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Kryme Eina Baisios Kovos; 
150,000 Rusą Pavojuje

VOKIEČIAI NORI ŠUVA-!pabūklai tikrai liks vokie
RYT JUOS I JUODĄJĄ 

JURĄ.

Krymo sostinė Simferopolis 

priešo rankose, dabar eilė 
Sevastopoliui.

Krymo pusiasalis guli Uk- j vastopolio, rusai neteks viso 
rainos pietuose, tarp Azovo i Ukrainos pajūrio. Negana 
ir Juodosios jurų. Krymas!to, per Krymą vokiečiai ga
vi ai »agarsėjęs kaip Rusijos i lės užeiti Rostovui iš užpa- 
“rojus.” Tenai ir carai va- kalio. Rusu armija, kuri da- 
žiuodavo žiemos laiku pagy- bar gina Rostovą, bus tuo 
verki vasariškoj atmosferoj, budu sugauta vokiečių sląs- 
Krymas garsus da ir tuo,! tuose ir bus sunaikinta taip 
kad tenai randasi didžiausi?! pat kaip ir Krymo armija, 
rusų uostas — Sevastopolis. xuo Rostovo vokiečiai pa- 
Tenai randasi iusu karo lai-i rieks Kaspijos jurą ir atkils 
vyno bazė. 'Kaukazą, per kuri anglai

Dabar i šitą pusiasali Įsi-! ketino duoti Rusijai pagal- 
veržė mechanizuoti vokiečių , ba. Šitai pagalbai kelias bu5 
pulkai ir užklupo buvusią užkirstas. Taigi rusų padėtis 
tenai 150,000 rusų armiją.Į kasdien darosi sunkesnė. 
Pereitą savaitę priešas iau Galima sakyt, kad ji stačiai 
paėmė Krymo sostine Sim- beviltė.
feronoli, o dabar žvgiuoja i-----------------

tenai perskėlę pusiau ir sten
giasi suvalyti ja i Juodai?
Jurą. Ištrukti iš Krymo rusai 
gali tiktai laivais. Bet ar į 
150,000 armiją galima bus 
laivais išgelbėti, kuomet Į

Sutvarkyt Rusiją.
Amerikos laikraštininko Įs

pūdžiai iš okupuotos Uk
rainos.

Vokiečiai buvo nuvežę 
nnešo orlaiviai nuolatos pila užimton Ukrainon visus už- 
bombas ant tų laivu, tai di- sienio korespondentus iš 
delis klausimas. Vokiečiai Berlyno. Vežiojo juos ištisas 
skelbia, kad 60,000 rusų jie dvi savaites, rodydami bu- 
jau paėmę tenai nelaisvėn, vusių Rusijos darbininkų 
Jeigu ir pavyks kai kuriem5 gyvenimą. Spalių 30 d. visi 
pasprukti laivais, tai karo korespondentai gryžo atgal 
------ ' — Berlynan. Amerikos laikraš-
H nokins Apie Ru- 'korespondentas Frede- 

» nck Oeschner dabar prane
ša savo Įspūdžius. Jis sako: 
Vokiečių laimėjimai Rusijoj 
yra stebėtini. Rusijos keliai 
labai prasti. Purvynas vieto
mis iki keliu. Ir šitokiais ke-

sišką “Vod ką.
Sugryžęs iš Maskvos pre

zidento Roosevelto pasiunti
nys Hopkins parašė vienam 
mazinui apie savo Įspūdžius
ir tarp kitko užsimena apie ^a^s tul'ėjo žygiuoti milžinis- 

“vodka.” Sovietu ka armija su milžiniškais 
iškėlusi iam dideli tankais, trokais ir kitais sun- 

nokili Maskvoje ’ ir valgis kiais vežimais. Ji turėjo kel- 
buvęs neblogas, bet jų “vod- tis per patvinusias upes, ku
ka,” tai jau tikrai pavojin- tiltai buvo sunaikinti. Ji 
gas daiktas. Girdi, jeigu ją turėjo kelti ne tiktai žmones, 
gersi taip, kaip anglai ar bet,kartu, kanuoles, ir kitus

rusišką 
valdžia

amerikonai geria savo “vis- sunkius karo pabūklus, 
ke.” tai ji užmuš tave ant Juo pučiu laiku turėjo kovo- 
vietos. kaip kokia cholera. Įb apgalėti rusų arim-
TodėJ, girdi, rasai be valgio M- Taigi stebėtis reikia, kad 
jos negeria: atsikanda gaba- tokiomis aplinkybėmis ji jga-

iduonos, ir tada supila lėio užimti jau trečdalį: Ru- 
gerklėn degtinę. Duona čiai?Uos« Bet tie laimėjimai 
veikianti kaip “shock ab- ! brangiai kainavo. Pakelėmis 
sorber.’’ laukai nustatyti mediniais

__________ į kryželiais. Tai vokiečių ka
liai. Tiesa, vokiečių grobis 
baisiai didelis. Ukrainos 
derlingi laukai, kasyklos ir 
pramonė, tai didžiausi tur
tai. kokius Rusija turėjo. Da

la

EXTRA!
SUSPROGDĖ DAR VIENĄ

AMERIKOS KARO 
LAIVĄ.

Einant “Keleiviui" apau-vokiečių rankoje. Im> 
don. Wa$hingtonaa p^feĮ-itaciau nemaža laiko, kol Uk- 
bė, kad vokiečiai susprogdė l’a,,16 bus^sUt^aikyta. Rusai 
dar vien. Amerikos karotraukdamiesi issivare su sa- 
laiva. Taijauketvirt,iiei-!l™vlfus'T,Ju.s m gyvulius, 
lės. Ši karta jie torpedavo ^,eftus suardę arba sudegi- 
16,800 tonu talpos kuro lab n<l Ūkininkai irrodo ml-omi- 
vyno tanklaivį “Šalinas.”11^' bkę be jaunų ii ^ipnų 
Nors žmonių aukų šį karta Be to. jie nežino koks
nebuvę, tačiau pats laivas bus ’^pjus. Jie nežino, ar 
esąs sunkiai sugadintas. Jjg ' erta dnbth ai ne. Kad pa
buvęs užpultas netoli Islan-i prie darbo ir pake-
dijos. ten pat, kur ir kiti A- der vokiečiai naikina 
merikos karo laivai buvo už-1^°^'kolchozus m grą-
pu’ti.

Italai giriasi spalių 30 
naktį nuskandinę Vidurže
mio Juroj 10,000 tonų talpos 
anglų garlaivį “Antlire Guil- 
inot.’

ciams. Tai bus kita skaudi 
raudonosios armijos katast
rofa.

Pati Sovietų valdžia skel
bia, kad situacija katastro- 
finga. Netekę Krymo ir Se-

žiną žemę į privatinę ukinin 
kų nuosavybę. Rusijos žmo
nės neišrado užbadėię, tik 
labai apyplyšę ir labai purvi
ni. Skurdo ir nešvarumo Ru
sijoj nepalyginamai dau
giau, kaip Vakaru Europoj,

Hitleris Nori Japo
nų Pagalbos.

Jis rėkia, kad Amerika už
puolusi Vokietiją.

Kai nacių submarinos 
nuskandino kelis Amerikos 
laivus ir prezidentas Roose
veltas pareiškė, kad Vokieti
ja paleido Į Ameriką pirmu
tinį šūvį, tai Hitleris sušuko, 
kad “Amerika užpuolė Vo
kietiją.” Šitą kaltinimą Ber
lyno valdžia oficialiai išsiun
tinėjo visoms valstybėms.

Šituo kaltinimu Vokietija 
nori paraginti Japoniją pra
dėt karą prieš Ameriką, nes 
tarp Berlyno ir Tokijo yra 
padaryta tokia sutartis, kad 
jeigu Amerika užpuls Vo
kietiją, tai Japonija turės 
pulti Ameriką. Todėl Hitle
ris ir pradėjo rėkti, kad A- 
merika jau “užpuolė” Vo
kietiją.

Bet Japonija bijosi šokti 
prieš Ameriką, todėl Hitle
rio riksmo ji neklauso. Ji sa
ko, mes japonai patys sprę
sime. ar Vokietija užpulta, 
ar ne. Kol kas Amerika karo 
Vokietijai da nėra paskel
busi. Ir Amerika, turbut, ka- 

įro Vokietijai neskelbs, kad 
i nedavus Japonijai pagrindo 
kibti. Hitleris irgi bijosi pa
skelbti Amerikai karą, nes 
tuomet jis butų užpuolikas 
ir Japonija butų paliuosuota 
nuo sutarties su Berlynu.

Rusai Atsiėmė Dalį 
Kalinino.

Iš Kuibyšovo pranešama, 
kad po ilgo šturmavimo ni

šai atsiėmę dali Kalinino 
miesto, kuris stovi prie Vol
gos aukštupio. Vokiečiai bu
vo užėmę tą miestą pora sa
vaičių atgal ir iš ten jie ata
kavo Maskvos šiaurės fron
tą. Maskvos pietuose. Tūlos 
apylinkėse, rasai taipgi pa
gerinę savo pozicijas. Iš Ka
linimo miesto, turbut, jau 
nieko neliko, nes pirma ji 
smalkiai bombardavo vokie
čiai, o dabar per kelias die
nas ji griovė rasų artilerija.

Nuskandino 24 Ang
lijos Laivus?

Spalių 31 d. paskelbta 
Berlyno žinia sako. kad na
cių nardomieji laivai nu
skandinę 9 Anglijos laivus. 
Kelios dienos prieš tai Ber
lynas skelbė, kad Vidurže
mio Juroj vokiečių submari
nos užpuolusios didelį Ang
lijos laivų konvojų ir ata- 
kuodamos jį per 6 dienas 
nuskandinusios 14 prekybos 
laivu ir viena naikintuvą.

ANGLAI IŠLIPO AR
CHANGELSKE.

Stokholmo laikraštis “Tid- 
ningen” gavo iš Helsinkio 
žinią, kad Archangelske iš
lipęs nežinomas skaičius an
glų mechanikų ir lakūnų.

VOKIEČIAIPAĖMĖ 
KURSKĄ.

Vokiečiai praneša paėmę 
jau ir Kurską, paskutinį pra
monės centrą Ukrainos 
juodžemio ruože.

kiniečiaTšūmušė
JAPONUS.

Čunkino kiniečių valdžia 
praneša, kad Honano pro
vincijoj japonams buvo su
duotas skaudus smūgis. Jų 
paklota tenai apie 15,000.

Stalinas Prisipažįs
ta, Kad Hitleris

Jį Apgavo.
šiomis dienomis iš Mask

vos sugryžo Harry Hopkins, 
nepaprastas Roosevelto pa
siuntinys Rusijon. Dabar 
Hopkins parašė savo Įspū
džius iš pasikalbėjimo su 
Stalinu. Esą, Stalinas prisi
pažįsta, kad Hitleris j Į apga
vęs. “Pirma aš tam žmogui 
tikėjau,” kalbėjo jam Stali
nas. “bet dabar jis daugiau 
manęs jau neapgaus...”

Kalbant apie Hitlerį, Sta
lino būdas visai persikeitė, 
šiurkštus jo balsas pasidarė 
graužiantis kaip tarka. Vi
sas Maskvos diktatoriaus ku
ras pradėjo kažin kaip keis
tai judėti, nors šiaip jis bū
rą labai nerangus. Milžiniš
kos jo kumščios kietai užsi- 
gniaužė.

Rusi jos žmonės tikisi karą 
laimėti, sako Hopkins. Bet 
Stalinas prašo daug pagal
bos iš Amerikos. Žmonių 
Rusija turi. bet ji atsilikusi 
technikoj. Jai reikia daug 
tankų, orlaiviu, didžiųjų ar- 
rnotu, nriešlėktuvinių ka
nuolių ir kanuolių priešo 
tankams naikinti; be to, jai 
reikia amunicijos ir aukštos 
rūšies oktaninio gazolino, 
kurį Amerika gamina ir 
riunčia AngHjon. Pagaliau 
Stalinas prašo ’ iš Amerikos 
daug spygliuotos vielos. Ma
tyt. Sovietų pramonė nepa
gamina šitų dalykų kiek rei
kia. Toliau da labiau šitų 
daiktų Rusijai traks, nes 
priešas jau baigia užimti 
svarbiausius jos pramonės 
centrus ir žaliavos šaltinius.

4,000 Oro Atakų 
Ant Maskvos.

Sovietų valdžia praneša iš 
Kuibyšovo, kad iki lapkričio 
1 dienos vokiečių aviacija 
yra padariusi 4.000 puolimų 
ant Maskvos, per kuriuos ji 
neteko 400 orlaivių. Jeigu 
taip. tai vokiečių aviacijos 
nuostoliai stebėtinai maži— 
per 10 užpuolimų žūva tik 1 
orlaivis. O pinna Maskva 
skelbdavo, kad jos priešlėk
tuvine apsauga kasdien nu
mušami no keliasdešimts 
priešo orlaivių.

; ANGLIJOS PAJŪRY VO
LIOJASI KINIJOS PI

NIGAI.
Pereitą nedėldienį Angli

jos pajūry pastebėta daugy
bę Kinijos Ūkio Banko išlei
stų popierinių pinigų. Žmo
nės daus: jų prisirinko. Ma
noma. kad tie pinigai buvo 
Anglijoj atspausdinti ir 
siunčiami Kinijon, bet laivas 
buvo susprogdintas ir van
duo išplovė pinigus į pa
kraštį.
MASKVA VIRTO TIKRA 

TVIRTOVE.
Pusiau azijatiška Sovietų 

Rusijos sostinė virto di
džiausia fortifikuota citade
le viso pasaulio istorijoj. Dar 
joks pasauly miestas nebu
vo taip atkakliai atakuoja
mas ir joks miestas taip at
kakliai dar nesigynė, šimtai 
tūkstančių darbininkų, vyrai 
ir moterys, kalviai ir siuvė
jai, vežikai ir konduktoriai 
—visi kasa apkasus, pila ce
mento užtvaras, stato bari
kadas ir gina Maskvą.

53,000 Angliakasių 
Grįžo Darban.

Prezidento Roosevelto 
spiriamas, John Levvis visgi 
atšaukė 53,000 angliakasių 
streiką plieno kompanijų 
kasyklose ir maineriai jau 
sugryžo darban. Valdžios 
tarpininkavimo taryba suve
dė darbdavių ir unijos atsto
vus i derybas. Jeigu per 17 
dienų tose derybose anglia
kasių ginčas su kompanijo
mis nebus išrištas, tai anglia
kasių unijos prezidentas 
Lewis vėl liepsiąs darbinin
kams mesti kasyklose darbą. 
Bet jeigu taip atsitiks, tai 
prezidentas Rooseveltas vei
kiausia paims tas kasyklas 
valdžios kontrolėn ir pasta
tys jose armiją, kaip jis pe
reitą sąvaitę padarė su orlai
vių dirbtuve New Jersey val
stijoj. John Levis tuomet 
pralaimės.

Kanadoj Žuvo Orlai
vis Su 20 Žmonių.

Pereitą sąvaitę Kanadoj 
sudužo ir sudegė milžiniškas 
Amerikos lėktuvas, kuris lė
kė su 20 žmonių iš Buffalo 
miesto į Detroitą. Nelaimė į- 
vyko Kanados pusėj, Onta- 
rio provincijoj, netoli nuo 
St. Thomas miestelio. Oras 
buvo lietingas. Orlaivis nu
krito ant kanadiečio farme- 
rio žemės ir tuoj užsidegė. 
Septyniolika keleiviu ir trys 
orlaivio tarnautojai žuvo.

Tai buvo antra tokia ka
tastrofa tą pačią dieną. Ke
liom valandom anksčiau vie
nas orlaivis su 15 žmonių su
dužo Minnesotos valstijoj. 
Čia taip pat visi žuvo, išsky
rus tik vieną kapitoną.

Kanadoj žuvęs orlaivis 
prigulėjo American Airlines 
bendrovei, o Minnesotos val
stijoj sudužo Northvvest Air
lines lėktuvas.

Rumunai Pasitraukė 
iš Rusijos?

Vengrai taipgi atšaukę savo 
kariuomenę.

Iš Instanbulo (Turkijoj) 
pranešama, kad Rumunijos 
ir Vengrijos kareiviai esą 
jau atšaukti iš Rusijos fron
to, nes tas frontas reikalavęs 
iš jų perdaug kruvinų aukų. 
Rumunų armija netekusi 
Rusijoj apie pusės savo spė
kų. o vengrai praradę apie 
du trečdaliu savo pabūklų. 
Rumunija šis karas tiek pa
žeidęs, kad jos viduje esą 
galima laukti didžiausios 
suirutės. Jos laimėjimai bu
vo nekažin kokie, o nuosto
liai baisus.

NACIAI ATMETĖ AMERI
KOS REIKALAVIMĄ.
Amerika reikalavo, kad 

Vokietijos valdžia užmokė
tų $2,967,092 už laivą “Ro
bin Moor,” kurį nacių sub- 
marina nuskandino Pietų 
Amerikos pakrašty šių metų 
gegužės 21 d. Berlyno val
džia Amerikos reikalavimą 
atmetė nesvarsčius.

SUŠAUDĖ DAR 9 ČEKUS.
Berlynas praneša, kad pe- j 

įeitą sąvaitę Berno mieste 
vokiečių karo lauko teismas 
pasmerkė dar 9 čekus sušau
dyt. Jie priklausę organiza
cijai, kuri “nelegaliai prieši
nasi vokiečiams,”

Amerika Spiria Finus 
Taikytis su Sov. Rusija

TOKIOS TAIKOS NORIN
TI PATI RUSIJA.

Kitaip Maskva reikalauja, 
kad Anglija apskelbtu

finams karą.
Londono žinios sako. jog 

Sovietų Rusija pareikalavu
si, kad Anglija apskelbtų 
karą finams, vengrams ir ru
munams. Esą, finai vieni pa
tys muša rusus ir laužiasi iš 
šiaurės į Leningradą, o ru
munų armija apsupusi ir pa
ėmusi Odesą. Vengrai gi yra 
davę vokiečiams kareivių, 
kurie atakuoja rusus kituose 
frontuose. Rusų apskaičia
vimu. finai, vengrai ir rumu
nai esą davę vokiečiams iš 
viso apie 30 divizijų kariuo
menė5. Tai yra didelė para
ma. O jeigu Anglija kariau
ja prieš Vokietiją, tai kaip ii 
gali nekariauti prieš jos tal
kininkus?

Bet Anglijos valdžia kol 
kas tyli. Mat, anglai turi šil
tą širdį finams. Taip pat ir 
Amerika. Nors Washingto- 
nas nenorėtų, kad finai da
bar muštų rusus, bet Ameri
kos visuomenė karštai fi
nams simpatizavo ir gausiai 
juos rėmė, kuomet jie buvo 
rasų užpulti ir 1939-40 me
tais didvyriškai nuo užpuoli
ku gvnėsi. Todėl neišrado, 
kad Anglija norės dabar 
skelbti finams karą. Juo la
biau, kad rusai pirmutiniai 
finus užpuolė. Finai sako, 
mes karo nenorim, bet už
pulti turim gintis ir turim 
teise savo žemę iš užpuoliko 
atsiimti.

Kariuomenė Užėmė
Orlaivių Dirbtuvę.
Prezidento Roosevelto įsa

kymu federalinė kariuome
nė pereitą sąvaitę užėmė 
Air Associates firmos orlai
vių dirbtuvę Nevv Jersey '.ai
sti io k Bendix miestelyje. 
2,100 šalmuotų kareiviu su 
šautuvais ir kulkasvaidžiais 
atvyko trokais dirbtuvėn ir 
pašalino visus pikietus. 
Streikas likviduotas. Ka
riuomenės vadas tuoj pa
skelbė. kad visi darbininkai, 
kurie nori dirbti, gali grįžti 
darban. Jiems bus duota pil
na apsauga ne tiktai atei
nant ir išeinant, bet ir na
muose. jei bus reikalo. Visi 
agitatoriai iš dirbtuvės paša
linti. Niekam nevalia darbi
ninkų kurstyti ar atkalbinėti 
nuo darbo. Jokio “elosed 
shop’’ valdžia nepripažinta 
ir jokia unija negali reika
lauti sau pirmenybės. Val
džiai visi darbininkai yra 
lygus ir visi gauna lygų už
mokesti, nežiūrint ar jie pri
klauso kokiai unijai, ar ne.

Darbininkams skirtumo 
čia nebus, bet unijos lyde
riams, kurie minta iš darbi
ninkų duoklių, nemenkas 
smūgis.
AMERIKA SKUBINA PA-

GALBĄ SOVIETAMS.
Sovietų padėtis paskuti

nėmis dienomis pasidarė to
kia pavojinga, kad Wash- 
ingtono valdžia nutarė nie
ko nelaukiant siųsti rusinus 
daugiau ginklu ir orlaiviu.

Washingtonas šią sąvaitę 
paskelbė, kad Maskva sutin
kanti su finais taikytis ir 
atiduoti jiems visas iš jų iš
plėštas žemes. Tas buvę 
jiems pranešta per Wasfc- 
ingtoną. bet iki šiol jie nieko 
neatsakę. Dabar tačiau gir
dėti, kad finai šį pasiūlymą 
svarstą ir greit duosią atsa
kymą.

Washingtonas šią savaitę 
pasakė aiškiai, kad finai turi 
padėti ginklą, jeigu jie ne
nori prarasti Amerikos drau
giškumo.

Finų padėtis labai kebli. 
Jie norėtų palaikyti drau
giškus santikius su Amerika 
ir Anglija, ir gal įau sutiktų 
kaią baigti, nes visą savo te- 
i koriją iš rusų jau atsiėmė, 
tačiau juos spaudžia vokie
čiai. Jeigu jie paklausys A- 
merikos ir susitaikys su'Ru
siia, tai vokiečiai galės juos 
užpulti kaip Rusijos, Angli
jos ir Amerikos sąjunginin
kus.

Ką finai darys, kol kas ei a 
neaišku.

Kanados Premjeras 
Pas Rooseveltą.

ŠĮ panedėlį atsidarė Ka
nados parlamento posėdis, 
prieš kuri Kanados premje
ras King buvo atvykęs pas 
prezidentą Rooseveltą ir tu
rėjo su juo slaptą konferen
cija. Apie ka jiedu tarėri, 
viešai neskelbiama. Kana
dos premjeras išvažiuoda
mas i Ottavvą pereitą nedėl
dienį pasakė Amerikos spau
dos atstovams tik tiek, kad 
jo pasimatymas su Amerikos 
prezidentu buvęs “labai ma
lonus ir naudingas.”

CIO ORGANIZUOS VAL
STYBĖS TARNAUTOJUS.

Washingtono žiniomis, 
CIO organizatoriai nutarę 
suorganizuoti po CIO vėlia
va 1,000,000 federalinės val
džios tarnautoju. Nors val
džia negali unijos pripažin
ti, bet tarnautojai vistiek tū
lės mokėti unijai duokles. 
Po $10 nuo galvos, bus 10 
milionu dolerių CIO vadams 
per metus.

NEVAŽIUOKIT CALI- 
FORNIJON.

Californijos samdos agen
tūros praneša viešai, kad pa
prasti daibininkai nevažiuo
tų tenai jieškoti darbo laivų 
bei orlaivių dirbtuvėse. ne< 
paprastiems darbininkam • 
darbo tenai nėra. Jų atva
žiuoja kas mėnesį po 12,000. 
bet užsiėmimo negauna. 
Reikalingi tiktai gerai išla
vinti mechanikai.

INDŽIONKŠINAS PRIEŠ
MĖSOS KOMPANIJĄ.
Federalinio teismo teisė

jas Igoe ši panedėlį Chica
goje išleido indžiokšiną, už
drausdamas Swift & Co. 
mėsos filmai skriausti darbi
ninkus. kuriu įi ramdo 130.- 
000. Daugelis jos darbinin
kų yra jau iškėlę tai kompa
nijai bylas, reikalaudami ne- 
damokėtų algų. kurių iš viso

• » .pilt- S4.P0O.000

V
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Priešlėktuvinė Londono Apsauga

ŠTAI FAKTAI. KAD KO
MUNISTAI YRA HITLE

RIO TALKININKAI.
"Laikykit vagi !” — rėkė 

bėgdama? čigonas, kai iis 
buvo užkluptas vagiant ar
ki i.

SPĖKOS. Sios kempės kertiniu 
akmeniu yra Sovietu Sąjun
ga.’* (Musų pabraukta.)

Taigi Sovietu Sąjunga ir 
ios talkininkai < Hitleris su 
savo fašistais i dabar jau su- 

Į daro vieną ••kempę.” Tai to-
Lygiai taip dabar daro iie-j kia yra ta “nauja situacija, 

taviški komunistai Ameriko- Į kuri susidarė Stalinui su Hit- 
'• Keleivis.*' periu susibroliavus.

O kas šitoj “naujoj situa
cijoj” yra antroji “kempė?” 
Anie tai Bimba rašo štai ka:

;e. Jie rėkia. *• -JKau
i“ kiti Amerikos lietuviu lai
kraščiai. kurie stoja už ne
priklausomos Lietuvos atsta
tymą. esą "prohitlerinė i 
spauda.

Komunistai vadina kitu? i 
“prohitlei'iniais” dėl to. kad į 
jie patys buvo ir pasilieka j 
Hitlerio talkininkai. Jie norii 
nukreipti žmonių dėmėsi 
nuo savęs. lygiai taip. kaip 
tas vagis čigonas. į tojais” Hitleris visados vadi-

Kad komunistai yra Hitle- no ir tebevadina Anglijos 
rio talkininkai ir iki šiol suši- valdžią ir Amerikos prezi- 
lę dirbo jo naudai, mes čia ■ dentą Rooseveltą. Taigi pa- 
parodysime dokumentais. ■ gal Bimbą išeina, kad Ame- 
paimtai? iš jų pačiu laikraš- s rikos prezidentas irgi pri
eitą ir pareiškimu. , klauso prie tos "kempės.”

Kai tik 1939 metais Stali- ■ “į“ kurią ‘'darbininkų kla
nas padarė su Hitleriu sa-! -ė < komunistia i kartu su 
mokslą prieš demokratines ifavo "talkininkais*’ (fašis- 
vaistybes. komunistai tuojau ’* turi kovoti.
pradėjo tas valstybes šmeiž-< 
ti ir atakuoti. Tona Šitoms

“Kitoje pusėje randasi visų 
kapitalistinių šalių imperialis
tinės buržuazijos kempė— 
kempe karo kurstytojų, mono
polistinės reakcijos ir prie
spaudos."

Didžiausiais "karo kurstv-

KELEIVIS, SO. BOSTON

ši nuotrauka parodo priešlėktuvinę anglų artileriją, kuri saugoja 
priešo lėktuvų užpuolimo.

Londono miestą nuo

Rooseveltas užtai kad pasi- žinokit, Kiek Taksų Reikės Mokėti.
SS K C 1*’7 nitlpri77nn cuntailri.
nimą,
buvo išvadintas "išdaviku.*
Ir šitų šmeižtų ji iki šiol da i jOg pati Washingtono valdžia

už hitlerizmo sunaiki-;
toj pačioj Laisvėj Už šiuos metus reikės mokėti 

valdžiai tokius didelius taksus.

neatšaukė.

$4.500
$5.000

312
375

atakoms davė Molotovas. į 
kuris pareiškė, kad kariauti 
prieš Hitleri yra “ne tiktai i 
beprotybė, bet ir piktadary
bė” (prestuplenije).

Bet kariauti prieš denio-į

Bimba aiškina, kad—
“Todėl ir anti-fašizmo obal- 

siai nebegali būti darbininkų 
klasei ir jos talkininkams vy
riausis kelrodis, kaip kad jie 
buvo pirmiau...**
paties Bimbos.)

Tai tokia yra “nauja si- 
Anti-fašizmo obal-kratines valstybes buvo visai jruacra

įsmimingas n cioias daioas. ;s-aj jau nebegali but
jU -f.01?-1'* Bimbos “darbininkų klasei*” 

lęo.idU uzpao.e uemokiati-. joks keprodis> Jeigu pirma ii
;buvo prieš hitlerizmą veda- 

Lenkiją. uzh.ui itami daoaiti- ;ma kova< taj dabar jau hitle 
ni pasau.io ją-aią. 8ugi“\ę į, jniiikal komunistams 
Lenkiją. btaima> >u Hiuenu; ninkai, o komunistai

• bijosi, kad žmonės aiškiai to da 
Komunistai gyrė Lmd- j nesupranta ir atėjus laikui mo- 

bergho ir \\ heelerio kalbas i ^ti. nebus pasiruošė ir neturės 
prieš Rooseveltą, plojo kiek- pinigų kiek veiki;u
vienam penktakojui, ir iki Taksus už 1941 metų pajamas 
šiol da neprisipažino. kad reikės mokėti federalinei val- 
jie oarė klaidą. . džiai tuojaus po Naujų Metų.

Dar šių metų birželio 14 d. iždo sekretorius Mongenthau 
< Pabraukta > laidoje Laisvė tvirtino, jau išleido paaiškinimą, kiek 

kad anglų karas prieš Hitle- žmonės turės savo uždarbio ati- 
rio avangardus Sirijoj yra duoti valdžiai. Jis sako: 
"imperialistų kriminalystė.” -Ras bus per 1941 metus už- 
< Tai Molotot o tonas .) dirbęs $5,000 h' neturės šeimv-

Tuos. kurie sakė, kad nos tas turės užmokėti $483 už 
užkariavęs Europos vaka- visus metus, arba po $40 už 
rus Hitleris užpuls ir Sovietų kiekvieną mėnesį.“

L.v_ Rusiją. . mūsiškiai komunis- “Vedęs žmogus, kuris gyvena 
talki- ■ gadindavo “darbininkų1 su žmona bet neturi mažų vai- 

priešais. paskudninkais ka turės mokėti po $31 už kiek--talki-

lespuP.’ka. bu\o užpultos u itaJy hune priešingi Hitleriui 
ragi“““ RlL“ PąbaicĄ) j,. rem;a prįeš jį karą. Bimba 
tautybes. Ii \isą ią Panai- lajD jr sako*
tizma mūsiškiai Komunistai i 
reismo kaip tik jie mokėjo. ’ 
Jie ruošė "džiaugsmo mitin
gus” ir siuntė Stalinui pa
sveikinimus. kad sunaikino 
nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką ir atėmė iš ūki
ninkų žemę.

Kai socialistai pradėjo Ši
ta Stalino ir Hitlerio bandi
tizmą smerkti ir sakvti. kad

“Jau nuo 1933 metų komuni
stai visur energingai vedė ben
dro fronto politiką. Tai buvo . 
bendras frontas kovai prieš fa
šizmą. Bet socialdemokratai 
vėl nuvažiavo ginti imperialis
tų interesus..."

Čia. žinoma, šlykšti dema
gogija. Socialdemokratai ne 
"imperialistų interesus” gy-

pnes tasizmą reikia kovoti, nė. bet stoio už apsigynimo 
tai Antanas Bimba Įdėjo sa- karą. kuri demokratinės val- 
vo "Laisvėn Amerikos ko- stybės veda prieš Hitleri. O 
munistų nartuos “manifes- kadangi socialistai stojo 
tą.” Kad parodyti, jog dabar prieš Hitleri. tai komunistai 
prieš fašizmą nebegalima jau nebegalėjo su jais laiky- 
kovoti. . nes fašistai esą jau ti bendro fronto ir dėlto 
“darbininku klasės taikinio- Bimba skelbia*
kak”

bar ’au yra 
antrai',) vert

■u

O ką komunistų žodyne 
reiškia "darbininku klasė?” 
Tikroji darbininkų klasė pas 
juos. tai tikrieji komunistai 
—Bimbos plauko žmonės. Ii 
Bimba sako. kad fašistai da- 

talkininkai, 
komunistai

vrs fašistų talkininkai.
šita-' komunis’ų "manifes

tas” Lipo 1939 metų spalių 
26 d. "Laisvės** laidoje, 
2-ram ir 3-čiam puslapiuose. 
Tai buvo tuo iau po to. kai 
Molotovas paskelbė pasau
lio komunistams, kad kovoti 
prieš Hitleri yra “ne tiktai 
beprotvbė, bet ir piktadary
bė.” Tasai komunistų “ma 
nifestas” pareiškia, kad da
bar iau msidarė "nauja si
tuacija.” kas reiškia, jog su 
Hitleriu reikia eiti išvien. 
Taigi, kartodamas tą “ma-

“Todėl prisieina keisti ir 
bendro fronto taktiką. Komu
nistu rezoliucija sako:

“ 'Bendri frontai nebegalimi 
su tomis grupėmis ir tendenci
jomis. kurios seka išdavikišką 
socialdemokratų politiką, pa
laiko imperialistini karą ir 
stengiasi Ameriką Įtraukti Į 
kara...’ “

Vyras su žmona ir veinu vaiku.

nifestą. 
Bimba»

’ A. B.
tuomet ir

•a;... uacij
K:

rr. 
< i

Maskva Privalo Grąžinti 
Lietuvai Išplėštus Turtus

Ir turi tuojaus paliuosuoti vi- ■ vietų Rusijos vyriausybė ir 
sus išvežtus Lietuvos žmones jos agentai užsieniuose ban-

Švedų laikraštis “Dagens i aiškinti pasauliui, kad 
Nyheter’’ paskelbė Igno Jur-i ra^a]\D° 5au^os ..pačios 
kuno - šeiniaus straipsnį: pageidavusios prijungimo 
“Maiskio deklaracija ir Pa-! P5“ sovietų ^US!’OS,41U: k.ad 
baltijo valstybės.” Straips-; jos buvusios be galo laimin- 
nio autorius, išeidamas iš: ?os» kada tasai pageidavi- 
ambasadoriaus Maiskio pa. mas buvo patenkintas Kaip 
reiškimo dėl Roosevelto-; ’-ai įvyko tikrenybėje, dabar 
Churchillio Atlanto dėklam- ; žinoma ir jš sovietų
cijos. kad Sovietų Sąjunga t P^-ės dabar jau apie tai dau- 
prisidedanti prie tos dėklą- “iaa. nebekalbama. Po to, 
racijos principų, išveda, kad !k^1 lietuvių tauta pergyveno 
sovietų Rusijos užsienio po- P° bolševikų režimu neispa- 
iitikoje tartum Įvykęs pasi-' 'a“ta terorą, Kremlio vies-
keitimas. Cituodamas tą LJ)aciai. nę§a J ,re;?a au^.!s 
?daiskio deklaracijos vietą, i ;1®tuy1^ ^keti bolševikų įs- 
kurioje sakoma, kad Sovietų i Pa^af-ais- Lietu-
Sąjunga ginanti kiekvienos iviai tiki, kad bolševikai bus 
tautos teisę Į nepriklausomv- i “įversti respektuoti lietuvių 
bę ir teritoriali integralumą i k* “tų tautų teises būti ne- 
ir teisę pasirinkt sau sociali-: priklausomais ir bus privers- 
nes formas bei valdymo' -1 gruzinu tai, Ką Maskva 
tvarka, šeinius nurodo, joe nagrobe is lietuvių 1939— 

1941 metais ir atlyginti uz 
visas žalas.

Savo grobuoniška politika 
Sovietų Rusija pati privedė 
save prie tos padėties, ku
rion ji dabar atsidūrė. Jei 
Rusija butu palikusi Suomi
ją. Pabaltijo respublikas ir 
Rumuniją ramybėje, tai ir 
Rusijos padėtis dabartinia
me konflikte su Vokietija 
butų kitokia ne tik užsienio 
politikos, bet ir grynai stra
teginiu atžvilgiu.

lietuviai, kaip ir kitos Pabal
tijo tautos, turi teisę laukti, 
kad tas iškilmingas pareiški
mas iš Sovietų Sąjungos pu
sės nepaliks tušti žodžiai, 
bet kad Kremlio vvriausvbėVedęs žmogus, kuris gyvena 

su žmona ir užlaiko vieną vaiką Pripažins. Pabaltijo resptlb- 
arba vieną seną asmenį, gali tu- ;ikų nepriklausomybę, kurią 
rėti pajamų iki $2.000 be taksų, ios turėjo iki 1940 metų bir- 
Bet su $2.000 jau prasideda tak- zelio 15 d., ir atšauks “pa
sai. būtent: galbos paktus,” primestus

toms valstybėms smurtu 
1939 metų rudeni. Nors so
vietai dabar vargu galėtų at
lyginti žalą, padalytą Pa
baltijo valstybėms, bet vis 
tik jie galėtų parodyti geros 
valios ir bent dalinai atitai
syti skriaudas. Pirmiausia, 
sovietai galėtų bent atstatyti 
savo teisėse ir funkcijose tei
sėtas vyriausybes, veikusias 
iki 1940 m. birželio 15 d. 
Tai, pasak šeiniaus, nesun
ku butų padaryti, nes beveik

_ . v, . • visi vyriausybės nariai ir net
Jeigu vyras užlaiko žmoną ,r aukštegni valdininkai yra

ujamos: Taksai
$2.000 ........................... $6
$2.100 .......................... 12
$2.200 .......................... 21
$2.300 .......................... 31
$2.400 .......................... 40
$2,500
$3.000 .......................... 98
$3.500 . ........................ 146
$4.000 . ........................ 197
$4.500 . ........................ 260
$5,000 .

Vyras su žmona ir 2 vaikais.

Darbininkų priešų spauda laiko porą vaikų, tas turės mo- du mažu vaJku arba du senu u 
tartum prieš savo galą prakiu- keti po $23 uz kiekvieną menesi vu taJ jo pankuoja,
ro Sovietų Sąjungos reikalais, arba $2/1 uz visus metus.
Iš Helsinkiu Londono, Anka- Pirma vedusiems žmonėms
ros. Lisbc-no ir Berno tik ver- visai nereikėjo mokesčių mokė-

kietijos. Matyt, kad Anglijos 
imperialistai mano, kad pas
kalų eigoj jie galės paslėpti 
tiesą ir išgelbėti savo kaili.

"Paškudniausia apsimelave 
tai Ankara. Turkijos sostinė.
-Ii skelbė svietui, kad Vokieti
jos armija užpuls Sovietus 15 
d. birželio, paskui 20 birželio.
Ant galo skelbė, kad jau Hit
lerio armija Įsiveržė Į Sovietų kurie neužlaiko nei senų tėvų 
žemė net 15-koj punktų. Vis- nei mažų vaikų, turės mokėti už

mos nuo taksų iki $2.300. bu- pabaltijo
J tent:

ti, jeigu neuždirbo daugiau kaip Pajamos: Taksai
$2.500 per metus. O dabar už $2.300 ....................
$2.500 vedęs žmogus turės mo- $2,400 .................... ... $6
keti $90. $2.500 .................... ... 12

Vedusiems mokesčiai dabar $3,000 .................... ... 58
prasideda nuo $1,500 pajamų, 0 $3.500 ...................... .. 106
nevedusiems—nuo $750. $4.000 ...................... .. 154

žemiau paduotos lentelės pa- $4.500 ...................... .. 208
rodo. kiek kas turės mokėti: $5.000 ...................... .. 271

Pavieniai asmenys.
Pavieniai vyrai ar moterys.

kas tas buvo MELAS...“
sų pabraukta.)

(Mu- *avo pajamas

Taigi dar 21 birželio “Lai
svė’’ skelbė, kad Anglijos 
“imperialistai” “savo kai
lio*’ neišgelbės. Ji davatkiš
kai tikėjo, kad, “didžiajam” 
Stalinui padedant, Hitleris 
jiems tą kaili numaus. Ir ji 
vadino “paškudniausiais 
melagiais” tuos. kurie sakė 
tikra tiesą.

Net echt bundistai, tikrieji
Taigi, kas stengiasi Įtrau- vokiečių naciai. Amerikoje 

kti Ameriką i karą prieš Hit- nėra parodę tokio aklo, to- 
lerį, tas komunistams yra kio vergiško Hitleriui atsida- 
“išdavikas” ir su tokiais vimo. kokiu pasižymėjo lie- 
“bendri frontai nebegalimi.” tuviškieji komtl-naciai.
Dabar komunistai Įsteigė--------------------------------------
bendra frontą su naciais— AR BVVO VISUOTINAS

Pajamos: 
S75(‘ . 
$800 . 
$900 . 
$1.000 
$1.100 
$1.200 
S 1,300 
S 1.400 
$1.500 
$2.000 
$2.500 
$3,000 
$3.50<t 
$4.000 
$5.000

šitokius taksus:
Taksai:

. $3

. 11 

. 21 

. 31 
40 

. 50 

. 59 

. 69 
117 
165 
221 
284 
.347 
483

GRAIKU SUBMARINOS 
SKANDINA ITALŲ 

LAIVUS.

Anglijos laivyno žinybos 
lordas Alexander pranešė 
spaudai, kad graikų subma- 
rinos Viduržemio Juroj nu
skandino jau 50,000 tonų 
talpos Italijos laivų. Nors 
pati Graikija yra fašistų už
imta, bet išlikę graikų karo 
laivai, daugiausia submari-deportuoti i Rusųa. Sovietui . ., . . ....v- i- • _ • „ nos ir naikintuvai, prisidėjovvrisusybe galinti ir priva- . , . . t7., AJ prie anglų laivyno vidurže
mio Juroj ir dabar medžioja 
italų prekybos laivus.tybių vyriausybėms visas tu 

kraštu valstybines ir privati
ne? lesąs, kurios su kitokiais į vp,pt| »,n pdaivai »>»»■» tautos turtais “nacionaliza-!,E,GU NE GRAIKA1- HIT’ 
vimo Įstatymais” 1940 m. į 
liepos mėnesi buvo paimtos ; 
i sovietų iždą ir išvežtos j •
Maskvą. Be to, sovietų vy- 
riausvbė privalanti tuč tuo-
jau paliuosuoti visus lietu*

_ . ..... . vius, latvius ir estus, kurie
Jeigu vyras užlaiko žmoną ir tūkstančiu buvo

3 mažamečius vaikus ar senus: jŠ£jabenti į Rįgiją ir
tėvus, tai JO pajamos pahuosuo- t(?n ^e‘na didžiausiame
im°Ln™mo, eSJL1OJ S2'o0°- skurde kalėjimuose ir kon- 
Nu? T”lkeo’-oo00 centracijos stovyklose. Vi-
mokQa T1?’ .ro® * Tiems tiems nelaimingiems
ciTo4’°0(^-n\n4' 0 i turėtų būti suteikta pagalba
$162, o uz $o.0 o $219. > jr pakenčiamos gyvenimo

į sąlygos iki karo pabaigos.
DARBININKŲ KOVA 
PITTSBURGHO PLIE

NO DIRBTUVĖSE.

LERIS BUTU JAU 
MASKVOJE.

Anglijos laivyno ministe
ris Alexander sako, kad vo
kiečiai butų užpuolę Rusiją 
šešiom savaitėm anksčiau, 
taip kaip angių;• vyriausybės 
buvo sakyta, bet tą nacių 
žygi sutrukdė graikai. Grai
kai taip šauniai Jupo Italijos 
fašistams kaili, kad Hitleris 
turėjo siųsti savo armiją 
Graikijon gelbėti Mussolinį. 
Jeigu ne Graikija, tai Sovie
tų Rusija butų buvusi užpul
ta šešiom savaitėm anksčiau 
ir šiandien Hitleris gal jauAnglija, kuri laiko Sovietų 

Sąjungą savo aliantu. turėtų butų Maskvoje, 
atkreipti i tai sovietų dė-

Nespėjo sugrįžti darban nlg 
plieno kompanijų angliaka- Toliau autOrius cituoja ki-

: EILĖS IR STRAIPSNIAI.
S’oj knygoj teb-n 2' gražios eilės, 

v’.e yrain-Tin. iioka. ir tt. Pui
šiai, kurie keturias dienas ta Maiskio deklaracijos’vie-! n”s*.......... 25c*
streikavo, kaip plieno garny- tą. kur sakoma, kad Sovietų įjf»
bą sutrukdė kiti darbininkų Sajunea visuomet pasmerk- į I ~ 
ginčai, šiuo kartu iau pačio- davnsi kiekvieną tautos su-j ! 
se Pittsburgho plieno dirbtu- verenumo pažeidimą užpuo-! (' «r-«. •, »,
vėse. Camegie-Illinois plie- Hmu ir kiekvieną pasikėsini- J į..
no korporacijos Irvino fab- ma jg užpuolančiu valstybių gį 
rike ClOunijistai pradėjo pUsės primesti kitoms 'tau- S y i
neleisti, Į darbą tų darbinin- toms savo vaHą įr stato kiau.' !

... . , . kų, kurie nemoka CIO uni- <jma. kaip gi suderinami tie S
lede vyrai, kūne gyvena su jai duoklių> Apie 2.0OO dar- dėsniai SU sovietu politika, «! 

save žmonomis, bet neuzlaiko bininkų 30 spalių negalėjo veSĮa nno 1917 i^etu. Rau-

Vedę žmonės be vaikų.

Stalino-Hitlerio frontą prieš TVANAS? ... . _ _____ ______ t .. iuwM.
f. “imperialistus.” Kaip Nojus galėjo surinkt į kelias die. nei tėvų nei mažų vaikų, turės jneiti dirbtuvėn per pikietu donaris komunistu “nučas

Taip komunistai kalbėjo na9.r,w’ A“’-*'^ r- 'y.”* mokėti nuo savo pajamų šitoki Vitams iw»aam/.l A___ A
ir elgėsi 1939 metais.

< Antanas 
aiškino: 
vienu s m o-

Taip jie kalbėjo ir elgėsi 
1940 metais.

Tain jie kalbėio ir elgėsi 
dar šių metų birželio 21 
dieną.

Ir šitų savo “manifestu” 
jie nėra atšaukė iki šiai die

ną if-.siotėte no visn žrričs kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos pvr-’nus prasto 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur 5<nėa-' 
tiek vardotis. kad visa žemę anspm 
!y? Kur as vanduo dabar yra? Kait 
iš Nojaus še’Tii’.-no? galėlc at i-:i«t,’ 
no ’vano j-.jodmidžiai, ranjonve’džvv 
ir kitu vM'.’iiy žnacrSs* Si?ip ir aim 
tai kitu klausinių, j kuriuos r.ntra? 
atsakyti jobis kunigas, vra nuosakiu 
ir aiškia; išdėstvti šitam veikale 
Knyga bo galo idomi K->s žodi?.

. .. , . , , . faktas; kas sakinys—tai naujas xu
j»irniV'!ų pašau- nai ,Jie da nit'kui nepasukę, nieų argumentas rrrava v
<; i kempę de- kad šmeiždami Anglija ir n>°*{sias nuo pradžios iki galo k»-
k'-mp.- fašizmo... Amerika jie darė klaida. —........

yra dvi kempės, par šiais metais Bimba KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
k - vo pir- džiaugėsi savo “Laisvei,” V ALSTIJŲ PILIEČIU?

• n v:< • < e Vfld Amerikos orlaiviu <ro- A’:škiai išrodyt: pilietybės istatyI hdfl nmeilhO. OIiaiMU ga ma, SU reikalingais klauOnmks Ir
”gl'a- sakymais lietuvių ir anglu kalbose 

TALKININEV... zus dalykas.” o prezidentas i?d? kS^*. ,ir

ras'daji’ur 
Ki’ali.ios ir

__ indien vėl
bet neiie to< 
miau. Šian<
-m,v: v ii ui::ų darbininkų kia- mybos trukdymas esąs 

ir jos
1

mokesti:
Pajamos: 

SI.500 
$1.600 
$1,700 
$1.800 
$1,900 
$2.000 
$2,100 
$2.200 
$2.300 
S2.400 
$2.500 
$3,000 
$3.500 
S 1,000

. jiivivi vtitMvu | a i ęiondclb KOTnUiJlclU pULdb

eiles. Kitame tos korporaci- Suomijoje 1918 metais, to- 
jos fabrike, Homesteade. kju pa* i)Udu inscenizuotas i 

Taksai : 3,000 darbininkų buvo išme- “sukilimas” Pabaltijo vals-į 
sti iš darbo dėl to, kad su- tvbėse. Kaukazo respubliko- 
streikavo 100 kranų operuo- se jr Ukrainoje 1918-20 me-'$6

13
23
32
42
52
61
71
80
90

138
186
249

tojų.

ADVOKATAS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN.

tais parodo visai ką kitą. Tik j 
didžiausiomis pastangomis! 
Pabaltijo respublikoms pa-į 
vyko išlaikyti savo nepri-i

Manchester, N. H.—Pe- klausomybė kovoje prieš i 
reitą sąvaitę čia buvo nuteis- Maskvos raudonąją armiją. I 
tas 12-kai metų kalėjimo Le- Kaukazo respublikos ir Uk- 
land Gilbert, 39 metų am- raina žlugo. Vėliau iš sovie-! 
žiaus advokatas, kuris buvo tų pusės buvo bandyta pri-1 

i apkaltintas pasmaugęs Arle- mesti ir Pabaltijo tautoms 
ną Baker. 34 metų amžiaus bolševikišką santvarką, 
gyvanašlę. i Prieš vienerius metus so-

su Pa- 1
veikslais

■ .Ola#! I.J- i !-- - •
r-aba? k« tik ištj« Ii po «psodoa

^auja Lietuviška

BIBLIJA
8ATYROJE

niern Stį'.S coliu*. tar<
rnslApiut ir 579 rr*c;*r,«t«iiaa. Labai 
įdomi ir naodir.ąu itivu .cr.rd ypaiai. 
Žrargna akaitydamts šią Uia.iją ir tė« 
m yda ra i paveftdėViv.s. <ku::e per- 
•iavo kas buvo n?r.;i ia svieto
ir iki ezgbnirrui Kdvtaus). v oirš Vi
tas savo T£r&?is i; ciinag’it ta
kią knisa isiM. l ;-s tnssani 
no3 vakarai

KAINA TUi SI.<K>
Norinti ga>it *i.Į Ui p’oijęat

siuskit LvpTcro c- Pt. Jo C:rd<«
r?a a» b» regUatrnohr?*** Iii.

“KELEIVIS“
235 Broidv-t*.

So. Bost<n.
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r
KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ

KELEIVIS, Trečias Puslapi!

/S CLEVELANDO PADANGES.
SLA reikalai.

Kanados Laivai Anglijos Talkai MANO PASTABOS.

Kiek jau matosi iš trumpų 
pranešimų, tai paskutinis 
Pild. Tarybos suvažiavimas 
buvo labai svarbus, atlikta 
daug svarbių reikalų, kurie 
liečia visus Susivienijimo 
narius. Nors nekurie tauti
ninkų šulai ir bando Tarybai 
tinginumą primesti, tačiau 
faktų neturi. Visi Pild. Tary
bos nariai per savo tarnybos 
laikotarpi yra atlikę naudin
gų darbų. Ir butų pageidau
jama. kad jie ir toliau pasi
liktų prie organizacijos vai
ro.

Smulkmenos.

Sueina i šeimynišką gy
venimą Bertha Naunchik su 
Joseph Butkum. Linkiu gra
žios ateities jaunai porai. 
Bertha yra mirusio spaustuv- 
ninko Naunčiko duktė.

Iš Baltimorės lankėsi p. I 
Julė Rastenienė pas savo 
močiutę Baltrukonienę ir 
pas daugeli draugų, p. Ras
tenienė čia yra gerai žinoma 
iš tų laikų, kada ji pirmiau 
šioj kolonijoj gyveno.

Per keturius metus Ohio 
valstijos iždas surinko tak
sais už degtinę arti 39.00,- 
000. Dabar žmonės reikalau
ja, kad degtinė butų nupi
ginta. į

Spaliu 19 dieną ‘“Dirva” 
minėjo savo 25 metu sukak-! 
ti. Programą pildė chicagie- 
čiai ir vietiniai. Publikos bu- ■ 
vo neperdaug.

Jonas Jarus.

CHICAGO, ILL.
1

Kodėl čia nesiseka tautiškai i 
bažnyčiai.

Chicagos lietuviams butų: 
labai pravartu turėti savo į čia matosi astuoni Kanados garlaiviai, sukoncentruoti i Soft!. Que.. uostą, prieš išplau

kiant i Angliją.

■ Kada Vokietijos Ribben-į Vokieti ją. Mat, tada Stali- 
tropas ii- Rusijos .Molotovas nas su Hitleriu buvo bend- 

įpasirašė nepuolimo ir drau- iam fronte.
gingumo sutarti, tai “Vilnis” ---------
rugpiučio 24, 1939 m. paša- Pasirašius taiko.-

Liet. Kultūrinio Darželio 
Sąjungos bankietas jau visai 
arti: jis bus lapkričio 9 die- tautišką bažnyčią, nes dirva :
ną Lietuvių salėj.

Šv. Jurgio parapijos ko
mitetas praneša, kad jų ba- 
zaras prasidės lapkričio 16 
dieną ir tęsis keliata dienų. 
Kviečia visus atsilankyti.

sutarti 
ir Ja-

kis pamovė ant iiešmo agre- ponijos. R. Mizara "Lais- 
sija.*!” Kokie mizerni iš ko- vės” num. 90 šių metu rašo: 
munistų pranašai! Sovietų “Pasirašymas šitos sutarties 
“politinis posūkis” buvo toks reiškia, beje. daugiau. Ji? su- 
žioplas, kad dabar dėl jo stiprina taikos sentimentą 
kenčia visa šalis, o agreso- pasauliniai, bendrai, jis be 
riai džiaugiasi iš to pasukic. to. palieka Sovietų Sąjungai

---------  laisvesnes rankas veikti Eu-
“Laisvė” rugpiučio 29. ropoję, kur siaučia mi’žiniš- 

1939, rašė: “Jeigu Lenkini kas karo gaisras.” Dar šįmet 
nebus sudraskyta, tai turės Brooklyno penktakojis ma- 
buti dėkinga Sovietu Sąjun- nė. buk dabar Stalinui pali
kai.” O rugsėjo 22 d. tų pa- ko “'kuosos rankos” Europo- 
čiu metų iau “Laisvė" rašo: je okupuoti naujas tautas. 
“Sovietu Raudonoji Armija naujas teritorijas. Bet tom 
užėmė Gardiną. Lvvova. Ko- “laisvom rankom” neteko 
vveli ir kitus miestus buvu- veikti, nes Hitleris sugadino 
šioje rytinėje Lenkijoje, muziką.
Raudonarmiečiai suėmė i ---------
nelaisvę 60 tūkstančių lenku “Laisvė’’ num. 172 cituo- 
armijos. 120 orlaiviu ir 28C ja Stalino sekamus žodžius: 
kanuolių. Vokiečiai pervedė “Gi Tarybų Sąjungos armija 
raudonarmiečiams Baltsto- lemiasi pavergtų tautų išva- 
gę ir Rrest Litovską, kuriuos davimo idėja, laisvės ir ne- 
vokiečiai buvo putniau ūžė- priklausomybės gynimo idė- 
mę. Estijos atstovas atsipra- ja.” Stalinas tauzija niekus, 
šė Sovietų, kad Estijos vai- o “Laisvės” redaktoriai tais 
dininkai leido pasprukti melais maitina savo nesusi- 
Lenkiio* submarinui iš Tali- pratusius skaitytojus. Juk 
no. Esti jos prieplaukos.” visas pasaulis mato. kaip So- 

Šių metų “Keleivio” No. Matote, kaip Stalinas su vietų armija “gynė” nepri- 
42 Just. Buslavage apibarė Hitleriu glaudžiai bendra- klausomu tautu idėja. Jisai 

TARYBOS NOMINACIJOS. Įmanė, kam aš paraginau A. darbiavo! Naciai savo karei- užkariavo Gruzija su visais
____________________ į Smetoną atsiskaityti iš tų pi- vių krauju užkariautus len- aliejaus šaltiniais (dabar

nigų, kuriuos Amerikos kų miestus Baltstogę ir juos Hitleris gali iš Stalino 
žmonės aukojo ir siuntė i Bre*t Litovską pervedė Ru- atimti), užkariavo Azarbei- 
Lietuvą per Smetoną Lietu- sijai. džianą (totorių respubliką),
vos pavargėliams. Nėra rei- --------- užgrobė Estoniją. Latviją ir

!abaL;.la u’ kur Juos mulkina romiškiai - dangus, bet daugelis iš jų P O L E MI K A IR
KRITIKA.

augti ir nemaža parapija, 
kuri galėtų lengvai užmokė
ti gerą algą vargonininkui, 
zakristijonui ir kunigui, nes

Buvo mada ruošti “surpn- . . , s-, • •• -L., , . . . tai kodėl gi p negali čia įsi-ze pares ant gimtadienių ir a &
varduvių. Dabar gi

melagiai kunigai, aiškina netiki, kad dangus ir pekla 
apie Dievą, velnią, dangų ir kur nors yra. Jeigu jie tikė- 
pragarą, bet patys nežino: tų. tai taip nemeluotų ir

. . : kur tokie daiktai randasi. Jie žmonių neapgaudinėtu,eia yra pasiturinčia lietuvių. netjk nežino kui. wa k,a . - Cfcicagieti
Yra pinigingų žmonių ir jie
norėtu tautiškos bažnyčios PRASIDEDA SLA PILDOMOSIOS

kė; “Sovietų politini* posu- tarp Sovietų Rusijo-

GAL GERAŠIRDIS, BET 
LENGVATIKIS.

“parės”
ruošiamos ant sidabrinių 
vestuvių. Tegul žmonės link
sminasi kol dar jauni.

Tautininkai laukia savo 
“vado.”

kurti?
Mano supratimu, bėda yra 

tame, kad nėra tinkamo 
žmogaus. Rodos, kunigų čia 
nestinga. Išeik i gatvę, ir 
tuoi susitiksi koki pralotą,

Jose privalo dalyvauti kiekvie- 'statą
nas Susivienijimo Lietuviu 

Amerikoje narys.
; nasitikime.

pasirinkdavo. todėl mes 
kad ir šiais rinki-

x . i Bet surast ju bažnyčią ar pa- 
Tautininkai praneša, kad j apįja tai jau netaip lengva, 

jų tautos vadas bus Cleve-j jįe tjį stumdosi aplinkui, 
ia_nde lapkričio 16 d. ir kai- įsidėję atbulas apykakles, 
bės Lietuvių salėj. Žinoma, jr žvalgosi, ar žmonės juos 
bus ir prumtuv įų bankietas, mat0 įr ar nusiima prieš juos 
bet dar nežinia kur ir kada. j kepures. Išrodo, kad įie tik

... laukia, kad žmonės nastatv-
Pas akrontecius. tl? bažnyčią, supirktų viską,

Spaliu 25 diena teko ap- pabučiuotu jiems rankon ir 
lankvti ‘ Akrono koloniją ir viską atiduotų: “Še, jūsų 
dalyvauti viename parengi- malonybė, brangus jegamas- 
me* Buvo tai labdarybės na- teli, karveliai gatvėje sugau- 
rengimas. suruoštas B. Ver- dyti ir iškepti, tik sėskis ir 
siackui sušelpti, kuris iau ii- naudokis!”
gą laiką negali dirbti dėl su-, jeigu žmonės taip pa- 
mazėiimo sveiKatos. Radau- darytu, tai kunieėliu atsi- 
gi B. \ ersiackas yra daug ras£u “
pasidarbavęs lietuviu drau- 4- atsjmenu, apie 20 me- 
gijų ir lietuvybės labui, to- atgal čia buvo tautiškos 
dėl visos draugijos susidėtu- bažnyčios kun. Mickevičių

i mais dauguma SLA nariu laiky-
... , . , SLA Gerovės Komitetas kan-Pis tokio t““ nusitft,,tyn’“'
iVskupą Iinet.aiitn.vSkup?. aidataia į SLA Pildomąją Taly-į M“s« pasirinkti kandidatai.

bą pasirinko visus dabartinius; Aukščiau užsibrėžtiems SLA 
SLA viršininkus. Pasirinkome i gerovės tikslams pasiekti, mes 
iuos štai dėl ko: .remiame šiuos kandidatus

1. Jie nėra 
pių kandidatai

kalo ginčytis su tuo žmogum, A. Bimba “Laisvės” 284 Lietuvą. Ir tie svieto mulkin- 
nes jo tame priekaište man num., 1939 m. rašė: “Lietu- tojai dar drysta kalbėt apie 
“Keleivio” redakcija savo voje, Latvijoje, Estonijoje tautų nepriklausomybę!
pastabomis pilnai ir aiškiai visos durys kietai uždarytos ---------

i atsako jam. Bet aš noriu da visokiems imperialistams in- “Laisvė” 1939, parašė 
jokiu partinių gru- SLA Pildomąją Tarybą ir ragi- pridėti ir pasakyti štai ką: trigantams. Rygos melų ma- editorialą, kuriame sakoma: 
ii ir atstovauja vi- iname v,sus SLA narius už juos Tasaį žmogus—just. Busią- lunas uždarytas amžinai.’’ “Vokietijos propagandos

sus SLA narius. (balsuoti. vage—gal ir geraširdis žmo- Taip lietuvišku komuna- ministeris Goebelsas tvirti-
2. Jie turi dideli patyrimą Su- 1 pyedentus—adv. F. J. Bagc- gris, bet lengvatikis. Jis pats ciu lyderis didžiavosi, kad na, kad ‘Athenia’ laivas bu-

sivienijimo reikalų tvarkyme.
kuris yra reikalinga? 
nese aplinkybėse.

3. Jie yra gabus, kompeten- 
tiški, teisingi, darbštus ir rūpes
tingi viršininkai.

šiandieni-
cių. dabartinį SLA prezidentą, pripažįsta, kad ir jų Kliubas triiu Pabalti jo mažų valsty- vo nuskandintas pačių anglų 

Į vice-prezidentus—J. K. .da- vra siuntęs kelis šimtus do- bėlių durys tapo kietai uždą- tiksiu, idant sukėlus Ameri- 
dabartinį SLA vice-pre- įerių per Smetoną, bet Sme- tylos per Stalino vadovauja- kos žmonių opiniją prieš 

zidentą. tona ir jiems nedavė jokio mą kliką. Ką Lietuvos “im- Vokietiją. Mat. ‘Athenia’
atsakymo. Aš patariu Busią- perialistai” galėio intriguoti laivu važiavo amerikiečių 
vage pei skaityti “Keleivio” prieš sovietų šalį? Vienok pasažieriu. Taigi anglai, pa- 
No. 42 apžvalgą, tai tamstai Bimba pergreit apsidžiaugė sak Goebelso, nuskandino 
bus daugiau aiškumo apie tą apie “amžiną durų uždarv- savo laivą ir suve’lė kaltę 
jusu einama A. Smetona. mą.” Atėjo galingesni impe- ant Vokietijos, kad tuo bu-

Jeitru a’ Smetona hutų !??'.«* Staliną-Vokie- du suereinus Amerikos žmo-
tok* nekaltas avinėlis tai ii* tljO? na9ai~lr ?>aclam 5au" RalP pasirodo, musų

J" tu vadui” kietai duris uždą- komunistai pilnai talkinin-

žukna.

Į sekretorius—Dr. M. J 
niką. dabartinį SLA sekretorių. 

4. Jie savo gabumus ir kom- 1 iždininkus adv. K. P. Gugi, 
petentiškumą Įrodė sėkmingai dabartinį SLA iždininką, 
išvesdami organizaciją iš eko- I lz(^° .v^d^.ius—E. Mikužiu- 
nominės depresijos sudarytų h* S. Mockų, dabartinius iždo
sunkumų ir užtikrindami orga
nizacijai išsilaikymą.

Visi gero velijanti savo crga-

tirti.

Nejsileiskiir.c į kuopų susirinki
mus nuodingos propagandos.

globėjus.
Į daktarus-kvotėjus—Dr. S. 

Biežį. dabartinį daktarą-kvo- 
tėją.

nebūtų susidėjęs su tais 
smurtininkais, kurie nakties 
laiku ir smurtu pasigrobė 
Lietuvos valdžia i savo na

rė Pabaltijo kraštuose

ragindavo, ir io
, ...... . žmonės nesutilpdavo. Bet

Vakaras susidėjo iš muzi- ka; Mickevičius mirė, tai pli
kos, šokių ir trumpų prakal- viso vį5okjų “pralotų,” “vys- 
bėlių. Publikos buvo nemaža kupų” jr “arkivyskupų,” ku- 
ir nuotaika buvo labai graži. rje tautiška bažnyčią nugy- 

Toliau teko išsikalbėti su ver.dino iki tokio laipsnio, 
daugeliu veikėju, iš kurių kad nejauku i ją pažiūrėti, 
patyriau, kad Asrone gv- \eĮ žvirbliai jos bijo, nesu- 
vuoja ir gerai veikia politis- ka lizdu, kaį„ seniau bu
kas piliečių kliubas, kuris tu- davo. "
r? įr pinigų. Turint žmonės nerimauja, norė-
tiek pinigu, galima daug ką ty vėl turėti tautišką bažny- 
nuveikti. Taipgi akromeciai £ja, bet patvs nesrali nieko 
svajoja apie pirkimą nuosa- padaryti. Taigi bando gau- 
vos salės. Žodžiu, to.i kolom- dvt atbulkalnierius, kokie 
joj lietuviai veikia daugiau, tik iš kur atvyksta—ženoti 
negu tūlos didesnės koloni- ar gyvanašliai, bile tik su at
jos. Nors ir čia yra partijų, bula apykakle, tai ir trerai.

“Laisvės” num. 281.
T , , . m., šolomskas rašoA,(gris. Ir nebūtų sutrempęs Amerikos

Kiekvieno SLA nario, kiek- Lietuvos konstituciją, nebu- prezįdentas Rooseveltą* sto-
vieno veikėjo ir visų SLA kuo- fV Lietuvos demo- 1 -
pu valdybų pareiga neįsileisti į kiatiją ir naikinęs ją per 14 

1. Susivienijimo gerovė, jo kuopų susirinkimus tokios agi- metų. nebūtų smaugęs Lietu- 
ugdymas, tobulinimas ir užtik- tacijos, kuri paremta neapykan- '^s žmonių organizacijas, 
rinimas musų organizacijai ta ir kerštu. ALA viršininkų ir pats buvau Lietuvoje 
šviesios ateities bei SLA na- veikėjų šmeižimas ir niekini- dviem atvejais, O paskutiniu 
riams kuodidžiausios naudos, mas. prasimanymų ir melų atveju prabuvau net pustl’e- 
vra pagrindinis ir vadovauja- skleidimas apie organizacijos

Musų siekiai šiuose SLA Pildo
mosios Tarybos rinkimuose.

mas musų veiklos dėsnys šiuose stovį ir panašus užsipuldinėji- 
SLA Pildomosios Tarybos rinki- mai. kurie diskredituoja Susi
muose. Todėl Susivienijimui tu- vienijimą visuomenės akyse, tu
ri vadovauti ir jo reikalus tvar- ri būti pasmerkti kuopų susirin- 
kyti tokie viršininkai, kurie bus kimuose ir sustabdyti. Frater- 
laisvi nuo visokių pašalinių įta- nalė.ie organizacijoje tokiems 
kų. kuriems svarbiausiai ir pir- dalykams neprivalo būti vietos.

kavo Vokietijos propagan
dos ministeriui GoebeLui. 

1939 bet dabar savo papildytus 
“O griekus nori suversti ant so- 

imperialistai ir cialistų galvų. P. Kručas.

vi užpakaly Suomijos karo MAIKIO TĖVAS PADARĖ 
provokatorių.” Matote, kaip MISTEIKĄ.
lietuviški komunistai sios Ša- Maikio tėvas kalbėdamas apie 
lies prezidentą puikiais zo- Siurbą anądien pasakė, kad jis.

Siurba. 1917 buvo nuvvkes Rudžiais traktavo—karo pro
vokatorius ir kurstytojas!

čiu metų, tai pilnai patyriau 
ir žinau viską apie Smetonos 
diktatūra.

“Laisvė” lapkričio 22 d., 
1939 m., didžiuojasi: “Vo
kietijos valdžia aštriai už- 

Kai;» Smetona valdė Lie- protestavo Turkijai, kad tur- 
tuvą. tai jis jautėsi visagaliu kų laikraščiai, ypač ‘Tan’ 
ir prieš nieką neatsakingu stengiasi *udrumsti santy- 
valdonu. Ne vienas ir ameri- kius tarp Sovietų Sąiungos 
konas nuvykęs į Lietuvą at- ir Vokieti ios." Vokietija

sijon revoliucijos pyragu val
gyt. bet sužinojęs, kad vietoj 
pyragų reikės eiti į frontą revo
liucijos ginti, taip vyras nusi
gandęs, kad palindęs po vagono 
‘“benčium“’ ir trylinkas tris sut- 
kas išgulėjęs, kol gavęs progos 
■Japonijon pabėgti.

Pradėjus Si u rijai dėl to pro
testuoti. Maikio tėvas dabar ap-miausiai rūpės pačios organiza- Susivienijimą išlaikė ir išau- iankvtį savo namiškius pa- protestavo dėl to. kad norėjo d;

iv. CI A (V,',,.-. fio i , • • - l , * • i_ ____ 1______ _ •__  1___ blZI
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2. Visu griežtumu smerksime pinti, kad Pildomosios TarybosDaugiau darbų, daugiau viams vistiek jis nebus tik- 
vedybų. ras kunigas, ne* musų žmo

Darbai pagerėjo, ir visa- J3}1 
me gyvenime darosi daugiau PriPrat^ 
judėjimo. Ženybu skaičius mof’, k 
dikčiai pakilo, gimimų skai-. -.čius taipgi pašoko. Bet ir di- . °
vorsu skaičius neatsilieka. P ?,nJ°-
Pereita rugsėjo mėnesį buvo nes non baznV<:'0?-- ” «"

Bet senis teisinasi, kad dėl ši
tos klaidos ne iis kaltas, čia esą 

nuo- 
<aip 
am 
rai

kyt. katras jų Siurba, katras 
Liurba. o katras da kitoks

Pasirašo:
Staršo vyčių generolo įgalio
tas barabanščikas

Kuisius čiumpa.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR

kaienmo ir tylėsi, oet uaoar, kius ir puoie ant kusi ios. 
kai Smetona atvyko čia i de- O “Lai*vės” bolševikai di-

rėtu but tautiška. Jeigu mu 
su žmonėms geriau patinka 

torijoi nėra buvę tiek daug kl^feijętuviao radijo ir 
žmonių norinčių ardyt savo i ,ank-v,ls ' M«viekas pramo- 
šeimynas. Reiškia, kad gyve
nimo ratas sukas automatiš
kai: kada uždarbiai pakįla, 
tai viskas eina aukštyn—o 
gal atbulai?

paduota apie 140 prašymų 
dėl perskiru. Dar miesto is-

gas, tai kodėl lietuviu kuni
gai negalėtu giedoti «avo 
mišias lietuviškai?

Žmonės turėtų susiprasti

n diskredituoja pati Susivieniji- narių nebūtų ardoma. įajt) mano> jog reikia UŽ-
mą ir mažina musų pasitikėjimą Praeities patyrimas rodo. kad apie tai, ką blogo “Laisvė” 1 d. liepos, 1940
sava organizacija. Tokiai nuo- pikti ginčai ir smarkios rietenos Smetona yra visai tautai pa- m. rašo: “Dabar Rumunijos
dingai propagandai neprivalo narių nusistatymo nepakeičia darės, o reikia ji tik gerbti valdonai moka po 100 lei i
būti vietos broliškoje organiza- Tai kam be reikalo bartis? Dėl jr vėf ruo^ti j vado vieta, diena kiekvienam lenkui iš
rijoje—musų Susivienijime! šventos ramybės ir dėl didesnio Taip protauia ir elgiasi tik- Lenkijos aukso rezervu, ku- 

3. Mes stojame už tokį Pildo- organizacijos saugumo, nomi- ta)- lenęvatikiai. ' rie išvežti i Rumunija. Kiek
mosios Tarybos sąstatą, kuris nuokime ir rinkime visus dabar- y. Rink*, numatoma, tai tie lenkai bu-
atstovauja visus SLA narius ir linės Pildomosios Tarybos na- _______________
kuriam nei viena partinė grupė rius. kad ir toliaus musų Susi- SOCIALIZMO TEORIJA

ir neiti i romiškas bažnyčias,' lė dauguma SLA narių tokį są-

dami Rumunijoj veikė prieš
4 . .. Vokietija ir Sovietu Sajun- angliškailieti' visk (<tei™

negali diktuoti savo valios. Per vienijimo vairas butų patikimų kX gą.” Matyt, “Laisvei” pusė-
pastaruosius dešimtį metų dide- viršininkų rankose. —2 _i----- 1=2^ X2_J2 i—j — -1----  t------

SLA Gerovės Komitetas.
tesi draugijos formos, ir kodėl turės tinai skaudėjo Širdį, kad pa- skūra, 160 puslapiu. Parankesnio ir 
but pakeistas kapitalizmas. v eeresnio kišeninio žodvnėlio lietuviu
Kaina .................................................. 25c. begeliai lenkai veike prieš kalboje nėra Gaunamas "Keleivy.”
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Komunistai Vėl Klaidina 
Musų Visuomenę

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m. KIPRO BIELINIO ATSIMINIMAI.

Stalino agentai šaukia “lie
tuvių organizacijų kon

ferenciją.”
Brooklyniškiai Stalino 

agentai siuntinėja Nevv Yor- 
4ko ir Nevv Jersey lietuvių or
ganizacijoms kvietimus da
lyvauti jų. Stalino agentų, 
šaukiamoj konferencijoj, 
kuri Įvyksianti lapkričio 30 i lindę tenai galėtų 
dieną.

Tai yra nauja komunistu

organizacijų Įsteigto komi
teto dėtis nenori, nes šis ko
mitetas stoja už laisvą Lie
tuvą. Jis nenori Lietuvoj nei 
Hitlerio, nei Stalino. Komu
nistai gi nori, kad musų tė- 
tynę vėl apžergtų Stalino 
driskiai. Todėl jie nori Įstei
gti atskirą komitetą, kad su

kalbėti;
“Amerikos lietuvių vardu.” ! 

Taigi šiuomi yra Įspėja- į
klasta. Jie dirba Stalino dik-į mos visos lietuvių organiza-) 
taturai. o sako, kad čia bu- cijos Nevy Yorke ir Nevv Jer-' 
siunti “lietuviu organizacijų seX valstijoj, kad nepatikėtų j 
konferencija.”' Reikia, esą' - šitai komunistu klastai ir ne-! 
Lietuvą ginti nuo Hitlerio., užsikabintu ant Lietuvos is-: 
Bet ĮSisvos Lietuvos jie ne- davikų meškerės.
nori. Jie nori. kad ją vėl už- ) -------- ------
imtų utėlėti raudonarmie- ŽMOGUI ĮDĖJO KATĖS . 
Čiai ir čekistai. Da ne visus AKĮ.
musų brolius tie čekistai iš- Į Louisville, Ky. — Pan- j 
trėmė Sibyran. tai Stalino: Amerikos homeopatų šuva-i 
agentai Brooklyne norėtų, > žiavime ši panedėlį buvo 
kad jie vėl sugryžtų Lietu- j pranešta, kad vienam Mek- 
von ir galutinai musų tėvynę' sikos gyventojui, kuris buvo 
sunaikintų. ' pusiau apakęs, chirurgai i-

Nevv Yorko ir Nevv Jersey dėjo katės aki ir jo matvmas 
lietuvių organizacijos jau žymiai pasitaisė. Apie tai 
turi Įsteigusios komitetą ko-: raportavo meksikietis Dr. 
vai už nepriklausomą Lietu- ■ Mario Escobar.
va. Jis buvo įsteigtas šių me 1

(Tąsa.)
Vyrai už ginklą.

••Už ginklu, seni. jauni, vyrai ir moterys! Jau 
atėjo laikas visiems sukilti ir nuversti nuo savo 
sprando tą, nekaltų žmonių kraujais aptaškytą, 
caro valdžią! Jau sukilo visi didesnieji miestai, 
Lenkija. Latvija. Finija, ir Kaukazas jau visas 
sukilęs — neatsilikime nuo kitų ir mes ir kuo- 
greičiausiai griebkimės už ginklų! Sunkus bus 
musų kelias, daug nekalto kraujo ir ašarų taps 
pralieta, bet ką daryt, kad be to negalima ap
sieiti ?! Jau pakanka mums vilkus per tiek metų 
tą baisų caro valdžios jungą, gana jai spaudus 
iš musų kruviną prakaitą ir ašaras, gana lupus 
nepakeliamus mokesnius ir akčyžas...

“Nepadėkime ginklo, kolei nebus įvesta žmo
nių išrinktųjų valdžia ir kolei visi žmonės, tur
tingi ir beturčiai, ponai, ukininkai ar darbinin
kai, mokyti ar nemokyti, vyrai ar moterys,

prie uriadninko ir, kažką jam riktelėjęs, 
stipria ranka griebė policininką už apy
kaklės ir smarkiu smugiu parbloškė vargšą 
uriadninką Į purviną turgavietės grindini. 
Policininkas atsikėlęs ir nei žodžio nepra
taręs skubiai nudūlino iš kur atėjęs; gi mu
sų žemaitis tokiu pat ramiu ir kietu žings
niu grjži Į minią.

Mitingui pasibaigus, labai norėjau pa
matyti ŠĮ smarkų, šaltakraujį žemaiti, bet 
jo nieki’* nebesuradau. Paskui žmonės pa
pasakojo, kad tai buvęs dvarininko Krolio 
bernas. Labai norėjau sužinoti to vyro var
dą, pavardę, pasikalbėti su juo, kaip jis 
suprato visa tai, kas tuomet dėjosi Rusijoj, 
Lietuvoj ir Tryškių miestely, bet ir iki šiai 
dienai man tai nepavyko. Tik paskui, ro
dos, dviem metam praslinkus, atsitiktinai 
Rygoje sutiktas Juozas Sirutavičius papa
sakojo man, kad šis vaikinas, reakcijai už-

maskoliai, lietuviai ar žydai, tokios ir kitokios Į ėjus, tuojau nieko nelaukdamas išvyko A- 
tikybos. kolei visi. pasiekusieji 20 metų amžiaus.) rnerikon. ŠĮ Įvyki pasakoju todėl, kad da- 
negalės lygiai be jokių tarpininkų ir suktybių barties žmonės suprastų, kaip nuo amžių

—Kur taip smarkiai žer-’gai. Grieko irgi nebus, ba 
gi. tėve ? i kvoteris žmogui bus sugrą-

—Bėgu i drukamę, vaike, žinias.
—O koks tenai reikalas? —Aš Į toki bizni neičiau, 
—Čia. Maike. sekretnas ) tėve.

intarasas. tai aš nenorėčiau —Olrait. Maik. tu gali 
tau sakyti, kad neparašytum sau eiti kur nori. o aš tuo 
Į gazietas. tarpu bėgsiu i drukarnę.

—Nebijok, tėve. aš tavo_________________________
gąsfapfi, niekam neišduo- |jRODO 2EMĖau.

'.‘-Olrait. pasakysiu. Aš RINT NUO MĖNULIO.
einu Į bizni. žemė nuo mėnulio atrodo

—Į koki bizni? juodoje erdvėje didelis, ke-
—Žinai, musų ščeslyvos turis kartus didesnis negu

Smesties Susaidės kasierius mums atrodo mėnulis, skri- 
nusipirko farmą su dviem. tulys. Mėnulio spalva atrodo 
ožkom. Dabar viena ožka mums melsvai sidabrinė, o 
pastipo, tai mudu sugalvo- žemė atrodo rausva, rožinės 
jom išleisti ją ant loterijos, spalvos.' Žeminus ir vande-

tų balandžio 20 d. Prie io 
Įsteigimo yra prisidėjusios 
visos didžiosios lietinių or
ganizacijos : SLA kuopos.

20,000 ŽMONIŲ KLAUSĖ j 
SI LINDBERGHO.

Madison Sųuare Gardene, ‘ 
New Yorke. pereitą sąvaitę

LSS kuopos. LDD kuopos,:kalbėjo fašistas Lindbergh.' 
Amalgameitų siuvėjų uni- .Tis tikrino, kad Amerikos) 
jos skyrius. Brooklyno Lie-j žmonės esą traukiami Į karą 
tuvių Piliečiu Kliubas. Da-: “apgavingu budu.” ir agita- 
riaus-Girėno legijonierių po- i vo, kad Washingtone butu 
stas. Lietuviu Neprigulmin-i pastatyta geresnė krašto va
gas Kliubas, Birutės Mergi- dovybė—tokia vadovybė
nu Kliubas, Demokratu! kuri neduotu Anglijai pagal- 
Kliubas. Šv. Jurgio Draugi- bos prieš Hitleri. Antras kal- 
ja ir visa eilė kitų organiza- bėio senatorius 'vVheeler. to

į'inkti i seimą savo pasiuntinius! Nepadėkime 
ginklų, kolei nebus galima Lietuvos išrinktie
siems susirinkti ne Peterburge, o Vilniuje ir čia 
nutarti, kokia toliau turi būti Lietuvoje valdžia: 
ar Lietuva ir toliau turi likti prie Maskolijos ar 
visai nuo jos atsiskirti! Nepadėkim ginklo, kolei 
nepereis i tų išrinktųjų rankas visa valdžia!...

•‘Vyrai ir moterys, seni ir jauni, visi prie dar
bo. kas kuo tik gali! Jau laikas visiems sukilti ir didelė ir patvari jėga 
balsiai sušukti:

“Teprasmenga caro valdžia!
“Tegyvuoja žmonių valdoma Lietuva!
“Tegyvuoja Seimas Vilniuj!
“Tegyvuoja Socializmas!

“Lietuvos Socialdemokratu Partija, 
lapkričio 6 d., 1905 m.”

jokios agitacijos nejudintose miniose rodė
si paprastų kaimo žmonių, kurie aktingai, 
niekieno dar neparaginti, ėmėsi veiksmo 
prieš galingos valdžios atstovą. Jei mums 
Penktaisiais metais butų pavykę sutraukti 
ir organizuoti daugiau panašių vyrų,—re
voliucijos eiga Lietuvoje butų kiek kitaip 
atrodžiusi: pilkose kaimo masėse slėpėsi

c-iju.
Bet komunistai prie šitų

pačios minties agitatorius.j 
l aikraščiai sako. kad jų pa
siklausai buvo susirinkę

Ištisas dvi sąvaites teko trankytis po 
Žemaičių kraštą. Buvome Žarėnuose, Tve
ruose, Varniuose, Pavandeny, Luokėje, 
Kuršėnuose, Papilėje, Kruopiuose ir visur 
žmonės dideliausiu smalsumu sutikdavo 
kalbėtojus. Šis žygis buvo visai atsitiktinis, 
jis buvo daromas tose vietose, kur joks

La 
pusės
gus partijos žmones,
kviečiamą Vilniun lietuvių suvažiavimą ir j pasibaisus visu auoširdumu ir aidėliau-
kaip tuo klausimu partųa laikysis. Aline- . 'pasitikėjimu pasiskundė am vietos
nu. kad sprendimo šiuo reikalu partijoje u, iadninko. suvilioja šio jos dukterį. Var- 
dar nebuvo, tačiau nusistatyta šiuo klausi-i • • ... . .. *mu nalikti nartiios žmonėm“ laisvas ran i muose ? mitm^ ateJ° vlsa Policijos nuova- 

‘ ,?m2n.en?" luistas įan da «u pristavu (nuovados viršininku) prie-
..t- X 'SI a " f ^'".“-."."^Kšaky. Viršininkas atrodė užguitas, neapsa- 

komai nusiminęs, gailesčio pilnomis Iki-

ankričio vidury <nerižus iš SuvalkJ paltij’0S lapelis neužklV^avo, kur jokios -apRiicio Mduiy, sugiizus is butalkų, organizacijos žmonės žinoti nežinojo. To- 
es Vilniun, teko teirautis pas_ atsakui-.^ unaj h. santykiai J buv0

kaip bus žiūrima j Atsimenu. Žarėnuose viena moteris mitin-

Nuskandino Ameri- apie 2Ų’(>0° žmonil-1- 
kos Karo Laivą.

Taigi dabar bėgu i dmkar- nynus galima butų atskirti Pereitą sąvaitę vokiečių 
nę. kad padalytų loterijos paprasta akimi. Per gerus te- submarinos užpuolė jau tre- 
tikietų. leskopus matytųsi salos, miš- čią Amerikos karo laivą.

—Palauk, tėve, aš nesu- kai. net didieji miestai. Visi pirmą™ nepataikė, antrą orupę jun«tjn
pratau. ką tu sakei. Pastipu- kiti erdvių kūnai nuo menu- pcrplesė pusiau, užmušdami 4 921.439
šią ožką ant loterijos? lio matomi daug aiškiau, ne- H kareivių, o trečią visai r

—.Jessa! gu nuo žemės. Taip pat gana nuskandino. Jis vadinosi
—O kas tokius tikietus dažnai iš mėnulio butų gali- “Reuben James.” 44 karei

TARP AMERIKOS 
DAUGIAUSIA

važiavime dalyvavimo klausimas buvo pa 
liktas atviras su sąlyga spręsti ji tada, ka- mis žiurėjo Į mane ir, rodėsi, atydžiai klau

sė, ką kalbėjau. Kad geriau jo nusiminimą

Washir.gtono 
italai sūdai

ėse 
ne

kurie pereitais me
tais užsiregistravo, italų bu
vo 694,971.

gruodžio pradžioje. Tą dieną buvo gero
kai pašalę. Džiaugėmės išbridę iš rudens 
purvo. Oras buvo giynas ir sausas. Kalbė
jau, rodos, kuoaiškiausiai, kaip ir prie ku 
reikia ruoštis, kas ir kaip dalyti reikėtų, 

i kad caro valdžia ir pinigų ir žmonių netu
rėtu, kaip geriau ją Įveikus. Nespėjau savo 
kalbos baigti, kai prie manęs priėjo žydai
tė ir Pasakė, kad žmonės manęs nesupratę 
ir dabar draską ir imą iš monopolio krau
tuvės degtinę ir nešą ją kas sau.

Nuėjau prie monopolio, iš jo grūdosi ke
lios kaimietės moteiys. Vienai jų netikėtai 
paslydus, iš po jos skaros pradėjo birėti 
valdiško snapso bonkos ir pusbonkiai. 
Tuomet susigriebėme, kad visi ėjusieji iš 
monopolio krautuvės žmonės yra prisi- 
grobstę degtinės. Mes neapsirikome, taip 
iš tikrųjų buvo. Ir vėl tęsėme mitingą ir 
dar kartą teko Raitoti ir aiškinti, kad ne 
taip tinka elgtis, kaip buvo pasielgę kai 
kurie luokiškių, kad ne taip reikia suprasti 
revoliucijos žygius prieš caro valdžią.

Dabar, žiūrinėdamas Vytauto Steponai
čio knygutę “Baudžiamosios rinktinės 
Kaunijoje 1905 m.”, randu joje pasiųstas 
Kauno gubernatoriui šias telegramas iš

Rusijoj tuo metu ėjo didelės svarbos įvy
kiai. Sevastopoly sukilo Juodųjų jūrių ka
ro laivyno šarvuočiai ir kiti karo laivai. 
Judėjimas buvo persimetęs i kai kuliuos 
Pietų Rusijos ir Kaukazo pėstininkų pul
kus. Sukilus jurininkams, karo laivams va
dovavo žinomas jūrių leitenantas Šmidtas, 
pagarsėjęs, visoje šalyje savo ugninga ir 
hipnotizuojančia kalba, pasakyta spalių 
mėn. Sevastopoly per užmuštųjų darbinin
kų laidotuves. Leitenantas Šmidtas save 
kalbą pasakė kario uniformoje, jį tuoj pa
žino, tuojau suėmė ir pasodino vieno šar
vuotų laivų daboklėn. Karo laivynui suki
lus, Įeit. šmidtas tapo sukilėlių vadu. Vi
soje eilėje miestų ėjo nauji darbininkų 
streikai, prie tų streikų dėjosi atskiros ge
ležinkelių šakos, ištisos kai kurių guberni
jų apskritys buvo apimtos valstiečių agra
rinio sąjūdžio—didžiulės šalies liaudies 
milžinas nesidavė užmigdomas.

Naujose vietose.
Grįždamas Žemaitijon vietoje Mažeikių

-Plungės rajono patekau Į Papilę. Iš čio-

ma stebėti nepaprasto gro- yiai buvo išgelbėti, o apie 90 j 
Padarysim žio kometas, kurios tamsia žuvo. Po to Hitleris pradėjo 

rėkti, kad “ *----- ’’----- - ----  •

pirks?
—Visi
kstanti tikietų po 25 cen- erdve skriesdamos velka ir

vilks.
I u

ir įšpartiuosim. Juk už savo uodegas. Būdingiausia lė Y okietiją 
kvoteri ir komunistų prape- astronomijai yra tas, kad 
sorius pasiukvatvs ant ož- nuo mėnulio aiškiai matyti 
kos. Beje. aš norėjau, kad tu erdvių klajūnų susidūrimai, 
man išfigeriuotum. kiek bus ckspliozijos ir Įvairios ka- 
D.’nic’U už tūkstanti tikietu tastrofos.

lu."
Amerika užpuo-:

449,022 buvo kanadiečiai. 
442,551 lenkas.
416,892 meksikiečiai. 
402,827 austro-vengrai, 
315,004 vokiečiai.
91,853 japonai.ANGLAI SUDAUŽĖ 7 

NACIU LAIVUS.
Anglijos oro ministerija 

praneša, kad spalių 30 naktį 
Norvegijos

DIDELI POTVINIAI OK- 
LAHOMOJ.

Oklahomos valstijoj pe
reitą sąvaitę patvino kelio? 

. upės. vanduo išvertė užtvan-
tai bus 250 dole- Perdrąsu butų neigti, kad kurie gabeno karo medžiagą kas. kurios saugota miestus 

mėnulyje nėra aukso ir kitų rusams atakuoti iš šiaurės. ‘ jj. užlieto kelis miestus. Gy-

do kvoteri. Musų susaidės 
kasierius negalėjo išrokuot.

—Tūkstantis bilietu 
25 centus, 
riu. tėve.

Dr. \V. Failas teigia, kad anglų orlaiviai 
mėnulis beveik lygiai tokios pakrašty nuskandino arba 

po pat medžiagos, kaip ir žemė. sudaužė 7 vokiečių laivus.

už toki skarbą brangių metalų, 
žmogus galėtum

—Vaje 
Lietuvoje
majontką nusipirkti ’

—Beet aš vistiek nesu
prantu. tėve. kaip tu galėsi 
negyva ožką išleisti loteri- 
jon? Kas gi tokios loterijos 
bilietus pirks? Kam gali būt 
reikalinga negyva ožka?

—Maike. juk

NACIAI GRĄŽINO LIE
TUVOS ŽMONĖMS 

ŽEMES.

Be to. anglu orlaitf ai uždegė: ventoiai turėjo bėgti iš
riebalų dirbtuvę Norvegijoj 
ir apšaudė kulkasvaidžiais 
vokiečiu kareivines tenai.

na
mu. Keliatas žmonių žuvo.

Iš Berlyno atėjo telegra
ma. kad okupuotose Rusijos 
vietose vokiečiai gražino

aš neito “m?,ir.^okLtur-i mentas šia sąvaitė
nenui- ta, kuri bolševikai buvo na- * -

AMERIKOS BOMBANE-
ŠIAI NUSKANDINO 24 

AŠIES LAIVUS.
Anglijos laivyno ininiste-, 

rija praneša, kad Amerikoje 
bombanešiai pa-

nas. Tikietus parduodamas cionalizavę.” Oficialė Vo- 
as neg: sakysiu, kad ta ožka kietijos žinių agentūra sako: 
jau pakratė kojas. Sakysiu, “žemė. kuri prigulėjo kol- 
kad ožka. ir dac oi1

ką tau žmonės pa 
kai ta ožka bus iš

STATYS 50 GREITŲJŲ
PALYDOVŲ LAIVAMS.
Iš Washingtono praneša

ma. kad laivyno departa-J padaryti
nutaręs i skandino jau 24 fašistų lai- 

pastatvti vus. Norvegijos ir Olandijoskuo greičiausia 
Anglijai 50 lengvų ir greitų 
palydovų prekybos laivam

na kraičiuose.

Aumc. nui. pngtueju jkurie gabena fearo medžiagą
chozams-pne sovietų vai- - Am*,.ikos į Angiiįą. jį 
,lz,os. dabar tampa pnvati- utvmas kainuo?ia; apie 
ne Ūkininku nuosavybe ir (,00
paliuosuojama nuo mokės-,___________
čiį\ . T. x . J ANGLIJON VAŽIUOJA , ____________

, , . . Kadangi Lietuva taipgi; RUSIJOS DARBININKAI. CIO LAIMĖJO RINKIMUS
-o tūkstančio tiktai vienas buvo po sovietu valdžia ir T. . . .
galės ią ištraukti. Mes gale-, jos ūkininku žįmės buvo , *f >Lo"<’on<! pranešama. Prtnam. Conn.—Putnam 
Sim jam pasakyti, kad ožka verčiamos kolchozais, tai ka<1. Anghjon ketina atvykti Uoo'en Korporacijos audek- 
L;;vo ohait, ale loteriją be- reikia manvti, kad šitas vo- puslJ°® darbininkų delega- Įmes darbininkai pereitą są

Bet
MAINE’O VALSTIJOJ 

ATSIDARĖ MEDŽIOKLĖ.

tiaukta?
—Maike, jie nieko nesa

kvs ba neko nežinos. Iš vi

T.ankričio 1 d. Maine’o 
valstijoi atsidarė stirnų ir 
fazanų šaudymo sezonas.

i

nai teko nukrypti visai kitoų pusėn. Rodos, 
buvo sąvaites galas. Taraškevičiaus siūly
mu. šeštadienio vakarą suruošėme platoką' 
susirinkimą viename šiaudinės apylinkės į '
kaime. Sekmadienį i-uošėmės Į Tryškius.1 — Sukilehu gauja
Tryškiuose musų mitingas geriausiai pa
vyko. Žmonės, sužinoję, kad bus sakoma 
prakalbos, greit susimetė ties Ivaškevi-,
čiaus krautuve. Miestelis ir bažnyčia iš- .. , . . „ . ,tuštėjo —Monopolis sudaužytas. Organizuota sukile-

»- '-n* -i • • • • i bu minia rengiasi mušti pravoslavus. Savisaugas Tryškių mitingo prisimenu vieną la; atsi„sti lsM.in,)me„ė5._I.asin,
bai akyvą tiems laikams jvykj. Mitingui, ..Pn,voslavai.- Gauta xn_2 d. 
prasidėjus, kai miestelis susinnko kalbų | virSjninkas K.Jzmi„ siuncia ši.

tokią telegramą: gauta Kaune XII—3 d.

eidama iš Užvenčio (į) 
Luokę, grąsina piauti visus pravoslavus. Prašo
me tuojau prisiųsti kariuomenės. Pasirašė 
“Kravčenko.” Gauta XI—30 d.

Arba:

tur.ikiant pastipo. Jeigu jis kiečių patvarkymas taiko- 
Jab.»: protestuos, tai atiduo- mas lygiai ir Lietuvai.
sim jam kvoteri irpasaky-J ---------------
sim: dabar šarap. Ožką tada! Berlynas praneša, kad' 
ualė.-im parduoti Į fektorę Kryme vokiečiai jau paėmė 
ant muilo ir gausim kokius
!ii- dolerius. Na. tai kaip tu 
šokuoji. .Maike, ar čia nebus 
gera.- biznis? Juk čia ir poli
cija negalės prisikabinti, ba 
viskas bu

cija, kad paskatinus ginklų 
gamybą Anglijos fabri
kuose.

ir Teodosiją. Dabar jie bom
barduoja Sevastopoli.

Londono žiniomis, 750.- 
090 naujų rusų eina Mask- 

piidarvTa teisin- vos ir Rn«tovo ginti.

150,000 KARO PABĖGĘ 
LIŲ AMERIKOJ.

Paaiškėjo, kad Amerika yeikafėū 
vra įsileidusi 150,000 karo 
pabėgėliu iš nacių okupuotų 
kraštų. Didžiausi jų nuošim
ti sudaro žydai

vaitę pasirinko CIO uniją 
savo reikalu atstove.
PIRŠLYS SVVADžIOTOJAS

Vieno veikyno Komedija.
Ben. Rumšas. Gana juokir.jras v< 4--i 
las. Dalyvauja 2 motervs ir c ■ • • ••’ 
KUNIGO MEU.ft. Vieno veik - • Ko. ( 
mediją. Parašė Ben. Rumšą- In. kin 

Dah-vaui.i 2 <\’-a i’
motervs. /bu veikalėliai > i< > oi,- 

<nysrutėie Kaina

klausytis, turgavietės grindiniu, ramiai ii 
didingai musų pusėn žingsniavo vietos 
uiiadninkas, apsiginklavęs visais turimais 
ginklais. Buvo aišku, kad šito pono tūks
tantinė minia neišsigąs. Ir tikrai, minia ra
miausiai klausėsi, nors daugelis žmonių
matė ateinanti ir besiartinanti visagalės , ~ . v. ,
valdžios atstovą. Kada uriadninkas buvo tenka konstatuoti, kad silose telegra- 
gana arti prie minios priėjęs, iš jos niekeno mos? esama daug išgąsčio. Jokia sukilėlių 
neraginamas išėjo jaunas, stambus, žaliu- gauja, eidama iš Užvenčio i Luokę, negią- 
kas vyras, ramiu ir solidžiu žingsniu jis (?mo piauti pravoslavus. Apskritai, niekas 
ėjo stačiai i uriadninką. Minia sužiuro ii ,s oficialių kalbėtojų negiąsino piauti r.

—Luokėje ir Užventy sunaikinti monopoliai, 
valsčių valdybas uždaro. Gręsia skersti rusus. 
(Su) kanceliarija persikėliau Į Šiaulius. Smulk
menos raportu.

Man labai gerai žinančiam Luokės Įvy-

“O. S. S.” arba š,;«ib»nė Kkilmė 
Vieno akto far!*«n. laimi Juoku.vn.

•r perą* oerstaiymui Kaina .... J6e

vyi
kad tarp tų dviejų 
.-irėmimas Tryškietis ramiai

įvykti 
prisiartino (Rus daugiau)

1
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Lietuvos Pasiuntinybes 
Spaudos Žinios

Apie bolševikų deportuotu? Į (a) Sąrašas nurodo vieto- 
i ves, iš kurią asmenys paimti 
deportavimui arba nužudy-

Lietuvos žmones. 

1 — mui. Didžiuma iu paimta iš 
Ryšium su prievarta de- Vilniaus bei Kauno kalėji- 

portuotais j Sovietų Rusiją
lietuviais, kurie buvo išvežti (b) Ra<ta nepilnas sąra- 
nelegalios Sovietų okupaci- čas kaliniu nelaimingo Lu- 
jos laikotarpyje nuo 1940 kiškiu kalėjimo, kuris apima 
metų birželio 15 d. iki 1941 šio Nr. 1 sąrašo numerius 
metų birželio antros pusės, ruo no iki nr. 401. Tačiau, 
sekanti informacija iš Lietu- Dr. Mykolo Devenio pavar- 
vos Raudonojo Kryžiaus šal- dė, kuns ten buvo kalina- 
tinių pasiekė ir šią Pasiun- mas, šiame sąraše nepasiro- 
tinybę: dė. Betgi žiniomis iš patiki-

. Pirmas deportuotų lietu- my privatišku šaltinių, Dr. 
vių sąrašas pavadintas: Devenis vis tik buvo depor- 
“Dalinis sąrašas deportuotu tvotas i Rusijos šiaurę, 
ir nužudytų lietuvių.” Kad (c) Sąrašas apima 119 
-tas sąrašas yra autentiškas nužudytu asmenų. 30 abejo- 
dokumentas. matosi iš Siby- tina atsitikimų ir 601 depor- 
nios gaunamų telegramų, tuotų. Moterys ir vaikai su- 
Iškaito metasi į akis, kad daro 27 deportuotu nuošim- 
tremtinių šeimynos išardy- £įu
tos, vaikai atskirti nuo tėvų, (d) Sąraše suminėti 750 
lyg butų kidnapinti. Veltui a?menvs sulyg užsiėmimo,
tad lietuviški bolševikai šįtaio skirstomi: 
bando ištrėmimus teisinti 
karo sumetimais: istorija 
nepateisins laukinio okupan
tų žiaurumo. Bolševikai ir 
naciai vien dėl tų ių žiauru
mų negali pretenduoti prie 
jokios vadovaujamos rolės 
žmonijos gyvenime. Kalba
mas sąrašas buvo sudaryta? 
iš j Lietuvos Raudonąjį Krv- 
žių Kaune suplaukusiu ži- nigu 21 nužudytas, 
niu, gal būt iki rugsėjo 1 d.. Iš 39 sąraše paminėtų ag- 
priežiuroje Dr. Garmaus, renomu 5 nužudyti, 
energingo Lietuvos Raudo- Iš 10 sąraše paminėtų gy- 
nojo Kryžiaus pirmininko, dytoju 3 nužudvti. 
kuris tą svarbią vietą per- Iš kitu šaltinių žinome, 
ėmė Sovietų okupacijos me- kad skaitliu? denertuotų in- 
tu. Dr. Garmus turėto geros te’igentų, ypač liaudies mo- 
progos matvti GPU veiklą kytoju. yra daug didesnis 
Lietuvoje. Kad patirti pade- negu kad sąrašas Nr. 1 pa
ti perpildytuose kalėiimuo- sako. 
se, koncentracijos stovyklo- 9
se. gelžkelio stotyse, (nelai- ~ “
rningi tremtiniai buvo gru- Sekant Lietuvos Raudo
dami ,i galvijinius vagonus) nėjo Kryžiaus. daviniais bei 
—Lietuvos Raudonasis K”v- paaiškinimais pasirodo, kad 
žius suorganizavo keliate in- tiktai 1941 m. birželio mėne- 
formaciniu kelionių. Kry- šio bėgyje 871 prekiniai va- 
žiaus apskaitliuoiama, kad genai. prigrūsti iki troškulio 
skaičius prievarta deportuo- nekaltų vaiku, moterų, senė
tu lietuviu siekia bent 69.- liu ir vyra. buvo ištremti iš 
900. Sovietų okupacijos re- Lietuvos Į Sibyrą ir kitur, 
žimo metu buvo nelengva Iš to pačio Lietuvos Rau- 
užduotis surinkti informaci- derėjo Kryžiaus šaltinio pa- 
ias apie cuimtuosiu< acme- t'ria anie buvusius Lietuvos 
nis: nelengvas dalykas tai Respublikos pareigūnus: 
padaryti ir dabartiniu vokie- p. Antanas Merkys, minis- 
čių okupacijos metu, kai tras ;urmininkas, 
žmonių judėjimas kariškais p. Juozą - Urbšys, užsienio 
natvarkvmais griežtai suvar- reikalu ministras, 
žvtas. Piimas, tokiu budu Pulk. Skučas, vidaus rei- 
sudalytas 604 sąrašas, ap- kalų ministras, 
ima apie 750 asmenis. Ame- p. Povilaitis, saugumo de- 
rikos lietuvius yra pasiekti- partamento direktorių-, ir 
sios žinios apie ištrėmimą Prof. Augustinas Volde- 
asmenų, kurie neįtraukti Į maras, 
kalbamą Sąrašą Nr. 1. Ar- Jie yra tari? nelaimingų 
čiau su minimu sarašu susi- kaliniu Soiovku salose, Bal- 
pažirms. vra ga-imi sekantys toioi Juroj, ši informacija 
pastebėjimai: atskleista pulk. S. Leono.

Laivu Dirbtuvės Streikas

283 darbininkai.
317 tarnautojų.
79 kariškiai.
144 profesionalai.
127 kitokie.
(e) Iš intelektualu

giausia nukentėjo kunigai, 
agronomai ir gydytojai.

Iš 24 sąraše paminėtų ku-

j buvusio vidaus reikalų mi- 
; nistro, kuris pats buvęs So- 
dovkų koncentracijos lioge- 
i rio kalinys, bet buvęs atga
bentas i Kauną teismui prieš 
pat sovietų-vokiečių karą. 
Pulk. Leonas beveik stebuk
lingai išvengė sušaudymo ir 
dabar yra Lietuvoje.

Iki šiol nėra jokių žinių 
kur randami šie buvę Lietu
vos valstybės vvrai: antrasis i 
Lietuvos respublikos prezi-j 
dentas Stulginskas su šeima,! 
paskutinis seimo pirminiu-: 
kas Konstantinas Šakenis ir 
rninisterio pirmininko pava
duotojas Kazys Bizauskas, 
su šeima. Taip pat nėra ži
nių, kur bolševikai išgabenoj 
generolo Raštikio vaikus.

Kįla svarbus klausimas: 
ar gali bent kas pasaulyje iš
gelbėti gyvastis visų depor- i 
tuotų lietuvių, ypač tų, kurie i 
yra mirtinam pavojuje Solo- 
vecko Saloie?

i Sovietu Rusija, dabar be
šūkaujanti dėl savo gyvybės, 
nežiūrint to, yra atsakomin- 
ga už Lietuvos žmonių vargą 
ir negali atsikratyti pareigos 
paliuosuoti. apsaugoti ir at
lyginti visiems nukentėju-! tls 
siems tremtiniams: ir ji taip-

Čia Sudegė Šešiolika Žmonių

Štai kas liko iš autobuso, kuris atsimušė i akmeninę sieną ir užsidegė, šitoj katastrofoj 
16 žmonių sudegė ir 8 buvo sunkiai sužeisti, išsigtibėjo tie, kurie sėdėjo prie atdaru langu.

KAIP SOVIETŲ TRAUKINIAI
VAŽINĖJO FINLANDIJOJ.

ciau progresyvus lietuvių 
laikraščiai žiuri Į tą maršru
tą per nirštus.

uau-

Si nuotrauka jKiroiio Brookiyno laivu dirbtuves streikuo
jančius darbininkus, -lie veikai:,u iu dauyi.tu uigo-

I. Lietuvių laikraščių redak
toriai turėtų informuoti A- 
merikos žmones per vietos

i pačių sovietų geležinkelie 
tz u, n,,.;;.., a. i čiu apsileidimo, jųjų trauki

naP,R“ d v ,9 a'iniii ateidavo pne nAežiausj.,ne,-*os zra0,les. jpr ''lęios 
ai . o o igerokai pavėlavę. Važiuoda-'Sme*lpon^ . ;paa(.ą. kad

buvo pasnasyta taikos sutar- f teritkrik, jie dar Smet«»® "leka<i<B »eatSl?’
tis. tos sutarties 4-tas para-, , . vavo ir neatstovauja lietuvių

ivalo atstatvti Lietuvos ? i -- ?• Ž somis valandomis, tuo budu taUl0S: neb tauta+ ™kados
i\aio auLdtvti f|lia su^inp-a išnuomoti So- . , , , . . ’ . . nėra davus Jam tokio man

dato.
gi privalo atstatyti raetuyos: f]jja sutinka išnuomoti So 
tentonja. Grynai humamta-į vjety Sąjungai Hango pusia- 
riniu poziunu. Sovietų Rusi-į sajj 30-čiai metų. Finlandi- 
ja, kaipo gavėja pagalbos iš: jos įĮank0S apsaugai nuo ag- 
pasaulio didžiųjų demokra- -.•P<siio.« Sovietu Rusiia isi-
tijų, turėtų jausti pareigą 
apsaugoti gyvybes ir sveika
tą visų deportuotų ir atitai
syti skriaudas padarytas 
Baltijos mažosioms demo
kratijoms. To juk reikalauja 
Atlantiko Deklaracijos dva- ; 
šia.

— 3 —
Kaip gi su tremtinių šel-

resijos. Sovietų Rusija įsi
rengs jūrių bazę. Tos bazės 
apsaugai, Sovietams duoda-

jam tokio man-sutrukdydami visą finų ge
ležinkelių judėjimą. Dėl 
blogų sovietų geležinkelio Atsiminkim, kad jeigu 
riedmenų Įvyko kelios nelai- musų spauda neįspės Ameri- 
mės. Bet rusai stengėsi bėdą kos valdžią, kuri laiko “už- 
suversti finams. Dėl blogų ir šaldžius” Lietuvos turtus, tai

pajėgas. j geležinkelio liniją. Tik per kurie priklauso ne jam. bet
Vos praėjo nuo taikos su-i viena kelione Įvyko neina- Lietuvai.

} tarties pasirašymo 4 mėne- i žiau kaip 9 gaisrai!
šiai, SSSR pareikalavo, kad 
jai butų duota teisė siuntinė- 

pimu? Iš šaltos Sibvrijos « 5av» traukinius finu gele- 
platybių čion ateina telegra- zuikeliais į Hango ir atgal.
mų su prašymais maisto, pi
nigų. Laiškų dar neatėjo, tik

Sovietai vien pasiulymu ne
sitenkino. Jie Įterpė ir straip

telegramos, ant kuriu nėra i SP1\ ^ur tranzitas į Hango, 
rankos parašo,—tat sunku skaitomas įpareigojimu pa-i 
žinoti, kas tas telegramas; taikos sutarti. Molotovas ( 
rašo? Telegramos ateina an- aiškino, kad tai nesudarys; 
glu. francuzų, net vokiečių S?am^2okl« ”epa?^įum0J 
kalbomis, bet ne lietuviu, tat
vra pagiindo abejonėms.
Lietuviški bolševikai vietoie 
šaipytis iš tremtiniu nelai
mės, turėtu jiems gelbėti.

Vieninteliai kas, gal būt, 
galės tremtiniams padėti, tai 
Amerikos Raudonasis Kry-

Finu atstovas Paasikivis pa 
reiškė Maskvoje, jog Finlan- 
dijai nebus jokio malonumo 
leisti svetimos valstybės ka
riuomenei važinėti per savo 
šalį.

Nežiūrint visa to. 
dija buvo priversta nusileis-

(Bus daugiau)
Seks dar šie straipsniai:
II. Kaip Sovietai bandė iš

girsti anglus iš Petsamo.
III. Kaip Sovietai pašovė 

finu keleivini lėktuvą.
KM.

Dar Apie “Prezi
dentą” Smetoną.

Atvykus Antanui Smeto
nai Amerikon, visi Ameri
kos lietuvių laikraščiai vadi
na jį “prezidentu.” (Teisėtu

Fini-n Prezidentu jo nelaiko nei 
pusė Amerikos lietuvių laik
raščiu.—Red.)

Iš visų Amerikos lietuvių 
laikraščių tik vienas “Kelei
vis” veda prieš ji kovą. Ta
čiau ta kova turėtų būt aš
tresnė.

“Keleivis” reikalauja, kad 
Smetona atsiskaitytų iš A- 
merikos lietuvių aukų, ku
rios buvo siunčiamos jo var
du Lietuvos pavargėliams. 
Man rodos, kad Amerikos 
lietuvių organizacijos, ku
rios yra siuntusios jo vardu 
pinigus, turėtu pareikalauti 
atskaitų teismo keliu. Tada 
ir Amerikos visuomenė gau
tu nuasų “tautos vadą” pa
žinti. T. J. Kučinskas,

Chicago, 111.i __
zius. Bet ar Sovietai sutiks.'^. Tačiau traukinių skaičių-
dar nėra žinios. Tuo tarpu Į buvo apribotas, ir apie savo Jisai nėra buvęs jokiu Lie- 
“American Exųress” nriima■ traukiniu judėjimą sovietai tuvos prezidentu, nes Lietu-; 
ir pasiunčia pinigus. Tat pi- i turėjo iš anksto pranešti; vos žmonės niekados jo ne- 
nigu ir vertėtų pasiųsti nors | keleiviai negalėjo turėti prie rinko. Jisai Įsigavo į prezi- 
truputį bent tiems tremti- savęs ginklu; kiekvienas kė
niam?, kurių adresai žinomi, l^vis 'privalėjo turėti su sa- 
Dėl baisiai aukštų sovietiš- vim asmens liudijimus; tran
ku muitu, su siuntimu mais- zito tarifai buvo nustatyti
to", vaistu ir drabužiu reikėtų abiem pusėm patenkinamu patarimo laiką ji*ai pasižy- 
tuo tarpu palaukti^ bet pasi-; Pagiindu; pastoviai nustaty- mė.io pažangiųjų žmonių te-j^ 
ruošti.

demo vietą visai neteisėtu 
budu. smurto keliu, su gink
lo pagalba, piieš žmonių va
lią. Ir paskui visa savo vieš-

Sveikata—Bran "Jausis 
T urtas.
KNYGA—

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

į tas tvarkraštis turėjo būti
--------------- griežtai abieju pusiu prisi-

MARTIN A VIČIUS NUŽU- laikomas. Bet buvo ir nepa- 
DĖ MOTERĮ IR PATS tenkinamų nuostatų: tranzi- 

PASIKORĖ. tas buvo atliekamas sovietu

' REPUBLIKONAI NORI
IŠMESTI W1LLKIE.

Republikonų politikieriai 
\Vashingtone pradėjo agi
tuoti, kad Wendell Willkie, 
buvęs jų kandidatas į prezi
dentus, butų išbrauktas iš jų 
partijos, nes j's remia prezi
dento Roosevelto politiką, o 
Rooseveltas yra ne jų parti
jos žmogus.

AREŠTAVO 1.000 KI
NIEČIŲ.

Kinijos žinių agentūra 
pianeša, kad Kantono mies
te japonai areštavo 1.000 ki
niečių už priešingą japo
nams judėjimą.

PAJIEŠKOJIMA!
Uajieškomi asmenys: Adomas BA- 

KUČTONIS ir Kazys BAKUCIONIS, 
kili- iš Lietuvos, Vitkunų kaimo, Pa
baisko valsčiaus. Ukmergės apskričio, 
ar apie juos žinantieji, prašomi rašy
ti šiuo adresu: .Jonas Gaižutis,

Cair.p. ‘stela 653. d. :i'J, 
ilabana, Cuba.

Juozas Uliavičia jieškau savo bro
lio Jono Uliavičiaus, prieš O metus jis 
.sryveno Hartford. Conn. Iš Lietuvos 
paeina Bundziškių kaimo. Skriaudžių 
parapijos. Prašau atsiliepti, turiu 
svari ų reikalą. Kurie žinot kur jis 
randasi prašau pranešti jo adresą, uz 
ką atlyginsiu. (3)

Juozas Uliavičia
3 — 3-rd Street. Ansonia. Conn.

Vincas Karlonas, Petro Karlono 
sūnūs, jieško savo dėdės JUOZO 
KARLONO, iš Lietuvos paeina iš 
Idergežerių kaimo, Vilniaus rėdybos. 
Seniau jis gyveno Schenectady, Nevv 
York. Girdėjau kad gyvena Chicago
je. Noriu su juom susipažinti. Mano 
antrašas: Rili Karlon <2)

Parcel Post Box 1. Harding st., 
AVorcester, Mass.

APSIVEDIMAL
Pajieškau rimtos mere’.nos arba 

našlės apsivedimo tikslu, amžiaus 
nuo 25 iki 35 metų. gyvenančios Ame
rikoje. Aš esu vaikinas 35 metų. gerai 
atrodau, rimtas, nevartoju svaigina
mų gėrimų. Plačiau paaiškinsiu per 
laiškus. Malonėkite prisiųsti savo pa
veikslą su pirmu laišku, kur; pareika
laujant sugrąžinsiu atgal. Atsakine 
siu tik i rimtus laiškus. P. B-is (S)

125 Manning Street, \V.,
Toronto, Ont., Canada.

Pajiieškau Darbininko
Dirbt ant Karmos, nuo 40—50 me

tų senumo, kuris negeria svaiginan
čių gėrimų, vyras turi būt sveikas ir 
kuris galėtų gerai melžti karves. $30 
dolerių ant mėnesio, valgis ir ruimas. 
Musų adresas. Mr. Anthony Zabett (0

Greenville, N. V.

REUMATIŠKI SKAUSMAI 
Pa;n-Expeile»-is, kuris yra stebėtinu lini 
mentu, suteiks ilgai tesiarrč-ą. raminančią 
šilumą. Virš !8 milijonų bonkučiu parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expel!erio su Inkaru 
ant dėžutės.

P A 1 N - E \ P E L I. E Ui

<oL’ų ii.ru Šaknims, jCydyn?a^ v'sok'ų Ii;
Augnicnin.ij. žit urs. žiedais. Sčk- 
Irmris ir Lapais. J >jc ti>l: a 311 vardų 
visokių augalų lb tuviskai. angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
1: *as gydo ir kaip reikia vartoti. 
I‘’a'-u, j; Kana-’ - šta^ipo nesiusti. 

Kanados doleris dabar tik ^0 centų.) 
a su prisiuntimu $1.00. Pinigus 

Jisai Stiitė baž- ; ?eria«sia siusti Money Orderiu, arba 
I popierini doleri la’ške. Adresas: t-l 

n M į m u, m <rcr
2-1S \V. KOURTH STREET '

SO. BOSTON. MASS.

ronzavimu. 
nyčias ir rėmė klerikalizmą, 
o pažangias organizacijas 
slopino.

Amerikos lietuviai fašistai
Waterbury, Conn. — Pe- garvežiais ir vagonais; tiktai ~kelbia Amerikos spaudoje.’ pri« 

eitą sąvaitę čia buvo nužu- du finų geležinkelio palydo- kad Smetona buvęs Lietuvos 
“mylimas

įeitą sąvaitę čia nuvo nuzu- du finų geležinkelio palydo 
dyta savo miegamajam kam- > vai buvo priskiriami prie to- žmonių vada<.

GERA FARMA
rie Šteito kelio, netoli nuo miesto, 

hudinka'. S ruimų stuba su įren
gimais. barnė, šilo, lb karvių, arkliai, 
mašinos, įrankiai, visokis derlius.

bary Stella Titorienė. 41 me-įkio traukinio; uniformuotų kad tiktai jisai “išgelbėjęs,” Kaina SUMRsu,Kn{MAN ?2'<2i 
tų amžiaus moteris. Jai buvo asmenų ir karo ginklų tran- kuomet ištikrujų jam šeimi- 
sudaužyta galva. Policija į- zitas nebuvo uždraustas ir ninkaujant Lietuva žlugo. O 
tarė ios hurdino-ieriu Danio- tt. Pagaliau, kai Sovietai ■ kaip jį T

MRS. K IRMA N
Saratoga Spring

(2) 
N. Y.

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

GYDUOLES nuo visokių lig-ų. Kuria 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (3)

PET. LAMSARGIENE 
lSll S. \Vater St.. Philadelphia, Pa.

Pirkit Gerą Namą!
LOUISVILLE. KENTUCKY.

I Apartmentas, su fomišiais. virtu
vėmis, parankiausiai įrengtas, devy
nių šeimynų. Namas gražaus muro, 
trijų aukštų: vidury pleciaus, prie 
gražios, centralinės gatvės, kamba
riai šviesus ir patogus, visados gerai 
išsirandavoja. Kas mėnuo iš rendų 

‘suplaukia virš $260. Išlaidos palygi
namai žemos. Mudu jau seneliai, no- 
rfm eit ant vainos duonos, todėl šį 
pelningą biznį parduodam labai pri
einama kaina už $13,000. Reikalin
ga įnest tik $'<.OoO, kitus duodame 
lengvais išmokėjimais. Piečius iš 
fronto <>0. ilgio 2’>O pėdu. Yra gara- 
džus 4 autųmobiliams. Kurie norėtų 
Įsigyt pelningą nuosavybę, kreipkitės 
laišku arba vnatiškai pas savininką. 

A. ALEJNOFF įOIeknal GU
232" VV. Jefferson, Louisville, Ky.

tarė ios burdingierių Danie 
lių Martinavičių, kurį kai- teorijoj sutiko su nuostatais i “mylėjo,” tai geriausia paro- 
m.vnai matė bėgant iš tu na- dėl keleiviu važiuojančiu be'do tas faktas, kad jis nei 
mų. Vėliau Martinavičius ginklo (priklausantieji ka- 1 - ' • >
buvo rastas pasikoręs. Jis riuomenei ginklai turėjo būt
buvo 51 metų amžiaus vy- transportuojami atskirais 
ras ir išgyvenęs pas Titorie- traukiniais), tai praktikoj

Lietuvos žmonės

ne tik du mėnesiu.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

rasit* leg*>nda« apie Kristą 
knin Ūsai buvo idierintas, ir kaip 
'ane Dievo sunarni.

T’KIME I KRISTŲ, todėl turime 
omO kam mvtai anie Krisiu suaida- 
’ė. t.inosit* kaip krikščionys nasisa 
■Ine nuo pagonu na-'nka apie Krista 

k’n,;-t,i ir '’ęlvktj šven*e».. o dabar 
krikščiony* adina pagonis bedie-

Atrakite kad net Ribliia neri. 
10 knd» Kristus gimė. mirė ir kada 
it ai buvo nukrvžiavota*

MVTM APIE KRISTŲ knyga tn- 
u ui nudaniu. Kaina tiktai 3R een- 
•at Galima gauti "Keleivio” afise ar- 
b* pas

T. J KVčINSK \S
3312 So. Halsted St„

CHICAGO. ILL.

karto nebuvo išrinktas į Lie
tuvos seimą, nors kandidata
vo, rodos, ne syki.

Chicagoje viename fašis
tų piknike “prezidentas” 
Smetona buvo pakviestas 
kalbėti. Lietuviškieji fašistai 

'išpūtė burbulą viename Chi
cagos amerikonu dienrašty, 
kad “15,000 lietuviu di
džiausiu entuziazmu klau^ė- 
<i savo tautos vado kalbos.”

XXI ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

tai
tokia kontrolė pasirodė vi
siškai negalima dėl bolševi
kų klastingo įžūlumo.

Dar vienas dėmesio ver
tas faktas. Rusai reikalavo, 
kad ši sutartis butų laikoma 
paslapty. Kodėl, sunku su
prasti? Kada ši paslaptis iš
kilo aikštėn, tada ir vokie-j Ištikrujų gi žmonių tame 
Čiai pareikalavo sau panašių; piknike galėjo būti tik ko- 
privilegijų siųsti savo ka-,kie 500. bet ne 15,000! 
’iuomenę per Finlandijoj Smetonos kalba susidėjo 
teritoriją į Norvegijos šiau- i iš keliu tūkstančių žodžių, 
rę. . j Bet ta beverčių jo kalbą ga-

Pats tranzitas prasidėjo} i ima buvo pasakyti dviem

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stoek Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockerts XXX Ale, svečiai juomi hus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
įvgsėjo mėnesy. Pirmieji 
mėnesiai finų geležinkelio 
1 areigunams sumaišė visk) 
aukštyn kojomis. Del sovie
tu geležinkelių 
blogos kokybės,

neri menų 
dar ir dėl

-■imtais žodžiu, ir tuomet ji 
butų buvus Įdomesnė.

—Dabar lietuviškieji fa
šistai rengia “prezidentui” 
Smetonai prakalbų maršru
tą po lietuvių kolonijas. Ta-

TELEFONAS
W orcetter—5-4334

SI LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mass.

1410 Columbia Road, 
Tel. SOUth Boston 2271.

i

ii.ru
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M. M1CHFLSONIENĖ.

RUSU MOTERYS KARO 
FRONTE.

šiandie:; ta: u Vokieti io-
ir Ku 
kara.- 
žudvi

TOS S 
. tok

. .. » Ilk -n s \ • * V. C . * * • •

KOKIO.

mau: u• 1ViSivO
lui but.

‘B idėjai, apie garbę niekad bet ir liūdna. Išrodo, kad t i ir svogūno dėl skonio, jei kas į 
nesvajojau ir niekad neatėjo nupų šalies vadai visai nepa- ii mėgsta, >.»ėsą dažnai apversti.' Marijos Jurgeiionienės Atminčiai

; galvon mintis. kad ka. nor.- 
! turėtu mane i ž tai 
! Todėl

įsta rainiu g/vė?.i;r.:

suos e eres.
•v < . a. 
(it;i: i i ‘ r* r; i - -* a

linkėsimai buvo man .ii rai

' joms suteikti, vienok prisi-
minus iu vienminčiu žiauiu- -y-;“1 !Y4:<?i-a'
ma ir terorą musų tėvų že- -x5' v'- -; u r*~Į€nis
mėli atsiminus tas neteisv- įr visoms uadėkeii u :

žmonių 
Uh-.-’. 

nei pra
garo įkūrė, ai negalėtų sugal- 

Kaieiviai tenai kenčiavo
tokias kar kokiu musu

Pe*. skiiauoas ir kančias. Ko
kių turėjo dėl jų musų Lie
tuva ir jos žmonės, širdis 
ima ir vėl užšąlą ir visa 
užuojauta pranyksta...

Kapsi.

u• >
visų pasiekti, reiki nu nuošir
džiausi savo ačiū per "Ke
leivi.*’

Ačiū, ačiū. ačiū’

..BSiVEDIKBJi Kiit
L i N G A S D A KT AR O

LIUDYSIĄS.
šių m.utų lapkričio r dieną 

pei eita subatą) M asra ei: ri
bojo Įsta-i' i c: » n i t... - - - < J. :

sutuok atvėm i ’eid i- 
abtidu ani i kan-

setis valstijoj inga
kalau

t.a-! r.ep- i; viltu. Galima įdėti 
i re;,utį lauk-' ar sviesto.

Tai bus šutinta karbonada., 
Stiliau duodi.ma karšta.

Priedu: p«de kiaulienos gerai 
tinka bulvės rauginti burokė
liai. o taip pa. ir rauginti 
ta:—žali ar š.įtinti.

Anelė Liutkuvieni

. w » ! i ii U - - v
• y -j .y s--. i 
.iii ..Gi i

m a y amui ? 
tai būti
nuoti. Be daktaro liudymo. 
vedvbu biuras neduos leidi- soso.

ŠUTINYS (i’OT ROAST) SU 
TOME’TĖMIS.

du k turo 1 Stiklinė toru'ičĮų sunkos.
1 šaukštukas V.’orcestershire

normale vaizduote negu:; 
įsivaizduot:. AiKani. susalę 
be miego ii pasilsiu, dažna, 
sunkiai sužeisti. ik: pažastę 
paskendę purvyne ir save 
žuvusiu

ŠL UOKIM ŠITA PAPROTĮ 
LAUKAN.

Skaitydama laikraščius aš 
dažnai matau plačius apra- 

draugų kraujuose šymus "sidabrinių vestuvių’’ 
jie turi kovoti ir žudyti kitu.- J’r kitokių pramogėlių, kurios 
arba patys žūti. Jų tarpe yr; ’ ’ ’ ’ ’ ’
daug ir R u

Tai yr
riausia ir baisiausia žmoni’ 
skerdynė visoj pasaulio isto

isijos mot ei ų.
... (.1 Z 4(1 lt sl t. a

b:

i įjo.i:
Komunistai nei sapnuot 

nesapnavo, kad jų "nekla; 
dingojo" Stalino bičiuli: 
Hitleris, su kuriuo jis darč 
šutai tis prieš demokratijas 
jiems taip greitai ir skau 
džiai atsilygintų...

Užpulti, rusai kaip tik Į 
manydami ginasi. Vyram 
daug padeda ir moterys. Jo 
netik atlieka namie vyri 
darbus, bet dar kartu, pety 
petin, stoja su jais karo fron 
te. Karts nuo kaito vokiečia' 
paskelbia su. panieka ir pasi
tyčiojimu nuotraukas nelais
vėn paimti! kariaujančiu 
i ūsų moterų. Nors vra žino 
ma. kad tūkstančiai Rusiio- 
moterų kovoja karo fronte 
vienok labai mažai jų paten 
ka nelaisvėn. Sakoma, kad 
jas tik tada paima gyvas, ka
da jos būna netikėtai už
kluptos: kitaip, jos kovoja 
iki mirties. Jos žino. kad ge
riau yra mirti, negu patekt' 
priešo nelaisvėn. Yra gandu 
buk tokios belaisvės vra ati
duodamos vokiečių karei
viams. Pasigailėjimo jom- 
nėra. Esą.nuo karo žiaurumu 
sužvėrėję kareiviai jas vieša’ 
išgėdina, išniekina, kartai- 
net visai nukankina. Nors ta' 
gali but ir netiesa, bet kas gi 
gali žinoti, kas laukia moter 
karo nelaisvėj? Todėl rusu 
moterys, kad ir apsuptos ka
ro fronte nelaisvėn nepasi
duoda. bet kovoja iki mir
ties. Yra žinių, kad daugeli 
atvejų kariaujančios nisu 
moterys savo narsumu pra
lenkia vyrus. Aną dieną at
ėjo žinia iš Kuibyšovo. kad 
vienam mūšyje prie Mask
vos vokiečiams pavyko au 
supti kelis iu-ų armijos dali
nius. Vienas tų dalinių susi
dėjo iš moterų ir jam vado
vavo tūla Krylovu. Yyių va 
dovaiUami daliniai buvo šu

nėku men paimti. et.. .
tačiau Liv;Ova gudriai ma-

vi MOKYTI JUOKDARIAI. žiupsnelis sausos muštardos. 
1 šaukštukas druskos, 
žiupsnis pipiru.
4 Svarai “pot reast” mėsos.
1 Lapelis.
1 Svogūnas.

imas- y k visus r-ndėčkus su
iomeiėių sunka ir užpilk ant mė
sos. Ant viršaus sudėk svogūną

mo. Jeigu egzaminuojant 
daktaras atras, kad vienu.' 
u kilu-' aplikantų nėra svei- 
žas. mokiam jis neduos vei
kalo s liudymo.

TY • -«-»> \ .•» ■» C

šio skyriaus redakcij: 
nuolatos gauna iš federali
nės valdžios departamentų 
visokių pranešimų ir paaiš
kinimų, kuriuos rašo mokti, 
tų departamentų ekspertai. 
Deja. retai kada rMinui o 
se paaiškinamuos

jokios
eikšmės. tačiau, užima ne- 
r.a.ža laikraščiuose vietos. nors atsKaus

Mane visuomet ima piktu- Dažniausia jie 
nas. kada tik toki aprašymą m<ti. -opįe absurdiški

usuomenei neturi č-lii-ul ttlV
raeii kr3

ap./ūtu e pirą
i ėmės n,( Rėti nemaz .au kaip s

ar naudingo, 
būna tokie į

£2. Per 
Už

abudu kainuos 
u ima vedvbu biu-

'čiinatau. Nes as prenume- sunku suprasti kam jie rašo--Į 'liar mu' vra pagirtinas da 
uoju laikrašti norėdama ži- n-ji, kam eikvodama eem po- įlvba-.
lių ir pamokinančių straips- pįera. kam iie siuntinėjam'! * " *___________
lių. o ne apie kieno ten pri- paštu ir kam' jais gaišinami 
■arines “nares skaityti. žmonės. kuriems Brangi 

Čia aš kaltinu ir laikraš- kiekviena minutė.
■-ius. kad tokias tuštybes tai- štai. šiomis dienomis atė- 
ūna. Tiesa. laikraštis nenori jo didžiausis pluoštas po-de
ra! atmesti toki rašt. kad riu iš Agrikultūros Departa-

;o
v4.
ui tain-'i ^2. Taigi gauti lei- b* lapeli. Uždeng ir tegul taip 
1’mas jaunavedžiam' dabur pastovi per nakti. Rytojaus die- 
■aii'T'o' iau nemažiau kain ną mėsą išimk iš skystimo ir ge- 
dd. Brangsta viskas. Bet toks

APIE VALGIUS.
Šutinta karborsadi.

rai r.pgru idink iš viso pusių. 
Tuomet Įdėk ją atgal i tą pati 
skystimą ir lėtai šutink 352 ar 
4 valandas. Duodant stalam, sun
ką sutirštink miltais. Priedui 
duok makaronų arba čielų bul
vių.

karbo

leižeidus savo skaitytojo, mento. kur mokvti to depai- 
kuris prašo toki aprašymą ramento ekspertai aiškina

Nenusigąskit 
nada.“ Europoje karbonada va- i 
dina suraikytą kiaulieną, kur 
Amerikoje yra žinoma "perk i 

■ kops" vardu. Lietuviai "porča- i 
pus" labai mėgsta, bet ne visos ! 
musų moterys moka tinkama: i

LIETUVAI.

ši nuotrauka parodo paminklą, kuri Marijos Jurgeiionienės 
draugai pastatė jos atminčiai Chicagos Lietuvių Tautiško
se Kapinėse. Paminklas buvo atidengtas š. m. rugsėjo 28 d.

DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

patalpinti. Bet reikėtų paaiš- mums. ką reiškia žodis mar
kinti visiems bendrai, kad tas (Food). Jei kas nežino- 
Tiynai piivatiniu dalykų ne- io. ką reiškia valgomieji j iuos pagaminti. Dažnai darė 

taip: pripiausto svogūnų, pride- į 
da pipirų, druskos, užpila vančte- j 
niu ir uždengę šutina. Mėsa pa- Į 
sidaro balzgana, kieta—stalu: 
beveik netinkama. Daugelis mu
su moterų ir steiką taip pat šu
tina. kuris taipgi išeina panašus 
daugiau i čebato padą. negu Į 
steiką.

Steikas reikia kepti ant labai 
karštės ugnies, ir be vandens, 
beveik sausas. Ir neperkepti, nes 
bus kietas. Baigiant kepti, pa
tepti sviestu. Svogūnus reikia 
paspirginti atskirai, jei kas jų 
nori.

Kaip steikas. taip ir karbona
da (perk chops) kepama be van-

alima laikraštin dėti. nes daiktai, tai dabar tie mokyti 
’aikraštis yra leidžiamas ne ekspertai pasako: 
vienam kuriam skaitvtojui. "Food, as stated in the re- 
bet visiems. Gal tokiai pore- gulations. means *any com- 
’ei ir malonu skaityti laik- modity or produet -'old in 
ašty aprašyną apie pokili. retai! food Stores to be eater 
'■uri draugai ar giminės iškė- by persons at home'.”
’ė jai pagerbti sukakus 25 Taigi, jeigu nežinojot kas 
metams nuo jos susituokimo, yra maistas, tai dabar žinosi- 
bet koks gali but man sma- te. kad tai yra toks daiktas, 
mimas skaityti toki aprasy- įurĮ žmogus nusiperka val- 
ną? Aš galėtos porelės visai gomuju daiktų parduotuvėj 
nepažįstų ir tas jų pokilis jr parsinešęs namo suvaltrc. 
man visai nerupi. Tai kam Ar ne moksliškai išaiškinta?
■fe užima_ vietą laikraštvje. To!jau aiškinarea kad {a. 
tz kur. as pinigus moku. baka? nft.a val?omas dajk.

pa pikčiau darosi, kuomet tas. Yyias. degtinė ir kiti 
okia p.orelė per laikrašti no- bėrimai taipgi nėra maisto 
i draugams padėkot už toki produktai.
surengtą pokyli bei už do- Bet ar ya kur nors pašau-, 
vanas. ir kiekvieno ju vardą Įy žmonių, kurie šitų dalyku iUf5tų. Kai paras, galima baigt

dens. Visų pirma reikia smar
kiai apspirginti. kad gražiai pa-

ir pavardę pamini. Juk pa- nežinotu?
dėkoti reikėio ten pat, per tą nežino, kad tabakas nėra ko- 
’iati pokili. kai visi buvo su- pustai, o degtinė nėra pie- 
sirinkę. O jeigu iau kas ank- nas? O betgi šalies va’dži-'
:čiau išėjo ir padėkoti nesu- samdo žmones, kurie rašiiiė- 
spėta. _ tai galima parašyti ja tokias nesąmones ir siun- 
'am iaiška ir laišku padėko- tinėja piliečiams, tartum tie 
ii. bet ne i laikrašti savo pa- piliečiai butu tokie bepro- 
dėką siųsti. čiai. kad nežinotu, kas vra

Laikraštis turi orai kelis ar maistas, o kas tabakas! Ir!nuo ugnies, sudėt karbonadą, 
keliolika tūkstančiu skaitv- už tas nesąmones piliečiai -Abidvi puses gerai apgruzdint. 
tojų. ir jeigu visi pradėtų turi mokėti kasdien vis aukš- 
ner ii su savo draugais kai- čiau keliamais mokesčiais, 
bėtis. tai i ką gi iis butu pa- Tai iau

Kuri ei moteris ! kePtį ir ant lėtesnės ugnies.
čia mes norim nurodyti tru

puti kitokį būdą karbonadai ga
minti. Visų pirma suraikytą 
kiauliena gerai nušluostyt, pas
kui pavoHot miltuose. Į miltus 
idėt druskos ir pipirų kiek kam 
patinka. Tuomet smarkiai Įkai
tini skauradą ir. nenuimant jos

Lietuva brangioji.
Kiek tu iškentėjai! 
Svetimą jungą 
Vilkti turėjai.

Per šimtmečius ilgus 
Laisvės nematei; 
Svetimų prispausta 
Tu kantriai kentei.

Vos spėjai pabusti,
Pakilai iš miego.
Tavo laukai, pievos 
Gražiausia pražydo.

Ir vėl svetimųjų 
Gaujos tave mina.
Tavo tikins vaikus 
Urvuose kankina.

Pakęskie. brangioji.
Nors kiek dar pakęsk,
Tą sunkųjį jungą 
Tylėdama tęsk.

Išauš vėl dienelė 
Maloni, linksma, 
Užtekės saulutė 
Džiaugsmų kupina.

Išnyks svetimieji 
Iš tavo laukų.
Tu džiaugsiesi laime 
Vėl savo vaikų.

Praėio sovietai.
Praeis ir Ostlandas:
Visi tavo priešai 
Nusisuks sau sprandus

Vargo Duktė,

KAIP MEKSIKOJE RO- 
MANSUOJA.

nuskrenda la- Meksikonai ir dabar visai 
bai dideli kelią. Pavyzdžiui, nemano atsisakyti savo se- 
japonai nustatė, kad kai ku- nų papročių. Kam teko va- 
rie Japonijos paukščiai nu- karais vaikščioti Acambaro 
skrenda iš Japonijos i Aust- gatvėmis, tas pastebėjo, kad 
raliją ir atgal. Tai nebutų veik prie kiekvienų namų 
nieko nepaprasto, tačiau jie langų maišosi jauni vyrukai, 
skrenda tą kelią per vande- Vieni jų atsistoję prieš lan- 
nyną, kuris sudaro 5.000 ki- gą skambina gitarą ir dai- 

Uometrų. nuoja, kiti garsiai kalbasi su
Paukščiai perskrenda ir jaunomis merginomis pro 

kitas vietas, pavyzdžiui iš langti užtvaras. Įsimylėję 
i Alaskos i Ugnies Žemę nu- vaikinai skambina gitaromis 
skrenda 16 tūkstančių kilo- iv dainuoja serenadas, kad 
metrų. Jie skrenda * labai | tuomi iššaukti savo mylimą 

‘ greitai. Didžiausias paukščio į prie lango pasikalbėti, 
skridimo greitis yra 144 ki- Moderniniame Ga 
lometrai per valandą.

KAIP TOLI PAUKŠČIAI 
SKRENDA.

ščiai

Gaudala-
charos mieste, iš aukštesnių 

Dauguma paukščių skris- namų ya specialiai išvesti 
dami didelius atstumus, J telefonai i gatvę, kad mer-

gaitė iš trečio ar ketvirto 
aukšto galėtų pasikalbėti su 
mylimuoju. Taip ir dabar 

piučio pabaigoj, pasiekia i ^leksikos jaunimas renkasi 
Pietų Afriką tik lapkričio' sau mylimas.

i mėnesv. -----------------
BAMBUKAI PAKEIČIA 

PLIENĄ.

Pavvz-i skrenda pailsėdami, 
jdžiui, išskrisdami iš Lietu- 
i vos gandrai paprastai, rug-

i 5,000 METU VYRAS.
i Nilo žemupyje, Egipte, 
'anglu mokslininkas Emery;

Karas Kinijoj iš japonų 
atima labai daug geležies ir

našus? Kas tada norėtu ii

Taigi šita netikusi papro- 
i reikėtų būtinai išgvven-

imti. kad daugiau tokių au- 
ašyrnu apie grvnai šeimv-

nieviuodams ir greitai veik- miškus reikaliukus nebutu.
dalini vo- Pittsburgh’.ete.

netik juokinga

Tuomet Įdėti lapelį ar du. skau
radą uždengti ir šutini ant lėtos 
ugnelės 45 minutes. Galima idė-

; ir Egipto valdžios atstovai i plieno. Japonijoj neturi di-

; tūkstančius metu. Tas kapas kti ir visi Japonijos mokslei-INKVIZICIJA
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga sudėtas iŠ 7 požeminių bUS-jviai 

Žemutiniame buste ras-knycra. aprašyta katalikų bažnyčios , 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 215 : tas andegcs medinis karstas. 

'_____________________ i variu apkaustyti neštuvai n

Japonų spauda jau kuris 
laikas pataria moksleiviams 
rašymui vartoti ne plieno, oVCUIll , *- '-‘-^,7 -    f

akmeniniai įrankiai. Moksli-! bambuko plunksnas.

narna visą savo 
kiečių slastų išgelbėjo.

Pereitam “Keleivio’’ nu-
mery. Moterų Skyriuje, tilpt Negalėdama to padaryti 
vokiečių p • vyta nuotrau-l įsmeniškai prašau "Eekd- 
ka. pai danti vokiečių ne j-.-jr-" redakcijos, kad leistų 
laisvėn paimtas rusų m-te- nan tarti nors kelis žoJžius

AČIŪ!

ris. Liūdnas tai reginys. Vie-Ser “Keleivio’ 
n<is ių ansiavusios vyriskaL. jų—nadėke"! 
batais, k:.1'' kurpėmis. tre-;'Tajy)< j> drai 
čio * vi ' 1 a os. Man širdį I č ■'■ 
skauda žimint i ą nuotrau-! no 
ką. Nemanykit, kad jos tai’ ’-o

! ’ < 4 1
"5 m c 

darbuotei vi

Moterų Sky- 
tiems drau- 

didelio m-donu-

mitu
kopt1; ’iiznia.

c> a uz >tanna a1

-ukakus

n rtu €'

> m - ma- 
u-enenė.' 
metamu

as netikiu Įmano amžiau^. Dr: nh?
kad jos, kaip musų komunis-įladelphietė , su ku N aš 
tukai norėtų mum įtikinti I kitąsyk organizavau Progre- 
Rovoia uz dornokraiiją. 1 ž • yviu Moterų Si: - iv?■ liibnp
demokra’i ja kovom tik ti<
ku'ie -a pažįsta, to j gyvena i dabar pri imte man ne tik- 
ir jos laisve naudojasi. Stsdi-1 tai pa veikinimų be irgra- 

ti komunistai neži-lftij gėlių.

•r p atinau ".Moterų •kt'sa

no na u 
no ir . 
denio! - a" -a.
ir gi! a savo sa iį ir namu 
nuo užpuoliko tai ir viskas. 
Ta pati daro ir jų moteivs.

m p ka reisK’ Pdė Bur
Iu-ai kovoja i»ad:ia Bo-us o s oaiu

ada’navo šitai muilo 
iiai Pfitaikvtą dainą. 

“Keleivio" Mote’u Skv-

-tikak-

No> iusu moterų Liaus vedėki teikėsi gražiai
\arga-. :'įšventimas ir nar- mane pasveikinti šio pusia- 
suma> ’š; kia gilią pagarbą p io ^kiltyse.

pagalbą Dirbdama vKą gyvenimą (ir norą DAia nor?

Lc igvi Rudens Kostiumai ninkai mano, kad rastieji i- 
rankiai buvo vartojami prieš 
penkis tūkstančius metų. 
Greta faraono karsto rasti 
keturi dideli ąsočiai užant-

Bambukinė15 plunksnos 
gana geros ir iomis rašyti vi
sai patogu. Kad bambukinės 
plunksnos japonų tarpe įsi
gali. rodo tai. kad kuris lai-

į spauduoti faraono Cero ant- kas Janonį joi ve’kia keliatas 
! spauda. Trys ąsuočiai buvo bambukinių plunksnų garny-Į j • j • • x • •« 7 • ___ __j tušti, o vienas pilnas šviesiai 
raudono skystimo. Pasirodo, 

i kad tai esąs senovės laikų 
vynas, visai gero skonio ir 
labai stiprus.

ŠUNĮJ ŪKIAI.

Mandžiurijoj ir Mongoli
joj yra tūkstančiai stambių 
ir specialių šunų ūkių, ku- 
i iuos augina dėl jų kailių ge
rumo. Tai yra visai skirtin
gos veislės šunys, kurie turi 
melsvos spalvos labai gau
ruotus ir švelnaus pūko kai
lius.

i Kadangi tuose kraštuose 
j siaučia dideli šalčiai, tai vie
tos gyventojai iš tų šunų kai
liu darosi sau visokius dra-I »■
bužius ir avalinę. Šalies Įsta
tymai ir tikyba draudžia 
šiuos šunis gyvu- išvežti i už
sienius.

! PAVATKL GAPZINKOS ir kitr.y 
i linksmos dainos. Apart juokingu “Pa- 
; vatkų Gadzinkos” telpa SO įvairių 
; juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
| Daugelis iš dainn tinka juokingoms 
| deklamacijoms, šešta pagerinta 
j laida, 48 nusl.................................... 10c

bos Įmonių.

PIGMĖJAI.

Afrikoj, Gabon srytvje, 
gj’vena juodžiu tautelė vadi
nama pigmėais. Tautelės 
žmonės neužauga didesni, 
kaip 4 pėdos, bet yra nepa
prastai žiaurus ir nepasiduo
da baltųjų civilizacijai.
LENGVAS BUDAS 
išmokt angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. -Toje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku” 
nors, nuėjus krautuvėn. pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir ti 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
?\ntra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusl. 95.
Kaina 35e.
n7\mų daktaras’

Para’ė daktaras A. .1. Karalius. 
Ši nauja knyga uzpild'-ta vien re
ceptais. aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos raudoti. Ver
ta šita knyga įsigyti visiems, nos Na- 
ma Daktaras yra vienas įs reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
1-ieykit tuoj. Pide’ė knyga, anie 
S00 nuslanin Kaira
Audeklo viršeliais ....................... $2.50

.Šiltesnėm - (iie;:o;nis d.-.i gi. ;ma dėvėti lengvesnius kostiumus, čia yra parodyti trys tokių 
kostiumų pavyzdžiai. Jie siuvami iš storos vilnonės materijos.
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ŽINIOS iš LIETU VOS
IS ■ t«?TP« i«zz\e v itKDAžAlIl

KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapis

fauįas Lėktuvas Panašus į Žuvį

IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

BOLŠEVIKŲ IŠVEŽTI BEI NUŽUDYTI 
LIETUVOS ŽMONES.

(Tąsa)

277— Kazys Klumbokaitis.
gimęs 191 S, kareivis.

278— Balys Kartonas, gimęs 
1908, buvęs policijos viršininkas

279— Kazys Kapočius, gimęs 
1908. stalius. Pakuonyje.

280— Saliamonas Keraitis, gi- 
inęs 1902, sąskaitininkas, Vil
niuje.

281— Algirdas Karčinskas.
gimęs 1884. juristas. Vilniuje.

282— Jonas Kreivėnas, gimęs 
1895, tarnautojas, Alvito vals.. 
Vangeliu kaimo.

283— Bronius Kukaitis, gi
męs 1902. geležinkelietis.

284— Mikas Klincius. gimę? 
1916. buhalteris. Vilniuje.

285— Juozas Kudla, gimęs 
1900. stalius, Valkininkuose.

286— Stasys Kučinskas, gi
męs 1907, ūkininkas, Plakėnų 
vienkiemy.

287— Alfonsas Kriaučiūnas, 
gimęs 1917, kareivis.

288— Bronius Kazlauskas, gi
męs 1918, kareivis, Vilniuje.

289— Motiejus Kerbelis, gi
męs 1918. kareivis. Vilniuje.

290— Juozas Karalius, gimę? 
1918, kareivis, Vilniuje.

291— Albinas Lelešius, gimęs
1912, tarnautojas. Vilniuje.

292— Julius Leknavičius, gi
męs 1908, tarnautojas Zara
suose.

293— Stasys Laskys, gimęs
1918. kareivis, Vilniuje.

294— Bronius Liaudinskas, gi
męs 1908, darbininkas, Kaune.

295— Alfonsas Lukoševičius,
gimęs 1918, kareivis. Vilniuje.

296— Pranas Lisauskas, gi
męs 1918. kareivis. Kaune.

297— Simas Lagunavičius. gi
męs 1907. tarnautojas, Mariam- 
polėje.

298— Liubomiras Laucius, gi
męs 1905. gydytojas, Kaune.

299— Silvestras Lisauskas, gi
męs 1913, mūrininkas, Kaišedo- 
ryse.

300— Kostas Lazauskas, gi
męs 1909. kepėjas. Vilniuje.

301— Albinas Medzikauskas 
gimęs 1912. technikas, Rietave.

302— Stasys Mardosas. gimęs
1903, buhalteris. Vilniuje.

303— Cėsys Meškauskas, gi 
męs 1909. karininkas. Panevėžy.

304— Pranas Naudžiūnas, gi
męs 1895, batsiuvys. Kaišedo- 
ryse.

305— Pranas Pikšys. gimęs 
1908, mokytojas. Panevėžy.

306— Bronius Rožanskas, gi
męs 1911, prekybininkas. Kaune

307— Jonas Ramanauskas, gi
męs 1903. mašinistas. Gelvoniu 
valsčiuje.

308— Jonas Romeikis, gimę? 
1915. tarnautojas, Vilniuje.

309— Vincas Rudgalvis, gimęs
1913, tarnautojas, Gargždų vai

310— Juozas Rimulaitis, gi
męs 1918. kareivis.

311— Vincas Radzevičius, gi 
męs 1918. kareivis.

312— Vladas Radziulis, gimęs 
1921, siuvėjas, Vilniuje.

313— Pranas Ražanskas, gi
męs 1917, kareivis.

314— Jonas Rimutis. gimęs 
1894, raštininkas, Kėdainiuose.

315— Bronius Račys, gimęs 
1912, studentas. Vilniuje.

316— Jonas Raguckas. gimęs
1908, stalius. Kaišedoryse.

317— Povilas Remeikis, gimęs
1909, siuvėjas. Užraliuose.

318— Pranas Raišutis, gimęs
1919. Grūšlaukio kaime.

319— Antanas Ramanauskas, 
gimęs 1917, ūkininkas, Rudaliv 
kaime.

320— Juozas Stasiulis, gimęs
1904, sekretorius, Suvalkų Kai
varijoj.

321— Pranas Steponaitis, gi
męs 1899. mokytojas, Salake.

322— Antanas Skreblys, gi
męs 1917, kareivis. Vilniuje.

323— Antanas Savickas, gi
męs 1902, kalvis, Kame.

324— Antanas Skudaitis, gi
męs 1918, kareivis. Vilniuje.

325— Vacys Simonavičius, gi
męs 1909, daržininkas, Vilniuje.

326— Povilas Steponavičius, 
gimęs 1919, kareivis, Vilniuje.

327— Stepas Slavinskas, gi
męs 918. kareivis, Vilniuje.

328— Pranas Stulga, gimęs 
1917, kareivis. Vilniuje.

329— Kipras Stankūnas, gi
męs 1895, ūkininkas, Salantų 
valsčiuje.

330— Pranas Serafinas, gimęs 
1884, tarnautojas, Gargžduose.

331— Petronėlė Sodienė, dar
bininkė, Tūbausių kaime.

332— Juozas Statkevičius, gi
męs 1904, jiešmininkas, Var
laukyje.

333— Pranas Surblys, gimęs
1905, tarnautojas, Prienuose.

334— Vladas Simutis, gimęs 
1919, iš Ukmergės.

335— Vincas Stasiūnas, gimęs 
1913 mašinistas, Rompučių kai
me.

336— Jonas Stasiūnas, gimęs 
1911, ūkininkas, Pumpaičių kai
me.

337— Jonas Steponaitis, gi
męs 1900, advokatas, Mariam- 
oolėje.

338— Juozas Šatkauskas, gi
męs 1921, vargonininkas, Šiau
liuose.

339— Andrius Aburda, gimęs
1906, tarnautojas darbo Įstai
goje.

340— Juozas Adomaitis, gi
męs 1892, tarnautojas, Kretin
goje.

341— —Pranas Andrijauskas, 
gimęs 1886, buhalteris. Zara
suose.

342— Vacys Andriuškevičius, 
gimęs 1898, prekybininkas, Vil
niuje.

343— Stepas Becenskas, gi
męs 1909, šaltkalvis, žilių kai
me, Barzdų valsčiuje.

345— Alfonsas Balčiūnas, gi
męs 1911, vaistininkas. Utenoj.

346— Adolfas Blaževičius.
347— Pranas Bendoraitis. gi

męs 1898, felčeris, Vilniuje.
348— Antanas Butkauskas. 

gimęs 1904, ūkininkas. Valen- 
kiškių kaime.

349— Benediktas Buodžius. 
gimęs 1902, prekybininkas, 
Skaisgiryje.

350— Aleksas Budrys, gimęs
1906. Nevarėnų valsčiaus.

351— Julius Bhltrimavičius, 
gimęs 1902, darbininkas. Vil
niuje.

352— Mikas čaikunas. gimęs 
1902, mokytojas, Vilniuje.

353— Stasys Cižinauskas. gi
męs 1922. metalistas. Kaune.

354— Viktoras čečeta. gimęs 
1905, mokytojas.

355— Juozas Draskinis. gimęs
1907, ūkininkas. Mariampolės 
apskrityje.

356— Pranas Dėdėlė. gimęs 
1922. mokinys, Kaune.

357— Jonas Dulskis, gimęs 
1921, šaltkalvis. Kaune.

358— Juozas Eučeris, gimęs 
1914, technikas. Kaune.

359— Pianas Gelažius, gimę? 
1898, gydytojas, Biržuose.

330—Klemensas Gabrys, gi
męs 1906. teisininkas. Vilniuje.

361— Adomas Griškelis. gi
męs 1897. mokytojas, Lazdi
juose.

362— Domas Garcisevičius. 
gimęs 1902. ekonom.. Kaune.

363— Mikas Gaidelis, gimęs 
1897. milicijos viršininkas. Vil
niuje.

’364—Jurgis Greblikas. gimęs 
1905, mokytojas, Trakų Eišiš
kės.

365— Antanas Igaunis, 50 me
tų darbininkas, Kaune.

366— Vacys Januškevičius,
gimęs 1906. tarnautojas.

367— Benys Kaukorius. gi
męs 1894. tarnautojas. Vilniuje.

368— Adomas Kasputis, gi
męs 1900. ūkininkas.

369— Jonas Kukaitis, gimęs 
1895, buhalteris, N. Vilniuje.

370— Vincas Laguckas, gimęs 
1919, tarnautojas, Vilniuje.

čia yra parodytas naujos 
konstraktavo Northrop fi

konstrukcijos lėktuvas, kuris yra pavadintas “skraidoma sparnu’ 
•ma Caiifornijoj.

(Flying \Ving) Jį su-

371— Juozas Laguneckas, gi
męs 1915, darbininkas, Šiau
liuose.

372— Mikas Lepinskas, gimęs 
1915, Maišiogaloje.

373— Vitas Lisauskas, gimęs 
1922. kareivis, Kaune.

374— Adolfas Lasinskas. gi
męs “1908, telegrafistas, Vilniuj.

37-5—Jonas Lukševičius., dar
bininkas, Valkininkuose.

376— -Julius Laurinavičius, 
gimęs 1912. darbininkas, Vil
niuje.

377— Juozas Lapurka, gimę*
1899. technikas. Kaune.

378— Albinas Lelešius, gimę 
1912, muzikantas, Vilniuje.

379— Juozas Misiūnas, gimę?
1910. mokytojas. Vilniuje.

380— Karolis Mikalonis, gi 
męs 1898, ūkininkas. I^zdi 
juose.

381— Martynas Mažeika, gi 
męs 1899, Varnoniai, Biržų ap 
skrityje.

382— Kostas Macenas, gimę? 
1906, siuvėjas, Pabradėje.

383— Bronius Morkūnas, gi 
męs 1910. darbininkas, Vilniuje

384— Stasys Mačiulskis, gi 
męs 1893. raštininkas. Vilniuje

385— Antanas Noreika, gimę?
1912. Vilkijos dvaro administ.

I
386— Viliu? Noimanas, gimę? 

‘ 1923, darbininkas.
i 387—Pranas Navakas, gimę? 
1892. darbininkas. Vilniuje.

388— Z. Norvaišas. gimę?
1911, ūkininkas, Daugintų kai
me.

389— Pranas Paliokas, gimę?
1900, stalius, Vilkavišky.

390— Feliksas Povilaitis, gi
męs 1920. telegrafistas, Vil
niuje.

391— Kazys Pažemeckas, gi-I
męs 1915, karininkas, Pabradėj

392— Balys Puodžiūnas, gi
męs 1913. tarnautojas. Vilniuje.

393 Jonas Pikuža. gimęs 1899 
popierio meisteris. Vilniuje.

394—Augustas Pališaitis, gi 
męs 1906. ūkininkas, Pragmenų 
kaime.

39-5—Jonas Pigaga. gimę?
1920. tarnautojas, Vilniuje.

396— Aleksas Pakula, gimę? 
1917, tarnautojas. Vilniuje.

397— Antanas Padvelskis, gi
męs 1906. darbininkas, Kaune.

! 398—Leonas Sargiunas. gi
męs 1920. darbininkas.

399—Stasys Solsbiš, gimę?
1913. tarnautojas. Vilniuje.

i 400—.Jonas Sakalauskas, ūki
ninkas, iš Kalvarijos, gimęs 
1991 metais.

401— Vaitiekus Stogis. gimęs
1902. ūkininkas. Vendžiogaloje

402— Vladas šarka. gimęs 
i 1916. gydytojas. Kaune.

403— Pantaieras Kikšnis. gi- 
į męs 1895, darbininkas, Taura
gėje.

404— Antanas šorka, gimęs 
1902. mokytojas. Rokišky.

405— Bronius šikeris, gimęs 
1897. tarnautojas. Kaune.

406— Petras šimkevičius, gi
męs 1918. kareivis. Vilniuje.

407— Feliksas švelnikas. gi
męs 1899. tarnautojas. Balninkų 
valsčiuje.

408— Mečys čepanas. gimęs
1921. kareivis, Vilniuje.

409— Kazys šakalys, gimęs
1914. darbininkas, Kaune.

410— Mikalojus šostakas. gi
męs 1906. šaltkalvis. Vilniuje.

411— Fridas šimkaitis, gimęs 
1884. ūkininkas, Tauragėje.

412— Stasys špekas. gimęs
1917, kalvis, Smalvuose.

413— Antanas šlapkonis, gi
męs 1892. notaras. Vilniuje.

414— Vytas Šulinskas, gimęs i 
1916, tarnautojas, Vilniuje.

415— Antanas švilpa, gimęs 
1897. karininkas, Vilniuje.

416— Ona šimkorienė. gimus 
1913. tarnautoja, Vilniuje.

417— Antanas šukaitis. gimęs 
1902. tarnautojas. Vilniuje.

418— Jonas Širvys. gimęs 
'919. mokinys, Kybartuose.

419— Jurgis šauliauskas, gi
nęs 1905, tarnautojas. Vilniuje.

420— Vladas Širvys, gimęs 
'894. darbininkas, Kybartuose.

421— Pranas Šileikas, gimęs 
’899. vertėjas. Vilniuje.

422— Antanas Šimaitis, gi
nęs 1902. darbininkas.

423— Bronius Šimkūnas, gi- 
'919. tarnautojas. Vilniuje.

434—Juozas šniokas. gimęs 
’917. kareivis, Vilniuje.

425— Vladas šikšnius, gimęs 
1921, kareivis, Varniuose.

426— Povilas šakinis, gimęs 
1916. monteris.

427— Marijonas Taišerskis. 
rimęs 1913. mašininkas’. Vil
niuje.

428— Vincas Tilvikas, gimęs 
’909. kalvis. Tūbausiuose.

429— Petras Tripimailis. gi
męs 1897. stalius. Kretingoje.

430— Bronius Tamulis, gimęs
1918, kareivis. Vilniuje.

431— Antanas Talentavičius. 
gimęs 1917. kareivis. Vilniuje.

432— Augustas Tarvydas, gi
męs 1920, karo aviacija.

433— I .eoi«ardas T urauskas. 
gimęs 1918. kareivis.

434— Vladas 
1919 metais.

435— Povilas 
'918. kareivis.

436— Pranas Tamulevičius, 
gimęs 1911. sąskaitininkas.

437— Estaliejus Uzlovskis. gi
męs 1898. krautuvininkas Nau
joj Vilnioje.

438— Alfredas Usonis, gimęs 
1906, darbininkas. Trakuose.

439— Stasys Umbrasas, gi
męs 1901. kelneris.

440— Antanas Urniežius, gi
męs 1901. kalvis. Kaune.

441— Kazys Umbražiunas. gi- 
męs 1909. žurnalistas.

442— Zigmas Urbonavičius, 
gimęs 1918, kareivis. Kaune.

443— Antanas Vilimavičius, 
gimęs 1896. tarnautojas. Naujoj 
Vilnioje.

444— Ipolitas Vitkauskas, gi
męs 1915. batsiuvys. Butrimo
nyse.

445— V ’acys Varankevičius.
gimęs 1910, darbininkas Kaune.

446— Juozas Vilkelis, gimęs 
1910. darbininkas, Vilniuje.

447— Antanas Vydra. gimęs 
1902. ūkininkas. Restakų kaimo.

448— Zigmas Vegeris. gimęs
1913, griežikas. Kaune.

449— Povilas Vanagas, gimęs 
1894, tarnautojas. Vilniuje.

450— Juozas Vaitkus, gimęs 
1906, mokytojas. Palangoje.

451— Juozas Velioniškis. gi
męs 1920. mokinys. Mariampo- 
lėje.

432—Antanas Vaičiūnas, gi
męs 1892. muzikantas, Vilniuje.

453— Albinas Verbyla. gimęs
1914. tarnautojas. Vilniuje.

454— -Julius Valeiša, gimęs 
1917. kareivis.

455— Cėsys Velavičius, gimęs 
1920. darbininkas, iš Salantų.

456— Jurgis Vaišnora, gimęs 
1916. kareivis, Vilniuje.

457— Martynas Valavičius, 
gimęs 1902. darbininkas. Vil
niuje.

45S—Pranas Vaicekauskas.

gimęs 1921, darbininkas, Dau- 
girdiškių kaime.

459— J uozas Valatkevičiu?. 
gimęs 1900. darbininkas. Kaune

460— .Juozas Vitkauskas, gi. 
męs 1907. darbininkas.

461— -Julius Vinagrodckis. 39 
metų. ūkininkas. Jasiukonių 
kaimo.

452—Stasys Veliomskis. gi
męs 1913. ūkininkas. Balsupių 
kaime.

463— Petras Zaknys. gimę? 
1904, ekonomistas. Vilkavišky.

464— Liudas Zabulionis, gi
męs 1910. pasienio policininkas

465— Juozas Žakas, gimęs 
1916. kareivis, šoferis.

466— Aleksas Zaukavičius,. 
gimęs 1899, tarnautojas, Šven
čionėliuose.

467— Bronius Zabulionis 
męs 1917. kareivis, šoferis.

468— M i ka loj us Zabiega.
męs 1894. darbininkas. Vilniuje.

469— Aleksas Zniula. gimęs 
1911. jiešmininkas. Kenoje.

470— -Jurgis Zagorskis. gimęs 
1907. menininkas. Vilniuje.

471— Juozas žoromskis, tar
nautojas. V ilniu je.

472— Albinas Zmitravičius. 
gimęs 1908. ūkininkas. Vešiotų 
kaime.

473— Petras Žilinskus, gimęs 
1898. tarnautojas. Kybartuose.

474— Pranas žižmaras. gi
męs 1907. mokytojas.

gi-

g‘-

475— Vincas žiuka. gimę?
1913. technikas. Rokišky.

476— Povilas žvirblis, gimęs
1906. mokytojas. Mosėdyje.

477— Donatas žvenkys, gimęs
■903. batsiuvys. Salantuose.

478— Juozas Žukauskas, gi
męs 1918. šaltkalvis, kareivis.

479— Petras žvingila. gimęs 
i910, darbininkas, švarpiiškių 
kaime.

480— Juozas žygas. gimęs 
1892, darbininkas. Panevėžy.

481— Jonas žūk: uskas. gimęs 
1910. fotografas. Vilniuje.

(Šiame sąraše pažymėti nuo 
i 10 iki 481 num. asmens yra iš
vežti iš Vilniaus Lukiškio kalė
jimo. Daugiausia išvežta i Po- 
čerlagą ir Kotlasą Apie išvežtuo
sius iš kitų Lietuvos kalėjimų 
tokių sąrašų nesurasta.)

482— Pranas Abromaitis, ūki
ninkas, Krosnelių kaime, bolše
vikų sušaudytas.

183—Antanas Art mono^ąs. 
darbininkas, Kaune, bolševikų 
sušaudytas.

481—Stasys Balčiūnas, tech
nikas. bolševikų nukankintas. 
Pažaislio miške.

485—Stasys Banavičius. bol
ševiku nukankintas. Kazokų 

■ kaime. Kauno apskrity.
1 486—Pranas Bobkaitis. darbi
ninkas, bolševikų sušaudytas, 
Romainių kaime. Kauno apskr.

488—Vincas Cerapas. ukinin- 
: kas. Trečionių kaime. Trakų ap
skričio, bolševikų sušaudytas.

Į 489—Bronius Dubosas. Joniš
kiu kaimo. Kaimo apskr.. pieme
nukas. bolševikų sušaudytas.

490—Andrius Grazdauskas. 8 
ha ūkininkas. bolševikų nukan- 

' kintas. Basonių kaime. Kauno 
' apskrity.
1 491—Stasys Grazdauskas. bol
ševikų sušaudytas, Basonių kai
me. Kauno apskrity.

(Bus daugiau)

ISTORIJA Si VIENYTŲ VALSTIJŲ 
ŠIAURINĖS AMERIKOS

i Nuo pat atsiradimo ir dar prieš 
atradimą Amerikos iki 1896 me- 

Į tu. A prašo, kain Kolumbas atrado A- 
; menka, kokie čia tada žmones gyveno 
; ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tu Valstijų Konstitucija Cbieago, III. 
ĮSOS, pusi 364. Gražiuose audimo 

. apdanmse . . . ................... ?2 25

PAPARČIO Ž1EOVS IR KM I RIOS 
KITOS APYSAKOS:

<1* Ncužsitikinti- Vyras: <2* Žy
la. Jo-e nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki i visokius prietarus, 
įnirtus ir tt. K-»ina ..................... 15c.

*

Tatuza. gimęs

Turinas, gimęs

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarilnimas t'iptų 
SRElT, reikia p-d:,otl o.irsiurr.. 
admlnistracijon nevėliau PANED1? 
LlO VAKARO. Siunčiant pnr na# 
•ą. reikia pasiųst I# anksto, kad pa
siektu mes ne vėliau ka!-> pane-j' 
<y. Vėliau gauti garsinimai 1 tos 
sąvaltės numerj nespėjama patai 
pint.

Norint, kad garsinimas tiesus: 
trukdytu, sykiu su pagorslnlmi 
reikia •įlįsti Ir mokestj.

DRAUGIJOMS rengiant ptkr'kt 
ar kltok} parengimą, trumpa prane 
Simą patalpinam už S1.CG. US didės 
nlus garsinimus skaitoma nuo colio

Už pajležkojlmus darbininkų, r.-.r 
davimus Ir kitokius smulkius pr> < Ūmus, kaina J!e. už žodi. Stambe* 
nėm raidėm antgaivls—15c. ertra.

••Keleivio” prenumerate*Ijms u# 
pajle*ko|lmus giminių Ir draugu, kai. na te. už žodj. Maukusio paji*4kp 
Jlroo kaina 65c.Norint pajleSkot su paveikslu 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos."KClCIVIS,” 25J «RO*OWAV

SO. SOSTON. MARŠ.

* ♦ * A * >

PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas" aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

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

Tai yra vienintelis veika!?.*. kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiai* išvadžiojimais, bei trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyveninio smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i 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 klausimu, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip nesirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiui ?

Ką reiškia šiiubinis žiedas? Balta 
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu Karštymą- jauni aus ant gal
vų? “Meilaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos ?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, n-4 mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slopia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi - kiekvienos š. imyno. klausi
mas. Ir "1 ei.singas Patarėjas” via 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lyti iš kalno? P-ras Reoder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos motervs neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėja " atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

"Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai. kaip \Vellso “Pasaulio istorija,” Jordano "Evoliucijos Pagrin
dai,” McGabeo "Civilizacijos Evoliucija." Boelsche's "žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit "Teisingą 
Patarėją.'•

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston Ma 85
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Lukšių Juozo atsakymas Norman Thomas kalbės.
Viengungiui. “Ateinant} nedėldienį, lap-

-Kel eivio” 43-čiame nu- kiičio 9 d., 10:30 valandą 
mery tūlas Viengungis kre- ryto. Comunity Church lan- 
čia juokus iš Nonvoodo ko* kytoju susirinkime kalbės 
loni/os lietuviu veikėju ir, Norman Thomas, bfivęs So-

! o-ali jokiu budu progresuoti, taip kitko, užkabina Lukšių ciaiistų Partijos kandidatas 
nes jis nežino kurlink ir su Jtiozą. J ta mano slapj- Į prezidentus. Jo kalbos te-
kuo jis eina. Kiek atsime- varde. Jis sako. kad Lukšių ma bus: “Pasaulio organiza-

Vietinės Žinios
ŽYMUS BANKIETAS. Lietuvių Balso Draugijos 
Lietuvių Balso Draugija, susirinkimas.

paminėjimui savo 25 metų Lapkričio 6 vakarą, 7:300 
sukaktuvių, rengia puikų valandą, South Bostono lie- 
bankietą Lapkričio-Nov. 16, tuvių salėj įvyks Lietuviu

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai
Renda $20 mėnesiui. 

Štymu apšildomi, visi nau-

KOMUNISTU MISIJOS 
NORWOODE.

Ju ‘pry ceris” sukritikavo 
pats save

Aną vakarą Nonvoodo mė Smetonos" d?k^ parašęs nemaža
lietuvių salėj komunistai bu- tuvoje. Vėliau persimetė so- ^aa,ir kelinių netekti. . knygų visuomeniškais kiau
ro suruošę savo misijas. Mi- ciaiistų pusėn, o dabar jau ^a’ vistiek kaip tas teis- simais, ir geras kalbėtojas.

> nam.'nelabai senai p. Kubi- Juozo žmona per teismą rei- cija—kas gali ir kas negali 
iius ėio su tautininkais ir rė- kalatrjanti užlaikymo ir pri- būt padaryta.’ Jis yra geras 
ma Jtbtatnro t to. duria: “Jei kaip. tai Juozelis rašvtoias. narašes nemaža

ijonierium buvo metodistu užsirioglino ant komunistų nepasibaigtų, bet jau be 
bažnytėlės “pryčeris” Kubi- vežimo ir jiems gadzinkas kelinių Juozelis^ tikrai Nor-b 

liūs. kui is \voodo gatvėmis nevaikš-
Domininkas Stripini*

Pereitą subatą, lapkričio___ ____ pasigyrė esąs gieda. Bet kur yra garantija, . .
“profesorius,” tik nepasakė ' kad tai jau paskutinis jo eta- C1°f- Tai x7^na- . . 1 d. Framinghame, automo-
kas ir kada jam tą “profesu-; pas? Kaip jis pametė kitas Antra, \ įengungis postri- diliusprotesu- • pas
ra” suteikė. Savo kalba p.’ sroves 
Kubilius pasirodė visai ne- 
profesoriškai. nes viską pai
niojo ir pagaliau taip save 
sukritikavo, kad žmonės ne: 
juoktis pradėjo. Pavyzdžiui, 
iis perskaitė iš "Naujienų*'
D-ro Ancevičiaus praneši
mą apie tai. kaip vokieeia' 
spaudžia lietuvius, ir apsisu
kęs pradėjo smerkti Aneevi- 
čių. kad jis esąs “Hitlerio 
agentas.”

Čia j). Kubilius parodė 
kad iis visai nemoka logiš-

uzmuse

nuo 6 vakare, svečiams bus L. .
paruošta gardžių valgiu, i Lietuvių Radijo programos. Keleivio name, 2o3 
stiprių ir minkštų gėrimų/ Lapkričio 8, subatoje, ra- : ^roadvvay, So. Bostone, 
bus ir kopūstų su kilbasais., dijo programa per stotį WO-
Taipgi bus visokių pamargi-' RL, 950 k. nuo 8:30 lyto: 
nimų, o kurie norės galės ir i (1) muzika; (2) dainos, 
patrepsėt. Įžanga tik $1. Ge-į Lapkričio 9, nedėlioję, ra
ra proga ir naujiems nariams dijo programa bus per tą pa- 
įstot į Balso draugiją. Visi čią stotį nuo 9:30 ryto: (1)

Royal Serenade orkestrą iš 
Brightono; (2) dain. Emili
ja Raulinaitė ir Margaret 
Giigoniutė iš Somervillės. ‘

St Minkus.

Tm IRObridge MSP

Dr. Jobo Repšius
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valando,: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniai, 
nno 1C iki 12 ryta.

278 HARVARI) STREET 
kamp. Inman «t. arti Central aka. 

CAMBRIDGE. MASS.

lietuviai vyrai ir moterys da
lyvaukite tame gražiame 
balsinės parengime ir prisi
dėkite prie draugijos 25 me
tų sukaktuvių apvaikščioji- 
mo. Komitetas.

taip jis be abejo, pa- "moja. kad prie D—ho mer- Stripinį, 50 metų amžiaus 
mes ir komunistus, jis pa- .činos limpančios kaip degu- Yyią. Jis ilgus metus gyveno 
baigs ir savo amžių, o da ne- t35 baltų kelinių.^ Jeigu South Bostone ir dirbo prie 
žinos, kuris kelias ištikiujų jaa -i°s pamėlusiai limpa, gelžkelio. Iš Lietuvos velio- 
veda i progresą. Blaškytis iš rpi kodėl nei viena da nepn- njs paėjo iš Stripiniu kaimo, 
vienos pusės i kitą. tai ne- lipo? (O, jes, iau dvi buvo uaR}ų parapijos. Paliko mo- 
orogresavimaš. bet klaidžio- prilipusios. Galiu but sviet- terį jje šeimynos ir pusbrolį 
iimas nežinioj. Tokius žmo- kas.—Zeceris.) . Kazimierą Stripinį. Jo sesuo
nes lietuviai vadina “vėjo Be to. \ įengungis nusi- gyvena kur nors Pennsvlva- 
namušalais.” skundžia, kad kai kam pa- nijos valstijoj. Palaidotas

Antras tose komunistu ini- Pksta ?al“‘ ,net. Kalvarijos kapuose, lapkri-
sijose kalbėjo “tėvas” Kuns-

nelaimingas žmogų 
imk ir apsiverk cibuli suval
gęs 1 Bet kas gi čia kaltas, 
kad tas Viengungis negali

ris iš South Bostono. Bet ka 
daugi jis nėra “profesorius.*

l-rtai io Kalbos aš ir nekriti- 
A. Vasi-kai protauti ir visai nepagal- Ruošiu. Dainavo 

roja. kad šitas iš komunistu Uauskas. kuris vra geras dai- 
“Laisvės” paimtas plepalą-; nįninkas. Neblogai padaina- 
sumuša io paties tvirtinimą vo jr vietiniai vyrai. Sužeis- 
Nes jeigu Ancevičius butu tįems Rusijos kareiviams bu- 
“Hitierio” agentas, kain nie-.-.„tkaip ple-; vo renkamos aukos. Padėti 
pa komunistų laikraščiai. ts:: sužeistiems kariams butu 
juk kiekvienam turėtu bm:kilnus dalbas. įeigu sužeis-
iiiski kad lokiu dalyku lieii rikiai gaiėlu tom aukom

NEPAPRASTA PROGA Į Į)R. D. PILKA

žmoną, o iis dar nei vienos čio 4 ilgėkis ramiai Ame- 
neturis. A aje. vaje. koks jis rikos žemelėj.

Kazimieras Stripinis

Janulevičiai dėkoja.
Pranas ir Filomena Janu

sai! žmonos susirasti . ^at, levičiai iš Cambridge, Mass., 
nekoks įs jo \yras, kad m o- ^^koja visiems savo gimi- 
ter\s nelimpa. n^mg jr (jrauSrams< kurie su

ruošė jiems bankietą jų ve- 
dvbu 25 metu sukakčiai pa-

R EI KALINGAS BEKERIS Pirkite labai gerą narna >r labai pi- į 
, . . , . . , . riai. Mūrinis 6-šių šeimynų po 6 kam- J

Mokestis Kerą, geram darbininkui. Jūrius su visais moderniškais patogu- !
Tu?nRTH RKPiPHTnvSkRAKFRVS* mais’ e*ru «PšiWomas, sklePe pečiai. Į J 

NOR1H BKIGHION BAKE.KY atskiri kiekvienai šeimynai, visur kie- J 
b4 Lincoln st., Bnghton, Mass. me<j£j0 grindys. Labai graži ir pa- i {

PARSIDUODA VALGO- ties. Vertas $17,500, bet galima pirkti . { 
tik už $9,500, ir su lengvu išmokėji- j { 
mu. i

Biznis atneša apie S9O0 per sąvaitę. j Mes taipgi išmainom senus namus į Į 
Turiu parduot, nes turiu antrą biznį ant naujesnių arba farmų, biznių ir i f 
ir du sunku prižiūrėt. Sužinot “Relei- kitų namų. Turime didelį pasirinki- 'j 
vio” ofise. (6) mą. Turim Gerą Saliuną su Valgykla.
----------- ------------------------- -y----  turi but parduotas greitai, arba iš- j

4 DIDELI RUIMAI maitytų ant gero 3-jų ar G-iu šeimy-
_ . . . nų namo. Kainos žymiai kyla aukš- i
Šviesus, su visais parankamais, ’ty n. Kurie norit įsigyt gerą narna ar- 

neatidėliodami kreipkitės 
'prie Adv. Gailiaus del platesnių in-

MŲ DAIKTŲ STORAS.

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Lukšiu Juozas.

3 RUIMAI, gerai įrengti, kampas 
E ir 280 — 3-rd Street. Savininką ga
lima matyt po num. 414 Broadway, 
Room 5. J. KUDRICH.

Amsie Naujoj Vietoj.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAM’RENCE. MASS.
formacijų. (->

BOSTON REALTV TRUST 
317 E STREET

__________SOUTH BOSTON, .MASS, '

SOUTH BOSTON
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAIšINT

Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina-

siuomi pranešam, jog gerai zino- 
. . . . v. mas Apdraudos ir Real Estate agen-

nnnėtl ir apdovanojo gražio-'tas, Wm. A. Amsie, nerkėlė savo re- 
Plymouth’e, tūlų Nightin-mis dovanomis. Ačiū vi- ’ 1 -^carrT^ strect,

! Dorchester. Mass. Antra gatvė nuo 
C. ESI iAshmont Elevated Stoties. Tenefonas

ir r 11. Januleviclai. pats GENeva 3719. Turėdami ap-

Vaikas peršovė tėvą.

r.rieš Hitlerį iis nerašytų į pasinaudoti. Bet'ar pasiimu- gale’ų šeimynoj, pereitą ne- siems. 
Bet “pi eterius*" šito nesu- a0?ą yr aUeis tos aukos to- dėldienį tarp \yro ir žmonos
pranta. Jis kartoja komums 
tų laikraščių nesąmones 
kaip kokia papūga.

Kad n. Kubilius kalba iš- baduoliai gavo iš to ką nors? 
mokės iš komunistiškų laik- Stalinas iki šiol da nedavė 
raščiu. gali but aišku ir iš to. 'amerikiečiams jokios atskai- 
kad jis nei vienu žodžiu ne- tos. taip kaip ir Smetona, 
užsiminė apie siautusi boi- Bevardis,
ševikų terorą Lietuvoje. Jis
nei pusė lupų nenrasižiojo. Teismas 
kad jo giriami bolševikai iš-:
Trėmė iš Lietuvos tukstan-

i iau 
' nam

B "Ooklvno ? Atsime- kilo Žiaurios muštynes. Ala- ---------------------- ’draudos ir Real Estate reikalus kreip-
buvo renkami ^Rusijai tyt. kalta buvo degtinė. Sep- 8,000 tonu laivas su angli- ^jL^pZSSufįeŠ S 

nigai ir bado metu. Bet ar tmiolikos metų vaikas užsi- mis, kuris plaukė Į Bostoną, Jsin^ai kaiP ir visada. (G)
stojo už motiną. Kai tėvas pareito utarninko naktį'
perdaug Įsiuto, vaikas su fape Cod kanale '
motina pabėgo į antrą aukš- krantą ir nusėdo 
ta ir tenai užsidarė. Tėvas mos. 
išmušė duris. Tuomet vaikas 
šovė tėvą ir sunkiai sužeidė.

Middlese?
, mas išleido

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

AR NORI, AR NENORI 
ant tekiu' i TAISYT REIKIA.

Vi»i Tavorai Brangsta, bet t”6' vieU g8?3* 'rcnl!ta- Pra 
___ ________ _ i pas' mus gausit senom bai- i “me TO» “že,t P®8 mua :

Pereitą panedėli East Bos- ■nom visokių Į
249 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

uždraudė streikuot. Senis buvo nugabentas ligo->on° uostan atėjo iš Indijos . . n •,
. mnėn. o vaikas areštuotas, i garlaivis ‘*Exbrook” su; liAlpTIPC KPlKlTIAnil ?sex supenor teis- --------------- maaaaaa UCICfcICO llvlMIlCIlIIsuper 

indžionkšina
čiu?- žmonių, išardė. i>bla?-kė Drįeš vežiku unija, kuri buvo 
ju seimvnas, tam kati vaikai * ‘
daba
vai.
vaiku

nežino 
Viri

kur yra iu tė- • apskelbus H. P. Welch kom-

Stankevičius peršovė buvu
sią savo merginą.

Brocktonietis F. A. Stan-

$3.000,000 vertės aukso.
WHIST PARTY

Lapkričio-Nov. S, ateinančioj
s panijai streiką. , uždrausda- kevičius pereita savaite per- sukatoj. Dorchesterio SLA 359 
mas iai ta streiRa ‘‘

. ,, .alMa5“ciai pu ijau, ne
gavo n ske.bia istremiujr kompaniia 
nei nuzuaytujų Lietuvos - *

o Riti tėvai nesuranda
Musu tęsti to- gOve

žmonių vardus ir pavarde: 
p. Kubilius nepasakė

ir pavojingai sužeidė kuopa rengia šaunų Whist Pai- 
yra pasirasiusi su ta buvusią savo merginą, kuri ty, Emery Hali, 1436 Dorches- 

dai bo sutarti. - susitiko kitą vaikiną ir už 10 ter avė., prie Fields Comer. Pra- 
. kuri da nėra pasibaigus, n" dienu susituokė su juo. Ant idžia nuo 8 vakare. SLA 359 kp. 
. nnvado te

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNT1NGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

PLUMBINGŲ. Geriausios Rusies 
PENTU. ALIEJŲ. STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD ŠOU ARE 
HARIMARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

t
M. C RYAN

Mano draugai, čia 41 m. bargenai. 
7—3 šeimynų namai, duoda įeijų

$35.000 prie Mat. Sų. Turi būti 
parduoti.

Gyv. 31132 i'Tel. 28024Puikius 12 kambarių namus, per
taisius į 4 šeimynų kambarius, bus 
puikus namas ir geras investmen- 
tas. Hot water aliejum šildomas, 
prie Ashmont Sta. $5,700, ar geras 
pasiūlymas.

7« SAVIN HILL AVĖ. 
Dorchester, Mass.

Tel. TALbot 0400

• DrJoseph A.Gaidis:
OPTOMETRISTAS ‘o> >utaitiec laik\- rytojaus po šliubo Stankevi-i visada smagius parengimus su- 

Kai sutartis pasibaigs, £jus jr šovė ją. Jos gyvybė rengia, taigi ir ši Whist Party 
. Ji VOS tik 17 metų bus smagi su daug gražių dova-! 

Stankevičius arės- nų laimėtojams. Galėsite Įsiger-. 
tuotas ir pastatytas po S25- ti ir gardžiai užkąsti. Nuošir-: 

Uždėjo mokesnį ant valgių 000 kaucija, ' jdžiai kviečiame visus šioj šau-'
restoranuose. ----------------------- ;riįoj Whist Party dalyvauti ir;

Išsiskirstydami Massachu-' Bostono majoro rinkimai, kartu visiems smagiai ir malo-į

bet p. Kubilius nepasakė t-; V. »tai nei žndž'n Priekin tlS; Kai."ULa paMbaig^,, čius ir & 
a;..u tai nei _oelzio. .rneun Lada ūmia galės statvt kom- navoiuie 
gai. jis da įspindo, išvadino
“hitlerininkais Uios laik- 1 J '_______ amžiaus.
? aščius. kurie skelbia tuos: 
šiurpulingus faktus apie boi- ■ 
ševikų terorą.

Toliau iis verkšleno dėl
dabar vykstančio karo Euro- setts legisiiaturos politikie- Kai šis “Keleivio” nume- niai subatvakari praleisti. Loši-1, 
poie. Bet iis nepasakė teisv- riai uždėjo 5 procentų mo- ris eina spaudon, Bostono i nas atseis ypatai dvidešimts, 
bės o gai iis to ir nežino— kesni ant valgių restoranuo- piliečiai eina prie urnų bal-'penki centai.

Dorchesterio SLA 359 kp.
Rengimo Komitetas.!

ciulišką sutarti, užtikrinda- politikieriai pravedė ji vir- chols. Trys pirmieji yra de-lj
mas jį Ra<l Sovietu Rusija sum J° galvos, 
nepuls Vokietijos, iei Vokie-
rija pradės karą prieš demo-! Papiove savo seną žmoną, 
kratines valstybes: ne tiktai Brightono policija suėmė
nepuls jos. bet dar padės jai: Edu ardą Kingą. 71 metų 
duos aliejaus Hitlerio oriai- amžiaus seni. kaltindama 
viams. duonos io kareiviams ji paplovus savo 71 metų 
ir U. J" kain tik ši sutartis amžiai!' žmoną. Ji buvo ras- 8 
buvo Jiaskvoi pasirašyta, ta lovoj bai?iai peiliu sužalo- §

mokratai, o ketvirtas—re- i • 
publikonas. Kuris jų bus iš-jj 
rinktas, nenorim iš kalno | j 
pranašauti, bet visi švaresni j J 
ir rimtesni žmonės yra nusi-j! 
statė už Tobina.

A. .1. NAHAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

SENIAUSI SOUTH BOSTONE

STOGDENGIAI-ROOFERS
Užtikrintas Stogo Genimas ir Amžius. 
Išmokėjimais duodama, kurie nori.

Dedam visokius stogus: asphalt shingles, smala ir 
žvirgždas, ir etc.

Mes apdengtam Side Walls namus su mediniais šingeliais 
arba su ypatinga “insulating mastic.” Puikios spalvos.

ORMSBY CO.
380 W. FIRST STREET, SO. BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2824-5

Valandos: 9 iki 12 i 
nuo 2 iki 6, J 
nuo 7 iki 9. j

Seredom 8 iki 12 4 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS «
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
{mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
l žeminuoju ir priskiriu akinius.

i:
LAtVRENCE, MASS.

114 Summer Street,

DR. G. L. K1LLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Rocm 2t 
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

moooeeeooooooec

Hitleris tuojau pradėjo karą. ta ir nebegyv
nne kurio tuojau, 'prisidėjo ir 
Stalinas. Berlyno ir Maskvos 
Partneriai pasidalino Lenki
ja, O pi

t it G t H >.
kui pradėjo pulti ir

Gali būti, kad 
kuris savo “iš- 
iš Bimbos or-

“profesoriui. 
minti” semb 
gano. šitie dalykai ii nežino
mi, nes Bimba apie tai nera
šo: bet juos žino visi kiti. ir 
uxie*i ką kunigužis Kubilius 
šneka anie karą. tai jis tik 
diskredituoja nats save.

Ant nat valo komunistu 
mirionieriu< pradėjo aiškin
ti. kad negerai esą būti vi
suomet republikonų. demo- 
Kratu ar kitokiu. Ifrma i; 
is pats buvęs šiok- ii- tok'', 

oet dabar savo “idėją pa
keitęs. nes to reikalaująs 
piogl'e as.

Keistai tas žmogus su- 
uiania progresą. Kas nieto'i 
iš vieno- pu~es į kitą. Tas ne

s užda-
ivtas kalėiiman be k

vi on ne MAURA 
I.iiim,- M'iIcfų Oro/in Ku!liir<>> 

Ekspertė
9 I.\SIEU\ AS E.M E

Dedham, Mass.
Tel. DEliham 163A

KETVIRTIS & CO. dabar turi NAUJŲ 1942

Philco RADIJU
Vien tik I’hilco setai turi tokius naujus išradimus—

FREQUENCY MODULATION
Short \Vave Broadcast—Standard Broadcast 

už tokią pigią kainą—tik už $64.95.
(Kaina stebėtinai pigi. palyginus su kitais setais)

PHILCO FLOOR MODEL 100$ su gramafonu, iš prieša
kio atidaromas—groja 12 rekordų be mainymo, su elektri- 
kiniu spinduliu, kuris priduoda aiškų ir malonų balsą. 

Kabinetai gražaus tValnut Medžio.
Tik keli modeliai lielieka pas Ketvirčius, todėl yra patar

tina kad įsigytumėt vieną šiandien, nes dabar galima 
gauti be laukimo.

Visi Philco Setai yra 1942. Jų gerumu pilnai gaiite pasi
džiaugti tik pamatę ir išgirdę. Kainos prasided nuo $14.95

Užeikite šiandien—atdara iki $ vak. Subatom iki 10 vak.

KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY SOUTH BOSTON.

Tel. S0U 4649
r«OOOOOOOQOOOOQOOOOQOMOQQOOOQOQOQQV9MOeOOMOOOOM*I

Į BLINSTRUB'S į

Village & Orill
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT I BLINSTRUBŲ VAT.GYKLĄ.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės ii žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS FE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIENĮ AIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 l‘O PIETŲ IR TUSIAS IKI UŽDAROMA.

Kampas D STREET ir BROADWAY 
B SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.

, I&surcd 
Movers)

Perklaustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Raugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADtVAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY YIEW 
MOTOR SERVICE

B

Telephnna

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hjdraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ 

IšDiRBYSčIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — ravininkal.

Taisymo Ir demonstravimo vieta: 

1 HAMLIN STREET 
Ramp. Esat Elgfcth SU,




