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Amerika Skolina Rusijai 
Tūkstanti Milionu Dolerių
TOKIAI SUMAI SOVIE
TAI GAUS KARO ME

DŽIAGOS.

Eocfono uoste į laivus jau 
kraunami tankai raudo

najai armijai.

Kad sustiprinti rusų arini 
jos atsparumą ir palaikyt' 
jos ūpą., prezidentas Roose
veltas padarė du didelė: 
reikšmės mostu. Pereitą ?a 
vaite, kai Sovietų Rusija 
šventė savo revoliucijos su 
kakti, p. Rooseveltas nusiun 
tė Rusijos gyventojams nuo
širdžiu linkėjimu ir kartu 
paskyrė $1.000,000,000 pa
skola raudonosios armijos 
ginklams.

Už tą bilioną dolerių Ru
sija dabar gali gauti Ameri
koje visokios karo medžią 
gos. Ir ta medžiaga jau einr 
Rusijon. Jau pereitą sąvaitę 
Bostono uostan geležinkeliu 
buvo atvežtas keliasdešimts 
tanku, kurie dabar krauna
mi i laivus ir siunčiami rau
donajai aimijai kovoti su 
vokiečių pancerdivizijonais

Rooseveltas paskelbė šitas 
žinias kain tik tuo laiku, ka
da vokiečiai pašėlusiu smar- 
kvmn atakavo Maskvą, no
rėdami pasiekti Raudonaj? 
Aikšte ir išvaikyti Staline 
organizacijas, susirinkusia? 
tenai apvaikščioti revoliuci
jos 24 metu sukakti.v *. *■

Savo pasveikinimą Rusi
jos žmonėms prezidentas 
Rooseveltas nusiuntė Sovie
tu Vykdomojo Komiteto pir
mininko M. Kalinino adresu 
į Kuibyšovo miestą. Savo 
telegramoj prezidentas pra
šo Kalininą pasveikinti visus 
Rusijos gyventojus ir jos ar
miją, kuri taip narsiai gina
si nuo užpuoliko: prašo pa
sakyti rusams, kad Amerika 
linki jiems laimingos ateities 
ir darys viską, kas tik gali-

Oku pantai Išskerdė 
300,000 Slavų.

Jugoslavijos valdžia Lon
done gavo žinių, kad nuo to 
laiko, kaip vokiečiai užėmė 
Jugoslaviją, tenai išžudyta 
jau apie 300,000 serbų ir ki
tų slavų. Keliasdešimts tūk
stančių ginkluotų slavų slap
stosi miškuose bei kalnuose 
ir nuolatos puola kaimus ir 
žudo nekaltus gyventojus. 
Serbų premjeras Milan Ne
ri ič pereitą sąvaitę per radi
ją atsišaukė į partizanus, 
kviesdamas juos padėti gin
klą ir sustabdyti nelygią ko
vą, nes “mes žinom, kad už 
kiekvieną vokiečio galva 
krinta šimtas serbų galvų,” 
jis sako.

Hitleris Sauksiąs ’ Ar Bus Gelžkeliečių
Vienos Kongresą. Streikas 5 Gruodžio?

Paskelbsiąs naują Europos Unijos žada išvesti kovon 
santvarką ir taiką. 350,000 darbininkų.

Iš Vichy (Francuzijoj) Gelžkeliečių vadai Chica- 
pranešama. kad neužilgo goję paskelbė, kad gruodžio 
Hitleris šauksiąs naują Vie- 5 d. prasidės streikas ir gele- 
nos kongresą naujai Euro- žinkeliai turės sustoti, nes 
pos santvarkai užtvirtinti, prezidento Roosevelto pa- 
Toki kongresą Vienoje 1815 skirtos komisijos pasiūlymas 
metais buvo sušaukęs ir Na- jiems nepriimtinas. Busią iš- 
poleonas Europos tvarkai vesta streikan 350,000 dar- 
pakeisti. Kadangi Hitleris bininkų.
jaučiasi antruoju Napoleo- Kaip žinia, geležinkelių 
nu, tai ir jis nutaręs šaukti tarnautojai ir darbininkai 
panašų kongresą savo užka- nori 30 nuošimčių algų pa- 
riavimams konsoliduoti. Į tą kėlimo. Kadangi geležinke- 
kongresą busiančios pakvie- iių kompanijos atsisakė toki 
stos visų Hitlerio užkariautų reikalavimą išpildyti, tai 
kraštų delegacijos, kad už- prezidentas Rooseveltas pa- 

t , tvirtintų ir priimtų jo planą, skyrė nepaprastą komisiją,
nencas vei pake.tas } gar^e. pagaj ta planą, visi vokiečių kad “surastų faktus” ir reko- 

okupuoti kraštai privalo, menduotų savo pasiūlymą, 
dirbti išvien su Vokietija. Komisija tyrinėjo padėti ke- 

Sakoma, kad tame kon- i Has sąvaitės ir remdamosi 
grėsė Hitleris paskelbsią? ’ “surastais faktais” rekomen- 
pasauliui, jog savo tikslą ji?! davo, kad geležinkelių kom- 
jau pasiekęs: bolševizmą su- i panijos pakeltų savo darbi- 

Umanskis, taip ir Litvinovas naikinęs. Europą apsaugoję®! Kukams 7(4 nuošimčio atly- 
yra žydų tautybės žmogus,! jr toliau tęsti kara* jarnnesą i Ginimo. Unijų vadai šitą re- 
tik pastarasis yra daugiau \ įokio reikalo. Vokietiios i komendaciią atmetė ir da- 
apsitrynęs vakarų Europos į žmonėms jis davės ka žade- i bar grūmoja- streiku, 
kultūroj ir turi vedęs anglę pęS. jeięu Anglija ir Ameri-j Bet Babsono statistikų 
žmoną. i ka norėsiančios tęsti kąra to-i biuras sako geležinkelių

Litvinovas buvo griežtas pjau tai pasaulis žinosiąs ka ! kompanijoms: “Nebijokit, 
i—--“---1 ’ streiko nebus. Unijų vadai

blofuoja, kad unijistai nesi
gailėtų jiems riebių algų ir 
duoklių.”

ma, kad padėti jiems kritin- 
goj valandoj.

Tas, žinoma, visai nereiš
kia, kad Amerika užgiria 
komunizmą arba Staline 
diktatūrą ant Rusijos žmo
nių. Tas tik reiškia, kad A- 
merikai rupi nugalėti naciz
mą. kuris nedaug kuo skiria
si nou paties komunizmo.

Litvinovas Paskirtas 
Washingtonan.

Hitlerio-Stalino pakto opo-

Washingtone gauta žinių, 
kad Stalinas paskyręs save 
pasiuntiniu Amerikai Maksi
mą Litvinovą, kuris neužilgo 
atvyksiąs i Washingtona už
imti Umanskio vietą. Kaip

PATARIA TAUPY
TI PINIGUS.

Federalinė valdžia pata
ria žmonėms taupyt pinigus, 
dėti juos į bankus arba pirk
ti apsigynimo bonų. Dabar 
žmonės uždirba gerai ir pi
nigų turi. Bet karas amžinai 
nešitęs. O kai jis sustos, ne
išvengiamai turės sumažėti 
darbai ir uždarbiai. Daug 
žmonių bus atleista. Tuomet 
centas bus labai reikalingas, 
bet jeigu dabar jis bus išlei
stas, tai tuomet jo jau nebus. 
Taigi taupykit kiekvieną 
centą, sako valdžia: nepir
kit tokių daiktų, be kurių ga
lit lengvai apsieiti.

Jeigu žmonės šito patari
mo neklausys ir nesustos pi
nigų leidę, tai valdžia reko
menduosianti Kongresui pa
didinti taksus ir taksais pini- 
gus iš žmonių atimti. Ypač 
valdžia bijosi, kad žmonės 
neprisipirktų visokių daiktų 
ant išmokėjimo, nes biznie
riai paskui tuos daiktus iš jų 
atima, Įmokėti pinigai ding
sta, o biznieriai neturi kur 
antrarankių daiktų padėti, 
naujų nebeužsako, fabrikai 
užsidaro ir visa šalis skęsta 
depresijoj.

BER-BOMBARDAVO 
LYNĄ

Pereitą sąvaitę anglų or
laiviai buvo pasklydę plačiai 
no Vokietiją ir pasiekę net 
Berlyną, kuris jau j>er 6 są- 
vaites neturėjo užpuolimo. 
Dabar anglai vėl smarkiai ii 
bombardavo. Bet šis žygis 
anglams buvo labai nuosto
lingas, nes ištiko smarki au
dra ir apie 50 orlaivių nesu
grįžo. Užpuolime dalyvavo 
apit 500 orlaivių.

KELEIVIS 
LITHUANIAN WX£KLT

Reprooents ovor 71.000 Lithoaniaao la 
Nom Enclaad. and about 1,000,000 

ia the United Statu.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Kates 
on Application.
KELEIVIS 

258 Broadvay, So. Boston, Ma«s.

Keleivio Telefonas 
SOUth Boston <071 METAI XXXVI

Anglijos Laivynas Smar
kiai Sumušė Italus

NUSKANDINO 11 LAIVŲ rė Italijoj labai slegiančio
SU KAREIVIAIS 

AMUNICIJA.
Visa tai atliko 4 nedideli 
anglų laivai ir patys išėjo 

be nuostolių.

Anksti pereito nedėldie- 
nio rvtą Viduržemio Juroj, 
netoli nuo Italijos pakraščio, 
Amerikos orlaivis pastebėjo 
Italijos laivų konvojų plau
kiant i Afrika. Orlaivis tuoi

Įspūdžio, tuo tarpu kai Ang
lijoj jis sukėlė didžiausi en
tuziazmą. Churchill tuoj nu
siuntė pasveikinimą angių 

: laivų kapitonams ir jurinin
kams, o karalius paskyrė 
jiems medalius, kuriais jie 
bus apdovanoti vėliau.

Sunaikinti italu laivai ga
beno šiaurės Afrikon karei
vius ir karo medžiagą kovai 
su anglais. Spėjama,, kad 
keliolika tūkstančiu fašistudavė apie tai žinią anglų ka-, 

ro laivams. Nors anglai di-ižuvo su tais laivais.
dėlių šnekų arti neturėjo, tik j---------------
du nedideliu skraiduoliu ir Socialistai Nušlavė 
pora naikintuvu, tačiau nu- n • i ±Bndgeporte.

fašizmo priešas ir karštaii dėl to karo kaltinti. O jei 
stojo už tai, kad Sovietų Ru
sija laikytus išvien su demo
kratine Francuzija ir Angli- 
lija prieš nacišką Vokietiją.
Dėl šitokio jo nusistatymo.
Stalinas pašalino ji iš parei
gų, o io vieton pastatė Molo
tovą, kuris tuojau ir pasirašė 
draugišką sutarti su Berlyno 
naciais.

Litvinovas buvo visai iš
stumtas iš viešojo gyvenimo 
ir, kaip sakoma, “pastatytas 
ant lentynos.” Kadangi jo 
vardas Rusijoj buvo uždrau
stas spaudoj minėti, tai buvo 
kilę gandu, kad Stalinas jį 
jau “likvidavęs.” Dabar Lit
vinovas vėl keliamas i garbę, 
nes pasirodė, kad jis geriau 
numatė Rusijos ateitį, negu 
pats Stalinas ir Molotovas.

Anglija ir Amerika kariauti 
nenorės, tai visi grįšią prie 
savo darbų ir viskas busią 
tvarkoj. _ . -, .

NU-

SMARKIAI BOMBAR
DUOJA MASKVĄ.

HITLERIS NORĖJO SU
GADINTI STALINO 

ŠVENTĘ.
Pereitą penktadienį, lap

kričio 7 d., Stalinui vadovau
jant, Maskvos bolševikai 
šventė savo revoliucijos 
šventę. Buvo suruoštas para
das, maršavo kareiviai, 
skraidė orlaiviai, o Stalinas 
ir kiti bolševizmo šulai sakė 
prakalbas ir tikrino, kad 
Hitleris bus sumuštas. Hitle
ris gi norėjo ji :ms tą šventę 
sugadint ir pasiuntė ant Ma
skvos 500 orlaivių su bom
bomis. Taip praneša pati 
Maskva. Bet rusai 34 jo or
laivius numušę žemėn, o ki-

BALBO BUVĘS 
ŠAUTAS.

Kanados “Toronto Star” 
idėjo žinia, kad pagarsėjęs 
italų maršalas Balbo buvęs 
Arfikoie nušautas iš italų 
priešlėktuvinės kanuolės; 
kai iis vienas lėkė orlaiviu. 
Tai buvo 1940 metais. Kai 
iis tada žuvo, tai Mussolinio 
valdžia paskelbė, kad iis už
simušė orlaiviui nukritus. 
Bet dabar iš Afrikos sugry- 
žęs vienas Kanados karinin
kas papasakojo minėtam 
laikraščiui, kad Balbo buvęs 
tikrai italų nušautas. Yra 
manoma, kad tai buvo pada
ryta Mussolinio isakymu, 
nes Balbo buvo labai prie
šingas vokiečiams.

MALTOJ UŽMUŠTA 350 
ŽMONIŲ.

Malta yra stipriai fortifi- 
kuota britu sala Viduržemio 
juroj, todėl vokiečių ir italų 
orlaiviai nuolatos ią bom
barduoja. Žinios sako, kad 
vien tik per spalių mėnesi 
350 civiliniu žmonių tenai 
buvo užmušta, o 348 sužeis
ti. Vallettano mieste, kur gy
vena 2,500 šeimynų, su
griauti beveik visi namai.

- tarė fašistus pulti.
Italų konvojuje pasirodė;

10 transporto laivų, kuriuos!
lydėjo du sunkus skraiduo-į Bridgeport. Conn. — Po
liai ir keturi naikintuvai. Bei įeita sąvaitę čia buvo miesto 
to, visi transporto laivai bu- valdininkų rinkimai ir socia- 
vo taip pat ginkluoti, taip listai vėl sušlavė baisus. So- 
kad susidarė pusėtinai stipri ciaiistų kandidatas i nrajo- 
eskadra. Nežiūrint to, anglai rus, Jasper McLevy, gavo 
italus puolė. Ir jų ugnis bu-;24,896 balsus, tuo tarpu kai 
vo tokia taikli, kad i pusę i įo oponentas demokrata ? 
valandos beveik visi italų Į McDonald gavo tik 8,274 
laivai buvo susprogdinti ir; balsus, o republikonų kandi- 
nugarmėio juros dugnan su;datas Parker vis tik 4.061 
visais fašistais ir su visa ka- į balseli.
ro medžiaga. Iš viso buvo; Socialistas McLevy išrink- 
sunaikinta 10 transporto lai-j tas Bridgeporto ma joru jau 
vų ir vienas karo laivas, o ki- J penktai tarnybai. Kiti socia

listų kandidatai taipgi iš-

Jų majoras McLevy gavo 
24,896 balsus.

ti buvo sudaužyti ir palikti 
liepsnojant.

Anglai sugryžo i savo ba
zę visi sveiki.

Šis skaudus smūgis pada-

rinkti.

...... i • • • j-- tus nuviję atgal. Nei vienasVokiečių orlaiviai pradėjo Hitlerio orlaivis pereita pėt 
pašėlusiai bombarduoti Ma- ~ nepasiekęs Maskvos 
skvą. Bolševikų valdžia pra- f
neša, kad jau sugriautas Bol- 
šoi Teatras, Maskvos univer
sitetas, šv. Baziliaus sobo
ras. kuri yra pastatęs Ivana«
Žiaurusis, ir daug kitų istori
niu triobesių sunaikinta.

Išrodo, kad vokiečiai ruo
šiasi šturmuoti Maskvą iš 
naujo. Paskutinėmis dieno
mis jie pradėjo gabenti te
nai daugiau sustiprinimų ir 
amunicijos. Ypač didelis ju 
judėjimas buvo pastebėtas 
Tūlos apylinkėse, apie 100 
mylių į pietus nuo Maskvos.
Kad neleidus priešui sukon
centruoti spėkų, rusai Tūlos 
barą smarkiai atakavo perei
tą subatą ir nedėldienį. Rusu 
orlaiviai čia sunaikinę 70 
priešo tankų ir 450 trokų su 
kareiviais ir karo medžiaga.

Matyt, vokiečiai nori pa
imti Tūlos miestą, kur ran
dasi didieji Rusijos kanuolių 
ir šautuvų fabrikai.

UŽ 2 VOKIEČIU SUŠAU 
DĖ 150 SERBŲ.

Iš Zagrebo (Kroatijoj) 
pranešama, kad Belgrade 
(Serbijoj) vokiečiai sušaudė 
150 vietos gyventojų už tai, 
kad buvo užpulti du vokie
čių kareiviai. Penkiasde
šimts žmonių buvo sušaudy
ta spalių 29 d., o šimtas nu
žudyta lapkričio 2 d.

ŽUVO PAGARSĖJĘS 
ANGLŲ LAIVAS.

Anglijos admiralicija pra
neša, kad žuvo jos pagarsė

jęs naikintuvas “Cossack,” 
dalyvavęs trijuose didžiau
siuose Anglijos laivyno žy
giuose. tų tarpe ir šarvuočio 
“Bismarcko” nuskandinime. 
Kaip rodos. “Cossack” žuvo 
su visa savo įgula, kuri susi
dėjo iš 190 karininkų ir juri
ninkų.

MUSSOLINIS ESĄS PA- 
ŠAUTAS.

Maskvos radijas pranešė, 
kad Mussolinis esąs sužeis
tas dviem revolverio šūviais. 
Buvęs pasikėsinimas jį už
mušti.

VIENOJ SUŠAUDĖ 20 
ČEKŲ.

Berlyno pranešimu, perei
tą ketvergą Vienoje naciai 
sušaudė 20 čeku už “sabo

tažą.” .

••

STALINAS NORI PASI
MATYT SU ROOSE- 

VELTU.
Amerikos laikraščiai gavo 

žinių, kad Rusijos diktato
rius Stalinas norėtų pasima
tyti su Amerikos prezidentu 
Rooseveltu, bet nežiną? ko
kiu budu tas butų galima pa
daryti.

PAŠAUTA STIRNA PUO
LĖ MEDŽIOTOJĄ.

Nevados valstijoj medžio
tojas Weight šovė tris kartus 
keturagį ožį ir sužeidė ji. Su
žeistas ožvs puolė medžioto
ją. Medžiotojas užsimojo 
šautuvu kaip kuolu ir tvojo 
ožiui per galvą. Šautuvo ko
tas nulužo, bet ožys vis da 
negriuvo. Weight pradėjo 
lipti medin. Ožvs movė iam 
ragais ir perskėlė šlaunį. Bet 
medžiotojas vistiek įlipo 
medin, isidėjo šautuvan da 

i viena gilzę ir iš medžio pri
baigė ožį.

BOLŠEVIKU AMBASA
DOJ 3.000 SVEČIU 

PUOTA.
Bolševiku ambasadorius 

Umanskis Washingtone pe
reitą penktadienį iškėlė “at
sisveikinimo puotą,” kurion 
sukvietė 3,000 svečiu, še-

KASDIEN KITOKIOS 
KARO ŽINIOS.

Sunku dabar susivaikyti į 
karo žiniose. Pereitą sąvaitę i ^svečiu.
Maskva skelbė, kad vddečių siasdesimts tarnų padar ine 
atakos Maskvos ir Leningra
do frontuose pasiliovė iš ko 
esą aišku, kad priešas nuta
ręs jau tuos miestus palikti, 
o visus savo veiksmus kon 
centruoti į pietus, į Kauka 
zą. Gi šią sąvaitę iš to paties 
šaltinio pranešama, kad vo
kiečiai gabenasi nauju su
stiprinimų į Leningradą ir 
Maskvos frontus ir ruošiasi 
didelei ofensyvai.

jo valgius ir gėrimus. Dėl 
mados buvo ir “vodkos,” bet 
jos niekas negėrė. Daugiau
sia buve išgerta “Scotch” 
viskės. Netruko ir šampano.

Pasibaigė Vnijos 
Vadų Byla.

Bicff >’r Browne atrasti kalti 
kaip raketieriai.

Pereita savaite

SUDUŽO GREITASIS 
TRAUKINYS.

Ohio valstijoj, netoli nuo 
Dunkirko miestelio, pereito 
nedėldienio-panedėlio naktį 
sudužo greitasis traukinys, 
kuris lėkė iš Chicagos į Nevv 
Yorką 70 mylių per valandą

pasibaigė S™™' Katastrofoj 12 zmo- 
skandalinga dviejų unijosnlV buvo užmušta tr apie ofl 
vadu bvla, kuria federalinis Nelaimes priežastis
teismas* Xew Yoike naminė-i kad is pirma prae

4 savaites. Kaltinamųjų' •’us,° >’rekl«

ATLANTO KOVOSE ŽU
VO JAU 122 AMERI

KIEČIAI.
\Vashingtonas paskelbė, 

kad kovose su naciais Atlan- 
o vandenyne žuvo jau 122 
unerikiečiai.

AMERIKA GINKLUOS
PREKYBOS LAIVUS.
Senatas pereitą sąvaitę 

jau nutarė, kad Amerikos 
prekybos laivus reikia gink
luoti. Šią sąvaitę ši klausimą 
svarstys Atstovų Rūmai, ku
rie sutiksią su senatu.

APIPLĖŠĖ DIRBTUVĘ.

New Bedford. Mass.—Du 
ginkluoti banditai čia už
puolė Soule Mill dirbtuvę ir 
pagrobė iš ofiso $28,000.

jo 4 savaites, 
suolan buvo pasodinti 
teatrų darbininkų unijos 
dai, William Bioff, rusiškas 
žydas, ir George Brovvne, 
taipgi žydas. Teisme buvo 
įrodyta, kad šitie du raketie- 
riai. įsigavę į darbininkų 
unijos viršūnes, grasini
mais išreikalavo iš keturių 
filmu kompanijų .$550,000. 
Grasinimai būdavo tokie: 
musų unija nutarė skelbti 
jums streiką ir sustabdyti vi
są darbą: bet jeigu mums 
duosit tiek ir tiek tūkstančių 
dolerių, tai streiko nebus. Ir 
judžių firmos mokėdavo. 
Pagaliau keturios firmos — 
Warner Brothers. Para- 
mount Pictures, Tvrentieth 
Century-Fox ir Loe\v’s—ku
rioms nusibodo mokėti, 
kreipėsi i teismą.

Bausmę tiem« įaketie- 
riams teismas paskirs šią se- 
redą. Įstatymas numato 
jiems po 30 metų kalėjimo 
ir po $30,000 piniginės pa
baudos.

du 
s va-

traukinio buvo 
nukritusi ant bėgių didelė 
geležis. Greitojo traukinio 
priešakiniai ratai pataikė 
ant tos geležies ir visas trau
kinys buvo išmestas iš bėgių. 
Vagonai sugriuvo vienas ant 
kito.

25,000 FORDO DARBI
NINKU BUVO METĘ 

DARBĄ
Dėl algų ginčo pereitą są

vaitę Detroite buvo sustrei
kavę 25.000 darbininkų For
do dirbtuvėse, bet šią sąvai
tę jie vėl giTŽo darban. De
rybos su Fordo kompani ri 
eis be streiko.

LA GUARDIA IŠRINK
TAS NEW YORKO 

MAJORU.
Pažangus Nev Yorko ma

joras La Guardia pereitos 
sąvaitės linkimuose nugalė
jo savo oponentus ir tapo 
išrinktas majoru da vienam 
terminui. Jisai gavo 1.061,- 
071 balsus.
PADARĖ 5.000 NETIKU
SIŲ KULKASVAIDŽIŲ.
Amerikos Karo Departa

mentas sugražino vienai

DU CIO VADAI NUTEIS
TI KALĖJIMAN.

Leominster. Mass. — Du 
CIO vadai čia tapo nuteisti' dirbtuvei 5,000 50-to kalib- 
kalėjiman. o devyni strei-'
kieriai piniginėmis pabau
domis. už tai kad nepaisyda
mi indžionkšino pikietavo 
Nevv England Novelty Co. 
dirbtuvę.

ro kulk a<vaidžiu. skiriamo 
karo orlaiviams ir prieš* n- 
kiniems tikslams. Pasirodė, 
mat. kad juos darė prasti 
mechanikai iv į tikusiai pa
daro

" ■ • r v* **» v* < • *
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laikyt garsiai nenusikvatojęs. 
Kaip čia senai jie visoj Ameri-! 
koj skleidė lapelius su obalsiu: i 
‘The Yanks Are NOT Corning? 
G dabar žliumbia, kad jankiai 
nesis k ubi na ateit."

51 Emeritas Generolas Afrikoj

STALINAS DAUGIAU BI
JO ANGLIJOS. NEGU

HITLERIO.
“Naujienos” pasrebi, kad 

iki šiol anglams nevyksta su
derinti savo karo planų su 
rusų planais, nes Stalinas 
daugiau bijosi demokratinė? 
Anglijo?, negu fašistiškos 
Vokietijos. Pavyzdžiui—

"Anglai Vijo. kad naciai gali 
Įsiveržti i Kaukazą ir prieiti 
prie sovietu aliejaus šaltiniu. 
Vienas tu šaltiniu centru. Mai- 
kop. guli už 175 myliu nuo Ro

stovo. o iki Rostovo naciu divizi
joms tėra tik 10 ar 15 myliu. 
Jeigu Rostovas kris. reikės 
skubintis organizuoti Kaukazo 
gynimą. Anglai siūlosi rusams 
padėti, bet sovietu generolai 
kažin kodėl nenori to pasiūly
mo priimtu

"Girdėt, kad anglų generolas 
Archibald P. Wavel buvo atvy
kęs iš Indijos i Tiflisą pasitarti 
su rusų karo vadovybe apie 
Kaukazo gynimo planus, bet 
jie negalėjo susitarti. Stalinas 
nenori, kad anglų kariuomenė 
ateitų i Kaukazą. Maskvos 
spauda šaukia anglus atidary
ti 'antrą frontą’ Vakarų Euro
poje (tą suki dabar Maskvos 
klapčiukai kartoja Anglijoje ir 
Amerikoje); bet ten. kur ru
sams gresia didžiausias pavo
jus, sovietų valdžia atsisako 
priimti anglų talką. Tuo pačiu 
laiku bolševikai nenori ir iš 
Irano (Persijos) ištraukti sa
vo divizijas, kurios galėtų eiti 
Kaukazą ginti.

"Atrodo, kad Maskva dar iki 
šiol bijo anglų beveik labiau, 
negu Hitlerio 1 Tokiose aplin
kybėse negali būti pasitikėji
mo tarp demokratijų ir sovietų 
Rusijos: o kuomet nėra pasiti
kėjimo. tai negali būti ir sude
rinto veikimui plano. Paskiau
sias pranešimas iš Londono 
skamba taip: 'Britai nedarys 
jokių žygių Į Kaukazą, kol pa
dėtis pietų Rusijoje nepasida
rys daug rimtesnė.’ Ir toliau 
tame pranešime sakoma, jogei 
Maskva geriau sutiktų, kad 
anglai gintų Volgos liniją (!). 
negu leisti jiems užimti visą 

Iraną arba sustiprinti rusus 

Pietų Kaukaze. Anglai, aiškus 
dalykas, i Volgos sritį neke
liaus. kuomet jie turi saugoti 
Egyptą. Palestiną. Syriią. Ira
ką. Iraną ir kelius i Indiją.

“O jeigu rusai vieni neatsi
laikys ir Kaukazas pateks i na
cių nagus, tai kas tuomet bus 
kaltas ?’’

Apie tai. kad Rusijos bol
ševizmo vadai bijosi demo
kratinių valstybių, rašo ir In
ternational News sindikato 
korespondentas AViesrand. 
Jisai aiškina, kad šita baimė 
ir kartu neapykanta nrieš 
demokratini pasauli bolševi
kams idegrė demokratiniu 
valstybių intervencija Rusi
joj po didžiojo karo. Tos in
tervencijos jie negali užmir
šti iki šiai dienai. I)ėl to. 
matyt, ir dabar sunku jiems 
susitarti.

Ir naginga. ir juokinga.

PALECKIO LAIŠKAS
ESĄS HUMEUGAS.

Bolševikų "Laisvė” pa
skelbė buvusio komisaro Pa
leckio ir šnipo Sniečkaus lai
šką kaip Įrodymą, kad Pa
leckis yra gyvas, o ne miręs 
Maskvos bepročių namuose, 
kaij) yra paskelbusi Švedijos 
spauda. Bet "Naujoji Gady
nė” mano. kad tas "Laisvės” 
"dokumentas” yra grynas 
blefas, nes ji paskelbė <eną 
Paleckio laiška.

“N. Gadynė” sako:
"Paleckio ir Sniečkau? laiš

ka? yra datuota? liepos 14 d., 
vadina?, tuojau po to. kai jie
du išdūmė iš Lietuvo?: o švedų 
spaudo? žinia datuota spalių 
12 dieną—beveik už dviejų mė
nesių vėliau.

“Per du mėnesiu būdami 
Rusijoj ne tik Paleckis, bet ir 
kiti buvusio? bolševikų val
džios Lietuvoje šulai galėjo iš
eiti iš proto ir numirti.”

Dešinėj vaizdelio pusėj yra parodytas Jungtinių Valstijų 
armijos generolas -J. H. Bruno. kuri? kaibasi .Afrikoje su 
dviem anglų aviacijos karininkais.

ATVIRAS LAIŠKAS.
Jėzuitui kun. J. Ridikui, 
keliaujančiam misijonieriui 
Amerikos lietuvių tarpe.

Gerbiamasis:
Duodu Tamistai žinoti, kad 

Metrašyje skaičiau Tamistos 
straipsni antrašte "Apleistieji 
žmonės.”

Man pasirodė, kad mandagu
mas ir klausimo svarba reika
lauja. kad kas nors iš tu "apleis
tųjų žmonių” i tą Tamistos 
straipsni turėtų atsiliepti. Ka
dangi aš esu viena? iš tų "aplei
stųjų” ir kadangi pamaniau, 
kad gal niekam kitam panaši 
mintis nepareis i galvą, tai su-

' bet kuri protestoniška bažnv-; bažnyčiose ? Kaip Romos katali- 
čia. Romos popiežius yra toks kų bažnyčia žiuri i nutautini- 
pat heretikas, kaip Liuteris, mą? Lietuviai gerai tatai žino iš 
Kalvinas, ar kiti taip vadinamie- kartaus parytimo. Kalbų gerbi- 
ji herezijarkai. O jei sykį žmo- mo Romos katalikų bažnyčia 
gus įsitikini, kad tavo bažnyčia neįtraukė nei į dogmas, nei į 
nėra tikra, tai koks sensas prie kanonus. Nutautinamų tautų
jos laikytis?

Kaip aš priėjau prie išvados, 
kad Romos katalikų bažnyčia 
nėra tikra? Pasakysiu trumpai.

Romos katalikų bažnyčia (ir 
sykiu visos protestantiškos baž
nyčios) nėra tikros dėl tos pat 
priežasties. Jos visos yra nuto
lusios nuo Kristaus mokslo. Jos

Romos bažnyčia neužtarė, nu- 
tautintojų nepasmerkė ir ne?u- 
draudė. Kalbų ir tautų apgyni
mui popiežiai enciklikų nepara
šė. Netik to nedarė, bet dargi 
stojo nutautintojų pusėn.

(4) šv. Povilas viename savo 
laiške paminėjo, kad moterys 
bažnyčioje privalo būti su ap-

visos prasimanė visokių dogmų.; dengtomis galvomis. Kitame sa- 
j ceremonijų, apeigų ir kitokių v° laiške jis pareiškė, kad kasmaniau pats ta atsiliepimą pa . ,

rašvti dalykų, apie kuriuos Kristus ne: nedirba, tas ir fcenevalgo.
‘ Mes, išstojusieji iš Romos ka-j ištol° n?ra užsimin?s ir_apie ku- Kiekvienam aišku, kad pirma- 

talikų bažnyčios, esame vadina
mi

riuos nėra užsiminta Evangeli- Ms parėdymas yra mažmožis, o
ni įvairiausiais vardais. Romie- {ose' Tas savo ^gmas. ceremo-Į antrasis yra begalinės svarbos, 
dai mus vadina "šliuptarniais.” ■ nP'as ir kuni*ai pastatė; Vienok Romos Katalikų bažnv-

"Komunistų lyderiukai yra 
morališkai silpnos asmenybės 
ir jie tik to! gali dirbti, ko! 
jiems sekasi slapstytis tamsio
se pakampėse. Išvilkite tų Ma 
skvcs agentų darbelius švieson, 
užieiskite saulės spindulių ant 
komunistiškų suktybių ir niek
šybių ir greitu laiku komunis
tinis judėjimas susmuks!”

Jan Vakin. kurio tikroji 
pavardė via Krebs, yra gi-į 

męs Vokietijoje ir veikęs te- k 
nai dar tais
munistai i

ciai 
"bedieviais. "heretikais.

“atskalūnais”

TIKRA TRAGIKOMEDIJA
Drg. Stilsonas juokiasi 

“Naujoj Gadynėj” iš komu
nistu fronto permainos. 
Girdi:

“Visos raudonos davatkėlės, 
nuo Atlanto iki Pacifiko, su
skato mėgsti pančiakas Stalino 
armijai. Visos Kremliaus lini
jos spaudos redaktoriai pro 
ašaras maldauja, kad Amerika 
paskubintų pagalbą Rusijai ‘ir 
kitoms demokratijoms.’ .Jo
kiam raudondvarv ne’oeiiko nei 
šlaviko, kuris priešintųsi, jeigu 
Dėdes Šamo laivynas ir kariuo
menė butų pasiųsta ginti ‘di
dįjį žmonijos išlaisvintoją' iš 
pirties, kurią jam suruošė per
nykštis jo dranga*- Hitleris.

“Steliėdemias sias atmainas' 
kor U’ ■ li'( J.'.e negali issl-

pirmoj vietoj, o Kristaus moks-' dos teologai išvertė tą dalyką 
io pagrindus visiškai apleido ir i Kitaip: moterų apdengtų galvųpradėjo ji koliot ir reikalau- klydėliais. „ ... . . . . .. A1.

ti, kad jis verčiau agituotų Dabar Tamista mus pavadinai ’uos ’^noruoja. štai pavyzdžiai: aušimą pripažino tokiu svar- 
už Amerikos pagalbą Rusi- nauju vardu—"apleistais žmo- (D Kristus skelbė, kad nede-!biu’ ’ad } rfU’e.? savo ka”onus- 
jai. kad Amerika nusiųstų nėmis.” Išeitų, kad mes. Tamis-; ra krauti turtų čia ant žemės. 0 ? ^ak>'m^’ kad kas nedirba, tas 
net savo armiją Sovietams tos manymu, esame lyg tie So- ką Romos katalikų bažnyčia irįir teneyalgo, palaiKe tokiu maz
ginei, tai Valtin jiems atsa- vietų Rusijos "bezprizorninkai.” ’ protestantiškos bažnyčios pada-' mozlu' kad JI visai ignoruoja.

ir tt.

rė su tuo Kristaus įsakymu? Arn.ęs taip. Asmeniškai, aš nei vieni
"Aš su tuo sutinku. Aš siu- vadinimu neįsižeidžiau. Ypač M įtraukė į savo dogmas, i savo i 

Iau surinkti čia visus komunis- neįsižeidžiu Tamistos pavadini-į Kanonus* i sa'° apeigas, į savo 
tus. apginkluoti juos ir nuvež- mu. Daugelis mano bendramin-: ®'venimo praktiką? Visai ne.

Jei dabar bažnyčiose moterys 
pasirodytų neapdengtomis gal
vomis. tai tas butų didelis skan
dalas. Kunigai tuoj joms pasa-

ti Russion kariauti.’’ tiu turbut Visos bažnyčios ta Kristaus isa-! k>'ty-ka? taiP »“««-
irgi nekitaip jtlal, -i , ‘ “ 7ėioisi,ia ” - - -- :- Bet kad visokie dykaduoniai

Išgirdę šitoki pasiūlymą, kus žiuri. Mes tuo apleidimu K- iZ-i-tn- nieko nedirbdami gerai valgo,
komunistai nutilo kaio mui- ta*p sunkinamės, kaip kad sun- ’ i.-„?Jtai Romos kataliku bažnyčia ne

nepriklausoma Lietuva, Kia-laikais, kai ko- prariję. Jie užmiršo ir sa- kinosi ne 
ien ?u naciai? vo liežuvius burnose. Dau- kuomet ją

«a^nenarodoTa kad Paleckio Pl}!^ax °,.1^Ip,0^a^riy Dagiau nestatė kalbėtojui nei kaim-vnai: vokiečiai ir_
butu dar o-v-Ą-as Laiško turt? dzią. lodei įi> įabai gerai pa- klausimu, nei reikalavimu. pllnesne Lietuvos laime 
outų aai gyta?. Laiško tuii- ZiSta ir vienus ir kitus. Jisai 
nvs skamba taip: sako:

kartu ir kunigams—liepė 
kso. nei sidabro;

liepė dovanai dalinti žmonėms i1

"Draugai!
"Pasitraukėme iš fašistų už

imtos Lietuvos... Netrukus pri
siusime platesnio pobūdžio lai
ška arba rasini.’’

Taip Paleckis su šnipu 
Sniečkum rašė jiabėgę iš 
Lietuvos. Nuo to laiko pra
ėjo jau 4 mėnesiai, bet “pla
tesnio pobūdžio laiško arba 
rašinio“ “Laisvė’’ da nėra 
iš iu sravusi.

UŽDARĖ
TAMS

KOMUNIS-
BURNAS.

šiomis dienomis Chieago 
je kalbėjo Jan Valtim buvęs 
uolus Maskvos agentas, bet 
dabar jau iš komunistų pasi
traukęs ir parašęs sensacin
gą knygą"Out of the Nignt,” 
kurioj jis nušviečia komuni
stų ir jų pusbrolių nacių dar
belius.

Kaij) praneša "Naujienų” 
reporteris, apie komunistus 
Valtin pakakęs Chieago je 
taip:

"Komunistų veikla šioje ša
lvie ir kitose valstybėse yra

šv. Povilo pareiš-• prisimena 
kimo.meni nepe dovanai namui žmonėms > ...'' -j - * j 1 Galima butu ir daugiau pana-Knt,, nuo jo dovanai gautas dovanas. ,. K

•..tt • * j • • .t siu pavvzdziu parodvti. bet ir tuhnviKsi iei ia hutu nanašiai an i Dovanai gavote, dovanai ir da-; A , v, , 7 ...ouvusi, jei ją outų panašiai «p- „ užtenka. Romos kataliku kuni-

ją apleido du didieji jos i neturėti nei aukso- nei sidabro;

“SANDARA” SUGAUTA. Ieid?s ir trečiasis kaimynas ^ai el^iasi taip kaip Kristaus
—lenkai. O pilna Lietuvos laimė :mCs katakk u baznjcia padare ,aij.u farįzėjai.

nėra didelio skirtumo. Vieni Kai Keleivy tilpo kelia- butu buvusi, jei tie Lietuvos i5U tuo Kristaus įsakymu? Ar, j§fo taipgi aišku kad Pomos 
kalba apie ‘parinktąja rase.’ o tas reikalavimų, kad p. Sme- kaimynai visiems laikams ja bu-j Padar5 M d<>gma. ar įtrau- ’ bSnvčia neimli vadin 
antrieji apie parinktąją kla- tona pasiaiškintų kodėl jis tų apleidę. ' kė į kanonus? Ar vyskupas, Svčia

'Tarp naciu ir komunistu

sę. Ir vieni ir antri siekia pa- nėra davęs Amerikos lietu- 
saulio dominacijos. Abeji var viams atskaitų IŠ tų pinigų, apleidimu.

Tai štai. kaip kartais yra su ! šventindamas klieriką į kunigus,' Tai ve, gerbiamas misijonie- 
riau, kun. Ridikai, kaip dalykai

toia terorą savo siekiams įgy-, Kurie JO aaresu ouvo Siun- Kad Tamsta musų likimu su-! J5S ne.\ l,a aiSkįl ir ?riez‘ • man išrodo. Jei sakysi, kad klys-
vendinti. Jei yra kiek skirtu- Cjami Lietuvos pavargę- sirUpinai jr kad ragini savo kon- i Kristaus įsakymą Romos ku- §irdi j p-.asall viešai

mo. tai jis gludi tik stiprume, hams, tai Sandara issiso- fratrus ir visus parapijomis ni*ai ^noraoja ir praboje jp «Keleivr arba “DrauKa” tai 
Naciai yra stipresni už bolše- ko ir pareiškė, kad p. Smeto- taipgi susirUpįnti, tai tas ”ap-i’aužo; Už sakramentus’,mišias JrodMi. ‘ Tiesos Jieškotojas.
vikus. Naciai turi gabesne va- senai jau vra tokią at- leistiems” baimės neįvaro. O kai i!r laid°tu\es lupa nuo žmonių __________
dovybe.” ‘ skaitą paskelbęs Amerikos' dėJ manęs> tai aš netik nenusi. ■ negailestingai, krauna sau tur-

. . . lietuvių laikraščiuose. Mes gandau, bet sumaniau Tamstai itus ir gyvena kaip buržujai, j
^aCla* \ ia ?" pareikalavom, kad. Sandą- parašyti Šį atvirą laišką, kadi Kristus kunigams neįsakė lai-i

munistus oaug stipresni ir ra.” oacakvtu aiškia1 kada ir -i • • ' • Ai • i i-v. ♦. o • i • . ii. xaoa Ir pilniau visiems rupimą klausi- kvtis celibato. Seniau kunigaigūdiesm, tai u demokiatuai kuriuose laikraščiuose ii vra •* -u • - - ± , j /-« 4. 4-, - -7- n • • ‘ Hunuose įainraiciuost ji via ma iSgVildenus ir nušvietus. eudavo vede. Celibatas tik ve- • c -n-; 1 1 ,, ™pe yra didesnis pavojus, ne- tilnus •, • 4 *- , u • ‘ 4 T -.j i. mis> Serbijos kalnuose yra- _  _ n-, i • tnpus As pilnai su Tamsta sutinku, bau buvo įvestas. Jei dabar atsi- cn
DeltoCaltir. Atspkvdama i mnsn reika- ~____  , x,,.4 . 4„_' ’-ad kur norx koks 80,000 jugoslavų partizanų,

l, , ... ’ .V kurie veda žūtbūtinę kovąkataliku baznvcios , , . t? 1 • tsu okupantais. Faktinai Ju-

ipareiguoja jį to įsakymo laiky- i

80,000 JUGOSLAVŲ KO
VOJA PRIEŠ OKU

PANTUS.
Londone gautomis žinio-

tin. -Jeigu naciu 
kani
mes turėtume j)aaeti. ’ 
pirma turi būt nušluotas nuo 
žemės veido nacizmas, o vė
liau pasaulis apsidirbs ir su 
rilpnesniuoiu tos šmėklos 
broliuku—komunizmu.”

Valtin papasakojo juokin
gą atsitikimą, kaij) ii vieno-

paremta apgaudinėjimu, melą- rg prakalbose buvo užpuolę 
gystėmis. suktybėmis ir kito- komunistai ir kaij) jis užda- 
kiu niekšiškumu. ręg iiems burnas. Kai jie

tai butu bai- 1 •• • j u ~4Toks kunitrac g°sIavU°J dabar ein^ ant' 
atbulo kalnie- las Laras. Partizanai, gyven-

(■>; iV VopilviL - zuomet ji tvirtino, jog Sme- pamokslai nepaveikia "paklydę- riaus. Bet kuomet Romos kata-
,ona >id jau aki.Raitęs. =,hų’ne dėl to tod ,.e , v.8us pa- l.ku baznycos kun.ga, krauna miestįliuose> juos ir

. mokslus atsdanko, bet dėl to. sau turtus ,r „z pmigus parda- ;ma
neisnsa iu vmeja ka Kristus liepe dalinti 1 ... . . • .

VO LAIVUS IŠ JŪRIŲ, klausimo. Sakysime, aš. Prade- dovanai, tai dėl to nėra jokio pg^izanm paėm^TOO'VOkie-

“Vi-i
JAPONIJA ATŠAUKĖ SA- kad tie pamokslai

Šiomis dienomis Japonija d»nt nuo garsiojo kapucino Ka- skandalo — dėl to Romos kata- nelaisvėn 
Įsakė visiems savo prekybos zimiero aš esu klausęs pamoks- likų bažnyčia piršto nejudina. ‘ 
ir žvejybos laivams tuojaus lų visų žymesniųjų lietuvių mi- burnos neatveria. Reiškia. Ro- i 
grįžti namo. Pereitą sąvaitę sijonierių. Nei vienas iš jų i mos katalikų bažnyčia popie- 
iš Seattle uosto išplaukė jau mane nepaveikė. Neradau atsa- žiaus parėdymus vykdo su pilna 
paskutinis japonu garlaivis, kymo i savo klausimus nei Ro- griežtumu, o Kristaus patvar- 
“Alikava Maru.” Matyt, Ja
ponija tikisi karo.

Suderinti Vokiečių-Japonų Veiksmai

šis žemėlapis parodo visą pasaulį: Ameriką. Afriką. Euroj.ą, Aziją ir AuMioiiją. Juode s 
vietos yra fašistų valdomos, o pilkos priklauso demokratijoms arba jų talkininkėms. Pa
lyginu.- su pilkom, juodos vietos užima visai nežymų žemės plotą. Šis žemėlapis taipgi pa
rodo suderintą fašistiškų valstybių veiksmą: Atlanto vandenyne vokiečiai skandina Ame
rikos laivus, kad sumažinus Amerikos spaudimą Japonijai, o Tolimuose Rytuose japonai 
grąsina Vladivostokui ii Anglijos imperijos posesijoms, kad sumažinus anglų ir rusų 
spaudimą Vokietijai.

VILNIAUS FABRIKAI 
BAIGIA ATSISTATYTI.
Laikraščiai praneša, kad

mos katalikiškoje spaudoje, kymus visiškai ignoruoja. didžioji \ iiniaus pramonės
Spėju, kad panašiai yra atsitikę Viduriniuose amžiuose Romos ?rnonil3 dalis. jau atnaujmu- 
ir su daugeliu kitų mano ben- kataliku bažnyčios skolastikai
draminčių. Todėl tenka jieškoti buvo tiek įsigilinę į tikybos 
kito budo. kad suvedus misi jo- “mokslą.” kad diskusavo, kiek 
nierius ir ‘ atskalūnus į kon- vejrjų galėtų šokti ant adatos 
taktą. Aš manau, kad geriausis galo, arba ką daryti, jei žiurkės 
tam būdas vra spauda. įegul suėstų komuniją? Bet jie ne- 
misijonieriai per spaudą atsi- svarstė, kiek žmogus gali turto 
saukia į Romos katalikų bažnv- turėti, kad nenusižengtų Kris- 
čios pabėgėlius ir tepaprašo per taus jsnkymui nekrauti turtu 
spaudą paaiškinti to pabėgimo ant ženiės. Nesvarstė, kiek ku- 
priežastis. Misijonieriai savo pjgas ga]j turto turėti, kad ne
keliu irgi per spaudą išaiškintų, nusižengti Kristui, kuris įsakė 
kaip jie suklydo taip darydami, neturėti nei aukso, nei sidabro.

žinoma, nėra galimybės, nei Romos katalikų bažnyčios teolo- 
reikalo, kad visi "paklydėliai” gai nėra šį klausimą svarstę ir 
imtų rašyti apie savo pabėgimo vėliau. Todėl ir matome, kad 
priežastis. Užtektų, jei tai pa- Romos popiežius gyvena kaip 
darytų trys, keturi. karalius, o kardinolai, vyskupai,

Pradžią darau aš. čia aš išdė- kunigai ir pasauliečiai katalikai 
stau keliatą savo netikėjimo krovėsi didžiausius turtus, buvo; 
priežasčių, ir kviečiu Tamstą didelių dvaru valdytojai, o da- j 
per spaudą nurodyt, kodėl aš bar yra virtę net milionieriais. i 
klystu—jei klystu. Jei Tamstai Ir teologai čia nematė nieko, 
pasirodys nepatogu su atsakv- priešingo Kristaus įsakymui ne
inu kreiptis į tą laikraštį, kuria- krauti turtų, neturėti nei aukso, 

nei sidabro.
(.’») Kaip skelbia šventas Raš

tas. Dvasiai šventai apsireiškus, 
apaštalai stebuklingu budu pra
kalbo visokiomis kalbomis, kad,

me telpa šis mano laiškas, pada
ryk tai per marijonų leidžiamą 
"Draugą.”

Aš pertraukiau ryšius su Ro
mos katalikų bažnyčia po to, kai
įsitikinau, kad ta bažnyčia nėra galėtų Kristaus 
tikra. Mano įsitikinimu, Romos visoms tautoms jų prigimtom 
katalikų bažnyčia yra tokia pat kalbom. O kaip šiandien stovi 

i klaidinga ir heretikiška. kaip ir kalbų gerbimas Romos katalikų

sios savo darbą. Ypač daug 
darbo turinčios medžio Įmo
nės: lentpiuvės, baldų, po- 
pierio ir kartono. Statybos 
medžiagos pareikalavimas 
esąs labai didelis.

PANAMOS FAŠISTAS

čia parodytas Nicolas Ardilo 
Barletta, Panamos provincijos 

mokslą skelbti viršininkas ir nuverstojo prezi
dento fašisto Arnuffo Ariaso 
šalininkas, ši jo nuotrauka buvo 
padaryta būnant jam Floridoj.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS, į

---------------- į
Ona Geštautienė žuvo auto- bonds) irgi nėra nei cento; 

mobiliaus nelaimėj. bet kai Rusijai, tai ir šimtinė
Kazys Lagūnas važiavoautomobilium su Ona Ges- ; „°e Da n™ kas

tautiene ir nepamatė kad ne^.jėj ka(111Kai butl, au. 
priešaky stovi didelis fokas. reikalams.
Laguno automobilis atsiimi- T ;• ko(lė, mes tlu.ėtume 
se f tą foką taip smarkiai,^, . R ;j k . .
kad abudu buvo sunkiai su-Ona Geštautienė no kla £ahn£a 11 turtinga ? ri r yna.Gcstami5ne’ b° Taip kalba daugelis drau- 
didelių kančių, mirė, palik- 1 -
dama dideliam nubudime
sūnų Vytautą ir vyrą Anta
ną Geštautą. Sunku gauti kambarius
Du musų miesto lietuviai jau . gyven'mu’.

žuvo karo veiksmuose. ! Darbininkų gyvenimas 
_ ... . .! Worcesteryje darosi vis sun-
Du M orcesterio lietuviai i dėsnis. Nors žmonės dabar

jaunuoliai jau žuvo šio karo uždirba gana gerai, bet di- 
veiksmuose. Jie žuvo su A- • delis vargas su kambariais, 
merikos karo laivu “Reuben §u didesne šeimyna kamba- 
James.’ kuris buvo vokiečių i-įų negalima gauti nei už pi- 
nuskandmtas jūrių kovoje. nigus. Šitokia padėtimi nau- 
ties Islandija. Vienas jų va- dodamiesi, biznieriai prista- 
dinosi Antanas Gediminas tė miesto pakraščiais menkų 
Stankus, 19 metu amžiaus stubelkų ir pardavinėja jas 
jaunuolis nuo 69 Providence aukštom kainom, duodami 
streeto, o antras buvo Anta- skolon ilgam išsimokėjimui. 
nas J. Kalanta, 29 metų am- Neturėdami kur gyventi, 
žiaus vyras, nuo 11 Wade žmoneliai tuos namukus per- 
streeto. AV asb ingtono žinio- ka ir turės per ilgus metus 
mis, visų žuvusių jurininkų mokėti skolas. Gerai ta lietu- 
kunai esą surasti ir. turbut, viu patarlė sako: “Dievas 
bus atvežti Amerikon palai- davė centeliu, bet velnias 
('oti. pridarė daug skylelių.”

gijos narių, bet Rusijos pa
triotai jų nepaiso.

Kanados Premjeras Pas Rooseveltą Svečiuose

Ši nuotrauka parodo prezidento Roosevelto šeimynos svečius. Iš kaires i dešinę stovi: olan
du kun. Lyman Tallman, Olandijos kunigaikštytė Juiiana. przidentas Rooseveitas, Tho- 
mas Qualters, prezidento žmona ir Kanados premjeras MacKenzie King.

BRIDGEPORT, CONN.
Socialistai vėl iaimėjo 

rinkimus.
Majoras McLevy, sociali—

DETROITE GRIAUNA 
DODGE’O FILĮ. 

Kainavo $3,030,000 ir nebu
vo gyvenama. 

Automobiliu magnatas

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Trys Barzdoti Chicagos Kavalieriai.
Chieago, IU.

Į Iš praeities istorijos ant 
• Chicagos Bridgepoi to yra 
i kaž kaip užsilikusios kaip 
ožkos trys barzdukės, kurios 
kaip kam nemažai ir kėblu- 

Į mo padaro. Iš visko atrodo, moterys tvirtina, kad dakta- 
kad visos trys vieno am- 10 Graičiuno barzdelė kaž 
žiaus, ir visos trys kaip viena kuo tai skiriasi nuo pastaru- 

, simbolizuoja: Hertmanavi- J V dviejų. Sako. kad jo kiek 
čiu. Graičiuna ir OKze\vsxi.

Syki moteriškė ant Hai- 
sted gatvės pasitikus Hert- 
manavičių ir sako: “Susimii- 

, damas, ar tamsta negalėtum

Tegul jus kur ir biesai su 
visom jūsų tom barzdom! 
Kaip vieno, taip kito ir tre
čio—visos vienodos. Kas jus 
gali atskirti ar pažinti!’’

Bet nekurios merginos ir
l.i L-t

tai šviesesnė ir platesnė, ir 
jom geriau patinka Graičiu
no. Jurgis Slabuška.

ši vakarą ateiti 
• namus?” 
i “O kas do reikalas? 
manavičius klausia.

SODUS, MICH.
pas mane Į Bačiūnai reklamuoja 

Smetoną.
Hert- Siunčiu “Keleiviui” vieną 

lapą iš “Detroit Netvs.” kur
; Moteriškė dūsaudama n- telpa net 3 Smetonos atvaiz- 
galvą linguodama sako. kad dai. nutraukti ant p. Bačiu- 
jai suka vidurius, galvą ge- no faunos, netoli nuo Sodus, 

i lia, kojos sutino. "Gal tams- Mich. Vienoj nuotraukoj 
ta galėtum kuo nors man pa- Smetona pozuoja fotografui 
gelbėti ar pagydyti! su savo vaikais ir anūkais.

“Kad aš ne daktaras,” visi susėdę aplink kakali
Hertmanavi čius sako.

“O kas tamsta? Ar
daktaras Graičiunas?’’

“Ne. aš Hertmanavičius.’

(fire place). Kitose nuotrau- 
ne koše jis vienas stovi išsitem

pęs, kaip negyvas stabas. li
tai jau ne pirmą syki jo at-

Moteriškė tik susičiaupė ir vaizdai telpa tame laikrašty- 
nežino ką daryti. Paskui po- je. Matyt, kad visa tai daro 
valiai nužingsniavo savais P- Bačiunas. Jisai reklamuo- 
keliais. ja Smetoną kaip “'Lietuvos

Kitas pilietis, pasitikęs prezidentą,” ir kartu rekla-

GREAT NECK, N. Y.
Karpavičių sūrūs gavo sti

pendiją koiegijon.
Smagu yra pranešti, kad,

Keleivio” skaitytojų drau- daktarą Graičiuna su atvira muoja savo farmą. A. L. R.
Pereit3 buvo is- .John F. Dodge, kuris mirė gų Karpavičių sūnūs baigė širdžia prašo: “Ar negalė-

šian-

liškai pagalbai. Puikus tiks- tams. 
las, gražus obaisis 
kad dažnai tos 
eina toliau kai 
Be to. daugeli:
įių jaučiasi labai Įsižeidę to- datą. Vienas'kandidatas, ži- nenori rinkti. Demokratai ir šlifuoto • rik-b,
kia politika. Girdi, kai reikia noma, negali pralaimėti, nes republikonai čia visai su- langais’ ir bran<dausm me 
Lietuvos reikalams, tai nėra iis neturi sau konkurentų, smuko. Ju kandidatai sudėti džl-„ ‘raižiniai ^Akmeni™ 
nei cento; Amerikos apsigy- Tai jau sovietiškas rinkimų■ į krūva nesurinko nei pusės gi: S kMti
nimo bonams (defense būdas. Vargo Sūnūs, j tiek balsų, kiek surinko vieni buv? p^sigabenęM

r. r r, ™ * tt . , ™ ™ , socialistai. . 110 to darbo specialistu net!
POLEMIKA IR KRITIKA.' !. Ręikia pažymėti, kad siais įš Škotijos. Skulptūrą ir ki-1 

{rinkimais statė kandidatu’ą tokias meniškas dekoracijas;
Be to, jis man primeta h* pora lietuvių. Charles Mi- tiems rūmams Dodge rinko, 

vienoje organizacijoje be-įnalga, čia gimęs, “‘runijo ’ įr pjrko po visą pasauk. Ji-1 
tvarkę. Dėlto aš su Lapinsku' *nt aldermano. o Antanas išeikvojo* tai prabangai arti 
nesiginčysiu. Taip, esu sava-; Tuska, ateivis, aspn avo i
mokslis ir esu padaręs klai- i miesto klerko ofisą. Nors 

. dą. bet už ta klaida aš ir už- į jiedu pralaimėjo, vistiek 
“Amerikos Lietuvio” pa- mokėjau. Lapinskui toks ?magu matyt, ka< 

stogėj susisuko lizdą fasištų Į priekaištas garbės nesutei- žmonės pradeda mėginti i 
traicė. Vienas atsibaladojęs j kia. Bet Lapinskas tituluoja valdžią kopti.
iš Chicagos, apsigyveno sale Į save mokslinčium, kitus va-j Kai 1917-18 metais Ame- 
Worcesterio, bet tankiai jis i dina “nemokšomis,’’ reikėtų rika kariavo, tai musų pra-— J* _ •_ ___ __4. _ -_X i '*’• X * •! J 1 1 _ •_  _  ---_ 4. 1 1-^2_

WORCESTER, MASS.
Gerbiamoji “Keleivio” re 

dakcija. Malonėkit suteikti 
vietos jūsų laikrašty atsaky
mui i šmeižtus.

sėdi prie Vernon streeto už i žinot jo nuveiktus darbus. į moningam mieste

$3,000,000 ir mirė darbo ne 
pabaigęs.

Dodge’o šeimyna, kažin! 
kodėl, nesirūpino tą namą ! 
užbaigti irtai]) jis stovėjo' 
per 20 metų su viršum, šio- i 
mis dienomis likę giminės' 
išsiėmė iš miesto leidimą tą. 

labai ge- pasakišką pili nugriauti. i

WESTVILLE, ILL.
Kodėl ne, žmonės užsiaugino vaikus, o 

jūsų nežinojo, kad dar nevedę.
Prašau ““Keleivio” redak

cijos paskelbti šią žinią 
Westvillės lietuviams, kat
rie po 1912 metų yra ėmė 
šliubą pas kum Skripkų. kad 
apsižiūrėti], nes gali susilau
kti nesmagumu. Daugelis 
vrestvilliečių išgyveno ilgus 
metus krūvoj ir užaugino 
vaikus, o dar nežinojo, kad

priklauso tėvams.. tu ne Ofezew?kB esi? No, škri kus nėla‘pasirašęs ant 
P. N. 'as daktaras Graičiunas. iaisn*jy. DaugeIis jų į,abal.

turi vargo, kai reikia išsiimti 
kokius dokumentus iš mies
to arba kai moteris nori gau
ti vyro pomirtinę, tai pasiro
do. kad ji nėra užrekorduo- 
ta kaip to vyro žmona.

Kas nori sužinoti savo sto
vi, lai kreipiasi i Denvillės 
teismą.

Westvi!lietė.

naši Stanley Kasper. Jau-į “Auiekątučiadabarkal- 
nuoiis moka gražiai lietvviš-ibi Aš nesuprantu,” sako 
kai skaityt ir rašyt. Už tai j daktaras Graičiunas. “Na. ar 
nuopelnas

************************************

AR JUS ŽINOTE
ABI PUSES

U. S. DEFENSE SAVINGS BONDU ISTORIJOS 
★

I GIRIA “KELEIVI.’

grotų ir ten pučia savo šmei 
žtų pūslę.

Yes, visgi \yras nuveikė. Su rai ėjo darbai. Dabar ir vėl ’ štai kaip Amerikos -ubi-i 
keliais fašistų sėbrais suren-; fabrikai birzgia, kaip bičių ' o-uočiai eikvoia milionu/J

mui už komunistiška veiki- pamint ir sv. Jurgio draugi- į outų. ganius ua.o n renčia
mą bet pasidėkavojant jo 10J Dnansu sekretoriavimą,! lmė valdžia, ir privatus biz- 
darbdaviui, nuo deportavi- bet plačiai visuomenei nieriai, ir vis negana. Laik-. 
mo ^)Livo <11 t)ii, lm dhIioRh 3mzi“*i3sci<ii k<i(l iki suj

dintas Gabriukas, virto tauti- nai užmirštu. "V ra ir daugiau tų pabaigos Bridgeporto gy-' njstuo jaučiu žmonių “rediio 
ninku, bet darbuose ir dva- ‘kižsitainayimų,” bet tų ir ventojų skaičius bus pašokęs kliubas” ikn.;o panešėjas 
šioje tebėra ščvras komuna- nekelsiu viešumon. . 20J)00 žmonių ir apie 13,- (anauseris) yra Mikas Ma-
cis. ‘ Bet štai tikroji žala. kur!°?° automc1?blV bus dau-{sys o programos vedėja—'

Trečias—tai žmogelis, ku- tie nesubrendėliai padaro, e iau, negu puma buvo {ron;a Biliūnienė. Ji pradeda 
ris save tituluoja dideliu Lietuvos Remčiu Draugija1 ° nm-.. baigia savo programą siais
mokslinčium. Tos trys “asa-yra lietuviu organizaciia.!c _ žodžiais: “Kovoti už demo-
bos” užkliuvo už Mass. Vai- kuri rūpinasi pagelbėti nute- Smct kratiją ir uz t agę <u stars
stijos Lietuvai Remti Drau- notos Lietuvos žmonėms. neuivisKai. an(j stripes. Ir ii yra tik vie-

UETKOII. M’UH. 
Komunistai išsižadėjo 

raudonos fiagės.
Pas mus su-idarė iš komu-

už kuria mes sto-gijos ir norėtų ją sugriauti. Tie tušti barškalai, kurie A-1 APie T vy^l South Bosto- na flagė,
Pirmiausiai jie pradėjo kabi- merikos lietuviuose nepada-’ne pasivadino “Lietuvai jam.” 
nėtis prie išrinktosios valdy- re jokio rimto darbo, susibu-' Remti Draugija Nr. 2,” ku- Vadinasi, raudonos komu- 
bos ir net krimir.ališkai pra- rė ' po tuščio barabanščiko ’ ’os nirmininku pasirašo nizmo f bigės jau nebėra! 
dėjo šmeižti, bet vėliau apsi- pūsle ir barškina savo keršto J°bn P. Tuinila, ir išsiimti- Hitleris naklundė komuni-- 
žiurėjo, kad šmeižti nekal- frazes ramiems lietuviams,'nėjo spausdintus kvietimus, tus prieš žvaigždėtą Ameii- 
tas ypatas kvepia nelabai kurie dirba savo nuskriaus- kad ir kiti ateitų i jų susirin- kos vėliava. Tik nežinia, 
gardžiai, tai susilaikė. tiems broliams pagelbėjimui kimą. Iš tu kvietiniu nasiro- kaip ilgai jie melsis demo-

Rpf d-ibnr vėl nradėio ?unku darba. Suprantama, kad ši “draugija” nori kratijos vėliavai. Jeigu Sta- 
šmeižti Lietuvai Remti Dr- nrieš tokia smarvę dirbau- parsikviesti p. Smetoną, ta- Imas kara laimėtų, tai komu 
jos Worcesterio skyriaus ^oji lietuvių visuomenė tu-
valdybą—pirm. A. Jenušo- le^’seit griežtai ir parodyt 
nj. iždininką J. Dvarectą ir -N snieiztams saslavyna, kur

ČIA YRA

Dėdės Šamo Pusė
Suteikt Medžias? Apsigynimui.
Kai jus perkat Oefense Savings 
Barui, jus pagelbit aprūpint pi
nigais nupirkt orlaivius, tankus, 
kanuoles ir laivus, kurie yra 
labai svarbus apsigynimui.

Leiskit Dirbtuvėm Dirbt. Jūsų
Defense Savings Uotui doleriai 
pageibės užlaikyti tūkstančius 
fabrikų ir milionus vyrų dir
bant visoj šaly.

Neprileist Sunkių Laikų Ateity.
Pinigai Defense Bonds... Pini
gai ’iankon... Sutaupyti dabar, 
kada taupymas lengvas, apsau
go: Ameriką nuo pragaištingos 
influacijos ir neprikiš sunkius 
laikus ir didelius taksus vėliau.

ČIA YRA
Jusu Pusė*

Jūsų Investmentai Bus Saugus.
Pilnas pasitikėjimas U. S. Sli
džios kreditams yra du pažadai, 
atmokėjimas padėtos sumos su 
nuošimčiu.

Jūsų Investmentai Augs. l>e-
fense Savings Bonds. kurį galit 
pirkti Mutual Savings Rankoj 
už $18.75. bus vertas $25 i de
šimtį metų. Jus galite pralieti 
taupyt Rankoj kad įsigyt jį.

Busite Pasiruošę Ateinantiems 
Reikalams. Jei jus neiškeisite 
savo bondą per dešimti metų, 
jus turėsit sutaupo paiisiui. se
natvei arba mokslui. Kodėl ne- 
padėt visų pastangų kad inves- 
tyt į Amerika.

Draugė Julė Vilčinskienė 
rašo iš Watervliei, N. Y.: 

i Štai aš ir vėl atnaujinu 
“Keleivio” prenumeratą, nes 
iau pasibaigė, o aš nenoriu 
be jo būt. Aš pradėjau ““Ke
leivį” skaityt dar 1914 me
tais ir skaitau ji nuolatos, 
nes man geresnio laikraščio 
už “Keleivi” nėra. Visi laik
raščiai persivertė kojom 
aukštyn po keliolika kartų, 
o “Keleivis” tebeina tuo pa
čiu keliu. Su pagarba,

Julė Vilčinskienė. 
~ŠABOTAžM\KAS

'.“■y-Yt.Y./f .N*
uiiL

“i t t- “ •’ i t “’*• iu ideolociiai bus atatinka- Lietuvai Kemti IJraugija. sekr. J. Kras'nsk, Ir tie bus atatl"ka uzkvietc Lie,uvos P,f ,idJn.
šmeižikai * įdrąsino, ,____________ i—. tu Antaną Smetnny atlankiti
kad net krminaliskai pradė
jo Įtarti.

“Amerikos Lietuvio”

čiau nemoka lietuviu kalbo\ nistai vėl iškeltu pjautuvą ir 
štai kaip parašrtas jos kvie- kuii, kuriuo iki šiol žudė ne
rimas: kaltus žmones.

Lietuvai Remti Draugija. “K.” Skaitytoja?.

ISTORIJA SUVIENYTU VALSTIJŲ 
43. SIAURINftS AMERIKOS

v. t t •_ , Nuo nat atsiradimo ir dar priešCiam numery J. Lapinskas atradimą Amerikos iki ĮSOO me- 
tiek įsidrąsino, kad net stato Aprs,,J°; ks!? Ko’'5Tn.b:,s ?tra<5rt A“ 
rClkuklVilT*^, keiti H’ pinigus jr tt. Prie galo knveros teina Suvierv 
pasiustu kokiam ten jųjų chieago, 111
fondui * pusi 361 Gražiuose audimo

Juozas Krasinskas. Ja Anta na Smetona atlankiti KAS MUMS RAŠOMA.
-------------------------] Bostoną. Tcdel visi Bostono Watervlict. N. Y’.—Lapkričio

lietuviai turi sudariti komi- 22. subatos vakare, lietuviu Tra
tėta idant tinkamai priimti teru kliubas rengia puikų balių, 
ir pagerbti Garbinga Sve- Ukrainiečių salėje ant 25-tb st. 
čia.” Bus gera muzika, skaniu valgiu

Du trumpi ^akiniai, o 15 ir gėrimų. Įžanga tik 30c. ypa- 
klaidų! Daugiau klaidų, ne- tai Prašom visus atsilankyti. 
gU ta “draugija” turi narių! Julia Vilčinskienė, sekr.apdaruose........ ...........................$2 25

1
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T U PYK ŠIANDIEN 
RYTOJAUS REIKALAM

šiandien, geras reikalas 
ir lygiai geras patrijotiš- 
kun'.as taupyt dabar, kada 
taupyti galima.

Bile dieną apsigynimo 
laikai baigsis. Tad. kodėl 
nepradėt i taupyt sau ir ly
giai savo šaliai?

Jus Mutual Savings Bau 
ka džiaugsmingai koope
ruoja su Valdžia, be jokio 
uždarbio ar pagerbimų, 
kad padėt investyt į atei
ties apsaugą jūsų tautos.

Ateikit pradėt taupymą 
arba pirkit bondą šiandien.
♦★♦♦*♦★******★****♦♦*♦*****★****♦♦*♦

of Massiichus&tts

šis jaunas vyrukas. Miehael 
Elzei, buvo suimtas Baltiniorės 
orlaivių dirbtuvėje kaip sabotaž- 
ninkas. Jis sugautas gadinant 
orlaivi.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Komunadų Vaikezų 
Mokslingumas

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

kad ir be tilto lietroseiska; 
vaiskas galės persikelti iš

(Tąsa.)

šitos telegramos liudija, kiek mažai ben- 
Štai, pati esencija šios an- dra turėjo vietos pravoslavai kolonistai su 

gliškos korespondencijos: lietuvių revoliuciniu judėjimu. Valsčių vai- 
“Korespondentas iškelia dybas, galimas daiktas, po tų mitingų vie- 
. *,° kai į (os žmonės, iš tikrųjų, uždarinėjo, nes Že-

raštus atlygina sodėm. ais- maitijoje tuo metu jokių kuliamųjų jėgų
krymu ir lolypopsais, apie ajJ bu’o a“ k'sčiau Įajkon)os nesimatė,—vietos žmonės su dideliu dėme-
Ii tiTvert\manHšbfentnSi> Pa8“r,>o'- P“lapt'n-! siu klausėsi kalbų ir informavosi, bet nesu-
įa^-tf Tvaikl“^:«"- •pB-krM- | gebėdavo tuojau imtis darbo ir kurti sava-
niai toli pralenkia dėdes Sena maskolių mada lik-! jų naująją tvarkų. Kiek vėliau dabar ne- 
Bimbas. Mizarus ir Prūsei- viduoti arba slaptai išdan- atsimenu, kas man apie tai pasakojo,—su
kas. ginti, šių goebelsukų priker- žinojau, kad Luokės monopolio tuojau pc ščnUs~aYvykęs ^enl*sTXpoja  ̂SVbinin-

Bet tie, kūne fundija so- giama kitiems zulikams. mitingo daužymas buvęs gudrus monopo- kas ir pasakęs, kaip visa tai padaryti. Bu
dės, aiskrymo ir lolypopsų Aukščiau pažymėta eita-’ lio vedėjo taktinis žygis: mat, pas jį mono- vusi sušaukta visuotinoji valsčiaus sueiga, 
už angliškus straipsnius, ar- ta nublunka prieš šias že-į polio krautuvėje buvę gana dideli truku- Toj sueigoj liepojietis pasakęs kalbą, pa- 

ir kuršėniškiai
pats raginęs miestelėnus daužyti jo tvarko-1 vienbalsiai nutarę atstatyti nuo pareigu y i-

Musų komunačių “Laisvė” 
ir “Vilnis” turi sąvaitinius 
angliškus skyrius, kuriuos 
parašo busimieji Goebelsai, 
o dabartiniai goebelsukai. 
Kad seniai komunistai tiems 
savo vaikėzams už angliškus

duota’.” (G reičiausia aiškiy- 
mo! —Š. A.).

vo. Jisai mažai kalbėjo, tik rimtai ir aiškiai 
į klausimus atsakinėjo. Paskui, kada pasa
kiau, kas esu ir kokiais tikslais čionai atvy
kau, paaiškėjo, kad rimtasai vynas buvo 
naujo valsčiaus pirmininkas — nau jasai 
perversmo pastatytasai viršaitis.

Po trumpos informacijos musų tarpe su
sidarė visiško pasitikėjimo nuotaika. Nau
jojo valsčiaus šeimininkai nupasakojo kaip 
pas juos naujoji tvarka atsirado. Vyrai 
senai galvoję, kad reikia savaip tvarkytis 
ir metas pašalinti caro valdininkus, bet ne
buvę kas pradeda, kas padrąsina ir parodo, 
kaip tai reikia daryti. Dieną prieš tai i Kur-

oa patys nesupranta ką tie. mįau įšvard intas spalių 30 d J mai, ir kad juos paslėptų, monopolščikas aiškinęs visus dalykus 
\ aikezai angliškai pi įrašo,: “Vilnv”: nata radines miestelėnus daužvti in tvarko-1 vienbalsiai nutarė atstatoi ‘Vilny
arba jiems nesvarbu kas pa- .^ooklyno coughliniečiu 
rasj-ta. nes visvien m klap- UiUraiįti, 4aWel. mieU: 
cinkai jų neskaitys. Tuos jų noru dijo
Klapčiukus engviaunųvaiy-i ^,^ kampanijai ir

ti Į svetimtaučių n»tinguf!at.p.u«lino medžiaga, apra- 
negu duoti jiems angliškai i rJ;

Šag vperiod—
-Dva nazat!
Tak idiot 
Russkij brat...

—Ką tu čia rėkauji, tėve! 
—Maike. aš dainuoju.

Mokinuos naują maršą, kuri 
“Vilnies" redaktoriai parašė 
savo vaiskui.

duoti 
skaityti.

Pažiūrėkim kiek tų vaikė
zų anglišką skyrių. Ypatin
gai Įdomus chicagiškių “Vil
nies.”

Štai spalių 23 d. “Vilny” 
vra straipsnis iš Stokholmo, 
Švedijos, antrašte: “Lietu- 

Amerikos i Stalino karaivs- vos Kvislingai Hitlerio Ap- 
tę. O jeigu jis nieko neišfi- dcvanob.ŠaudomiirGruda- 
geriuos, tai gal prezidentas mi Kalėjiman.” (Vertimai
Rooseveltas duos jiems koki m?no Pabfaukti. —-Š. A.), 
kiaurą šipą nuvažiuot pas įsas straipsnis pasiimtas iš 
Abraomą — uskiuzmi. nore- ietayiU . spaudos, . išverstas 
iau pasakyt pas Staliną. Juk an^bskai, gerokai perdirb

tų atsinaujinimą Pabaltėr- 
kraštuose. Straipsnis parašy
tas laikraštininko Konstanti
no R. Jurgėlos, dirbančio su 
vokiečiais Kaune.”

O mes iki šiol manėme 
kad Konstantinas R. Jurgėla 
visą laiką sėdi Brooklyne, 
tik už 5 blokų nuo “Vilnies” 
pusseserės “Laisvės.” Norė
tųsi pamokinti tuo? vaikėzu? 
geografijos. Veikiausia jie 
nežino, kur yra Maskva.

Toliau darosi įdomiau

Toj pačioj V. Steponaičio knygutėj yra 
dar dvi labai įdomios, tik dabar išvydu- 
sios viešumą telegramos. Tuomet jos mums 
nebuvo žinomos, bet jos puikiai iliustruoja 
klasinius santykius Luokės apylinkėje, 
štai tos telegramos:

Iš Luokės, gauta XII-3 d.
—Luokės ūkininkai prašo leisti sulinkti 

šautuvus apsisaugojimui, 
darbininkams.

Įgaliotas Grublevskis,

uždraudus tai

čiaus tvarką. Rusai valdininkai tuojau iš
vykę į Šiaulius. Sueiga išrinkusi naujus val
sčiui tvarkyti žmones. Po to man buvo pa
rodytas Kuršėnų valsčiaus gyventojų vi
suotinojo susirinkimo švariai surašytas 
protokolas. Šitame protokole kuo smul
kiausiai buvo išdėstyta visa tai, kas pada
ryta, tarp kita ko nutarta ir iškilmingai pa
sižadėta: nemokėti mokesčių, neduoti ca
rai kareivių, negerti degtinės, neleisti vai
kų į rusiškas mokyklas ir panašiai.

Stengiausi sužinoti to liepojiečio pavar-

—Ar 
‘vaiska*

rtn U- nu-i -uvn Mizara ir Bimba dabar ro- ta?- Prįdtta n.emaža savo- ir 1 Viena korespondencija iš j 
tai n jie tun >axo Roo?evelto fren. gerokai iškraipyta. ; Maskvos sako. kad Paleckis

Maike. “Laisvės kovotojai (aktiVkilmingai randasi Sovietu; 
mielai vystai) po vadovybe Škirpos Sąjungoj ir padeda.tukstan-•!—šiur. Maik. ar tu neskai-

rei gazietose.
—Ne.
—Na. matai. O 

davau. kad tu viską žinai, 
kas tik ant svieto darosi. Jes 
vaike. Čikagos bulševikai 
turi savo vaiska. Čikagos 
luskių gazieta rašo, kad jau 
dešimts rūkstančių bulšių su
sirašę. Daktaras Graičiunas 
esąs paskirtas i kašavaius, o 
“Vilnies” redaktorius Jag
minas busiąs staršas bara- 
oanščikas. Pruseika kol kai

tais.
kad

Ir aš mislinu. 
Rooseveltas

Tokio pai maždaug turinio.telegrama
paslpsta giafo Phater Zibeigo iš |jUVO> jęa(j §įs žmogus prityręs buvo ir ži- 

kuitavenų. nojo darąs. Kiek vėliau prie nepažįsta-
Kauno gubernatorius Veriovkinas šios mojo prisipažino L. S. D. P. Šiaulių organi-

rušies telegramoms buvo labai jautrus. Jis zacija.—pasirodo tai jos emisaro butą. 
la pačia dieną atsako Grublevskiui, kad; „ .. . . ...
“liudijimai ginklams laikyti bus duoti at- PaalskeJo naujosios valsčiaus pa
skirai kiekvienam asmeniui nustatyta oyybes Ukroj! neramumo m susumpinimo 
tvarka,” o Kurtuvėnų grafui atsakyta: į įn ^zastis, \ ienas vyrų nukreipė musų kal- 
“kliučių nerandu, su sąlyga: pranešus da- i ba® Lna“^. \a^a I gręsianti juodašimčių 
lvviu sąrašą vietos policijos ir asmeniška j Pav°JM- Valsciun buvo prisirinkę daugiau
Tamstos atsakomybe.” ! ?m,on^ i£daT 15 vlsaJ aisklai t™1-1”0’

į kad Kuršėnų Imk einąs didelis juodasim- 
Lietuvos dvarai, taip pat kaip ir jos pra-1 čių būrys, kuris savo kely viską naikiną?: 

yoslavai, nieko bendra neturėjo su revoliu-, deginąs triobesius, naikinąs gyvulius, piau- 
činiu judėjimu, ir nore jis pirmon galvon ! nąs kankinąs žmones—vyrus, moteris, se- 
buvo politinio pobūdžio, tačiau jie prašėsi I nius ir vaikus—ničnieko nesigailįs ir nebi-

čiams lietuvių, kurie išbėgo 
afsi- sovietizuotoje Lietuvoje. Jų Lietuvos (tur but ištrem

iiems toki sipą duotu, ba tai sabotažavo ir kėlė sąmyši
geriausis būdas _______ r________

kratyti nuo bolševikų. A isa tokia relė turėjo išdavikiu- iri jų. Š. A. 1. Pagal tą 
Amerika apsičvstytų. kos naudos naciams (gal respondenciją, anot jų. na-1

—Bet aš netikiu, tėve, kad maskoliams?__Š. A.) ... Dv- 'du šaltiniai ir propagandos |
nors vienas boisevikas nore- bar visa organizacija ’likvi- agentūros pranešė anie Pa j 

. tn iš Amerikos važiuoti Ru- -___ __ ___ leckio mirti. Bet štai kur tr
isijon. Ar tėvą? neatsimeni. „aid chmiičti uiti cdi 'pienburnių rašėjas ir korės 
Į kas darėsi, kai po didžiojo KAir Janius 11 mi 1 leki. , pon(jentaS pralenkia ?avc 
karo Amerikos valdžia buvo Londone amerikiečiu lei- dėdes Bimbą, Mizaią ir Pru- 
pradėjus čia bolševikus gau- džiamas “Outpost” 23-čiam : “Pranešima’ apie jc 
dyt ir gabenti laivais i Rusi- savo numery patiekia planą . Hlpę nacių spaudoj 

* lu-vma nvi *^e s^aPs^si kaip galėio. Hitleriui sumušti. Trumpai J>uvu#1° prezidento Paleckio
esąs tik "volnoprideliaiuščis sayo pavardes. Po tas planas toks: "Strike now buvo pasitikti juoku. Tuščios
Dopvchaila. Ale ant dešimts ^inas-. and finish the job.” Jei A- ; svajones inspiruotos nacių 
tūkstančiu vaisko Maike, i —Slu£- Maike, ka(1.ats1' menka tuojau paskelbtų Vo- propagandistų, kūne tun pa
tai visokiu reikia. Reikia ir!me.nu' ?^ai kune net } sur* kietijai karą. tai karas tuoj jproų pranešti apie nnsikeli 

ka parašo sa'dotams paipt-lind°'k • bul^ užbaigtas ir pasaulis “ny™,r.us!1?_as“?ns'ku-i
-e'-iu Taigi viena ~Nėra abe1onė5- tėve- turėtu taika, sako “The Out- r»r »r>es kelis menesius buve

jų dainuška ir aš išmokau “.dabar iie lystu Į vįso-,post.”
kias akyles, jeigu Amenkos Amerika turėtu smogti

aš mislv-ibutu
ko-

poje-u.
visokiu

—Man išrodo, kad tu. tė
ve. lm’hi niekus'

—Anistagat. Maike, galiu 
■ asiv^žvT. ’eigu nevieriji. 
Bimbos i’- Andriulio vaiska? 
ne juokais riktuoia-i ant i 
varno--. Sa’-'o. kad b’ dakta-! 
ras Rutkauskas prie ju pri-1 
sidėb

Veriovkino pagalbos. Luokės ūkininkų 
(suprask dvarininkų) įgaliotasai Grublev
skis bent atvirai pasisako, kad šautuvų ne
galima darbininkams duoti. Pacituotos te
legramos, tik nepersenai išėjusios iš Kau
no gubernatoriaus archyvų, visuomeninių 
Penktųjų metų santykių atžvilgiu yra labai 
charakteringos ir dėmesio vertos.

Naujoji tvarka ir juodašimčiai.

Bebūnant Luokėje iš žmonių teko gauti 
Vilniaus Didžiojo Seimo nutarimai. Jie 
buvo atspausdinti dideliuose lapuose. Šitie 
nutarimai savo turiniu man buvo visai ne
laukti, jie padarė man geriausi įspūdį. Ne
galėjau suprasti, iš kur radosi tasai tvirtas 
Šeinio nutarimų tonas. Iš kelintų lupų gir
dėjau, kad tuos nutarimus i užmirštą Že
maičiu kampą atvežęs kažkoks kunigas. 
Žmonėse kalbėjo, kad vienoj parapijoj— 

nr^Van7in7monrnV*ralvo^ užtruko kelionėj, po to kai iš kokioj dabar neatmenu—jaunasis kunigė- 
pS?c užsienio vėliau išsiųsta tele-! lis. grįžęs iš Vilniaus, tą popierį bažnyčioje

iš sakyklos skaitęs, jį žmonėms aiškinęs ir 
smarkų prieš valdžią pamokslą pasakęs, 
šiandien gerai atmenu, kad pasakojusių 
apie Seimą kaimiečių žemaičių nuotaika 
buvo labai gera; jų žodžiuose jautėsi pasi
tikėjimas Seimu ir jo nutarimais, ši gera

paskelbtas mirusiu.” Ar da
bar aišku? Iki šiol nei Bini-

valdžia nutartu gabenti juos Yokietij’arsmugį greitai, kol nei Mizara, nei Pruseiky 
Rusijon. ... Rusija dar laikosi ir kol Hit- be^uvĮskai nebuvo rasę, kac

O gal ir tavo teisybė, leris neerali iš tenai savo ar- ,a^eckl.ul kas .,ta,,ra. a 
Maike. Aš nesisprečysiu. miios atšaukti, aiškina tas klat^s “ t?ki p^^hjd?^iirP.r

su juo turėjęs. Paskelbė ne
VILNIUJE GRAŽIAI VEI

KIA PEDAGOGIJOS
INSTITUTAS.

laikraštukas. . ,. . _ .... .
Taip galvoja daug kas. Paleckio lasytą is Maskvos 
Bet tai yra padėties nesu- trumpą laišką, kuris ilgokai

jąs. Šita baisi žinia ir kalba visus hipnoti
zavo ir stabais pavertė. Negalėjau suprasti, 
iš kur Lietuvoje galėjo juodašimčiai atsi
rasti, kas galėjo sudaryti jų burius. Nora 
dvi savaitės buvau toli nuo geležinkelio, 
mažai skaičiau laikraščių, bet vis dėlto jo
kiu budu negalėjau sutikti su mintimi apie 
busimuosius juodašimčių burius.

Pakartotinai klausinėjau pasakojusius 
žmones, kas iš jų tikrai savo akimis j'uoda- 
šimčius matė ir iš kur toji žinia? Niekas 
iš buvusių valsčiaus patalpose žmonių juo
dašimčių nematė, bet daugelis tvirtino, 
kad jų būriai einą iš Gruzdžių pusės, kad 
kai kas naktimis matęs gaisrų pašvaiste?, 
kad tai degę kaimai ir miesteliai.

Žmonių susijaudinimas buvo be galo di
delis. Daug kas, ypač moterys, tikėjo, kad 
“sudna diena” artėjanti, kad ir šventasai 
raštas senai pranašavęs žmonių sumišimus 
ir svieto pabaigą. Baisus, plačiai pasklydęs 
gandas apie besiartinančius juodašimčius, 
užgulė mažai besiorientuojančius kaime 
žmones, paraližiavų jų energiją, valią it 
pasiryžimą kovoti. Stebėtina, kad juoda
šimčius laikė galingiausia jėga, iš anksto 
'aikė juos nenugalimais, ir mažai kas drįso 
pagalvoti, kad ir juodašimčiam?, kaip it 
caro valdžiai, galima pasipriešinti ir juos 
nuveikti. Juodašimčiuose buvo atgimusio? 
iš viduramžių atėjusios peklos knygų it 
brcmelių šmėklos.

Sunku buvo įtikinėti žmones, kad kal
bos apie juodašimčius tyčia pramanytos, 
kad nugąsdintų pasiiyžusius kovoti su ca
ro valdžia. Ilgai kalbėjome Kuršėnų vals
čiaus patalpose ir diskusavome klausimus 
apie artimiausius naujos savivaldybės dar
bus ir uždavinius, apie būtiną reikalą or

Padėtis, mat. vra tokia. _
IUOKVK- kad jeigu Amerika apskelb- wa™a l>.>ą?esanti apie Pa-| 
Selbia i‘« Vokietijai karą. tai ii u,. | leckio mirt! gieiciau atėjo U2 !

kad jis m, ksio metus prade- kariauti ne su Vokieti-j1? 1° lalsk9- 
jo rugsėjo 15 d. Moksla? ja. betsu Japoniia, nes Jano- štai, dar daugiau funiu: 
trunka 2 metus. Kandidatų. ni.ia turĮ Prirašiusi su Ber- “Kartu su Paleckiu yra J.! 
baigusių vidurines mokykla? b nu tokią sutartį: jei Vokis- Marcinkevičius, žinomas 
nelietuviu kalba, tikrinamo? Sija bus kurios valstybės už- Lietuvos žurnalistas. Mar- 
lietuvių kalbos ir Lietuvo?! Pulta» tai Japonija tuojau cinkevičius tai nepirmas pr- 
istoriįo? žinios. Institutą? Pui* Vokietijos užpuolike. bėg'mas nuo nacių. Dalyvau- 
rengia pradinių mokvklų! Todėl Hitleris ir nori. kad damas su loialistais Ispani- 

mokytejus, kurie, reikalui

Bet ar tu žinai, tėve.! Vilniau? Pedagoginis In- pa-
kad Amerikoie negalima or-!stitutas. kuri? ruošia mokyk 
gari/iuoti jokios ginkluoto? !on}s mokytojus, 
i.i.mi-r j. Išskyras šios šalie?
armim.

—Jie ginklu ir neturi.
Maike. .Re muštro mokinasi 
su š’uotkočiais.

—Be: tai butu vaiku žais
las. kuris seniems daktaram? 
ir laikraščiu redaktoriams 
visai nepritiktu.

—Mokinti;! o-ah ir su na- 
ęaliam. ?,Iaik*< o kai nuvvks 
1 Ra-'ė';a. tai Stalinas duos 
karabinus. Mat. ’ie nori pa- 
mačyt raudonajai armijai 
Hitleri sumušti.

—O kas juos Rusijon nu
veš, tėve?

—O kas juos suvežą ant 
“Laisvės” ir “Vilnies" pik
niku? Pasisamdys busa ir 
nuveš. .Ink ant to ir aukas 
dabar renka.

Bušai per vandenyną 
nevažiuoja, tėve.

- D sauso kelio nėra iš 
Ameriko-?

— Ne. tėve, tiltas da nepa-
:uatytas.

Veidiminut. Maike. Bo
stone bolševikai turi labai 
mokytą piepesorių. tai ii? 
vali -Uf.-.i-l; ’«»Ri

Amerika apskelbtų Yokie'i- tol ir ’-'riaudamas prieš na- 
iai kara. Jis žino. kad ra- cius, Marcinkevičius pabėg-esant, galėtų dėstyti savo , „ . „ ,. .. . , .

specialybių dalykus ir gim- i skelbusi Vokietijai kara. A- 
nazi’.i pirmosiose klasėse, imerika negalėtu duoti "a- 
Insticutas turi turtinga pėda- Raibos nei Anglijai, nei Fu- 
goginę biblioteka, sporto sa- isiJai’ nes P visas ?avo ?l)ėka? 
ię teniso aikštelę, mokykli-! turėtų panaudoti karai 
r>: soda—darža. bendrabutį. Japonija. Tai butu 
dudentu valgv kla ir kita?! Hitleriui pagalba. Me? eram 
Instituto darbui reikalingas įtikinę, kad Hitlerį? g?ei- 
Įstaigas. Be pagrindinių spe- čiausia bus sumušta? Am-n- 
eialybių (lietuvių kalbos ii j kai karo neskelbiant. b*>t 
istorijos, gamtos ir geografi- j duodant daugiau-ia pagal- 
jos. matematikos ir fizikos ii bo? anglams ir rusams.
vokiečių kalbos), studentai nnnnnn eaoo nr 
pasirenka dar vieną iš šių 4,000.000 KA R O BE-
specialybių: muziką ir dai-' LAISVIŲ,
ravimą, piešimą ir rankų Karo belaisviais rūpintis 
darbus, kūno kultūrą bei na-!organizacijos sekretorius didvyris tiems pusberniam? 
m ų ruošą. JTracy Strong praneša, kad Marcinkevičius pasidalė!

Atliekamu nuo studijų dabartiniu laiku esą 4.000,- Patarimas seniem komu- 
Jaiku studentam? Institute! 000 karo belaisvių, kurių nistams: duoti tiems vaikė- 
,-udaromos sąlygos lavintis į daugiausia turi paėmę vo- zams nuo šios dieno? (dilo 
muzikoj, vaidybos mene. kiečiai jalus rašyti! Š A

PULdidee

r’-mrs išliko gyvas ir parašė 
istirą -criia aprašymų apie 
b’-anro. žmoniu kovas už 
laisvę.”

O mes iki šiol manėm, kad i 
“Božagiaika” (Kauno resto- 
larrs. žinomas savo užkan
džiai? u- valstybine su balza
mu) TJeluvoi, bet ne Ispani
joj. Marcinkevičius, girdi 
buvo Ispanijoj! O iš tikro 
• ro laiku, kai vyko tų lojalis
tų kovos Ispanijoj, Marcin
kevičius rapinosi savo vasar
namio statyba prie Nemuno, 
netoli Kačerginės. Baisus

nuotaika mane be galo džiugino, nes iki tol 
visur ir dažniausiai tekdavo žmonių vei
duose didelį susimąstymą matyti.—žemai
čių kaimas tose vietose, kur man buvoti te
ko, atrodė nebyliu sfinksu. Tiesa, tik Kruo
piuose žmonių nuotaika buvo tvirta, pasi
ryžimo ir atkaklumo kupina. Bet tai visai 
supiantama buvo: kraopiškiai savo jėgo
mis ir savo vietos iniciatyva buvo atstatę 
visą savo valdžią, o įkyrų zemskį načalnin- 
kų. kruopiečiai iš savo valsčiaus namų ne 
pro duris, bet pro langą buvo išprašę.

is Luokės pasukau Kuršėnų link. Aišku, ganizuoti valsčiaus miliciją, jos apginkla- 
>uvo, kad reikėjo susiorentuoti padėtv ir vimą. budėjimą, kad atsispirtų ir juoda- 
tabnvoti kuriame nors didesniuiu miestu i šilučiams ir caro tarnams. Diena slinko Į 

vakarą, kuršėniškiai buvo
nę, patikėję savo jėgom,

1
pabuvoti kuriame nors didesniuiu miestų.
Sustojome Ruveliuose pas senaji Taraške
vičių. čionai sužinojau, kad dieną prieš . ... 
musų atvykimą Kuršėnuose ivvkes visiškas Į susirinkimas išsiskirstė, 
perversmas naujais pagiindais, senoji i žinios apie plėšikus, juodašimčių gau- 
to arka pasalinta, jos atstovai išprašyti iš jas. smurtą ir skerdynes platino bėgdami 

š valsčių ir miestelių caro valdininkai. Tos 
žinios ėjo platyn ir platyn, net Šiaulių ap
skrities isprauninkas (apskirties viršinin
kas) Sosnovskis apie nebūtas baisenybe 
ne vieną telegramą mušė į Kauną ir reika
lavo kalinės paga bos, matyti, ir didesnioji 
valdžia tikėjo juodašimčių paskalai.

(Bus dauginu)

visai nusirami- 
temstant mus’-.

Kuršėnų ir tuojau apleidę miestelį.
Kitą dieną buvau Kuršėnuose. Tuojau 

nuvykau valsciun. Valsčiaus patal|>ose sto
vinėjo ir sėdinėjo keliolika vyrų,—jokio 
darbo nieks čionai nedirbo. Žmonėse jau
tėsi nervuotumas ir neramumas, tik vienas 

i-; dar jaunas, rimtų ir kietų veido bruožų vy- į 
. ! ras sėdėjo ant krosnelė? ir visai ramus bu-i

t
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SPAUDOS BIULETENIS.
Nr. 3. Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato, Xew lor, N. Y.

Sis Laivas Veža Rusams Pagalbą

Ką sako Amerikos spauda 
apie Lietuvos vargus. t
Lietuvis žurnalistas Sta

sys Pieža, “The Chieago 
Herald-Ameriean” nuolati
nis bendradarbis, parašė il
gą straipsnį apie Lietuvos 
vargus bolševikų okupacijo
je. Straipsniui jis medžiagos 
sėmėsi iš Lietuvos Pasiunti
nybės Washingtone leidžia
mo biuletinio “Current News 
on the Lithuanian Situa- 
tion,” iš lietuvių spaudos ii 
kitu šaltinių.

Jo straipsnis buvo spaus
dinamas “Chieago Herald- 
Ameriean” per keturias die
nas (spalių 12-15) visose te 
laikraščio laidose, kurių kas
dien išeina astuonios.

Straipsnio pasisekimas 
buvo toks didelis, kad jį per
spausdino ir kiti Hearsto 
laikraščiai, kurių Amerikoje 
yra aštuoniolika. Ypatingai 
didelėm antraštėm ir pir
muose puslapiuose jis buvo 
įdėtas šiuose dienraščiuose:

“Los Angeles Examiner,” 
“New York Journal-Ameri
can,” “San Francisco Exa- 
miner,” “Milwaukee Senti- 
nel,” “Boston American,” 
“Detroit Times.” “The San 
Francisco Call-Bulletin.”

Ta proga “Chieago Tribū
ne” spalių 19 dienos nume
ryje įdėjo Lietuvai ir kitom 
Baltijos valstybėm palankų 
editorialą.

“Chieago Herald-Ameri- 
can” dėl to straipsnio susi
laukė per 50 įvertinimo 
laišku.

“Laisvos” vyriausybės— 
galvosūkis Amerikai.

Spaliu 26 d. “New York 
Herald Tribūne” įdėjo savo 
korespondento Washingto- 
ne, James G. Simonds’c 
straipsnį, kuriame nagrinė
jami sunkumai dėl okupuotų 
šalių užsienyje susidariusių 
taip vadinamu “laisvų vy
riausybių.” Anot to prane
šimo :

“Valstybės Departamen
tui prieš akis stovi viena iš 
sunkiausių ir painiausių pro
blemų Amerikos diplomati
jos istorijoj, bandant išvys
tyti atitinkamą kryptį santi- 
kiuose su ‘laisvu’ vyriausy
bių judėjimais, kurie daliar 
organizuojami Jungtinėse 
Valstijose, neužsiangažuo- 
jant jas remti bet kokioj po
karinėje taikos konferen
cijoje.”

Autorius nurodo daugeli 
priežasčių, kurios Valstybės 
Departamento darbą daro 
tiesiog neįmanomu. Pir
miausia, tos įvairios grupės 
atstovauja tautas, kurios vra 
viena kitai priešingos, o kar
tais net dvi priešingos “lais
vos” tos pat tautos grupės 
susidarančios.

Su tomis tautomis, kurios 
turi savo “laisvas” vyriau«v- 
bes Londone, diplomatinis 
santikiavimas nesąs sunkus. 
Jungtinės Vaistuos iki šiol 
tebepripažįsta Jugoslavijos. 
Lenkijos ir Graikijos vyriau
sybes ir vra davusios dalina 
pripažinimą čeko-Slovaki- 
jos grupei Londone. “Lais
vųjų Francuzu” judėjimas 
turi teritoriia savo kontrolė
je, todėl diplomatiniai pan
ti kia i. nors ir susikomplika
vę dėl Vichv rėžimo egzis
tencijos, gali buti palaikomi.

Tuo tarpu vengru, austrų 
ir rumunų “laisvi” judėji
mai Amerikoie esą tikras 
galvosūkis diplomatams. Pa
vyzdžiui, vengrai čia suor
ganizavo grane, išstoiančia 
prieš dabartinę reguliarės 
Vengrijos vvriausvbės poli
tiką kooperuoti su ašimi, ši
tai grupei vadovauja Tibov 
Eckhardt. Vengrijos parla
mento narys, ir Jonas Pe- 
lenyi, buvęs Vengrijos mini
strai VVashingtone. Nežiū

rint kiek ta grupė besiprie
šintų Budapešto vyriausy
bei, ji negali stoti už mažes
nę Vengriją, arba už dabar 
jos žinioje esančių Čeko-Slo- 
vąkijos. Rumunijos ir Jugo
slavijos teritorijų grąžinimą. 
Jeigu Amerika visa širdimi 
remtų šitą Vengrijos grupę, 
tai tas ne tik komplikuotų 
jos santikius su Vengrija, 
bet taip pat ir su trijų Veng
rijos kaimynų vyriausybė
mis.

Suminėjęs dar Austriją ir 
Albaniją, autorius prieina ir 
prie Baltijos valstybių:

“Kitas nemalonus diplo
matinis galvosūkis yra Ame
rikos diplomatiniai santikiai 
ateityje su trimis mažomis 
Baltijos valstybėmis: Lietu
va, Latvija ir Estija.

“Kada raudonoji armija 
kėlėsi į tas šalis, pirmiausia 
reikalaudama bazių, o vė
liau jas prijungdama prie 
Sovietų Sąjungos, Jungtinės 
Valstijos šitą veiksmą pa
smerkė. Diplomatiniai šitų 
mažų šalių atstovai tebepa- 
silieka Washingtone.

“Kada Vokietija išstojo 
prieš Sovietų Sąjungą ir vo
kiečių kariuomenė veržėsi 
okupuoti Baltijos valstybes, 
Amerikos vyriausybė atsidū
rė ties dilema. Ji atsistojo 
rusų pusėje prieš Vokietiją, 
bet jos nusistatymas Baltijos 
valstybių atžvilgiu jau anks
čiau buvo paskelbtas. Prie 
bet kurio ateities taikos sta
lo nugalėtoja Rusija galėtų 
pastatyti tokius reikalavi
mus, kurie butų nepriimtini 
Jungtinėms Valstijoms, atsi
žvelgiant į atsisakymą pri
pažinti Sovietų suverenitetą 
ant šitų Baltijos valstybių.

“Akivaizdoje šitų diplo
matinių sunkumų. Amerikos 
vyriausybė bando išdirbti 
tokia politika, kuri leistų jai 
duoti galimai didesne pagal
ba naciams besipriešinan
čioms grupėms arba su jomis 
kooperuojančiomis vyriausy
bėmis ir vis tik išvengti nuo 
per gilaus įsivėlimo į mažų
jų Europos tautų rietenas.”

Anglijos spauda apie Pakai
tės valstybių ateitį.

Erich R. Saivv. buvęs Estų 
telegrafinės agentūros atsto
vas Londone, paskelbė Lon
dono žurnale “Free Europe” 
(Nr. 49 iš 1941 m. rugsėjo 
mėn. 19 d.) straipsnį, kuri 
čia ištisai paduodame:

“Šiuo metu. kai Sovietai 
ir Vokietija surakinti žūtbū
tinėj kovoj, kįla klausimas, 
kokio nusistatymo yra Esto- 
nijos, Latvijos ir Lietuvos 
gvventoiai? Ką jie veikia? 
šiems šešiems milijonams 
žmonių tenka priverstina 
traginga dalia stebėti rung
tynes. kurios naikina jų lau
kus ir miestus. Jiems tėra 
rasi rink imas tarp velnio ir 
io tetos, jie negali tikėtis, 
kad Rusija ar Vokietiia at
statytų jų tautinę nepriklau
somybę.

“lengva pasakyti, kad 
šios tautos privalėtu nesvy
ruodamos imtis ginklo prieš 
aršiausi žmonijos priešą. Pa
nagrinėkime padėtį iu pa
žiūrų. Ju santikiai su Sovie
tais yra faktorius dominuo
jąs tų tautu gyvybę. Tos tau
tos žodžiu ir darbu įrodė no
rinčios turėti geras santikius 
su Sovietų Rusiia. Nežiurin1 
to, visai nepriklausomai nuo 
ju kilo tragiška padėtis. Ju 
lytu kaimynas pasielgė to
kiu budu, kuris tegali buti 
traktuojamas kaip agresiia 
Dabar iš vokam užpuolė ias 
in amžinos priešas, žiaures
nis negu kadaise, savo naciš
kam aprėdale.

“Seniau Baltijos baronai 
nacių pirmtakunai pavergė 
jų protėvius ir tokiu budu 
sudarytas neapykantos pali-

j kimas pasiekė šią kartą. To- 
! ji neapykanta buvo sustip
rinta asmenišku prityrimu, 
kai vokiečiai okupavo Pa
baltas kraštus 1918-19 me- 
tais ir įrodė esą tiesioginiais 

; įpėdiniais senovės ‘Geleži
nių kryžiuočių.’ Paskutinis 
kartus prityrimas buvo jų 

; kraštus okupavus Sovietams, 
į Nežiūrint tariama ‘liaudies 
prašymo’ įjungti tuos kraš
tus į Sovietų Sąjungą, negin
čytinas dalykas kad didelė 
tų kraštu gyventojų didžiu
ma norėjo palikti laisvais, 
nepriklausomų valstybių pi
liečiais. Dabartiniu metu ne
apkenčiamos vokiečių ‘hor- 
dos’ užplūdo jų kraštus 
skelbdamos, kad jos šias ma
žas tautas ‘išlaisvinsią,” ir 
atstat.vsią jų nepriklausomy
bę. Anti-bolševistinis kry
žiaus karas maža tesukėlė 
entuziazmo Pabaltės valsty
bių tautu tarpe, kurios skai
to. kad tiktai jos tėra teisė
tos krašto šeimininkės.

“Išeinant iš dabartinės 
i padėties, Sovietų pergalė 
Pabaltės kraštams reiškia 

; grįžimą rusų okupacijos. Vo- 
i kiečių pergalė reiškia sugrą
žinimą vergijos, kurią ken
tėjo jų protėviai. Abi padė- 

i tys yra netoleruotinos žmo- 
! nėms, kurie amžiais gyveno 
ir dirbo dėl savo krašto lais
vės ir nepriklausomybės.

“Gali but, kad Kremlius 
skaitė Pabaltės valstybių 
okupaciją kaip karo priemo
nę prieš numatytą Vokieti
jos puolimą. Tačiau Maskva 
butų pasiekusi geresnių re
zultatų, jeigu, vietoj jungti 
tuos kraštus į Sovietų Rusi
ją, butų pagelbėjus joms sti
printi jų apsaugą ir, jeigu 
butų leidus įsikūnyti Sovietų 
valstybės vyra skelbtai ko
lektyvinio saugumo doktri
nai. Pasirinkimas Pabaltės 
tautoms butų buvęs aiškus. 
Vokiečių agresija butų tuč 
tuojaus padariusi jas prieš- 
hitleriškų jėgų talkininkė
mis. Jos butų gynusios savo 
šalis, kaip nepriklausomos 
valstybės, greta savo didžio
jo kaimyno.

“Šiandien Pabaltės vals
tybių padėtis yra desperatiš
ka. Jų problema turi even
tualiai buti išspręsta. Juo 
greičiau tai įvyks, tuo geriau 
visiem, kuriuos tai liečia. Es
tai, latviai ir lietuviai, kurie 
visada buvo geri kovotojai 
tęs kovą prieš abidvi puses 
plikom kumštim, nes ginklai 
nuo jų atimti.

“Britų imperijos paskelb
tieji karo tikslai yra—išlais
vinti pasaulį iš vokiečių tota
litarizmo. padalyti jį saugiu 
demokratijai ir padalyti ga
limu visom tautom, didelėm 
ir mažom, gyventi savu gy
venimu, laisvai ir nepriklau
somai.

“Po šitokiais karo tikslais 
pasirašė Amerika, o dabar 
juos skelbia ir Sovietai savo 
karo tikslais.

“Sovietų vyriausybės pa
reiškimas, da ir dabar pa
skelbtas, kad 1920 metu Tai
kos sutartys su Estija, Latvi
ja ir Lietuva sudalys pagrin
dą ateities santykiams ir kad 
pastarajų mėnesių patvarky
mai buvo karinių sumetimų 
padiktuoti, įneštų vilties 
spindulį į šešių milijonų 
žmoniu gyvenimą ir iššauk
tų masini sukilimą prieš už- 
nuolike Vokietiia. Tas taip 
nat nukreiptų vėją iš Vokie
tiios propagandos burių ir 
užkirstų kelią jų pasiruoši
mams sudalyti vasalines 
(puppet) vyriausybes su ga
limais Quislingais, laukian
čiais įsakvmų Berlyne ii 
Šveicarijoje.

“Deklaracija atstatanti tu •* • 
valstybių nepriklausomybę 
laimėtu lietuvius, latvius ii 
estus šiaurės ir Pietų Amei i-

KELEIVIS. SO. BOSTON

Štai transporto laivas “Mount Evans,” kuris stovi uoste prikrautas karo medžiagos rusams 
ir tuojaus išplauks. Uosto vardas neskelbiamas, kati vokiečiai nesužinotų, kuriais keliais 
tas laivas plauks.

koje, kurių didžiuma nusi
statę prieš rusus. Tai turėtų 
sustiprinančios įtakos vi
siems kitiems, kurie yra už
siangažavę šioje kovoje už 
laisvę, kai pamatys prieš vo
kišką frontą stiprėjant netik 
karo, bet ir dvasiniam lauke.

“Dabartiniu metu Ameri
koje ir Anglijoje yra nema
ža buvusių Pabaltės valsty
bių vyrų. Jų vardai daug 
sveria tėvynėje. Susitaiky
mas tarp jų ir Rusijos neiš
vengiamai tuojaus iššauktų 
atbalsius. Dabar palieka Ru
sijai praskinti kelią tolimes
niam Didžiojo Alianso su
stiprinimui.”

Šitame p. Erich R. Sarw 
straipsnyje minima vokiečių 
okupacija Pabaltės kraštuo
se 1918-19 metais. Faktinai. 
kiek tai liečia Lietuvą, toji 
okupacija prasidėjo anksti 
1915 metais.

Kas liečia autoriaus mini
mus galimus Quislingus. jo, 
greičiausia, turėta omenyje 
tik jam težinomos sferos. 
Kas liečia lietuvius, mes ne
turime nei įrodymų nei pa
grindo spėlioti apie galimus 
Quislingus už Lietuvos sie
nų. Mums nesinori tikėti, 
kad jų butų ir kitų Pabaltės 
tautų tarpe.

Lenkų, ukrainiečių, žydų, 
rusų ir kitų spaudos balsai.

“Novoje Rus. Slovo” re
daktorius savo dienraštyje 
spaliu 28 d. praneša pasi
traukiąs iš “Komiteto De
mokratijai Remti.” nes jc 
nuomonė apie pokarinės Ru
sijos sutvarkymą skiriasi 
nuo kitų Komiteto narių 
nuomonių.

“Novyv Swiat” redakto
rius P. P. Yolles irgi buve 
paskutiniame “Komitete 
Demokratijai Remti” susi
rinkime. Po to savo dienraš
tyje spalių 25 d. jis skun
džiasi :

“Grižau namo nubudęs, 
įspūdžių, kuriuos ten teko 
pergyventi, prislėgtas. Mane 
atakavo vienu kartu iš kebų 
pusių. Štai mane puolė re
daktorius ukrainietis. Po jo 
atakavo lietuvis — užmeti
mai ir priekaištai tie patys.

“Po jo baltgudžių kilmės 
rasas. Vos tik šis pabaigė, iš
stojo čekas: ‘Mes butume 
kovoję prieš vokiečius, pra
šėme jus likti neutraliais..?

“Pasijutau lyg gaujos šu- 
mi apsuptas zuikis. Atsaki
nėjau, savaip gyniaus, kaip 
tas apsuptas zuikis. Ne tame 
dalykas, kad kai kurie už
metimai be pagrindo (kai 
kurie teisingi) ir ne tame 
dalykas, kad gyniaus, ne tik 
teisindamasis, bet ir puoli
mu. Ne ’

“Grįžau vėliau, išsigan
dęs, kiek daug neapykantoj 
prieš mus pas kitus... Vaiz- 

i davausi sau, kad tai ne aš. 
i bet busima Lenkija bus taip

apsupta, kad prieš ją bus pa
kelti tie balsai vėliau.

“Ir nubudau įsitikinęs, jog 
reikia ką tai daryti ir dirbti, 
kad tie nelygumai butų išly
ginti ir kartumai pašalinti, 
sukuriant abipusišką supra
timo atmosferą, kad galima 
butų apie tuos klausimus 
kalbėtis ramiai ir protingai, 
be karščiavimosi ir pakeltų 
jausmų. Reikia jieškoti kebų 
prieiti prie tų klausimų rea
liai ir giliau.

“Kas tai daro? Niekas!I
“Kalbasi abiejų pusių ly- 

ideriai, kokie tai bandymai 
: viens kitą apsukti, bet masės 
• —lenkų, lietuvių, ukrainie- 
i čiu. čekų ir tt.—jos po seno- 
! vei gyvena ir mąsto praeities 
jausmais ir karčiais atsimi- 

! nimais.”

Knygų apžvalga.—Kaip
Vilnius buvo pripažintas 

Lenkijai.

Nesenai išėjo knyga “The 
Geneva Racket. 1920-1939.” 
parašyta Roberto Belfo, iš
leista Roberto Hale, Li
mited, Londone.

šioje knygoje liečiama 
Lietuva ir ypatingai Lietu
vos ginčas su Lenkija dėl 
Vilniaus.

Autorius nurodo, kad 
Tautų Sąjungos Tarybos 
1920 m. rūgščio mėn. sesijo
je svarstytas Lenkiios-Lietu- 
vos ginčas dėl Vilniaus mie
sto ir Vilniaus krašto buvęs 
mažiau patenkintas, negu 
Alando salų klausimo svars
tymas.

“Tai buvo pirma iš dau
gelio bylų, kurioje Tautu Są
junga pasirodė bejėgė ap
saugoti agresijos auka ir lei
do agresoriui pasilaikyti ką 
jis jėga buvo užgrobęs.”

Plačiai išnasrinėięs gene- 
rolo Želigovskio prieš Lietu
vą įvykdytą smurtą ir Tautų 
Sąjungos nusistatymą, auto
rius sako:

“Aiški Tarvbos pareiga 
tokiomis aplinkvbėmis buvo 
reikalauti, kad Lenkijos ka
riuomenė butu tuoiaus ati
traukta iš Vilniaus, kaip pre
liminarinis žingsnis ginčui 
tobaus svarstyti. Lord Bal- 
four laikėsi tos linijos, bet 
Leon Bourgeous Francuzi
jos vvriausybės vardu pasi
priešino ir nebuvo galima 
prieiti vienbalsio Tarybos 
sprendimo. Taigi, pirmais 
Tautų Sąjungos egzistenci
jos metais Taryba be baus
mės praleido agresijos veiks
mą.”

Tarp kitų faktorių auto
rius sako, kad jei iau nežiū
rėti to fakto, kad Vilnius bu
vęs Lietuvos sostine prade
dant XTTI šimtmečiu, stip
inusias argumentas Lietu

vos naudai buvęs ekonomi
nis. Vilnius ekonominiai bu
vęs būtinas Lietuvai, ji bai
liai kentėjusi be Vilniau-’. 
Tas ekonominis argumentas

Penktas Puslapis

turėjęs nusverti. Jeigu ši
: nuomonė esanti klaidinga ir 
lenkų pretenzija į Vilnių pri
pažinta, tai Lenkijos vyriau
sybės veiksmas paimti daly
ką i savo rankas ir jėga teri
toriją užimti, neapgintinas 
ir neturėjęs buti toleruoja- 

! mas nei vieno momento, 
į Reikia pripažinti, kad šio- 
' je knygoje autorius Lietuvos 
teisę į Vilnių nagrinėjo ob- 

i jektyviai ir išsamiai.

Vokiečiai Planuoja 
Stegti Naują Pabal

tijo Vdstybę.
Ji apimsianti Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, pusę Lenkijos ir

visą Ba’tgudiją.
Iš Vichy (Francuzijoj) 

pereitą savaitę atėjo šitokia 
žinia:

Vokietija raošia-i steigti 
naują Pabalčio valstybę, ku
rion įneisianti Estija. Latvi
ja. beveik visa pusė Lenki
jos. kurią rusai buvo okupa
vę. ir visa Baltgudija.

Turimos čia (Vichv) ži
nios sako. kad vokiečiai vi
sai neketina atstatyti nepri
klausomas Pabalčio valsty
bes, kulias pereitai- metais 
Rusija buvo užėmusi. Jų vie
ton, jie planuoja visai naują 
geografinę santvarką.

Visų pirma. Gardino ii 
Baltstogės kraštai busią pri
jungti prie Rytprūsių, palie
kant Nemuną ir Narevą rytų

L sienoms.
Paskui. Lvovo (Lember- 

go) žemė busianti prijungta 
prie bendros Lenkijos val
džios.

Pagaliau seksianti nauja 
Pabalčio valstybė. Ji apim
sianti dali rusų Lenkijos iki 
pat Brest-Litovsko ir Pripe- 
čio pelkių, ir visą Baltgudi- 
ją su Minsko. Polocko. Vi
tebsko, Mogiliovo ir Bob- 
i uisko žemėmis.

Naujoji valstybė, sakoma, 
i uiėsianti apie 20,000,000 
gyventojų.

PAJIEŠKOJIMAI

ŠIAULIŲ “TĖVYNĘ” LEI
DŽIA NACIONALISTU 

PARTIJA.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad Šiauliuose eina sa
vaitraštis “Tėvynė.” bet iki 
šiol nebuvo žinių, kas tą 
laikraštį leidžia. Tik dabar 
gavom informacijų, kad jo 
leidėju pasirašo Lietuvos 
Nacionalistų Partija, o reda
guoja žinomas žurnalistas 
Simas Miglinas.

I KARO PADARYTI VIL
NIUI NUSTOLIAI.

Skelbiama, kad per karo 
' veiksmus Vilniuje buvo su- 
! griauta ar apgadinta 259 na
mai. Nuostoliai siekia 20 mi
lionų rublių.

Pajiieškau Darbininko
Dirbt ant Farmos. nuo 40—50 me

tu senumo, kuris negeria svaiginan
čiu gėrimu. vyras turi but sveikas ir 
kuris galėtų gerai melžti karves. $30 
dolerių ant mėnesio. valgis ir ruimas. 
Musu adresas. Mr. Anthonv Zabett i»i

Greenville, N. Y.

Sveikata—BrangiauMs 
Turtas.
knyga—

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis. Žievėmis. Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
Prašau iš Kanados štamsm nesiusti 

Kanados doleris dabar tik S0 centų.) 
Kama su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
popierini doleri laiške. Adresas: <-)

>p \I 1 MIK .II \S
21- AV. FOURTH STREET

SO. BOSTON. MASS.

Ona Bagdonaitė (Bagdonas) pa
jieškau savo dėdes STANLEY DAU- 
GELO < Daukela) nuo Telšių. Jis gyve
na Schenectady.N.Y’. Taipgi pajieškau 
brolio Joseph Bagdono nuo Telšių: jis 
taipgi gyvena daug metų Schenectadv 
X. Y. Prašau atsiliepti, kurie žinote jų 
adresą malonėkite pranešti, už ką 
busiu dėkinga. (S)

Annie Bagdonaitė-Pundzus 
1020 No. Ridgevvay av.. Chieago, III. 

Telefonas; Suley 9380

i Pajieškomi asmenys: Adomas BA- 
KUCIONIS ir Kazys BAKUCIONIS, 
kilę iš Lietuvos, Yitkunų kaimo, Pa- 
b tiško valsčiaus, Ukmergės apskričio, 
ar apie juos žinantieji, prašomi rašy- 

J ti šiuo adresu: Jonas Gaižutis.
Campostela b53, d. 39, 

Habana, Guba.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau vyro nuo 55—OO metų 

tikslu apsivesti. Turi nusimanyt apie 
pataisymus prie namo. Kad nebūtų 
girtuoklis, biednas ir pabėgęs nuo pa
čios. As esu našlė, turiu išmokėtą na
rna ir gražiai gvvenu is remiu. Norė
liau :r gera orauga. < < i

Mrs. P. Lomsargis 
l-i 1 So. AVater st., Philadelphia. Pa.

Pajieškau rimtos merginos arba 
našlės apsivedimo tikslu, amžiaus 

: nuo 25 ik; 35 metų. gyvenančios Ame
rikoje. As esu vaikinas 35 metų. gerai 

'atrodau, rimtas, nevartoju svaigina
mų gėrimų. Plačiau paaiškinsiu per 

'laiškus. Malonėkite prisiųsti savo pa
veikslą su pirmu laišku, kuri pareika
laujant sugrąžinsiu atgal. Atsakinė
siu tik į rimtus laiškus, p. B-is (S)

125 Manning street, AA ..
Toronto, Ont., Canada.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (3)

PET. LAMSARGIENĖ 
1S14 S. AVater St., Philadelphia. Pa.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visu mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juom i bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mass.

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER. MASS.

1410 Columbia Road, 
Tel. SOUth Boston 2271.
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TVYoterims Pasiskaityt
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEI JONIENĖ. __ i

1)AR APIE VAIKI ALKLEJIMA-
Kadangi draugės Gurskiv- gančius vaikus apkrauna) 

nė ir Kapse iau gana nuo- sunkiu, darbu. Jie mano. jog i 
<i ugniai išoėsrė kūdikių auk- vien tik tokiu budu galintai 
Iė;inu? r motinu nžsilaiky- išauklėti getus, netinginiu.-! 
niu klausima, todėl aš tain ir naudinga darba mylinčius
nuodugniai i tą dalyką ir ne
sigilinsiu. Aš noriu kiek pla- niekam 
ciau pakalbėti apie paaugu- -auniem 
sius vaikus, ių užsiėmimu? 
ir t t iedeimes. vaikus ir mer
gaites tam 12—18 metu.

Pirmiausia, tėvai turi ži- • 
noti. kad tie vaikai, kurie i 
parėję iš mokyklos visą save ‘ 
liuosą laiką praleidžia an i 
gatvės stumdydamiesi. ra- • 
inius gvventoius erzindami i
praeivius užkabinėdami n 
šiaip nuostolius dalydami 
retai kada užauga geri vyra 

Tokio amžiau-

I I

ar moterys, 
vaikai turi 
laiką netik 
kam nekenkiančiam doram 
žaidimui, bet ir šioki-tok’ 
naudingą ir atsakomingą už
siėmimą. kuri be jokio išsi
kalbėjimo ir prieštaravime 
turi neatbūtinai atlikti. To
kia užduotis turi buti sulyg 
vaiko ar mergaitės metų. 
Kiekvienuose namuose, ne
žiūrint kokiam pertekliuje 
tėvai gvventu. visados

vaikus. Nors su saiku darbas 
nekenkia, vienok 

dar nesuaugu-į
-lems vaikams, negerai per-; 
tinku arba perilgą darbą 
ižduoti. Viskam turi buti ri-, 
)a. Vaikai turi padalyti mo- j 
tykioj užduotas lekcijas, tė-' 
ų užduotą darbą ir valandą) 

eita tyrame ore pažaisti, 
kailis nuo laiko reikia leisti; 
r vakarais kur išeiti, tačiau 

i ėvai turi žinoti kur ir suĮ 
tuom vaikai eina.

Tėvams patartina nesiva-
, ’žioti jaunuolių su savim po

turėti paskirta i tliubus. saliunus ir šiaip vi-
1 ireni; mokslui ir nie- -oklus parengimus, kur vra

alkams šioks- 
loks naudingas užsiėmimas 
l- antiškai, aostsvietusių n 
pasiturinčių tėvų vaikai ne
sivalkioja vakarais gatvė
mis. Tokie tėvai visados ži
no kur vaikai yra ir ką jie 
veikia. Jiems pasakyta kui i

[SCI ši 

u

i rarrojarm svaiginami gen- 
j nai ir krečiami jaunuolių 
• rusini netinkami juokai. To
kios “kultūros” jie galės iš- 
nokti ir užaugę.

Nekurios motinos labai 
’šlepina ir išdykina savo du-; 
kieles, o ypatingai tos. ku- 
ios auklėja vienturtes. Jau 
iuo pat mažens dukrelė pa
seka viso namo “bosas.” Ji 
-avo mama visaip muštravo- 
‘a. užduoda jai ekstra dar
bus. duoda Įsakmius. Ji at
sisėdus skaito kokia nors 
sensacine novele.

nausius vasarnamius, o mo
tina vasaros kaišty prakai
tuoja dirbtuvėj, kad butų 
kuom už dukrelės atostogas 
užmokėti. Čia. žinoma, pati 
motina kalta. Toks jos neap
galvotas pasišventimas nei 
jai. nei dukteriai laimės ne
atneš.

Yra dar ir tokių tėvų. ku
rie mano. kad tai yra kibai 
išdidų, iei jų vaikai išmoks
ta automobilių važiuoti. Vos 
sulaukus vaikui ar mergaitei 
16 metų. jie tuojaus. nors 
dažnai ir ant išmokesčio. 
perka tokiam jaunuoliui “ka
rą.” leidžia mokytis vairuoti 
ir laisnius išsiimti. Iš pradžių 
visiems giriasi kaip gerai ir 
greitai jų vaikas išmoko; 
“draivvtbet vėliau sėdi . 
per naktis be miego ir rupi-1 
naši, kuomet jų vaikai kui 
nors automobilium trankosi. 
Viena moteris man pačiai 
skundėsi, kad pirm laiko 
pražilsianti iš rupesnio, kuo-Į 
met ios 16 metu duktė važi- 
liejasi ant visokių “gud tai-: 
mų.” Rodos, daug geriau bu- • 
tų tuos pinigus praleisti ant) 
tolimesnio mokslo, o ne ant!

Abudu Žuvo Lėktuvo Nelaimėj \ DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

“Keleivy” buvo rašyta, kad Kanadoj sudužo Amerikos ke
leivinis orlaivis su 20 žmonių ir visi jie žuvo. šis vaizdelis 
parodo žuvusi to lėktuvo kapitoną Cooperi ir keleivę Mary 
Black.

MOTERYS PAVAIŠINO
KIAUŠINIAIS ANGLI
JOS AMBASADORIŲ.

NUVYTĘS LAPAS.

Da nepersenai lapelis 
Čia žaliavo ir šlamėjo.

Detroit, Mich. — Pereitą Bet štai papūtė vėjalis... 
išdykinimo Įrankių, su kurių sąvaitę i Detroitą atvyko iš Ir lapelis suvirpėjo.

ROBIN HOOD — ANGLIŠ
KAS BLINDA.

Pas lietuvius yra liaudies 
didvyris Tadas Blinda, kuris 
smaugdavo ponus, o padė
davo jų skriaudžiamai liau
džiai.

Panašus didvyris yra ir 
uas anglus, tai Robin Kood. 
Yra apie ji net ir opera pa
rašyta (lietuviai turi scenos 
veikalą ir apie Blindą).

Anglų liaudyje Robin 
Hoodo vardas yra labai po
puliarus. Apie ji yra sudėta 
šimtai gražiausių dainų, le
gendų ir pasakų. Tai popu
liariausias Anglijos žmogus 
gyvenęs XII šimtmetyje. 
Kilmės jis buvo saksonas ir 
kai jo šalį okupavo norman- 
dai. Robin Hood su savo 
draugais ėmė iuos puldinėti 
partizanišku budu. Greit jis 
buvo apšauktas banditu ir 
pradėtas gaudyti. Jis tuomet 
su dideliu buriu savo draugų 
pasislėpė Shervrood miškuo
se ir iš ių kovojo su norman- 
dais keliolika metų. šis lai
kotarpis ji ir išpopuliarino.

tančias akis. Atrastosios tau
telės žmonės mato iki dešim
ties kartų daugiau ir geriau, 
negu visi žmonės.

Jie gerai Įžiūri už 15 kilo- 
metių medžius ir gali suskai
tyti. Mokslininkai, kiek sąly
gos leido, tyrinėjo tokio nuo
stabaus toliaregiškumo prie
žastis. Pažymėtina, rašo už
sienio laikraščiai, kad tos 
tautelės žmonės visiškai ne- 

i valgo mėsos, jie net nežino 
mėsos skonio.

kuomet
motina, kartais tik ką iš
dirbtuvės parėjus, plauna

o-v-ario n-,;y:-; į uusiTČiu indus ir drebanti kacia gali išeiti ir roki? -• * - , , , .T^.yleiom rankom skubina ga- \<tianaa tun sugrįžti. -Jie ,e-; t - T,mint vakariene. Pavalgiui t<> pi i
do. nes nuo nat mažens vra

MUSIAGAUDIS AUG 
MUO.

Musės yra naikinamos vi
sokiomis dirbtinėmis prie
monėmis, bet yra kraštų, kur 
muses naikinti padeda pati 
gamta. Taip Brazilijos, pie
tų rytų pakrašty, prie Atlan
to, auga augmuo, kuris gau
do muses ir minta jomis.

Šis augalas turi nedidelius 
žiedelius, kurie labai vilioja 
muses. Tačiau vos jai užtū
pus, žiedeliai staigiai susi- 
skleidžia, musę neištruksta- 
mai pagaudamas. Po to jis 
išleidžia labai aštrių rūgščių 
syvus ir ima savo auka virš
kinti. Netrukus musės tirps- 
tamos dalys būna iščiulptos, 
žiedelis prasivėręs jos liku
čius išmeta ir gražiai išsi
skleidęs vėl laukia naujo lai
mikio, kol kita musė nu
tupia.

pagalba gali netik sau spran
dą nusisukti, bet dar ir vi
sai nekaltam praeiviui gyvy
bę atimti. Automobilių vai
ravimas, iei nesurištas su 
darbu, turėtu but uždraustas 
iki 21 metu. Kada patys vai
kai užsidirbs ir už savo pini
gus nusipirks “karą,” tąsyk 
iie geriau supras jo vertę ir 
bus su juom daug atsargesni.

Tėvų neatbūtina užduotis 
supažindinti savo vaikus su 
visais lyties klausimais ir pa
reigom. Motina viską išaiš
kina ir išdėsto mergaitėm, o 
tėvas berniukams. To nepa
darę, tėvai nusideda prieš 
avo vaikus, nes apie svar

biausius gyvenimo klausi
mus ir užduotis, jie turės su
žinoti ir patirti nuo svetimu 
kartais nedorų, lytiškai iš
tvirkusių asmenų.

Taipgi patartina tėvam* 
niekados neleisti vaikams 
sužinoti nemalonių tarp jų 
santikių. Niekados nesibai
kite, nesikol iokite ir viens 
kito nežeminkite vaikams 
girdint. Prie vaikų tėvai vie
nas su kitu turi kuogražiau- 
sia ir mandagiausia apsieiti 
iei nori kad vaikai juos ger
btų. Ką motina vaikams sa
ko, tam tėvas turi pritarti, c 
ką tėvas liepia, tam motina 
neturi priešintis. Visame ka
me bukite vaikams kuoge- 
riausiais pavyzdžiais.

Motina.

VVashingtono Anglijos am
basadorius lordas Halifax su 
žmona. Vyriausis jo tikslas 
čia buvo paaiškinti Detroite 

' gyventojams, kad Anglijai i 
labai reikalinga Amerikos 
pagalba. Laikraščiai paskel
bė. kad jis yra labai dievo
baimingas žmogus ir todėl 
atlankys Romos kataliku•7 »
bažnyčios arkivyskupą Moo
ney ir kitus aukštuosius kle
rikalus.

Kai kurios Detroito mote
rys tuoj susiorganizavo ii 
nuėjo pikietuoti vieno tų 
šventųjų vyrų rumus. Kai 
tik tenai išlipo iš automobi
liaus lordas Halii‘ax su savo 
palydovais, tos motervs tuoj 
ėmė bombarduoti juos kiau
šiniais. Vienas kiaušinis pa
taikė pačiam lordui; kiti te
ko Anglijos konsului Ca- 
ne’ui ir trim policmanams.1 
kurie lydėjo lordą. Moterų 
buvo apie 20. Jos pasisakė 
priklausančios Amerikos 
motinų organizacijai. Jos 
priešingos Anglijai ir jos 
ambasadoriui, nes dėl Angli
jos Amerikoje žmonės tur1’: 
mokėti didelius mokesčius,| 
viskas pabrangę ir galų gale) 
Amerika da galinti but Į-j 
traukta i karą. Jos paleido j 
iš viso apie 60 kiaušinių ii i 
tomeičių. Panašią demonstT 
raciją prieš lordą Halifaxą 
ios itaisė ir prie Caddilac 
Hotelio, kur jis buvo apsi
stojęs.

Vietos spauda šitokį tų 
moterėlių elgėsi labai nupei
kė. Sako, jos padariusios gė
dą visam Detroitui. Protes
tuoti esą galima, bet ne šito
kiu budu. A. Kata r zis.

Vėjo pučiamas jis ore 
Sukas’, kelias’ da aukštyn; 
Rodos, jis da nebenori 
Kristi žemėn—pražutin.

Rodos, jis nenori skirtis 
Su medeliu, su šakomis,
Nors galinga siaučia mintis, 
Jis kovoja su audromis!

Rodos, vakar da lapelis 
žalias buvo... kur dar jis? 
Kur pražuvo žolynėlis ?
JĮ ištiko jau mirtis!...

Ant. Sk—is.

PRIEGLAUDAS SILPNA
PROČIAMS SUGALVOJO 

ISPANAI.

Ispanai pirmieji pradėjo 
statyti psichiniai nesvei
kiems namus. Pirmieji buvo 
pastatyti 1400 metais. Iki to 
laiko tiek Ispanijoj, tiek ir 
kituose Europos kraštuose 
šie nelaimingieji klajodavo 
keliais, laukais ir kaimais. 
Visi ju kratvdavosi sakvda- 
mi, kad tai velnio apsėsti 
žmonės, kurie gali įvairių 
nelaimių žmonėms ir na
mams atnešti.

Šių nelaimingų žmonių li
kimu susirūpino išmintingas 
Andalusijos grafas Pedro 
de Gomer ir atidarė savo že
mėj jiems namus ir savo lė
šomis juos užlaikė. Vėliau 
tokie namai atsirado visoj 
Ispanijoj, o dar vėliau ir vi
soj Europoj.

BUDOS DANTIS. ..
Svarbiausia viso pasaulio 

budistų, šventykla randasi 
Ceylono saloje, kur yra lai
komas Budos dantis. Budis
tai sako, kad kuomet mirė 
Buda. jo kūnas buvo sude
gintas, kain tuomet reikalu- 
vo budistų papročiai. Po su
deginimo kuno, kuomet bu
vo suimami jo pelenai, vie
nas Budos mokinys ceylo- 
nietis atradęs sveiką dantį 
ir atvežęs i Čeyloną. Vėliau 
čia tapusi pastatyta didelė 
šventykla ir iškilmingai joje 
padėtas Budos dantis. Dabar 
kas metai šią šventyklą ap
lanko šimtai tūkstančių bu
distu iš visu k: aštu.

REIK PASIBUČIUOTI!
Ant šios ašarų pakalnės 
Vargas žmones žudo,
Ir dėlto ne sykį velnias 
Mus veltui supiudo...

Susiniovė du kaimynai 
Už medinę tvorą.
Ir viens kitą pavaišino 
Su kačerga stora.

Buvo bylos, teismas ėjo.
Pinigai lėšavo,
Bet abudu jie laimėjo,
Kai pasibučiavo.

Vyras barė savo pačią,
Pati vyrą barė.
Ir virtuvėje prie pečiaus 
Lermas pasidarė.

Jau norėjo advokato 
Ir’but divorsavę,
Bet laiku jie susiprato 
Ir pasibučiavo.
Du geri draugai supyko, 
šmeižė vienas kitą,
Pešė plaukus kol nupliko 
Ir be žado krito.
Tik tada abu pamatė,
Kad pyktis nereikia,
Viens kitam rankas pakratė, 
Džiaugės susitaikę!
Kai blogumai atsitinka,
Ir vaidai jau kyla,
Reik apeiti juos aplinkui 
lr išvengti bylą.
Niekados nereikia bartis, 
Pykti, nei kolioti;
Juk taip lengva susitarti 
Ir pasibučiuoti.

Atliktas Kriukis.

Ji 
is

Plauna ir šiaip tvarkosi, kuo

vu klauso ir ju isakvmus pu-,1 - • • • A vei iki vėlaus vakaro indus
prie to pripratinti. met jos mvlima dukrvtė ap- 

\ įsi sveiki ir normalus! sitepus lupytes ir sau gražiai 
vaikai nori išeiti, pažaisti su apsisuortavus išdūmė dievai 
kitais vaikais ir kartu pasi- žino kur ir su kuom. Kada 
linksminti. Tas yra reikalin- ji sugris, niekas nežino. Kar
šta netik jų sveikatai, bet ii tais pareina pirmą. antrą va
jų charakterio nustatvmui. ^andą, o kartais jau net rytui 
-Augantiems labiau negu su- auštant. Ir tai daro jaunutės, 
angusieins reikia draugų 14—18 metų mergaitės. To- 
draugijų ir minčių pasidali- kios motinos ką tik uždirba, 
nimo. tik visa tai turi buti su viską praleidžia ant mergai- 
saiku. su tėvu priežiūra ir su čių. Pačios nešioja prastas, 
parinktais draugais. Neži- iš mados išėjusias ir apnešio
sią kodėl, bet jauni turi di- ras drapanas, kuomet jų 
dėsni patraukimą prie blogo dukteiys pralenkia net ir 
negu prie gero. todėl iuos ii protingu turtuolių mergai- 
1 eikia visados prižiūrėti, res. Jos turi vėliausios ma
riems patarti. Auklėjant vai- dos ir geriausios materijos 
kus. tėvų didžiausia atsako- drapanas, brangiausias skry- 
mybė prasideda tada. kada bele? ir futras. Vasaros me- 
yaikai iš kūdikystės pereina mu, kuomet lekcijų nėra. tai 
i jaunuolius. Kada jų min- vietoj namie padirbėti ii 
tys. interesą- ir pobūdis kei-; duoti nuvargusiai motinai 
č!ysj- įvakaciją. ios pačios važiuo-

ra tokių tėvų. kurie au-) ja kur nors ant byčių ar i ge-

Perankšta Balsavimo Rudelė

jį T'vlt/ - &

Įt;
db. b Ttfi . U',

' • piliečių. 1 urie nuėjo balsuoti paskuti-
' ... .-<•, 1*4 negalė?) i balsavimo budelę sutilpti.

• ; ,('•< palodytai Ai ' in Gies. kuris sveria 615 sva- 
■ iš kaire- -i'eggi Leonard, naktinio kliubo savininkė,

• rg. 1? visai menka ieidukė, nes sveria apie 3<)0 svarų.

LAIŠKAS MOTERŲ 
SKYRIUI.

Gerbiama Redakcija—
Atsiunčiu savo jaunesnio 

sunaus Leonardo paveikslė
li. Jis buvo auklėtas lygia’’ 
taip kaip draugės Gurskienė 
ir Kapse pataria. Jos rašo 
tikra teisybę. Mano sūnūs 
gimė 16 svarų, buvo maiti
namas ki uties pienu ir kitu 
geru maistu. Saldainių ii 
svaiginančių gėrimu jis ne
gavo. Nuo 9 metų iis dirb? 
visokius darbelius, šiandien 
sulaukęs 18 metų. jis sveri? 
235 svarus ir užaugęs net ik; 
6 pėdu ir 1 colio augščio 
Jam niekad nereikėjo dakta
ro nei vaistų. Dabar jis tur 
gerą troko draiverio darba 
yra geras sūnūs ir sažinin 
ga* darbininkas. Visi j1' 
myli.

Su pagarba,
Bernice Pugžlit

Nuo Redakcijos: Ačiū 
f' raugei Pugžlienei už laišką 
i- nuotrauką. Tamstos sūnūs 
•ikrai atrodo gražus ir tvir- 

..v,aa Gaiia kad nuo- 
•; ’-os laikraštin negalėsim 
Tri. vienok linkini judviem 

‘ uo laimingiausios ateities
ir ilgo amžiaus.
INKVIZICIJA ~

Parašė N. Gusev. Puiki naudin e» 
knyga, aprašyta katalikų bažnyčioj 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 215

ĮDOMI ŽUVIS.

Pietų Afrikos pakraštyje 
buvo sugauta pusantro met
ro žuvis, kuri, garsaus moks
lininko Smitho nuomone, 
yra artimiausia giminė žuvų 
rūšies išmirusios prieš 50 mi
lionų metų. Šios žuvies spal
va yra blizgančiai pilka, lvg 
plieno, vietoj kaulų jos 
griaučiai sudaryti iš ištisos 
kremzlės. Galva jos susto- 
rinta keistos formos kaulinė
mis plokštelėmis, o pelekai 
turi net no keliata sąnariu.

TOLREGIŲ TAUTELĖ.
Azijoj mokslininkų eks

kursija užtiko negausią tau
telę, kurios žmonės turi ne
paprastai puikias, toli ma-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
^VALDYBA 1911 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
90K Pręsrott St. YVauke^ran. II!.

F. Sedoravičia — pi^m.-pasrelbinin.,
733 Lincoln st., YVaukejian. 1:1. 

Suzar.a Gabris—nutarimu rašt.
730 McA’ister are.. V.'aukosran. Tlt 

Emilija Kernagis—turtij rašt.
720 Vine Piace, V/aukcęan, III.

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St., V.’aukegan. III. 

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 

MARŠALKOS:
K. Peculis, J. Stoškus.

Susirinkimai bur.a paskutinį nedėl
dienį kožno mėnesio 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, k-.mp. .Sth ir 
litams Sts Wauk.»?s»n. III

puslapių. Kaina

FRANCI ZŲ AKTORĖ

čia matome francuzų judžių 
aktorę Niną Orlovą (žydė), kuri 
vykdama Pietų Amerikon susto
jo anądien Netv Yorke.

APIE VALGIUS.

Laukia Žinios Nuo Vyro

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
>asikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
ienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
iškai. .Joje telpa netik atskiri žo- 
ižiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- 
nai darbo jieškant, važiuojant ku’ 
iors. nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
as barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 

Su fonetiškų ištarimu ir gramatika 
kntra padidinta ir pagennta laida 
Sutaisė St. Michelsonaa. Pusi. 95. 
Kaina 35c

OBUOLIAI SU SALDŽIOM 
BULVĖM.

8 obuoliai.
8 saldžios virtos bulvės.
1 puodukai rudo cukraus.
6 šaukštai sviesto.

Nulupk ir plonai supiaustyk 
obuolius ir virtas saldžias bul
ves. Ištepk sviestu keptuvą ir 
dėk eilę bulvių ir eilę obuolių, 
apibarstyk cukrum ir apdėstyk 
šmočiukais sviesto. Kartok taip 
iki galo. Viršutinę eilę gerai api
barstyk cukrum ir apdėk svies
tu. Įpylus pusę stiklo vandens ir 
kepk karštam pečiuje, kad obuo
liai iškeptų ir gerai aprustų. 
Duok karštą prie keptos kiaulie
nos arba prie vištos.

S.” arba šliobinė Iškilmė.
Vieno akto labai juoki r ra •

Ir gera* n*wtaiv»«i Kaina .... tie.

Štai 17 metų amžiaus jaunuolė ištekėjo už jurininko Karlo 
Jaeggi, kuris tarnavo ant karo laivo “ReuKn James.” Tą 
laivą vokiečiai nuskandino ir 95 jurininkai nuėjo jūrių dug
nan. Dabar ši jauna moterėlė žiuri nuliudusi Į savo vyro 
atvaizdą ir laukia nuo jo žinios. Ar sulauks?
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7INI0S iš LIETUVOS
” IS UETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

BOLŠEVIKŲ IŠVEŽTI BEI NUŽUDYTI 
LIETUVOS ŽMONES.

Nuskandinto Amerikos Laivo Karininkai

L
ŽMONĖS JIEŠKO SAVO 
GIMINIŲ, KURIUOS BOL

ŠEVIKAI PAGROBĖ.

Šiaulių sąvaitraštis “Tė
vynė” deda tokius pajieško- 
mų ir j ieškančių skelbimus:

1. Alfonsas Morkevičius 
prieš karui prasidedant gu
lėjo Jurbarko sanatorijoje. 
Iki šiol apie ji jokių žinių 
motina neturi. Pajieško mo
tina Em. Morkevičienė, 
Šiauliai.

2. Stonys Jonas, prieš ka
lni prasidedant tarnavo ka
riuomenėje Vilniuje. Iki šiol 
apie jį jokių žinių artimieji 
neturi. Pajieško O. Stonytė. 
Šiauliai.

3. Jieškomas Romanas 
Kolsevičius, paskutiniu laiku 
gyvenęs Kelmėj, žinantieji 
prašomi pranešti: Kolševi- 
čienei Sofijai, Kelmė.

4. Dingę Gorskis Petras ir 
Stukanienė Antanina. Pas
kutiniu laiku gyvenę Kaune.

5. Kas žino apie dingusį 
Ričardą Juozėną, paskutiniu 
laiku tarnavusį kariuomenėj 
Švenčionėlių poligone, pra
šomi pranešti Mečislovu? 
Juozėnui, Gruzdžiai.

6. Žinantieji apie Juozą 
Dambrauską, tarnavusį mili
cijoj ir rusų kažkur išvežtą, 
prašomi pranešti tėvui Juo
zui Dambrauskui, Šiauliai.

7. Pajieškomas Kazimie
ras Bartkevičius, Alekso sū
nūs. Paskutiniu laiku tarna
vo kariuomenėje. Pabradė
je. Žinantieji kur jis yra, 
prašomi pranešti Bartkevi- 
čienei, Padvario kaimas. 
Kuršėnų valsčius.

8. Turintieji kokių nors ži
nių apie dingusi puskarinin- 
ką Feliksą Sirbiki, Partinatc 
sūnų, paskutiniu laiku tarna
vusį kariuomenėj. Švenčio
nėlių poligone, prašomi pra
nešti Antanui Stančikui. 
Šiauliai.

ŽEMĖS ŪKIO ORGANI
ZACIJOS PALIEKAMOS.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad Vo
kietijos generalinis komisa
ras leidęs toliau veikti žino
moms Lietuvos ūkio organi
zacijoms: “Maistui,” “Pie- 
nocentrui” ir “Lietūkiui.” 
Toks leidimas esąs duotas, 
atsižvelgus į tų organizacijų 
nuopelnus Lietuvos ūkio gy
venimo pažangai. Jų laiko
mos skerdyklos, pieninės ir 
kitos įmonės “atitinkančios 
visus modeminius reikalavi
mus.”

“Maistui” pavestas gyvu
lių ir mėsos supirkinėjimo 
monopolis, “Pienocentrui” 
—pieno bei riebalų ir “Lie
tūkiui” — grudų rinkos mo
nopolis. Kitiems šių produk
tų supirkinėjimas uždrau
stas.

PAŠTĄ VOKIEČIAI IMA 
Į SAVO RANKAS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad vokiečių tarnybi
nis paštas “Ostlande” nuo 
rugsėjo 1 d. perėmęs ir civi
linį susisiekimą “buvusioje 
laisvo ie Lietuvos valstybė
je.” Ten, kur paštai turi vo
kiečių personalą, pašto susi
siekimas jau veikiąs. Įjun
gus provincijos pašto įstai
gas ir agentūras į vokiečių 
tarnybinį paštą, paštas pra
dėsiąs veikti ir visoje Lietu
voje.

TIES KAZLŲ RUDA VO
KIEČIŲ KAPINĖS.

Laikraščiai praneša, kad 
ties Ažuolų-Buda, Kauno- 
Marijampolės paplentėje, 
esą palaidoti 16 vokiečių ka
rių, žuvę kovoje prieš bolše
vikus. Jie žuvę susidūrime 
su raudonosios armi da
liniu, žygiavusiu iš Kazlų- 
Rudos.

BERLYNO LIETUVIŲ 
SĄJUNGA.

• “Deutsche Zeitung im 
? Ostland” praneša, kad rug- 
į sėjo 25 d. Lietuvių Sąjunga 
i Berlyne minėjusi savo meti- 
’ nes sukaktuves. Ta proga 
i vienoje Berlyno bažnyčioje 
i buvusios atlaikytos pamal- 
‘ dos, kuriose dalyvavęs ir 
s Berlyno vyskupas von Prey- 
sing. Šioje bažnyčioje lietu- 

’viai prikalę paminklinę len- 
■ telę.

Pasak minėto laikraščio. 
; lietuviai Berlyne turį savo 
vaikų darželį, biblioteką ir 
?horą.

SUIMTŲ SPORTININKU 
LIKIMAS NEŽINOMAS.

Laikraščiai praneša, kad 
bolševikų GPU areštavusi 
žinomą sportininką Tumą. 
krepšiasviedininkę Vaške ly-

• tę ir kelis kitus sportininkus. 
Apie jų likimą jokių žinių 
neturima. Čekistai taip pat 
mėmę sportininką Vabalą.

Bolševikinio fizinio auk
lėjimo komiteto pirminin
kas Šimanas esąs pabėgęs 
Sovietų Rusijon.

i ANDREJAVO UKININ- 
< KAI TAISO SUARDY

TUS TROBESIUS.

t Iš Andriejavo rašoma: 
Ūkininkai energingai taiso 
nuo karo nukentėjusius tro
besius. Laukų darbai jau be- 

įveik baigti. Daugely ūkių 
' /ašarojus ir žiemkenčiai jau 
s mvežti į kluonus ir kuliami, 
į Andriejavo miestelis pla- 
! nuojamas. Naują statybą 
: norima pradėti tik murinę.
’ VON RENTELN APSIGY- 
| VENS GEROJ VIETOJ.

Laikraščiai praneša, kad
■ Vokietijos generalinio komi- 
: 'aro Lietuvoje įstaiga netru- 
. kus įsikursianti rūmuose, 
kur nepriklausomos Lietu-

• vos laikais buvo žemės Ban- 
į kas ir Užsienių reikalų mini- 
i rterija.

FABRIKUOSE DARBI
NINKAMS DUODAMAS 

BALSAS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad fabrikuose yra ski
riami darbininkų įgalioti
niai, kurie veikia kaip įmo
nės vedėjo patarėjai. Nuo 2C 
darbininkų renkamas 1 įga
liotinis. Profesinės sąjungos 
paliekamos veikti toliau. Bet 
ioms nustatytos kitokios pa
reigos. Jos rūpinasi darbi
ninku apdrauda ir darbo 
mspekcija.

IŠ “VOKIEČIŲ GATVĖS”
IŠKRAUSTĖ ŽYDUS.
“Deutsche Zeitung im 

Ostland” praneša, kad viena 
garbiausių Vilniaus gatvių 
pavadinta “Deutsche Stras- 
se” (Vokiečių gatve). Kaip 
ta gatvė vadinosi anksčiau 
laikraštis nesako. Iš šios gat
vės esą iškraustyti visi žy
dai, kurie esą apgyvendinti 
Vilniaus ghetto.

RADO BOLŠEVIKU PA
MESTUS 7 LIETUVIU 

VAIKUS.
Skelbiama, kad Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus delega
cija netoli Minsko suradusi 
pas vietinius ūkininkus 7 lie
tuviu vaikus, kuriuos bolše- 

| vikai. prieš bėgdami, išsive
ržė iš Druskininkų. Vaikai 
: esą tarp 6 ir 9 metų amžiaus.

UŽDRAUDĖ SKYSTĄJĮ 
KURĄ.

Vokietijos generalinis ko
misaras išleido įsakymą, ku
riuo Lietuvoje uždrausta 
vartoti skystąjį kurą (pav. 

, žibalą) kuliamoms maši
noms.

(Tąsa)
492— Vladas Grybauskas, bu

halteris, bolševikų sušaudytas.
493— Jonas Judžbalis. spaus

tuvės darbininkas, žuvo parti
zanu.

494— Ona -Juozapavičienė, bol
ševikų nušauta,. Kaune, gelbs
tint sūnų.

495—Vincas Juozapavičius, 
bolševikų nušautas kartu su 
motina.

496— Kazys Juškevičius, krau- 
tuvninkas, Viliunų kaime, bolše
vikų sušaudytas.

497— Simas Kairiūkštis, ka
lėjimo sargas, bolševikų nukan
kintas Kaune.

498— Andrius Kapočiunas, 
gimnazistas, bolševikų nukan
kintas, Kaišedoryse.

499— Andrius Kapočiunas, 
Kertauninkų kaime, Trakų ap
skrity, bolševikų nukankintas 
drauge su sunum.

500— Antanas Kavaliauskas, 
žuvo Kaune, partizanu.

501— Kazys Kavaliauskas, bu
halteris, žuvo partizanu.

502— Bronius Kriaučiūnas, iš 
Mariampolės. bolševikų nukan
kintas.

503— Antanas Kūkalis, lauko 
darbininkas, žuvo Meteliuose.

504— Povilas Lilis, ūkininkas, 
Domininkaukoj, Kauno apskr., 
bolševikų nužudytas.

505— Alfonsas Maculevičius, 
bolševikų nukankintas, Kazokų 
kaime, Kauno apskrity.

506— Ona Macaitienė, sąskai
tininkė. bolševikų nužudyta.

507— Jurgis Puteikis, Usynio 
kaime, Tauragės apskr.. bolševi
kų nužudytas.

508— Stasys Puleikis, Usynio 
kaime, Tauragės apskr., bolše
vikų nužudytas.

509— Juozas Puleikis, Usynio 
kaime, Tauragės apskr., bolševi
kų nukankintas.

510— Bronius Sirtautas, me
chanikas, bolševikų nukankin
tas Kaune.

511— Vincas Staknys, iš Su
valkijos, bolševikų nužudytas, 
Pažeimėnėj.

512— Ona šveikaus kienė, 
“Maisto” darbininkė, bolševikų 
nužudyta.

513— Pranas šabunas, Petra
šiūnų popierio darbininkas, bol
ševikų nukankintas.

514— Kazys šakalys, geležin
kelietis, bolševikų nukankintas, 
Petrašiūnuose.

515— Juozas švedas, iš Stak
liškių, bolševikų sušaudytas, 
kalinys. #

516— Adomas Tauras, ūkinin
kas, iš Ginteikiškių, bolševikų 
nužudytas.

517— Tranavičius, puskarinin
kis, žuvo kovų metu.

518— Stepas Trakimas, darbi
ninkas, bolševikų nukankintas, 
Pažaislio miške.

519— Kazys Valasevičius, dar
bininkas. bolševikų nukankin
tas. Kauno apskrity.

520— Vacys žeromskis. iš 
Kauno, bolševikų nukankintas. 
Kazokų kaime.

521— Aleksas didžiūnas, pus
karininkis, bolš. sušaudytas.

522— Jonas Ginkevičius, vir
šila. iš Šiaulių apskr.. žuvo Val
kininkuose.

532—Balys Jacunskas, bolše
vikų nukankintas, Kauno ka
lėjime.

524— Feliksas Majauskas, 
bolševikų nukankintas, Kauno 
kalėjime.

525— Ed\^ardas Fridmanas, 
bolševikų nukankintas. Kauno 
kalėjime.

526— Pranas Steponaitis, bol
ševikų nukankintas, Kauno ka
lėjime.

527— Romas Kuzmavičius, 
ljolševikų nukankintas, Kauno 
kalėjime.

528— Mazurkevičius. bolševi
kų nukankintas, Kauno kalėjime

529— Mikas Putnus, bolševi
kų nukankintas, Kauno kalė-

I jime.
530— Ona Vyšniauskaitė, bol

ševikų nukankinta, Kauno kalė
jime.

531— Aleksas Staniukaitis.

j bolševikų nukankintas, Kauno 
į kalėjime.

532— Jonas Rapeika. bolševi- 
i kų nukankintas, Kauno kalė
jime.

533— Alachvoščius, bolševikų 
nukankintas, Kauno kalėjime.

535— Stasys Kaziukėnas. bol
ševikų nukankintas, Kauno ka
lėjime.

536— Vacys Glaudelis, bolše
vikų nužudytas, Petrašiūnuose.

537— Stase Trakimaitė, bolše
vikų nužudyta, Pažaislio miške.

538— Pranas Trakimas, bolše
vikų nužudytas, Pažaislio miške.

539— Stasys Linkevičius, bol
ševikų nužudytas, Pažaislio 
miške.

540— Bronius Rožanskas, bol
ševikų nužudytas, Pažaislio 
miške.

541— Mečys šilauskis, bolše
vikų nužudytas, Pažaislio miške.

542—Simas Trakimas, bolš. 
nužudytas, Pažaislio miške.

543— Vytautas Petrulis, bu
vęs ministeris, išvežtas ar nužu
dytas kalėjime.

544— Dr. Kazys Ambrozaitis, 
išvežtas ar nužudytas kalėjime.

545— Pranas Pupa. mokyto
jas, išvežtas ar nužudytas kalė
jime.

546— Juozas Skaisgiris, bu
vęs ministeris, išvežtas ar nužu
dytas kalėjime.

547— Juozas Žilinskas, teisė
jas. išvežtas ar nužudytas kalė
jime.

548— Andrius šumakaris, iš 
Kauno, išvežtas ar nužudytas 
kalėjime.

549— Vladas Komaras, dvari
ninkas, išvežtas ar nužudytas 
kalėjime.

550— Juozas Andriušis, leite
nantas, išvežtas ar nužudytas 
kalėjime.

551— Albinas Abarauskas, iš 
Alytaus, išvežtas ar nužudytas 
kalėjime.

552— Vladimiras Lenskis, iš 
Vilniaus, išvežtas ar nužudytas 
kalėjime.

554— Juozas Bamiškis, išvež
tas ar nužudytas kalėjime.

555— Povilas Racevičius, ku
nigas. bolševikų nužudytas, Jo
nišky.

556— Stankevičius, neopresbi- 
teris, bolševikų nužudytas Sko- 
ruliuose, Jonava.

557— Kun. Valentinas Bal
čius. Pusnės klebonas, bolševikų 
nužudytas.

558— Kun. Jonas Daugėla. 
Stirnių klebonas, bolševikų nu
žudytas.

559— Kun. Jonas Navickas, j 
bolševikų nužudytas Viekš
niuose.

560— Kun. Vacys Dambraus
kas, Kuršėnų klebonas, bolševi
kų nužudytas.

561— Kun. Juozas Plotkus, 
Papilės klebonas, bolševikų nu
žudytas.

552—Kun. Benediktas Vana
gas, Kruopių klebonas, bolševi
kų nužudytas.

563—Tėvas A. Dirvelė 0. F. 
M., iš kalėjimo išvežtas ar nužu
dytas.

565—Tėvas L. Martušis. iš 
kalėjimo išvežtas ar nužudytas.

PAGARSINIMAI l
-KELEIVY’Norint, kad p»flartlnln?a» įliptu GREIT, reikia priduoti garalnlme admlnlttracljon nevėliau PANFDF. LlO VAKARO. Siunčiant per pa* ta. reikia paalųtt ė anksto, kad pa siektų mus ne vėliau kaip panedč- ly. Vėliau gauti garsinimai J tor sąvaitės numeri nespėjama patai pint.Norint, kad garsinimas n»«iai trukdytų, sykiu su pagarslnlmi reikia slųatl Ir mokesti.DRAUGIJOMS rengiant elkn'v* ar kltok| parengimą, trumpa prane 

Urną patalpinam ui *1.00. US didės nius garsinimus skaitoma nuo colioUS pajleikojlmus darbininkų, par davimus Ir kitokius smulkius prane Simus, kaina 2c. ui Sodl. Stamhes nėm raidėm antgalvis—1Se. estra.••Keleivio” prenumeratoriams «9 pajleikojlmus giminių Ir draugų, kai
na le. ui todj. Ma'Jausie pajieėko 
Jlmo kaina gsc.Norint pajleikot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kalno*."KELEIVIS.” SM GROADWAV. tO. BOSTON. MAM.

čia parodyti 3 Amerikos laivyno karininkai, kurie žuvo su naikintuvu "Reuben James, 
kuri vokiečiai nuskandino netoli Islandijos.

565— Kun. Juozas Kostrickas, 
Kelmės vikaras, iš kalėjimo iš
vežtas ar nužudytas.

566— Kun. Stasys Rimkus, 
Kražių vikaras, iš kalėjimo iš
vežtas ar nužudytas.

567— Kun. Vladas Didžiokas, 
Panevėžio vikaras, iš kalėjimo 
išvežtas ar nužudytas.

568— Kun. Juozas Vailokaitis, 
išvežtas.

569— Kun. Vladas Mažonas. 
MIC., išvežtas.

570— Dijakonas Vladas Jaki
mavičius MIC., išvežtas.

571— Kun. Aleksas Mileika. 
Vyžuonių klebonas, išvežtas ar 
nužudytas.

572— Kun. Antanas Krancius, 
Vogorių klebonas, išvežtas ar 
nužudytas.

573— Kun. Vacys Martinkus, 
Židikų klebonas, išvežtas ar nu
žudytas.

574— Zigmas Starkus su žmo
na ir 2 vaikais išvežti. 2 mergy
tės likę.

575— Pranas Ginaitis. moky
tojas, su šeima išvežti.

576— Juozas Papečkis, buvęs 
ministeris, su šeima išvežti.

577— Aleksandras St ulgi n s- 
kis. buvęs prezidentas, su šeima 
išvežti.

578— Pulk. Rudminas su šei
ma išvežtas.

579— Prof. Pranas Dovydai
tis, su šeima išvežti.

580— Jonas Masiliūnas, buvęs 
ministeris. su šeima išvežtas.

581— Adv. Skipičio šeima iš
vežta.

582— Adv. Katiliaus žmona 
su 4 mažais vaikais.

583— Juozas Indrišiunas, bu
vęs finansų ministeris, išvežtas 
ar nužudytas.

584— Vytautas Statkus, bu
vęs Lietuvos Banko direktorius, 
išvežtas ar nužudytas.

585— Dr. Jonas Pankauskas, 
buvęs KYO pirmininkas, su šei
ma išvežtas.

586— Leonardas Maziliauskas, 
buvęs užsienio ministerijos tar
nautojas, išvežtas.

587— Ramulė Elena Dauge- 
lienė-Skipitytė su motina iš
vežta.

588— Dr. Leonas Bistras, bu
vęs ministeris. iš kalėjimo iš
vežtas ar nužudytas.

589— Kazys Bizauskas, buvęs 
ministeris. iš kalėjimo išvežtas 
ar nužudytas.

590— Stepas Rusteika, buvęs 
Kauno burmistras, iš kalėjimo 
išvežtas ar nužudytas.

591— Prof. Augustinas Vol
demaras, iš kalėjimo išvežtas ar 
nužudytas.

592— Benediktas Grebliunas. 
buvęs .jaunalietuvių vadas, iš 
kalėjimo išvežtas ar nužudytas.

593— Gen. Kazys Skučas, bu
vęs ministeris, iš kalėjimo iš
vežtas ar nužudytas.

594— Augustinas Povilaitis, 
buvęs saugumo šefas, iš kalėji
mo išvežtas ar nužudytas.

595— Jonas Statkus, buvęs 
saugumo viršininkas, išvežtas 
ar nužudytas.

596— Domas Cesevičius, tau

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos r 

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

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

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

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

sė,“ kuria seniau naudojosi kunigai

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

ir dvarponiai?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 

jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymą- jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirma naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyveninio laimė ar nelaimė, ltet ką 
visi .-lepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Ar’na Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “ fei.'iiigas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių 11.1'ormacijų.

Kodėl tūlos motervs neturi vaikų, 
kad ir labai nor’? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Ari.a 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 n. šėia moteris? Kaip reikia au
ginu kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už- 

di austa kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

J 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 trumpa: ir aiškia:: 
Kaip prasidėjo pasaulis'.'—Iš kur ir kaip atsirado žeme'.'—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

"Teisingo Patarėjo’- parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai. kaip VVellso “Pasaulio Istorija.” Jordano "Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "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. Mass.

tininkų pirmininkas, išvežtas ar 
nužudytas.

597— Prof. Vilkaitis, iš Dot
nuvos, su šeima išvežtas.

598— Žostautas, buvęs ••Dro
bės” direktorius. Amerikos lie
tuvis. nužudytas Pravieniškėse.

599— štrimas. "Drobės'' di
rektorius, Amerikos lietuvis, 
nužudytas Pravieniškėse.

600— Gerula it is. “Dr< >bės' 
akcininkas, nužudytas Pravit - 
niškėse.

601 —Kret 1 ilgos Tiškevičius, 
jaunasis, žuvo partizanu.

602—Keistutis Bulota, iaži 
nierius. išvežtas.

Su Xr. 602 baigiasi pirm uti
nis išvežtų bei nužudytų Lietu
vos žmonių sąrašas.

Raudonojo Kryžiaus vadovy
bė žadėjo surinkti ir prisiųsti 
daugiau vardų, liet tuo tarpu jis 
mus da nėra pasiekęs.

ŠIAULIUOSE ATIDARY
TA PROGIMNAZIJA 

SUAUGUSIEMS.
Laikraščiai skelbia, kart 

Šiaulių mokytoją seminarija 
pradėjo moksli' metu* rugsė
jo 15 d. Kandidatai buvo 
priimami i I, II ir iii kursą.

Šiauliuose veikia taip pat 
progimnazija suaugusiems.

/

VOKIEČIAI STEIGIA SA
VO KNYGYNUS.

Vilniuje atidaryt5 vokiečiu 
knvgvnas ir skaitykla. Arti- 
miausiu laiku knygynu bu
sią atidaryta ir daugiau.

1
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Aštuntas Puslapi* KELEIVIS. SO. BOSTON Ko. Iti. Lapkričio 12 d., 1911

Vietinės Žinios
Kaip pasibaigė majoro 

rinkimai.
Dorchesterio naujienos. Šidlovskis rastas su perpiau- j 
Dorchesterio Lietuviu Pi- ta Serkle«

4 DIDELI RUIMAI

SMETONOS PRIĖMIMO 
“MONKI-BIZNIS.”

KRUVINA MEILĖS 
TRAGEDIJA.

Lapkričio 5 d. South Bos
tone ivvko Lietuvos Rėmė iv 
skyriaus susi rinki m a s. 
< Kvietimuose buvo pasaky
ta. kad susirinkimą šaukia 
“Lietuvai Remti Draugijos" 
skyrius Nr. 2. bet tokios 
draugijos visai nėra.)

šį susirinkimą sušaukė ke
li žmonės, kurie būtinai nori 
parsikviesti Bostonan nepre- 
zidentą Smetoną ir sakosi 
turi nuo io net laišką, kad iis 
jau atvažiuojąs. Taigi jie eis 
norėjo sušaukti visus profe
sionalus ir išrinkti komitetą 
jam nriimti. Sakėsi išsiunti- 
nėję anie 300 pakvietimų, 
bet susirinkiman atėjo vos 
tik apie 20 žmonių.

Po kvietimais buvo padėti 
5 parašai, jų tarpe figūravo 
Dr. Jakmauh ir prof. Gali
nis. bet narnate savo parašus 
po tais kvietimais jiedu tuo
jau pranešė per spaudą, kad 
jiedu prie to visai nepriguli.

Su-'it tukimas buvo visiš
kai be ūpo. Smetonlaižiai 
nusiminę. Be to da prasidėto 

visokie prie k a i š t a i 
ia reikia Smetonos

Jaunas lenkas nušovė savo 
jauną meilužę.

George Blogit. 21 metų 
amžiaus lenkas, ši panedėlį 
nušovė savo 15 metu am-

Sviesųs. su visais parankuniais, į

Pereitą sąvaitę mes sa- liečiu Kliubas turėjo bankie- brightone pereitą savaitę 3 ruimai. gerai įrengti, kampas
kėni. kad dabartinis Bostono ta 2 d. lapkričio. Valgius pa- buvo rastas savo namuose F'J 2£®~ink?K*:
majoras Tobin bus. turbut. įuose darbščios dorcheste-su perplauta gerkle Charles Room 5. j. kudrich. 
išrinktas vėl. nes už ji stoja rietės moterys — Janulienė. šidlovskis, 27 metų amžiaus'
didžiuma piliečių. Taip ir Strimaitienė, Šmitienė. Pet- kepėjas nuo 24 Market st.
buvo. Tobinas išrinktas. 1 uiienė, Stasiulienė, Stonie-Jo žmona atsikėlė naktį iš- 
Kandidatų buvo 4. ir balsai nė, Pranaitienė. Palilionie- mesti katę iš kambario ir ra- 
pasidalino tarp jų taip: nė. Vakarienė visais atžvil- do savo vyrą paplūdusį

’ Už Tobiną ......  126.002 giais buvo labai gera. Daly- kraujuose. Ar jis pats norėjo
Už Curley ......  116,488 va vo apie 80 svečių ir kelia- pasidaryti sau galą, arkas
Už Lee ..*........... 19.110 tas kandidatų į miesto vald- kitas, tuo tarpu nežinia, nes
Už Nicholsą ....... 6.326' vietes. Žinoma, jie visi piršo- jis kalbėti negali. Bet dakta-
Visgi stebėtina, kad toks sav* balsuotojams. rai mano, kad jis gali pa-žiaus meilužę, kurios pavar

dę vieni laikraščiai paduoda politikieris. kaip Curley. su- Daugelis žmonių turi nusi- sveikti
kaip Stella Krupmski. o km rinko net 116.488 balsu. Ii 
—kaip Stella Knipienezyk. įis tuo da nepatenkintas! 
Ji taipgi lenke. Reikalauja, kad balsai butu

Jiedu susipažino nk du skaitomi nauj0< 
mėnesiu atgal. Ji dar tebe-

pirkę tikietus ant radio, kurį 
kliubas leidžia išlaimėjimui. 
Kurie turite tokius tikietus,

PADĖKA.
.. Minis mano mylimam vy-

nepameskite. Islaimejimas ruj a a petrui Cingai, aš nu- 
- .-i(S - .. Apie buvusius rinkimus i nes ^misija nega- ]ji;dusi velionio žmona A.

. išgirsti „visai; «? 3lku su™ktl lsdahnt« Cir.gienė ir šeima šiuomi tą-

Ut: :> 
Kam 
kurio 
iie gv

ueKas nencui:

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra vi«i įrengimai
Renda $20 mėnesiui. 

Štymu apšildomi, visi nau-
Parsiduoda Valgykla į Jausi įtaisymai Parankus

Su Alum ir Vyno laisniu 7 dienas. I Visais atžvilgiais ir ŠVieSUS.
Sfftlau- g?1™3 bi,e
253 Broadway, So. Boston, Mass. Keleivio name, 253

Broadtvay, So. Bostone.
PARSIDUODA VALGO
MŲ DAIKTŲ STORAS.
Biznis atneša apie $900 per sąvaitę.

Turiu parduot, nes turiu antrą biznį 
ir du sunku prižiūrėt. Sužinot “Kelei
vio” ofise. (®) 1

Amsie Naujoj Vietoj.
Šiuomi pranešam, jog gerai žino- : 

mas Apdraudos ir Real Estate agen
tas, \Vm. A. Amsie, perkėlė savo re
zidenciją ir ofisą į naują ir parankes
nę vietą 30 CARRVTH STREET'. 
Dorchester, Mass. Antra gatve nuo > 
Ashmont Elevated Stoties. Tenefonas i 
tas pats GENeva 3719. Turėdami ap- ' j' 
draudos ir Real Estate reikalus kreip- | 
kitės pas jį po viršminėtu nauju ad
resu. Jis jums patarnaus gerai ir tei
singai kaip ir visada. (ti)

Tel. TRObridge

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S 

Nedėliomi, ir Šventadieniais 
nao 13 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman it. arti Central «kv. 

CAMBRIDGE. MASS.

£ II ii lc'
is: turi nuo jo laišką 

Kur tas laiškas nuo Smeto
nos. Kodėl atšaukė savo pa
vardes Dr. Jr kniauk ir urof. 
tralinis. uiti .u varoai-buvc 
padėti : o kvietimais? Buvo 
padėtas ir D-ro Kapočiaus 
vardas, bet ir šis užprotesta
vo. Kodėl jų vardai buvo 
vartojami be ju sutikimo?

į tuos užmetimus pirmi
ninkas Tuinila negali nieko 
atsakvti. Ji< susimaišė ir tik 
kartojo: “viskas bus gerai 
viskas bus gerai."

Susirinkimo dalyviai sa
ko. kari nereikėto Lietuvos 
Rėmėjų Draugijos varda 
vartoti Smetonos priėmimui. 
Reikėjo Smetoną palikti jo 
atskiriems šalininkams ir te
gul be sau pasikvietę ji pa
vaišina. jeigu jie ir jis to 
nori.

Bet smetonlaižiai vistiek 
nenusileidžia. Jie spiriasi, 
kad reikia rinkti Smetonai 
nriimti komitetas. Eina rin
kimai. Niekas i tą komitetą 
neapsiima. Patvs smetonlai
žiai šarmaiinari. Galų gale 
du apsiėmė. Vienas sutiko 
būt pirmininku, antras—vi- 
eenii m įninku. Sekietoriaus 
ir kasieriatB nebuvo galima 
gauti. Taigi iš to didelio 
smetonlaižių u ž s i m o j i m o 
pi Įimti “tautos vadą" išėjo 
tik didelis piššš...

Dalyvis.

ba dirbtuvėj.
Pereitos subatos vakarą 

jaunas Blogit buvo sutaręs 
su savo Stella eiti i šokius, 
bet ii nepasirodė. J is sužino
jo. kad ta vakarą ji buvo iš
ėjus su kitu vaikinu. Todėl 
šio panedėlio rytą. kai ii ėjo 
mokyklon, iis ią pasitiko ir 
patarė mokyklon ta dieną 
neiti. Sako. eikim i mano 
kambarį. Mergaitė sutiko ir 
nuėjo i jo kambarį. Namie 
nieko daugiau nebuvo. Čia 
jiedu bučiavosi, šoko. mvla- 
vosi. Po to visko ii nutarė 
eiti mokyklon. Tada Blogit 
ir padaręs jai priekaištą, 
kad pereita subatvakari ii 
buvo išėjusi su kitu vaikinu. 
“Tai kas. kad buvau?” atsa
kiusi jinai. “Tu gal ir su juo 
taip bučiavais! ir kitką, kaip 
=u manim...?" užsipuolė Blo
git. “žinoma! O kodėl ne?” 
atšovusi jam mergaitė.

“ 1 uomet as jai tėškiau į 
veidą." pasakoja Blogit po
licijai. “Ji kirto man atgal. 
Aš paėnrau pištalietą ir šo
viau į ją."

Pamačiusi ginklą, jauna 
Stella pradėjo bėgti, todėl 
Blogit šovė ją i nugarą. Ku- 
lipka iš automatiško pišta- 
lieto pramušė mergaitei 
plaučius ir išėjo nėr dešinią
ją kruti. Ji krito ir tuoi mirė. 
Žmogžudys nuėjo policijon 
ir pasidavė.

Ginklas, kuriuo jis užmu
šė savo meiluže, buvo pa
vogtas iš sportiškų reikmenų 
parduotuvės keliatas metų 
atgal. Tuomet buvo išvogta 
daug ginklų. Dabar ta pišta
lietą Blogitui pardavė už $5 
tūlas Aleksandras Šidiovs- 
kis.

sudaužyti io automobilį ir jį i 1JarI Stasiui}. Betaisą- šermenyse ir laidotuvėse,
patį užmušti. Važiuojant c‘amas savo namą. nupuolė Taipgi dėkoju už gražias gė
lam automobilium, staiga įnu?. a^ro flaito ir sunkiai ies ir užpirktas šv. mišias 
skersai kelią šovė sunkus į sutlzei<*?‘ V.?1 'gydomas mano vyrą a. a. Petrą Cingą 
trokas ir atsistojo prieš iij svel, laidojant. Dėkoiu Cam-
Maioro mašina vos-vos tik ta «' pirmiau buvo menka, bridge’aus parapijos klebo-
spėjusi susilaikyti. Tik per buvo P?h,eF^ *>arės. ’ ‘--------- ’ —«-• --
plauką neįvykusi katastrofa. s,av^ linkiu broliui Sta-
Tie gengsteriai tuomet su-?lubui. kuoveikiausia pa
keikę ir pasakę: “tu vistiek sveikti. Kliubietis B.
nebusi majoras.” . “ T ?

... . ' , .... Bareikų nuėjo 1 svečius
Kita istorija sako. kad is

Ne\v Yorko buvęs importuo
tas piktadarvs susprogdini

NEPAPRASTA PROGA
Pirkite labai gerą namą ir labai pi

giai. Mūrinis 6-šių šeimynų po ti kam
barius su visais moderniškais patogu- . 
mais, garu apšildomas, skiepe pečiai, ' 
atskiri kiekvienai šeimynai, visur kie- ! 
to medžio grindys. Labai graži ir pa
ranki vieta arti Dudley St. EI. sto- ; 
ties. Vertas Si7,500, bet galima pirkti • 
tik už §9,500, ir su lengvu išmokė ji- ■ 
mu.

Mes taipgi išmainom senus namus i 
ant naujesnių arba farmų, biznių ir 
kitų namų. Turime dideli pasirinki
mą. Turim Gerą Saliuną su Valgykla.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

ir mirė.
Pas Juozą Ašmenska. ku

rnu kun. P. J. Juškaičiui už 
patarnavimą. Dėkoju taipgi 
graboriui p. Pranui Vaitkui 
už sąžiningą ir mandagu pa-• • . • aa*«f. a. ma asas Ątarnavimą ir Visiems tiems, turi būt parduotas greitai, arba iš
l.vi'io įižiinTMiifEpi ma.t\tu ant gero 3-ju ar 6-nj šeimy-KUiie sa\ o užuojautomis oei nų nani0 Kairos žymia5 kyla aukš. 
paguodos žodžiais, daug SU- tyn. Kurie norit jsįgyt gerą narna ar- 
ramino mus nubudimo va-

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SL’MMER STREET. 

LAVCRENCE, MASS.
ba biznį, neatidėliodami kreipkitės

ri« ffvvana nn niimPl-in prie A<lv Gailiaus dėl platesnių in-vira ’Ntaio-a kur balsai buvo gv\ena po numeiba .4 i;in(Į Velionis Petras formacijų. <-)
skaitomi. 11- sunaikinti balo- flos vaka"rą >atėjo į Mečius - mne Spa"U men’"
o-. Ta? piktadary tuieię? juozag Baj-ęiĮęjg, 49 metu 

oer kamma įmesti bomba. Bostono lie:!
Nubudusi Cingų šeima.

317 E STREET
SOUTH BOSTON, MASS.

- , - ... amžiaus
bet buvęs sugautas. Apie tai tuvis ir sėdėdamas prie stalo 
?Čity Han !eS ° J susmuko. Tuoj buvo pašauk-

Dėl streiko Nonvoode už
sidarė Holliston Mills dirb
tuvė. kuri daro apdarus kny
goms. CIO unija reikalauja 
no 10 centu i valanda dau-A *■ *-
giau algos.

Tuoj buvo pasauk 
tas daktaras, kuris nustatė, 
kad Bareikis jau nebegyvas.

M. C. RYAN
Mano draugai, čia 41 m. bargcr.ai. 

7—3 šeimynų namai, duoda įeijų
S35.000 prie Mat. Sq. Turi būti 
parduoti.

Pataisymas.
Domininką Stripinį užmu

šė ne automobilis, kaip buvo 
rašyta, bet traukinys, prie 
kurio jis dirbo. Be to, velio
nio liko trvs seseiys Ameri
koje. dvi ženotos ir viena 
minyška. Ona Stripinaitė že- 
nota su Kazimieru Andri
jausku ir gyvena Roxbury.

Švogeris K. Andrijauskas.
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Y V O N N E ’ S
HOLSE OF BEAUTY

* ii?,'J

'i

J VONNE M U R \ 
Liduv Moterų (.rozm kultui*)- 

Labinta FK-perlė
9 EA>1EK\ AVENUE

Pedham, Mass.
Tel. DEhham 1636

ŽYMUS BANKIETAS.

Lietuvių Baiso Draugija, 
paminėjimui savo 25 metų 
sukaktuvių, rengia puikų 
bankietą Lapkričio-Nov. 16, 
Lietuvių svetainėje, kampas 
E ir Silver gatvių. South Bo
stone. Vakarienė prasidės 
nuo 6 vakare, svečiams bus i 
paruošta gardžių valgių, 
stiprių ir minkštų gėrimų, 
bus ir kopūstų su kilbasais. 
Taipgi bus visokių pamargi- 
nimų, o kurie norės galės ir 
patrepsėt. Įžanga tik Sl. Ge
ra proga ir naujiems nariams 
istot į Balso draugiją. Visi į 
lietuviai vyrai ir moterys da- • 
ivvaukite tame gražiame

Puikius 12 kambarių namus, per
taisius į 4 šeimynų kambarius, bus 
puikus namas ir geras investmen- 
•tas. Hot tvater aliejum šildomas, 
prie Ashmont Sta. $5,700, ar geras 
pasiulvmas.

76 SAVIN H1LL AVĖ. 
Dorchester, Mass.

Tel. TALbot 0400

LIETUVOS DUKTERŲ IR SUNŲ DRAUGYSTĖ

LAPKRIČIO-NOV. 14
Ateinančios pėtnyčios vakare, draugystė rengia smagu 

šiurum-Burum pokyli. Įžanga bus dykai. Pasilinksminimai 
prasidės nuo 7:30 vakare,

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver gatvių. South Bostone.

Bus gera muzika, gardžių lietuviškų užkandžių ir išlaimė- 
jimas 3 didelių dovanų.

Kurie da neturi įsigiję išlaimėjimo tikieto. malonėkite 
įsigyti, tik 10c. ir galėsit laimėt gražią dovaną. Prašome 
šiame puikiame šiurum-Burum dalyvauti visus senus ir 
jaunuolius, nes tikrai turėsit daug smagumo.

Kviečia Dr-jos Komitetas.

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.

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 

ISO HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

kurį policija jau suėmė balsinės parengime ir prisi-
už laikymą 
mo.

trinkio be leidi

Advokatas Peter Shimon
< Petras Šimonis t 

Persikėlė į naują vietą.
Nuo dabar jo ofiso vieta bus 
no num. 414 Broadvvay, So. 
Bostone, prie F gatvės. Te
lefono num. ŠOU 2150. 
Adv. Peter Shimon gimė ir 
augo La\vrence. sunu< Petro;’ 
Šimonio. 1

dėkite prie draugijos 25 me
tų sukaktuvių apvaikščioji-
mo. Komitetas.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

114 w bro\dw\y. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. Ro. Bestor 09tS
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jaroaica. Plain.
Re9. Tel. Arnnld 1O2»

KETVIRTIS & CO. dabar turi NAUJŲ 1942

Philco RADIJU
f

Vien tik Philco setai turi tokius naujus išradimus—
FREQUENCY MODULATION

Short \Yave Broadcast—Standard Broadcast 
už tokhi pigią kainą—tik už Šti 1.95.

<Kai' stebėtinai pigi. palyginus su kitais setais)
PHILCO I'I.OOR MODEL 100S su gramafonu, iš prieša
kio atidai omas—groja 12 rekordu be mainymo, su elektri- 
kii iu >pir,<iuliu. kuri.' priduoda aiškų ir malonų balsą.

Kabinetai gražaus \Valnut Medžio.
Ti.-, k'-.i Modciiai neiieka pas Ketvirčius, todėl yra patar

tina kad i'igytumėt vieną šiandien, nes dabar galima 
gauti be laukimo.

Vi>i I’hileo Setai via 1912 Jų gerumu pilnai galite pasi- 
<i :i,; pamate ir i'girdę. Kainos prasided nuo $14.95

I že ' it • 'iarnden—atdara iki S vak. Subatom iki 10 vak.

jį KETVIRTIS & C0.
^312 BROADWAY SOUTH BOSTON.
S Tel. SOC 4fi49

DU SKANUS
PICKW1CK
Stalo Eltai

♦Tel. 28624 Gyv. 311S2

\DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitaria.

AKIŲ DAKTARAS 
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
{mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
{zaminuoju ir priskiriu akinius.

L
114 Summer Street,

LAMRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORV
60 SCOLLAY SUUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

“ Ti T H U A N I A N 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perklaustom • 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tol. SOUth Boston 4618

PICKWICK
ir pagarsėjęs nuo senai

PICKWICK ELIUS
12 OUNCŲ ir PILNOM KVORTOM BONKOSE 

IŠ KRANOir

SRtwto ar HAmNREnn a co., i»k , «*•»».. mcwms mnci t«ro '<< IV'-'

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona

SOUth 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaino. Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulie Brekaia.

TAIPGI TAISOME AITriMOBI- 
I.IUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBVSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jo* Kapoėiunas — ravininkaL

Taisymo Ir demnnatravtam vieta: 
) HAMLIN STREET 

Kamp. Kart Blrhth 8L,

1 « 1




