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Lietuvos Gyventojams
Gręsia Bado Šmėkla

________
TŪKSTANČIAI ALKANU Rusai kol kas da nėra vi- 
KUSŲ ATEINA DUONOS ges Lietuvos užėmę. Vokie-

JIEŠKO11 č'ai traukėsi greitai tik nuo
-------------- Vilniaus ir pio Kauną; bet

Vokiečiai traukdamiesi de- I i ūsų pasieny iie stipriai at- 
gir.a miestelius, plėšia gele- sispyrė ir pradėjo net pulti

žj ir sprogdina tiltus rusus kontratakomis. Kai, 
-------- vokiečių atsparumas Papru-

Karo Informacijos Biuras sėj žymiai sustiprėjo, rusai. 
prisiuntė mums vėliausių ži- piadėjo atakuoti vokiečius , 
nių anie tai, kaip vokiečiai Rumunijos fronte, o Lietu-; 
bėga iš Lietuvos. Tos žinios voje mūšiai tuo tarpu apmi- j 
surinktos iš Švedijos laik- rė.
raščių, kurie turi savo korės- Rusai dabar ginasi, kad 
pondentų Pabalčio kraštuo- jų “išlaisvintose” Lietuvos
se.

Tie
vietose 
“geryn.”

gyvenimas einas 
Pavyzdžiui. Vii-

SAUGUMO KONFERENCIJOS LYDERIAI Rumunija Jau Alijantų 
Pusėj ir Muša Vokiečius

SUTIKO PASIDUOTI IR 
BULGARIJA

Maskva skaito nacių nuosto
lius > 1,000,000, kareivių

veržiasi rusų pulkai, kad e- 
sančius tenai vokiečius su
naikinti.

Maskva sako, kad per sa
vaitę laiko vokiečiai neteko 
Rumunijoje 250.000 karei-

Paskutinėmis dienomis vo vių. Vieni jų buvę užmušti, 
kiečiams pradėjo baisiai ne- kiti paimti nelaisvėn, 

įsisekti. Rumunija, kuri iki Gi nuo 23 birželio, kai 
i šiol buvo stambiausia Hitle- prasidėjo dabartinė rusų o-
lio talkininkė, dabar perėjo 
alijantų pusėn ir apskelbė 
Vokietijai karą. Dabar ru
munų armija kartu su rusais

fensyva, vokiečių nuostoliai 
prašokę jau 1,000,000 karei
vių.

Perėjus Rumunijai alijan-

korespondentai pra
neša, jog vokiečiai bėgo iš niaus gyventojams vokiečiai 

taip greitai.Lietuvos taip greitai, kad 
neturėjo laiko nei maisto iš 
ūkininkų atimti. Gyvuliai ir 
javai pas ūkininkus likę be
veik nepaliesti.

Prie ūkininkų laimės pri-'

duodavę tik “po 200 gramų 
duonos padarytos iš piuvė- 
nų,” o rusai dabar duodą 
“po 500 gramų geros rugi
nės duonos.”

i i ii Nežiūrint šito rusų pasi-, sidrus! ta aplinkybe, kad;gyrimo kad jie duoda Vil-' 
vokiečiai neturėjo pakanka-; nįaus gyventojams po 500

Washingtone dabar posėdžiauja saugumo konferencija, kuri svarsto, kaip už
tikrinti pasauliui taiką po šio karo. Iš kairė Į dešinę sėdi: Anglijos delegatai Sir 
Alexander Cadogan ri Lord Halifax; U. S. Valstybės sekretorius Cordell Hull; 
Sovietų ambasadorius Gromyko; Valstybės Departamento valdininkas Sietinius.

įsteigta Skraidomoji 
Armija

Naciai pakorė S 
generolus

muša vokiečius. Rumuijosį tv pusėn, Bulgarija pareiškė 
karalius Mykolas areštavo irgi norinti atsimesti nuo Vo 

kietijos. Ji sutinkanti pasi-visą savo ministerių kabine
tą. kuris buvo susidėjęs su' duoti 
naciais, ir sudarė alijantams 
palankią vyriausybę.

Rumunija ikšiol padėdavo
Rooseveltas lėksiųs ! vokiečiams vesti.karą ne tik-. 

rt v. !tai savo kareiviais ir gink-
t aryZIUfl Jais, bet aprūpindavo me-

-------- chanizuctą vokiečių armiją
Londono “Daily Herald”jsavo aliejumi. Vokiečių tan-United Press žinių agen- Į Išžudė taipgi jų šeimynas ir

mai transporto priemonių. gramų~“geros ruginės duo- turą praneša iš Francuzijos, draugus rašo, kad greitu laiku Pary-jkai, trokai. orlaiviai ir sub-
Jdgu ne turėjo kmk sunkiu-, nosy’Karo informacijų Biu-Jog amerikiečiai žygiuoja Bei no mieste, Šveicarijoj, žiuje susitiksią prezidentas j mat inai buvo operuojamiformacijų 

ras VVashingtone mano»jų trokų ir vagonų, tai var-į
T»<j° išvežimui. į j(,g maisto situacija Lietuvo-
Metalų tai jau nepaliko. Net 
geležinkelių bėgius išlupo ir 
išsivežė. Nudraskė taipgi vi
sas geležines dalis nuo su
daužytų vagonų ir išsivežė.

per Francuziją po keliasde-
šimts mylių j dieną dėl to. 

je gali “pablogėti iki bado,” kad mūsiškė karo vadovybė 
nes paskui rusųjarmiją j Iie- tenai įsteigusį oru skraido- 
tuvą einą maisto jieškoti mają armiją. Iki šiol oni bu- 
tukstariciai išbadėjusių ru- vo siuntinėjami tiktai nedi- 
sų. Lietuvai gręsia bado deli parašiutininkų būriai; 
šmėkla.

gauta žinių, kad Berlyne Rooseveltas ir premjeras Rumunijos gazolinu. Dabar▼ ▼•ji • 1 T 1 • • 1 - - ' > ...   V . • 1 •Hitlerio budeliai pakorė 8 Churchill. Tenai busiąs šven rumunų armija išvijo vokie- 
generolus, kurie buvo susi- čiamas Francuzijos sostinės čius iš savo aliejaus laukųi; . - - t, 1 x . • ' • . __ ______tarę j j nudėti

alijantams. Alijantų 
komisija jau nustatė jai są
lygas ir gali but. kad jau šią 
savaitę Bulgarija stovės ali
jantų pusėj. Vokiečiai jau 
bėga iš "Bulgarijos.

Tuo tarpu Churchill įspė
jo Italiją, kad ji neturės tal
kininkės balso prie taikos 
konferencijos stalo, jeigu 
nepadės visom savo jėgorh 
mušti vokiečius. Anglija ne
galinti užmiršti, kad sun
kiausioj jos valandoj Mus- 
solinis ją užpuolė ir skelbė.

'išlaisvinimas. Bet tas trium- ir užėmė juos. Kita rumunų kad “Anglija nuskęs
armija užėmė narparų Kai
nuose perėjimą, kad vokie-

Nacių ultimatumas 
Varšuvai

Lenkų vyriausybės atsto
vas Varšuvoje pranešė savo 
tremtinei valdžiai Londone, 
kad šių metų rugpiučio 10

_ (tiesta-; fas ivyksiąs. kiek vėliau, kai
po) tuo pačiu Taiku išžudė: “vokiečių armijos naikini-
visus tų generolų vaikus, mas bus pastūmėtas vieną čiai negalėtų pabėgti Veng- 

dabar gi lekia padangėmis moteris, tėvus ir visus arti- laipsni tolyn.” Kiti Londono nijon. Tuo tarpu Rumunijon 
visa armija, gabendama su mesnius draugus, kad nelik- laikraščiai taipgi rašo, kad-------- —------------------------

tų nei vieno keršintojo. netrukus Francuzijoj Įvyk !
Tai yra lygiai tokia pat sianti Roosevelto-Čhurchillo

savim tankus ir artileriją. 
Tai esąs visai naujas dalykas 
karo technikoj.

Varšuvos tragedija

Mašinerijos iš dirbtuvių į 
tačiaus neišvežė, išskyrus 
tik modemiškas mašinas. 
Bet visą žaliavą, kurios bu
vo privežta i dirbtuves, išsi
vežė Vokieti ion.
• Traukdamiesi nuo besiar
tinančių rusų, vokiečiai su- 
sprogdė visus tiltus ir pade
gė kiekviena miesteli, per 
kuri jie traukėsi.

Stockholmo
reporteris sako. kad pora 
mėnesių atgal Kretingoj vo
kiečiai atidarė koncentraci
jos stovyklą Belgijos ir O- 
landijos žydams. Ton sto
vy klon buvę atvaryta 4,000 
žvdu. Jie buvę verčiami 
dirbti sunkiausius darbus. 
Bet žvdai bijoię, kad gali 
but “daug blogiau.” kai na
ciai turės iš tos apyvlinkės 
trauktis, ųes vra žinoma, 
kad tokiais atsitikimais na
ciai žydus išžudo.

RUSAI NUSKANDINO 
14 NACIŲ LAIVŲ

,. , . - .... . Varšuvos gyventojai suki-
dieną vokmdų or amą1 mė- jo prieš vokiečius, kad iš 

41_., . „ j Varšuvon lapelius su na- vidaus padėti rusams, kurie
Tidningen cių karo vadovybės ultima- buvo pradėję supti tą mies- 

tumu. Tas ultimatumas esąs Įa jg iauko_ Bet kaip tik su- 
toks: A į.^ miesto gyventojai j jriiugjus lenkus naciai prariė- 
turj išeiti įs imesto į vakarų. į jo žudyti, rusai atsitraukė 
tai yra, į Vokietijos pusę. riUO Varšuvos — tegul na- 
laikydarni rankose baltas i cjai sukilėlius išžudo. Var-

“čistka,” kokią anais metais, konferencija, 
padarė Stalino žvalgyba, 
nužudydama 8 generolus:
Tuchačevski, Putną. Ubore- 
vičių ir kitus Stalino opo
nentus. Stalinas taip pat iš-

Tito partizanai tai
kosi su naciais

e * i -i ’i i Bet ruošiasi ‘mirtinai kovai’ Sviesto vėl pritruko priei Michailovičo četnikus

dienomis Bostone! Jugoslavijos četnikų vado 
žudė nužudytųjų generolų sunku gauti sviesto. Sakoma. Michailovičo štabas paskel- 
šeimynas ir draugus. Dikta- kad toliau da mažiau jo bu- tokią žinią:

Šiomis

„ visiems
kokams.7 

Anglija nenuskendo, bet
Mussolinis žlugo ir jo Italija 
tapo išmušta iš karo. Taigi 
ji skaitosi alijantų priešinin
kė. Jeigu ji nori but jų drau
gė naudotis ju pergalės vai
siais. ii privalo jiems dabar 
padėti. Jei nepadės, taikos 
konferencijoj ji sėdės kartu 
su Vokietija r Japonija ap
kaltintųjų suole.

skepetaites, kaip ženklą, 
kad pasiduoda vokiečiams. 
Kurie jų galės dirbti koki 
nors darbą, busią išsiųsti

toriai nedaug kuo skiriasi šią. Pirežastis esanti ta, kad 
vienas nuo kito. ! apie pusę sviesto paima val-

Hitlerio pakarti generolai, džia. Amerikoje daugiausia 
vadinosi: feldmaršalas Er

von Witzleben. pulk.-

Maskva skelbia, kad šio
mis dienomis Norvegijos 
šiaurėj rusų laivynas nu
skandinęs 14 vokiečių laivų. 
Jie buvę pasislėpę viename 
Norvegijos fjordų. Rusų or
laiviai priešą pastebėjo ir 
davė žinią savo karo laivy
nui, kuris tuojau ir užklupo 
vokiečius.

Vokietijon ir aprūpinti dal
bų, o kurie darbo dirbti ne
gali, tie busią palikti Varšu
vos apylinkėse; gi tie. kurie 
norės pasilikti mieste, kaip 
bolševikų Įrankiai, busią 
skaudžiai nubausti — turbut 
sunaikinti su visu miestu.

Kol kas gaunamos žinios 
sako, kad lenkų požemio ar
mija Varšuvoj atkakliai gi
nasi.

ALIJANTAI UŽĖMĖ VISĄ 
FLORENCIJĄ

KANADOJ AUGA SOCIA
LISTŲ GALYBĖ

Nesenai buvusiuose Que- 
bec'o provincijoj rinkimuo
se. Kanados socialistai pra
vedė i provincijos seimelį 24 
kandidatus. Anksčiau buvu
siuose rinkimuose vakarų 
Kanadoj ir Ontario provin
ciioj socialistai taip pat tu- 
rė'o dideliu laimėjimų. Ka- 
rados socialistai savo orga
nizaciją vadina Co-onerative 
ConmioroA naltb Eederation.

Pereitą savaitę alijantai 
Italijoj užėmė visą Florenci
jos miestą, kuris via visam 
pasauly pagarsėjęs, kaip 
meno centras. Jo paėmimas 
užtruko ilgiau, negu reikėjo, 
nes alijantai nenorėjo jį 
bombarduoti, kad nesunai
kinti brangių meno lobių.

VOKIEČIAI BĖGA IŠ 
BULGARIJOS

šuva šaukiasi pagalbos, bet 
rusai jojkios pagalbos ne
duoda. Savo karo veiksmus 
iie perkėlė iš Lenkijos Į Ru-

vvin
gen. Erich Hnepner, major- 
generolas Helimuth Stieff. 
atsargos įeit. Albrecht von

i sviesto pagaminama birže
lio mėnesi — apie 200 mi
lionų svarų. Paskui gamyba 
pradeda kristi. Lapkričio 
mėnesi ji nukrinta iki 100

“Komunisto Tito (Broz) 
vadovaujami partizanai lie
pos mėnesio pradžioje pa
darė sutartį su nacių okupa
cinės armijos vadovybe. Ei
nant ta sutartimi, kai kurio
se Jugoslavu jos pajūrio sri
tyse nutraukiami mūšiai

DAUG LIETUVIŲ MIRŠ
TA KARO LAUKE

Žuvo Kalenkauskas, Saule- 
vičius, Kauvardas ir kiti
Lietuvių tėvai gauna vis 

daugiau ir daugiau liūdnų 
žinių iš karo laukų. Marijo
na Kalenkauskienė, M.. Mi-

tarp nacių ir partizanų. Ko- į chelsonienės sesuo, kuri SY"

mumją. Maskva ragino Vai- 
šuvos požemi, kad sukiltų ir 
pultų vokiečius iš vidaus, 
bet kai lenkai sukilo, rusai 
liovėsi Varšuvą atakavę. 

? Anglų orlaiviai numetė šiek 
tiek ginklų lenkams, bet tos 
pagalbos neužtenka. Jau 
ketvirtą savaitę Varšuvoj 
kraujas liejasi upeliais. Vo
kiečiai naikina lenkus bai
siausiu Įnirtimu. Baisi bus 
tragedija, jeigu tie, kurie 
ragino lenkus sukilti, neduos 
jiems jokios paramos, rašo 
Londono “Evening Stan
dard” karo korespondentas, 
durdamas pirštu tiesiai Į 
Maskvą.

sing ir atsargos leitenantas apie 120,000.000 gyventojų 
grafas Yoik von Warten- Taigi, jei padalinsime jiems _ . 
burg. 50.000,000 svarų sviesto, tai i mais, Tito dabar ruošia savo

Korimo ceremonijos buvo neišeis nei po pusę svaro per k°vai’
nufilmuotos su visom smulk-1 mėnesį. pnes Micnailovico vadovau-
rr.enom ir dabar yra rodo-i — —------ jamus partizanus Serbijoje,
mos teatruose Vokietijos PARYŽIUJE FRANCUZAI kur jo partizanai neturi pa- 

......... .......... — -- ------- sekėjų.”

■žentas, žuvo Vokietijoj' bom 
Padaręs taiką su vokie-į Lai duojant nacių pozicijas.

Kalenkauskienė yra našlė;

žmonėms. MUŠASI TARP SAVĘS

Maskvos žiniomis, vokie
čiai pradėjo bėgti iš Bulgari- 
ios. nes Bulgariia jau trau
kiasi iš karo ir ketinanti nu
ginkluoti visus vokiečius, 
kurie pasiliks j»»s žemėje

Valdžia skelbia, kad pa
leisti kareiviai gali gauti po 
$20 pašalpos Į savaitę, jeigu 
jie yra ištarnavę bent 90 die
nų veikiančioj armijoj ir ne
gali gauti darbo. Bet kad 
gauti tokią pašalpą, vetera
nas turi nuvykti i artimiausi 
U. S. Employment ofisą ir! 
paduoti aplikaciją. Jis turi 
nusinešti su savim iš armi- 
;os paliuosavimo popierius 
ir Sočiai Securitv numerį, 
jeigu toki numeti ji< turi.

Associated Press praneša, 
kad Paryžiuje didžiausia su
irutė. Fašistai šaudo patrio
tus, o patriotai medžioja fa-

, . šistus ir juos šaudo gatvėse,
vo skaityojib, kad tuo;au> pe (;atdįe kreipėsi į alijan- 
nusipn kturru aliejau^ 3r tus. kad dvi divizijos ameri- 
anglių, kūne ra nesat topą- kiečių ir britų pereitų Pary- 
darę. nes venau bus sunku ^iaus gatvėmis, gal tas nura

mins karštakraujus. Tuo pa
čiu laiku Paryžiuje stinga 

PRISTIGO GAZOLINO maisto. Alijantai nutarė nu-
-----— siųsti 3,000 trokų su valgo-

Pereitą savaitę Naujojoj mais daiktais.
Anglijoj pristigo gazolino ir

NUSIPIRKIT ALIEJAUS 
IR ANGLIŲ

Mes dar sykį jspėjam sa-

Tito partizanų raštinė ši
tos žinios neužginčija.

RUMUNIJOS EKS-KARA- 
LIUS DŽIAUGIASI

yra
ji turėjo-penkis sūnūs ir da
bar jau pašauktas paskuti
nis.

Saulevičių šeima, kuri gy
vena Lavvrence. Mass., gavo 
žinią, kad jų sūnūs Albertas 
taipgi krito. Jis žuvo nuo 
vokiečių pakastos minos, 
gelbėdamas sužeistuosius iš 

! mūšio lauko.
Žuvo tajp pat ir saržentasBuvęs Rumunijos karalius A)b€rtas pa )iauska5, kurio

v o f/aIio L' u vi c zioKoi* crvrv’on <_____ y__Karolis, kuris dabar gyvena 
Meksikos mieste, labai nu- tėvai gyvena Methuen, Mass. 

Antanas Kauvardas. 19
gauti.

užsidarė tūkstančiai stočių 
kur tas kuras pardavinėja
mas.

JAPONAI SUPA KI
NIEČIUS

IŠ čurkino pranešama.
Stockholrrn žiniomis, nau kad Hunano provinciioj ia- 

jasis Suomi "S prezidentas tonai pradėjo supti kiniečių 
maršalas Mannerheim esa< kariuomenę. Kiniečiai sun- 
rasiryžęs k-^greičiausia iš k;ai kovoja, kad nepatekti 
traukti Suomi a iš karo ' riąstu®

džiugo. kad jo tėvynė Ru- t amžiaus jaunuolis, iš 
munųa nutraukė rysius su Uu*encc Mass/ padėjo sa.SU!
Hitleriu, apskelbė jam karą 
ir stojo alijantų pusėj. “Pa- 
galiaus išsipildė senas manoj 
troškimas.” jis sako. “kad, 
Rumunijos vėliava pleve-j 
suotų greta Jungtinių Tau
tų vėliavų ne tiktai politiš-1 
kai, bet ir kovų laukuose.”

vo galvą Normandijoj, inva
zijos metu.

NUGRAMZDINO DA 16 
JAPONŲ LAIVŲ

Kainų administracija pra
neša. kad nuo 1-mos rugsė
jo dienos jau bus galima 
vartoti cukrau-; kuponą Nr.

Amerikos submarinos pa
skutinėmis dienomis sunai
kino dar 16 ianonu laivu ne
toli nuo Jarcn’;o« nakraš 
čių. Tai padaro išviso jau 
daugiau, kain 840 nuskan • 
dintų japonu laivu
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< v Kas Sąvaitę
STALINAS SU HITLERIU

KARĄ PRADĖJO, O
DEMOKRATIJOS

JI LAIMĖS •
Šią vasarą sukako lygiai 

penki metai, kaip Stalinas 
su Hitleriu padarė sąmoks
lą sunaikinti demokratines 
valstybes.

Šitai diktatorių sąmokslo 
sukakčiai “Naujienų” re-

ir duoda jai galimumo tęsti 
puolimus prieš vokiečius.

“Galutinoje išvadoje, šį karą 
laimės vakaru demokratijų 
pramonė. Bet ar demokratijos 
laimės taip pat ir taiką?

“Jos turėtų laimėti. — jeigu 
jos neužmirš tų principų, kurių 
vardu šitas karas demokratijų 
pusėje yra vedamas. Jie buvo 
išdėstyti Atlanto čarteryje. 

“Jeigu jos nėra aklos, tai jos

■

■ !R .

dakciia pas\ entė ištisą strai- turi matyti, kad sovietų val
džia da ir šiandien nėra atsi
sakiusi nuo tu siekimu, ku-

snp Esą—
“Per vasarą 1939 metais so

netų valdžia vedė Maskvoj de
rybas su Anglijos ir Francuzi
jos atstovais tikslu sudaryti 
bendrą frontą prieš fašistiškų 
diktatūrų ‘ašį.’ Mažai kas tuo
met žinojo, kad Stalinas tuo 
pačiu laiku slaptai derasi su 
naciais. Maskva statė vakarų 
dmokratijoms reikalavimus, 
kurių šios negalėjo priimti. 
Vienas jų buvo tas. kad karo 
pavojaus atsitikime sovietų ar
mija turėtų tefsę Įeiti į Lenk
tos ir Baltijos valstybių teri
torijas ir jas* “ftugumo dė- 
liai” užimti.

“Lenkija šitam reikalavimui 
griežtai pasipriešino. Lietuva. 
Latvija ir Estija taip pat pa
reiškė protestus. Anglijos ir 
Francuzijos atstovai gavo iš 
savo valdžių įsakymus jį at
mesti, ir jisai buvo atmestas.

“Tuoj po to sovietų valdžia 
paskelbė, kad Rusija pasirašė 
prekybos sutartį su Vokietija. 
O už dvejeto dienų įvyko poli
tinės sovietų-nacių sutartie? 
pasirašymas Maskvoje.”

Šita sutartis buvo niekas 
daugiau, kaip diktatorių są
mokslas pulti silpnesnes val
stybes ir grobti jų žemes. Vi- 
5U pirma buvo užpulta Len
kija, Francuzijos ir Anglijos 
sąjungininkė:

“Kuomet vokiečiai. įsiveržę 
Lenkijon, buvo bebaigia ją 
triuškinto, staiga į lenkų teri-

riais ji vadovavosi, susitarda
ma prieš penkerius metus su 
Hitleriu. Ji dėl grobo su juo 
susitarė, ir ji to grobio neatsi
žada iki šiol. Tiktai ji nori, 
kad tai, ką jai buvo padovano
ję naciai, dabar jai pripažintų 
Amerika ir Anglija!

“Stalinas reikalauja šito 
‘atlyginimo’ iš demokratijų už 
Rusijos žmonių kraują, pralie
tą dabartiriame kare. Bet Ru
sijos žmonės tokio atlyginime 

niekuomet nėra prašę. Nei suo
mių. nei lietuvių žemių jiem? 
nereikia. Jie turi pakankamai 
erdvės Rusijoje.

“Rusijos žmonėms reikia pa-

įvykiais gausi savaitė partija?... ‘Vilnis’ ir ‘Lais-
Pereitoji savaitė buvo la- turi PasiIikt komunisti- 

tiški komunistams... tiktai
savaite uuvo ia- — .

bai gausi didelės reikšmės ’aikraseiai, o ne šimpa-
Paryžiaus Jie taiiuiat bUa komunistų partija yra ištiki-

! jos ir Rumunijos. Per visas ’ a,J J.“ .tl . .
siūles ira Hitlerio tretysis , TalP „ .“komintemo 

. , • J kareivis’ Gasiunas, pačių
v i s; vol.-• komunistu vadintas dūdele.Naciu atžvilgiu, si karą T. . - . -•i • ‘v «. • kas nori susipažinti su visare,k?o.iCuh^T,Z1U°‘ ’’,lan'.P', jo “maldele,” tegul pavarto 

puo 1939 iki 1941 metų na- - vasario di
etai vede bht^n. tel ia u -VilX” biria.

! jie turėjo zitzknegą. o da- 1
bar turi fritzkriegą — bėga Je, buvo partija ir buvo 
kaip padūkę! tokių žioplių, kurie atsiklau-

Savo laiku naciai šitaip'pę meldėsi už jes vadovybę; 
gyrėsi: kas tie amerikiečiai o šiandien jos jau nėra! 
— kepurėmis užbaniutysim. Nekalbant apie “Laisvę” ir 
O šiandien jie bėga nuo ge- “Vilnį,” net “Daily Worke- 
nerolo Pattono iėgų ne tik ris” yra pakištas po sijonu, 
be kepurių, bet dažnas ir šiandien jį kontroliuoja ke

be kelinių. turios bobelkos. Ir kominter-
Griuva Hitlerio “tvirto- nas jau palaidotas: gyvi iš- 

vė,” bet Hitleris sako. kad liko ir siratemis liko tik du- 
naciai gyvi nepasiduos — dėlės Gašlūnai.
kcyos ikimirties. Gerai, mi- Diktatara Urugo£ 
rę jie tikrai įsigys sesių pė
dų “lebenstraumą.” “Amerikos Lietuvy” ben-
«* . . ..... dradarbiauja tūlas V. M.
Sugriautos iliuzijos Klausutis-Čekanauskas. Jis

1939 metais, kada atsira- nuo pakaušio iki padų tyra- 
do Hitlerio-Stalino “krauju kiaujis smetonininkas. 
sucementuota sąjunga,” Ru- Kaip ir daugelis kitų Sme-

O • • Vp? hnv,,m ian rašė kad. nio kareivine kurie šaudė pU°s užsienio reikalų komi- tonos garbintojų. KlausutisPaimkim, pavyzdžiui, pas- -'les buvom jau rasę, kad mo kareivius, kurie sauae sarag Molotovas pasakė; jau pučįa į Stalino dūdas, 
kutinius ^Dirvos** nunie- South Bolone įtslsi knioj musu \uikus. Amciikos pi- * — - •

belaisviai -ukėlė riaušes ir

■ i $£ssr

a

/

Šis vaizdelis yra paimtas iš Miuncheno vokiečių žurnalo, po kuriuo padėtas 
parašas aiškina, kad taip išrodąs “mirties paukštis.” kuriais naciai dabar bom
barduoja Londoną. Vokiečių parašas aiškina, kad čia tas robotas esąs ruošiamas 
kelionei. L’ž kelių minučių suslėgto oro katapulas paleidęs ji oran.

Lenku tautai Sovietu Ru- r>l 11 T~X _ I I 1 I/Z'skandalas Del Italu Karo
sako p. Gabaliauskas, tačiau 
lenkų spaudoje nėra tokių 
Rusijos užgauliejimų. kaip

stovios taikos, paremtos tikru tautininku spaudoj,
draugingumu su visais kaimy- - '
nais. O tokia taika bus galima
tiktai tuomet, kai bus pagerb
tos j u kaimynų teisės. Rusijos 
žmonių interesuose yra. kad 
kiekvienoje šalyje butų įgy

vendinti tie laisvės ir sociali- j 
nio teisingumo idealai, kuriuos 
paskelbė savo Keturiose Lais-

Belaisviu

nūs-
kad spauda pakėlė didelį 

, “kuriuos beveik ištisai dabar trukšmą. kam vyriausybė 
prirašo, prisidengdamas įvai- tUOg belaisvius lepina, net 
riais slapyvardžiais, Julius vežioja basais įdomesniu 
Smetonh. Rasime ten visokių mįesto vietų pamatvti. 
nesąmonių ir Lietuvos nepri-; Bostono ‘italų dienraščio

vėse prezidentas Rooseveltas. S klausomybės byloje tiesiog ken Notizia” redaktorius
“Amerika ir Anglija privalo i kiančių raštų. Lcngarini dabar išsiuntinė-

rupintis ne kad butų patenkin- -viename ‘Dirvos’ editoriale jo spaudai ilgą paaiškinimą 
tl grobuoniški apetitai tos dik- Smetonukas tiesiog ragina A_ ryšium su tuo įvykiu. Jisai 
taturos. kon padėjo Hitleriui merikos ^iausybe tuojau kaltina “r.ew . dealerius.” 
užkurti karo gaisrą, bet kad RncJia io? imneria- Roosevelto šalininkai pa-
Rusi'ja. nusikračius svetimųjų. . ^į^nu" atžvilgiu, po- naudoję tuos karo belais-
n- savųjų despotų, įeitų, kaipo ktįka atimant Rusijai vius savo politikai. Žmoda-

hlSVŲ pasaul'o Lease’ keliu teikiamą pagelbą mi, kad Jungtinėse Valstijo- 
arba užimant Rusijai priklau- ?e yra apie 5,000,000 italų, 
santį pietinį Kaukaza- kurie turi teisę rinkimuose

basuoti. “nev dealeriai” nu-

tautų šeimą.’

Tikėkimės, kad Stalinas
toriją įsilaužė iš rytų pusės so- nebus demokratijos princi- “Tokie, karo
vietų kariuomenė, 
buvo parblokšta. Jos

Lenkija pams priešingas 'nes komu-! uikk"^ lliantu''‘kėlieji pSLke'iaSraščiu ProtoVa- 
S zemea- „ety partijas jK jau hkvt-| raAtai mažina ju Lie- ę^kTd slSTarcda S-

Berlynas ir Maskva pasidalino davo. Buvusiems Amerikos l tuvos atžvilgiu 
pusiau, o Stalino garsiakalbis, komunistams jis Įsakė bal- 
Mdotovas. džiaugsmingai pa- gucti už buržuazinę demok- 
reiškė pasauliui, kad bolševikų r2tu partiją. O jeigu jis re- 
ir nacių draugingumas jau esąs mia Roosevelto politiką, tai 
‘sucementuotas krauju.’ kaipgi jis galėtų priešintis

“Laimė, kad lietuviškųjų fa-
šeštu klika teturi labai maža S^V

liečiat neturi savo automobi- .. tT.ik vakar Vokietijos fa- Jis sako. kad 1938 metafe 
Iiams gazolino, o valdžia ?,?tal ve,,le nedraugingą mu- Lietuvą isgelbeiusi tik... Ru- 
„.•i...™ _ k_ _________ su atžvilgiu užsienių pohti- sija!

belaisviai, vietoj dėkingu- , ,.. , _ .
mo, kelia riaušes, svaido ak- bukle Pakeitė ir mes dau- našaus 
menimis į policiją, ir t.t.

Maskva nedarė!
giau nebesam priešai. Tik Priešingai, ii patarė Lietu-

Tairi ‘itkaS' belaisviu Vokietijos ir SSRS priešai vai pildyti Varšuvos reika- 
“nnlirinic -ean stengtis sukurstvt tarp lavimus — panaikinti karo 

sviedinys” sako “La Noti šiu kraptV žmonių nedrau- stovi su Lenkija ir atnaujin-S”djXkto± v^a;; , ■ii.d^±is"šus-Ko-

litinė partija norėjo italams _^^a?P Molototas L.
prisigerinti, o kita sukėlė If,eĮai.s-.> v ** matume 1944 
dėl to skandalą ir apjuodi-

Ka, ar Klausutis nori ko
rnetais? įkia aa Pagalba?

no visus italus kad iie esą Matom nuteriotą Rusija ir Nesistebėtume, jei kurią no visus italus, Kaa jie esą - j- t woiotova ‘ nors diena ps atsidurtu Bim-tnuksmadanai, maistmm- «iraim ta pati moiotovą sa- ,.AW VoJ; h,1Vrtk - • tt kant: “Mušt bestijas na- bos kompanijoje. Kam buvo
Gerai temti iau bus visa «ius!” Je- vakar buvo drau- lenVr''a ?a'bint smetomzmą,

. - V ak • • *‘a eai o šiandien __ bestiios' buf nesunku garbint ir stali-tai tiesa. Bet faktas visgi pa- .’ianGien. . oestijos • : ūminiai diktatūrosrilioka kad italai kam bo Bet kaip butu. jei Rusija ne- [>iZnią. esminiai diktatūros plieka, kad įtmai Raro v t ?avUs nacralbos iš Attip broga vra vienas ir tas pats.laisviai pasirodė labai nede- nutų gavus pagalbos is Ame- T; t;L. ir
new kingi musų vyriausybei už nKOS-tegrafuotų. Tuo budu ,,ew K.ng, .„urą ,yrm»>ue. uz --y- 4merikcs Dat,alba chameleonas keičia s 

dealenai norėję patraukti tas “vaisęs. Jie pradėjo d..n?‘;menKcs pagaioa. k ..
;o pusėn 5,000.000 italų kelti riaušes ir sužeidė ke- sumaumoję ne ‘ ‘

liatą policmanų. Ponas Lon- Molotovą, bet ir pati Sta- ‘ ’ •įtekmę Amerikos lietuviuose ir balsuotojų. ..
Republikonų partijos pro- garini čia turėtų ne “new nnaveikia atsiskyrusi nuo demok-

savo 
sa-

prigimtie?
Smetonininkų “notura” 

lvgi chameleono noturai.
"Toliau Vaskv» n»dra«rnta Roosevelto DarašVtim Atlan ratiniu lietuviu organizacijų, pagandininkai pakėlė dėl to dealerius” kaltinti, bet tu- . ’ syyenimas. griaunaToliau Maskva, padraanta Koo-eveito parašytam Atlan x . „n _ |ermju GMt vaWžia vežio. rėtu pa?merkti nekulturin- bolševizmo teoriją ir prakti- Jiem. parupo BALSF

' - > _ • 1   ? -1 r __ a a - - V kašituo ‘krauju sucementuotu to Čarteriui? į todėl .r dėl jų rašomų . _ i . v.
draugingumu’ su Hitleriu, pra- Stalinas buvo susitaręs su, netenka Amerikos Lietuvių ja busais buvusius Mussoli- gus savo tautiečius. 
dėjo grobimo žygius jai paves- Hitleriu demokratines vals- , Tarybai aiškintis prieš Ameri- ■
toje ‘įtakos sferoje.’ Gruodžio tybes sunaikinti, bet prade- į vyriausybės Įstaigas.
1 dieną (1939 m.) Raudonoji tąjį iiedviejų karą laimės Viename “Dirvos” nume-. 
armija puolė neutralią Suomi- demokratinėj valstybės. ,y smetonukas išvadina Sta •

‘T1 SU ?“’e ?“e!ių .HitleriS.b,Vs ?unaikin- ]įna “baubiančiu jaučiu.”i šiomis dienomis musu tuo žvilgsniu svarbą Vaid- minios'pa'ryžie- Komunistams labiausiai ne-
atkakho. kovos, kun kainavo tas. o Stalinas turės demok- Tai. žinoma, nėra joks argu- prezidentas lankė svarbiuo i menį turės suvaidinti Kini- džiaugsme skendo. Jie paunka tas. kad musų fon- 
Sovictų Sąjungai bent 200.000 ratijai nusilenkti. mentas už Lietuvos nepri- sius karo punktus Pacifikc'ja. Kinija turės išvvti japo- noko. džiūgavo, verkė ir šau- das selps bolševikų ir nacių

Roosevelto Planai
ką.«įu, - Amerikos lietuvių komu-

Merci, mero. nistų snauda vėl turi darbo
Europos žemčiūgas ParV- — Įtarinėti ir niekinti Bend- 

žius jau išlaisvintas. Kada rajį Amerikos Lietuvių Šal- 
alijantų armijos atėjo i fran bos Fondą bei jo vedėjus.

RUSIJOS PLŪDIMAIS 
LIETUVOS NEIš- 

GELBĖSIME

klausomybę: tai parodo tik vandenyne. Jisai buvo su- nūs iš savo krašto. Jie turės kė: ‘Merei, merei!”
Amerikos

teroro aukas išblaškytas po 
visą pasauli. Girdi, tai rodą,Juliaus Smetonos nesubren-, stojęs Havajų salose, aplan- būt išmušti ir iš Mandžuri- Amerikos koresponden- • • t

dimą, piemenišką burnoji- kė Aleutu salas šiaurėje ir jos. Bet Kinijai bus reikalin- tai, lankę visus karo fron- Ka( BAGsr nesirūpina rae-

kareivių užmuštais r.r sužeis
tais (kiti sako. net pusę milio- 
no!), Suomiją paklupdė- Suo
miai buvo priversti atiduoti so
vietams Karelijos sąsmauką ir
kai kurias kitas savo žemes. ----------

“Kitas šalis, gulinčias paliai Mes, socialistai, Sovietų 
Baltijos jurą. kurias Hitleris politiką Lietuvos atžvilgiu 
priskyrė prie sovietų ‘įtakos kritikuojam. tačiau nesutin- 
sferos,’ Maskva pagrobė, nesu- kam su tais. kurie Sovietų 
tikdama ginkluoto pasipriešini- Rusiją kolioja ir šmeižia, 
mo, nes ju ištižusios pusiau-fa- Šmeižtais ir plūdimais nieko 
šistinės diktatūros nedrįso ri- reirikinsi ir Lietuvos nepri- 
zikuoti savo ‘vadu’ kailiu. Pas- ' lavsomybės neišgelbėsi, 
kui Stalinas pasiglemžė dar Lygiai tokiog nuomonės 
Besarabiją. yra j,. a(jv g Gabaliauskas.

‘ Bet kaip netikėtas Mask- “Lietuvių Žinių” redakto- 
vos ir Berlyno diktatoriai susi- jjg raį0.
bičiuliavo, taip pat netikėtai

mąsi. apžiurėjo <aro Įrengimus A- ga gera parama. Tą paramą tus ir matę žmonių nuotai- tu\°^ žrp.f,neni‘^į. .
Gabaliauskas sako tiesą, laskoie. Tai vis tos stotys, turės jai duoti Amerika. kas, sako: ‘Taryžius buvo . PaC)e£r? iai

kuriomis urės eiti didžioji Kai japonai bus išgrūsti virtęs didžiuliu vulkanu, bet
■Nors mažosios tautos turi Amerikos ofensyvą prieš Ja-' g Mandžirijos. tai iš tenai « - —- ~ 1 TeOT' komuntsta. nes.sie-

kad—

pagrindo pykti ant Rusijos vy- PoniJ3- 
riausybės ir jos premjero, bet

bus lengva pulti ir pačią

juodu ir susipešė. BiržeVo 22 
dieną. 1941 metais, Hitlerio 
šarvuotos divizijos ėmė veržtis 
j Stalino pagrobtas teritojas, o 
toKau ir į pačią Rusiją. Jos nu
šlavė didesnę pusę Europos Ru
sijoje ir buvo pasiekusios Kau
kazą ir Volgos upę.

“Dabar naciai yra grudžiami 
atgal. Stalino Imperiją išgelbė
jo »uo pražūties Anglija ir A- 
»erika. Anglijos ir ypatingai 
Amerikos lėktuvai, tankar, 
sunkvežimiai, maisto produk
tai, drabužiai, avalynė ir medi- 
kamentfr davė galimomo sovie
tų armijai apginti Stalingradą

“Be abejo kiekvienam lietu
viui labai skaudu, kad Rusijos 
vyriausybė nenori pagerbti 
musų tautos teisių ir viską da-1 .

Sugryžęs iš tos kelionės' poniją. . .
nevalia musų spaudos organuo- prezident s pasakė kalbą Amerika ves karą tol, kol įvertinimas tų 
se svaidytis tokiais piemenis- nėr radiją ir pareiškė, kad šitie tikslai bus pasiekti. vaduoti juos is
kais koliojimosi žcdžiačs, kurie Jungtinių Valstijų apsaugai
dar labiau gadina ir šiaip jau būtinai n ikia įsigyti dau- 
įtemptus rytų Europos tautų giau strat ginių vietų Paci- 
santykius. fiko vandenyne, Amerikos

“Reikia neužmiršt:, kad Ru- žvynui ir aviacijai reikalin- 
sija buvo ir pasiliks Lietuvos Stipri s papėdės arčiau 
kaimynas, su kuria musų tau- 'jaP_prilJos.
tos santykiai vėliau ar anks- i^U pi; na. Žinoma.-lapo
čiau turės susrtvarkvti.” riija tuie- būt sumušta. Si-

L. Ž. redaktonus mano. i
u«u t. > . Sovietu wriausvbė zerai , a‘. etuv1^.tairta šioje
, kad Lietuva nebgalėtų atsi- L® , , * - • ® 1 valandoje neturi užsienyjero

steigti kaip laisva ir nepriklau
soma valstybė.
“Amerikos lietuviai kovoda

mi su tuo neteisčngu, musų 
tautos atžvilgiu, Rusijos vy
riausybės nusistatymu, visgi 
turėtų susilaikyti nuo užgau
liojimo dabartinės Rusijos vy- 
riausybės vadų, o labiausiai 
vengti spaudoje neišmintingų, 
Rusijos atžvilgiu, pasiūlymų 
bei užsipuol mų.”

^no’ pripažintos valdžios, su ku-
“...lietuvių tauta niekuomet, ria Sovietų Rusija galėtų 

gera valia nesutiks įsijungti Į tartis, bet Amerikoje yra 
Rusijos imperiją ir kiek gale- Lietuvių Tautinė Taryba, 
dama kovos už savo laisvę f r kuri, jo manymu, “tikriausia 
nepriklausomybę. atstovauja bent 90 nuošim-

“Todėl. nori ar nenori, Ru- čių Lietuvos gyventojų min- 
sijos valdžia turės dar kartą tis bei siejimus.” Taigi, ši- 
gryžti prie Lietuvos klausimo, ta taryba galinti dabar at- 
kuris turės būti išrištas ariem? stoti Lietuvos vyriausybę 
kaimynams, rusams ir lietu- “in exile.” sako p. Gaba- 
viams, priimtinu budu.” jliauskas.

nai iš jo veržėsi ne viską naiki- , . J • -J nvaisie-
Ja-inanti lava, o žmoniųį troški-i OJa' ka,'p t,k susirtatys ga- 

Įoicv-oc mi„B jAontkio limybe daugiau selnti Lietu-mas laisvės, gilus ir berybis
' ' kurie atėio vos

iš naciu nelais- juo? šeh)S’ P>et čia kvla klau-
žmones. musu fondas

simas: kain elgsis Maskva?
Prezidentas sakosi kalbė- w Du rtečdalmi TJetuvos iau

jęsis su visais musų karo va- v. Per keturis Pary- rankoge _ ?r Maskva
dais Pacifiko vandenyne ir zius vergavo ir dideliu susi- Ieis’mu?u brolius ir seseris 
visi iie su šitais planais ga- kaupimu lauke, kada prašvis ps?jekti j,. įuog sušelpti?
tinka. jo laisvės rytas. Sulaukė ir Lietuviu tremtinių (Rusi-Pagal tuos planus, Ameri- £aHą jausmams: džiau- ioį) atžvilgiu Maskvos poli- 
ka po karo turės būt daug 8^ e _ tika buvo ir tebėra tokia:
didesnė, stipresnė " Xs lžsTmvHn !tai sn'ietiios piliečiai ir jais
apsaugota valstybe. Iki šiol paūgėsi visas laisvę mynn • onipjnajsi„ patj Maskva. 
Anglija buvo skaitoma di- *1S pasaulis. šitaip ii
džiausią Jūrių Galybė. Po Apgailėtini siratukai 
šito karo. išrodo, vandenų „ , .
viešpatija bus Amerika. Pas komunistus kadaise

------------ vyravo partinio vadizmo
CUKRAUS KONSERVĄ- kultas. Partija, nors ir žiop- 

VIMO REIKALAMS lai daranti, buvo viskas. Na
riai. kurie nesutiko toms

Kainų kontroles adminis- žioplystėms nusilenkti, buvo 
tracija praneša, kad daržo- apčaukti “nukrypėliais” ir 

konservuo- kitokiais, štai pavyzdis:vems ir viasiams 
ti kiekvienas šeimynos narys 
gali gauti 20 svarų cukraus. “Kasgi gali duoti geresnę 
tik reikia kreiptis Į vietini vadovybę musų judėjimui ir 
Rationing Boardą ir piduoti visoms musų organizaci- 
tam tikrą aplikaciją. (joms, jeigu ne komunistų

visa Lietuva?
“rūpinsis” ir

ITALIJA ATSIŽADĖJO 
ALBANIJOS

Italijos koalicinė vvriau- 
svbė šiomis dienomis pa
skelbė oficialų dokumentą, 
kuriuo atitaisomas buvusio 
diktatoriaus Benito Musso- 
linio smurtas prieš Albani
ja. Ttalija atsižada visų tei
siu i albanu teritoriją—reiš
kia. sugrąžina jai nepriklau
somybe.
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KAS SKAITO, RAAO

TAS \PPKA«e AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
“Mirs karščiai, lai gyvuoja Save laiku Hines buvo 

siambi figūra, demokratų 
Visą lieno* mėnesį ir iieri partijos tūzas. Per jo pirš-

vasara!”

rugpiučio 18 dienos brook- 
lvniecius kankino dideli 
karščiai. Jei kada oras ir 
pravėsdave, tai buvo vien 
‘‘laikinas apsireiškimas.”

Tie karščiai kankino mi- 
lionus Didžiojo New Yorko 
žmonių; buvo daug susirgi
mų, buvo ir mirimų. Mirė 
keli Brooklvno lietuviai.

Dabar vėl turime “viduti
nę vasarą,” tūli brooklvnie- 
čiai iau sako: “Mirė karš
čiai. lai gyvuoja vasara!”

Ypač džiaugiasi Brocklv- 
no lietuviai kliaučiai. Jie 
dirba mažose dirbtuvėlėse, 
kur maža orvalkos. “Prakai
tavome, kaip tas vėžys kati
le”—pasakė kriaučiškas pau 
kštis be plunksnų. Mister 
Gervė.

tus via atėję ir išėję milio
nai dolerių. Jo žodis daug 
reiškė ir policijos stotyse ir 
teismų rūmuose. Visi žino
jo, kad Hines yra suktas po
litikierius, bet jie tylėjo.

i
Galų gale ir Hines prilipo 

liepto galą, buvo pagautas 
globojant New Yorko geng- 
sterį - spekuliantą. “Dutch 
Schultzą” — Arthur Gle-! 
genheimeri. Demokratų bo- į 
sui tuomet jau nepadėjo nei 
jo milionai—buvo pasmerk 
tas ir turėjo eit kalėjimam 
Dabar jo advokatai padavė 
prašymą, kad Hines butų iš- į 
laisvintas “pasitaisymui.” i 
Valstijos kalėjimų taryba 
prašymo išklausė ir rugsėjo 
12 d. Hines bus paleistas. 
Sako. kad dabar jis esąs “be i 
skatiko prie dūšios.”

Kareivis suprovojo New 
Yorko valstiją

Sveiksta brooklvnietis 
Vincas Daukšys

Brooklynietis Vincas Dau- 
kšvs, kuriam laikui buvo iš
vykęs “i kontrus.” sveikatą New Yorko gubernatorius
pataisyti. Dewey valstijos seimelyje

Vincas jau senyva* žmo-, persvėrė netikusi “kareivių 
gus, jis gerai jautėsi ir gerai teisės” bilių. Įstatymas neva 
atrodė, bet vienu tarpu ėmė pripažysta kareivio teisę 
sirguliuoti. Gvdytojas orina- balsuoti, bet jis taip supai- 
žino. kad Vinco svoris yra niotas. kad daugelis karei-

Treflas

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

GINKLAI !Š ORO ; IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
i Chicaga be jaunų vyrų, bet tų” klausytis. Bet ir ji va- 

Chicaga išdykusi j žiuoja sužavėt svietą...
šiemet Chicaga da iiud-1 . t0-kas J?0™ kur “°-

„esnė. negu pelnai Dau-
K"K Liu^i »» ” bi an^-
tėvai, liūdi giminės ir drau
gai.

Pas lietuvius retai kur pa
stebėsi jauną vyrą. O jei ir 
pastebi, tai iis arba netin
kamas kariuomenei (nesvei
kas) ar karo pramonėje, 
kaip būtinai reikalingas

kas ją apmoka?
Chicagiečiai kalba, kad 

rusų propagandą turi apmo
kėt patys bolševikai, “iš 
Maskvos.”

Ar jie apmoka? Jei taip, 
tie Maskvos “peimasteriai” 
yra tikrai žiopli. Už savo 

Chicagosdarbininkas. Bet pastarųjų P^igą jie perka 
yra nedaug. Fabrikantai iš- suskilusią geldą!
gudrėjo, vietoj vyru jie sam- Serga Jono Mikėno žmona 
do moteris ir merginas. Vy- T , , , , -
rai dilba tik ten ir tokie, kur Jau geroka valanda, kaip 
be jų neapsieinama. Mat, y- s< rga westsidiecio Jono Mi
ra sunkiu ir labai atsako- kėno zmona- Jai dar>ta dvi

mingų darbų, prie jų yra 
samdomi tik vvrai.

! Piknikuos? šiemet nema
tai to gra žaus jaunimo, ka
ri matydavai pernai ir už-

cperacijos ir reikėsią trečią 
operaciją daryti. Daktarai 
turi vilties, kad ligonė pa
sveiks.

Mikėnų sūnūs per kurį lai-
pemai. Jonų, Petrų ir kitų tarnavo Amenkos oro 
sūnus jau paimti i kariuome- pajėgose, kaip parasiutimn- 
nę. Ūžtai iaunų merginų kas- Y16”®. Pratlnj° metu 
mes turim didelį perteklių. !aVnasi. Mikėnas buvo su- 
Bet neturėdamos jaunų z€1.stas ir vėliau gavo paleis- 
draugų ir jos nenori pikni- tl1 1S tarnybos.,

------------------------------------------------------------------------  kus lankyti, jei bent tėvų
! išsivysto biurokratizmas, o i kad fabrikas uždaromas tik prašomos jos važiuoja.

Per liepos mėnesi alijantų orlaiviai numetė į slaptas vietas Francuzijos parti
zanams 1,000 toną ginklų. Ginklai buvo pririšami prie parašiutų ir nusileisdavo 
žemėn povaliai. Šis vaizdelis parodo, kad francuzai partizanai
Iinosi.

tais ginklais da-

Jau turi mažiau užsakymų, 
paleidžia darbininkus

Nors Chicagos laikraš
čiuose pilna pajieškojimų, 
kad vienur ir kitur labai rei
kalingi darbininkai, bet kai 
kurios dirbtuvės savo darbi-

P. Kriaučiukas jau 
pasveiko

Ši pavasari buvo skau
džiai susižeidęs LDD Cent-

pas mus taip ir esti. Nežiūrint to, kad Chicaga „j laikinai, bet tai buvo melas.
Lietuvių organizacijose tas i Palengva ir nejučiomis kom liko be iaunų vyrų. bet ji 

pat. Ir atvirutėmis šaukiami i panija išvežoijo visas maši- daugiau išdykus, negu buda- 
Taisant sveikatą Vincą* republikonai bijo kareivių ro Sekretorius Povilas Kriau! jie nelanko susirinkimų ir nie--nas. jų dirbtuvės liko tik ke- vo seniau. Pirma žmonės 

gerokai sukudo ir dabar at balsų: jie mano. kad didžiu- čiukas. Per kurį laiką jam! ko geresnio negalima atlikti.'turios sienos. kalbėdavo, kad toji prohibi- , .
lodo jaunesnis. Jis sako: ma balsuos ne už Dewey, teko gulėti ligoninėje, suee- ’iDraugai, rūpinkimės savo ryto- Tos kompanijos dirbtuvė- sija tvirkina jaunimą. Jie ninkus jau paleilzia. T aip y- 
“Kas nenori skirtis su svei- bet už Rooseveltą. mentuota koja. Dabar jis y -i jum. lankykime organizacijų; je dirbo nemažas skaičius ir sakė tiesą, bet teli gražu ne su ton?ls dirbtuvėmis.ku-
kata, turi skirtis su garbičke- Dėl to įstatymo valstijos ra pasveikęs. ‘susirinkimus! lietuvių. Jie nuėjo į kitas in- visa tiesą. Prohibicijos me-
nu” — kitaip sakant, neau- aukštajam teisme tik ką pa- Kriaučiukas turi federalį --------------
ginti pilvo. sibaigė gan įdomi byla, ku- i civilinės tarnybos darba i CLIFFSIDE. N. J.
Brcoklynietė vieši Kanadoj !>? buvo užvedęs armijos. Staten Island saloje.

Brooklvnietė B. Soudie- kapitonas Eugene Sullivan.
nė. buvus kanadietė, šiomis f^taias.s gyvena New Yor- 
dienomis išvyko Kanadon. kc b“v° at?I^ uzsne?ist- 
Nori paviešėt pas senas drau ‘“oti. Kaip kareiviui, jam

perdidelis. vių negalėtų balsuoti. Mat,

lietuvių. Jie nuėjo į kitas in- 
I dustrijas. —Bk.

KULPMONT, PA.

tu ir tėvai ir vaikai skęsda- k.vmus pildo. Kai kūnų ru- 
vo “munšaine.” Būdavo su! kar? pabūklams tie uz- 
taip: suaugusieji geria apsė- ^kymai esą žymiai suma- 
de stalą, o iaunieii sulindę į Z1I71; ....... **

Lietuvių religija “toiletus.” kad tėvai nema- baigtys1 karas.
Didelė dauguma lietuvių tvtų. Kai kurie jaunuoliai >’use Chicagos liktų be dar- 

Kulpmonte yra Rymo kata- dėl to gavo nesveikatą ir . NoI^?u.' sakoma, kad ka- 
va" liku tikėjimo. Jie prikauso mirė. Kurie perdaug neraga-' nn_pasibaigus prasidės civi- 

clrinfino-nm nara. vo šiandien išaugo i stinriiiR ,ine gamyba, bet taip nebus, 
pijom. Vieni lanko lietuvių ii išmintingus vyrus. Bet už- Im? Įaiko^ kol dirbtuves bus 
šv. Krvžiaus bažnyčią (Mt. tai šiandien krinka priau- Pęrtv’ancytcs, ir tai visi dar

Brooklyno Kriaučius. Išdegė Palisaides žaismavie- 
tė, sužeista 19 žmonių

Netoli Cliffsidės buvo Pa- 
ilisades žaismavietė. kur 
į karais ir šventadieniais su 
sirinkdavo daug žmonių, y

DETROIT, MICH.
pakišta soecialė blanka, bet
Q m x 2-1 2L * -__XT
ouiiiVHn HvSiSKB ja rara. 

gavęs reguliarės blankos, jis 
kreipėsi į teismą ir šis pa
tvarkė. kad rinkimų komisi- 

Degtinės spekuliantas bėdoj įog žygis yra nekonstituci 
Federaiės valdžios agen- njs.

tai pasigavo stambią žuvytę. Einant šio teismo natvar-į 
juodosios rinkos karalių T. kvmu, visi New Yorko 
Goimaną. Pasirodė, kad jis stijoi gyvenantieji jos pilie-! kiek mažiau 
vedė platų biznį, parduoda-: čiai-kareiviai turės galimv-! taip sutvarkytos. kad 
vo degtinę virš nustatytos bes apsilenkti su Devvev le-' nereikia patyrusio darbiniu-

criolof nvrsc? iaVnnfn kn. Ji V FPilciJi tilc Hpi

ges ir pažystamas, kurių ii 
turi gana daug. Kol žmonelė 
Kanadoje, Brooklyne naš- 
liaus Pranas Spudys.

Ar Detroite stoka 
darbininkų

Detroito bulvariniai laik- pač jaunimo. Dabar tos žais

kainos ir tiumpu laiku iš to gfelaturos iškeptu 
pasidarė milioną dol. pelno, teisės” įstatymu.

Prieš Cormana iškelta Iv- ... . ? „ ... . ,
giai tiek kaltinimu, kiek jfe Lalsv's 
turi metų— net 43! Vai- ,r Bunbos pamokslas
džios agentai susekė, kad Aną vakarą pasitinku vie
Gorman veda dubeltavą. r,ą komunistų “Laisvės” 
knygvedystę — juodosios triotą ir klausiu: 
rinkos operacijų knygas ir —Kur eini. nosį pakabi-S ra
tas. iš kurių jis duoda rapor- nęs, ar kas blogo atsitiko? 
tus valdžiai. —Blogiau už blogą — at-

Jucdosios rinkos karalius sako klausiamasis..—Išklau- 
laukia bylos ir tur būt ne- siau Bimbos pamokslo ir ne- 

. galiu pasakyti, kas čia tei-mažos bausmės.
Gimė kūdikis nei gyvas, 

nei miręs
.ringas, o ka* k’vsta...

Naeri, kame dalykas”
Norvvegian ligoninėje vie-' —Tame, kad “Laisvės 

na moteriškė ( Apman) pa- zeceriai į ratuką pasiaršė ir 
gimdė retą kūdikį — nei gv- Bukniui ultimatumą pasta- 
vą ir nei mirusi. Kūdikio tė...
širdis veikė normaliai, bet —Koki?
jis nekvėnavo! Taip buvo —Kad padidintų algas! 
per tris valandas — nauja-1 Buknys ir Bimba norėjo ži- 
gir.ris nepasidavė jokioms not. kas pirma pasirašė—ne
gydytoji? pastangom. Net sužinojo: Bimba ir pamoks- 
“Pasekmingiausias vaistas” sakė. kad nevalia darbi- 
penicilinas jam nepadėjo n i ūkišką Įstaigą skriausti ir 
Gydytojai neteko viltie* iš- didesniu algų reikalauti — 
gelbėt kūdikio gyvastį, bet nenadėio. Taigi, dabar ir 
vienas jų stvėrėsi “paskuti- nežinau, kas rii teisingas.
nės ir desperatiškos priemo
nės,” kūdikio rankutėn įčirš- 
kė stipraus vaisto, plaučių

Masinos yra <ja kiti eina į lenkų šv. Ka- gaivu kraustosi. Uždirbę sako, kad gali sugrvžt Hoo-
zimiero bažnyčią (čia pat), po dolerį kitą iie vakarais verio laikai, 
kurios klebonu yra kun. V. bastosi po įvairias užeigas,
Wojno. gembleriauja ir pešasi. Be

Keli lietuvių priklauso to, kai merrinų yra pertek-
lenku tautinei (Rymui ne- liūs. jos lenda prie berniuku Maisto administracijos o-

ioms

ko, ar reikia tik vienam bei 
kitam atsitikime.

Prisiklausė tokio laikra

New Yorko.
Gaisro metu buvo sužeis

ti 19 žmonių, nuostolių pa
daryta už apie 500.000 dol. 

Tą žaismavietę lankvda-

Regina kertuot daržoves ir 
vaisius

čių triubijimo. i Detroitą at-v0 11 k^<iyxi<s1-. kada az^!rPa‘ priklausančiai) bažnyčiai, ir “deitus” pasidaro. Pilni fisas Chicagoje ragina mote-
važiuoja darbininkai net iš ?°..P?'1 " Tos parapijos klebonu yra parkai ir gatvių užkampiai ris kenuot daržoves ir vai-
labai tolimi} vietų. Atvyki?- ? ,ir ?iaiP sposų ^a- kun. L. Orzech. • . besielamonėjančių porelių, sius. Sako, kad stiklu dabar— u,,* tvli. ' r - . • i _• -i ___ .• __... .7.... , • • .....pa-;šieji jieško darbo, bet nevi- l-vu- Lietuvių laisvamaniu pil- Jstatvmų dabotojai, ypač,esą užtektinai, taipgi busią

, sad pavyksta jį susirasti. 5 - Kompanija iškraustė cuk- noje to žodžio prasmėje čia tam tikros senų leidžiu orga- užtektinai daržovių.
raus dirbtuve nedaug. Tačiau svyruoįan- nizaciios, stato klausimą: Maisto administracija ta-

gryžta atgal, iš kur atvažia- per ilgus metus čia veikė, čių arba abejojančių lietu- kas bus su priaugančiu Chi- čiau nepasako kito dalyko,
vę. Domine cukraus dirbtuvė. į viu randasi nemažai. Pasta- carros jaunimu? Stiklai konservams yra pa-

Pragyvenimas, ypač kam- Pirmiau darbininkų algos rieji dažnai kritikuoja kuni- Karo metas, tai visokių brangę; o da labiau daržo-
bariai. labai brangus. Pata- buvo mažos, bet išrinkus' gus ir bažnyčių apeigas, bet aistrų metas. Pasibaigs ka- vės ir vaisiai. Ką pirma ga
riu nevažiuoti į Detroitą, kol Rooseveltą ir atsiradus nau- pavis neturi drąsos galuti- ras, nebus to, ką šiandien i lčiai pirkti už dešimtuką ar
nežinot, kad tikrai gausit dar- jajaį dalybai jos darbininkai nai nutraukti ryšius su jais. matome. kitą, dabar reikia mokėt do-

sutvėrė CIO uniją. Unijos Jie tik retkarčiais lanko ^eri ar daugiau. Ypač bran-
pagalba. iškovota ir didės-1 bažnyčias, bet reguliariai kebo lėjks? 8 tomeitės ir agurkai,
nės algos ir geresnės sąly- moka kunigam duokles.
gos. Tiesa, kompanija darė Iš dalies Kulpmonto lietu 
viską, kad sudaužyti uniją, viai yra laimingi, kad neturi

bą- Norint važiuoti, reškia su 
,,; sirasyti su draugais ir pažysta

mais. Nesivaduokite tais prane
šimais, kuriuos matote laikraš
čiuose, nes apsiriksite.

Biurokratizmas darbininkų 
. unijose

. , . , Kai kurie chicagiečiai tikė-Chicagos komunistų Vii- nusipirk.
nis praneša, kad Los An- y bet apgj^,Į Kaj vjska9

Bimba sakė. kad reikalauti 
didesnių ad u: yra kontr-re- 
voHrcpa? lygu? nusikalti-

stimulianto. • mas. ypač karo rr.etu. Reiš-
Kudiki* pradėjo kvėpuoti kia. nors viskas pabrango, 

ir už valandos laiko pasida-j net nereikalauk didesnės ai
rė visai normalus. Tą retą gos — bus kontr-revoliuci- 
naujagimį dabar tvrinėia gy- j -:a.. Bet tuomet kam yra rei- 
dytojai-specialistai. kaingos tos unijos?

Tamiranv bosas gryžta iš Iš to paties prietelio su.ži- 
Sing Sing kalėjimo no.iau. kad “Laisvės” zece-

Rugsėjo 12 d. iš Sing Sing riu algos yra padidintos, bet 
kalėimio bus paleistas stam- tik karo metui. Kai pasi- 
bus Nev: Yorko demokratų baigs karas ir jei bus suras- 
šulas Jimmv Hines. tą ka- ti kiti zeceriai — židžiunas, 
Įėjimą jis gavo eiti 1940 me
tu vasarą, pralaimėjus ape 
liaci.ią.

Baironas ir Šolcmskas galė
sią “eiti sau.” Kitaip sakant, 
iie bus išvvti iš “Laisvės.”

Darbininkų unijose, net 
CIO. vis daugiau įsigali biuro- 
kraitzmas. Priežasčių yra daug. 
bet pati svarbiausia bus seka
ma:

Egliniai unijos nariai nelan
ko susirinkimų, savo liuoslaikį 
jie geriau praleidžia smuklėje. 
Ta smuklė detroitiečiui pasidarė 
tikra apšvietes įstaiga. Ir lyg 
tyčia, girtuoklį dabar niekas ne- 
pašiepča. da mažiau jį kritikuo
ja laikraščiuose. Matote, neva
lia kalbėt prieš bizni...

Girtavimo užeigas lankąs 
žmogus tuo budu yra pilnai ap
sišvietęs. jam nerupi unija, ne
rupi rytojus.Tiesa, nekurie turi dirbt po septynias dienas savaitėje, bet kai kada ir jie turi laiko, nereikėtu užmiršt savo orgar.ziaci- ją, galėtų atvykti j susirinkimą ir sulig išgalės padirbėti1. Jei eiliniai nariai savo organizacijos susirinkimų nelanko, unijoj

bet nepavvko. ‘Galu gale ji lietuviu bažnyčios ir lietuvio £e,es ,r brancisco mies- įrangų mieste, tai ir farmo-
nutarė stvertis “griežtos kunigo: Kaip ir kitur, iis vc,b,a bo, sev,k'sk,l ie brangu. Tik pas saviškius
nriemnr'pę " ii'ždnrp eiikraus kiršintu lietuvius, skleisdn- kv lSlingų komitetas. JUOS • ___1C r,QxvctQTr,„c cro U m opriemones, uždarė cukraus kiršintų lietuvius, skleisda 

,r fabriką ir paleido savo dar- mas neapykantą vienu nrieš
bininkus. Pradžioj sakyta, kitus. —J. D. T.

BALTIJOS ŽUVĖDROS.
Pakrantėm Baltijos maištingom 
skraido balsvos žuvėdros, klykia, 
kumpais sparnais sudaužo bangą— 
erdvės tie kūdikiai išdykę.
Klykia gailiai žuvėdros vėtroj, 
aprauda karčią žvejų dalią, 
kada maištingoj juros plotmėj 
namo jie grįžt neranda kelio.
Popiečiais nurimsta Baltija, 
krauju pakrantės nusidažo.
Išplaukiantį žmona palydi, 
nešina sūnų ar dukrą mažą.
Klykia žuvėdros skleidžiant bures. 
Klykia—kol gaubiąs juoda naktis. 
Nejaučia jos—žvejys iš juros 
į krantą šitą ar besugrįš...
Klykia kumpais sparnais žuvėdros— 
joms klykti ties Baltija valia.
Gal vien todėl ir jos pakrančių 
žvejų vėtringų yra dalia.

Juozas Gaigalas-

komitetus sudarą lietuviai, 
latviai, estai ir suomiški ka
relai. Aišku, tie komitetai 
neva rūpinasi Pabalčio val
stybių ir Suomijos likimu, 
bet pirmoj vietoj jiems rupi 
rusiško komunizmo “rojus.”

“Vilnis” sako, kad Los 
Angeles ir San Francisco 
kemitptai mosią “pergalės” 
ar “išlaisvinimo” pobūvius, 
n

ir gerus pažystamus galima 
kiek pigiau nusipirkti.

Chicagos darbininkų al
gos vra kiek pakilusios, bet 
toli gražu ne tiek. kad pasi
vyt pragyvenimo pabrangi
mą.

Sužeidė lietuvi
MeCormick traktorių dir

btuvei šiomis dienomis bu
vo sunkiai sužeistas lietuvis

tam tikslui is Chicago* petras Jasaitis gvv. Melrose 
kviečia dviejų leidžiu kane- p k pr€ta CMcaeos st0.
hiA Ij-'c ncoim/hrci orini Ao «

ras geležies 
nuo “nailės’

’i.įą. Jcs pasirodysiančios 
Ramiojo v?ndenvno pakraš
čiu lietuviams ir savo daino
mis iros sužavė*iančios.

Pažystu ta “kapeli.ią” ir 
žinau, kain ii žavi. Viena da 
nieko sau moteris nesena ir 
♦uri malonu balseli, nors jis 
žema? žemutėlis. Bet antro-

fab:das puolė 
ir sutriuškino 

kairėsės kojos pirštus. Ligo
ninėje teko juos nupiauti. 
Jei kraujas neužsikrės. Ja
saitis pasveiks, bet visam 
gyvenimui bus koliekas, 

Jasaitis turi žmona ir tris
n iau suskilus eelda — pa- vaikučius. Ar gaus kokį at- 
«onrsi. su ž.viegiančiu balsu, lyginimą iš kompanijos, ne- 
Lindna ’ ia žiūrėti, o tiesiog žinau ir negaliu nasakvti. 
koktu jos “solų” ir “due- A. K. Lietuvis.

I



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kodėl Rusai Nesusitarė 
Su Lenkais?

tų” armija, .kuriai vadovau-Į 
ja Vandos Vasilevskos pasi 
rinktas generolas-kvislin 
gas.

Savo žinią Kuh baigia 
taip: !

-------------- Į tuos lenku vyriausybės į
Lenkų tremtinės vyriausy- tačiau pripažysta, kad Mas- • argumentus Lenkijai Lais-1 

bės premjeras Stanislavas kvos reikalavimai yra nepri- v;nti Komitetas atsako pa- 
Mikolaičikas, buvo nuvykęs imtini. Trumpai suglaudus,į prastu “amen.” Vis dėlto, ir 
i Maskvą. Vyko ne vien sa- Kuh žinia vra tokia: i tas komitetaskvą
va iniciayva, nes Londonui Mikolaičiko misija nepa- 
ir AYashingtonui taip pat y- vyko: jis gryžo Į Lnodoną 
ia svarbu kaip nors ir kada “tartis” su savo vyriausybės 
nors užbaigti rusų-lenkų gin- žmonėmis. Tuo budu rusų- 
čą. Ir anglams ir amerikie- lenkų klausimas vėl pakybo 
čiams tas ginčas yra tikras ore. lyg tie aštuoni nacių ar- 
dieglvs. kuriuo naudojasi mijos karin.nkai, kurie bu- 
naeių propagandos mašina, vo pakarti ant šakos.
Goebbe’sas diena iš dienos ........... ,
triubija naciu pavergtai Eu- Mikclaici ;ui nebus leika- 
lopai: “Žiūrėkite, Maskva *° tartms.wsJOvynausybės 
r.oii prarvt Lenkiią. bet tai Pažiūra yra aiški Lenku vy
ne viskas; ji norės ir dau- nausybę nesutinka su pro; 
giau. jei Europos žmonės Į9"e^lnl° Lenkijai Laisvinti 
laiku neapsižiurės ir nesi- komiteto paziurajtad _Len- 
gins nuo
ku.”

tas komitetas nenorėtų, kad 
britų-lenkų sąjunga pakrik 
tų ir kad kitos lenkų vyriau
sybės obligacijos liktų už
mirštos.

Taip kalba bolševikų Ru 
sijos simpatikas. jo argu
mentai turi pagrindo. Bet 
Maskva daro savo ir gana! 
Pasak anglo, kabliu ar klas
ta ji nori Lenkijai užkarti 
saviškę kvislingų vyriausy
bę.

Nacių propagandos malū
nui tas duoda naujo van
dens ir kenkia Jungtiniųraudonųjų plėši- konstitucija, priimta T jk , ;

* r 192o metais, yra nelegali. *
Patvs naciai vra aršus Daugelis lenkų politikų pri- 

plėšikai, liet ši Be’rlvno pi? Pažysta, kad ta konstitucija
'„aganda vistiek veikia Eu- P'ieme pusiau fasist.nis se.- ,in0 apetjtai pat dMeli
ropos žmones. Skaudi patir- a''?' kaip ir Hitlerio apetitaitis juos įtikino, kad bolševi- ?.,u n.nkMHy K
kai tokie iau plėšikai. Jie ne sako: islaisvmto.,. Lenk.- 
pagrobė Pabalcio valstybes S&

mertu'akonTtitu“ 
naciais ne mėsinėjo per- .. .. *
blokšta Lenkija. Pagaliau. Pnimtl nau»
iie atplėšė nuo Rumunijos Britų oficiali pažiūra, ku- Stalinas eis senu bolševizmo

Mes esam sakę ir vėl pa
kartajam: Jungtinės Tau
tos turi bėdos partneri. Sta-
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FRANCUZAl VALO KELIĄ

Kad užkirtus amerikiečių tankams kelią i Bresto 
uostą, vokiečiai icementavo ant kelio daugybę pripiaus- 
tytų gęležkelio relių. Franeuzai lupa tuos stulpus lauk, 
kad amerikiečiai galėtų pravažiuoti. Toliau matosi ame
rikiečiu tankai.

kas bus?
Gali būt taip. kad vieną 

karą baigus teks ruoštis ki
tam karui, gal baisesniam už _______________________________________________

ruo pačių bolševikų. Jei DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
Besarabiią. O Pabaltis ir »i artimai supuola su Ameri- grėslios keliu, gero neturė- Australijos paukštis coc- 

savo dusią velniui par- Besarabija nėra rusų žemė: kes pažiūra, yra tokia: Mi- sime. Bet reikia manyti, kad katoo yra vienas pačių svajojai
duoti? ten ių nebuvo ir nėra. Bol- kolaičiko vyriausybė yra tę- Maskva galų gale turės nu- riaušių paukščių. Jisai min-i Nantucket

—J.es; Maike. iš pradžios ševiku vienintelis pasiteisi- sinys buvusios lenkų vyriau- silenkti gyvenimo realybei, ta vaisiais ir saulėgrąžų gru- ■ tuck.
Admirolas Standley kartą deliais. Be to. cockatoo la-

—Sveikas, tėve!
—Jes, Maik, aš norėčiau 

būt sveikas, ale bėda, kad
dėl tų investmentų galva ir aš bijojau, kad nepatekti rimas vra toks: PabaHis ir sybės. su ku ia buvo sudary- 
skauda. . i piktos dvasios žabangus. Besarabiia kadaise priklau- ta britų-lenkų militarė sa-

—Apie kokius investmen- Ale tas agentas išklumočijo,
tus tėvas kalbi? i kad čia nėra jokio pavojaus.

—Ar tai tu. Maike, neži- Sako, čia labai geras invest- 
r.ai da. kas yra investmen- mentas, ba kaip aitvaras viš
tai? j ko tau prineš. tada užnerk

—Aš žinau, tėve. Invest- jam rožančių ant kaklo ir jis 
mentas reiškia Įdėtą pinigą pasikars. Sako. gausi da
Į koki nors pelningą bizni, šimtą dienų zupelnu atlai-

sė carinei Rusijai, tuo budu junga. Jeigu dabar lenkų 
reikalauia ne svetimo, bet vyriausybė sava valia at

kia smėlėtą ir nederlingą 
žc-mę. Nuo to ir salos vardas

iš indėnu nan-

arta duota į paskolą, kuri 
re ša nuošimčius. Tai yra 
turtingų žmonių ' reikalas. 
Bet koki investmenta tėvas 
galėtum padaryt?

—Maike. aš investinau 15 
dolerių į velnią...

—Nedyvai, kad tėvui da
bar galva skauda.

—Jes, vaike, skauda.
—Bet papasakok, kaip tai 

atsitiko.
—Buvo taip, Maike. Mu

sų Sčėslyvos Smerties Susai- 
tė turėjo mitingą. Mitingą 
pabaigus, čėrmonas apznai- 
rrino. kad čia yra atėjęs ka

čių, kad piktą dvasią, taip 
sakant likviduosi.

—Sakyk, sakyk toliau.
—Toliau. Maike. išgėrėm . . —— - 

bačkutę ir aš daviau tam a- 
gentui penkiolika dolerių.

—Ir gavai aitvarą?
—Ne. Maike: tas agentas 

davė man rasytę. paėmė ad
resą ir prižadėjo prisiųsti 
velnią per ekspresą, ba ne
lengvas. Vėliau ekspresmo- 
nas atvežė man Į auzą me
dini baksą, o i tą baksą bu
vo Įdėta plyta ir gromata su 
paaiškinimu, kaip velnią pri
sišaukti. Girdi, naktį kaip 
dvylika dziegoriaus nueik

savo — kas čia blogo?
Tai šlykšti veidmainystė. 

Stalinas ir jo klapčiukai 
“užmiršta,” kad carinės Ru
sijos imperialistai tuos kraš
tus buvo pavergę prieš jų 
gyventojų valią: kad okupa
ciją sekė rusicizmas. Pavyz
džiui. musų tėvų kraštas 
Lietuva per 40 mėtų neturė
jo spaudos — lietuviui bruk
ta rusiška “abėcėlė” ir ki
toks šlamštas.

Tuos faktus bolševikai ži
no. Savo laiku Leninas ir ki
ti bolševizmo šulai caro vai 
ežią smerkė. Jie sakė. kad 
ivsofiliai vergia ir niekina 
svetimų kraštų žmones. Ru- 
=ų imperijoje gyvenančiom? 
tautoms jie reikalavo lais
vės ir nepriklausomybės.

Bet šiandien kiti laikai ir

šauktų 1933 metų konstitu- 
ciią ir susivienvtų su Lenki 
lai Laisvinti Komitetu, tai 
lenku vvriausvbės atžvilgiu 
britai turėtų keisti savo po
litika.

Bet tai nėra viskas. Len
ku sooksmeuas atvirai pasa
kė. kad toks žygis reikštų 
politinę ir finansinę saužu- 
dystę. Tai codėl lenku au
toritetai sako. kad 1935 me
tu konstitucijos atmetimas 
jiems reikštų hara-kiri

pasakė: Rusijos atžvilgiu 
»eikia elgtis taip: vienoi 
rankoj turėk lazdą, antroj 
duonos kepalą — tegul pasi
renka !

Rusija nuteriota. Rusija

bai nemėgsta užteršta van
dens. Paukštis dažnai mau
dosi. bet visuomet tik šva
riame vandenyje.

Anglijos karalius Jurgis

Žodi agnostikas nukalė 
anglų profesorius Huxley. 
Jisai imtas iš graikų kalbos 
—“a”—ne, ir “gignoskein” 
—žinoti.

alkana — ka ii pasirinks: turėjo bėdos su kalba, vi- Jungtinių Valstijų annija 
duona ar lazdą? suomet mikčiodavo. Tas šiandien yra pats didžiau-

Reikia manyti, kad duo- mikčiojimas dažnai užsi- sias rinkėjas metalinio 
nos argumentas ims viršų. baigdavo tuo, kad norėda- “ękrepo.” Kas mėnesi musų 

SL Strazdas, mas pasakyt rimtą dalyką,' šalies dirbtuvėse gauna dau-
. _______ Jurgis iššaukdavo juoką, giau septynis milionus svarų

_____Kad nugalėti tą sunkenybę. 1 rangaus metalo.
BRETONU Kuyvs buvo pakviestas australas --------

PRlEs NACIUS kalbos specialistas Lionei Buvo žmonių, kurie daug
. U---- tt- .. Logue. Šis karalių Jurgi' kalbėjo apie tai, kad reikia

Kada Įsiveržė alijantų ar- taip “ištriksino,” kad pasta-1 vaitot bombas iššaukimui 
mija Į francuzų Bretoniją. rasis šiandien veik nemik- vulkaniškų išsive r ž i m ų, 

čioja. Už savo darbą Logue vpač Japonijoj. Mokslinin-
Štai dėlko lenkam sutikus . ., -

pildyt Maskvos reikalavi- Pri? J°s pnsidėjo tukstan- 
mus, dabartinis ju nreziden- čiai bretonų. Gavę ginklų 
tas Vladislavas ‘ Raškievi- > padėjo mušt okupantus 
čius automatiškai pasidary- nacius.
tų neleg; lis piezidentas, Naciai bandė grot zoolo- 
b.ip pat n 10 ministenu ka- inio patriotizmo striuno 
bmetas Automatiškai butu mis Kai buvo 
Panaikintos visos sutarys su i Prancūzija.

gavo gerai apmokėti, o prie- kai nusprendė, kad toks da- 
dais jis buvo padarytas na- lykas nėra galimas. Pagai
rių karališkos draugijos, Į ba bombų galima atlikti tik
Royal Victorian Order.

žin kokios kompanijos agen-. . .. .......
tas ir nori mums paaiškinti Į patamsy į skiepą ir duok su nauų saikai. Lenkijos at 
apie nepaprastus investmen-: tą plyta sau Į kaktą, kad pa- žvilgiu Maskva laikosi seno? 
tus. Sako. jis atsivežė ir bac- i sirodytų devynios žvaigž-
kutę alaus su savim. “Ar dės. Duok tris kartus, ba tu 
duosit jam balsą?” “Šiur, ri būt trejos devynenos 
tegul kalba.” sušukom visi. žvaigždžių. Tada. girdi. su- 
Nu, ir pradėjo. Sako, invest- tris kartus: Okus po- 
rnentų yra visokių, gerų ir kus—-pasirodys velne. Pa- 
šlcktn Ot. sako. Amerikos dariau kaip nurodyta.

rusų imperialistą politikos. 
Neužtenka ta. kad Lenkija 
atsižadėtu ukrainiškų ir 
baltgudisku žemiu — ndri- 
ma ir pačią Lenkiją sovie- 
tizuoti!

kitomis valstvhėmis. kartu 
britu-lonku mibtarės saiun- 
gos nakt-is. Pavirstu niekais 
visi r aski- 'isi susitarimai ir 
su Anglim ir Amerika dėl 
krpfl'tu I enkiios vvriansv- 
bci. Ir da gi?u. turėtu Užsi 
daryti visos lenku atstovy
bės užsieniuose ir visiškai

okupuota 
jie gerinosi 

bretonams. Naciai sakė, kad 
bretonai yra vokiečiams gi
miningi “nordikai” ir gaus 
nepriklausomybę.

Bretonai yra keltų kilmės 
žmonės (gera jų dalis ir 
šiandien vartoja senovės

Žodi “jmlitinė erezija” 
pirmasis pradėjo vartoti 
Thomas Jeffersonas. Tokia 
pastabą jis padarė prie J. 
Bcck-ev’o brošiūros “Žmo
gaus Teisės,’’ vėliau tą žodi 
labai išpopuliarizavo fede- 
ra”

vienas dalykas — kontro
liuoti lavos bėgimo kryptį.

Šveicarų mieste Gencvo- 
je yra pastatyti gražus ru 
mai. Jie yra Tautų Sąjungos 
Rūmai. Jų pastatymas kai
navo virš aštuonis milionus 
dolerių. Pinigus dėjo ir val
stybės ii’ šiai j) turtingi lab
dariai. Rumu planus darė

Nantucket sala pirmą kar- penki geriausi architektai, 
tą žemėlapyje buvo pažy- --------

šlėktų. Ot, sako, Amerikos 
Lietuvių Susivienijimas in- 
vestine milionus Į visokių 
kompanijų bonus ir patroti 

o daug pinigų. Kiti laikė 
savo pinigus bankuose, bet 
i: jų prapuolė. Kai kas sko
lina ant morgičių. Ale ir čia 
didelis rizikas, bo auza gali 
sudegti ar sugriūti, ir visas 
investmentas prapuls. Ge
riausis investmentas. jis sa
ko. tai nusipirkti velnią ar
ba lietuvišką aitvarą, tai jis 
t?u nrineš ko tik norėsi.

Su- Ryšium su tuo 
daviau vieną syki Į kaktą— Fieldo dienraščių 

’ žvaigždžių nesimato. Suda- “P M” bendradarbis Frede- butų išblaškytos lenku kari 
viau antrąsyk — žybtelėjo riek Kuh davė nebloga ži- nės pajėgos, nes armijos va- 
dvi kibirkštys. Sudaviau tre- nia. Reikia pastebėt, kad tas dovvbė iau butu nelegali, 
čiasvk — akose pasidarė ža- Kuh yra Rusijos simpatikas. Liktų tik “lenkiškų patrio
tą ir plyta iškrito iš rankos. ----------------------------------------------------------------------

keltų kalbą). Norėta juos
sukursti! ir gauti daugiau mėta 1630 metais. Tada ji Italų ugniakalnis Vezuvi- 

” ' ' dažniausia veikiąs
bretonai padėjo vyt nacius kilmės žodis.-reiškiąs “labai ugniakalnis. Istorija yra už- 
iš savo tėvų krašto. Štai jų toli.” Kiti indėnų kalbos ži- rekordavus net 50 išsiverzi-
sugalvota maldelė prieš na- novai 
cius:

Chicagos nutruktu bet koki rvšiai su 
Sun” ir 45 valstybėmis. Pagaliau, kvislingų. Bet nepavyko — vadinta Natocko — indėnų jus yra_ T7» 1- 1  1 1 i VJIroOC f\1 C • C L' 1 O C 11CT T* 1 K 54

Sušukau “okus-pokus” ir 
šaukiau “pasirodvk, velne,” 
ale niekas nepasirodė. Tai 
dabar, Maike, ir aš jau ži- 
nosiu. kodėl dėl investmen
tų galvos skauda.

—Čia. tėve, nebuvo in
vestmentas.

Tai kas čia buvo?
—Čia buvo gera pamoka, 

!tėve. Dabar busi gudresnis 
ir velniu nepirksi. Geros 
lekcijos visada brangiai kai
nuoja.

—Ir tėvas jam patikėjai?
—Patikėtum ir tu, Maike, 

jeigu girdėtum jo kalbą. Vy
ras išrodo nais ir pamoky
tas. Pasisakė, kad Valparai- 
zo navarsitete sykiu su Bim
ba angelckos abėcėlės moki- KĄ REIŠKIA “MAQUIS”? 
nosi Dabar esąs Biblijos stu- Pradėjus Amerikos laik- 
oentas, todėl velnius gerai raščiams rašyti apie Francu- 
PązĮstąs. Sako, geriausia zįjos išlaisvinimą, dažnai y- 
pnkti jaunikli, kol ragai da ra minįmas žodis “maąuis,” 
neisdygę, ba toks pigesnis. j.urj reikja ištarti: “maky.” 
loki galima gaut uz 15 do- jag ^odis yra kilęs Korsikos 
ą/.1-!.’ 11 Pasiukvatijau, Paloje ir reiškia maždaug tą
jlaiKe. patį, kas pas lietuvius yra

O tėvas visa tai vadinama “požemiu” arba
^apna^ai- _ .“pogrindžiu.”

—Maike. čia ne sapnas, ______
ale tikras atsitikimas. Galiu Ant Columbus Avė. buvo 
pasibažyt, jei nevieriji. užpulta ir apiplėšta Nora

—Bet tėvas esi dievobai- ’ Murphy, 34 metų moteris. Tš 
Tnir.gas žmogių Argi r»pb -'os atiinta $32.00.

DIDŽIULIŲ KONFER ENCIJOS DALYVIAI 1. Ignoruok okupantus, 
kad galėtum ilgiau ir laimin
giau gyventi.

2. Suveržk savo diržą, 
kad viešpats Darlanas turė
tų džiaugsmo.

3. Rink vardus tų, kurie 
savo sielą parduoda naciš
kam velniui. Jie bus reika
lingi tada. kai ateis atsiskai
tymo diena.

4. Melskis Orleano Mer
gelei, kad ji apsaugotų mu
sų kareivius.

5. Padėk aiijantams, kad 
butu palaužta vokiškų oku
pantų moralė.

6. Neleisk širdžiai liūdėti 
ir turėk pasitikėjimo savim 
net blogiausiose aplinkybė
se gyvendamas.

7. Bukim tikri, kad su
lauksime pergalės, jeigu rai
dė raiden pildysime šiuos 
prisakymus.

betgi sako, kad tai mų. Pirmasis išsiveržimas 
via klaida. Indėnai turi kitą Įvyko 79 metais pirm Kris- 
žodį. “nantuck,” kuris reiš-'taus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

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

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

Juokdariai sako. kad re- 
Čia matosi keturių didžiųjų valstybių ° ' -t »•••'» publikonų kandidatas De-

renką Į saugumo konferenciją Wa« .iiig’*': įcsaky wev turi gražu baritono bal-
Sovietų ambasadorius Gromyko kinas’ Amen- bet tas oalsas neduosiąs 
kos delegacijos pirmininku Sfpttiniui jam prezidento kėdes.

KELEIVIS
f,36 Broad»ay•. So. Roslon. Mass.

t
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AMERIKA
Įšslco auksą. —- Federalė 

iždinė išltido r.yują patvar 
Rymą. kuris įšaldo Argenti
nos auksą, depozituotą Jun
gtinėse Valstijose. Spėjama, 
kad musu šalyje Aigentina 
turi už 20 milionų dolerių 
‘•gold baliono.” aukso plytų.
ANGLIJA

Hitlerio nuostoliai.— An
glijos vyriausybė skelbia, 

ai ruo pradžios šio karo 
paskandi-

RORĖJ A
Laukia laisvės.— Korėjoj 

eikia stiprus požemio judė 
mas. Kol kas jis neturi ga- 

.imybės pasipriešinti japo
niškiems agresoriams. Bet 
kada Japonija bus sumušta, 
tas judėjimas loš svarbią ro
lę. Gautomis žiniomis korė
jiečių požemis turi sudaręs 

■ ’aikiną aparatą nepriklauso- 
' mos Korėjos reikalams tvar
kyli.

SUOMIJA
Da nėra taikos. — Suomi-

la
alijantai jau yra 
nę 500 vokiečių submarinų. ją dabar valdo feldmaršalas 
Kaliu skelbiama, kad nacių Kari Mannerheimas. Ry- 
svomaianu veikla šiuo tarpu Mvm su tuo, daugelis manė. 
iki minimumo sumažėjusi, kad Suomija susilauks “grei 
Friežastis — stoka patyru- tos taikos.” Bet jos da nė
šių jurininkų aliejaus ir me- ra. Iš He’sinkio gautos ži- 
talų. reikalingų .-ubmarinų nios kalba apie “didelius 
gamybai. sunkumus” iš vokiečių ir ru-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

NACIŲ ŽVĖRIŠKUMO LIUDININKAS NACIAI GROBIA VENG
RIJOS ŽYDŲ TURTĄ

FRANCUZIJOJ ŽUVO 25 
VOKIEČIŲ GENEROLAI

CHICAGO, ILL.

ITALIJA
Valosi nuo fašistų. — Ro- * duoti

moję neužilgo prasidės di

Tūkstančiai žydų jau kon- Alijantų karo vadovybė 
cent.-acijos stovyklose pianeša, kad vokiečių armi- 

Vengrijos žydai susilaukė Į ja Francuzi jo j netekusi jau 
sunkių dienų. Nuo to laiko, 25 savo generolų. Vieni jų
kai nacių kariuomenė oku
pavo Vengriją, okupantai 
veda masinį plėšimo darbą.
Visos Budapešto žydų krau
tuvės buvo ištuštintos. Na
ciai ėmė viską, kas jiems 
naudinga ir trokais gabeno 
į Vokietiją. Priedais — tūks
tančiai žydų jau uždaryti 
koncentracijos stovyklose, 
kur jų laukia neišvengiama 
mirtis.

Žydams buvo nelengva ii 
prie Horthy režimo, bet šiar 
dien ių padėtis yra tiesiog 
apverktina.

šito vaizdelio dešinėj pusėj matosi franeuzas su nu- 
sų puses. Suomijoj da laiko- kirstom abiem rankom. Jis sako, kad naciai nukirtę 
ma stipri vokiečių kariuo- jam rankas dėl to, kad jis atsisakęs jijems dirbti, 
menė, o Maskva nesiskubina-----------------------------------------------------------------------

geresnes sąlygas už r.oje įieu zuxgu ui- Roki -j j j Rį R
dele bvla Teismo atsakomy- u vvriau« bei ; iV '1 ! T 1 Qg
ben traukiama 310 asmenų “z V rvvk.asmenų
— senatorių ir šiaip valdi
ninku. Tuos Mussolinio tar
nus kvos specialus tribuno
las, kuriam pinnininkauja 
buvęs amerikietis, grovas 
Carlo Sfoi-za.

Beje. Suomijos premjeru 
dabar vra Hantti Hackzell. 
o užsienio reikalų ministe- 
riu Carl Enckell. Pastarasis 
susitarė su Leninu įr Suomi
ai išgavo nepriklausomybę. 

Su Stalinu tartis ir jam ne-

MILIONAI ŽMONIŲ LIKS 
BE PAGALBOS?

Žinios.
AMERI KOS BATALIO

NAS BUVO ATKIRSTAS 
5 DIENAS.

Komunistiškas “monkey 
business’’

£65,000 KAREIVIŲ UŽSI 
KRĖTĘ SIFILIU

RUSIJA
Tarias su popiežium? —

vyksta.

Nacių teroro aukos išblaškytos po visą pasauli
Daugiau kaip 20 milionų 

žmonių.

Pereitą sąvaitę Francuzi- 
•’oj vokiečiai buvo atkirte

ii *• v,
’nipvėr. T*'*--' "m minimi: 
Rommel. Rundstedt, Dob
tum, Faelkenhaus'r. Funk, 
^hvveppenburg, Hellmich ir 
eiti.

NEWARK, N. J.
Vladas ir Ona Juciai užtroš

ko kasamam šuliny
16 d. čia buvo

COLOMBIJA
Maskvoje kalbama, kad Ru
sijcs diktatorius Stalinas ve
dąs derybas su Vatikanu.
Stalinas noris konkordate 
su popiežium pirma, negu 
baigsis karas. Europoje gy
vena milionai katalikų

kuriuos naciu tero- v.',en.? An?erikos batalijom} ir 
dienas.ias išblaškė po viso pasaulio ,. „JI apsupę o diena.-, 

užkampius, neturi vilties v okieciai vis reikalavo, kad 
47 vaikai! — Colombi- giedresnio rytojaus sulaukti.

jos sostinėj Bogotoj viena Vienus ju priglaudė Ameri 1 
šeima susilaukė ketvirtukų. Ra. kitus Anglija, o da kiti 
Jų tėvas yra Abjon Jeramil- randasi Šiaurės Afrikoje.

Office of War Informa 
t on oianeša iš \Vashingto 
r.o. kad “daugiau kaip ket- 
virtdalis miliono karo tarny
bai užsiregistravusių vyrų 
buvo atrasti netinką kariuo
menei. nes kraujo analyzė 
narodė. kad jie buvo užsi 
krėtę sifiliu.”

Beveik visi jie esą jau iš
gydyti ir 125,000 jų jau pri- 
:mta armijon; tikimasi, kac 
.'r likusieji 140.000 netrukus 
galės būt priimti.

Jeigu tiek daug yra užsi 
krėtusių jaunų vyrų, tai, 
reiškia, kad apie tiek pat ga
li būt ir nesveikų merginų.

amerikonai pasiduotų. Pa 
kutinę dieną amerikonų va- 

atsakė vokiečiams: “Aš 
pasiduosiu jum tik tada, ka- 
i

GAL IŠKELS 10 MILIONŲ 
VOKIEČIŲ

.'o. 75 metų senis. Su pirma- Meksikoje ir keliose neitra- kiekvienas šovinys bus iš- 
jr. žmona jis turėjo 30 vaikų,, lėse valstybėse Europoje ?autas lr kiekvienas musų----- i------- ——..... .-rnuionai i\atauis.ų. Ru- gu ant,.ąja 13 0 dabar ji pa- Likusieji slapstosi naciu o 

sijos diktatoriui reikalingos gįmdė ^eturf; _ bug fJh? 3
jų simpatijos. Čolombijos vyriausybė ne

piskubina jam skirti premi- 
J4-

Apgavo Fricus. — Stock-

ra A I^I I JL

holmo laikraščiuose rašoma, 
kad alijantana darant inva
ziją pietų Prancūzijoj, i vo
kiečių užnugarį ėmė leistis 
parašiutininkai. Dalis vokie
čių kariuomenės 
siųsta gaudyt
kus. 
buv 
I
parašiutais.

TREČIA INVAZIJA

ku puotose šalyse.
Tų žmonių būklė yra ap

verktina. Ir, kas blogiausia, 
karui užsibaigus nebus kam 
■ais rūpintis. Jungtinių Tau 
tų vvriausvbės da neturi 
tam tikslui aparato.

Karui užsibaigus, valsty
bės turės svarbesniu p’oble

Nuo to laiko, kai raudono
sios ai mijos pirmieji būriai 
pasiekė Lietuvą. Chicagos 
lietuviai komunistai daro 
tikrą “monkey business.” 
Pirmiausia jie šaukė “perga 
lės mitingus,” dabar gi šau
kia “šalpos mitingus.” Tai 
niekas daugiau, kaip žmo
nių mulkinimas. Tuose “per
galės mitinguose” komunis
tu kalbėtojai aiškino apie 
“sovietų galybę” ir pertek
lingą gyvenimą. Gi “šalpos 
mitireruose” iie kaukia pini- 
r us ir prašo, kad žmonės 
neštu savo drabužius, nes jų 
labai reikia Sovietų žmo
nėms.

Rugpiučio
-a’aidcti du vietos lietuviai. 
Hadas ir Ona Juciai, k u 
ivos nat'ko taginga mirtis. 
Juciai buvo išvažiavę i sa 

o vasarnamį, kuris ’andasi 
rie Jamesfcur'rt N. J. Ture 
lamas laiko. Jucius bandė 
škasti šulini. Nedaug beliko 
-asti. kai ištiko nelaimė. Šu
lnyje prisirinko metano du- 
ių ir Jucius sukrito šulinio 
dugne. Pamačiusi, kad vy
ras sukrito, žmona nusileido 
i šulinį io gelbėti. Nusilei
do ir pati apalpo.

Kaip ilgai tame šulinyje 
iiedu išbuvo, neteko patirti. 
Juos ten rado sūnūs Stasys 
su savo žmona. Tuoj buvo 
pašaukta pagalba, bet nieks 
nedryso lipt į šulinį be kau
kės. Mat, vietos gyventojai 
’š patyrimo jau žinojo, kad 
-uliniuose esama nuodingų 
dujų. Tada reikėjo šaukt pa
galbą su kaukėmis.

Kai atvyko pagalba ir iš
ėmė Jucius, jie buvo jau ne
gyvi. i

Juciai paliko du sūnūs. 
Stasį ir Vladą. Pastarasis 
tarnauja armijoje.

Abudu Juciai buvo palai
doti bendroje duobėje, No. 
Arlingtono kapinėse.

P. G.

Taigi, kartą jiems Rusija 
perteklinga, antrą — uba- 
ginga. Gaila, kad randasi 
žmonių, kurie komunistiško 
“monkey business” nesu
pranta.

Boston Edison Company sako ...neperkaitink elektrini prosą. Jis ga’t:. sudeginti drapanas, gali sukelt ugnį ir gadina kaitinamąjį proso elementą.
Boston Edison Company

Rytu Prūsijos. Silezijos ir
Čekoslovakijos vokiečiai 

neteks “lebensraumo”
durtuvas bus suvarytas Į iu- Čekiškosios Sudėti jos vo 
sų pilvus.” * kiečiai socialistai turi žinių,

Tuo tarpu apsuptiems a- kad po šio karo iš Rytų Pru- 
merikonams atėjo pagalba, sijos. Danzigo. Silezijos ir 
vokiečiai buvo atmušti, “ža-Sudetų krašto bus iškelta a-, 
ves bataljonasT vėl yra liuo- pie 10 milionų vokiečių.

Tai milžiniška minia žmo-' 
nių ir viena diena jų neiškel
si. Spėjama, kad tam reikės 
bent penketo metų.

Jei ta žinia yra teisinga, 
tai reiškia, kad vokiečiai tu
rės da mažiau “lebenstrau- 
mo.”

sas.

Pirmutinė alijantų inva
zija Francuzijon įvyko iš
Anglijos ir davė jau didelių mu; nebus laiko nei galimv- 

buvo pa- laimėjimų. Antra invazija į- bės rankioti naciu teroro 
parašiutnin- vyko Pietų Francuzijon iš aukas. Kiek geresnėj padė-

NACIA! PASITRAUKĖ 
IŠ FLORENCIJOS

Florencija via puikiausia

ifiocii ii uz-cint ,ia«į taip pat ienKų organizaci 
miestų, tu tarpe ir uostą įOs. Jos renka aukas pabė 
Marseli. Pastarasis yra di- geliams šelpti.
džiausis ir svarUiausis Fran- Apverktinoi padėtv atsi-

-- L-,rn minime Tino cuzij°® uostas. Apsuptam durs pabėgėliai tu valstvbiu.nijos karo minutei i. J ng Tujone vokiečiai jau sunai- kurios neturi savo vvfiausv- 
kino savo laivus. biu ištrėmime. Prie tokiu

KINIJA
Kada baigsis karas?—Ri
jos karo ministeris Jing 

Čin kalbėjo per radiją. Jis

čia vokiečiai iš Florencijos 
rasitiaukė. Nei viena armija 
Florencijos miesto nebom-

AUTOMOBILISTAMS
ĮSPĖJIMAS

Massachusetts automobi- 
brrdavo. kad nesunaikint is- lių registracijos viršininkas 
{.orinių meno lobių. King įspėja automobilistus.

Tik gelžke'iai buvo bom- kurie nėra užsimokėję $5 
Negana to, šiomis dieno- valstybių priklauso ir Lietu- ^tai per Arno excise taksų, kadl jiems bus

mis aliiantai padarė jau ir va. Tūkstančiai lietuvių vra KUH ^eRa P.el miesta- atimtos registracijos blėtos, 
. • - v- , • riečia invaziją Francuzijon.;išblaškyti. Vieni iu randasinenešiu ir nacių Vokietija Jie išK g Biskajos Ilan- Sibvre.' kiti VokiHiiio< Frav 
naa’d’w' kara”” kos. netoli nuo Ispanijos cuziioi. Siaurys Vriko?ir

pasakė:
Hitlerio 
tos bėgyje 
n ”
turės pasiduoti.

“Musų žiniomis, 
armijos bus sumuš-

dviejų ar trijų 
etija 

Kariauti
bks t;k Japonija, bet uz me- sįenos> jr tuoj pradėjo supti net Meksikoj. Jiems 

ko ir JI turės pasiduo- Bor<lo (Bodf.įuKx) uost?. „raibos, nes retas n

taipgi buvo sudaužyti. Li- jeigu per 30 dienų jie tų tak- 
’ o ncsur.aik’ tas tik vienas ;ų neužsimokės, 
ragarsėjęs Ponte Vecchio_____________________

tų
ti.

la

Sumušus Japoniją, kinai 
atgaus Manžuriją, bet iuose 
kelia rupesnio kreiva Mask
vos politika. Kinai jau turį Londono žiniomis, nuo 
žinių, kad Stalinas reikalau- karo pradžios iki dabar Ame 
siąs “bent dalies" Manžuri- rikes orlaiviai nerskrodo At
jos.

ATLANTAS PERSKRIS
TAS 20.009 KARTU.

lantą 20,000 kartų.

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglu kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po

litiniai cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 

Daug svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir apskritai, Pabalti.
Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- i. < kratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje 
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—brošiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.
Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso
Pabalcio. Metinė prenumerata—$5.00.
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera- toiiais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors!. Api<> juos kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekiu, -r Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian Buiicte... 7o West 10! tt Street, New York, N. Y.

šiokiu tokiu 
kaip ir kada

reikė= 
ai turi 

ištekliu. Kas, 
jais rūpinsis?

tiltas. PAJIESKOJIMA!

LIETUVIS DALYVAVO
PUOLIME ANT FILI

PINŲ.
Pereitos savaitės pabaigo

je Jtinotjriu Valstijų bom- 
/oarešiai bombardavo vieną 
.Filipinų aerod’omą. Japo
nai buvo užnulti netikėtai 
ir jiems pridaryta didelių 
nuostoliu.

Puolime dalyvavo keturi 
Naujosios Anglijos vvrai: 
sargentas Villiam Kelly iš 
South Bostono, sa’žentas 
1L Markus iš MiKor ’ . 
Frank Albert iš Old Town 
ir William Lare iš Methren.

Tšrodo, kad Markus yra 
lietuvis.

MATNF/O VAI STI JOJ 
DEGA MIŠKAI

Pajieškau Onos Tamošaitienės, po 
tėvais Ona Visockaitė. Paskutinį kar
tą edrdėjau ją gyvenant Detroite, 
Mich. Turi dvi dukteris ir du sunu. 
Vyriausios dukters pavardė po vyru: 
Mrs. Magdalena Saldauskionė. Gir- 

’a-
. >ai norėčiau kad Ona Tamošaitienė SUS cbuo’ti l p rezidentui ar Magdė Sadauskienė atsišauktų,

PrnofVL-fdtni Obnnlini psn su- jrba kas jas Paėsta kad praneštų fŽSeyeitUl. /OUOllUl esą SU man jų adresą. Busiu labai dėkinera. 
rinkti iš vieno kolchozo. Juos Mano adresas toks: (35)

Mrs. Mary Visockienė,

RUSAI SIUNČIA ROOSE- 
VELTUI OBUOLIU

iš Londono pranešama,
kari nčia kpli< hak- dėjau « e.vvenant CIevelande. Aš..do i ūsai a., .uncia Keus iaK • n cins, Tamniaiti*

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SanoTės Lietavią žinyžia

•>tvežė Londonan vienas ang
lų bombanešis, kuris bom- 
baradavo Vokietiją ir buvo 
nusileidęs P -ijo.j. Obuoliai 
busią atsiųsti į Washingto- 
na.

Iš Augintos nr nešama. 
kad anjp Kennebago T<al ? 
išdegė 3.000 ak: u miško. 
Gaisrui gesinti buvo s’n-nv--.

113S D’Arjfenson st.,
Point St. Charles,

Montreal, Canada.

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadyr.-js kiekvienas turėta 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai se prasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tart 271 poslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 <X>; audimo apd.—11.25, Pinigu* galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderi”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

KOMUNISTAS “REVO
LIUCIJOS SŪNŪS”

K E
TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

. i »adaryta» iš tikro.New Yorko komunistų su- 5 )O c*stii« muile, 
las. Eugene Connally kuris fįp1^
kartu su Hidmanu darbuoja- • uos hitus ne^varu- 
si Amen:? ' Darbo . artijo- 50c ui bonką. 
ie. nesenai įrtoio į Amerikos • ALEXANDER’S HAIR 
Revoliuci.? > sunu organiza- • REFRESHING TONIC 
ciję. Tie 'evoliucijos SU- {Aliejų ir Od« Gydančiu Vaistą 
pus” tai dideli atžagareiviai. J .Mišinys Pažymėtina gyduolė dėl f Krvvviimle J Plauty šaknims ir Odos gydymui.Daugelis rimtesnių komunis- {50 centų ui bonką 
tn lah: u nepatenkinti tokiu I Pasižymįs savo gerumu. Prisiun-

riu. Ir Hillma- 
’atenkintas. nes

ta 200 miško darbininku, rie jos sūnus nuo-
Vgnis .sunaikino ir jų keri’ i, kiėkvivi a pažangesnį ju- 

J py- fb jimą, d. unijas.

C onnally
ras es?s

J čiam per Paštą f viaas dalis Su- 
I vienytų Valstijų.

; ALEXANDER’S CO.
J OI W. BROMitVAY

SOUTH BOSTON, MASS. 1

uropoie
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauli* 
įvykius, tai skaitykite -Naujienas*.
-Naujienoa" yra pirmai ir didžiausiai lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašyki ta *Nauj ienas* šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi* 
*•<<)» W00- Chicagoje ir Europoje t><Wl 
Money Order] ar čekj siųskite!

“NAUJIENOS"
t 1739 South Halsted Strott 

CHICAGO, IIJJNOIS
>epč/ą pmsfųs/ase

I
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Moterims Pasiskaityt
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi.

Kaip Sveikiau Valgyti?
Per 30 pastarąją metu busime stipresni ir sveikes- 

medicinos srity išdygo visai ni valgydami penkis—šešis 
naujas mokslas — mokslas kartus per dieną? 
apie žmogaus maistą irmai- Minėtieji du daktarai pa- 
tinimąsi. Iš pradžios tas mo- sistengė tuos klausimus iš- 
kslas daugiausia rūpinos', tirti ir paskui parašė apie 
kad žmogus turėtu pakanka- tai knygą, pavadindami ją 
mai maisto savo sveikatai ' 'Diet and Physical Efficien- 
gyvybei palaikyti. Paskui cy” (išleido Vale Universi- 
atsirado teorija apie kalori- ty Press). Savo tyrinėjimą 
jas. Kalorija, tai energijt* jie darė tarp darbininku 
vienetas. Pradėta aiškint', vienoj avalinės dirbtuvėj, 
kiek žmogui reikia gauti Visu pirma jie apklausinėjo 
per dieną kaloriją - dirbai ; darbininkus, kiek kartą iie 
koki darbą. valgo per dieną. Pasirodė.

Tačiau pastebėta, kad vi kad dauguma valgė 3 kar
ną kaloriją žmogaus ener-i - tus i dieną: kiti valgė tik 
jai ir sveikatai palaikyti ne dukart per diena, išleisdami

4 > • >

FRANCUZŲ TA ŪTOS DIDVYRI “Keleivio” Knygų
Katalogas

- — — . ■
Istorija, Kritika. Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika jr kitos. Visos gero*, visos įdomios ir naudingos.

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

H.i >y :a sako, kad buvo, o moks- 
Kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 

ka.pjri Nojus butų galėjęs surinkti į

LENGVAS BUDASIŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių tr 

pasikalbėjimų. Si anvga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek.

kvisų veislių gyvūnus, ' vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
\ ■; ie gyvena išsimėtę po visų žemės liškai. Joje telpa netik atskiri žo- 

. Kaip jis gulėjo tuos gyvu- džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- 
prastoj■ savo arkoj sutalpinti? | mai darbo jieškant, važiuojant kur 

Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kad visų i nors, nuėjus krautuven, pas daktarų 
zei • apsemtų? Kur tas vanduo da- , pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt, 
,ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos | Su fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
ga.ėjo
>r

. 'ir;. - ., po tvano juodveidžiai Į Antra padidinta ir pagerinta laida, 
ių v. ‘slių žmonės? šitie ir šim- j Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.

tai kitų klausimų, j kuriuos negali į Kama ...............................................- 18c,
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
:r aiškiai išdėstyti šitam Veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybėj įstaty

mai su reikalingais klausimais ir at-
Kaina ................................................ 25c. sakymais lietuvių ir anglų kalbose.

Antra peržiūrėta ir pagerinta

užtenka. Žmogus gali vaite 
ti daug ir gerai, bet visliu 
gali apsirgti. Pieniški ir nu 
siški valgiai turi labai dar 
kaloriją. Žmogus, kuris ma 
tinsis tik mėsa. pienu ir dut 
na. gali tukti ir gali neku 
laiką dirbti sunku darbą. b< 
ilgainiui jis sutigs. susilpnė

tai pusryčius, tai pietus. Bet 
atsirado tokiu, kurie valgė 
4 ir 5 kalius.

Tuomet tiedu daktarai 
kreipėsi i tos dirbtuvės ofisą 
ir patyrė, kiek kuris tą dar
bininku uždirba. Kadangi 
darbas buvo akordinis

Gi>rie ino mieste, fiancuzijoj. yraa pastatytas franc.zu tautos dic-vvrei, Joan 
d'Are. : r.mir.klas. Kataliką kunigai ją sudegino ant laužo kaip “velnio ausėsta mer
gą." Dabar tą oačią katalikų dvasiškija Įrašė ją i savo šventųjų katalogą. Orleano 
miestą dabar užėmė amerikiečiu kariuomenė ir prisiuntė šitą nuotrauką Amerikon

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

l<-i n-' . žinoti, kaip senovėje lietu-) Lietuves Šelpimo Fondo leidinys, 
v ku gyveno, ta: perskaityk šitą knv->Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-
ga. Iš jos surmosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina .................................... 5Ce.
lianą pačių, o žmonos po kelis vyrus.
latoaj užimanti ir pamokinanti kny- KUNIGŲ CELIBATAS.
K*, bu paveiKsiais. Raina .... 50c.

laida. Kaina .................................... 25c.

ŽEMAITES RAŠTAI KARES 1 METU. if

vienų kalorijų neužtenka. Pa .
eivrvria Vod r-orii cvoi'-jt-i t!e- Rurie valg\da\o po du Rimais žmogus aptingsta.
klaiku, turi būt reikaHn' i v"0* pasii.udi.nti- Taip’

i,,-a nb.™™,.-; t,. sia padalydavo tie. kūne kiekvienas pnpazms, jog oa kitokie elementai. Ii ma - i „„ - • , 1 .,. . . ... . .... valgydavo 4 ar o kartus pei nersivalgvt nesveika. Bettinimosi specialistai pradėjo j-1 \fTTzvSbzvr; Tiza <-- dieną. zmenes kaip tik dėl to ,-rtų elementų j.eskoti. Ju . t Tuomet tiedu daktarai nesivalgo kad jie retai val- 
rado vitaminus. Tai vėliau- va!7ndi5 noh- Dt-cla e to“? bandymą. Isnn- gO. \ algant dažniau, val-dljetlkos žodis. Danai kn kph-ata darbininką kurie ™ to^ėl ne-

skinimo a- 
žmo-

uananKaiiiai maistu, uei ie:- t oi L-r 1 įSamc ™ rl„ * • ,
kia o-arai balan^iinTo maį«(. PiaCle-10 teikti Jiems po dU gpg jaučiasi daug gėliau, kia gerai balansuoto maiste. vaI ?J - diena lėšomis. Ta pati reikia užakyti ir

Pafekmžs bu<'° ,okios- kad spie' nutukimą S? ar

visokių vitaminu. ' di<>na-ToizZ: „v tuojau pakilo. Jie piadejo reiškia, kad žmogus tun su

se, kopūstuose, morkose, o- 
buoliuose. Porą oboliu gali
na suvalgyt ir prie darbo, 
r tai bus iau vienas valgis. 

Kitąsyk galima suvalgyt po- 
ą šokoladinių saldainių. 

Tai bus irgi valgis. Trečią 
syki galima suvalgyt senvi- 
čių, ir t.t.

Šitaip valgant, sako minė
tieji daktarai, turėsime daug 
geresnę sveikatą ir galėsime 
padaru daugiau darbo.

KAREIVIO KAPAS

AČIŪ LIETUVIAMS DAK- 
TARAMS UŽ GERĄ 

PATARNAVIMĄ

faktorių: dirbti. Tai reiškia, kad jis kad valgiai čia vra uiprar- A - •- -i ... J Kai valgiai eta via nauti. negu svetimtaučiai.
kitaip, negu pavyZfižiui, paimsiu kad ir 

valgant keturis-penkis kar- mu?u žmones valgis vra tik patl save: Daktaras A- Ka'

Svetimoj šalelėj. ,Prie žalio berželio.Maįyt naujas kapas •- žuvusio bernelio.
Kapas neaptvertas. Žolynais nesėtas.Tiktai medžio kryžius Ir vardas padėtas.
Čion ilsis kareivis Už laisvę kovojęs.Daug priešų nudėjęs. Gyvybę aukojęs.
Neskubina niekas čionai paliūdėti.Mat. jis buvo vienas— Nėr kam jo gailėti...
Tiktai motinėlė žuvusio bernelio Verkia, kad negauna Laiško nuo sūnelio.Levosė.

Si knygelė parodo, kode: R'.mos 
popiežiaus kunigai n,:si|.ja. čia 
išaiškinta visa jų bej»atyst;s istorija, 
jos pasekmės ir doriška- il\a-'iikijos 

. .. nupuolimas, šia knyga turėtų per-dalijant Detroito lietuvių socialia- 9fc&tyti kickVIenas vyra. u-as ir 
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, jaunfkaitis, kurie geidžia, ..ad jų mo- 

■ kunigo pakurstyti brostvir.inkai uz- terįs dukterjs Ir mvdm. >s r. at
puolė juos ir Žiaunai sunusę. Sočia- ait j kani - k j
ilsta: įskėlė užpuolikams bylą, kun kun. Geo T©wnsend !-ox, 1>. D., su- 
tr yra S1OJ knygutėj aprašyta, su vi- ijetuvino Ferdinand de Sa.-n..g:-:x 
sais teismo rekordais ir liudininku v,:n. •.parodymais. Kaina .................... 25c. .....................-c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. NET1Kiu
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu * DIEVĄ.

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- laisvamanis čia pasako, kod jis 
nas katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumenu;, kurių 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
Kaina ............................................... 10c. knygutės ........................................ 20e.

RYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

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

žmonės kuria oer am;. Šį iotri-
Ši knygelė aiškina proletariato fi- guojantį politiškai-ek'..; • ’ • ą klau- 

lizofijos mokai*. Jei nori žinoti, kas rimų aiškina garsais Vok *’o- so- 
girr.do pasaulyje įvairiausius nuoti- ci&idemokratų teoret .-.as Ko.'i Kauta-
kius, tai perskaityk šitų knygelę, ky. Kair.a .................................... 10c.
Kalba labai lengva. Knyga protau si E LOS BALSAI.

Puiki Irayga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražu, šarvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Paraše J. B. Smelstorius. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

jantiems darbininkams neapkai- 
nuoiama. Kaina ....................... 25e

1. Turėti tinkamo maisto, sustiprina sveikatą. tamj truputi
2. Turėti maisto pakanka- Kai kas gal pasakys, kad musu lietuviai supranta. P:

mai. ___' _______ ____
Bet to da neužtenka. Rei- tus per diena žmogus per- tada valgis, kada valgytojas 

kalingas da trečias dalykas, daug nutuks. Be to. tūli teo- atsisėda prie stalo, ant kr.- 
butent. laikas. Kiek kartų ir retikai aiškins, kad taip daž- rjo vra pastatytas bliudas 
kokiu laiku reikia žmogui nai valgant skilvis neturės sriubos, padėtas šaukštas.

poilsio. duona, gabalas mėsos ir t.t.
p-a priprast i Bet dalykas yra toks. kad jej valgoma ne prie stalo, 
žmogui reikia skilviui jokio poilsio nerei- taj ta? paprastai nesiskaito

valgyti? 
Amerikoj

sakvti, kad

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškia:; 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būt’ 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

EILĖS ’R STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt Xew Yorke napiovė 
savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ..................................... 10c.JAM DYGSTA MOTERIS-

Išklausęs motinos paaiškini- DėLKO REIKIA ŽMOGUI

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. į Ka'.soą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga sa 
379 puikiais pave k- ?.;s ‘an-
čiais įvairius nootd.ius nuo prie.- su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga nie' as nesigni- 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $7.00

KL R MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje, iiet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas naro, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip .ranoma. 
Labai įdomus ir pan i.mautis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

nočius vra ilgametis mano, .
dentistas. Paskutiniu laiku imo’ kaip. D.’evas sutvere GERT IR VALGYT?
reikė jo man ištraukti visus, rnoteri ’s Ądomo šonkaulio. Jo- Valgyt ir gert reikia dėl to. kad
dantie Tie mon riirhtinine ’ HUkas nuėjo gult’. Staiga l^O- norisi atšaus nepagalvojęs žmogus, danus. J.S man dirbfn.us kęs .STORIJA.
tai pritaikė, kad pietas ne- jis •«*’ molina: ••Marra.

mama. Man sonas laba: skauda, druskos ir kitę panašių dalykų? Ko- kos veUe kov- c-’ ‘ 
dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina

dantis taip rūpestingai ir ge 
rai pritaikė, kad niekas ne 
žysta. jog jie nėra mano sa _ t u
vi dantys. Daktaras Kapo- Turbllt Tnan 'notens d-''itB,a ■pavalgyt 3 kartus per dieną. kia. Ir studijos su-Rentgeno vaigįu. šitokiu valgią, žino- -pniai,ą vra ________________________Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Bet Skandinavijos šalyse, spinduliu pagalba yra jau ma. penkis-šešis kartus per pJįplbėie^' ir kitab reika’
Austrijoj gerais laikais bu- aiškiai parodžiusios, kad diena darbininkas dirbda- JJUfT..i5ino daue- «avo SČSffi-r-c
vo Įprasta valgyt penkis ir tuščias skilvis nesiilsi. Prie- dirbtuvėj negali gauti. , -f -u>alsl KNYGUTĖS
šešis kartus per dieną. Todėl šingai, tuščias skilvis prade- Bet^ tckio? “ceremonijos” r IVlvrinimn Svetimtauti^ to KALENDOR1US- 
du Vale universiteto dakta- da smarkiai trauktis, todėl rol.pik;dTr.pn< žiūrint mr- nebSą pamarįrereikalir.gos. Ziunnt girt 
rai—Haggard ir GreenberĮ alkanas žmogus dažnai ir naį moksliniu požiūriu, žmo 
— nasirv' ’ ”” ’ ’ ’ ’’ ~~~
Išrišti
ruiu sveikiau valgyt — re- berg minėto! savo knygoj įas’ kuris Įdedamas i skilvi 
tai. ar dažnai? Kiek kartą parode, jog virškinimo apa- , -a
mes turėtume valgyt ir ko- ratą apsunkina ne dažnus Minėti du daktarai kun? 
kiu laiku? Ar pakanka tri- valgiai, bet perdideli vai- bandymus batsiuvių
ją kartą nėr dieną? O g .1 giai. Turbut. kiekvienam iš dirbtuvėj, prie valgių skaito

Mėsai ir riebalams.—Vi-
, , , , ... —------------r------ ---- rr. ..... sos raudonos stampos nuoirvzo moksliškų budu skausmą gauna vidunuose. gaus sveikata palaiko ne Kitas lietuvis, kuns man Ag iki Z8 vra geros neHbo- 
klausimą, kaip ištik- D-rai Haggard ir Green- stalas ir šaukštas, bet mais- irero padarė, tai Dr. Paša- tam laikui.

karais. Jis su pagalba mo-
Taip pat yra geros neri-

Pekla

LIETUVOS RESPUBLIKOS

a"), • kaip r. jo

KRIKŠTIJA KARO LAIVĄ

dėmių savo ofise Įtaisymu, _ _ 
išgelbėjo mano akis nuo ap- botam_laikui raudonos stam-' 
vilkimo. Suradęs, kad akim pos A5, B5, ir C5. Kiekviena 

, . . , gręsia pavojus, jis tuoj pa- reiškia 10 pointų.
tokius daiktus, kaip’ s^lkJas siuntė mane ligoninėn. Ačiū Kenuotoms daržovėms ir 
pieno, gabalas šokolado, ga- tflrn „z iaiiėinnsi • • ir-bala« keiko ^em ičiu* rtik • . s-apdl.en jaučiuosi, vaisiams. — Visos mėlynosbalas keiAO, .en.iciu.. .tu. kad tunu minai sveikas akis stampos nuo A8 iki Z8 vra fc date-'^ie X " Ml'U dirb“ rtarba' ^ribotam laikui. '

džiai duoda daugiau energi- Taigi, patariu ir kitiems Taipgi neribotam laikui 
ios, negu didelis bliudas lietuviams, reikale, visuo- galioja mėlynos stampos 
barščių su šaukštu ir duona. met kreiptis pas savuosius A5. B5. Co, D-\ E5 ir F5. 
nes juose vi a daug karbohy- profesionalus. Jie visuomet Kožna stampa reiškia 10 
dratą ir musą kūnas ga i maloniau ir sąžiningiau pa- pointų.
greitai juos sunaudoti. Vie-, tarnaus.
nas toks užkandis gali duo
ti iki .“00 kaloriją, ko kau
tais negali duot ir sunkus 
pusryčiai. Žinoma, niekas 
nesako, kad nereikalinga 
.riuba. duona ir mėsa. be*

Anelė Butkuvienė. C”’truį-„-;.Cu,k1ra.usMsta5;
pos N r. 30. N r. 31 ir Nr. 32 
duoda pc 5 svarus cukraus

REIKIA PATAISYTI KUNIGO ir galioja neribotam laikui.
KLAIDĄ. Be to. stampa Nr. 40 duoda

5 “ekstra” svarus cukraus Vienai laikraščio spaustuvei, prezervams.
tokiu daiktų užtenka gauti kunigas Jonas padavė atspaus- Čeverykams. __  Stampos
svkj i dieną, o likusiems vai- dinti savo pamokslą. Vėliau ap- <;U orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iŠ 
eįams galima naudotis pa- sižiurė.io kad pamokslo tekste Trečiosios knygutės geros 
rsnkesniu maistu. įsiskverbė kiaida. Kunigas paė- neribotam laikui.

Sveikatai palaikyti buti- mė telefoną -r skambina redak- Kuro aliejui. __  Kuponai
nai reikalingi vitaminai. O toriui: 4-tam ir 5-tam perijodui bus
vitaminu galima gauti su “Alo, alo, ponas redaktoriau.” geri iki 30 rugsėjo (Sept.).“Taip. redaktorius kalba “ Gazolinui. — Rytu valsti-

Chicagos majoro Kelly žmona krikštija naują skrai 
duelį. sumušdama i jo nosi bonką šampano. Laivui 
duotas “Chicago” vardas.

dn’žovėm ir vaisiais. Todėl 
įeikia stengtis ir tų daiktų “Bukite taip malonus, ponas jose gazolino kuponai A-10 
gauti kasdien. Daugiausia redaktoriau, išimkite Danielių pratęsti iki 8 rugpiučio 
vitaminų yra tomeitėse. sa- iŠ liepsnojančio pečiaus ir įdė- (Aug.). Kitose valstijose jie 
lotose, lemenuose, orančiuo- kitę ji i liūto nasrus!” pasibaigė 21 birželio.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IK KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kun’.trai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir uz oinipus apsiima « 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavyste, nea peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopastal sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga 
vio”

«M BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir paa 
A M. METKLIONI

7747 Navy Avama,
Detroit, Mirk

.7. .. :r xaip
tuo pačiu laiku ki ni ū tų vai - rė
mė ir gyr'- -. □ r v<v arija
paėmė viršų, krip J.i -tuva likos pa- 
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta repub’i’.ta. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtes nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyea. bet tiesiog žibintuvas, k u r,s 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.00

DŽIAN BAMBOS SPYčlAl.
Ir kitos fonės. Daugiau ju- kų, ne

gu Amerikoj munšai: >. Šioje knygoje telpa net 72 “Džian Barni.- s spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai i- juo:,ai. Antra
pagerinta laida. Kaina ...............25c.

APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGAR

Parašė garsu-. Bil'i' ,? krit .33 
Ingersolas. Kaina ....................... 25c.

MONOLOGAI IRDEKLAMACIJOS.
šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražią ir ji. 'kingų ir.onolo-

5ų ir deklamacijų. Visokius temos:
arbinmkiškos, revoliucionieriškos, 

tautiškos, humoristi.-kos ir inisvansa- 
niškos. Visos skambios, vi-os geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kair.a ................... 25c.

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

užsitikintis Vyras; (2i 2y -nti Giria; 
(3) Klaida; (4i K" ktr J <e nuro
doma kaip žmenės paikai tiki į visokius prietarus, burtus ir tt..........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių acsi«a-:.roti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, perž.iurė- 
ta Ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KI DIK1AL 
Arba kaip tėvų var-o-nmi svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra ari a tik: kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitą knygute L-ir» 10c. 
“Keleivis,” 636 Bro"c!way,

i South Boston, Mb«s.
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Pašto Pranešimas
Kada ir t aip siųst i Kalėdų Galima Įdėti tiktai paprastą dovanas kareiviams sveikinimo kortą su tokiu

Bostono pašto viršininkas užrašu, kaip “Merry Christ- 
prašo mus paskelbti paaiški- mas,” ir pasirašyt savo var- 
nimą apie Kalėdų dovanų dą.
kareiviams siuntimą. Tas Klausimas: Ar galima ka- 
paaiškinimas parašytas klau reiviui siunčiamą dovaną in- 
simų ir atsakymų formoje, šiuryt?
pavyzdžiui: Atsakymas: Užjūrio ar-

Klausimas: Ar gali karei- mijai siuntinių inšiuryt ne
vio motina ir sesuo nusiųsti galima. Bet laivynui, pa
jam po atskirą siuntini? kraščių sargybai ir mati- 

* Atsakymą-: Taip. gali. r.ams galima ir reikia inšiu- 
Bet itikia siusti paskirtu lai- ryt.
ku. kuris ; asideda rugsėjo Be to da pašto viršininkas i 
(September: V. d. ir baigia- pataria siuntinius siųsti stip-. 
si spalio ( October) 15 d. Ta- riuose mediniuose baksuose., 
čiau tas oats asmuo negali nes jie kraunami i laivus 
siųsti tam naciam kareiviui1 vieni ant kitų, sukraunama 
dviejų siuntinių ta pačią sa- jų tūkstančius, ir katrie sa
vaitę. tenka apačion, tenka atlai-

Klausimas: Aš nežinau, kyti kelių tonų spaudimą, 
ar mano sūnūs tebėra dar Nestipriai supakuotas siu n 
Anglijoje. Ar mano siunti- tinys bus sutriuškintas.
nys pasieks ji? i -----------------

Atsakymas: Taip, pa
sieks. jeigu bus išsiųstas ne
vėliau 15 spalio. . Į

Klausimas: Ar aš galėčiau' 
nusiusti siuntini oro naštų?

SUARDYTA GELEŽINKELIO STOTIS TAI BENT ČEREPOKAS.

Maine’o valstijos pajūry
je. netoli nuo Little Island, 
vienas žvejys pagavo retą 
čerepoką, virš tukstanties 
svarų. Kova su juo buvo ilga 
ir sunki. Nelengva buvo 
traukt ji iš vandens, da sun
kiau buvc suvaldyti užtrau
kus ant laivo denio. Ban
dant ii surišti, čerenokas 
savo žiaunimis Ivg siūleli 
nukiipdavo stoią virvę. Sto
ra? pagalys lyg pūzras tru
pėjo jo dantyse.

Vis dėlto čerepokas neiš
mintingas ir žmogus jj nu
galėjo.

Tą retą belaisvi pamatyt 
buvo susirinkę keliolika 
laikraštininkų ir fotografų.

VIETINES

KUR PATAIKĖ JANKIU ŠOVINYS

CINUOTŲ SKARDINIU 
RINKLIAVA

Kuomet Amerikos armija užėmė Bretanijos sostinę 
Rennes, ji lado tą miestą griuvėsiuose. Šis vaizdelis 
parodo suardytą geležinkelio stoti.

MIRĖ DOMINIKAS 
SIMANAVIČIUS.

• Štai kas beliko iš vokiečių tanko Francuzijoj, kuo
met jam pataikė vienas jankių šovinys. Į vieną dieną 
buvo sudaužyta apie 200 tokių tankų, kuomet vokiečiai 
bandė sustabdyti amerikiečių maršą i Paryžių.

ninką, ir Bronį, aukštą kari
ninką, ir dukterį Eugeniją. 

D. Simanavičius paliko

pne ugniagesių, 
prasidėjo Rusijos

Karo Produkcijos Tary’ba j * VEIKTf KAINU ~ į D. Simanavičius P3^0 Amerikon
skelbia kad karo pramonei GELIAMS KONTROLĖ Dominikas Simanavičius pats parašęs savo gyvenimo ’

Atsakymas: Ne. Oro paš- labai reikanngas cinas, -------- --------- buvo gerai žinomas south- biografija. Suglaudus, jį o pasKui, metais, as n
tu galima siusti tik laiškus, todėl namų šeimininkės yra Office of War Informa- K • kontrolė* admini*- bostonietis. Jis priklausė; tokia: gj> 4™ennesunkesnius kaip 2 uncijos, vaginamos rinkti cmuotas | tion praneša, kad Ontario', Jį į. R , A^erikoj prie S. L. A. 43kp.. prie Lie-i Aš. Dominikas Simanavi- M5neTiXtii^i'

Klausimas: Kiek kainuo-Skardines (kenus). Cinas forte. New Yorko valstijoj. 30 000 000 S tuviy Draugijos ir čius (Simon), gimiau gegu- £?™įtu dS1 BatS au’
ia nusiųsti užjuiin 5 svarų ^1 kalingas geležiniams 11 jau užbaigta Europos pape kurie?dalinai ar pastoviai Prie kitli organizacijų. Jis žės 25 dieną, 1880 m., Rau-1 jin či • ‘ j stakHu taisv. 
baksą? ! Plieninėms daiktams anuo- geliams prieglauda, i kurią rertoranuose ir p?i ^ipgi priklausė ir prie buvu- dėnų parapijoje, Kuršėnų ^o dlrbui *u4o S

Atsakymas: Jeigu baksasU• ka« >gac J’-oj busią atvežta apie tuks- i?leidžia anie §9^. sios lietuvių zmycios. Ivalsčiuje, Lietuvoje. Mokslą ^4 m atvažiavau‘i BostS-
adresuojamas per New Yor-';*au?TJ° rąiua laivų staty- tantis pabėgėlių. Buvusios pon non t.,; vrH milžiniš- ir r • • .1 įgavau nuosavo motinos.
ka. iis kainuos 14 centų: jei- '.’ai- Vienam karo ^aivui. rei* kareivinės tapo pertaisytos Į j ’ biznis tačiau iki šiol Velionis jau nuo daug me- pudamas šešių metų jau
gu nėr San Francisco - 61c. k>a 76 tonų cino, o vienai apartmentus su vandentie- Xka* ?o neko4 oliavo Be U SirgO f£dl-es sutF*!rau.*r mokėjau lietuviškai skaityti

Klausimas: Aš nežinau, ii“?“8™“1 ~ daugiau kaip kiu. lovomis, stalais ir kitais S, ir kitis vaikus mokindavau.

Jo autobiografija. Kuomet 
su Japo-

nežinau, Į f „
ką siųsti. Ar galėčiau nusiųs- ’ y‘uvu 
ti pinigų?

Atsakymas: Gatavų pini
gų laiške nesiųskit, nes tū
los valstybės, kur randasi 
musų kareiviai, draudžia 
svetimos valiutos Įvežimą.
Bet galima nusiųsti pašto 
money orderi.

Klausimas : Ar galima nu
siųsti bonką degtinės karei
viui?

Atsakymas: Ne. Degtinės 
siuntimas paštu yra uždraus
tas visados. Taip pat nega
lima siusti degtukų, skysčių 
žiebtuvėliams, nuodų ir ki
tokių sudėtinių, kūne gali 
kitą. užmušti, sužeisti ar 
siuntmius sugadinti.

Klausimas: Ar galima i- 
dėti kareiviui laišką i siunti 
ni?

Atsakymas: Ne. laiškų 
dėti i siuntinius negalima.

svarų cino. Vienai 
i aumenų (patronų) dėžei 
apcinuoti reikia daugiau 
kaip 1 svaro švino. O arini
ai reikalingi milionai tokių 

dėžių. Kareiviu maistas vra 
pakuojamas i skardines, ku- 
’ ios taipgi turi būt cinuotos. 
Kadangi Jungtinėse Valsti 
:ose cino nėra ir iš kitur da

inuo rugpiučio 16 dienos jau Jis toliau neidavo, kaip tik £ ™«
_ :i čia uždėtos kainų “lubos. ’ iki Lietuviu svetainės arba k ų ,oaldais. _ 11 čia uzctetos Kainų "lupos. ': įkį Lietuviu svetainės arba 1x11114 V?11.1-'?0 *“11'“.

Toje prieglaudoje pąbė- visuose Amerikos restora- iki Broadwės pusantro blo-' Ę? Penkiohkj* ar dvidešimt. (
geliai bus aprūpinti maistu. nUpge dabar turi būt iška- ko. Ru°r>iučio 5 diena kuo- išlaikė mo-
pastoge ir medikahne pagal- bintos kortos, parodančios. met Bostone kyklą. Ne sykį reikėjo bėgti
ba. Pabėgėliams taipgi bus k-;ek į-;e ėmė už valgius tarp 97 laipsniai,

ir 10 balandžio dienų per- sumanė nueiti 1duodamos mažos sumos pi
nigų smulkioms išlaidoms. 
Dav., reikalingiausiems dra
bužiams, muilui ar dantų

karščio buvo j mjšką su knygomis, kuo-
Simanaticius met sužinodavom, kad rau

gtais metais. Tokios kainos teatrą paveikslėlių pažiuiS <lonsiuhai (žandarai) atva
privalo būt ir dabar.

, . . pastai,
bar sunku jo gauti, tai ten- Didžiausią pabėgėlių dali

ną. Čia dirbau elektros kom
panijoje iki depresijos. Po 
to kiek laiko dirbau pas 
Morgan Memorial, o keliatą 
metų vėliau visai nebegalė
jau dirbti.

Aš apsivedžiau su Marce
le Barkauskaite 1924 m., 
Lewistone. Mes išauginome 
du sūnūs ir vieną dukterį. 
Nuo 1924 m. priklausau pi ie 
Metodistų Episkopalų sek
tos ir einu kasieriaus parei
gas Lietuvių Žinyčioj.

Kai numirsiu, iškalkit ant

.. T. . - Y . -T žiuos kratos daryti,ti. Jis ten nuėjo ir atsisėdęs . . .
apalpo. Su vietinės policijas Motinai mirus, pne pa- 
pagalba buvo parvežtas na- i motės namie nebegalėjau 
mo. Pasirgęs kelias dienas, buti. Sulaukęs 18 metų, ap-KAS BUS SEKANTIS

PREZIDENTAS? ------------ w......... —------ - .
įugpiučio 9 dieną numirė iš įgyvenau ^lau.iuese

kraujapludžio 21 m. patekau 1 kanuo-
n«° iu. Taigi nemeskit tuf- £££* Skaitlingai V kuris užsiima žmonių opini- ant smegenų. i m«i«. Kanuomeng^mbu-
cių skardintųį(kenų)ii siute- stcvaujamos yra Austriia tyrimu pasistengė suzt- Jis paliko dideliame nu- Kaukaze, prie Trakijos ro
les. bet įsnlaukit jas, an;.- .JugOs|avija. Lenkija, Vokie •<»>•. kaip Amerikos gyyen- liu(Jime Marce- bežiaus. Užbaigęs karo tar-
^k"Ss?^i RUSija ir "Vaki-«*“ -Xs.i- nvbą, buvau Batumo mieste

<a vartoti ta patį is naujo.
Todėl tenka rinkti tuščias Romos katalikų, graikų or 

ciną todoksų ir protestantų gn.skardines ir tirpinti

važiuos
ias.

rinkėjai, atiduokit

Sakoma, kad armoniką 

dęs 1829 metais angla- 

Charles Weatstone.

a?tz-T 
T’UklCtl V

arztal y via i Cll n
D-ro Galiupo institutas, priežasties

asmens pne mano
kančius žodžius:

“Guliu palaidotas gražiai 
ir ilsiuos čion saldžiai, 
šioje žemės kamarėlėj...”D. Simon.

įsra-
S:r!

AR ROMOS

Kristaus

• i

ATSIDARĖ SAUGUMO 
KONFERENCIJA

Pirmoji sesija buvo vieša; kitos eina prie uždaru durų
ŠĮ pirmadieni Washingto- 

rp prasidėjo “keturiu di

prezi
dento rinkimais. Tuo tikslu 
buvo išsiuntinėti laiškai su 
paklausimu: “Jeigu prezi
dento rinkimai butų šian
dien. kaip tamsta balsuo
tum: už p. Dewey, ar už p. 
Rocseveltą?"

Rezultatas buvęs toks:
džiulių” konferencija. Jo- - ’ev.ey gavo 16-kos valstijų 
je dalyvauja Amerikos, An- didžiumą, Rooseveltas —19

opiežius 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaan 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos t: žr.yčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunivų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, a:š-.Ki:» ų 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas fAr 
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tosio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS Y. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio m jų darba’ 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Crbonac Ii. ’>»- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1 - 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iši^uzė 
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 ..ie»- 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavipėjv indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nea joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai ųaks 
ausipažiat su visa katalikiikoa bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 280 puslapių, didelio formato; SDsoda ai?x:
Audimo viršeliais, gražiai sMabrii 

C<m ...aa*, KAINA S2.9*.
Tvirtais popierea įtrMais, kataa SlJt.

raidėm spausixoy-

Galima gaut paa autorių, tekančio adresu. 
REV. M. VALADKA, R. D. 2. DALTON.

Taipgi galima gant tų knygų nuortiyu, a*uw ir

Pa
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edijos, Rusijos ir Kinijos at 
stovai. Vyriausias šios kor.- 
lerer.iijos tikslas — susitar

valstijų didžiumą. Bet Roo
sevelto valstijos yra mažes
nės. tain kad jis gavo ma-

dėl pokarinio saugumo, žiau balsų negu Dewev.
Bus svarstomi planai, kurie 
bus priimti arba atmesti.

Kol kas. vra žinomi tik
Bet kadavei šituose “šiau

diniuose b: 
v vavo tik

davimuose” 
valstijo:•>U

da-' 
o 13 i

du pianai Amerikos ir nedalyvavo, tai šitie “balsa- 
Anglijos. Bet spėjama, kari 
ir Rusi jos atstovybė turi sa
vo planą. Rusijos pozicija 
ds nežinoma ir ryšium su 
tuo spaudoje yra daromi vi
sokį spėliojimai.

Amerikos planas yra to- 
kis: pasaulio taikai išlaiky
ti turi būt sudarytas tam tik
ras aparatas iš visų valsty
bių, taip mažų. kaip ir dide
liu. Galimas daiktas, kad ry

rimai” nedaug tepasako. 
Mes esam isitikine. kad
Rooseveltą-
sumuš.

engvai Devvey

KARO PRAMONEI REI
KIA DA 50,000 DAR

BININKU?

Gyvosios jėgos komisio-
__________  nierius McNutt praneša, kad

šium su tuo iškils ir Pabalčio sunkiųjų c j' du fabrikams 
valstybių klausimas. Pabal- reikia dar A'.OOO darbinin- 
ti rusai skaito dar savo pro- kurie būtinai turi būt su- 
vinciia. rasti iki šių metų pabaigos.

Vis dėlto labai budinga. Tuo pačiu aiku laikraščiai 
kad iki šiol Lietuva da ne- praneša, k.:d karo fabnkai 
turi “tarybinės vyriausy- -lau atleid; ;a darbininkus.! 
bes,”’ nore Vilnius ir Kau-dmk zmogt s ir suprask, kū
nas iau rusų rankose. Ar tai >dų čia teisybė, 
reikštų, kad Maskva vra lin
kus daryti kompromisų?
JANKIAI BOMBARDAVO 

FILIPINUS

NORMANDIJOJ VOKIE
ČIAI NETEKO 
30G.C00 VYRŲ

'KELEIVIO” KNYGYNE9

BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Šiomis dienomis Ameri- Žinios '? Francuzijos 
l'cs orlaiviai bombardavo fronto sak'. kad per dvi sa- 
japonų karo įrengimus Fili- vaites aH antų ofensyvoj 
pinu salose. Tai buvo pirmu- Normandi \i žuvo tarp 250.- 
tinis amerikiečiu tenai pasi- 000 ir vokiečių,
rodymas nuo to laiko, kai ja- Vien tik n» aisvėn amerikie 
ponai užvaldė Filipinus 17 čiai paėmė daugiau kaip 

.mėnesių atgal. 100,000 Hitlerio kareivių.

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbč? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymai jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš išteC-jimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo prfldaaao 
gyvenimo laimė ar selaunė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako ‘Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
opiausiu kiekvienos šeimynom klausi
mas. Ir "Teisingas Patarėjas“ čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilau 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginu kūdikį?

Moteries anatomija ir Fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškiu rei
kalus?

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsiraito žeme?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,'' D-ro Gatės “bezual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1J>O Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją."

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

f



LEIVIS, SO. BOSTON.Aštuntas Puslapis

Sužeidė La*¥ren;e gyvento- 
;kausku sunujų r-a;

EOSTONE IR APYLINKĖ 
SE JAU STOKA SVIESTO

metų broliuką Robertą ir 
abu žaidė. Pastarasis bėgo 
ir galva pataikė i stulpą. Iš' 
vaikučio kaktos bėgo krau
jus. Robertas nenorėjo, kad 
mama turėtų •‘bereikalingo 
lipesnio” ir išlaidų. Pasiga
vęs broliuką jis nubėgo i po
licijos stoti, iš kur abudu 
vaikučiai buvo nuvežti mies-

Kaiti vyriausybės užsakymai 
ir sumažėjusi gamyba

No. 35, Rugpiučio 30, 1944
DIRBTUVĖS LUBOS NU

KRITO ANT ŽMONIŲ

Viena moteris užmušta. 19 
darbininkų sužeista

Karo laivyno dirbtuvėje 
pereitą savaitę Įlūžo lubos 
ir nukrito tiesiai ant darbi
ninkų. Šito pasekmėje, 19 
žmonių buvo sužeista ir vie
na motelis buvo užmušta. JiŠerti L

Vincas ir Marijona Kac vant žaizdą Eugene drąsino Vadinosi Mrs. Mae Oshans- 
kauskai ga\o nudną žinią. <vo broliuką, kad jis nebi- 
Karo departamentas

>awrence gyventojai a) ligoninėn. Daktarui užsiu-ii- M • vti/in.. Poė . i..:_ 1- i-____  J_  •_

Bostpno ir apylinkės mies
telių gyventojai turi bėdos 
su sviestu. Kai kuriose krau 
tuvėse jau negalima gauti 
sviesto ir nežinia, kada bus kulkosvaidininkas.

k v. 56 metu amžiaus ir dir-

Apiplėšė teatro kasininkę
galima gauti.

Pieno kompanijos skel
bia. kad čia kalti dideli vy- 
rausybės užsakymai ir su
mažėjusi pier.o gamyba. Y- 
pač pastarųjų kaitrų metu 
gauta mažiau pieno.

Kaip ištikrujų yra sunku 
pasakyti, ši pavasari buvo 
taip. kad per kuri laiką taip 
pat neturėta sviesto, bet vė
liau rinka buvo užversta 
sviestu, tik jis buvo netikęs 
— ilgai laikytas sandėliuo
se ii’ sugedęs.

Ar ir dabar, 
naują .“sviesto krizį.” vėl 
susilauksim tokio pat svies
to ir kas bus dėl to kaltas? 
Kriaučiai vėl bus apdėti ne-

Klimas
' uvo sužeistas į krutinę, šo
vinio skeveldra ir nugaben 
as Anglijon.

Račkauskai gyvena 122 • 
> SL Turi da du su 1

nus. Juozą ir Joną. Ir jiedu 
Dėdės Šamo tarnyboje. Juo- 
zas jr u užjūryje, o Jonas da 
zidasi I.H isianos valstiįo- 

;e. M. S.

joinigus leisti, kurių mes ne 
laime — dėkui jums už pa 

tarnavimą”...

Elevated Railway turėjo 
$3CO.OCO pelno

paprastais mokesniais

Į Bostoną buvo atvykęs 
Amalgameitų unijos prezi
dentas £idney Hillman. Lan
kėsi CIO Politinės Akcijos 
Komiteto reikalais./ Buvo 
sušauktas bendras CIO uni
jų veikėjų posėdis, kuriame 
Hillman pasakė, kad visų 
CIO unijų nariai teks apdė 
ti “savanoriu mokesniu.” 
bent po doleri nuo galvos. 
Surinkti pinigai eis Politi
nės Akerjos Komitetui, kuris 
veda kampaniją už išrinki
mą Roosevelto ir Trumano.

Hillman yra Politinės Ak-

Demokratai nori sukelt 
ĮC'O.CGG dc’eriu fondą

Massachusetts valst. de 
pergyienę mokratų organizacija, turin

ti savo raštinę Bostone, nori 
-udaryt 100.000 dolerių fon 
dą vedimui kampanijos už 
Rooseveltą ir Trumaną. De
mokratai tikisi laimėt Mass 
\ alstiją. jeigu busią galimy
bės sudaryti fondą ir vest' 
“sistemačią švietimo kam 
pariją.” .

Massachusetts republiko 
nai betgi sako, kad busimi 
rinkimų metu demokrata' 
pralaimės, juos nušluosią re 
publikcmų tikėtas, su Dewev 
priešakyje.

Bostono Elevated Rail 
vav mez'der.f•« Dana pra 
neša, kad per šių metų pir
mąjį pusmeti io kompani*? 
urėjo 300.000 do-erių giy 
io pelno. Viso turėta ŠIS. 
>39.609.91 oajamu. Pernai 
uo pat
>ajamo;
39

Pereitą savaitę netoli nuo 
: Commonwealth Ave. buvo 
apiplėšta vieno teatro kasi
ninkė. Uždarius jai bilietų 
budelę ir išėius iš jos i aikš- 

du banditai sulaikė ją.
pa

te, 
atėmė 
bėgo.

$77.00 pinigų ir

Linksmos vestuves.

Lietuvis jurininkas gavo 
antrą dekoraciją

Kur nors Maršalų salose
tarnauja - lietuvis jurininką:
Antanas Centelis crim.p< ir -------- --- -----°--- — "augęs Fall River. Mass.. šio
mis dienomis jis gavo lai-

cijos Komiteto pirmininkas. 'Tn° ir marinų korpuso me- 
Aišku, ir kriaučių unijos na- pasižymėjimą kovos
liai bus apdėti nepaprastais nietu. Tai jau antra dekorą 

cija tam lietuviui. Pirmąją 
dekoraciją jis gavo už pasi
žymėjimą šiaurės Afrikoje.

South bostoniečiai P. Sun
kai 6 rugpiučio iškėlė šau- 

savo dukrelei 
susituokė su 

chieagiečiu Povilu Joniku. 
Sutuoktuvių aktas buvo at
liktas presbiterijonų bažny
čioj. o puota buvo Lietuvių 
Svetainėje, kur dalyvavo 
apie 200 svečių.

Draugai Saukai yra labai 
malonus ir draugiški žmo
nės; todėl turi plačią pažin
ti ir daug draugu tarp visų 
srovių.

Vestuvėse dalyvavo ir jau
nojo motušė, draugė Joni
kienė iš Chicagos.

Puotai prasidedant, vie 
nas amerikonas (rodos. 

~ „ r.resbiteriionu bažnvčios
Siparienei} keleiuo re- ministeris) pasakė gražią 

dakciją ap.anke ad\. Lau- kalbą, palinkėdamas jau- 
.aitis, naujas . LA preziden- navedžiams laimingos atei
tas, kuris buvo at\\kę^ is Po to buvo traukiami
Baltimores pasakyti SLA paveikslai.
Apskričio piknike k3lc<Ą JpriįkiiR tiirnrin-

oereitą nedėldienį. Musų re- <amas Amerikos ginkluoto-1 
dakcijon jis atvyko su vi- - _.e pajėgose, buvo atsiųstas 
.os SLA \eikejais p. Ams.-.: bostono apylinkę ir čia su-

x i kai 6 rucpiueio
)at metu kompanijos nias vestines ss 
nos siekė $19.153.736. Liljanai, kuri s

Jaunieji Bostono 
karžygiai

East Bostone ivyyko bu- 
lingos ceremonijos. 228 vai
kučiai gavo mėlynus ir pa- 
luksuotus “tarnybos” ženk- 
us-kaspinus. Jie pasižymėjo 
senos popieros linkimo va
juje. kaip ••pirmaeiliai ka
reiviai.’’ Tarnybos ženkle- 
’ius prisegė armijos vyrai.

Lankėsi p. Laukaitis

;r p. Tuinvla.

mokesniais. Vėl plinta falšyvi gazoline 
kuponai.

Mušiu laukuose sužeisti 
lietuviai kareiviai

Armijos ir laivyno depar
tamentai paskelbė naują są
rašą sužeistu kareivių ir ju
rininkų. Visi buvo sužeisti 
Europos “karo teatre.” Tarp

Maršalų salose japonai 
darė puolimą iš oro. Puoli- 

1 mo metu buvo sunkiai su
žeistas vienas jurininkas. 
Nežiūrint to. kad aplinkui 
sprogo bombos ir zvimbė 
šiapneliai, Cengelis šoko

Bostone ir apylinkėse pr i
dėjo plisti falšyvi “A-ll”

sipažino su draugų Šankų 
Lelija. Jis buvo išvykęs i 
užiuri ir praleido ilgesni 
laika Anglijoj. Dabar jis iš 
ai mi jos Daliuosuotas.

Praleidę “medaus mėne- 
jaunavedžiai žada apsi-

gazolino kuponai. -Jie yra gyventi Chicagoje. 
meisteriškai padaryti, sun- Geriausios jiems kloties.
ku atskirt nuo tikrųjų kupo
nų. Kainų Administraci io- 
Ofisas Įspėja automobilis-

P. B.

Europos karo teatre, larp^,^ draugą Kit0 ju. tus. kad nepirktų tos rūšies 
jų randam sekamus lietuvius rininko padedamas, jis nu- kuponų. Jei daug falsyvu ku- 
kareivius: 1 - J 1! nešė sužeistai} i ligoninės P°P5 pateks i juodąją rinką, C1J°S 

Juozas Rutkauskas iš Lynj patalpas ir padarė viską, i ?aii pristigt gazolino, 
no. j kad išgelbėjus jo gyvastį.

Jonas Rukštelis iš Nor

Radijo programa.

Lietuvių Radijo Korpora- 
programa ateinantį

vvoodo.
J urgis Surasi nas iš 

cesterio.
Leonardas Tra vis iš 

lindale.
Juozas Palšaitis iš 

vvoodo.
Valteris Žukauskas.

VVor
Mažas didvyris

Valdžios agentai jieško 
tų kuponų dirbėjų ir platin
tojų.

Į Charlestowne gyvena ma- Caspers Tel. ŠOU 4615
Los- žas didvyris, Eugene Lavv- Exclusive But ,\ot Expensivc

, rence. Jisai yra vos septynių 
Noi-, metų amžiaus, bet savo ma- 

imai sutaupė ir rupesni ir pi- 
juri-t nigą. Buvo taip. Eugene iš

ninkąs, iš West Springfield. vedė gatvėn savo keturių

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukor.is, Savininkas

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

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

pos. TAI 
Zy i TIME

»/r< i

J

TONIGHT COLD WAVE
* Firm Long Lasting Curle
* Soft pliable waves. No stil'f- 

nes. No brittleness.
* Creates the Cold Wave i f 

Naturally Curly Hair.
* While you Relax in Glamoroua 

Surroundings.
CASPER’S BE A UTY SALON 
71$ E. Br«tadw:o. <*uith Boston

DAILY DOUBLE 
WIN00WS CIOSE

DOG RACING
aOBlIflBTEEn
JULY l4*SEPt.9 'SS!’””1-

P o p u 1 i a rju mas

FICKWICK
"ALE that is ALE

TRAK* ARK
/z

yra pelnytas rezultatas 
74 metų bravoro patyrimu

MEWE0 BY HAFFBMEFFEK A CO., Ine., Boston, Mass., 8REWERS SMCE 1870
i-Ay'-į j ” i’J?--«
, .o.. ---------- - ■ ... ... ■ ■

nedėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 rvto, bus tokia: !

1. Armonistas Jerry Tra- 
mont iš Brightono.

2. Dainininkės Em. Bur- 
bulienė ir Elena Juknevičiū
tė iš Revere.

3. Pasaka apie Magdutę. ■
Po programos parašykite

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

lei 2SS24 Gyv. Slli*

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

''•lando*: 9 iki 12 
nuo 2 iki 9, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki U 
ir ''laitams.

AKIU DAKTARAS 
ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiko sugražinu švies*. Išag 
zaminuoju ir priskiriu akiaiu*.

114 Summer Street,
LAtt’RENCE. M t SS.i’RENCE, M VSS. j

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkvvay 1233-W

AR JUMS YRA REIKALINGI 
MORGIČIŲ PINIGAI?

. r ketinat pirkti namą dabar?
1 gal norėtumėt perfinansuoti rūmą kur 

daba i gyvenat ?
•Jus rasit pinigų Į \-alias savo Mutual Sav

ings lanke-
•b s taipgi pat irs it, kad nereikia mokėt aukš

tų r, išimčių, nes Mutual Savings morgičiai yra 
taupi asi, kokius galima rasti. Ir, svarbiausia, 
jie p įtaikyta prie jūsų reikalu.

Kodėl neužeiti Į savo savings banką ir ne- 
pasikalbėti apie tai su jo atstovais.

SEE YOUR

Mataal Saviags Baak
Back Hm AMvck bwy mer* Bend* tkan befere

S. BARASEVIČIUS
iR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKJR 
LIETUVIŲ GRABORIUS 1B 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Iiorchester Ave.
Tei. COLumbia 2537

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

ir nuc 7 ild 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1329

IME 7:30 DOUME 7:20 Z:

Usc ihe SL via Maverkk S‘ation

rnnr

TeL 8OU 38OC

DAKTARAM

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiao valandos:
Nm 9 ryto iki 7 ’akare.

Nm 9 ryto (U 13 di

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILIOM
«9 SCOLLAY SQUARE, Room 23 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

IR NERVŲ LIGŲ.
Val. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kandim

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organi) nn- 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterų ir Vyr, Ugas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos; nuo 10 iki 12 dieeg 
noo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVB, 
ROSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4579.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoe: 2-4 ir 9-š 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nao 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman nt. arti Central 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Memn)

Per kraustam
čia pat ir i to
limai vietas .

Sanri prie&nra, kaiaa 
J?5 B20ADWAT.

SO. BOSTON, MA8K. 
TiL CO’Jih Bertos *3lt




