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Francuzijoj Eina Baisios 
Alijantų Kovos Su Naciais

Rusai Netoli Nuo Lietuvos

ANGLAI SIUNČIA DAU
GIAU KAREIVIŲ IR 

GINKLŲ.

Vokiečiai buvo stebėtinai 
įtaisę Šerburgo tvirtovę.

Einant “Keleiviui’’ spau- 
don. žinios sako, kad Fran
cuzijoj eina baisios kovos, 
nes vokiečiai pradėjo kontr
atakuoti alijantus neapsako
mu pašėlimu. Ypač jie žiau
nai puola anglų pozicijas 
Caeno bare. Anglams pribu
vo didelių jėgų, kurios išli
po šerburgo pusiausaly.

Pats Šerburgo uostas ir 
tvirtovė jau mūsiškių ran
kose. Vėliausios žinios sako. 
kad šerburge amerikiečiai 
paėmė apie 35,000 vokie
čiu. tu tarpe gen. Schliebeną 
(ištark: Šlybeną), admirolą 
Henneckę ir daug kitų aukš
tu Vokietijos karininkų. Vo
kiečių štabas buvo įsitaisęs 
saugią vietą giliai po žeme. 
Iš viso tenai buvo apie 800 
visokios rangos 
VW fieišėjo
keltomis aukštyn ' rankomis 
ir pasidavė.

Dabar Associated Press 
korespondentas praneša, 
kaip vokiečiai turėjo įrengę 
Šerburgo tvirtovę. Matyt, jie

Mirė Nepataisomas 
Maistininkas.

Gen. Gelette tvirtino, kad 
Pietų valsti ios nebuvo 

nugalėtos.

tikėjosi, kad alijantai ata
kuos Šei burgą nuo jūrių, nes 
tokiu planu buvo įtaisyta vi
sa apsaugos sistema. Uolose 
buvo iškapotos gilios ir erd
vios patalpos, kurios ėjo iki 
300 pėdų gilyn po žeme ir 
po jura. Uolienose buvo į- 
taisyti tuneliai. Per visą la
birintą, 200 pėdų gilumoj, 
ėjo didysis tunelis, 38 pėdų 
pločio ir tokio pat aukščio. 
Jo palubėj įtaisytas elektra- 
operuojjamas kranas sun
kioms kanuolėms ir amuni
cijai kilnoti. Iš to tunelio į 
abidvi puses ėjo siauresni 
tuneliai, kurių abiem pusėm 
ėjo po du aukštu lovų karei
viams miegoti. Tame pože
my atrastas vienas sandėlis 
su visokia kosmetika, pra
dedant nuo muilo ir baigiant 
kvepalais. Lentynai buvę 
prikrauti pastos dantims 
šveisti, šepetukų, skustuvė
lių, cigaretų. čiujingumo,, 
radijo aparatų, cigaru ir ki
tokių prabangos dalykų. į 
Maisto sandėliai pridėti ke
liems mėnesiams.

Ventiliatoriai, telefonai, 
žiburiai—viskas operuoja
ma elektros pagalba. Matvt. 
vokiečiai tikėjosi ilgai Šer
burge laikytis. Ir jie butų 
laikęsi, jeigu alijantai butų 
atakavę tą tvirtovę nuo jū
rių. Bet mūsiškiai išlipo to
liau. apėjo aplinkui ir už
klupo Šerburgą iš užpakalio. 
Į kelias dienas tvirtovė buvo 
suardyta ir paimta. Vokie
čiai neturėjo laiko sunai
kinti nei savo ginklų, nei 
sandėlių.

GERMANY

šiomis dienomis rusai atsiėmė iš vokiečių Vitebską. Oršą ir Mogiliovą- 
Minsko kryptimi. Nuo Minsko iki Lietuvoj sienos belieka tik apie

mylių.

Dabar jie varosi 
100 amerikoniškų

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj Seimas Pasibaigė

BUVO APIE 150 DE
LEGATŲ.

Nutarta įvesti nariams aukš
tesnes mėnesines duokles 
arba sumažinti pomirtinę.

SLA seimas posėdžiavo 
Philadelphijoje birželio 26, 
27, 28. 29 ir 30 dd. Oras pa
sitaikė labai šiltas, kąs daug 
prisidėjo prie visų delegatų 
nuovargio. Paprastai, sei
muose delegatai nuvargsta 
ir be šilimos, nes tenka su 
gerais draugais paulioti viso
kiuose banketėliuose ir di
džiajam bankiete pavargti 
be miego. Taip buvo ir šia
me seime.

j dos departamentas, kuris 
randasi Philadelphijoje, pa
aiškino, kad jis Susivieniji
mui nedaro ir nemano dary
ti jokių apsunkinimų. Bet 
kitaip buvo su New Yorko 
viršininkais. Šitie į 4 valan
das atsiuntė savo įgaliotą at
stovą tiesiai į seimą. Ir šis 
nepaleido. Prispyrė seimą 
prie sienos ir darykit ką no
rit. Ir seimas turėjo daryt 
pakeitimą.

Seimas taipgi priėmė pa
taisymą prie konstitucijos, 
kurie liečia Susivienijimo 
ižde esančias prapuolusių 
narių pomirtines. Mat, yra 
tokių narių, kurie yra arba 
dingę be žinios arba mirę. 
Tokias pomirtines reikėda
vo atiduoti į valstijos globą. 
Šiuo seimo nutarimu, jos pa
liks Susivienijimo žinioje iki

Šis SLA seimas atsidarė 
tik su 137 delegatais. Vė
liau jų pribuvo arti 150.
Daugelis kuopų savo atsto- ( arba jo aša[
vų nesiuntė dėl daugelio atsirJ„
priežasčių. Neatvyko ir ke-

Vokietija Bus Su
mušta ' Vakaruose.

šiomis dienomis Louisia- 
nos valstijoj mirė 99 metų 
susilaukęs gen. Gelette, bu
vęs konfederatu armijos va
das. kuomet Pietų valstijos 
kariavo su Šiaurės valstijo
mis.

Nors Civilis Karas senai 
jau pabaigtas ir užmirštas, 
gen erčias Gelette iki šiol 
nebuvo prisiekęs Jungti
nėms Valstijoms ištikimy
bės. Jis dar laikėsi tos nuo
mones. kad karas tarp Pietų 
ir Šiaurės nėra pabaigtas. 
Jis vis sakydavo:

AMERIKA NUSIUNTĖ IN
VAZIJAI 16,000,000 TO

NŲ REIKMENŲ.

Washingtonas išleido pra
nešimą, kad Amerika nu
siuntė invazijai 16.000,000 
tonų maisto ir kitokių reik
menų savo armijąi Anglijoj. 
Tos reikmenys buvo gabe
namos tenai ištisus pasta
ruosius metus. Ir planai in
vazijai buvo padaryti dau
giau kaip metai algai. Dar

VVc never lošt. The North i Pereit.“ met<J ™apiučio 11 d.
Amerikos armijos inžinie
riai pradėjo daryti planus 
Šerburgo uostui atstatyti. 
Taigi jau pereitą vasarą jau 
buvo žinoma, kad Šerburgas 
turės būt paimtas, kad jį 
imant uosto įrengimai bus 
suardyti ir reikės juos atsta
tyti. Uosto atstatymui buvo 
pagaminti ne tiktai planai, 
bet buvo paskirti reikalingi 
žmonės ir iš kalno jau parū
pinta reikalinga medžiaga.

outnumbered us. būt we 
ivhipped the heli out of 
those dammed Yankees. I 
don’t care what the books 
sav...”

Jis dalyvavo visuose di
desniuose Civilio Karo mū
šiuose. bet North Carolinoj 
buvo paimtas nelaisvėn.

SUNAIKINO PRIEŠO
ALIEJAUS ĮMONES.

Pereitą sąvaitę 750 di
džiųjų Amerikos bombane- 
šrų nuskrido iš Italijos į 
Austriją, netoli Vienos, ir 
davė bombomis į vokiečių 
aliejaus įmonę. Buvo sunai 
kintos 6 aliejaus refinerijos. 
Jos degė kelias dienas.

AMERIKA NUTRAUKĖ 
SANTIKIUS SU 

SUOMIJA.

KASYKLA UŽGRIUVO 
18 MAINERIŲ.

Kentucky valstijoj, netoli 
nuo Harlano. pereitą subatą 
įgriuvo anglies kasyvla ir 
užbėrė 18 angliakasiu.

Noroms-nenoroms. Ame
rikos valdžia turėjo nu
traukti santikius su Suomi
ja. Suomija yra aplinkybių 
auka. Bet vistiek jai vertėjo 
Amerikos paklausyti ir iš 
karo pasitraukti. Jai butų 
buvę geriau, negu dabar 
bus.

<r

Ją sutriuškins ne rusai, bet 
alijantų žaibo karas.

“Alijantų invazija Euro
poje eis greitais ir triuški
nančiais smūgiais pirmyn,’’ 
rašo vienas “Nęw Yorko 
Times” korespondentas. Tai 
busiąs tikras žaibo karas. 
Alijantai tikisi sunkių nuo
stolių ir yra pasiruošę juos 
pakelti. Bet musų strategai 
esą įsitikinę, kad tokia tak
tika išeisianti pigiau, negu 
ilgos kovos vienoj vietoj. 
Todėl nuo šiol alijantų armi
jos šturmuosiančios priešą 
kaip tikra perkūnija. Tam 
‘ikslui reikia didėlių spėkų 
ir didelės ginklų persvaros, 
bet alijantai tokių spėkų jau 
turi. tuo tarpu kai vokiečių 
spėkos jau išeikvotos.

Vokietija busianti sumuš
ta ne Rusijos fronte, bet Eu
ropos vakaruose.

ALIJANTAI IŠKĖLĖ DAU 
GIAU SPĖKŲ FRAN

CUZIJOJ.

Anglai Paėmė Daug 
Rusų Nelaisvėn.

Jie kartu su vokiečiais kovo
jo prieš alijantų invaziją.

vis atsiras.
Seimas vienbalsiai užtvir

tino naująją Pildomąją Ta
rybą. F. J. Bagočiui prieš 
seimo uždarymą buvo fteik- 

buvo negausus, bet darbais , ta brangi dovana už jo dar- 
buvo gal vienas iš svarbiau- j bą ir tėvišką SLA vadovybę, 
šių seimų SLA istorijoj, ši-1 Kitas seimas per klaidą mr 
tam seimui teko pakeisti tarta laikyti New Haveno 
SLA ekonominį pagrindą,! mieste. Seimas užsidarė ge- 
ant kurio jis išgyvavo arti i roj nuotaikoje.
60 metų. Teko dėti stiprės- Dr. D. Pilka,

pamatus j

liatas desėtkų išrinktų dele
gatų.

Nors delegatais seimasEXTRA!
RUSAI AretlPO MINSKĄ 
2CO.OOO vokiečių esą atkirs

ta ir neištruksią.
Šią sąvaitę Maskva prane

šė, kad Baltgudijos sostinėj j Overseas News Agency 
Minske rusai apsupę 200.- Į (ONA) praneša iš Londono,
000 vokiečiu. Rusai užėmę kad anglų valdžia nežinanti ateičiai. Daugelis delegatų 
d? geležinkeliu, kuriais vo ką daryti su msais, kurie bu- manė, kad seni SLA pa
liečiai butų galėję pabėgti. Vo paimti nelaisvėn kartu su' grindai yra geri. Jie su aša-1 
Y ienas jų eina iš Minsko L vokiečiais Francuzijoj. Jie romis priešinosi vadinamai 
A ilmų. o kitas į Lietuvos e?a skirstomi i tris kategori- “konversijai” (pakeitimui) 
Brastą. Taigi ištrukti iš Min- jas, būtent:
sko 200.000 vokiečiu

mus ir saugesnius
Čia Kas Nors Dvokia

Kasdien po 1600 kvortų 
pieno j “ourpaipeo.”

jai dabar esą negalima ir ji . 1- kūne buvo paim-
turėsianti tenai žūti. arba p y°kiecių nelaisvėn ir pas- 
pasiduoti nelaisvėn. Rusai Į v°kiecių armiją,
jau paėmę Slabados mieste- tikėdamiesi gauti geresnių 
IĮ. tik 12 mylių nuo Minsko, ^vgų. negu belaisvių sto- 
Apie Minską yra nemaža ir vykioj.
lietuviu. 2. Rusijos patriotai, kurie

nuo bolševikų revoliucijos 
gyveno užsieny ir buvo į- 
traukti į nacių armiją. Šitie 
esą demokratijos šalininkai 
ir prie pirmos progos pasi-

NACIAI VARTOSIĄ 
NUODINGAS DUJAS?
Ispanijoj gauta nacių pro

pagandos išleista brošiūra, 
užvardinta: “Prieš šiaurės duoda alijantams.
Amerikos Kirminų I žpludi- % Trečiosios kategorijos 

Knygutė aiškina, kad rjsaį esą (je kurie vokiečiųma.

Iš Londono pranešama, 
kad šio panedėlio naktį ali
jantai atliko “milžinišką iš
kėlimo darbą” Francuzijos 
pakrašty. Buvę iškelta galy
bė tankų, šarvuotų vežimų ir 
daug kareivių. Apie Caeną 
dabar eina pašėlusios kovos. 
Per 72 valandas vokiečiai 
puolė kontratakomis 25 kar
tus. Nors anglai tas atakas 
atmušė, bet jos parodo, kad 
priešas jaučiasi gana stip
rus, jeigu gali taip atkakliai 
atakuoti. Anglams, supran
tama, reikia sustiprinimų.
ATŠAUKTAS AMERIKOS

AMBASADORIUS IŠ 
ARGENTINOS.

AVashingtonas pereitą są
vaitę įsakė savo ambasado
riui Argentinoj tuojau grįž
ti namo. Argentinos valdžia 
rodo vis didesnio palinkimo 
i fašizmą ir jos santikiai su 
AVashingtonu yra pusėtinai 
įtempti.

kirminus geriausia nai- užimtose Rusijos vietose j- 
kinti cheminėm priemonėm. S{ojo j generolo Andrėjo A. 
Is to daroma išvada, kad na- viasovo armiją ir prisiekė 
ciai ruošiasi vartoti chemi- kovotį prieš bolševizmą, 
nes priemones (nuodingas jje eSą atkaklus kariai ir at- 
dujas) prieš alijantų karei- kakijaj kovoją prieš alijan- 
vius Francuzijoj. kuriuos Jie .tus
vadina “kirminais. Pastarosios kategorijos

“Jeigu kirminai užpultų ru?ai busią laikomi kaip pa
jūsų pasenus,, sako šita pras(j karo belaisviai; bet 
knygutė, "jus nieko nelauk- daryti su kitais, anglai 
darni pavartotumet arseniko da sva^0< ^ko ONA. 
ir sieros duias. verčiau te-i _________

ir skundėsi, kad jie esą kuo
pų įgalioti balsuot prieš nau
jus planus. Jie nenorėjo to
kio pakeitimo daryti, nes 
Susivienijimas nėra jokiam 
pavojuje. Bet New Yorko 
valstijos apdraudos depar
tamentas numatė, kad atei
ty galės pavojus atsirasti, to
dėl ir privertė seimą daryti 
pataisą dabar. Pagaliau sei
mas išsirinko komisiją iš 11 
delegatų, kad ji tuojau pasi
teirautų Pennsylvanijos ir 
New Yorko valstijų apdrau
dos departamentuose apie 
SLA stovį, šita komisija 
tuojau asmeniškai kreipėsi į 
Penn. ir New Yorko įstaigas 
informacijų. Penn. apdrau-

ĮVEDAMOS “LUBOS’ 
DARBO JĖGAI.

Valdžia nustato, kiek darb
daviai gali darbininkų

samdytis.

Naujosios Anglijos Pieno 
Gamintojų Draugijos atsto
vas John S. Adams sako, 
kad vien tik Worcesterio 
apskrity kasdien yra išver
čiama į “surpaipes” 1,600 
kvortų nugriebto pieno. Tai 
esą daroma dėl to, kad va
saros metu pagaminama 
daugiau pieno, negu žmonės 
gali suvartoti.

Bet tai yra melas. Mes ži
nom, kad Bostone žmonės 
negali gauti pieno kiek 
jiems reikia. Kompanijos, 
kurios išvežioja žmonėms 
pieną į namus, sumažino pri
statymą beveik per pusę, 
aiškindamos. kad farmeriai 
nepagamina pieno kiek rei
kia.

Tuo tarpu pieno gaminto
ju atstovas praneša, kad 
pieno nėra kur dėti ir jis ver
čiamas į “surpaipes.”

gul žūva milionai Šiaurės1 
Amerikos kirminų, negu 
prarasti nors vieną Europos 
bulvę.”

Pennsylvanijoį Streikuoja 
Anękakasiai.

Shenandoah, Pa.- Pereita 
sąvaitę Pennsylvaniioį dėl 
streiko nedirbo 4.9oo are 
liakasių.

LEISK R«'\hVS APYVARTON

GRĄŽINK TUŠČIAS

PIIKU1IIK RLE
BONKAS KRAUTUVEI

HAFFPOtl FE p t C0 INC., BOSTON -A‘SS

NEW YORKE SUŽEISTA 
30 ŽMONIŲ.

Pereitą nedėldienį New 
Yoike Įvyko nelaimė Staten 
Islando keltu, kuris vežė 
apie 2.000 žmonių. Apie 30 
asmenų buvo sužeista.

ITALIJOJ AMERIKONAI 
PAĖMĖ ČEČINĄ.

Iš Romos pranešama, kad 
Penktoji Amerikos Armija, 
po atkaklaus mūšio, paėmė 
vokiečių tvirtovę čečiną, 
: pie 20 mylių nuo Livorno 
(Leghorno)

Iki šiol valdžia dėdavo 
“lubas” tiktai kainoms ir bu
tų nuomoms; dabar gi įve
damos “lubos” ir darbo jė
gai. Tai reiškia, kad darbda- 
vis galės samdytis tik tiek 
darbininkų, kiek valdžia 
jam leis—nedaugiau. Tai 
daroma dėl to, kad karo 
pramonei stinga darbo ran
ku.

PAŠALINTAS 15 TARNY
BOS APSKELBĖ BADO 

STREIKĄ.

St. Louiso mieste pereitą 
sąvaitę pradėjo badauti 
Chester Lake, kuris neteko 
“džiabo” prie Farmų Elekt
rifikacijos Administracijos. 
Jis gaudavo tenai $5,800 per 
metus. Jis isivaizdavo, kad 
jo pozicija buvo panaikinta 

politiniais sumetimais,” to- 
bado strei-a dėl jis apskelbė

Bostono apylinkėj šita : jr sajęo nt>pradėsiąs vai- 
kontrolė pradės veikti liepos ta vaidžios istaiffa
o d. Nuo tos dienos darbda
viai čia galės samdytis dar
bininkus vien tiktai per 
U. S. Employment Service.

šitas patvarkymas tačiau 
nepaliečia tokių darbdavių, 
kurie samdosi
8 darbininkus

gyt kol ta valdžios įstaiga 
nebus “atimta iš politikie
rių rankų.” Dabar jis guli lo
voj ir nieko nevalgo.

Pereitą n*>3’’d»enį 
maudydami Naujos Aneli- 

mažiau kaip j jos vandenyse prigėrė H 
asmenų.

i



Norvegų Vidaus Frontas

ANT VIENOS LENTOS SU kratijos draugai.
NACIAIS IR FAŠISTAIS.

Ar žinot, kad Amerikos 
valdžia komunistus stato 
ant vieno lygio su naciais, 
fašistais ir net su japonais?

“The Washington Post.” 
kuri cituoja “Naujienos,” iš
spausdino Civilės Tarnybos 
kcmisijonieriaus Flemmin
go pareiškimą, kuris aiškiai 
parodo federalinės valdžios 
nusistatymą komunistų at
žvilgiu. e >

Komisijonienus Flemming 
yra tas autoritetas, kuris nu 
>tato valdžios politiką ry
šium su samdomais darbi
ninkais. Ir štai ką jis sako:

“Civilės tarnybos komisija 

mano. kad asmenys, kurie pri

klausė arba sekė pro-nacių. pro 

fašistu arba pro-japonų orga

nizacijų politiką, bei yra karš

ti Komunistų partijos nariai Sandariečiai paminėjo sa- 
arba akli komunistų linijos se- vo }aik’raščio 30 metu sukak-

prezidentą Rooseveltą nuta
rė balsuoti.

Bet nežiūrint kokiu kailiu 
komunistas dengiasi, jis sa
vo prigimties paslėpti nega
li. Nors jis dedasi “demokra
tijos draugu,” bet savo gal
vą visados guldo už Stalino 
diktatūrą. Reiškia, jis laiko
si “komunistų linijos.’’

Šitokie gaivalai neprivalo 
būt valdžios samdomi, sako 
komisionierius Flemming. 
Jie yra neištikimi, nes tar
nauja svetimai valstybei. Jie 
turi būt šalinami iš valsty
bės tarnybos lygiai kaip na
ciai. fašistai ar japonai.

Tai taip i komunistus žiu
ri federalinės valdžios Įstai
ga’

“SANDAROS” JUBI- 
LĖJUS.

kūjai, neprivalo būti valdžios 

samdomi.

“Tenka pasakyti, kad Civi-

ti. išleisdami padidintą 
“Sandaros” numeri. Tą lai
kotarpi jie skaito tačiau ne

les tarnybos komisija daro vis- nuo aktualaus “Sandaros” 
gimimo. bet nuo to laiko, 
kada pradėjo eiti “Ateitis.”

ką, kas yra jos galioje, kad to

kie asmenys nebūtų valdžios 

samdomi.

“Nuo liepos 1 d. 1940 m- mu

sų ištekliai leido mums ištirti 

209,000 su viršum asmenų.”

Iš tų 200.000 samdiniu, 
kuriuos Flemmingo komisi
ja ištyrė, atmesta daugiau 
1 000 žmonių, nes pasirodė, 
kad jie buvo naciai, fašis- 
šistai, aiba komunistai.

Komisiionierius sako:•
“...563 buvo paskelbti nepa

geidaujamais. nes jie buvo su

sirišę su Komunistų partija 

arba laikėsi Komunistų parti

jos linijos.“

Komisija stropiai žiuri, 
kad nekaltas žmogus nebūtų 
įtartas komunistu ar kitokiu 
kenkėju. Tariant p. Flem
mingo žodžiais—

“.-.mes laikėme sau už parei

gą budėti, kad nei vienas šio 

krašto pilietis, net karo laiku, 

neliktų raganiško persekioji

mo auka.

“Yra. pavyzdžiui, kraštuti

nio nusistatymo žmonių, kurie 

norėtų, kad mes laikytumėme 

į komunistu kiekvieną liberališ- 

’4tų pažiūrų i politiką rr ekono

minius klausimus žmogų. Aiš

ku. kad mes nusidėtumėme 

svarbiausieji* principams, dėl 

kurių šis karas yra vedamas, 

jeigu mes nuskyptumėme i

kraštutinybę-

"Laimei, kai tenka reikalas 

turėti su komunizmu, tai mes 

turime visai tikslų tyrimo bū

da. Tas būdas vra žinomas kai-

Vienas sandariečių jubi- 
lėjiniame “Sandaros” nume
ry dabar aiškina:

“Kaip žinome, tiesiogi
niu ‘Sandaros’ pirmtakunu 
buvo savaitraštis ‘Ateitis.’ 
pasirodęs So. Bostone, sau

LTUJ

Norvegijos sostinėj Osloj vidaus frontininkai susprogde nacių užimtą trobesį, šis vaizde

lis parodo norvegų jaunuoli us, kuriuos naciai suvarė nuvalyti griuvėsius.

Asiras rssiapL

Republikonų konvencija, lietuvių komunistų 
. Bimba sušuko: •

fiureris
Chicagoje buvo republi

konų partijos konvencija, 
kurią kontroliavo “senoji 
gvardija,” reakcininkai.

Triumfavo pulkininkas 
MeCormick, Scripps-Ho- 
uaid laikraščių trusto ka- 
čerga Pegler ir kiti.

“Tai didelis Stalinui kom
plimentas.”

Gal ir taip, nesiginčysime. 
Bet kodėl Bimba tyli apie 
kitą Jchnstono “komplimen
tą,” suteiktą Amerikos ko
munistams?

. . . Tas pat Johnston pasakė.Apsaugok.™ musų gyve- , Amerikos koniun.staimn santvarka ’ _  eoulzn , ...tik durakai, nevykusiai 
imituoją rusų komunistus ir 
save ant juoko pastatą.

Apie ši “komplimentą” 
Bimba tvli.

mmo santvarką!” — šaukė 
kongresmanas Martin. — 
“Sudaužykim naująją daly- 
iybą” — pritarė gubernato
rius Bricker.

Roosevelto administraci
ja buvo maišoma su pur
vais, pagiežos tulžim ir sie
ra apspiaudyta.

Pramušta Hitlerio siena.
Rašant šiuos žodžius, ali

jantai yra išlaisvinę 1,100
Konvencijos metu buvo keturkampių mylių ‘ f rančų-

fš S.L.A. Seimo
Sekretoriaus Viniko ra

portas.
SLA sekretoriaus Viniko 

raportas buvo ilgas. Jis ji 
pradeda dėstyti su vilčia. 
kad šis seimas nustatys aiš
kų kelią i skaisčią organiza
cijos ateiti.

Kaip ir visuomet, sekreto
rius pabrėžia SLA pagrindi
nius tikslus, kuriais organi
zacija buvo pradėta 1886 
metais. 58 metų atgal. Susi
vienijimas dabar yra plati 
ir didelė draugija. Ji turi

2. virš 40 m.-

labai šilta. Vienas juokda
rys iš to nukalė sekamą pa
šaipą:

“Pašvinkusios republiko-90c. Į mėnesi, ir kurie išmo 
tka po $6.00. $9.00 ir $12.00 n idėjos, pašvinkusi ir at 
Į Į sąvaitę nariui sergant. Prie mosfera. Eidamas pro Sta
6 dolerių pašalpos skyriau 
priklauso 5,227 nariai: prie! nanais yra

į 40, virš 30 m.—618, virš 25 9 dol.—2.598. o prie 12 do! 
įmetu—3066. —2.254. Apie penki tuks-

Apdraudė. fondo. !?n«ai na™f Prie P^'P0® 
Svarbiausioji Susivieniji - ]943 metafe pašalpu ligy. 

mo dalis yra apdraudos fon- * -

šio 14 d.. 1914 metais. Tošį 14,928 narius, kurie sudaro Į 
korporaciios pirmininku Į 355 kuopas Įvairiose valsti-

zų tentonjos. Tai sudaro tik 
pusę yier.o nuošimčio, nes 
visa Francuzija užima 212,- 
659 ketvirtaines mylias.

Alijantai dabar kontro
liuoja 125 mylias Francuzi- 
jos pajūrio, o francuzų pa
jūrio ruožas turi 1.950 my
lių.

. Tai nėra daug. bet tai yra
Savo platformoj lepubu- didelis laimėjimas. Hitlerio 

konai kalba apie pilną per- “tvirtovės” riena jau pra- 
ir taikos išlaikymą, mušta visam !25 mvliuiRrv-

dioną 
nosį... ’

“Mes už pergalę.

žmogus tun. užimu

bet...

je buvo išmokėta $55.448.90. Bet jje priešingi tarptautinei

uždirbti ir kokiu pagrindu pereitas SLA seimas. i Tai išvirkščias Chamber- turi daugiau,mO<Sirt^gd^&^maJS?*n0rae- nuta,ė laino Sk«in. plepalu atmiež,
„ , • - ,. r .. nariamszos. arba uždirbti nuosim- nepaprastas duok- ta senoji izoliacija, senas
:. _ _ _ , Į les po 15 centų Į mėnesi “anseriu” monas.
ciai permazi. arba nariu eT a nflrin kareiviu duok- ~r "

sekretorių A. Ivas. Admi-į sveikatos apdraudos, vaikų, mirtingumas ^ulig mokamų1^ J; ui; t Jie Išmintingi Amerikos laik-
labdarybės. fratemalės vei-į duoklių peraukstas. tuomet i.P " n»iKroii« nariu tam raštininkai ir komentatoriai 
klcs. bedarbių, kareivių ir tt. i tokia organizacija išeina iš r j,cin» ipčinn >»■ 991 narve vi ^a republikonų platforma 
Kiekvienas fondas veikia | balanso ir valstijos jeigu pa P ,- • “2-^ 7
«ai»i«tnviai n^nriHancom-.i j r ** vai nemokėjo. Šitie ases-savistovia,. nepnklausejma, randa galimu, priverčia to- mentai ]5 wntu buv0 

Nei vnenaSjkjas organizacijas savo f. mokami „ Mėnesiu.
nansin; stovi sustiprinti 13 4g4 nariai ilnai užsimį. 
asesmentais. arba jas per kė)0 kiti flal. tebemoka. 
veda arba sujungia su kokia 779 SLA na|iai VTa iųj ( 
nors kita. stipresne apdrau- kareivius. SLA 50 kuopa, 
dos bendrove. Binehamton. N. Y., turi 3T

Davęs gerojtą pastabą, Dėdės Šamo tarny-
-?------- ^-i j . -- m , •- Dr. D. Pilka.sekretoriaus ir iždininko ;^uoJa konversiją, kad ls-< 

knygose, dokumentų ir viso galimos skriaudos
Susivienijimo turto. Dabar nariams ir organizacijai, 
prieš pat seimą, vėl buvo Konversija reiškia panaiki 
padaryta pilna Susivieniji- nim3 senų skyrių ir perrašy
mo stovio revizija. Šios re- tų narių i. naujus. Kon

buvo K. Jurgeliunas. iždi-! jose. Ji taipgi turi daug fon- 
ninku Jonas Kasmauskas. du — gyvybės apdraudos,

gi buvo Julius Baniulis.
“Pirmame numeryje S. E.

Vitaitis pasigyrė turis jau 
700 skaitytojų: direktorių 
valdyba Dasisakė. iog So.
Bostone esą 10.000 lietuvių 
ir todėl jiems reikalingas 
toks laikraštis, kaip ‘Atei
tis.’’

“Tačiau tolesnis io gyva
vimas nebuvo taip lengvas, 
kaip iš pradžių atrodė. Ve
dėjams buvo daug galvosū
kio su finansiniais daly
kais. Todėl jie nusitarė tą 
laikrašti su visom mašinom 
perleisti kam nors kitam.”
Faktas yra toks. kad “At

eitis” buvo Įsteigta South tas narių žiniai— *■ I

nuo kitų fondu, 
fondas arba jo pelnas bei 
nuostoliai negali būti per-' 
keliami i kitą fondą be sei-! 
mo nutarimo.

Pennsylvanojos apdrau
dos departamentas kas tris ... 
metai padaro plačią revizija į sekretorius dabar rekomen- |jO;e

vadina prakiurusiu sietu, 
per kuri gali lvst kas tik nori 
—juodnugaris fašistas ir 
Wendell Willkie tipo prasi- 
radęs liberalas.
Meluoja k^io pasamdytas.
Chicagos komunistų “Vil

nies” Andrulis birželio 27 d. 
laidoje uždūdavo:

“Suomijoj eina areštai.

nos alijantai 
negu Hitleris.

Jau karaliaus žmogus.
Iš Bari. Italijoj, atėjo to

kia žinia:
Jugoslavijos partizanų 

vadas ir komunistų “marša
las” Tito-Broz padarė Ugn
ei as su karaliaus Petro vy
riausybe. Ministerių kabine
te komunistai gausią dvi 
rieti—bus “zgada ir paka- 
jus.”

Pats “maršalas” negau
siąs portfelio, bet pildysiąs 
visus karaliaus Petro vyriau
sybės Įsakymus. Kitaip sa
kant, Tito bus karaliausskelbia švedų spauda. Su 

iminėjami liberalai, fašizmo žmogus, 
priešai ir taikos norinti žmo- Na. matai! Jie nenorėjo 
nės. Vaino Tanner. sočiai- ugadų: jie sakė. kad Petro

-................. .......... ........... - ... .. .. RomojeneWoga9!<’«m.°''ratlJ.vadasjrfina,'?M Vtal<,Ž^yi'a/aŠi?in-ir’!?at'
vizijos raportas bus gautas versija paliečia II.I16 senus dailliniBbBf tenoras Bania- ministeris ,r jo kolegos, ma- stovauja Jugoslavijos bau 
iau no svirno ir bus naskelb- bLA narius. Sekr. čia randai miT]0 Mussoliniui tornai ”irT)s Hitlenm iki ga mes.jau po seimo ir bus paskelb- 

Sekretorius

Italų Kvislingo 
Bėdos.

lo.” O dabar patvs komunis- 
i tą valdžią. Tikri 

gana!
Kur jų “antras frontas’’?

----  ----- r----- ------------- ----------- -  ------- --------------- tūkstanti ii vieną priežasčių, viešpataiijant Giglis buvo _ * A • a t • ■ •+’
Bostone tikslu “išmušti ‘Ke-. čia tikrina delegatus, kad j konversi jos reikia, nor? pasiekęs savo garbės čiuku- Bet tuo pat metu ir ta pati tai eina į tą va
leivi’ iš biznio.” Tai buvo į jo raportas atatinka tos re- i Kitoje vietoje yra sakoma. r„ O kadangi iis tik retkar- sve(^V spauda štai ką skel- lakudros ir ganž
kun. T. Žilinsko planas. Bet į vizijos raportui.

SLA finansinis stovis.vietoj pakenkti “Keleiviui. 
“Ateitis” pati pakratė kojas. 
Tuomet sandariečiai sudarė 
naują bendrovę, paėmė “At
eities” spaustuvę ir pradėjo

po Komunistu partijos linija.“ Sandarą. Bet greitu

laiku ir “Sandarai pradėjo 
jeigu žmogus slysti žemė iš po kojų. Pali-Vadinasi. jeigu žmogus slysti žemė iš po kojų. 

laikosi “komunistų linijos,” kus skolininkams mašinas, ji 
jeigu jis stoia už Stalino persikėlė Chicagon. 
diktatūrą ir sovietų santvar- Taip pat buvo ir su “Laiš
ką—jis komunistas. ve,” kuri buvo Įkurta South

Reikia pasakyti, kad ko- Bostone su “Keleiviu” ko- 
misijonierius Flemming pa- vot, bet greitu laiku turėjo iš į 073.81. 
žysta komunistus labai ge- to kovos lauko bėgti. Paskolos
rai. Jisai parodo, kaip iš pat Taigi kaip “Laisvė,” taip! $8.565.00. 
pradžios jie norėjo padaryti “Ateitis” ir vėliau “Sanda- 
Amerikoje revoliuciją: kaip ra” buvo pradėtos South Bo- 
jie paskui. Maskvai ‘ palie- stone ne dėl to. kad tokie! 
l-us. išvertė savo kailius ir laikraščiai čia butų “reika-

Susivienijimo turtą su
daro:

Nejudomos nuosavvbės 
$567.123.77.

Paskolos 
$444.737.50.

Bondsai ir šėrai 
651.69.

Pinigai bankuose 
352.73.

Paskolos

fmortg'ičiaTl 

$1,009,

$128.-

nariams $7.-

stude n t a m s

Nuošimčiai, rendos $12.- 
232.62.

Inventorius $11.286.87. 
Atmokėta kuopų $1.368.-

apsimetė “demokra t i j o s lingi dešimčiai tūkstančių; 80. 
draugais.” pradėjo agituoti lietuviu.” bet dėl to. kad jų i Bendras turtas 
už “bendrus frontus” nrieš;leidėjai pavydėjo “Relei-' $2.190.392.79.
Hitlerj; paskui, kai Stalinas į viui,” kuriam visuomet ge- Nariai,
padarė su Hitleriu ‘^krauju rai sekėsi. 1
sucementuotą” sąjungą-------------- 1943 m. giuodžio 31 d.
prieš demokratines valsty- WATERBURY, CONN. .SLA turėjo 14.928 narius, 
bes. komunistai vėl pei'siveJ'- $354.42 Amerikos Lietuviu | 58 nuošimčiai vyrų. 42 nuo-
tė ragožium ir pradėjo šu Tarybai
nis karstyt ant demokrati- ---------
jos, važiavo Į M'ashingtoną Drg. A. Orantas praneša, 
net prezidento Roosevelto kad Connectfcut Lietuvių 
Baltuosius Rumus pikietuo- Konferencija, kuri Įvyko 
ti. Bet 1941 metais, kai Hit- Waterburyje gegužės 28 d., 
kiis užpuolė Rusiją, komu- sudėjo Amerikos Lietuvių 
nistai vėl persivertė rago-, Tarybai $354.42 aukų. Au- 
žium. pradėjo keikti nacius .kavusių vardai bus paskelb- 
ir vėl pasidarė dideli “demo-Įti kitąsyk.—Red.

kad SLA dabar randasi kuo- pasirodydavo fašizmo
geriausiame stovyje. politikos dirvonuose, dau-i. The London radio qu«t- .... , , .

SLA uiininr™,. gelis ji skaitė “neblogu vy- .n^ed^teh^ gid nj , d• ™kako
Iš paduotų sekretoriau? ru 

raporte skaitlinių matome,; ..... m • v
ka^. *943 m. mirė 260 SLA MtSsolinlo sostas^su-'two Finish political parties, kine) buvo sudaryta japo 
nany. Daugiau kaip puse v, «wUs su ,So(,.a| J, Rwe nisky kvisiingų vyriausybė.
su mirčių buvo maždaug dėl »nuvo- "a,.?V?us :di«h Peonles’ Partv had Tai buvo “Kinu Respublikosnetikiu nripžaočin • širdie__ liO dvaras įsitikino, kai Itall- ranv. y ., . ..peniau pnezascių . arrtie. nralaimi kara ir nutarė in caucus not to sup- Lavinoj1 \ ynausybe. 1938
,7. navai^ “dLče ” ,rnuta,e port President Risto Rvti’s metais japonai ir Kankine
apopleksijos-47 n; inkstų I M hę’b laction in handing the count- vyriausybę, kurią jie
-9. Jiems pomirtinępsmo- tas b^nacili uz^ over to the Germans. Pavadino “Kinų Respubli-

. ėjimas Siekefllo 1.8.17 ’ o-eštanininkai su Thev are numericallv the kos Reformuota Vyriau-
Cia ir pasirodo SLA “be- Juojnet gestapimnkai su- • in Fir- ąvbe.”

da ” 1943 m uždarbio nuo- ?aude 400 Romos gyvento-pames m r m - ... .. o, . . .na. , m. uznarmo nu > apstąnininkai is. land. Kinijos Shensi provmci-
simtis ant pomirtinių fondo >.estapininKai is . . <,udarvta kinu ko-
buvo 2 57 nrocenta arin naikmo italu “kramola. bu- lai vra visai kas kita, ne joje >ia sunarna kinų ko-

* P^ema1 aroa ...ninčta‘ bankiptas Ta sak« Andrulis. Tannens mumstų ‘liaudiška vynau-$o2.o7o. o išmokėta $llo.- '° suniostas oankietas. Ja Hitlerini bot nrieš svbė ” Dabai gauta žinių198 Šitokiu nuostoliu turint me dalyvavo ir kartu su na- ?a .n,e P,ie • ,.ua ,a ganu zin ų.JHO. »1WK1U nuostolių lunpi nusifotoorafavn Hitlerį! kad toji vvnausvbe atsisako
,kauV Andrulis kalba kaip pa- padėti Ciane Kaišeko vy-
teklius ( scl ency ) krinta. Italui t neužmiršo. Da-.jųj^vtas melagis — kas už- nausvbei: ji nekariauja 
Ii štai SLA sekretorius nu- bar. kai Romą paėmė alijan-i . . i prieš'japonus;
rodo Susivienijimui receptą, tų aimija, musų kareiviams .1 P • ■ Komunistai vi
Jis klausia ir atsako. Ka tas buvo suruoštas koncertas., “Dideli® komplimentas, 
viskas reiškia? Visų pirma, Buvo pakviestas ir Giglis.
jis reiškia, kad musų nariai,Bet Romoje kilo didžiausi 
senuose N. F. G. apdraudos protestai. Pasėkoje to, Gig- 
skyriuose moka permaža?:bo vardas buvo išbrauktas 
duokles, arba gauna perdi- iš programos, jis nedainavo, 
dėlę apdraudą. Vadinas, ar -------
tu rėksi ar tylėsi, vistiek i JERUZALE. tūzas spaudos atstovams
gaiyi mušti. Kdiia tada gali žuvo 5.000.000 žydų. — pasakė: 
būti i.eitis. konver Jeruzalėj manoma, kad da-i “Tik vienas iš kiekvienų
S1-1a- bar Europoje yra belike tik dešimties tūkstančių Ameri-

PaJalpu lifeje. tarp 3 ir 4 milionu žydų. kos biznierių žino tiek apie
Susivienijimas turi tris Ii- Prieš kara jų buvę Europoje. Amerikos biznj. kiek žino

matome,' x !had
Vaino Tanner of Finland Japonijos prasidėjo karas, 

ta^ had resigned and that the 1937 metais Peipinge (Pe-

Birželio 26 d. pas Staliną 
viešėjo Amerikos Vaizbos 
Rūmų pirmininkas Eric 
Johnston.

Pasibaigus “audijencisimciai moterų ir vaikų.
Prie pašalpos ligoje priklau
sė 10,079 nariai; kiti turėjo 
tik gyvybės apdraudą. Prie 
SLA priklauso daug vaikų 
—vienų, dviejų, trijų, ketu
rių metų. Bet užtad senių 
yra mažai: virš 80 m.—7, ,
virš 82 m.—1. virš 85 m.— 'goję pašalpos laipsnius. Į ku- apie 9.000.000. Reiškia. Stalinas” (“Laisvė”).
1. Išbuvę virš 50 m. SLA • riuos mokama 30c, 60c. ir apie 5.000.000 žuvo.

12*.
Komunistai visą laiką rė

kavo. kad vakarų Europoj 
neatidaromas antrasis fron
tas.

Europa jau turi “antrą 
frontą.” o kur Kinijos antra
sis frontas? Gal “draugas”

jai,” Amerikos kapitalistų Bimba bus toks geras ir mus
painformuos?

Lauksime.
St. Strazdas.

Išgirdęs tokią “naujieną.”[tuvoje.

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lle-
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TAS DUONOS NKPRAAO AMERIKOS L IETU VIŲ G Y VENIM AS | SKAS NIEKO NEVEIKU 

It) NIEKAS NEREIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Kanadiečių Paimtas Miestas Italijoj
Coney Islandas, tai gyvųjų 

silkių bačka.
New Yorkas turi pagarsė

jusią maudynę, Coney Is- 
land. Pirm karo joje buvo 
ne taip bloga, nors čia van
duo nėra pats švariausias.

kios. Vėrauzės skriaudžia 
kontraktorius, o kontrakto- 
riai skriaudžia savo darbi
ninkus. Unija tuo nesirūpi
nanti.

Ta kontraktorių sistema 
Brooklyno kriaušiams yra

Bet šiandien Coney Island įV1S^ beda.
Brooklyniečiai teima v© j a ■ 

Philadetphijoj.

• • i i • .3 vt i Rašant šiuos žod žius
“r to“ B«»klyn» apleido gerokas 

skaičius lietuvių, SLA nanų. 
Jie išvažiavo i Philadelphi-

virto gyvųjų žmonių bačka.
Žmonių taip daug, kad daž
nai nėra kur dėtis. Nešvaru
mo
pasamdvti darbininkai, ku 
rie renka popierą ir šiaip vi
sokias atmatas, bet jie ne- . . Ci . •„ •:*
spėja viską nurinkti. New ją'jĮai Rurie ] ~ 

orke, matote, gyvena daug ^iavo sugniaužtomis kumš- 
nesvanų žmonių. Ką turi. čiomis ir ^ištekę kelti “vai
tai ir meta—griežinius duo- „ ryaivi<iiS toks kad SLA nos. kaulus ir šiaip “gerbi- w>ks, kad bLA
Čių.’’

švarą mylinčiam žmogui palisų. y. brook.
koktu e.t . Coney Islandą. f
Jei eina. tai vien tam, kad y R- ® r
pavaikščiot garsiuoju board-! ..į/^ uisybė, Tau.
W ri-V’ .1 tiška spauda rėkė, kad dėlDel susikimsimo yra kai- £a kaItas B
tos karo sąlygos, žmones čjus j/,; ba,suot 
netun gazolino ir negali va- kai • „ ižrinkome Laukai- 
ziuot t toliau esančias mau: tį dabal. turfeiim apm0.
^ynes' . Ta<, VIH '22100Ja 1 k’ėt linkimų kampanijos lė- 
Coney Islandą. . . ąas. ka(j įoska jįe užsi-

“Laikyk kišenių, ateina spyrė pravest tą konversiją.
komunistas!“ Jei Susivienijimas turės

Aną dieną teko .užeiti Į konversiją, tai jis neturės 
vieną lietuvių užeigą. Šalia narių!“ — sakė delegatas, 
manęs sėdi du vyrai, staiga. Jis kelsiąs “vainą.“ 
vienas jų suriko: Budinga, kad jis yra pu-

nanams nerimą padidinti 
mokesnius, arba sumažint

Si nuotrauka parodo apgriau tą Italijos miestą Frosinone, ku rią paėmė Kanados kariuomenė.

NAUJIENOS IS KVLPMONT, PA.
Lietuvių organizacijos. roiler-rulys, kuris kėlius sy- 
Geriausia stovinti lietu- *-}’-•$ peivažiavęs nulygino 

vių organizacija Kulpmonte VlSJv?-
yra Lietuvių Ukėsų Kliubas. Ji tas visas darbas, apie 

ieiu mylių ilgio kelio pa- 
i visai trumJis turi nuosavą namą su 

giažia svetaine, kur kanas L isjmas 
nuo karto būdavo surengia- 1 ąjai-oą porą vaiandų. 
mas šis-tas. Bet dabar, kuo
met visų ūpas via karo pri
slėgtas, Kliuba: nieko ne
rengia. Tur bu: šįmet nei 
pikniko nesurengs.

atlikti
Tai progresas!
Jeigu butų reikėję tokį 

darbą atlikti rankomis, kaip 
seniau kad buvo daroma, tai 
mažiausia butų ėmę porą

Tzr 1 savaičių arba ir visa mėnesįKliubas namą pasistatė '
da prieš pirmą pasaulini ka- “
rą. Namas jau išmokėtas ir 
ižde yra virš $1.000 apyvar-

Apie lietuvius profesionalus
Pirmas lietuvis profesio-

Lietuvoj Mirė Stambus 
Visuomenininkai

aipsnį tam pat universitete, 
tuo tapdama pirmoji mote- m<į>,. 
ris V. D. Universitete tos 
rūšies laipsnį gavusi.

Taipgi patirta, kad yra mi- 
irsios Jvodakienė (veikiau-

tai. Iš sumokamų duoklių kalas apsigyvenęs Kuipmon- 
Kliubas moka pašalpą savoĮ ta buvo daktaras Albertas 
nariams. Dabar pašalnos! A. Ancevičius. Jis atsirado 
fonde įandasi apie $500. čia tuoi po pirmo pasaulinio 
Nariai moka po 50c. kas karo. Atvyko jis iš savo gim- 
mėnuo, o laike ligos gaunaltinės, Shenandoah. Pa. "
$6 į sąvaitę. Dr. Ancevičius iš karo

Prie Kliubo priklauso apie gryžo kapitono laipsniu ir 
50 narių. Tujų skaičiuje yra! ištarnavo du terminu, kaip 
apie pusė čia augusio jauni- Northumber land county 

daktaras. Per eilę metų buvo 
K’ivbų prezidentu yra Jo- Kulpmonto miesto mokyklų 

---- Kaita kandidata-nas Navickas. Jis yra jau- ■ daktaras, 
nas, gabus ir taktiškas vy-1 v o į Kongresą, bet nepraėjo. 
-as. Kliubo gaspaderium yra Kaipo gydytojas ir ehirur-

šia prof. Juodakio našlė), Bronius Barkauskas. J*s;gas, Dr. Ancevičius turi čia

yra
tautos kultūriniam gyveni
me pasižymėjusių vyrų. Per 
neutralius kraštus atėjusios 
patikimos žinios praneša 
apie mirtį šių lietuvių:

1. Žinomas teisininkas
Nustebau, ar jau taip blo- ir rinkimų metu sušilęs dir- Vladas Stašinskas (biogra- 

ga. kad pamačius komunistą bo už “tautininkų įeitą.“pridedama), 
reikia laikyt kišenių? Dirbo ir va—kels revoliu- ‘ ”• Amerikos lietuviams

Tiesa, įėjo dvi apsipudra- ciją! 
vusios leidukės ir. lyg tyčia, i SLA didžiausia 
pirmiausia
liepė
leidukė ------ ----- ~------ ------------------- - *------ ------ ----------. . . , .
prašo: seime jiedu balsavo prieš kė- Simais ir kartu dirbęs

“Pyter duok šią doleri’” Hmą mokesnių ir už Jurge- vos Banke.
“O ką su juo veiksi?“— lionį, kaip redaktorių. Šia-j 3. Teisininkas Liudas Cip 

klausia prašomasis. me seime jie tur būt jau bal- lijauskas. prieš Pirmąjį Pa
keikia ‘Daily Worke suos už konversiją. Mat, saulinį Karą aktyviai da’y- 

riui’. New Yorkas turi šukei- negi priešinsis savam prezi- vavęs lietuvių tautiniam ju- 
ti 35 tuksiančius dolerių... dentui Laukaičiui, kuris irgi dėjime ir priescaristinėj'' 

“Aš irgi vorkeris, o ka? buvo priešas konversijos, veikloje, ypatingai aktyviai 
man sukelia? ' kol neturėjo prezidento vie- veikdamas “šviesos” drau-

“Nekalbėk bet duok ta tGS- Dabar ir jis esąs už kon- gijoje, už ka 1908 metais 
dolerį — žinai, kad reikia. * versiją. kartu su dr. K. Grinium, dr.

“Ir man reikia, saliunči- *1S seimas kai kam bus J. Staugaičiu ir kitais buvo

“Džian, laikyk kišenių— siau fašistuojantis vyrukas, 
ateina komunistas!“ SLA viršininku notninarnuSLA viršininkų nominacijų

kas juk neduoda 
dyką.

“Čypskeitas“ — tarė lei
dukė ir prikibo prie Džiano. 
‘Duok doleri, reikia ‘Daily

Pastaruoju metu Lietuvoje 1 valdžią, o nepriklausomos ir sesutė Leonienė, matomai taipgi apsuktus vyras ir mo- gerą vardą, 
a mirę nemaža lietuvių l Lietuvos laikais nuo 1923 teisininko prof. Leono našlė, ka su žmonėmis apsieiti ; tai prjeį kelis metus šalia 

;tų ištisą dešimtį metų bu- Mirimo datų nepatirta. Vra vertas pasitikėjimo žmo- į miesto, ant kalnelio, dakta- 
1 Vytaute

met _
vęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Moterų Klinikos 
asistentu, o nuo 1933 metų 
Klaipėdos Raudonojo Kry
žiaus Ligoninės direkto
rium ir moterų skyriaus ve
dėju.

5. Žinomas Vilniui Va-

lma Italijos Komu 
nistus Nagan.

Air autų policija iškrėtė jų 
lizdą ir suėmė vada.

yra vena? pasiti
. . . . .... , .. iias pasistatė puikią rezi-

Be virsminėlo kliubo, eia^gHciją kur dabar ir savo 
- rrndasi dar dvi didžiųjų or- nf;co uu™didžiųjų or-j ofjSą laiko, 

ganizacijų kuopos būtent:) Daktaras myli sportą. 
SLA 241 ku. ir SLRK kp. Kas sezoną jis išsirengia 
r įrmos»os urmininku yra1 medžioklėn. Interesuojasi 
c runas Bakutis, gana popu- j 0Gt baij iv base b?ll ioši-

gerai žinomas profesorius duoti Sąjungos veikėjas An- B Italijos ateina idomių 
kuopa Albinas Rimka, skaitęs Vy- drius Rondoraanskis (Ron- žinių. Pasirodo, kad alijan-

alaus už i nedėkingas. uždarytas pusei metų Suval-
Brooklyno Petras, kų kalėjime. Besikuriančio

je Lietuvoje buvo Mariam
Kas nauja pat siuvėjus.
Birželio 22 d. buvo siuvė-

harus žmogus tarp vietos 
'ietuvių.

Seniau Kulpmonte gyva

tai Italijoj ištikrujų elgėsi n .. T. . o . ..
6. Buvęs Valstybės Tribu- akai Įtartinai. Pavyzdžiui, , ]:wKlia- l ietuvių Socialis- 

nolo vyr. prokuroras Jurgis atvykęs iš Rusijos .jų vadas . kuopa n Lietuvių Darbi- 
Kalvnitia Trtrlistti isakė rpmt.i Mnssn- “inkų Diaugljos kuopa.

Kai kurios jų. vpac LSS 
a

m . . ... RQz4riO.i; L--,. n.ai Kurios u. vpacTaip pat \T3 mirusiu visa rio ma salą Eadogų 11 Ra , ir
eilė žymiu Lietuvos motcru ra^u Emanueli, kuomet visa jlx’ , c .-< r|u \ eikli 11 \ a 
kuriu SSe r-žanrioii italu visuomenė^uitunsko darbo atli-kūnų tarpe:

Bronislava Biržiškienė, reikalavo, kad Badoglis ir KUh- . .
prof. Mykolo Biržiškosžm.o- karalius, kaip aiškiausi fa-i -Moderniškai Uitom*! 
na, prieš Pirmąjį Pasaulinį ?izmo ramsčiai, kuogreičiau- keliat.
Karą aktyviai veikusi Lie- šia butu pašalinti iš vai- Per Kulpmonta 

' uvos Socialdemokratu Par- f’žics. Ir pažangioji visuo
tinoje. o nepriklausomos Lie- n-enė ^sėrnė viršų. Karalius 
tuvos laikais aktvviai daly- maršalas Badoglis turėio 

Naują vyriausy-

eina vie
šas kelias, įoute 222. Vidu- 
įys kelio yra iš cemento, o iš 
abiejų šonų bituminaus. Tą 
’cituminaus kelią taisė birže-

Workeriuf’-“ iju 54-to skyriaus suskurki- ^1^uvos
“Nei tu mane baderiuok,; nias, kur turėio būt renka-, .

nei aš duosiu—pats neturiu mas delegatas. Mat, pas siu- ■ T 4* daktaras
pinigų.” ) vėjus yra įsigyvenusi tokia Cioli’auskas. Liudo

“Tai ko nedirbi, kam lat taisyklė: ištarnavus delega-; "ro 1S’ aktvviai daly-
rauji? O gal turi siutą—ren- tui 2 metu, jo vieton turi būt veikloje pnes caro
kam ir drabužius, lietuvių 1 renkamas naujas. Ta taisyk-
kovunams sovietuose...“

— je Lietuvoje buvo Manam- vavusi Lietuvos moteių or ’ vntrauRti. Naują vynausy- eituminaus kelią taisė oirze
ravėjus. polės Apygardos Teismo ganizarijese. ypatingai savo ė požemio vadas, io 26 d. Tuoj po pietų pra

pirmininku, o nuo 1934 m. energiją kreipdama i Vi1- t”o; nrasidėjo me-i'jo ūždamas sweeper (šiuo(energiją kreipdama 
Tribunolo maus krašto beturiu vaikų 

ir badaujančių bei tremtinių 
šelpimą.

Antanina Prielgauskienė 
(Glebavičiūtė), pedagogė ir 
biologė mokslininkė. Nuo 
1919 metų mokytojavo ivai- 

I ietuvos mokvklose.

-"•tnUs ant fašistų. 
Komunistams tas nepati

ko. Nepatiko, kad nepraėjo 
’u l ipdai. Ir aliiantų polici- 
v,- Pemoi buvo pranešta, 
’-r>d komunistai daro kaž
ko1': sąmokslą, ginkluojasi. 

Pereito savaite karinė ali

tuvas), kuris nuo kelio nu
šlavė viską į pakraštį. Pas
kui atėjo trokas su keliais 
darbininkais, kurie greitai 
sąšlavas sumenė i vežimą i 
nuvažiavo. Sekantis buvr 
smalos (tar) trokas. kuri? 
riejo smalą visu įuožtu. Pri:lė buvo įvesta tuo sumetimu, 1 kaip ttnijos reikalų agentas.!nose J.ietuv _ ---------- - .. . 1 v;

“Ar pabludai, paskutini kad lekale neisivyrautų vie-! jis savo pareigas atlieka ge-’kaip Joniškio progimnazi- lantu policija Romoj padą-, -aruni e jo vienas paskui k - 
siutą ji užsimanė nuvilkti, no asmens diktatūra. Bet rai. Taigi gerai padaryta, boję.. Kauno ataugusių gim- rė komunistu centre kratą ir .ą yezimai bei dami smu - 
kad juo galėtų aprengti ka- vietoj vieno asmens, dabar kad ta “dviejų metų taisyk-i nazųoje„ir k: 1930 metais rado dane ginklų. Tuos gin-l. ai ^aldytu, akmenų- 
caoą.—Nosary !” įsivyravo organizuotos poli- lė” buvo ignoruota, nes rin- baigė Vyt. Didž. Universi-khis .11 konfiskavo ir suėmė kus. Ant galo atanolioio

kti kitą delegatą nebūtų bu-Kažin kaip ilgai jodvi buitinės f rakei jos._ Nors tos 
tų lindusios prie žmonių, gi upės šiandien jau nėra to- 
bet įsimaišė užeigos aavinin- kios stiprios, kaip buvo pil
kas ir paprašė netrukdyti jo ma. vis dėl to ios atėjusios į 
kostumerių. Išeidama ta pa-Į susirinkimą laikosi savo “li
ti leidukė šovė: “Jus. fašis-; r.ijos“ ir “klaidos” nepada- 
tai, palaukite — atsiimsit su ro—už kitos srovės žmogų 
magaryčioms!...“ balso nepaduoda. Demokia-

Tokiu komunistiškų bėgė- Į tiškai nusiteikę siuvėjai Vi
džių Brooklyne vra daug.' suomet balsuoja už demo- 
Jos lando uo užeigas, lando kratiškai nusiteikusius lietu- 
ir i privačių žmonių butus, .vius, o “surusėję lietuviai
prašydamos doleriu ir siutų. 

Duokit joms dūlią!
Brooklyno kriaucisi leipsta. 

Ana diena pasitikau seną
Brooklvno kriaučių. Klau
siu, kain jam sekasi. Atsa
kymas buvo toks:

“O kaip gali sektis vasa
ra, per tokius karščius? Dir
bi ir leipsti, vandeni begerb
damas. Firma būdavo ge
riau: vieną sezoną dirbi, 
antrą silsiesi. o šiandien, 
brace. lupk, kaip tas juodas 
jautis!

Pas kriaučius darbo vra

balsuoja už “lietuviškus rus- 
kius.”

Kuomet srovės šitaip susi
kristalizavo. tai atskirų as
menų diktatūros jau nėra ko 
bijotis—jų dienos atgyven
tos. Vadinasi, nėra prasmės 
ir delegato tarnybą riboti 
dviem metais. Todėl ir buvo 
pasiūlyta, kad palikti dabar 
tinį delegatą Kundrotą dar 
vieniems metams, kas reiš
kia iau tretiems iš eilėš. Su
sirinkimas su tuo sutiko ir 
vienbalsiai nutarė palikti 
Ch. Kondrotą tretiems me-

daug. Ypač ten. kur dirbami tams. Tuo budu “dviejų me- 
armijos užsakymai. Tik tų taisyklė” buvo pašalinta, 
kliaučiai skundžiasi, kad Kaip asmuo, Ch. Kundro- 
sunku dirbti ir algos ne ko- tas yra nuoširdus žmogus;

vę prasmės. Kuomet agentai 
buvo dažnai keičiami, siuvė
jai daug ko nustodavo, nes 
į delegatus patekdavo tokie 
žmonės, kurie toms pai ei-’ 
goms netinka.

P. Blažaitis ir A. Žilins
kas pranešė, kad liepos 22 d. 
įvyks siuvėjų piknikas Dex- 
ter Parke. Bilietai iau plati
nami dirbtuvėse. Organiza-Į 
cijos taipgi perka siuvėjų 
pikniko bilietus.

Darbai siuvyklose eina 
gerai. Stinga gerų siuvėjų, 
nes daug jų išėjo karo tar
nybon.

Delegatas Kundrotas pa
dėkojo siuvėjams, kad iš
rinko jį tretiems metams. Jis 
prižadėjo dirbti gerai ir tei
singai. Kvietė siuvėjus, kad 
jam padėtų, nurodydami ne
tikslumus, jei kokie bus kur 
pastebėti.

Be delegato rinkimų, bu
vo renkama didesnė pusė lo- 
kalo valdybos. Išrinkti visi i 
tie patys. Vadinasi, lokalo 
aparate niekas nepasikeitė.

Vyt. Katilius.

Vyt
tete biologijos skyrių, o 1939
m. gavo

mais. Dalyvauja lažybose.
’ urvelių šaudyme ir tt.

Daktaras myli išeigą ii 
abeinai linksmą gyvenimą.

Aibei tas W. Ruzgis yra 
Kulpmonto miesto mokyklų 
superviseriu. Jis via Kulp- 
monte lietuvio Ruzgio (ku
ris jau miręs) sūnūs. lis da 
aunas, pilnas energijos ir 

-ana gabus žmogus. Jojo 
Pasisekimais didžiuojasi vi
si vietos lietuviai. Jį geibia 
ir svetimtaučiai. Renka jį į 
visokius komitetus. O jis, 
kaip mokslo žmogui pride
ra, priima viską su nuolan
kumu ir gerai atlieka.

Mr. ir Mrs. M. Burch yra 
registruoti vaistininkai. Jie 
du atvyko iš Shenandoah, 
Pa. Abudu jauni ir labai 
simpatiški žmonės.

Trys seserys—Morta, Ma- 
ė ir Julia Grefiutės — Miko 

Grefo (kuris jau įniręs) 
dukrelės, yra Kulpmonto 
miesto pradžios mokyklų 
mokytojos. Kita Morta M. 
Grefiutė, viršminėtų pusse
serė, irgi yra mokytoja. Pa
staroji yra ištekėjus. Jos vy
ras Dėdės Šamo aimijoje. 
Visos gabios ir pagarbos 
vertos moterys. J. D. T.

biologijos daktaro ^če.

LIBERTY IIMEPICKS

A eM who lota aboot

"So br.
h too«lo<—

W«TI beat Hhlar «h«
' OMdollMblM 
Ii prt bta Vi

Lat*a|<>!'*

1 rn-ynistv Ivderį Antonio 
Ti kaltina ginklų slė-

P^aiškė’o. kad Mask-; 
me kvislingas jau buvo ura- 
^ė’es organizuoti Italijoj 
“*a«donaią armiją.“ kad 
p+s;vs poteriai valandai ga
lėtu nuversti demokratinę 
rAJžJg Įr Įsteigti komunistų 
diktatūrą.

MMNF’O KALNUOSE 
PADO SUDUŽUSĮ OR 
ORLAIVI ir ą LAVO- 

NUS.
'TjT’’n(v*ket Me. — Netoli 

r no čia ne»eita sąfaitę buvo 
’ pętrc Katabdin kalnuose 
Kirinže^ armijos keturiu mo- 
♦or.i lėktuvas ir 6 užsimušę 
’ n 15» Imi. lėktuvas atsimušė 
Į ’-rina audros metu 8 dienos 
tam atgal.

aliejaus dėmes gali- 
—9 išimti bile “cleanin” 
c t-veciu. nedegamu. Jei da 
’’ ka naudokite chlorino 

Kartais chlorino 
rki^dirivR žaloja spalvą. Pir
ma išbandvkit su bile atkar
pėle. f

Vonias Oro Milžinas

Čia matom** liauju Amerikos skraidomąją tvirtovę. Tokie 
oro milžinai dabar vartojami japonams naikinti- Kad su
prasti jų didį. greta yra parodytas paprastas karo orlaivis.

i
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

—Maike, aš ir vėl pas ta- kaip katinas pelę. kad neiš-

Kaip Su Suomija?
Jau aišku, kad mažoji Suomiją, atiduoda i nacių 

Suomija yra pralaimėjusi rankas. Tos pat žinios sako, 
karą. Tame nieko stebėtino. į kad iš Risto Ryti vyriausy- 
Niekas negalėjo tikėti, kad j bės pasitraukė Suomijos so- 
Suomija atsilaikys prieš toki i cialdemokratų vadas Vaino 
milžiną, kaip Rusija. JeiiTanner.
reikia stebėtis, tai tuo, kadį Vienu tarpu Suomija bu- 
mažoji Suomija taip ilgai Į vo pasišovus daryti taiką ir 
pajėgė laikytis. ją butų padariusi. Jei nepa-

I ši karą Suomija buvo darė, reikia kaltinti tą pačią 
Maskvą. Ji ir vėl reikalavo 
grynai suomiškų žemių, o 
priedais — suomiams ne
įmanomai didelės sumos re
paracijų. Be to, Maskva rei 
kalavo, kad suomiai nusi
ginkluotų, neduodant jiems 
jokio užtikrinimo, kad Mas
kva nesikėsins į Suomijos 
n epriklausomybę.

Natūralu, kad tomis Mask
vos “sąlygomis” piktinosi 
visa Suomija; taip pat natū
ralu. kad Suomijos parla
mentas atsisakė tenkinti 
Maskvos reikalavimus. Tuo- 

Įmet nutimko derybos.
Išrodo, kad šiuo tarpu 

Suomija turi da mažiau pro
gų susiderėti su Maskva. Ru 
su armija jau užėmė Vipuri 
ir jei pavyks suomių ryžtin
gumą palaužti, raudonoji 
armija maršuos i Helsinki 
miestą. Užėmus Helsinki ir 
kitas pajūrio sritis, suomiai 
nebeturės galimybės nrie-

ve ateinu.
— č r jau a bepyksti ?
—O kam c’ i pykti. Mai

ke? Juk niekas užtai neuž-
moka. O pyktis suėda daug drukuoja 
sveikatos. Jis kaip kirminas’ —Ar žinai, tėve, kad daug 
tave graužia.

—Tas tiesa, tėve.
—Šiur. kad ne melas. Juk

buvo
įtraukta prieš jos žmonių va
lią. Tam buvo dvi priežas
tys : (11 bolševikų Rusijos
padaryta skriauda Suomijai 
ir (21 nauja vokiečių oku
pacija. 1940 metų taika 
Suomijai atėmė Vipuri mies
tą. Tas miestas buvo suomių 
industrijos širdis. Be to, di
dysis Suomijos kaimynas 
atolėšė ir kitus plotus Suo
mijos žemių. Atplėštose te
ritorijose nebuvo rusų ir 
Maskva negalėjo sakyti, 
kad ii išlaisvina brolių kraš
tą. Priešingai, Maskvos ar
gumentas buvo toks: Suo
mija turi užleisti savo žemes 
dėl to. kad jos yra netoli 
Leningrado ir tuo budu ii 
stato i “nuolatini pavojų.”

Bet ir šis argumentas ne
išlaikė vandens. Suomijai 
buvo atplėšti dideli plotai 
žemės, kurie randasi už ke
lių šimtų mylių nuo Lenin
grado. Kam ir koks pavojus 
ten gręsė°

Taip gali buti, ir Lippman 
sako: dabar laikas tartis, ir 
tartis ne pagrindu naujų 
įtakos sferų ar naujos galin
gųjų grupiruotės. o pagrin^ 
du demokratinio žmonių 
apsisprendimo. Jei Maskva 
neturėtų pretenzijų į sveti
mas žemes ir kitų žmonių 
teises, ji įsigytų daugiau; 
prietelių. Kaip dabar esti, 
Rusija yra tik baubas, kurio 
reikia bijotis. • i

Suomiia bus sumušta, ji 
neatsilaikys. Gal ii padarė 
klaida, nepriimdama kad ir 
tų nežmoniškų sąlygų, ku-: 
rias statė Maskva. Bet teks 
matyti, ką darys Maskva.' 
Jei nugalėjusi Suomiją ji už-i 
simanys tą šalį okupuoti, ar 5 
mažiausia, joje sudalyti sa-1 
vų kvislingų vyriausybę, bu& 
aišku, kad šis karas nėra pa- i 
skutinis, kaip Hitlerio agre-, 
sija prieš Austriją nebuvo 
paskutinė agresija. St. St.

Šerburgas Tiekimo Uostas

Lynne susektas gazolino 
raketas, kuris pardavinėja 
vogtus ir klastuotus kupo- į 
nūs gazolinui pirkti.

Šis žemėlapis parodo Šerburgą. kuris dabar tarnaus kaip 
tiekimo uostas alijantams Francuzijoj. Visas juodas plotas 
yra Francuzijos pajūris, kuri dabar turi užėmę alijantai.

spruktų. Kaip aš rakuoju, 
tai prabagotėri nėra kitokio 
spasabo, kaip tik pasidaryti 
tokią mašiną, ką bumaškas kartą stojo karan su Rusija. Į sunkesnes sąlygas, o šuo 

Pagaliau, tą daryli suomius miams negalint jas išpildyti, 
vertė ir vokiečiai. Reikia pa- ‘ gali būt aneksuota visa Suo- 
brėžti ir tą faktą, kad pačioj mija. Tada išgirsime naują 
Suomijoj randasi nemažas “kačių koncertą:“ Stalino 
skaičius vokiško fašizmo ša- “saulės“ garbintojai triu- 

bys. kad Suomija “jau iš
laisvinta” ir kad jos žmonės 
99 nuošimčiais balsu nutarė

šintis. bus užimtos ir kitos 
Ta skriauda buvo vienas sritys, 

faktorių, kad Suomija da! Tuomet Maskva statys da

Naudingi Patarimai
Laikas vėl purkšti vais

medžius.

yra žmonių, kurie turi tokią 
pat nuomonę. Bet tai klai
dinga nuomonė. Aš skaičiau

ir gazietos rašo. kad pikti į apie vieną farmerį. kuris ir- Ijninkų. Kada vokiečiams
žmonės ilgai negyvena. O gi taip galvojo. Jo farma bu- sekėsi, fašistiški suomiai—
aš. Maike, da nenoriu mirt. vo ant kalno, netoli nuo didžiumoje atsitikimų stam-

—Reiškia, dangaus neiš-; upės. Jis gyveno tenai daug baus biznio atstovai ir že- priklausvti 
siilgai? metų ir vis tikėjosi pralobti. ■ mės ūkio pilkieji baronai— publikų” sąjungai.

—Ne, Maike, aš tik pini- Bet vietoj susilaukti laimin- džiaugėsi. Jie sakė. kad šio Taip buvo ir Lietuvoje.
gesnių dienų, jo vargas vis karo pasėkoje Suomija bus Kada į Lietuvą atėjo raudo- 
didėjo. Jis mėgino ir bulves jr didesnė ir galingesnė vai- ncsios armijos pulkai, kaitų 
ant to kalne sodinti,’ ir kor- stybė. Bet tai buvo menkos su jais atvvko ir Maskvos 
nūs sėti. bet niekas neaug- grupelės džiaugsmas. Gyve- komisarai. Jie padarė ta. 
davo. Pagaliau jis priėjo iš- nimas parodė ką kitą: nacių kad 1940 metų birželio 15 
vadą. kad reikia įsigyti pini- Vokietija pralaimi karą. o diena Lietuvos kvislinginis

r* rili avaivvunu

tinti. Užtepus klijų ir sudė
jus daiktą krūvon, reikia ge
rai suspausti ir patrinti. Tik 
šildant šelaką nereikia jį

-------  . . perdeginti, nes tuomet jis
tuo daugiau gazolino susi- pages ir neteks stiprumo.
vartoja....................... Nekuomet nereikia tepti

Liepos mėnesio pradžioje , Grei4il važiuojant ir pa- šitų klijų ant šaltų daiktų, 
įeikia da sykį apipurkšti daugiau nuplyšta, n nes tuomet nesusiklijuos,
nuodais vaismedžius. (Tai automobiliaus mechamz- Daiktai turi būt įkaitinti iki
;au trečią sykį šią vasarą). mTod^'Data'rti^važiuo-i 1.?°-!ai!’sni'į,V.elzijaus- “e- 
Jeigu to nepadarysit, vaisiai , . e . patartina važiuoti Ols S1taip suklijuotas galima 
bus sukirmiję ir daug jų nu- k?ip galima lėčiau, tada ma- , laikyt ir vandeny—jis neat- 
cis niekais. Tas reikia pada- ?ia“ reikes gazolino. ilgiau sileis. Bet medį kiijuojant 
irti ne vėliau kaip pirmą aik>bis padangos n ilgiau reikia gerai suveržti. Kai 

" y larn",1Q a„tnm«h,b« įkaitintas daiktas atvės, kli
jai bus jau sausi.

liepos mėnesio sąvaitę. 
Purškimui vartoj amas

Arsenate of Lead, kurio ga
lima gauti beveik kiekvie
noj geležų krautuvėj. Ketu-

Klijai metalams ir stiklui 
lrliliiOt

Geriausi klijai geleži-
Kaip pasidaryti 1__ 1alanKiiomu

gų išsiilgstu. Ot, kaip tu 
daug žinai. Maike, ar nega
lėtum išrasti tokią mašiną, 
ką bumaškas drukuoja?

—Už tokią mašiną, tėve, 
policiia pasodintų į belangę.

—Mes pakavotume taip. 
kad policija nesurastų.

—Bet kam tau reikia to
kios mašinos, tėve, kad pati 
valdžia daug pinigų pri
spausdina?

—Bet tai ne mano. vaike. 
—.Jie gali būt ir tavo, tik 

turi žinot, kaip juos paimti.
—Ar tu rokuoji, kad ban

ką reikia aprubavot?

erams spausdinti mašinėlė. 
Susižinojo su tam tikrais 
meistrais ir įsitaisė pinigų 
spaustuvę. Bet kain tik jis

jų klijų. . .
rių svarų maišiukas kainuo- niams, stikliniams, akmeni- Kuomet reikia sukfijuoti 
ia apie 80 centų. Ant mai- niams ar porcelianai klijuoti lankstomas daiktas arba 
šiuko yra nurodyta ir kaip jį yra daromi iš šelako ir ter- lankstomoji vieta, tai turi 
vartoti. Purškimui, žinoma, pentino. Jų galima nupirkti būt ir klijai lankstomieji.

b reikia turėti purkštuvą. gatavų (angliškai vadinasi: 
Shellac Cement), bet galima 
pasidaryti ir namie. Nupirk

nes kitaip jie sutruks.
Paimk tiršto šelako ir pri

dėk 20 tą dali ricinos (cas-
sauso šelako ir ant lengvos tor oil). Gerai išmaišyk ir 
ugnelės ištirpink jį. Tbomet klijai bus gatavi. Tokie kli- 
įpilk tiek terpentino, kad jai nebijo ir vandens.
gauti pageidaujamas tirštu
mas, ir gerai išmaišęs supilk

kartu su ja ir Suomija. seimas nutarė dėtis i “tary-
Bet nežiūrint to. suomių biniu respublikų” sajunsra.

atžagareiviški valstyUinin- Birželio nenkioliktoii die- 
kai. su bankininku Risto ra yra J irtuvos duobkasiu 

nuvažiavo su tais pinigais i Ryti priešakyje, darė pasku- diena, didžiosios išdavystės 
miestelį nusipirkti degtinės, tinę desperato pastangą. Be diena.
tuoj buvo suimtas ir nuteis parlamento žinios ir sutiki- To paties gali susilaukti ir 
tas kalėiiman. Jo farmą tuo- mo jie kreipėsi į nacių Vo- Snomiia. Ne be reikalo to- 
met nupirko vienas profeso- kietiją, prašė daugiau pagal- dėl Amerikos spaudoje pasi- 
rius. kuriam labai patiko tas bos ir su naciais padarė mi- nirsta vis daugiau balsu, 
kalnas prie upės, kaip ideali Jitare sąjungą. Atsakydamas kaip bus su nekarine Euro- 

—Ne. tėve, pinigus reikia! vasarvietė. Bet, profesorius i tai VVashingtonas nutraukė na. Žinomasis Amerikos lai- 
dielomatinius ivšius su Šuo- kraščiu komentatorius Wal- 
mria. ter Lippman šį klausimą

Iš Europos gautomis ži- stato šitaip:
niomis, tam Risto Ryti žy- Rooseveltas. Churchillas 
giui pasipriešino suomiu so ir Stalinas iki šiol da nėra 

jau tano milionierium. , cialdemokratų ir švedų liau- susitarę. Ar jie pajėgs susi- 
—Maike. ar tu žinai kur Odininkų frakcijos parlamen- tarti ateityje? Gali būt taip. 

nors kitą tokią farmą ant j te. Jos pasakė, kad Risto Rv- kad karui užsibaigus jie ne- 
,Tr,n ' parceliuoja begalės susitarti...

daryti teisingu darbu. į tuoj pastebėjo, kad tas kai
—Maike, teisingu darbu nas yra pilnas aukso. Farme 

niekas da neprabagotėjo.iiys čia išvargo visą gvveni
Aš norėjau būt teisingas vi- mą ir ant salo pateko kalėji 
sa savo gyvenimą, o ką aš man. o mokvtas žmogus tuo 
šiandien turiu? Tik sulopy
tas kelines ir batus be pad- 
r.ackų.

—Čia tėvas pats esi kai- pardavimo?

Kaip išnaikinti skruzdės.
Skruzdėms naikinti yra 

daug būdų. bet lengviausis 
ir pigiausis būdas, tai išnuo- 
dyt jas žaliais milteliais, an
gliškai: paris green. Paspir-
ginkit maltos mėsos (ham- 1 tinkamą dėžutę. Paprastai 
burgerio), kad taip greitai pilama apie penkta dalis 
nesugestų, sutrupinkit ją terpentino j ketunas 
smulkiai ir apibarstvkit ža- ^ako. Bet si proporcija ne 
liais milteliais. Pridėkit tos būtina. Jeigu norima lanks- 
mėsos po truputi į tuščias tesniM kl,pL terpentino gali- 
blėšines (kenus), užlenkit ™a dausnau įpilti, o jei jml

Kaip išimti rašalo dėmes 
iš medžio.

Nusipirk oksalinės drus
kos (angliškai: oxalic acid) 

dalis i» ištirpink ios vandeny tiek, 
kiek galės ištirpti. Sušlapink 
gerai tuo skiediniu rašalo 
dėmes ir tegul pastovi iki iš
džius. Jei iš karto rašalas

tas.
—O kaip tu tą 

vai?
—Išgyvenus Amerikoje 

tiek metų,’ tėvui šiandien 
reikėtų ne kiaurais batais 
vaikščioti, bet automobilium 
važinėtis.

—Kad Dievas man neda- 
\ė tekios laimės. Maike.

—Tėve, tokia farma yra( 
išfigeria- visa Amerika, čia visur yra 

aukso, tik reikia žinoti, kaip 
jį paimti.

—Jeigu tain. Maike, tai 
eikim išsigerti. Aš tau už- 

. fundvsiu!
| —Tėve, kas geria, to akys
aukso nepamato...

1 ti vyriausybė

Sužeisti Veteranai Prie Darbo

Mėžinių salus, kad neprieitu sim .ma™!!' ,Į"?S,‘!rs: Į“!?1’?18’ pakartok. Jei po
šunys, katės ar paukščiai, ii- tean. klijams supilti labai, kelių bandymų rašalas dar 
numeskit kur skruzdės lai tinka tos plokščios neišnyktų, uždek oO nuosim-
kosi. Blėšinėse reikia prida- blėsinės. kuriose paraduoti^ ei.i stiprumo fosforines rug- 
rvti pakankamai skylių, kad tabakas Supilu klijai gali sties. Paskui gerai vandeniu 
skruzdės eralėtu ilvsti. Jos stovėti ligą laiką, o kada pn-; nuplauk ir išdžiovink.
orines tų nuodų į savo liz leįia-. Sallma pasišildyti ir .7 - ~* 4 vartoti. Pirkit Karo Bondsus ir Stam-

Šitie klijai visuomet var- i pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
---- sj— v-:_ dešimtą savo

—Dievas niekam laimės 
neduoda, tėve. Žmogus turi 
pats sau laimę pasidaryti.

—O kaip?
—Visų pirma, tėve, reikia 

lavinti savo protą. Reikia 
skaityti laikraščius, knygas, 
ii reikia galvoti. Reikia 
•klausyti mokvtesnių žmonių 
ii iš jų reikia imti pavyzdį. 
Vakarais nereikia alkūnė
mis šluostyti saliunuose sta
lus. Nc”rikia lošti kortomis.

I)e Gaulle Atvyksta.
Skelbiama, Kad ateinančią 

savaite Amerikon atvyksiąs 
laisvųjų franeuzų vadas 
gen. de Gaulle. Jis nori, kad 
prezidentas Rooseveltas pri
pažintų io vadovaujamai} 
franeuzu komitetą kaip tei
sėtą Francuzijos valdžią. 
Prezidentas nenori jo pripa
žinti, nes niekas jo nerinko 
Francuziįą valdyt. Roose-

Reikią tik mokvtis ir moky- veltas yra tokio nusistatv 
tis. Dėbt ir mokytis. mo, kad Francuzijos val-

—Maike, aš mokinausi, džią turės išsirinkti patys 
Jau ^keturi Sapnininkai ma- Francuzijos gyventojai, kuo
ne rankose nuplyšo, ale pi- met bus galima pravesti lai
pino vistiek nepasidariau. Ir svus balsavimus.
kaip tu čia jo pasidarysi,'-----------------------------------
kad doleriai ant stryto nesi- Kiekvienas nešiojasi savo 
volioja. Kožnas penas turi vertybės ženklą. Didybė ar men- 
savininka ir tas ii vačina knmas. priklauso mm mus pagili

Sužeisti kareiviai yra mokinami 
užsidirbti sau prasrvvennna.

įvairiu darbu, kad jralėtu

dus ir visos išgaiš.
Jeigu skruzdžių vra privi

sę pievoj, tai sumaišvkit ža
lių miltelių su ruduoju cuk
rum (brovvn sugar) ir pasė- 
kit į pievą. Ant 10.000 ke
turkampiu nėdų reikia imti 
1 unciją žalių miltelių ir 1 
svarą cukraus.

tojami karšti, ir klijuojami nemažiau kaip 
daiktai turi būt taip pat įkai- • uždarbio dalį.

Kaip sut^upyt gazoliną.
General Motors automo

bilių inžinieriai darė bandy
mus. kaip daugiausia išeina 
p-azolino ant mylios: grei
čiau važiuojant, ar lėčiau? 
Tie bandymai parodė štai 
ką:

Važiuojant 50 mylių per 
valandą, gazolino susivarto- 
ja ant mylios 16 nuoš. dau
giau. negu važiuojant 40 
mylių.

Važiuojant 60 mylių per 
valanda, gazolino išeina 
myliai 34 nuoš. daugiau, ne
gu važiuojant 40 mylių.

O jeigu leisti savo mašiną 
70 mylių per valandą, tai 
mylia paims 56 nuoš. gazo-i 
lino daugiau, negu važiuo
jant 40 mylių greitumu.

Taigi matome, kad kuo 
greičiau automobilis bėga.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston. Mass.
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Kaip Lietuvos Socialdemok
ratai Caro Durnoje Kovojo 

l Del Spaudos Laisvės
Vietoj vainiko a. a. ach privačiai prie arbatos stikli

nės, visi septyni svarstydu-
-------- vom opiausius Lietuvą lie-

Gaibingos. veiklios adv. čiančius klausimus.
Vlado Stašinsko asmenybės Konstatuotinas faktas, 
minis mane. velionies bičių- kad socialdemokratu kuo- 
lį ir bendradarbi, paskatino pos atstovai dešiniosios lie- 
šio 'aikraščio kertelėje su tuvių spaudos buvo aštriai 
mielais skaitvtojais, nors ir puolami, ypač jiems prime- 
trum.pai. pasidalyti iš caii- tant, girdi, kodėl jie. rody- 
nės Rusijos priespaudos lai- darni ypatingo aktyvumo 
kotą; oio atsiminimais. rinkimuose, pamiršę suda-

Pi,n-s kaitą su velioniu lif‘tUV'U frakl'’,a
susipažinau, rodos. 1903 n,.. «• 1907 m' Pa™sano? sd.
. , ta- ašvų,, kuopa mano vardu (as bu-pastaiajam ką tik įsk Iau-, f rakei ios sekretorium} sius Maskvos universiteto u Mą„K<įJJ°s seKretonumi . . . , , , v, • - .. gavo iš Petrapilio katalikuteisių mokslus, kada gnzda- „k>idemiios rėk',n.„. i VnHom uu.-in avasiniRKų akademijos reK

toriaus prof. P. Bučio kvie
timą nurodytu laiku kvie-

lt»06 m. Rusijos Valst. čiant musų kuopos narius at- 
I -ją Durną caro vyriausybei vykti į susirinkimą. Susi- 
paleidus. sekančios durnos tarus. visas septynetas; 
rinkimu išvakarių nuotaika durnos atstovų lie t u v i u 
lietuvių sluogsniuose- buvo ir nužingsniavom pas prof. 
itin pakili, revoliucinga. II Bučį. Atėję jau radom ne- 
Dumos rinkimai buvo pa- maža susirinkusių, iš kurių 
skilti tu pačių metų gino- keliatas man buvo pažista- 
džio mėn. Caro valdžios mų veidu: Maironis, prof. 
agentai vpač stengėsi, kad P- Matulionis, prof. K. Jau- 
į II-ją Durną, ypač okupuo- nius ir kt. Čia veikiai buvo 
tose srityse kuo daugiau bu- gautas įspūdis, kad mus, so
tu išrinkta valdžios šalinin- cialdemokratų kuopos na- 
ku; tuo pačiu dar buvo sten- rius. “iie pasišovė dvasiškai 
giamasi. kad pav.. nuo Lie- nuginkluoti...” Mes iš savo 
tuvos — kaip “Sievemo— pusės stengėmės jaustis kiek 
Zapadnago Kraja” kad bu- galima laisviau. Bet pra- 
vo rašvta — butu išrinkti džioje. ypač iš “savininkų 
paprasti žmoneliai. moka pusės,” reiškėsi kažkoks 
įusu kalba ir geba pasirašv- varžymasis, Stašinskas, kaip 
ti. O tuo tarnu lietuviai vei- rarrastai. pradėjo anekdo-

'V. Stašinskui.

mas Į namus kuriam laikui 
buvo sustojęs ir Šiauliuose.

ryzcsi.

Stašinskas durnoj pasakė’ 
kelias opiais Lietuvą liečian- i 
čiais klausimais kalbas, ku
rių viena jau ir tuo momen
tu tune o lemiamos reikš
mės. Kari) žinoma, 1892 m. 
išleė-t'.’ specialiu įstatymu 
I irt ’voį lygiai ir visose va- 
diu? “vakarų krašto
n h rr*i <'s/buvo drau- 
<’ži: ma bet koks slaptas 
n.oi ' mas Gi Stašinskas dū
mo;, tuo V1 >usimu, be kiti 
ko, purei.’kė:

‘Jeigu i t-itymes blogas, 

jei'oi lis prie'-t srauja teisinei 

vip"or-,eoo‘' tai ne-

kn-r'e‘ npriversti vi- 

si’rrrrr'' toki 'statymą pripa

žinti. .Te»«— : t-a-nas nrešta- 

rai ir> ga’i-

rr.n u>k:-'’t; 1-t as kritikams. 

pet n z—’ yr’- er ti sąžines 

tyl'ti.. ’--i«? pas mus 

I irtuvoj veikė 14 metu. Tas 

įstrt'r-no žiaurus, čia įstaty

mo leidėjas supasavo ir į ad

ministracijos rankas atidavė 

patį svarbiausią gyvenimo rei

kalą. Administracija laisvai 

šeimininkavo 14 metu. O koks 

buvo šis įstatymas? Tuo Įsta

tymu administraciškai bau

džiamas tas. kas suteikė patal

pą, ir tas, kas suteikė vadovė

lį. Baudžiami tėvai, baudžiami 

mokytojai. Be abejo, adminis

tracija taikė ši Įstatymą pla

čiausia prasme. Įstatymo tiks

las buvo aiškus, būtent: nuslo

pinti bet kokią privatinę ini

ciatyvą mokymo reikale. Lie

tuviams šis įstatymas buvo 

ypač skaudus todėl kad be pri

vatinio mokymo kitokio moky

mo budo beveik nebuvo. Lietu

viškos knygos buvo uždraus

tos. mokykloje nebuvo lietu

viškų knygų, ir toje mokyklo

je sėdėjo mokytojas, nesu-

kad atstovais tais. Bučvs dėstė savo pažiu- Prar>tąs lietuvių kalbos; šito

butu išrinkti inteligentai, ’as Lietuvos autonomijos 
dargi su aukštuoju mokslu, klausimu. Aš svaidydamasis 
Ir visoje Kauno gubernijoje samčiais, į prof. Bučį krei- 
tad vyko gyvi visuomenės plausi, pastarąjį patituluo- 
mitingai. pasitarimai. To- damas “draugas Bučvs...”
kius mitingus organizavo 
jau tada žvmųs lietuviu vei
kėjai: S. Kairys. Pr. Mažy
lis, E. Galvanauskas, Dr. 
Bagdonas, V. Mickevičius, 
P. Vitkauskas. -J. Kubilius

Tš visų bumu dėl ištarto 
“draugas” gaivališkai pa
bliuro skardus juokas... 
Nuošaliai sėdėjęs Maironis, 
šypsodamasis, tarė: “Dėkų 
Dievui, aš matau, kad musu

ir kt. Nuo Kauno gub. buvo atstovai su mūsiškiais gvve- 
išrinkti: adv. V. Stašinskas, na geruoju: be reikalo tad 
Dr. P. Gudavičius. A. Kups- nesusiprantama.” Šis “ne- 
tas. P. Rūmelis, adv. Ab- Paprastas” susinnkimas. 
romsonas iv A. Povvlius; kaip vėliau paaiškėjo, tarp
nuo Suvalkų gub.—advoka- kairiosios ir desinosios sto
tai P. Leonas ir A. Bulota. vių tariamo

prasme turėjo 
Petrapilyje II Durna susi- reikšmės: po to 

rinki) 190/. II. 20. Lietuviai musu atžvilgiu 
atstovai susigrupavo šitaip: kiek santūresne.
Stašinskas. Gudav i č i u. s.

Anglijos Vadai Francuzijoj
No. 27. — Liepos 3 d-, 1944 m.

Ir.vazijai gerai pavykus. Francuzijos pajurin tuoj nuskrido premjeras Churchill. Jis čia parodytas 

franeuzų žemėj kartu su kitais Anglijos karo vadais. Iš kairės j dešinę stovi: gen. Brooke, premjeras 

Montgomery ir maršalas Smuts, Pietų Afrikos premjeras.

n ufotograf uotas 

Churchill, gen

V

Įvairios Žinios.
PALIUOSAVO 400 PA 
SMERKTŲJŲ MIRTI.

Indijonų vaidmuo kare 
yra nepavaduojamas, nes jie 
pripratę gyventi atviroj 
gamtoj, nebijo nei saulė nei 
lietaus, ir sunkiausios sąly
gos jiems nesudaro jokio

vėliavą, padarytą iš šilkinių: Bostono ir apylinkių mau- 
parašiutų, kuriais pirmieji į dynėse nedėlioję prigėrė 8 
amerikiečiai nusileido Fran-' žmonės
euzijos teritorijoj. ♦ i i iicerę- J

Civilių žmonių Šerburge 
liko nedaug, tačiau kurie 
susirinko aikštėje tų 
monijų pažiūrėti, tų veidais 
riedėjo ašaros.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

! ALEXANDER’S 
! CASTILE OLIVE OIL 
!SHAMPOO

FARMA PARSIDUODA. |
20 akrų žemės ii neprasti trobesiai, Į (j. S. H. Išplauna 

netoli nuo miesto ir arti didelio kelio. J pleiskanas ir viso-

PAT praneša, kad Pinčo 
vo miestely, Lenkijoj, vokie 
čiai buvo pasmerkę 400 len
kų paitizanų. Lenkų pože- sunkumo. Jie labai geri sek
inio armija puolė tą miestelį liai ir šnipai, moka priešą 
ir visus pasmeituosius pa- susekti ir nepastebimi pra 
liuosavo. nešti kur reikia. Jie stiprus.

L’žpuclimas buvęs gerai greiti ir ištvermingi. Jų kai 
suplanuotas ir vokiečiai jo ba taipgi labai naudinga ka
ušai nesitikėjo. Lenkai ap- ro pranešimams. Anglų kal
tūno miestelį pačiam vidur- bą supranta ir vokiečiai, ir 
nakty ir nukapojo visas te- iaponai; bet indijonų kal- 
lefono ir telegrafo vielas, bos nesupranta
Dienai brėkštantį prasidėjo skyrus tik pačiu., nant prie galo laikas Rasirupinti apiv
puolimas. Vokiečių policiia , ... . . . užtikrintų pragyvenimų. Atsiliepkite

. . . eamizonas buvo nugaiš- . MiJonas iau is pngim- ku™, p,č,>. „ųę. ,»>
nam,e-,r s'« Kahm>•** z,aH' ti i. nuginkluoti. Lenkai iš- tle? 3™ medžiotojas, kovo- 
nai pertektojo adnumstrac.ja. KiW rankose tojas ir seklys. Jis suseka 11"
Bet ypač žiaurus s.s Įstatymas vahn(Ja& pe,. |aį. užmuša ne tiktai paukšti bei.
buvo tuo. kad pohe,jos lunke,- , sunaikinę vokieėiu'san-'««"*• bet,!r P"«9- !'.'.n'e:
JOS oa buvo pavestos mokyklą kas negali taip susižinoti (
<l,rekc,ian kur, buvo .pare.go- Pasit,.auMan,į g Otelio W sa,v«?- klt,ems !’ePa?te

"ie paėmę su savim kelis vo-1 ,lnt’ kai0 lnd!jonaĮ- Pasi- 
kiečiu viršininkus kaip be-
’aisvius.

Tas pats PAT praneša 
kad birželio 22 dieną Var
šuvoj vokiečiai paskelbė su 
šaudė 75 “komunistus.’’ Iš- 
tikiuiu tai nebuve jokie ko-, . _
munistai. bet lenkai, kurie *

viso pasėkoje lietuviai beveik 

nelar’-* tų mckyklų. Jie turėjo 

vienintele nriemone mokytis

ta kelti dėl slapto mokymo bv 

las. Tokiu budu. jeigu visiems 

aiškus reikalas skubiai panai

kinti šį įstatymą, tai dar aiš

kesnis tas reikalin gumas 

mums. lietuviams”. *)

Dėl carinės administraci
jos musu krašte sauvaliavi-

Yra 5 melžiamos karvės. Yra ir sod 
nelis. Ka» norėtų mažos vietos, čia 
seras pirkinys. Aš priversta parduot, 
nes esu sena moteris ir vienai sunku 
ant farmos gyventi. Rašykit: <28 j
Mrs. A. Skuzmski, Boon, Mich.

Pajieškau Partnerio.
Pusamžės moteries ar ha vyro į 

. . .. partnerius pirkti vaisių farmukę cen-mekas, iŠ-i tralinėj Floridoj arba Califomijoj, 
prasidėjo skyrus tik pačius indijonus. derhncame vaisių klimate. Karui e.-

slėpę miške jie susikalba ir 
aukščių garsais, ir žvėrių 

balsais, ir kitokiais ženk- 
ais. Įgudę tuo žvilgsniu vra

’aponai, bet su indijonais ii 
ie negali susilyginti.

atiloti oiratovirn,
4528 So. Spaulding avė.,

Cbicago 32. III.

kius kitus neš.aru-
• mus ir sustiprina
* odų. 50c. už bonkų.

J ALEXANDER’S HAIR 
J REFRESHING TONIC
i Aliejų ir Odų Gydančių Vaistų
• Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
J plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
J 50 centų už bonkų.
♦ Pasižymi savo gerumu. Prisiun-
{čiam per Paštų į visas dalis Su-'
Į vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BRO(I)WAY

SOUTH BOSTON. MAS3. |

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

susipratimo mų (baudžiamuių burių
lemiamos smurtas ii pan.). Stasinskas kovoja Lenkijos nepri 
ir spauda ypač buvo ak-tvvus durnoj ięĮausomvbe
pasidarė naklausimų atžvilgiu. Dėi Visus.“ kurie tik priešinas-’ 

Žagarėj baudž. būrio įvyk
dytu nužudvmų. dumoi pa nacių diktatūrai, vokiečiai 

vadina arba “komunistais.’’ 
arba “Anglijos samdiniais.’'

FRANCUZŲ VALDŽIA.

Kaip tik Amerikos armi-. 
a sutriuškino Šerburge vo
\iecių opoziciją, uz 12 vaj 
andų jau buvo atstatytai 
’raneuzų valdžia to miesto 
apylinkėj. Atstatymo cere- 
nonijos įvyko Respublikos 
Vikštėj (Place de la Repub- 
ique), kur amerikiečių ge- 
terolas Collins iteike Šer
burgo burmistrui Reynau- 
lui trispalvę Francuzijos 

APSIVEDIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės tarp 

0 ir 50 metų amžiaus. Geistina, kad
, ... » - , , r—- ------  . :>utų be šeimynos, rimta, gerai atro-... skirtingą žemes Klausimu paplęįitgjg bausme StaMns- Tik vėliau ivongresas pri- < antį ir mviinti moteris. Gyventi ma-

laisvi nuo numos pose- nusistatymą atsišaukime pa- ksp su ypatingu atsidėjimu, Pažino piliečiais visus indi- — mi£^at
dzių, vpač vakarais, dažnai brėžti. nepalankiausiose sąlygose jonus, kurie rimę po 1924 ----------------------------------
____  ________ _ gilinosi i teise, studijuoda- metų birželio mėnesio. Ir

Kupstas. Rūmelis ir Povy- Tikslu tapti prieš Lietu- daryti paklausimai, durną 
liūs. sudarėme savarankišką visuomenę suprantames- paleidus liko valdžios neat- 
soc. demokratų kuopa: Leo- mais. durnai dar tebevei- sakyti.
nas ir Abramsonas įėjo Į Ru- kiant “Skardo” 9 Nr. (1907 1907 metų birželio 3 d.,
sų kadetų partiją, o Bulota B. 2i) paskelbėme garsųjį carui durną paleidus, mes.
—į I kin. S-gos ir Darbo Ptsišaukima. Tame atsišau- minėtaii atsišaukima nasi- 
kuona. Mes, sd. kuopa, iėio- kime oabiėžėme socialde- rašiusieji buvom laikomi
me tik i Rusiios SDP Du- rriokratų srovės žemės klau- j,atrauktinais teismo atsako- kare dalyvavo tiktai 8.00( 
mos frakciia. Durnoje visais rimu nusistatymą (stambiu- įnybėn. 1910 m. musų 5-kiu Amerikos indijonų. Draftas 
Lietuva liečiančiais kiauri- į” kiekių nusavinimą)^ Sta- durnos atstovu bylą nagrinė tuomet iu nelietė, nes jie,J “ ' - - saĮįep ory.

INDIJONŲ VAIDMUO 
ŠIAME KARE.

Pereitame pasauliniame

• buvo
jant RSDP direktyvų. Buda 
rr.i c\ri rtnrv ri

skaitomi

Senovės Lietuvių Žinyčlt

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Ai’riii kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po

litiniai editorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 

Daug svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku

puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabaltį.

1 i'huanian Bulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- 
mckralinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 
Dažnai duo ta nemokamus priedus is Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro

šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Biuleteniui 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- 
tori.ds—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Anie ju<»3 kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Buiktcn, 73 West 104-th Street, New York, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugės, ne-

m?s įvairiausia teisinę lite- dabar Ameriką armijoj Klaikų’
ratąrą. Jisai kalėiime prie jau 23,000 indijonų. o 30.- Daugiau žinių suteiksiu per laiškų, 
savęs laikė ir Riabčikovo 000 jų dirba Įvairiose karo j 40 First avė.’,M' Xcw York, x.“y. 
Ustav o saderžaščiobria pramonėse.

pod stražoj.’’ Šiuo nuostatų Inrlijonu moterys taipgi ;EsuaĮ 
linkiniu pasiremdamas, jis Įsikinkei karo aparatą. Pir-į ^ąkyn 
kalė’imo administraciją pri- ma irs tik au-davo kylimus 
vertė, kad ši netrukdvtu, su iu šalikus, ar^a gyvates gau-

Pajieškau apsivedimui draugės. 
:9 metų amžiaus vaikinas. At- 

mą duosiu tik į rimtus laišku-.
. lano adresas:_ C. L. (27)
3630 Colonial avė., Montreal,

. Canada.netrukdvtu^
apsilankančiais namiškiais dydavo. o dabar jos dirba 
ir artimiausiais pasimatymų laukų darbus, taiso trakto- 
rretu vartoti gimtąją kalbą, rius irtre as. kasa anglis 
Stašinsko dėka tad no 1910 ir tt. _l_ ____ w
metų Kauno kalėjime politi- ,flrnia ave. čia pafeit mandytis arba
nams kaliniams pasimatymu - ' i>. • -‘-Jiu ki.i e^an.. įto amWc’iais ant krėslų pasėdėti, o
metu leista netrukdomai ' Kiaus L * .

man runinantis 
“suvienint 
reikalais

ATLANTIC CITY 
Puiki Vieta Vakacijai.

Kas ketinat važiuoti šių vasarų i 
.' t.antir City maudynes, tai žinokit, 
1 ad puikiausia byčius yra prie Caii-

1 patingai dabartinės knkSėioi.ybra gadyp kiekvienas turėti
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai ar prasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tori 271 poslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 <•<>, audimo apd.—SI 25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Monev Orderi’*. Adrseuoirit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Bostpn, Mass.

Karas Eur
itus pasauli*

metu leista netrukdoma 
vartoti lietuviu ka’bą.

Prasiautus 1914-1 <8 m. ka
rti ir atsikūrus Lietuvai, 
mano visuomeniniai ir as
meniški su V. Stašinsku san
tykiai rasiliko visada glau
dus. bičiuliški Pirmaisiais 
musų savivaldybių kurimo-

mmistiu. o 
Radviliškio 
Komiteto” 

Stašinską, jo 
“ministeriš ■ kėdėje” vi
sada ra«davau kaip seną sa
vo bičiulį.

A. Povyliu

*) Iš “Stenograficeskii Otret, Gosu- 
darstvennaja Durna II/’ 1907. V. 21. (

nes patarnausite savo lietuviams 
Kuo geriausia ir kuo pigiausia. Nepa
mirškit, kad ant Califomia ave. 2700 
Iloard\valk savininkas yra Klemensas 
Morkūnas. (30)

Atsakau į Klausimus.
Kodėl Biblijos turinys ne visiems 

suprantamas? Ir kodėl Biblija atne
ša vieniems laimę, o kitiems nelai- 
m?? Jeigu nori bnt laimingas su Bib-

. lijos pagalba, tai klausk per laiškų ir Redakcija: Sis straipsnis pažymėk, ar turi Bibliją. Aš patųr- 
paimtas iš Li.tuvos laikraš- AIik Vnijn> <*>>
čio “Ateitis. 226 Pulk st., Gar;, Ind.

Jei norite žinoti apie karą ir kitus 
Įvykiu*, tai skaitykite "Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas Ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas" iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant ChU

$6.00. Chicagoje ir Europoje—- 
Money Orderį ar čekĮ siųskitei

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Str«t

CHICAGO, ILLINOIS

f s
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Moterims Pasiskaityt
BI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENt.

Maras Arba Juodoji 
Mirtis

pasirg s 
Retas iš-

Ir dabar dar giedama su
plikacijose: “Nuo maro, ta-' 
<?o. ilgines ir karo išgelbėk 
raus, Viešpatie’ ! Šiandien 
ir.aza kas težino, kas tai yra 
maras ii kodėl jis padėtas 
maldose pirmoje vietoje,, 
kaip baisesnis net už barų. 
ugnį ir karą. Dabar tik pa
kaičiais iš Azijos ateina "i-‘ 
nių, kad kai kur pasirodo! 
maras, bet ir ten greit ji už-1 
slopina. Pas mus niek -r! 
apie marą negirdėti. O p i ; 
šimtus metų maras lai :sj 
Yiuo laiko aplankydavo E 
repą ir imdavo labai dai g 
aukų.

Maras—tai iabai limp i-{ 
ma liga. Žmogui ištindavo, 
paslėpsnių liaukos, susii g- \ 
davo plaučiai, gerklė, ši.*-! 
dis; porą dienų 
žmogus mirdavo,
eydavo. Ligcs priežastis— 
gi yna akia nematomos bac i
los, kurios dasilytėjimu ir 
kai kada net oru pereina nuo 
ligonio sveikam žmogui. 
?4arą labai išnešioja žiur
kės, pelės, kurtos taipo d 
stimoa nuo šitos ligos. Griež
tas švarumas yra geriausis 
nuo maro apsisaugojimas.

Baisiausiai siuto maras k - 
turioliktame šimtmety. Jis 
tada per dvejus metusi 134 - 
1350) išnaikino apie 25 mi
lionus žmonių: tai yra apie 
tiečdali visu Europos sr ---------S - - X s_—
ventoju! Maras atėjo iš Azi
jos i Europos pietų šalis- 
Italiią ir Pietų Francuzij •. 
Italijoje žuvo daugiau, kaip 
pusė žmonių. Miestai visai 
ištuštėjo. Florencijoje ;š 
65,000 gyventojų liko tik *, 
tūkstančiai. Vienoje iš 63 
tūkstančių liko apie 50f.; 
Venecijoje mirė 100 tukst : 
liko apie 3,000 ir tt. Tas p; t 
buvo ir pietų Francuzijoje.

žmonės, baimės apimt’, 
bėgo. kaip pamišę, palikda
mi visa turtą ir tukstancius 
r.epalaidotų pūvančiu lavo
nų. Bet maras vijosi bėgar- 
čius. Jis perėjo visą Europa 
iki Anglijos ir Švedijos, vi
sur guklvdamas šimtus tuk - 
tančiu žmonių. Tik gyve
nančius miškuose lietuviui 
ii rusus mažai teklftidč. N> 
‘ik miestai, bet ir sodžiai iš
tuštėjo. Naminiai gyvuli* i 
vaikščiojo neprižiūrimi anie 
tuščius sodžius.. Priviso 
eaugvbė vilkų, kurie apsigy 
veno apleistuose ūkiuose.

žmonės anuomet nesu
prato ligos piiežasties ir lai
kė ia Dievo rykšte, paleista 
ant žmonių už blogą gyve
nimą. I igos niekas nesunra- 
t; ir su ia nekovojo; todėl ji 
plėtėsi nevaržoma. Marui 
šiek tiek aprimus, paleista

Jauna Aktorka Su Dukrele

Hollyvvoodo aktorka Shirley Kettering didžiuojasi savo du
krele. kuri braižo paišeliu ; ksraivio ImyfUtf.

>

! a.1- ■

gandas, kad žydai esą už
nuodiję šulinius, upes ir vi 
są vandeni. Atsirado piktų 
žmonių, kurie sugalvojo visą 
pasaką, buk Ispanijos žy
dai, norėdami išnuodyti 
krikščionis, pagaminę nuo
dus iš rupūžių, drtežių, gy
vačių ir mažų vaikų širdžių. 
Prie to dar primaišę pavog
tų bažnyčioje hostiių. Šituos 
nuodus žydai esą išsiuntinė
ję po visą pasauli ir užnuo
diję vandeni, šitam prasi
manymui padėio tai, kad 
žydų mirė daug mažiau ne
gu krikščionių. Pasklidus ši
tam gandui, visui* buvo už
mūryti šuliniai. Žmonės pra
dėjo vartoti tik lietaus ir 
sniego vandeni. Visui* prasi
dėjo baisus žydų persekioji
mai.

Kiti, norėdami atitolinti 
marą. kaip Dievo bausmę, 
nuogi ėjo ilgomis procesijo- 
hiis ir plakė rienas kitą bo
tagais. Juos pavadino flo- 
gelantais. Didžiausios floge- 
lantų procesijos ėjo per mie
stus ir sodžius nuogi, vyrai 
ii moterys, giedodami šven
tas giesmes ir kapodami kits 
kitą iki kraujų botagais. Ka
dangi flogelantai greit iš
tvirko. tai bažnyčia uždrau
dė šitas procesijas: bet jie 
nelabai paisydavo uždrau
dimo.

Šitas baisusis maras buvo 
pavadintas juoaoii mirtis, 
nes maru mirusieji lavonai 
tuoiau pajuosdavo.

Nors ir vėliau maras daug 
kartų pasikartojo, tačiau 
niekad nebuvo toks baisus, 
kaip “juodoji mirtis.” Pa
galiau. mokslui suradus ma
ro baciią. žmonės pamatė, 
kad tai ne “Dievo rykštė" ir 
ne “žydu nuodai.” bet ap- 
kiečiamoji liga. kaip daug 
kitų. nuo kurtų reikia saugo
tis daugiausia švarumu. Dar 
vėliau buvo surastas čiepiii
mas nuo mai o: tas čiepiji- 
mas užkirto kelią marui. 
Tokiu budu maras pamažu 
visai išnyko. Jis dar retkar
čiais pasirodo Azijoj ir Af- 
i ikoj . pas pusiau laukines 
tautas kurios neturi jokio 
supratimo apie švarumą. 
Pas mus gi maras užsiliko 
tik suplikacijose, kaino anu 
tolimų laikų baisus atsimi
nimas. P.

“Čiuing” gumą lengviau
sia prašalinti tain: paimkite 
gabaliuką ledo ir palaikyki
te antroj pusėj to drabužio, 
prie kurio prikibęs gumas. 
Gumas greit sustings ii* bus 
lengva ii nuimti. Jei kas da 
liks orte drabužio, nuimsite 
nedegančiu “cleaning” skys
čiu.

čia parodyti keli pavyzdžiai jaunu mergaičių suknelėms vasaros sportui. .Jos siuvamos iš 

lengvutės ir nebrangios materijos.

Ka Pasako Jusu Balsas?i J i
Nenoriu savo galvą dėti, 

kad viskas yra “šventa tie
sa.” ką šioje vietoje pasaky
siu. Bet apie tai daug ir pla
čiai yra kalbama, išmokslin
ti vyrai šj klausimą studijuo
ją ir savas išvadas daro.

Klausimas eina apie žmo
gaus balsą ir io ryši su žmo
gaus budu, jo palinkimais, 
gabumais ar negabumais.

Sakoma, kad kiekvienas 
balso tembras atatinka tam 
tikrą žmogaus tipą. Daugelis 
žmonių turi vienokios tona-į 
cijos balsą, ir jie turi vieno-1 
dą būdą.

Jei žmogaus balsas via' 
žemas ir gilus, tai jis rodo 
energinga būdą ir nepapras
tą. palinkimą valdyti, visada 
but pirmuoju. O jei balsas 
vra švelnus, neskardus. tai 
iis lodo žmogų esant nuosai
kiu. paslankiu, linkusi svei
kai ir logiškai protauti..

-Jei balsas yra skardus ir 
kupinas entuziazmo, jis ro
do karingą, aistringą, kai 
kada net labai staigų, bet 
visuomet tauru būda.- * I•

Dainuojąs ir šiltas balsas 
rodo palinkimą j netikslų 
eikvojimą gyvenimo. Toks 
žmogus dažnai blaškosi, be 
saiko ir aiškaus tikslo savo 
jėgas eikvoja.

Jei balsas vi a aštrus, tii 
iis rodo žmogų esant pik
čiurna. Tis visada nepaten
kintas kitais, o pats yra ku
pinas silnnvbių ir pykčio. Jis 
dažnai jieško visokių prie
kabiu. nors tam nėra jokio 
pagrindo. Jei toks balsas su- 
plonėja iki falceto, tai šito
kio žmogaus reikia vengti. 
Toks žmogus dažniausia bu 
r.a veidmainis, jis rieną sa
ko. o kitą mano.

Žmogus turis murkianti 
balsą, kaip katės, turi ir silp
ną būdą.

Sausas ir griežtas balsas 
rorb retai užtinkamą valią 
>»• didelę savvmeilę. Toks 
žmogus galvoja tik apie sa
vo asmenini pasisekimą, su 
nieku nesiskaitvdamas. Iš 
•’o galit nelaukti prielanku
mo. draugystės, užuojautos 
ir duosnumo. Pas ii viską at- 
‘toG savvmeilė ir jo didysis 
“aš.”

J«i to pat balso tembras 
kiA- prislopintas ir turi nusi- 
v’ b’mo antspalviu. tai jis ro
do žmogaus būdą esant la
bai švelniu, šiek tiek baukš-

e >« j» vgsggggrca.
Sukneles Jaunoms Mergaitėms

• ™~~r- “Keleivio” Knygų
Katalogas

—----------- . . w
Istorija, Kntika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo
ras t ika Įr kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

tų. bet visuomet ištikimą ir 
prisirišantj.

Skaidrus balsas dažniau
sia priklauso tokiam žmo
gui. kuris yra labai aktingas 
ir drąsus. Toks žmogus bet
gi palinkęs Į avantiūras.

Bet jei skaidrus baisas 
yra lėtas, tai jis rodo žmo
gų esant nejudriu ir be užsi
mojimo. Jam viskas pri
klauso nuo ūpo. Jis nesi
stengia ką nors pagerinti, 
ar pabloginti.

Kartais balsas yra šaltas, 
lyg ledinis, lyg peiliu vars
tantis. Toks balsas rodo 
žmogų esant nepasitikinčiu 
kitais, linkusį visuomet ap
siskaičiuoti. Ir jis dažniau
sia yra tik savanaudis.

Pagaliau, jei balsas yra 
atstumiąs ir nemalonus, tai 
jis rodo žmogų esant be rei
kiamo išauklėjimo. Iš tokio 
žmogaus galima laukti vi- 
soko — geraširdiškumo ir 
daugybės nemalonumų.

Tai šitiek apie žmogaus 
balsą ir ką iis pasako.

Dabar — koks jūsų bal
sas ir jo parodomas būdas? 
Galite tai pasakyti?

Danutė.

SVAJONIŲ PILIS
Teka saulė vainikuota 
Užu miesto bonių,—
Baltos laumės kelia puotą 
Pilyje svajonių.
Balti perlai žemėn byra— 
Baltos dienos kėlės,
O aplinkui liūdnos svyra 
Peržydėję gėlės.
Tyliai griūna amžių sienos 
Tolumon sužiurę. 
Nuplasnojo baltos dienos 
į miglotą jurę.
Vai, neeik. brangi Daluže.
Į svajonių pilį:
Ten gyvena juodas Vylius, 
Jis tavęs nemyli.
Gėlės žydi. gėlės vysta 
Tarp kalnų ir klonių.
Aukso laimė nepražvsta 
Pilvje svajonių.

(“P. A. Ž.”)

Kaip žmonės nenorom s daro 
vietą vienam ’arp susigrudusio. 
kuris būtinai nori prasistumti 
per minią, taip noriai jie šalina
si iš kelio tam, kuris skubinasi 
prie kokio nors tikslo. Dvighl

DŽIAUGIUOS! TAPUS 
PILIETE.

AR KUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
keltas dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
■noksiąs nuo pradžios iki galo. 
Kaina ................................................. 28e.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gų. Iš joa sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyms. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su payeikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių sočia,is- 
! tams plakatus netoli nuo bažnyčios 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 26c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ............................................... 10c.

MATERIALISTIŠKAS
•STORUOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka> 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti 
kius, tai perskaityk šitą knygelę 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams nespkai- 
nuoiama Kaina ........................ 25c

Pranešu visiems kad aš, 
Elzbieta Turla. 97 Steam- 
boat Road. Great Neck, 
N. Y. 23 birželio tapau Ame
rikos piliete. Tas man tiek 
džiaugsmo padarė, kad atsi- 
dėkuodama nupirkau bona 
už šimtą dolerių savo sunui 
Eduardui Kringie. kuris 
tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėj.

Man yra labai linksma 
buti geriausios pasauly ša
lies piliete.

Elz. Turia.

NAUDINGI PATARIMAI.

Kaip prašalinti dėmes.
Maliavų dėmės lengviau

sia prašalinti vartojant ter
pentiną. Sumirkykit drabu
ži terpentinu, patrinkite ir 
vėliau išskalbkite.

Kraujo dėmes galima iš
imti šaltu vandeniu. Jei tas 
nepadeda, pamirkykite dra
buži vandens ir amonijos 
skiedinyje. Vienam galionui 
vandens užtenka pusantro 
šaukšto amonijos.

Rašalo dėmės galima iš
imti su saldžiu pienu. Dėmė
tą vietą reikia Įmerkti pie- 
nan ir palaikyti per naktį; 
ant rytojaus išskalbti.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi
sos raudonos stangios nuo 
AS iki W8 yra geros neribo
tam laikui.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams. — Visos mėlynos 
stampos nuo A8 iki V8 yra 
geros neribotam laikui.

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 30, Nr. 31 ir Nr. 32 
duoda po 5 svarus cukraus 
ir galioja neribotam laikui. 
Be to. stampa Nr. 40 duoda 
5 “ekstra’’ svarus cukraus 
prezervam s.

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

Kuro aliejui. — Kuponai 
4-tam ir 5-tam perijodui 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.

Kunigai gąsdina tamsuo
liu? amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nao 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, ass paklos 
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kor Bibli
ja sako buvus kitąsyk

1 gs. Ir pridėta* “peklos" 
žemėlapis tatai patvirti-
na.

Kaina ZS centai

<M BROADWAT,
80. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONI

7747 Navy Aramo,
Dotroėt, Mich.

šiitas Puslapis

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga s u taisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kug 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tk 
Su fonetiškų ištari mu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusl. 95. 
Kaina..........................................— S54

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTUŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybę įstaty
mai su reikalingais klausima:* Ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .................................. 25c.

ŽEMAITES RAŠTAI KARES 

METU.

Lietuvos Seipimo Fondo leidinys. 
So rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ............... . .................. ūOe.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terjs, dukterjs ir mylimosios nepa
pultų j tokią kunigų globa. Parašė 
kun. Geo. Townser.d Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................ 25c.

KODĖL AS NETIKIU 

I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pakako, kodėl jis 

negali tikėti. Pilna argumentų, k urlų 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutes ....................................... 20c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
j žmonės kuria per amžius ? Š; intri
guojanti politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ................................... IOc.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo- 
: Ęn nanr^ilcalii pnnięrg crt>ra ir

graži. Parašė J. B. Smelstorius. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. 61-25

i lA/nu^.
Sis veikalas trumpai* ir aiškiai? 

faktais parodo, kaip iki šiol keitės) 
draugijos formos, ir kodėl turės boti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

EILES IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios elės 

daugybė straipsnių juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt Nevv Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ..................................... 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalVojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų'! Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš š-io« knygu»s« 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Kayga 
vra" Ksygyas.

BIBLIJA SATYROJE

Tai Biblijos pašaipa, j Kanoną tee 
knygos neįsileidžia.Labai Juokinga au 
379 puikiais paveikslais, pers katan
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga niekas ncsisaL 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $7.00

KUR MUSŲ BOflAI 
GYVENO? «

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir fi 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS

ISTORIJA.
šitas veikalas parodo, kaip nue 

1905 metų revoliucinės f.ietuvos spė
kos vedė kovą su caro valo ..a. i- kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa, visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikaio, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yrą tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuri* 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juoku, na
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kama ............... 25c.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 

DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gTažių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir IsisvanMU 
niikos. V isos skambios, visos geros; 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerbta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; f-1) No- 

ožsitikinti* Vyras; I2i žydinti Giria; 
(3) kurida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nno jų apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. MatoTaitis. Antra, n-ržiurgi 
t« ir papildyta laida. Kai a . 2.\c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartommi svaigi

namieji gėrimai atsilupia jų val
kams. Kaa yra arba tik ir kada norą 
boti kūdikių tivai.s but.nai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina l<ic, 
“Keleivi*,” 636 Brondway,

South Boston, Mass.

f



SspHnl&s PasfcpU 50/ bosTOrt- No. 37. «■» llepce B d-, 194-i n.

Iš Lietuvos Į ir Vilnius yra vertas to dide- Į Daugiau nei vieno balse
lio darbo, Įsitempimo ir ko- viko Lietuvos laukuose ir 
vos. Juo labiau, kad dėl jo miestuose! Šitaip Lietuva 
pretenzijų reiškia ir lenkai atsako Maskvos žudikų žo-Į 
ir gudai ir vokiečiai. Visi jie džiams ir veiksmams.

Hamburge Degu Nacių Aliejaus Įmonė
IT"

KĄ RAŠO POGRINDŽIO verčia kovoti už naciu va- įr gudai ir vokiečiai, visi jie 
SPAUDA. dovaujamą N. Europą, už norį Vilnių pasiglemžti sau.

“\era n-ik-inkamai tvir Burkirnes } gretas. Paduo atpuola, nes pralaimėję sį apygardoj pernai rugpiučio
. kJufi™ikl.me brohskai rąnkas; kur karą. jįe turės pasitraukti iš 22 d. pradėti masiniai «>y-
,/ nL. • • / j- , j’ P . dirbtume, ką veiktume, mo- visu dabar užimtų sričių, tai- ventoju suėmimai bei gau-

lunkai, "t' KvUmfc eiti vieningu keliu. gi £ » Vilniaus, nors ir bu- dj-mai įvykdyti švenėionv- 
pakankamai .unkaus kapo a: upija rodo nati tauta. Tr

'n-i

ši nuotrauka parodo naciu aliejau - Įmonę Hamburge liepsnojant, 

skraidomieji fortai, kurių trys matosi ir šiame atvaizde.

Ja uždegė Amerikos

kapo 
galima ŠĮ kelią rodo pati tauta. Tr.tų čia atkėlę Rozenbergo se, Švenčionėliuose. Adu- 

;<uu ♦’ to<tel nepurkštaukime, ne- ministeriją. Gudai yra smar- tišky, Dukštėj, Varėnoj,
idėją uziamnti ar užslėgtu jįeskokime kokių nors kelių kįai nusilpninti realaus pa-1 Valkininkuose. Trakuose, 

tautai, netempkim jos Į Ber- vojaus. Tuo budu telieka Lentvary. Žiežmariuose, 
yną, Romą ar Maskvą. Tau- vieni lenkai, kaip sapnuotos, Kaišiadoryse ir Lazdėr.uose. 

pati yra gyvas kelias; jos “nuo jurų iki juru” valstv-’ Sugautieji buvo atvežami i
isvės, garbės ir gyvybės bės “kūrėjai.”

akmens, kad butu

“Atžalynas’’ aišToliau 
kiną;

Daug kartų jaunimas sav 
egzaminą išlaikė — ištiki 
mybę Lietuvai prisiekė savoj 
alkomis 1918-1919 ir 1941
metais. Šiandien mes vėl su- _____ __ ______ , ,____
sikaupiam didžiam Tėvynes Lietuvos idealas mumyse pne juros, kaip bus ir ne-į/^ 
išlaisvinimo kovos momeri- visuose yra gyvas, jis plaka priklausoma Lietuva su sa- Zc 
tui. tylime ir kantriai Iau- i kiekvieno lietuvio širdyje, vo platoku paiuriu. su sosti- 
į..----- —- i .r— ...- Jei nebusime vieningi, jei ne Vilniuje. Tik mums ne-

Vilnių ir talpinami i karan 
nteresas yra tas kelias, ku- nesakome kad Len- tins buvusio’ žydų eėtoj. ar™° m<* «™»» «“• 3‘LfeS, ba į belaisvių stovykla, o „o

kiame pakilant laisvų tri 
spalvių i erdves.

kijos nebus. Ji bus, prieis , - ■.• kelių dienų, paprastai, išve
žami i Rytus ar i Vokietiją.

Žiežmariuose vokiečiai 
apsupo miestą ir Įsibrovė Į 
bažnyčią, kurioje tuc metunemokėsime nuoširdžiai my- įimti atrodo lenkų nuolari-Tik gaila, mes vis dar ne'lėti savo Tėvynės, atsižada-: niai tvirtinimai, kad Vilnius vyko pamaldos; suėmė ir iš 

visi. Dažnas dar musų nepa-i darni partinių rietenų ir as- jiems turįs priklausyti, Lrk eno n . vioie jenk O
iėgia pakilti bent kiek aukš- meniškos naudos, negalėsi- jįe siekia Įvairiausiomis 
čiau, švyluoja, blaškosi. Še-'™e buti ištikimi ir Lietuvos priemonėmis, 

atstovai i idealui.
“Atžalynas” stovi jauni ... ... . .... . , x „ . .

Jis kviečia - 1 ne tlk -1 kilnių. bet ir atėjimas perzenge visas
nosios kanos 
skaičiuoja
nes. sudarinėja “kabinetus.” mo sargy bejė

gi
"savuosius” žmo-i

meldžiančius žmones, 
atmintinų Kražių skerdy
nių, tas buvo pirmas toks 

patariame ne- Įvykis Lietuvoj. Nacių siau-

Ų'KARO INFORMACIJŲ MURO ŽINIOS

didžion TauttS5 Vi!nU?: Tikr0->i Lenkijos bas.kai tuo tai pu tie patvs vokie- įaummą —. .. , x - -
pačių duona, mis- Labais. Garbės ir Gyvybės £ P Ot^eXkav/ciai, musu

darni ir didžiausius siunti- kovon. Jis seka Įvykius ir 
nius siųsdami Į Vokietiją sa- tiki, kad. netoliese suskam- 
vo badaujančioms šeimoms, i bėjus pranašingiems varpų

besiausdami pel
nai rugsėjo mėn. sudegino

Krokuvą. Liublinką — yra 28 ukius Lazdėnų kaime i 
labai smarkiai netekusi len- 40 ukiu Fermos kaime (prie

Nelengva vokiečiams pasi
traukti iš Suomijos.

Švedai mano, kad vokie
čiai turės trauktis iš Lapi
jos (Finlandijos dalis). Bet 
klausimas, kekių budu jie 
gali iš tenai pasitraukti.'

Bet žinia neaiški. Ji pri
duria. kad “vokiečių kontro
liuojamoji spauda, patvirti
nusi, kad kiek pirmiau buvo 
sunaikinti miesteliai Audri-

Vokiečiai stiprina Rygą.
AVashingtone turimomis 

informacijomis, jau nuo va- ■ . . . . .
sario mėnesio vokiečiai ga-i jia1, ties Lezekne, n Mar- 
bena savo kareivius iš No’.*-I^uke’ netoli nuo Ludzos. 
vegijos Į Pabalti. Dabar Os- . ^ezekne ir Ludza vanda
lo fjorde esą tarp 30 ir 40 51 Latvijoj, ne Lietuvoj.
vokiečiu laivu su kareiviai -,

Vo- KARO MOTINOS DALIA,kiško kraujo. Retai kur pa-Į S. Trakų). Gyventojai buvo Sausžemiu negalima, nes ru- -Į.u/ju(,. o-ar>ens Rygon
amžiauž mfe stos Tėvynės Laisvės ko- matai.sveiką, jauną lenką ar suimami’ir išvežami, o vijas sai ant kelio.. Lieka tik van- kieč,:ai' /patin?u uyolumu s,;.

lenkaitę. Be daugybes ir turtas padegtas. Šie barba- uens kelias iš Kirkenos uos- - H
masiškai šaudomų lenkų riški kaimu sudeginimai at to. Bet ant vandens irgi

nebeduoda maisto korteliu garsams, degančiomis širdi 
musu šaukiamojo
jaunimui. Kai tūkstančiai 
taurių ir ištikimų tautiečių 
gyvendami nuolatiniame 
vojuje, varge, baimėje buti

von. Niekas nepajėgs pa 
laužti musų tvirtos kovingo:

5“ • T~)- pnna Rygą.
„a; dvasios. Tidėl veltui mėei- <*• f!aro vokiečiai, o pietį- ,ku esą uz tai. kad ties tais daug pavojų: jų laivus gali ,ižud ,a 4500000 žvdu. 

voiuie varau uanneje outi narna atvežti i Lietuva spe r‘eJe,nį r7tlne1’4 buv. Lenki- kaimais buvo užminuotasr pasiekti rusų kanuolės is; ’ Kronheimo ap-
okupa'mu suimtam, kalina- eialius žandarmerijos bu- dalyje. .Lkrainoj, taip susprogdintas geležinkelis. Žvejų Pusiasalio <Rybacj abln
1 būtinų auuuuuu, .--- j . - nat he nacio-sileiimn nina Dėl Vilniau? krašte wk- PoluOStrov), arba gah JUOS -Ka<-‘av nnu’ I,a<-*ųpat be pasigailėjimo juos

žudo ukrainiški tautiniai dytų masinių gyventojų gau- ragauti anglai.
daugybe jų iš- dymu ir trėmimų visų vietų -------

isumenės atstovai ir II-jo
budiškai apleidžia Tėvynę, 'tauškia apie ‘Laisvą Tarybų ?kVPacinio seimo atstovai

v- -- /.!/ Lietuva’ Lietuviu meilė Tė- bei kitokiu budu tapo ižo- iteikė memorandumus Ku

mam ar ištremtam i mirties 
lagerius. atsiranda musų

nus įaunimo terorizavimui; t; 
veltui jaunimas verčiamas

tarpe kurie šunuodegauja.- badauti ir tuo budu slopinti partizanai > daugybė jų is- dy ,,Učiai saT^vena le^S'io dvasi,; veltui raudonieji vežt. Urbams, patalpinta vis 
t.„zi;svn; tauškia anie ‘T^aisva Tarvhn koncentracijos stovyklose ok

Finai bėga Švedijon.

Nuoširdžiai, pridėję ran
ką prie širdies, paklauski

Paukščiai čiulbėjo.
Sodai žydėjo,
Vien tik mamytė 
Miela liūdėjo.
Nėra vyrelio.
Nėr’ jos sūnelių;
Nėr’ kam užjausti 
Josios vargelių.
Vyras kapuose.
Sunai kainuose 
Slapstos, k avo ja 
Tankiuos miškuose,
Nėra namelių,
Anei vaikelių;
Maišos, kavojas.
Ji tarp žvėrelių.

A. J. Strong.

tuose kraštuose per ši karą 
buvo išžudyta apie 4.500,- 
000 žydų. Dabartiniu laiku 
Anglijoj esą 450.000 žydų 
pabėgėliu nuo Hitlerio bu 

Į 000 ir
eicanjoj

neilė Tė- v''* iteise niemoranuumus nu- Švedų spauda gyvai svar - <įvoHiini 17galinges- liuotL. Su kiekviena diena biliunui ir Tarybos pirmi-s*<> Finlandijos pabėgėlių ,-ll> r-f.\Lietuvą’. Lietuvių meilė Tė 
vynei Motinai yra

mums kaišioia lenkai turi baisiausius nuo?- ninkui prof. Biržiškai, ta- klausimą. Nežiūrėdami jo
rr- ! mus braškančiu?”5nklur už tolius žmonęmis. Todėl mes čiau iki šiol jokių atsakymu kb) pavo jų, žmonės bėga iš ime Tėvynė, ar esame ,a k -|mu-bra«kan^x^^^klu.. u. pat u . Rnla ,ijos , š dija Lietuvo

me. ar iš tikrųjų mes mvli- ■

mi iai. ar esame verti vaikš 
čioti jos gyva. brandžia ir 
našia žemele, kurios laukai

nzx ti«7 namu

raudonųjų 
mus ir trėmimus.

Lietuvių tauta savo istori
sušlakštyti savanoriu ir did- ne pi’a^itimi. valstybiniu gy- 

- t---- i.. i venimu ir kultūra įrodė pa-vyrių kraujų.
Jaunime! Mes šiandien *aulinb ka<? į* yra verta lai? 

esame toji užtvara, už ku-;vo valstybinio gyvemmo.

rūpintis savo žemės gynimu gyventojų gaudymai ir trž- t21?- 'Lems nusibodo ilgas 
i" žmonių išlaikymu. Lenkai mimai visame krašte vykdo- ir vargas, o prie to da 
priešų ir taip daug turi. mi toliau.
Kam jiems dar lietuvius 
prieš save nustatyti? Lietu
viai vistiek neatsisakys nuo

--------  neužimtų bolševikai. Laik
t, i , ,v laščiai ragina Švedijos vaiRokiškio aoskr. oolseviku . - .. » _• - dzią parūpinti tiems pabe

sunaikintas dar 
vienas miestelis?

Office of War Informa- 
jie bijosi, kad Finlandijos bon praneša gavęs Wash-

rios, kad ir nelabai saugiai. SiaXn ii hP nWo" a,, - Vilniaus, nei Breslaujos, nei desantininkai sudegino apie 1 šiandien ji be jokios ato A5mėnos „ej Lyd^ nei 16 klojimų su šių metų der-k'k

ingtone žinių, kad Lietuvo- 
voje naciai sunaikinę da vie
ną miesteli ir išžudę visu? 
300 jo gyventojų.

geriausia

dar gali gyventi ir dirbti'Tė- ?kW? visas savo jė- G^di'i^’ne'i AuSrt^vo nei liumi
vynei musų .vyresnieji Jus. nepnklausomy- Gardino, ne, Au^Bteva na

Laikraštis yra
keršyda- dovana, kurios jūsų draugas 

ms žmoniškas pragvve- nį patriotinę lietuvių de- negalės užmiršti. Užrašyki- 
__i----- jr— monstraciją. te jam “Keleivį.”nimo sąlygas Švedijoj.

nori išvežti Į Reichą; bės kovai.seses,
svetimtaučių malonumams, 
o ne darbams: jus nori pa
daryti vergėmis. Jus. bro
liai. naciai veža Į frontą ir mo verti tik dideli dalykai

vietų. Lietuviai pasiruošę ne Gyventojai, saugokite ja- 
tik atstatyti nepriklausomy- vus ir kitą tuitą nuo bolševi-VILNIUS IR LENKAI.

■»y , , .y .. bę. bet ir atgauti visas ze- lti, H c t i ninku
Kovos, darbo, pasisventi- mes, j-ur muSų kraujas teka. >

AR RQMQS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia. 
SKYRIUS III. Ar Jėzus Krislas buto Romos Katalikas? 
SKYRIUS IY. Kaip profeeorisa Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikimų monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip iiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS Y. Popiežių vardai ii devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonai II. Inkvizi
cija ir popiežių " “ ‘ *

kur musu praeitis, kur musu
ateities židiniai bus. ~ ’■ I Klaipėdą atgabenta ne

mažas skaičius evakuotu gy- 
Nebijom lenkų užmačių ventoju -iš Berlyno.

skelbti lietuviškai visuome- i -------—
nei. Ji turi žinoti ir buti pa
siruošus bandymui, turi iŠ I Kretingos
laikyti tautini esrzaminą. Ji? V^ukinv’"

Į iš kovos svaigulio išeis nu
galėto j'u gražesnės, didės 
nės. tvirtesnės Lietuvos ne 
priklausomybės užtikrini
mui . ilgiems laisvėms me 
tams.

stoti atvyko 
su aukštų nacių 

šeimomis. Traukinys buvo 
labai prabangiškai Įrengtas, 

j Ankštųjų račių pareigūnų 
žmonos apgyvendintos Pa- 

. Iansroje. šeimos iš Kretingos 
į stoties i Palangą buvo veža
mos Rentelno mašina.

BOLŠEVIKAS NEIŽENGS 
Į LIETUVĄ* Žaaliečiai! 

: narsi da v ė!
Saugok i t ė s 

policininkų
Prieš trejus metus apgau- šneiderio, S :ausko ir Ma 

le ir smurtu surinkti žmonė?. lašausko.
vadinamame 
me” “nutarė”

‘liaudies sei- 
prašyti Krem- žasliucse Valeckas grieš-

lių pasiimti Lietuvą i Sovie- tai ispėian-;; ž poiįtini san- 
tų Sąjungą Šitos sukakties tikiavirną s >tos gaivalais

TEISINGAS PATARĖJAS
“Tefęinjras Patarėjas“ aiškina daugiausia lyties ;r sveikatos rei

kalus. Ket jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalyku. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. ’ _

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

Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

SKYRIUS VII. Romos baiayčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj tr Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nea joje rae dauf rdkaHagų dalykų ir geriaueiai galės 
ensipažiat au visa katalimttoe bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris tari vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai. 
tyti. Taip aiškina savų knygoj* kta. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, Mėlio formato: spauda aiški.
Audime viršeliais, gražiai aMabriaėm raidėm įspaustu kny

gos vardas. KAINA 02.M.
Tvirtais popieros viršeliai*, kaiaa S1.2Š.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 1, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų auoidyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE 
SSe BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

nrocra Maskvos tarnai vėl ipnva;o 
lakštingalom pragydo. Kal
bėjo apie “laimingąsias”
Tarybų Lietuvos dienas ir Perspėjau Obelių gy-
apie savo pasiryžimą ją grą- ventoius. S. i okitės Obelių 

* žinti i “laisvųjų” sovietiniu pai^idavėli- - policijos. Ti
_-----lietuvius.respublikų šeimą. 

Mes su Maskvos
siautėja ir 
Budėkite

Ką reiškia meiiė ir iš knr ji pa
reina ?

Kaip atrirado ir ką reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedai? Pa’ta 
iannosios šlėbė? Jaunosios švdras? 
Kyžią barstymas jauniems ant jal- 
vą ? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištet "jimą kad nepadaryti kl»i- 
do»?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų ? i ai 
opiausiu kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir "Teisingas Patarėjas” Čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti ? “Tei
singa; Patarėjas” pasakys jum* ri*-
są.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Ka.p turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g.nti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigam., turėtų but’ ui- 

drausta kaibėt api* šeimyniškus rei
kalas?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja, atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, m paveikslais, 223 
poslapių, stipriais audimo apdarais.

nepamirškite
Veliu.melą-; .... ,- policijos d

nom diskutuoti. Tarybų Lie
tuva yra atsidūrusi Maskvo
je ir ten ji paliks.

Mes šia proga tik kartoja-! - —
me savo nepalaužiamą tikė- Kanados -ro ministeris 
jimą ir pasiryžimą: Lietuva Howp pask - kad iki šių
turi buti ir bus nepriklauso- metų birž mėnesio pa
ma. Už tokią ją liejosi musų baigos K- T»s pramonė 
kraujas prie Pravieniškių ir pagamino 009 Įvairių 
Rainių miškely, Vilniuje ii\ vežimų kar šiam?. Tame 
Kaune, kai aną vasarą parti-! skaičiuje 1 25.000 sur
zanai i gatves išėjo. Tokią kiujų trokr T500 tankų, 
ją mums neša. kupina didžių G.000 šan ’’ ‘ automobilių 
aukų, netolima ateitis. ir tt.

ejais ir budeliais nei nema

KANADA CASTATĖ 
650.090 K ARO VEŽIMU-

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—la Kur ir kaip aiJirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant zumės?—ir daug-daug kitų Įdomių dalykų.

"Teisingo Patarėjo' parašymui buvo sunauc'ti tokie mokslo vei
kalai, kaip totllso "Pasaulio istorija,” Jordano “Zvoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija.” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija," D-ro Gatės “Sejtual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kaitų mo
kykla ir papuošima* n-'.muoee. Kama $1.50 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

It V I
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Vietinės Žinios

GRAŽI BUVO LIETUVIU
KONFERENCIJA IR 

PARADAS.

Pagerbta Amerikos nepri
klausomybės deklaracija; 
pasisakyta už nepriklauso

mą ir demokratinę 
Lietuvą.

šios sąvaitės antr idier.: 
South Bostone High School 
Auditorijoj ivyko labai s°k- 
mirgą Naujosios Ang’ijcs 
I ietuviu Konferenci a. Pirm 
konferencijos buvo paradas, 
kuriam vadovavo Stepono 
Bariaus legionierių postas.

Paradas ir vėliau kenfe- 
įcneria piaėjo gražioj nuo
taikoj. Pirmoj vietoi buvo 
pagerbta Amerikos n e ori-

DALYVAUKIME BALSA
VIMUOSE.

Cambridge’aus politikieriai 
susipiovė už majoro 

“džiabą.”
Pereitą nedėldieni South 

Pereitos sąvaitės pabai- Bostono Lietuvių Piliečių 
eoje Cambridge’aus politi- Kliubo vajus Penktos Karo 
kieriai pakėlė dideli triukš- Paskolos benams pardavinė- 
mą dėl nurioro vietos. Susi-.ti pavyko labai gerai. Vajų

Piliečių Kliubas pardavė 
bonu už $40.000.

įėmė senasis majoras Cor 
c< ran su nauiuoju Sullivanu.

Viskas susidėjo prie seka 
mų aplinkybių. Majora:

T, . .. . . Corcoran išvažiavo rinkimuPaprastai nominacijų bal- kampani-os ,.eika;ais ir 
avimai ..Iar>. \a stijoje į- caĮaj0 <ia|waut miesto tara- 

bos susirinkime. Tuomet ta
rybos pirmininku buvo iš 
rinktas Sullivan. vienas ta- 
lybos narių.

Išrinktas pirmininku ii-

Nominuokime majorą Tobi- 
r.ą Į gubernatorius.

yksta rugsėjo mėnesi, bet 
i metą jie Įvyks liepos 11d.
7ai dė' to. kad Amerikos ka
nčių balsai galėtų i laiką 
■; >i--kti tas vietas, iš kurių 
ie kilę.
Visi lietuviai piliečiai tu ;tarvbai 

etų dalyvauti šiose nemina-Į 
ijose. Naudokime

■pc’Spt’kė ir maioru. Girdi.
pirmininkauja ma-

.. , "oras. o k?d ’o nebuvo. tarv
", . _ , , ba išsirinko kit3 Kitas ni

^kratines tvarkos teise., mininkas ,.eiškįa h-kita m 
■. :a negali naudotis dikta ; . _ tc(]f, g^. dJ.
onu valdomu sahu žmones. f u . • į J

Šiuose balsavimuose bus 
slinkti partijų kandidatai i

klausomybės deklaracija, o valstijos valdininkus. Svar 
paskui konferencija panti- biausis kandidatas bus i gu- 
nėjo Lietuvos Steigiamojo bernatorius. Lietuviai de- 
Seimo 24 metų ir lietuvių mokratai turėtų balsuoti už 
spaudos atgavimo 4b metų savo draugą. Maurice J. To- 
sukaktis. bin’ą. jauną, švarų, sumanų.

Parade dalyvavo ne tik (laibo žmonėms prietelingą 
bostoniečiai; matėsi geras administratorių, kuris jau 
skaičius lietuvių ir iš kitų antmsyk buvo išrinktas Bos- 
kolonijų. tono miesto gaspadorium.

Konferencijoj pasisakyta Maurice -J. Tobin, buvo 
už Amerikos karo pastangų : imt utinis Bostono miesto 
lėmimą ir už nepriklauso- istorijoje majoras, kuris da- 

Lietumos ir demokratine: 
vos atstatvmą.

Rašant šiuos žodžius, kon
ferencija da nebuvo pasibai
gus. Platesni aprašymą duo
sime sekamoje laidoje

Per kelias dienas miesto 
politikieriai ginčijosi. ' aiš
kino Įstatymus, o laikrašti
ninkai turėio skanaus juoko.

Cambridge’aus majorą 
venka ne piliečiai, bet mies
to taryba. Jis gauna $5,000 
metams algos. Taiybos na-
ys gauna $4,000.
Ryšium su tuo vienas juok 

daiys kreipėsi i Sullivaną ir 
io paklausė: kas svarbiau, 
majoro urėdas, ar tūkstantis 
“ekstra doleriu?”

Atsakymo jis negavo, bet 
ir Sullivan jau ne majoras.

Dideli karščiai Bostone; 
turėjo sustoti darbai.

atidarė adv. J. Grigalius if 
pakvietė adv. Juozą Cuni 
programai vesti. Paura ir 
Kontautas sudainavo porą 
’uetv. o Gabi ios Choras— 
Amerikos ir Lietuvos him
nus. Kalbėjo “Kel.” redak
torius Michelsonas, Lietuvos 
gai bės konsulas adv. A. 
^balina, p. Namaksy, Dr- 
Kapočius ir kiti. Bonų par
duota už apie $40.000.

Koresp.

Pasiutėlis piausto peiliu 
merginas.

Pereitą sąvaitę Roxbury 
pylinkėi buvo užpultos ir 

•>eiliu sužalotos dvi jaunos 
mergaitės, viena 15 metų 
amžiaus, kita—17. Trečia 
mergina buvo užpulta ir su
žeista kiek anksčiau. Ji dar 
tebeguli ligoninėj. Užpuoli
kas esąs apie 30 metų am
žiaus vyras. Visi trys už
puolimai buvo padaryti va
karais. patamsy.

Dėl mergos nušovė vyrą.

Pi ie vienos kafeterijos 
South Ende buvo nušautas 
Jaunas vyras, Guy Fonnica.

• Ji nušovė kafeterijos savi- 
; rinkas, kuris dabar užsistatė
• $5.000 kaucijos ir laukia by
los.

ve lietuviams, taip sakant, 
new deal.” tuoj po išrinki

mo paskirdamas pirmą lietu
vį Į Bostono miesto valdinin- 
us. būtent. Joną J. Griga

lių. jauną lietuvi advokatą
Rep. paskirdamas ji miesto gynė-

-------------- : io asistentu. Dabar vėl nese-
Siurpryzas D-rui Pilkai, mai p. Tobin paskyrė popu-

-------- Jiarų lietuvi veikėją Adolfą
Birželio 18 d. buvo su- J. Namaksy Bostono mieste 

neoštas siurpryzas D-rui D.=assesorium.
Pilkai, jo profesijos 15 me- Atsiminus, kad lietuviai 
tų sukakties proga. JĮ na- Bostone gyvena jau apie 75 
gerbti susirinko gražus bu-(metai; didelis jų nuošimtis 
relis draugų. Prof. Galinis uri savo nuosavybes ir 
buvo toastmasteriu. stambiai prisideda savo su

Vakarėlis buvo labai jau- mokamais taksais prie mies- 
kus ir visi jautėsi smagiai, to ir valstybės valdžių išlai- 
D-rui Pilkai buvo Įteikta kymo. tai dar labiau tenka 
graži dovanelė. Visi jam lin- vertinti maioro Tobino tei
kėjo daug laimės ir geių pa- singumą lietuvių atžvilgiu, 
sisekimų jo profesijoj. Jis pralaužė, taip sakant 

Antanina Audick. pirmuosius ledus, ko nepa- 
_________ darė nei vienas kitas Bosto

no politikierius.

Pedeita trečiadieni ir ke: 
rirtadieni Bostone ir apy
linkėse siautė dideli karš 
čiai.
narna
drėgmės. Saulės spinduliuĮ cllU;Vvta «mat<>riali
buvo užgauti septvm bosto-C
dėčiai. Dėl karščių kai ku- odininkas ’ šioje byloje, 
riose dirbtuvėse buvo su
stabdyti darbai. Visą laika 
Bostono pajūris buvo pilnas 
žmonių. Beje. tuo pat metu 
Bostono ir apylinkių maudy
nėse prigėrė keturi žmonės.

Painiava su “pointais.’

Kainų administracija pai
niojasi maisto “pointuose” 
kaip viščiukas pakulose.
Viena sąvaite uždeda “poin
tus,” kitą nuima: kartais rei
kalauja jų mažiau, kartais 
daugiau.

Nelabai senai buvo nuim
ti “pointai” visoms mėsoms, 
išskyrus jautienos kepsnius 
ir steikus. Dabar geresnei 
avienai vėl “pointus” uždė
jo, jautienai pakėlė, o kiau 
lier.ą palieka dar be “poin- 
tų.”

Užpereita sąvaitę per ra-j
dija buvo paskelbta, kad vi-j. . , .• • • • • -. • ;r w bvlasi sūriai vienai savaitei na- •’ 
liuosuojami nuo pointu. Mes 
parašėm apie tai ir ‘'Kelei
vy.” Bet pasirodė, kad tik 
minkštiems sūriams “poin
tai” buvo nuimti, o kietiems 
palikti kaip buvo.

Pieno pristatymas senai 
jau yra sumažintas, nes žie 
mą buvo nukritusi pieno ga
myba. Dabar gi farmeriai 
skundžiasi, kad jiems tenka 
versti pieną i “surpaipes." 
nes nėra kur jo dėti, o Bos
tone pieno stinga, nes 
“tvarkdariai” laikosi žiemos 
patvarkymo, kad pieno ga
myba “nukritusi,”

Beabejo. tapęs Mass. gu
bernatorium. M. J. Tobin 
raskirs nemaža lietuvių ir iš 
kitų miestų i valdiškas vie 
tas.

Be to. jis labai prielankus 
lietuviams ir yra pareiškęs 
-avo nuoširdų pritarimą lie
tuvių kovai už nepriklauso
mą demokratinę Lietuvą. 
Kviečiamas Į lietuvių iškil
mes. jis visados maloniai at
silanko. I praeitą Vasario

Nubaudė reaiestatininka.

Suffolk teismo rūmuose 
bu\o nubaustas paskilbęs 
Bostono realestatini n k a? 
Georgą Standish. Paaiškėjo, 
kad jis viliojo žmonių pnn 
gus. žadėdamas juos pada
lyti turtingais.

Šiartdish nubausta* kalėti 
6 iki 10 metu

f

KALE

Dėlto kad mes mokam gerai 
sumaišyt medžiagas ir gerai 
išrauginti mes pagaminame.

"ALE that is ALE"
rt

S4MA

IŠ KRANO ir BONKOMIS

»*(W(0 BY MAJFEMtSFFfK 4 CO., !»<-, $•»«••, «Um., BtfVfftS SIMCi !$?•

Curtis eina i valstijos 
iždininkus.

Milžiniški pelnai iš žuvų. NAMAS UŽ $2,000.

Buvęs šios valstijos sena 
torius ir U. S. prokuroro pa
dėjėjas Laurence Curtis da- grypo pelno. 1942 metais ta 

Formica buvo nušautas bar stato savo kandidatu’ą pati kompanija turėjusi tik 
dėl mergos. Kavinės savi- valstijos iždininko vietai. $15.000 pelno.

Įninkąs atstatęs iš darbo ir Jis priklauso republikonų:---------------

... Namas jau nenaujas, bet su visaisAtlantic Coast Fisheries forničiais, 9 kambariai, 6 miegrui-
Vnmnaniri ckplhia kad npr miai, 2 minutės iki mokyklos ir stryt- ROmpanlja n. 61013. Kad pei ^arjų, perą vięįa šeimynai su vaikais, 
metus ji padariusi $196,000 Parduodu už -12000. Telefonuokit: ( 

— “ - I CUNrungham 0578. (28);

A. J. NAMAKSY
Pilimi bin-n nenake- 'oėl t0 U Formico užpuolęs, partijai, advokatas is prote- . įlima ot • • pa - ; policija sako, kad jiedu dėl į sijos. Jis prašo lietuvių, kad

,a. nes oras buto pilnas j tog mįr?os Merffa!baisuotų už jj.
Didelės muštynės Roxbury.

Pasižymėję* lietuvis 
karininkas.

Pereitos subatos-nedėldie- 
nio naktį Roxburyię buvo 
triukšmingos muštynės. Prie
žastis tokia: keli girti juod- 

Viename Roxbury saliune veidžiai kareiviai, sustoję 
pereitą sąvaitę susimušė dui t^n ouiyje, gėrė iš bonkos. 
vyrai. Abudu buvo išmesti iš i ? ohemanas liepe jiems pasi- 

— - (salint. Is to ir kilo batalija.
apie

Nudūrė veteraną.

Real Estate & Insurance 
414 W. BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Office TeL So Boston 0948

T«L 8OU MOS

OAKTABAB. n
J. L. Pasakomis

OPTOMETRISTAS

Karo departamentas skel- saliuno į gatvę. Vėliau vie- . .
ės. i bia. kad šeši Massachusetts nas jų rastas gatvėj peiliu Muodveidziu susirinko

Publika nušvilpė Noxono 
bylos prokurorą.

valstijos kareiviai gavo me- nudurtas. Paaiškėjo, kad jis Poaeija suėmė 29 juo - 
dalius už pasižymėjimą ko- vadinosi Leo Garner, 21 me-’( Z1US- buvo sukruvintų daug 
t ose. Tarp jų randasi ir lie-i tų amžiaus, nesenai paleis- "ab ų.

! tuvis leitenantas Andrius: tas iš Coast Guard tamvbos.---------------------------------- -
Pittsfielde da tebeina No-' 

\ono byla. N’oxonas. kaip 
žinia, vra kaltinamas savo

kūdikio nužudv-

Ofiso
Nao 9 ryto IU 7

Dabrinskis 
lass. Jis

medali.

is
gavo

Cambridge, 
Oak Leaf

nesveiko 
mu.

Pereitą ketvirtadieni Į- ___ ___ —
teismo rumus susirinko daug Valstijos konservatorijos 
klausytojų ir jie nušvilpė departamento pareigūnas 
prokurorą Charles Alberti. Ramsey praneša, kad Mas- 
Puvo taip: paaiškėjus, ka i sachusetts valstijos miškus 
radę negyvą kūdiki Noxo- apniko kirminai. Kai kurio- 
nai pietavo, prokuroras dur- vietose jie nuėdė visus 
damas pirštu Į \oxoną ir ta- ąžuolu lapus.
i-ėy-Arra nenasprinffai?” I Sav'ivaldvbfe neturi ištek. 

Momentaliai pasisirrto 5i„

Kirrr.inai naikina miškus.

nų 
Miškų

kovai prieš šią plėgą. 
apsaugai gal16 d. minėjimą atvyko net' užimąs ir paskui švilpimą^,

-u visa savo šeima, nusipir-1 teisėjas turėjo vartoti kujali. . , ... . ... .
ko karo bonų ir vakarą pra-įkad nuraminus Įtūžusią pub- tb,es sklrtl P1 ne
leido su pulkininku Grinium: Hką..
teiraudamasis apie Lietuvą! Išrodo, kad N’oxono byla 

pasibaigs šią sąvaitę.
Todėl neužmirškime 11 

iepos balsuoti už savo drau
gą ir tinkamiausi kandidatą 
i gubernatorius, Maurice J. 
Tobin’ą.

Amerikos Pilietis.

$40.CC>9 vertos informacijos.

Vėl racionuoja daržoves 
ir sunkas.

Nuo pereito sekmadienio 
grąžinti “pointai” šioms ke- 
nuotoms daržovėms:

Asparagu No. 2 kenui 1 • 
'pointu”: to pat dydžio ke-

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Ko/pora-

cijos programa ateinanti 
nedėldieni iš WORL stoties, 
950 kilociklių. tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

Jo žudikas nežinomas. PARSIDUODA NAMAS
--------------- City Pointe.

, - • \ 11 kambarių. 2 šeimynų barjrenas,Is gazolino pilstytuvės pilė Štymo šilima, šaltas ir šiltas vanduo,
Morton streeto pavogta b.altos s'nkos« kai kuriuose kamba- 
, ,iriuose visai naujos grindys, gražus 4,460 galionų vertes kupo- daržas ir gera transportaciia. Am nų bažnyčių ir mokyklos. " — --1-$3,500.

Telefonuokite: ŠOU

Kaina tik 
(29)

4682.

NAMAS PARDAVIMUI
Dorchesteryje, netoli Uphams Cor- J 

r.er, 3 šeimynų colonial namas, po 5 
kambarius ir reception hall kožnam 
aukšte. Telefonuokit; CUN 0202.

(27)

7 y

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: non 2 iU 4 

ir noc 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132*

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriški) organų 
silpnėjime. Gyvenimo permainų

moterų Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

ISO HUNTINGTON AVH.
BOSTON, MASS.

Tel. Commoneealth 4570.

Nao 9 ryto IU 12 dUa« 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

S. BARASEVICIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS » 

BAL&AMUOTOJAS 
Tari Notaro Teisea.

254 W. Broatlyvay 
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorcheater Avo.
TeL COLombi* 2587

Bostono paštas turėjo nas pupelių ir tomėčių—po sav° įspūdžius ir nusiųskite' 
“ekstra” darbo. Valstijos 5 “pointus.” ‘ šiuo adresu: W0RL Sta-
-ekretoriaus Ccok Įsakymu Be to. padidinta “pointu” ti°n, Lithuanian Prograni, 
buvo išsiuntinėta 2,400,000, tomėčių sunkoms ir sosams
kopijų brošiūrėlės, po 8 pus- 
’apius. Tai informacijos bal-

Boston, Mass. S. Minkus.

Former ŠEN. LAURENCE

CURTIS
Taip patyręs ir žinomas 

valdininkas, kaip
Assistant U. S. Attomey 

Boston City Ciuncillor 
State Senator ir Represen- 

tative

.'Uotojams valstijos konstitu
cijos pataisas. Brošiūrėlė 
siunčiama ir tiems pilie
čiams. kuiie tarnauja armi
joje. Šis darbas kainuoja 
$40,000. '

Sužeidė lietuvį jurininką.
Laivyno departamentas 

paskelbė naują sužeistų ir 
be žiruos dingusiu jurininkų 
są-d-^ą. Jame randam ir vie

ną lietuvį jurininką. Edvar
dą Gurski iš Clinton, Mass. I

yiCTORY

<

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE

/bonds
’ STAMPS
1

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

If kru žemės, stuba apšildoma ' 

karštu oru (hot air fumaee). 

\anduo stulx>j, yra maudynė, 

elektros šviesa, telefonas, tvar

tus dėl 20 galviją, 4 vištininkai.' 

šapa su tulšiais, 3 karų garažas. 

$4.900. Galiu išmainyt ant mie

sto nuosavy'očB. (32)

Walter Katunas, 
Holden, Mass.

Tek 40- 2

^7^30^7:20^:

the H via Mavericlc Stotior

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Inaured

Movors)
Perkraustom 

«a pat ir j to- 
Uasaa rietas.

Raorl prie žiora, kaina prieinama
82S BROADWAY.

SO. BOSTON. MASB 
TiL ECUih Ecetoa <C13

■ IHDRDIRinnO

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir 4-8 

Ncdėliomia ir Šventadieniai*; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central ak*. 

CAMBRIDGE. MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidarių Liga. 
Amų, Namo ir Gorklėa.

Vartoja vėliaasioa konstrakdjoo 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko AUniaa. 
VALANDOS: ano 2-4 nao 7*2

534. BROADRTAT.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
M SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Fafayetto 2271

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

Nedėlioto, nao 10 ryto iki t.

t

• TeL 28824 Gyv. 2118:

t DrJoseph A.G aidu
OPTOMETRISTAS

Valandoa: 9 iU 12 
nao 2 iki 8. 
nao 7 IU 9. 

mdom 9 fld 19 
ir

AKIŲ DAKTARAS 
Ittaion defektuota* akie Ir 
mo laika eagrųžinu iriesų ISep 
Murinuoju priskiria

114
LARTRKNCK. MASS. ««• ******




