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METAI XXXIX

Tūkstančiai Pabalčio Žmonių 
Bėga Nuo Bolševikų

Suomijos Fronte 
Kanuolės Nutilo

NACIAI ŠULO 
TAIKYTIS

Vokiečiai ištraukia savo ar
miją, o finai važiuoja 

Maskvon

Jau prisipažįsta, kad jų ka
ras pralaimėtas

^So^onu^'1 Amerikonsi Jau Vokietijoj 
Anglai Paėmė Antverpą

LAIVUS SU PABĖGĖ
LIAIS VOKIEČIAI 

NUSKANDINO

| “Per tris metus su viršum į 
i vokiečiai isiveržėliai vedė
masini naikinimą musų že 
mėj. Bet Hitlerio banditai 
turės užmokėti už savo pik
tadarystes. Atsiskaitymo va- 

! landa ir visiškas priešo su
naikinimas jau nebetoli.”

Karo Informacijų Biuro 
gautas iš Maskvos praneši- 

... ... , , , . mas toliau priduria, kad Pa
klausia į Švediją. Švedų iai- neriuose (Lietuvoje) bolše- 
krasus Svenska Dagbla- viku esąs šaukįamas 
dėt, kuri cituoja Office of

Lietuvoje bolševikai atkasi- 
nėja kapus, kad įrodyt nacių 

žvėriškumą

Iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonės bėga šimtais 
ir tūkstančiais. Bėga dau-

Pinigus busią galima gauti 
per bankus be atidėliojimo

“Christian Science Moni- 
or” korespondentas praneša 
iš Washingtono kad netru
kus bankai pradėsią atpirki- 
nėti karo bonus. Iždo Depar-

! kur keliai jiems da nėra už
kirsti.

Bendrai imant, į 4 dienas 
anglų armija nužygiavo 225 
mylias pirmyn. Visas Belgi
jos ir Olandijos pajūris, kur 
vokiečiai turi įsitaisę “robo
tų” lizdus, dabar yra atkirs-

3 DIENAS ALIJANTAI 
PERĖJO BELGIJĄNaciai mielu noru sutiktų 

nutraukti karą ir daryti tai
ką, jeigu alijantai sušvelnin
tų savo taikos sąlygas.

Taip pereitą savaitę pasa-
i kė gen. Kurt Dittmar, nacių Ramentas paderęs su bankais j 

Helsinkio pranešama, kad'armijos propagandininkas. Lsutartį, kad jie išmokėtų pi-į ~
vokiečių armijos evakuacija j Jis kalėbjo apie tai Vokieti-į nigus be jokio atidėliojimo, j Alijantų armijos eina per .
jau prasidėjusi. Suomijoj esa! jos žmonėms Der radiia. Aiš-1 jei kas norės savo karo bo-lYakarų Europą, kaip viešu-1 tas nuo Vokietijos. Anglai , r • .... v i .....j...x: .mc TTztmkn kiok- Įniko tik čia nzein vokiečiams iš uz-

Finų rusų karas jau pasi
baigė. Šį panedėlį buvo duo
tas įsakymas sustabdyti mu
šius ir tuojau abiem frono 
pusėm kanuolės nutilo. Iš

dar apie 10 vokiečių divizi
jų, kas reikštų apie 100,000 
kareivių. Švedų žiniomis, 
vokiečiai traukiasi iš Suomi
jos laisva valia. Tai butų

Naciai bėga iš Olandijos ir 
Danijos. Vokietija gali su

smukti bile dieną

ku todėl, kad tai Bėra jo vie- ną parduoti. • las.
no nuomonė, betlisos naciu, ~ inp;,:a<s Paryžių paimtu Bet kaip tik
vadovybės pareisimas ^dS P*anas ĮneisJ4S galion Francuzijos sostinė buvo pa-

Dittmar prisipažinta kao r<U? sPa 10 “ dienos. Žmogus įmta kiti miestai “patys at- uittmar pnsipęz^ta. kao:OMj3slflę minėti savo $25,Lina ” "

Užtruko kiek laiko tik čia užėjo vokiečiams iš už
pakalio, ko nacių militaris
tai niekados nesitikėjo.

Nacių spauda ir radijas 
Vokietijoj klykia desperaci-“darbi

KffiSTi'd nint« >'e'egatU” mitingas. £•"« kark au? S3“ SJCpumunT'*°° j bet koki:kaip' jojTted “šveniijf Sterkui-
\\ ar įmormation. sako. kad kurjs apžiūrėsiąs bolševiku R1.1 ^Ut*ni, pe?- kal3 a.tS.1^ • e ų - ;• ■■ un? komercijos banką ar trust kuvo Daįmti i viena diena do žemė” pavojuje. Visi, kasdvejose Estijos salose uki- v * , tikimas, kur jie traukiasi is jes persimetimas--1 alijantųt„na; * Duvo Paimu * vieru* aien^ Z?. _

Francuziją jau isįlvdo i eina.” Didžiausios tvirtovės.

dvejose Estijos salose ūki
ninkai palikę 700 tuščių so- 
dybę ir pabėgę Švedijon. Li
kę trobesiai, pilnai įrengti 
ūkiai ir nunokę laukuose ja
vai. bet nelikę žmonių. Esti- gandai, tai bus jau metai su 
jos vyriausybė rūpinasi su- viršum, kain vokiečiai Lietu noį 
rasti patyrusių darbininkų, VOje pradėję atkasinėti ir Suomijos 
kurie galėtų nuvalyti javus deginti savo aukas. Lavonu įInanerheim paskelbę 

l^kų. pelenai ir kaulų Hkučiai pa. Suomija nutrauksianti
Iš Lietuvos bėga daugiau-' gilikę ant smėlio iki šiol. •Įomatmius santikius su Vo 

šia verslininkai ir valdinin-į kietija. ir kad visi vokiečiai
kai, c iš Estijos — ūkininkai! Išrodo, kad vokiečiai yra kareiviai, kurie iki rugsėjo 
h žvejai. ' • dideli glušiai. Norėdami pa- .15 d. nebus iš Suomijos iš-

Vokiečiai draudžia žmo- slėpti savo žvėriškumo pėd- traukti, busią nuginklouti ir 
nėms bėgti, bet tai nieko ne- sakus, jie iškasė iš žemės Ia- internuoti. V okiečiai trau- 
celbsti. Pabėgėlių būriai i vonus ir paliko ant smėlio jų kiasi Norvegijon. Jie užsakė 
kasdien vfe dide ją? Greitieji! kaulus... - < tenai.jau visus viešbučiui-įr
vokiečiu laivai patroliuoja4 ----- —----- ! pensijenus savo armijos rei

kalams.

atkastus kapus, kur naciu i , . , ,
buvę užkasta “keliasdešimts 0Sūpuoto krašto be kovos.

; tūkstančių" nužudytų vyrų Sakoma, kad fmų armija 
moterų ir vaiku. , . . , , ,

Jei tikėti bolševiku propa- J3™. T*!“" vel,tra.u- 
andai tai boa ia„ mitai =„ kalS' at?al ,kl 1940

jes persimetimas - ‘““.'ę*.1?14: company ir tenai gausiąs pi 
pusę yra didelis v okietijai s n j 1J * 1

. .. . nuostolis, tačiau lyi,lira. iždo Departamentas tiki-
kun buvo isgiudus rusus is kad kol aliiantairneatsisano;sj ka(| .)a|e„gvinus bonu at- 

nuo savo tikslo. Vokieti ia y jrk: * >onės nesiįku. 
ra priversta kariaut. A ;,an: - pardavinėtj. jki

Baltijos juros pakraščius ir PRISTATĖ RUSAMS 5,000

tik gyvas šaukiami stot vo
kiečių garbės ginti. Bet kuo
met žmonės šaukiami į ko
vą, tai nacių erštai jau bėga 
iš Vokietijos. Sakoma, kad 

. šį panedėlį Ispanijoj nusilei- 
anglų ir <jęS didelis vokiečių lėktuvas 

Lėktu- 
fiulė-

_ ____ ,________ pasi
jos sostinę Bruselį ir Ant- iįkę Ispanijoj, 
verpo uostą. Per tris dienas ___________

Šią savaitę amerikonai jau 
pasiekė Vokietiją. Žinios 
sako, kad vokiečių miestai 
Aachen ir Perl jau mūsiškių 
rankose.

Tuo pačiu laikutu tikslas esąs —rt sunaikinti ~

užbaigti, sako jisai.
VVashingtonas atsakė, kari

alijantai nuo savo reikalavi
mų neatsisakys: Vokietija 
turi pasiduoti be jokiu išly- 
gy-
VOKIEČIAl NFtFKn RU

MUNIJOS ACfelAUŠ

šaudo į tuos laivus, kurie ga- ORLAIVIU Iš AMERIKOS Žinios sako, kad Suomijos
bena pabėgėlius. Švedija pa i ______ delegacija jau vykstanti į

Maskvą tartis dėl taikos są-
pabėgėlius. Švediją pa 

siekę pabėgėliai pasakoja,: Amerikoj yra įsteigta Oro fla?F 
kad tris laivus su pabėgę- Transporto Komanda, kuri >gų‘ 
bais vokiečiai nuskandinę. Oru gabena karo pagalbą a- 
Kiekvienas gabenęs po 100 lijantams. Tos komandos va

das gen. Nowland dabar pa-i 
aiškino, kad nuo 1942 metų 
rugsėjo mėnesio iki šiol jo 
komanda pristačiusi rusams

pabėgėlių.
Bėgimas esąs be galo sun

AMERIKONAI PAĖMĖ 
VERDUNĄ

kus. Išeina ištisos savaitės, 
kol pabėgėliai susižino su

Verdunas yra visam pa
sauly pagarsėjusi Francuzi
jos tvirtovė Ji pagarsėjo perlaivų savininkai? ar ju agen- orlaiviu. Amerikos n™iS

tais nes pabėgti iš Pabalčio: k^al ">« °j'a!' Tuomet atakavo ją kelis mė
vius i tam tikra vieta toli- „- — - • . ‘ * . nesiūs ir negalėjo paimti.
ėmę ^u^lakunaF1 čia? kai Jie užėmė ią tik per karą’ 
b^a^apieTos orlaivi ! kai ™a faniuzija pasida-
kuiie buvo lėkdinte nulėk ! V m.anoma- kįd da;

,................ dinti. Be to. Ameiika via £ar vokiečių jau niekas is
Tuo tarpu bolševikai L«e- daug orlaivių pristačiusi ru.erduno neišmuš, bet perą- 

tuvoje pradėjo rėkti apie na-!sjjaį jr jurjų laivais ita savaitę amerikonai pae-
ciu žvėriškumus. Vilniuje '

kraštų dabar galima tiktai 
laivais, per Baltijos jurą. 
Šituo trafiku užsiima dau
giausia žveiai, kurie turi di
desnių žvejybos laivų.

cių zvenskumus. Vilniuje
buvo sušauktas mitingas, kur, PER VIENĄ MĖNESI BU 
kalbėjo komisarukas Gedvi-i yo 470 STREIKŲ
la ir kažkoks Beliuk (ma-! ______
tyt, baltgudys). kuri bolševi

amerikonai 
mė tą tvirtovę į vieną dieną.

$50,106.000.000 MO
KESČIŲ!

kai vadina Vilniaus univer
siteto “profesorium.” Gedvi 
Ia pasakęs:

VALDŽIA PAĖMĖ NIKE
LIO DIRBTUVĘ

Huntingtone, West Virgi
nijos valstijoje, prezidento 
Roosevelto įsakymu, kariuo
menė užėmė International 
Niekei kompanijos dirbtuvę, 
kur 2,000 darbininkų buvo 
apskelbę sreiką. Paėmus 
valdžiai dirbtuvę savo glo
bom streikieriai tuoj sugry
žo darban.

Darbo Statistikos Biuras I.............. ...........
VVashingtone paskelbė, kad! Cenzo Biuras praneša, kad 

i per liepos mėnesi Jungtinėse I per 12 pastarųjų mėnesių 
1 Valstijose buvo 470 streikų. Jungtinių Valstijų žmonės 
kuriuose dalyvavo 145,000 [sumokėjo valdžiai $50,106,- 
darbininku.

Birželio mėnuo buvęs da 
gausingesnis streikais, nes 
per ta laikotarpį buvę 500 
streikų, su 155.000 streikuo
tojų.

000,000 visokiais mokes
čiais. Apie 10 bilionų dole
rių paėmė valstijos ir mies
tai, o kitkas teko federalinei 
valdžiai.

VALDŽIA DEDA MAISTĄ 
Į KALKIŲ KASYKLĄ

AUSTRALIJAI STINGA 
DARBININKŲ

Kansas valstijoj, netoli 
nuo Atchison miesto, yra se
na kalkių kasykla, kurioje 
taip šalta, kad valdžia nuta
rė dabar krauti tenai mais
to assarga. Esąs tai didžiau
sis pasauly gamtos šaldytu- 

Pietų Francuzijoj ameri- vas.

NACIŲ GENEROLO PA 
NABERIJA

Australijos valdžia pa
skelbė. kad iš Australijos ar
mijos busią paleista apie 50,- 
000 kareivių, nes laukų dar
bams ir pramonei stinga dar
bininkų.

VOKIEČIAI GAMINA 
GAZUS

Perėjus Rumunijai alijan
tų pusėn, vokiečių karo apa
ratas neteko gausių Ploesti 
aliejaus šaltiniu Rumunijoj. 
Visų pirma vokiečius iš te
nai išvijo patys rumunai, o 
paskui aliejajus laukus užė
mė atėję rusaai. Rusai ūžė 
m ė taip pat visus Rumunijos 
uostus prie Juodos Juros.

iki $10,000,000 į dieną. Bir 
želio ir liepos mėnesiais kiek 
atslūgo, bet dabar ir vėl pa
didėjo. •

Iždinė sako, kad iš kožno 
$100 vertės parduotų bonų 
šįmet reikėjo atpirkti atgal 

,$22 vertės. Pereitais metais 
iš kjekvieno $100 reikėję 
grąžinti atgal $9, o 1942 me
tais tik $4.

Manoma, jog žmonės pra
dėjo reikalauti savo pinigų 
atgal dėl, to, kad nelengva 
buvo juos atgauti. Todėl val
džia nutarė tą procedūrą pa
lengvinti. Tačiau ir dabar 
boną bus galima parduoti 
tiktai išlaikius jį 60 dienų.

anglai su kanadiečiais pėrė 
jo visą Belgiją. Rašant mums 
šiuos žodžius, jie buvo jau 
Olandijoj, netoli nuo Ams
terdamo. Sakoma, kad Bel-
gijos ir Olandijos pajūry an

glai atkirtę apie 100,000 vo
kiečiu. Naciai bėga iš Šiau
rės Olandijos ir iš Danijos,

VARŠUVOS SUKILĖLIAI 
PASIDAVĖ

AR PASIBAIGĖ 
“ROBOTAI”?

AMERIKA PASTATĖ 
65,000 LAIVŲ

KAS GREIČIAU PASIEKS 
BERLYNĄ?

kiečiai anądien suėmė jau 
septintą nacių generolą, ku
ris pasirodė tiek arogantiš
kas. kad į Amerikos leite
nanto klausimus nenorėio 
nei atsakinėti, tik šnairomis 
pažvelgdavo, kai jo paklaus
davo ko. Pagaliau jis burb
telėjo: “Man nėra reikalo i 
tavo klausimu* atsakinėti.”

TURKIJA VIS GLOBOJA 
VOKIETIJOS ŠNIPUS

Maskvos “Pravda” pro- 
testuoia prieš Turkiją, kuri 
vis neišveja Vokietijos agen
tu, kurie po priedanga viso
kių biuru veda šnipinėiimo 
darbą Vukietijjos naudai.

Iš JŠveicarijos atėjo gan
dų, kad vokiečiai ruošiasi 
vartoti gazus prieš alijan- 
tus. Sakoma, kad fabrikai 
dieną ir naktį gamina vokie
čiams duiakaukes. o chemi
jos dirbtuvės gamina gazus. 
Bet kol kas da gazai nėra 
vartojami.

Rašant šią žinią eina jau 
trečia para kaip Anglijoj ne
nukrinta nei viena sparnuo
ta vokiečių bomba. Galimas 
daiktas, kad vokiečiai jau 
išbaigė savo “robotus” ir ne
turi iš ko daugiau pasiga
minti. Galimas daiktas, kad 
dėl to jie pradėjo ir taikos 
prašyti.

PIRMUTINĖ ROOSEVEL
TO KALBA

Nors šį rudenį bus prezi 
dento rinkimai ir nors Roo
seveltas yra kandidatas, ik? 
šiol jis da nieko apie rinki
mus nėra pasakęs. Pirmuti
nę kalba tuo klausimu jis 
duosiąs šio mėnesio 23 die
ną.

SUSIKŪLĖ KARIUOME
NĖS TRAUKINYS

Pereitą nedėldienį Kansas 
valstijoj traukinys su karei
viais susikūlė priešakiu su 
prekiniu traukiniu, šito pa
sekmėj buvo sužeisti 34 as
menys.

ANGLAI NEIŠSIŽADA 
KOLONIJŲ

Laivyno sekretorius For- 
restal praneša, kad per 5 pa
staruosius metus Amerika 
pastačius 65,000 visokių lai
vų, ju tarpe 1.15 kovos lai
vų. Pi ieš karą Amerika iš vi
so turėjo tik 383 kovos lai
vus.

APSIKEIS KARO BE
LAISVIAIS

Stockholmo žiniomis, į 
Gotemborgą tuojau busią at 
vežta 1,900 alijantų belais
vių, jų tarpe 240 amerikie
čių, mainais už tokį pat skai
čių vokiečių belaisvių.

MIRĖ SENATORIUS 
NORRIS

šiomis dienomis mirė bu
vęs senatorius Norris, susi- 
’aukęs 83 metų amžiaus. A- 
pie jo mirtį Rooseveltas išsi
reiškė: “Sugriuvo valstvbės 
šulas.”

ŽEMĖ DREBĖJO

Anksti šio utarnin ko rytą 
Naujoj Anglijoj drebėjo že
mė. Drebėjimas buvo jau 
čiamas nuo Kanados sienos 
iki Deleuare valstijos, ir nuo 
Massachusetts iki Ohio. JoAnglijos liberalų partija

atmetė tą minti, kad Angli- . .
jos kolonijos po karo butu centras buvo apie Ontano e- . . . . 1 - — — buvo jaučia-

virpėjimas ir in
dų braškėjimas, bet nuosto-

pavestos tarptautinei admi- žerą. Bostone 
nistracijai tvarkyti. Vietoj mas langų vir 
to. liberalai siūlo vystyti oro
SU^i^iekima su kolonijomis. I’U nebuvo.

Einant “Keleiviui” 
don radijas pranešė 
Varšuvos sukilėliai buvo na
cių sumušti ir turėjo pasi
duoti. Rusai juos išprovoka
vo: liepė sukilti, sakydami' 
kad rusų armi ja jau apsupu
si Varšuva, bet kai lenkai 
sukilo, rusai nuo Varšuvos 
atsitraukė ir naciai pradėjo 
sukilėlius žudyti. Lenkai 
šaukėsi pagalbos, bet rusai 
jos nedavė. Anglų ir ameri
kiečių orlaiviai nunešė len
kams kiek ginklų ir maisto, 
bet to neužteko. Lenkai išsi
laikė apie 4 savaites. Jų žu
vo tūkstančiai.

Į Berlyną dabar yra 4 ke
liai, būtent:

iš Rusijos—322 myMos.
Iš šiaurės Francuzijos, nuo 

Sedano—410 mylių.
Iš pietų Francuzijos, nuo 

Grenoblo—602 mylios.
Nuo Italijos fronto—590 

i mylių.
Nors rusams kelias į Ber-

spau-dyną trumpiausis, bet mes 
kad manom, kad iki rusai įkels 

Vokietijon savo koją, ame
rikiečiai su anglais bus jau 
Berlyne.

DE GAULLE’O VALDŽIA 
KELIASI PARYŽIUN

Laisvųjų francuzų valdžia 
su generolu de Gaulle prieš
aky, kuri iki šiol gyveno Al
žyre, Afrikoj, dabar pradė
jo keltis į Paryžių.

BRAZILIJOJ MĖSA ANT 
KORTELIŲ

Kitą savaitę Rio de Janei- 
10 mieste, kur yra 2,000,000 
gyventojų, prasidėsiąs mėsos 
racijonavimas. Pieniškų pro
duktų Brazilijoj taipgi trūk
sta, todėl uždrausta vartoti j 
pieną aiskrymams, saldai
niams ir dezertams.

JAPONIJĄ BOMBAR
DUOS 1,000 OR

LAIVIŲ

Amerikos oro jėgų vadas 
Pacifiko vandenyne prana
šauja, kad netrukus Japoni
ją pradės bombarduoti po 
1,000 Amerikos orlaivių.

PALIUOSAVO 1,100 AME. 
RIKOS LAKŪNŲ Iš ,

NELAISVĖS

Užėmę Rumunijos sosti
nę, rusai tenai rado 1,100 A- 
merikos lakūnų, kurie buvo 
laikomi kaip karo belaisviai. 
Dabar visi jie paleisti.

SUĖMĖ PINIGŲ FABRI
KANTUS

Sicilijoj italai buvo pradė
ję spausdinti alijantų pini
gus. Alijantų policija tuos 
fabrikantus suėmė ir rado 
500,000 falšyvų dolerių.

VALDŽIA PAĖMĖ DAR 4 
KASYKLAS

Prezidento Roosevelto įsa 
kymu, šią savaitę kariuome- 

PAĖMĖ NAGAN GIRNŲ nė užėmė dar keturias min
TRUSTĄ kštujų anglių kasyklas Penn

sylvanijoj, kur maineriai 
streikuoja.Justicijos Departamentas

iškėlė Minneapolio girnų -----------------
kompanijai bylą dėl laužy- Bostono priemiesty Rox- 

įstatymo. šita būryje šį panedėlį buvo at
buvo susitarusi! rasta savo ann-tmente nuo- 
firma Anglijoj gas Mrs. Kushlow lavona.* 

girnų kainas Daktaras nustatė kad ji bu-

mo trustų 
kompanija 
su panašia 
kontroliuoti
pasaulio rinkoj įvp nužudyta

t
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IŠLAISVINI OJ FRANCUZIJOJ

SAKO, BOLŠEVIKAI PA-
TYS PARAŠĘ CASEVI

ČIAUS LAIŠKĄ

Išlaisvintame Francuzijos mieste žmonės žiuri 
tąsi amerikiečių tankai.

Garsaus Tėvo Kilnus 
Sunus

iš b t Ikonų, kaip jų gatvėmis ri-

No. 36, Rugsėju 6 d., 1344

Jeigu mes su šituo Mask
vos argumentu sutiktume. į 
tai turėtume pripažint, kad 
Atlanto čarteris nepaliečia 

D -rars D. Casevičius buvo!ir Hitlerio pavergtą kraštų,
Lieuvos tautininkų partijos nes Austrija, Čekoslovakija, 
pirmininkas ir vyriausis jų Lenkija ir kitos šalys taip 
organo “Lietuvos Aido” re- pat buvo pavergtos pirma, 
daktorius. Okupavus raudo- negu Atlanto čarteris buvo 
najai armijai Lietuvą, boiše- parašytas
vikai jį suėmė ir vėliau išga-j Bet Maskvos argumentas 
beno Rusijos gilumon. • nieko nevertas, nes Atlanto 

Dabar Amerikos lietuvis- j Čarteris dėl to ir buvo pa- 
kujų bolševikų laikraščiuo rašytas, kad šalys, kurios jį 
se, “Laisvėj” ir “Vilny,” pa ašant buvo jau pavergtos, 
sirodė neva te paties D-rci uti but išlaisvintos. 
Casevičiaus laiškas, kuris Taigi aišku, kad Atlanto 
girna bolševizmą ir laukia. Čarteris liečia lygiai rusų o- 
kad Lietuva greičiau sugriž- kupuotą Lietuvą, kaip ir vo
ty į “Didžiosios Sovietų Są- kiečių ckuouotą Austriją, 
jungos platų kvėpavimą.” Čekoslovakiją ir kitas šalis. 
Vienoj vietoj laiškas sako: -----------------
“...pas visus stiprėja kūrybos valia — atkurti laisvą TarybųLietuvą, ją kelti, gaivinti ir ___puošti, kad visiems lietuviams; Komunistų “Lietuvai pajoję butų gera. laisva ir miela gelbos teikimo komitetas,” Į gyventi.. " j lemas renka Rusijai pinigus

Perskaičius šitokią propa- 'j. senas drapanas, šiomis 
gandą, savimi kyla klausi
mas, ar galėjo šitaip rašvti ........ .D-ras CaSviėius. buvęs Lie- ,kl ‘ugpiucio 1 d.. tas komi- 

tetas sakosi surinkęs arba

KUR EINA KOMUNISTU 
AUKOS

dienomis paskelbė savo at
skaita. Nuo vasario 1 dienos

tuvos tautininkų partijos pir
mininkas ii- vyriausis jų or
gano redaktorius?

“Sandaros” redaktorius, 
kuris sakosi gerai Casevičių 
pažystas, sako: “Užmuškite 
mane, bet aš tam netikėsiu!”

Ponas M. Vaidila tvirtina, 
kad tą laišką bus parašę pa
tys bolševikai. Casevičiui vi
sai nežinant: o ieigu jis ir 
žinotų, tai negi užprotestuos

Kongieso ponai tyrinėja 
CIO unijų sudarytą Politi
nės Akcijos Komitetą — tik 
ne Du Pontus ir ne kitus do
lerio “verbliugus.” Jie nelie
čiami. jie garbingi vyrai.

Je, tiems dolerio “verbliu- 
gams” nėra jokio vargo iš
lysti per kongresinės adatos 
skylutę. Užtai CIO “grieš- 
ninkams' norima surasti 
karščiausia vieta pragare. 
Visa bėda tik tame. kad mu
su kongreso ponai komisi- 
ninkai da nesuranda praga
ro.

Fenki karo metai
Sukako penki karo metai. 

1939 metų rugsėjo pirmą 
Hitlerio legionai užpuolė 
Lenkiją ir užkure antro pa
saulinio kaio gaisrus.

Tada retas galėjo tikėti, 
kad šis karas taip ilgai tęs
tųsi. O patys naciai manė, 
kad i mėnesį-kitą jie nuga
lės savo priešus ir užvaldys 
Europą.

Mes apsirikome, bet da 
labiau apsiriko Hitleris. Ra 
šant šiuos žodžius, io legio
nai zovada lekia iš Francu 
zijos. Abiantų armija jau 
Belgijoje ir iau pasiekė Vo
kietiją. O priedais — Hitle- 
lis neteko Rumunijos ir Šuo 
m i ios.

Žuvo milionai žmonių, su
naikinta už bilionus dolerių 

artinasi neišven-

Jų ‘ sotus syvenimas
Komunistai nuolat plepa 

apie tai. kad Rusijos žmonės 
turi sotų ir laimingą gyveni
mą. Bet štai kaip jis atrodo:

Musų vyriausybė pripaži
no Bendrai! Amerikos Lie
tuvių šelpimo Fondą ir jam 
skiria tam tikras sumas pi- 

„ , , , , , • nigų. Fondas buvo paruošęs
kad šio karo metu Anglija Europa da kartą ius lais- sarnata Rusijon ištremtiems kaa sio Kaio meiu Anglija va bet ar llffam? Kaip bu? .
vra netekus 667,lo9 vyrų — ičcnrpstos nokarinio nasanlio • H’1?™* selPn; r°nn,° Pir158 741 užmušto 78*04 be P£, 1 pasaulio mmmkas Pranesa. kad —1OB./41 užmušto, oe pcrblemos? bei g.

Pamoka pilsudskininkams. tremtiems šelpti Sovietų Ru- 
Šio karo metu daugiausia sijoj buvo musų patiektos di- 

a genialus kai-: Tuo pat metu civilių žuvo nukentėjo Lenkija. Į kelias sumos pinigų. bet Na-

tas. Taigi, 
milžiniški.

nuostoliai yra

Žmcnių gyvastimis anglų turto bet
nuostoliai nėra taip dideli. griarnas galas Hitleriui ir hit- 
Premjeras Churchill nesenai ierjZTTlui 
atstovų rūmams pranešė,

Ši žinia gai ir suvėlinta, bas. jis išliko, kad galėtų ei 
bet ji niekada nepasens. Tai, ti tėve pėdomis — organi

doriam žmogui. Matteotti

Rusiai Ar Lietuvai?
ou-

Korespon-

būdamas Rusijoj, kur nėra rtatcs ir iopai_arapanų šulo-1 pavojus, vaikutis buvo išvež-. siuntė vienam žurnalui
nei spaudos, nei žodžio lais- 4 . tas į provinciją ir pavadin-! Jaunasis Matteotti visą

Juokinga yra komunistų: kjtu vardu. laiką dirbo italų požemio or-
redak- •">"’-?«<’ atskaita, ir juokin- ■ Xu0t0 laiko nieks nežin0.

gas to vardas. Jis renka au-1 - Rur randasi jaunasis M t 
Kas Rusijai, ir viską atiduo-

“Dėl ko aš tvirtinu, kad tas fia Pi;=cian ReHef Fundni 1 Daugelio mane, kad . .....strajnsnis vra sufabn-kuotas*’ ? , j- • -L tu?aui’ jisai arba nužudytas ar mi- dovaujama socialistinio jau-
C, K, - LtU a-‘. res. žmonės ji užmiršo, nors nimo sąjunga yra nati veik-štai keliatas įrodymų Dr. Ca- gelbos teikimo komiteto : minėdavo iar^uii savo va- Hausia. Jei Mussolinis su sa-

Visai skirtingas nuo to. kuris Kodė! komunistai slėniaP* ir.kįnkir'!- Giacomą Mat- vo gengstenais butu žinoję, as jau piliete. Lz ta. as !a- lino kilpų Lietuvoie rado
lbtas veik keturiose špal- sa™ veidą’ S ife aS *?“!• -Kasmet J° socl?llst“,:a”;aummui bai dėkinga. šiltą pneglaodą Ir butų ją

... .▼ . , T. m Jie apgau- sukak+ieg nro^a buvo lei vadovauja nužudyto sočia- , . .. , , tureię da šiandien, jei ne
m ‘ T- •1'-etaV!uU J®““®"* ’ džiauti sianti atsišaukimai i, i «*« vado sunus. iie butų ne-' P.t?S.9au;.k.aS,±e: naujas boiševikų smurtas,niosoiisfeai. sunkiai su- Juk visi žino. kad su Lietuva do,-......................... --------------- i:~. i„j levvis
lJ0 jie netun jckio s------

ves.
Sandariečių organo 

torius rašo:

Taigi, pilsudskinė Lenki- H neleidžia šelpti bolševiki- 
ia. da nesenai kardu gramo- i°n ištremtus lietuvius! 
jusi silpnesnei Lietuvai, pa- Badauja Rusijos žmonės, 
ti sugriuvo lyg tas kortų na- ^U1"i kadaut pr bolševikų au- 
melisa Didesni ir galingesni Hos lietuviai. Tai sitoks yra1- •____ • _  r . . j_ - i • jv, rrvvorimuc **Ta Skaitydama “KeleivĮ” per kaimynai su ja padarė tai,; JP “sotus gyvennnas

ganizacijose, visais jam ga-; 15 metų aš daug ko išmokau ką ji norėjo daryt su Lietu- galima pada
liniais budais stiprindamas;ir j=is man daug kuo padėjo, va. r.vt “dylą. sakysime, tekį:

------------ t---------------- Kai man reikėjo išsiimti pi T -------- .-Jžt.... inž T.W»v« rpJVSfn SfaKnmantifašistines jėgas. Jo va-
lietybės popieras. “Keleivis” 
prisiuntė man knygelę “Kaip 
Tapti Piliečiu,” ir šiandien

Lietuviai tačiau nesidžiau-1už Lietuva reikėtų Stalinui 
eė savo kaimyno nelaime, oasiulyt Bimbą, Pruseiką ir 
Priešingai, gera dalis lenkų, kitus lietuvių komunistų erš- 
spėję ištrukti iš Hitlerio-Sta- tus. Jie gautų Stalino “rojų,“ 

o Lietuva turėtų nepriklau-
paskelbtas tose 'rašo filosofiškai, virškinamais sakirr.ais;tarpu kaip bolševikų paskelb- jr ka(j Lietuv tas straipsnis atsiduoda Liudu nerupi. Jie dirba "tik Sovietų Gira arba Jonu Šimkum, profe- RUgijaj įr Stalino diktatūrai, siniačs raudonosios propagan ______

somybę.
Ir Želigovskis!

Rusijos diktatorius Stali-
’ ’ , naujasviešai paaiškintų LįetJuva j b - ,

salima nusiųs- ta ir oku
nonems drapa- Ljetuvai

cialistus buvo tik keli žmo- Įnu'" (Great, Neės. -- karo me,ai?
nės. kurie žinok, io tikrąjį t*’ Y:> drapanas Lietuvos ' .

kindavo atšaukimus fe jfež- 'ardą ir oavarde.' žmonėms renka tie. kune Lietuva jau parduota?
kodavo ju autorių Romoie dąbar vėl eina so- aon:. kad L^tuva butų po B Egipto sostinės Kairo i globoja “laisvųjų vokiečių

Galu ™le fašizmas erių- cialistų dienraštis “Avanti.”, to^el as ar,atėjo šiurpi žinia. Vienas komitetą." kuriame figuruo-
vo IšaustaTeta Kl kurj redaguoja senas sočia- J^Tkad malo NeW, Y°rk° U’C *
ją. o vėliau ir krašto sostine !i«as Pietro Nenni. Jis irgi talkas Ife Tkori Pol?de>ntas.?i‘ko- fad.Angli- TO dėka Suomijoj prie vate-
užėmė alijantų armija. Beje. buvo nasisiėpęs nuo fašistų sak°-‘ ja ir Amenka sutikusios tol-,tybes vairo atsistojo komu-
- - J ■ •’ j ■ —it , sius drapanas Ldeurvon. sevikų užgaidas tenkinti. nistų prakeiktas baronas

Estija. Mannerheim: lenkų “laisvi- 
bolševiku nimo” komitete turi garbm- 

eą vieta lenkas fašistas Gro-«izmo mrnro^uimęu; , — — Jei taip beckis. Pagaliau. Stalinas
. Romos socialistai ta diena i Sv° sunu dabar jau! N Redakciio.- Komu ‘ ~ Atlat?to <tailT nor?S-' kabd 1 sostą erryztų Ru-

---- —i-------- i_i._ nuo KeaaKciio*. koitiu ns ir kaip bus su Keturiomis munjos karalius Karolis!
Dabar Stalinui i talką siu

Kad su Lietuva i buvo daromi sianti mitingai, sigaflėię milionų lira. kad jį ,? * ‘
ki° ^siekimo: Atsišaukimus leisdavo sočia-: Pagauti ir nugalabinti. Bet %
iva jiems «sa. list artija ir j9f k .. jie to nežinojo. Xet nas so- «,V p™“ i?ų partija ir jos sekcija 

Jaunųjų Socialistų Sajunea 
Fašistai dukdavo. Jie nai

dos biuro tarnais.“Dr. Casevičius tapo ištremtas iš Lietuves- Pirm to. boiše- ;-----vikaf laikė išsunkiame kalėji- Nevy \ork Times iš- me, per kelis mėnesius neleido spausdino savo korespon- su niekuo susfeiekti. Visą lai- pranešimą iš Kairoką jį tardėDaugelis spėliojo liks gyvas, vėliau atvykusieji“Po tos visos peklos ir kan-' tokias sienas, kokias ji turė- čių, ar gi gali žmogus savo pa- 1° 1941 metų birželio mene rašų tvirtinti, kad toji visa sis tema, tas sovietiškas režimas

nas iuo toliau, tuo daugiau 
sėbrauja su aršiausiais mo- 
narchistais ir fašistais. Jis 
pripažino Etiopijos skerdiko 
Badoglio vyriausybę; jis

NEJAUGI TAI TIESA?

Nuo Redakcijos:
K y nistai renka pinigus ir dra-1 Laisvėmis^simuose masini mitingą. Į; žino milionai italų, 

vieną aikštę susirinko 20.- f 
000 žmonių, kad pagerbti i 
buvusi savo vadą ir pasi ! 
klausyt kalbų. Mitingo ve-1

Jei tai butų tiesa, tai reikš
tų. kad Lietuva ir kiti Pa
balčio kraštai vra jau ati
duoti Rusijai. . -

Tpi H'itv t o i liP- i GČJ3S OHS3KC •
nJien°^e "Įjtaj; SdųTšmųgis  ̂ ‘'Br°‘iai * mUS«

syti negalėtų. Bet kas žino, _ ' . , .■ ' * ‘ - Bet mums nesinon tikėti.

yra kam nors išganymas, šviesa ir gerovė? Užmuškite mane, beį tam netikėsiu.’’

panas jau senai, skelbdami., Pasaulis gandien kovoja l°si Vilniaus grobikas Želi-
. kad visa tai iie siunčia Lie-1 agresorius, už paverg- govskis...

— sHy,cs žmonėms. Bet tai yra;tų tautu laisvę—kuo patei- O komunistiški žiopliai da
UlūCttAnOlU 1̂^ ??:las-.nts Jle ,nr!kO sinti bolševiku agresiia Pa- mano. kad Rusija yra “dar- tuos daiktus ir tuomet. kai!u_ii.-_ ktninV,, Voži

kokiose sąlygose D-ras Ca- , , . .
sevičius dabar gvvena, jeigu ka® tai galėtų būti tiesa, 
ištikruju jis tebėra dar gy- “Naujienos sako, jog ir 
vas’ “ ioms nesinori tikėti, kad

Rusijoj galimi tokie daly- Rooseveltas su Churchillu. 
kai. kokie negalimi kitur, kune paskelbė Atlanto Čar- 
Pavyzdžiui. Stalinas sušau- terb žadantį visoms tautoms 
dė 8 generolus neva už tai. Įaisv?' galėtų atiduoti Pabal- 
kad iie norėjo susidėti su či° tautas bolševizmo nelais- 

’ Tasai “N. Y. Times”

tarpe randasi garbingo tėvo 
kilnus sunus, Matteo Matte-1 
otti — prašau, drauge!” 

Minia apstulbo, lyg suak-J

Nuostoliai
Šio karo metu Anglija y-

norejo
Hitleriu, ir, sušaudęs, 
pats padarė su 
“krauju sucementuotą 
jungą“’’»

, tuos daiktus ir tuomet, kai balčio tautų atžvilgiu? bininkų tėvvnė” ir kad jų 
i visa Lietuva buvo užimta; jei Lietuva teks bolševi- “saulė” Stalinas yra “prole- 
vokiečių ir jie negalėjo Lie- kams bukite tikri: Stalinui tariate revoliucijos vadas”! 
tuvon nieko nusiųsti. Mes -os j^aip Hitleriui Palaiminti ubagai dvasio-
manonukad ir dabarjų ren-, neužteko Čekoslovakijos. O ie...
karnos aukos nepasiekia Lie- j tuomet bus taiD, kad visos Amerikoniukas “blitzkrie«” 
tuvos žmonių. Lietuvai selp- diplornatu kalbog apie pa- mC n .
ti yra tiktai vienas fondas stovią taiką bus Hkusios vien Maskvos propagandistai
Amerikoje, tai Bendras A-.pasjtvčiojimu iš tų. kurie Per ilgą laiką skelbė, kad.
merikos .Lietuvių Šelpimo čjaudien savo krau ja lieja’ raudonoji armija pasiekusi

Kairo žinia nėra oficiali. okietiją ir “tuoj maršuos J 
Norėtume, kad ii butu ir Berlyną. Apie savo talki- 
neteisinga. ninkes, Angliią ir Ameriką

... .. ... tie propagandistai sakė: an-Tie dolerio verbliugai gjaj j,. amerikiečiai tupi vie-
Tai buvo 1940 metais. Pa- į to ie. 

rako karalius Du Pont sky-Į Raudonoji armija ir šian
dien nėra pasiekus vokiečių 
sienos, o Amerikos armija

menejo, bet neilgam, čia fa pakėlusi didelių nuosto- 
randasi nužudyto jų vado J-ų. Jei skaityti ir materia- 
sunus — ar tai eralima, ar jis ^es gerybes, kurios buvo su
da gvvas, kaip išrodo? ' naikintos, anglų nuostoliai 

Nereikėjo ilgai laukti Ke- -ljr ^ut bus didesni, nei tū
li vyrai pakėlė ant pečių e- r£^a pereito karo metu. Pa- 

• ven i i irntrs t nergingą jaunuoli ir prade- Vyzdžiui, pirmojo pasaulinio
H'itS korespondentas' vra Mask-Sio nešti prie estrados. Minia karo metu pati Anglija netu- 
HitletTO,^ D‘ataikunaSj -todž| aIi..suuzė. pasigirdo šauksmai ir, CTO TOkrų nuostolių, isski- 

mas esąs daiktas, kad tą pra- apkurtinantys aplodismen- nant tą. -tas buvo išgriauta 
nešimą jisai sufabrikavai pa- >• ‘Matteotti -valio Mat- Vokietijos kannm laivyno, 
siremdamassavonorogalvo-iteotti:” . , Bet ,r m neturėjo progos
ępna *■ i Jaunasis Matteotti uzlino oaug žalos pridaryti, nes an-

’ ________ * ąnt estrados, o mitingo vedė- gių laivynas smarkiai suplie-
7 ... n /'jas tarė: “Prašau susipažin- kė vokiečių laivyną ir šis vi-

1940 metų rugpiučio 2 d. tai socianstinio jaunimo sa laiką buvo uždarytas an- 
sąjungos centro sekretorius, ?lams nepasiekiamose prie- 
Matteo Matteotti.” r’aukose.

są-

ŠITAS ARGUMENTAS NE
IŠLAIKO KRITIKOS

Maskva įsikando tvirtinti, 
kad Atlanto čarteris, kuris francuzu kariuomenės teis
skelbia pavergtoms tautoms mas buvo pasmerkęs dabar- 
USSPiklausomybę ir laisvę, 
neliečia Pabalčio valstybių, 
nes tos valstybės buvo pri- 
jungtns prie Sovietų Rusi irs 
pirma,
ouvo para

tinį laisvųjų Francuzu vadą 
de Gaulle sušaudyt.

Proteinas yra kilęs iš grai- 
negu Atlanto čarteris. kų žodžio “proteios.” „kas 
nraš\:?.«. raiškia: “nirmoi vietoj.”

tai Bendras A- 
etuvių

Fondas. Komunstai prie ši
to fondo nepriguli, o savo 
fondo neturi. Jie yra prisi
šlieję prie Russian War Re- 
lief Fundo ir surinktas au
kas atiduoda jam. Tas fon
das visas aukas siunčia Ru
sijon, o ne Lietuvon. . milionus dolerių, kad pre-

Lietuvcs žmonėms drabu- zidento rinkimų metu butų 
žius netrukus pradės rinkti diskredituota Roosevelto ad- 
Bendras Amerikos Lietuvių ministracija.
Šelpimo Fondas. Apie tai Veikia įstatymas, kuris 
bus paskelbta laikraščiuose, pavieniui asmeniui neleidžia 
Tamsta galėsi atiduoti se- skirti rinkimams daugiau 
nūs savo drabužius šitam kaip 5.000 dolerių. Veikia 

tys aplodismentai. Ir ne be-iNaciu karo aviacija daužė fondui. Jis tikrai nusius vis-,atstovų ir senato ramų ko- 
reikalo: i iuos kalba nužu- Londoną, daužė ir kitus ką Letuvon, nes jis veikia su misnos, kūnų P»fe>«a 
dyto socialistu vado sunus'; miestus. Toks Caventry, Amenkos National War rinkimų kampanijos islai-
Jį nepalaužė fašistinis siau-į miestas buvo visiškai išgriau; Fundo pagalba. nas, net...

Vėl šauksmai, vėl tie pa- Šio karo metu buvo kitaip.

lyg košę piausto vokiečių 
frontą.

Tai vra amerikoniško mo
delio “blitzkriegas.” Alijan
tų armija jau Belgijos sosti
nėje Briuselyje. Greitu laiku 
ji gal bus ir Berlyne.

Kad ji pasiektų ir Lietu
vą! .

S. Strazdą*.

» v
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KAS SKAITO, RAŠO 
" TAS M**.* AMF.RIKOS LIETUVOJ GYVENIMAS Į
Iš CHICAGOS UETUVIŲ GYVENIMO
Vagy. išsinešė Olienės ir Va- baigia išlaisvint” Lietuvą, 

n&gaitienės deimantus kad būdama sovietinė ji bus
Advokatui Oliui esant 

New Yorke. o VabagabTams 
su Oliene išvažiavus pikui 
kan, nežinomi vagys Įsilau
žė Į Olių ir Vanagaičiu ; a- 
mus Chieagcje. Oria: -u Va
nagaičiais kartu gyvenu. Va
gišiams tas tiaibas gerai ap
simokėjo, nes kaip sk.-bva
rna, tai išnešė net už. ketu
ris tūkstančius Olienės ir

"‘daug didesnė” ir ioje bus 
netrošku gyventi.

Bet pats Leonas vargiai 
ra riks važiuoti i tarybinę 
Lietuvą, nes žino. kas io 
laukia — Angariečio liki
mas!

Nuo latviu kaibėic Ulma
nis, nuo suomių tūlas Hen- 
rieksenas, o nuo
VVar Relief — Tanperis.

Russian

,r . Rinkta aukos, bet ne lie-
' ^5*^5 tuvfera. O rašam nukentė-

lėliams šelpti. Keista, komu-— deimantų ir futrų. Taipgi 
išnešė ir Olio drabužius. 
Bet, matvt, vagišių but:; kę
sų, nes storulio Vanagaičio 
kostiumų neėmė. P-: miė fu - 
tai jo čemodaną. Į kuri. be 
abejo, susikrovė pavogtus 
daiktus.

ist;b nuolat kartoja, kad 
'uriiok; visko pilna, o čia 
euka aukas pirkimui drabu- į 

žiu. Pasirodo. kad “darbi 
i tėvynė” neturi nei oi- 
r.ivu ir nei drabužiu, jei rei
kia amerikoniškų dolerių ir 
amerikonišku drabužiu.

ŽUVĘ PARAŠIUTININKAI VIDAUS FRONTAS
Moterys ir “jėgos darbai’ vage skyrius su rugpiučio 

pirma visoje šalyje pradėjo 
vajų už senos popieres rinki
mą.

Į senos popieros rinkimo 
rajų traukiama skautai ir 
pradžios mokyklas lankąs 
jaunimas. Karo Darbų Ta-

War Manpower komisijos 
viršininkas Paul McNutt vėl 

' praneša, kad “jėgos darbų’
Įmonėms stoka darbininkų.
Toms “jėgos darbų” Įmo
nėms priklauso ir geležies 
liejyklų Įmonė. Iki šiol ji j ryba yra pagaminus tam tik- 
buvo išimtinai tik vyrų ži-j rus lakštus — pasižymėjimo 
nioje, nes darbas kalvėj yra liudijimus. Jie bus duodami 
skaitomas sunkiu darbu; da senos popieros rinkėjams ar- 
sunkesnis yra darbas gele- ba “traperiams.” Be to, da- 
žies liejykloje. Bet pasta- lis pinigų, gautų už seną po- 
į uoju metu i tas pramones pierą, yra skiriama skautų 
imamos ir moterys — žino- organizacijoms, 
ma, prie lengvesnių darbų. Senos popieros rinkimo 

McNutt ragina žmones, vajus tęsis per du mėnesius 
kad jie savanoriai eitų i jė- -nuo pirmos rugpiučio iki 
gos darbus.” Galima kreip- paskutinės dienos rugsėjo . 
tis i arčiausi Western Union

su
Čia matosi sudužęs am erikiečių sklandytuvas su pa rasiutininkais. Nelaimė Į- 

vyko pirmutinės invazijos laika.

ofisą ir War Manpower ko
misijai pasiųsti tokią teleg
ramą: “I would likę a forge 
or foundrv job.” Prie teleg
ramos reikia pridėt žodi

ADMINISTRACIJA NORI 
ŽINOTI:

Kas prisiuntė $2150 iš 
Rockfordo, IU.

BIDDEFORD, ME.

Mirė Teofilė Burbienė

Sugryžę iš pikniko Vana
gaičiai negalėjo Įeiti nes du- Mažesni piknikai — kaip 
rų spynos buvo sugadintos. parengimais?
v anagaitis turėjo lysti nėr
langą. Chicagos lietuvių piknikai

Nors policija uoliai vagi- ??emet buvo mažesni, negu 
šių jieško, bet kol kas dar kada ners pirmiau. Vieni 
nesurado. kaltina stoką gasolino, ant-

Chicagietė. ri karą, o treti senatvę. , . o_ , ,
_____ Man rodos, kad tik vienas .. Liepos 2o d. Biddefordo

; argumentas turi pateisini- i bSonineJ mirė Teofilė Bur- 
Montgomery Ward kompa- tai karag Ištikro> karas i bien£’ P°. teYa^ Mikeliomu- 

nija bylinėjasi su valdžia i stipriai paveikė musų lietu- ^e" Burbienė ilgai sirgo ir 
buvo labai suvargusi. Panko

KAIP BUS SUVARTOTI BENDRO AME- “
RIKOS UETUVIŲ FONDO GAUTI

135,000 DOLERIAI

“Keleivio” administracija 
riausybė Gavus telegramą yra gavusi iš Rockfordo, Ilk, 
komisija susisieks su vieti- money orderĮ $2.50 sumai ir 
niu United States Employ- laiškuti pridėtą be jokio ad- 

National War Fund musų Bendram šalpos Fondui ment Service ofisu ir gausi- reso ir parašo. Laiškuty pa- 
paskyrė Spalio, Lapkličio ir Gruodžio mėnesiams $135,- į* 2S-2ums ūkiamas m
000.00 sekantiems reikalams:

gomery vvard Kompanija. .... . .Mat, tos kompanijos šulas, žinia, kada sugrvš. Motinos ^lena.® Jos sunus tarnauja 
Avery, pasipriešino prezi- labai susirūpinusios. Dėl to. ^.'nei 1aOs? kairiomeneje o 
dento Roosevelto isakvmui. susirūpinimo gera dalis yra|“įtas ,v.ena v Isveiande, 
Jis atsisakė tartis su unija ir , gavusios nervu ligas. Aišku, i unJ,° 'alstU.°\ .
nesutiko apleist kompanijos i kad prie tokių aplinkybių Teofile ^me 1 ™eLais 
raštinę. Tada kareiviai ji iš-į negali but kalbos apie pik-• Styrami kaime. Suvalkų 
nešė i gatve ir per kuri laika nikus, kur žmonės renkasi tpSiQnoJe' Amerikon atvy- 
Montgomery Ward Įmonei pasilinksminti. ko I903 metais ”* apsrgy^e-
valdė armijos vadovybė. Gasohnas nesulaiko nuo -no ^^7e?ce’ ^a^* i;?A3

Montgomery Wa.d kom- i nešalai- ^Me \r aįt^noČ

1.
000.00.

2
3.
4.
5.
6.

8.
9.

$135,-Administracijos reikalams, ofisui ir t.t- 
(Toji suma 12-kai mėnesių.)
Vaistams Į Lietuvą—$12,500.00.
Pabėgėliams Pietą Amerikoj—$12,509.00 
Pabėgėliams Francuzijoj ir Italijoj—$7.500.00.

rašyta tik tiek: “Labai bu
čiau dėkinga jeigu prisiųstu- 
mėt Julv 26 ant jos gimta
dienio.”

Iš te galima suprasti, kad
Mažiau važinekit gele

žinkeliais
Musų vyriausybės organai money orderio prisiuntėja 

pakaitetinai prašo, kad ne- norėjo užrašyti kam nors 
KeleivĮ” kain dovaną gim- 

nenadavė 
kur

Drabužių Vajui—$10,000,00. dabar užimti vežiojimu ka- į “Keleivis” turėjo but siun-
Atsargos* kapitalui—$10,000.00. reivių ir kare frontams buti- čiamas.

Musų pabėgėliams bei ištremtiems stipti Sovietų Ru. nai reikalingų pabūklų bei Ant money orderio yra 
sijoj buvo musų patiektos didelės sumos, bet National War maisto. Milionai musų vyrų ^vi pavardės — Mrs. Ethel 
Fund išbraukė, nes nėra kelių ir būdų, kuriais musų pa- veda žūtbūtines kovas Įvai- Į Runchis ir Mrs. Ameba Nek- 
šalpa galėtų pasiekti Sovietų Rusijon ištremtus lietuvius, riuose kaio frontuose. Jie fosh — bet nėra nei vienos
A 4-z-’. 1^-7 1 ~   x • _____ __1 JI * • __ _ 1 im rvmil r* 1 1

kuri unija privalo juos at- Jei buvo nedideli musų;savo vaikus. .....
stovauti deivoose su kompa- piknkai, gal bus maži ir pa-• nusipirko didoka narna, ku- Gautos kablegramo: 
mja. rengimai. Kai kurios drau-! ris randasi prie* 514 *Main Švediją dabar atbėgo š

Rodėsi, kad viskas bus ge-j gystės jau yra nutarusios vi ! Streeto. savo posėdyje šio mėn
rai. bet taip nebuvo. Avery j sai nedaryt parengimų, nes Burbienė buvo draugiška siuntė $2,000.00. 
vis nenori tartis su unija. Jis bijo “skylės.” Tik didžiosios į moteris, gerbė visus gerus!
sako, kad tai esąs jo priva- organizacijos ir musų laik- i žmonesirturėjo draugu. Jai S
tus reikalas, tartis ar nesi- įaščiai da ruošiasi prie žie- mirus, ios draugai ir drau 
tart su uniia, ir valdžia netu- mos pramogų.

Teofile ir jos gyvenimo ’ Atskiriems ašmenims pašalpą siųsti musų valdžia nelei- turi gaut amunicijos, ginklų JV adreso, 
draugas Burba sunkiai dir- džia. Jei Sovietu Rusija įsileis musų Įgaliotinius ten vykti maisto. Tuc budu dieną ir Neturėdama aiškesniu da- 

administ-vi am ii* mileli riačolrvvc ičz.

Čia gyvendami lėsime gauti lėšų ir

ron, Azijon, Afrikon ir ki-jMrs. Runchis ar Mrs. Nek- 
BALF Pirmininkas, tur. irosh). prašome jas apie tai

—_______________ Mažiau važinėsite trauki-1 painformuoti, o mes busim

Ponai gailisi šonu
Hearsto laikraščiai pradė-

ri teisės kištis i jo reikalus.
Maža to. Montgomery Ward
kompanija dabar bvlinėjasi; ,
sn valdžia. Rašant šiuos žo-<)o kampan.,ą pnes gaudy

mirus, ios draugai ir cirau 
ges prisiuntė daugybę gėlių 
vainikų, kuriais buvo užpil
dytas kambarys. Be to, šim
tai draugų ir draugių atėjo

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.
A- M..............................

niais, daugiau prisidėsi prie už tai labai dėkingi.

Išsimaudė ir išsitrynė su << • •poison ivy

rėmimo musų karo pastan-
išsitpeti, niežėjimas tuoj 
prapuolė ir žaizdos užgijo.

Draugiškai.
Administracija.

džius federalio teismo ra- raą ir neva kankinin^ šunų.; .U pamatyti ir palydėti į am 
ožius, ieoeiaiio teismo ra Mat, Chicagoje bastosizino Poilsio vieta, muose eina apklausine urnas , , , . » :
kompanijos ir unijos liūdi- V '>_usių sūnų 
ninku. Montgomery Ward
kompanija rmi i gau, sau vėliau iš gardo Keikia pasakyti, kad Bidde- žolės oaragauti.

Darbu Tarvbm }T? P8!™?"’ m«*.icinos !"0’lankų
prieš Karo

--------  Galvos tuo vandeniu aš ta-
Keleivio” 32-ram nume- da neištrvniau. ta; ir dabar

Vaistinės ir slaugės
Armijos ir laivyno slaugių

KURI YRA TEISĖTA 
JUOČIUNO NAŠLĖ?

lė teitas sutik, kompaTd- k^o reikalams. Vienus piau- tuvių seimos tao mažiui S TSkalaŠimus t°nki?č sto- antriems duoda naujai tų automobilių buvo is k 
atrastų vaistų ir žiuri, ko- miestų. Jais atvažiavo veibus paversti niekais visi Ka 

ro Tarybos sprendimai ir 
pati taryba turėtų likviduo
tis.
valdžia apeliuotu ir ši bvla .?'aan P™k,t,ka- -Bet, n-e 
gali atsidėti net'vvriausiant kad,tos ru.sies
teisme. Panašus kampanijos -Hma' vra .laronn su Gvme-
reikalavimas ten kaita jau gs k,au °, »a!
buvo atmestas. ! Be?rst0 dienraščių ledakto-

Tai noras sabotažuoti j r,a.'t non bad naujuosnis
Jungtiniu Valstijų karo na SertH Pat>'s fį?!".1
stangas. Net reakcinis “Tri- ka'? G.ertų ir mirtų, bepes- 
bune” nedrysta tų užginčy- i ko<!am' Paealbos nuo !valr‘« 
ti. Vienintelis “Tribūne” ar- , .... , ..
gumentas vra tas. kad įvai- „ M^t0 -Ta!.d.z,a neketina 
• ios karo meto reguliacijos Hearsto užgaidom nusilenk-

ti. Pakirdę sunes ir toliau paneigiančios asmens laisvę , ,ir nriv^ėia inipiatvvs bu? gaudomi.

kios Įtakos jie daro Į šuns or
ganizmą.

Hearsto “Herald”ir“Ame
rican” sako, kad tai esanti

, , - „ kurios tuos nuodus neitrali- nėse pristigo slaugių. Vidaus
forde gyvena tik kelios lie
tuvių šeimos, tad didžiuma v 

<itų
relio- mane su draugu ir nusiuntė kaip jos išrodo, 

nės giminės ir draugai. Bu- mudu ant farmos dirbti. Far-

Kaip “Keleivyje” taip ir 
kituose laikraščiuose Ona 
Juočiunas buvo apmokamai 
apskelbus, buk tai savo vy-

fronte reikia slaugių, armi-1 čiunienė užmokėjo už pa-

vo nemaža ir kitataučiu. mervs parsivežė mus nuo 
Velionės gyvenimo drau- stoties Į savo namus, kur ra

gui Burbai reiškia nuošir- dom’kitą darbininką — len Į ĄTC A WTHt A f
džios užuojautos, o mirusiai ka. žis jau mokėjo truputi Al Ij1A1»
— ramybė šaltoje Amerikos angliškai, o mudu ra drau ! -----7—
žemelėje. buvom da švieži grino- Wm. C h apo i. — Ačiu už

Vienas iš Draugu. 5;ai, angliškai nieko nėra prisiųstą iškarpą, bet tą pie- 
oratem. Dirbom gerai, bet čini perspausdinti negalime, 
buvo labai karšta, todėl len- A. j. Tomkui. — Knygos

REDAKCIJOS

KENOSHa, WIS.

Tony. jai ii laivynui jų reikia da skelbimą ir po juom pasira
šė. Pereitą nedėlią gavome 
laišką nuo Stella Yuochu- 
nas, kuri tvirtina, kad ji e- 
santi mirusio Juočiuno lega
lė našlė, o ne Ona Juočiunie- 
nė. Ji sako, kad Jurgis ir O- 
na Juočiunai gavę divorsą 

Ragina taupyt gasoliną 1919 metais ir nuo to laiko 
Office of Defense Trans- nebegyvenę kartu Gi 1932

labiau
Kad musų šalis turėtų 

daugiau slaugių. Amerikos 
vaistinės dabar veda vieno 
mėnesio vajų, reklamuoja 
kadečių-slaugių korpusą.

kas^ nusivedė mus i soželkąĮapje išvežtus Sibyran lietu- portation gauna daug skun- metais Jurgis Jucčiunas ar- 
pasimaudyt. Vpie tą soželka! vjUP neturim ir, kiek mums dų prieš busu ir trokų vai-Ta Yuochunas. Indianapo-

kius. Nuo rugpiučio pabai- tarė mums tos žolės nrirauti yjy iakraščiuose: jų buvo jo kuro. Office of Defense nesuprantanti. ►o<’ė1 nirmo-
gos as jau Kenoshą aplei- nuo akmenų. įy gerai is-itrm-1 j2,000 su viršum, bet tai da Transportation ragina to- ii Juočiunienė skelbiasi esan
dau ir persikėliau į Miami, ti ią. Mes tain ir padarėm, nepilnas skaičius. Spėjama, kios praktikos vengti. Bu- ti nabašninko žmona. Ji ne-

vėliau kad ištino musų ran- ,kaįj bolševikai išvežė iš Lie- sui ar trokui sustojus reikia turinti jokios teisės taip va-
ir privačią iniciatyvą.

Komunistų kermošius 
Auditorijoje

K. L. Lietuvis.
UŽRAŠĖ “KELEIVI” 

SENELIAMS
Musų skaitvtoja. K. Su

Florida.

Rugpiučio 27 d. vietos lie
tuviai komunistai buvo su- bertienė iš St. Louis, Mo., 
irose savo kermošių, kuri atnauiino savo prenumera- 
pąvadino trijų tSutu masi- tą ir kartu prisiuntė už me
niu mitingu, prakalbomis, j tus laiko bet kuriai senelių 
Mitingas šaukta Chicagos prieglaudai. Mes parinkom 
Lietuviu Auditorijoje. Kone Oak Forest prieglaudą, Tlli- 
visa publiką sudarė tik lie- • nojaus valstijoje, nes tenai 
iuv'?i komunistų bend rakė- daugiausia yra lietuvių se- 
biviai iri šiaip naujanybių .nehn.

Linkiu visiems geriausios kos ir koios, kad pradėki tuvos nemažiau kaip 40,000 užgesinti motorą. Mažiau dmtis. 
kloties ir visokios laimės, niežėti — ners i žemę lysk!,ŽTn(niu gasolino išaikvos ir nebus štai
Mano adresas Floridoi bus: Kuo daugiau kasom. ‘

pačios Stellos Yuo-
___ ___  ___ sodzidi*

4325 South West 13th St., dausriau žaizdos plinta, tuo C- K. Braziui. — Atsisvei- reikalavimai pa- uMano vyras. George
Miami. Fla. daugiau niežti. Manėm, kad kmimą jdesime. bet atvaiz- d;(,ė5c» _ ?ako 0DT _ “jr Yuochunas. ir aš gyvenome

Su pagarba prapuolėm Amerikoj. f o negalėjome praleti, nes SU(1aro kritiška gasolino adresu 422 West Street,
_____________C- K" Braze- SpiTninipUp angis naši *' trukumą. Būtinai reikalinga Westville, III. nuo pat vedv-
Yra žmonių, kurie serga Saukė 'savo vaikai kažin hL?'™Unth!ėsiin į Miami". trokų vairuotoju ko- bų. Nuo Dersiskvrimo su O-
ista liga, žinoma kaip ka iam pasakė. Vaikas nu Florida orei aciia. Taip darant ilges- na Juociuniene us su ja ne-
Trispiknnia ” Hans civ.Ua»,,«ValnlnU nfl. mam laikui bus uztiknntos begyveno ir nebuvo vedęs

tuo teršiamas oras.

jieškotojai.
Nuo lietuvių kalbėjo

“sklokos poselenčikas” Pru
seika. Džiaugėsi, kad rasai

Už prisiųstus pinigus drau 
gei Subertienei “Keleivio” 
administracija taria kuošir 
dingiausią ačiu.

keista
“aniseikonia.” Ligos savy- sivedė mus ant kalniuko, na .
bė ta, kad akių signaliniai lei mišką, ir parodė, kad pri- <( 
nervai smegenims perduodi rautume kitokiu žolių. Mes ”v3istu 
nevienokius vaizdus — vie- ių prirovėm. Kai šeimininkė skelbti, 
r.ą didesnį, antrą gi ma- jas pavirino ant pečiaus ir A. Šilalei. — Tokių datų
zesni. parodė mums tuo vandeniu mes no ranka neturim.

vedęs
Bredek. — Tokių atsargos kurios yra skiria- jokios kitos moteries, išėmus 
negalima laikrašty mos civiliams.” mane. Mano šeima ir as esa-

Sencs popieros rinkimo me sukrėsti tuo begėd šku 
vajus Onos Juočiunienės elgesiu.”

Karo Darbu Tarybos sal- Stella Yuochunas.



Ketvirtas Puslapis LĘĮV1S. SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

BRETANIJA Į

šiaurvakarinėj Francuzi- vokietino Mažąją Lietuvą: 
joj randasi trikampis pusią- rusams tas padalyti nepavy- 
salis, kuris vadinasi Bretani- ko, nes jie buvo tamsus gra 
ia. Anglams jis yra žinomas, mozdai. Jie prievarta bruko 
kaip Brittany, francuzams lietuviui savo “kirilica.” to- 
— Bretagne. Pusiasalis ri- dėl neturėjo pasisekimo, 
bojasi su Biskajos įlanka Lietuvis, pripratęs prie gra- 
pietuose, Atlanto vandeny- žaus lotinų šrifto, iš tolo pur 
nu vakaruose ir Anglijos Ka- tesi nuo rusiško rašto, sko- 
nalu šiaurėje. linto iŠ graikų.

Bretanija dabar yra už- Kas kita francuzų Breta- 
imta amerikiečių. Į kelias nijoj. Bretoną nieks neper- 
dienas Amerikos armija te- sekioja dėl to, kad jis var
nai suskaldė vokiečių jėgas toja savo tėvų kalbą. Prie
it jas apsupo. Ar daug vo- šingai, pira šio karo francu- 
kiečių pateko i nelaisvę ir zai buvo rimtai susidomėję 
kiek jų da laikosi Bresto bretonų “armorika.” Dary 
prieplaukoje, šiuo tarpu tik- ta pastangą išlaikyti tą se
tų žinių da neturime, bet tai novės kalbą ir jos literaturi- 
nesvarbu. Čia norime kalbė- nį kraitį. Štai dėl ko net ir
t i apie pačią Bretanija.

Kai kam gal bus keista, 
bet francuziškoji Bretanija 
yra daugiau gimininga ang
lams. negu fracuzams. Bre
tonai. jei galima taip saky- 

i ti, vra anglų “kraujo bro
liai.” Jie senovės keltų gimi
nės žmonės. Nežurint to, kad 

i šiaurės Bretanija sufrancu- 
zėjusi. jos gyventojai iršiandien neatsižada bretono bet, Amerika save ne-

' vardo. Nors franeuzu kalba skato anglo tauta. Amenko- 
vra jo gimtoji kalba breto- nas Sako: 1 am an Ak

inas vis dėlto nesako. kad jis can- Tas ;,ats su

sufrancuzėjęs bretonas ne
sidrovi sak i, kad jo tėvynė 
yra Bretanija. Kalba žmo
gų nepadaro svetimos tautos 
nariu, da mažiau jos vergu.
Airių kalba taip pat yra veik 
išnykusi; airiai vartoja ang 
lu kalba, bet jie skaito save 
airiais ir gana.

Kitas pavyzdis yra Ame- „ ,
rika. Mes vartojam anglu mamdjcs Cheibourgas buvo 

' pamtas tik tada, kada na
ciai buvo palaidoti griuvė-

No. 36, Rugsėjo 6 d., 1944

BĖGA SKERSAI UGNĮ

Šitas vaizdelis atsiųstas iš Italijos fronto. Jis parodo, kaip kareiviai bėga 
skersai kelio kurį šluoja p riešo ugnis.

lio alijantams. Juk ir Nor DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

i IK! UC11V ncoanu 10 ISpanU 11'
—Tegul bus pagarbintas! bar turėtų ateiti pas mane f^ncuzas. NetTParyžių nu- ^.ortu?ąlu kalbas vartojan 
—Labas, tėve! ir atsiprašyti, kad publir-“ ’ "
—Sei. Maik, ar tu atsime- Įžeidė mano panaberiją.

ni apie tą mano f rentą, kat —Tas tiesa. tėve.

met apie 400.000 moterų 
Jungtinėse Valstijose tampa 
našlėmis.

Apie kandis
Jungtinių Valstijų Ento- 

mologijos Biuras sako, kad 
kandis gali Įsigauti i klaze- 

turėjo daug sunkaus darbo, tus ir stalčius per tokius ply- 
kol pataisė prieplaukos įren- «ius> kur tik laikraštinė po-

siuose ir nepajėgė ilgiau lai 
kytis. Amerikos inžinieriai

ir atsiprašyti. kad publiėnai Ųvįį' ir klausiamaŠ iš’ kur j’°m P.iet1 Amerikos resnu 
------------- - - atsako;ai breto. bhkomis.

tėvvnė vra Bre- ska,to POrtuealu. o
• nas. paragvauetis ir kiti ne-

Francuzą stipriai veikia skait0 save isPanals'
. , .. -’o nacionalistinis jausmas. Ir bretonas neskaito save

—Ar atsimeni, kaip as kiom licbom, kad jie K raT bet su bretonu jis nesinvksta franeuzu. o franeuzas užtai 
tau sakiau, kad kaip jis tą spendino 3fc4 dolerius ir 77; net jr tada. kai šis kalba “ar- " ---- - - -
siutą paskui atsiėmė, tai ji centus ant adatų, siūlų ir lo- mOrikaniškai” — taip bre- nat valstybės piliečiai ir a i;imu 2vng kiekviena svar
reikėjo jau klynyt, babuvoipų tiems rėgsams sulopyt j eonas vadina keltišką budu lvgųs. ‘ he«ni pUnkta Tik oati Bra-
pilnas brudo? j As savo generolišką junifor-, i,alba. Dalykas toks, kad ži- Pirmieji Anglijos keltai i tanijos vidurį’ jie nespėjo su-

’oje senovėie Bretanija da Bretaniją atvyko penktame criauti. nes buvo užklupti
buvo žinoma ir kaip Armori- ir šeštame amžiuose, kada netikėtai ir turėjo bėgti.

Karbolojus piausto plieną
Įrankiai plienui piauti da-

ro siutą boba buvo paauka
vus komunistams?

—Atsimenu.

—Bet tai da ne visa isto- 
’ rija, Maike. Toj savo atskai
toj komunistai parodo aiš-

paeini. jis 
nas. mano

—Atsimenu. j mą susilopau pats, tai kodėl j i
—Na, tai aš noriu tau pa- Stalinas negalėtu pats sau 

sakyt, kad už tai viena ko- kelinių susilopyt?
—Tam gali būti visokių 

priežasčių, tėve.
—Kokių, napšikiaf?
—Visų pirma. Stalinas 

juvėjo amato nesimokir.o

munistė bemažko akių man 
neišlupo. Užpuolė ant stry-
t-n ii* rvnXli/»r»ai irlinzi -mQ_ 
IV ix yuuuvucu icrav«uiv xixc«-

ne kvašistu ir da kitaip.
—Už ką?
—Nugi už tai kam aš tau!^ai ieido H ( kuni T 

pasaKiau kad j tą siutą pas [!ė, val.giai - ’ži jš kuriof 
komunistus utelių prilindo'^ f,p.( Jsiuti Antra go.
je-.. šoka i aku ir plūstasi v;e^u Rusijoi gali nebūti nei 
kaip Bimba. .Norėjau duoti siul\ neį atjatu, nei , 
per marmuzą, ale daviau pa- ' 1 '
kajų. Sakau, neužsimoka su —Ai don kėr. Maike, k?
bcfcom baderiuotis. Gal ii tu šneki, bet aš žinau, kad 
tau butų negražu, kaip ga- 8384 už siulus ir adatas yra 
zietos pradėtų rašyt, kad tumač!
Maikio tėvas susifaitavo su' —Bet tai juk ne tavo pi
bobom.

—Gerai padarei, 
kad susivaldei.

—Ale ar tu žinai, Maike.

Brazilas save ne- e'mus. Matyt, tas pats bus ir pieva gali ineiti. Ji prideda bar yra gaminami iš medžia- 
aro-enti- Bretanijoje. Te»šs sugriauti : tokius plyšius kiaušinių, iš gos, kuri vadinasi karbolo- 

daug vertingų pastatų, ko. kurių išsiperėję vikšrai su- jumi. Karbolojus yra kelių 
bus iškrapštyti naciški pru- lenda Į vidų. Kad kandis ne-Į medžiagų junginys.
šokai. _ galėtų i tokias vietas Įsigau-------------------

Bretanija po šio karo bus į'. valdžios biuras pataria Palestinoj gali gyvent 
. . sugriauta, sudeginta ir api- apklijuoti plyšius popieri- 25,000,000 žmonių?,į neniekina. Abudu yra tos plėšta. Naciai didžiausiu ižu- nįm Palestinoj šiandien gyve-.

na vos keli milionai žmonių. 
Didžiuma jų yra arabai, o 
kadangi Palestina nederlin
gas kraštas, jo gyventojai

1 a. Tai buvo tada, kai tą ša- Anglijoj buvo • neramus ir Daugiausia nukentėjo Saint R( 
i valdė romėnai. Pastarieji vargingas gvvenmas. žmo- iialo, Brest, Lorient ir Na 

"dekados nebuvo absoliutus nes apleido tėvynę ir vyko i zaires. Beje pereitojo karo
YaiUUIItfl , laimu ’V’oi i i a lzi'naliicrvi aovvir? 1 o irmnfroc_ įamuii^vcr

Ta
I.... .m< wmetu Naz^ires novu misą 

ekspedicinės armijos bazė.
Nacių vandalizmą gal 

kiek sumažins nauja alijau
tu invazija. Anglų ir ameri 
kiečių jėgos iau veikia pie- tokių odos ligų.
tų Francuziioi: jos yra paė- ' ____ _1_
irusios eilę miestų ir mieste
liu. Jei viena alijantų armi

Civiiizucto gyvenimo ligos
“The Journal of Ameri

can Medical Association” 
sako. kad tarp eskimų. Afri- yra labai suskurdę, vargin- 

iuodžių i r Australijos gai gyvena. Tik Haifos apy- 
puslaukinių gyventojų spuo linkėse. kur žydai Įsikūrė

i ir kitos odes ligos beveik moderniškas plantacijas.
nozmonios, ko: jie gyvena kur SnikiaSvSirauOsėgant ir tas pavadinimas nio gyvenimo jieškoti. 

buvo atmestas. Tik literatu- me nieko nuostabaus. Ir mes,
•oie da užsiliko “armorikos” lietuviai, jauni būdami ap
kalba, nors tikrovėje ji yra leidom savo tėvų kraštą: ap- 
’abai gimininga keltų kai- ^idem vien dėl to. kad no- 
bai. kuri savo laiku buvo rėjom laisvesnį ir sotesni gv- 
aitojama Anglijoje. venimą susirast. Vienam na-

Pietu Bretanijoj apie 1.- vyko, antriem nepavyko.
700.000 žmonių vartoja bre- Taip buvo ir su anglu pus- ja patrauks Rhone upės klo 
‘onų kalbą. Budinga yra tai. broliais keltais. Vieni jų pra- ’niu i šiaurę, o kita iš Lf 
vad netoli 700.000 bretonų sisiekė. antrieji vargo, kaip 
visai nemoka francuzų kai- ir senoio’' tėvynei. Jei seno 
bos. Tik miestelėnas varto- vės Angliją teriojo karai.
:a franeuziška žargoną, bet nuo to išbuvo laisva ir Bre-

savo paprastose sąlygose, pramonė, žmonės kiek ge- 
Bet pradėję gyventi civili- 'riau verčiasi, 
zuctų žmonių gyvenimu, jie Bet atsirado vienas ame- 
tvojaus gauna spuogų ir ki- rikietis. Dr. Walter Clay 

Lovvdermilk, kuris to kraš- 
, to žmonėms pranašauja per
teklingą ateitį. Jis sako. kad

nigai, tėve.
—Jes, Maike. vra tenai i’ 

mano procės pridėta. Ka
... Bimba andai kalbėjo Sout ; įtenkintas. , bandė abejus vergti. Jau

kad is to išėjo didelis džio- bostone n pradėjo piasyt’ . Tuo atžvilgiu Bretanija ketvirtame amžiuje Bretani- susilauks 
*ias- .almuznos. tai n a> kvoteri -.j-įmena musų Lietuvą. Ka- ja buvo pasidalinus i atski-

tėve, nietų Bretanijos kaimietis tani ja. Ir ioie gentis su gen 
į turi savo “armoriką” ir ja t imi kariavo, c svetimieji

—Nagi! i įmečiau.
—-Jes. vaike, regli kome- —Man kažinkas sakė

dijos. Bolševikų gazietos da- kad tėvas idėjai špygą nu- 
bar išdrukavojo savo rokun piešta ant popieros. 
das ir parodė juodu ant bal- —Ne, Maike. špygą Įdėjc 
to, kad tie rėgsai, ką jie za krist i iena.-. Aš Įmečiau 
renka ir siunčia Į Stalino kvoterį. Todėl man dabar

Mans, Loiro upės kloniu Į 
pietus — visa įdėtu Francu
zi ia atsidus alijantų žnyp
lėse. Naciai turė< arba pasi- 
dueti. arba bėgti Ispanijon. 
Tokiam atsitikime ispanų 
“kaudiJa” (vadas) Frankas 

mielu fašistinių 
sveteliu. Italijoj esantiems

Nelaimingas miestas
Daug miestų amžiams bė- * Palestina lengvai galėtų iš- 

gant buvo užkariauta bei su- maitinti apie 25 milionus 
naikinta, bet nei vienas ne- žmonių!
buvo tiek kartų paverstas Gali išmaitint 25
griuvėsiais, kiek Afganista
no Haratas. kuris 56 kartus 
yra sudegęs iki pamatų.

Karščiai naikina žuvis
Vasaros karštis paliečia 

netiktai žmogų, bet ir žuvį. 
kuri vandenv maudosi. Yra, X

mil io-
nvs — kokiu budu?

Visai paprastu. Lovvder
milk siūlo, kad Jordano klo
nyje butų Įruošta irigacijos 
sistema — kas nors pana
šaus, ką mes turime Tennes- 
see klonyje: didelius tvenki 
nius. Tennessee Valley Au- 
tkerity sumanvtoias. senato-

ka-alystę, ištikro yra pilnos 
brudo ir jas reikia klynyt. 
ba kitaip ant šipų nepriima.

—Nesuprantu, apie ko
kias “rokundas” tėvas kal
bi.

—Na, ar gi tu nežinai, ką 
žmonės rokundom vadina? 
Tai tekios ličbos. Maike, ką 
parodo, kiek pinigų gauta ir 
kiek praspendyta.

pikta, kad komunistai lenda 
žmonėms į akis ir prašo pi
nigu. o paskui išleidžia jas 
ant adatų ir cvekų.

—Ant ko?
—Ant cvekų! Jes, Maike, 

į jų rokundose parodyta, kad 
311 doleriu su centais jie iš
leido ant cveku.

iaise ir Lietuvos miestas bu- ias kunigaikšti ias. Dešimto naciu legionams irgi bus 
o sulenkėjęs ar surusėjęs, amžiaus pradžioje Bretani- karšta. Iš Niceio^ netoli i

Tik kaimas išlaikė lietuvio ią užkariavo normanai. o ve- šiaurės Italija. Kai Mussoli- 
’-albą ir jo papročius. Kai liau normanus ir bretonus nio Italija smeigė peilį Fran- 
Lietuva atgavo nepriklauso- pasijungė frankai. euzijos nugarom fašizmo
Tuvbę, jos miestai buvo kaž- Bretonu žemė nėra tokia vilkai tada šaukė “Mes tu-

Dabariie rarce kompanijos statistikos “Palestine. Land
... . , . --------- ------- , . bėgs kaip biuletenis parodo, kad kas- mise.”

’o daug bėdos provincijos euzijos aniedu. Dideli žemės greiti.
St. St.

iiue&un uuvu naz.- joreionu žeme nėra tokia vunai iaoa sauKc 
kokios svetimos salos. Jei derlinga, kaip Normandijo- rim gauti Niceią!” 
Lietuvos žmogelis ir neturė- je, kuri vra vadinama Fran- gaus kulku, ir b• i__ 1 — t ••• » . . _ _ - . . -

patirta, kad sušilus upiij 
v andeniui iki 70-80 laipsnių, rius George Norris. tą Lov\- 
žuvys stimpa. dcrmilko planą skaito visai

------------ i išmintingu ir galimu.
Kasmet p-» 400.000 našliu Lovvdermilk yra autorius 

T įropolitan Life Insu plačiai pasklidusios knygos 
of Pro-

miestelyje, jis turėio daug 
vargo nuvykęs i “stolyčios 
miestą” Kauna. Net savi val
dininkai vengė lietuvių kal
bos. o didesnėse krautuvėse 
;r kitose biznio 
daugelis nenorėjo nei girdė 
ti jo “litovskos” kalbos

plotai ir šiandien stovi ne
dirbami. Tik šiaurės BiMa- 
nijej žemės ūkis yra veda
mas moderniškai ir duoda 
neblogo derliaus. Bet vaka- 

istaigose ruošė ir pietvakariuose savo

GAMYBA TURI EITI IKI 
PASKUTINIO ŠŪVIO

Karo reikmenų gamyba 
nepriva’o sustoti iki nebus 
iššautas paskutinis rnusų 

Mažu-pamažu kaimas pa- skursta. Gal keista, bet kaip pergalės šūvis, pasakė karo 
ėmė viršų. Pirm šio karo tik ten išliko bretono ir kai- Tgų mobilizacijos direkto- 
miestas jau buvo gerokai at- ba ir jo papročiai... rius Byrnes.
lietuvintas. Net gargaliuo- Svarbesnieji Bretanijos “Daugumas žmonių ma
lanti žvdo kalba kažkaip miestai yra Brest. Lorient, no.” jis sako. “kad karo pa- 
persilaužė. Jaunosios kartos Nazaims. Nantas. Saint Ma- baiga jau nebetoli, todėl ka 

i žydas kalbėjo lietuviškai ne- lo ir kiti. Ypač svarbus Brest, ro reikmenų gamyba galima 
Lorient ir Nazaires. Tai di- jau sumažinti. Bet ištiknijų 
deli uostu miestai. Štai dėl,niekas nežino, kada karas 
ko vokiečiai, jau neturėda- gali pasibaigti. Todėl reikia

__ r___  __ _____ v mi vilties kovą laimėti ir iš jam gaminti ir gaminti, iki
giau gramotnas. Ot, paimk jęors Bretanija šiandien yra visu pusiu ansupti. vis da naskutinis šūvis nebus iž

do tai komunistė šoko man ” Pa^asv^ tokia komediją, Francuzijos dalis ir nemano laiko miestą Brest. Taip da- šautas.”
i akis O dabar patys komu- ^r Bimbos vaiskas Stalinui nuo jos skirtis, vis dėlto bre- rydami vokiečiai, matyt, be- Ties Cassino ir Norman-
;-?<tni’parodo inkundo-' |r.elines Galėsim sulos- tonas nasilieka bretonu. Pa- siekia vieno dalvko — kaip dijos krantuose mes patyrė
me kad per pusę metų jie iš £ražu tijatrą. Įgaliau, bretono padėtis daug galint ilgiau trukdyti alijan įme. sako jisai, kad tm-ėda-

■ - r •’ ,• vi—_ kuo skiriasi nuo lietuvio pa- tams, kad jie negalėtų tuo mi pakankamai artilerijom ir
dėties, kurio tėvų kraštą vai- nri°plaukos miestu naudotis šoviniu mes gab’m sutaupyt 
dė rusai ir vokiečiai. Ir vie- ir daugiau armi ins bei gin- labai daug gyvybių 
ni ir antri sistemačiai naiki- klų atsivežu. Aišku, vokie-
no lietuvio kalbą. Kaizerinė čius tas neišgelbės, bet per 
Vokietija kone visiškai su- kuri laiką jie sroves ant ke

—O kas yra “cvekai”? 
—Nu. cvekai vra cvekai.

žeme bretonas knisa labai 
primityviškais įnagiais, ir

-Reiškia, tėvas turi gal ;nežinai -’ Cvekais baksus 
voie komunistų atskaitas, ar užkala, 
taip?

—šiur, Maike.
—Tai kodėl tėvas vadini 

jas “komedijom”?
—Na, tai kaip gi kitaip 

ias pavadinti? Kai aš tau 
pasakiau, kad tuose skarma
luose. ką komunistai renka 
Stalino rojui, yra gyvo bru-

—Tai vinys.
—Ne, Maike, 

ale cvekai.
—Tai ka tėvas

ne vynas,

manai is:
to padaryt.’ Į blogiau už lietuvį. Tai pa-

—Maike, aš vokuoju, kad darė nepriklausomos Lietu-
tau čia yra geresnis čenčius vos mokykla ir spauda, 
ką nors padalyti, ba tu dau- Į Tas pats ir Bretanijoje.

retai
Francuzijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ZEMLAPiU.
šitas veikalas pnr<xlo, kaip nuo 1905 metu 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kova su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
ta valdžia rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virš”, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia- 
rąojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.................................................. $100

surinktų aukų išleido $310.- —Mintis nebloga, tėve.
25 ant tu brudo naikinimo. Jei turėčiau laiko, gal ir pa- 
Tik pamislyk. daugiau kaip rašyčiau.
tivs šimtai dolerių ant uit —Na, jeigu laiko neturi, 
liu kasavojimo! Taigi aš ro- tai aš tavęs ir negaišinsiu. 
kuopi, kad t« komunistė rb ^Godbai,

Tiesiausi ii geriausi sienojai 
gaunami i« «nd»-liii tankiom nu.

05b i ir < »<i d v»«iV,
KELEIVIS

So. Boston. M;iss.
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Ka Pasakė Hitleris
I)a 1925 metais Vokieti

joj pasirodė knvga tokia ant 
rašte: “Mein Kampf.” Kny
gos autelius buvo Adolfas 
Hitleris, kitaip žinomas kaip 
Adei? Sehekelgruber.

Amatu Hitleris buvo ne
vykęs maliorius, gi iš perei 
to naro jis gryžo kaip pa
juokos vertas korporalas. 
Dėl to, kad gyvenime netu
rėjo pasisekimo. Hitleris Ii 
ko paprastas lakudra. Gry- 
žęs iš karo jisai piadėjc 
l:o’. p: "r ti i ries demokrati 
ras Vokietijos vyriausybę. 
Kaip didelis rėksnys, jis 
kreipė i save reakcininku 
dėmėsi ir šie užsimanė nau 
d<t Hitlerį, kaip savo Įnagi 
kovoj m ieš demokratiją.

ibingo sumušimo, o Hitleris
1— šuns galo. Rusai baigia
išvvt račius iš savo žemės, * • • •vakaru fronte alijantų armi- 

do; ji atsirado tik kaip pa- ;a m?u<u.:įa linkui Vokie-— 1 • J • 1 t • * 1 • 1 iseka instinkto save išlaikyt.
Tas instinktas gali pasi- _ 
reikšt kilnaus didvyriškumo

ji pasieks ir Berlyną 
“kaput” Hitleriui ir 

jo tie’ia am reichui, 
ar suktaus klastingumo for ' js •ųtleiio “tezių” apie 
momis. Pirmasis sukurė ari- ka;a kko tik viena neginči
jus, jų produktingumą m ei- ,ayr7 . v< tijos žino- 
vilizuotas valstybes: antra- ištiknijų. savo ašaromis 
sis — žydų parazitiškas ko- vilg> s duona. ir jos niekada 
lonijas. nebus užtenkamai. Dabarti-

“Dažnai savyje aš jaučiu rin karo ru -.-toliai yra taip 
liūdesį, kad esu gimęs per dideli, ka ; Vokietijos žmo 
vėlai. Taikos ir geros valios nūs links po sunkių mokes- 
amžius, kurio man teks lau- niu našta. Reikės atstatyt-' 
kti, man rodėsi esąs tik Ii- s’ priapus
kimo man skilta bausmė, menes

tijos,
1 vs

20 iki 25 pėdų ilgio, su ma-' 
sinerija ir kitais Įrengimais.

VENGRIŠKAS KABALAS

m estus ir p ra 
ir kontribuei-

Dagi jaunas būdamas aš ne- jas mokėti, ši kartą veikiau 
buvau šalininkas taikos: visi šia ra k ęs ; .e . kaip buvo pc 
bandymai mane ta kryptimi pereit'’‘o 1 < ;o. Ne kad los- 
vesti neturėjo pasisekimo... ka vokiečiai turės atlyginti 

“Kada tautos grumiasi už "“OStoai’S: ,W ir ne visus, tai 
Atsirado tokiu pat nepaten- sav0 išlikimą, kai jos susi- :-acnj Vokieti-
kintų karininkų kumpam ia, ,jurja su vj3ų klausimu klau- •?,? " e; "sas okupuota? 
kurie i litie, iui padėjo. Vo- simu, būti ar nebūti, visi ;*>?• •<»-; j; ’-'.^uvą.
kietiios industrialistai ir samprotavimai apie padoru tunX išvežtą masi1 r tu;es gražinti mene

rrikč-

Prusips junkeriai Hitleriui r?ą jr žmoniškumą išnyksta P**’1’; 
ir jo leitenantams davė pi- ore...” ?

Tai buvo d a tada, kai 
Vengriją valdė admirolas 
Hoiihy ir kol ji da neturė
to Hitlerio dovanos Transil- 
vanijos. Į vieną pietų Ame
rikos įespubliką nuvyko 
naujas vengrų ambasado
mis ir paprašė audijeneijos 
as prezidentą. Pastarasis

jo raklausė:
“Meldžiu pasakyti, kokią 

valstybę tamsta atstovauji?”
“Vengrų karalystę,”— at

rakę ambasadorius.
“Ir jus turit karalių?”
“Ne, mus valdo admiro

las Horthy” — aiškinosi am
basadoj ius.

“Admirolas? Tai jus turi
te laivyną?”

“Ne, laivyno mes neturi
me.”

“Šitaip. O ar jūsų valsty
bė yra neitrali?”

“Ne, jūsų ekselencija.
•os turtus ir kitką. Api Mes kaliau jame su Rusija.’

NACIAI VAROMI

Šis vaizdelis parodo amerikiečius varant karo nelaisvėn vokiečius, kurie ei
na iškeltom rankom.

MAIKIO TĖVL I PO PENKINĘ iš So- Range, Mieh. C. Bartkus Anglijos priešlėktuvinėj
------------------------------------ iš Duquesne, Pa. Geo. Semsis iš komandoj tarnauja virš 40

Šie draugai prisiuntė Maikio Lavvrenceo. Fannie Statkus iš nuošimčių moterų.
nigų, kati galėtų nacišką . . . . , p^Stl žmones ne.t.es ir ne Ak, kitaip. Al galiu pa- Tėvui po penkinę: John Kasper Hudsono. Theo. Mickus iš Nev. ,-------------------------------------------------------

propaganda vesti. Ačiū tam „ T«ligb Hitleris sake, kad sutiks rum.n i žiūrėti į tuos. -.-austi, dėl ko jų.- kanauja- Xewark, N. Ju J. Dara’nskas Haven, Conn. P. O. Geniotis >'š Reikaiing
buvo išleista toji Hitlerio z^re Y1?* ka,r - kurie .svetlr?^ turtą grooė >e. , , Mt. Cllemens, Mich. S- Yvą- Round Lake Beach. III-Joe Vie- .

as Advokatas

nėra tokio dalyko, kaip žmo jų artimuosius galabijo. Ii! “Dėl to, jūsų ekselencija. nax?ich iš Rumford. Me. Krankyįju ui viiiiuvcitn?
k'-.i Hiripric ii- in trania aiškumas. Valstybės yra pa- toji bausmė bus užsitarnau- 

atsistojo prie "valstybės vai- smurto.; smurtas yra ta
ro “Mein Kampf” pasidarė aRlzinas u- visagalis, o taika Jei Hitleris - Schickelgru- 
raciu biblija. Jaunimas ir - tik pražūtis Ir jis taip da-, beris butu žinojęs, kas iau 
senimas ioie jieškoio “vi- ie- bet- lseJ° kitaip, negu saikia jo ir visos jo gengės, r- 
sukios išminties.” Milionai kė “didysis pranašas.” Tie- , pats savo “Vcin Kampf” 
kopijų buvo išplatinta ir jam pavyko paverst ka- butų sudraikęs. Bet jau vė

galo. Dabar 
generolus —

naitis iš Akrono. Mrs. E.

rnes noiime gaut Tian- Qak>aĮjs Cambridge’aus. Mrs. diek iš Stauffer, Altą, Kanados. R- 
vflmifl ... .. . _____ _ _ . . . Į

lojario. Prašau atsi- 
šaukti laišku. Mano adresas toks: 

BU- John Lenartowich,
Kiehland, N. Y.

aniją.
“Aha, tai Rusija turi 

. ransi’vamją?
“Ne. Transilvanija pri- 

iauso Rumunijai.”
“Tai iųs kariaujate ir su 

Rumunija, ar ne?”
“Ne. jūsų ekselencija. Ru

munija via musų talkinin
kė.”

Prezidento veide pasirodė 
imto susirūpinimo žymės. 
Ps paėmė telefoną ir centri
nės operatorei tarė:

“Prašau skubotai sujungti

Helen Katin iš West Lynn’o. L. českauskas iš Montreal, Ka 

John Burch iš Clevelando; Stel nados. M. Horanth iš Brooklyno Ūkis ant rendos ar ant puses 
ia Galdikis iš Chicagos. A. Kli- prisiuntė uz save ir brolį $6.00. Turiu gerą ūkį ifarmą), 210 akru

ma\ >'cz

Ambrose iš Los Angeles, Calif.

J. Kaminskas iš Haverhill, Mass. savo prenumeratą.

iš Branford. Conn- P. o Peter Valiukonis iš VVashing- ‘xm.es’ 6U k-yyu.iais ir masinom, ię 

jieskau pusininko arpa renuauninko. 
ton, Pa. net $8.00., VISUS uz . Kas interesuojasi, atsišaukit šiuo ad-

resu:
Mrs. Mary Balakavagc, 

į R. 1, Custer, Michigan

HAY FEVER, ASTHMA 
IR BRONCHITIS

lu.iė ne tik kardus, jie kalė 
zaime Vokietiją. Naciai ka- jame būt iki 
šautuvus, kanuoles, tankus, Hitleris žudo 

Jei' Hitleris nebūtų buvę^ lėktuvus ir, pagaliau, rakie- ar jis taurės nors tiek proto 
protinis iškrikėlis, fei butu torpedas Bet vie- kad vieną kulką sau pasilai-
žinojęs kas jo lauki'a. mielu to] ydingos pergales, nacių kyti?
norų lis butų pasitraukęs Vokietija susilauks negar-l -G. D.

valstybės

trumpu laiku Hitleris pasi 
darė gražaus pinigo, jis pra
turtėjo.

P
nuo vaistvoes vairo ir ra
miai savo gyvenimą baigęs. 
Pinigų jam užteko, galėjo 
gražiai gyventi.

Su diktatoriais bėda vra 
ta, kad kartą savo garbės 
Čiukuro pasiekę, jie nori 
(Jaugiau ir daugiau. Taip 
buvo ir su Hitleriu. Nugalė-

Vandenynas Po Stogu

Martin Getty iš Algonac, Mich. 

\Ym. Jeseliunas iš \Vaterburio. 

M. L. Balčiūnas iš Detroito- Mrs. 

Katherine Bulat iš Homer City. 

Pa. R. Yakavonis iš Bristo!. Ct. 
J. Krunkaitis iš Clevelando. A. 

Pazniokas iš Worcesterio- W. 

\Virbilas iš Melrose. Pa. Jonas 

Yakabinas iš \Yaterbuivo. J. Lu-

Aciu visiems!

i

Vandenynas po stogu — nas. kad ir mažiausio laivo kalinga ūmi pagalba...
ar tai galima? Ir kur toks statytojas, nepradeda dar- ------------------

bo, kol nėra gavęs paskiau-
nuo šio ir geriausio modelio.

Laivu statvbai šis “vande

vandenynas randasi? 
Jis randasi netoli

jes vokiečių demokratiją iis ois .via žino- VYNJromano vuVh-t nJruidi. Pias kaip David Tavlor Mo- nvnas t,-u bddę :e. .smo. 
P-‘ J3 '- , ’ Vl P^saP .• j gas;jn Taąai “vandenv- Inžinieriai iki paskutinė? O,miaukia buvo sudaužyta smulkmenos. ,. .=k,e.

. , ė-iento luinus su bepio- ^ošius iš Philadelphijos. J. čup- 

:ų bgonme. Čia randasi vie- - - - _ _ .
nas pasi ientas. kuliam rei- rinskas iš Chicagos. J. B. Vait- vų statybą reikia vis plėsti, 

unas iš Brooklvno- Geo. Nor

SAKO, LAIVŲ STATY
BAI REIKIA 30,000
DARBININKŲ 'i „ , ------ ( ,j Sergantieji gauna greitą palengva 

-------------- ’ nimą nuo Ha-Za-Ma kapsulių, kurios
Laivyno sekretoriaus pa-tmeit paliuosuoja sunkų alsavimą ir 

J n . . , ii- 1 suteikia sveikų, gilų poilsio miegą,dejejas Bard sako, kad labi arba pinigai grąžinami. Ha-Za-Ma

st,atS?s jmu"ė-™r re;kia S!c:al'iSį™Ka^iii;.iS 
dar 30,000 darbininkų. Lai- ............................kitos kankinančios atakos, bet tuoj 

atsiųsk $1.00 per nioney orderį, arba 
užmokėk pastoriui kai atneš. Adre-nes laivai yra ir bus da ii- suok: Kraft I>aboratories, liept. 9i#,-- - - - - .......... . - -

>5.000,003 KARO PASKO- uas įg Detrcėto. Jos. černauskas 

LOS VAJUS PAVYKO

’ us iš Detroito. Mrs. A. Beles- gai reikalingi kovai SU •ČuVryk ^Ttuo
i-.v iš Naterson, N. J. J. Zoninis- | ponija. JAU.

ere ai---- ------ K

Lietuvių sumanytas vajus 
; arduoti karo paskolos bonu

PAJ1ESK0J1MAI
1

Jajieškau brolio Vinco Kulikausko 
r seserų Onos ir Petronėlės Kulikaasersaliaus sutartis. Vėliau ?uv0. Pengtas Renatą ai«ltaiauoją ____

Hitlerį nk’ -.vtvn Au<tri?u meiieSlU prieS laponu uzpuo- ne tik tą, Kaip laivas tJU 1S- uz 000,033 pavvko labai kaičių. Petronėlė po vyru vadinasi rtitlei s okupavo Austriją ant Pear Harboro bet ir kaip jis išlai- 1 ' Šapalienė. Jie yra kiię ,š šamn.n-
p- Čekoslovakiją. Pagaliau. lim3 ant Feail Ha boio. baIanga vandenyje, koki ’ k,skes ka,m°’ Nauroesc’° parap,I°8’
JIS puolė Lenkiją ir iššaukė Tūlas gal paklaus: o kam SVorĮ vežt ir mažiau kuro su- 
antrą pasaulini karą. reikalingas toks vandeny- vaitot. Taipgi, kur ir kaip

Nacių Vokietija prie šio nas su stogu? , Įrengti prekių patalpas.

Žemiau paduodam skait- Suvalkų krašto. Aš esu Pranciška 
Kulikauskaitė, i*> vyru — Liūdnu-

karo uoliai ruošėsi. Šiame Jisai buvo reikalingas lai- 
darbe naciai vadovavosi vų statybai. Šiandien nei
Hitlerio “tėziais” apie karą. vienas naujas laivas nėra tys praktikos sumetimais, ii 
t' iie buvo tokie: ~at?rTia>L k? negaunama musŲ valstybei jis senai ap-

“Žagrė turi virst kardu, o Tayloro Baseino vedejų nuo- •
kare ašaros turi vilgyt busi- nionė. Matote, tame “van- 
mų gen t karčių duoną. Kurią denyne” yra daromi nuola- 
nors dieną musų pasaulis D’niai bandymai miniaturoj. 
stos karan už savo išlikimą. 7'eP nuolat plaukioja mode- 
Dėliai to niekas neabejoja, ljniai laiveliai. Gerais pripa- 
Galu gale, bus pergalingas žystami vien tie modeliai, 
tiktai noras save išlaikyti. kyne patenkina visus inži- 
Greta jo, kaip sniegas sau- nierių reikalalvimus. 
lėie. tirns vadinamasis žmo- Kalbamasis vandenynas 
į.’škumas, kuris yra niekas yra niekas daugiau, kaip 
daugiau.

žioplumas 
žinojimas.

Trumpai sakant, “vande
nynas po stogu” buvo ireng-

simokėje. Raski iitsieji Ame
rikos laivai — karo ir pre
kybos — atsako paskiau- 
siems technikos reikalavi
mams. Ametika šiandien tu
ri laivus milžinus ir laivus 
“džypus.” Kiekvienas stato
mas specialiai tam tikroms 
pareigoms atlikti, ir gerai 
jas atlieka. Net vadinamo
sios invazinės baržos pir-

’ines, kurios parodo, už kiek 
’-uri kolonija išpirko karo 
paskolos bonų:

New Jersey
Balthnore .......
Chicago ......
Amsterdam .....
Pbiladelph ia ..
Detroit............
Waterburv .....
develand ......
Nev Britain ....
Ginkaus-Valaičio
radijas...............
New Yorkc seime 
Per laiškus ....

menė. Mano adresas: (2?)
F. Liudminienė,

75 78 St. Gerard, Montreal.(10), 
Canada.

S801.875 
850.100

Pajieškau Onos Tamošaitienės, įh> 
tėvais Ona Visockaitė. Paskutinį kar- 
tą jrirdėjau ją trvvenant Detroite, 

02o.2o0 Mich. Turi dvi dukteris ir du sunu. 
ixo Vyriausios dukters pavardė po vyru: 

Mrs. Magdalena Saidauskienė. Gir- 185,950 dėjau ją gyvenant Clevelande. Aš la- 
OJ TOO 6a> norėčiau kad Ona Tamošaitiene 

’ ar Magdė Sadauskienė atsišauktų, 119.550 arha kas jas pažįsta kad praneštu 
(HZ A no man ju adresą. Busiu labai dėkinga.

Mano adresas toks: (35>
Mrs. Mary Visockienė,

1138 P’Argenson st..
Point St. Charles,

?.Iontreal, Canada.

25,900

222.490
65.500
34.195

kaip bailumas, tik didelis tvenkinys, kur mjau?ia kllV0 išbandytos 
ir Įsivaizduotas telpa 11,000,000 galionų Tavloro Basene ir tik vėliau 

statomos.

Įvairus pirkėjai 1.585.855 

Viso...... ... $5.002.875
Žmoni ia darosi vandens. Tvenkinys turi 

didi vien nuolatiniam kare: gaubta stogą. į kuri suvesta 
nuolatinėj taikoj ji eina prie daugybė elektros lempų. mj modeliniai laivai turi nuo Newarko, N. J. 
išir kime kad nakties metu butų švie-

“Nei viena šalis nebuvo su. nes bandymai yra daro- 
sutverta ant taikos pagrin- m.i dieną ir naktį. Nei vie-

Šituos davinius mums pri- 
Tayloro Baseine išbando- siuntė n. A S. Trečiokas iš

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar 

našlės, nuo 30 iki 50 metų amžiaus, 
l»e skirtumo pažiūrų. Aš esu 50 me
lų amėiaus našlys, turiu savo namą 
ir gerą darbą. Daugiau informacijų 
suteiksiu per laišką.

M. G.,
036 Broad\vay, So. Boston, Mass.

KOKIUS DIEVUS 2M0NSS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprasok’ Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

Senovė* Liet avių Žinyčii

Užsakykite Lithuanian BuMetin
Anglį! kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 

iit . ;a: rd’ oriniai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 

Dui'f svarbiu žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku- 

pnoioje Lietuvoje ir apskritai. Pabalti.

l.čhr.anian Rulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De
li i 1 ratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 
Paž::;:: duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro- 

šiu.a apie Lietuvos santykius su Vokietija.
l'i ’i deniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso

Fabalčio. Metinė prenumerata—$5.00.
F /.s i mokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato

riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera

toriais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary SponsorsJ. 

,.pie juos kas kart bus skelbiama spaudoje.

čekiu.- "U More\ Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 

Buihten, 73 Wesl lUl-th Street, New York, N. Y.

PATTON — AME RIKOS DIDVYRIS 
vi. W

Atsilošęs džypėj sėdi pagarsėjęs A '“likos geneio 
Ias George Ratton, tankų.ekspertas, km ' buvo apsupęs 
ii pfu mč Paryžių.

Ouo Ifi iki 18 metų ir daugiau Ame- 
ikos lietuvė, svorio anie 135 svarų ar 

daugiau, sentimentališka ir sveika, 
nylir.ti sau šeimynišką gyvenimą. 
Meldžiu rašyti ir savo paveikslą pri- 
r.iųsti. (37)

J. B. L.,
37 Ten Eyck St., Brooklyn, X. Y.

Į

HAIR

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

J ,.adarvta<* iš tikro- 
» jo Čaatile muilo,
» ti. S. P. Išplauna 
{ pleiskanas ir viso- 
I .ius kilu* nesvaru-
• ir sustiprina 
J odą. 50c. už bonką.

J ALEXANDER’S
5 REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų
• Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
J plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
, 50 centų už bonką
• Pasižymi savo gerumu. Prisinn-
• čiam per Paštą į visas dalis Su- 
« vienytų Valstijų.
t i ALEXANDER’S CO.

«u w. bko\pway
SOUTH BOSTON, MASS I

Ypatingai dabartinė* krikičimybe* gari} e -je kiekviena* turėtą 
perskaityt, ne* tik tada gale* aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapį. Kama popieros apdarai* 
—1 00; audimo apd.—$1^6. Pfugus galima siusti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adrosiokit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mas*.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą Ir kitu* Įvykiu*, tai įkaitykite “Naujiena*" pasauli*

•Naujienos" yra pirma* Ir didžiausia* lietuvių dienrašti* Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas* šiandien. Naujienų 
prenumerata metam* Amerikoje (išimant Chi« 
*egą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—|84Xk 
Money Order] ar čekį siųski tai

“NAUJIENOS”
. 1739 South Halsted Stre<iCHICAGO, ILLINOIS

fnažpdUOi/mnš kepėjų pna/ųsUne nnfitat

i i

ne.t.es


tešlas Puslapis -S Java saiūSToa. No. 36, Rugsėjo 6 d., 1944

Moterims Pasiskaityt
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONTENĖ.

Pavojinga Danty Liga
Ta )ięa vadinasi pyorrhea. 

Ją galima pavadinti senat
vės dantų liga. Nors dantvs 
neskaudėjo ii nepuna. vie
nok pasenus nyorrhea vis
tiek prisikabins. Priežasčių 
tam yra daug. \ iena iš ių 
tai nešvarumas. Pyorrhea 
myli nešvarumą. o savos rū
šies nešvarumas burnoje 
dažnai pasireiškia, ypatin
gai sulaukus žilos senatvės., 
čia turiu minty dantų apii- 
pima. apsivėlimą vop'a 
(tartaru), kuri daugiausia 
pareina iš seilių, ypatingai 
ant piieš akinių žemutinių 
dantų iš vidaus, nes ten ra į- 
dasi liežuvio pasaga ir be.it 
tiys seilinęs liaukos, iš k i- ‘ 
rių susirenka kalkulos. T »s 
kalkulos i 24 valandas, n - i 
valant, sukietėja, c toli. u) 
dar daugiau apsivelia ir’ 
daugiau sukietėja, o vėlia..s 
tarpe kalkulų ir smegenų s i-, 
sidaro bakterijų guštos ir i š- j 
ėda dantų raumenis, kui ie 
laiko dantis normališkoj vi?-* 
toj. To visko rezultatas — 
pyorrhea. Tuoj žmogus pa-j 
junta, kad dantys liuosi.

Antra priežastis dėlei ko 
gaunama pyorrhea, tai ne
vykęs dantų užtaisymas: til
teliai arba taip sau užlopv- 
mas dantų. Suprantamas da
lykas. kuomet prastai užtai
syta. kartais paliekamas ašt- j 
rus kraštas ir tas daro irita- i 
ci.ia. dilgina minkštus kur.o 
audinius, iš ko gaunama 
karšti i dantų smegenis ir

dantys pradeda puti ir kli
bėti. Paskui prikimba pyor
rhea.

Trečia priežastis, tai su
puvę dantys, kurie tun ašt
rų kraštą arba ir daug aštrių 
kraštų. Tame supuvusiam 
danty, apart iritacijos dilgi
nimo dantų smegenų, visuo
met vra užsilikę maisto. A- 
part blogo dvokimo iš bur
nos tas užtektinai vaisina 
bakterijų, kurios gelbsti py
orrhea Įsigalėti.

Asmuo pajutęs, kad t’’ri 
kiaurą danti ir dantis prade
da skaudėti, tai neina pas 
dentistą. bet klausia savo 
kaimyno, ka jis turi darvt 
su skaudandiu dančiu. Jo 
draugas nurodo eiti i vaisti
nę. kur nusiskundęs gaus 
gelbą. Vaistinėj dažnai auk
štą kainą užmoka ir nemo
kėdamas, kaip vaisto varto
ti. dažniausia išsidegina bv.r 
ną ir blėdies tiek pasidaro, 
kad ir dentistas nebegali 
atitaisyti.

Tai žmonių neansisvars- 
tvmas. Butu geriausias daly
kas. kad žmogus, kuomet 
patenka bėdon, tai eitų prie 
tokio žmogaus, kuris apie 
minimą bėda gerai supran
ta ir žino neabeiojančiai. 
kaip ja prašalinti. O dar ere- 
riau, kad asmuo nuo mini
mos bėdos apsisaugotų per
tikrindamas dantis bent du 
kartus i metus: tas butų svei
kiau ir dar geriau.

Dr. S. Jakubs.

U2AUG1NO, BET NE SAU...

šita motina užaugino 5 sūnūs ir visus turėjo atiduoti karui...

JUOKAI.Žemės Pasaka
Hcirsrtch Heine. Verte Kazys Jakubėnas

Aš vieną kartą pamačiau
dainuojančią merginą.
Netikras balsas, o tačiau

SUNKI PROBLEMA. 
Tarnautojas: Norėčiau,

man snuj sugraudino

APIE VALGIUS.
Rauginti agurkai VIRTUVĖS SAIKAI

4 arbatiniai šaukštukai — 1 
šaukštas skysčio.

2 šaukštai — 1 čerkutė (stik-

Parinkite jaunus, tik ką 
nuskintus agurkus, gerai nu
plaukit ir leiskite sausai nu
džiūti. Paėmę švarų indą, iš- liukas), 
klokit dugną krapais ir vys- 2 čerkutės — i/2 puoduko, 
nių ar vynuogių lapais, pas
kui dėkit eilę agurkų ir vėl 
eilę krapų su lapais. Atkar
toti tai, kol visi agurkai bus 
sudėti. Tuomet užpilki! su
pytu virintu, bet atšaldytu 
vandeniu. Kiekvienai kvo-' 
tai vandens dėkit kupiną arba 1 paintė. 
šaukštą druskos ir pusę puo- 4 puodukai persijotų miltu— 
delio acto. Prispauskit sun- 1 svaras, 
kiu daiktu, kad ir švariu ak- 8 ar 10 vidutiniškų kiaušinių 

sverta apie 1 svarą.
1 paintė smulkaus cukraus — 

1 svaras.
2 puodukai cukraus—1 svaras 
1 puodukas šalto sviesto —

>4 svaro.
1 šaukštukas skysčio—25 la-

1 puodukas — 16 šaukštų.
2 puodukai — 1 paintė.
2 painĮės — 1 kvorta.
4 kvortos — 1 galionas.
2 šaukštai skysčio—1 uncija. 
1 šaukštas druskos—1 uncija. 
16 uncijų skysčio—1 svaras

Tarp žemės vargo, sakė ji. 
turėkim skaisčią viltį.
Anam pasauly, ten aukštai, 
turės skausmai nutilti.

Džiaugsmai šioj žemėj dingsta greit, 
čia ašarų pakalnė.
Tik tas gal džiaugtis amžinai, 
kurs dangų nusipelnė.

Dainavo ji tyrais jausmais, 
dangaus mums epopėją, 
kad džiaugsis ia . kurs čia žemai 
tik skarmalus tupėjo.

Žinau gerai aš giesmę tą. 
jos autorius pažįstu.
Tie geria vyną paslapčia, 
vandens mums riulvt drįsta.

Aš naują dainą ’ums, draugai, 
šiandien sukurt svajoju.
Mes norim skurdo žemėj šioj 
irtiošti liaudžiai rojų.

meniu.

Pyčių marmeladas

4 svarai pyčių.
- 4 svarai cukraus.

1 lemonas.
Nulupus pyčes reikia smul 

kiai supiaustvt. sumaišyt su 
cukrum ir įspausti lemono 
sunką. Uždėjus ant ugnies 
lėtai pavirinti valandą ir 
pusę. nuolatos maišant, kad 
neprisviltu. Nuėmus nuo ug
nies supilti i sterilizuotus 
stiklus ir drūčiai uždaryti.

sai.

SKYSČIŲ SAIKAI

gilai—1 paintė- 
paintės—1 kvorta, 
kvortos—1 galionas.

311/? galiono—1 bačka.

SAUSIEJI SAIKAI
G RŪŠIŲ KONSERVAS

_____ 8 kvortos—1 nekas.
5 svarai smulkinai supiaustv- • 1 bušelis,

tų nunokusių gružių. j 8 bušeliai—1 ketvirto.
5 svarai cukraus. i ^6 bušeliai 1 chaldronas.
1 svaras razinkų.
3 orar.čių sunka.
4 citrinų demonų) sunka ir 

sutrinta žievė.
Užpvlę cukrų ant supiaustvtų 

grušių. palikite per naktį- Ant 
rytojaus sudekit razinkas. oran- 
čių sunką, citrines sunką ir žie
ve. ir viską \> rinkite kol sutirš- 
tės. Ant pat galo. jei norite, ga- tikti ir baltų voverių, kurių 
lite Įmaišyti švara smulkiai sa- nerasit kitur.
trupintų valakiškų riešutų, bet _ -----------
konservas bus geras ir be jų. New Yorko valstija yra 
Nuėmę nuo ugnies, tuoj supil- davusi Amerikai net 33 vice- 
kite Į sterilizuotus stiklus ir ge- prezidentus, 
rai uždarykit veršelius.

APTIEKORIŲ SVARAI

1 svaras—12 uncijų •
1 uncija—8 drachmos.
1 drachma—3 skrupulės. 
1 skrupule—20 granų.

Šiam. Azijoj, galima vž-

Mes norim čia laimingi but. 
daugiau nemirt iš bado.
Gana storpilviam besuryt, 
ką darbščios rankos rado!

Užauga duonoj via gana, 
pakaks visai žmonijai 
u- rožių, mirtų ir džiaugsmų, 
kodėl tad vilkt \ orgiją?

Koi beriam seki: žels javai 
ir bus pakalnės žalios.
Lai dangų renkas angelai, 
paukštytės ir paukšteliai.

Jei po mirties užaugs sparnai, 
galėsim skrist i rojų 
ir pasidžiaugi, kaip jie linksmai 
1 c darbo sau uiioja.

r naują dainą jums, draugai, 
geresnę dainą traukiu:
Jau trupa priespauda, vargai, 
žmoni ms laisvė aukia.v

Su laisvės genijų tikru 
mus žemė sužiedota.
Jie lanka rankon žengia jau. 
kančia greit bus nušluota.

Nesiūs palaimos kunigai — 
čia tos garbės nereikia.
Drąsiai dainuokime, draugai, 
drąsinu Į priekį eikim!

; Platinum žiedus geriausia
.----------- — -------va]yt mišinių amoniįos ir

Gručkų arba griežčių lapai la- vandens. Tam reikia vaitot 
bai gerai pavaduoja špinakus. minkštą šepetuką.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

----------------- K-
istorija. Kritika. Polemika, Beletristika, Poezija, JumO" 
r'stika ir kitos. Visos geros, visos Įdomios ir naudingos.

: ; :;vo VISUOTINAS 
:VANAS?

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

-a sako, kad buvo, o moks- 
Jeigu buvo. tai 

• • >ulų galėjęs surinkti )
: -nas '• 'Ų veislių gyvulius, 

i • v išsimėtę po visą žemės
i.;;:;? jis Kalėjo tuos gyvu- 

. ' s.- vo arkoj sutalpinti?
<• ■. vrtnoens, kad visą

a .Ui? Kur tas vanduo da- 
« Iv iš Nojaus šeimynos

Raukius reikalingiausių žodžių tr 
jaaik aidėjimų. Si knygų sutaisyta 
iu p lengvai ir aaprantamai, kad kiek- 
.ivnas gali grenui išmokt kalbėt &ng. 
įskai. Joje telpa netik atskiri žo. 
ižiai, bet čieli -akiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėm pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt, 

. Su fonetiškų išturima ir gramatika. 
. > tva»:o juodveidžiai j Antra padidinta ir pagerinta saida, 

< u šitie ir šim- į Sutaisė St. Michelsonas. .Rusi. 25.
.. į kuriuos nedali į Kaina .............................................. .. 55c,

-■ L kuv.-iras, vra nuosakiai i
, . ti žilam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 

.- va mi. Kas žoua;—tai ' ,
. -'_::;rys—tai naujas ku- ■ VALSTIJŲ 1 lLIr.CHj I

'■ yr.uva. Mokslas ir ' Aiškiai išguldyti pilietybes įstaty-
'.u- nuo pradžios iki galo. _ i mai sa reikalingais kiau :i:m.:» .t at-

I’'”: “ ............................................... 2-*- . sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
abia. . ..................

>r -:<u 
tai Kiti 
>.t -ukvt

i5”: v?Ų «EiMYNOS ISTO 
I.JA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

uSc.
ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU.

............... nyi
ii-ode.

I.lli. 1 U.
Lietuvos šelpimo Feodo leidiny 

■—* va. go rašytojo,, pa-.e.k.-.lu. -re p...-..a-
j/:» >si, kad vyrai tarėja pUii. (mm ...................... o(

daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
l aba; užimanti :t r.,m< kiranti Ki.y- KUNIGŲ CELIBATAS.

: ga. bu paveikslais. Kaina.......... ,0c. „Ši knygele parodo, kode! Romos

Samdytojas: Ir vėl: Kcdėl tu 
neišmoksti taupyt ?

5 YLA
Kaina

DETROITO uąTi:i. popiežiaus Kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

KI. SU SOCIALISTAIS. jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos
n >-• , - - v nupuolimas. Stą knyga turėtu per-
Da.ijrr.t Detroito lietuvių soaaLs- 8kaityti kiekvienas v y nt. tėvas ir

kad Ilsisi iSFLič t’ZhteOuK.-iftis kun u JT Ii
tamsta pakeltum mau alyą. San- ir yra -ioj knygutėj aprašyti, su vi- lietovino ' Ferdinard de Šam./git:a. 
kll gyventi sais^teismo rekordais ir liudininkų Kaina .............................................. 25c.

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. , 
laibai įdemi kngsrntė šituo svarbiu * MILVJj.

KODĖL Aš NETIKIU

Tarnautojas: Aš taupau. Ga- tl.’us;—n. Jų turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jia
'__ . -ix ras katalikas ir socialistas. Parašė tikėti. Piina argumentų, kana; vęs algą., atiduodu žmonai, bet J.; Vandervelde, vertė Vardunas. nesamus joks jėzuitas. Kx.;ca tos 
j ji praleidžia... Kaina .............................................. l&c- knygutės .......................................... 20e.

Samdytojas: Kvaily, kodėl MATERIALISTIŠKAS *‘<*1 VISA TAI NYKSTA?
:gyveni su tokia išlaidžia mot - ISTORIJOS SUPR-4TIM4S Kur nyksta visi tie -oh;a.. kuriuo*
'riške9 * * * žmonės kuria per ?.rr. Jus? Šį irtri-
rijsa.c. - g; knygelį aiškina proletariato fi- guojanti politiškai-ekvnomiėką kišo-

j Tarnautojas: Mielu noru im- Hzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas sim* aiškina garsais Vek. -rijos so-
' ,i-__ __ v x x • • gi-'Ndo oasau'.vje įvairiausius nuoti- cialuerr.okratų teoretikas Kari Kauts-ciau divorsą. bet ar tamsta jai gį,, .V; perskai^k šitų knygelę, ky. Kaina ....................................... įOc.
mokėsi alimonija? Kalba labai leągva. Knyga protau

jantiems darbininkams r.eapKai- 
-■ nuojama. Kaina .................. ... 25c.

KOKS PEILIS. TOKIOS IR 
ŠAKUTĖS.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybe labai gražių

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 

, , graži. Parašė J. B. Stne’storius. 221
Sis veika.as trumpais it aiškia;, puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

SOCIALIZMO TEORIJA.

_ -___ t -_x - - - i. faktais parodo, kain iki šiol kertėsiPas \ ieną Lietutos itKinmr.o draugijos formos, ir kodėl turės bu*;
atėjo bolševikų kareivis a: 
nakvynės. Susėdus valgyt, b 
ševikas pradėjo rugeti, kad b’o-

>4- pake.ste.s kapitalizmas Kama 

•?ŠI f-S OTC IIOCVI II

25c BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanacų tos 

knygos r.eįsiiciožia.La' ai juokinga sa 
pFrFtntSri-3/17 ptnKiais paveiksią;?praėjo lugcu. Kau o.o- § ;vairiu3 joi,kius Kdo pr;eš, su

ga vakariene. Ūkininkas tei>:- daugybė straipsnių juokų ir tt tvėnmo pasaulio iki užgimimo Kris 
nosi kad nieko geresnio jau ne- iliustruot*. Kaina .... 25c. ."“SS
beliko pas ji. Kad parodžius sa
vo nepasitenkinimą ir piktumą.
rusas išsitraukė kardu ir nadė' Hans Scbmidt Xew Yorke

AMERIKOS MACOCHAS. Kt.R MUSę uq,mAj
Arba kaip Romos kataliku kunigas ( 7
ans Scbmidt Nevv Yorke papiovė VLAOi 

, . , . . savo meilužę, Oną Aumulfertaitę.ant stalo, ūkininkas meko ne>.:- Knygelė su fotografiškais atvaiz-
kydamas išėjo laukan ir po va- d2is* Kaira ...........................  19c
landėlės sugryžo su šakėm, ku- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
rias tylėdamas paguldė šalia gert IR VALGYT?
kardo- Valgyt tr gert reikia dėl to, kad

“Ka tai reiškia?’’ užklausė norisi, atgaus nepagalvojęs žmogus. 
x ū i- -i d'-I ko gi norisi? Pėl ko l>e valgionustebęs bolševikas. žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-

“Nieko.” atsakė ūkininkas. Stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- 
, ,• • • ^u? Deiko žmogui reikia cukraus,“Prie didelio peilio, reikm ir druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

didelio videlčiaus.” reikia riebalų? Situos klausi-

Kris-
nesigai. 

Kaina   i-.00

Bihlija s?.ko, kad pir 'tutintai žmo
nės gyveno K>.ju -. i - • i. Rojo
vatai atBMta. Mok lai mano, kaa 
žmonijos lopšine buvo -eje. Ir ši 
knyga parodo. I<x!ėi ta ; manoma. 
Labai plotnos ir pamokinantis 
jsaityrr.as. Kain* ......................... 25c.

i. i et; ’ vos respu bu i kos
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nao 
1Ū05 metu revoliucines Lietuvos spė
kos vedė kovų su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai ta valdžią rė- 

kaip pasku; revoliucijamus suprasi tiktai iš šios knygutės *’Re- ir- lQ'ne: , ;b r •vokucija
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c' r?erne vTsli’ kalI' I > t' va l.kos pa- 

huosuota is pc caro va «?/;<»> ir kaip ji

RACIJŲ 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS.

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

Taip pat yra geros neri
botam laikui raudonos stam
pos A5. B5, ir C5. Kiekviena 
reiškia 10 pointu.

Kenuotoms daržovėms ir
vaisiams. — Visos mėlynos 
stampos nuo A8 iki Z8 yra 
geros neribotam laikui.

Taipgi neribotam laikui 
galioja mėlynos stampos 
A5. B5, C5. D5. E 5 ir F5. 
Kožna stampa reiškia 10 
pointu.

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 30. 31, 32 ir 33 
duoda po 5 svarus cukraus) 
ir galioja neribotam laikui.: 
Be to. stampa Nr. 40 duoda 
o “ekstra” svarus cukraus 
prezervams.

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

Kuro aliejui. — Kuponai
Gaudomieji žvėry?, kaip zuikiai, akis turi iš šonų; tuo tarpu gi 4-tam ir 5-tam perijodui bus 

gaudytojai, kaip lapė:--, akis turi iš priešakio. geri iki 30 rugsėjo (Sept.).
..... . ... . .TT“. . . .. . Gazolinui. — Rytu valsti-

kitam ? ausi1 Jonal sve,k'n‘lam,esl papuc,a “To WaT>° v,e,’a’ jose gazolino kupinai A-10
_________ ’ pratęsti iki 8 rugpiucio

Amerikoje išrasta būdas iš pieno išrūgų gaminti kelių rūšių vy- (Aug.). Kitose valstijose jie 
ną. kuris turi apie 15 procentu alkoholio. pasibaigė 21 birželio.

Pekla
BROŠIŪRAI SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir uz pinigus apsiima • 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aw paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kar Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopastal sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centaL

Knyga 
vio” Kayi

M “Ko

“KELEIVIS” 
6M BBOADWAT,

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONt 

7747 Navy Avama,
Detroit, Mich.

būvy apskelbta repubfika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žer... į.is parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežins ir kaip saii? yra padalyta j 
apskričiu1!. Tai yra viena: ine knyga, 
kuri parodo, kaip ginė į ie'u-.ns Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visa Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ......................... ęi.Ofl

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, numoris- 
tiski straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida Kaina ................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 4
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriikos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ..................... 26c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir ketarios kitos apysakos: (1) Na- 

užsitikintis Vyras; (2, žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaH 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepta ių val
kams. Kas yra arba tikisi kada nori 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitą knygutę. Kaina 10c. 
“Kelemo,” 636 Broadway,

South Boston, Mass.

V
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Didžioji Išdavyste
U. Kz3i •

Rugpiucio pirmą, lenkų 
požemio armijos vadas Bor 
davė Įsakymą daryt ginkluo
tą sukiliniij.Varšuvoj. Tūks
tančiai lenkų sukiio prieš vo
kiečius. Nors lenkų požemio 
jėgos buvo menkesnės ir 
prastai apginkluotos, jos 
didvyriškai kovėsi. Iš kai 
kurių miesto dalių joms pa
vyko išvyt okupantus vokie
čius.

Prasidėjus sukilimui, ge
nerolas Bor kreipėsi Į anglų 
ir rusų vyriausybes; jis pra
šė. kad rusai ir anglai pildy
tų duotą žocii. Mat, ir suki
limo data ir kovos priemo
nės buvo iš anksto ir smulk
meniškai aptartos. Londo
nas ir .Maskva viską žinojo, 
bet... prabėgo trys ilgos sa
vaitės ir sukilėliai negavo 
jokios pagalbos! O sakoma 
taip: jeigu' lenkų patriotai 
butų gavę jiems žadėtos pa
galbos. Varšuvoje naciai bu
tų susilaukę naujo Stalin
grado.

Kame dalykas? Kodėl 
Varšuvos sukilėliai buvo pa
likti savam likimui? Juk ru
sų aimija jau buvo prie pat 
Varšuvos vartų, jei ne ka
nuolėmis, tai bent karo lėk
tuvų bombomis galėta dau
žyt nacių pozicijas.

New Yorko socialistų sa
vaitraštis “Xew Leader” sa
ko, kad lenkų požemis bu
vo išduotas. Esą, “Stalinas 
matyt nenorėjo, kad už Len
kijos laisvinimą gautų bet 
kokio kredito lenkai socia
listai, kurie šiai kovai vado
vauja.” Socialistu savaitraš
tis cituoja labai budingą ži
nią apie Varšuvos sukilimą. 
Pirmiausia ji pasirodė Ang
lijos komunistų dienraštyje 
“Daily Worker.” Vėliau tą 
žinią pakartojo Maskvos
cnuuda Anrrli inc Ir/vmimicliicj/auuu. xiiij;njvo
laikraštis sakė:

“Kalbos anie mušius Var
šuvoje vra biofas, turys dve
jopo išrokavimo: Pirma, jei 
bėgyje keliato dienų Varšu
va butų išlaisvinta, Londo
no reakcininkai sakytų, kad 
jie, o ne raudonoji armija 
tatai padarė: antra, jei šis 
laisvinimo darbas kuriam 
laikui užsitęstų, jie šauks, 
kad raudonoji armija aplei
do lenkų požemio armiją,

palikdama ją savo likimui, 
kuomet ši nori bendradar
biauti.”

Tai yra šlykštus pasityčio
jimas iš žmonių, aukojančių 
savo gyvastis. Tai yra begė
diškas melas. Lenkų tremti
nė vyriausybė davė viešą pa
reiškimą, kuriame ji sako:

Stalinas ir Churchillas 
prižadėjo duoti lenkų pože
miui reikiamos pagalbos; 
sukilėlių vadas generolas 
Bor ir jo štabas iš anksto pa
ruošė detalų planą, kuri ga
vo rusai ir anglai. Maža ir 
to. i Varšuvą parašiutu nu
sileido rusų armijos kapito
nas, generolo Boro štabe jis 
ėjo pareigas ekstraordinario 
patarėjo.

Sutartis buvo tokia: Pra
sidėjus sukilimui rusų ir an
glų karo aviacija daužo vo
kiečių pozicijas Varšuvoje. 
Be to, anglai pristato lenkų 
parašiutininkų, mokytų An

glijoje. Viskas atliekama 
pirmąją sukilimo dieną, 
įugpiučio pirmą.

' Lenkų požemis savo pri
žadus išpildė. Sukilimas bu
vo gerai suplanuotas ir kaip 
tik laiku pravestas — rug
pjūčio pirmą. Keturios vo
kiečių divizijos tuo metu ve
dė smarkias kontr-atakas 
prieš rusus, atėjusius prie 
Varšuvos vartų.

Aišku, iš lenkų pusės pa
daryta viskas, ką jie galėjo 
daryti. Bet Maskva dabar 
skelbia, kad sukilėliai savo 
veiklos nederinę su raudono
sios armijos veikla. Tai yra 
gi ynas melas, juo norima 
paslėpti šlykšti išdavystė.

Lenkų socialistų vadas 
Arciševskis sako. kad ne tik 
Varšuvoje, bet eilėje kitų 
miestų lenkai patriotai koo
peravo su raudonąja armi
ja. Tas lengvino raudono
sios armijos žygius ir many
ta, kad šią pagalbą Stalinei, 
ivertina.

Išėjc kitaip. Rugpiucio 
pirmą rusų artilerija da 
bombardavo vokiečių pozi- 
jas Varšuvoje, bet jau rug
pjūčio trečią ir to nedarė. 
Kodėl — nati Maskva žino. 
Lenkai vra linkę manyt, kad 
tai buvo nepateisinamas sa
botažas. išdavimas lenkų 
kovotojų.

Jei kalta Rusijos vyriau-r 
sybė, nepateisinama ir Chur- 
chillo vyriausybė — sako,
Nevv Ycrko socailistų savait 
rastis. Lenkų požemis iš vo
kiečių nevalios yra išgelbė- 
jęs virš 1,000 anglų, karo.
belaisvių. Tie žmonės dabar 1 Tepalas odiniams daiktams
kovoja lenkų požemio armi- ___
jos eilėse. Aišku, kas jų lau- gyvulinių kojų riebalų (cold 
kia, jei pateks i vokiečių pressed neatsfoot oiij ir pu 
rankas — mirtis. sę ricinos (castor oil). Su

si išdavystė budinga ir ki- maišo ir geiai sukrato, 
tu atžvilgiu. Ji supuola su Tai yra labai puikus tepa- 
nesekminga Mikoiaičiko ke- las odiniams knygų viršams, 
lione i Maskvą. Kaip žinia, portfeliams, diržams, krep- 
lenkų premjeras buvo nuvy- šiams ir kitokiems daiktams, 
kęs i Maskvą tartis su sovie- Oda visuomet bus minkšta, 
tų vyriausybe. Stalinas pa- gražiai išrūdys ir daug il- 
reikalavc. kad lenkų tremti- giau laikysis, 
nė vyriausybė atšauktų 1935 
metų konstituciją ir pa
skelbtų galiojančia 1921 m. 
konstituci ją. Patys lenkai 
; ripažysta. kad pastaroji y- 
ia geresnė, bet Mikolaičikas 
nurodė, kad toks dalykas, 
kaip priėmimas naujos kon

stitucijos, yra nepriklauso
mos Lenkijos piliečių parei

Kaip Ir Kas'1 •
Daryti

las odiniams dail
ima pusę šaltai spaustų

Skystas muilas rinkoms 
piauti

11 dalių vandens.
1 dalis aštraus potašiaus 

(soi'.d eaustie potash).
4 dalys glicerinus.
4 daivs aliejinės rakšties 

(red oil).
Ištarpink potašių vande-

Sep.intas FnsLa/?

KAKLI vi ai VEŽS KARO PABŪKLĄ

Kažkur i karo frontą kareiviai Įsikinkę i lynas tempia sunkiąją kanuolę.
iga. Kaip greit bus atsteigta ny, supilk gliceriną ir užvi-------------------------------------
nepriklausoma Lenkija, bus rink enameliuotame puode. AR ŽINOTE, KAD-
paskelbti balsavimai ir tada Nuimk nuo ugnies ir nuola
idus priimta nauja konstitu- tos maišydamas supilk pa- 
c-ija. rr;2Žėl aliejinę rukšti.

Dėl šitokio atsakymo Sta- Buk atsargus su potašium, 
linas Įtūžo. Jis da labiau tu- r.eužleisk ant plikų rankų, 
žo ir dėl to, kad lenkų tiem- nes nudeginsi odą. 
tinė vyriausybė atsisakė pil- Šis muilas vartojamas 
dyti kitą jo užmačią — at- daugiausia aliejuotoms ran- 
statyti veik visą ministerių koms plautis. Laikomas bon- 
kabinetą. Stalinas reikalu- koše.

įvo ministerių vietoms skirti -----------------
komunistuojančius Naciona- Nuodai skruzdėm* naikint 
lio Lenkijos Laisvinimo Ko- Nupirk 125 gramus arse- 
miteto narius. Lenkų vy- nate of soda (nuodai) pri-1 
riausybei buvo aišku, ką ta- dėk 1 svarą cukraus ir 1 
tai reikštų — Maskvos do- kvortą vandens. Užvirink 
minaciją, lietuvišką palecki-, viską krūvoj ir maišyk iki 
jadą. Maskvai tarnaujančių sutirps. Paskui perkešk per 
žmonių vyriausybė darytų musliną ir pridėk šaukštą 
tą. kas iš ios reikalaujama, medaus. Pripilk šito sirupo 
Tokiame atsitikime nebėra po truputį i iėkščias šukes li
kai bos apie lenkų valstybės pastatyk kur skruzdės vaik- 
soverinumą ir laisvai pa- •ščioja. Jos prineš to maisto 
reikštą žmonių valią. Nev;' i savo lizdus ir visos išnyks.
Yoiko socialistų laikraštis! -------- --------

I klausia: Kad geleži* ir plienas
“Ar lenkų požemiui duo -| nerūdytų

tus pasižadėjimus Stalinas gitam tikslui ima 1 dali 
sulaužė tik dėl to. kad Mi-' lanolino ir 2 dalis naftos^ 
kolajčikas gynė Lenkijos Maišo kol ištirpsta. Metalą

Žodis deimantas yra sko
lintas iš graikų klabos ir jis 
reiškia “nenugalimą.”

Amerika yra vienintelė 
šalis, gaminanti nedegamas 
dujas, heliumą.

Chicaga yra Amerikos ge
ležinkelių “mazgas,” joks 
kitas miestas neturi tiek ge
ležinkelių ir jų stočių.

Indianos valstija da yra 
žinoma, kaip Hoosier statė 
— nuo žodžio “Who’s yere,” 
arba “Who is h ere.”

Prerijų šunes gyvena be 
geriamojoj vandens. Savo 
troškuli jie malšina žolių ra
sa.

Amzunlrric TYkit-toc >>• TfO_
^xnrv7x irvvzc? izvcivicoc ii xv«-

lijos Legnomo (Livorno) 
miestai randasi toj pat ge- 
ergrafinėj juostoj.

Amerikoniškais ‘dona-
teises Į nepriklausomybę ir nuvalo sausu audeklu, tuo-' cais” labiausia pagarsėjo
laisvai pareikštą žmonių va- met ištrina tuo mišiniu. Rei-____

■ Iią? Ar tuo norima sunaikin-; kia laikyti toliau nuo ugnies, 
ti Varšuvos socialistus, kad nes liepsnoja.
vėliau Stalinui nereikėtų ___ _______
juos likviduoti, kaip buvo 

I sulikviduoti Erlichas ir Al-' 
iteris? Ar Kremliaus dikta- :

Salaveišiu Armija — pirmo
jo pasaulinio karo metu.

MacArthur yra vienintelis 
Amerikos generolas, šio ka
io metu užsipelnęs Garbės 
Medali — Medai of Honor.

JAU BAIGTAS MEDAUS 
MENESIS

mauras gali eiti — galvo
ja komunistai.

Laukite naujų atakų prieš 
Hillmaną ir žinokite: Marc- 
antonio ir jo gengė Darbo 
Partijos neišlaikys.

Iš tikro, Hillmanas atliko 
mauro darbą. Buvo sugriau
ta pažangi organizacija.

St. Strazdas.

va-Amalgameitų unijos 
das Sidney Hillman jau 
pykstasi su New Yorko ita
lų politikierium Marcanto- 
nio. Pastarasis yra Tamma- 
nv Hali auklėtinis, bet asme
niškais sumetimais susidė
jęs su komunistais. Darbo 
partijoje tas Marcantonio y- 
ra komunistų spoksmenas.

Hillmano padedami ko
munistai tą partiją užkaria
vo. bet... Hillmanas dabar 
nori ją likviduoti, o Marcan-♦ rtv-VK_ __LUIIIVJ 1<XIII pi

Amalgameitų vadas tur 
but jau suprato, kad jis at
sidūrė prastoj kompanijoj; 
jis rengiasi stot Į demokra
tų partiją.

Mauras atliko savo darbą.

GALIMA GAUTI PO 20 
SVARŲ CUKRAUS 

EKSTRA
Cukrui yra skiriamos ket

virtosios knygutės stampos 
30, 31. 32 ir 33. Jos geros 
neribotam laikui ir kiekvie
na duoda 5 svarus cukraus. 
Prezervams darvti skiriama 
stampa Nr. 40, kuri taip pat 
duoda 5 svarus uukraus. Be 
to, kiekvienas asmuo gali 
gauti ekstra 20 svarų cuk-
IdU5 III<3I^LU1 TUVU

(kenuoti) namie. Tuo tiks
lu reikia kreiptis i vietini 
rationing boardą ir paprašy
ti aplikacijai blankos Form 
R-322, pripildyt ją ir paduo
ti boardui.

AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Paša./' «,ėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS IU. Ar Jezaa Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip prof«eorius Pr. Bočys, Kaure Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fmda mentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama va'st/.ėje administracijos formų. Aiškindamas ta« for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Komos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1806 ra. 
r/ipmę revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
R > bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, ne* joje ras davg reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 230 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai eMabriaėm raidėm įspaustas knr- 

Z'r vardas. KAINA <XN.
Tvirtais popieros vtrėsBaia, kalas 91 4*.

Galima gaot pas 
BET. M. VALADKA,

Cementas metalams
Kuomet reikia Įcementuo-

, . .ti metalą kur nors i muroorius bijo lenkų požemio, siena. t iyt ar šiai j 
kims si suki imą veda ir ku- koki skvle ;ai ^daroma 
n remia lenku tremtine vy- toks cemįntas:
riausybę Londone. Ar An- 1 dalis kopalo saku (ęųm 

■glijos ir Amerikos vengimas copaj) 
remH lenkų požemį turėtu 2 daIvs virint0 sėmenu 
reikšti taiKstymasi Stalinui? ,,- ;aus ( kaft0) - ,
Bet jei pagaliau lenkų poze-; j daIis‘ ba, • švin0, va. 
mis ir gaus pagalbos, ar jos dinam0 <<white , d 
nebus permaza ir po lai- 2 daIys jvinglitės (lith.
kui . aręe)

Taip sako New Yorko so-, Aliej ir k , sakus rei.
cialistų savaitrastis. Jo kn- kia pa’irin;. *iM sakai su. 
tika tun _ rimto pagrindo. tj, 1 T sudėtj ba!taji 
Lenkų požemis da negauna švin?]itę, sumaišrti į
paga.oos. vartoti kol karšta. CementasNelaiminga .Lenkija, jų itai sukietžja.
terioja barbarai naciai, i jos ® ______
teises ir laisvę kėsinasi di- Klijai porcelianai ir Ujamu! 
civsis kaimynas šiaurėje. * .
Kaimyno nelaime nedera Porcelianu ir fajansas yra 
džiaugtis, bet teisingumas tos medžiagos, is kurių da- 
reikalauja pasakyti tiek: ir ^on??s. tonelkos. puodukai 
pas lenkus da neštoka tokių ” mcai. Norint tokius 
žmonių, kurie linkę skriaus- dūktus suklijuoti, daromi į 
ti silpnesni. Net šiandien, slt°kie klijai: 
galingesnės Rusijos skriau
džiami. tūli lenkų ura-pa- 
trietai reiškia pretenzijų Į 
Vilnių, i čekišką Teščeną.
Jei skundiesi kito kanda-

Sėmenų aliejaus 3 dalys. 
Švinglitės 2 dalys. 
Baltojo švino 1 dali. 
Kopalo sakų 1 dali. 
Viskas sumaišoma ir tuoj 

mas. nesidžiaugk savo kai- yartojama. Džiūsta greitai 
myną kąsdamas... ir lai^o stipriai.

ka-' 
nepri-

sekančiu adresu:
D. 1, DALTON. PA. 

Taipgi galima gaot tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.

Tikėsime, kad po šio 
ro Lenkija vėl bus 
klausoma ir laisva. Tikėsi- 

ime kad toji Lenkija jau bus 
atsikračiusi pilsudskinės 
ponstvos. kurią ėdė zoologi
nio nacionalizmo vėžys.

—S. S.

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie
tuvoje.

Klijai marmurui klijuot
Klijai arba cementas mar 

mūriniams daiktams krūvon 
cementuoti daromas šitokiu 
budu:

Ima 4 uncijas kalifonijos 
(rosin) ir pusę uncijos vaš
ko. Sutarpina vašką krūvoj 
ir Įmaišo 2 uncijas gipso 
(plaster of Paris). Klijuoja
mos arba cementuojamos 
marmuro vietos turi but pir
ma pašildytos.

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

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kariuos aiškina “'Teisingas Patarėjas:'
Kų reiškia meilė ir iš kar ji pa

reina?
Kaip atsirado ir kų reiškia- bučkis?
Kų reiškia "pirm-^ioo naktie* tei- 

aė,” karia seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš išteL -jimų kad nepadaryti Uai- 
doa?

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 nao jo priklauso 
gyvenimo laimė ar Delaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi* kiekvienos šeimynos kiauši
ni as. 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 Ui pa
daroma.

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

Kokius vyras moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko- Į 
irios moterys neprivalo tekėti ? “Tei- 1 
dingas Patarėjas” pasakys jums vil
kų.

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus? Kaip tun užsuau 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia su
ginti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija
Kodėl kunigams tarėtų bot už

drausta kalbėt apie feuaymškos rai
kai us?

į visus šiuos klausimus Teisingas 
Patarėja^” atsako suskiu ir uivko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žeme’?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Kvoliucijos Pagrin
dai,” AlcCabc’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės "bexuai Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 L’žeisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

1
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KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 36, Rugsėjo 6 J., 1944Aštuntas Puslapis
Pirkliai priešinasi minimu

mo algoms
Pereitą šeštadienį buvo 

Massachusetts pirklių ta- atsilankę pažiūrėti “Kelei-

UŽSISAKYKIT ALIEJAUS 
IR KEROSINO

Lankėsi Petras Miliauskas 
su šeima

Svečiai iš Kanados ! Indžionkšinas prieš ledo i Rugpiutis buvo karščiausis Policija sutaupė žmonai ilgą
spekuliantą iš 112 metų

Bostono

ir brangią kelionę

South Station geležinke-

Dėl stokos atsarginių patal
pų žiemą gali pristigt kuro

Pt reitą penktadienį drg. 
Petras Miliauskas su žmona

ryba įteikė 
jos algų tarybai

__  ___ ______t Bt stono federalis teisėjas Bostono meteorologijos
protestą valsti- vio’’ įstaigos draugai Berno- YY’yzansky davė indžionkši biuras sako, kad Bostone jau lio stotyje pereitą ketvirta- 
/bai. Mat nas- tai iš Kanados Montrealo. ną prieš Curran Ice kompa- per 112 metų nebuvo tokių dieni Bostono policija atliko• * S __ • — 1 • • • T'k Y1 — • 1 1 1 t 1 * * • 11* 1 * * J Tt < J V

į savaitę, o nepatyrę—$15. S2S spaustuvės įrengimas. ledo. Kainų Administracijos;
rv ---- -• r. —— ”Ke Ofisas yra patvarkęs, kad

imti tik 4 dolerius už
Kainų Administracijos o 

tisas paskelbė specialų įsnė 
jimą Bostono ir apylinkių drg. Miliau 
gyventojams, kad jau dabar su įstaigą 
visi užsisakytu skystojo ku- ir pasižadėjo rašinėti 
ro — alieiaus ir kerosino. Ši 
valdžios įstaiga sako. kad 
žiema gali susidaryt tokia 
padėtis, ic-g žmonės negaus 
kuro.

1941 metais Naujojoj An-

mona Tarybos siūlymu ypač ne- D: augai B motai vra “Ke Ofisas 
kę is patenkinti departamentiniu leivio”’ skai vtojai ir jiems galimair šuneliu buvo atvykę iš patenkinti departamentiniu .

YVorcesterio pas pp. D. Za kiautuviu savininkai. Jie sa- buvo labai ii omu pamatyti, toną. 
letskus ; “ -

Iškraustė komunistų 
“skudurine’’

kuris gyvena Montreale.
Šį antradienį svečiai išvy

ko atgal i M< ntreala.

mums
inių iš YVorcesterio lietuvių 

gyvenimo.
VVorcesteris yra graži lie

tuvių kolonija ir “Keleivis” 
uri tenai daug skaitytojų antBaltie Florists name

visi ?ie‘norėtu p^fekait^i Brodvės. buvo “Lietuvai gel 
trliioj turėta patalpų 22.000- kas dedasi jų kolonjoj, bet J**0 komiteto patalpa. Tai 
tlOO galionu aliejaus atsar- oatys nepasistengia parašy- ouvo lietuvių komumstt, k, o- 

. -• ‘ r; viob -Jouo - ” L-ori mėlis, i kui i sunešamos dra-noi zs ciomat m tnriTns Tik ll KlPk\ fllfllML Kzlfl * ... _gai. o šiemet iu turima tik ti. Kiekvienas mano, kad . .. , o,,,:;,
14 000.000 galionu talpos, kas nore kitas turėtų parašy-' P3*1®’11I?lunclam.?s ^u?ltof1' 
Kai ateis žiema ir žmonės ti. Taip ir drg. Miliau'skas ^outh .Bostono .lietuvi* tą 
pradės reikalaut skysto’o mamnaA o. bako. suciege no-
kuro. tos atsargos išseks ir munistų salė ant Endicotf SKuauune. 
daugelis liks be kuro—bent streeto. bet niekas apie tai 
kuriam laikui. Mat, skvsta- neparašė. Dabar jis sako jau 

nelauksiąs kad kas nors ki 
tas parašytų, bet kai tik at
sitiks kas nauja, tuoj imsiąs 
ir parašysiąs. Tai yra geras

Konfiskavo 483 žaislines 
“bombas”

Bcstono pt iicija areštavo 
dviejų krautuvių savininkus, 
kurie be specialaus leidimo 
pardavinėjo žaislines bom
bas. Jauni paiaidunai pirko
si tas “bombas” ir kišdavo

Teks i manas apvogė 
jurininką?

Cambridge baptistai susi
pešė dėl Cornerstone bažny
čios. kurią valdo du kunigai. 
Baptistų sinodas norėjo iš
mest kunigą Hoffmaną, bet

Seattle, YVash., kur randasi 
jos sergantis vyras-kareivis.

Methuen policija tačiau 
gavo žinią, kad jos vyras jau 
atvažiuoja namo. Tuoj duo
ta žinia Bostono policijai, 
kuri da suspėjo nuvvkti i

sis kuras reikia gabent iš ga

na tolimu vietų.
Lietuviai, kurie da nėra 

davė užsakymu, tegul pasi
skubina, nes vėliau turės bė- nusistatymas. Taip turėtų vi
dcs.

Beje. Kainu Administraci
ja skelbia, kad kerosino ra
cijos šiemet bus 10 nuoš. ma
žesnės, negu buvo pernai. 
Kurie norės gauti daugiau, 
turės įrodyti, kad jiems bū
tinai rėkia. Vvriausybė da
rys patikrinimus, o tam rei
kia laiko. Tad neapsiriksite 
užsisakydami kuro tuojau.

si daryti.
Taigi, drauge Mikalaus

ke. prašome neužmiršti pa
sižadėjimo

Bostone draudžiama rodyt 
šimto metų dramą 

“Drunkard”

Žvingilas apleido 
South Bostoną

Antanas Žvingilas. kuris 
anie 40 metų atgal įsteigė 
“Keleivi.’’ šiomis dienomis 
pardavė savo narna po num.

Bostono Leidimų Taiyba 
nusprendė, kad negalima 
daugiau vaidinti šimto me
tų dramos “The Drunkard”: 
negalima vaidint bent tose 
vietose, kur yra pardavinė 
jami svaigieji gėrimai.

Piimą kaitą toji drama 
buvo rodoma 1844 metais
imi tioston Jluseum teatre. 

28 Broadwav ir išvažiavo į Dramoje vaizduojamas gir- 
Jewett City. Conn.. kur io tuoklio gyvenimas, su viso- 
šeimyna turi 500 akrų ūkį ir mis joblogomis pasėkomis, 
užaugina per metus apie 85 m-is .1° blogomis pasėkomis, 
tūkstančius viščiukų. Leidimų Tarybos žmonės

Žvingilo žmona Jieva su pardavinėjami svaigieji gė-
vaikais senai iau ūkininkau
ja. bet pats Žvingilas iki šiol 
vis gvveno South Bostone, 
nes čia turėio keliata namų. 
tik retkarčiais nuvažiuodavo 
pažiūrėti šeimynos ir ūkio.

Žvingilas jau nebejaunas 
žmogus, turi netoli 74 metų 
amžiaus, nors išrodo daug 
jaunesnis. Į South Bostoną 
Žvingilai atvyko iš La\\- 
rence. Mass.. rodos, 1903 
metais. “Keleivis” buvo įs
teigtas 1905 metais, bet 
Žvingilas išlaikė jį tik 3 me
tus. 1908 metais laikraštį iš 
jo atpirko S. Michelsonas su 
J. Gegužiu.

įdomu, kad Žvingilų vai
kai nenori gyventi mieste. 
Ūkis jiems patinka daug gė
liau. nes tenai iie laisvesni 
ir pasidaro daugiau pinigų.

rimai,
rodvti.

ši drama netinkama

Sužeisti du lietuviai 
kareiviai

Karo departamentas pa
skelbė naują surašą karei
vių. kurie buvo sužeisti karo 
veiksmuose. Surašė randam 
du lietuviu, būtent:

Valterį Markevičių iš 
Websterio, kuris sužeistas 
cent: alinio Pacifiko srityje, 
ir leitenantą Edvardą Žu
kauską iš YVorcesterio, kuris 
sužeistas Viduržemio juros 
srityje.

Lynno lietuvis turi garbės 
citaciją

Policija areštavo tris mer
gaites gengsterkas

Bostono policija jieško to 
taksimano, kuris turi 68d 
dolerių “ekstra pinigu.” Ju
rininkas Joseph Patten sa
ko, kad jis važiavo taksiu ir 
“trupučiuką pnsnudo.” Iš
lipęs iš taksio Patten pasige
do 680 dolerių.

Jaunos pijokės bėdoje

Miesto tesmui atiduotos
šiomis dienomis komunis- automobiliais, sujungda- dvi jaunuolės, kurios viena- 

mi jas su artomobiliaus e- me kabarete prašė gerti ir 
lektros laidai'. Paleidus mo- pasisakė esančios pifriame- 
torą, “bomba” eksplioduo- tės. Vėliau iodvi pasigyrė, 
davo. Kelios moterys buvo kad gavusios gerti. Policija 
taip išgasdinros. kad jas te- areštavo kabareto savininką 
ko vežti į ligoninę. ir vėliau išsiaiškino, kad bu

tai tą patalpą uždarė. Nuo 
lange nuskustas ir komunis
tų įstaigos vardas.

Beje. ryšium su tuo man 
eko girdėt tokia “istoriją”:
.tcmunistai rengėsi pirkti tą
narna ir iškraustyti Minkaus .Bostone^be specialaus lei- vo kaltos tos jaunos palaidu-
gėline. iei šis nesutiksiąs oimo neleidi amą parduot’ nes. Abidvi prisipažino
mokėti didesne renda. Ko- ” žaislinių feieiverkų. Kiau laukia bausmės, 
nunistai tur but nesukėlė pi- tuvių savininkai laukia by- 
nigų ir dabar patys tą namą iCS ir bausme-
apleido.

Tos “gelbėtojų” įstaigos
Bostono lietuviai nepasiges.

Reporteris.

Ragina paskubint popieros 
rinkliavą

Vėl pabrango žuvys

Mirė lowelietė Rozalija 
Zdanavičienė

ši užstojo parapijonai. Tadaį^°^ Jr moteriškę sulaikyti, 
norėta uždarvt pačia bažnv-' Geležinkelio kompanija jai 
čia, bet kol kas to nepadary- j grąžino bilieto pinigus, 
ta. nes Hoffmanas ir jo pa j
rapijonai priesmasi.

Valstijos policistai gauna 
ilgesnes atostogas

Gubernatorius Slatonstail 
užgyrė Public Safety komi- 
sienieriaus Stokes pasiūly
mą duoti valstijos policistam 
keturių savaičių atostogas 
kasmet. Iki šiol valstijos po- 
liiija turėjo dviejų savaičių 
atostogas.

Bostone pradėjo siausti 
i jauni chuliganai. Užpuldinė- 
i :a žmones, daužo langus, į 
krautuves biznieriams pri- 

jmeta šiukšlių ir t.t.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

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

__________ 1. Armonistas Jonas šuri-
Tfcl. SOL 4G45(!a’ iš ^V-. 1 2. Birutes Radijo Kvarte-Exuensive i tas.

f 3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: YVORL Sta
tion, Lithuanian Program,

, Boston, Mass. S. Minkus.

Laivyno departamentas 
skelbia, kad 18 Naujosios 
Anglijos jurininkų dabar e- 
sančių Anglijoje, šiomis die
nomis gavo garbės citacijas.

----y— „ Tarp jų randasi vienas lietu-
Bostono policija areštavo vis, Vincas Kalinauskas iš 

tris šešiolikines gengsterkas, Lvnno. Mass. Jo citacijoje 
kurios laukia bylos. Išaiškm- pasakyta: “Už garbingą pa- 
ta, kad jos talkininkavo jau- siaukojima tarnybos metu. ’
niems piktadariams, kurie _______ __ __
užpuldinėja žmones. Yra su- _ , .

ir keli vaikėzai. Bėdon Pabrango ciumg tabakasimti
jie pateko ryšium su apiplė- Kainų Administracija lei
simu vieno jurininko. fjo pakelti “čiuing” tabako

. .. > 77 kaina 10 nuošimšių.Traukimai ir busai buvo per
pildyti keliautojais---------- ------------------------------

Pereitą šeštadieni ir sek
madieni Bostono traukiniai 
ir busai buvo užpildyti ke
liautojais. Darbo Dienos po
būvių jieskotoiais. Daugeliui 
nebuvo sėdvniu ir turėjo va
žiuoti stovėdami.

Svaiginamu gėrimu komi
sija patvarkė, kad šventa
dieniais gėralu krautuvė® 
butu atdaros tik nu.. I vai. 

popiet

Casper’s

Exdusive But Not

COLD YVĄ VE

* Firm Lnng Lasting Curle

* Soft pliable wavcs.. No stiff- 

nes- No brittleness.

* Creates the Cold Wave if 

Naturally Curly Hair.

- Whi!e you Relax i n Glamorous 

Surroundings.

CASPER’S BE U TY SALON 

738 E. Broaduay, Soulh Boston

Bostono žuvų rinka kelia 
stegą. Pereitos savaitės pa
baigoj žuvys vėl pabrango, į 
nors šaldytuvuose joms nė-1 

ra Bostono gyventojus pa- rs vietos. Pabrango šalmo-' 
ereitinti senos popieros rink- nai ir kitos žuvys. Už vėžį 
liavą. Jis sako, kad daugelis jau reikėjo mokėt visą do- 
žmoniųturi visuose kamnuo- len-
se prisikrovę nereikalingų -----------------
magazinų ir aikraščiu. ta- Penki jauni kriminalistai.

Popieros darbininkų uni
jos pirmininkas Jonės ragi-

Lovvellyje staiga mirė Ro
zalija Zdanavičienė, sulau
kus 51 metų amžiaus. Po tė
vais ji buvo žinoma kaip Ro
zalija Pranaičiutė. Buvo gi
musi Vilkijos miestely. Kau
no apskrityje.

Mirtis buvo netikėta. Ro
zalija nuėjo į krautuvę ir 
ten sukrito. Tuoj buvo nu
vežta į ligoninę, kur už ke
lių minučių mirė. žodžio ne
tarus. Mirties priežastis, 
kaip išaiškina daktarai, bu
vo staigusis kraujapludis.

Velionė paliko dideliam 
nubudime penkis vaikus — 
tris dukteris ir du sūnūs. 
Taipgi du žentus, vieną mar
čią ir vieną anūkę. Paliko 
seserį Teklę Ramskas ir jų 
sūnų. Lietuvoje paliko dvi 
seseris ir brolį.

Velionė buvo našlė, pirm 
dešimties metų mirė jos vy- 
.as. Tuiėjo daug vargti, kol 
išaugino vaikus. Vyriausias 
jų tada buvo 18 metų. o jau
niausias tik 8 metų amžiaus.

J Dabar ii galėjo laimingai gy
venti. jei ne aršioji mirtis, 
kuri be laiko atskyrė nuo 
gyvųjų.

Aš, velionės sesutė, nuo
širdžiai dėkoju visiems gi
minėms. draugams ir pažys
tamiems už lankymą velio
nės. už gėles ir palydėjimą 
į amžinojo poilsio vietą. 
Taipgi dėkoju graboriui Mi
kšiui ir jo žmonai už malonų 
patarnavimą.

Ilsėkis, brangi sesute, šal
toj Amerikos žemelėj, iš ku
rios tu daugiau negryši bet 
joje mus pasitiksi.

Teklė Ramskas.
17 Purrill PI..
So. Boston. Mas..

čiau neoasist-ngia atiduoti kurie pasmauerė ir apiplėšė ’ 
ju pooieros kolektoriams, iurininką, kaltinami pirmo i 
Sena rępiera reikalinga kaip iainsnio žmogžudystėj. Su 
medžiaga, iš kurios gamina- jais kaltinafnbs 3 jaunos 
ma nauia popiera. mergšės.

TONIGHT
DAILY DOUBIE 

wwdonscuke
POSTTIME

DOG RACING
> . . ILK. TAUNTOM
JULY I4^SEPT,9 rAUN’C'N OSCi DENCt 

HiG-AAi'

AR SUNKU SUSIRASTI '
GERĄ VIETĄ ANT RENDOS?

Taip. geru vietų nelengva rast!

Vis dėlto kam gyventi čigeniškar. ? Nulipkite 

nt s vežimo ir apsigyvenkit nuosavam name.

Namų dar galima nusipirkti ir mes padėsime 

juo <ufinansuoti. Mažiau mokėsit negu renda.

j DR. IK PILKA

dTel. 28624 Gyv. 81182

hr Joseph .1Jt'aidif 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 8 iki 12 
tuo X iki •. j

r.. nco 7 iki •. J
doro k iki 12 i

• ir nadtaraa g Į 
DAKTARAS ♦

Ištaiso (jefekftiot&.<> akia ir tinka
mu laiku augrąžir.u šviesą. Uag 
■-arnuuoju ir priakiriu airiai na 

I1A
M tSS.

i

U. J. NAMAKSY
Keai Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL So Boston 0948 

Bes. 37 ORIOLE STREET
West Roibury, Mass.
TeL Parkaay 1233-W

' ♦:' ♦

S. BARASEVICIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININO 
LIETUVIU GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W, Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2598 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Are.
Tel. COLumfeia 2537

Ofioo Valandas; nao 2 iki 4 
• r n.K- 7 iki 8.

596 BROADWAY
<«>. BOSTON M \SS 

Tel«fona«: SOUth Be-don

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organg nu
silpnėjime. Gyveninio permainą 

motery. Moterg ir Vyrų liesa 
Kraujo ir Odos Liifia. 

Valandos; nuo 10 iki 12 di*m 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON. MASS.

Tel. Commonwealln 4570.

POSTTIME 7:30 7:20DOUSiE
Ūse the EL via Maverick Station

DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Oflao valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis;
Nuo 9 ryto ild ,1 diena.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshit
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliom is ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central BkT. 

CAMBRIDGE. MASS.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

238 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

jir
Be to, mes padėsim jums 

;a prie jūsų reikalų.

pritaikyt atmokė-

nodėl neateiti i 

ir ncpasiklausti.

savo savings bankų dabar

SEE YOUR

Mutual Savings Bank
Back th» Attack - buy ntore Sond< th«n before

DR. G. L. KILLORi
M SCOLLAY SgUARE. Room „ 
BOSTON. Telef. Fafayette 237J

arba Somerset 2044-4 
SPECIALISTAS KRAUJO INKŠTI 

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

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

AFOP.AUSTl
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
SJovers)

Perk raustom 
čia oat ir į to 
H mas riet as
’sns4 oriefcnra.

825 3R0ABWAY.
SO. BOSTON, MASS. 

TW. SOUth Beeina JC13

prieinama.

P t f




