas pakuždėjo jiemdviem, 
čionvbės, bet raginsim juos; kad paragavę užginto me- 
virsti krikščionimis. Prasi-' džio vaisiaus pažins blogą ir 
dės masinis stabmeldžių at-^erą. ir bus lygus Dievui, 
sivertimas. O tuo pat laiku Dabar Šėtonas krikščionių 
ruošime? sprogdinti krikš- ' adams kuždės, kad jie už

“Kad visa tai kuogeriau- 
sia pavyktų, įvesime darbo

KELEIVIS, 50. BOSTON.

Šis vaizdelis gautas iš neitralės šalies, bet prakirtas Ang

lijos ir Amerikos karo cenzūros. Jis buvo prieš; darytas 
ir jo paaiškinimas sako, kati čia Amerikos karei iai. kurie 
buvo paimti Italijoj nelaisvėn, varomi i belaisvi stovyklą.

pavers, ir kur viešpatau-ime.
Musu šlovingas

“Kiti musų kunigaikščiai 
turi kitus planus. Jie prisi
dės prie krikščionybės sprog
dinimo iš vidaus. Mes pada
lysime taip, kad ypač Ro
mo? kataliku bažnyčios va
dų gyvenimas visai nebus 
panašus į Kiistaus duotą pa-i 
vyzdį.

“Daug juoko mes turėjo ! 
me iš stabmeldžių tikybos ir | 
gyvenimo, bet dar daugiau 
/mesime juoko iš krikščio
nių įeligijos ir iš jų gyveni
mo.

“Dabar tikrai žinodami, 
kad krikščionybė bus pa-į 
kiista ir kad Kristaus kara
lystė ant žemės nebus įgy-i 
vendinta. aš baigiu savo 
pranešimą. Jum? duodu pa
kinkli: aiba tuoj skristi į 

žemę ii pradėti naują darbą, 
arba dar pasilikti pragare ir 
turėti good time.” i

Po šių Liuciperiaus žo-! 
džių visas pragaras sudre-i 
bėjo nuo visuotino šauksmo: 
į žemę! į žemę! į naują dal
bą!

Kai visas triukšmas nuti-

Kareiviai Krečia “Fones”
No. 4?. lapkričiu 24 <L 1943 jp.

Kareiviams duodama laiko ir pasilinksminti, čia trys ka
reiviai vaidina merginų daini .inkių roles.

NUMATOMA ČEVERY- 
KŲ STOKA.

Suvartoki! savo čeverykų 
pointus. nes Washingtone 
yra manoma, kad greitu lai
ku čeverykų gali pritrukti 

Armijai reikia

V. BACEVIČIAUS KŪRI
NYS IŠLEISTAS NEW

YORKE.
Paragon Mnsic Publisheis

83 Fourth avė., New York 5, 
s. Y.) išleido Vytauto Bacevi- 

«iaus piano Paraphrase “The 
.ight That is Born of Love.” 
šią amerikonišką dainą V.

Mamona į niekus
Kai žemės karaliai, kuni- “Musų šlovingas kuni
gaikščiai ir visokie didikai gaikštis Mefistofelis dar- . .. . . — -----
priims krikščionybę, tai Ma- buosis dvasiški jo? tarpe. Jis ’°» Liucipenus. dideliu pasi- Amerikoje. ____________
mona padarys taip. kad jie platins vienuolynus, įves tenkinimu nusisypsojo. Ta- labai daug odų; be to, karei- 
neatsižadėtų nei savo turtų, Romos kunigam? celibatą. Pragaras vėl sudrebėjo viai lafc>ai greitai nuplėšia
nei savo brangių rūmų, nei Tada ir gamta veik? musų ’lUo. °vacĮJŲ» sukeltų Liuei-įsavo eeverykus. Visa to re- Jacevičius paruošė pianui leidė- 
dvarų, nei savo ištaigingo naudai. (Čia kilo didžiau- !)e:JaH.s ir -ĮP Juo^uJa kuni-,zultatas yra toks. kad civilių .ui prašant. Leidinys labai gra- 
gyvenimo, nei savo vergų, sias juokas.) Mefistofelio gaikscių garbei. žmonių avalinei nėra užtek- : us ir solidiškas. Puošniame vir-
Jie pasiliks sau baudžiau- vardas už tai pasklis po vi- Kai ovacijos baigėsi, tai tinai ir todėl avalinės

juodieji kunigaikščiai pra- pritrukti, 
dėjo atsisveikinti su Liuci

čionybe iš vidaus. (Čia kilo 
griausmingi plojimai ir di
delio džiaugsmo šauksmai.)

“Iki šiol pagonys liejo 
krikščionių kraują. O dabar 
padalysime taip, kad krikš
čionys lies ju kraują. Pada
lysime taip, kad krikščionys 
smaugs ir peisekios stab-

angelus aukštesni, kad jie 
Kristaus vietininkai, kad jie 
gali diktuoti Dievui ir Die
vas turės jų klausvti, kad jie 
labai mokyti, ir vieton Bibli
jos turi pasigaminti teologi
ja, kanonus ir tt. Ir krikš
čionių vadai tiems kuždėji
mams pasiduos. Jie savo teo-

ninkus. ii bus didesni jų en- sus pasaulio kraštus.
gėjai, negu buvo stabmel- i™;j-- • v j • rz -i — sio\įn-ra? mu?ų Kuni-dziais būdami. Knkscioms-, , - , . j, . gaikstis Belzebuoas eis raip-kos bažnyčios vadai susibi- ___ _________ ;__, 7:,f;
čiuliuos su karaliais, kuni-

meldžius. O kai krikščionių /?gMa pastatys aukščiau už 
tarpe nebeliks stabmeldžiu, ^n?Iaus mokslą. O ta ju te- 

vienus ologija su Kristaus mokslu 
pa. tiek bendro teturės, kiek

gaikščiais ir turtuoliais. Jie 
pamėgdžios pasaulio galiū
nų gyvenimo būdą: ims 
kiauti turtus, ims gyventi 
puikiuose rūmuose, pamylės 
didybę, puikybę, ims jieš- 
koti garbės, titulų, pasidarys 
pasipūtę vyskupai, arkivys-

nu
„ . _ . .. Pontifex Maximus

bar stabmeldžiai apie krikš- tamsa ,ir.svl?f.a- Teologija, ^ius).

tada siundysime 
krikščionis prieš kitus.

kanonai ir kiti Romos kuni- 
myli vieni kitus!’ O tuomet įšmMai btg tie durnai
z.izvnT’C! cnLm ▼ '-r Ižam ncw j«~

Ve kaip krikščio- uždengs Kristaus mok-
- slą.sakys:

nys smaugia vieni kitus!’
Kristus, kaip Biblija rodo, “Turtų specialistas yra 
sakė: ‘Iš to pasaulis pažins, šlovingas musų kunigaikštis 
jog esate mano mokiniai, Mamona. Jis su savo šauniu 
kad mylėsite vieni kitus.’ O ’egijonu imasi nuveikti di- 
dabar mes padarysime, kad delį darbą. Kristus, kaip 
pasaulis iš to krikščionis pa- į evangelijos rodo, liepė ne- 
žins. kad jie smaugs vieni krauti žemės turtų, o kuni- 
kitus. (Čia vėl kilo didelio? gams įsakė neturėti nei auk- 
cvaciios.) so, nei sidabro. Tą įsakymą

ely randasi Bacevičiaus atvaiz- 
las, o antrame puslapy jo bio
grafija.

Kūrinys nėra sunkus; priei- 
įamas visiems piano mėgėjams 
r mėgėjoms. Kaina tik 60c.

“The Light That Is Born Of 
Love” galima įsigyti pas patį

perium ir skristi į savo legi-' KANADA PASTATĖ JAU 
jonų priešakį. O kai jau visi I 200 LAIVŲ,
buvo savo vietose, tai iš nau- Pereitą sąvaitę vakarų 
jo visas pragaras sudrebėjo. Kanadoj buvo nuleistas da 

krikščionys’ginčtiųsiir pvk- Legijonai užgiedojo: ;vienas 10,000 tonų talpos . .. A .
tusi tarp savęs. Belzebubas Visi žmonės greit mum? Pre.Kvb°s kivas. Tai pada- ,l“ e^emplio-
pakiš krikščioniu vadams teku pradare per amžius re Jau 200 tokių laivų. • P ■ • g p
visokių teologijos klausimu. dcS amZ1“s kuriuos nuo karo pradžios ir pridedant pašto
dė. kurių eis ne vien ginčai, fc t0 juodieji kunigaikš- Kanada v^pastačiusi.

NUŠOVĖ MEDŽIOTOJĄ. |V. Bacevičius, 115 Waverly pt, 

Belfast, Me.—Pereitą są- Apt 2’ New York City. 

vaitę medžiojant netoli nuo Gavus čekį. gaidos bus tą pa-

. . ___________ .... .... - _.......... čia buvo nušautas Neal idieną išsiųstos.
(popie

gi svarbias pareigas. .Jisai 
žiūrės, kad k: ikščionių tarpe 
nebūtų artimo meilės, kad

_ bet ir kruvini karai. Jis kuž- čiai pradėjo kilti kaip kokie
kupli, kardlnolat 0 Romos' !’!!ml?an.e.šia!' .0 paskui juos
vyskupu pasisavins pago-;a “pikiui “ė ^j^KTžeS™ 

į vyriausiojo kunigo titulągarbi'ntj ar ne; a, rej. De'la'~ SKnao » zem^

, kia Kristaus motiną vadinti
Dievo motina, ar ne: ar Ro- 
mos katalikų bažnyčia gali 

čios vadai ir vienuolynų vir- teikti nuodėmių atleidimą, 
šininkai įsigys didelius dva- ar ne: ar tūkstantis velnių 
įus, ir engs baudžiaunin- gali šokti ant adatos smail- 
kus kaip ir kiti engėjai, galio, ar ne.
Krikščioniški ponai išnau
dos darbininkus ir visaip 
juos žemins; mainys juos

------u-namus

Krivaitis.

$1,200 UŽ KELINES SU
I I^DAITOM* vzitb«

Stephenson, 15 metų am
žiaus jaunuolis iš Belfasto.

MAINE’O VALSTIJOJ

• Jeigu tamsus žmogus bijosi i nematomų, Įsivaizduotų baubų,
• ir jeigu valdžžia patvirtina, kad
; tokia baimė reikalinga, tai tokiaPRISNIGO.

Pereitą sąvaitę beveik vadinasi religija; bet jei-

bauda už tai, kad pasiuvo są Maine’ą valstiją uždengė ku žmogaus baimės valdžia ne
gavo kostumeriui kelines su sienas. Augustus apylinkėj pripažįsta, tai tada jo baimė va- 
užraitotais galais. prisnigo net 6 colius. , dinasi prietarais, sako Hobres.

Anglijoj vienas siuvėjas 
buvo nubaustas S1.200 pa-

ant šunų, žindomos darbi
ninkų moterys turės ponų 
šunyčius žindyti, darbinin
kų nuotakos pirmą naktį tu
rės su ponais nakvoti, krikš
čioniški ponai savo bau
džiauninkus bizūnais kapos 
ir rvkštėrnis plaks, vers juos 
sunkiai dirbti, o betgi tokie 
ponai bus garbingi Romos 
katalikų bažnyčios nariai, 
jie bu? bažnyčių, katedrų ir 
vienuolynų fundatoriai. Jie 
baliavo? su kunigais, vysku
pais ir arkivyskupais. Tai 
ve, į ką mes paversime krik
ščionybę. (Griausmingos 
ovacijos.)

“Musų šlovingas kuni
gaikštis Degtindaris pasižy
mėjo savo dideliais darbais 
nuo pat Nojaus laikų. Dabar 
jis vėl ypatingą misiją at
liks. Naujosios gadynės val
dovai, karaliai, princai, ku
nigaikščiai, kardinolui, ar
kivyskupai ir vyskunai ne
galės tenkintis senoviškais 

i gėrimais. Jų nepatenkinsi 
vieną kartą varyta naminė
je. Musų Degtindaris suda
lys receptus maloniems gė
rimams: benediktinui, kon

jakui, šampanui ir kito
kiem?. Kol bus baudžiava, 

į tuos gėrimus darys ponai, 
vyskupai, vienuoliai ir kle
bonai. O kai ateis kita gady
nė, tai juos gamins kąpita- 

įiistai. Kapitalistai neou- 
trauks ryšių sir Romos baž
nyčia. Bravorninkai ir kar- 
čiamninkai bus bažnyčių rė
mėjai. Bravorninkai įtaisys 
parapijų salėse barus, kur Viršuje yra anglų gen. Lums- 
parapijonys SU savo dvasis- den, kur) premjeras Churchillas 

kais vadais baliavos ir jau- paskyrė sa\ at?.<>vu prie Ame- 

nimą pratins prie musų išra- rikos gen. MacAvhuro Pacifiko 

dimo. Parapijonų piknikuo- fronte, o anačic e yra gen. De 

se musų išradimas teiks pa- Wiart, paskirta? Churchillo at- 

rapijorns didžiausi pelną, stovu prie Kini->s karo vado 

Matote kur mes isibriausime čiang Kai-seko. i

“Romos katalikų bažny
čios teologai savo tarpe tiek 
ginčysis, tiek pykši?, kaip 
nedarė jokie stabmeldžiai 
visoje žmonijos istorijoje.

CHURCHILLO ATSTOVAI

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. ‘1 • •

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa.s ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o I o nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smaguma s ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymą’ jauniems ant tfal- 
vą? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir grr.žųs? Kaip turi užsilai
kyti nėščių moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį!

Moterie* i.uatomija ir fiziologija.
Kodėl ku.ilgams turėtų bot už

drausta kalbėt apie šeimyniškus red?
kalus?

į v.sus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

&
V

Be tx>, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 

Kaip prasidėjo pasaulis'.’—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi

rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei

kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin

dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija.” Boelsche’s “žmogaus Evo

liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo

kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 

Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
PAŠTO PRANEŠIMAS. nai laiškų 

viams.
Ta pačia 

pašto viišininkas

“Juodoji Rinka” supirko Nelaimė požemio gele* 
visą degtinę. žinkely.

Paskutinėmis dienomis “EI” geležinkelio tunely,! 
Bostone piadėjo stigti deg- po Park streetu, pereitą są-: 
tinęs. Vietos spauda spėja, vaitę du ga’.vėkariai iššoko 
k; d degtinę bus supirkę iš bėgių ir vienas atsimušė 

ir siuntinių karei- “juodosios rinkos” spėkų- į tunelio sierą. Buvo sužeis- 
įiiantai ir butlegeriai iš kitų tas konduktorius ir viena 

proga Bostono valstijų atvažiavę. Kitur keleivė. Apie dvi valandas 
pataria vi dtgiinė senai jau pasibaigė, toj linijoj buvo sustoję visi

Kalėdų siuntiniai turi būt 
išsiųsti šią sąvaitę.

Pašto valdininkia labai sus Kalėdų sveikinimus siu <- o B< stone dar buvo. todėl gsų ve kanai.
susirūpinę, kad visuomenė ti užlipytuose vokuose, nes butlegeriai čia ją supirkę ir ----
visai nesiskubina siųsti Ka- tuomet iie eina pirma klase, išvežę tenai, kur žmonė- Pieno pramonės vadai šią 
ledų dovanas ir pasveikini- Mažus suntinėlius jis pala- daugiau “ištroškę.” Tenai sąvaitę pareiškė Bostone, 
mus. Todėl Paštas praneša, ria registruoti. kad nežūtų, iie lupa dideles kainas, kad pienas nebusiąs racijo-i 
iš kalno, kad visi Kalėdų Didesni siuntiniai turėtų būt Mums teko girdėti, kad yra nuojamas. Tai reiškia, kad 

vietų, kur degtinė parsiduo- pienui pirkti kuponų nerei-siuntiaiai ir pasveikinimai mziurinti. 
s Naujosios Anglijosį visai

ir kit5?! šalies dalis tuii būt 
iš Bostono išsiųstos šią są
vaitę.

Ši sąvaite via 
Kalėdų siuntiniams

Ka? siųs savo dovanas ai 
pasveikinimus vėliau, tie 
prieš Kalėdas jau nepasiek-' 
savo vietos.

šios

Užmušė 2 žmones ir pabėgo.
Šį panedėli du žmonės 

buvo užmušti, trečias sun
kiai sužeistas, ir visi kalti
ninkai pabėgo, šalia Nan- 
tasket automobilis užmušė 
6 metų vaiką, jam išlipant 
iš buso. Automobilistas nu
sinešė nesustojęs. Charles-

savaitės panedėlis towne trokas užmušę 49 me- 
jau paskutinė diena tų amžiaus vyrą Troko veži

kas tuomet užgesino žibu-

dp oo $6.00 vž paintę, kas 
įeiškia $12.00 vž kvorta.

W?r

kės.

paskutinė

Naujoj vietoj.
Dorchesteįio Moterų Rau

donojo Kryžiaus skyrius jau 
War peisikėlė į naują vietą. Da- 

aukas bar susirinksime kiekviena

buvo 
Kalėdų siuntiniams karei-

Fu’ dui trūksta dar 
$857,000.

Bostono United 
Fund dabar įenka 
labdv’ybės tikslams. Nori antiadienį (Tuesday), 7 va-
urinkti $7.500,000. Bet šią landą vakare. Dorehester 

sąvaitę iki tos sumos truko Comunity House. 1353 Dor- 
da $857.000. chester avė., Dorchestery.

Moterys, atciktite smagiaiPadėka iš Stoughtono.
viams. kurie randasi Arizo-

praleisti porą valandų ir tuo
Po ilgos ir sunkios ligos, pačiu laiku atlikti naudingą,

______v_________ t spalio d. Stoughtone mirė humanitarišką darbą.
ar \\ ashingtono valstijose, bėgo. Trečias žmogus buvo Juozapas Chencius. sušilau- Mrs. A. Alekna.

Siuntiniai Į Vidurinius \ a- suvažinėtas ant Common- kęs 59 metų amžiaus. Velio- -
karus turėtų būt išsiųsti šią Health avė. Čia automobilis- nis buvo kilęs iš Papilės 
seredą. . _ . tas paėmė sužeistąjį, nuvc- valsčiaus. Dumbių kaimo.

rius, kad žmonės negalėtu
nos, Califomijos, Oregono pastebėti jo numerio, ir pa-

Aštuntas Puslapis

Reikalinga- Bartenderis.

Reikalingas iiartenderis. Cu- 
kad mokėtu ir valgyt

velionis buvo lietums. Kreiptis:
Kalėdų postkartės į Pači- įė iki Brightono high schoo- Gyvendamas ilgus metus tŲ gera1.

fiko pakraštį ir Vidurinius 
Vakarus turi būt išsiųstos iki 
gruodžio 1 dienos.

Bostono pašto viršininkas 
Patrick J. Connelly sako, 
kad šią sąvaitę jis turi turėti 
pašte visus siuntinius. Jeigu 
visuomenė to nepaisys ir 
lauks . paskutinės savaitės.

lės ir tenai paliko, sakyda- Stoughtone
mas: “čia tave kas non 
ims ir nuveš ligoninėn.- 
nuvažiavo.

pa- įsigijęs daug draugų ir 
Ir gulėjo prie vietinių organi-Į 

zacijų. kaip D. L. K. Gedi-, 
mino D-ja, šv. Antano Pa- J 
šalpos D-ia, S. S. L. D-ja ir 
Piliečiu Kliubas. Visos drau- i

312 D st., So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9776

Pilietybės ir anglų kalbos 
pamokos.

Kiekvieno utarninko ir
ketvergo popietį, nuo 1:30 dėjo šeimai palydėti kūną į 

tai paštas bus tiek užverstas, iki 3:30, Lincoln School pa- kapines. Taigi šeima nuošir-, 
kad siuntiniai ir sveikinimai talpose yra duodamos pilie- džiai dėkoja visoms draugi-j 
nebus prieš Kalėdas prista- tybės ir anglų kalbos pamo- joms ir atskiriems drau-*
tyti. Tas pranešimas iš kai- kos. Lincoln mokykla ran gams, kurie dalyvavo laido-'dovanu laių»jimu. Nuoširdžiai 
no. kad žmonės paskui ne- dasi ant E. Broadv.ay. netoli tuvėse ir kurie lankė velionį visus atsilankyti
kaltintų pašto. nuo K streeto. South Bosto- ligos laiku.

Reikia neužmiršti, kad ne. Nubudusį žmonas ir sūnūs
paštas šįmet turi daug ma- Kas nori pramokti anglų su savo šeimyna taria ačiū 
žiau darbininkų, prie to, kalbos arba tapti šios šaiies visiems ir visoms. O nabaš-

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora-WHIST PARTY.

Dorchesteriv Moterų Kliubas ęįjog prOgj-ama duodama iŠ
rengia šaunią \VHIST PARTY yyORL stoties, 950 kilocik- 
subatoj. lapkričio (November)

gijos paaukojo gėlių ir pa- d "1943j Emery Hali. 1436 "
Dorehester avė.. Dorchestery. 
Pradžia 8 valar.dą vakare, 

į Bus draugiškas vakaras su 
skaniais užkandžiais ir gražių

Rengėjos.

Sekantį sekmadienį, lap
kričio 28 dieną, nuo 9:30 iki 
10:30 iš ryto programa bus 
tokia:

1. Armonistas Juozas Po
vilaitis ir Mykolas Pluta iš 
So. Bostono.

5^ yz joe, / pont tam k
ITSA6OOD t A TO 
NAiL TA AT ELECTRIC 

■EXTENS‘ION COZP ALON6į
THE

you'EE A VO1N6.

J

daugelįs jų nepatyrę, o šių piliečiu, turėtų tuojaus išira- ninkui lai būna lengva že
mėtų siunta bus daug di- šyli į tas pamokas. Jos nieko mele šioj šaly.
desnė, nes prisideda milio- nekainuoja.

2. Noivvoodo Vyru Grupė.
Kambariai ant Rendo>. į Paaaka apie Magdutę.

So. Bostone, apt ?th st.. netoli ju- Prašom patašyti atvirutėj 
rių išleidžiami rendos 6 geri kari- =avo įspudŽlUS ir prisiųsti

Velionio našle ir seimą, kivio” ofise

bariai. Turi visu- paranKumus. Išški- ;... „J iirzVūT viii.
riant šilumą. Rerda tiktai $27 į mė- biUO Hdl eSU. WORL, Llth 
r.esj. Platesnių žinių klauskite “Ke- uanian Program, 216 Tre- 

mont st., Boston, Mass.
S. Minkus.

Boston Edison Company sako 
...tas tiesa. Kalti elektros laidus 
ptie jrrindų ar sienų yra blogas 
daiktas. Jus galit pradurti insulia-
ciją.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132*

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQL ARE, Rooa» 22 
BOSTON. Telef. Fafavette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki L.

i

A

Jus neišmetat marškinių bačkon tik 
sykį jais apsivilkus ..

PRAŠOM NEMESTI LAUKAN TUŠČIŲ
PICKWICK ALE butelių.

Jei tuščių butelių krautuvėms negrąžinsit, 
mums bus sunku pristatyt 

jums PICKWICK’O.
HAFFENREFFER & CO., INC

BOSTON, MASSACHUSETTS
BREVVERS SINCE 1870

MAISTO 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS

Mėsai ir sviestui pirkti da
bar geros rudos stampos iš 
Trečiosios Knygutės su rai
dėmis G, H. J ir K. Jos ga
lios iki 4 gruodžio. Stampa 

i su raide L yra gera iki Nau
jų Metų. Ateinanti panedėli. 
29 lapkriččio. jau bus gera 
ir M stampa.

Kenuotoms daržovėms
dabar galioja žalios stam
pos iŠ Ketvirtosios Knygu
tės su raidėm A, B ir C. Jos 
bus gero- iki gruodžio 20 d.

Cukrui skiriama juoda 
stampa Nr. 29 iš Ketvirto
sios Knygutės. Jį gera iki ■ 

1 sausio 1*5 d. ir duoda 5 sva- ■ 
rus cukraus.

Čeverykams stampa Nr. • 
18 iŠ Pirmosios Knygutės • 
pasilieka gera neribotam | 
laikui. IŠ Ketvirtosios Kny
gutės čeverykams skiriama 

ištampa su orlaiviu. Jai lai-; 
j kas taipgi neribotas.

Kuro aliejuj dabar vaito . 
jami pirmojo periodo kupo
nai, kurie galioja iki sausio 
4 dienos. Ketvirtos klasės 
kuponas duoda 10 galionų 
aliejaus, o penktos klasės—j 
50 galionų.

Gazolino kuponai Nr. 8 iš j
“A” knygytės duoda 3 ga
lionus gazolino ir galioja iki 
vasario 8 d. Kuponai “B” ir 
“C” duoda tik po 2 galionui 
gazolino. Ant kiekvieno ku
pono viršutinės pusės turi Į 
būt rašalu įrašytas automo- 
biliaus registracijos numeri? 
ir valstijos vardas.

Padangų inspekcijai “C” 
automobiliams paskutinė 
diena buvo 20 lapkričio; 
“B” automobiliams bus 29 
vasario: “A” automobi
liams—31 kovo.

Šitos informacijos yra ofi- 
cialės. Jas skelbia OPA In
formacijų Departamentas

l

Boston Edison Compcny

NE eikvokit elektros

Murj valdžia, ragina nee.kvoL be eiektroa.

K ar— laimėti, mes taria taupyt* kurą. v&nsporta* 

Ciją. žamta} jėgą ir medžiagą Vita tai 

eTHctro, p.-gaminimui.

Borton Edison Campary pasdadė^> ko-operood 

Š.AT-.* Tauta* Taupymo Vajuje ir prana gavo ko*tr 

rr.cr ų daryt

VARTOKIT kiek reikia 

BE REIKALO nevartokit

Tel. TRObridg-e 6330

■—
Pr. Leo J. Podder

Ii Leningrado.
Speciafiznoja Vyriškų organe 
silpnėjime. Gyvenimo per nu" 

moterų. Moterų ir Vyrų li| 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

ToL 8OU 280*

DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

8eredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Gyv. 81182

____________ a____ Dr Joseph A.Gaidis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inrnan st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

OPTOMETRISTAS
Valandoa: » iki 12 

nuo 2 iki *, 
nuo 7 iki *.

Seredom 9 iki 12 
ir eusitarua. 

AKIŲ DAKTARAS 
» Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
J mu laiku augrųžinu šviesų. Išeg 
i zaminuoju ir priskiriu akiai,

•TeL 28624

6

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
[X-RAY Aparatų.

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

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ir priskiriu
114 Summer Street,

LAWRENCE. MASS.

A. J. NA9IAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWA¥ 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Bes. 37 ORIOLE STREET

West Rozbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

B A USA M UOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

338 Dorehester Avė.
Tel. COLumbia 2537

L1THUAN1AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.

(Inaured 
lfoven)

Perkraustom 
čia pat ir j to 
limaa vieta*

Sauri priežiūra, kaina prieinam*.
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
TaL SOUth Boetoa 4613 z

f




