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METAI XXXIX

Tas “slaptas” nacių ginklas 
buvo išrastas Amerikoje 

25 metai atgal.

LIETUVOJE!
A *

S

Premjeras Churchill pra
nešė Anglijos parlamentui, 
kad per 3 sąvaitės skraido
mos vokiečių bombos Lon
done užmušė 2,754 asmenis 
ir 8.000 sužeistų žmonių esą 
ligoninėse. Churchillas kal
bėjo liepos 6 dieną. Vokie
čiai bombarduoja Londoną 
temis bombomis ir dabar. 
Taigi užmuštųjų skaičius iki 
šiol gal jau bus toli prašo
kęs 3,000. Šios sąvaitės ži
nios sako, kad dėl tų bombų 
iš Londono buvo išvežta jau 
50.000 vaikų.

Taigi pasirodo, kad tas 
“slaptas” vokiečių ginklas 
yra labai nuostolingas. Vie
nas korespondentas praneša

da buvo išrasta Amerikoje 
į jau 25 metai atgal. Jos išra
dėjai buvo Dr. Kettering, 

; dabar General Motors kor
poracijos viceprezidentas, ii 
Lavrence Buit Spery. Jų 
išradimas buvo užpatentuo- 

•tas Washingtone ir aprašy
tas, kaip “oro torpeda, arba 
pats savo jėga varąs orlai
vis, kuris neša daug sprogs 

j tamosios medžiagos: jį kon
troliuoja tam tikras mecha- 

1 nizmas, kuriuo nustatoma jo 
kryptis ir tolis, taip kad pa- 

j siekęs iš kalno paskirtą vie 
i tą jis sprogtų.’’

Ar Amerika šitą išradimą 
vartoja, tai karo paslaptis.

UTENA PAIMTA .POPIEŽIAUS RIMUS BOMBARDAVO 
PATYS ITALAI FAŠISTAI.

¥ 
S

radiografu iš Londono: 
“Tos bombos skrenda vir
šum Londono stogų ir sprog
sta. Jos griauja namus, tar
tum tie butų pastatyti iš 
kortų. Kada tik vokiečiai 
paleidžia oran bombą, Lon
done vienas žmogus miršta, 
o keturi krinta sužeisti.”

Skraidomos bombos, ku
riomis vokiečiai dabar iš 
Francuzijos bombarduoja 
Angliją, nėra jų pačių išra- 
dimas ir nėra jokia “paslap
tis.” Skraidomoji oro torpe-

Bolis Žuromskas 
Prigėrė.

Velionis buvo “Keleivio 
skaitytojas.

4*

BAISI NELAIMĖ 
KASYKLOJ.

Vatikane. Jis sako: “I leam- 
ed to-day from an authorita- 
tive Vatican source that, as 
criginally suspected, Italian 
fascists were behind this 
particularly nasty piece of 
work.” Kas reiškia: “Aš pa
tyriau šiandien iš autorite
tingų Vatikano šaltinių, kad 
šitą ypatingai nedorą darbą 
atliko italų fašistai, kaip jau 
iš pat pradžių buvo nužiū
rėta.”

Vatikane šitam korespon
dentui buvo pasakyta, kad 
bombos į popiežiaus sostinę 
buvo mėtomos anglų išdir- 
bystės, kad anglus butų gali
ma dėl to apkaltinti; tačiau 
orlaivis buvo vokiečių, o 
bombas mėtė italų;. aristo
kratas. artimas fašištų vadė 
Achille Farinacci sėbras.

Vokiečiai ir italai fašistai 
po to įvykio rėkė, kad žli- 
jantai bombardavo popie
žiaus rumus. ’

Popiežius žinojo, kad šitą 
darbą atliko fašistai, bet iki 
šiol šitą faktą slėpė.

Pereitą žiemą iš oro buvo 
bombarduojamas popiežiaus 
Vatikanas. Kas tada mėtė 
bombas į popiežiaus dvarą, 
iki šiol buvo paslaptis. Po
piežiaus policija tada šitą 
reikalą nuodugniai ištyrė, 
bet kaltininkų viešai nepa
skelbė. Kodėl šventasis tė
vas savo užpuolikus slėpė, 
tai tik jam žinoti. Bet daly
kas yra toks, kad jį bombar
davo patys italai fašistai.

“New York Times” kores
pondentas sakosi dabar su
žinojęs šitą faktą pačiam

IRusų annija su tankais ir 
kanuolėmis vėl ritasi Lietu
vos laukais. Einant “Kelei
viui’’ spaudon Maskvos ra
dijas skelbia, kad rusai jau 
paėmė Varėną, Lydą, Letva- 
ravą ir Uteną.

Vilnius esąs apsuptas ru
sų tankais ir miesto gatvėse 
eina baisios skerdynės. Ru
sai nori užimti miestą, o vo
kiečiai ginasi. Vartojami 
durtuvai, bombos ir kitokie 
ginklai.
. Kai Vilniaus gatvėse lie
jasi kraujas, tai abiem Vil
niaus pusėm rusai zovada 
nešėsi Lietuvos gilumon. 
Apie Lydą jie ‘

I

DU PERVERSMAI PIETŲ 
AMERIKOJE.

Colombijoj sukilėliai arešta- 
to valdžią; Guatemaloj pre

zidentas pats rezignavo.

Lotinų Amerikoje labai 
neramu. Pereitą sąvaitę 
Guatemalos respublikoj įvy
ko perversmas, o šią sąvaitę 
Colombijoj nuversta val
džia.

Guatemaloj prezidentas 
gen. Jorge Ubico pats pasi
traukė iš vietos ir šalies vai
rą paėmė į savo rankas kari
ninkų taryba (junta). Tary
ba žada atstatyti konstituci
jų, kurią diktatorius Ubico 
buvo suspendavęs, ir žada 
sušaukti nepaprastą tautos 
seimą, kuris išrinksiąs naują 
prezidentą.

Colombijoj perversmas 
buvo staigesnis. Nuvykus 
prezidentui Lopezui pažiū
rėti kariuomenės manievrų, 
karininkai jį sučiupo ir pa
skelbė. kad visa jo valdžia 
turi eit šalin. Tuoj buvo su
imti ir jo kabineto ministe
riai. Bet žinios sako, kad 
didesnė armijos dalis ir 
žmonės stoja už suimtąjį 
Lopezą ir remią jo valdžią. 
Jį suėmusi karininkų klika, 
kuriai vadovaująs tūlas pul
kininkas Diogenes Gil; jis 
jau apsiskelbęs ir veikian
čiuoju prezidentu.
NUŽUDĖ BUVUSI AME

RIKOS KONSULĄ NOR
VEGIJOJ.

Liepsnojančiam požemy už
daryta apie 75 maineriai.

Ohio valstijoj, netoli nuo 
Bellaire miestelio, Povvha- 
tan anglių kasykloj pereitą 
sąvaitę įgriuvo lubos, nu
traukė elektros laidus ir su- 

' kėlė gaisrą. Ugnis uždarė 
apie 75 mainerius tolimiau- 

' šiam kasyklos tunely, apie 4 
mylias nuo įnėjimo. Kadan
gi išgelbėti jų nebuvo gali
ma, tai nutarta kasyklą akli-

i
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Bombardavo ‘Robo
tų’ Lizdus.

“Robotais” yra vadinamos 
tos skraidomos bombos, ku
riomis vokiečiai dabar iš 
Francuzijos pajūrio bom
barduoja Angliją. Taigi pe
reitą sąvaitę didelė Anglijos 
orlaivių armada buvo nu- 

I skridusi bombarduoti tuos 
j įrengimus, iš kurių tie “ro- 
j botai” skrenda. Tai armadai 
■ išmetus savo bombas, atskri- 
Į do kita, paskui trečia. Fran
cuzijos pajūris buvo taip 

• bombarduojamas. kad ir 
Anglijoj, antroj juros pusėj, 
drebėjo langai. Po to vokie
čių “robotų” žymiai suma
žėjo. Matyt, daug jų lizdų 
buvo išardyta.

‘ I>awrence, Mass. — Bolis 
Žuromskas, gerai čia žino
mas veikėjas, pereitą nedėl
dienį nuvažiavo su savo šei
myna į Andoverį maudytis 
ir prigėrė Pomp’s Pond eže
re. Jis buvo ' 58 metų am
žiaus ir ilgametis “Keleivio’’ 
skaitytojas. Jis dirbo audi- 
nyčioj, prigulėjo prie visų 
pažangiųjų lietuvių organi
zacijų ir daug veikė tautinėj 
lietuvių parapijoj. Liko nu- 
liudusi žmona Rozalija ir 
duktė Jeruševičienė.

Žuromskas prigėrė toliau 
nuo kranto. Nors apie jį bu
vo daugiau žmonių, bet nie
kas nepastebėjo, kaip jis 
nuskendo; pastebėta tik. 
kad Žuromsko jau nėra. Ro
dos. sargai tuoj iškėlė jį 
krantan, bet atgaivinti jau 
nepavyko. Tuomet policijos 
pmbuliansas nuvežė jį į 
Lawrence General Hospita- 
lį, kur taipgi bandyta jį at
gaivinti. Pagaliau buvo nu
statyta, kad jis jau nebegy
vas.

Žinią apie tai mums pri
siuntė draugas A. F. Swee- 
tra.

KINIEČIAI PAGULDĖ 
6,000 JAPONŲ.

į
Danai Issprogdė Vo
kiečių Amuniciją.

-'"C '

Danijoj naciai norėjo įve
sti sunkių patvarkymų žmo- 
nėms-**©ėl to kilo streikai. 
Kopenhagoj sustreikavo be
veik visi darbininkai. Nacių 
okupacinė valdžia turėjo 
nusileisti ir savo patvarky
mus atšaukti. Streiko metu 
Aarhus uoste buvo susprog
dintas didelis vokiečių lai
vas su amunicija. Sprogi
mas buvo toks smarkus, kad 
apgriovė 1,000 namų ir su
gadino daug laivų uoste. Vo-

t

ėmė 80 vie- 

r Kauno- ir 
vietų.

Maskva praneša, kad Kau
ne įvykęs sukilimas. Sukilę 
vokiečiai ir lietuviai karei
viai. Vilniuje taipgi buvęs 
sukilimas. Ką tie sukilimai 
reiškia. Maskva neaiškina, 
bet reikia manyti, kad suki
lėliai atsisakė mirti už Hit
lerį.

Užimdami Uteną, nišai 
perkirtę didijį susisiekimo 
kelią, kuris jungia Kauną su 
Daugavpiliu (Dvinsku).

Šį antradienį rusai buvę 
jau tik 60 mylių nuo Prūsų 
sienos, o nuo Utenos jiems 
belikę tik 175 mylios iki 
Klaipėdos uostą, kurį Hitle
ris atėmė iš Lietuvos.

Galimas esąs daiktas, kad 
visų pirma rusai stengsis pa
siekti Klaipėdą ir tuo budu 
atkirsti visus vokiečius, ku
rie randasi Latvijoje ir Es
tijoje. Lcjujono apskaičiavi
mu, Hitleris turi tenai apie 
20 divizijų, kas reikštų tarp 
250,000 ir 300,000 kareivių.

Kai skaįtytojas skaitys 
šiuos žodžius, visa Lietuva 
jau galės būti rusų rankose.

Iš Lietuvos rusai, turbut, 
eis Vokietijon. Rytų Prusai 
jau apskelbti “fronto užnu
gariu” ir visi vaikai su mo
terimis išvežami iš tenai į 
Vokįetijos gilumą.

užtrokšti.

MINSKE VOKIEČIAI IŠ
ŽUDĖ 120,000 ŽMONIŲ-

Kiniečių vadovybė pra
neša. kad japonai atakavo 
Hengjano miestą ištisą 10 
dienų ir prarado 6.000 savo 
kareivių. Kiniečiams į pa
galbą pribuvo Amerikos or
laiviai, kurie atvežė jiems 
daugiau amunicijos ir bom
bardavo- japonų užnugarį. 
Sustiprinti kiniečiai nugrū
do priešą atgal. Vėliausios 
žinios sako, kad, pietuose 
kiniečiai pradėjo didelę 
ofensyvą. Jų tikslas esąs 
prasilaužti pro japonų sieną 
ir susą iungti su alijantų ar
mija Burmoj.

TRAUKINIU KATASTRO
FOJ SUŽEISTA 30 

ŽMONIŲ.

9

Jei tikėti Maskvos ži
nioms, tai Minske vokiečiai 
nužudę ir nukankinę 120,- 
000 žmonių, jų tarpe ir kelis 
tūkstančius žydų, kurie bu
vę atgabenti iš Hamburgo. 
Žlobino mieste nelikę nei 
vieno civilio gyventojo. Mie
stas esąs visiškai sugriautas.

DA 35 JAPONŲ LAIVAI 
NUGARMĖJO PACIFIKO 

DUGNAN.

Washingtonas praneša, 
kad Amerikos submarinos 
nuskandino dar 35 japonų 
laivus. Ką darys japonai, 
kai paskutinis jų laivas nu
garmės Pacifiko dugnan?

JOHN LEWIS SUSILAU
KĖ KONKURENTO. .

Angliakasių unijos veikė
jas RayEmundson iš Spring- 
fieldo. UI., paskelbė kandi
datuosiąs į unijos preziden
to vietą, kurią dabar užima 
diktatorius John Lewis.

RUSAI SU LENKAIS 
SUSITARSIĄ.

Amerikos spaudoje pasi
rodė spėjimų, kad rusųlen- 
kų santikiai, kuriuos Mask
va yra nutraukus, vėl busią 
atstatyti. Tuo reikalu Lon
done dabar einančios dery
bos.
AMERIKOS LAIVYNAS 
DIDŽIAUSIS PASAULY.

Arizonos valstijoj pereitą 
sąvaitę susikūlė du trauki
niai. Keturi žmonės buvo 
užmušti, o 30 sužeista.
LEDAI IŠMUŠĖ JAVUS.

New Haven, Conn.—Pe
reitą sąvaitę užėjusi perkū
nija su ledais šito i apylinkėj 
sunaikino kelis šimtus akrų 
javų. Kai kurių farmerių karas bus lengvai laimėtas, 
žuvo visi javai. Nuostoliai Burią da sunkių kovų ir rei- 
didžiausi. j kėši* n emaža aukų.

Amerikos Karo Laivyno 
sekretorius Forrestal pasakė 
Philadelphijoj, kad Jungti
nių Valstijų laivynas dabar 
esąs didžiausis pasauly, ta
čiau nereikia manyti, kad

I

I

VALDŽIA PARDUODA 
ORLAIVIUS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad valdžia turinti 11,- 
450 atliekamų orlaivių, ku
riuos norinti parduoti priva- 
čiams žmonėms.

PADĖKIT KRAUTUVEI 
Kad ji Tarnautų Toliau 

PICKUIICK ME 
PRAŠOM NT
TUŠČIAS

HARMBVBt & CO. *4C. BOSTON, MASS.

Taisyklė Streikams 
Reguliuoti.

Nors Amerika kariauja, 
tačiau nėra tos dienos, kad 
kurioj nors karo pramonės^CAVAAAAkZ VACAUA^ V U. V v

kiečių šarvuotis buvęs tiek: šakoj nebūtų streiko. Per 
apardytas, kad jį pataisyti šių metų balandžio mėnesį 
kainuosią apie $25,000,000.,1 1 *
Be to, sprogimas užmušė ir i 
sužeidė apie 400 žmonių.

SPROGO 15.000 SVARŲ 
DINAMITO.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad Osloje buvo nužudytas 
Sigurd Roll, buvęs Ameri
kos vice konsulas Norvegi
joj. Jį nužudė trys Kvislingo 
policininkai, kurie paėmė jį 
iš namų, išvežė už miesto ir 
tenai nušovė. Jis buvo nor
vegų kilmės, bet gimęs Ame
rikoj.

PAĖMĖ SUOMIJOS 
TURTUS.

Washingtono žiniomis, vi
sus Suomijos valstybės tur
tus šioje šalyje paėmė savo 
kontrolėn svetimšaliu nuo
savybių globėjas Mark- 
ham, nes Suomija dabar ne
turi oficialaus savo reikalų 
vedėjo Amerikoje. Diploma
tiniai santikiai yrą nutrauk
ti.

• «

SIŪLO STEIGTI INTELI
GENTŲ SĄJUNGĄ.

Prof. Einšteinas iškėlė su
manymą steigti Amerikos ir 
kitų kraštų intelektualų są
jungą. Jo manymu, tokia 
sąjunga galėtų tarnauti kaip 
politinė jėga prieš agresijas 

i ir karus I

Bedford. N. H.—Pereitą 
sąvaitę čia sprogo 15,000 
svarų dinamito, kuris buvo 
sukrautas j sandėlį. Kadan
gi sprogimas įvyko nakties 
laiku, tai niekas nebuvo už- 
muštas. Namai tačiau sudre
bėjo visoj apylinkėj ir per 
100 yardų buvo išrauti su 
šaknimis visi medžiai, o nuo 
kitų buvo nuplėšti lapai ir 
žievė. Nuostoliai apskaito
mi į $100,000.

TRYS NACIAI SUGAUTI, 
KETVIRTAS PABĖGO.

New Hampshire valstijoj 
iš karo belaisvių stovyklos 
buvo pabėgę 3 naciai. Pa
klaidžioję 3 paras ir neturė-. 
darni nei kur prisiglausti, 
nei ko valgyt, jie pasidavė. 
Bet vos tik jie buvo sugrą
žinti sCovyklon atgal, iš te
nai pabėgo da ir ketvirtas.

NACIAI IŠTRAUKĖ 30,- 
000 KAREIVIŲ IŠ NOR

VEGIJOS.

Londone gauta žinių, kad 
šiomis dienomis naciai iš
traukę iš Norvegijos 30,000 
kareivių ir nusiuntę juos 
prieš alijantų invaziją.

buvo 435 streikai, kuriuose 
dalyvavo 155,000 darbinin
kų. Per gegužės mėnesį bu
vo 610 streikų su 290,000 
dalyvių.

Kadangi Kongreso politi
kieriams rupi darbininkų 
balsai, tai Kongresas nenori 
griežtų priemonių prieš 
streikus imtis. Todėl Jonės 
& Laughlin plieno korpora
cija pati pasiūlė streikams 
reguliuoti taisyklę, kuri atei
tyje turėtų būt pagrindas vi
soms darbo sutartims tarp 
unijų ir kompanijų. Ši tai
syklė yra tokia: ‘

Jeigu dėl kilusio streiko 
bus kalta kompanija, tai ji 
privalo atlyginti darbinin
kams už sugaištą laiką strei
ko metu.

Jei bus kalti darbininkai, 
tai tie iš jų, kurie bus balsa
vę už streiką, turės užmo
kėti pabaudą, praras apmo
kamas atostogas ir pirmeny
bės teises.

Darbininkai, kurie bus ap
leidę darbą prieš savo norą, 
negali būt baudžiami.

LENKAI NORI DEMO
KRATINIŲ RINKIMŲ.

Lenkų Tautos • Taryba 
Londone priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad 
tremtinė Lenkijos vyriausv- 
bė tuojau Darbštų n«ują 
įstatymą Lenkijos rinki
mams. Rinkimai privalą būt 
demokratiniai.

4
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Paskutinės Nacių Dienos Šerburge S
Anirss Puaiapt

■ 11 —■■■■□

gresistai ir 4 ūkininkai.
“Taigi iš 200 parlamento at

stovų, 110 pasirodė priešingi 
valdžios politikai.”

Kitas švedų žurnalistas. 
Torgny Segerstedt, rašyda
mas “Handelstdingen’e,” da 
aštriau kritikuoja Suomijos 
valdžią. Jis sako:

“Vienintelis vokiečių tikslas 
yra paversti Suomiją karo lau
ku, kad apsaugojus savają te
ritoriją, kol galima. Bet vokie
čiai negali duoti finams pakan
kamos pagalbos. Ribbentropo 
prižadai yra grynas blofas.

Toliau jis priduria;
“Suomijos sostinę turi užė

musi vokiečių armija, kad ne
susidarytų nauja Suomijos vy
riausybė...

“Suomių tauta yra davusi 
kareivių, kuriems lygių pasau
ly nėra. Ir dabar tie karžygiai 
yra aukojemi, kad atitolinti 
hitlerizmui besiartinantį galą- 
Jei Suomiją gali kas išgelbėt, 
tai gal tik sukilimas. Butų tai 
desperatiškas žingsnis, bet jei 
dalykai eis taip ir toliau, tai 
Vokietijai susmukus, Suomijoj 
prasidės vidaus karas.”

Kiti švedų laikraščiai taip 
1 pat kaltina Suomijos val- 

‘ \ s viršūnes, kurios be 
vis dėl to parlamento žinios surišo sa- 

jog “faktas yra toks, Vo šąli su Vokietijos likimu, 
kad Suomija dabar prarado visi jie numato tamsią Suo- 
savo balso ir veiksmo lais- mijai ateitį.

KĄ SAKO NEITRALĖ 
SPAUDA APIE SUOMI

JOS KARĄ.

Neitralių šalių spauda žiu
ri į Suomijos karą ne vieno
dai. Vieni laikraščiai apgai
lestauja Suomijos likimą, 
kiti kritikuoja jos valdžios 
politiką.

Beveik visi pripažįsta fak
tą, kad Suomija pakėlė gin- i 
klą ne užkariavimo, bet ap-1 
sigynimo tikslu. Visų pirma! 
jų buvo rusų užpulta ir api-j 
plėšta. Per šį karą Suomija 
norėjo atgauti savo teritori-j 
ją, kurią 1040 metais rusai į 
buvo iš jos atėmę. Bet nelai-; 
mė, kad Suomija įsileido vo į 
kiečius. Tuo budu ji pasida-1 
rė lyg ir Vokietijos talkinin
ke prieš alijantus.

Amerikoje suomiai turi 
gerą vardą, vis dėlto Wash- 
ingtonas turėjo nutraukti 
santikius su Suomija, nes ki
tokios išeities nebuvo. Nors j 
ginklo prieš Suomijos liaudį 
Amėrika nekels, bet santi-Į 
kius su jos valdžia nutraukė. *

Office of War Informa-' 
tion dabar surinko neitralių 
šalių spaudos komentarus 
apie Suomiją. Ankaros tur
kų laikraštis “Ulus” ] ‘ ‘ 
pažysta, kad sunku teisti džios 
Suomija iš tolo, 
sako.
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Kai jankių artilerija ir bomoanešiai sutrupino Šerburgo tvirtovės
lysti iš požemio iškeltomis rankomis ir šaukti: “Kamerad!” Tai buvo paskutinės jų die
nos Serbu rge.

Kas Sąvaitę
Vėl prie Lietuvos vartų.

Rašant šiuos žodžius, rusų 
armija yra pasiekus Lietuvą. 
Pereitą šeštadienį praneši
mai sakė, kad Lietuvoje 

i prasidėjo sukilimai prieš 
! nacius.

Taigi, Lietuva vėl darosi 
kovų laukas; jos žmonėms 

įteks pergyventi naują oku- 
! pači ją.
i - ‘ '
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sako, kad nacių partijos va
dai švedų bankuose yra pa
dėję milžiniškas sumas pi
nigų.

Nors Hitleris ir sako, kad 
nacių Vokietija nepasiduos, 
bet jo leitenantų elgėsis ro
do ką kitą. Rudosios žiurkės 
jau krausto savo atsargas iš 
skęstančio nacių laivo.

Kad bent greičiau jis pa- 
• skęstų !Galite suprasti, ką tai j ‘ '

,reiškia. Naciški okupantai! Pabučiavo karaliaus ranką.
■ grobia viską, ką gali pasi- į 
įgrobti. Kitką jie sunaikina,• vJ- 
! kad bolševikiški okupantai 
į nieko nerastų.
į Žus tūkstančiai Lietuvos 
isunų ir dukterų. Kurie išliks, 
i tie neturės pastogės, neturės
■ duonos.
i Kuo Lietuva nusikalto, 
kad, naciai ir bolševikai pa
sivaduodami ir lenktyniuo- 

ldarni ją naikina?
! Vai, neklauskite! Jėgos

Mes neklydome: Jugosla
vijos komunistai padarė 
ugadas su karalium Petru!

Petro kabinete komunis
tai gavo dvi vieti ir nubėgę 

'pas kaialių pabučiavo jam 
■ rankon.

Tik “maišalas” Tito tos 
i “garbės” nesulaukė. Kara
lius pasakęs: “Tito priešin
gas. Michailovičui, Alichai- 
lovičas priešingas Titui— 

n.jt. „nereikia nei vieno jų!1\ d - L d S y m • . • • ■» • iIr lito nesipriešino, buvo 
ugados.

Komunistų “Vilnies’’ pec- 
i keliai kramto lupas ir tyli. 
■Mat, Pruseika ir Andrulis 
tikiino, kad jų “maršalas” 
Tito nedarysiąs jokių uga- 
dų su karalium Petru.

Varge, o ką bučiuos lietu
viai komunistai?

Well. pas juos kadaise 
buvo didelėj negarbėj Pru- 

Įseikos tėvo kumelaitė. Re- 
jkomenduoju bučiuot jos ka- 
■nopą.

17Tr\ATTC A C kių’ kurie dėl įvairių ligųs:olitika jau tokia:
VlUnUr IX Cy7V 1 jliasidarė netinkami ir todellsiipnesnis, 0 ne galingasis...

paleidžiami iš tarnybos.
y -------------- ’ j Tas burbulas jau sprogo.

’ Tam tikros vyriausybės; 4 .. x .
įstaigos skelbia, kad viduti-; Amerikos lietuvių komu-į
niai- imant, kas mėnesį musų;!118^ spauda pute buibulą, 
šalies pramonė gauna bent’^a^ Vynausis Lietuvai Is-; 
70,000 karo veteranų. Jie į Į^svjnti Komitetas yra “ra- 
statomi prie įvairiu darbų. Į etinis padaras, 
daugiausia prie karo darbų. Šeštadienio pranešimas 

Pereitą vasario mėnesį !^a(] Lietuvoje eina sukili-Į 
buvo aprūpinti darbais net!maiPri_es nacius, tą burbu.ą) 
74,000 karo veteranų. budinga: toks j

Didžiumoje atsitikimų ka-ĮMaskvos! 
ro veteranai gauna kitus i 
darbus. Tik 25 nuošimčiai 
atgauna savo senuosius dar- i 
bus. " ' _______

| griežtai atsisako priimti ve-! okupantus;

Office of XX ar Information.

Ragina padvigubint gamybą
Karo Darbų Tarybos vice į 

prezidentas J. Keenan šio-1 
mis dienomis kreipėsi į A- 
merikos darbininkus, kad 
padvigubintų karo reikme
nų gamybą. Norima, kad šį 
met toji gamyba butų padi
dinta “mažiausia 10 nuo
šimčiais.”

Ragindamas padidint ka
ro reikmenų gamybą, Kee
nan duoda sekamą pavyzdį:

“Pereito karo metu artile
rijos vienetas turėjo 1,100 
kareivių. Prie pagerintos 
karo technikos šiandien vie
netui reikia 46 kareivių. Tai 
reiškia, kad mažesniam 
skaičiui kareivių šiandien 
reikia daugiau ir gėresnių 
ginklų.

“Kad perkelti užjurin 
vieną diviziją musų karei
vių, reikia 15 liberty rūšies 
laivų ginklams ir maistui 
gabenti. Neskaitomi tie lai
vai, kuriais yra gabenami 
patys kareiviai.

“Kampanijai Šiaurės Af
rikoje reikėjo daugiau gink

■

vę. Dabar pildosi lygiai, ko 
ji bijojo kad neatsitiktų 
priėmus F 
sąlygas. Per visą Suomiją 
dabar eis rusų kovos 
kiečiais, ir Suomiją 
Italijos likimas.”

Suomijos likimas 
busiąs da sunkesnis, 
Italijos, nes Italijos valdžia 
pasidavė alijantams ir gali 
tikėtis kokio nors atlygini
mo už tai. Suomija vargiai 
gali kokios nors užuojautos 
iš sąjungininkų laukti.

Bet Istanbulo turku laik- i 
rastis “Tan” teisina Suomi- ; 
jos poziciją. Jis pažymi, kad i 
Suomija “negali nusikratyti i 
vokiečiu spaudimą.” Vokie
čiai nusiuntę į Helsinki savo 
aimiią, kad palaikyti dabar-i 
tinę. Suomijos valdžią. “Pa ; 
tekusi į vokiečių karo maši-1 
nos kramplius, Suomija ne
gali daryti daugiau nieko, 
kaip’ tik tęsti- karą.” sako 
“Tan,” . ■•. ; "■>'

.Tpkios pat nuomonės yra 
ir' kitas turkų laikraštis, ris4 
ta’nbulo “Vatan,” kuris sa
ko:

“Finai jau negali kariauti 
prieš Sovietų Rusiją. Be to, jie 
žino kad Vokietija bus sunjuš- 
ta. Esminiai, finai yra demo
kratinė tauta ir jie žino, kad 
tikrieji jų draugai yra toj pu
sėj, kuri veda karą prieš Vo
kietiją. Tačiau didėlis Vokieti
jos spaudimas vėl pasmaugė 
finų palinkimą baigti karą”

Švedijos spauda tačiau 
kritikuoja Suomijos valdžią. | 
Pavyzdžiui, Stokholmo^--------- r--------
“Tidningen” išspausdino tik1 atsiima, 
ką Agryžusio iš Helsinkio t ~~ 
specialaus savo korespon- ir toliau, parodys gyve- 
dento Hedstromo • straipsnį, 
kuris pabrėžia faktą, -kad 
Suomijos valdžia padariusi 
sutartį su vokiečiais neatsi
klausiusi savo parlamento. 
Hedstrom rašo:

“Parlamentas tik vėliau suži
nojo, kokiais tikslais Ribben- 
tropas buvo atvykęs į Helsinkį. 
Paaiškėjo vokiečių prižadai ir 
grąsinimai.

"Atskiruose parlamento frak
cijų sus i rinkimuose visi 85 so- 
riakiemolųatų atstovai pasisa- 
kėJfcneS Suomijos jungimą su 
VoBetijos Ekimu.

?Iš 17 švedų atstovų, 15 bal
savo prieš tokį jungimą-

“Taip pat balsavo visi 6 pro-

___  _________ji
Rusijos paliaubų!
— - - I

su VO-i 
ištiks

RUMUNIJOJ RUSAI EL
GIASI ŽMONIŠKAI.

dabar •
ne.gu;

Associated Press kores
pondentas Cassidv praneša, 
kad rusų armija, kuri užėmė 
kai kuriuos Rumunijos plo
tus, elgiasi visai pavyzdin
gai. Ji nesikiša į vietos žmo
nių santvarką ir palieka ga
lioje visus senus įstatymus— 
net ir tuos, kurie buvo išleis
ti prieš žydus ir prieš komu
nistus.

Komentuodamos šitą pra
nešimą, “Naujienos“ sako:

“Sovietų valdžia nori įtikin
ti pasaulį, kad ji tokiu pat bu
du elgsis ir kitose svetimų val
stybių teritorijose, į kurias 
įeis Raudonoji armija.

“Butų gerai, jeigu Sovietų 
Sąjunga šitos politikos laiky
tųsi visų savo kaimynų atžvil
giu-' Ret šitokį* IŠttlfrri 
lizmą iki šiol patiria tiktai Ru
munija, kuri aktingai kariavo 
ir tebekariauja prieš Rusiją!

“Kodėl Rumunijai, kuri yra 
Rusijos priešas, tokia išimtis?

“Kodėl Rusijos valdžia bru
ko prievarta sovietus, komuni
stų diktatūrą, kolchozus ir ki
tokias bolševikiškas šlykšty
bes neutraliems Baltijos kraš
tams ?”

šitokius prieštaravimus 
Naujienos” aiškiną tuo.
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kad tarptautinėj politikoj 
Maskva nesilaiko jokių prin
cipų. Vienoj vietoj ji elgiasi 
vienaip, kitoj—kitaip; ir ką 
jį šiandien prižada, rytoj

Taip buvo iki šiol. Ai* bus

1

nimas. ■'
Jeigu Maskva taip elgtųsi 

ir Lietuvoje, kaip ji dabar 
elgiasi Rumunijoj, tai Lietu
vai gal nebūtų bloga ir prie 
Sovietų Sojuzo.,.

“DRAUGAS” APIE NAU
JOS ANGLUOS KON

FERENCIJĄ.

Liepos 4 dieną South Bos
tone įvyko Naujos Anglijos 
lietuvių konferencija pami
nėti spaudos atgavimo ir 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
susirinkimo sukaktuves. To
se iškilmėse dalyvavo ir A- 
merikos Lietuvių Tarybos

pirmininkas p. Šimutis. 
“Draugo” redaktorius iš 
jįįįueagos.. • , •

Pąrvažiav'ęs namo. p. ši
mutis aprašė “Drauge” įgy
tus. tbj konferencijoj įspū
džius. Jis sako:

“Konferencija buvo labai 
gausinga, pilna gilaus patrio
tizmo ir ryžtingumo vieningai 
darbuotis Amerikos pergalei ir 
Lietuvos išlaisvinimui.

“Keli šimtai draugijų atsto
vų, šimtai-svečių su dideliu su
sidomėjimu išklausė referatų, 
kalbų ir pranešimų. Kalbėtojų 
tarpe buvo ir žymių amerikie
čių —; kongresmanas McCor- 
mack, U. S- Kongreso daugu
mos vadas, energingasis Bos
tono miesto majoras Tobin ir 
kiti. Visi svečiai kalbėtojai la
bai prielankiai kalbėjo apie lie
tuvius ir linkėjo Lietuvai grei
čiausiai išsilaisvinti ir įžengti 
į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą.”

Konferencijoj buvo priim
ta visa eilė rezoliucijų (kai 
kurios jų telpa 8-tame, šio 
“Keleivio” puslapy). Ame-“Keleivio” puslapy). Am 
rikes Lietuvių Tarybai sudė
ta daugiau kaip $1,000 au
kų. Pasveikintas prezidentas 
Rooseveltas ir valstybės de
partamento galva Hull.

, Konferencija prasidėjo 
skaitlingu paradu, kuris su 
vėliavomis ir muzika perėjo 
South Bostono Broadway ir 
susirinko High School Audi
torijoj.

Ištikro, buvo tai gražus 
lietuvių pasirodymas!

lų, negu jų buvo pristatytai 
iš Amerikos viso pereitojo 
karo metu.

“Vienas Flying Fortress 
tipo lėktuvas skrisdamas su
vartoja per valandą toną 
gazolino.”

Tie faktai patys už save 
kalba, sako Keenan. Šio ka
ro metu reikia daugiau ir ga
zolino ir plieno. Reikia dau
giau maisto ir kitko. Visa 
tai reiškia, kad reikia dau
giau dirbti, gaminti.
Netikusi mokesnių rinkimo 

sistema.

Federalio mokesnių biuro 
pareigūnas Joseph Nunan 
paskelbė tokių žinių:

Federale vyriausybė pra
dėjo grąžinti 1943 metų pa
jamų mokesnio perviršį. Tik 
šiomis dienomis buvo pa
siųstas čekis už milioną do
lerių.

Jungtinėse Valstijose ran
dasi bent 18 milionų žmo
nių, kurie gali laukt iš val
džios čekių už permokėtus 
taksus. Ims daug laiko, kol 
visi gaus savo mokesnio per
viršį.

Tas perviršis atsiranda 
dėl to, kad mokesnių rinki
mo sistema yra netikusi. Pa
vyzdžiui, samdytojas renka j 
mokesnius ne pagal to, kiek Į 
darbininkas uždirba, bet pa
gal kategorijas: nuo 30-40 
dolerių “tiek” ir nuo 40-50 
dolerių vėl “tiek.” Tuo budu 
didžiumoje atsitikimų iško- 
lektuojama daugiau, negu 
reikia.

Senai jau kalbama, kad 
reikia “suprastinti” mokes
nių rinkimo sistemą, bet tos 
kalbos tik kalbomis ir lieka.
Gryžtantieji karo veteranai.

Jungtinių Valstijų gink
luotose pajėgose šiandien, 
tarnauja milionai jaunų vy
rų. Vieni jų išvežti į karo j

pranešimas buvo gautas iš

Aišku, kieno vadovybėje
tie sukilimai buvo vedami— Buvo graži konferencija. 

.to paties komiteto! Lietu-1
Yra samdytojų, kurie;vjaj kovoja prieš naciškus!

□ i orcicoLrn nrumfi vn _ i_______ ...

teranus. Girdi, ką mes veik-j 
sim su ligoniais...

Jungtinėse Valstijose ran,- 
dasi netoli 120,000 karo ve
teranų. kurie gauna pensi
jas?

AR ŽINOTE, KAD-
Pirmasis saulės užtemi

mas buvo užrekorduotas 
<2,137 metais pirm Kristaus.

. Jungtinių Valstijų atsto- 
jvų rūmai pirmomis nepri- 
■klausomvbės dienomis tu-i 
rėjo 65 narius; dabar turi! 
435. •

f
I

jie nori laisvos* 
ir demokratinės Lietuvos. I 
Bet... ateina nauji okupan-Į 
tai, kuriems laisva ir nepri
klausoma Lietuva — kaulas 
gerklėje. Komunistiškų kvi- 
slingų spauda džiūgauja, 
kad Lietuva da kartą bu-1 

'sianti “sovietinė.”
Jei bus sovietinė Lietuva.! 

tai lietuviams vėl bus Solo-Į 
:veckų ledynai. Lietuvių tau-j 
tai bus naujos kančios, nesi 
į Solovečkus bolševikai grūs ■ 
naujus pulkus Lietuvos pa-: 
triotų.
Tie susišpicavę pranašai.

1934 metų balandžio mė- j 
nesyje Clevelande įvyko ko-

Amerikos dangoraižiai vi-jmunistų partijos konvenci- 
suomet svyruoja, beį retai * 
kas tą jaučia.'-' • - ***■

Liepos Ketvirtą South 
Bostone Įvyko Naujosios 
Anglijos Konferencija. Nors 
ir pavėluotai sušaukta, bet 
ji buvo sėkminga. Svečių ir 
referentų kalbos lydėtos en
tuziastiškais aplodismen
tais; visos rezoliucijos buvo 
priimtos vienbalsiai.

Amerikos Lietuvių Tary
bai sukelta virš tūkstančio 
dolerių. Didžiumą tų aukų 
sudėjo patys konferencijos 
dalyviai.

Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklai. N. Anglija buvo 
nelengva išjudinti. Tam bu
vo kliūčių, bet jos yra paša
lintos ir reikia manyti, kad 
ateityje Naujoji Anglija jau 
nebus paskutinė.
Komunistiškas monelninkas.

* f •

Lietuvių komunistų-fiure
ris Bimba, savo “Laisvėjė” 
rašo: ■/'■“A

“Lietuvos žmonės jau sV-

jja. Jų vadas Broevvder davė 
’ raportą ir tarp ki tko pasakė: 
t “Draugai... Pasaulis stovi! 
j ant slenksčio revoliucijų ir 
karų... Kapitalistinį pasaulį Iki nubalsavo prieš ponusj.. 
užlieja didžiulė banga klasi- iJie tik laukia, kada Raudo
nių kovų... Roosevelto ‘Nau- 
jojon Dalybon’ yra įjungti 
visi kapitalo prieštaravi
mai... Komunistų partija 
tuoj davė drąsų ir teisingą 
‘Naujosios Dalybos’ analyzą 
ir aiškų nurodymą, kaip 
prieš ją kovoti...”

Sakykite, ar nors vienas 
jų pranašavimas išsipildė? 
Komunistinių revoliucijų 

į “slenkstis” yra taip toli, 
kaip ir Hooverio skelbtos 
gerovės “kampas.” Naujoji 
Dalyba jau gera patiems ko- 

i munistams. Ir daugiau, neli- 
Jungtinėse Valstijose ran-j ^.^sin»os” komunistu 

i Je, kada nors gyvavo vė- 
l.iavaikių ir ablavukų partija 
j ir jos vardas buvo—komuni
stų partija!

♦

Naciškos žiurkės bėga!
J Švediją pabėgo daug

Sveikatos patikrinimas 
pirmiausia buvo įvestas An
glijoje.

Jungtinėse Valstijose ran
dasi 38 laivyno ligoninės.

i

į
i
j Rašytojai Voltaire, Ibsen, 
Tennyson ir Stevenson bu
vo dideli šachmatų mėgėjai.,—

Beisbolo lošimus kasmet 
aplanko apie septyni milio- 
nai amerikiečių..

Amerika turi nemažai 
“pergalės darželių.” Pernai 

frontus? antrieji dTlaltomii2® dav? aP’® PJ^jisij šioj 
Amerikoje ir lavinami. užaugtų daržovių.

Aiškus dalykas, kad turi- .. .
ma daug sužeidimų ir susir- dasi 377 japonai belaisviai. •
girnų. Yra daug kareivių, Didžiuma jų laikoma Wis- 
kurie buvo sužeisti; yra to-_ consino valstijoje.

šaly užaugintų daržovių.

yiCTORY
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I * ■■ -----------
Visokiai kosmetikai per- 

I rtai išleista anie 500 milionų
j dolerių. - - - -

\aciu Vokietija turi vos ^inginfų fašistų? Švedi- 
200 keturkamnių mylių nlo- i?8 valdžia jiems parūpino 
ta kuriame randasi aliejaus “ koncentracijos sto- ran^asi aliejaus Taip ir reikia, nol,

_____  i vegiški smurtininkai ragau- 
! Telegrafo laida? buvo su- j ja savos medicinos.
i vesti 100 metų atgaL

fftl

j — koncentracijos sto
vyklose. Taip ir reikia, nor-

Vieni jų bėgo bijodami 
užsitarnautos bausmės, kiti 

Trockio užmušėjas Jac- bėgo nacių naudai šnipinėti, 
oues Monard van der; Beje, netik kvislingaj, 
Dreshd buvo pasmerktas 20. bet ir patys naciai jieško už
metu kalėjimo. | vejos Švedijoje. Pranešimai

I noji Armija ateis ir išvys 
Į vokiečius... O jie vėl tvarky- 
jsis taip, kaip tvarkėsi 1940 
metais.”

Tai monelninko zauna. 
Lietuvos žmonės juk buvo 
verčiami balsuot už bolševi- 

ikiškus ponus-tyronus. Jie su 
i baime galvoja apie tas bol
ševikiško smurto dienas, ku
rias teko gyvent 1940 me- 

! tais.
Be reikalo “tavoršeius” 

Bimba taip storojasi. Ir be 
te žmonės jau žino, kad jis 
yra melagis.
Darbininkų Susivienijime.

Komunistų spauda daug 
rašė apie SLA. Ji smerkė 
konversijos planą.

Bet pačiam “darbininkų” 
Susivienijime toji konversi
ja senai įvesta. Narių mo- 
kesniai laipsniškai auga ir 
jie kelia protestus. Bet to da 
negana.

į pastarąjį SLA sehiią 
“draugas” Mizara buvo at
vykęs gaut pamokų naujai 
LDS konversijai. Tik skun
dęsis. kad tame darbe jis 
neturįs geru pagelbininkų.

Taigi, taigi—lengva kitus 
peikti, bet sunku pačiam 
veikti.

St. Strazdas.
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TO NIEKAS NEPEIKIA I

r

liauti Darbo Partiją.
Hillmanui pavyko, ir kaip 

tik nuo to laiko komunistai 
uždarė savo armonikas. Ko
munistų centras, matomai, 
davė įsakymą, kad ir Chica
go j e komunistai užsičiaup
tų, ką jie ir padarė.

Bet Chicagos siuvėjuose 
komunistų įtaka yra lvgi nu- 

J i ir neturi 
savo atstovybės, išskiriant 
kelias menkas vieteles. Ko
munistai ypač tūžo ant Le- 
vino, bet... dabar ir šis jiems 
geras. Apsivertė jie rago
žiumi ir tyli, lyg klemsai.

Komunistų “linija,” tai 
: vėjo rodyklė. Iš kur pučia 
• vėjas, ten krypsta jų rodyk- 
i lė: ka įsako Maskva, ar jų 
nabašninkės partijos cent- 

! ras, tas ir daroma.
Amerikos k vaši i tas Gerald 

K. Smith.
Republikonu konvencijos 

: metu Chicagoje švaistėsi pa
garsėjęs Amerikos fašistų 
vadas Gerald K. Smith. Jis 
bandė daryt įtakos į kon- 

į vencija, bet nepavyko. Mat, 
reuublikonų senoji gvardija 
biiojo galutinai susikompro
mituoti. Jos pastangomis 

■ Smith buvc išprašytas net iš 
to viešbučio, kuriame rink
davosi republikonai.

Smith rėmė republikonus, 
bet dabar įtūžo ir sako, kad 
jų kandidatas Dewey yra 
negeras. Smitho šalininkai 
dirbsią už izoliacininką 
Wheelerj. Bet ar Wheeler 
norės būt fašistų kandida
tas. tai didelis klausimas.

Chicagietis. į

V '

t

Daug chicagiečių lietuvių 
karo tarnyboje.

Niekas tikrai nežino, bet 
visi sako, kad Amerikos 
ginkluotose pajėgoje tar
nauja “tūkstančiai Chicagos 
lietuvių.” Tai nėra perdėtas 
pasakymas, nes pirm šio ka- 
įo Chicagoj gyveno tarp 
^i°°ir U .heSkaitant liuh Jie neturė-’°
priemiesčius — Cicero, Oak 
Park, Melrose Park ir kitus 
—Chicaga turėjo tarp 80,- 
000 ir 100.000 lietuvių. Jei 
daleisti, kad šeima turėjo tik 
vieną sūnų, iš aūie 30,000 
šeimų bus 30,000 jaunuolių. 
Bet yra šeimų, kuries turi 
po du ir tris sūnūs. Tad jei 
ir ne visi musų jauni vyrai 
buvo paimti i armiją, bus 
tūkstančiai tų. kurie išėjo.

Lietuvių jaunuoliai tar
nauja visuose karo frontuo
se—Europoj ir Azijoj. Ne
maža lietuvių jau yra žuvę, 
kovodami prieš agresorių 
ašį; kiti buvo sužeisti.‘o tre
ti tebėra dar kovu laukuose. 
Chicagcie užtiksi tik retą 
lietuvių šeimą, kuri neturė
tų sunaus karo tarnyboj.

Šiomis dienomis karo de
partamentas paskelbė su
žeistų kareivių sąrašą. Jame 
užtikau du lietuviu — rose- 
landietį Viktorą Noikų ir 
Town of Lake gyventojų 
Rimkų sūnų, Juozą Rimkų.

Iš karo frontų jau yra gry- 
žę keliolika sužeistų lietu
vių, tarp jų ir northsidiečių 
Petračių sūnūs Adolfas.
Siuvėjai turi “vikeišinus.”

Chicagos siuvėjai susilau
kė apmokamų atostogų. Pir- ■ 
miau kriaučius gaudavo “vi-i 
keišiną” tik tada, kai nebū
davo darbo. Dabar iškovota 
apmokamas atostogas. Siu
vėjai tuo patenkinti.

Chicagos -siuvėjų “vikei- 
šinai” prasidėjo su liepos j 
pirma ir tęsis iki liepos de-1 
šimtos.

Beje. šiomis dienomis siu
vėjai rinko naujus viršinin-j 
kus ir stebėtina, kad komu- ( 
nistai buvo ramųs-ramutė- 
liai. Nevedė jokios agitaci
jos prieš “Hillmano maši
ną.” Ir lietuviai komunistai 
tylėjo, kaip pažindyti. Ko
dėl?

Paslaptis yra ta, kad Hill- 
manas yra CIO unijų Politi
nės Akcijos Komiteto pirmi
ninkas. Jam rūpėjo, kad su 
komitetu bendrai veiktų ir 
New Yorko valstijoj gyvuo- 
janti'Darbo Partija. Pasta
roji buvo nepriešinga bend
ram veikimui, bet ji nesutiko 
visas Hillmano užmačias 
tenkinti. Tada Hillmanas

Mūsiškiai Japonų Pozicijose

cukraus fabrikas toj saloj.

Šie vaizdai parodo japonų pozicijas Saipano saloj, kurias amerikiečiai užėmė. Viršuje ma
tosi užimta japonų skraidyk la- Amerikiečiai sugulę ilsisi. Gilumoj matosi da ir vienas ja
ponu orlaivis sudaužytas. Apačioje matosi suardytas japonų

Hartfordo Gaisre Žuvo 159 Žmonės. atvyko policija, kad buvo 
sudarytas kareivių gelbėto
jų būrys. Jie daug prisidėjo 
prie to, kad šio gaisro metu 
žuvo tik 153 žmonės. Nema
ža pasitarnavo ir paties cir
ko žmonės, kurie atbėgo iš 
gretimų patalpų. Bet di
džiausia laimė, kad arenoje 
jau nebuvo žvėrių — liūtų, 
tigrų, leopardų ir panterų. 
Jie tikrai butu prisidėję prie 
panikos padidinimo ir cirke 
ir eal pačiam mieste.”

Tarp žuvusių bus ir lietu
vių. Rašant šiuo žodžius yra 
paskelbtas tik dalinas žuvu- 
siuju surašąs. Jame randa
me kelias lietuviškas pavar
des, pavyzdžiui: Berubis, 
I aruk. Naeras—5. 8 ir 9 me
ti? vaikučiai.

Cirko tarnautoiai ir žvė- 
rvs išliko gyvi. Valdžia da
bar tiria gaisro priežastį. 
Jei ras, kad dėl jo yra kalta 

.. ...p ju buvo “tik in«iknie'kis.~ pšily- kompanija, ii bus traukiama
didžiausia panika, žmonės ginus su tuo, kas dėjosi tarp- atsakomybėn. _
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su kitais .Amerikos kita grudori',prie išėjimo užtvaros. Ten žmogus žmo-: kompanijos viraninkai bus 
L _.tw° iškeistas j - gų trypė, gal pats:to nežino- ' laikom1 po kaucija.

LAWRENCE, MASS.

gryžtų 
gyveno 
Brook-

dešimkę. Kai žmogus išėjo, 
jis paaiškino: “Kcl negeria, 
getas vyras ir teisingas. Ge 
iri uždirba ir skolas visuo
met atmoka. Aš gausiu savo 
dešimkę, bet u ir jam padės, 
jei neužsuks i kitą užeigą. 
Turi tokią pačia, kuri už 
centą ant blusos jodinėtų...

1 Tokių, kaip šis žmogus. 
Brooklyne jra daug. Kažin 
kodėl, senatvėje žmonės ne
beturi saiko. Kol negirtauja,

Brooklyno “debatų” kliubai 
ir musų žmonių negeri 

papročiai.
Jei į Brcoklyną 

žmogus, kui is Čia 
pirm 20 ar 30 metų,
lyno jis jau nepažintų. Gal 
ir rastų buvusių savo draugų 
namus, bet pačių draugų jis 
turėtu jieškot “debatų kliu- 
be.” ’

Kalbu apie Brooklyno už
eigas. Jos tokios pat, kaip|

kit«-ir daro
taip, 
stiklą-kitą ir eina sau. Da
bar tas pats žmogus cibinėja 
iš užeigos į užeiga ir ten ve
da “debatus.” štai vienas 
pavyzdys.

Vienoje užeigoje būrys 
lietuvių gurkšnoja alų ir 
ginčiiasi. Vieni stoja už ko
munistus, kiti prieš, bet “de
batai” vedami tvarkingai. 
Tuo tarnu aludėn užeina 
įkaušęs “tautietis" ir prašo 
gerti. Savininkas kiek pa
abejoja. bet duoda jam 
alaus, šis tuo tai pu išgirsta 
“tautiečių” vedamus ginčus 
ir užsimano pirmininkauti. 
Tik su dideliu vargu savi
ninkui pavvksta jį Įtikinti,1 
kad čia pirmininko nerei-' detroitietė Stela Masytė. Ji 
kia; bet tuo tarpu ateina da i 
kitas įkaušęs vyras ir atsi-! 
stoia ties pirmojo stiklu, i 
Kažin ką pasakęs, jis ima 
stiklą ir geria:

—Džian, ar pabludai— 
sako pirmasis. — Juk tai* 
mano alus!

Sc what? — atsako pas-i 
tarasis. — Bartender. dabar! 
duok jam kitą stiklą—aš už
mokėsiu.

Prašymas išpildomas, bet 
užsakytojas nesuranda pini
gų. Rankoje jis laiko keliatą 
bumas kų ir vis sako: Na, po 
paibelių, ateidamas turėjau 
pinigų, o dabar visi kišeniai i 
tušti... Pvt, gal tu išėmei?

—Nuts! Pinigus laikosi | 
rankoj ir pinigų jieško— i 
dėk ant baro!

Pribvišas kiek susibala- 
mutiio ir norėdamas patai
syt “keblią situaciją,” sako:

—Duok visam barai!
Bartenderis davė, o kostu- 

meriai gėrė. Kada viskas į 
buvo pragerta jis sušuko:; 
“Ar pabludau? Ir nikelio! 
neliko, kad sugryžti į Dže- 
meiką!”

Pasigirdo juokas, paskui 
sekė nauji “debatai” ir vis
kas baigėsi tuo, kad “tau
tietį” reikėjo mest iš užei
gos. Metamas jis skundėsi:

—Tai gadynė! Jus metat 
iš saliuno. o boba neleis Į 
stubą... Say, bartender, ar 
gali paskolint man _ 
kę?

Užeigos savininkas davė

bet iu lankytojai 'geri Bet išgėrė stiklą
Phma būdavo1"' kit?_ir da‘°

kad žmogus išgeria Masytė sveikino komunistiš
kus “tautiečius.”

Liepos 2 d. Klasčiaus- 
Clinton parke buvo lietuviš
kų kvislingų piknikas, žmo
nių susirinko vidutiniai, bu
vo svečių ir iš kitų kolonijų. 
Vienas jų, buvęs “sklokos 
tėvas” Leonas Pruseika, sa
kė prakalbą. Gyrėsi “pažys
tamais veidais” ir džiaugėsi, 
kad raudonoji armiia “grei
tu laiku išlaisvins” Lietuvą. 
Bimbos vaiskas smarkiai 
plojo, bet vienas da paste
bėjo : “Tai, mat, kadaise tu
rėjom su juo kovoti. Savi
kritika Pruseika pataisė..."

Buvo pakviesta kalbėti

pasakė: “Nuoširdžiai sveiki
nu savo tautiečius.”

Piknike, žinoma, buvo tik 
komunistai ir jų bendrake
leiviai. Aišku todėl, kokius 
tautiečius ji sveikino — ko
munistus! O tik nesenai p-lė 
Masytė buvo davusi spaudai 
savo deklaraciją, kad ji ne- 
pripažystantį jokiu “izmų.” 
Mat, norėjo gauti SLA sek
retoriaus vietą. Negavo, ir 
vėl gryžc pas saviškius.

Komunistų piknike buvo 
ir kolektorių, kurie lindo į 
akis ir prašė “svarbiems rei
kalams" aukoti.

Uždarė lietuvių Rutkunų 
valgyklą.

Greta Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo randasi lie
tuvių Rutkunų valgykla, ku
rią lanko nemaža vietos lie 
tuvių. Šiomis dienomis toji 
valgykla buvo uždai yta re
montui. Ištaisymas užims 
dvi sąvaitės laiko.

Rutkunai yra mandagus 
žmonės, turi gero pasiseki
mo. Kiek pirmiau ta valgyk
la ėjo iš rankų i rankas. 0 
Rutkunai sako, kad jiems 
sekasi ir pati valgykla jau 
ankšta.

Tai vienintelė lietuvių 
valgykla Williams b u r g o 
sekcijoje. Pirma buvo dau-

Sudegė Ringling Brothers Sakytum, kad jos buvo ty- 
cirkas, kuriame buvo 6,000 čia išmirkytos gazoline.

Liepsnos jose raitėsi lyg gy
vatės, vis tolyn ir platyn. 
Pradžioj da girdėjau kelis 
balsus: ‘Bukit ramus, nesi- 
gruskite! Išeisime palengva 
ir be aukų!’ Tuos balsus nu
stelbė vaikų ir moterų klyks
mas. Kilus panikai, dabar 

. kiekvienas rūpinosi tik savi
mi—bėgo, kur sumanė, kad 
ir per vaiko ar moters kūną. 
Dabar jau pamačiau, kad iš 
ankštųjų suolų motinos ėmė 
mėtyt savo vaikus žemyn. 
Metė juos 15 pėdų žemyn. 
Tai buvo desperatiška pa
stanga išgelbėti juos, bet la
bai neapgalvota. Vaikai bu- 

ivo sumesti krūvomis. Vė
liau, gaisrui plintant, ant jų 
šoko ir pačios motinos...

“Kad ir šiurpi ši scena, ji

žmonių.
Liepos 6 d. Hartforde ki

lo didelis gaisras, kuris su- 
naikino Ringling Brothers 

>and Bamum and Bailey cir- 
I ką. Į dešimtį minučių ugnis 
i apėmė visą cirko patalpą, 
kurioje buvo lošimo arena ir 
suolai publikai susėsti.

Ugnis prasidėjo gretimo
je prie įžangos patalpoje ir 
momentaliai persimetė į cir
ko patalpą.

Cirko patalpos buvo į-

Kas yra John Yurka?

John Yurka gali būt lietu
viška pavardė, bet žmogus 
su tokia pavarde neišrado 
lietuvis.

Yurka yra gyvenęs kitą- 
svk Lawrence ir dirbęs rengtos ant tuščių lotų ir ap- 
Shawsheen audeklinėj. 1939 dengtos audeklais. Pirmiau- 
metais jis išvyko aplankyti tia užsidegė tie audeklai, oi

- ' : -- ' . - j

Kilus gaisrai, cirko patai- 
Yurka buvo P°Je.buv0 virj šešN ‘Hkstan-

pavardė, bet žmogus 
kia pavarde neišrado

savo tėvų, kurie gyveno Če-i paskui suolai ir kitkas, 
koslovakijoje. Tuo tarpu' 
Hitlerio armija Įsiveržė če- 
koslovakijon ir ________
suimtas kaip Amerikos pilie
tis. Vokiečiai uždarė jį kon
centracijos stcvyklon. Nese- 

Inaijis : 
1 piliečiais buvo j
tuos vokiečius, kurie buvo
ęuimti Amerikoje. Kartu su nelaimę; nes daagelis mote.

l čių žmonių, daugiausia mo
terys ir vaikai. Tarp jų kilo

šoko nuo suolų ir vienas eer šuolių alėjose ir prie arenos

I
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Švedijos laivu, bet išlipant: * - — -
jam iš laivo, valdžios aven-1 
tai čia jį suėmė ir uždarė 
Ellis Island saloj. Valdžios 
agentai esą sužinoję, kad 

„—_ -—■ —......-“-įYurka yra tarnavęs vokie-
pasikvietė į talką komunis- armijoj ir 6 mėnesius iš- 
tus, kurie padėjo, jam užka-|buves priešlėktuvinėj ko-

į Toji panika tik padidino damas. Laimė, kad greitai
i

Kol eis tyrinėjimas, penki

gų trypė, gal pats to nežino- laikomi po kaucija.
’ . -sv Hartfordietis.

mandoj Kielio mieste, kur 
buvo nušauta žemėn daug 
Amerikos orlaivių. Ant šve
dų laivo jam buvo paduotas 
Amerikos valdžios paklausi
mų lakštas išpildyti, ir Yur- 
ka išpildęs ij melagingai. 
Pėl to jis ir buvo suimtas. 
Pradėjus ii tardyt, pasirodė, 
kad ant vienos rankos jis 
t”ri įtatuotą Amerikos vė
liavą, o ant kitos—didelę 
naciu svastiką. Paklaustas, 
kodėl ns davė tokį ženklą 
lankon įdėti, jis atsakė ma
nęs svastiką esant “laimės 
ženklu.”

Yurka yra jau 41 metų 
amžiaus vyras ir vedęs; jo 
žmona iki šįpl gyvena Law- 
rence. Laikraščiai sako, kad 
vis frimęs Austrijoj.

iš tų anlmkvHų neišrado, 
kad jis butų lietuvis. Ir jo 
tipas nelietuviškas. S.

Pirkit Karo Bondsus ir Stalk 
pas. Ras sąvaitę {dėkit | jom 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

Viso žuvo 153 žmonės, 
didžiuma vaikų ir moterų.

Sužeistų yra du šimtai su i 
viršum.

Kilus gaisrui, buvo pa
šaukti ugniagesiai. Kol jie 
atvyko, drobulės jau buvo, 
nudegusios, teko gesyti su
verstų suolų laužą. , •

Gaisro priežastis da nenu
statyta ir kažin ar bus gali
ma ją išaiškinti. Kai kurie 
yra linkę manyti, kad ugnį 
galėjo sukelti arba jauno 
palaidūno degtukas, ar ne
atsargaus rūkytojo numes
tas eigaretas.

Vienas žmogus, kuris ma
tę šį gaisrą, rašo taip:

“Stebėjau žvėrių akta. Jis 
užsibaigė ir iš arenos buvo 
išvesti visi žvėrys, išskiriant 
vieną panterą, kuri buvo už
daryta didelėje klėtkoje. 
Laukėme akrobatikos. Stai- 

' ga pasigirdo spiegiantis mo
ters bakas: ‘Gaisras, gais
ras !’ Žvilgterėjau į tą pusę 
ir pamačiau nedidelę lieps
ną, Ji nesukėlė many jokio 
šiurpo—tokią liepsnelę juk 
galima užgesinti! Bet ne, 
buvo kitaip. Į cirko patalpą 
putė sausas vasaros vėjas ir 
ugnis plito lyg žaibas. Pra
ėjo gal minutė ar dvi, ir ėmė 
pleškėti cirko patalpos dro
bulės. Ir kaip jos pleškėjo!

Iš Pietų Amerikos.
gvardiečių, pasiskubino su 
savo misija ir vietos lietuviš
kieji komunistai. Jie prašė, 
kad prie atstovybės butų į- 
steigtas ir “lietuviškas” sky
rius... Be to, kvietė Orlovą 
atsilankyti į jų taip vadina
mą “Urug. Liet. Kliubą.” 
Bet kaip teko patirti, nei 
pirmo, nei antro lietuviškų 
išsigimėlių prašymo ponas 
Orlovas nepatenkino.

Urugvajietis.

'V' ' .

Montevideo miestas, tai 
konferencijų sostinė.

I
Kadangi Urugvajaus res- 

puklika pasižymėjus savo 
demokratinėmis laisvėmis, 
tai jos sostinė Montevideo 
virto visokių kongresų ir 
konferencijų sostinė Apart 
kitų čia buvusių konferenci- 
iu paskutiniu laiku įvyko Ir 
Pietų Amerikos slavų kon
gresas, ir Lotinų Amerikos 
darbininkų federaciios kon- 
ferenciia. kurioje dalyvavo 
darbininkų atstovai iš visų 
Pietų Amerikos respublikų. 
Nežiūrint to, kad konferen- 

I ei joj dalyvavo kai kurių 
Į valstybių ir socialistu atstb- 
Į vaL Urugvajaus socialistai 
susilaikė ir savo atstovų ne- 
siuntė. Tai dėl to, kad minė- )ls „ 
toji konferencija M* kvris randasi kaŽ kur New 
kiama Umon General de fMneaMlcL sako štai ką; 
Trabaiadores. oo komttns- n^tok
tų vadovybe. Dėl nevykios man <Kelelvr kai
savo politikos Imk daAimn- kaitai Jei ne <Kelei. 
kų si organizacija paskuti-'^,. k. ne Hįskai

^ ’^-per 3 metas aš bučiau jau mškai pradėjo mukti. piršęs lietuviškai’." .
UrugtajMis.' Y I

Lietuvių kvislingų prašymas
Vos tik spėjus į Montevi

deo atvykti Rusijos atstovui —
p. Orlovui, apart rusų balta- • sždarMo dalį.

KAS MUMS RAŠOMA.

Nori “Keleivio” Nzw 
Gumea asloj*

Musų skaitytojas J. A. 
Herman prisiuntė prenume
rata ir rašo: “Mueų vieninte
lis ir mybimavsias sūnelis.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę {dttit | jtfM 
■smažfera hažp dešimtą savo

v

deįim. Pau lietuvių valgyklų, bet
jos senai užsidarė.

Brooklyno Petras.

Amerikos Oro Tūzas

30 vokiečių črtaitių.
čia yra parodytas Amerikos lakūnas kap. Gentile. kurte 
numušė Žemėn jau



Taisyklingiausią ir gra-

|1.00
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Šveicarija yra nedidelė 
kalnų valstybė, bet nuo 1940

Vokiečių tankams naikin
ti musų armija vartoja dvie
jų žmonių nešamą ir ope
ruojamą šautuvą, kurį ka
reiviai vadina “bazooka.”

KELEIVI8 r z
636 Bruadway, So. Boston, Mass.

Uodo tininką Louis’ą.—

Japonų sostinės Tokio vy- 
Šveicarai riausia gatvė vadinasi Gin- 
dirbinius 

juos į už- Street.

• I _ _ _ _
/'■ vienintelė žiausią vokiečių kalbą var- 

kurios gyventojų! toja Hannover miesto gy- 
f i — * i i • •

za. Tai amerikoniškas Main
• /

nors medžio plyšyje įlindusi gilistų, jų tarpe negrą kumš- 
iji ramiai žiemavoja.
| kiaušinėliai gali sušalt į le-
! dą, bet pavasarį atsigauna ir
išauga.

Ketvirtas Puslapis

NORMANDIJA

ji turėtu ro-
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šis braižinys parodo atsikiša sį Francuzijos sklypą, kuria 
me randasi šerburgas (Cherbourg), geriausia Fr:. i.. arijos 
uostas. Jis bus labai naudingas alijantams. ne>. T^nai ga- 
lės ateiti didieji laivai » Anglijos-

kairiosios srovės 
Visi kiti buvo su- 

ir

f

Į

Kanados miestas Toronto
“pa-

.linginių bendradarbių. Nor
—Tegul bus pagarbintas, 

Maike I
—Ir vėl pagarbintas?
—O kaip tu norėtum? 

Vaikščiot po šitą šventą že
melę ir Dievui garbės neati
duoti?

—O kas ją pašventino?
—Maike. nebliuznyk. Ar 

nematai, kas dabar Lietuvo
je darosi!

—Ne, aš nematau. O tė
vas ar gali matyt, kas tenai 
darosi?

—Maike. čia ne baikos. 
Gazietos rašo, kad ant Gir
kalnio bažijyčįos Lietuvoje 
nusileido panelė Švenčiam 
šia. Jes, regi! eudai! Yra ir 
svietkai, ką matė.

t

—Davatkoms, tėve, pane
lė švenčiausia sapnuojasi la
bai dažnai. Bet tai nėra jo
kie stebuklai.

—Ar tai tu, Maike, nevie- 
riji. kas vra ant druko para
šyta?

—Ant popieriaus yra pri
rašyta daug nebūtų dalykų, 
tėve, daug prasimanymų, 
daug melo. Viskam tikėti 
negaHma. Pavyzdžiui, Bibli-! 
ja rašo, kad Dievas pirmą 
dieną sutvėrė šviesą, o tik 
trečią dieną apsižiūrėjo,, kad 
nėra saulės. Ar galima tam 
tikėti? Jeigu saulė buvo su
fabrikuota trečia dieną, tai 

■ kaip galėio būti šviesu pir
mą dieną?

—Ogi lektrikas galėjo 
šviesti.

—Ne. tėve, elektros lem- 
na išbado tiktai Edisonas. O 
kai Dievas pasaulį kure, 
Edisono da nebuvo.

.—Maike. tu jau pradedi 
bedieviškai.

—Ne. tėve, aš kalbu ne 
bedieviškai, bet logiškai.

—Tai tu rokuoji, kad į 
Girkalnio miestelį panelė 
švankiausia negalėjo nusi
leisti?

—Ne. negalėjo.
—Bet kad yra svietkų,- 

Maike, ka tuos eudus matė.
—Prietaringi žmonės, tė

ve, dažnai tokių pasakų pra
simano. Vieniems jų pasi
rodo panelė švenčiausia, ki
tiems velnias į ožį pavirtęs 
visokiu šposų pridaro. Man 
teko klausytis, kaip atvykęs 
iš Lietuvos apysenis vyras 
p^saVn^ °°vo kovas piktom 
dv^sio**' .Tono
ti iis ėjęs ririon paparčio 
žiedą nusiskinti. Jo aiškini
mu. nan^rtis nražvdi 12 va
landa nakti. Žiedas tik suži
bąs kain žvaigždė, ir dirb
tas. Jei tuo laiku suspėsi jį 
nuskinti,' tai galėsi daryti ką __
tik norėsi. Bet sunku esą indėnų kalkoje reiškia 
prie to žiedo prieiti, neš vi- sutikimo vietą..”
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Kova Ties Šerburgu

konservatizmo židinys.
kurios vietos da ir šiandien 
turi norvegiškus bei anglo
saksiškus pavadinimus. 

Penkiolikto šimt mečio 
pradžioje, būtent 1415 me
tais, anglai da kartą užėmė 
Normandiją ir valdė ją iki 

giant St. Vaast-la-Hpugue, 11449 metų. Tais metais fran- 
dabar randasi anglų ir ame-! euzai vėl Normandiją atsiė- 
rikiečių rankose. Amerikie-■ mėir ją laikosi, 
čiai jau paėmė Šerburgą.

Ryšium su tuo Amerikos 
spaudoje jau pasirodė keli 4 
nevykę pranešimai. Jie gali 
suklaidinti -ir dažną ameri
koną ir Hėtuvį. Vienas anglų 
telegrafo agentūros Reuter 
korespondentas, William 
Stringer, rašo:

“Tik nesenai teko matyti 
apie tuziną kaimų. Apgriau
tuose ir šiaip apleistuose bu
tuose radau visai naujutėlių 
drabužių vyrams ir mote-į 
rims, daug maisto ir kosme
tikų. ‘Tai ne tas, ką man te
ko girdėti apie francuzų bū
klę’ — tarė vienas Amerikos 
kareivis. ‘Iš to, ką esu skai
tęs žurnaluose ir laikraščiuo-

Francuzijos aruodas ir jos
Normandijoje eina karas. 

Toje Francuzijos dalyje bu
vo išlaipinta alijantų armija 
ir dabar ji veda žūt butines 
kovas su Hitlerio legijonais.

Normandijos pajūrio sri
tis, pradedant Caenu ir bai- i b 
piant St. Vaast-la-Houeue. 1

sos pragaro galybės apstoju
sios i į gina ir tavęs neprilei
džia. Jis ėjęs apsišarvavęs 
rožančium, nešęs užžibintą 
bažnytinę žvakę ir krapylą 
su šventintu vandeniu. Nu- j 
vijęs visus velnius ir jau sie
kęs paparčio žiedą skinti, 
bet uodeguota ragana nu
traukusi tą žvaigždutę iš po 
jo nosies ir apsižergusi šluot
kotį nuskridusi per mišką. 
Visa tai jis matęs savo aki
mis. Bet ar galima nesąmo
nei tikėti? Žinoma, kad ne. 
Kaip negalima tikėti žmo
nių pasakoms apie piktas 
dvasias, taip pat negalima 
tikėti jų pasakoms ir apie 
šventuosius.

—Bet ką gali žinoti, Mai
ke? Dabar nespakaini čėsai. 
Ant šventos musų Lietuvos 
vėl užplūdo bolševikų ama- 

Kai žmonės nusigandę 
ir pasirodė 
kad žmone-

ras. 
meldžiasi, tai 
Dievo motina, 
liūs suraminti.

—Bet kodėl 
dytis Girkalnio miestely. 
Juk Vilniuje yra neva ste- 

jbuklingi Aušros Vartai; 
i taigi ji tenai turėtų pasiro
dyt, turėtų apsaugot tą mies
tą nuo svetimų atėjūnų. Kai 
visa tai sudėti į krūvą ir ap
svarstyti. tai tuojau pasiro
do, kad negudrių žmonių 
sugalvota' pasaka.

—Orait, Maike, aš apie 
tai pamislysiu.

MIRĖ RAUDONOJO KRY
ŽIAUS PIRMININKAS.

Šiomis dienomis mirė A- 
inerikos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas Norman 
H. Davis. Jis paliko $562,- 
000 turto.

SUDAUŽYTAS TRAUKI
NYS SU KAREIVIAIS.

Laikraščiai praneša, kad 
Tennessee valstijoj pereitą 
sąvaitę sudužo ir nuvirto į 
upę traukinys, kuris vežė

• kareivius. Į upę nugarmėjo 
du vagonai ir garvežys. Re
ginys buvęs klaikus. Žuvo 
apie 40 gyvybių.

i i Tokia yra Normandijos 
I istorija. Dabar žodis apie 
šių dienų Normandiją. Ji 
yra ne tik Francuzijos duo
nos aruodas, bet ir jos kon
servatizmo židinys. Per eilę 
metų Francuzijos parlamen
te normandus atstovavo 
konservatoriai. 1936 metų 
rinkimuose ten laimėjo tik 
vienas 
žmogus, 
žiede ję konservatoriai 
vadinami radikališki socia
listai, nieko bendro neturėję 
f u socializmu. Juokdariai 
sako, kad savo nacionalso- 
cializmą Hitleris pasiskoli
no iš normandų.

Kada Hitlerio legijonai 
se, gavau įspūdžio, kad šie įsiveržė Francuzijon, Nor- 
žmonės badmiriauja ir dir- mandijoj naciai rado sau 
ba retežiais apkalti’...” 'daugiausia talkininkų, kvis- 

. ... , , . i . i linginių bendradarbių. Nor-čia suminėti du.dalykai, masndiį tokia liko j*ki ir. Lmminc vailrio LrioLr nlonion > . vmujų invazijos dienų. Tą 
galima sakyti ypač apie pa
siturinčią miesčioniją ir tur
tinguosius ūkininkus.

Nestebėtina todėl, kad 
Anglijos ir Amerikos kores
pondentai Normandijoje ra
do ir gerų drabužių ir mais
to atsargų. Visų pirma apie 
tas maisto atsargas. Francu
zijos gyventojai šiandien 

Taip manyti butų klaida, yra nubiednėję. Nprmairido 
Apie Normandiją galima susisiekimas su tofiinęshiais 

f j • Vj • f j-v_______________• • _ _ ___V 1_
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galo sunkus ir dažnai neap- • i i -n i* •

kūnuos reikia kiek plačiau i 
paaiškinti. Pirma, eilinis • 
laikraščio skaitytojas gali; 
įsivaizduot, kad musų spau- i 
da neteisingai jį informuoja, 
apie sunkią franeuzo būklę. į 
Antra, jis gali susidaryt pa
žiūrą, kad Hitlerio režimas 
visgi nėra toks plėšikiškas, 
jeigu pas normandus da liko 
ir naujutėlių drabužių ir ne
maža maisto produktų.

euzijos srityse jų yra milio- 
nai. šiaip ar taip—franeuzo 
būklė apgailėtina. Hitlerio 
geštapininkai neturi didelės 
pagarbos kolaboracionis
tams, bet jie neturi jokio pa
sigailėjimo- savo priešams. 
Pastarieji visaip persekioja
mi ir net žudomi!

, Beje, da viena “smulkme
na.” Francuzų žurnalistė 
Pertinax birželio 13 d. pa
skelbė tokią žinią:

“Iš labai patikimų šalti
nių (ne franeuziškų) man 
teko girdėti, kad Normandi
jos gyventojai, kurie randa
si anglų ir amerikiečių oku
pacijoje, nenori parduot sa
vo produktų alijantų kari
nei vyriausybei. Jie atsisako | 
imti tuos pinigus, kokius1 
vartoja alijantų kariuome
nė. Labai galimas daiktas, 
kad karinė vyriausybė bus 
priversta rekvizuoti tai, ko 
ji negauna už pinigus. Aiš
ku, žmonės gaus rekvizici
jos liudymus...”

Tai budinga. Alijantai at
ėjo Francuziją išlaisvinti, o 
Normandijos baronai pučia
si; jie nepasitiki anglais ir 
franeuzais, nors dėl svieto 
akių pirmuosius anglų ir 
amerikiečių armijos dalinius 
pasitiko su gėlėmis ir katu- [ 
tęs plojo.

Tikrąją ir nuoširdžiai ko-i / I/ i / I? J1 V V P r Q
vojančią Francuziją alijan- t * A- * H E* * DL o.
nu ^Tad2 neSdt^ve ap-1 Mokslininkai šiaip žmo- (sumažėjęs. Pernai turėta

•' .. .,.................. P n ės daug kalba ir ginčijasi . virš miiionas gimimu.?auti paikiomis žiniomis, d l » k; u8 J g y

sensacijų jieškantieji kores
pondentai. ____ 2__

\
Kas Mums Rašomo

•Ši nuotrauka parodo Amerikos kareivius atakuojant pas
kutinį kalną imant Francuzij os uostą šerburgą. •

PER “FORDŽIULAJŲ 
ŽUVO 367 GYVYBES.

Associated Press surinkto
mis žiniomis, švenčiant pe
reitą sąvaitę “Fordžiulajų” 
arba Amerikos nepriklauso
mybės paskelbimo šventę, 
žuvo išviso 367 žmonės. 
Daugiausia žuvo automobi
lių nelaimėse ir vandeny.

rėš sistemos planetose ran-Į Iš karo lėktuvų mėtomi ne 
į d asi gyvų daiktų. Daugiau-'tik parašiutininkai, bet ir 

raz as. gja kalbėta apie Marsą. Bet. karo pabūklai — armijos 
tos kalbos tik kalbomis ir Ii-j “džypai,” lengvesnės ka- 
ko. Mokslas da neturi gali-į nuolės ir kitkas. Jie nulei- 
mybės įrodyti, kad tose pla-' džiami pagalba specialių 
netose esama žmonių, ar ko ' parašiutų.
nors panašaus į žmogų. • ---------

—:----- j Kada Jungtinėse Valstijo-
Au’tomobiliaus motoras se pasirodė pirmieji automo-

■ daugiausia gazolino suvar- biliai, jų ratų padangos kai- 
.. - ..... toja, kol jis įšildomas. Vė-- duodavo • daugiau, negu

.JJ.esi;^a ^a“1..H1;h.e:Iiiau, kad ir dideliu greiaa,šiais pabrangos laikais. * Už 
tumi Biorsanatonjoj^^yisi Ufetnm automobilj, jo moto-,nedifle^ “forduko” ,padais 
širdingai dėkojame ‘Ke ei- ras ncsnvart05 tiek gazolino,’gą reikėjo mokėti $25.

pasakyti štai kas: ■ Francuzij os miestais" yra be
Ji yra Francuzijos aruo

das, turtingiausias žemdir
bių kraštas vakarų Europoj. 
Bet pirmiausia pakalbėsim 
apie normandų istoriją.

Normandija nebuvo fran
cuzų žemė, nors šiandien 
normandai yra sufraneuzė- 
'*ę, ir gal tik retas nori gir
dėt apie savo nefraneuzišką 
praeitį.

Normandija kadaise valdė 
•omėnai. Tada ji buvo žino
ma kaip Galiia. Vėliau tas 
kraštas teko norvegų avan- 
riuristui piratui Rolfui arba 
Polio. Vėliau, priėmęs nau- 
;ą krikštą, jis buvo žinomas 
kaip Robertas. Tai buvo de- 
imtoio šimtmečio pradžio

je. Į Normandiją tuomet ke
liavo daug norvegų, žinomų 
lormanų. Iš to ir kraštas ga
vo naują vardą, Normanija, 
o vėliau—Normandija.

Vienuoliktojo šimtmečio 
pabaigoje Normandija teko 
anglams. Tik trylikto šimt
mečio pradžioje Francuzijos 
karalius Pilypas Augustus 
anglus išvijo ir Normandiją 
prijungė prie Francuzijos.

Per du šimtu metų Fran- 
euzija valdė Normandiją ir 
joje mažu-pamažu ėmė nyk
ti normanų kalba. Jos vietą 
užėmė franeuziškas žargo
nas, stipriai atmieštas ang
lų ir norvegų žodžiais. Kai

simoka. Tad išteklingas • ttor- 
mandas savo’ maisto atsar
gas pats sunaudoja, arba iš
leidžia jas nacių armijos ka
ro vadovybei, kuri jam gerai 
apmoka. O kaip Hitlerio 
bendradarbių kraštui, naciai 
negi lups paskutinį drabužį. 
Pagaliau, yra taip: naciai 
geštapininkai yra geri spe
kuliantai. Už gerą pinigą, 
kurio Normandijos baronui 
nestinga, naciai parduoda ir 
gerą vvrišką kostiumą ir šil
kine šlėbe.

Tame ir yra visa paslap
tis.

Invazijai plečiantis betgi 
turės kentėti ir Normandija. 
Alijantų armijai išlipus Nor
mandijos pajūryje, daugelis 
normandų patys bėgo į kraš
to gilumą, arba buvo nacių 
išvežti. Tie žmonės gryš 
tuščiomis rankomis ir reika
laus pagalbos. Jos galės duo
ti tik anglai ir amerikiečiai. 
Taigi, amerikiečio kareivio 
nustebimas dėl pertekliaus 
Normandijoj neturi pagrin
do. Tas perteklius toli gražu 
nepasako, kad ir kitose 
Francuzijos sritvse yra per
teklius. Kaip tik priešingai, 
Francuzijos žmonės badmi- 
rauja. Jei Normandijoie at
siranda tokių, kurie išstoja 
prieš nacius — kitose Fran-

“Keleivis” yra geriausis 
musų draugas.

Taip rašo mums Kazimie
ras Stankus Ji|: South Moun- 
tain, Pa., sanatorijos. Jis sa
koj'

viui’ kad jis mus neužmirš
ta. Mes labai mylim ‘Kelei
vį’ skaityt, nes žinom kas 
dedasi pasauly. Mes čia 
?sam gyvi nabašninkai ir ki- i 
ti laikraščiai mus jau pa- ] 
miršo, bet ‘Keleivis’ vis ap-1

kiek jo suvartoja motorą! 
įšildant. Tai dėl to, kad šil- ĮAnglijos ginkluotose pa
ti ant motorą daug gazolino jėgose šiandien tarnauja 
išeikvoja da nesudegusio. ,250,000 airių savanorių.

' Uodas yra labai ištvarus• Jungtinių Valstijų armija 
lanko’mus irsuramina7‘Ke-' gyvūnėlis, ypač Pataitė. Kur.turi daugiau kaip 4,000 pu- 
leivis’ yra geriausis musų 
draugas ir mes visi čia ta
riam jam širdinga ačiū.”

K. Stankus.

Turėsim savo “Liurdą.”
Gerb. “Keleivį,” ar pa- ___

-tebėjai, kokį stebuklą pa- metų ii turi savo pirklybinį i 
skelbė Brooklyno “Ameii- laivyną. Šveicarijos laivui 
ka” 26-tame savo numery? uostas yra Lizbona. Portu-] 
Pirmo puslapio pirmoj špal-' galijos sostinė. ' ‘
toj ji rašo, kad pernai Gir- ten pristato savo 
kalnio kaime, Lietuvoje, pa- jr laivais siunčia 
siredė “Dievo Motina.” Iki sienius. 
šiol kunigai skelbė, kad Die- Į ______
vas vra amžinas, neturi nei j Japonija yra 
pradžios, nei pabaigos, o valstybė, I .. 2.. w 
dabar išgirstame, kad jis tu- prieauglis ir karo metu nėra ventojai.

Serburgo Uostas

------------------------ ---- - -

ri motiną, taigi negali būt 
amžinas. Bet įdomiausia tas, 
kad ji “pasirodė” Lietuvoje! 
Išrodo, kad Lietuvoje kuni
gai jau ruošiasi įrengti nuo
savą “Liurdą.”

Kada “Keleivis” 25-tam 
numery nurodė, kad iš Lie
tuvos nelaimės kunigai jau 
pradėjo biznį daryti, tai jie 
sušuko: “ ‘Keleivis’ tamsy
bių apaštalas!”

Aš nesuprantu, kaip jie 
gali tokiom nesąmonėm pe
nėti savo skaitytojus. Nejau
gi ištikrujų katalikai yra to
kie tamsus žmonės, kad ti-, 
ketų, jog į Girkalnio kaimą 
“Dievo motina” nusileido iš 
dangaus?

Kas tokius dalykus skel
bia. tai ištikrujų yra tamsy
bių apaštalas. Kaip sau no
rit, bet aš sakysiu, kad to
kius žmonių mulkintojus 
valdžia turėtų sudrausti. 
“Keleivis” da permandagiai 
juos kritikuoja. . »

- Sena* “Kel.” tkaityfojas. ' 
’ . 4 i

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.
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 gyiiė; 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 suTk)!- 
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus. 
Kaina



Penktas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ką Rašo Lietuvos
Požemio Spauda

KOKS SKIRTUMAS TARP vežtas? Ar gali būti tikras 
VOKIEČIŲ IR RUSŲ

OKUPANTŲ.
ūkininkas, kad jis nebus iš
mestas iš sodybos, nors ir 
prievoles bus atlikęs, jei tik 
jo ūkis patikę kolonistui? O 

i kas laukia tų, kurie prievo- 
! lių nepajėgia atiduoti? Koks 
likimas ‘savanoriškai’ siun- 

' čiamų lietuvių į frontą, gau
domų kaimuose? Miestuose 
tos pačios naktinės žmonių 
medžioklės, tos pačios suim
tųjų žudynės mirties kon
centracijos lageriuose, kaip

•
I ••

Abiems okupantams visos 
priemonės geros, jei tik jos 
veda prie tikslo. O jų tiks
las yra Lietuvą ir visą Pa
balti taip įlieti į Rusiją arba 
Vokietiją, kad mes jau nie
kad nesudarytume jiems 
problemos ar nerimo šalti
nio. ” Tiek rusai, tiek vokie
čiai mario,'kad to galima at
siekti tik tuo atveju, kai Lie
tuvoj gyvens arba vokiečiai 
arba rusai, o ne lietuviai. 
Dėl to vokiečiai mus jau ko
lonizuoja, mėto iš ūkių ir 

•butu, dėlto mums negrąžina 
[bolševikų išplėšto musų tur- 
į to ir laiko iį savo nuosavy
be. Bolševikai savo naciona
lizacijos įstatymais pasitar
navo rudiesiems, nors i ei 
tos ir nebūtų buvę, tai vokie
čiai vis tiek butu atėmė mu
sų turtus, kaip atiminėia da
bar net bolševikų nacionali
zacijos nepaliestus name- 
bus. baldus ir kita. Nepas- 
iaptis. kad ir bolševikai ren
gėsi musų kraštą kolonizuo- 
~i. o mus ruošėsi visus išga
benti i Si byrą.

Slapta leidžiama “Nepri
klausoma Lietuva’’ rašo:

Prisiminkime tuos desėt- 
kus tūkstančių musų tautie
čių — kūdikius, vaikučius, 
jaunimą, subrendusius, se
nelius: musų liaudies ir mu
su tautos dukteris ir sūnūs, 
—žuvusius bolševikų kalėji
muose, priveičiamojo darbo 
stovyklose, sušaudytuosius ir bolševikų laikais, 
ir tolimose trėmimo vietose1 
be jokios pagalbos vargs
tančius ir bolševikinio bar
barizmo kankinamus.

Prisiminkime ir tuos tūks
tančius musų tautiečių: ūki
ninkus, kurie su kūdikiais ir 
kitais šeimos nariais išmesti 
ir dar metami iš darbų ir 
kančiomis musų protėvių su
kurtu ūkių; prisiminkime 
darbininkus, išvežtus ir dar 
vežamus Vokietijos naikina- 
mojon jn-amonėn ir iš ten 
siunčiamus i lagerius, pri
verčiamojo darbo stovyklas 
ir kalėjimus tam, kad žūtų;' 
prisiminkim jaunimą ir ka- ] 
rius, gaudomus ir siunčia
mus Į rytų frontą mirti už 
antraji Lietuvos okupantą 
be naudos Lietuvai: prisi
minkim nukankintus ir su
šaudytuosius kalėjimuose; 
prisiminkim Rentelno politi
niai žudomą naikinamuose 
lageriuose inteligentiją.

Ši baisu sukaktuvini mu
sų Valstybei ir Tautai birže
lio mėnesi pagerbkime oku
pantu nukankintus ir dar 
kankinamus musų tautie
čius; ugdykime savo tarpe 
aktyvų solidarumą; ruoški
mės 
mai; patys pasilikime ir ki
tiems padėkime pasilikti 
Tėviškės pastogėje.

Dvejos skaudžiausios 
metinės.

Atskirai minėti bolševikų „ .
ir vokiečių okupacijas nėra musų laimei paskutinė—vo- 
prasmės. nes jos savo sieki
mais Lietuvai panašios, it 
dvynukės, ir neatskiriamos, 
ir Siamo seseryš. Gali būti 
tarp jų taktikos skirtumų, 
to nereikia neigti. Rusai 
vartoja labiau grubią, dau
giau azijatams budingą po
litiką; vokiečiai savo darbą 
dirba gudriau, inteligentiš- 
kiau. net toliau numatan
čiai. Tai priklauso nuo jų 
aukštesnio kultūrinio lygio. 
Bet tai nėra esminis daly
kas, 
skirtumai nelabai jau žy- biliuno įsakymu, mus. ------ ___ _

Bent kiek lengviau gale- pudj, kad tai pačių lietuvių, meniui. 
jom atsikvėpti po bolševikų dalbas i»* reikalas, 
maro, ėdusio musų tautą 
tūkstančiais, • bet... tik tol, gerai supranta vokiečių kla- 
kol rudieji nesuorganizavo stą Lietuvoj ir dėl to nekal- 
savo aparato Lietuvoje. Ar tina mus tautos 
dabar gali būti tikras ramus darbus, kaip lygiai gerai su- 
lietuvis inteligentas, kad jis rranta, 
šiandien nebus suimtas ir iš-vieno musų priešo laimėji-

mas, nei kito pralaimėjimas mają, ir pačiam amžiaus 
dar neišsprendžia Lietuvos stiprume.
laisvės ir nepriklausomybės “Ko vokiečiai siekia? Jie 
problemos. Lietuva niekad nebeturi savų rezervų ir mu- 
nejungė savo likimo su vie-' sų vyrais nori užtaisinėti 
no ar kitc okupanto laimėji-! spragas fronte ir užfrontėj, 
mu, neiungia jo dabar, ne-j jais papildyti trūkstamus 
jungs jo ir ateity, nes ji pa- darbininkus Vokietijos fab-’ 
siryžusi reikalingu momen- ’ rikuose ir žemės ūkyje. Kas 
tu drauge su visa pavergta mūsiškių pateks j frontą ar; 
Europa atku ti laisvą ir ne- pafrontę. bus panaudoja-1 
priklausoma gyvenimą, kad mas gyvybei pavojingiau- 
galėtų dirbta savo tautos ir sic^e vietose; kas paklius j

f r . . .. -. - ... ...-J
visos žn-nriųs, taigos ir ku-. Vokieti’ą. bus vokiška laz-‘ 
rybos darbą. I da penimas. Tai vienu ir ki-
Nesiduokim mibilizuoiami! tu atveju pavojingiau, kaip

Kai vokiečiai paskelbė slapstantis Lietuvoje.” 
Lietuvoje ant a vyi-ų mobili- Straipsnis baigiamas šito- 
zaci’a. “N^Drik’anscma Lie- kiais nurodymais: 
tuva” iš'eįdo SDecialų nume-; “Šaukiami' nešto k i m e,• 1 *1 T y • • T • ’ « • » —

> Pa
imti bėkime. Saugokimės ir 
rinkimės nuo musų priešų 
bendromis jėgomis: sekime 
jų ruošiamas medžiokles, or-į 
ganizuokime greitą žinių: 
perdavimą, laiku įspėkime 
gręsia’muosius, kuo tik galė
dami padėkime nelaimės pa
liestiesiems. Bukime visi 
vieningi. O lietuviai-parei- 
punai. iš prievartos įtraukti 
vokiečiu tarnybon, visuomet 
atminkit, kad esate musų - _
broliai, ir elkitės taio. kaip a senatvės pensijos ne
lietuvio sąžinė jums liepia, _ enatvės pensija

j “Taupykime savo jėgas 
sunkiomis bausme- musų vyriausiam tikslui—

Per šią mobilizaciją lemiamai kovai už nepri- 
nori iš Lietuvos klausoma Lietuvą, musų lai- 

beveik dvigubai svai ateičiai kurti!

rį, kur tPno Vyriausio Lie- raudoni slapstykimės, 
tuvių Uomitc’tn atsišauki
mas • “*Te=iduokim Mobili
zuojami.” Komitetas sako:

“Ok’mantri paskelbė ant
rą iš eiles musų vyrų mobili
zacija. Šjmkiąmi registruo
tis gimusio1’i 1912-18 ir 1925 
metais, šaukimą pasirašė 
tas pats Nabersbergas, kuris 
1941 metais per vadinamąją 
derliaus švente Kaune, ūki
ninkams pradėjus giedoti 
Lietuvos him^a. rėvė: ‘hrit’ 
(sustokit). Vokiečiu šauki
mą sekė jų bemo Kubiliuno 
potvarkis, grasinąs neklus
niems 
mis. 
okupantai 
išrinkti 
daugiau vyrų, kaip per pir-

X
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Jankiai Taiso Šerburgo Geležinkeli

Ši nuotrauka parodo šerburgo geležinkelio bėgius, kurie kovų metu buvo labai 
Dabar jankiai juos taiso.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

“Keleivio” skaitytojui.—
Kol žmogus dirba ir gauna

su Lietuves Respublikos Is- Jieškair vietos už Gaspadine 
to rija kainuoja $1.00. A t- Norėčiau gauti darini už gaspadinę skirsi Žemėlapio neparduo- ant ūkės ar mažam miestely. Esu pa-

- ---- ti viena. Prašau atsišaukti tik iš Ka
nados. A. Pernai", (29)

660 Richmond Street.
W. Toronto, Ont.

dame. Latvių laikraščių 
Amerikoje nežinom. Pir
ma ėjo “Stradneeks” (jį 
spausdino “Keleivis”), bet 
jis senai jau sustojo ėjęs. 
Girdėjom, kad eina mėnesi
nis laikraštukas bažnytinio , 
pobūdžio, bet kur jis eina.t 
nežinom.

» 
i 
! 
i

♦

» 
I

! »

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO 

FARMA PARSIDUODA. | padarytas iš tikro- 
20 akrų žemės ir neprasti trobesiai, ! I į® 

netoli nuo miesto ir arti didelio kelio. ! • 
Yra 5 melžiamos karvės. Yra ir sod į | 
nelis. Kas norėtų mažos vietos, čia ’ 
geras pirkinys. Aš priversta parduot, 
nes esu sena moteris ir vienai sunku 
ant farmos gyventi. Rašykit: (29.)
Mrs. A. Skuzmski, Boor., Mich.

mokama po 65 metų, kuo-j 
met žmogus nedirba. Jeigu 
dirbdamas draugas gali už
dirbti daugiau, negu senat
vės pensijos gautum, tai ver
čiau dirbti, jeisų sveikata 
leidžia. Bet jeigu tarp gau
namos algos ir senatvės pen
sijos skirtumas nedidelis, 
tai verčiau mesti darbą ir 

‘ [ imti senatvės pensiją.
Chicagiečiui. — Stalinas 

su Hitleriu padarė sąmoks
lą prieš demokratines vals- 

’ . ir tuo- [ 
jau po to jiedu užpuolė An- 
riiios sąjungininkę Lenkiją, 
užkurdami dabartinį karą.

Laisvamaniui. — Maso
nai nėra “bedieviai” ir nėra 
socialistai. Fašistinės valsty-; 
bės draudžia masonų orga- 

o didysis bombanešis, žino- jas daugiausia dėl to, 
mas kaip “B-29 Superfor- kad inasonus laiko Anglijos 
tress.”I ' / 7““
900. Tokie oro milžinai ne-

“Vyr. Lietuvių Komitetas.”
V

Įvairios Žinios.
AMERIKOJ ŽMONĖS 
VALGO GERIAUSIA.

KIEK KAINUOJA DIDIE
JI KARO PABŪKLAI.

Žemiau paduota lentelė 
parodo, kiek kokių maisto , 
produktų suvartojama per Į 

» vienam gyventojui t 
Amerikoj, Kanadoj ir Ang
lijoj. Skaičiai paduodami 

mušė realią politine minti, svai-ais.
Šiems žmonės nacių bolševi- Pieniškų daiktų: 
kų karas buvo viskas, kai Amerikoj ... 
tuo tarpu musų tautai šis ka
ras tebuvo ir tegalėjo būti 
tik pirmos bolševikų okupa-, 
cijos pakeitimu antraja—ir 

kiečių nacinė okupacija. Šie 
žmonės pasistengė paskleis
ti krašte klaidingą pažiūra Į 
vokiečius, kad juos pasiti
kus su gėlėmis, galima tau
tai laimėti laisvę. Tai buvo 
klaidinga galvosena. Vokie- i 
čius reikia pasitikti lazdo- i 
mis.

Lietuviai mobilizuojami 
pagal Kubiliuno patikėtinių 
konferencijos nutarimus: 
suiminėjamos ir kalinamos 
nesiregistravusių karininkų 

juo labiau, kad ir tie šeimos ir naujokų tėvai Ku- 
Visur vo

kiečiai stengiasi sudaryt įs-

Bolševikų okupacinis tero- 
ras kai kurių lietuvių pavei- 

gyventi nepriklauso- ke protus, .ir galvoseną, is-

Mes žinom, kad pasaulis

nei už jos

kad lietuviams nei

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglų kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
litiniai ėdi t o rialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai, Pabalti.

Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklausomą ir De
mokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje. 
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities,» 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija. .

Eiukteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso 
Ilabalčio. Metinė prenumerata—$5.00-

• t 4 ; < j
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors). r * ‘ z

Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenuYnera- 
toriais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Ap?v juos kas kart bus skelbiama spaudoje.

Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 1 
Buiieten, 7jiJj£est 104-th street, New York, N. Y.

J 64 
.. 64 
.. 49

Visi žino, kad karas pra- tybes 1939 metais, 
rija daug pinigų, bet ne 
visiems aišku, kiek kainuoja 
didieji karo ginklai. Bran- 
giausis karo pabūklas yra 
šarvuotas kovos laivas. Jo 
pastatymas ir įrengimas 
kainuoja apie $.108,000,000;

J • J * • T X •

Kanadoj ....... .........
Anglijoj ...... .........

Masiškų daiktų:
Amerikoj ..............
Kanadoj ................ .
Anglijoj .................

Kiaušinių:
Amerikoj ...... ........
Kanadoj ...............
Anglijoj ...............

Bulvių:
Amerikoj ............
Kanadoj ................
Anglijoj . ..............

Vaisių:
Amerikoj ............
Kanadoj ................
Anglijoj ................
Kruopų, miltų ir kitų javi

niu daiktų suvartojama be
veik tiek pat visose trijose! 

(šalyse—apie 210 svarų as-| 
į

Iš tų skaičių matome, kad 
amerikiečiai 
giausia vaisių

141
134
107

41
38
23

I

Pajieškau Partnerio.
Pusamžės moteries arba vyro į 

partnerius pirkti vaisių farmukę cen 
tralinėj Floridoj arba Californijoj, 
derlingame vaisių klimate. Karui ei
nant prie galo, laikas pasirūpinti apie 
užtikrintą pragyvenimą. Atsiliepkite 
kurios pačios galite rašyti.

Anton Siratovich,
4528 So. Spaulding avė., 

Chicago 32, I1L

j Į jo Častile muilo.
_ S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso- 

, Kius kitus nešraru-
; J mus ir sustiprina
! į odą. 50c. už bonką.
[: ALEXANDER’S HAIR
11 REFRESHING TONIC

l Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
• Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
j plaukų šaknims ii Odos gydymui. 
I 50 centų už bonką

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
} čiam per Paštą į visas dalis Su- 
i vienytų Valstijų.
»

(29,. »

IĮ

i

ALEXANDER’S CO. ’ 
414 W. BRO\DWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

I

kainuoja" apie $500,- šalininkais. ,
- - - — - M. Kleiza, Morttreal. Ra

senai buvo nulėkę Japonijos nadoi.-—Netunme nei Fran- 
bombarduoti. cuziškai-Lietuviško, nei An- 

gliškai-Francuziško žodynė- 
NVAZIJOS NUOSTOLIAI lio; už T .

i I. E. Cesnuciui. — lunme 
spalvuotą Lietuvos Respub- 

i likos žemėlapi, kuris parodo 
visus svarbesnius miestelius 
ir paaiškina kaip Lietuva su
tvarkyta apskričiais. Kanu

. -------------------------------------------------------------------------------------------—............—

Londono žiniomis, per 
ivi invazijos sąvaitės alijan- 
tai neteko užmuštais ir su
žeistais 40,550 kareivių 
Fiancuzijoj. Iš to skaičiaus 
buvo 24,162 amerikiečiai. 
Vokiečių nuostoliai per tas
dvi sąvaitės apskaitomi ii 
70,000. - j

PO VOKIETIJĄ VAIKŠ 
ČIOJA 50,000 EKS- 

KALINIŲ.

PAJIESK0J1MAI
Aš Barbora Račiuke (po vyro Va

sarienė, pajieškau pusbrolio Juozo 
Račio, seniau gyveno Waterbury,

' Conn., dabar nerinau kur. Kas apie jį 
žino, arba jis pats, prašau atsiliepti 

i šiuo adresu: ''("JO)
Mrs, B. Vasarienė, 

j -12 Antwerp st., Brighton, Mass.
M J «j

Madrido žiniomis, Vokie
tijoj dabar yra apie 50,000, 

,„m.ecia. sŪZlgo"dau-; k“ri« , P®bė8°, » 
j giausia vaisių, kiaušinių ir ^.ov.vklų ir vaikščioja poįsa- 
pienišku bei mėsišku daiktu. J-'.Pas.,P'^I.uz.™us‘1 a.r. h"11 
o Anginoj ir Kanadoj dau-1 vzmustu- Jie ištruko is sto- 
giausia bulvių.

stovyklų ir vaikščioja po ša

vykių tuojau kaip tik išgir- 
__________ į do. kad prasidėjo alijantų 

PABRANGS MEDVILNĖS Ju padėtis despe-
, ratiska, nes jei juos sugau
na. tuojau sušaudo. Jie esą 
pakrikę nedideliais bure- 

trečdaliu *iais ir slapstosi. Jie suside-

AUDEKLAI.

Kainų administracija įsa
kė pakelti vienu Ucvucu.u , , . - . .v , , ,
kainas visiems medvilnės f* gausia is rusą, lenką 
audeklams. Patalinės, abru-,11 jugoslavų, 
sai, staltiesės, baltiniai, vie
nu žodžiu viskžs, kas tik iš 
bcvelnos. pabrangs. Nuo ka
da aukštesnės kainos bus 
įvestos krautuvėse, aiškiai 
nepasakyta.

SUNAIKINO JAU 12A00 
JAPONIJOS ORLAIVIŲ.

Nuo to laiko, kai japonai 
užpuolė Ameriką, Ameri
kos lakūnai sunaikino jau 
12,000 Japonijos orlaivių.

KANADIETIS NUMUŠĖ 
33 ORLAIVIUS.

Kanados karo aviacijos 
tūzas Johnson numušė jau 

k33-čią vokiečių orlaivį.

INVAZIJOS BELAISVIAI 
JAU AMERIKOJE.

* ' ą

Washingtonas praneša, 
kad pirmieji karo belaisviai, 
paimti invazijos metu, jau 
rasiekė Jungtines Valstijas. 
Jie čia siunčiami į‘belaisvių 
stovyklas..• • '
; ORLAIVIS SUGRIOVĖ 

NAMĄ.

APSIVEDIMAI
Pajieškau rimto vyro į šeimynišką 

gyvenimą. Nenoriu turtingo, kad tik 
turėtų kokį darbelį. Platesnių žinių 
suteiksiu per laišką. (29)

M. Bartkus
6239 S. Sacramento, Chicago, III.
Pajieškau draugo apsivedimui, 

tarp 50 ir 65 metų amžiaus. Gali būt 
našlys aroa gyvanašlis, bet turi tu- 

, rėt divorsą. Geistina, kad butų Ame- 
: rikos pilietis ir nusimanytų apie na
mų darbą. Aš esu 52 metų amžiaus 

; našlė, turiu namus ir biznį. Geram 
žmogui šeimyniškas gyvenimas ir se
natvė užtikrinta. Atsakymą duosiu 

j tik i rimtus paklausimus. (31) ■ 
Mrs. H. A. Dragon,

' '704 Washington avė., Linden, N. J. Į 
------ - -------------------------------- -------- ;
Pajieškau gyvenimui draugės, ne- ! 

jaunesnės kaip 50 metų ir nemažes
nės kaip 5 pėdų. Turi būt be vaikų. ! 

i Daugiau žinių suteiksiu per laišką.
A. M. (28) j

40 First ave„ New York, N. Y.. __________ _ ,
ATLANTIC CITY

Puiki Vieta Vakacijai.
Kas ketinat vagoti šią. vasarą j 

Atjantif Gitj« maudynes, tai. žinokit, 
kad po&iaa^id’ byfits yra prie Cali- 

ųt. galteft maudytis arba 
f aht Krėslų pasėdėti, o 
ausite savo lietuviams 

čia Nono. ‘
mes
kuo geriausia ir kuo pigiausia. Nepa
mirškit, kad ant Califomia avė. 2700 
Bosrrdvalk savininkas yra Klemensas 
Morkūnas. (30)

1 Atsakau į Klausimus.
i Kodėl Biblijos turinys ne visiems 

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

. , lijos pagalba, tai klausk per laišką ir 
laimingai nusileido parašiu- pažymėk ar turi Bibliją. Aš patar- 
tu. beiname pora žmonių "to'Alit 
buvo sužeista. - £. s 1 226 rolk

Pawtucket, R. L—Šiomis 
Hienomis čia nukrito nedi
delis karo orlaivis ir sugrio
vė namą. Lakūnas iššokę ir

(30)
Armin, i

Gary, Ind.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

>. •

r x ■1
■

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

^=44
V

H

I'-iK.

i >

f

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadyr.-js kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada gaiės aiškiai svprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderi”. Adresuoki! sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Senovės Lietuvių Žinyėiv

Karas Europoje
Jei, norite žinoti apie karą ir kitua paaaulie 
jvyknu, tai skaitykite “Naujienas*.

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias ll«t«vh| 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
*agą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—l&Ofc 

Money Orderj ar čekį siųskite!

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

   -*
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Moterims Pasiskaityt
X * ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

_____________ M. MICHELSONIENE._____________

Moterys Mokinasi Transporto Technikos

Iš Rožančiaus Istorijos i
miežiai tuos darbščius 
ikius “Beturčius” naiki- 
inkvizicijos priemonė- 

kaip “atskalūnus nuo 
tikėjimo,” degino ant

Pas daugelį darbininkų 
dar randa sau vietos rožan
čiai ir kitokios “brostvos,” 
todėl verta pažiūrėti į jų at
siradimą

Rožančių pradžia yra to
kia: Senuose amžiuose bu
vo paprotys teikti garbin
giems asmenims rožių vaini
kus. Tą paprotį paveldėjo ir 
piimieji krikščionys. Tas ne
kaltos garbės išreiškimo bū
das pas krikščionis išsilaikė 
iki XII šimtmečio, nors šiek 
tiek ir pasikeitęs, nes pavyz
džiui V šimtmetyje Brigi la 
Irlandietė toki vainiką “nu
pynė” ne iš rožių, bet iš k s- 
dieninių poterių, kuriu.>s 
kalbėjo aru. suvarstytų me
dinių skrituliukų, tuo bu ;u 
išreikšdama Marijos gari ei 
savo sielos jausmus. Bet . lų 
dienų rožančius toli gra u 
nėra tas pats “rožių vaini
kas.” nors jis rožančių.ni 
tebevadinamas.

Musų dienų rožančius f a- 
vo pradžią XIII šimtmety ’e, 
t. y. tais laikais, kada aukš
čiausio laipsnio pasiekusi 
popiežių galybė pradėjo 
smukti ir buvo reikalo ią 
remti. Išbujojus popiežių 
absoliutizmui ir dvasinei 
priespaudai, vargdienių gy
venimas pasidarė nepaken
čiamas. Didžiausias skaičius 
įvairių dvasininkų — dyka
duonių, juodu siaubu gulė
jo ant liaudies pečių, spau
dė iš jos mokesnius, “dešim
tinę” ir kimšo prietarus 
skriaudžiamų žmonių gal
von.

Priespauda gimdo laisvū
nus. Taip atsitiko ir popie
žių viešpatavimo laikais.

1170 metuose Pietų Pran
cūzijoj, Lyon’o Woldes’o 
mieste, įsikūrė taip vadina
ma “Lyono Beturčių” drau
gija. kurios nariai būdami 
darbštus ir gyvendami savo 
darbu nepripažino popie
žiaus Dievo vietininku ir at
sisakė mokėti bažnyčiai de
šimtinę, žodžiu — reikalavo 
ištvirkusiai dvasiškijai re
formos.

“Beturčių” arba dar ki
taip vadinamų “Albigensu” 
idėją sparčiai plėtėsi ir grri- 
tii'ląiku apėmė ne tik Pietų 
Fjąnčuziią, bet dalinai an- 
ėmė Italija. Ispaniją. Vokie
tiją. Olandiją ir Angliją.

Popiežiai 
ir tai 
no 
mis, 
šv. 
laužų, gyvus draskė, kalino 
ii visaip .stengėsi juos likvi
duoti smurtu. Bet ir smurtui! 
reikalinga jėga, o jį buvo Į 
galima pasemti tik iš labai! 
tamsių prietaringų žmonių 
tarpo. Todėl, kaipo priemo
nė žmonėms temdinti, ir bu
vo sugalvotas rožančius, ir 
štai kokiu budu:

Popiežius Inocentas III tu
rėjo labai'iškalbingą ir gud
rų kanauninką vardu Domi
ninką de Guzmon, kurį pa
siuntė i Franeuzijos miestą 
Toluza agituoti popiežiaus 
naudai. Bet Toluzoje Guz- 
monui nesisekė su pamoks-' 
lais: “Beturčiai” gerai žino
jo gražius kunigų žodžius ir; 
blogus darbus. Guzmonas i 
nusiminęs dėliai savo nepa-Į 
sisekimo pabėgo iš Toluzos 
miesto miškan, kuriame kla
jodamas tris dienas sugal-' 
vojo. buk “išvydęs motiną 
Dievo tarp trijų karalienių, i 
Kiekviena karalienė turėjo j 
po penkiasdešimt panų.”

Sugalvojęs tokį sapną, į 
Domininkas de Guzmon grį-į 
žo Toluzon ir nakties laiku , 
pradėjo skambinti varpais.

Išgirdę nakties laiku var
pų gaudimą, žmonės pradė
jo rinktis bažnyčion, kad pa
tirti kas atsitiko.

Tada Domininkas pasakė 
labai graudingą pamokslą 
apie “dievišką teisingumą” 
ir apie besiartinančią baisią 
“Sudną Dieną,” Tą dieną 
nusikaltėliai busią skau
džiai baudžiami už savo 
nuodėmes. Bet jis pridūrė, 
“jog vienintelis yra apsigi
namas nuo baisaus Dievo 
teismo... kalbėti rožančių 
šventą...” (žodžiai iš “Šalti
nis Dangaus Skarbų.”)

Tai buvę 1208 metais.
, Guzmono įbauginti “Sūd
ria Diena” ir negailestingo
mis Dievo bausmėmis, silp
nesni dvasioje “beturčiai” 
paklausė šito pamokslinin
ko, ėmė rašytis i rožančinin- 
kji kariuomene ir greitu lai- 
kįsusidarė 40J)QO fanatiku 
a>
nigų suagituota, šita rožan- 
čininku armija pradėjo žu
dyti albigensus arba “Be-

Transportacijos viršininkas Woodruff (iš kairės) rodo mote rims troko konstrukciją iš 
apačios. Vidury stovi Stasė Kos, o iš dešinės pusės—Irena Grodzkaitė- Abidvi lenkės.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo*1 
ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 

, nūs prastoj savo arkoj sutalpinti ? 
! Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 

i bar yra ? Kaip iš Nojaus šeimynos 
i galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
i ir kitų veislių žmonės ? Šitie ir šim- 
[ tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 

' ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
; Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
‘ fakt!as; kas sakinys—tai naujas ku- 
I nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
i mokslas nuo pradžios iki galo.
į Kaina ........................................... 25c.

Gryžta Sužeistieji Invazininkai

Ši nuotrauka parodo pirmuosius sužeistuosius invazininkus, 
kurie per 19 valandų buvo atvežti orlaivių iš Anglijos i 
Mitchell Field, L. I., N- Y. Pirmuoju orlaiviu buvo atvežta 
14 sužeistųjų amerikiečiu, čia jie perkeliami iš orlaivio 
j ambliansus-

turčių Draugijos” narius, 
kurie buvo atsisakę mokėti 
bažnyčiai duokles ir skelbė, 
kad popiežius nėra Dievo 
vietininkas.

Vien tik Toluzos mieste 
, šita fanatikų armija išsker
dė apie 18.000 albigensų 

‘ (beturčių).
Panašiai atsirado “škaple- 

riai” XIII šimtmety, kuriuos 
Marija “įteikė” Simonui 
Štokui, Karmelitų brolijos 
generolui tais laikais, kuo
met popiežiaus kariuomenė 
skerdėsi su turkais.

Nors musų laikais su dide
liu uolumu brukamos darbo 
žmonėms brostvos. bet ku
nigai užtyli jų atsiradimo 
istoriją, nes ji ne vienam ati
darytų akis ir kunigai ne
tektų to ramsčio, kuriuo re
miasi jų viešpatavimas ir 
sotus gyvenimas.

Darbo žmogau! Dėk visas 
. kad ątslnęistu- 

meirto plačiausi aT " šatiTmy- 
gą. Stenkis pažinti istoriją, 
gamtos ir visuomenės moks
lus, meną ir tavo sieloj ne
bus vietos talismanams, 
amuletams, prietarams i 
visam tam, kas daro vergą!

(Šis straipsnis yra per
spausdintas iš Lietuvos so
cialdemokratų žurnalo “N. 
Gadynė” 1926 metų 4-to nu
merio.)

ir
i

Š Y P S NI S
f ■■

Žavi sielą da viena 
Vėlyva rudens diena— 
Saulės šypsnio dovana.
Giedras spindulio šypsnys, 
Lėtas, šiltas bučinys 
Skausmą laime sumanys.
Sieloj gera ir glaudu: 
Švelnučiu tyliu aidu 
Dainą pamirštą randu.
Glosto veidą spinduliai, 
O viduj, giliai, giliai— 
Gieda ilgesys tyliai. | 
Erdvė saulės kupinai— 
Laimės šypsnio dovana 
Ir daina, daina, daina...

Putinas.

f

Stoka žmogaus odoj, plaukuo
se ir akyse dažų vadinasi albi
nizmu. Albinizmas pasitaiko pas 
vienų žmogų iš 10,000. Jo plau
kai būna balti, oda balta ir akys 
be dažų.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių tr 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakink;;, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant irar 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas Kriaučių ir ti, 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida* 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ...........................................   154

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilletytfc įstaty
mai su reikalingais kiausi m" s ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ....'......................... 2EĮ,

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveiksiu, 12(> pusla
piai. Kainą ................................. 50c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų begatystes istorija, 
jos pasekmes ir doriškas uvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad ją mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų "globa. Parašė 
kun. Geo. Townsend iux. i). D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ........................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU
l DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų. ..urlų 
nesumuš joks jėzuitas. K..ir.a tos 
knygutės ..................................... 20c.

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

žmonės kuria per amžius ? šj intri- . .. ... . --_
aiškina garsais Votiot.jos “t>-

iETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-
i UJA JUŠKEVIČIAUS
! JAUNOSE.

Jei n»ri žinoti, kaip senovėje lietu- 
■ it gyveno, tai perskaityk šitą kny- 

j -> !s jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
; laug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
i labai užimanti ir pamokinanti kny- 

Į ga. Su paveikslais. Kaina ___ 50e.

i BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 

l-kunigo pakurstyti brostvir.inkai už- 
j puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
i listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
; ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
j sais teismo rekordais ir liudininkų 
į parodymais. Kaina .................. 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
! Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 

I nas katalikas ir socialistas. Parašė 
i E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10c.

i

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- guojantį politfskai-ekcnomi4k.ji kiau-
— ---- • i— -ima aiškina garsais Voi- — —

gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- cialdemokratų teoretikas Kari Kacts- 
“Laisvė’’ didelėm rai- kius, tai perskaityk šitą knygelę, ky.

- — ---- j Kalba labai lengva. Knyga protau- į
t darbininkams neapkai- 

rienė pirmu kartu išvažinojil nuojama. Kaina ........................ 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
.. , . . ..... ; graži. Parašė J.Sis veikalas trumpais ir aiškiais i puslapiu. Audimo 

faktais parodo, kaip iki šio! keitėsi

IV *1- JOM KARAS NERUPI. . ________r__________
iinUOJl Meile Lrekad tai butų svarbi Š

dėm pranešė, kad E. Miza-IKems 
p1“--'--------- - “—
' Califomijon atostogom. Ne
daro skirtumo kur ji važiuo
ja ant “gud taimų,” bet visgi 
įkeista, kad savo ištikimuo- 
’sius komunistai baugina ka
ro baisenybėmis, skatina 

j loiodaugiausia dirbti ir au- 
ikoti, o patys tai tik atosto
gom rūpinasi. Šiais laikais 
i visi išsijuosę dirba prie vie
nų ar kitų karo darbų, net ir 

į senelės randa pilnos dienos 
i užsiėmimą, nes darbo rankų 
; visur reikia, o čia stiprios. 
| sveikos moterys važinėjasi 
jį Californiją! Valdžia nuo
latos prašo visų, kurie netu
ri būtino reikalo, kad neva
žinėtų, 
pastangom, bet Mizarienei 

j tas nieko nereiškia. Ji dar 
’ veikšIeba.Ykad jos “Rojus” 
i negali'kartu su ja važiuoti, 
į Bet “Rojui” Califomija, tai 
! paprasta vieta. Ot, kad jis 
įgalėtų nuvažiuoti į savo nu- 
' mylėtą Rusiją pasikaitinti 
[Stalino “saulės” spindu- 
Į liais, tai butų vakacija.

A. Liutkuvienč.

J RACIJŲ 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS.

Koks saldumas prisiglausti 
Prie krutinės mylimos.
Kada lupos ima jausti 
Meilę sau širdies pirmos.
Kai jaunystės rožės žydi, 
Balsas girdis tik sielos,
Kai žvaigždėta laimė lydi, 
Ilgisi širdies mielos.
Juos žvaiždėta laimė lydi— 
Kas gi kelią jiems pastos ? 
Juk meilužių laimės dydi 
žmogus negi išmatuos!
Kas galėtų taip papuošti 
Ir krutinę taip suprast. 
Ir visų atmestą paguosti. 
Pamirštą atmint, surast?
Tai tik meile spinduliuojant 
Veidas būna taip šviesus! 
Tiktai širdį beviliojant 
Džiaugsmas kaitina visus.Į sKas pazjsta meiles galią, .
Kas mylėjęs jau yra,
Tas pasauly ras sau dalią,— 
Laimės sieks širdis tyra!

J- Steponaitis.

APIE VALGIUS
Kaip išlaikyti mėsas.^__

Daugelis šeimininkių turi 
blogą paprotį. Iš krautuvės 
parneštą žalią mėsą jos dar 
labiau suvynioja ir deda Į 
šaldytuvą. j

Taip negerai. Išmintinga 
šeimininkė daro taip: mėsą 
tuoj išvynioja ir tada jau 
deda į šaldytuvą.

Kodėl taip daroma?
Tai dėl to, kad mėsą nai

kinančios bakterijos grei
čiau veisiasi tada, kai žalia 
mėsa yra suvyniota. Jos ne
gali veistis šajtoj temperatū
roj. o suvyniotą mėsą šaldy
tuvo temperatūra nepasie
kia.

Keptą mėsą galima už
dengti. nes kepant buvo iš
naikintos bakterijos. Pri
dengta keptoji mėsa apsau
goma nuo naujų bakterijų.

Sumalta mėsa visuomet 
greičiau sugenda negu ne
malta. Todėl patartina mal
tą mėsą tuoj kepti.
V!

Kaina ................................. 10e.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugyiiė lal.ai rražių 

j eilių ir dainų. Daug graibų, rpahruo- 
tų paveikslų. Popiera gere. !r epauda 
graži. Parašė J. B. -’s:221 

I sis veiKaias trumpais ir aisaiai* puslapiu. Audimo apdarais . . $1.25
faktais parodo, kaip iki šio! keitėsi

[draugijos formos, ir kodėl turės būti BIBLIJA SATYROJE 
pakeistas kapitalizmas. Kama 25c. _ .Tai Biblijos pašaipa. | tosTai Biblijos pašaipa. į tos

knygos neįsileidžia.Labai Juokinga «u 
379 puikiais paveiksiaie, pareSR-an- 
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga rietas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $..00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmu’ nia 
nes gyveno Rojuje- Het 
visai atmeta. Mokslas mano, 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje, 
knyga parodo, kodėl tain manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25č.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. 1

Šitas veikalas parodo, kaip dus 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro vald žia, ir ŪIp 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė- 
~~~ ' vskui revoliuciją
r____ -.ietuva likos pą-
liuosuofa iš po'caro valdžios ir kaip j] 
buvo apskelbta republika. Pridėtai 
didelis spalvuotas žemlapjs parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Rfes- 
publika. čia telpa vis! svarbesni de- 
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lanko ir 
iš vidaus. Kaina ..................... $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 
ęu Amerikoj munšair.o. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorig- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ........ 25c.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ..................... 250,f
MONOLOGAI IR •
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė na» 
jų, labai g- ražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriftoa, 
tautiškos, htunorietiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... zBe.

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

užritikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
i (3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietaras, burtus ir tt .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParąM 

D-ras F. Matulaitis. J^ntra, peržiuro
te ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia *jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kaaa nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
perskaityti šitą knygutę. K*ina 10c. 
“Keleivis,” 636 Broadvay, 

South Boston, Mass.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, įvairins nuotikiuš nuo ’rieš ra-

daugybe straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

, AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

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

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
Į GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 

nes tai kenkia karo žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- - - , . -
mus suprasi tiktai iš šios knygutės, •n}e. lr_ £Xn.e> r®!? 
Parašė D-ras G-njus. Katn* .. -15c.

Mėsai ir riebalams.-:—Vi
sos raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 yra geros neribo
tam laikui.

Kenuotcms daržovėms ir 
vaisiams. — Visos mėlynos 
stampos nuo A8 iki Z8 yra 
geros neribotam laikui. Mė
lynos stampos A5 taipgi da
bar jau geros ir kiekviena jų 
veita 10 pointų.

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 
preservams.

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 

“igeri iki 30 rugsėjo (Sept.).
Gazolinui. — Rytų valsti-Gvazdikėliai ir muskatinis žie- Gazolinui. __ ]

das (nutmeg) raunami iš Rytų jose gazolino kuponai A-10 
Indiijos salų. Prekyba teis prie-;pratęsti iki 8 rugpiučio 
skoniais prasidėjo daug šimtų (Aųj.). Kitose valstijose jie 
metų atgal. -į pasibaigė 21 birželio.

žmo- 
;-ms Rojų 

kad
Ir ši

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
gavystė, dm pakloa ri- 
•ai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai aa- 

* ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti- 

I na.’
Kaina 25 centai.
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Naujosios Anglijos Lietuvių Konferenci
jos Rezoliucijos

Žemiau dedame tas rezo
liucijas ir sveikinimus, kurie 
buvo priimti Naujosios Ang
lijos Lietuvių Konferencijo
je, Įvykusioj Liepos 4 South 
Bostono High School Audi
torijoj. Ir rezoliucijos ir svei
kinimai buvo priimti vien
balsiai.—Red.

REZOLIUCIJA LIETU- 
VOS STEIGIAMAJAM 
SEIMUI PAMINĖTI.________ i

Naujosios Anglijos Lietu
vių Draugijų Konferencija, 
susirinkusi South Bostone 
1944 metų liepos 4 dieną 
kad paminėti Lietuvos Stei
giamojo Seimo 24 metų su
kakti,

Pareiškia:
Kadangi Steigiamas Lie

tuves Seimas buvo išrinktas 
visuotinu Lietuvos žmonių 
balsavimu ir, pildydamas 
tautos valią, Įsteigė Nepri
klausomą Demokratiniais 
Pamatais Lietuvos Respub
liką;

Kadangi per dvidešimtį 
nepriklausomybės metų Lie
tuvių Tauta padarė stebėti
nai gražaus progreso ap
švietus ir žemės ūkio srity
se, žvmiai pakeldama kultū
rinę ir ekonominę savo žmo
nių būklę;

Bet kadangi 1940 metais 
Sovietų Rusija pavartojo

ir Sveikinimai.
rėdama nuslopinti Lietuvių 
Tautą, buvo uždraudus lie
tuvių spaudą ir per 40 metų' 
liaudis išbuvo be spausdinto 
žodžio, be rašto, be pradžios 
mokslo;

Kadangi per tą ilgą laiko-, 
tarpi caro žandarai gaudy-i 
davo ir sunkiai bausdavo! 
knygnešius, kurie slaptais Į 
keliais atnešdavo spausdinių i 
iš užsienio;

i Kadangi už spaudos plati-1 
nimą šimtai musų inteligen
tų buvo ištremti Į Sibyrą ir Į 
ne vienas knygnešis nešda-: 
mas per sieną knygas padė
jo savo galvą;

Bet kadangi galų gale Į 
■ 1904 metais lietuviai kova 
laimėjo ir savo spaudą atga- į 
vo, tai ši konferencija šian-1 
dien su džiaugsmu mini to; 
laimėjimo 40 metu sukakti! 

Į ir kartu reiškia aukštos pa- 
Įgarbos tiems, kurie kovoda- 

; mi už spaudos atgavimą yra 
■nuo žiaurios rusų valdžios 
nukentėję. Lai būna jiems 
amžina garbė ’ (Priimta 
vienbalsiai.)

REZOLIUCIJA AMERI- i 
KOS LIET. TARYBOS IR 
INFORMACIJŲ CENT

RO KLAUSIMU.

Konferencija, išklausiusi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko platų praneši-

i

Long Islande. New Yorko valstijoj, yra parašiutininkų mo
kykla. kur anądien buvo nepaprastas atsitikimas. Vieno pa
rašiutininko skėtis neatsidarė ir jis pradėjo kristi žemyn 
kaip akmuo. Bet laimei j j na sitvėrė kitas parašiutininkas, 
kuris palengva leidosi ant savo skėčio. Buvo pavojus, kad 
užsimuš abudu, nes parašiutai daromi tiktai vienam žmo
gui palaikyti. Jiedu krito smarkiai ir pusėtinai susitrenkė, 
tačiau išliko gyvi ir nesusiže idė.

Kiek žmonių kurią kalbą 
vartoja.

Francuzijos Mokslų Aka
demija yra išleidusi vertin-.j 

1 gą knygą apie musų žemės 
• gyventojų kalbas. Jos su- 
i rinktomis 
Į tyje Yra 2,796 skirtingos 
' kalbos. • 
į Kai kurios tautelės yra vi- 
'sai mažytės ir daugelio jų 
kalbos labai panašios viena 
kitai, bet vistiek jas tenka: 
skaityt kalbomis.

Piimoi vietoj stovi kinų 
kalba, kuria vartoja netoli 

1500 milionų žmonių. Bet ir 
: kinų kalba turi'daug tarmių- 
! dialektų. Vienos provincijos 
kiniečiui vra sunku susikal
bėti su kitos provincijos ki-Į 

Įniečiu.
Į Antroj vietoj eina anglų j 
Įkalba, kurią vaitoja 270 mi-! 
lionų žmonių. Didžiuma, jų i 

Įgyvena Jungtinėse Valstijo-| 
įse. Anglų kalba turi apie i 
700,000 žodžių, iš kurių apie 
300,000 yra skaitomi nuse-.Į 

Į nusiais. į r- — 

'kurią vartoja 166 milionaiĮ' 
'žmonių. Po jos eina ispanų: 
kalba su apie 103 milionais; 
žmonių; ir jų didžiuma ga

lvena Amerikoje.

I

žiniomis, pasau-

Trečioji yra rusų kalba, j
• . • -m n "» • T • • !

-Catrtay N. Y- DA1LY MlkKOA

t
Vi?

k i ®

prieš Lietuvą smurtą ir pa-..mą apie jos nuveiktus dar va-™™ li_.„ a.„   ____ i- •vergus ją iki šiol skelbia.-bus Amerikos pergalei ir 
__x_ Lietuvai laisvinti, džiaugia

si iais ir užgiria juos. Ypač 
džiaugiasi Amerikos Lietu
vių Informacijų Centro Įs
teigimu ir Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo Įkūrimu ir 
žada tiems darbams paramą.

kad lietuvių tauta pati prie 
Sovietų prisidėjusi ir norin 
ti prie jų pasilikti;

Todėl ši Konferencija sta
to pageidavimą kad, dabar
tiniam karui pasibaigus, 
Jungtinių Tautų Komisija 
paskelbtų Lietuvoje laisvus 
visuotinus rinkimus, intere
suotu rusų i tą komisiją nei- 

. leidžiant, sušauktų antrą 
Steigiamąjį Seimą ir leistų 
jam išnauio laisvai nustaty
ti Lietuvai santvarką ir val
džios formą. (Priimta vien
balsiai.
REZOLIUCIJA SPAUDOS

TELEGRAMA PREZIDEN
TUI ROOSEVELTUI.

; Honorable Franklin D. 
Roosevelt

:White House 
Washington, D. C.

į Dear Mr. President:
_ ~_______ _____The New England Lithua-

ATGAvYmUI PAMINĖTE ™an Conference, compris- 
--------  mg an attendance of over

Kadangi rusų valdžia, no- 1000 persons of Lithuanian

I
Įaescent, in session on July 
Į 4, 1944. in the auditorium of 
the South Boston High 

Į School. on Dorch e s t e r 
Heights, expresses its ap- 

;probation of your skillful 
I direction of our war policies 
i and strategies, deriving con- 
istant reinvigoration of sni- 
Įrit at the realization that 
; theii* efforts, and the efforts 
Į of their kin, here in the Uni- 
[ted Statės, and constituting 
į the underground in Lithua- 
Įnia, will effectuate the re- 
storation of a free, indepen- 

jdent, and demoeratie Lithu- 
Įania. as guaranteed by the 
: provisions of the Atlantic 
i Charter, and your persona1 
assurances to the Lithua- 

inian delegation which met 
with you at the White House 

(in 1940.

JUOKAI.
PATEKO Į SLĄSTUS.

Susiginčijęs su žmona čalis Į 
pradėjo vėl kalbėti apie divorsą., 
žmona sušuko:

“Vyriškis, kuris taip dažnai 
palieka savo žmonas, yra niek
šas!”

Į tai čalis murmtelėjo:
“Bet aš su tavim negaliu ii-i 

giau gyventi!”
“Tylėk verčiau!” šaukė žmo-Į 

na. “Juk ne aš paskui tavęs bė- į 
giojau kol nebuvom vedę!”

“Tiesa.” atsakė čalis. “Bet ir 
siestai nevaiko pelių, o vistiek 
jas pagauna !”

DU TOKIE.

AR ROMOS
.‘j įį' <

opiežius y™ Kristaus
Vietininkas?

—>
♦ »
♦ »
♦
»
♦
i
i
i
t
»

I

TELEGRAMA VALSTY
BĖS SEKRETORIUI.

Musų Amerikos valdžia 
Įveda sunkų karą. Jai reikia 

Kitos kalbos turi žmonių:!^ai daug pinigų. Taip pi- 
Abisinų dialektai. i!>W. statotP1 , F

7 600 000^alviai> gaminami ginklai ir; 
Afganų, ....... ^ooikoooi^roroeja- , fabįkai. ^bąl
Afrikos dialektai, idieną ir naktj Darbininkai I

92,000 000. dirba didelius pinigus, f
Albanu .......... TooJ!wo!Taigii valdžia prašo nors de-
Arabų ...........  29,000,000;™...... ■
Bengalų ....... 51,000,000;
Čekų ........... 10.612,000;
Bulgarų........... 6,078,000;
Danų ............... 3,707,000 ’
Olandu ....... 16,548,500;
Estų ................ 1,127.000'
Suomių ...........  3,022,000Į
Flamandų.......  3,5.00,000 Į
Francuzu .... 68.895,000;
Vokiečių.... . 78,947,000;
Graikų ............. 6,936,000 i
Indusų dialektai

216,000,000;
8,001,000

47,700,000
Vengrų
Italų

gus atiduos. Ir atiduos su 
gerais nuošimčiais.

Šiandien pinigų yra. Bei 
i už 10 metų tokių uždarbių 
gal jau nebus. Už 10 mėty 

j gal bus nedarbas ir pinigą* 
bus labai reikalingas. Taigi 
kaip tik tada valdžia ir grą
žins mums tuos pinigus, ku
riuos šiandien busim idėją 
i karo bondsus. Kas dabai 

i Įdės $375, tuomet gaus 
!$500; o kas Įdės $750, tas 
gaus atgal visą $1,000. Ge- 

Tai bus paskola musų resnio ir saugesnio invest-

'šimte!;# to uždarbio Įdėti į 
Karo-'Bondsus ar Štampas. 
Kiekvienas turėtų nusistaty
ti kas savaitę dešimtą dali 
savo algos Įdėti Į tuos bond
sus.
valdžiai. Vėliau ji tuos pini- mento nėra.

Japonų ....... 97,700,000
Java salos .... 42.000,000!
Latvių........... 1,905,000;
Lietuvių ....... 2,393,000 Į
Marathų ....... 20,000,000 į
Norvegų ....... 2,714,000,
Persu ........... 15,000,000*
Lenkų ........... 24,000,000,

Portugalų .... 48,800,000 
Punjabų ...
Rumunų ..
Serbų .....
Šiauliečių
Slovėnų ....
Švedų ......
Turkų ......

.. 24,000.000 
.. 19,400,000
.. 11,000,000 
.. 14,500,000 
.... 5,185,000 
. 6,266,000

.. 16.160,000

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i 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 Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS LV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentallnę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir 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 indulgencijai.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nee f ‘ 
susipažint su

KIEKVIENAM LIETUVI 
pratimą apie tikėjimą arba ti

July 4,1944. 
Hon. Cordell Hull 
Department of Statė 
Washington, D. C.
Dear Sir:

• Realizing that the future 
of the world, and its spiri- 
tual world-wide holocaust 
every freedom-loving per 
son, here and abroad, joins 
in giving everything in bis 
or her power to contribute

Pasauly. paprastai, dalykai 
[taip susitaiko, kad blogas maišo
mi su geru, teisingas su mela
giu, išmintingas su bemoksliu. 
.Tas palaiko balansą ir išeina 
žmonėms naudon. Bet kuomet 
susieina du vienodi, ypatingai iš 
blogosios pusės, štai kas atsi
tinka :

Buvo du broliai- Vienas kvai
las, kitas durnius. Gyveno jie 
sau kaip dideli. Kvailys turėjo 
šautuvą, o durnius strielbą. 
Kvailio šautuvas buvo lenktas, o 
durniaus strielbą riesta- Ir išėjo 
abu medžioti. Kvailys išėjo j ry
tus, o durnius j priešingą nuo 
vakaru pusę.

Miške kvailys pamatė kiškį, o 
.. Kvailys šovė ir 
o durnius pro sali

f

jojo ras daug reikalingų dalyką ir geriausiai galės
■ visa katalikiškos bažnyoos praeitimi.

į ’
■ kuris tini vienokį ar kitokį su- 

. _ . ____ jimą skaito kaipo žaislą ir Um-
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato: spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA |2.»0.
Tvirtais popieroe viršeliais, kaina 11.21.

Galima gaut pas sutartų, sekančiu adresu:
REV. M- VALADKA. R. D. J, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir 

“KELEIVIO” KNYGYNE 
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

to a quick and effėctiial sup- durnius zuiki, 
pression of totalitarian po- nepataikė, J 
wers and policies, and we, pracieliavo- Eina kvailys namo 
to-day assembled on Dor- 
chester Heights, in South 
Boston, Massachusetts, con- 
stituting the New England 
Lithuanian Confe r e n c e, 
1000 strong. derive stimulus 
from the knowledge that 
our contributions are appre- 
ciated by the Statė Depart- 
ment, and that every effortl _____ ________
will be extended to conform kvailys au durnium į vandenį. 
with the principles of the Kvailys Įbrido ligi kaklo, o dur- 
Atlantic Ch artėt, and the nius aukščiau pečių. Pakilo di- 
restoration of freedom and dėlės bangos ir ėmė traukti kvai- 
independence to such small ij į ežerą, o durnių tolyn nuo 
nations as Esthonia, Latvia, krašto. Kvailys tuoj prigėrė, o 
and Lithuania. i durnius kaip matai nuskendo-

nusiminęs, o durnius nuliūdęs. 
Diena šilta, šutina, kaip puode. 
Kvailys sako durniui: “Dur
niau, gal eisime į ežerą maudy
tis. Aš labai sušilau ’’ O durnius 
kvailui atsako: “Tu kvaily suši
lai, o aš tai visas šlapias nuo 
prakaito?’ Abu nuėjo j ežerą.

Kvailys drabužius nusirengė, 
o durnius nusivilko- Brenda

4

t*

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiau^a lyties it ąveikątos rei

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ? j >' ■ ■.

Ką reiškia šiiubinis žiedas? Balta

J
aunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
lyžiu barstymas jauniems ant gal

vų? "Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti 

prieš išteL*jimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio am Kaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, oaa nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimi. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėja*.'*

Arba Gimdyne Kontrolės Klausi
mas. TurCC ar neturit vaiką? Tai 
opiausfe kiakvitt.ee šeimynos klaasi- 
map. ir Patarėjas” čia
patiekia idaarių (rfonnttšję-

Be to, “Teisingaa Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaalis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus anz sėmės ?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“-Teiąjngo Patarėjo” parašymai buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip W«Uso “Pasaulio istorija,'’ Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McUabe’o “Civilizacijos Bvohucija,” Boelsehe’s ‘'žmogaus Evo
liucija,” D-ro Getas “Seaual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina f 1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

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

Kod^l tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moteryę neprivalo tekėti ? “Tei
singas Patarėjas5* pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį? '

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą būt už

drausta kalbėt apie šeinsyniškua rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 228 
puslapių, stipriais audime apdarais.

and Lithuania.

-J

——————
Šiomis dienomis jurinin- Neprošali žinot kad smar- 

kaą Thomas Dowd pametė kus vėjas ir aštrus šaltis iš- 
piniginę, kurioje buvo $180. ima iš lauke padžiautų dra- 
Pinigus rado tūlas George panų krakmolą. ’ .
Kelty ir juos grąžino juri- --------
ninkui. Iš džiaugsmo juri- Drugių patinėliai, artindami e- 
ninkas jam davė $20 rady- si prie patašių, skleidžia malo

nų kvapnų.bų.

i

i

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

kiakvitt.ee
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Vietinės Žinios
South Bostone pabėgo karo 

belaisviai.

NOXON PASMERKTAS 
MIRTI, APELIUOJA.

Prigėiė Antanas Višnievskis

Pereitą ketvirtadienį So. 
Bostono juros maudynėse, tjnamį 
ties G streetu, prigėrė Anta-' 
nas Višnievskis, 23 metų 
; mžiaus South Bostono gy
ventojas nuo 159 W. Third 
ttreeto.

Jis buvo pastebėtas plu- 
i'uriucjąs ant vandens veidu 
: emyn. ir tuoj išvilktas Į i 
! rantą. Susirinko dedelė'

Kūdikis žuvo tėvo knvgy- : monių minia aplinkui. Kai j 
ne 1943 metų rugsėjo mene- J urie pradėjo nerimauti, 
syje, nuo elektros laidų, kad įeikia kas nors daryti. 
Prokuratūra tikrino, 
elektros laidą Noxcn tyčia : ercikia rūpintis, nes jis jau 
sujungęs su nesveiku sunu- pašaukęs kunigą, 
mi, kad nusikratyti jo.

Prieš Noxoną buvo užves
ta byla dar anksčiau, bet ji 
buvo nutraukta, nes teko 
rinkt naujus “džiurvmanus.” 
Ii šios bylos metu Noxon vi
są laiką tikrino, kad jis yra 
nekaltas.. Kūdikio mirtis bu
vo netikėta, pripuolama. 
Bet prokuratūra įrodinėjo, 
kad Noxon meluojąs. Jis j 
iš anksto planavęs nužudyt 
sūnų ir tuo tikslu įvedęs ne-[ 
apsaugotą elektros laidą.

Prisiekusieji posėdininkai Į 
Noxoną rado kaltu pirmoj 
laipsnio žmogžudystėje.

Pasmerktojo advokatai 
tuoj pareiškė, kad jie reika
laus bylą pernagrinėti, arba 
kreipsis i aukštesnį teismą. į

Paskelbus nuosprendį, | 
Noxon užsilaikė ramiai ir 
šaltai.

Buvo kaltinamas nesveiko 
kūdikio nužudymu.

Pittsfielde pereitą sąvaitę 
užsibaigė ilga ir sensacinga 
byla, kurioj adv. John No- 
xon, sužeistas pereito karo 
veteranas, buvo kaltinamas 
nužudęs nesveiką savo kūdi
kį.

nuo
kad Vienas alirys atsiliepė, kad

South Bostone, prie Co- 
lumbia Circle, pajūry, yra 
pastatyta barakų kolonija, 
kur dabar laikomi italai ka
ro belaisviai. Juos saugoja 
juodveidžiai kareiviai. Be
laisviai esą labai gerai mai- 
____ i ir dažnai išvežami 

: armijos trokais pamatyti 
gražių vaizdu. Ir Vis dėlto 

' jie nepatenkinti. Du iš jų 
i anądien pabėgo. Vėliau po- 
j licija juos suėmė, nes jie 
! pradėjo kabinėtis prie mer
ginų. Vietos laikraščiai to
dėl stato valdžiai klausimą: 

| “Kas per vieni tie italai— 
j musu svečiai, ar karo belais
viai?” Jie esą vaišinami ir 
važinėjami, tartum iie butų 

'alijantų armijos karžygiai.
“Bet ką 

r ali kunigas padėti žmogui, 
kurio gyvybė pavojuje? Rei
kia šaukti daktarą!” — su
šuko inteligentiška moteris.

Kažin kas davė žinią ug
niagesiams. kurie tuojau pri
buvo su tam tikiu aparatu 
skenduoliams gaivinti, bet 
buvo jau peivėlu. Iš kur bu
vęs nebuvęs atsirado ir Dr. 
D. Pilka, kuris pripažino, 
kad skenduolis jau nebegy
vas.

i
i

Gitana .vyrui “runka draba.”

Ką sako bostonietis, matęs 
Hartfordo tragediją.

Pereitą šeštadienį į Bosto
ną gryžo vienas bostonietis. 
kuris matė Hartforde de
gant Ringling Brothers cir
ką. Kilus gaisrui, jis da bu
vęs eilėje, kuri stovėjo prie 
bilietų langelio. Bostonietis 
sako:

“Ugnis, paskui žmonių 
klykimas ir vaitojimas suda
rė neapsakomai klaikų įspū
dį. Ir . akmens širdį turis 
žmogus turėjai verkti. Jas 
klykimas paveikė ir cirko 
žvėrius. Vienas liūtas atsisa
kė imti jam padėtą maistą, 
per visą naktį tigrai giliai 
unkštė. Net visuomet gaji ir 
triukšminga pantera buvo 
rami ir nuliudusi.”

Bostonietis sako, kad gai
sro metu žuvo ir lietuvių. 
Pasigendama lietuvės Onos 
Dilienės, 35 metų amžiaus, 
taipgi jos dukrelės Loretos. 
Pastaroji 8 metų amžiaus.

“Keleivio” ofisan buvo 
utėjęs aukštas ir gražus vy
ras pasiklausti, ar jis gaus 
pilietybės popierius, nes kai 
buvęs pašauktas ant pasku
tinių kvotimų, tai negalėjęs 
pasirašvti. Esą:

“Leveiteris užkiala mani i 
.unt dvilkta pliora, kur bova 
;abei dauk svietą ir sudžia 
kclbaja ku. o poskum dova 
ueiperį pasirašyt; ale publi- 
ky oš negalajau poraša pa
dėt. Ot. runka draba: ta ta- 
ta-ta... Anų rozu unt septin
ta pliora negalaiau pasira- 
5vt, o dabar unt dvylikta do 
blogiau. Tai kaip rokoujat: 
ar dous mon peiperius, ar 
ne? Gal sakys, kad negro- 
matnas?’’

Namie lis galįs parašyti 
neblogiausia, bet “publikv,” 
ir da “unt dvylikta pliora,” 
negalįs žmogus plunksnos 
išlaikyt: “runka draba,” ir 
gana.

“Keleivio” ofisas jį nura
mino. kad drebanti 
nilietybės gavimui 
kenks.

Cambridge rasti šoviniai 
iššaukė sumišimą.

Cambridge’uje buvo kilęs 
sumišimas. Kažin kas palei
do gandus, kad viename 
kieme buvo rastas amunici
jos sandėlis. Da kiti ėmė lei
sti gandus, kad “naciai už
taisė slastus” ir tt.

Žmonės sujudo teirautis 
policijoje ir laikraščių re
dakcijose. Paaiškėjo, kad 
namo savininkas, Ignas An- 
drella, kasė savo kieme duo
bę ir užtiko du po 18 colių 
šovinius. Buvo pašaukta po
licija. kuri tuos šovinius pa
siėmė. Ryšium su tuo ir im
ta leisti visoki gandai.

Nustatvta, kad tai pirmo
jo pasaulinio karo šoviniai. 
Kaip jie pateko i Andrello 
kiemą, da neišaiškinta.

Laiškaneši* vogė pinigus ir 
• money orderius.

Tūkstančiai žmonių mau
dėsi.

Pereitą sekmadienį Bos 
tono ir apylinkės maudvnės 
buvo pilnos žmonių. Buvo 
labai šilta ir žmonės bėgo į 
juros maudynes.

Suvaržo cirkų veiklą.

Nelaisvėn Paimti Naciai

Čia matome ant laivo šimtus nacių, kuriuos amerikiečiai pa
ėmė nelaisvėn Francuzijon. Dabar jie atvežami Amerikon 
Į karo belaisvių stovyklas-

/f/ i/

Sucenzuravo Edgar Allan l 
Poe apysaką.

Bostonas pagarsėjo tuo,; 
Į kad jo policija turi galios 
uždrausti pardavinėjimą jai 
nepatinkamų knygų. Dabar 
pagarsėjo ir kitas Massa
chusetts valstijos miestelis. 
Viena uoli mokytoja užsi
manė perskaityti Edgar Al-. 
lan Poe apysaką “Auksinis

Bostone ir kituose Massa
chusetts valstijos miestuose 
skubotai yra pravedami nau
ji patvarkymai cirkų veik
lai suvaržyti. Ateityje, jei 
cirkų arenos bus dengtos au
diniais, jų savininkai turės Vabalas” ir surado‘ joje ke- 
gauti specialius policijos ir iis “nedorus žodžius.” Apie 
ugniagesiu komandos leidi- sužinojo kiti jos tipo 
mus. 0 tai reiškia, kad cirkų žmonės ir mokyklų tarybai 
savininkai bus verčiami tu-. pasiuntė protestą. Pasėkoje 
rėti reikiamą apsaugą nuo t0 mokvklu taryba 
ugnies.

Da jieško McGrath už
mušėjo.

r įsakę 
tuos “nedorus žodžius” už- 
tepti.

i

ranka
nepa-

Gryžo 200 karo veteranų, 
penki lietuviai.

Galit pirkti čeverykus 
be “pointų.”

Padėka.

Policija da jieško to pik
tadario,. kuris išgėdino ir 
nužudė 1 10 metų mergaite ■ 
Frances McGrath. Išklausi-, 
nėta visa eilė įtariamą žmo- į 
nių, bet vėliau jie buvo pa- , . , . , .-
leisti. Dabar rasta sudegęs; P?“ !soko 1 .vandeni, ar buvo 
automobilis. Policija mano. ■klen0 nors įmesta, 
kad jis priklausė piktada- į

I 
i
i

Wellesley maudynėse po
licija rado prigėrusią apiq 
50 metų amžiaus moteriškę.! 
Ji buvo rasta apsirengusi. 
Spėjama todėl, kad arbš. ji

riui.
Gryžta daug sužeistų 

kareivių.

DeGaulle matė Bostoną.

Į Fort Devens sugryžo 200 
karo veteranų. Jie buvo pa
leisti atostogoms iš Naujo
sios Gvinėjos džiunglių. 
Tarp paleistųjų randasi keli 
lietuviai, būtent: Petras Sa- 
daitis iš Dightono: Paškevi
čius iš Concordo; J. Vinckus 
iš Auburno; Juozas Duba iš 
Chicopee ir Stasis Kluiza iš 
Websterio.

Vyriausybė prašo gyven
tojų, kad jie mažiau naudo
tųsi geležinkeliais. Tai dėl 
to, kad. pastaruoju laiku iš 
karo frontų yra vežami su
žeisti kareiviai, kuriems rei
kalingas traukinių patarna
vimas. Be to, ir kitiems rei
kalams musu vyriausybė 
naudoja geležinkelius. Na
tūralu todėl, kad civiliams 
lieka vis mažiau vietos.

Laikraščiuose skelbiama, 
kad nėra gazolino. Bet šį 
utaminką politikierių auto
mobiliai lakstė po miestą su 
agitacija. Kur jie gauna ga
zolino?

Šį panedėlį per Bostoną 
perėjo smarki perkūnija, po 
kurios truputį atvėso oras.

NATIONAL WAR FUND MEETING
Nuo 17 iki 22 Liepos

Sub., 15 Liepos—The HANNAH DUSTIN

HAN’DICAP—Pridėta $10,000
*

M

Federalės vyriausybės a- 
gentai Fast Bostone suėmė 
laiškanešį, kuris buvo pa
gautas vagiant iš laiškų pini- 
gik , money orderius ir če
kius. Suimtasis laukia bylos 
|r, tur būt gaus kalėjimo.

M v-----

SUFFOLKIDaily Double
Closes 2:15
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Aš, Vincas Noraitis, noriu 
padėkot giminėms ir drau
gams, kurie dalyvavo laido
tuvėse mano žmonos Sofi
jos. Dėkoju visiems už su
teikimą paskutinio patarna
vimo ir giminėms už tas gė
les. kurios buvo sudėtos prie 
velionės karsto. Šioje mums 

_ _ gilaus liūdesio valandoje tas 
perviršį, kuris susidarė įve-įjusų širdingumas mums su
dus racionavimo sistemą. įteikė stiprumo.

.Šis.PuLV?fkymaS gali0jai Velionė buvo palaidota 
------------------ .|porest Hills kapinėse liepos 

8 dieną.
Nuliūdę liekame: .
Vyras Vincas Noraitis, 
Sūnus Edvardas ir Jonas, 
Duktė Edith.

Kainų administracija pa
tvarkė, kad nuo liepos 10 d. 
žmonės gali pirkti čeverykus 
be racionavimo knygelės 
štampų. Patvarkymas galios 
iki liepos 29 d.
' Patvarkymas išleistas tam. 

kad čeverykų krautuvninkai 
galėtų išparduoti čeverykų

visame krašte.

Bandė išgėdint jauną 
mergaitę.

Nepažystamas piktadarys 
užpuolė ir bandė išgėdint 
17 metų mergaitę Winter St. 
stoties užkampyje. Mergaitė 
pas jį klausė kelio į Cam- 
bridge. Ją išgelbėjo isteriš
kas riksmas. Atbėgusi pa
galba piktadario jau nera
do. jis buvo pabėgęs.

f ____________________
I

Prarijo nuodus ir pabėgo.
______

Bostone gyvena vienas fe
deralės valdžios agentas,

Massachusetts valstijai kuris gaudo narkotikų par
buvo skirta penktosios karo davinėto jus. Pereitos sąvai- 
paskolos kvota viso 828,000 tės pabaigoje jisai pasigavo 
dolerių. Toji suma buvo su- vieną narkotikų pardavėją, 
kelta pereitą šeštadienį 
kaupu.”

Galutinos skaitlinės 
paskelbtos šią sąvaitę.

Massachusetts valstija iš
pildė savo kvotą.

t
Į

“SU

bus

bet suimtasis prarijo nuo
dus, smogė valdžios agentui 
i veidą ir pabėgo.

į

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

akrų žemės, stuba apšildoma 
karštu oru (hot air furnace), 
vanduo stuboj, yra maudynė, 
elektros šviesa, telefonas, tvar
tas dėl 20 galvijų, 4 vištininkai, 
šapa su tulšiais, 3 karų garažas, 
$4,900. Galiu išmainyt ant mie
sto

I
(

nuosavybės. (32)

Walter Katunas, 
Holden, Mass.

Tel- 46—2

NAMAS UŽ $2,000.

I
 Namas jau nenaujas, bet su visais 
forničiais, 9 kambariai, 6 miegruv- 
miai, 2 minutės iki mokyklos ir strytį-

I Parduodu už $2000. Telefonuokifį 
CUNningham 0578. (28)

Bus daugiau batukų ir
“sliperių.”

i 'Hilai, z minutes IKI moKyKios ir stryu-Kai O Dai bų 1 aryba leido karių, gera Vieta šeimynai su vaikais. 
, farbikan tams pagaminti;" 
daugiau batukų vaikams, į 

Somervillėj buvo areštuo- taipgi “sliperių.” Leidimąsi 
tas tūlas Joseph Hughes. duotas po to, kai rinkoje 

! Viename saliune jis nušovė ėmė stigti batukų ir dauge-. 
I žmogų ir vėliau paaiškėjo, lis motinų atsisakė savo vai- 
‘ kad jo revolveris buvo pa- j kus leisti į mokyklą.
[vogtas iš armijos sandėlio.!
Kas jį pavogė, da neišaiš-'

i kinta.

Vogtu armijos revolveriu 
nušovė žmogų.

( 
I

Bostono miajoraš, Tobin 
šiomis dienomis įsakė padi
dinti miesto tarnautojų al
gas. Padidinimas liečia 2274 
tarnautojus ir miestui jis 
kainuos apie 60,000 doleriui 
per metus.

Pereitą sąvaitę į Jungti- 
jnes Valstijas atskrido lais- 
i vujų francuzų vadas genero
las Charles de Gaulle. Jo 
lėktuvas buvo pasirodęs virš 
Bostono. Padaręs didelį ra
tą, lėktuvas pasuko linkui 
New Yorko.

I Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį 
nedėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

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

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

Company sakoBoston Edison
...išskalbus drapanas, skalbtuvą vi
sados išvalyk, kad neliktų muilo ir 
pakūlaičių. Nuo vandens mašinos 
dalys gali surudyt ir net suput.

SHOFPMG-

Boston Edison Company

Sta/duuį - ’-\• X

J/ friday
JULY14

DOG RACING

745 NIGHTLYta/^z/^
Dailų Double VVindovvs Close 735 p.m.
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PARSIDUODA NAMAS
City Pointe.

11 kambarių, 2 šeimynų bargenas, 
štymo šilima, šaltas ir šiltas vanduo, 
baltos sinkos, kai kuriuose kamba
riuose visai naujos grindys, gražus 
daržas ir gera transportacija. Arti 
bažnyčių ir mokyklos. Kaina tik 
$3,500. (29)

Telefonuokite: ŠOU 4682.

POST DAItY "T n A rn-uua
|nME /.30 DOUBLE 7.20

Ūse the £L via Maveridc Station

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1326

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
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 vakar*

180 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN j 
FURN1TURE CO.

- APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movera)

PerkraustoTn
Sis pat ir j to
Urnas vietas

Į . ^sne* or^e^ora, Kaine priemame 
226 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS 
Tai SOUth Boetmi 4613

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY i 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET

West Roibury, Mass.
TeL Parkvay 1233-W

šou no*
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Šaradomis:
Nuo 3 ryto iki 12 fonų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININK® 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOUth Boston 2596 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Avė. - 
TeL COLumbia 2537

TEL. ŠOU 2712

į Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Lirų, 
Ausų, Nosies ir Garkite.

; Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko Akinius.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-3

634. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ 1JGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

11
B.
1.
U

TaL 28624 Gyv. 81137

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 3 iki
nuo 2 iki 
nuo 7 Iki

L Šaradom • iki 
ir raritarua.

AKIŲ DAKTARA8 
ištaiso defektuota* akis ir tinka 
.-nu laiko nftrųfinu šviesų. Beg
• minuoju ir priskiriu f****—

114 Summer Street,
LAffRKNCE. MAR8. ‘
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