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Kelias į Rusiją Ame
rikai “Uždarytas”
Berlynas giriasi, kad vo- 

i kiečių nardomieji laivai ii i lėktuvai jau uždarę Ameri-
Kiitct . v 4. i - - • j j S kos laivams kelia per šiau- 
NUSI- rusus, bet vokiečiai padeda, At]anta .

_____ lus- oR^Pub*‘ka* “'‘T;1 Keturi laivai, kurie šiomis
Finai ginasi nuo bolševikų, ^am^saTO teritoriją dinomis P!auk« Rusijon su

Anglai Jau Pradėjo Karo 
Veiksmus Prieš Suomiją
AMERIKA TAIPGI 

STATĖ PRIEŠ FINUS.

todėl juos laiko Hitlerio 
“talkininkais.’

kurią metai atgal Rusija 
žiauria ginklų spėka pavo- 

Anglijos parlamente vai- gė iš Suomijos.
džios atstovas paaiškino

karo medžiaga, buvę nu
skandinti. Lydėjęs juos ka
ro laivas taipgi buvęs sunai-

VOKIEČIAI PA
ĖMĖ ROSTOVĄ.

Hitleris sako, kad “ipunka” 
nuo Rusijos aliejaus jau

jo rankose.

Pereitą sąvaitę mes ra
šėm. kad vokiečiai paėmė 
Kerčą ir dabar galės užeiti 
Rostovui iš užpakalio. Ir 
mes nurodėm, kad jeigu ru
sai nespės nuo Rostovo pasi
traukti. tai jie bus sugauti
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atstovas
kad Anglijos laivynas jau 
pradėjęs karo veiksmu; 
prieš demokratinę Suomijos 
respubliką, prieš Rumuniją 
ir Vengriją, nes šitos try; 
valstybės padedančios Vo

kintas. Šiaurės vandenynas vokiežhj sląstuose. Valyt, 
dabar jau uzsalęs, todėl ke- iusaj tą pavoju pamatė ir 

įhą į Archangelską Ameri ' - -

kietija apskelbė karą Romu 
nistiškai Rusijai, ir vesdami 
apsigynime kara finai nega- 

kietijai vesti karą prieš Ru jjėjo padėti Hitleriui mušti 
siją. Kadangi Amerika yra Rusįfa, nes visi žino, kad 
Anglijos talkininkė, 1 ’ *tai r 

vyriausybė 
dabar skaitanti finus save 
priešais.

Amerikos, spauda 
suomenė tačiau žiuri 
mija kitain. Finams ameri- 
kiečiai visuomet simpatiza
vo ir simpatizuoja. Nėra 
abejonės, kad ir Washingto- 
no širdis yra finų pusėj, ta
čiau formaliai "VVashingto- 
nas turi būti nusistatęs prieš 

ad palaikius rusų

AVashingtono

V-

“Rusijos bolševikų už _____ ,__
puolimas ant demokratinės; T ~Alus^! , . - ,Fim, Ą Respublikos įvyko į 'ko\ įah-ams !ed. į ie'BeHv'
SA,i“ “ ledh^5pSSkad š"t?e

eina laivai su karo medžią- taj / Kaukaįą- jau vokieih,
ga. . Vokiečiai sako, kad ju rankose Hitleris gi pasakė, 
orlaiviąrns labai lengva (o- kad Rostovas vras ne tiktaj 
kius laivus bombarduoti., „ . . Kauk >. bet i(
nes eidami siauru kebu ir ■ <<š žiha]o
tarp ledų jie negali zigzą- ^ ,, Tai ,.eiškia. kad
guoti. Bet nuo dabar Amen
kos laivai plauks jau ap

mėtai atgal tarp Hitlerio ir 
Rusijos karo NEBUVO. 
Finlandijos Respublika tuo
met buvo užpulta daug di- 

ir vi-įdesnėmis Rusijos spėkomis, 
i Šuo- buvo apiplėšta ir vos Tik ap-

finus, 
ūpą-

Kaip Amerikos žmonės 
žiuri į šitą reikalą, aiškiai 
galima matyti iš sekančio 
editorialo, kurį šiomis die 
nomis išspausdino vienas 
Bostono dienraštis.

“Stebėtinas dalykas,’’ ra 
šo tas laikraštis, “kad kara 
yra vedamas už demokrati 
jos apsaugojimą, ir tuo pa 
čiu laiku norima pateisinti 
ant demokratinės respubli 
kos užpuolimą. Ir tas užpuo
limas daromas dėl to, kad 
apginti bolševikiško despo 
tizmo priespaudą

“Tuo tarpu gi faktas yra 
labai aiškus ir visai neginei 
jamas. kad ne finai padeda 
vokiečiams kariauti prieš

Fašistai Skelbia 
Anglų Nuostolius

Bet anglai atėmė iš jų 4 
miestus, sunaikino 600 
tankų ir paėmė 15,000

belaisvių.

Romos fašistų vadovybė 
pripažįsta, kad anglų pradė
tas ofensyvas Libijoj (Afri
koj ) esąs pašėlusiai smar 
kus, tačiau jis nieko ang 
lams neduodąs, tik nuosto
lius. Per pereitą sąvaitę ita
lai su savo draugais voki 
čiais šunaikinę 550 anglų 
tankų ir trokų ir “dailiai” 
atrėmę visas anglų atakas.

Bet fašistai meluoja per 
akis. Nes kuomet skelbė šitą 
savo pranešimą, kad visos 
anglų atakos “dailiai” at
remtos, tai anglai buvo jau 
paėmę Salumą, Ft. Capuzzo. 
Bardiją, Sidi Omarą ir turė
jo savo rankose jau 15,000 
fašistų belaisvių. Šitose ojie 
i arijose anglai sakosi sunai
kinę 600 fašistų tankų, or
laivių ir kitokių karo pa
būklų.

Be to, fašistų spėkos Libi
joj tapo suskaldytos į ketu
rias atskiras dalis. Anglai 
čia panaudojo prieš juos ly
giai tokią pat taktiką, kokią 
naciai vartoja Rusijoj: skal
do priešo armiją į atskiras 
dalis ir paskui vieną dali po 
kitos naikina.

gynė savo laisvę.
“Ši tiesa apie Finlandiją 

yra taipgi tiesa iki didelio 
laipsnio ir apie Rumuniją.

“Rusija pavogė Besarabi
ja iš Rumunijos daug anks
čiau negu tarp Rusijos ir 
Vokietijos kilo karas.

“Be jokios provokacijos 
iš rumunų pusės,, rusai Įsi
veržė Rumunijon ir užėmė 
Besarabiją — lygiai taip, 
kaip jie įsiveržė Suomijon.

“Rusai bolševikai perse 
kiojo ir trėmė rumunus iš 
Besarabijos lygiai tokiu pat 
žiaurumu, kaip jie persekio
to, trėmė ir žudė gyventojus 
pagrobtose Suomijos ir Len
kijos teritorijose — lygiai 
taip kaip jie persekiojo, 
areštavo ir trėmė bei žudė 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
gyventojus.”

Toliau tas laikraštis sako. 
kad šiandien mes visi smer
kiam Vokietijos militariz- 
mą, kuris turi dabar okupa
vęs Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir turi Įkėlęs <=avo koją Suo
mijon. Nežiūrint kai p mes 
nekenčiame Vokietijos mili- 
tarizmo ir viso nacizmo, sa
ko jisai, mes vistiek neturim 
užmiršti, kad pirma negi’ 
tas šalis užėmė vokiečiai 
jas buvo jau pavergęs bolše
vikų militarizmas.

Todėl Bostono dienraštis 
daro šitokią išvadą: visas 
šitas karas už demokratiją 
virstu maskaradu, kuomet 
už demokratiją kai iaujan- 
čios valstybės susideda si 
bolševizmo diktatūra i? 
skelbia karą demokratinei 
Finu Respublikai, kuri nori 
atsiimti pagrobtas iš jos že
mes ir apsaugoti savo sienas 
nuo naujų užpuolimų.

raėmę Rostovą, vokiečiai 
dabar galės traukti Rusijos 
aliejų iš Kaukazo šulinių.

n v. . r* » • Iš Rostovo vokiečiu armi- 
t),000 rasistų PttleiS-^ dabar žvgiuoia i Astra- 
ta Juros Dugnan. chan«- ,.kui'i s‘™ v?’-gos žiočių, ant Kaspuos ju- 
Kartu nuskandinta 12,000 ,os kranto. Iš Rostovo i 

tonų amunicijos. Astrachana yra apie 450
Ankaros žiniomis, pereitą mylių. Jeigu naciai Astra- 

sąvaitę anglai smogė triuški- chane pasieks, tai Kaukazas 
nantį smūgį fašistų laivams, ir Juodoji Jura bus visiškai 
kuriais buvo siunčiami iš nuo Rusijos atkirsta.
Italijos sustiprinimai fašistui ----------------
annijai Afrikoje. Su tais lak R„stovas Yra Dide- 
vais buvę paleista junu dug- >T . ..
nan tarp 6.000 ir 7,000 \ o- dlS KUSOU9S NUOStOllS 
kiečių su italais ir apie 12,- Apie Rostovą lietuviai ne- 
000 tonų amunicijos nu- daug težino, bet Rusi iai jis 
skandinta. Visa tai atlikusi p,uvo ]abai svarbus miestas, 

aviacija, kuri dabar! daugeliu žvilgsnių svarbes- 
yisiskai kontroliuoja n t i njg Kijevas ar Odesa. 
Siaurės Afriką ir \ įdurze- pro Rostovą ėjo Dono upe 
mio.Jurą. Geriausi anglų or- Įap>ai svarbus vandens ke- 
laiviai esą Amerikoje ga- jjas, kuris jungė vidaus Ru- 
mmti. Tankai ir trokai taip gjja su Juodąją Jura. Pro čia 
pat esą iš Amerikos dirbtu- gįo j Rusijos vidurį anglys, 
vllI- į žibalas, kviečiai, geležis.

Dabar tas kelias jau uždary
tas. Be to, Rostovas buvo di-

Serbijoj Eina Tik
ras Karas.

Serbija yra dalis buvusios 
Jugoslavijos. Nors vokiečiai 
Jugoslavijos armiją sumušė 
ir užėmė visą šalį. tačiau su
sidarę dideli partizanų bu
liai neduoda okupantams 
ramybės. Vokiečiai žiauriai 
už tai keršija. Iš Ankaros 
(Turkijoj) pranešama, kad 
pereitą sąvaitę Serbijoj vo
kiečiai visiškai sunaikino 
kaimus Dlugą, Livacą ir Jo- 
chanicką Banią. Račkos 
miestelis taipgi buvęs su
griautas kanuolių ugnimi ir 
orlaiviu bombomis. Bet ties 
Andrejoloveco ir Valiėvc 
kaimais Serbijos lojalistai 
atrėmę okupantu užpuoli
mą. Vokiečiai atakavę ir Vi- 
šegradą, bet čia buvę atmuš
ti su “milžiniškais nuosto
liais.”

įstatymas Prieš Streikus 
Krašto Apsaugos Darbuos

ginkluoti.

Rusai Neteko
10,000,000 Kareivių

3,792,060 raudonarmiečių 
vokiečiai turi paėmę 

nelaisvėn.

Atsakomingi Vokietijos 
šaltiniai šią sąvaitę painfor
mavo pasaulį, kad per 5 ka
ro mėnesius rusu raudono ii

delis sunkiosios pramonė? 
centras. Jis turėjo 500,000 
gyventojų, taigi miestas be- 

iveik toks, kaip Bostonas.
: Washingtonas, Pittsburghas 
jar San Francisco. 
j Vokiečiai sakosi su Ros- 
i tovu paėmę daugiau kaip 
100 sandėliu su visokiom

1.4KJ S I FRONTĄ 
100,000 LENKŲ.

Londono žiniomis, Stali
nas nutaręs statvti į frontą 
iries vokiečių tankus 100,- 
)00 lenkų, kuriuos bolševi- 
<ai buvo išgabenę iš Lenki- 
os. Apie 60.000 tų lenkų 

esą jau apginkluota Ameri
kos ginklais ir paruošta 
skerdynei. bet Stalinas no
rįs sudaryti visą šimtą tūks
tančiu palioku. Tuo tikslu 
is buvo pasišaukęs į Mask- 
ą lenku ambasadorių Sta

nislovą Kotą ir buvę nutarta 
udaryti 100,000 lenkų ar

miją.

armija netekusi jau 10,000,-'prekėm, 6 amunicijos fabri- 
000 kareivių. Į ta skaičių vo-; kus, viena dideli orlaivių 
kiečiai deda užmuštuosius Į fabriką, vieną tankų fabri- 
sužeistuosius ir nelaisvėn ! ką ir didžiausį visoj Rusijoj 
paimtuosius rusus. žemės ūkio mašinų fabriką.

Į karo nelaisvę vokiečiai
sakosi turį paėmę 3,792,060 
raudonarmiečių.

Be to, per tuos 5 karo mė
nesius vokiečiai sakosi paė
mę arba sunaikinę 15,877 
iusų orlaivių; 27.452 tan
kus; 27,121 kanuole; 52 Ru
sijos karo laivus sunaikinę 

J ir 59 sugadinę; prekybos 
laivu nuskandinę 138, o su
gadinę 137.

ITALAI SKUNDŽIASI,
KAD RUSIJOJ ŠALTA.
Romos fašistų korespon

dentai praneša iš Rusijos 
kad šalčiai Sovietuose da
bar siekia 22 laipsnių že-

ANGLIJOJ STREIKAVO
100,000 DARBININKU.

Glasgovv laivų statybos 
dirbtuvėse pereitą sąvaitę 
apie 100,000 žmonių buvo 
nutraukę darbą ir per 30 mi
nučių streikavo. Tai buvęs 
darbininkų protestas, kad 
nesiskubinama pakelti jiems 
no 10 šilingų algos į dieną, 
kas reiškia apie 12 dolerių 
per sąvaitę. Dirbtuvėse bu
vo išlipinti ant sienų val
džios atsišaukimai, kad dar
bas nebūtų trukdomas, bet 
tai nieko negelbėjo. Streiko 
vadai pareiškė, kad tokie 
“streikai” busią kartojami 
kasdien, kol nebus pakeltasiniau Fahrenheito zero. Prie , , . . , al . . 

tokio šalčio, esą, kareiviams! darbininkams atlyginimas, 
nušąla nosys, ausys, kojų ir j
rankų pirštai. Net orlaiviai 
dažnai negalį pakilti nuo
žemės. Bet tokie šalčiai da
bartiniu laiku gali but tiktai 
Rusijos šiaurėj, todėl tie ita
lai, kuriems nosys nušąlą, 
turi būti Maskvos arba Le
ningrado frontuose.
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KUBA EIS I KARA KAR
TU SU AMERIKA.

Kubos prezidentas Ful- 
gencio Batistą pranašauja, 
kad ateinantį pavasari A- 
merika jau kariausianti, ir 
pirmutinė su Amerika sto
sianti Kuba.

GINČUS RIŠ ARBITRA- 
CIJOS TEISMAS.

Prezidentas turės galių tai- 
kyt tokį teismą sulig savo 

nuožiūra.*

Paskutiniai streikai karo 
pramonėj paskatino Kon
greso lyderius ir Rooseveltc 
administraciją išleisti koki 
nors istatvma, kad nereika- 
iingi streikai netiukdytų 
ginklų gamybos.

Iki šiol politikieriai vis 
bijojo šitą klausimą kelti, 
kad nepraradus darbininkų 
balsų atėjus sekantiems rin
kimams. Jie vis kurstė pre
zidentą Rooseveltą, kad jis 
pasisakytu už toki istatvma. 
Ši panedėlį tuo klausimu 
Wa?hingtone buvo slaptas 
pasitarimas, kur dalyvavo 
abiejų partijų lyderiai, ir po 
tos konferencijos demokra
tų kongresmanų vadas Mc- 
Cormack pranešė spaudai, 
kad, pagaliau, prezidentas 
Rooseveltas davęs “go 
ahead” ženklą tokį įstaty
mą išleisti. Republikonų ly
deriai tam pritarę. Taigi da
bar jau nesą jokios abejo
nės, kad streikai bus su
varžyti.

Francuziją Tapsian
ti Nacių Talkininke.

Pereitą sąvaitę rašėm, 
kad generolas Weygand. 
franeuzų armijos Afriko' 
vadas, gali būt pašalintas iš 
vietos, nes iis priešingas eiti 
naciams talkon, šiandien jis 
jau pašalintas ir eina gan
dai, kad franeuzų armija 
Afrikoj busianti varoma 
italams ir vokiečiams i tal
ką. Žinios sako, kad šiomis 
dienomis Hitleris turėsiąs su
Francuzijos maršalu Retai-itj Kongreso politikieriai, ži-
nu slaptą konferenciją, ku-j 
rioj dalyvausiąs ir Mussoli- 
nis. Galimas esąs daiktas, 
kad naciams busiąs pavestas 
ir Francuzijos karo laivy-; 
nas. Vokiečiai labai nori isi-

nimo” laikas. Kaip ilgas tas 
laikas bus, tai da nėra nutar- 
tarta. Per tą laiką darbinin
kų ir darbdavių atstovai tu
rės mėginti išrišti ginčą de
rybų keliu. Jeigu iš tu derv- 
bų niekas neišeis, tai prezi
dentas. jeigu jis matys rei
kalo, paskirs arbitracijos 
teismą ginčui išspręsti. To 
tekino sprendimas busiąs 
galutinis ii- privalomas a- 
bienr pusėm.

Bet šitoks įstatymas bu
siąs taikomas tiktai krašto 
apsaugos pramonei. Prie to
kios pramonės priklauso, ži
noma, tos įmonės, kurios ra
mina armijai ginklus, arba 
tokią medžiagą, kuri reika
linga krašto apsaugos dar
bams. Prie to nriklauso ang
lies ir metalo kasyklos, alie
jaus gamyba, laivų statyba 
ir tt.

Keturių Valstybių
Konferencija
Washingtone.

Valstybės Departamento 
sekretorius Cordell Hull šia 
sąvaitę pakvietė konferenci- 
jon Anglijos, Australijos. O-

GriStai streikus uždraus- iandį>°?.ir Kinijos diplomą- 
tus. Spėjama,kad jis nori su
pažindinti juos su tomri de- 

kurios dabartiniu 
laiku eina tarp Amerikos ir 
Japonijos dėl Tolimųjų Ry
tų situacijos. Šitos derybos 
yra labai reikšmingos. Ja- 

! ponija reikalauja sau laisvu

noma, bijo. Todėl jie išleisia , 
tokį įstatymą, kad pieziden- omis- 
tas streikus kontroliuotų.

Kilus karo pramonėj tarp 
darbininkų ir darbdavio 
ginčui, darbininkai strei-gyti Francuzijos Dakara'L, . ___.ia.;.,šiaurės vakaru Afrikoj, kuri1'-' ! 'J "®'-a % J.1:-1 ranku Kinijoj, o Amerika

, įsitaisyti submari- but a‘sl™d‘-! reikalauja, kad Japonija vi-
siskai iš Kinijos pasitrauktu

jie galėtų 
nų ir orlaivių bazę 
kos laivams atakuoti. Wash- 
ingtonas šituo labai susirū
pinęs. Kongresan jau yra 
inešta rezoliuciia, kuri siū
lo, kad šios šalies vyriausy
bė nutrauktų visus reikalus 
su Vichy valdžia, kuri virto 
Hitlerio pastumdėlė, o pri
pažintų laisvųjų franeuzų 
valdžią su generolu De 
Gaulle priešaky kai)) teisėtą 
Francuzijos valdžią.

Amen-
Teismas Išgriovė 
Californijos Ba

rikadas.

j ir nutrauktu savo sutartį su
Hitleriu ir Mussoliniu. Jei 
nei viena pusė nenusileis ir 
derybos pairs, tai daugeli *

c-; iai- w • • m • spėja, kad tarp Amerikos irsi panedeli vyriausis Tn- J i * i -ur,*v- i 'Japonijos kils ka»as. Tasbunolas Mashinglone suda- A„,rK_
vė Californijai gerą ikaras tuojau paliestu Angli-

T. ... ■ . jos, Australijos ir Olandijos?•- J‘j Panąikmo tmp vmh- presus. T«lc! 
namaji Californijos “anti-
okie” įstatymą, kuris drau- 

kitų valstijųdė Kitų valstijų žmonėms 
važiuoti Californijon darbo

ANGLU “VAIDUOKLIAI”
BUVO IŠLIPĖ FRAN

CUZIJOJ:

Berlynas praneša ir Lon- 
donas patvirtina, kad šio 
panedėlio naktį Francuzijos

jieškoti ir paskui reikalauti 
pašalpos. Daugybė bedar- 

tbių, vykstančių iš kitų vals
tijų į Čaliforniją, būdavo 
'grąžinami atgal, o kaltais ir; 
!smurtu jie būdavo išginda
mi. Taip buvo išgrūsta^ tu-'

matyt, mu
kų Valstybės Departamentas 
ir nori tų valstybių atstovu - 
painformuoti, ko galima iš 
dabartiniu Amerikos-Japo- 

! nijos derybų tikėtis.

CHICAGOJ APDEGĖ KA
ZYS VALIULIS SU 

ŽMONA

Kaip praneša “Nau.iie-
nos. •pereitą savaitę 

skaudžiai aod<
Chica-pakraštin buvo išlipę ang-Jas Jack Duncan išTexas, 

iai. Berlynas daro iš to dide- valstijos. Duncano reikalas ^Kaudz.iai apdege < > 
lį “užpuolimą.” kuris buvęs atsiduiė į Vyriausi Tribūno- į ,.iai?uo>e į',
atremtas su “dideliais nuos- ]a, kuris ir nusprendė, kad j j° ^mona. TintMant \nlu\e) 

. 'aplink pečių, užsidegė Va
Vvra<

skaudžiai, 
jusiu gydo 
vidas.

Abudu nukentė- 
D-ras A. Mont-

toliais." Bet Londonas sako. valstija negali tokiu istatv kad - - - • * * «
liai
Ap: 
tai
joj, pridarę vokiečiams keliauti iš vienos valstijom į 
daug nuostolių, ir viri su- kitą. nežiūrint ar jie turtin- 
gryžę Anglijon, tik vienam oj, ar beturčiai. Taigi dabar 
buvusi peršauta ranka. Californiia jau nebegalės

--------------- i atvykusių iš kitur bedarbių
VOKIEČIU GENEROLAS jvvti laukan, kaip ji darvda- 

UŽMUŠTAS RUSIJOJ, ko iki šiol.
Berlyno žiniomis, pereitą ----------------

sąvaitę Rusijos fronte buvo
užmuštas vokiečių gen. Kurt 
von Briesen.

50,000 KAREIVIU KA
SYKLOMS UŽIMTI.

Prezidentas Rooseveltas. jjstas. 
pereitą sąvaitę buvo įsakęs.

PHILIP MURRAY VĖL 
CIO GALVA.

CIO konvencija Detroite 
pereitą savaitę vėl išrinko 
Philipą Murray savo prezi
dentu. Jis yra 55 metų am
žiaus vvras ir senas uni-

UŽSIMUŠĖ ARGENTI- i paruošti 50,000 kareivių ka- VERMONTF UŽMUŠTOS 
NOS LAKŪNĖ. Isvkloms užimti, kuriose į 825 STIRNOS. 

Pereitą nedėldienį Ar-:John Leuis buvo sustabdęs; Per d\i pirmutines nit-
gentinoje užsimušė Carola 
Lozenzini, pagailėjusi Ar
gentinos moteris lakūnė.

darbą. Ir jeigu streikas ne
būtų atšauktas, kariuonvme 
butu kasyklas užėmusi

džiokles dienas Vermonto 
valstijoj šįmet buvo užmuš
tos 825 stirnos

I



Astras Puslapisg M t---- g

APIE SOVIETU VAL
DŽIOS “GALYBE.”

Nors vokiečiai paėmė 
trumpu laiku daugiau kai)' 
pusę Rusijos su apie 70.- 
(*00.000 gyvenioju. mūsiš
kiai bolševikai vistiek tiki. 
kad Stalino valdžia yra pa
šėlusiai “galinga.” Esą. tik
tai “Hitlerio agentai” me
luoja pasauliui, kad Sovietu 
valdžia neturinti žmonių 
pritarimo, nes ir Hitleris 
taip manė. kad ji laikosi tik 
durtuvais.

Bet “Naujienos” parodo, 
kad bimbininkai čia plepa 
nesąmones, nes—

"Iš ko Bimba ir jo bendra
darbiai žino. kad Hitleris 'tair 
manė"? Ar jisai juos apie save 
'manymą1 privatiniu budu pa
informavo? Niekur viešai ne
buvo pranešta, kad Hitleris 
laikė Sovietu Sąjungą ‘silpna? 
Pačioje \ okiečiu-rusu kare 
pradžioje naciu ‘fiureris’ pa
reiškė. kad jisai užpuolė sovie
tų Rusiją, matydamas labai 
dideli pavoju iš sovietų pusės 
Vokietijai ir visai Europai.— 
kas visai ne panašu i nuomo
nę. kad SSSR esanti silpna.

"Bet militarinis valstybės 
stiprumas arba silpnumas nė
ra joks Įrodymas, kad žmonės 
valdžiai pritaria, arba nere
mia. Štai imkime kad ir tą pa
čią hitlerišką Vokietiją. Ji pa
rodė nepaprastą galybę dabar
tiniame kare: bet ar tai reiš
kia. kad Hitlerio diktatūra nė
ra paremta durtuvais? Mes 
tuo netikime: o ‘Laisvė.’ ma
tyt. tiki. jeigu ji sako. kad 
stiprumas kare liudija apie 
žmonių pasitikėjimą valdžia."

Bet bolševikai nieko iš to 
nepasimokins. Jie vra Įsi
kalbėję sau. kad jie viską 
žino nieko nežinodami, ii 
tokiais ignorantais jie mirs.

VISGI TOS KOJINĖS REI
KALINGOS.

Chicagos bolševikų "Vil
nis*’ 18 lapkričio laidoje 
rašo:

“Chicagos lietuvių moterų
(komunisčių) kultūros kliu
bas išrinko komisiją organi
zuoti mezgėjas mėgsti raudon
armiečiams svederius. kojines 
ir taip toliau."

Kai mes andai parašėm. 
kad Amerika duos Rusijos 
armijai pančekų ir kitokių 
reikmenų, tai bolševikai 
mus iškolioio. Girdi. “Kelei
vis” siūlo galingajai Sovietų 
Sąjungai pančekų. kad išro- 
dytų, jog ji nebeturi jau nei 
kuo savo kojų apauti. Tai 
“hitlerinė propaganda.”

O dabar patvs bolševikai 
organizuoja kojinių ir sve- 
derių raudonajai armijai 
mezgimą.

"Vilnies” žmonės turėtų 
apsižiūrėti, ar tik nėra jų 
pastogėje Goebelso agentų, 
jeigu iš tenai skleidžiama 
tokia “prohitlerinė propa
ganda.”

JURGELION1O DARBAS 
“BERGŽDŽIAS IR ŽMO
NĖMS NENAUDINGAS.”

Taip sako pats Kl. Jurge
lionis šių metų "Vienybės” 
46-tame numery.

Tam pačiam “Vienybės” 
numery, septintam puslapv. 
tautininku komitetas siūlo 
SLA nariams rinkti p. Jur- 
gelionį į SLA sekretorius. Ii 
jie sako, kad tinkamesnio 
žmogaus tai vietai negali 
būti, nes jis yra advokatas, 
žino Įstatymus ir SLA rei
kalus.

Bet pats Jurgelionis apie 
advokatus kalba visai ki
taip. Jo straipsnis užima ko
ne visą 5-tą “Vienvbės” pus
lapį ir jis visas pašvęstas ad- 
yokato prof esi jai smerkti.

Viršuje parodytas Amerikos armijos bombanešis B-19. Tai yra didžiausia skraidomoji 
tvirtovė pasauly. Laivas sveria 82 tonu. yra varomas keturiais motorais ir turi 212 pė
dų sparnų ploti. Jį pastatyt kainavo §3.500,000. Apačioje prie kontrolių sėdi Amerikos 
karininkas Stanley Umstead. Dešiniame kampe parodyta patalpa lėktuvo užpakaly.

Rooseveltą, nes jis “žymiau
sia Amerikos anti-fašistas,” 

, taigi visi kiti jau netaip žy
mus.

Tai Štai, kaip greitai mai
nosi tu veidmainiu kailis!

Konsulo Budrio Kalba

Latviams.

Jurgelionis sakosi ir pats pa
daręs "klaidą" eidamas į 
advokatus. Jis rašo:

‘‘Mano klaida.
"Pasirinkęs advokato profe

siją. aš ją sekiau, vedžiau by-1 
las. rašiau kontraktus, peržiū
rinėjau popieras. daviau pata
rimus ir tt. šiandien, betgi, 
man aišku yra. kad visas ma
no advokatavimo darbas buvo 
bergždžias, visiškai nenaudin
gas žmonėms, kurie mane 
samdė, tuščias turiniu, kenks
mingas dvasiai...’’

Na. tai kodėl gi tautinin
kai siūlo p. Jurgelionį i SLA 
sekretorius? Nejaugi pas 
juos toks skurdas, tokia in
teligentų stoka, kad iie pa
sirinko žmogų, kuris pats 
prisipažįsta, kad jo profesi
jos darbas buvo ne tiktai 
"bergždžias.” "visiškai ne
naudingas.” bet ir "kenks
mingas dvasiai?”

BROWDERIS JAU NEBE 
"KARO PRIEŠAS.”

Kai Amerikos komunis
tų vadas Brotvderis buvo 
nuteistas kalėjiman už pasų 
klastavimą ir valstybės ištai
gų apgaudinėiimą. tai ko
munistai rėkė buk jų lyderis 
esąs persekiojamas dėl savo 
nusistatymo prieš karą. Jis 
esąs griežtas karo priešas1

Brotvderis ir šiandien sė
di kalėjime už savo klastas.

Bet šiandien komunistai 
jau nebesako, kad jis karo 
priešas. O. nei Šiandien ju 
Brotvderis jau "žymiausi 
Amerikos anti-fašistas.” Tai 
reiškia, kad jis yra prezi
dento Roosevelto politikos 
rėmėjas, nes Rooseveltas ir
gi anti-fašistas. Browderi? 
turi but da geresnis ir už

DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI
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SKRUZDĖLIŲ DUONA.
Ne visi žino. kad taip va

dinamoji skruzdelių duona 
neblogas yra maistas ir 
žmonėms. Ypatingai ją 
daug vertina Orinoko gimi
nės indi jonai. Argentinos 
indijonai išsiima tą duoną 
šitokiu budu:

Ant skiuzdėlyno vii šaus 
jie pribarsto gerai išdžio
vintos žerbos. Kuomet visos 
skruzdės išpuola jų rinkti, 
indijonai tuomet jas nukasa 
tolokai i sali ir išardę skruz
dėlyną surenka duoną. Vė
liau prie jos prideda truputį 
miltų, nekuriu sutrintų vai
sių ir iškepa tikrai pavydėti
no skonio duoną.

Keliauninkas Livingsto- 
ne pasakoja, kad Afrikoje 
iis užtiko negrų gimines, 
kurios valgė gyvas baltąsias 
skruzdėles, o iš skėrių ir 
vabzdžių kepa tortas, kurios 
tenai laikomos didžiausiais 
skanėsiais.

Į senovės graikai vartoje 
i greitraštį. ir jų trumpraščio 
i pavyzdžių yra Vatikano 
j muziejuje. Paryžiaus Na- 
cionalėje Bibliotekoje ir 
Britų Muziejuje Londone.

INDIJONŲ VIETO
VARDŽIAI.<

Kai ispanai pradėjo vykti 
Pietų Amerikon, jie rado te
nai pusėtinai kultūringas 
dvi indi jonų gimines: inkus 
ir aztekus. Aztekai su inkais 
gyveno nuo Bolivijos iki 
Meksikos Įlankos. Dabarti
nėj Peru respublikoj ypatin
gai daug yra jų kultūros pa
minklu. Čia yra dar užsilikę 
daugelio miestų griuvėsių, 

: šventnamių ir atkartų kapų
ir kitu dalvku.* * *

žodžiai: Titicaca, reiškia 
švino kalnas. Viracocha — 
baidyklių jura. Mizoui—sal
dus. Huasi—namas. Pampa 

, —lvguma. Sunav—velnias.
. Guagua — vaikas. Cori— 
auksas. Tatay—tėvas. Mayu 

Į —upė. Rico—galintis.GREITRAŠTIS.
Kada prasidėjo greitraš- 

tis. tikroji data nežinoma, 
tačiau faktas yra, kad grai
kas Krenofonas, sėdėdamas 
prie savo mokytojo Sokiato 
kojų. čia pat pasidėjęs vaš
kuotas plyteles, rašė jose 
kaž kokiais stenografiškais 
simboliais. Ir Cicerono gar
sios kalbos—oracijos nebū
tų musų pasiekusios, jei kas 
nebūtų lasęs jas greitraščio 
pagalba. Sako, Romoje ste
nografija buvo plačiai var
tojama. Cicerono bičiulis, 
išlaisvintas vergą* Markus 
Tullius Tiro. pasak istorikų, 
išradęs tam tikrą sutrum-, 
pintą raštą, kuri pavadintu
me stenografija, apie 63 
metus pirm Kristaus. Bet 
taip pat yra davinių, kad da 
prieš to romėno Tiro laikus

KAS IŠRADO LOŠIAMAS 
KORTAS?

Kas jas išrado, tiksliai da
bar jau niekas nepasakys, 
tačiau vra žinoma, kad ios 
buvo išrastos senovės Egip
te, apie 390 metų Kristui ne
gimus. Tuomet kortomis ga
lėjo lošti tiktai Egipto farao
nas ir jo dvariškiai.

Egipto kortos perėto Ki- 
niion, Indijon, Arabijon ir Į 
kitus Azijo-' kraštus. Pirmo
sios kortos buvo daromos iš 
dramblio ilčių ir kitų pa
našių.

Europon kortas atvežė sa
racėnai. Pirmiausia kortos 
labai prigijo italuose, pas
kui vokiečiuose ir vėliau pa
sklido po visą pasaulį.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Amerikos Skraidomoji Tvirtove

New Yorko latviams ap
vaikščiojant savo Nepri
klausomybės Dieną lapkri
čio 18 d., Lietuvos generali
nis konsulas p. J. Budrys 
pasakė šitokią kalbą:

“Brangus kolegos, bran
gus broliai latviai!

"Per dvidešimtį metų Ne
priklausomybės minėjimai 
buvo mums visiems šventės 
ir džiaugsmo dienos. Tokia 
dieną padarydavome apy
skaitą to, kas per metus pa
dirbta, pasidžiaugdavome 
atliktais darbais ir vėl 
džiaugsmingai žengdavome 
pirmyn. Dvidešimts metų 
savistovaus gyvenimo galu
tinai įtikino visus, kad. tik 
būdami savistovus galėjome 
pasiekti tų milžiniškų rezul
tatų, kuiie padaryti musų 
žmonių gerbūviui.

“Šiandieninis minėjimas 
yra rimties ir susikaupimo 
diena. Jūsų brolišką valsty
bę, draugišką Estiją ir musų 
Lietuvą, ištiko baisi nelai
mė. Skelbianti save didžiau
sių laisvių nešėja, Sovietų 
Rusija, kaip tvanas užplūdo 
mus ir supančiojo visas tris 
rautas. Jų režimas pasižy- 
mėio negirdėtu žiaurumu. 
Dešimtys tūkstančių žmo
nių, senių ir mažų vaikų, ko
kio tai nepateisinamai žiau
raus keršto aukos, tapo iš
vežti į Sibyro tundras. Jie 
žūva, gi mes niekuo jiems 
padėti negalime.

“Prieš kelis mėnesius, ki
tas stiprus kaimynas įkėlė 
savo batą i musų šalis ir de
dasi nieko nežinąs apie sa
vistovumą musų laisvės 
trokštančių ramių tautų, lie
pė klausyti jo įsakymų ir už
deda prievoles, bet atsisako 
pripažinti teisę į bet kokias j 
laisve*.

“Tad musu visų čia esan
čių pareiga ne nusiminti, ne 
nuleisti rankas, bet budėti 
ir dirbti, būti sargyboje ir

įuoštis tai dienai, kuomet 
vėl teks reikalauti atstatyti 
musų tautoms išplėštą ne
priklausomybę.

“Bet kad ta kova butų 
lengvesnė ir našesnė, neiki
me pavieniui; ištieskime 
vienas kitam rankas, nuo
širdžiai dirbkime išvien ir 
tvirtai tikėkime, kad ateis 
vėl diena, kai musų Tėvynės 
vėl nusikratys vergijos pan
čių.

“Lietuvos ministras J. 
A. V., Povilas žadeikis, 
siunčia per mane susirinku
siems savo pasveikinimus ir 
linkėjimus, ir aš iš visos šir
dies šiandieninio minėjimo 
proga linkiu, kad broliška 
Latvija kuo greičiausiai vėl 
taptų laisva!

“Dievs sveti Latviju un 
lai dzivo neatkariga Latvi
ja!” ‘

Nepriklausomybės minė
jimas įvyko lapkričio 18 d. 
Nevv Yorke.

Viešpatavo rimties atmos
fera. Vakaro vedėjas Ričar
das Hermansonas pasakė 
įžangos žodį, po kurio susi
rinkusieji sugiedojo J. A. V. 
ir Lietuvos (Latvijos?—rd.) 
himnus. Kelias atatinkamas 
latvių dainas su dideliu pa
sisekimu padainavo latvių 
žymi dainininkė Elsa Žeb- 
ranska.

Rengėjų vardu komiteto 
pit mininkas Charles Carol 
padėkojo visiems pasidar
bavusiems, dainininkei, ir 
pasveikino atvykusius kai
myninių valstybių atstovus.

Po to pasveikinimo žo
džius tarė Lietuvos genera
linis konsulas J. Budrys ir 
Estijos gen. konsulas J. 
Kaiv.

Ilgesnį referatą perskaitė 
atvykęs iš Washingtono p. 
Ludvig Ek, buvęs Latvijos 
finansų ministeris. Po jo žo
džių buvo parodyta filmą iš 
Latvijos.
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KAIP SOVIETAI PAŠOVĖ FINŲ 
KELEIVINĮ LĖKTUVĄ.

Pagal neginčijamus įro
dymus, kuriuos Finlandijos 
vyriausybė turi, sovietų lėk
tuvai 1940 m. birželio 14 d. 
pašovė finų keleivinį lėktu
vą “Kalevą,” kuris palaikė 
susisiekimą tarp Helsinkio 
ir Estijos sostinės Talino.

Birželio 14 d. antrą va
landą popiet du sovietų lėk
tuvai SB-2 modelio užpuolė 
tą keleivinį finų lėktuvą ir 
nušovė jį i jurą netoli Ker’o 
švyturio. Po to, bolševikų 
lėktuvai nuskrido rytų kryp
timi, į Sovietus. Netrukus 
incidento vieton atvyko so
vietų povandeninis laivas 
“K-301.” kuris išgraibstįė 
iš suomių lėktuvo paštą, ku
rio tarpe buvo ir diplomati
nis siuntinys. Birželio 15 d. 
visas pašto siuntinys, kartu 
su diplomatiniu, buvo per
keltas i kažkokį laivą, kuris 
viską nugabeno į Kronštata. 
Visi lėktuvo “Kaleva” kelei
viai žuvo. Jų tarpe buvo 2 
vokiečiai, 2 francuzai. 1 
amerikonas, 1 švedas ir 1 
estas.

Pravesti pirmieji tardy
mai negalėjo nustatyti prie
žasties lėktuvo nelaimei. 
Tiktai po daugelio mėnesių 
atsirado estai liudininkai, 
kurie po priesaika galėjo iš
aiškinti šio lėktuvo tragedi
ja. Viskas įvyko Estijos pu
sėje, prie Ker’o švyturio, 
kur tuo laiku budėio estas 
Harold Mang. Maždaug 10 
—14 dienų prieš “Kalevos” 
žuvimą jis. Harold Mang, 
su pagalba žiūronų pastebė
jo 1-2 submarinus, patru
liuojančius nuo pat Esti ios 
pakraščiu iki Finlandiios 
įlankos vidurio, kaip tik lėk
tuvo Helsinkio-Talino oro 
linijoj. Birželio 14 d. Mang
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NIEKO NĖRA ŽIAURESNIO KAIP 
BOLŠEVIZMAS.

ATVIRLAIŠKIS IŠ LIE
TUVOS.

[Rašytas rugsėjo 14 d. iš 
Kauno ir išsiųstas oro paštu. 
Turi vokiškus pašto ženklus su 
Hindenburgo galva, iš viso 65 
pfenigai. Pašto antspaudos da
ta rugsėjo 10 d. silpnai išskaito
ma “Deutsche Dienstpost Ost
land,” turi ir cenzūros antspau
dą “Geprueft Oberkomnvando 
der Wehrmacht.” Atvirlaiškis 
rašytas sesers. Amerikoj gimu
sios, bet bolševikų neišleistos, 
savo broliui čia Amerikoj. Tė
vai yra kadaise gyvenę Ameri
koj. Paduodamas ištisai. Mini
mas Jonukas yra dėdė ir kari
ninkas.]

Mielas Broliuk,
Kaip džiaugiuosi, kad ga

liu tau parašyti. Tu turbut 
lauki laiško nekantrauda
mas ir galvoji ar mes gyvi 
ar ne. Tai ot, ačiū Dievui, 
kad viskas laimingai baigė
si. Aš sakau, kokia tai lai
mė, kad mus neišvežė į Ru
sija. Tu turbut girdėjai apie 
tą baisų vežimą, kuris įvyko 
14—15 birželio. Vežė visus: 
mažus ir didelius, sveikus ir
ligonius, tik ką gimusius ku-, 
dikius ir senelius, suvertė j! 
sunkvežimius ir paskui į už-j 
kaltus vagonus. O toks kai'š- Į 
tis tada buvo! Aš nežinau! 
ar kas išliko gyvas. Sako 
buk tai nuvežė i Altajaus 
kraštą. Iš musų giminių, tai 
lik Jonuką išvežė iš Vil
niaus. Jis paskutiniu laiku 
tarnavo Vilniuje. Anksti rv- 
tą jį taip žiauriai išvedė. Jo 
žmona mums atsiuntė tele
gramą. tai mes buvome nu
važiavę nas ją. Tai visa lai
mė, kad kaias prasidėjo, o 
taip — už savaitės ir musų 
jau nebūtų likę. Aš sakau, 
iau nieko nėra žiauresnio 
kaip bolševizmas. Kiek jie 
nukankino žmonių Įvairiau
siais žiauriausiais budais, tu 
negalėtum įsivaiz duoti. 
Ačiū Dievui, kad bolševiz

pastebėjo atskrendant “Ka- 
levą” nuo Estijos pusės, ir iš 
šonų atskrendant du sovietų 
“SB-2” tipo lėktuvus, kurie 
pasiviję “Kalevą,” laikėsi 
maždaug 50 metrų iš šono. 
Ši skridimo pozicija buvo 
išlaikyta iki Prangl’io. Po 
to. vienas iš sovietų lėktuvų 
nusileido žemiau, o antras 
atidengė ugnį iš kulkosvai
džio į “Kalevą.” Nieko ne
atsitikus, visi lėktuvai pa- 
skrido dar kokias 2-3 my
lias virš Prangl’io, ir vėl tas 
pats lėktuvas atidengė ugnį. 
Po to, pirmas lėktuvas nusi
leido žemiau, o aukščiau iš
kilo tas. kuris pirma buvo 
žemiau, ir dabar jis atiden
gė ugnį. Tuo laiku “Kaleva” 
skrido virš Ker’o švyturio. 
Netrukus “Kalevos” kairy
sis motoras sustojo veikęs, 
pasirodė durnai ir ugnis. Pa
krypusi į kairę. “Kaleva” 
krito jūron iš maždaug 400 
—500 meti-ų aukštumos.

Nepertoli nuo šios nelai
mės vietos, už 3—4 juros 
mylių, buvo estų žvejai, ku
rie su savo motoriniais lai
veliais paskubėjo i nelaimės 
vietą ir pradėjo rinkti plu- 
duruojaneius ant vandens 
daiktus. Bet netrukus pasi
rodė sovietų submarinas, 
kuris atėmė iš žveių suran
kiotus daiktus, žvejus išvai
kė ir pradėjo * vienas nats 
jieškoti lėktuvo likučiu. Vie
nas iš žvejų įstengė užslėpti 
nuo submarino įgulos odinį 
portfelį, kuris prigulėjo vo
kiečiui keleiviui. Vėliau šis 
žveivs perdavė šį portfelį 
Estijcfe pasienio sargybos 
pareigūnams Ker’e. Tas pats 
žvejys turėjo žuvusio lėktu
vo dalį. kurioi aiškiai buvo 
matyti kulkų žymės. K. M.

mas pasibaigė ir daugiau jis 
negrįš. Dabar mes vėl gali
me pradėti gyventi. Tėvai 
vėl su dideliu noru ėmėsi 
darbo savo žemėje, o taip 
buvom palikę Dievo valiai, 
nes gyvenome sulig ta die
na: šiandien gyvas, o rytoj 
nežinia kas tave laukia. O 

‘ dabar mes gyvename be jo- 
j kios baimės. Tiesiog, kai 
. prisimeni tuos laikus, nėt 
j šiurpas nukrečia. Tai šį kai
tą baigsiu, parašyk kaip tik 
gausi šį atviruką. Lihkejimų 

' nuo tėvų. Tavo sesuo.
(Pavardę išleidžiam).

CIO SUVAŽIAVIMAS 
UŽ KARĄ.

CIO suvažiavimas Detroi
te pereitą sąvaitę pasisakė 
i už Roosevelto tarptautinę 
(politiką, kurios tikslas yra 
į teikti Anglijai ir Rusijai ka- 
!i'o pagalbą kovoj su Vokie
tija. Tai buvo smūgis Levi
tui ir io frakcijai, kuri prie- 
išinasi karui.

CIO pirmininku konven
cija ir vėl išrinko Phillųrą 

! Murray.

BROOKLYNO PADUGNIŲ 
“KARALIUS.”

čia yra parodytas Albertas 
Anastasia. kurį laikraščiai va
dina Brooklyno padugnių “ka
ralium.” Sakoma, kad jis pla
nuojąs pasiduoti policijai.

t
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KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAAO

fretto Pmtepla

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Komunistų Sąmokslas Prieš Lietuvių > Pavyzdžiui, 1 " T>zx • •• n : Kliubo susirinkimą atėjo R.Organizacijas Brooklyne. J Mizara. D. M. Šolomskis ir
J. Siurba. Jeigu jiems nerei-

Su gadintas Antru Kartu

ALP Kliubo neįgaliotas iš
siuntinėjo visiems draugijų

Brooklyn, N. Y.

ko^S, PiS KHute reikėjams Palietimus j pa- 
Kos Lietuvių nnecių kiiuoo sitarim„ pasįtarimas įvyks- 
menesmis susina k. m a s. u spa]? 2J d jr išren^ylai.
Kaip paprastai mėnesiniai 
susirinkimai būna neskait
lingi nariais, taip buvo ir ši
tas. Komunistai žinodami, 
kad ALP Kliubo nariai į pa
prastus susirinkimus gausiai

kiną pirmininką A. Vizlenc- 
ką, o laikinuoju sekretorių 
V. Michelsoną. Tas vadina
mas laikinasis komitetas 
siuntinėja antrus pakvieti-

., ____- atc mus per lietuviu organizaci-K"pritra~neA" > kviesdamas įau Į konfe- 

munfetiškos konfereneųoĄ
X ot9 -ionĮanizavp ir pra- 

v£2 direktyvas komunis. veda orgamzaeijose nuome
tams davinėjo Rokas Miza- «. kad oOT^ac’Ja pna-
ra, “Laisvės” redaktorius. d?.da P™ f “kiamos “drau- 
% « . . , * . gijų konferencijos, neva

Kalbant apie konferenci- taj “Lietuvą gelbėti iš po 
ją o nieko neprisimenant Hitlerio bato” ir užgirti 
kokiam tikslui komunistai Roosevelto aštuonius punk- 
uzsigeide ją saukti, skaity- įUS žinoma, tie dalykai yra 
tojui visgi nebus aišku, dėl kamuf lažas komunistu tiks- 
ko taip daug skandalinama- jams paslėpti.
si Brooklyne su komunis- Toji jų (komunistų) ko-

i. - - i tt • midija tokia jau nevykusi.
Dalykas štai kame. Kai į<a<l jje patys net sarmatina- 

1939 metų liepos mėnesyje si pasisakyti, kiek jie gavo 
Sovietų raudonoji armija balsu organizacijose, kuo- 
įsiverzė į Lietuvą ir ją pa-

kia ką pravesti, jie Į susirin
kimus akių neparodo. Tatai 
pastebėjo net V. Brazaitis, 
kad jeigu ateina “Laisvės” 
redakcijos štabas, tai lermo 
bus. Taip ir buvo. F. Mila- 
šauskas tokius “patriotus,”. 
kaip komunistai, pavadino 
kiauliškais patriotais. To ii 
pakako. Atsistojo R. Miza
ra ir tiek bliovė su savo 
gvardija, kad maršalkos tu
rėjo eiti stabdyti tą ožių 
koncertą. O paskum tas pats 
Rokas nesidrovi per «avo 
gazietą koliotis, kad jį kas
tai norėjęs mušti. Gal but jis 
ir norėjo likti “kankiniu,” 
bet negavo progos, nes nie
kas nenorėjo rankų susitept. 
Rokui nereikėtų karščiuotis, 
nes Kliubas nėra komunistų 
organizacija ir 24 A. L. P. 
Kliubo narius, kurie nepri
tarė jo politikai, nereikėtų 
vadinti “trockistais,” “na
ciais” ir tam panašiais var- \ 
dais. ALP Kliubas ir “Lais-: 
ves” pastoge yra dvi skirtin
gos įstaigos. Kas priimta 

į “Laisvės” pastogėje, tas ne-

čia parodytas Anglijos drednotas “Malaya,” kuris nesenai 
buvo Amerikoje sutaisytas ir išplaukė vėl i kovą. Dabar ži
nios sako. kad Viduržemio Juroj jis jau sugadintas antru 
kartu. Vokiečių orlaivis pataikęs i ji didelę bombą.

i ŽINIOS 18 P1TTSIIURGH0, PA.
: -------------
Juozas Tysliava lankėsi ne- Renis Asevičius baigė inži- 

■ va “Vienybės” ie»k?lais. nerijos mokslą.
| Kai kas spėja, kad Bačiu- 
i no ir Laukaičio reikalais.

Šiomis dienomis Pittsbur
ghe lankėsi Brooklyno “Vie
nybės” redaktorius Juozas 
Tysliava. Sakėsi, kad tai 
“Vienybės" prenumeratos 
reikalais. Bet nekurie musų 
lietuviško veikimo stebėto
jai yra tos nuomonės, kad 
p. Tysliavos kelionė per lie
tuviškas kolonijas turi dau
giau tikslų, negu “Vieny
bės” prenumeratos. Spėja
ma, ar tik p. Tysliava nėra 
suinteresuotas pp. Bačiuno 
ir Laukaičio kandidatūro
mis į SLA.

Greičiausia jis turėjo šio
kių tokių pasitarimų su 
Pittsburgho tautininkais.

Nekurie SLA darbuoto
jai teiravosi pas p. Tvriiava. 
kokios pozicijos “Vienybė" 
laikysis SLA Pildomosios 
Tarvbos linkimuose. Jis sa
kė, kari “nasvvės.”

ti organizacijose, 
met ėjo prisidėjimo klausi-

vei-ge, Amerikos lietuviai mas. A. L. P. Kliube einant Įtinka ALP Kliube'
tada ėmė protestuoti prieš prisidėjimo klausimui, už į -------- i
musų tėvų žemės užgrobi- prisidėjimą prie konferenci- i “Naujosios Gadynės’ 
mą! Brooklyno ir New Jei- jos surankiojo vos 32 balsu,Į koncertas,
sey lietuvių pašelpinės orga- 0 prieš pasisakė 24 balsai, i Lapkričio 16 buvo Amal- 
nizacijos, kliubai ir kriaučių gy. Jurgio draugijoje nei;a;ameitų Unijos svetainėje!
Amalgameitų unijos 54 sky- kalbėti nedavė, tik pirmi- j “Naujosios Gadynės” kon 
rius, suša”VA ... > , - , ,,
balandžio 
konfei
40 Brooklyno ir Ne\v Jersey prisidėti prie tos konferen- į New Jersey Operos Cho- Į laiką gerokai prasilavino, 
organizacijų, atstovauda- cijos.” Kada nariai sužino-! ias yra pažiba dailės srityje. Iš pradžios chorą mokino
mos virš /,000 organizuotų jo, kad čia komunistų šmu-įĄš esu girdėjęs daugelį p-lė Izabelė Jankeliunaitė" 11 1

Hartfordo Jaunų Vyrų Choras Pakeis
tas Jaunalietuvių Vardu.

Hartford, Conn.
Beveik jau vieni

i SIOS šalies naudai. Choro 
būna

jančiai prižadėjo remti ne- dyba sulaužė konstituciją, balsu, ko reikia chorui. Kai gana gražiai,
priklausomos Lietuvos at- įvesdama organizaciją į po- tas choras uždainavo, visa Bet paskutiniu laiku buvo
statymą. Pa laituos salys litiką. ALP Kliube, kurio lietuviškoji musų publika sunkoka gauti užtektinai

praktikos būna kiekvieną 
antradieni Lietuvių Piliečių 

ence st., 8 
moky

toja Marytė Čeponytė yra ir 
radio choro vedėja Nevv 

itaine, tai ji pamokinus šį 
’ chorą žada duoti ir per radi- 
". ją dainuoti, taip kad visi lie- 

’ tuviai galėtai pasiklausyti 
L musu dainų sekmadieniu ry-

A. Sabeika.

AKRON, OHIO.v
Vakaras ligoniui paremti.

Spalių 25 d. atsibuvo va
karas, kurį surengė visos 
Akrono lietuvių draugijos 
savo veikėjo B. Versacko 
naudai, kuris jau virš metai 
laiko kaip serga. Malonu 
pažymėti, kad komitetas, 
kuris atstovavo įvairias 
draugijas ir kliubus, labai 

_ . , . . . _ , - vieningai darbavosi. Komi-
Senai buvau girdėjęs F. rą atsilankė gana gražu- teto pį'rmininku buvo J. Bra- 

iždi-

J. Gasiunas buvo atvažiavęs 
komunistų dvasią drutinti.
Nelabai senai buvo atva

žiavęs į Pittsburghą ir J. Ga
siunas. Jo tikslas — sustip
rinti Pittsburgho komunistu 
nupuolimą. Buvo daromi 
pasitarimai, pasikalbėjimai 
ir duodamos direktyvos 
tiems Stalino služelninkams, 
kaip jie turi laikvti"- šiuo 
momentu, kad išgelbėjus 
nykstančią įtekmę tarpe 
Pittsburgho lietuvių.

Ar Gasiuno patarimai pa
gelbės kiek Pittsburgho ko
munistams, ar ne. tai nuro
dys ateiti^. Bet kad Pitri- 
burgho komunistai dabarti
niu laiku yra visiškai suban
krutavę. tai jau neginčija
mas faktas, ne<= negalėjo 
Gasiunui nei prakalbų su
rengti. Tos komunistų var
gingos padėtie* pas mus di
džiausia priežastis yra. tur

lyno konferencijoje ir jam Kliubo'nariai tars savo žodį ^©“nėra/Nėra todėl kad laiku bu™ nutarta, kad lėk
joj iei*sta tiems smugelnmkams, kurie ngra vjenybės tarp lietuviu, kia sušivienyti su mergino-
didele padėka. neatsiklausę narių įvede or- jg^ vieningumo, nėra gali- mis. kurių yra daugiau kaip

Bet komunistai toje kon- gamzacijas į komunistų mvbės tokius puikius chorus • vaikinu. Darbas buvo pra-
ferencijoje nedalyvavo. Jų pinkles. r dėtas ir *eka«i Pirma vaka-
spauda reiškė didelį pasi- Aš sakau pinkles, nes ko- buvau girdėjęs F. rą atsilankė gana j
piktinimą, « kam lietuviai mumstai užsimojo suardyti Stankūną dainuojant ir ne- mergaičių skaičius, ir prak- «ekr P Yurgelis
protestuoja pnes Sovietų buvusią balandžio 20 d., man:au kad įįs tiek nažen-riiknoiantie« narirodė kari • , oRusiia kuri užpuolė Lietu- 1941 m konferencija Mat man,”’ Kacl J^ uek pazen tiKuojanues pasirodė. Kad ninku S. Muckus, spaudosnusiją. kuii uzpuoie metu m. Konierenciją. rviai, gęS kaip jis pasirodė perei- jos gražiai sudainuoia. Anta^Aoni iri ia A Gutauskai ir T
vą. Komunistai sake, kad toji konferencija pasmerkė tam “Nau i orios Gadvnės” i ra vakara turėiome viri henvOmilja , xr-a 1 A' 
Lietuvos klausimas iau “iš- iu Staliną o tas musu komu- , ^au;. • ! rą vaKarą turejome \ įsi oen- Neverauskas. Visi savo pa-S“ .?;, uE i.y„T „Li™, koncerte._ Jls jau yra darni-,drai susirinkimą, kuriame reieas at]jko OTrįj. Buv0

miestuose: v leve i a n a e. 
Youngstowne ir kitur. Mi
nimam parengimui kalbėto
jais buvo kviesti iš Cleve- 
lando adv. P. V. Chesnulis 
ir Jonas Jams. Chesnulis ne- 
pribuvo, bet J. Jams daly
vavo ir pasakė tinkamą tam

bei ištikimybe^ ir griežčiau- laidomis. jr palinkėjau geros kloties, visokiu. Nubalsuota, kad tin-
fia kova pnes penktako.ius. Jeigu jie nori kovos pnes Mano nuomone F Stankų- kamiausias vardas vra “ hm- 
Tuo laiku, kam žinoma, ko- Hitlerj. kuris dabar tun Lie- kas jau vra geras daininin-i nu Lietuviu Choras." o su- 
tnumstai šoko pagal Hitle- tuvą pavergęs, tai reikia lie- kas_ ’ :tnunuinus — - Jaunaiietu-
no muziką, nes Juozas Sta-tuvių vienybes. Hitleris n . Nebuvau girdėięs Emili-viu Choras.”
linas mane su Hitleriu pasi- laimėjo ten, kur tautose ne- ios MickunaitėS dainuojant. Kaip teko girdėti, kai ku- 
dalinti pasauli. Bet gyvent- buvo vienybes. Jeigu komu- Teko man eirc|ėti daug nuo- riems choristams ir pašali
mas nulėmė kitaip, negu ko- metams rūpėtų kova pnes moni a ie‘ j vieni j niams žmonfms iš,.o'do k . „rakalba N-epalie^
munistų popiežius Stalinas Hitlen, tai jie nesiskanda- kiti ne tiek jau daug. Bet vardas netinkamas, nes se- dtma" noHtiko« nei Troviu
manė. Adolfas tręnke Jm>.lytų organizacijose u- naujų abelnai ,ietuvi nuomonė niaus Lietuvoje buvo Jau- akroSSėim S
zui srnugĮ. To pasekmėje visi konferencijų neorganizuo- h,,vo Miekiutci nalanki La-. nn1i*rinviii nraani^arii i ir • <*Riuinwiu^ uz.komunistei nesivertė itrim- tu bet nrašvtu kad esami u ™ ^įCKiuiei paianKi. ua- naiietuvių organizacija ir, vienybę ir sutarimą dirbtihomuniK-tei pei.įverLe ^trim, tų, oet prasyių, Kaa esami bai atydziai klausiau jos kaip kiti sako, si organizaci- ;5vien Kalbėio ir draueė
galviais ir pradėjo sukauti komitetai ko greičiausiai dainavimo Pirma daina iai ia ėio nrip^ k«it-dikn« Npži >T - • -T1-'" g“už demokratiia ” kuria uir- šauktu konferenciias ir vbo- , / j i j j J J ^tankus. Nezi- Mažeikiene, taipgi is Cleve-uz oemoKraują, Kūną pir sauKių Konieiencija, n vi.o neVyR0 atrodo, kad darni- , nau, ar taip buvo ar ne, bet lando Jos kalba buvo tru- 
miau susiriesdami keike ir mis spėkomis mestusi kovon n;nvs tnrpin «nlti arka kite šis mnsn choras nctih-čs nic "• k * “ un •visain niekino Kada iie vir- nrieš Hitleri Bet iie to ne- ar. Ką Kite. gls ^usu cnoias netu e> nie- put, skirtinga, bet publikai\isaip niekino, naaa jie vir pnes itiuerj. nei pe to ne toliau dainuojant jos ko bendra su tuo. kas kui abeiu kalbos patiko Publi- 
to ;“demokratais, o HiUens daro. Vietoj mobilizuoti lie- iyg stVga užkariavo i buvo pirmiaus kitu organi- k^J pUna %etabė
uzeme Lietuvą ir visą Pa- tuvius, jie pasiučiausiu imr- klausovus. jj jau išlavinta zaciių daroma, šio choro Dau<>-večiu buvo ir iš kitu 
balt) komunistai sumanė s,mu gnauja lietuviuose vie- dainininkė. Ji muSų publi- tikslas vra vienvti kiekviena Su Nuo parengimo ca- 
atgaut!. tau ka pe prarado nybę ir tuom pe mano, kad koje paliko gilu įspudi. lietuvi ‘ jaunuolL kui is tik ™ Važias pdno Ii 
Stahnu, besebraujant su “kovoją prieš Hitlen. «Nauįoji Gadynė” per pa- galės priklausyti prie choro, publika kanrilinksmini. tei
Hitlenu. Jeigu ne tai daro is ziojy staruosius kelis metus ren- Choras nebus vadovau ia- nesiskirstė iki nepabaieė vi-

Apie vidun spalio lumo, tai atleistina. Bet jei; gia metinius koncertus. Ren- mas jokiu sroviu, bet visų sus valgius ir gėrimus, kurių
no jie ^isauke savo naniK, gu iie tai daro tikslingai, tai gėjai deda pastangų duoti lietuvių bendrai. Jaunuti komitetas buvo parūpinęs
kurie užima šiokias bei to- anksčiau ar vėliau tiems gerą programą. Tas rengėjų liams nusibodo klausvtis vi- dvigubai daugiau, negu ti

kėjosi suvartoti.
V. T. Neverauskas.

ISTORIJA SVVIENTTV VALSTIJŲ 
SlAl'RINfiS AMERIKOSku yra J. Kairys, tas gi-iež- buose.' Nes jie sulindę į vai- giau ir daugiau publikos, mauiasi. Taigi 

tai pasipurtė, kad jis tokios dvbas dirba ne organizacijų ~ ‘ - -
konferencijos nešauks. Ta- labui, bet kaip tik gali
da puolė našta ant J. Krei- drumsčia na~—1—? 
vėno, ALP Kliubo pirminin- kiša nariams 
ko. Tas drąsesnis. Tas net žalingą politiką.

T . • * w * i .. . .. . japnUO- jr 3,,, prieš
Jeigu ir toliau ta kryptimi Jiai, kuriems patinka damos atradimą Amerikos iki me-

Vytautą® Katilius, lietuviškus darbus ir dirbti

Kolumbas atrado A 
Imoni* jryveno 
telpa Suvienv- 

CMeato, III 
IRSI?, pusi 364 Gražiuose audimo 
apda-uose........................................ $2 26

Toje garsioje Pittsburgho 
futbolo komandoje ir kitų 
tautų jaunuoliai žymią role 
lošė: Golbergas, Diadio,
Chekernio ir kiti.

Tačiau geriems ameriko
nams tos svetimtautiškos 
pavardės ne pergeriausiai 
skambėdavo: buvo dalo
mas spaudimas i universite
to adminstraciją. kad rei
kia reformuoti futbolo loši
kų komandą ir parinkti loši
kus su amerikoniškom pa
vardėm.

Na, ir buvo reformuota. 
Bet reformuota komanda su 
tikromis amerikoniškomis 
pavardėmis labai prastai 
pasiiodė ir dėl to kilo nesu
tikimų universiteto admi
nistracijoj. Ir sakoma, kad 
dėlei tos priežasties univer
siteto kancleris I)r. Bov.man 
rezignavo. O futbolo mėgė
jai pasigenda svetimtautiš- 
kų pavaldžių: Lazausko. 
Stepulio. Diadio ir kitų.

Futbolo Mėgėjas.

S.L. A. REIKALĄ'
Išrinkim Stephanie Masy 

SLA sekterote!
Per daugelį metų musų 

broliška organizacija — S. 
L. A. turėjo įvairių Centi<> 
viršininkų, bet vis tai buvo 
suaugę, ir kartais net pase
nę žmonės, o jaunuolių pa
siekusių mokslus neturėjo
me progos pastatyti Centro 
viršininkais, nes nebuvo to
kių jaunų kandidatų, kurie 
butų susiinteresavę lietuvių 
organizacijų reikalais. O 
juk mes visi norime kuodau- 
giausia įtraukt čia gimusio 
jaunimo i musų organizaci
ją. Bet dabar yra proga iš
rinkti SLA Centro valdybon 
vieną iš jaunųjų lietuvių vei
kėjų — tai Stephanie Masy 
tę iš Detroito. Pažįstu ią nuo

but, tame. kad į musų lietu- jaun.« dieni*’ ir tvil "
viskas svetaines visai neno- t,nu- kad ji yra verta but 
rimą komunistų kalbėtojų SLA Centro valdyboj. Ma 
isileisti. Didžiausis komuni-
stų bankroto parireiškimas 
vra tame, kad i ju parengi
mus mažai kas lankosi.

Kiek laiko atgal buvo 
rengiamos neva paskaito* 
apie Rusiją ar ką kita. bet 
kai publikos visai nebuvo, 
tai sakoma, kad ir tos pa
skaitos neįvvkusios. Su pra
kalbom tas pats: kada tik 
kokios buvo bandoma reng
ti, tai vis nebuvo publikos. 
Nežiūrint kokiais vardais 
komunistai nesivadintų, pu
blikos pritraukti negali, ir 
tiek. Pašalinis.

PITTSBURGHO UNIVER
SITETAS PASIGENDA

SVETIMTAUTišKU
PAVARDŽIŲ.

svtė yra užbaigusi advoka
tūros. mokslą Universitv of 
Detroit, ir dabar yra pilna
teisė advokatė. Ji niekad 
nebuvo pertraukusi ryšių su 
lietuviais, su lietuvių orga
nizacijom. Dabar ji yra mu
su SLA 352 kuopos (di
džiausios visame Susivieni
jime! finansų sekretorė, ir 
Lietuvių Pilietinimo Pašal
pos Kliubo protokolų sekre
torė. Apart anglų kalbos, ji 
gražiai kalba, skaito ir rašo 
lietuviškai. Musų kuopa dai 
neturėjo tokio gabaus sekre
toriaus kaip Masytė. kuri 
atsidavusiai ir nuoširdžiai 
tvarko visų kuopos narių 
reikalus.

Mes, detroitiečiai SLA 
nariai, nominuosime Masyte 
i SLA Centro sekretorius. Ji 
sutinka kandidatuoti.

Aš būdamas SLA 13-to 
organizatorium^ 

dar labiau

Šiais metais Pittsburgho 
Universiteto futbolo lošikų 
komanda labai prastai pasi- distrikto 
rodė. Pralaimėjimas seka turėjau progos 
pralaimėjimą ir futbolo mė- susipažinti su Masyte, ir pa- 
gėjai kelia dideli triukšmą, tirti jos gabumus pereitame 
kad tokio garsaus univeisi- SLA vajuje, ir dabar tvirti-
teto komanda taip mastai 
pasirodo futbolo sporte. O 
tik keli metai atgal Pittsbur
gho komanda buvo viena iš 
geriausių.

Bet ta garsioji Pittsbur-

nilnainu. kad Masytė yra 
tinkama SLA Centro 
toriaus vietai.

Tad šiuomi aš kviečiu ir 
patariu visu SLA kuopu na
riams nominuot ir balsuot

sekre-

gho futbolo lošiku komanda už Stephanie Masyte i Cen- 
buvo kaip ir kokia “Tautų tro sekretorius. Ji žino ir 
Lyga.” Tenai žymia rolę lo- moka tvarkyt organizacijų 
šė ir 4 lietuviai : Albinas La- reikalus. Masytės vpatoje 
zauskas, William Stepulis, Susivienijimas turėtu gabią. 
Benis Asevičius ir Jonas Du- sąžininga ir nenuilstančią 
gardas. Bet šie lietuviai bai
gė mokslus ir apleido moky
klą: Albinas Lazauskas mo
kyto jau ia East Orange,
N. J., William Stepulis mo
kytojauja California, Pa..
Jonas Dugartas baigė den- 7
tisterijos mokslą ir turi savo irTi” t"”-

o .i o*j- i i • ,r t1- Chicago. 190.% pusi. 304.ofisą South Sides dalyje, o Apdarvt*.................. .......  ssso

darbininkę.
Broliškai.

Charles J. Martin,
13-to Distrikto org.

RaSto latorija. Tapai A R Scboirrert 
sutaisė Šernas. Aprašo. Vo-in hr-*Tj 

žmonės rašvti išmoko, kokiu budu iš-

ta ir tt. Chicajo. 1905. pusi. 304.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Totu

KAIP SUBMARINAI SKANDINA 
LAIVUS TORPEDOMIS.

Kiekvienas laikraščių skai
tytojas šiandien jau bus gir
dėjęs apie torpedas, kurio
mis submarinai sprogdina ir 
naikina didžiausius laivus. 
Ne visi tačiau žino, kaip tos 
torpedos yra padarytos ir 
kaip submarinai jas vartoja. 
Taigi pakalbėsime apie tai 
kiek plačiau.

Torpeda išrado

vamzdžio galo dangtelis. 
Suaidėjus laivo vado ko
mandai, iš metaliniu buteliu' 
paleidžiamas suspaustas 

oras. šis oras su didele jėga i 
spaudžia vandeni ir 1,000 ' 
kilogramų torpeda išlekia iš 
laivo. Šaunamajame vamz-; 
dyje Įtaisytas kabelis pa
traukia torpedoje esančią į 
svirti ir suspaustas oras iš

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

Kovojant
(Tąsa.) 

už LietuvosIII 
tarta

1. platinti tarp žmonių susipratimą, platinti 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos raštus, tai
sant susirinkimus, mitingus (“pamokslus”) ii 
demonstracijas;

2. susipratusius rišti j kuopas, kaip įmanant

autonomiją
i demokratų ir valstiečių nutarimai be galo 

nu. | sujaudino Vilniaus generalgubernatorių

pavyko sugalvoti tokį šovi-!praeiti šildomuosius apara- 
ni. kuris savo jėgomis (ii- f.. Tatai dar ]ahial.

Į Hiuivią, uai ; <b) varyti zemskius;
_ , . , ... . . (c) panaikinti senvbinius valsčius (volostis)tas. Tatai dar labiau pagrei-, ir tsisyti „aufus. prie kuri|f prisWitl) vW vals.

čiaus gyventojai, neskiriant luomų, tautos, tike- 
ginklas paplito Iššovus motoras pradeda .iimo ir lyties. Naujoji valsčiaus valdyba turi bu- 

visų pasaulio jūrinių valsty- savo darbą ir sparnuoti ti renkama, visuotinu, slaptu, tiesiu ir lygiu bal- 
straigteliai varo torpedą 2(1• "avimu ir turi susidėti iš kelių žmonių; 
metru greičiu per sekundę.-

japonų kare, kuomet japo-'Tada pradeda veikti ir visi 
nu laivynas 1904 metais kiti aparatai. Svarbiausias 
puolė caro laivus ties Port šių prietaisų uždavinys—iš- 
Arturu. Per pirmąsias jūrių laikyti torpedą tiesia linija 
kautynes japonų torpedos rif vienoje gilumoje. Tam 
nuskandino tris rusų karo ; tikslui irgi yra tam tikri apa- rinkti sau tikusius. Mokykla turi būti svietiška, 
laivus. | ratai. Jeigu, sakysime tarpe- vedama ir prižiūrima pačių gyventojų. Valsčius

bių laivynuose. Pirmas tor
pedos bandymas Įvyko rusų-

— tegul ous paga:;
Maike!

—sveikas. tėve! Kas nau
ja pas tave?

—Žinai. Malke, kad Die
vas sutvėrė svietą
tūkstančiai metu atga., tai 
naujo čia nieko negali būti.
Kasdien atsitinka vis tie pa
tys pripotkai. tik -
žmonėms. Užvakar , 
tas užmušė Brauną, rakai 
suvoliojo Šmitą, o šiandien 
sukoliečijo Nezgrabailą. Vis 
tie patys atsitikimai, tik ki
tiems žmonėms. Taleri nauja 
čia nieko nėra. Taip pat. 
Maike. ir su ženočiais: va- 
var Frenkis susimušė su «a-

Torpeda galima pavadin-ldai n“?,tat.«a plaukti 3 met-j
ti mažu povandeniniu laivu. S
i • ; visą laiką budi. kad nebūtųkuris? piuukiu o i • - -r v***- ; i peržengta si riba. Kiti apa-priesa. nešdamas jam siur- f i i , „t1 • ' t.,- ratai įrengti tam, kad torpe-pią mirti. Tai—nuostabiau, - nl*.nfn „„„
jautrus prietaisas. reikalau-L. ..

—Aš nemanau, kad tu, jas nepaprastai rūpestingos 1 ’ b
tėve. ji pažisti. inžinieriaus rankos. Priešin-i . . i-.-v

—šiur. kad pažistu. Ar gi o-u atveju ši mašina neatlie- '.^‘2.na le ‘ °"
tu nematei jo pikčerio ga- ka savo uždavinio. i gi amų.
zietose? Jo ūsai kabo kaip .... , ■ Ir po to...- - -r.„-J- Savo išvaizda torpeda;GA i i\ilO UO€lCi£0^. litini . t *i * 1 hp • * * • t-**,,, g,., • , panaši i cigara. Jos ilgis pa-< laip siuva sis autcmatis-!<sU »ten tik tas ne>\ ietiskas ~ . - » - ,i. ,j prastai siekia 6 metrus, o į kai vairuojamas oovandeni- u?u enuumas- paioclo. Kad lis , ....- • ..-..--i - i- skersinis mzemaiuskos veisles

jda nenukrvntų nuo tiesios 
į šąli. Nenuostabu, 

i kad visa torpeda su tais ana-

vyras
—Stalino ūsai. tėve. irgi 

r. o b i- kaip arklio vuodega,
gi visi žino. kad jis nėra jok 
lietuvis.

—Olrait. Maike. 
tOKS kvitas

.c-:.:.-

ge s 
žinai?

vo boba. o šiandien Peterio 
Kočergos auzoi failas iški
lo. Irgi tie patys trubeliai. 
•Jeigu gerai prisižiūrėsi, tai

skersinis piuvis nuo 45 iki nis šovinys i savo taikini. -Ji • 
60 centimetrų. Torpedoje i su didele jėga atsitrenkia i 

o bet vra keturios dalys: galva, laivo dugną, kapsulė užde- 
katilas. užpakalis* ir uodega. :ga sprogstamąją medžiagą. 
Visos šio Įtaisymo dalys pa- ir Įvyksta tai. ko net galin- 

• - daivtos iš bronzos, tiktai ka-■ ginusias šarvuotis laivas ne
tai i’kiu^očvk n as traminamas iš nikelio gali išvengiu

plieno. Torpedos galvoje Į-
piautuvu ir kuju. Ar 9,000 metrų. Tačiau iš tokio
ka reiškia Stalino fla- lol.peViK: ^vo.,e i- Torpeda gali plaukti iki

spiogstamos medžiagos. atstumo torpeda niekada 
—Piautuvas reiškia že- Priekyje — vadinami. gal- neleidžiama. Per tą laiką ir 

mės ūki. tėve. o plaktukas voje Įtaisytas vamzdelis su priešo laivas nestovės vieto- 
arba kūjis reiškia pramonę, paraku. Šis vamzdelis susi- ie. Taip taikoma tiktai i ne-

—Vot ir 
—O

nežinai, 
tęvikaip tu.

viete nerasi nieko dalykus supranti?

siekia su sprogstamosios judomus taikinius, šauna
mos medžiagos sandėliu. O prie mieji vamzdžiai paprastai 

vamzdelio prijungta tam Įtaisyti povandeninio laivovisam
nauja. —Aš suprantu teisingai, tikras pištalietas su~kapsule, sienoje, ir visa Įgula taikinio

—O kaip tau išrodo msų- Maike. Piautuvas ženklina. Kada kapsulė susiduria su niekados nemato. Taikini 
vokiečių karas, tėve? Ar te- kad Stalino riezninkai pa- laivu. Įvyksta sprogimas. nustato laivo vadas, kuris 
nai irgi nėra nieko nauja? pjovė Lenino frentą Trockį. stovi komandos bokštelyje

__kad nėra 0 Patukas parodo, kad Kas gi tą plieno žuvį varo? ir per garsiakalbius Įsakinė-
Viena dier.a Hitleris išnai- ^as.^va ^.a.^a bolševizmą Torpedos kalitas nrinil- ’a Įgulai, aptamau-ančiai 
kiną visa raukiu vaiska. o ki- ?u?1-’os muzikams ? galvas dvtaigalva:

jau nėr 20 metu ir vis da netą
lionus piusoku,kaip ėjo' taip ir eina. Ir vie- st?linas ,t0 !’laK™Ko. ?’ 
ni meluota, ir kiti meluoja. nulnla nu0 'axo flages. 
Ir kas dier.a vis tas pats
melas.

—O kaip tu manai, tėve. 
apie dabartinius įusų karo 
vadus? Kuris iš iu gabes
nis0

pripil-.oroitolPedas-
kvmas i nejudomus taiki
nius. palyginti, nesunkus. 

ne' jungiamas su mašinų patai- tačiau darbas labai na«un- 
kurioje įrengtas tauriu kela- kada norima apsaudy-

labai suspausto 
(iki 150 atmosferų L

Šaudymas ir tai-
diena įusKiai išmuša mi- ., . . T-. „ . ,, .,

bet vaina Sa l.įkalti. L z tai, Maike. oras sjaurais vamzdeliais

Xa. užteks .u pasakų, ciiinderiu motoras. Masinu d kal° laivus.. O kaip žino-
teve. man jau reikia eiti mo
kyklon.

me, karo laivai, ypač dabar-

jFrėzę. Jis esąs teiravęsis pas dr. Basanavi
čių, kas bus daroma su Seimo nutarimais, 
ir gavęs iš jo atsakymą, kad jie bus vykdo
mi, nusiminė. Giuodžio mėn., kai neramu
mai Rusijoj priėjo prie daugely vietų iki 
ginkluotų sukilimų, Rusijos reakcininkai 
kaip Įmanydami gąsdino Rusijos buržua
ziją imperijos pakraščių sukilimais ir jų 
atskilimu nuo Rusijos. Sėdėjęs tuo metu 
Vilniuje ar Kaune Peterburgo telegrafo 
agentūros korespondentas-, matyti, kažkie
no inspiruotas, tyčia šitokias žinias fabri
kuodavo. Atmenu kaip šiandien, kad vie
name Suvorino “Novoje Vremia*’ numerių 
(didelis monarchistų dienraštis) man teko 
skaityti skambią antraštę su ryškiu Šukiu

«l> pana,kurt. datartm, vajaus auda ,r , ,o jLietuvos suki|imas)f Skaičiusieji ši “N. 
, ,e,a tam kartu, ,vest, vau, vateetaus gyvento.u, Vremja., numerj antrašt& į.,aLžkini_

: 'ui laikrašty rado mažytę žinutę, kad
/entos stoty jiešmininkas lietuvis sumušė 
iešmininką i-usą. Dėl šito Įvykio “N. Vre

mia” išrėkė apie Lietuvos sukilimą. Mums 
viena labai malonu buvo, kad šis juoda
šimčių laikraštis per neapsižiūrėjimą ar 
“iš strioko” vietoj “Sievero Zapadnyj 
Kraj.” pavartojo žodį “Litvą.”

Minėtoji jiešmininkų muštynių byla su
darė daug rūpesčio Liepojaus Romnų ge
ležinkelio valdybai, kuri, Įsivaizdinusi, kad 
lietuviai pradėjo be išimties mušti visus 
įusus, mušė telegramas vyskupams, kad 
jastarieji Dievo žodžiu sudraustų katali
kus. Įvykio titri į Mažeikius buvo nuvykęs 
<ažkas iš L. S. D. P. Vilniaus organizaci-

1 7/ ■ . A . .... ka.. <11 vari jos nariu, nes partijai buvo labai svarbu
<k) atsiųs ų _\jn ' neparduoti žinoti, kas per sukilimas įvyko Ventos sto-

retvtu neprumtt; J tfem/^! Dalyta atrodė labai raizeraiškai: du
\tilgio. net ar įitarn. p . kur itik ■ jiešmininkai tikrai buvo susipešę, bet juarteliu važiuoti ir iu daiktų ne\ezioti. Kur uk.j . . .r y . -
7ima juos prikalbinėti, kad eitu išvien su I pestynuj objektu buvo menki dalykai, be 

. j p peštynes buvo Įvykusios susipesusiems
ZTta«i i kariuomene (vaiskų) patiems ir ne- ^irtieim, esant Sis Ventos jiešmininkų da- 
, . ’ • ,ykas dviem atvejais akyvus buvo: politi-
,e m) neleisti kunigams bažnyčiose melstis užin> provokacijos, kad pagąsdintų Rusijos 

. / miesčionis atskilimu nuo Rusijos viso pa-
ca/; . . }mftnill okriau kiaščio—Lietuvos, o antra—tuo, kad vie-
dėiu (caro policijos -juodosios šimtinės." „e. tos raidžia _ be galo bijojo takvieno zmo- 
tikru socialiau, vagiu ir valkatų) taisyti savo. krustelėjimo. Toji pat Peterburyo te- 

‘Lk. i legrafo agentūra įsgarsmo Ern. Galva-
nniciją (. g> . > J tvarka (na nauską ir Cipėnų Vaičiaus nutarimus.

(o) stengtas visiems, kad nauja'tvarka (pa- - r "
rėtkas) butų įvedamas visos^ Lietuvos vietose. Mažesniems ir per juos didesniems kraš- 
Tie valsčiai, kuriuose jau įvesta nauja tvarka, to valdininkams buvo ko bijoti. Kada at- 
turi stengtis ją įvesti ir pas savo kaimynus, kad ; skiri valsčiai pradėjo revoliuciją vykdyti 
judėjimas pasiektų tolimiausius7 Lietuvos kam-į vietose, mažiesiems valdininkams teko 
pelais; J kraustytis ir bėgti i apskričius ar gubernijų

(p) tverti visur revoliucijos komitetus, kurie miestus. Ne juokai būdavo, kai keli caro
.-usižinotų su Lietuvos Socialdemokratų Parti- į agentėliai atsidurdavo akis i aki su nepa
jos Centro Komitetu, vadovautų sukilus žmo-1 tenkintų valstiečių visuomene. Tie agentė
liams prieš caro valdžią ir visą valdžią paimtų į; liai buvo herojais tada, kai valsčius tyliai 
savo rankas, kolaik nepasibaigs revoliucija ir' kentė jų skriaudas ir kantriai vilko jų jun- 
nebus sušauktas Seimas Vilniuje. — gą. Bet sujudus vietos žmonėms, skriaudų

Visi už. vieną, vienas už visus. kaltininkai, prisimindavo savo darbus, ir
.... a . .... 1 nebutu daiktu kartais pripasakodavo, kad

Šito susirinkimo nutarimai yi a visaii ai>- paLrėžtų tą pavojų, kuris buvo susidaręs 
kųs n nedviprasmiai. Dabarties skaityt*)- j išgąsdinto caro tarno gvvvbei. 
įams reiketu ypatingai dėmėsi kreipti į tą; T; . . . • \\ ? . -
nutarimu dalį, kur kalbama, kad “naujai Kmp vietose, kur x’eike partijos oiga i - 
rėdomoji Lietuva turi susidėti iš to krašto, į nacijos arba lankėsi atskn i jos žmones ru- 
kur lietuviai gyvena, ir iš tų kaimynų ša-1 dav° vykdomas pei \ersmas, liudija sis la- 
lių, kuriu gyventojai savo ūkio reikalai? , b?1 akyvas ir įdomus Skapiškio va.scio- 
savo apsišvietimu, praeitim, papročiais, rn2 niitanmas:
vienodu savo padėjimu caro valstybėje yra: Nutarimai Skapiškio valsčionių, susirinkusiųjų 
surišti su Lietuva ir patįs panorės ateityje 28 lapkričio skaitliuje apie 1,000 žmonių be 
ei ie jos prisidėti.” Šis nutarimų abzacas, skirtumo tautos, tikėjimo, luomo, klasės ir 
kai dabar vis dar tebesiginčijama dėl Vii- lyties.
niaus, ir šiandien nėra pasenęs, jis, be to, i. išklausę pranešimą savo atstovo Tyto l»al- 
sako mums, kad dar 1905 m. L. S. D. P. tušionio, nusiųsto į Vilnių ant “Lietuviu susiva- 
mokėjo pasisakyti klausimu, kaip reikėtų žiavimo.” atradome:
suprasti naujai tvarkoma Lietuva teritori- (a) kad susivažiavimo nutarimai yra neaiš- 
jos atžvilgiu. kus

Apie pati Vilniaus Seimą žmonėse ėjo (b) kad nėra atsakymų ant labiaus skaudz.ių 
gana daug pasakojimų, pav., buvo paša- musų reikalų, t. y. žemės klausimas, darbinin- 
kojarna, kad Seimo metu pradėta skirsty- kų klausimas,
lis Į kairiuosius ir dešiniuosius. Didžiulė (c) nėra atsakymo, koks turi būt vaslčiaus * 
delegatų dauguma supratimo neturėjo, kas surėdymas.
j er vieni tie kairieji ir dešinieji. Šituo at- (<b budai kovos su senąją tvarka yra nepilni.
\ ė.į'J kairiesiems padėjo maža aplinkybė. 2, Susirinkimas pripažino, kad visoj apylinkėj 
L. S. D. P. oiganizuotasai atstovų bran- dabar nebėra tvarkos ir kad tą tvarką galės įve- 
(iUo!\s kovai dėl Seimo prezidiumo dažnai sti tiktai Vilniaus Seimas, išrinktas visuo! nii. 
pilnėjo savo kandidato St. Kairio vardą, lygiu, slaptu ir tiesiu balsavimu, be skirtumo 
Kadangi St. Kairiui teko nekartą kalbėti tautos, tikėjimo ir lyties, ir kaip prigulint galės 
«1 paskui būti prezidiume ir pirmininkauti, aprūpinti šios gadynės reikalus; )>et kadangi ir 
lai susidarydavo momentų, kada visas Sei- dabar yra reikalinga palaikyti tvarką, susirin- 
mas, be kunigų, būdavo kairiųjų pusėje. Rimas nutarė išrinkti valsčiaus rėdą iš 5 žmo- 
itt's jis norėjo to paties, ko ir St. Kairys, nių. Rėdą turi būti renkama lyg laikui; į rėdą 
t. Seimo daugumą identifikuodavo kai- įeina: 1 nuo ponų—dvarininkų, 1 nuo gaspa- 
ivmą su Kairio pavarde. Dėl šito menk- dorių. 1 nuo bežemių ir darbininku. 1 nuo žydu 
niekio kaltais būdavo žemių ne.’U-io'a"’- ir l nuo moterų.

Susirinkimas nutarė panaikinti pastą, ve- 
- - . . J.iojimui valdininkų.

patekda\o, Nelengta žmonėms buvo pa- 4. Susirinkimas nutarė dabartinę mokvkla už-

renkamą arba trečiųjų sūdą;
(e) naikinti visus caro vyriausybės ženklus •
(f) iš mokyklų atstatyti visus mokytojus, ne 

mokančius savo mokinių kalbos ir Į jų vietą iš-

turi stengtis, kad butų mokomi visi vaikai— 
berniukai ir mergaitės;

(g) valsčiaus nutarimu uždaryti monoix»lius 
ir užginti kitiems degtinę pardavinėti;

(h) atimti iš taupomųjų kasų (zbercgatelni- 
ja) visus padėtus pinigus;

(i) nebemokėti caro valdžiai jokių mokesčių; 
atvykus činauninkams turtų išparduoti, kiek 
tik galima priešintis ir neleisti; Įsakyti visiems, 
kad niekas nedrįstų taip parduodamų turtų 
pirkti;

vandenyje. Tai., paleista ši ti. koks nuotolis koKia kryp- 
plieno žuvis visa kelia nu-i‘į™ ."lauk.la ‘blaivas n
plaukia laikrodžio tikslumu. k?k? J® !!'■ a,SKy- ,e."
1 . kia mokėti reikalingiausiu

Nuo mašinų skyriaus iki akimirksniu pasinerti po 
vairo eina tokia grandinė, vandeniu, kad priešas pil
kuti sujungta su visais kitais mas nepastebėtų, 
apaiatais. Ta grandinė ne- juo mažesnis atstumas, 

juo didesnis turi būti atsar
gumas. Tada tiktai vienai 

Kaip gi toji mašina pra- kitai sekundei Į vandens pa
deda savo naikinamąją ke-i virsiu tegalima iškišti perK- 
lionę? Ir lekia greitojo trau- kopa (žvalgomąjį vamzdeli 

su stiklu). Povandeninio lai
ve potalnose visi jurininkai

Dr. Biežis. dakt. kvotėjas, povandeninio laivo priekyje kvapą, nutyla.
-------------- ..i,..-. .-x_:__.* liktai tvlus vado įsaKvmai

Kokius kand’datus no
minuoti.

Dabar eina kandidatu

SLA NOMINACIJŲ 
KLAUSIMU.

—Gabiausis yra mano
paraniionas. Maike.

— parapijonas?
—Nugi generolas Budė- SLA virsmmku< nominaci- 

nas. . _ ios. Visi rimti SLA veikėjai
—As tokio negirdėjau, šįmet nutarė balsuoti už da-

tč\e. baltinius viršininkus, bu- lej<džia vairui iškn’pti iš tie
T tenr!:, r, .. saus kelio,

vadą F. J. Bagocius, prez.
J. K. Mažukna. viceprez.
M. J. Vinikas. sekr.
K. P. Gugis, iždininkas.

—Na. vot tebe raz! 
pati kytriausi ruskių 
tu r»( girdėtai. Kibą tu ne
skaitai gazietu, ar ką? Juk 
ir amerikanc-ki neiperiai ra
šė. kaip 'i< gudriai pabėgo 
iš Kijevo nuo vokiečiu. Kai 
pamatė, kad piusai ateina 
imti Kijevo, tai jis liepė iš
sprogdinti visus tiltu?
Dniepro rive. o kai pa 
reikėjo bėgti i kitą pusę. tai Iš Poi 
iau nebuvo kaip. Tai jis, tapo nuties 
Maike. Įsikabino «avo ku- gio lyno 
melei i vuodeg; 
perplaukė per
ko i kitą pusę. Žinoma, ar- įeita subatą. 

Hitleriui ale
ka gi padarysi. Kai reikia 
bėgti, tai anuotų nežiūrėsi.

Išrodo, kad tu, tėve, 
kaibi apie kazokų maršalą 
BudionnĮ?

Jes. Maike. bolševikai

S. Mockus ir E. Mikužiu- kinio greitumu? 
tė. iždo globėiai. Kiekvieno moderniško

AMERIKOS ALIEJUS EI- ! «• traukia kapu rimti. Tada:)as^; NA J KANADĄ PAIPOMIS ™Xui būna 2 S tota ^ka'rha k<-^nda.' šauti!
tlando i Montraalą!^'^: Po to ilgos laukimo sekun-
ivstos 23S myliių ii- (lažniausia-i tik 2 pl ieš iš- !'«.• k>’"^ vi,sta amžinybe.

lega ir kumelė pumpuojamas aliejus, ši j)edos rup^lin^ai pa. į^as. Torpeda gerai atli-
?r rive ir jį išvil- operacija pradėjo veikti pe- tikrinamos ir sudedamos i ko sau> n‘ntina.U uždavinį.

itą . u atą._______________  vamzdžius. \ amzdžiu lau- |?OOSFVFI TO SŪNŪS
ANGLIJA GAUNA IS 'kujos angos stropiai apden- TUR| UŽMOKĖT $25 000. 
AMERIKOS DAUG giamos neperslapiama me-

MAISTO džiaga. Atsarginės torpedos Prezidento Roosevelto su-
M ashinctono 'žiniomis. įpakuojamos ' i tam tikras nu.- James, kuris divoi-savo 

makštis, kad įoms neoa- pirmutine savo žmona. Bet-

IIIVIHV nailai,' uuuotv z.vinių liC.U'IO čt IT I '

mų kunigų atvestų davatkų tarpe, mat, ir 
,os kartais per nesusipratimą Į kairiuosius j-jojį

ii taiit vadina, ale jo tikra
žemaitiška pavardė yra Bu- Žinios sako. kad si pane 
dėna>. Ii' buto mano para- dėli Alaskoje išdegė Sevvar- pumpuojamas 
pijona>. kaij as V»-i-iuose do miestas. Smulkmenų dar
gyvenau nėra.

Amerika kas mėnesi prista
to Anglijai po 250.000 tonų 
maisto produktų.

laivo vidaus. Tučtuojau j>o dabar pusę 
to nutraukiama*-' išorinio derėjo

tos sumo nusi- \o iabai neįprasta naujiena.
\ ilniair Seimo n vykusiu j»o to

s išk;ti.
i Rus daugiau)
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UŽUODĖ PITTSBURGHO KATINAS 
SUSIVIENIJIMO LAŠINIUS.

Pittsburgh, Pa.
Prieš apie pustuzinį metų

Į klausimu. Kadangi kitų pa- 
j žiūrų nariai galėtų užsigaut, 
jei ne jų partijos organas 
butų. tai nutarta parinkt ko-

Po temės Drebėjimo Californijoj

sirašė ir pats savekelia įpa-reSponcicntus jr jaj jįe ,je 
dangės nesamo “SLA Pitts- vjSą lietuviškų spaudų infor-

atsibeldė iš Chicagos į Pittsi i^SLA ° iždiS'nko I”“0*? T* ^T!° !l''
burghą nedidelis, bet aukš- Lpta * ‘1 jkuecia bizmeiiu;, piOiSeic-
tose svajonėse paskendęs gavusi ir ner^kaiein* na-U3c h amatnmKus Get;
vvrukac Tis iau išhandė ne- A • \gav1V^1 11 Pei-Kalc\U J pne Sąiysio, palaikyti Iietu- vyruką-.. Jis jau įsuanae ne ta 10 iapeų mamau, kad jau L-Up ;r ,-au moralmio ne 
mažai biznių ir profesijų, vi<?k^Q p ; ži • k a į 11 gaa moiai.nio ne...
visur bandydamas iškilt1 ,.1S. . ,11.\. ? apa turėti, Koresponden-.ai na-\isui oanajaamas lSKUC tioje po juoda linija dar ei- , ;nktj a,iv Cheledir-’-

tūpdamas kaip vabalas.
Išbandęs viską ir visur 

pralaimėjęs, jis dabar atsi
minė,

kaii. sakalas bet visur nu- f*?* p2,iu?da-PS,J“ da!; e!" rinkti šie: ............ ................. ..
>raip raKakLS, Oet^VBur nu lutę:.. “Mąlonekite perakai-in(olmuos ans|u spaudai 

tyti šitą laišką kuopus susi- -.Daiiv ;<ews.” kiti tiv,-, p'.l
įnikime. . i Grigaliūniene, n. Ber.oora-

Tas man sukėlė rupestj. vj^a gL Grinienė__ketu
kad SLA turi du mi- Nes šitas vyrukas dar tik vju spauda 

Iionus dolerių. Juk tai gra- kandidatuodamas i SLA iž- laikraščiai "7u mumis
žus kapitalas. Na, tai tas vy- dininko vietą jau nustato nolgS kooperuoti, tai ir Su

pasidalindami.

rūkąs ir nusistatė pasiimt į nauja tvarką SLA kuopų. t všis juo5 mielai rems ir ata- 
savo globą SLA turtą. susirinkimams. tinkama padėką suteiks.

Ir jau nuo pradžios, šią Iki šiol kuopų susirinki- j S;releekas referuoja, 
metų jis veda SLA nariuose muose laiškus skaitydavo, ,
agitacija UZ savo kandida- tiktai sekretorius, o sis kan- įnkla iakuaams ;)ariui 
turą j SLA iždininko vietą, didatas reikalauja, Kad jo:.\. nirmiesiems lioPirma tiktai pasitikęs vienos “laiškus" skaitytu visi na-|tJįamg ’eJkladujiems At- 
kuoiKB nanus girdavosi, • nai. Jeigu _ visi imtų juosį Ianta; yrita duoda tautgkos 
Kad kitos kuopos Virsmui- skaityti, tai nebūtų SLA ka iaSs ,.ie Vytauto parko:! 
kai, veikėjai ir v» nariai kuopos susirinkimas, bet bu-kadangj -enai butį nevi.| 

X OT A * J * i tų kandidatų laiškų skai-;gaj ,)atOgU< įaj miesto komi- ■
paimtų SLA iždą , savo tymas. !sionieriu? siūlo didžiuli!
globa. j Bet vargiai bent vienas jo R . . k nl.;ei

Dabar nuvažiavęs į Mino- tu laiškų bus skaitomas. Nes, «p k „ naW Pbilp ‘ 
jaus ir kitas valstijas jau gi-«kiek teko girdėti, tai iš dau-: delpįijos- įietilviai turS, „g. j 
naši. kad netiktai viso Pitts-;gelio gavėjų. visai nėra jo „og pasįro(Įvti. kad ir jie ne-! 
btffgho. bet u-visos Penn- pritarėjų atsilieka ndo kultūros. Tam!
sylyannos valstijos SLA na-! SLA 40-ta kuoua yra vie- ,,ejkaIui igrinkta komisiįa g 
nai sutinka ir žada atiduoti: na iš didžiausiu Pittsbureho , rhpipHim n
S * "D*/! 1 ■ K " * * rl« SS i*** t • i Sutkaičio ir io žmonos. SŪ-I
zęse i Pittsburghą gyrėsi.; da is rimtų, pavyzdingų ir ?irinkĮraa? baigėsi c,.?ž;.., 
kad visos Chicagos SLA na-; SLA geiovei atsidavusių Ruotajka# Susirinkimai ivyk- 
nai balsuos uz jį. Jau apie asmenų, kurių tokie politi- _.ta kas mėnerio niimą =ek 
50 kuopų jį indorsavusios, kieriai nesužaves. ..madieni. 6--ta' vai. vakari
ko SLA istorijoj dar nėra i kiek teko patirti, tai visi M -k y Tiltnn ir*buvę. (Ir dabar to nėra. tik-' 40-tos kuopos žymesni vej- Į~nyavė SekaZ su-1 
tai ginasi.) ,i ^eJai >ia nustatę IcrQti vi- brinkimas bus giuodžio 7-tąi

As jau galiu tikrinti, kad.są seną—dabartinę Pildo- di Kor. St. Grinienė.
tokiu mulkintojų ligsiol j mają Taryba. Ir nei kiek ne- ___________
SLA narių tarne dar niekuo-1 abejoju. kad sekančiam
met nebuvo, kuris vis naša- j kuopos susirinkime, kuris i- 
koja ir giriasi, kad visi kiti: vyks 7 d. gruodžio, LMD į 
jo nori, prašo ir reikalauja svetainėj, 2-rą vai. po pietų, 
būti SLA iždininku. į visi SLA 40-tos kuopos na-

NUŠOVĖ MEILUŽE IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Waterville, Me. — Ernest 
Dostie, 40 metų amžiaus 

Bet dabar jau yla išlindo į riai atiduos savo balsus už darbininkas, pereitą subatą 
iš maišo. Jis pasidarė ir iš-i dabartinę Pildomą Tarybą nušovė savo meiluže ir pas- 
siuntinėjo SLA nariams la-įsu iždininku K. P. Gugiu. kui pats nusišovė. Jiedu gy- 
pelius su savo paveikslu, pa-1 SLA 40 kp. narė. veno krūvoj jau ilgą laika.
-----------------------------------------------------------------------------Pereita savaite jai atėjo laiš-
Bengiam asi dideliems darbams -n-atplėšė jį,,-patyrė.

PH1LADELPHIA. PA.
Po vasaros atostogų pas 

mus prasideda didesnis ju
dėjimas organizacijų gyve
nime. Biznierių ir amatnin- 
kų sąryšis rengiasi dide
liems darbams lietuvybės 
labui.

Sąryšys rengia paskaitas, 
pranešimus ir daug kitų 
naudingu darbų, kviesda
mas juose imti dalyvumą čia 
gimusius jaunus profesiona-

kad ji turi vyra Jlassaeftv- 
Lapkričio 2 d. sudrinki- valstijoj. Ji karatai už-

pakviestas adv.: P™1®*?™: ka™ ■’? J05
Luitą • atplėšė. Ginčas priėjo 

ji*

me buvo r----------- ----- ,
Cheledinas duot paskaita. atP^?e- kjin.ca? P1. .
Būdamas nepasirengęs, jis pne to, kad Dostie pagriebė 
padarė pranešimą apie da- ^volveii ir v ieną suv i p<dei- 
darbinius rinkimus miesto f oJai Aitlunerb o kitą sau 
valdininkų ir ragino lietu- »a 'on’
vius eit balsuoti. Paskui mi
nėjo gavęs laišką iš Chica
gos, kuriame siūloma rengti 
Philadelphijoį p. A. Smeto
nai vakarą. Kadangi nuskir
tas laikas pasirodė nepato-

MONTANOJ 21 LAIPSNIS 
ŽEMIAU ZERO.

Pereitą savaitę iš Kana
dos atėio labai šalto oro 
banga, kuri pasiekė jau k--

r r; f -7 p • t, gus, tai adv. pasiūlęs 15 d. lias valstijas Į šiaurės vaka- lite. Da Lietuvos nepnklau-, vasarjo. Chicagiečiai sutiko, ius nuo Chicagos. Pereitą 
šonų bei zydmt Sąitsys pa-. A(įv. nematąs nieko blogo, penktadienį Montanoje tem- 
Siunte gabesnius jaunuolius! jotvvk's A SIniptnnM nprutmji miLi itn

dmn jie gėrisi aplankę tėvų inerce ” kak> p Tvaranavi- snių skirtumas. Beveik visc- 
salį ir nesigėdi mokykloje -jug perejtą suririnkimą tik- se vakarų valstijoje pereitą 
pasisakyt esu lietuvis. rino? A(jv. atsakė tiek ži- savaitę jau snigo 
Tik, deja. vieno taure kaz- n„s

misteriškai užkliuvo busjąs pasitarimas ir jeigu coliu, 
likus Lietuvoje ir teko neuz-; nuta^ / ti tai kas n • rė?i.
^pelniusiam, tas musu jau-,te ateiti l)asveikIn.
nuolį siek tiek paveikė. '

sniegas:
‘kaip ir jus visi.” Esą, vietomis prisnigo net iki 12

Sąryšio sekretorė p. Gri
galiūnienė kas šeštadienis 
daro 5 m. pranešimus jier 
radiją 8 vai. vakare.

Šią žiemą Sąiyšys rengia
si duoti paskaitas, iliustruo
jant jas judomais paveiks
lais, kas mėnesinį susirinki
mą. Norima įsigyt didelį 
ūkį, kuriame galėtų būt kny
gynas, pareitų visu srovių 
lietuviški laikraščiai, sene
liams poilsio namai, kur se
nukas įnvestavęs kelis tuks-

ti buvusi prezidentą. Dau
giau paklausimų tuo reikalu 
nebuvo, nes prieš pereit? 
susirinkimą, rimtai apsvar - 
čius. biznierių sąiyšvs atsi
metė nuo tų visų “malonu
mu.”

Seka protokolo svarsty
mai. Baliaus rengimo komi
sija sako, kad balius ivvks 
21 sausio Muzikos salėje: 
viskas sėkmingai daroma ir 
prašo kitų draugiių tą diena 
nieko nerengti. Svarstyta ir 
pakeitimas Sąryšio vardo.

onmešnis iv ne- 
na-

tančius galėtu ramiai cenat-iJ , ; ’ 4vę baitų tyram ore, vaiku- kad!’u(tl’. 
čiams ranitaiinif vasa-c- l?afd,,ntu 
"kampine" ra re to...nu j, !'raukt savo tarpa... no< .la
kite* . atosumais. žodžiu. iV31' ka"’. ka:.vId‘.n.a b!".zV 
kad kiekvienas, kaio čia ei-; W «”<'
męs a, ateivis, salėtu iau-eU- N"ta"a ta .mk,,., 
kili tnusti-. Su laiku .'•.-.•da-į';a,,.kt «'"H'nki-
rytu lyr ir m a žūta T Mvv i ;mUb
dėdės Srmo žemėje. Reiki? J. Vaivada Įnešė, kad Su
tik susiklausymo ir ko sk?it- ryšiui icikalingas organu -, 
lingiausiai rašytis draugiion.Sumanymus gražus. Nariuo- /yi- i
ir ios susirinkimus atidžiai i se kilo susidomėjimas. Re- ra,< h , , . ' i - . . •, ., nvn. U,

NEPAPRASTAS UŽSIĖ
MIMAS.

šilo* merginos r<*k«r<Sut*da 
kainas r» ' ?ni«»s Akr<>n.t, Oi,i». bir

ai šitokį d.trli.t dirba v> - 
»rai dabar išėjo karmome- 
Iti virlon na- tat v los m,Tsekti iferuoja vienas-kita tuo gilios

Štai ką žemės drebėjimas padarė anądien Caiifornijoje. 
Nuotraukoj parodyti griuvėsiai Torrance miestelyje, apie 
16 myliu nuo Los Angeles.

IS clevelando padanges.
Lauscbe išrinktas majoru.
Labai apgailėtina, kada 

• eikia jiaieikšti savo nuomo-
r.ę arba padaryti priekaištą 
vienam ar antram asmeniui 
savųjų tarpe.

Štai, priminsiu vieną in-1 
cidentą. Įvykusi lietuvių tar
ne prieš balsavimus, kurie 
Įvyko lapkričio 4 dieną. Di
džiumoje lietuviai rėmė 
Franką Lausche į majoius, 
kuris ir liko išrinktas atei
nančiu dviejų metų laiko- 
tai pini. (Bostono laikraščiai 
buvo padavę klaidingą ži
nią. kad Lausche rinkimus: 
pialaimėjo. todėl ir mes taip 
parašėsm. — Red.) Lietu
viai po visą miestą dėjo pa
stangas išrinkti Lauschę į 
majorus. Lietuviai buvo su
darę net tam tikrą kliubą 
agituoti už Lauschę. Dauge
lis dirbo ir be kliubo, bet vi
si dirbo už tą pati kandi
datą.

Tačiau galų gale turėjo 
iškilti ir nesu-mratimų. štai, 
Florijonas Jankevičius, vei
klus žmogus politikoj, kan-
oiJato i .ausches nrašomas.
indcrsa\ o laišką i balsuoto-
jus ir išsiuntinėio ji lietu
viams. ką d balsuotų už
Lauschę Bei kitas nolitikie-
uius pa:ašė ir išsiuntinėjo
iaiskuis o slapyvardžiu, ku
t juose {’ isą kyla, kad Sau ke
vičius : čia jokis veikėjas,
nėra jo! iu (L augi iii vadas.
■S,, l'll ’ ■H UUi\ ; Lausche jo nena-
žįstą '. '(Jrios intrigom visai
be ’eihi 'o erzina žmones ir
ukelia rcaoykanta. Toki?

c‘y ės v. nieko gera neatneš
nei •'!•. n< m. Ir kam tokių in
t l ip ų rei dą? Jeigu kuris lie-
; u vis b r praeina, thi ati-
duokiur jam kreditą, tada 
ir politikei toliau nuei- ime. 
Minėtą laišką ir pats majo
ras nupeikė.

Darželio Sąjungos ban- 
kietas.

Lapkričio 9 diena ivvko 
Lietuviu Kultūros Darželio 
Sąbingis metinis bankietas. 
kuriame dalyvavo gana gra
žu-- lietinių bures. Svečiu 
buvo ir iš kitų kolonijų. Ši 
sąjunga surengia po vieną 
bankietą kasmet, ir visada 
nisirerka gražios publikom 
l ietuvių Darželi žino ir yra 
matę ne tik vietos lietuviai,
1 e- daugelis ir iš plačios 
Amerikos.
SLA 136 kuopa minėjo sa

vo 25 metu sukakti.
La.pkiičio 23 diena įvyko 

Litas bankietas, kuri rengė 
SLA 136 kuopa paminėji
mui savo 25 metų sukaktu
vių. J ta pokili atvažiavo 
: vočių ir iš tolimesniu kolo
ritu. Iš Pittsburgho dalyva
vo SLA vice-iirez. J. K. Ma- 
žukna su žmona, buvo taio- 
<d žir.mr.os veikėjos p. Koli-| 
ėienė. Zrfankienė ir Karo- 
•d. r.ė. Bupkietas buvo Mi- 
bmko llabėi. St. Clair ir E 
79-tb gatvių kertėj.
Majoro linkimams praėjus

Kaip takiau, teisėjas 
Frank J. I ausehe likoe iš-

rinktas Clevelando majoru, 
ir išrinktas didele didžiuma
balsų. Jis gavo virš 50.000 
balsų daugiau negu jo opo
nentas Blythin, kuris ėjo 
majoro pareigas per dešimtį 
mėnesių laiko. Blythin buvo 
paskirtas baigti majoro Bur- 
ton terminą, kada Burton 
užėmė U. S. senatoriaus vie
ta Washingtone. Dabar di
džiuma lietuviu patenkinta, 
kad rėmė Lausche, nes jų 
balsai nenuėjo niekais. Mie
sto konsilmanai pasiliko di
džiumoje repubiikonai. ta
čiau yra užtektinai ir demo
kratų, kad galėtų paremti 
naują demokratą majorą.

įvairios informacijos.
Clevelando trafiko nelai

mėse nuo piimos šių metų 
dienos žuvo 106 asmenys.

Būrelis clevelandiečiu bu- 
vo nuvažiavę į Youngstovv- 
ną ir ten sulošė trumpą vei
kalėlį SLA 157 kp. parengi
me.g

Naujos parapijos bazaras 
užsibaigė lapkričio 9 dieną. 
Bazara aplankė daug žmo
nių ir daugelis laimėjo ir ga
na gerų daiktų.

Community Fund šįmet 
turėjo sėkminga vajų. Au
kautojų buvo virš pusės mi
lijono, ir pinigu sudėta dau
giau kaip $3,500.000.

Clevelando tautininkai 
iau išsijuosę dirba, kad pra- 
vedus savo šleitą i SLA Pil
domosios Tarybos vietas. 
Bet geriausia butų palikti tą 
pačią Pild. Tarvbą, kuri jau 
via apsipratusi g atlieka 
kas tik organizacijai vra rei- 
kalinga.

Naujas miesto majoras 
Lausche užėmė vietą ir lie
ka pi išalkintas lapkričio 10 
dieną, miesto rotužėi. daly
vaujant didelei miniai žmo
nių. Visas ceremonijas atli
ko teisėjas George Baer.

Mirė Rose Marie Michel, 
miaukusi vos 12 metų am
žiaus. Liko nuliūdę tėvai ir 
du broliai.

Jonas Jarus.

Žl’VęS BROOKLYNO 
GENGSTERIS.

Čia yra jiurodylas žinomas 
Brooklyno galvažudžiu gaujos 
lyderis A’oe Reles, kuris polici
jos suimtas iššoko per langą ir
už-.įmušė.

ANGLAI NORI “LIKVI- 
DUOT” ITALIJĄ.

Italų karo vadovybė sako. 
kad anglai pradėjo Afriko
je ofensyvą tikslu išmušti iš 
karo Italiją ir tuo budu su
laužyti Romos-Berlvno aši. 
Anglai turi sutraukę šiaurės 
Afrikoj didžiausią karo ga
lybę, kokia tenai yra kada 
buvusi, ir savo ofensyvą jie 
veda “pašėlusiu smarku
mu.”

PAJIEŠKOJIMA!
Ona Bagdonaitė «Bair'i>-nu> t p:t- 

jieškau savo dėdės STANLEY I>AU- 
GELO i Ilauke’a i nuo Telšių. -Jis gyve
na Schenectadv.N.Y. Taipgi raiieškau 
brolio Joseph Bagdono nuo Telšių: jis 
taipgi gyvena daug metų Schenectad >• 
N. Y. Prašau atsiliepti, kurie žinote jų 
adresų malonėkite pranešti, už ką 
busiu dėkinga. (S)

Annie Bagdonaitė-Pu-’dzus 
1O2'> No. Ridge'vav av.. Cb.icago, 111.

Telefonas: Sulev *>:;s0 
l;__________________ :_______________

Vincas šmuikštis na'ieškau sesers 
ELZBIETOS Š.ML LKŠTYTĖS, paei- 

i na iš Zankų kaimo. Prienų parap., 
i Balbieriškiu valsčiaus. Pirmiau gy- 
■ veno Scranton. Pa. Kas žino jos adre- 
jsą. prašau pranešti. Busiu dėkingas,
(turiu svarbų reikalą.

Vin. Šmuikštis
j 300 Lenox st., Norvvood, Mass.

Kur gyvena .JONAS ŽEMYS, iš 
Lietuvos kilęs iš Išlandžių kaimo. Gi
žu parapijos. Vilkaviškio apskričio; 
girdėjau kad gyvena Amerikoje. Det- 
roit. Mich. Aš esu Magdės žemiutės 
sūnūs. Mikolas Leonas. Prašau atsi
šaukti tuojaus telegramų šiuo adre
su: Mikolas Leonas

S. S. Aagot, VVilmington. Del. 
Buenos Aires. Argentina.

Vėlesnis adresas laiškams sekan
tis: M. Leonas, C'alle Baedo 737.

Kurie žinot Jono Žemio adresą, pra
šau man pranešti. 19)

Kas Mums Rašoma
ONA DOVGIN SUGRĮŽO 

IŠ CALIFORNIJOS.
Ten S0. čia 40 šilumos.
Beįeitos savaitės pabai

goje iš Californijo- lėktuvu 
srgryžo Chicagon Ona Dov- 
gin ir jos dukrelė Genovai
tė. Kaip jos išskrido iš Bur- 
bank, Cal. ten lenineiatura 
siekė 90 laipsnių, už 14-kos 
valandų jos buvo „iau Chiea- 
e'oje, kur oro temperatūra 
buvo tik 40 laipsnių ii- gat
vės buvo nuklotos sniegu.

Apsilankymas Californi- 
ioj buvo labai smagus. Jos 
buvo ansigvven usios pas gi
mines, Vizbarus.

Lapkričio 5, Paul ir Felia 
Vizbarai savo bute. 3022 
Division st., suruošė išleis
tuves Onai Dovgin ir jos du
krelei Genovaitei. Pas juos 
atsilankė daug svečių. Dr. 
L Cassady (Baginsky), p. 
Biernė Smiih, Julė Senk ?u 
dukrele Viola, George Kelly 
su žmona Violet, Juozas Pa- 
rodnikas, Juozas Kliuko- 
viez ir Butmanas. Ona Dov
gin širdingai dėkoja drau
gams už dovanas ir nuošir
dumą jai būnant Californi- 
joje. Draugas.

L-

APSIVEDIMAI.
Pajieškau rimtos merginos arba 

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

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

Pajieškau vyro nuo 55—60 metų 
tikslu apsivesti. Turi nusimanyt apie 
pataisymus prie namo. Kad nebūtą 
girtuoklis, biednas ir , abėgęs nuo pa
čios. Aš esu našlė, turiu išmokėta na
mą ir gražiai gyvenu iš rendų. Norė
čiau ir gerą draugą. * i 7 )

Mrs. P. Lomsareis
1814 So. Water st., Philadelphia. Pa.

Petronėle Lamsargienė
i Užlaikau visokių vaistu nuo rožių, 
į ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
[Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
| nuo Reumatizmo. Kur e turite kokius 
j nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
nutarimą ir busit patenkinti. (-> 

PET. LAMSARGIENĖ 
1S14 S. Water St., Philadelphia, I’a.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pa:is-Expe!ler:s, kuris yra stebėtina lini- 
rnentu. suteiks ilgai tęsiančią, raminančia 
šJumą. Virš 1S milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudinęuma. Reikalauki: 
tikrojo Pain-Expeilerio su Inkaru 
ant dėžutės.

P A 1 N - E X P E L L E R

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.
KNYGA—

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visok;ų 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 reikta vartoti. 
< Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
Kanados doleris daltar tik 80 centų, t 
Kaina su prisiuntimu $1.09. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
p tpierini doleri laiške. Adresas: (-) 

P\UL MIKAI.MSKAS
248 W. EOURTH STREET

SO. BOSTON. MASS.■ i Kalboje į- I

I
Dabar ka tik išeja iš po spardos ll,

Nauja Lietuviška

P.rmi. 

j i Kurtu
' ' LlCZUClll

‘"'■V'-, i

IBLIJAį
SATYROJE

miera Rib.ijos 5’ celirsų turi 
puslapiu* ir 279 paveikslėlius, l.&oai 
jdomi ir naudinga kiek' ienai yrartti. 
Žmogus skaitydamas šis? Bibliją ir tv- 
mvdamas i paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrime 
ir ixi uzcimiinui Kristaus*. užmū> vi 
sus aa'o vargus ir užiaucos 
kią k njgą įgijo. ;am ops ti j* • žie
mos vakarai

KALVA Trik yi.aa
Norinti raut šia Kibiria. pL’* > 

siuskit k. t preso ar . Jo•»?< .
riu ai ba rcjisl i u«Gai”.r (a.ri.e *d

“KELEIVIS"
255 Broadw.:i 

S»». Ilo-Onn.

i TIKRAI GERI 
: PREPARATAI
j ALEKANDER’S 
J CASTILE OLIVE OIL 
J SKAMPOO
J padarytas iš tikro- 
l io Castile muilo.
• U. S. P. Išplauna
• pleiskanas ir viso- 
I kius kitus nešvaru-
• mu.s ir eustinrina 
I odą. 5t*c. už bonką.
J ALEXANDER’S HAIR

REFRESHING TONIC :
t Aliejų ir 1 '’iširv-.

O(i > Gydančių N’aistų t
, ,. ... .ir i gyduolė dėl J
Įplaukų šaknims ir Odos gydymui. J 
s 50 centų už bonką. ♦
J Pa.-ižymi* savo gerumu. P-ų itin-J 
, t iam per Pasta i visas dalis Su- , 
f vienytu Valstiiu. •

» 
« 
t 
) i

ALEXANDER’S CO.
III W. I1ROAIP.VAY

SOUTH BOSTON, MASS. J

VJ.Y ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 

alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Broekert's XXX Ale, svečiai juo m i bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worce»ter—5-4334 WORCESTER, MASS. !

BOSTONO SKYRIUS : 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2271. ,
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Įeitas Puslapis KELEIVIS, 80. BOSTON So. iŠ. Captritio 23 č„ 1942 m.

Moterims Pasiskaityt
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11 Naujos Mados Apsiaustai Vakarui

SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFLSONIENĖ.

NAUJAS VITAMINAS 
GRAŽINA PLAUKU 

SPALVĄ.
Išbandytas ant 1.500 žilų 

galvų.

tenai jaunesnes ir vikresnes 
merginas. Kokios pareigos 
vra numatomos toms jau
nesnėms ir vikresnėms. Be
vin nepaaiškino. Jis tik pa
sakė: “Geriau yra pakentėti

Ar girdėjot naujieną, kad ■ nekuri laiką, negu patekti i 
žilu plauką jau nebereikia Hitlerio vergiją visiems lai- 
moterims daž\t. Jų spalvą J kam§/’
galima gražinti imant nauja j -----------------
vitaminą B. kuris yra gauna į 
mas iš anglių ir esąs nieką? Į 
daugiau, kaip P-amino-ben-; v. . 
zoiiiė rukštis. ? Sužinojom. _ jogei

šitoki pranešimą Xev { ;&žĮ>tama ehic-agietė
Yorke Ėksperimentalės Bio t
logijos ir Medicinos Draugi f ^in?a.1 crul. >ei-
jai padarė bostonietis gydy i lce kvotimus n esanti pa

LIETUVĖ KLINIKOS 
VEDĖJA.

mušu
ponia

pasek-

tojas. Dr. Benjamin Sieve.
Jisai sako. kad šis vitami 

nas yra išbandytas ar da te 
bebandomas ant 1.500 žili 
gaivu po visas Jungtine 
Valstijas. Bandymai esą da 
romi daktaiu priežiūroj 
kad rezultatai butų tikslia 
stebimi ir rekorduojami.

Dr. Sieve sakosi pats pa 
daręs apie 300 bandymų. Jc 
pacientai buvę nuo 14 iki 7 
metų amžiaus. Pasitaiko 
mat. ir jaunų žmonių su ži 
lom galvom. Tai pasitaikf 
dėl netvarkingo maitinimo 
si. Senesnio amžiaus žmo 
nės pražilsta daugiausia dė 
endokrinių liaukų susilpnė 
jimo. Naujasis vitaminas vi 
sus tuos nedateklius atstatė
ii- plaukams grįžta jų natų- j -iėta. 
ralė spalva.

Geriausių rezultatų gaunr 
buvę raudongalviai arba ru 
daplaukiai. šviesiaplaukia 
ir tamsiaplaukiai, kurių gal
vos jau pabalo, gauna nevie
nodų rezultatų.

Dr. Sieva sako. jog pasi 
taiko kaltais kad tas vitami
nas atstato ir kitokius neda
teklius. Kelios bevaikės mo
terys tapusios motinom. ka; 
pradėjo tą vitaminą imti 
Vienas vyras raportavęs 
kad iam sugryžusi lytiškoj* 
gyvybė, kuri buvo apmiru
si per 8 metus.

Keli žmonės išsigydė nuc 
dusulio.

Odos liga, vadinama viti- 
lego, kurioje pasidaro bal
tos dėmės, taip pat prapuo
lanti pradėjus imti šitą vita
miną, tačiau ne visiem 
dėl tas vitaminas ne visus 
vienodai veikia, kol kas da 
neišaiškinta. Geriausių re
zultatų iis .duoda pražilu
siems plaukams. Plauku 
spalvos grįžimą galima esą 
pastebėti maždaug po 5 sa
vaičių. Iš pradžios plaukau

kirta “Illinois štate Mental 
Tealth Clinic*’ vedėja. Tai 
ra gana svarbi ir atsakinga 
ieta. Tokias vietas papraš
ai užima tik kolegijų laips
nius turinčios moterys, vie
tok ponia čerienė pasiekė 
okios tarnybos užbaigusi 
ik tam tikrus specialius kul
nis.

Tik du metai atgal, dėlei 
vuropos karo. ponia Nerie
tė sugryžo iš Londono. Ku
opoj ji išgyveno dešimts 
metų. dirbdama Įvairiose 
Lietuvos valstybės Įstaigose, 
sugiyžus Amerikon, ji tuoj 
miebėsi toliau mokintis. 
Užbaigus kursus, ji išlaikė 
‘civil Service’* kvotimus ii 
aimėjo minėtą klinikos ve
dėjos (clinic manager)

Smagu girdėti, kad musų 
moterys taip gražiai progre- 
moja ir vis dažniau ir daž
niau gauna gerus ir atsako- 
ningus valdžios darbus, šio 
skyriaus vedėja sveikina 
Salomėją ir linki kuogeriau- 
-io pasisekimo ir daug ma
lonumo savo naujam darbe.

PIRMUTINĖ MOTERIS 
NUŽUDYTA DUJU 

KAMEROJ.

Iš kairės i dešinę: žalio aksomo apsiaustas, auksu išsiuvinėtas; vidury, apsiaustas iš bal
tų lapių; iš dešinės pusės, kapa iš raudonos vilnų materijos, papuošta sidabrinių lapių 
kailiukais, žinoma, paprastai darbo moteriai tokios drapanos vargiai prieinamos; tai dy
kaduonių prabanga. Mat. gyvename tokioj santvarkoj, kad geriausi daiktai, kuriuos pa
gamina darbininkų rankos, patiems darbininkams neprieinami.

JUOKAI.

APIE VALGIUS. JOS ČIA UITA...

Saulei žemę pabučiavus. 
Vėjo jūrėm susiubavus 
Naktužėlė tyliai skriejo 
Ir sapnužiais man kuždėjo: 
—Jos čia butą...

Kvapios gėlės už langelio 
Vis liūdėjo saulės kelio.
Ir sapnužiais sode tvino. 
Vis viliojo, vis porino.

OBUOLIŲ IR SPALGIENŲ 
MARMELADAS.

1 kvorta spalgienų (cran- 
berries).

2 puodukai vandens.
8 vidutiniai obuoliai.
1 lemonas.
4 puodukai cukraus.
Supiaustyk nuluptus obuolius

ir neluptą lemoną i mažus šmo- S —Jos čia butą 
telius. sumaišyk su cukrum ir j 
duok pastovėt kokią valandą.! 
špalgienas nuplauk, užpilk van-į 
deniu ir pavirink smarkiai ko-; 
kias 5 minutes. Tuomet per- ’ 
trink jas per sietą, sumaišyk su ! 
obuoliais, ir virink lėtai nema
žiau kaip 45 minutas. Supilk ' 
karštą marmeladą i sterilizuo
tus stiklus, atvėsus užpilk pa- ■ 
rafinu ir padėk vėsioj vietoj.

Ir manoji svajonėlė 
Su šešėliais pasikėlė— 
Po sodelį paskrajojo. 
Ir su gėlėm užsimojo: 
—Jos čia butą...

San Quentino kalėjime.
Califomijoj. pereitą savaitę
buvo dujomis numarinta -----------------
Evileta Juanita Spinelli. 52 UGNIES ŽEMĖS GY- 
metų amžiaus italė, tarp VENTOJ AI.
gengsterių žinoma kaip Ugnies Žemė priklausė 
“Duchess.” Ji vadovavo Argentinai ir tenai gyvena 
žmogžudžių ir plėšikų gau- Argentinos indijonų gi
jai San Francisco mieste, minė. kuri vadinasi jaga- 

Ko- buvo jų lyderka. Per vieną nais (ispaniškai: Yaganes). 
užpuolimą jie užmušėžmo- Jaganai yra aukšto ūgio. 
gų. Šita žmogžudystė taip nešioja ilgus plaukus, vilki 
paveikė vieną gengsterių. gvanakų kailiais ir po šiai 
kad kiti pradėjo bijoti kad dienai neatsisako medžiok
lis neišduotų policijai visos Įėję savo išdirbystės vilyčių

Man širdužė netikėjo,
Nors nerimo, bet tylėjo.
Kol rasužė jausmo tyro 
Ant krutinės man pabiro.
Ir prikėlus aušrą ryto.
Skaisčia liepsna man sušvito.

O širdis tada tikėjo. —
Vis sapnavo, vis mylėjo.
Ir su blaivia ryto daina 
Į padanges ris aidėjo:
—Jos čia butą, jos čia butą...

Miško Aidas.

RUDUO.

ių gaujos. Todėl iie nutarė Maitinasi jie mažomis ju- 
iį nugalabyt. Pirma gerokai rų žuvytėmis, paukščiais,

r______  r_____ ų nugirdė, paskui užvilko gvanakų mėsa ir pelėmis.
pradeda gelsti. Toliau geltoj .1° maudymosi kostiumą. Gyvena iš akmenų pastaty- 
numas darosi stipresnis, ei-' ^ogė per galvą ir nuvežę tose šatrose, kurių vidus iš- 
ra tam-vr. iki * "alų gale ant įmetė i Sacramentc klotas gvanakų kailiais. Jie 

- - - - ............ .. T- vadinosi ’ * -------- ’ - *upę. Jis vadinosi Robert labai nepasiduoda baltųjų 
Sherrard. civilizacijai ir bendrai ven-

Paskui jos gauja nutarė oJa su baltaisiais bendrauti, 
ir kitą savo narį “likviduo- Su baltaisiais jie tiek santy-

plaukai pasidaro tokie, ko
kie iie buvo pirmiau. Tik 
kai kuiiais atsitikimais pil
no laipsnio visai nepasiekia , . „ , ..... . -

t-, * - bet tas paspruko ir įsda- kiauja. kad tik išmaino grv-Ta> vitaminas imama-'j vė pOijcjįaj visa gaują. Taip bus ‘ ir gvanakų kailius*!
pei bumą. a iu .t mais u ;papUolė i policijos rankas ii iiems reikalingus daiktus.
Ir imamas nemažomis dožo-j *• t; C,,,-.. „u™,,*;. r»:2:__________ •__
mis. Kartais ekstra dožai
imama ir einant gult. D 
nesą pastebėta.

Dangus pilkas jau vaitoja. 
Vėjas žvarbus, plikas dūksta, 
Čia lynoja, čia sustoja,
Žemė mirksta, žemė slūgsta. 
Vai. sudiev tau, vasarėlė. 
Tavo kaitrai, dulkių vėjams. 
Ir žemelei, kuri žėlė.
Ir miškams, ukmės davėjams; 
Prie gyvybės likę diego. 
Pasiruošę naujai sėjai,
Nūn užmigsim ilgo miego.
Lig nauji prikels mus vėjai.

Laiškai Maikio 
Tėvui.

Siunčiu geriausių linkėjimų 
visam “Keleivio” štabui ir tam 
seniui Maikio tėvui. Gavau nuo 

‘ jo žinoti, kad batai vėl jau pra
kiuro. reiškia, nori pinigų nau- 

!jus Įsitaisyti.
į Bet man rodos, kad senis per-
j
daug tų batų nuplėšia. Lietuvo- 

:je mano tėvas turėjo batus pa- 
hsusiuvęs dar jaunas būdamas, 
bet ir mums dar paskolindavo į 
bažnyčią nueiti. Tik sakydavo: 
vaikeli, neškis batus ant ran
kos; per purvyną gali ir basas 
bristi, ba kojos nieko nekaštuo
ja, o už batus reikia pinigus mo
kėti. Sako, kai nueisi prie baž
nyčios, tai atsisėdęs ant švento
riaus gali užsimauti, bet po pa
mokslo ir vėl nusimauk.

Parėjus iš bažnyčios, tėvas 
atplaudavo lietuviškų lašinių 
bryzą, gražiai juo batus ištep
davo ir pastatydavo palorin. 
Einant su tokiais- batais per 
kaimą, visi šunes bėgdavo pas
kui vuodegas vyzgindami. Už 
tai batai ir laikydavo. Kai tėvas 
pasiūdavo, tai ir vaikams už
tekdavo.

Žinoma, Maikio tėvas nepra
sta asaba. Batus ant rankos ne
šiotis jam gal ir nepritiktų, o 
kai jis plačiai keliauja, tai jie 
greitai ir nuplyšta. Todėl siun
čiu seniui pora dolerių ant pus
padžių ir pridedu 25 centus ant 
tabako, o man už tai gal atsiu
site Kalendorių 1942 metams.

Su aukšta pagarba,
Joseph šiiks,

New Haven, Conn.

KAS BOSAS?
Nutaręs vesti pačią, jaunas 

farmerio sūnūs nuėjo pas seną 
pažįstamą teisėją pasiklausti 
patarimo.

1 Gerbiamas teisėjau, tamsta 
esate protingas ir daug patyręs 
žmogus, todėl meldžiu tamstos 
man pasakyti kas turėtų būti 
namuose bosas kada aš apsive
siu. Moteris ar aš?”

I Teisėjas pakrapštęs galvą 
I pagalvojo ir tarė:
* “Jei tikrai nori žinoti, tai pa- 
: imk šimtą vištų, sudėk jas į ve- 
; žimą ir pasikinkęs arklius ap
lankyk šimtą namų. Visur pa- 
j klausk kas yra bosas, vyras ar 
pati. Kur pati viską tvarko ir 

į bosauja, ten palik vieną vištą, o 
I iei užeisi tokią vietą, kur vyras 
yra namų bosas, tai duok jair 
išsirinkti vieną tavo arklį.”

Nors ir gailėjosi atiduoti tiek 
vištų, vienok žingeidumo apim
tas, susidėjo vištas į vežimą ir 
išvažiavo pats sau patirti, kas 
yra bosas. Kur tik jis apsistojo, 
visur reikėjo palikti vištą. Vy
ras nusiminė. Jau išdalijo 99 
vištas, o vyro boso dar niekur 
nesurado. Gryždamas namon, 
jis sustojo dar pas vieną far- 
merį.

“Kas čia bosas?”
“Aš bosas,” išdidžiai atsakė 

farmerys.
“Na jeigu ištiesų taip. tai iš

sirink sau vieną arklį.
Farmerys apžiūrėjęs arklius, 

išsirinko bėrą. Tuotarpu priėjo 
jo moteris, kuri iki šiol sau nuo
šaliai stovėjo ir tylėdama klau
sėsi. Pasitraukus vyrą i šalį, ji 
pradėjo kasžin ką jam aiškinti 
ir net pirštu po nosia grūmoti.

Vyras sugryžęs prie arklių 
tarė:

“Ar žinai ką. aš to bėrio ne 
imsiu, duok man šitą širmąjį.”

“Ne, mano mielas, tu gausi 
paskutinę mano vištą, nes tu 
ne bosas. Vyru bosų visai nė
ra!”

DEGTINAS GALYBĖ.
Evoliucijos mokslas sako, 

kad žmogus gyvena ant žemės 
suviršum 250.000 metų ir kad 
jis išsivystęs iš žemiausių gy
vūnų.

Taigi, evoliucijai reikėjo tūk
stančių metų kad iš beždžionės 
padalyti i Dievą panašų žmo- 
PU-

šiandien gi, duokite puskvor- 
tę degtinės moteriai, tai i pusę 
valandos ji tikrai vėl pavirs į 
beždžione.

KAIP PAŽINTI GERĄ DAR 
BIMNKĄ.

Viena leidė paskelbė laikraš
čiuose, kad jai reikalingas vy
ras prie darbo darže. Rytojaus 
lieną atėjo siūlytis du, vienas 
lidelis, kitas mažas. Kai jauna 
noteris pradėjo jiems rodyt sa- 
;o dai'žą ir aiškint, koki reikės 
larbą dirbti, tai jos motina sė
dėdama ant gonkų pradėjo jai 
moti ir rodyt pirštu, kad ji sam
dytų mažesnįjį, ką ši ir padarė.

Vėliau, kai moterys susiėjo 
vienos dvi, duktė ir sako:

—Kodėl tu, motin, norėjai 
mažesnio? Didesnis buvo daug 
gražesnis ir geriau man patiko.

—Matai, dukrel. tu da neturi 
prityrimo — pradėjo aiškint se
nė.—Kada samdai vyrą prie 
daržo darbų, tai žiūrėk ne į jo 
gražumą, bet į jo kelines. Kat
ro kelnių keliai sulopyti, tai to
kį samdyk; o katro sėdynė už
lopyta. tai jau tokio neimk.

Iš TVARTO IR TUOJ ANT 
STALO.

Motelis krautuvėj žiuri i 
kiaušinius. Paskui ji kreipiasi i 
krautu vninką:

—Ar šitie kiaušiniai švieži?
—Juozai! — sušuko krautu- 

nininkas į savo patarnautoją.— 
Pačiupinėk tuos kiaušinius ir 
pažiūrėk, ar jau jie ataušo iš po 
vištos?

kiu nors budu žmogui kenk
tu.

i “Duchess.
t nė motel i

, , ... 11 kameroj,
kad lis ko

Ji Puvo pnmuti- 
numarinta dujų 
Nežiūrint savo 

piktadarvbiu. ii buvo labai

Pinigu visai neima.

KITAI.

Nežavėk, mergužėle, akies.
Jei širdis jau yra sužavėta: 
Neatkreipsi žvilgsniu tu širdies. 
Jei pamilo ji ką,—pamylėta!

IŠAIŠKINO STEBUKLĄ.
—Biblija sako, kad Loto pa

ti, bėgdama iš degančio miesto, 
atsigryžo atgal pažiūrėti ir pa
virto į druską. Kažin, ar biblija 
čia tik nemeluoja.

—Kas čia nepaprasto, štai 
einant man aną dieną su savo 
moteriške užpakaly pasidarė 
kažin koks triukšmas. Ji tik at
sigryžo pažiūrėti—lupt ir pa
virto į purvyną.

STREIKAI KALTI.
Kada darbininkai pasiskun

džia kad sunku pragyventi, nes 
viskas brangsta, tai kapitalistai 
sako. kad viskas dėlto brangsta, 
jog. darbininkai nuolatos strei
kuoja ir reikalauja didesnių 
algų.

Bet kodėl gi brangsta kiauši
niai? Juk vištos unijų neturi ir 
niekad nestreikuoja!

INKVIZICIJA
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
Susiautimas * ir pradžia reformos, 

daugeliu puikių paveikslų. 215 
puslapių. Kaina......................... $1.00

EILftS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota. Y5 «usl.............. 25c.

T
LIETUVIŲ LAISVĖS MY

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1911 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 
u 900 Prescott St. tVaukegan, III.
B. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,

783 Liėcoln j»t, VVaukegan, III. 
Sutana Gabris—nutarimų rait.

780 McAlister avė., Waukegąn, TU 
Emilija Kernagis—turtų rait

720 Vine Place, VVaukegan, I1L 
K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St, Vaukegan, IU. 
JCASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 
MARŠALKOS:

K. Bėdulis, J. Stoškus.
Susirinkimai būna paskutini nedėl-

dienj koteo mėnesio, lnM) ▼. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Ačams Sta. VVaukegan. UI.

NORI MILIONO MOTERŲ' 
GINKLAMS GAMINTI.

Anglijos darbo ministe
ris. Ernest Bevin. pranešė 
Anglijo- žmonėms, kad 
greitu laiku jie gali tikėtis 
giiežtesnių valdžios patvar
kymų. negu yra patyrę kada 
nors praeitv. Kaip valdžia, 
tain ir visi Anglijos gyven
tojai privalą įtempti visas 
savo jėgas, kad laimėti ka
la. Ir jis pridūrė, kad dalį 
šitos naštos teksią pakelti ir 
Anglijos moterims Jis norįs 
it laukt i ginklų gamybon 
visą milioną ištekėjusių mo
terų. Senesnės moterys turė
siančios eiti dirbti i amuni
cijos fabriku', į susisiekimo 
įmones. į raštines ir kitokias 
įstaigas, kad paliuosuoti iš

RETI KAILIUKAI.
Ar žinot, kad įmonių 

(seals) mažiukai gimsta ap
dengti nepaprastai

tai meldėsi. Piie kameros plona oda, kuri atrodo tar- 
duru. apalpo: sargai turėjo ium išausta iš baltai gelsvų 
inešti ią i vidų. Kamera bu- riulų. Mažieji ruoniukai šitą
vo aklinai uždarvta ir ’»i Dei- nuostabu kailiuką numeta *». , ..... . ,-to m < Kaiiiuną numeta, Neatkreipsi žvdgsmu tu širdies.

dujų. I z IO minučių uk ketvirtoj dienoj po savo į, ■ namiin _ namvlėta’ 
“Duchess” buvo iau nebe- gimimo. , Jei pam.lo .n ką. - pam> leu....
gyva. šitie kailiukai labai bran-į

Ši penktadienį, lankiičio gųg, nes sunku jų gauti.
28 d.. Detroite bus nužudyti Ruoniu medžiotojai pasako
ju kiti jos gaujos na-mi, ku- įa. kad patelės su tik gimu- 
lie buvo pabėgę iš San jais vaikais būna nepapras- 
Francisco. -Jiedu via pa- tai atsargios. Jei ir pasitaiką 
'merkti už to natie- gengs- vr,]a užklupti, tai patelės 
n-rio Shenaido nu/ndvma. tain smarkiai ginančios savo 
\ ienas ju vadinasi Miko Si- mažiukus ir tain griaudžiai 
meonc. 33 metų amžiaus kaukiančios, kad dažnai esą 
italas o antra- — Cordon gaila ių vaikus žudyti.
Hawkins. 22 metų banditas. Tolimosios šiaurės gyven- 

Rodos. kas galėtu tikėti, tojai, lapiai ir eskimai, iš se- 
kad tokiai piktadarių gau- nu įuoniu odų siuvasi <auį 
'ai vadovautų motei i< Bet batus it drabužius, kurie es- 
margam mucų pasauly via ti labai stiprus ir ilgai lai 
' isko. kosi.

dievobaiminga katalikė. Ve
jama i duiu kamera ji karš-

Jei tikrai ką pamilo širdis. 
Mergužėle, nebus jau ji tavo; 

gražia Nepagaus meilės jausmo akis, 
Jei kita jau pirmiau jį pagavo..

Nežavėk, mergužėle, akies,
! Jei širdis jau yra sužavėta;

Vargo Poetą.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

SMAGIAUSIA UŽEIGA.
GARDŽIAI PAGAMINTI VAI.- 

GIAI IR IftSIGftRIMAl.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių iidirbysčių ALUS.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais nutneriaia.
90 MILLBURY STREET 

Wn|trrtTKI, MASS

I
i
I

Aš prisiunčiu Maikio tėvui 1 
dolerį ant puspantės ir prašau, 
kad jis man paaiškintų, kodėl 
“Naujienų" redaktorius taip 
pyksta ant Stalino. Mes turim 
5 laikraščius — “Keleivį,” ‘Tė
vynę,” “Naujienas,” "Laisvę” 
ir “Saulę”—du iš jų prieš darbi
ninkus ir Staliną. Aš prašau pa
aiškinti, dėl ko giria Hitlerį, o 
šmeižia Staliną.

Gud bai. Jonas Jonikis.
Paaiškinimas: Hitlerio negi- 

ria nei vienas lietuvių laikraš
tis; pirma jo pusę rėmė ko
munistų “Laisvė” ir "Vilnis,” 
bet dabar jau ir jos pakeitė sa
vo “liniją.” O kai dėl Stalino, 
tai ant jo pyksta ne vienas 
“Naujienų” redaktorius, bet 
pyksta visa lietuvių tauta, nes 
jis sunaikino Lietuvos nepri
klausomybę, sugriovė žmonių 
gyvenimą, apiplėšė kraštą, pa
naikino spaudos ir žodžio laisvę 
ir uždraudė visas lietuvių orga
nizacijas, palikdamas tik žyde
lių komunistų partiją. Todėl vi
si lietuviai Stalino nekenčia. Jf 
giria tiktai lietuviii tautos išga- 
mo* komunistai. OT

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILfiS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1X5.

Kiekvienas turėtų pupuuM uuse knygynų minėtu knyga. 
Kirksimas nuuipirliea ta kaym pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu.“ Pupiunnius galima siųsti tiesiog papras
tame konserte, bet reikia aHUai užrašyti saso ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prttipyt utt centus markų.

-KELEIVIS”
2SS BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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7INI0S iš LIETUVOS
U LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ. '

Lietuvos Žemės Ūkio] • 1 • , * * Ir *o . o Icionahstų partija, kaip pra-
&UVŪ- įneša minėtas laikraštis, gy

vuojanti ir toliau.

Už Sabotažą Saudo 
Viešai.

ziavimas.
“Deutsche Zeitung im 

Ostland” deda Lietuvos že
mės ūkio specialistų suva
žiavimo aprašymą. Pasak 
laikraščio, suvažiavime da
lyvavę, be Lietuvos žemės 
ūkio specialistų, Vokietijos 
generalinio komisaro ir vo
kiečių kariuomenės atsto
vai. Iš visos Lietuvos suva
žiavę apie 100 agronomų.

Suvaž i a v i m ą atidaręs 
Schoenbeck. kuris vadina
mas žemės ūkio klausimų 

■ekspertu. Jis nurodęs, kad 
Lietuvos žemės ūkis stovįs 
“naujo gyvenimo periodo 
akivaizdoje.“ Suvažiavimo 
tikslas esąs nubrėžti Lietu
vos žemės ukiui “naujas” 
pagrindines linijas.“ Pagal 
kalbėtoją, “nėra reikalo nu
rodinėti j tai, jog žemės ūkio 
skatinimas pirmoje eilėje 
tarnaus maisto parupinimui 
savo tautai,” bet “iš antro? 
pusės, turi būti paboti ir vo
kiečių kariuomenės intere
sai.” Toliau kalbėtojas nu
pasakojęs vokiečių žemės 
ūkio laimėjimų, kurie prisi
dėję prie “Europos karo” 
vedimo. “Dabar ir Lietuvos 
žemės ukiui duotas uždavi
nys Įsijungti i šią didžia ią 
gamybos kovą,” baigė jis 
savo kalbą.

Vėliau karo administraci
jos vyr. patarėjas Dr. Kass- 
nitz laikęs paskaitą apie 
“svarbius žemės ūkio gamy
bos praktikos klausimus.” 
Daliai- Lietuvos žemės ūkio 
gamyba busianti sprendžia
ma iš ištiso kontinento mai
tinimo atžvilgio.

Kaip matyti iš šio vokiško 
laikraščio pranešimo, Lietu
vos agronomai neturi gali
mumo savo tarpe pasitarti 
dėl bolševikų sugriauto Lie
tuvos žemės ūkio atstatymo. 
Jie yra verčiami klausyti vi
sokių vokiškų paskaitų apie 
Lietuvos žemės ūkio “nau
jas pagrindines linijas,” kas 
reiškia ne ką kitą, kaip tik 
tai, kad Lietuvos gyventojai 
ir toliau turės badauti, gi 
Lietuvos ūkininkų pagamin
tos gembės bus panaudoja- 
uįds tam, kad butų “paboti 
ir vokiečių kariuomenės in
teresai.”

PATVIRTINA AKTYV1S- 
: TŲ FRONTO UŽDA

RYMĄ.
. “Deutsche Zeitung im Ost- 
iand” patvirtina anksčiau 
gautą žinia, kad Lietuvos 
Aktyvistų Frontas yra užda
rytas, o jo turtas konfiskuo-

Išteiaintus paleidžia irgi 
viešai, su ceremonijomis.
Kaip jau buvo pranešta 

Šiauliuose ir Mažeikiuose 
nesenai buvo sušaudyta po 
kelis asmenis, kurie vokie
čių buvo kaltinami sabota
žu. Jie buvo sušaudyti vie
šai, tų miestų aikštėse.

Dabar, kaip sako praneši
mai, taip pat viešai ir su te
atrališkomis ceremonijomis, 
kurių vokiečiai yra mėgėjai, 
buvę paleisti tie asmenys, 
kurie, anot vokiečių, buvę 
“suklaidinti,” t. y. tie, kurie 
buvo visai nekalti ir kuriuo? 
net vokiečiai nematė gali
mumo bausti.

Kaip praneša “Deutsche 
Zeitung im Ostland.” Šiau
liuose rugsėjo antroje pusė
je komisaras Gewacke su
kvietė gyventojus i miesto 
aikštę. Aikštė buvusi pa
puošta vokiškomis vėliavo
mis su senomis lietuvių spal
vomis.”

Savo kalboje komisaras 
nripažino sabotažo buvimo 
faktą, bet jis tatai primetė 
“komunistams.” Anot minė
to vokiškojo laikraščio, ko
misaras šiaip kalbėjęs: “Pa
skutiniuoju laiku buvo pa
kartotinai įvykdyti sabotažo 
aktai. Tardymo metu turėjo 
būti suimtas tam tikras skai
čius žmonių, kurie buvo Įta
riami. Visai tiksliai buvo 
nustatyti kurstytojai ir vyk
dytojai. Jie, Įrodymų ver
čiami, prisipažino kalti ir 
susilaukė nusipelnytos bau
smės. Pereitą sąvaitę jie šio
je aikštėje buvo viešai su
šaudyti.”

Po to buvę paleisti 85 
“suklaidintieji” asmenys.

Panašiomis aplinkybėmis 
buvusi “dovanota” kaltė 62 
lietuviams Telšiuose, gi Ma
žeikiuose buvę amnestuoti 
33 žmonės.

Jiems visiems buvo pa
reikšta, kad už savo laisvę 
jie turį būti dėkingi “kovo
tojui už Europos taiką— 
Adolfui Hitleriui.”

Tenka pasakyti, kad kul
tūringose valstybėse nekalti 
asmenys nėra suimami. Vo
kiečiai gi elgiasi kitaip: ma
žiausia proga jie dideliais 
būriais suima visai nekaltus 
žmones ir, jei, geru atsitiki
mu, juos paleidžia, tai vieto
je atsiprašyti, dar reikalau
ja dėkingumo sau ir savo 
“fiureriui.”

Tomkus Buvo Nu
kankintas Bolše
vikų Kalėjime.

Laidotuvės virto didžiausia 
demonstracija priež bol

ševizmą.

Laikraščiai praneša, kad 
spalių 9 d. Kaune buvo iš
kilmingai palaidotas majo
ras Tomkus, kuris buvęs pir
moji bolševikų teroro auka. 
Majorą Tomkų GPU agen
tai suėmė 1940 m. liepos 11 
dieną, o jau liepos 13 d. jis 
nuo kankinimų Kauno kalė
jime miręs. Dabar šio kan
kinio kūnas buvo palaidotas 
kapinėse kartu su kitais 12 
lietuvių, kuriuos giminės at
pažino. Per laidotuves buvę 
pasakyta daug prakalbų, o 
pačios laidotuvės pavirtu
sios didžiule demonstracija 

i prieš bolševizmą. Visiems 
į 13 palaidotųjų manoma pa
statyti bendrą paminklą.

į VOKIEČIAI SKATINA
GYVULIŲ AUGINIMĄ 

LIETUVOJE.
i
į Kaip praneša “Deutsche 
Zeitung im Ostland,” Vo
kietijos generalinis komisą- 
į-as Lietuvoje buvo sušaukęs 
Kaune ir Šiauliuose Lietu
vos veterinorius ir zootech
nikus. Vokietijos Įgaliotinis 
gyvulininkystės reikalais 
Lietuvoje, Froelich, davęs 
nurodymų, kurių tuojau pat 
reikią imtis gyvulininkystei 
skatinti. Arklių augintojai, 
“be didelių eksperimentų,” 
turį auginti Rytų Prūsijos 
ir Hanoverio tipo arklius. 
Taip pat raguočių auginime 
reikią pasitenkinti dviem 
rasėmis. Kai dėl kiaulių, tai 
vieton bekoninio svorio 
kiaulių (kurios anksčiau ėjo 
išimtinai Į Angliją) reikią 
auginti lašinines kiaules. 
Toliau Froelich reikalavo 
imtis priemonių vištų skai
čiui padidinti.

Reikia pastebėti, kad ne
priklausomos Lietuvos lai
kais gyvulininkystė buvo 
padariusi labai didelę pa
žangą. Moksliškais meto
dais buvo nustatyta, kokios 
arklių ir galvijų veislės ge
riausiai tinka auginti Lietu
voje. Todėl Lietuvos ūkinin
kai ir augindavo tiek ir to
kių arklių ir paukščių, kiek 
ir kokių reikalavo Lietuvos 
ūkis. tarnaująs Lietuvos 
žmonių gerovei. Deja, šian
dien vokiečiams okupan
tams rupi jų pačių, o ne Lie
tuvos žmonių gerovė, tad 
visi jų “nurodymai” ir “rei
kalavimai” turi tik vieną 
tikslą — pakinkyti Lietuvos 
gyvulininkystės ūkį tarnau
ti okupantų tikslams.

Vaizdelis iš Streiko

Sis vaizdelis parodo įvykį ii bavanio orlaivių dirbtuvės streiko Ben- 
dix miestely. New Jersey valstijoj. Trys poliėmanai areštuoja streiki
ninką už. riaušių kėlimų.

Bolševikai Sugriovė 
ir Apvogė Pieno Ūkį
Sviestą išgabeno Maskoli- 
jon, bet ūkininkams ne

užmokėjo.

Kaune buvo susirinkę 
“Pienocentro” kooperatinės 
sąjungos atstovai, viso 170 
žmonių. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad bolševikų viešpa
tavimo metu pienininkystė? 
ūkis buvo smarkiai apgriau
tas. Pieno ir sviesto gamyba 
smarkiai sumažėjusi. 1940 
metais pieno pristatyta j 
pienines mažiau, palyginus 
su 1939 metais, 24 nuoš., o 
sviesto pagaminta 28 nuoš. 
mažiau. 1941 metais per pir
muosius 5 mėnesius pieno 
pristatymas dar sumažėjęs 
iki 35 nuoš., sviesto paga
minta mažiau 28 nuoš. Svie
stas ir kiaušiniai buvo veža
mi Sovietų Rusijon. Sovietų 
įstaigos ir kariuomenė už 
šias gerybes neapmokėjo ir 
paliko stambių skolų.

Karo veiksmų metu pieni
nėms padaryti nuostoliai 
nesą dideli.

Jūron Krinta Oro Torpedos

Anglu padaryta nuotrauka parodo, kaip Italijos orlaiviai 
mėto torpedas i anglu karo laivą. Balti ženklai ant juros, 
tai vis torpedų išmestas vanduo. Viena tų torpedų patai
kė i anglų karo šarvuotlaivi ‘•Nelsoną.“ Nuotraukos tolu
moje galima matyti italų bombanešį, kuris šitą nuotrau
ką padarius tuoj buvo nušautas jūron.

PIRMUTINIS LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Gerai gyvena, bet nuliūdę, 

kad bolševikai pagrobė 
brolį.

“Keleivio” skaitytoja j

Į šis laiškas taipgi 
• propaganda” ?

“hitlerinė

LIETUVOS ŽYDAI TU
RĖS DIRBTI DARBĄ.

REb AKCIJOS ATSAKYMAI.
Naujam Korespondentui, ir Smetonos? Gal abudu ly- 

—Draugas užmiršai paduoti gus Lietuvos žmonėms? 
tikrą savo pavardę ir adre-; Klausiu, nes Smetona žada 
są, todėl korespondencijos, būti neužilgo pas mus. 
i< Daytono nespausdinsime J K. Asevičia.

Ne.piritu.Ii.tui. - Nueiki Wate.bury, Conn.
tamsta Į knygyną savo mies-į Atsakymas: 
tely ir paprašyk knygos apie! Skirtumas didelis. Smeto- 
spiritualizmą, ir manome ' nos diktatūrą Lietuvos žmo- 
kad gausi, nereikės nei pirk- j nės butų su laiku nuvertę. o 
ti. Bet patartume tokiems j Stalino jungą nusikratyti 
niekams laiko neeikvoti, j vieni patvs lietuviai nebutu 
kuomet yra naudingu kny-j galėję.’ ‘Smetonos valdžia 
gų pasiskaityti. j per 20 metų sušaudė gal ne-

Ch. Micziuliui. — Ačiū užraugiau kaip 20 žmonių, o 
žinias, bet laikraštin nede- Stalino budeliai per vienus 

metus išžudė tūkstančius. 
Paskutinėmis birželio die- 

— Mes nomis vien tik Kaune buvo 
palaidota apie 3,000 bolše
vikų užmuštu lietuviu, ir 
prie to dar tūkstančiai buvo 
išgabenti i Sibyrą. O kiek 
Stalino bernai pridarė Lie
tuvai medžiaginių nuostolių, 
tai paaiškės tik karui pasi
baigus. Pagaliau didžiausi? 
Stalino nusikaltimas prieš 
Lietuvą, tai jos nepriklauso- 
mvbės sunaikinimas.—Red.

sime.

Susibečinusiam
manom, kad draugas savo 
“betą” su tuo komunistu lai
mėsi, tačiau iš kalno Įrodyti 
savo nuomonės teisingumą 
negalėsi: turėsit laukti, kol 
vokiečiai Maskvą paims.

Jonui Vilimui. — Draugo 
klausimas apie inkviziciją 
nevisai aiškus. Inkvizicija 
atsirado ne iš karto, bet vys
tėsi per ilgus metus. Iš pra
džios buvo valstybinė inkvi
zicija, paskui vyskupijų ink
vizicija, o pagaliau popiežių 
inkvizicija. Būdama popie
žių vadovybėj ji virto ofi-Mrs. O. Damulevich Phila- į e „

delphijoj gavo iš savo na- “Deutsche Zeitung im ciale Romos katalikų bažny- 
miškių Kaune laišką, rašytą Ostland’’ rašo, kad arti- čios žvalgyba — žvalgyba 
šių metų spalių 1 d. Tai yra miausiu laiku visi Lietuvos daug žiauresnė ir kruvines- 
pirmutinis laiškas,
mums tenka matyti nuo

algyba
visi Lietuvos daug žiauresnė

kurį žydai busią apgyvendinti nė, negu Stalino OGPU ar-
o to jiems specialiai skiltose ba Hitlerio Gestapo. Kruvi-

laiko, kai bolševikų okupa- vietose (ghetto).. Visi galin- niausiu ji (inkvizicija) bu-
cija Įtraukė Lietuvą i karo tieji dirbti žydai busią šuva- vo Ispanijoj ir Portugalijoj,
sukurį. lyti Į “darbo” burius. Pirmutinį smūgį šitam Ro

žodis-žodin laiškas skam
ba taip:

“Mylimieji,
“Ar sveiki, ar da visi gy

vi esate? Laukiam iš Jūsų 
nors kokios žinios. Mes jau 
ne visi esame. Iš musų šei-1 
mos nėra brolio Pranelio. Ji !

Sunku bus žydeliams prie mos kataliku bažnyčios te- 
to priprasti, ypač tiems, ku- romi sudavė Reformacija, 
rie buvo jau atsisėdę ant po- Napoleonas 1808 metais 

inkviziciją visai panaikino: 
1814 metais popiežius Pijus 
VII vėl ją atsteigė, bet da
bar inkvizitoriai jau nebuvo

niškos komisam duonos.

LIETUVOJE DAUG SU
ŽEISTŲ VOKIEČIŲ.

.. Gaunama žinių, kad Lie- tokie drąsus ir jų veikla 
bolševikai areštavo ir išve- tuvos ligoninės yra pripildy- nuolatos ėjo siauryn. kol iš-
žė šių metų birželio 14 die- tos sužeistų vokiečių karių, nyko beveik visiškai, 
ną. Ar jis da gyvas, ir kur Taip, Šiaulių ligoninėje vien 
jis galėtų būti, nieko neži- tik visai lengvai sužeistų ir 
nom. Žmonės pasakoja, kad galinčių vaikščioti, esą 65 
daug lietuvių yra išvežta i vokiečiai. Iš to galima spręs- 
Sibyrą. Prano šeima, tai yra ti. kad bendras sužeistųjų 
žmona ir vaikai, liko Kau- skaičius, drauge su sunkiau 
ne, bolševikai išvežė Pianą sužeistaisiais, toje ligoninė- 
vieną. Gal Jus. mylimieji, je yra labai didelis.
galėtumėt io jieškoti per-------------------------------------
Amerikos Raudonąjį Kry- pmbmbbbmbbmbi 
žiu? Sesuo Ona tegul tuoj
kreipiasi su raštišku prašy
mu Į Amerikos Raudonąjį 
Kryžių. Kaip sesuo, Ona ga
li tai padaryti. Tegul prašy
me parašo, kad 1941 metų 
birželio 14 dieną iš Lietu
vos, Varėnos poligono (sto
vyklos), buvo bolševikų pa
grobtas mano brolis pulki
ninkas leitenantas Pranas 
Bilėnas (buvęs Bilevičius).

“Pranas buvo savo pavar
dę pakeitęs ir vadinosi Bilė
nas, bet reikia prie to pridė
ti dar du žodžiu: buvęs Bi
levičius. Jei atrastumet jį 
gyvą. tai kokiu nors budu 
oraneškite mums. Ir, jei ga
lite, padėkite jam per Rau
donąjį Kryžių. Arba duoki
te mums žinią per Raudo
nąjį Kryžių.

“Mes visi sveiki ir gerai 
gyvename. Bučiuojame Jus 
visus.

“Vincas ir Maryt.”
Na, tai ką dabar pasakys 

Maskvos gizeliai “Laisvės” 
ir “Vilnies” pastogėse? Ar

KOKS SKIRTUMAS 

TARP STALINO IR 
SMETONOS?

Gerbiamoji RedaKcija: 
Prašau paaiškinti, ar yra 

koks skirtumas tarp Stalino

“APARCIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(11 Neužsitikinti? Vyras; (2) Žy- 
t*. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki i visokius prietarus.
burtus ir tt. K»»na .................. IS*

PAGARSINIMAI
'KELEIVY'

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admtnlstraeljon nevėliau PANEDK- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą. reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip paneaė- 
ly. Vėli au gauti garsinimai | tos 
savaitės numeri nespėjama natal- 
oint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokest}.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok, parengimą, trumpa orane- 
Slmą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinamus skaitoma nuo eono.

Už pajleėkojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žod). Stambes 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už. 
pajleSkoįimus gimini*.; Ir draugu, kai
na 1c. už žod}. Magiausio oajieSko- | 
jlmo kaina 65c.

Norint pajleikot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

"KELEIVIS.” 253 BROACAAV, 
SO. BOSTON. MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas“ aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

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

Tai yra vienintelis 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 be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas:” 
Ka 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 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ 

Kaygojo rašką legendas apie Krista 
taip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
•apo Dievo sunarni.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turim* 
Unott kaip vytai apie Kristi, ąnsld* 
< tinosfto kaip krikSCionya pasisa- 
ia© nuo pagonū pasaką apie Krista 
KaMdn ir Velykų šventei, o dabar 
triUoonys adina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
lo kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo aukryžiavotas.

MITAI APIE KRISTŲ knyga tu- 
i 111 puslapiu. Kaina tiktai 3R cen 
•at Galima gauti "Keleivio” afise ar 
na pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

ir dvarponiai ?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 

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

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

Kokio amžiaus geriausi* tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas’’ čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio istorija,” Jordano "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. Maaa.

i
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Apiplėšė automobil’uje 
vaikiną ir merginą.

Automobili atsiėmė, bet 
gavo mušti.

GAS STATION
Išsirandavoja. Pilnai įrengtas.

Kampas Broaduay ir B Street, South
.............. <9> radijo\ / i z-\ k a *7 1 FA 1 ZX C* H Tulas R. Sullivan sėdėjo Lynno gyventojas Pashby Bostone. Kiausi Mr. Morrison’

1/ , r-“, |||r-^\a / I | 1 j 1 1 savo automobiliuje *u mer-aną vakarą pamatė, kad Jį K1R 551 r__________
* IWrII I 4^11 gina ir mvlavosi. Tai buvo, nuo io duru vaevs važiuoia /•rvrovvn čTnDi

Quincy laivų darbininkai 
atmetė CIO.

Gimdymų
mas referendumui

ere River laivu statyboi | Kadangi reakcini n k a i 
diibtuvėse. Quincy mieste Massachusetts legisliaturoj 
netoli nuo Bostono, pereitą
sąvaitę buvo unijos rinki
mai. Darbininkai balsavo 
klausimą, kuri unija turi at
stovauti jų reikalus santi- 
kiuese su dirbtuvės savinin
kais. CIO agitatoriai varė 
smarkia agitacija už CIO.

|! gina ir mvlavosi. Tai buvo, nuo io duru vagys važiuoja CEVERYKŲ 
? žinoma, nakties laiku ir nuo- jo automobilium. Jis pasi- <nt Broadwav

. lenktynių jis užbėgo vagims ..............._ „ B
rai ir tuoj sulindo j Sulliva- už akių ir sustojo. Jie taipgi £’uth K’n, ’

Lietuvių Radijo programos.'
Šeštadienj, lapkričio 29,

programa per stoti 
WORL. 950 k. nuo 8:30 ry
to: (1) Kalbės d-rė Emilija

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra viai įrengimai
Renda $20 mėnesiui. 
Štymu apšildomi, visi nau-STORAS.

Broaduay, South Bostone, Rudokiutė iš So. Bostono jausi įtaisymai. Parankus 
2) mu- visais atžvilgiais ir šviesus. 

Matyti galima bile laiku.
Sekmadienį, lapkričio 30. n ‘Kf‘ei’i°č “”*• 253

programa per tą pačią stotį So. Bostone.
prasidės 9:30 ryto: (1 j Juo
zo Povilaičio orkestrą iš So.

Kadangi tenai dirba 13.500 
darbininkų. tai ju duoklės 
ūmi jos vadams reiškia riebų 
kąsni. CIO agitatoriai vei
kia jau 4 mietus, norėdami 
į .at raukt i laivą statyto iu- 
savo pusėn. Nežiūrint visu 
šitų pastangų, pereitos sa
vaites rinkimuose CIO buvo 
didele balsu didžiuma at
mesta. Darbininkai pasisakė 
už vietinę uniją.

S50.090 kauc’ios jurininku 
banditui.

Clarence Dozier. 17 meti 
amžiaus jurininkas, kuri? 
užpuolė ir apiplėšė kelia- 
moteris, galų gale buvo su
gautas ir pastatytas po -850.- 
oOP kaucija. Tris savo auka? 
d* da ir sumušė, vieną iš jv 
nėščia moterį.

. • • i i„r r* movė žiedą nuo piršto, pas-i vagis ištruko ir pabėgo su
kui išmetė juodu iš automo-. savo sėbru. Pashby savo au

na tūkstančių paiasų n pa- bliaus ir patys juo nuva- - tomobilių atsiėmė, bet gero-
O savo automobilį,' kai aplamdytas ir jo over- 

nalavma. kad sis klausimas kuris buvo nesenai pavog-; koutas sudraskytas. Žiopso- 
tas. paliko. Su banditais bu-; tojų minia apstojusi žiurėjo, 

jauna mergina. ’ bet niekas nepadėjo vagių

Duodu 1-mą Mortgičių
Tik ant gerų namų arba ant gerų 

biznių už prieinamą nuošimtį, {dėki
te štampą atsakymui. (9)

Rašykite M. S.
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Bostono; (2) dainininke 
Akvilė Siauriutė iš Dor-
chesterio. St. M inkus.

butų pastatytas referendu
mui. tai yra. kad patiems 
žmonėms butu leista nubal-

vo ir viena
Vėliau visi tiys jie buvo su- sulaikyti.

suoti. ar jie nori gimdjmo jmtj Andoverio miestely.I • 1 r, > z-v _ _kontrolės, ar ne. Romos ka 
talikų kunigija piestu stoja 
aries šita sumanvnia.

Visi trvs buvo iš Bostono.

Mirė Jonas Stočkus.

Lietuvos Moterų Apšvietos 
draugija.

Džim Curley, buvęs kan- ■ Pelito penktadienio va- 
didatas i majorus ir gavęs karą draugija surengė pasi-

Curley gavo per snuki.

Lapkričio 18 d. mirė mie- nuo balsuotojų i sprandą. kui?an}e Hlvo
-to ligoninėje, susilaukęs 56 užsispyrė reikalauti, kad i ° islaimėjimai, kurie teko
netu amžiaus. Palaidotas balsai butu perskaityti įš okantiems laimėtojams:

1-mą dovaną laimėjo

kaime. Lygumų parapijos, tyti ir pasii odė, kad klaida-)0 nmn. 88: 5-tą num. 42-. 
Šiaulių apskričio. Amerikon buvo tik ant 239 balsų, o Kadangi pumą n antrą
atvažiavo 1906 m. ir visa Curley’ui reikėtų apie įo.-l dovaną įslaimeio ta pati
’aika gyveno Bostone. Lai 000 balsu daugiau, kad butiįVPata’ *ai komitetas turėjo
būna iam amžina musu at- išrinktu. Dabar jis sako rei-'i pa&knt do\ aną nuo e.iaugy-

kalausias. kad teismas visai stes> kad patenkinus susinn-

GERA PROGA
2 namus noriu parduot. Vienas—2 

šeimynų, kitas—3 šeimynų. Neša 
$900 randų j metus. Noriu greičiau
siai parduoti, vyras mirė. Duokit pa
siūlymą. Kreiptis: (S)

Mrs. M. Matulaitis 
412 Second st., So. Boston, Mass.

NEPAPRASTA PROGA
Pirkite labai gerą namą ir labai pi

giai. Mūrinis 6-šių šeimynų po 6 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 $17,500, bet galima pirkti 
tik už $9,500, ir su lengvu išmokėji
mu.

Mes taipgi išmainom senus namus 
ant naujesnių arba farmų, biznių ir 
kitų namų. Turime didelį pasirinki- 
r.ą. Turim Gerą Saliuną su Valgykla, 
turi but parduotas greitai, arba iš- 
naitytų ant gero 3-jų ar 6-ių šeimy
nų namo. Kainos žymiai kyla aukš
tyn. Kurie norit Įsigyt gerą namą ar
ba biznį, neatidėliodami kreipkitės 
nrie Adv. Gailiaus dėl platesnių in
formacijų. ‘ (-)

BOSTON REALTY TRUST
317 E STREET

SOUTH BOSTON, MASS.

M. C. RYAN
Mano draugai, čia 41 ni. bargenai.

7—3 šeimynų namai, duoda iei.ių 
$35.000 prie Mat. Sq. Turi buti 
parduoti.

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

76 SAVIN HILL AVĖ. 
Dorchester, Mass.

Tel. TALbot 0400

T«l. TRObridge

Dr. John Repshis
(REPIT8)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: J-4 Ir S-8

Nedėliomis ir Šventadieniai* 
noo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

1

__ •

rii>u a
•mintis.

Anna Stcčkus ir dūki tuos rinkimus panaiKintu.

Vyskupas paliko $160.000. į
Laikraščiai praneša, kac j 

nesenai miręs vyskupas Vii- ’ 
kiam Lavienee palike 8160.- 
00" turto. O savo parapiio- 
nims ji* sakydavo: “Ne 
kraukit šio svieto marnas- 
čiu 1

John Leicis Atšau
kė Streiką.

Darbininkų kraujas pralie
tas be reikalo.

Valdžios

Mėgino automobilium va
žiuoti gelžkelio bėgiais.
A' ienas C a mb i idge 'au*

sportas." paėmęs gerokai 
ant drąsos." leidosi auto

mobilium Boston čc Maine 
gelžkelio bėgiais. T 
chesterio stotimi po 
sulaikė ir nugabeno belan- rienės, 
gėli.

‘Balso” draugija minėjo 
savo metines.

Siu metu
South Bostono

lapkričio 16 d..
Balso -

kusią publiką.
, Birutė Kučinskaitė savo 
į akrobatiškų miklumu tikrai 
j žavėjo publiką — visi 
teresavosi ios dideliu

m-
ta-

ciraugija švente savo 2o me
tu sukakti. Tuo tikslu Lietu-

Draugystė širdingai dė- 
kuoja visiem*, kurie pagel
bėjo pirkdami tikietus ir at-

ie* \\ in- ^bi saiėj bu\o_suiuo_stas P°-!siiankė i parengimą, 
oliciia ii Lili*, kuris susinėjo is vaka-;

muziko

gruinĮ .
't V. j s y

' \ < S--, A

j -

Y VONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA
Lietuvė Moterų Grožio K a! -.-ros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAVVRENCE, MASS.

ir visuomene 
spaudimas pagaliau nulaužė 
•iohr.ui Dervišui ragu* ir jis 
buvo priversta* atšaukti ka
syklų streiką kuri buvo pa
skelbęs aiškiu tikslu—ker 
syti prezidentui Roosevel 
tui. Nors ginčas dėl uniios 
pripažinimo ėjo tik su “be
laisvėm" kasyklom, kuriose 
dirba 53.000 angliakasių 
John Lewis pradėjo kurstyk 
streikan ir kitas kasyklas, su 
kuriomis jo unija turi pada 
riusi darbo sutarti ir pasiža 
dėjusi nekelti jokių streiku 
koi ta sutartis nepasibaigs 
Šito pasekmėj pereitą savai
te buvo išvesta iš darbo ne* 
253.000 mainerių. Nematy
dami jokio reikalo mesti 
daibą. tūli maineriai atsisa
kė Levciso adjutantų klausy
ti ir ėjo dirbti kaip papras
tai. Tuos Lewiso pikietus 
pradėjo atakuoti. Prie kasy
klų prasidėjo muštynės ii 
šaudymas. Pasiliejo mame
lių kraujas. Aplink Favettt 
anglių kasykla*, netoli nuo 
Pittsbu- gho. pereitą penkta
dieni šaudymas tarp strei 
kuojančių ir einančių dirbt' 
mainei ių tęsėsi ištisą valan
da. Buvo paleista keli šim
tai šūvių ir II mainerių bu
vo sužeista.

Pagaliau Levui.* pabūgo 
-avo užsisuvrimo pasekmių

Kalvis paliko $100,750.
Lynne nesenai mirė Ri- 

"hard McGlue. *enbernis 
kalvis. Dabar paaiškėjo, i

... Komisija.
kalbų, muziko* ir; _ _________

>okxų. ..t> i ” 70 laipsniu karščio.
Gražiai musu Balso v . *

draugija pasveikino savo Pereitą penktadienį Bos- 
• kalboj advokatė d. Z. Šal-tone buvo 70 laipsnių karš- 
nienė’ir D-ras D. Pilka. Kai-.čio. Tai buvo karščiausia 
bėio ir daugiau svečių. diena per 28 metus. Chica- 

D ra ugi j a taria nuoširdų goję tuo pačiu laiku buvo
Š’-r’l ačiu visiems kalbėtojams ir tik 36 laipsniai,

sinti.,oO. Pmiąat sudeu t vj . dalvvavt,siems sve- mieste vos tik 26.
. ........ i ciams.

Taip pat ačiū ir toms šei-
visokius kompanijų šėru 
bonus.

ir:

Du Anglijos karo laivai 
Bostone.
dienomis i Bosto-

o St. Paul

Allstone rasta savo lovoje 
mininkėms, kurios pagami- Į paplauta Mrs. Mary King, 

■ no vakarienę, čia daugiau-; 69 metų amžiaus moteris, 
i šia savo triūso pridėjo šios!

Šiomis dienomis į Kosto-j draugės; Brazaitienė, Ule-! Amsie Naujoj Vietoj, 
no laivųi dirbtuves atėjo <iauvičienė. Sinkevičienė, Palu-mašJu^rS^rmk

a *^n:c^ai° ^ai\ai. !ei_ beckienė ir Strimaitienė. į tas, Wn>. a. Amsie. perkėlė savo re-į
žalingi pataisymu. Poanbovn nol-vm-ta zidenciją ir ofisą į naują ir parankes-- - i raauKavo po K\oixą sud jnę vietą 30 carruth street.

_ , ... i Į los V. Baliukonis ll* Albl- Dorchester. Mass. Antra gatvė nuo
Dorchestervie mirė Ago- ;Ashmont Elevated Stoties. Tenefonas

■ T..I,v.nl-;on’s motu ; -NgMCia. ttas pats GENeva 3719. Turėdami ap-
a -JaimoRk ne, 4o me.U am- Visiems nuoširdžiai dė-i draudos ir Real Estate reikalus kreip

čiau* moteris. Ji buvo kilusi Komitetas.'kitės po viršminėtu na?i.u a4-
nuo Tryškių, po tėvai* Pilvi- 
nytė. Amerikoje išgyveno 
21 metus. Paliko vyrą ir 2 
dukteris.

koja. Įresu. Jis jums patarnaus gerai ir tei-

Amnezijos auka.
Ant Washington streeto 

anądien buvo pastebėtas;

isingai kaip ir visada.

o .v n . • - -u vvras. kuris klaidžiojo neži-South Bostone nure Alag-............... . ,. ..
dalena Mileikaitė. 68 metu 
amžiau* mergina.

įlodamas nei kur jis randasi,70 1UCLU . v • v ••
Velionė; ‘s kul- nel k?? ',:s y a'

buvo kilusi iš Nemajūnų pa- TS!- ’UVO ara.1e?.1-,os.
. ., C ; Fohcija nuveze ų miesto li-

■: ,\ . • goninen. is rastu pa* ų po-nrieš 4<» metu

Bostono policija 
Corneliau* Croivley'o. 19 
metų vaikėzo, kuri* važiuo
dama* automobrium Brigh- 
rone užmušė žmogų ir pa
bėgo.

goninen. is rastų pa* jį po- 
! piei galiu sprendžiama, kad

■ieško-','5-';? a’tvvkę? 
o o. Jis

iš Cleveian- 
nieko neatsimena.

atšaukė.
i-i.

I’niįoir -tremą
“closed 'iu.; " klausima* pa
vesta* išmręsti taiybai i.' 
trijų žmonių. Jos nutarimą
bus g, 
Viena 
vauia 
šv k. u

tiru* ir 
: rvbo* 
ddžia, 
vininkų: 
kasiu u

privalomas 
nai v* a’s'o- 
ant:a---ka 
. o trečia

Polici io.- viišininkas Ti- 
milty uždraudė pardavinėti 
uit standų vieną ‘“Life” ma
gazino laidą. Jame esą ne
padorių iliustracijų. 

VAŽIUOK SPECIALIU

SANTA CLAUS 
KARU

, i.
uia. P:-ųa

pasKvrt

: en s n

kej . r
ją n«u
vėl n* 
ti?”

u.etieu r.
ciiž’i

Dangun
I ,<‘\Vi'< > 

i.-.a. < iirdi * 
iums šaudyti

jeigu 24 T 
i»ia mun

liiiOiiai iai 
i kasvkla į 

i nepa- 
r.oapgaivo-

ir krau
na rytojaus 

grizli dirb-

■'I I ' r.ipi,l yra urrilii-
t.m';,' p.i'iikU \i'a» tiv

la- K.Oiilu 1‘irkiniainv.

4, ‘ Bi»e C:i«rci!ir Outt,
Parker Vaumaiii SelĮ

Cuaran««*d -far.lif* ų«n 
•n* pvncil with T»i«vni«n | 
Ink ••pųty.

COK EI VIRTIS K 
.312 Br»«idway

South Boston. Mass
i

Br><tnn Liet iited Rsirhray
-I

WATCH REPAIR

MES PARDUODAM
BULOVĄ. HAMILTON, 
GRUEN, ELGIN. WEST- 
FIELI) ir EVKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO. 
312 Broadway

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADVVAY’,
SO. BOSTON, MASS.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Visi Ta vora i Brangsta, bet 
pas mus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

motery. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakar* 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.
e .u d vi PLUMBINGV, Geriausios RūšiesSouth Boston. Mass. ALIEJŲ. STIKLŲ. SIE-

Te’ ŠOU 4649 NO.MS POPIERIŲ, Visokių reikmenų
-------------------------------------------- nrie Elektros Visokio reik menu iš

GUMOS.
...... Visoks Tavoras gvarantuojamas.

Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit..4. .1. NAMAKSY

Real Estate & Insurance
4H W. BROADWAY, 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT AVE^

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

FLOOD S0UARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOL 414S

J Tel. 28624 Gyv, 311S2

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarna

AKIŲ DAKTARAS 
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
[ mu laiku sugrąžina šviesų. Išeg- 
t zaminuoju ir priskiria akinio*.

j 114 Summer Street,
LAIVRENCE. MASS.(61

nuotnor: a>}ieKlauskite “old-limerių

PICKVVICK ALE
IŠ KRANO • BONKOSE

n p e w c n bv HA»rr\prFffp co . inc en^ton. m-»s» oRcv/eps r-iNep

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room SS 
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. ka*die».
Nedėliom. ruo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

Al'DRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers»

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADUAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4619

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Avalt aMA *1 i vi<-|9iivviv ii

SOUth 
Boston 
1058

b STUnERAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

: TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
I.IIS IR TROKUS VISOKIŲ '

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter I rečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonatravlam rietą 
1 HAMLIN STREET 

Rimp. EaH Eifhth 8L,




