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Jankiai Paėmė Šerburgą Ir 
Sudaužė Japonų Laivyną

PRIEŠAI RAITOSI PO 
AMERIKOS SMŪGIAIS.

Ties Filipinais sunaikinta 
30 Japonijos laivų ir nu
mušta jūron 747 orlaivius.

Amerikos galybė pradėjo 
triuškinti demokratijos prie
šus ne juokais. Ties Filipi
nais šiomis dienomis buvo 
sudaužytas japonų laivynas, 
kuris taikėsi iš pasalų užpul
ti mūsiškius Marijanų salo
se. Bet mūsiškiai orlaiviai 
pastebėjo priešą ir puolė ji 
iš oro. Davė bombomis ir 
oro torpedomis." Pasekmės 
buvo tokios, kad 30 Japoni
jos laivų ir 13 baržų buvo 
susprogdinta ir vieni jų nu
garmėjo Pacifiko dugnan 
tuojau, kiti buvo palikti 
liepsnojant. Be to, 53 laivai 
buvo sužaloti. Pamatę pra
žūtį, kiti japonų laivai pa
bėgo. ’

Bet tai da ne viskas. Ko
vose už Marijanų salas, ku-

KepubiiKonai riomi-

Willkie smerkia jų partijos 
programą.

Šią sąvaitę Chicagoje su
sirinko republikonų parti
jos konvencija, kad nomi
nuoti kandidatą ateinan
tiems prezidento rinkimams. 
Didele balsų dauguma jie 
nominavo New Yorko vals
tijos gubernatorių Dewey. 
Taigi ateinantį rudenį De- 
wey “runys” prieš Roosevel
tą. Nors Rooseveltas da nė
ra nominuotas, bet visi su
pranta, kad jis bus demo
kratų kandidatas.

Willkie smerkia republi
konų užsienio politikos pro
giamą. Ji kalbanti bendro
mis frazėmis ir nieko aiškiai 
nepasakanti. Turėdami to
kią programą, republikonai 
po rinkimų galėsią eigtis 
kaip jiems patiks ir galėsią 
sakyti, kad nuo savo progra
mos jie nenukrypstą.

rios guli pusiaukelėj tarp 
Japonijos ir Filipinų, per 11 
dienų amerikiečiai sunaiki
no 747 japonų orlaivius.

Mūsiškių nuostoliai, pa
lyginti, buvo nedideli, nes 
žuvo tik 151 orlaivis ir 4 lai
vai buvo truputį sugadinti.

Tai buvo didžiausis japo
nams smūgis, didžiausia A- 
merikai pergalė!

Dabar lygiai džiuginančių 
žinių ateina iš Francuzijos. 
Amerikos armija tenai paė
mė Šerburgą, geriausį ir 
svarbiausi šiaurės Francuzi
joj uostą. Per šitą uostą da
bar galės plaukti invazijos 
armijoms maistas, ginklai 
ir daugiau kareivių. Vokie-! 
čių radijas jau skelbia, kad 
Šerburgas bus ta papėdė, 
nuo kurios alijantai šoks į 
Paryžių ir Berlyną.

Šerburge buvo paimtas 
visas vokiečių štabas.

Šerbyrgą gynė 100,000 
vokiečių armija. Dabar visi 
jie žlugę Hitleriui. Vieni jų 
užmušti, kiti sužeisti, o liku
sieji paimti nelaisvėn.

kelias dienas sunaikinta 
hačių Armija ir pa

imtas didžiausis uostas. Tai 
tikras žaibo karas, tikras 
Blitzkrieg!
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LIETUVIŲ NUPIRKTAS

lėktuvą
pirko Amerikos armijai South Bostono Lietuvių piliečiu Drau

ent. Tuomet 

ing Lithua- 

Apie šitą !ie- 

davė gra- 

parduoti dar

Romoj Naciai Sušau
dė Daug Socialistų.
Lenkų telegrafo agentū

ros korespondentas pianeša 
iš Italijos, kad birželio 6 d. 
Romcj buvo palaidotas len
kų socialistų vadas Frederyk 
Baran, kurį naciai sušaudė 
prieš pasitraukimą iš Ro
mos. Baran prigulėjęs prie 
italų požemio organizacijos 
ir kaitų su italų socialistais 
veikęs prieš nacius. Suėmę jį 
Hitlerio žvalgybininkai žiau
riai kankino ir žadėjo palei- 
sti. ieigu išduos savo drau- 

• gus. Baran savo draugų neiš- 
Į davė ir todėl naciai jį sušau-

[ j dė kartu su keliais italų so- 
| į cialistais. Tai įvyko paskuti

nę dieną, kai alijantų armi
ja jau artinosi prie Romos.

gija už parduotus karo paskolos bonus pereitą 
buvo sukelta $75.000. Lėktuvas pavadintas “Fį 
nian” vardu, kurį galima matyti ir šiame atvaizdi 
tuvių dovaną Amerikos armijai Bostono dienr; 
žiu komentarų. Dabar S. B- Piliečių Draugija noi 
daugiau, kad galėtų nupirkti bombanešį.

Amerikos Aviacija 
Pasiekė Čiukuro.

Rusai Pradėjo Ofensyvą 
Paėmė Minską, Ziobiną

RAUDONOJI ARMIJA jlių. Nuo Lietuvos rusai dar 
RITASI LIETUVOS LINK.' kiek toliau, apie 200 mylių; 

-------------- bet jeigu jie eis taip sparčiai
Vokiečių atsparumas visai 
silpnas; rusai eina pirmyn 

po mylią į valandą.

Pagaliau rusai pradėjo 
puolimą prieš vokiečius. Šį 
panedėlį jie jau paėmė Vi
tebską ir Žlobiną, kurie sto
vėjo vadinamoj “faterlando 
linijoj.” Tą liniją vokiečiai 
buvo Įrengę savo “faterlan-

pirmyn ir toliau, kaip ėjo 
dvi pirmutines dienas, tai 
Lietuvą jie galės pasiekti 
dar šios sąvaitės pabaigoje.

Lietuvos pogrindžio spau
da rašo, kad Lietuvos žmo
nės priešinsis naujai bolše
vikų invazijai. Bet sunku 
įsivaizduoti, kaip beginklė 
žmonių saujalė galėtų sulai
kyti milioninę armiją, kuri

do” apsaugai. Dabar ji jau yra apginkluota greiausiais

Tenai žlugo apie 100,000 
Hitlerio nacių.

Devyni mėnesiai atgal, 
kuomet alijantų armija išli
po Italijoj ir fašistų valdžia 
pakriko, išrodė, kad visas 
makaronų kraštas tuojau 
bus alijantų rankose. Bet iš
ėjo kas kita. Ar mūsiškiai 
nemokėjo pasinaudoti pro
ga. ar tokios progos iš viso 
nebuvo, sunku tikrai pasa
kyti — gana to, kad per ke
lis mėnesius mūsiškiai nega
lėjo tenai pažengti nei žing
snio pirmyn, vietomis turėjo 
net atgal trauktis. Tik su
traukę didesnių jėgų apie 
pusantro mėnesio atgal jie 
pradėjo smarkiai šturmuoti 
vokiečių pozicijas, paėmė 
Romą ir dabar jau risčiom 
vejasi bėgančius Hitlerio di
vizijomis.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad Italijos užėmimas nebu
vo vyriausis alijantų tikslas. 
Veržtis iš tenai į Europą per 
Alpių kalnus butų perdaug 
sunkus ir pavojingas žygis. 
Bet invazija Italijon suvai
dino kitą vaidmenį. Ji ati
traukė daug nacių spėkų iš 
kitur ir tuo budu palengvino 
alijantams įsiveržti iš Angli
jos į Francuziją. Apskaito-

Amerika Neteko Jau 
225,380 Vyrų.

51,333 užmušti, 84,337 su
žeisti, o kiti nelaisvėj ar

ba dingę be žinios.- - -
Karo ir Laivyno departa

mentai paskelbė Amerikos 
ginkluotų jėgų nuostolius 
nuo karo pradžios iki šių 
metų birželio 4 dienos. Pasi
rodo, kad per tą laiką Ame
rika iš viso neteko užmuš
tais, sužeistais ir nelaisvėn 
patekusiais 225.380 vyrų.

Armija neteko 187,677 
žmonių, iš kurių 31,289 bu
vo užmušti, 71,432 sužeisti, 
35.890 patekę nelaisvėn, o 
39.976 dingę be žinios.

Laivyno nuostoliai yra be
veik 4 kartus mažesni, nes 
tįk 46.705 žmonės, iš kurių 
esą 20.044 užmušti; 12.905 
sužeisti: 4,461 nelaisvėj ir 
9.295 dingę be žinios.

Išrodo, kad Amerikos ka
ro aviacija jau pasiekė tokio 
laipsnio, aukščiau kurio jau 

r i • n • t • i o ; n^ra reikalo ją kelti, nes henkttl Paleido Su- šiomis dienomis 36,000 ruo- 
imtus Lietuvius? armijai, perkelta įs oro jėgų į žemes 

n . 7 .. 7 :ėgas. Dabar vėl apie 12,000Patarę )iem. tafr kovot. ^ kaf|HU g laivyno aviacijos 
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kitą laivyno sritį. Orlaivių

r

Lenkų PAT praneša šito
kią žinią, kurią paskelbusi

gamyba, kuri pasiekė apie 
8.500 lėktuvų per mėnesi.

Lenkijos požemio radijo? taipgi pradėta po trunutį 
stotis “Swit”: mažinti. Laikraščiai tačiau

“Gegužės mėnesy vienas aiškina, kad tai nereiškia, 
lenkų požemio armijos dali- j iog karas jau baigiasi. Da
nys puolė vokiečių punktus lykas čia esąs toks, kad nuo 
Ašmenos apylinkėj ir paėmė šiol manoma statyti daug di- 
nemaža belaisvių, kurių tar- dėsnius orlaivius. Nors skal

sulaužyta. Eidami pirmyn, 
rusai persikėlė per Dauguvą 
ir apsupo Vitebską. Vitebs
ke buvo apie 45,000 vokie
čių. Į vieną parą Vitebskas 
buvo paimtas. Maskva sako. 
kad visi tenai buvę vokiečiai 
sunaikinti.

Rašant mums šiuos žo
džius radijas skelbia, kad 
rusai supa jau Oršą, Mogi
liovą ir Bobruiską. Visi šitie 
miestai stovi “faterlando li- 
nijoj. ”

Pasirodo, kad vokiečių 
spėkos Rusijos fronte visai 
silpnos, nes didžiausias savo 
jėgas ir geriausius ginklus 
jie ištraukė į Vakarus, prieš 
alijantų invaziją.

Trys ar keturios rusų ar
mijos dabar ritasi artyn prie 
Pabalčio. Iki Latvijos jiems 
belieka jau tik apie 70 my-

Amerikos ir Anglijos gink
lais. Be to, bet kokį lietuvių 
pasipriešinimą rusai galėtų 
aiškinti kaip “pagalbą vo
kiečiams.” nes jie taip aiški
na ir suomių liaudies kovą 
už laisvę.

Šioje valandoje išrodo, 
kad Lietuvos žmonėms nėra 
kitos išeities, kaip nusilenk
ti likimui ir laukti karo pa
baigos, laukti ‘kol taikos 
konferencijoj bus patiestas 
ant stalo Atlanto Čarteris, 
kuris žada visoms paverg
toms tautoms laisvę.

“41,200 Skatikų 
Iš Pragaro."

' 1 J—i—s. i i 
Tokią sumą jurininkai pri

siuntė streikieriams.

pe pasirodė ir keliolika lie
tuvių. Lenkai lietuvius tuo
jau nuginklavo ir paleido 
laisvėn.

“ ‘Esat laisvi!, pasakė 
jiems lenkų būrio vadas, 
‘bet negryžkit pas vokiečius. 
Eikit miškan ir prisidėkit 
prie lietuvių partizanų, ku
rie kovoja už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą Mes, len-

čius ju busiąs mažesnis, bet 
jie galėsią daugiau nešti ir 
toliau skristi. Mažesniam or
laivių skaičiui ir lakūnų rei- 
kėsią'mažiau.

NUMATO SENATVĖS 
PENSIJĄ VISIEMS.

Bene daugiausia nuostolių I kai, kovojam už tą pati ir 
” " *—*’ toj kovoj skaitom jus savo

broliais’.”
1 Amerikos armija turėjo Ita
lijos fronte. Vokiečiai tenai 
praradę taip 80,000 ir 100,- 
000 kareivių per 40 dienų 
alijantų ofensyvos.

Audroj Žuvo 150 
Žmonių.

Pereitą penktadienį per 
West Virginiją ir pietvaka
rių Pennsylvaniją praūžė 
pašėlęs viesulas, sugriovęs 
kelis miestelius ir užmušęs 
apie 150 žmonių. Daugiau 
kaip 60 žmonių žuvo apie 
Pittsburghą. Nuostoliai sie
kia kelių milionų dolerių.

Šį panedėlį Philadelphijoj 
atsidarė SLA seimas. D-ras 
D. Pilka telefonu pranešė 
“Keleiviui.” kad daug iš
rinktu delegatų neatvyko, 
atvažiavo tik apie 140. Sei
mą atidarė Jonas Grinius,
Philadelphijos veikėjas ir ma. kad nuo to laiko, kaip 
seimo rengimo pirmininkas, alijantai pradėjo Italijoj
Pasakęs tiumpą kalbą, jis 
užleido stalą Drezidentui F. 
J. Bagočiui. Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos him
nai.

Pirma dieną buvo priin.ti 
visi valdybos raportai. Pre
zidento Bagočiaus raportas, 
suglaustoj fonnoj, telpa ki
toj vietoj.

D-ro Pilkos manymu, šis 
seimas pasibaigs per tris

dabartinę ofensyvą. per 40 
dienu vokiečiai tenai prara
do 100,000 kareivių. Todėl 
alijantai ir sako. kad jų tiks
las buvo ne Italija užkariau
ti. bet sunaikinti tenai nacių 
armiją.

CIO Reikalauja Al
gų Pakėlimo.

Vos tik spėjo Kongresas 
priimti “stabilizacijos aktą” 
CIO paskelbė Washingtone 
ir išsiskirstyti rinkimų vajui, 
savo vajų už algų kėlimą. 
CIO vadai sako, kad mažos 
algos verčia darbininkus 
streikuoti ir tuo budu truk
domi karo darbai. Taigi, 
kad karo pastangos nebutų 
trukdomos, turi but pakeltos 
algos. O Kongreso priimtas 
“stabilizacijos aktas” sako 
kaip tik priešingai, kad auk
štos algos veda šalį į daflia- 
ciją, todėl krašto algos ne
gali but keliamos.

Už 60 metų Amerikoje vi 
si gaus senatvės pensiją ir 
daktaro priežiūrą; naujai 
susitokusios poros taipgi 

i gausiančios paramos iš vals- 
Ar ištikrujų taip buvo. tybės iždo, ir kiekvienam

mes nežinom. Gali buti, kad kūdikiui busią* mokamas 
šitokiu buriu lenkų propa-, priedas, kaip dabar duoda- 
ganda nori tik apkaltinti lie imas pradžios mokslas. To- 
tuvius padedant vokiečiams.'kių reformų numato Ameri- 

-------------- į can Public Welfare asocia
cija. kuri šiomis dienomis

TOKIJO PRISIPAŽĮSTA, 
KAD PACIFIKO PADĖ

TIS LABAI BLOGA.

ITALIJOJ PAIMTA 
27,000 VOKIEČIŲ.

Britų radijas paskelbė, 
dienas. Kiti SLA seimai tęs-i kad Italijoj alijantai paėmė 
davosi ištisą sąvaitę. • Į nelaisvėn 27ooo vokiečių.

AUTOMOBILISTŲ
DĖMESIUI.

Pradedant šia subata. visi 
automobiliai privalo turėti 
ant priešakinio stiklo prili
pytą vadinamą “Motor Ve- 
hicle Tax Štampą.” Ji gau
nama paštuose ir kainuoja 
$5. Kas po 1 liepos tokios 
stampos neturės, užmokės 

i825 pabaudos

PRADĖJO VEIKTI FRAN
CUZIJOS PARTIZANAI.

Iš Londono pranešama, 
kad Francuzijoj jau pradė
ję veikti partizanai, tenai 
vadinami patriotais. Jie ar
do geležinio liūs, nukerta te
lefono laidus ir vietomis 
puola net vokiečių burius. 
Pereitą sąvaitę netoli Pary
žiaus buvo užmuštas aukš
tas nacių žvalgybos (Gesta
po) pareic nas.

turėjo Bostone suvažiavimą.

ARGENTINOS FAŠISTAI 
AREŠTAVO AMERIKOS 

ŽURNALISTĄ.
■.... s.

Washingtone gauta žinių, 
kad Buenos Aires mieste fa
šistų valdžia suėmusi Ameri
kos žinių agentūros kores
pondentą Stanley Ross’ą. 
Argentinos fašistų režimo 
\Vashingtonas nepripažįsta.

Japonų laivyno propa
gandos viršininkas Etsuzo 
Kurihara prisipažino per 
Tokijo radiją, kad padėtis 
Pacifiko vandenyne dabar 
esanti “labai bloga, daug 
blogesnė negu yra kada nors 
buvusi.” šitaip suaimanavo 
jis pereitą sąvaitę. kai netoli 
Japonijos amerikiečiai su
daužė jos karo laivyną ir nu
mušė jūron 747 orlaivius.

NUSTATYS KAINAS 
VARTOTIEMS AU

TOMOBILIAMS.

SUNAIKINO DIDELĘ
GINKLŲ DIRBTUVĘ.

Danijoj nacių priešai su 
Iš Romcs pranešama, kad sprogdė didelę dirbtuvę, kur 

alijantų Įsteigti maitinimo buvo gaminami ginklai vo- 
punktai tenai maitina kas- kiečių armijai.
dien po 300,000 žmonių. ---------------

----------------- i NUSKANDINO JAU 774

MAITINA 300.000 ITALŲ 
ROMOJ.

NUSIPIRKIT SŪRIŲ 
BE POINTŲ.

JAPONIJOS LAIVUS.

Nuo liepos 10 d. visiems 
vartotiems automobiliams 
bus nustatytos kainos. Tuo- 

! met nuo jų bus nuimtas ra
cionavimas. Jie bus perkamiI — —--

Wright Aircraft orlaivių 
dirbtuvėj Locklande, Ohio, 
anądien kilo streikas. Išgir
dę apie tai vieno karo laivo 
jurininkai sudėjo $412 ir 
įdavė Associated Press at
stovui, kad šis persiųstų tuos 
pinigus streikieriams, ką šis 
ir padarė. Prie tų pinigų ju
rininkai pridėjo tokį pareiš
kimą : “Grįžkit atgal į dar
bą, jus pinigų išalkę žmonės. 
Mes jums pakeliam algą, 
kurios jus reikalaujat Štai 
jums 41,200 skatikų—-ne iš 
dangaus, bet iš pragaro, ku
riame mes gyvenam.”

Pasirašė: “Coos Bay” lai
vo įgula.

Kapitalistų spauda džiau
giasi, kad jurininkai čia su
davė skaudų moralį smugį 
“unijų bosams,” kurie kelia 
streikus ir trukdo karo pra
monę.

Bet CIO unija, kurios na
riai tą streiką orlaivių dirb
tuvėj buvo apskelbę, aiški
nasi, kad ji buvusi tam strei
kui priešinga ir pasmerkusi 
jį. Ir ji priduria, kad streikas 
kilęs ne dėl pinigų, bet dėl 
to, kad į vieną dirbtuvės 
skyrių, kur dirbo vieni balt
veidžiai, kompanija įstatė 7 
juodveidžius darbininkus. 
Taigi streikas buvęs prieš 
juodveidžius.

, ir parduodami 
kontrolės.

be valdžios VOKIEČIŲ ŠARVUOTIS 
SUOMIJOS PAKRAŠTY.

Pereitą sąvaitę Amerikos 
Šią sąvaitę surius galima submarinos nuskandino da 

pirkti be pointu, bet 2 liepos 16 Japonijos laivų. Tai pa- 
vėl bus pointai sugrąžinti, daro jau 774 priešo laivus. 
Todėl nudpirkit sūrių šią žuvusius nuo Amerikos sub- 
sąvaitę marinu,

Vokiečiai prisipažino su- 
į šaudę 50 Anglijos lakūnų, 
kurie buvo suimti Vokietijo
je, bet teisinasi, kad tie la- 

; kūnai norėjo bėgti.

Alijantų militarinė val
džia Įsakė apvalyti nuo fa- 

j ristu visus Romos laikraš-
t

švedai praneša, kad Suo
mijos pakrašty pasirodė “ki
šeninis” vokiečių šarvuotis 
ir sunkusis skraiduolis “Ad- 
miral Hipper.” Švedai spė
ja, kad jų tikslas galįs bui 
apsaugoti ALndų salas, kad 
rusai jų neužimtų. Tos salos 
randasi Baltijos iuroj, tarp 
Suomiios ir Švedijos
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LIETUVOS ŽMONĖS PA-,land Fights.” Pranešėjas 
SIRYžę KOVOT, BET NE vadinasi slapyvardžiu J.

UŽ NACIUS. Pilgrim.
--------  Paduosime čia keliatą iš-

Pajutę savo kailiui pavo-'traukų iš jo pranešimo apie 
jų, naciški bestijos ėmę rei- požemio spaudą okupuoto j 
kalauli. kad juos gelbėtų Lenkijoj.
okupuotų kraštų žmones. .Jie “Musų požemio spauda 
gabena juos darbams Vokie- turi pilną laisvę.” jis sako. 
tijon ir traukia armijon. Pa- “nes vienintelė jos cenzūra 
vyzdžiui, Lietuvos savival- yra redaktorių sąžinė ir jos 
<lybėms generalinis komisą rėmėjų disciplina.” 
ras Įsakė iki šių metų liepos Varšuvoj esą leidžiama 
I dienos duoti 100.000 dar- apie 100 slaptų leidinių, ku- 
bininkų Vokietijos laukų ii rių taipe esą 3 dienraščiai, 
fabrikų darbams. Yra leidžiamas net oficialus

Negana to. dabar vokie lenkų valdžios organas 
ciai pradėjo traukti Lietuvos "Rzeczpospolita Polska” 
žmones ir karo frontan. Del (Lenkijos Respublika), ku
to net Įvyko kruvinų susirė- įioj skelbiami visi požemio 
mimų su okupantais ir lietu- valdžios nutarimai ir pa 
vių bataljonų vadai buvo tvarkymai.
areštuoti. Net Vilniuje lenkai lei-

Ryšium su tais Įvykiais, džia 8 slaptus laikraščius. 
Lietuvos požemy leidžiamas Požemio laikraščiai slap- 
“l^tisvės Kovotojas” rašo: ta vra spausdinami, slapta

•Mes teigiame, kad Lietu- platinami ir slaptą skaitomi.
toje ivyko keliaus mitingu. ««« « 1 !a.’!k?s-
. . ' ... . • ... - • ' • vienu laiku vokiečiai bukumuose tikrai pasireiske visa ... , ,, .. , , TT.... • ♦ -v- 'o nradeje skelbti, kad Hu-lietuviu tautos neapvkanta , i
bolševizmui ir pasirv-iimas. ki- le.'11s,tu'įs kaz‘k?k! slaptą 
Iu., reikalui, su juo kovoti. Ta- Pnkl* kun.u? "usluostąs _vt- 
Oiau lietuviu tauta visuomet savo pnesu?; bet praėjo 
rezervuoja tik sau teise spręs- dai« >*!ko- ° 10 «’nk,° me' 
t i. kada bus reikiamas momen

Užėmus alijantams Romą. italų partizanai tuojau pradėjo medžioti fašistus, 
tams.*" šaukė partizanai, taikydami šautuvus Į buvusius Mussolinio bernus.

'Mirtis fašis-

Mirtis Fašistams, Saukia Italai
Anirvi Pu i.yL

Penktoji karo paskola. Į “broliukai-dobiliukai” —pu-
. ...... , čia i viena dūda.Amerika laimi karo fron-Į

tuose; ji privalo laimėti ir Bėga fašistiškos žiurkės, 
v idaus fronte Eina penkto-; ,talijos fašjstų vadai kra(J. 
,!<>, karo paskolos vajus, to- ;stogj į nacįų Vokietiją. Ten

J j--1 P1bt.clal’. Jls? zm?" I išdūmė fašistų partijos sek
mų laisves salininkai pn-!retcrjus Farinaeci, maršalas 

Graziani ir kiti. Sakoma, 
kad Vokietijon bus veža
mas ir Mussolinis, kuris da
bar gyvena prie Garda eže-

kad vajus

dalvvauia

tas aktyviai kovai su bolševiz
mu- To nenurodys lietuvių tau
tai nei generalinis komisaras, 
nei kiti rudieji pareigūnai, nei 
Gestapo. Lietuvių tauta yra

kur nesimatė.
Vieną naktį ant Varšuvos

gelžkelių stoties durų ir ant 
daugelio sienų požemio agi
tatoriai Įrėžė šitokias eiles: 

Adolf Hitler. braaner Affe, 
Wo ist deine neue Waffe? 
Reiškia:
Adolf Hitler. tu ruda bež

džione,

Iš S.L.A. Seimo
SLA prezidento F. J. Bago-lrai 

čiaus raportas. krt
Įsitikinusi, kad kovai su bolše- Reiškia; R J. Bagočius, per de-
b Zhm»‘ f-vvnėtT Adolf Hitler. tu ruda bez- šimts metų buvęs organiza-
budama tevyneje. \ okieciai džjone Kurgi vra tas tavo cijos galva, dar kartą prime-
Ilėkfldo lietuviams susikurti . ' . , , ® o • " I U..,] ęneiv-izirtiiivn-JC- T io. ... , namas ginklas? na. kad susivienijimas Lie
pynai hetunskos karinome- Karas ir svetima okupaci- 5 tuvių Amerikoje yra “Ame-
nes. lietuvių tautos inteie- . Lenkijon gyventojus bai-• tikos Lietuviu Respublika.”sarus. tOflė! lietuviu tauta pr, -'f ejvniwju5» uai ; ,___

šiai suvargino. U tas vargas ....... ---
savo į-uožtu juos neapsako
mai suvienijo ir užgrudijo

versta mostis ir organizuotis 
pilnu tempu pogrindyje. Mes 
nemanome, kad lietuviai pasi
tarnaus Lietuvai žudami nuo 
anglų bombų Vokietijoje arba 
rytų fronte, kur vokiečiai kiša
svetimtaučius i sunkiausias , ,, . _
virtas arte i,ako pasitrauktam 5jielb,a Pasauliui- Esą: 
dengti iki paskutinio vyro
(Taip nesenai atsitiko su estų 
Narvos batalionu, kuris beveik 
visas žuvo Dniepro kilpoje, tuo 
tarpu kai vokiečiai estų visuo
menei skelbė, kad Jis randasi 
netoli Estijos sienos prie Ilnre- 
nio ežero.)

Kurioje sutelpa lietuviai Įvai
rių pažiūra ir idėjų. Ir tos 
įvairios pažiūros ir idėjos—

kovai, sako J. Pilgrim. Lais-1 sako prezidentas — sudaro 
vė. demokfatija ir nepri-; ginčus ir varžytines tarpe 
klausomybė, tai obalsiai, į narių
kuriuos lenku tauta dabar

Niekad istorijoj lenkai ne
buvo taip vieningi, kaip dabar. 
Lenkijos valdžia Londone ir 

vyriausybė pačioj 
sudaro vieną kūną. 

kurio niekas neišardys ir nie
kas nesunaikins.”

Lenkijos Požemio organi-

Požemio
Lenkijoj

'Lietuvių Tauta turi taupy- zaciją sudarančios Lenkijo: 
ti savo jėgas tam momentui Socialistų Partija ir Profesi-

ikada iš ųkruju jis ateis.” nių Sąjungų Kongresas. Tas
’ • -*■'*
!f« . . .............

_________ Jos pirmininkas
juk pats Hitleris ir liepė Sta- wa socialistas Jan Stanczvk, 
linui Lietuvą užimti. Todėl, kurt? tremtinėj valdžioj 
“Laisvės Kovotojas” ir klau- Ldndone eina darbo minis- 

•Q,a: ;terio pareigas.

.* „ . . . kongresas, tai sąjungų są
2S . žmonės netiki, junga, panaši ~ Ameriką

naciams nlpėtų musų Darbo Federacijai, tiktai’ 
tautos išsilaisvinimas- ries kairesnė.

valo dirbti, 
vyktų.

Šiame vajuje 
ir lietuviai. Netenka abejo
ti, kad jie gerai pasirodys. 
Daugely miestų veikia lie
tuvių komitetai. Organizuo
tų lietuvių padedami, jie at
liks savo pareigą.

Doleris, duotas šio karo 
paskolai, bus nauja vinis i 
Hitleiio karstą.

Kur “DcutschHnd U "ber 
AUes?”

Berlyno radijas vis daž 
niau transliuoja lietuvių 
programas. Vienas Berlyno 
komentatorius šiomis die
nomis paskelbė tokią nau
jieną:

“Dabar kalbės Lietuvos 
valstybės vadas, generolas 
Kubiliūnas.”

Programa baigta Lietu
vos himnu—Ach. mein lie- 
ber, kokia meilė lietuviams!

ro ir baigia kvailioti
šiaurės Italijoj baigia 

fašistų aimijos liku-
’lai. Tą faktą pripažysta 
’La Stampa.” fašistų laik
raštis. leidžiamas Turine.

Taip negaibingai baigia 
savo dienas itališkoji dikta
tūra. Taip baigs savo dienas 
ir vokiškoji diktatūra.

Tur but jausdama negar
bingą galą. nacių spauda 
vis mažiau kalba apie “su
puvusią demokratiją.”
Mirė garbinbo vyro žmona.

Nesenai mirė Mėta Ber- 
ger. Viktoro Bergerio žmo
na.

Viktoras Bergeris buvo 
stambus socialistų vadas. 
■Jam minis, kažin kodėl. 
Mėta pradėjo flirtuoti su

«\i ik t i

Jei tas butu daroma, jis sa-;k ------ - -
tu
kas to 
bėjo.

editą. Prezidentas savo raporte
Visi buvo geri. pataria seimo detegatams akių prie radiofono jau sta-;

Išeidamas iš SLA vadovy- išrišti du svarbius klausi- tomas Kubiliūnas, oro bar.- sPauda įlgusnekrolo-
bės F. J. Bagočius pareiškia, mus: vienas. “Tėvynės” lei- iromis jau leidžiami “Lietu- TJS ’1 ^na &■
kad jo administracijos laiku dimo pertvarkymas ir ant- va> tėvynė musų” aidai. -Mes jos neniekinsime, bet
visi Pildomosios Tarybos; rag,
nariai dirbo Susivienijimo versijos
labui su kuonoširdingiau- Su “Tėvyne” vi a daug bė- Ret šaukštas jau po pietų, 
siais pasišventimais. Taiy-įdų. Viena iš jų tai ta. kad Naciai pralaimi karą. kartu

lei tas outų daroma, jis sa- P>et okupacijos pradžioje :’1CLa ™
co. tai SLA viršininkai gale-! Lietuvoje skambėjo tiktai ^0,.nunistais Ji buvo pa- 
ų atsidurt* kalėjime. Pakol “nmAUnd iher kalhA-ikviesta v>’ktl -1 Jai fiinmkų

BagoČiui už tai duo

kalėj 
niekas dar nepaste

•Doičland iber ales,” kalbė
jo tik nacių “gauleiteris” ir 
jo žodis buvo Įstatymas. 

Dabar kas kita. Dėl svieto

tėvynę.”
Giyžus iš Rusijos Berge-

lienė tęsė flirtą su komunis
tais. Jai milus. Komunistu

o pertvarkymas ir ant- va> tėvynė musu” aidai. Jos neniekinsime, oei

senų mokesčių be kon- Kai naciams riesta, jiems, tingumas reikalauja pa
bijos planą priimti. •gera ir lietuviška piesta, ^krti. kad baigdama savo
u “Tėvyne” yra daug bė- šaukštas iau no nietu. gyvenimą si garbingo vyro

kas kenkia organiza
cijos gerovei. Jis pastebi, 
kad kiti du broliški susivie
nijimai tokių ginčų neturi, 
nes jie esą po autoritetu (po 
diktatūra). Pas juos virši
ninkų niekas nekritikuoja, 
ir na jiems teikia prideramą 
pagarbą ir kooperaciją. Ki 
taip vra pas mus. sako F. J.
SLA*vra laisva ir demokra- tai nuopelnas priklauso Pil
tiška lietuvių draugija. Joje 
visi nariai turi lygų balsą ir 
gali laisvai savo nuomonę 
išreikšti, kas liečia organi
zacijos reikalus. Dėlto ,ne: e- 

4al tarp narių kila ginčų vie
nu ar kitu klausimu, nes ką 
vienas mano esant gera. ki
tas nesutinka.

“Mes dar kartą norime pa
klausti vokiečius, ar jie 1939- 
1910 metais pardavė Pabalti 
bolševikams tam. kad ji galėtų
kada nors išvaduoti? Ne. Jie Laikraščiuose buvo paši
lai padarė politinių sąlygų ver- , odę žinių, kad rasaį pasįulę 
čiami. lygiai kaip karą su so- fjnams “taikos sąlygas;” jos 
vietais jie irgi pradėjo tik tų ę«anėio?
pačių sąlygų verčiami Jei pa^ kaip pirmiau buvo siulo- 
iiems Imtų dar ilgiau naudinga mos Rusaj daueiau teritori- 
laika su bolševikais, tai lietu- jos iš Suomijos nereikalaū- 
vių tautai greičiausia prisieitų ją kajp buvo nustatyU 1940 
•išvadavimo’ laukti kur nors nietų taikos sutartimi; ta* 
Sibvre ir dėl to jokiam Vokie- ęjau strateginiais SUlTteti- 
tijos biurgeriui bei fiureriui maig rusaj norj Suomijoj 
galvos neskaudėtų." gauti kai kurių papėdžių sa*
įšitų “Į .nisvės Kovoto- ^o kai o veiksmams, kurias 

jo” žodžių aiškiai matosi P° karo grąžinsią Suomijai 
Lietuvos žmonių valia. Visi atgal-
jie pasiryžę kovoti, bet ne . Be to, Maskva reikalau- 
už nacius, o už laisva ir ne-įJan^’ kad suomiai nutrauk- 
priklausoma Lietuvą. tų santikius su Skandinavi

jos valstybėmis ir pieitų į 
Sovietų “Įtakos sferą.”

FINAI VĖL ATMETĖ 
MASKVOS SĄLYGAS.

LENKIJOS POŽEMIO 
SPAUDA TURI “PIL

NĄ LAISVI.”

bos namai dažnai praleisda į naris apskritai moka centą jr Lietuvą. Keiksmu ir smu- 
vę nemigos naktis, susipvk- ir pusę už “Tėvynės” nume-(giu jje bus lydimi iš Lietu- 
davę ir net verkdavę mėgin- ri. o laikraštis padaryti kai jVos.
darni rasti būdą problemų nuo ja arti penkių centų. Tas

pats yra su mokesčiais. F. J. j Tito jau daro “ugadas.”
argumentuoja, kad anais lai , Chicagos komunistu “Vii 
kais. kuomet

išrišimui. O tos problemos 
dažnai būdavę žiaurios, 
griežtos, pavojingos.

F. J. sako. kad jis esąs lai
geros mėsos njs’- negenai 

svaras buvo 7 ir 10 centų, o TUG-0?lavijOs

žmona riuftrypo 
kelio.

nuo gerojo

Išprovokavo Japoniją?
Nevv Yorko “Daily News” 

vėl prapliupo prieš Roose- 
yeltą ir jo administraciją, 

pasakė, kad:šitą Nevv Yorko dienrašti 
partizanų va-j pasekė Chicagos “Tribūne” 

izoliacininkumingas ir !abai patenkintas, ^*g.a skaitėsi gera 9 ir 12 do- das yjtc nadarysiąs “jokių Ji’ kiti buvusių 
kad jis galis perduoti savo ,enV - s^xaitę. n kuomet ugadų” su Jugoslavijos ka- Jienrasčiai.
Įpėdiniui SLA esant geriau- bank?s m?kėj° 1>.°.6 ',r05<T‘
šioje tvarkoje. Kad dabartį- tl?s,uz Padetus tada
no QT.i ..oHortc a-ro n-o,~a viskas buvo gerai. Bet dabar 

ir finansinė pa
domajai Tarybai, kurios ar- -etls P,allkeit^ (svaro pork- rnaršalu Broz (Tito) ir susi- 
ba atskiros komisijos arba cap? Hz'ceiLtus nebe?ahrna tarė dėl apvienijimo visų 
visi kartu, veikė ir dirbo ne- nusipirkti). Prezidentas an-.jugoslavų.”

ralium Petru. Dabar ta pati 
“Vilnis” jau sako:

“Karaliaus Petro premje 
ras laikė konferenciją su

Jie paskelbė tokią sensa
ciją: karą su Japonija iš
provokavo Amerika!

“Materiolo” šiam išmls- 
lui davė vienas anglų vals
tybininkas, kuris vėliau tu-

.. . - , , ----- .,reJO atsiprašyti. Jis pasakė,
nuolaidžiai. Darbo pasidali- -8aiIe?tauja'.kad Perel^ sf1’ Taigi, ką “Vilnis” skelbė J<ad Amenk.a senai buvo 
nimas buvo sekančiai: ,n?as dr.-. Vimko; pirmiau, buvo tik pasaka Anglijos draugė, nedariusi

1. Už bondsų pagerinimo konvemM p. ia -Į njažiems vaikams; buvo! nuolaidų Japonijai ir tt.
darba kreditas priklauso f'0, kuns buvo uzgfrtas an- pruseikiniš-anafuKliiš "but* pakako-buvusieji ižo- 
komisijai susidedančiai iš'‘uaro,'r Pennsylvamjos Ap- .buIas. Pati .-Vilnis” dabar ji ’ ^KaK0’ nu'u-,e)l 
M. J. Viniko. K. Gugio ir E. draudos. Departamento. susprogdino.
Mikužiutė?. v. Užbaigdamas savo prane Karaliaus ranką bučiavo

2. Reikėjo daugelis namų simą. F. J. dėkoja visiem? italas komunistas Ercoli- 
F. J. parodo, kad jam už- perjmti už mortgičius vpač iSLA nariams ir šio seimo Togliatti: pabučiuos ir jugo-

ėmus SLA prezidento vietą;chieagoje ir nekurie <rauti delegatams už jam suteiktą slavu komunistas Tito-Broz.
1934 metais, organizacijos be st0^. ^n„ ir nįt be garbę būti SLA prezidentu Komuni,tai visur likvi.
padėtis buvo daugiau kaip;Namu nerėmimn kn Per pastaruosius dešimts . ivomunKiai visur ukvi
navoiinrra Visa« Surivieniii • -T?-P rnpfu Tr atri^vpikindamac duoja savo partijas. Jie tu-pa\ojinga. vi. a. mi. ivieniii_, ,nisna sU?:dejo iš E. Miku- • a , V1 •5larna:’ rėtu irte’'pli batlaižiu narti-mo turtas tais metais sieke! s,, p, e ir AT T F. J. sake, kad ateityje jis'. į, .FU natiaizių payri

tik $1,592.382.09. Iš pusan-;’ vėl busiąs prisirengęs Susi 'a‘ ^ai ^utu jiems tinka-
tro milijono bendro SLA; o

Rado bloga—palieka gera.

scmjnkai parėdė savo il- 
ko Raiba jiems davė proga? 
kalba jiems davė progos 
pulti Roosevelto administra
ciją. Anglas valstybininkas 
čia atliko meškos patarna
vimą.

Naujos rusų “sąlygos.”

milijono
maždaug0'tokioj tu,t0 v«k Pasė bu',? abejoti; 

- - - nos vertes. Nuostolis tik ant
bondsų siekė $337,537.75. 
Mortgičiais buvo išduota 
$427.425.00. iš kurių daug 
turėjo mažos vertės.

Naujajai Pildomajai Ta
rybai tekc su padėčia grum
tis ir musų Susivienijimą 
gelbėti. Per tą dešimti metų 
—prezidentas sako — musų 
organizacijos stovis tiek pa
gerėjo, kad dabai- musų Su
sivienijimas nėra jokiam 
pavojuje, nebėra gyvybės 

klausimas, kaip 
dešimt? metu at-

ją: l ai outų jiems 
miausia partija.”
Tie “broliukai-dobiliukai.’

Nuo 1154 iki 1809 metų 
Finlandija buvo Švedijos 
dalis. Ir dabar finai su šve- 

Šiomis dienomis iš Lenki-- dais gyveno kaip broliai, 
jort atvyko vienas veikėjas, Kodėl jie turėtų nutraukti 
kuris papasakojo įdomių da- su jais santikius ir dėtis prie 
,ykų apie tai, kas dabar da- svetimų jiems rusų? Jie nori 
rosi Lenkijoj. Jo pranešima but laisvi žmonės. Todėl 
išspausdino lenkų darbiniu-1 Maskvos sąlygas jų parte
ku organizacijų New ^ftirke, maitas vėl atmetė ir nutarė 
leidžiamas biuletinis “Po-1 gintis toliau.

ir mirties 
kad buvo 
gal.

Šiandien. 1944 metais, 
SLA turtas siekia $2.000.- 
000. F. J. Bagočiaus admi
nistracija. kaip matome, 
dešimt? metų padidino SLA 
turtą daugiau miliono dole
rių. Vadinasi, rado bloga-

vėl busiąs
3. MortgiąV davimui ko- vieni'jimGi įmauti 

misija pastaraisiais dešimt Dr* p,,ka.
metu susidėjo iš F. J. Baeo- !
čiaus ir S. Mockaus, dvieju AR KAD-
bostoniečių. . Per tą* laiką, 
t. y. 10 metų, prezidentas Nuo 1940 metų
raportuoja, buvo išduota.p d Parvžius jau neskaito -spaudos atgavimo 40 metų savo kariuomenei bazessuo- 
apie pusė miliono dolerių mas pranCūzij0J. sostine. sukaktys. Vienas pasmeto- miu žemėje. Tos bazės bus
mortgičiais. Visi^gerai moka ------ nuotas tautininkas Brookly- "tik laikomos.”
nuošimčius. Iš šitų invest-i Spėjama, kad šiam karui no “Vienybėje” rašo: Jei tiesa, ką skelbia spau

da. tai Maskva kartoja seną 
tačiau komediją. Tokias bazes Ma- 

,tik vienas ar dvejetas jų ga-jskva buvo gavusi Pabalčio 
• t' •*! * At vo P,og°s žodi -kitą pasaky-i valstybėse ir ias panaudojo 
a zvi giu . fl- q kitiems teko apie sese- tam. kad jos butų okupuo

tos!
•»ų. su šk otiškais išrokavi-' ~ ’ mu» nenauj, »jrmu vrt-j Tas pats norima daryti ir
mais ir politiškomis intrigo- Massachusetts valstijoje žiuoti namo.” j su Suomi ia. Jei taip, kodėl
mis kinio tai £*»« tai t«.n iau t.rvs metai kain npbpvoi- “Laisvės Bimba tą prie-; ne su Balkanais, ne su Man-

Spaudoje pasirodė žinių, 
kad Maskva pasiūliusi “nau
jas taikos sąlygas suo
miams.” Jos yra tokios:

Pittsburge Įvyko lietuvių Suomijai pripažysta tuos
konferencija, kuria paminė- rubežius. kokie buvo nusta
to.? Lietuvos Steigiamojo tyti suomių-rusų sutartimi 

birželio Seimo 24 metų ir lietuvių-1940 metais; Rusija gauna

mentų Susivienijimas netu- pasibaigus i kelias dienas “Taip, delegatai suvažia 
įėjo nei vieno forklozavimo Jungtinės Valstijos turės vo iš Įvairių kolonijų, tačiau

vizai ziamLA muacT z-ilL, 11 „1irt • *1 _ * i _ * _ir nei vieno cento nuostolių.
Ne»ąmcnhfgo» pasakos.

milionus bedarbiu.
Susisiekimo

F. J. Rngočte sako. ka.l lį„tas vra pats svarbiausias !'• ° ,klt‘ems sese’
^MSn^Lri?’andenynaL±!m pasauly- kVkSa sykA' uip^aJ

rms, kurie tai šen tai ten. jau tiys metai kaip nebevei 
skelbia, kad SLA nariai mo- kia prohobicininkų partija.
ka duokles į apsaugos, pa- ----------------
šalpos, jaunuoliu, mišru ir APSIKEIS KARO BELAIS 

Į lėšų fondus, o Pildomoji Ta VIAIS SU VOKIETIJA, 
tyba pra laidžia tuos pinigus
pasivažinėjimams ir dienpi- Liepos mėnesy vokiečiai cija.” 
nigiams. Ir Bagočius savo paliuosuos 900 amerikiečū. Komunistai 

palieka gera. Susivienijimo Į raporte daro pareiškimą, ir kitų alijantų
Lietuvių Amerikoje nariai kad tai yra kvailių ir Suti- 
ir lietuvių visuomenė bend- vienijimo prieių pasakos.

tą prie
kaištą da pazalatija: jdžurija ir kitais kraštais?

“Klerikalai ir socialistai! faunus demokratai, ar 
praktikoje nepripažysta jo-įne-
kios demokratijos. Tą paro j Kad jie supelėtų.

, do ju Pittsburgho konferen- St. Strazdas.

ir smetoni-! Laikraštis yra geriausia
_ ___ _ ___ jie yra “ne-1 dovana, kilnos jūsų draugas

vių už tokį pat skaičių vo- permaldaujami priešai,” bet!negalės užmiršti. Užrašyki- 
kiečių belaisvių. ; praktikoje jie yra tikri .te jam “Keleivį.”



SO. BOSTON.

IŠ CLEVELANDO PADANGES. Franeuzai Sveikina Amerikiečius
Clevelandas, tai vyresnysis 
ir nuskriaustas Chicagos 

įbrolis.
Clevelande gyvena dido

kas skaičius lietuvių. Jie ap

miestus. Visur ir visiems ta
da buvo blogai. Farmeris 
už pusdykę parduodavo gru
dų ir gyvulį; miestelėnas 
džiaugėsi, jei už dolerį kitų 
gavo nors laikinų darbų.

Nuotraukoj matosi Amerikos kareiviai martuojant Trivere miesto gatvėmis? iš kur tik ką 
buvo išmušti vokiečiai. Vienas nacis da guli gatvėj užmuštas. Iš namų langu matosi tri
spalvės francuzų vėliavos, kuriomis iie sveikina amerikiečius.

sigyveno da tais.laikais. ka- *"^tate Cleve 
da tūkstančiai jaunų vyruir motei u vyko i Amerikį lamla-s nepajėgė konkuruoti
... . . - J - »u Chicaga — tuo savo jau-Vieni jų savo vargų-kryze- 6 J
lių kelius jau išvaikščioję,
jie mirė; antri baigia savo 
gyvenimą ir su baime laukia 
‘‘juodo rytojaus.” O kurie 
buvo taupesni ir apsukresni, 
jie iškilo i viršūnes, pratur 
tėjo. Bet tokių Clevelande

nesniu broliu. Chicaga jau 
tui ėjo masinės gamybos į- 
mones, o Clevelandas turėjo 
tik vieną ar kitų. Buvo pri
verstos užsidaryt kone visos 
mažesnės dirbtuvėlės. Kur 
tik eidavai, visur matydavai 
lentomis užkaltus dirbtuvių-

nedaug. Didžiuma Clevelan- ;lirbtuvėlių langus. Gera da. 
do lietuvių vra sunkaus dar- & u, dirt,tuviu sugriuvo. ar, 

buvo nugriautos, kaip nebe-Į 
tinkan
dabar,

bo žmonės ir, aišku, netur
tingi Simtelis-kitas, gal tuk- £££„££ Kulius aiko_. 
rtantis-kitas - visas jų tu.- 6,ba,. b(.a£e . atidal.ytos.

. . i vi-. • Dieną ir nakti žmonės prie
. Ka‘}’.,‘l'.,nU^hS kItl} vaisintų dilba ir džiaugiasi,

sLtl; SK’ /;aI° kad neblogai uždirba. Betmetu kiek atsigavo, t jis njekada jje neužmiršta tu 
buvo labai suskurdę* De 'sunkiy |aiky> kuriuos tek3 
presijos metu Clevelandas *entb Visi ir visur kal- 
turejo tuksiančius lietuvių ba :%Pasibaigs karas, baig. 
bedarbių. Išleidę paskuti- sjs jr gel.laikiJ?>

gos į įstaigų, jieškodami na- , J1.e “. J1,01*
įalbos. Bet retas jų gavo. o *“.« ma omaų. kad jie klys- 
iei ir gavo. labdaringosios ‘M,>r kad rytojaus dieną ele- 
įstaigol suteikta duonos olų- velandieeiui nereikėtų nuo 
ta buvo labai karti. Atsime- ',as K»PO»I
nu, vienas lietuvis pasakė: 'aiKscl°ti.

“Niekada daugiau netikė Clevelando lietuvių veikla 
siu į labdarybę. Kiek to pa- *r vavit.
niekinimo reikia iškentėti, Clevelande randasi geras 
kol išprašai pluta juodos skaičius įvairių oiganizaci- 
duonos. ar baigiančios gesti ju — bažnytiniu ir kitokių, 
mėsos! Stumdo tave iš kam- Kalbant anie sroves, stin 
po į kampų, veja nuo Aino-
šiaus pas Kaipošių, ir vi
siems duok išpažintį... Neuž
tenka to, kad pasakai, jog buvo stiprus socialistai. Pa 
esi alkanas — da klausia, o, starujų organizacijų sugrio- 
kodėl tu alkanas, kur paslė- Vė komunistai. Kada Rusijoj_ .? _9 *.» i -i ___ i-__• -«•jjei pinigui: canm, rvati > kIio revonucija ir Veiiau 
vo pinigų nujojo pardavėjas piję valstybės vairo atsisto- 
milioninės korporacijos šė- j0 komunistai, menko išsila- 
rų, kad jis žlugo uždaryta- vinimo lietuviai darbininkai 
me banke — vėl klausinėja: palinko i bolševikus. Bet ir 
kada ir už kiek šėru pirkai- komunistų medaus mėnesis 
si, kiek pinigu banke ture- jau pergyventas, lr iie skilo, 
jai ir kada jie žlugo? Lab- įr pas juos butą daug riete- 
dariai klausosi, nusišypso ir nų.
da kaitą tave apžvalgo, lyg ‘Clevelando komunistas 
tų perkama arklį. Tada jie daugiausia aplamdė baltru- 
pasako: eik i namus—žiūrė- šaitinė “skloka.” Nors .Bak
sime, kų galėsim daryli...” i ūsaitis vėliau “susiprato” 

Dabar, kada Clevelandas R gryžo prie “dvasios šven- 
yra “bizi,” tas žmogus centą tcs” ’(kcmunistų), jo pase- 
prie cento deda. niekur ir Rėjai su juo neėjo. Kai atsi- 
niekam neaukoja ir vis sa- rado ir Pruseikos “skloka,” 
ko: “Kų gali žinot — gal ir(daugelis buvusių darbiečių 
vėl turėsim ‘deprešiną’. vėl j stojo i Lietuviu Darbininkų 
tie bankai užsidarys, o lab- Draugijų. Pradžioj clevelan- 
darybės jieškot jau nenc- piečiai buvo gana veiklus; 
riu...” “Naujajai Gadynei” jie vra

Clevelande tokių žmonių davę gausios paramos. Da- 
yra daug. Jie įsitikinę, kad bar ir LDD kuopa apmirusi, 
da kaitų turės dingti gero- Kada Piuseika “susipra- 
vės laikai. Tada ir vėl žmo- įo” jr gryžo pas komunistus, 
gus nežinosi, už kurio kam- dalvta kad gryžtų ir
po toji “gerovė ’ slapstosi. LDD kuopa. Bet nepavyko. 
Iki kaulo smegenų jiems ig- Clevelandas turi ir fašis- 
rįso Hooverio “viešbučių” tų. jįe
laikai. ĮKarpiaus “Dirvų.” Tai smul-

Clevelandas vra Chicagos Rus biznierėliai, keli profe- 
vyresnysis brolis ir. reikia | sionalai ir šiaip keturių vėjų 
sakyt, labai nuskriaustas, gaudytojai. Jų įtaka taip 
Pirma kart Clevelandas gi'stipri, kain ir iie patys. Kar

Kalbant apie sroves, stip 
liausi yra katalikai. Pirm 
kiek laiko gana stiprus buvo 
ir komunistai; da pirmiau

Tiesa, to darbo yra daug, 
žmonės pavargsta, po šešias 
ir net septynias dienas prie 
varstoto stovėdami. Bet rei
kia sakyt tiesų: pas cleve- 
landiečius nestoka ir apsilei
dimo. Galėtų smarkiau veik
ti LDD kuopa (jei ji da ne
palaidota), butų galima su
tveri socialistų kuopų, nes 
buvusių socialistų čia yra 
nemažai, bet... niekas neno
ri but pirmasis, visi ir visa
da skundžiasi senatve. Man 
regis, kad tai įsikalbėta liga.

Stambiausia Clevelando 
pramonė.

Stambiausia Clevelando 
pramonė yra laivų statymo 
dirbtuvės. Iki šiol jose dirbo 
tūkstančiai darbininkų, ir 
neblogai uždirbo. Bet dabar 
pradėta kalbėti, kad mušU| 
vyriausybė greit sumažins • 
užsakymus. Jei taip, atsiras, 
daug bedarbių. Prasidėjus j 
karo darbams vienu tarpu 
Clevelande pristigo darbi
ninkų. Į darbus paimta se
no amžiaus žmonės, o kai 
tų neužteko, ir farmeriai. 
Aišku, jie pirmiausia bus 
paleisti.

Čia randasi ir automobilių 
dirbtuvių. Jose yra gamina
mos lėktuvų ir tankų dalys. 
Yra ir geležies liejyklų, fan- 
drių. Kai kur darbai šiek 
tiek sumažėję ir darbininkai. 
tuo džiaugiasi. Mat. nerei
kia dirbt šventadieniais ir 
nereikia dirbt viršlaikiu.

S. T. '

mė 1796 metais. Erie ežero 
pakraštyje tuomet įsisteigė 
mažas kaimelis, kuris vėliau 
virto bažnytkaimiu, da vė
liau ir miestu. 1830 metais 
Clevelande buvo tik 1076 
gyventojai, o pinu šimto me
tų. būtent 1840 metais, jis 
turėjo virš šešis tūkstančius 
gyventojų. Nuo to laiko Cle 
velandas darė nuolatinį pro
gresą. ir 1900 metais iau tu
rėto 381,000 gyventoju. Di
džiausio progreso pasiekta 
tarp 1910 ir 1930 metu. 
1930 metais Clevelandas iau

2 piaus “Dirva” buvo virtus 
velionio Smetonos organu. 
Da ir šiandien joje bendra
darbiauja paskilbęs “kron- 
princas” Julius Smetonukas. 
Clevelandiečiai juokiasi, 
kad “Dirvos” Kaziukas gau
davęs “subsidijų.” Girdi, 
“senis parašo straipsnį ir už 
ji neblogai apmoka.”

Ar taip buvo. nežinau ir 
to nesakau, bet žmonės taip 
kalba, ir ką tu jiems pada
lysi?

Lietuvių veikimas šian
dien kone išimtinai ribojasi 

turėic virš 900.000 gyvento- tik Lietuvos klausimu. Visi 
jų. Bet nuo to laiko miestas’ demokratiniai nusi teikę 
nebeaugo. Hooverio žadėtas žmonės nipinasi tuo. kad po 
gerlaikis is Clevelando išvi-k’įo karo butu atstatyta ne- 
io tūkstančius žmonių. Vieni ’ riklausoma ir demokratinė 
bėgo į farmas, antri važiavo i Lietuva. Kitokio veikimo, 

m*e®tus sau laimės išskiriant piknikus ir žiemos 
jieškoti. Skurdo tie. ką f ar- vakaruškas, čia veik nema
nus įsigijo; tur but skurdo tyt. Didžiuma skundžiasi 
ir tie, ką išvažiavo į kitusI sunkiu darbu ir senatve.

McGREGOR. MAN IT O 
BA, KANADA.

Vieša padėka.
Balandžio 29 d. mane išti- < 

ko nelaimė. Parvažiavus i 
man iš McGregor miestelio! 
ir įvažiuojant į kiemų pasi-į 

susispietę aplink [baidė arkliai, sudaužė veži- i 
nių ir aš buvau papuolęs po 
vežimu. Nors išlikau gyvas, 
bet smarkiai apdaužė abidvi ■ 
kojas. Kaimynas Liokevi-' 
čius arklius sugaudė, o pas- į 
kui Liokevičius ir kaiminka' 
Janušienė kelis kartus ve-1 
žiojo mane pas gydytojus iri 
gelbėjo man kuo galėdami.

Buvo sėjos laikas. Janu
šienė paagitavo ir kitatau
čius kaimynus, kad oadėtų 
man šitoj nelaimei. P. Lio
kevičius ir G. Richer atėjo 
su traktoriais, A. Janušienė 
su arkliais ir visi suarė 26 
akrų laukų. Paskui Liokevi
čius su Janušiene suartąjį 
laukų užsėjo.

Aš išgulėjau lovo j 3 są
vaites. Paskui pradėjau 
vaikščioti, bet lazdomis pa
siremdamas. ir dabar da ne
sijaučiu sveikas. Todėl vie
šai dėkoju savo kaimynams 
ir draugams, kurie nelaimėj 
man tiek daug padėjo, ne
imdami už savo darbų iokio 
atlyginimo. Aš niekad jų 
geradėjystės neužmiršiu.

F. Vaivil.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKĄ* NEPBIKIA
■ J ■,!!! . -X -----=

Lietuvio Laiškas iš Japonų Nelaisvės.
k Hudson, Mass. taipgi brolius ir seseris.

“Keleivio” skaitytojas “Tavo brolis, Martinas.” 
Adomas Greška. kuris gyve- Tėvas mums rašo, kad 
na Hudsone, Mass., prisiun- Martinas buvo paimtas ne- 
tė mums laišką gautą nuo ’aisvėn Filipinuose 1941 me- 
sunaus Maitino iš japonų tu gruodžio mėnesy, bet jo 
nelaisvės. Laišką Martinas laiškas yra atėjęs iš šancha- 
Greška adresucia savo sese- jaus Karo Belaisvių Stovyk- 
rei Viktorijais. Jis rašo: los. Šanchajaus miestas yra

“Brangi Viktorija! Kas Kinijoj, 
dabar girdėt Hudsone? Ar įdomu, kad laiške Marti- 
šeimvnoj sveiki visi? Kaip nas Greška nieko nerašo 
einasi John’o ir Rose’s šei- apie save. Kaip japonai be- 
mynai? Gali but, kad neuž- laisvins užlaiko, kaip maiti- 
ilgo mes vėl galėsime visi na—apie tai nei žodžio. Ma- 
pasimatyt. Jeigu sueisi kada tyt. japonų cenzūra netei
su giminėmis, duok jiems džia tokių dalykų rašyt, 
visiems labų dienų nuo ma- Laiškas rašytas angliškai, 
nęs. Ar daug kas Hudsone Popieia gera, pagaminta 
persimainė nuo 1942 metų? specialiai belaisvių stovyk- 
Ar matei Walterį Dodge ir lai. Lakšto viršuje atspaus- 
jo šeimyną? Duok jiems la- tas antgalvis: “Shanghai 
bu dienų nuo manęs. Na. tai War-pri*oner’s C*mp.” De- 
bus ir viskas, ką aš dabar šiniajam kampe, apvestam 
galiu parašyti. Pasveikink keturkampy, japonų ant- 
nuo manęs tėvą ir motiną, o spauda.

ISO N COMPANY

r »
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btrirtu Potada

jimas 
Maikio sa Tėvu

—Maike, žegnokis ir kal
bėk poterius, kad Dievas ap
saugotų musų šventą Lietu-

vyzgot, tai mudu su zakristi
jonu nusispiovėm ir atsisto
ję išėjom. Išeinant mudviem

Parašiutininkai
Tai buvo 1936 metais, pyrago.” Vokiečių užfron- 

Netoli Minsko, sovietų Rusi- ten buvo nuleisti tukstan- 
joje buvo raudonosios alini- čiai parašiutininkų. Jie puo
lios manevrai. Kadangi iš lė nacių sunkiosios artileri 
anksto buvo pranešta, kad jos punktus, suardė susisie- 
šių manevrų metu iš oro bus kimą užfrontėje ir—nacių 
leidžiami parašiutininkai, karo mašina pasidarė be- 
susirinko ir kitų valstybių jėgė.
atstovai jų pažiūrėti. ’ Į parašiutininkų dalinius

Taip ir buvo. Rugsėjo 10 imami tik jauni ir sveiki vy- 
dieną iš oro ėmė leistis ka- rai, nesunkesni kaip 180 
reiviai. J vieną lėktuvų lau- svarų. Jie ilgai ir stropiai 
ką nusileido 1,200 parašiuti- lavinami. Kol naujokas yra 
ninku. Jie leidosi kaip į padaromas geru oro kovo- 
“priešo vietovę,” kad ją už- nu, ima daug laiko. Jis tuii 
imti. Už kelių minučių lėk- išvaikščioti visus “kryžiaus 
tuvu laukas buvo pilnas ka- kelius.” Naujokas yra mo- 
reivių. Vieni nusileido tik komas ne tik parašiutininkų 
pu šautuvais, antrieji su kul- kovos metodų, bet ir fizinio 
kosvaidžiais ir net mažasnio atsparumo. Svarbu, kad bu- 
kalibro kanuolėmis. Nuleis- tų atsparus kareivis, bet dar 
ta dagi armijos muzikantų svarbiau, kad butų atsparus 
kapelija. Kai atėjo “pagal- oro kovunas. Kareiviui, la
ba.” ją pasitiko su muzika, bai mažomis išimtimis, yra

Nedaugelis tuomet kreipė
domės i^raudonosios ar- sileidžia Nusileidžia ;
nujos naujanybę. Žmones - - - teritoriia dažnai
laikėsi tos nuomonės, kad Lf • _ .- .tnc 
armijai parašiutininkas, tai tok oi
taip kaip šuniui penktoji “fgS

Bet tie žmonės klydo. Pa- v0‘i ir , -
sirodė. kad rusų atradimu. Parasiutir.mkų ir. bendrai•i • • azUocf; „zvUzaAioi imant, kai > aviacijos role puikiai naudojai yok.ec ai. J
Kada jie puolė Olandiją, - . .. . Vokietiia ir
kurios armija buvo išdina-•??iaj?Ja’ na;lų Vokietija n 
mitavus milžiniškas pajūrio šiandien bau nedaug nu- 
,^+,-o,.oe kentėjusi. Hitleris da ilgai

Musų Lėktuvai Jau Pasiekia Japoniją

Kadangi Rusija neduoda Sibyre vietos, iš kurios Amerikos orlaiviai galėtų sprogdinti Ja
ponijos ginklų fabrikus ir laivų uostus, tai amerikiečiai įsitaisė savo orlaiviams papėdžių 
Kinijoj ir Marijanų salose. Veikdami iš tų papėdžių, anądien musų orlaiviai jau bom
bardavo Japoniją. Juodos rodyklės šiame braižiny parodo, iš kurių vietų musų aviacija 
veikia-

Informacijų Centras Leis Informacinę
Knygą Apie Lietuvą.% -

LAIC dabar ruošia mono- j Lietuvos istorijos apžval- 
grafiją Lietuvos Nepriklau- ga (Outline History of the 
-omybės 25 metų sukakčiai Lithuanian Nation) parašė: 
ninėti. Turinio požiūriu mo- adv. K. Jurgėla. 
lografija numatoma suskir-• Specialus straipsnis apie 
-ryti i tris pagrindines dalis: lietuvių kalbą yra paruoštas 
bendrąją dalį, Lietuvos pa- Pennsylvania Ucįjversiteto 
žangos apžvalgą laikotarpy- profesoriaus A. Senn, Ph. D. 
e 1918-40, ir Lietuva sveti- (The Lith. Language).
-noje okupacijoje. Į Prof. K. Pakšto yra pa-

Bendroje dalyje nusista- ruošta Lietuvos geografija 
lyta patiekti Lietuvos istori- ■ (Outline Geography of Lith- 
nė apžvalga, lietuvių kalba, uania).
Lietuvos geografija, ir lietu- ; Lietuviškos išeivijos tema 
viškosios išeivijos istorija, j parašė V. Sirvydas.

Iš Lietuvos istorijos ap-; Atskiras straipsnis buspa- 
A-algos skaitytojas turės ga-( švęstas tikybiniam kbfusi- 
limybės susidaryti pakanka- mui ir bažnytinei santvarkai 
mai užbaigtą vaizdą kokioje Lietuvoje.
būklėje Lietuva buvo iki ne-1 Pirmoje dalyje tilps ir 
priklausomybės atgavimo. Mažosios Lietuvos monogra- 
Ten pat bus nušviesti Lietu- fija.
vos tautinio atgimimo etapai1 Prie antros dalies paren- 
bei 1918-20 kovos už nepri- gimo originaliais siraips- 
klausomybę._____________ iniais prisidėjo:
lino užmačias tenkinti, nes A. Simutis (The Econo- 
ir* patys turės pasilaikyti da- ,1711^ RcxuewL __ ..
Hs kinų žemės. Daug pri-Į ^* Žilevičius (Muzikos 
klausys nuo to, kaip laikysis Pažanga Nepriklausomoje
Amerika. Bet visko laukti iš, 1 r̂UV?^e?’ -• , •
Amerikos vra negalimas M. Dobuzinskis (Menas 
daiktas. Kad ir laimėjusi šį ’ T , -
karą. Amerika tučtuojau ne-' .°*: K. Pakštas (Moks- 
norės kariauti su buvusiais *as ir Švietimas Lietuvoje), 

talkininkais. Į Pulk. K. Grinius (Lietu-
Tad laukit naujų kalbų vos kariuomenė—ios seno- 

apie Maskvai reikiamas erd- vė. prigimtis ir kūrimasis),

Neklydo tie žmonės, ku
rie stojo už stiprią karo 
aviaciją. Tuo žvilgsniu A-

» . „AK/,;,,® /iMnKn- Ktiuejusi. muens ua ugai merika daro stebuklus. Pre-
salėtų laikyk svetimose že- ridentas Rooseveltas anų- žemes plotus, vokiečių armi. vorn ot-iooi- dien nėr radiia nasakė kar

jos mechanizuoti daliniai
turėjo sustoti. Purvu neeina „,-^5 daroma virš 100,000 lėktų-

. I .... •pr

mese. Bet rrusu karo aviaci- i dien per radiją pasakė, kad 
jes dėka visi didesnieji Vo- Amerikoje i metus laiko pa-

nuo Viilniaus. Bus kaput vi- “Duokit aukų Lietuvos žmo- Į tankas, juo netraukiama kl?tlJ?s. > 4a paversti omą
oiorvvt, kunigams, jeigu tie nėms.” Zakristijonas atkišo 1 sunki0 ji kanuolė. Net ir pės- gnu\esiais, 'USisiekimo pne-! ų.

---  * • t * _ * TV*. /"kKlO

va. ba gazietos rašo, kad per duris, bolševikas pakišo 
Staline vaiskas jau nebetoli mudviem krepšį ir sako:

siems
galvariezai užims musų sos 
tapili.

monės nuolat ardomos. Nors
Hitleris turi dar milionus . . T ... ,. ...... kareivių, be: sunku juos pri-13aP“narnf- Lėktuvas teikia

Šitą kliūti vokiečiai tuo- statyti kur labiausia rfeiJneapskaiciuojamos pagal
ima met aJ$° Para^iutininkais_- kia? Taip yra Italijoje, taip bos musų laivyno ir armijos

tai buvo nekultūringas pasi-1 paSiutinifikTijkurie!ir F|aneuzijoje.___________ vyrams. K. V.
elgimas iš judviejų puses. buvo gerai apginkluoti. Jie j-v • j ' • •
Nuėjot , svetimą bažnyčių ,r kūdosi ^vimn s—s. DuStailtl ImpOrtja

punktus ir (2) išardyti susi-' --------------- “
kia ten bažnyčia, kad išjuo- siekimą priešo užnugary. Pinniau buvo Hitleris, ku- 
kia musų šventą tėvą ir ka- Vokiečiams pavyko. Į die- ris nuolat rėkė, kad vokie- 
talikus! ną kitą jie užėmė ‘ pačius čiams reikia daugiau erdvės.

—Tėve. tikėjimų yra šim-! svarbiausius karo lėktuvų Kad pasaulis nemanytų, jog 
tai. ir visi jie viens kitą iš- laukus ir net kai kuriuos Hitleris nori svetimas žemes 
juokia. Katalikai išjuokia miestus. Olandams teko grobti, jis reikalavo tiktai 
protestonus. stačiatikius ir bėgti, ir jie bėgo. Laimingi to, kas “priklauso vokie- 
kitus. o tie išjuokia katali- buvo tie. kuriems pavyko iš- čiams’’ — pirmiausia Aust- 
kus ir išjuokia viens kitą. trukt Į Angliją. 1 rijos, vėliau Sudetų krašto.
Tai vra paprastas dalykas, i Tas pats buvo ir Graiki- da vėliau Klaipėdos krašto _pntlinia f„in. 
tėve? Visi biznieriai taip (la-Joje. Kada graikų armija ir, pagaliau, lenkų korido-1 ka^ J 
ro: kiekvienas giria savo;negailestingai plieke italus, raus. ' . teritori-
prekę, o svetimą peikia ir iš-j Hitleris ruošėsi eiti Mussoli-; Gavęs Austriją nacių Vo- ia^r tnn- bnt pražiota Mask- 
juokia. Tačiau kultūringi niui į talką. Tuomet Anglija kietijos diktatorius sakė, J 
žmonės ant jų prekių ne-j pasiskubino duoti graikams kad jis daugiau nereikalau- 
spiaudo. pagalbos. Buvo pasiųsta ne- Įa. Gavęs Sudetų kraštą Hit-

jam lietuvišką špygą ir sa 
ko: “Še tau Stalino rublis’.’

—Poteriai, tėve, nieko į Na. tai ką tu ant to sakysi.11_ - ’ * '*’ 1“ • ’VJ’ * 1 o

tininkui
moti.

ten sunku manev- Tai blogos žinios naciams

neišgelbėjo, neišgelbės ir 
Lietuvos, todėl aš nematau 
prasmės žegnotis ir pote
riauti.

—Tai kas bus? Juk bolše
vikai galės ir eudauną Auš- 
įos Bromą pripaškudyt.

—Tėve. jeigu tu tiki, kad 
Aušros Vartai ištikrujų da
ro stebuklus, tai kam dar 
lupintis apie Vilniaus liki
mą? Juk pro stebuklingus 
vartus bedieviai j Lietuvą 
neineis.

—Aš. Maike, bijausi. Cu- 
dai nevisada pasirodo. O 
bedieviai moka svietui akis 
menvt. Apsimes gerais kata
likais, užsikabins rožančius, 
ir sumarmės Į seną musų 
kra jų.

—Bet tėvas anąsyk džiau- 
geisi bolševikais, kad jie 
iau atsiverčia į dvasią šven
tą. Tai kodėl jų bijai?

—E. duok pakajų... Ko 
tas ių atsivertimas vertas? 
Kaip sakiau, tai tik svietui 
akių dūmimas. Aš tą gerai 
žinau, ba buvau nuėjęs su 
zakristijonu Į jų bažnyčią 
Soubostone. Kažin koks 
bambiza atsistojęs kunigo 
vietoj sakė pamokslą. Užsi
movęs juodą bobos sijoną, 
užsirišęs baltą naktaizą, 
kaire ranka visus peržegno
jo ir sako: “Garbė buk di
džiajam

Maike?
—Aš sakvsiu, tėve.

crispiaųdėt
Eik jau eik, Maike! Ko-

gėti.
Kame dalykas?
Visai paprastas. Maskva 

jieško erdvės išlaukinėje 
Mongolijoje, ji nori gaut vi
są ar bent dali Mandžurijos!

Ir Mongolija ir Mandžu 
rija tačiau nėra rusų žemės, 
bet Stalino klapčiukai argu- 

Mandžurijoj 
carai,

maža anglų armija. Bet iai kris sakė tą patį. 
nepavyko išgelbėti Graikiją. Bet jam neužteko 

ginai kunigus prie biznierių. Nacių armija puolė ir grai- Klaipėdos ir nei lenkų kori- 
Man tas nepatinka. Verčiau kus ir anglus. Galų gale, doriaus. Hitleris pasigrobė 
tu eik sau nuo manęs, ba aš .graikų armija turėjo pasi- Olandiją. Daniją ir Norve- 
galiu supykti. duoti. Kas da spėta išgelbė- giją.

—Gerai. tėve. Pasimaty

sim kitąsyk.

—Maike, tu čia nukalbė
jai nei šiaip, nei taip. Prily-

Nusi pirkit Anglių 
Anksti.

Office of Defense Trans 
roitation pataria žmonėm? 

musų vadui Stali- j jau dabar nusipirkti dalį an
nui!” Teisybė, užsiminė ir 
: nie poną Dievą, ale tai tik 
dėl šiderstvos. Sako, Dievas 
padarė daug gerų daiktų, 
ale padarė ir misteikų nema
ža . Ve, sako. jis sutvėrė kar
vę be vuodegos, ale kaip pa
matė. kad ji neturi kuo apsi
ginti nuo uodų. tai pritaisė 
vuodega. Vadinasi, turėjo 
atitaisyti savo misteiką. Die
vas gerai padaręs, kad su
tvėręs komunistus ir davęs 
jiems saulę su ūsais Stalino

gliu ateinančiai žiemai, kad 
palengvinti transportacijos 
priemones šalčiams atėjus 
Transportacria ateinantį ru 
denį bus labai apsunkinta 
nes stigs vežikų ir trokų. 
Valdžia prašo net suvažiavi
mų nelaikyti šiais metais, 
kad nepadidinti transporta- 
cijos sunkumų. Ir daug or
ganizacijų savo seimus at
šaukė.

MORGENTHAU GIRIA 
ATEIVIUS.asaboj; ale Dievas padaręs 

kita misteiką, o tai tą, kad 
leido P'( mo popiežiui isiga- Iždo sekretorius p. Mor- 
lėti. Šita misteiką, girdi, turi genthau yra labai geros nuo- 
atitaisyti natvs katalikai, monės apie ateivius, kurie 
katrie garbina popiežių ir tapo šios šalies piliečiais, ir 
atiduoda jam savo piningus, nuoširdžiai remia šios šalies 
Sako. iie turi atsimesti nuo karo pastangas, aukodami 
popiežiaus kunigų ir prisi- savo pinigus, kraują ir gy 
dėti prie pravoslavu bažnv- vybę. Jis tikisi, kad šios 
čios. nes tik per tą bažnyčią Penktos Karo Paskolos jie 
einąs tfikras kelias į rojų. išpirks daugiau da negu iš- 
Kaip jis pradėjo šitaip hle- pirko keturių pirmųjų.

vai.
Aišku, Kinija nesutinka, 

bet kadangi Rusija šiandien 
nej'yra kare su nacių Vokietija, 

tai kinų padėtis yra kiek 
lengvesnė. Pagaliau, čiang S2VC 
Kaišekas ir Stalinas yra 

Jtalkininkai Jungtinių Tautų1 . . , • t? 1- m • • v rr-4. «eimoie Dabar neštis butu ve?- Uusta valstybė (teisin-! Dr. J. Robinzonas (Lietu
ti, *aivais perkelta į Kretos To irgi buvo negana. J • •; -* giau, tos valstybės režimas), vos Užsienio Politika 1918-salą. Ten nuvyko ir Graiki- lens da pasigrobė Beljpją, ^udyrte, ypač Rusijai. turintJ daJ- musų že 1939)
jos vyriausybė. Manyta, kad Francuziją. Balkanų valsty-' n*jungtinių tarnų pagal-įmėg nitulio, * į trečios veipaio dabes
Kretos saloje bus galima lai- bes ir puolė Rusiją. j J* Ar su Stalino apetitais (abi okupacijos) LAIC nu-
kytis. Tik šiandien Hitleris jau ,.2 1 ,; \ + • neatsitiks taip. kas atsitiko mato pritraukti naujų auto-

Bet į Kretos salą naciainekalba, kad jam reikia V,. rių.-LAIC.
stebėtojai yra linkę manyti, 
kad po šio karo Kiniia turės 
rimtą problemą. Maskva no

pasiuntė tūkstančius para-1 daugiau erdvės. Jo legionai
iutininkų. Pulkais jie leido- jau išvyti iš Afrikos, jie iš- 
i j salą. Nors anglai ir grai- Į vyti iš dideliu Rusijos plotų 

kai desperatiškai gynėsi,. ir vejami iš Italijos. Dabar . , A , .. 
het nepajėgė atsilaikyti, prasidėjo invazija į Europos es ^a‘les - landzurįjos, 
Hitlerio “luftvafas” tuomet tvirtovę _ alijantų karino-! kH.r^ «a"dien ,val;’o Japo- 
da buvo galingas ir ang- menė jau Francuzijoje. Nė-iri-ia*, burnas daiktas, kad 
ams vėl teko bėgti. ra kada ir nėra kaip dabar u??iman\s.. ^aisvin-

Tada jau suprasta, kad kalbėti apie reikalingumą1;? ir Korėtą. Kode! ne—to- 
“rusų žaislas” yra labai naujų ertmių. Koncentruo !''a« ». atslrast,» aaV-1as 
svarbus karo ginklas, bet an-į jama vis.js nacių pajėgos/^a ni?ostokas ar Stalino- 
glai da buvo tam nepasiruo- kad nepražudyti ir pačia jvostokas— 
šę; nepasiruošusi buvo ir Vokietiją. ‘j Britai tur but nesi prieši n-
Amerika. Bet kaip tik dabar turim tų, nes ir jie turi kinų žemės

Šiandien rolės yra pakitę-,kitą diktatorių, kuris nori sklypus ir nenori juos paleis- 
’usios. Anglų ir amerikiečių daugiau erdvės. Jis vra Ru- ti. * Kartą Churchill yra pa
karo aviacija sustiprėjo; sijos diktatorius Stalinas, sakęs, kad jisai nesutiks bu- 
per mėnesių mėnesius ji ar^ Visiems jau yra žinomi jo ti pirmininku tos imperijos, 
dė Vokietijos miestus, ypač “geri r, rai” nrie Lenkijos, kuri butu parceliuojama, 
karo pabūklų dirbtuves. Pabalčio valstybių ir Besą- Garsiojoj Kairo konferenci- 
Anglija ir Amerika šiandien rabijos. , joi. kiek žinoma. Churchill
turi ir stiprius parašiutinin-į O tai nėra viskas. M>sk- užsispyrė neminėti aukšto
kų dalinius. Musų šalies ka- vos di katerius godžia aki- sios Bunnos ir Honkongo, 
ro aviacijoje tarnauja virš mi žiuri į Dardanelius. jis grynai kitų žemių ir bendro- 
2,000,000 jaunų vyrų; karo nori jta/os sferų Balkanuo- ie konferencijos deklaraci- 
ayiacija turi daug tukstan- se. Padaliau, Stalinas rodo joje jos neminėta. Kalbėta 
čių gerai išlavintų oro kovu-,“gerą širdį” ir Kinijai. Ne- tik apie išlaisvinimą japonų 
nų. Kad taip yra liudija ali- senai Amerikos spaudoje okupuotos Kinijos. Po šio 
jantų invazija Francuzijon.! pasirodė žinios, kad rusų- karo. kai reikes daryti nau- 
Normandijoje Hitleris para- kinų sar.tikiai yra prasti ir jas suta u, Londono pirk- 
gavn parašiutininku “kiškio^ari ateityje iie gali pablo- liai. k< gera, gali sutikt Sta-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

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

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė Ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina........................ ............................  81.00
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MEKSIKA.
Katalikai prieš protesto

nus. — Pereitais metais A- 
merikcs protestcnų misijo- 
n i ei iai išvystė Meksikoj di
delę veiklą ir turėjo didelio 
pasisekimo. Dabar Romos 
katalikų fašistai (sinarkis- 
tai) Meksikoj pradėjo orga
nizuoti smarkią akciją prieš 
protestonus. Jų organas “EI 
Sinarąuista” šaukia: “Su
stabdyti tą užpuolamąjį 
evangelistu žygį, kuris eina 
prieš mus iš Jungtinių Vals
tijų ir kuriam tarnauja par ! 
sidavę Meksikos išdavikai!” 
“Sustabdyti tą masonišką 
jankiu imperializmą!” Visa 
to triukšmo priežastis yra 
ta, kad jankiai parduoda

VENGRAI.

“Bendras frontas.”—Tarp 
Vengrijos tremtinių Angli
joj piadėjo kurtis “bendras 
frontas.” kuriam vadovauja 
grovas Michael Karolyj, bu
vęs Vengrijos respublikos 
socialistas prezidentas. Jo 
tikslas yra atsteigti “Naują 
Demokratinę’ Vengriją.” 
Norima tam tikslui suvieny
ti visas politines vengrų sro
ves, išskyrus tik fašistus ir 
komunistus, kurie nepripa
žįsta demokratijos.

ARGENTINA.

Požemio spauda.—Milita- 
ristų diktatūra Argentinoj 

, .. . , , . . pagimdė požemio spaudą.Meksiko, daug bib.ijų ir pi- didieji Buenos Aires
n,gai eina protertonams. o d]enrašiiai kaip-La Pren- 
re Romos kataliku fasis- - -
tams.

dienraščiai, 
sa” ir “La Nacion.” dar teb-
ema, mažesnieji užgniaužti. 
Todėl daug laikraščių eina 
slapta. Vienas jų vadinasi 
“EI Himno Nacional” (tau
tos himnas) ir turi apie 30,- 
000 skaitytojų. Kitas pože-’

- * _ . - mio laikraštis, “Urauizaapie pusę miestų gyventojų DePpielta;. turi ie 6^0ftĮt
innzoomo vornoc įil/m nov. o *

skaitytojų. “Lrąuiza Des- 
pierta” reiškia: “Urąuiza, 
Pabusk.” Mat, gen. Urąuiza 
buvo tas Argentinos revoliu-

ESTIJA.

Mobilizacija žemės ūkio 
darbams. — Kad pagaminti 
kraštui pakankamai maisto, 

miestų gyve
siunčiama žemės ūkio dar
bams. Prie laukų darbų sta
tomi visi vaikai nuo 12 metų 
amžiaus.

Štai Sparnuotos Nacių Bombos Anglijoje. \ iena duktė jau “Kalbėjausi su Normandi- sieną. Gi antroj pusėj gatv 
ištekėjusi ir gyvena Chiea- jos kaimiečiais. Jie pasakė: riogsojo laužas. Pirmiau t< 

iš- buvo graži

es 
ten

Aux Trois Rois

centro!

/
Trailing 

radio aerįal
V

Elevator

//

Aileron

Body containing 
controlling gear
Z

Bomb

Approx length: 9 ft. 
S pa n cfcout: 10 ft.

S

TAIL

LICHT

>n-rocket 

outlet

Propulsion-Rocket 

— Container

Bomb

Rccket-contai nėr. FRONT VIEW

Šis vaizdelis parodo, kaip išrodo vokiečiu "naujas ginklas,” 
sparnuotos bombos, kuriomis jie dabar bombarduoja Ang
liją.

Svečiuose Pas Lietuvius Ūkininkus 
Wisconsino Valstijoje.

Eagle River, Wis.

Man teko gyventi Eagle

goję. o dvi jaunesnės da su ‘Vokiečiai pirmiausia 
tėveliais. Nors ir jaunos, bet traukė savo pėstininkus, ta- kafeterija.

Ilabai pavyzdingos mergai- < a -ie ėmė plėšikauti. Jie “Vokiečiams da šaudant,
, tės. padeda tėvams ukinin- plėšė r.e tik krautuves, bet gatvėje pasirodė senelis. Jis 
kauti. Duok joms ar automo- ir privačių žmonių namus, bėgo į ligoninę pamatyti su- 
bilį ar traktorių, vis tas pats. i ar,volėms baubiant namų paralyžiuotą žmoną. Vokie- 
Sakoma, kad obuolis netuli ; aviniukai pasislėpė laukuo- čiams da šaudant, skersai tą 
krinta nuo obels. Pavyzdi?.- se ir giyžę nerado savo pat gatvę bėgo ir jaunutė 
gi tėvai, pąyyzdiųgi ir jų dribtu. Kai viską išgraibstė, mergaitė. Aplink ją zvimbė 
vaikai.-, . •;/ - vokiečiai paliko mechaniš- kulkos, bet mergaitė savo

Buvo gaila palikt šią pa- kas bombas, kad jų apkrau- rankutėse stipriai laikė dvi 
vyzdingą ūkininkų šeimą, r yti namai butų sudrasky- vyno bonkas. Ku>-jas gavo 
Linkiu jai viso geriausio. į ui...” ir kam nešė, negaliu žinoti.

sur girdisi smarkios eksplio- - ?r d^inU milita-
- - 1 res reikšmes neturinčius pa

status, net kaimelius, tai nezi.ios ir visur 
< atvėsę pi’na akmenų

griūva namai.

, Irtu. Jos aplaistytos angių ' karininko darhaJ, bet plėsi-
ir Vokiečiu krauk,: -Tie bo ko ir bandito daĄas. To

t...k ’i„.„ . .u kiam darbui naciai via tikries (vokiečiai) daro mus ei- . .. . „ *
, L,;■ specialistai. G. D.' etomis—sake vienas fran-i 1

_____ ■ uzas. ‘Būtinai siusime i Vo- i
Kada alijantų k uiuome-ikktii? , ?av0, ’ kad AKCIJOS

nė Įsiveržė Francuzijon. Au- ;-!ems ^“okett , ATSAKYMAI.
glijos ir Amerikos spauda, “Viename miestelyje vo- i --------
eavo nemaža koresponden-į pjūčiai išsprogdino šventė- Senelio Sunui. — Už pi- 
eijų r Die gerbūvį No. mandi-
■oje.

Naciai Piešia 
F raneuziją

)ie gerbūvį No.mar.di-: -v Ištaškyti antkapių pa-. r.; gus ačiū. bet draugo klau- 
Apie ta gerbūvį ir :)>i-, trinkiai, grabai ir mirusių simų apie tą laikraštį netai

kią Normandiją ka bame st - Į.-rulai. Jų pilna šventoriuje, pinsime. Tiesa, kai karr 
karnoj laidoj. Šioje vietoje. pilna ir gatvėse. Toje pat tų juoko, bet kai kas i

kam bu- 
ir su-

norime kalbėti apie tai. ko Į gatvėje matyt sužaloti vo-į pyktų, 
neminėjo anie “gerbūvio* kiečių tankai ir juose sude- 
specialistai—sensacijų jieš- ?ę naciai.
kotoiai. Atpasakosime vie- “Jei ir kitose vietose nai-s 
no United Press korespon kinimo orgija bus tęsiama. 
dento, Richard A. McM ii 'tokia jau plotme, tai kol vo-į 
lan. pranešimą. Jis yra toks: j kiečių armija bus išvyta, vi-1 

“Traukdamiesi nuo alijan- Sy Prancūzija liks griūvė
tu vokiečiai plėšia, degina, siuese.
dinamitucja ir naikina vis-į «iwan

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
Į CASTILE OLIVE OIL

SHAMPOO
oadarvtas iš tikro, 
jo Castile muilo,
L . S. P. 
pleiskanas

’ nois valstijoj. Matyt, Wis- 
; consino valdininkai rūpes
tingesni, geriau savo parei
gas atlieka.

Viešėdama Eagle

teko būti Villers-cionierius, kuris nuvertė Rįver apylinkėse, kitaip sa- 
despoto Rosas’o diktatūrą. • kant. svečiuotis pas lietuvius

ką. ko jie negali pasiimti su ;Bocage raiestelyje, kai jį
--------- l',„.\ u;v t T'. ? ------ f.;------------vieseoama tagie River -1 nZ,e,a.,? Z.'1 čmė musu armija. Vokiečiai

Areštavo Lietuvos didžiu- Lnm” /rus. u^in^us Galdikus, todėl apyijnkėse sustojau ir pas pac^eSeJ° dinamitmiriAO antrame didžiosios
ny moteris. -Prieš užimant JP?aciau parašyti apie ^uviu? ukininJku5. JL ranka, veikia mechamskos-

ROMA.

. t-> _ - . ,, tus laikai), kuns išjuokiaahjantams Roma, naciai su-
. < / - , ‘ i • valdžią ir ios ramsčius. Buome tenai gyvenusią kum- nraHėie'leisti ir komunis- gaikščio Mykolo Radzvilos '° P arte^ T*stl.ir !i
žmcna dukterį ir išvežė tai slapta laikrašti,'“Umdad 
Vokietijon Kartu buvo su- (^utoe vienybė),
imta ir Mariia Sanieeienė bet Pohci-ia suseke jų spaus-> Ziv ™ Piegiene’ tuvę ir konfiskavo, o vaduskito didiko žmona *

PALESTINA.

ja. Eagle River apylinkėje 
gyvena daug europiečių— 
lietuvi*?, vokiečiu, lenku, o 

suėmė. Socialistu jaunimas daugiausia suomių. Kurie 
leidžia slapta laikraštį “A- moka gyventi, gražiai gyve- 
'anzada” (pirmyn). Visi na. Budinga ir tai. kad vie-J-- : ALUžll uuiiiin. 1 o n. vf o

„ , i- , - Mcmvn® unnunnuo. m. v v , ? miestelio alėjos gale. Vienas
Eagk River apyhnkę Galdikus. Jie vra laisvj pa Wn, i?kanuolės šovin-vs Pataikė

Ši apylinke yra stebėtinai .. . j h ; ;s,at.vtu laiku Jo, naikina n
S1?.?1 - «>“?* Lietuva; ,.kul' aiški. Pas iuos buvau per du fa™nes sod-vbas lst,su' 
miškai ošia ir pievos zaliuo- ;/„„raįal, *11™,, i kaimus.

“Caumonte aš mačiau A-
merikos inžinierius-sapio- Šv. Jono Evangelija, 

rus, kovojančius su liepsno- Ir daug kitų gerų skaitymų 
mis. Ugnis naikino tą mies- veltui, už prisiuntiną antrašo.

mėnesiu ir norėjau da ilgiau 
gyventi, tik mano aplinky
bės neleido, reikėjo gryžti į 
tą -vietą, iš kurios buvau at
važiavusi — į Rockfordą.

Galdikų ūkis randasi ne
toli nuo No. 70 kelio. Jie tu
ri 80 akrų farnųy. iš jų 40 ak

į kampinį namą, stovinti 
prie miestelio aikštės. Šovi
nys išnešė visą

Neįleidžia žydų. —Wasb- slapti laikraščiai ruošia dir- arba sloga. Išrodo, kad čia 
ingtone nustatyta, kad Ang- va revoliucijai. Kiti neturi nėra kada sirgti, tik gyvenk ni dirbamos žemės. Gyve-
lijos patvarkymu jau nuo aiškios programos.
3939 metų Palestinon neįlei
džiami nei Amerikos, nei ki
tų šalių žydai, nes jiems la-

“frontai.” — Nacių pilni visokiausių giesminjn- 
1- nL-nmu- ‘ ‘ laikraščiai rašo, kad čeko- kų. Rytais ir vakarais cik

_ ________  Slovakijoj dabar esą du po- klausykis jų muzikos. Kiau
litiniai “frontai.” Vieną jų sant paukščių čiulbėjimo 
sudarą požemio elementai, prisimena Lietuva ir jos 
kuriuos naciai vadina “ko- gamta.

ČEKOSLOVAKIJA.

ir norėk gyventi!
Ypač pavasario metu čia 

labai gražu. Taip ir rodosi, 
kad čia tikras rojus. Miškai

telį; baisus sprogimas bom-, Rašykit: H. Miller, 1816 Well- 
bų griovė namus ir vertė įiington, Chicago 13, III. (25) 
Įnuža,

Pajūrio srityje esantieji: 
kaimai ir miesteliai išlikoj 
nepaliesti tik dėl to. kad 
priešas buvo užkluptas neti-

IŠD'nnna 
ir viso- 

Kius kitos nešraru- 
irns >r austiprina 
od*. 50c. už bonk*.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Abejo >r Od« Gydančių Vaistų
Mišinys. Pažymėtina srydoolė dėl 
plaukų šaknims ir Odus jrydynui. krautuves J50 centų už bonkų.

___________ J Pasižymi savo gerumu. Prisiun-
J čiam per Paštų j visas dalis Su- 
I vienytų V aisti jų.

♦ ALEXANDER’S CO.
• 414 W. BROADWAT

SOUTH BOSTON, MASS.

LATVIJA.

Kova už laisvę. — Latvi
jos kovotoju organizacija 
“Lidumnieks” išleido Rygoj

munistais” arba “preziden- šios apylinkės ūkininkai 
! to Benešo šalininkais. ’ Kaip verčiasi iš karvių ūkio, par-

namasis namas turi šilto 
vandens sistemą: be to, Gai- 
dikai turi pasistatę moder ' j”
niską tvartą-bąraę. Vienu - ; ?dinH m/is.
žodžiu, graznų ,s,taisę. Tai 1 ?an(iėliu| ukinjnk„ 
dėl to, kad yra jie darbštus , , .
žmonės. Turi 27 karves ii '' •
daug veršių: turi visas ūki-j----------------------------------
ninkui reikalingas mašinas. PAJIEŠK0J1MA! 
net kuliamą masina. Gaidį 
kierė turi sau įsitaisius gra-, 
žų daržą, kuriame augina 
visokias daržoves.

KOKIUS DIEVUS 2M0NĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovė* Lietavlų žinyčii

Aš, Kazimieras Mažeikis, pajieš
kau savo tėvo. Girdėjau, kad gyveno 

•j, . .. Levriston, Me. -lau 26 metai kaip jisBeje. JI -įasišalino. Norėčiau žinoti, ar jis yr i (26)
viskus pyragus. Tikrai pa- 221 Bay st., Jersey City, N. J. 
vyzdingą šeimininkė.

Galdikai užaugino ket

savo nareiskima. kur s^ko ’jje ricąitHngi, sunku esą pa- duodami pieną ir galvijus. pati išsikepa duona ir lietu-
ma- “Me« kovoiam už <«vo tirtb VieSai \ie Su nnka bėdos nėra. per- H F '

-7- V- K. • i u . • neturį drąsos, bet iš pasalu kupčiai viską išperka ir siun- ateiti. Kaip prie darbo, taip i ‘kovo ie mes siekiam lais-platl-ną- Pavojingą nropa- „a į Chieagą ar kitus mies-ir APSIVEDiMAI
vos Latvijos, kur musų liau- tUS*- Be tO‘ V1^t^s uJ>inink?i į vertą vaikų. Jų sūnūs jau . Pajieškau gyvenimui draugės,

„ esąs čeku frontas pra bol- augina nemažai sjeno irltarnauia Dėdės Samo arnii. kau-
sevikus, kuns susidedąs is šiam pašant Žole čia auga lcje turi žento iajDsnj jr pauKiau žin£ suteik: m Per įaiška. 
100 nuošimčių pro-vokisko greičiau negu Illinois vai-!’jei neklystu dabar randasi
ir anti-rusisko jaunimo. Bet stnoje. Taip pat ir dobilai. Į ______ ________________

užauga iki

dis turėtų laisvą gyvenimą.’
GRAIKIJA.

daugumoje čekoslovakai esą kelias savaites jie 
tik “bešališki stebėtojai.“ keliu. ’

,s 000 000 ^u,^e neu^sl‘ Naujakuriui čia sunku.
:— nes žemė nelengva įdirbti.

mas 25,000,000 drachmų. Ar jūsų sūnūs tarnauja ?et ^a^a. U įdubk bėdos 
kepalas duones 60,000 kariuomenėje? Norit, kad ’au netu'J \iskas auga 11

kainas į padanges. Pora če- 
veryku kainuoia 
drachmų, vyriškas

sūnūs
60,000 kariuomenėje? Norit. —, ,. 

drachmų. Už dienos darbą jis greičiau sugryžtų? Tai nerliu nesą. 
darbininkas gauna nuo 60,- remkite musų šalies karo P’vo,-
000 iki 120.000 drachmų. pastangas.

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anpl-i kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
litiniai cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbiu žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabaltj.

Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De

mokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 

Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 

dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro- 
šiu-a apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Biul teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso
Pabalčio. Metinė prenumerata—$5.00-

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Aj/c juos kas kart bus skelbiama spaudoje-
čekius «r Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 

Builctcn, 73 West 104-th Street, New York, N. Y.

Eagle River apylinkės*’ 
randasi nemažai ežerų, tu H 
jų gana dideli. Bet iie nėra 
taip apgyventi, kaip Lake 
Geneva ežeras. Gali but. 
kad už metu kitų šie gražus 
ežerai irgi bus ap^’venti.

Čia randasi dideli val
džios miškai. Jie neuždaryti 
pašalieči’-i. Juose daug uo- 
pu. vrač mėlvniu — rink 
kiek tik nori. Kurie netingi, 
vasaros metu nrisirenka 
daug uogų ir nėr žiema turi 
ko valmvti. Yra tokių, kurie 
uždarbiavimo sumetimais 
tas uogas ronka ir pasidaro 
“ekstra pinigo.”

Fade River apylinkėse 
bevi«*jnt man teko matvt ir 
medžiokle. Iš m’°sto atva- 
ži’ O;a dano- visokiu nonų-— 
pilvotu ir kuprotu, šleivu ;r 
kreivu -T;e vaikšto po miš
kus. iieškodami žvėrelių, 
ypač s+irn”. tas naba-
gėlf<! ir vežasi i miAeta.

Wisconsino valstijoj to
liai yra geresni, negu Tlii-

TeL TRObridjre 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Šventadieniai": 
noo 10 iki 12 ryto.

278 HARV ARP STREET 
kamp. Inman «L arti Central

CAMBRilKJE. MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidarių Lirų.
Anau. Noriea ir Gerklėa. 

Vartoja vėliausios konstrokcijoa 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko Akiniaa.
. VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-» 

634. RROAPWAY.
SO. BOSTON, MASS.

(irevlidifiiil

POST
T1M£
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riek Stotion

A. M.
40 First avė..

(2b)
Xew York, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugės. Ga
lėtų būti našlė kad ir su vaikais, ku
riuos padėčiau užaugmti. Gali atsi
šaukti ir mergina, kuri mylėtų lai
minga vedybinį gyvenimu. Aš esu 
našlys, vidutinio amžiaus, sveikas ir 
drūtas, dirbu kasyklose ir gerai už
dirbu. Turiu nuosavų ramų ir du su- 
nu kariuomenėj. Man reikalinga lai
mingam gyvenimui draugė. Rašykit 
taip: <2'>)

Kazimieras Krugzdas,
P. O. Box 837, Forest City, Pa.

Pajieškau apsivedimui draugės. 
Esu 3Š metų amžiaus vaikinas. At
sakymų duosiu tik į rimtus laiškus.
Mano adresas:_  C. L. (27)
3630 Colonial avė., Mor.treal,

Canada.

Pajieškau apsivedimui moteries. 
Aš esu 55 metų ir turiu gerų darbą. 
Frašau atsišaukti kuri myli malonų 
gyvenimą ir nedaug geria. Platesnių 
žinių duosiu per laiškų. ,

V. P. .1. (26)
1725 Mexlow, Femda’e 20, Mich.

ATLANTIC CITY 

Puiki Vieta Vakacijai.

Kas ketinat važiuoti šia vasarų į 
Atlantic City ' maudynes, tai žinokit, 

• kad puikiausia byėius yra prie Cali- 
fomia avė. Čia galėsit maudytis arba 
po ambleKais ant krėslų pasėdėti, o 
mes patarnausite savo lietuviams 
kuo geriausia ir kuo pigiausia. Nepa
mirškit, kad ant Califomia avė. 2700 
Roardwalk savininkas yra Klemensas 
Morkūnas. (30)

Atsakau į Klausimus.

Kodėl Biblijos turinys ne visiems 
suprantamas 7 Ir kodėl Biblija atne. 
ša vieniems laimę, o kitiems nelai
mi?? Jeigu nori but laimingas su Bib
lijos pagalba, tai klausk per Įaiška ir 
pažymėk, ar turi Ki' :;-i. A - 
nauju veltui. (50)

Alik Armin,
226 Polk st., Gary, Ind.

) p-tmgai dabartinės krikSčienybėa gadyp-i* kiekrienaa turėtų 
perskaityt, nes tik tada gale* aiškiai appraati Ihevo korimų.

Knyga didelio formato, tart 271 puslapį. Kaina popieros apdaram 
—i hi, audimo apd.—61.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arh* “Moner orderi”. Adraavnkit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Karas Euro
pasaulioJei norite žinoti apie karą ir kitus 

įvykius, tai skaitykite “Naujienas".

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias liatvetų 

dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas" iiandien. Naujienų 

prenumerata metama Amerikoje (Išimant Chi- 

cagą), fb.OO. Chicagoje ir Europoj*—$84QL 

Money OrderJ ar iekj siųskite!

“NAUJIENOS”
, 1739 South Halsted Strtrt 

CHICAGO, ILLINOIS

tutpvHnimui

I t



*tfe. -fcirvT.o 2$ d, 1-5+4 ei. Beitas Puslapi*

Moterius Pasiskaityt
J. Smelstorius su Seimą

BI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHElRONIENt.

‘ D - Dienai ‘ Atėjus
‘“D-Diena.” tai invazijos 

diena. Tai diena, kurios mes 
bijojom, kurios nenorėjom, 
bet žinojom kad ji ateis. Ir 
ji jau atėjo. Atėjo greičiau 
negu manėm Kuto taip, 
kaip žaibas. Anksti G birže
lio rvtą radijas pranešė, kad 
musų kareiviai jau Fran -u- 
zijoj, kad ten eina aštriai da 
kova. Išgirdus tą žinią, tūks
tančių motinų širdys su (ne
bėjo. Jos gerai suprato ką 
tai reiškia. Nors dabar ir 
paaiškėjo, kad aukų iš mū
sų pusės buvo kur kas ma
žiau negu tikėtasi, vis dėlto 
nebuvo ir nėra jokie pyra
gai. Vokiečiai buvo gerai 
pasiruošę mūsiškius sutikti 
ir lengvai nepasiduoda—ko
voja iki mirties. Išlipus iš 
valčių į Francuzijos krantus, 
pirmutiniai musų pulkai vie
tomis buvo sutikti tokia 
priešo ugnimi, kad krito 
kaip rugiai nuo dalgio. Se
kantieji pulkai jau

už paskutini sutaupytą do
leri. Tai nėra beprasmis pi
nigų eikvojimas. Tai yra 
taupinimas ateičiai viso pa
saulio saugiausioj Įstaigoj 
—Dėdės Šamo iždinėj. Mu
sų vaikai aukoja savo gy
vastį, o iš mųs prašoma lik
tai paskolinti savo pertek
lių. Dabar. “D-Dienai” atė 
jus, mųs pareiga yra pirkti 
daugiau bonų negu esame 
piikę. Tuo mes padėsime 
greičiau karą laimėti. Tuo 
greičiau savo sunus sugrą- 
žinsim ir ne vieno gyvastį 
išgelbėsim.

Taigi visi ir visos pasiryz 
kime nusipirkti mažiausia 
nors po vieną Penktosios 
Paskolos boną!

M. Michelionienė.

- t

Vargo
Man* dainrs n«n*kjrtos, 

Žer jė Sunkiam varge parašytos, 

per krūvas negyvų ir sužeis- Daug išliejo jų krūtinė, 

draugų. Buvo
I

Jonas Smelstorius. poet a> ir buvęs “Keleivio” re

dakcijos narys, išvyko Lietuvon tuojau po pimut- 

jo pasaulinio karo. Tenai vedė gražia moteri ir su

silaukė poros vaikučių, šioj nuotraukoj parody

ta visa šeimyna- Mums teko dabai girdėti, kad 

Jonas Smelstorius jau mirė.

džio burkavimo..
Tą viską sumaišęs, Die- 

jvas moterį sutvėrė ir vyrui
įteikė.

į Po dviejų sąvaičių ateina 
! vytas verkdamas: “0! Su- 
rtCertojau, pasigailėk ir atsi-i 
i imk tą moterį, kurią man ;
!davei. Ji mane drasko, erzi-,
'na, spiegia, bučiuoja, ir pe- AR BUV0 VISUOTINAS 
įsa. Neturiu nei valandėlės 

Jei neatsiimti, aš

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

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

TVANAS?
LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

laniumo 
į nusižudysiu!1’

pievas moterį atsiėmė.
Ket ntprusiir.ko pora są- kurie gyvena išsimėtę po visų žemės liškai. -Joje telpa netik atskiri žo-

V iičiil vė' ŽniO ' JS cas Die- kamuo*rt Kaip jis galėjo tuos gyvu-i džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji-

v.*‘ npsi.ua’' ęs
sako:

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai

Ranki us reikalingiausių žodžių b 
pasikalbėjimų, ši knyga > u taisyta

kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j ; taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės liškai. Joje telpa ntti:- at lari že

’)im- kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- j džiai, bet čieli sakiniai. pa> aalbėji
i . x \ nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? | mai darbo jieškant, važiuojant kuateina li Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visų nors, nuėjus krautuvėn, pa- Jaktar,

žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- pa* barzdaskutį, pas kriaučių ir a
daktarų

. . . , - - - u ir tų,
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos , Su fonetiškų ištarimu ir gramatika 

‘■'Tldi'ok lrtail tl moteli, galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta 1 
- i • ,• . ,>?;ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- vti-hx»,,.i <

ll> bl“ O;- Iieglt!'..1. vcni . tai kitų klausimų, į kuriuos negali
Vyras, atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 

' ' ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
-------------- Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai

VVAcM1NGTCNUI REIKIA faktas; kas sakinys-tai naujas ku- 
-į/v z-zia irfvrrmi -r * n ni^4 argumentas griūva. .Mokslas ir2C.0C9 MOTETU TAR- mokslas nuo pradžios iki galo.

NAUTOJU.
Office cf War Informa

tion praneša, kad iki šių 
metu pabaigos valdžios biu- 
iams VVashingtone reikėsią 
apie 20.000 naujų moterų 
tarnautojų. Anie
merginų reikia tuojau.

Kaina ............................................... 26c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95. 
Kaina ...................................■-......... .. 15c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybę įstaty* 
mai su reikalingais kiau imTis ir at
sakymais lietuvių ir angių k-J boso. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Karta...................................... 25c.

ŽEMAITES RAŠTAI KARES 
ĮMETU. , .. 1

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- Lietuvos Šelpimo Fondo ieidinya. 
iai gyveno, tai perskaityk šitų kny-'Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-

rų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina .................................... 50c.
1 9 OflO <“UK' Pačių, o žmonos po kelis vyrus.
lw,«U" Labai užimanti ir paniekinanti kny- KUNIGU CELIBATAS 

?a. Su paveikslais. Kaina .... 5Oc. .. ,Si knygele parodo, kodėl Romos

tų savo draugų, buvo tai 
tikras pragaras! Toks pra
garas. kurio baisenybėm ir 
kančiom aprašyti trūksta 
žodžių.

“D-Dienai” atėjus, tūks
tančiai motinų jau nesu
lauks grvžtančių sūnų. In
vazijos dieną visa jų laimė 
ir viltis liko palaidota amži
nai. Dabar ios turi tik užsi- 
grudyti ir šaltai laukti Karo 
Departamento pranešimų. 
Tokių pranešimų iau tūks
tančiai išsiuntinėta. Vieni 
musų jaunuoliai užmušti, ki
ti sužeisti, treti priešo ne
laisvėn paimti, o dar kiti vra 
dingę be jokios žinios. Y i- 
suose namuose, kurie yra to
kių nelaimingų žinių sulau
kę, girdisi graudus verks- į 
mas. Ir tai dar negalas. Tai į 
tik pradžia didžiulės kove s. j 
Tūkstančiu tūkstančiai auk.u

Det ši dar nepaskutinė.

Paskui arklą aš sekiodams 

Apie mokslą vien svajodams 

Daug skambių dainų sudėjau 

Ir dainuodamas liūdėjau 

Kad mokytis negalėjau...

O kaip troškau, kaip norėjau! 

Rodos, mokslo man tik reikia. 

Tartum jis tik laimės teikia. 

Bet svajonės nuplasdėjo 

Į padangę sparnais vėjo.

Ir tenai senai jau mirė.

Nes likimas vargą skyrė.

j. M- Karvelis.

DRĄSUOLIAI.
Drąsuoliai nežino pavojų, 
nebijo mirties, nei kančių, 

be baimės gyvybę aukoja, 

kovodami laimei žmonių-

Jie neša palaimintą ugnį 

tamsoj ukanuotos nakties . 

ir tiesia tiltus per bedugne 

i sali šviesios ateities.

dar kris, nes priešas pasiry- žygiuodami uolom granito, 

žęs kovoti kaip sužeist įs Netbodami šūvių, kovos, 

žvėris. • mums skelbia jie auštanti rytą.

Kad priešą greičiau nuga- 2a<b nė pasaulio aušros.

Įėjus, kad karą kuogreičiaj-
sia laimėjimu užbaigus, mes 
turime savo šalies kareivius, 
savo sunus. kuogeriausiai 
apginkluoti. Musų ginki ii 
turi buti geresni ir modemiš- 
kesni negu priešo ginklai. Ir 
tų ginklų tuęi but visuomet 
ir visur ’ pakankamai. Tam 
įeikia labai daug pinigų.
Kad parėmus savo valdžią 
•tejete karo pastangas, visu 
mnsų užduotis yra pirkti 
daugiau karo bonų. Pirkti

S. Z—kas.

IŠSIGANDO.
Dvi leidukės susitarę 

Iš munšaino bizni darė.

Kas jų munšainą. ragavę 

Dar rr gavo.

Vieną dieną buvo strioko.

Kai per langą jos iššoko. 

Policistas mat Įsmuko. 

Išsigerti sau šnapsuko,

O bobelės išsigando.

Kad pagauti kas jas bando.

Pilypas.

Francuzijos Vaikai Urvuose

Si nuotrauka parodo mergai tę. kuri siaučiant Francuzijoj 

mūšiams buvo pasislėpusi urve. Kai alijantai nacius nuvi

jo, mergaitė išeina iš urvo. Tūkstančiai Francuzijos vai

kų ir moterų dabar slapstosi tokiuose urvuose.

Pirmoji Pagalba
Ką reikia įvairiais nelai-Į si didelė kūno paviršiaus 

rningais atsitikimais daiyti,, dalis, nukentėjusį vežti į li- 
kad nelaimės ištiktam žmo- goninę, nes apdegus vienam 
gui kiek nors padėtume, pa- tiečdaliui viso kūno pavir- 
kalbėsime šiame straipsny: čiaus. yra rimtas pavojus 

gyvybei.
Prigėrusį iš vandens iš

traukus, reikia tuoj greitai
Rakštis (pašinas) kai Į-

lenda, nei eikia labai išsigąs
ti, jaudintis ir mėginti ją 
tuoj traukti lauk. ypač, jei
gu rakšties tik mažas gaba
liukas ore kyšo. Žmonės be
skubėdami rakštį ištraukti, 
dažnai ją uzlaužia ir net gi
liau įvaro.

Įsivarius rakštį, reikia 
stengtis ją iš karto visą iš
imti. Tam reikia pasiimti 
pincetą (žnypieies), jo ga
lais stipriai i akstį suimti ir iš 
karto ištraukti. Žmonės pa
sakoja. esą rakštį reikia sku
bėti išimti, nes ji lendanti 
gilyn. Rakštis pati nelenda, 
nereikia bijoti.

Jeigu ir pincetu (žnyplė- 
lėmis negalima rakšties su
imti. tada reikia prie rakš
ties galo spirite nudegintu 
aštiaus peilio galu Įpiauti 
odą. kad butų geriau prie 
i aksties prieiti ir ją tada 
žnyplėmis ištraukti. Paskui“ 
žaizdą aptepti jodu ir ap
rišti.

Gyvatei įkirtus užveržti 
DTbjS' ‘arbii ranką aukščiau 
įkirtimo vietos. (Varžtą lai
kyti tik 2 valandas). Tuoj iš 
žaizdos iščiulpti nuodus, 
jeigu tik burna ir dantys 
sveiki. To daryt nebijoti, 
nes nulyti gyvatės nuodai 
nekenksmingi. Žaizdą gali
ma išdeginti Įkaitinta viela 
arba vinim. Greit vežti pas 
gydytoją.

Bitei ar širšei įgėlus, Įgel
tą vietą patrinti amoni ia, 
arba stipriu valgomosios 
druskos tirpalu. Tik nedary
ti taip, kaip žmonės yra įpra
tę daiyti, netrinti žeme. nes 
tat nieko nepadeda, gali bū
ti net pavojinga, nes su že
mėmis galima kartais įtrinti
i žaizdą labai pavojingų 
bakterijų.

Nudegimas, 
ant žmogaus 
mesti vilnonę
kokią maršką, kad ugnis už
gestų. Liepsnai užgesus, de
gėsius užgesina apipildami 
vandeniu. Paskui reikia at 
sai giai nuo kūno nuimti pir 
lipusias apdaro dalis. Kurių 
remalim-i nuimti, atkirpti 
žūklėmis prie prilipimo vie
tos. Pasidariusiu pūslių ne- 
n’čšvti. bet pradurti iš šonų 
su nudeginta ugny adata. 
Nudegusias vietas storai

ibarstvti soda arba ap
imti cinko tepalu, nesūdy
tais taukais, šviežiu aliejum
ii po to aprišti tvarsčiais. 
Nudegusių vietų vandeniu 
neplauti. Jeigu yra apdegu

Užsidegus 
rūbams, už- 
antklodę ar

Aplikacijų tiems darbams! RYLA DETROITO RATALI- P°P*«žiaus kunigai nesipačiuoja. Cia J **^* **»»-* išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmes ir doriškas dvasiškijos

Dalijant Detroito lietuvių socialis- "kaR^^kiekrienaVv^J/^tėva  ̂
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, ^unjGitis, kurie geidžia, kad jų mo- 

_______________ kunigo pakurstyti brostvininkai uz- terįs, dukterįs ir mylimosios r,epa-
airna viin iz.a.i P-“?1* z-‘aur1’l' surl“~- S<?lal pultų į tokių kunigų globų. ParašėNĖRA KUR DĖTI KIAU- lĮ»t“ *=*«Įeužpuolikams bylų, kun £un. Geo Toumsend box. D. I).. SUKINIU ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- lietuvino Ferdinand de Šamogitia

sais teismo rekordais ir liudininkų Kaina
------------ parodymais. Kaina .................... 25c.

. w“r Food Adminiaration IR BEUGIJA. KODĖL AS NETIKIU
11 vėl skundžiasi, kad 11 ne- jdomi knjTuU ( DIEVĄ?
tUl'intl kur dėti klausimų, klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
L-n»-innc oiitk^rVo ič čormmin nas katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kūnų 
KUBUOS supeihd ĮS IJl meilų E Vandervelde. vertė Vardunas. nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos

* ‘ “ .................................... 20c.

galima gauti paštuose ir kų SU SOCIALISTAIS.
U. S. Emoloyment 
ofisuose

Service

25c.

gaivinti. Gaivinti reikia nors 
jis butų ir valandą vandeny 
išbuvęs. Jei greit atgaivinti 
nepavyksta, nenustoti vil
ties. gaivinti kelias valan 
das. Prigėrusį iš vandens iš- 
riaukus, nuvilkti greit šla
pius rubus. nušluostyti kūną. 
išvalyti iš burnos ir nosies
dumblą su skeDetaite. Pra- — -- -----x—. - - - -
žiodinti reikia traukiant 
apatinį žandikaulį žemyn 
tarp ki ūminių dantų įkišt? 
pagaliuką. Liežuvį ištraukt?“ 
pirštais, apvyniotais skepe 
taite. Atsiklaupti ant kairio
jo kelio, o dešini pakišti pc 
prigėrusiojo pilvu ir krutinę. 
Prigėrusiojo galva turi buti 
žemiau už krutinę ir pilvą, o 
jis pats guli kniūpsčias ant 
pagalbos tiekėjo kelio. Kai
re ranka pagalbos tiekėjas

kad palaikyti kainas. Kiau-' Kaina 
šiniu šiuo laiku esa tiek

10c- knygutės

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria d*r amžius? šį intri-
Ši knygelė aiškina proletariato fi- guojantį politiškai-ek ių klau-

lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa simų aiškina garsuis Vu?:: -tiios so-
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- cialdemokratų teoretikas Kari Kauta-

. , . <ii. „ , • , • kius, tai perskaityk šitų knygelę, ky. Kaina ........................................ 10c.OirktU ekstra tuziną kiau- Kalba labai lengva. Knyga protau
simų. Dabar yra 1.40(1 vago- k^n»‘nkam’ neųkai'«w.
nų arba 2o milionai kiausi- =------------- ---------
nių. kuriems šaltuose sande- SOCIALIZMO TEORIJA, 
iuose nėra vietos.

daug. kad sandėliuose jau 
nėra jiems vietos. Todėl ad
ministracija ragina šeimi
ninkes, kad kiekviena nusi-

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
faktais parodo. Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėi tūrėš būti 
pakeistas kapita’>zmas. Kaina 25c

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius. 221 
puslapių. Audimo apdaru.is .. $1.25

SILES IR STRAIPSNIAI.

NACIJŲ 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS.

___ . . • i » -t-- Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės.Meųai ir riebalams. Vi- Jaugybė straipsnių juokų ir tt.
X)S raudonos stampos nuo Pulk,ai kastruota. Kaina .... 25c 

X8 iki W8 yra geros neribo- AMERIKOS MACOCHAS.
am laikui. Arba kaip Romos katalikų kunigas

Kenuotoms daržovėms ir Hans Schmidt New Yorke papjovė 
. . ... savo meilužę, Onų Aumuller aitę.Vaisiams.   V ĮSOS mėlynos Knygelė su fotografiškais atvaiz-

stampos nuo A8 iki V8 yra da,s- Kaina ........................
geros neribotam laikui. DELKO REIKIA ŽMOGUI

Cukrui. — Cukraus stam- GERT IR VALGYT?
pOS Nr. 30. Nr. 31 ir Nr. 32 Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

—’---------—i.; atšaus nepagalvojęs žmogus.prilaiko prigėrusią galvą, o įįlinda* D0’5 rainis cukraus norisi! - -
dešine ranka krutinę ir oil- • °_i? -P įoiVui Bet dei ko gi nonsi? Dėi ko be valgiokrutinę ir pil 
vą spaudo, kad ištekėtų į 
plaučius patekęs vanduo. 
Kai vanduo išspaudžiamas, 
prigėrusį paguldyti, vėl ge
rai iššluostyti bumą ir nosį. 
Vandenį galima išspausti 
kelis karu®.

Kad prigėrusis pradėtų 
kvėpuoti, reikia jam duoti 
uostyti amonijos. kutenti 
gerklę ii nosies vidų plunks
nele, delnus, padus ir visą 
kūną tr inti šiurkščiais dra
bužiais. Tačiau svarbiausia 
—daryti prigėrusiam dirbtin 
nį kvėpavimą.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į hanacų to* 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, pemtatan- 
čiaas įvairius nuotikius nu<» prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knyga niekas nesigaL 
lės. 382 puslapiai. Kaina__ _ $..00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. E: it ... .'.as Rojų 
visai atmeta. Mokslą-- mano, Kaa 
žmonijos lopšine b:. -'...urėje. Ir ši
knyga parodo, lodūl taip manoma. 
Labai įdomu* ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ......................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo
sp«-

, -u < 1 .tl.,,; vaiKioir ealioia neribotam laiKUl. žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-
TJo ctamna 40 duoda sUs du<K,a daugiau spėkų, kitas ma- veikalas par-do. kaipBe to. Stampa M. au nuooa Dėlko žmogui re5kia cuUraua 1905 metu revoliucines Lie'ir.’os
5 “ekstra” svarus cukraus!druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- kos ve<?* , s? ca' ' ' - a,

dėl jam reikia riebalu? šituos klausi- tu? Patiu kunigai v, -..odzių r«-
pfcesįęry&ms. f mus suprasi tiktai iš šios knygutės. me. * kaP , revoliucijaČeveryltams. — Stampos i D-nm G-«ns. k =;?.• a . kos .patk-’e v | k_ Jįįuosuota is po caro valdžios ir kaip jj
su orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iš 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

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

Gazolinui. — Rytų valsti
jose gazolino kuponai A-10 
pratęsti iki 8 rugpiučio 
(Aug.). Kitose valstijose jie 
pasibaigė 21 birželio.

Pekla
“ATIDUOK MAN TĄ 

MOTERĮ...”

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Dievas, sutvėręs švies^
(tamsos nereikėjo tverti—■ 
ii buvo ir dabar yra), žemej 
juras (dangaus taipgi nerei-j 
kėjo tvi-.ti, nes pats Dievas 
danguje gyveno), gyvulius] 
žvėris, medžius, paukščius] 
pagaliai; sutvėrė žmogų.

Ret žmogų tverdamas,-vi-! 
są kieta, ą medžiagą suvar
tojo. ii nieko apčiuopiamo 
neliko moteriai sutverti.

Ilgai lųmojęs. Dievas iš
eitį rado ir moterį sutvėrė iš 
šios medžiagos: mėnulio ap
valumo. žolių drebėjimo, 
gėlių žydėjimo, lapų leng
vumo. s-imos žvilgsnių, de-, 
besu veiksmo, medaus sal
dumo. igro žiaurumo, ug 
nies kalstomo. ledo šaltumo, 
zuikio baimės, spindulių 
šviesumo, žvaigždžių mirk
čiojimo poves pasiputimo, 
deimar.ro kietumo, balan-

VIBERTY LlMESICKS

A chef who knew lou about 
dougb

Said, ”So far. w«>a raiacd 
it too *low—

WeTl beat Hitier wheu 
Ona dotlar in ten

Ia pat Into Wai 
Ltt**r>r

r
w.-a,
fatlkaU. a.hla Bart. Daa't

*SSa

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nno 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šio* kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes paklos n- 
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kar Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kopoatal an
ga. Ir pridėta* “peklos” 
žemėlapi* tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Kargn 
no" Knygyno.
Adresas: “KBLWVI8"

6M BRO A DW A Y.
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir paa 
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Ąo—į,
Dstreit, Micb.

?. ljuosuota iš po caro valdžios ir kaip _ 
bžnro "apskelbta repubi’ka. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
ateteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta i 
apskričiu*. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Cia telpa viai srarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis si» bolševikais, 
sutartis su latviais, apras.maa visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yrp tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visa Lietuvę iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ......................... $1.00
džian bambos spyčiai.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munša:,-. • knygo
je telpa oet 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, ęnsikaibėjii.-iai. bumoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ................ 25e.

APIE DIEVĄ. VELNI U 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juok'ngų monolo
gų ir deklamacijų, '.. "kios temo*: 
darbininkiškos, n-v<>Iiu-ioriie*i*kos, 
tautiškos, humoristi.k > ir laisvame- 
niškos. Visos skambios. vį.,o< gero*. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir rt. Antra pa
gerint* laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO MEDAS.
Ir keturios kitos apy akos; <1) N*> 

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

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo iii apsisaugoti. Pn rųU 

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

ALKOHOLIS IR M DlKIAl.
Arba ka tp tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliept* jų Tal
kam*. Kas yra arba tiki' kada nors 
buti kūdikių tėvais, burnai turėtų 
oerskaityti šitų knygute. K^ina 10c. 
“Keleivis,” 636 3roa<lway,

South Boston, Masu.

i
i f

deimar.ro


fVptbilas Poshpto KETEIV1B SO. bOSTCty, _ Xo. 2n. Sūre^o^AjĮ^ ii-G n.

Žinios Apie Lietuviu Ka
riuomenės Sukilimą

GEN. PLECHAVIČIAUS S UDARYTUS LIETUVIU . 
BATALJONUS NACIAI NORĖJO SIŲSTI RUSIJOS 

FRONTAN.

met estai jau turi SS divizi- tavę. Jis buvęs suimtas dėl J 
jas. <5 latviai SS brigadas (su to, kad pasipriešino siųsti 
vokiečių vyresniaisiais kari- lietuvių kariuomenę i Rusi-į 
ninkais priešakyje). Vadi- jos frontą, už I-i.n.vos sie-į 

į naši, pastarieji turi visų gin- »os.
k’ų rūšių formacijas, iki ar- Generolas Plechavičius su- 
ti’eri.ios imami, gi lietuviai organizavęs kelioliką lietu 
—vien pėstininkų bataljo- vių batai'jonų Lietuvai ginti.’ 
nūs su atitinkamu apginkla- Ir vokiečiai davę užtikrini-; 
vimu, k.a. sunkieji kulko- mą. kati tiems lietuviams ne-‘

Bombomis Sujauktas Geležinkelis

Įvyko smarkios kovos su n& ciais. Žuvo daug žmonių. 
Plechavičiaus štabas areštuotas. Kai kurte lietuvių ba- 

taljonai pasislėpė miškuose.

svsiužiai, minosvai džiai, reikės niekur Lietuvos <

Ryšium su gaunamomis- 
žinių nuotrupomis apie at
skilų kariškių ir policijos 
vienetų formavimą Lietuvo
je. š. m. birželio 6 d. Asso
ciated Press paskelbė visai 
Amtiikos spaudai nugirstą 
švedu radio pranešimą apie 
gegužės 15 d. Įvykusi Lietu
voje sukilimą. Čia cituojame 
ši pranešimą pagal tos die
nos “N. Y. Sun” paskelbtą 
tekstą (kiti laikraščiai tą ži-į 
nią sutrumpino):

“REVOLT IN LITHUANIA 
REPORTE D.

prieštankiniai pabūklai, gal vykti. Bet kai bataljonai bu-i 
i mažesnio kalibro priešlėk- \ o sudaryti ir apginkluoti. 

___ Siuviniai pabūklai. , naciai pareikalavo, kad iie
school both at Mariampo’.e.i Kam priklauso sukilimo yyktŲ J R.usVa’. P!eehavlc‘,V;; 
Fighting here continued ur.til ’ inciaty va ir kokią rolę suvai- tam. J;a?1P^?inęb n tocsl 
the Lithuanians had used up (}jno gen. P. Plechavičius— na$JaJ JI areštavę, 
all their ammunition, and both \,vnku pasakyti. Iš to fakto, -- k°km -,an? n lvv*j;’ 
sides suffered severe losses- 'kad ffCn. Plechavičius su ki- 1S.J j nau? ^trukti n kui ..ts 

“Seven Lithuanian bat t a- is vyresniais lietuvių kari-: ra_nda-'1 da ,aJ ^mulkmmn
lions stationed at Vilna were pinkais liko išgabenti Vokie- nera‘
disarmed. while battalions sta- tijon. sunku daryti kokias 
tioned in northern Lithuania nOrs aiškesnes išvadas. Vo- 
left their barraeks and took to kiečių akyse jie gali buti lai 
the forėsts.” i komi atsakingi už sukilimą.

SMARKIOS KOVOS SU
naciais ašmėnoj.

Iš paduoto teksto išrodo, i Vilniaus kraš:
kad sukilimas ivvko kainoj^ •^en-echauuaus

“Iteliellion Against German
Occupational Forces May 

Iše l’nder Way.
“A rr.ajor revoit by Lithua

nian troops against German 
occupaticn forces which led te 
the arrest and deportation of 
the Lithuanian commander te 
Germany was reported lašt 
night by a Suedish radio broad 
east jiaiaphrasing a communi- 
que issued by the Supreme 
Liberation Committee in Vil
na-

“The broadeast. recorded 
by the Federal Communica
tions Cemmission here, identi- 
fied the commander as Gen. 
Povilas Plechavičius. who for- 
med a fourteen-battalion Lith
uanian defense army with Na- 
zi permission in February. 
Gen- Plechavičius had stipula- 
ted that the troops were not te 
lie used by the Germans any- 
vhere. according to the broad
east. which said that the re
volt had been touched off 
three weeks ago when the Na- 
zis tried to ‘incorporate the 
I.ithunian battalions in Ger
man tVaffen (armed) S.S. bat 
talions-’

“In the night of May 15th. 
the Swedish radio said. S. S. 
units tried to disarm a Lithua
nian battalion numbering 1,800 
men and officers and 1.200 ca 
dets in an ' officers’ training

Aleksandras. Lietuvos ka- 
i iuomenės atsargos pulki
ninkas, su kitais giminėmis 
1940-11 metais buvo rusu

lietuvių protestas prieš vo 
kiečių karo vadovybės mėgi 
nimą išgabenti lietuvių ba- 

•talijonus Įtolimus ir sveti- ."
.mus frontus, gal net panau-!GeP°lluo11- .
doti juos prieš amerikiečius;, ,',^aut4 Piapesimų anka, 
ir anglus vakarų Europoje. ka< hetuvių veiklai pnes v o 
Lietuvių padėtis vra kiek 
skirtinga nuo latvių ir estų.
Yra žinoma, kad Estijoje 
Narvos paupį vokiečių pusė
je laiko estai. Taip pat lat- , x.
rių daliniai gina savo krašto 'la?tan«os , Panaudoti 
žemę. Ta prasme latviai sv. L:?'?vos Šventoji? k»™> 
iriais mano, kad jie ginų !•"« “»? vaduotojus, ame-
savo žemę nuo naujos rasų .lr kitus sąjunginin-

- kus. Deja, Rusijos tebereis-invazijos. Podėtis bus su 
Drantamesnė, jeigu atsimin
sime, kad Rusija iki šiol sa- 
vinasi Pabalčio valstybes ir 
vokiečių propaganda rusų 
reiškiamas pretenzijas mie 
lai garsina. Nėra abejonės.

Lenkų PAT praneša, kad 
e tarp vokie

čių ir požemio lenkų buvo 
keli smarkus susirėmimai. 
Daugiau kaiu 200 vokiečių 
buvę užmušta, per 100 su
žeista ir apie 400 nacių pa
imta nelaisvėn. Kur tuos be
laisvius lenkai padėjo. PAT 
neaiškina.

Smarkiausia kova buvusi 
Ašmenos miestely, kur 60 
vokiečių kareivių buvę už- 

nelais-
ven. Į lenkų rankas patekę 
daug karo medžiagos ir 
ginklų.

Rodunėj, netoli nuo Nau- 
gardėlio, lenkai puolę vo
kiečių kareivines, radijo 
stoti ir ginklų sandėli, pa
imdami 32 troku ginklu ir 
amunicijos. 14 vokiečių bu
vę paimta nelaisvėn ir kelio
lika užmušta.

Lenkai buvo paėmę Į sa
vo rankas Eišiškių miesteli 
ir išmušę visus vokiečius, 
bet vėliau turėjo pasitraukti, 
lies pribūvu dideSncS Vukiė- 
čiu spėkos.

Lenku nuostoliai buvę ne
maži. Baranavičiu šiaurėj 

visas jų

kiečius vadovauja koalicines 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas Vilniuje.

Lietuvius amerikiečius „ .
itin rūpina nuolatinės vokie- įmu?ta ir -j paimti 
čiu

kiama pretenzijos i Pabalčio 
kraštus, t. y., pasikėsinimas 
pavergti laisvas tautas, pa- 
dėties nei kiek nelengvina: 

* viena — tokia Maskvos tak
tika ardo United Nations

kad tos rusu pretenzijos. .?nt,ra - ko™P'<’-
daug prisideda prie Pabai- m,.tu?.’a. ao karo tikslų pa- 
ėio gyventoju susirūpinimo dokumentų. Atlan-
2__ ____ _______ to Čarten, ir trecia—patar-ir nerimu, tačiau ne ners..___ ._ __  ._ _____
kad lietuviai be atodaii eiams.—LAIC.kinkytusi Į vokiškąjį veži
mą. Šiaip ar taip. rusai tebė
ra dar tolokai nuo Lietuvos, 
net Vitebskas su Orša vokie
čių dar tebelaikomi. Tuo bu- T ,
du, “savojo fronto” pajauti- LenklJ telegrafo agentūra i
mą lietuviams Įkalbėti vo- PAT_ praneša žinią iš švedi*- j _____
kiečiams nevyksta. Todėl k0 ?altinių: kad generolui Gvardija Namams Ginti, 
naciai norėtų prievarta lie ; Jechaviciui pavyko is i—Baltgudžiu sostinėj Mins- 
tuvius imti karan. kiečių nelaisvės pabėgti. ši-|ke teikurė Namams Ginti

PLECHAVIČIUS PABĖGO 
IŠ NACIU NELAISVĖS. buvęs sunaikintas 

skvrius.

BALTGUDIJA.

_ ta žinia patvirtina pirmesnes r .--..Hiju
Padėties.skirtumas Pabai- telegramas, kad naciai ištik

ty ryškėja ir iš to fakto, kad jųjų buvo Plechavičių areš-
lietuviams “teleista” for
muoti vien batalijonus. kuo-

AR ROMOS, ,
opiėzttls"^ Kristaus 

Vietininkas?

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrade.

Specializuoja Vyriškų organų nn 
ailpaėjšnte,. e?$enf*F permainų 

moterų. Moterų ir Vynj ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nno 2 iki 4. nuo 7 ild 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVSL
BOSTON, MASS.

Tel. Cemmonnealth 4579.

Trys Amerikos kareiviai eina -keršai geležinkelį Carentano mieste, kuri jie atėmė iš vo
kiečiu jx> atkaklios kovos. Įsi dėmėkit. kaip alijantų artilerij os bombos suardė geležinke
lio bėgius.

Kas Mums Rašoma : nėms jis reiškia vergiją.
Bet kas yra svastika?
Tai sencvės indusų kry

žius. Savo pradžią jis gavo 
priešistoriniuose laikuose.

Indusai turi dvejopą svas
tiką. Viena jų yra gyvybės 
ir šviesos amžinumo simbo 

i lis: antroji reiškia prakeiki

mą. nakti, šalti, tamsą ir 
mirti. Ji yra deivės Kali sim
bolis.

Geroji svastika yra ta, ku
pos galai užlaužti* i dešinę; 
blogoji — kurios galai už
laužti Į kairę.

' Kurią svastikos ruši yra 
pasisavinę naciai?

Po bažnyčia saliunas.
Pas mus Pennsylvanijoj 

dabar tokia mada, kad ir 
kunigams duoda laisnius 
degtinę šinkuoti. Bažnyčios 
skiepe Įtaiso saliuną ir tuoj 
po mišių teina gerti. Vyrai 
ii- moterys gelia ir dainuoja,
o prabaščius Įsikandęs eiga-, 
rą ruko ir juokiasi. Mano 
anūkas andai susituokė su 
lenke mergina, tai ir mane 
pakvietė i vestuves. Atėjo ir 
kunigas: atsisėdo prie stalo 
ir maukia degtinę su alum. 
Gaspadinė pastatė ant stalo 
keptą vištą, tai kunigas su
dorojo vienas pats, kitiems 
ir neteko.

Ch. Skaptauskas.
Somerset. Pa.

kurios-tikslas yra 
kovoti prieš bolševikus ir jų 
apmokamus agentus. Stei-

Bus

Subatos Lenktynės

BETSY ROSS Rizika

SENIAUSIAS KRYŽIUS 
BUVO SVASTIKA.

Musų žmonės dažnai kal
ba apie svastiką, nes tą žen
klą vra pasisavinę Vokieti
jos naciai. Svastikos ženklas 
vokiečiui reiškia didelę gar
bę. bet pavergtų šalių žm.o-

friamam gvardijos susirinki
me kalbėjo Baltgudžių Gen
tį o Tarybos pirmininkas 
A stauski.

..i

švenčių lenktynės 
Liepos 4

rr»> m. r a. ajizf Pi he TAnivr.L 
HANDICAP

Pridėta 525.000

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai jr aplinkybes kada į Pašant; atėjo 
Kriatos. Pagoniška tų laikų venybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bai ivcia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(31 Bažnyčia Mažojoj Azijoje, (ll Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jena Kristei buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profaaorb s Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fondai lentai inų teologijų, silkino kokių 
esama valstybėje adminįstraei. >s formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yi a romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai i devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karailir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai. !
SKYRIUS VU. Romos bažnyčias nuopelnai Francuzijai 189€ m. 
Filipinų revoliucija lr priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Maadicninis abpratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių i pradžia, jų pasišventimai tr pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATAURCI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nee joje raa šaaC reikaltagų dalykų ir geriaumai galės 
loui pa rin t sa visa katalikiškos bažnyčia* praeitimi.

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršelšnša, graliai sidabrinėm raidėm japanatas kny

gos vardas. KAINA 42.0U.
Tvirtais popieros riricKaia. kaina ll.tt.

Galima gaut pas auOrių, tekančiu adresu: 
REY. M. VALADKA, t. D. S. DALTON.

Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina Ir

«*;

PA.

KELEIVlO^ KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSi
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET 

Weut Rozbury, Mana.
Tel. Parkvvay 1233-W

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ Al.
(Inaured 
Moveno

Perkraustom 
čia pat ir ; to 
Urna* «letaa

Saugi oriežtnra, kaina prieinam*
826 BROADVVAY.

SO. BOSTON, MASU 
T.l SOTItli Rztat-nn S£|B

Gyv. IU»J

: Dr Joseph A.Gaidh j 
‘ OPTOMETRISTAS J ’

28624

Vniando*: 9 iki 1> J
noo 2 iki i Į
nuo 7 Uri •

neradom 9 Mrl V
ir "uoltaran 

AMU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas aki> ir tina* 
mu laiku aurrųžinn šviežų !«•» 
ramtnooju .r prtanrb, nktaiue

• Tel. t

114 Summer Stremt
l.AtVRENCE. M ASM.

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

ir nao 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: S( ' th Boston 132»

TeL ŠOU I>0«

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTCT-ETRISTAS

Ofiso valandou:
Nuo 9 r; tn iki 7 »»Uar»

Seredomis:
Nuo y -yto kl U d*vn«
447 BR0ADWAY,

SO. BOS ON. MASS

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS ’.GELBININKE 
LIETUVI t illtBORIUS IB

K\I> \Ml.<il’OJAS 
Turi N- aro Teises.

254 W. 3n-adway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOI t i Ito-ton 2599 
Sunaus e -įsrnoji vieta:

5T8 n-rr p»trr Avė.
T*1. CO :mbi» 2537

III
c i. Kiu/iin

60 SUOLE \ 'tjl \RE, Room 22 
BOSTON. T I .fayette 2371 

arha S r*« ■ 2H4-J
SPECIALISTĄ :<K 'JJO INKSTU 

IR NF'A'V LIGŲ.
Vai. noo 9 rvt iki ' vak. kaadien 

Nedėlrarr -> 1' >Yta iki 1.

TEISINGAS PATARĖJAS
..s r .. “Teisingas Patarėjas” aiškina dgųgiaųįų.lytim ir sveikatos rei- 

Jfcet jis taip pat nušviečia
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.' * •

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į tokius klausimus, ka
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:”
Kų reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?

_Kų reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunipai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymą- jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jauna: merginai žinoti 
prieš ištet ’jimų kad nepadaryti klai
dos ?

Kokio amžiaus {renausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktj ? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvira: pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Ta: 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi- 
n.as. lr “lentingas Patarėjas” čia 
patiekia (domių 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 moteiys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakyt jums vi>- 
kų-

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
sai us 7

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

Knyga graži, su paveikslais, 222 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeiiso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s "žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės ”5exual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina |1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.**

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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VIETINES
MASINIS SUSIRINKIMAS 
BONAMS PARDAVINĖT.
Įvyks liepos 2 d. South Bos

tono Lietuvių Salėj.

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos komite
tas kviečia visus lietuvius 
dalyvauti ruošiamam masi
niam susirinkime, kuris Į- 
vvks Draugijos svetainėje, 
309 E st., South Bostone, lie
pos 2 d.. antrą vai. popiet. 
Draugijos tikslas — parduo
ti kuodaugiausia K iro bonų 
ir nupirkti keliatą karo lėk
tuvų arba bomhanešĮ. Peiei
tame vajuje išpirkome bonų 
už $75,000 ir nupirkome ka
riuomenei P-47 karo lėktu
vą. kuris pavadintas “Kovo
jantis Lietuvis.” ir kuris da
bar kovoja karo lauke. Pi
liečių Draugija nutarė tą 
diena nupirkti kaio bonų už 
§4.000, Penkto Karo Bonų 
Vajaus Komiteto pirminin
kas yra adv. Juozas Cunvs. 
Komiteto nariai yra: adv. 
Jonas J. Grigaitis, Draugijos 
pirmininkas; d-ras A. Ka- 
pochy, D. A. Zaletskas. A. -L 
Namaksy, p-lė Felicija 
Grendelvtė, Albinas Nevie- 
la. p. Katrina Namaksienėį 
ir Al. Venis.

Su piliečių Draugija šia
me Penktos Paskolos vajuje 
veikia ir Iždo Departamen
to lietuvių skyriaus komite
tas. kuri atstovauja adv. J. 
Grigalius, adv. A. Jankaus
kas. p-nia B. Cunienė ir AL 
Alichelsonienė.

Parodykim, kad mes lfe- 
tuviai remiame ši penkto 
karo bonų pirkimo vajų vi-. 
scmis jėgomis, kad karas bu- ■ 
tų užbaigtas sėkmingai. Yra 
daug lengviau nusipirkti ka-j 
ro bonų. negu išmokti kal
bėti japoniškai, jeigu karą 
praloštume. Komitetas.
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Invazijoj sunkiai sužeistas 

Julius Žilinskas.

Juozas ir Alarė Žilinskai, 
kurie gyvena prie 629 E 6tn 
streeto. gavo liūdną žinią 
iš Karo Departamento, kuris 
pranešė, kad pirmą invazi
jos dieną Francuzijoj buvo 
sunkiai sužeistas jų jauniau
sias sunūs. Julius. Jam pa
taikė šrapnelės skeveldra ir 
jis dabar guli ligoninėj. Ži
linskai turi penkis sūnūs ir 
visi jie yra karo tarnyboj: 
technikos saržentas Juozas 
yra Italijoj, leitenantas An
tanas nežinia kur išvežtas: 
jurininkas Jonas Bermudoj; 
mašinistas Jurgis, kuris tar- 
ravo transporte, buvo sužei
stas kovoie su vokiečių sub- 
rr.arina: dabar jis yra sugry- 
žęs. Pp. Žilinskai taipgi turi 
ir pora dukterų: Marijona ir 
Cicilija: pastaroji dirba
“Keleivio’’ raštinėj.

“Keleivio” štabas reiškia 
ui J jos užuojautos visai Ži
linskų šeimai.

savo gyvybę, savo turtą ir savo

v T-5841 brangiai buvo nupirkta per

*ą«, pasitikėt, U pasiaukoji™,. Už ii, ^į, ir už ..
-U.onai Amerikiečių pažadėjo savo gyvybę, ir

atpirko, les. kurie liekam namie, galime atpirkti savo garbinga prižada 

remdami riminis savo jėgomis ir turtu tuos*, kurie stoja

FAMOUS

svenią garbę,’* Hpginti tž» laisvo {< i

prieš mus priešus.

Massa. fiusetts valstija už Bagočių duktė baigė Milto-

BREVVING COMPANY
CRANSTON, R.

Rado piniginę ir pasiėmė 
radybas.

Armijos liudymai su svas
tikomis.

Dėl menko daikto Bosto
ne kilo nemaža sensacija. 
Alat. paaiškėjo, kad armijos 
liudymai, kurie išduodami 
paleistiems kareiviams, tun 
apvadus su svastikos ženk
lais. Tie apvadai buvo už
girti pirm 25 metų, kada re
tas žinojo, ką svastika reiš
kia. Šiandien svastika yra 
negarbės ženklas, vaizduo
jąs nacių barbarizmą.

Grvžo būrys karo veteranų.

Iš Ramiojo vandenyno 
salų ir iš Europos gryžo bu- 
iys šio karo veteranų. Jie 
buvo paleisti atostogoms. 
Tarp gryžusiu yra vienas 
lietuvis — dorchesterietis 
Antanas Andriuškevičius.

Mirė Mečislovas Berniunas.

. . Birželio 15 d. po 4 mėne-
Esama _ visokių žmonių, šių ligos ligoninėj mirė Ale- 

Yieni. jei ką nors randa, ir čislovas Berniunas, susilau-

Rooseveltą. no High Schoolę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minko*.

Radijo programa.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį 
nedėldieni iš W0RL stoties,

rSomirbai: ,u5P9:30 ir
10:30 ryto, bus tokia:

1, Aluzika.
2. Birutės

Vie.' jos opinijos institu
tas. G< ilup Poli, dal ė ap- gočių jaunesnioji 

s oZ metų amžiaus. Velio- klausi iimus gyventojų. piana. šiomis ” 
nis gyveno 18 Romsey st.. Norėt; atirti, už ką jie bal- gė Miltono High Schoolę: 
k^orchesteiy. Palaidotas 19 suos— Rooseveltą ar De- bitais metais ji eis kolegijon 
birželio d. Xew Galvai y ka- wey, juodu b"us kandida- teraupetiką studijuoti. Vy

resnioji pp. Bagočių duktė, vadova u j a n t 
k ė uz Elaina. lanko Simmons ko- Alinkienei.

kęprašomi neima radybų. Ant 
ri jas pasiima savininko ne 
siklausę.

Vienoje požeminių gele ____
žinkelių stotyje jauna mote- pinėse. Liko nuliudusi žmo- tai. 
riškė stoties kasininkei pa na Veronika, pusbrolis Jus
davė moters piniginę ir lie- tinas Stankevičius, o Lielu
pė ją atiduoti tai, kuriai ji voj liko 2 broliai ir 2 sese- 
pri klauso. rys.

Piniginės savininkė atsi- Lietuvoje velionis bu v o
šaukė, bet joje nerado $55 kilęs iš Eernenų kaimo, Du- 
ir kitų daiktelių. Juos buvo setu parapijos. Ežerenų ap- 
paėmusi radėja. skričio. Amerikon atvyko

-------------- 31 metai atgal ir čia vedė
Daug bostoniečių išvažiavo Veronika Burokytę. su kuria 

~ 1 ‘ gražiai išgyveno 261 2 metų'Philadelphijon.

Iš South Bostono ir apy- iki paskutinės dienos, 
linkės daug SLA veikėjų iš- ‘Zmnnu nuoširdžiai 
vyko Philadelphijon

Advokato ir Birutes Ba 
dukt

Dorchesicryje, netoli Uphams Cor- 
_ ,. Per’." ®e,myi”J colomal namas, po 5KadlO Choras, j kambarius ir reception hall kožnam

Didz 
Roosev 
sinėtu 
cavo 5 
Dewev

ma pasisai 
tą. Iš visų apklau- 
nonių Rooseveltas 
nuošimčius balsų, o 
47 nuošimčius.

F; MA UŽ $4.900.

dėko-!vandu,) 
drau-Įdektr

legiją

Valentinai

3. Pasaka apie Magdutę

Pr io’den miestelio, 119
; <r.; ės, stuba apšildoma
iuirs; u '/.y . v turnices-.

stuboj, yra maudynė,; 
šviesa, telefonas, tvar-1

i.

• «IF J BUCĄ M-
F«r LIEUT. 
GOVEKMO*

^<w(.

JARVIS

A MAN/A(TION

Žmona nuoširdžiai 
j SLA ja visiems giminėms,

seimą. Jų tarpe yra adv. F. gams ir pažįstamiems, kurie o, > galvijų. 4 \istimnkai.
šapa v, tulžiais. 3 karų garažas. 
$4.910. -aliu išmainyt ant mie
sto nu< tvybes. *32)

J. Bagočius. adv. K. Kali- jos nubudimo valandoj pa- 
nauskas. Dr. Pilka, p-lė E.įrodė daug užuojautos n pa- 
VVilliams, p. K. Namaksie-> lydėjo velioni į kapus.
ne ii visa eilė kitų.

taksai namų sa- 
sumažinti iki

Bostono miesto ligoninė Bostono 
p,akele savo *<><i tarnautojų vimnkams 
algas, kurios nesiekdavo S2<G $39.90 nn<. tnkstančio 
j sąvaitę. _• _ _

Pirkit Karo Bondsus n Štam
pas. Kas sąvaitę įdeki; į ju.-- 
nemažiau kaio dešimtą saro 
nždarhio dali

l’ alter Katunas. 
lolden. Man

P r\ i i” »-» •' -i i I I V 1 1

• Remkit visas KARO PASTANGAS.
• Jis srina rasių, tikybos ir valdžios 

laisve.
• Tvirtai STOJA už VETERANŲ 

REABILITACIJA po. karo. Musų 
pareiga vra padoriai juos aprūpint.

• VEDĖ TYRINĖJIMĄ, padariusi 
GALĄ PARDONŲ KAKETUI.

• Jis STOJO prieš COAKLEY UŽSI
SPYRIMA- _

« UX)'< MASSACHUSETTS RE- 
PUBLTKONAS.

• Patyręs įstatimdavystes vadas—du- 
svk išrinktas Senato Prezidentu, 
reiškia, vertas paaukštinimo.

M
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★
t

• i★
★

OTE FOR HUNT
P. MSĮMree. Oo« NoOti PioMoo

NAMAS PARDAVIMUI

aukšte. Telefonuoicit; CUN 0202.

Baaton Edison Companv aako
...spirginį iš spirgintuvo visados 
imkit pirštais. Nevartokit šakučių. 
Nes galit sudadinti kaitnamajį ele
mentą—^ jo visiškai negalima pa- 
k« isti šiais laikais. *

loston Edison Company*




