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Amerikos Orlaiviai Sprog
dina Vokietijos Fabrikus

Atims Bundinin- \Voliva Jau Nematyskams Pilietybę. 'Svieto Pabaigos.9 Ii CZlflCIltaS l)1U10 111111
Reikalauja šimtus vokiečių Jis skelbė žemę esant plokš

Sunkus Amerikos 
Nuostoliai Solo

monuose.
Žuvo 5 karo laivai ir 4 

transportai.
RUSIJOS ARMIJA APSI- tik ištikimi Stalino agitato- Tik šią sąvaitę Washing- 
VALĖ NUO KOMISARŲ, riai. Karininkai jų nekęsda- tonas paskelbė mūsiškio lai

vo ir jau laike kaio su Šuo- vyno nuostolius užimant 
mija buvo pakėlę prieš juos Guadalkanalo salą Solomo- 
triukšmą. Bet Stalinas juos nuošė rugpiučio 9. Tie nuo- 
paliko ir pagaliau pats atsi- stoliai labai skaudus. Tą 
;tojo vyriausiu armijos va- nakti

Japonams suduotas triuški
nantis smūgis Solomonuose.

Pereitą sąvaitę karo eigo
je buvo trys svarbus įvykiai, 
būtent:

1. Amerikos orlaiviai pra
dėjo sprogdinti Vokietijos 
pramonės centrus.

2. Sovietų Rusijoj armija 
apsivalė nuo “politinių ko
misarų,” kuriuos Stalinas

internuoti.
Justicijos Departamento 

viršininkas Biddle oficialiai 
pareiškė, kad Amerikos vo
kiečių Bundas yra “nacių

čiair pranašavo pasaulio 
pabaigą.

Illinojaus valstijoj, i šiau
rę nuo Chicagos, yra Zion' 
vardu miesčiukas, kurį ilgai

Armijon 18 Metų Vyrus

penktosios kolonos Ameri- valdė Wilbur Glenn Voliva,
koje oficialus avangardas ’ labai keistas žmogus. Visų
ii- turėtų buti sunaikintas, pirma, jisai netikėjo, kad

įannnai nuskandino J^ai pataria visiems bundi- žemė yra apskrita. Ji turi
du. tris ~ sunkiuosius Amerikos ninkam8> kurie ~vra >u taP? but P.lo.kščia’ Ps sakydavo,

Matyt, dabar armijos ka- skraiduolius ir šešis kitus Amerikos piliečiais, piliety- nes jeigu ji butų apskrita,
rininkai paėmė viršų, jeigu laivus. Nuskandinti skrai- b? atlmt1’ u” V1SUS Juos in’ tal 11 \anduo 18 JunM s8111^

ternuoti kaip pavojingą ša- tų, n žmones nuo jos nusi-iš armijos išlėkė ir Stalinas duoliai (kreiseriai) vadino- -- >. u ,G„ i?c h,™ toi^ w>li<nir jo asmeniški šnipai, “po- sį: “Ouincv” “Vincennes” lies saugumui gaivalą. Bid- ristų. Jis buvo Įsteigęs i eligi-
litiniais komisarais” vadina- įr “Astoria.” Juriu mušis i- dĮe sakosi turįs jau apie 500 nę‘savo ?ek^ , kun
mi. Gali but, kad dabar rusų vyko nakties tamsoj. Japo-'7inomu hundimnkn. ku-šventai jo žodžiams tikėjo, 

buvo pastatęs kanmnkarųs1 umijai geriau seksis karas, naį apšvietė mūsiškius lai-
sekti, kad jie nenuverstų jo {ai ji apsivalė nuo to politi- vus prožektoriais ir iš orlai-
diktaturos. nįo brudo.

3. Pacifiko pietuose buvo Trečias džiuginantis įvy- 
suduotas labai skaudus smu- kis buvo tolimojo Pacifiko 
gis japonams, kurie mėgino pietuose, Solomono salų 
atsiimti iš amerikiečių or-1 apylinkėj, kur japonai puo- 
laivių bazę Guadalkanalo ]į> amerikiečius didelėmis toj 
saloje. jėgomis, norėdami juos iš- kįaį naikintuvai

Apie Amerikos orlaivių mušti iš orlaivių bazės Gua- pOito laivai 
žygį reikia pasakyti, kad jis dalkanalo saloje. Rezulta- 
buvo nepaprastai reiksmin- tas buvo toks, kad japonai 
gas. nes jame dalyvavo 600 neteko 30 laivų ir 240 lėktu- 
orlaivių ir jis buvo atliktas Vų. ir amerikiečių iš Gua- 
dienos šviesoj. \ okiečiai dalkanalo bazės neišmušę. 
pasiuntė geriausius savo __________

vių leidžiamomis šviesomis. 
“Priešo laivų ugnis buvo 
stipri ir taikli,” sako musų 
valdižos pranešimas.

OFENSYVA PRIEŠ NA 
CIUS TIKRAI BUSIAN

TI PRADĖTA.
Bet antras frontas yra karo 

ekspertų dalykas, o ne 
“plunksninių strategų” 

reikalas.

mitingais” nori diktuoti ka
ro strategiją.

Ofensyvą prieš “ašies” 
bloką bus pradėta, sako pre
zidentas. Bet tai ne “plunks
ninių strategų” dalykas. Ka
io planus daro karo eksper
tai, o ne mitingų agitatoriai.

Šį panedėlį prezidentas Washingtone nuolatos po- 
Rooseveltas pasakė prakal- sėdžiauja Amerikos armijos, 
bą per radiją, paliesdamas laivyno ir aviacijos štabai, 
daug opių dienos klausimų. Jie nuolatos tariasi su Ang- 
Svarbiausis jo pareiškimas lijos ir Kinijos karo vadais, 
buvo tas, jog kareiviavimo Tuose pasitarimuose daly

naenai jau r4;, , amžiaus vyrus,
i kalėjiman. Jlsai. skelbdavo, kad 1943 tinai reikalinga, 
, ri.,-.- metais busianti “svieto na- i7k...

įiausieji Bundo 
luimti ir nuteisti
Yra daug- suimtu, kurie dar metais busianti

Tas esą bu- vai. Dalyvauja ir Rusijos at- 
norint grei- stovai. Jie daro bendram 

svieto pa- čiau laimėti karą. musų karui planus ir karai
Be to da prezidentas pra- yra vedamas tais planais, 

našavo, kad gali tekti kon- Kai jie matys, kad atėjo lai- 
’skripcijos keliu imti daibi- kas pradėti ofensyvą, kad! • i i • z* __ 1_x. _X

lėktuvus ir lakun.us atakuoti 
Amerikos oro armadą, bet 
kova su sparnuotais musų 
Tortais pasirodė nelygi. A= 
merikiečiai numušė 30 vo
kiečių orlaivių, patys pra
rasdami vos tik 4 mašinas.

Amerikiečiai bombardavo 
Lilio (Lille) fabrikus šiau
rės Francuzijoj, kulia vokie-

kai karą, vien tik New Yor- kam neaiškindavo ir jo asykloms įr faimu atitraukti priešo spėkas nuo
Guadalkanalo salą musiš- ke *>uvo a!eštuota I‘‘artoms, nes kraštui buti- Kinijos ir Rusijos frontų,

l iai rorėio būtinai užimti ir lalt,rnJ svet,msa!ia is fasts- J® pranašyste neiss piiae. naį reikalingas maistas ir tai ofensyvą bus pradėta, 
užėmė nes tenai buvo jsitai- ,iškU kraštų. Iš t0 skaičiaus įs nure pereitą nedeldiem. ;k 0 daga,. darbininkai Kur, kada ir kokiais budais 
-es rieras didelė orlaiviu b«vo 1,269 vokiečiai, 373 Nematys nei svieto pabai- u k k, ; f bėga i ii bus pradėta, skelbti nega
bi 5 kurte nuolatos ata’ italai, 367 japonai. 5 yeng-gos. mieste. Girna. .
kavo mūsiškius laivus. Da- Jai ir,2 rumunai. Dalis jų ve- iri__L Jungtinės Tautos šį karą Prezidentas išsitarė, kad

Francuzai Ruošiasi 
Ginti Dakarą.

Vieny rraneuzų valdžia f- 
įsakė evakuoti iš Dakaro vi- 
įsas baltveidžių moteris ir 
vaikus. Tas parodo, kad ji 
įuošiasi ginti Dakarą nuo 
aliantų, jeigu tie mėgintų 
ji paimti. Dakaras stovi Af-

EHVO mUSlSKlUS laivus. Ua- *~*a*~™*. irii • • zi j uuii^uiico įduius oi
bar tą bazę amerikiečiai Iiau buvo paleista, dalis lai- LKonomiMS LOTOS laimės, sako prezidentas, ir antras šio karo frontas yra
vartoja prieš japonus. j koma ant išbandymo, o. dau- Dld (de Gflllfl Icgul niekas jums nepasako- Pacifiko \andenyne. . Pla-

J ’ 'giau kaip pusė buvo inter- u <£• -o‘ ruiniamn aliantu cmnodn Vn-
nuota.Cūes rrezioeniaš

Atšaukė Vizitą
Amerikai.

Čilės prezidentas, Juan 
Antonio Rios, ketino šio mė- 

pabaigoje atvykti

.. , ja priešingai. nuo jamo aliantų smūgio Vo-
Darbinmkų unijos ir darb- } “Transportacijos kovoj” Helijai ir Japonijai iisai ne- 
aviai rietenka laisves tartis . z, vc/Uno —’daviai rietenka laisves tartis

dėl algų pakeitimo. pra|enkėm 
Pirmu kartu Amerikos i

istorijoje samdytojams iri

ir “gamybos kovoj’ mes jau 
savo priešus ir 

musų priešai jau žino, kad 
jie bus nugalėti, sako p.

Japonai Supa Ameri
kiečius Solomonuose

Washingtono žiniomis, darbininkų unijoms atimta; Rooseveltas. 
paskutinėmis dienomis ja- laisvė tartis dėl algų keiti- Bet tuo pačiu laiku jis ge- 
ponai pradėjo supti Ameri- mo. Kaip visas, produktų raf užtepė per nosį tiemsciai tui i okupavę. Lilio fab- vakarų pakraštv kuri5- nėšio _ ____ _____ ____ __ ____

rikuose buvo gaminami Hit- arčiausia prie Amerikos. Jungtinių Valstijų aplankv- į;os jurininkus, kurie įsitai- kainas, taip ir darbininkų j “plunksniniems strategam:
lerio ai mijai ginklai, ^ir ^ki- ^j^ntai senai jau kalba, b^-^. pereitą nedėldienį ši- c-g papėdę Guadalkanalo sa- ^Igas dabar kontroliuos p^e- kaip jis juos pavadino, kurie

vadina "antruoju ironiu, 
bet “ofensvva.”

Iš jo kalbos salima buvo 
suprasti, kad šita ofensyvą 
bus pradėta iš karto prieš 
Japoniją ir prieš Vokietiją.

bombarduoti apkaltinimą, kad jiAntras laoai ouomsas ,e bus
reiškinys buvo Rusvo]. Pe' Ameriką
Šveicariją atėjo žinių, kad ____
Stalinas yra pašalintas iš ar
mijos vadovvbės. ir tuo pa
či” laiku atėio iš Maskvos

Solomono salų grupė- zidento Roosevelto paskir- 
Amerikiečiai tenai yra tas “ekonomijos caras,” bu- 

užėmę labai svarbų japonų vęs \ yiiausiojo Teismo tei- 
duoda aerodromą, iš kurio Ameri- -ėjas James F. Bymes. Jis

rėkauja per radiją ir laikraš
čiuose, reikalaudami 
fronto.”

antro

Reikalauja Darbi
ninkų Konskripcijos

Massachusetts farmerių 
organizacija (Farm Bureau

KARLSRUHE MIESTAS 
SUNAIKINTAS.

telegrama, kad Rusijos ar-| Rugsėjo mėnesy 
rr i.ia apsivalė nuo “politinių Racija padare stiprią 
komisarų.” kuriuos Stalinas ataka *okie.1

Tie žmonės, kurie plepa Federation) iškėlė reikala-

čįlė tuo apkaltinimu užsiga- į ėtnvčia ir subatą i japonu toki pakeitimą reikalingu, pgjtus. Jiems geriausia butu kad ateinančiais metais gy-
ano-lu v° ir iškėlė net Protest3 ėtovvklą ties Rabaulu, Nevv Taip pat jis gali uždrausti nžsičiaUpti ir nekiršinti vi- ventojai turėtų ką valgjrt.

VVasbingtonui, kad jai daro- Britain saloj, buvo numesta kelti kainas, jeigu Kainų suomenės savo vaikiškais Darbininkai turi but imami
mi^to rai tokie Priekaištai. Dėl to. 100 tonu bombų ir suardyti Administratorius Henderso- reikalavimais. farmų darbams panašia

y u. v—;-’!KariįruhP netoli šveicaruos Č.ilės Preziden.tas at: visi jap‘onų įrengimai, jų nas atrastų tokį pakėlimą Tai buvo antausis komu- tvarka, kaip armijai imami
buvo įvedes karininkų įstr- 1 Cinrichn 5auk® savo kelionę į sandėliai su karo medžiaga reikalingu. Amerikos Darbo
kimvbei daboti. Tie komisą- J’ " v. afwkp t p- Washingtoną. sudeginti, orlaiviai žemėje Federacija ir CIO smarkiai
rai nebuvo iokie karininkai, 1 vnkipči’m' nksakoia ina Valstybės Departamento 'sunaikinti, du karo laivai protestavo prieš tokią “eko- z’ 4 Ii ia 11 iai ,,‘e‘iains ,,cuuo U2i'

P J » J s atstovas padarė tokį prie- uoste nuskandinti, o keli kiti nomijos caro” galią, bet tai/*^ hTįS LeUlS A. U. tikrinta, kad jie galės gauti 
kaistą ne vienai Čilei. Jisai'uždegti. Taigi japonai deda nieko negelbėjo. Kainoms,į Federaeijon? reikalingų darbininkų, tai

kad Argentinos | visas savo jėgas ir gudry- algoms ir rendoms nutarta, ... J . jie negalės ruoštis ateinan-
irgi flirtuoja su bes, kad amerikiečius 'iš Įvesti griežtą kontrolę, kad: į,^5,yj1*2a“ ^51.trau’c?.*r čių metų sėjai ir šalis pasi- 

“Ašies” bloku. Pavyzdžiui,: Guadalkanalo salos išmušti, užkirtus kelią infliacijai.
Argentinos parlamentas. Bet tikėkimės, kad jiems ta?
I uris susideda iš pažangiųjų nepavyks, 
elementų, priėmė rezoliuci-

line

nistams, kurie masiniais kareiviai. Jeigu tokia kon- 
_______ skripcija nebus tuojau įves

ta ir tai meriams nebus už-

Stalingrado Frontas
I ė/ Liepsnoja. žmonių ir du miesto trecda- !.a|džia ’ 

Paskutinėmis dienomis ,iai buv« visiškai suPiauti-
mūšiai apie Stalingradą bu
vo aprimę ir koresponden
tai buvo jau pradėję prana
šauti, kad naciai, turbut, vi

JAPONAI BĖGA IŠ 
ALEUTŲ.

Aleutų salyne, kuris ran
gai nuims to miesto apguli-Į ?as^ ^a{P Alaskos ir Sibyro, T,rezidentą nutraukti santi
mą, nes pamatė, kad paimti japonai buvo užėmę jau 3 pjus su “ašies” bloku, bet
jį nelengva. Tokia nuonnonėi-^Bet Paeitą ^vaitę^ , rezidentas broliuojasi su ?audž da 14 žek Du buv0 
buvo susidariusi ir del to, ”vieJU -aių jau paoego, Kai fasistais ir parlamento rezo 
kad Berlyno radijas paskel-i. menko.s .or\aivlai pradėja ]iucijos nepaiso. 
bė„ jeg vokiečių karo vado-į-'V?8 sPirginG bombomis. ---------------

ją, raginančią Argentinos

vybė nematanti reikalo ata- saloj jie xol kas dar VOKIEČIŲ PAJŪRIS GE-
kuoti Stalingradą toliau, ‘ 1aikosb bet mūsiškiai orlai- 
nes “strateginis tikslas tenai iviaĮ pradėjo juos svilinti ir 
jau pasiektas” ir darbą ga-^enai-
lėsianti užbaigti artilerija su 
orlaiviais. Bet šį utarninką iš 
Maskvos atėjo žinių, kad

$19,500.000 KAREIVIŲ 
ŠEIMYNOMS.

RAI APSAUGOTAS
Anglijos premjeras Chur- 

< hill pranešė parlamentui, 
kad ekspedicija į Djepą at
rado netikėtai gerai vokie-

mūšiai Stalingrado mieste Iš VVashingtono praneša-
ir a py linkėse 
navo.

Federaeijon?
*IO jis jau pasitrau

ištraukė angliakasių uniją, yjį be mai?to
Susipykęs su Amerikos šitokį pareiškimą faime- 

NUMATOMA AFD IR CIO Darbo Federacijos vadais, rių organizacijos pirminin-
prezidentui

Agrikultūros
sekretoriui

VIENYBĖS KONFE- John Lewis anais metais iš- kas nusiuntė
______RENCIJA. traukė iš jos savo vadovau- Rooseveltui,
Amerikos Daibo Federa- jamą mainerių uniją ir pra- Departamento 

cijos konvencijoj paaiškėjo, dėjo organizuoti CIO, prie- Wickardui ir Kongreso na 
kad ateinantį mėnesį pro-išinga Federacijai sąjungą, liams. 

sGšaJdvli dėf to7 kad “turėjo jektuojama šaukti Amerikos.Jr CIO greitai augo Bet da-
,šaujamų ginklu, o du dėl to, Darbo Federacijos ir ClO^ar Levvis susipyko ir su 
i kad slapta pardavinėjo mai- vienybės konferencija. Fe- IO veikėjais. Susipyko ir 

“deracijos vadai mano, kad pasitraukė iš jos. Šiomis die-
_________ dabar, kai Jobn Lewis iš Alpniis jis ištraukė iš CIO ir

AMERIKOS KAREIVIAI CI() pasitraukė, susivienyti visa mainerių uniją
PIETŲ AFRIKOJ bus ne?unku- Amerikos Darbo Federa-

NUŽUDĖ DAR 14 ČEKŲ.
Londone gauta žinių, kad 

Prahoj ir Biuene naciai su-

PER MANIEVRUS OR
LAIVIS NUKRITO ANT 

NAMO.
New Canaan. Ct.—Perei

tą nedėldienį per oro kovos 
rr.anievius vienas armijos 

Mrs.

• • v. • I VAAAMKKVM Al. C t • • •
vėl užlieps- ma, kad kareivių seimy- ,įuornenė išsilaikė tenai vos ,eivlaL

. , n . Federacijos konvencija, ęija tuo tarpu turi konvenci- lėktuvas nukrito ant ___
• "— ........— ,.3ngpft PTtve-ka’ (,abar posėdžiauja Toronto ią Toronto mieste, Kanado- Ruth \\'eeks namo. kurį su-
čiu apsaugota Francuzijos L. f? .M AIllK°n atvyko Kanadoje. Į.-6, 11 108 prezidentas Green oriovė ir uždegė Namas vi-
jajurį. Išlipus Aliantų ka- P’*™?*1™1 i™. ----------Amerikos 

Jie jau lankėsi
ka-
Jo-

noms jau pradėta siuntinėti tik 9 va]andas ir ų laika kannesburge, būrų respubii-
“Pulkas priešo kareivių čekius iš ju algos. Išviso bu- reteko 50 nuošimčių savo 1:os sostinėj.

su 50 tankų puolė musų po
zicijas tris kartus, bet kožną 
sykį buvo atremtas,” sako 
Maskvos pranešimas. “Mū
siškiai mieste buvo pastum
ti tiktai kokj bloką atgal. 
Šitose kovose buvo sunąi- 
kinti du priešo batalionai ir 
20 tankų.’’

šią išsiuntinėta $19,500,000. įmonių

1,000 JAPONŲ DIRBS 
FARMERIAMS.

1,000 japonų, kurie buvo

VERMONTE SUIMTA
111 SVETIMŠALIŲ.

Slaptosios policijos agen
tai Vermonto valstijoj su
ėmė 111 įtartinų svetimša
liu. pas kuriuos rasta dau-

ATHOLY NUKRITO OR 
LAIVIS.

Atbol. Mass.—Pereitą ne- giau kaip 200 visokių šauja- 
‘ šio miestelio pa- mų ginklų, daug amunicijo

įau išsireiškė konvencijoj, 
kad Levvis dabar galįs vėl 
grįžti su savo mainerių uni
ja i Ajnerikos Darbo Fede
racija, kurią jis pametė 7 
metai atgal.

Bet kiti Federacijos vadai

sai sudegė ir lakūnas žuvo.
GAISRAI AMUNICIJOS 

DIRBTUVĖSE
Pavvtucket, R. I.—Pereitą 

nedėldienį gaisrai čia sunai
kino dvi dirbtuves, kuriomNORVEGIJOJ NACIAI 

NUŽUDĖ 34 ŽMONES.
Per tris dienas pereitą są- dėldienį

iškraustyti iš Californijosivaitę Norvegijoj naciai su- krašty nukrito orlaivis, ku- ir kitokių uždraustų daiktų, mano. kad greičiau Federa-'įį’oį-įį \ atn "kompanijai, ki- 
pajurio, tapo pristatyti prie Išaudė 34 norvegus už tai riuo mokinosi skraidyt du Vienas suimtųjų yra paša- cija galės dabar susivienyti ta *_ .\ortheastern Plakies 

talkininkauti į jauni vyrukai. Abudu sun- kęs, k..u “Hitleris išmuš iš<u CK), kai T<ewis iš jos pa- lulmab Nuostoliu busią api?
zisą pekla/' ištraukė, ^125.000

ab.^?1.a’ kafl I/^"ds norėtų })UVO gaminami Karo reik- 
grižti i Federaciją atgal. Jie menyS> Viena jų prigulėjo

(ukrinių runkeliu kasimo 
Montanos valstijoj

kad atsisakė
okupantams. Įkiai susižeidė, \ merikos v

1
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5 \ APŽVALGA J
KUR YRA PALECKIS? Į čiau nemano, kad Amerika 
Mūsiškių komunistų laik-l“ Anglija sutikt’i

raščiai išspausdino “links- petuv« 'bolše'?kV.. ™Peru‘ 
m,” žinią S Maskvos, kad l,zm0 Elegijai. Esą: 
buvusi
valdžia”

Paleckio “taiybų 
dar nesanti likvi

duota. Šiomis dienomis ji tu
rėjusi net savo “sobraniją” 
Stalino sostinėj. Žinia pami
ni ir visas “vožnesnes asa- 
bas,” tame mitinge dalyva
vusias.

Bet “Naujienos” mano, 
kad dėl tos žinios mūsiš
kiams komunistams reikėtų 
daugiau liūdėti, negu džiau
gtis, nes tame aprašyme ne
simato nei vieno žymesnio 
komunistų vado pavardės. 
Nepaminėtas nei Z. Anga- 
iietis, nei Dr. S. Matulaitis, 
nei amerikietis Juozas Šu
kys, nei Paleckis—pat? vy
riausis Lietuvos kvislingų 
kvislingas. Todėl “Naujie
nos” ir klausia: Kur dabar 
vra Paleckis?

“Busimoji taika turės buti 
ne blogesnė mažoms tautoms, 
kaip Versalio taika, nes kitaip 
ji nebūtų pastovi. Jeigu pa 
pereitojo karo Lietuva atgavo 
savo nepriklausomybę, tai po 
šio karo ji tikrai Įgys ne ma
žiau laisvės.

"Taigi tiems raudoniesiems 
kvislingams. kurie šiandien 
bando uzurpuoti Lietuvos žmo
nių teises, vistiek nėra atei
ties. Jie tiktai diskredituoja 
savo globėjus, nesusiprasdam: 
išmesti i sąšlavyną savo port
felius."

Naujosios Guinėįos Gyventojai

šta; kaip išrodo Naujosios Gvinėjos čiag’miai gyventojai, 
muša japonus. Vaizdely matosi ir Amerikos karininkių. š 
amerikiečiams.

Amerikos armija 
bušmenai padedaKOMUNISTU PROPA

GANDA—VANDUO 
NACIŲ MALŪNUI. ------------------

Maskvos agentų propa- ^apocmikmas, 
ganda už “antrąjį frontą” -ta )O 
•įadėjo naudotis naciai

generalinio
viršininkas. Komen

Keleivio” redakcija «io- l'iaaejo nauaotis naciai. M’.odamas tą žinią, Chiga-
Keienio įedakcija jo- i komunistu triuk-£os Draugas ’ rašo:mis dienomis vi a gavusi ^atvciami Komunistų ti iuk

apie Palecki šitokiu infor- >mą pnes Angliją ir Amen- 
ką, kam -jos neatidaro antro 
fionto, nacių propagandos 
ministeris Goebbels irgi pra
dėjo skelbti, kad “kapitalis
tiškos” šalvs “apgavusios” 

byševo. čia niekas su jais r.m- “gocįaHgtįr/ę Rusiją.” Jos 
žadėjusios jai atidaryti ant
rą frontą, o dabar neatidaro.
Per Berlyyno radiją Goeb- 
belsas pareiškė net savo 

ko-

balsavo dėtis prie Rusijos. NORĖTŲ UŽDARYTI DR.

Liguisti Kapitalistines 
Sistemos Reiškiniai

(Pabaiga iš pereito num.)
Šios paslaptingos gamybos mįslę labai lengva įspėti: 

Anglija dar pirko kiaulių lašinius. Anglų šeimininkės dar 
įeikalavo bekonų. O danų kiaulės buvo sutvertos, išau
gintos ir pritaikytos tik vienam tikslui, būtent: anglų pus
ryčiams. Anksčiau Danijoje buvo auginamos dėmėtos 
kiaulės. Jų mėsa ir lašiniai nei kiek neblogesni už baltų
jų kiaulių mėsą ir lašinius. Bet anglai gaižus žmonės, jie, 
pavyzdžiui, nepripažįsta deglų kiaulių; deglos kiaulės ta
po paniekintos, jos du kartu pigesnės už baltąsias.

Nereikia manyti, jog pasaulinė krizė nepalietė kiaulių. 
Kiaulių kainos taip pat žymiai krito. Eksportas sumažė
jo. Ūkininkai gauna ypatingas korteles: teisę parduoti 
per metus aprėžtą kiaulių skaičių. Kiaulė su kortele kaš
tuoja devyniasdešimts kronų, o be kortelės—keturiasde- 
šimts. Laikraščiuose pasitaiko tokie skelbimai: “Parduo
du kiaulių korteles.” Farmeriai spekuliuoja ne gyvomis 
kiaulėmis, o teise parduoti kiaulę.

Beveik kiekvieną sąvaitę Anglija mažino perkamųjų 
kiaulių skaičių. Bekonas lieka bekonu, ir visi anglai ži
no, iog nėra pasauly geresnio bekono už danų. Bet ir do
minijos taip pat yra dominijos. Tenka skaitytis ne tik su 
lašinių švelnumu, bet ir su Naujosios Zelandijos reikala
vimais. Anglijos siena užsidarė danų kiaulėms, kaip Vo
kietijos siena užsidarė danų kalvėms. Kas tada?... Tada 
teko naikinti šiuos paišelius, kurie dabar taip nerūpestin
gai ėda naikinamų kai vių mėsą.

macijų iš Sovietų Rusijos
"Paleckio ‘valdžiai’ neleidžia 

gyventi Kuibyševe. o laiko 
vienam kaime netoli nuo Lui

tai nesiskaito. Jie privirė daug
košės ir kelio atgal 
jiems nėra.’’

i Lietuva

Taigi mes rašėm 
kad Paleckis su savo 

dabar sėdi

tiesa,

sarais 
“užpečky.”

Bet atskiri asmenys Stali
no diktatūroj netaip jau 
svarbus daiktas. Jie gali bu: 
visada likviduoti. Svarbu 
yra tai, kad Stalinas vis da? 
tebepripažįsta ir laiko pas 
save—kad ir užpečky—ta- ut'1 
riamają “Lietuvos sovietų 51)5 ne 
valdžią.” “Naujienos” sako,

“komi- užuojautą “apgautiems’ 
Stalino munistams. Girdi:

"Neužmirškim. kad Angli
joj ir Amerikoj yra stipri ne- 
aovkanta komunizmui.”

Gal ir apsiverkė Goebbel- 
sas, kad Amerika ir Anglija 
neina Rusijai talkon ir kad

\ UIUULIfll
t iki Volgos’.

Reikšdamas Stalinui šito- 
jog tai aiškiai parodo, kad— kios “užuojautos.” Goebbel- 

“Maskva eina prieš Anglijos ®as Šaky te sako. Ar ilžsimo- 
ir Amerikos oolitini nusistatv- ka tau laukti pagalbos IŠ 

’ buržujų? Verčiau darykim
“Juk ir musų bimbininkai taiką ir ’.ėl bukim di augai 

žino, kad nei Anglija, nei Ame- kaip bu\ę.
rika ‘tarybų valdžios' Lietuvo
je nepripažino. Lietuvos pri- U

"Ligšiol Rusijos 
vyriausiuoju vadu buvo Stali
nas. kuris nėra kariškis, bet 
komunistų vadas.

"Praėjusi sekmadieni atėjo į 
iš Berno. Šveicarijos, laba: ■ 
reikšminga žinia, kad Stalinas 
iš karo vadovybės pasitraukė. 
Jo vieton pastatytas maršalas 
Beris Mikailovič šapožnikov. į 
generalinio štabo šefas. Nuo 
dabar jisai vadovaus visoms 
Rusiios karo jėgoms.

"Jau nuo seniau buvo gan
dų. kad Sovietų Rusijos ka
riuomenės generolai buvo ne
patenkinti tuo. kad į karo rei
kalus kišasi politikieriai, ne
nusimaną apie militamius da
lykus. Bet Maskva bijojo ati
duoti kariuomenės vadovybę 
Į generolų rankas. Dėl ko bi
jojo—ir aiškinti nereikia.

“Dabar. matyti. Stalinas 
buvo priverstas pasitraukti ir 
karo reikalus pavesti kempe-' 
tentingiems žmonėms — ka- Į 
riškiams.”

Tai buvo Maskvos suruoš- DEVENIUI BURNĄ.
ta klasta, o ne Lietuvos žmc- Bolševikai jau pradėjo; štai, kur tragiškas kapitalistinio pasaulio ratas: Jie sau 
nių balsavimas. Lietuvos šmeižti waterburieu D-rą1 sina juras, kad galėtų sėti kviečius. Paskui jie naikina

karo jėgų imorg. nįeųatjos nėra to Devenį, kuris nesenai su- Į kviečius: iš įų dirba jovalą karvėms. Paskui jie naikina
bak^ve.

ATLYGINTI REIKĖTŲ 
LYGIAI VISIEMS.

Bolševikų “Vilnis” (Nr. 
234) deda kaž-kokio Romo 
Žabenkos kalbą, pasakytą 
Maskvoje buvusių Lietuvos 
komisarukų mitinge. Anot 
“Vilnies,” jis kalbėjęs taip:

“Kas atnešė mirti ir kan
čias musų tautai? Vokiškieji 
fašistai. Kas išgelbės musų ša
lies laisvę, kas grąžins Lietu
vai jos vardą, kas atkeršys Į 
vokiškiems fašistams už musų ' 
brolių ir sesių žudymus, už nu
sikaltimus prieš musų mergi
nas. už našlaičių ašaras? Jus. 
raudonieji kariai 1 Jūsų ranko
se guli Liet. žmonių garbė. Jū
sų garbingi žygiai, jūsų drąsa, 
pasiliks lietuvių tautos pasidi
džiavimu per šimtmečius.’’

gryžo Amerikon, išlaisvin-i kai ves ir jomis šeria kiaule?. 0 ryloj, turbut. jau pradės ir 
tas. AVashingtono valdžios! jas naikinti.

Farmeriai jau galvoja kuo pakeisti kiaules ir karves. Jų 
darbštumas ir atkaklumas neišsenkami. Jie dabar ėmėsi 
sodininkystės ir sodina obelis bei kriaušes. Kol kas tai 

apie lietuvių kančias Rusi- i dar tik medžiai. Medžius užpuola kenkėjai, bet su jais 
jos bolševikų nelaisvėj. dar galima kovoti. Tačiau artinasi diena, kai juos užpuls 

Grieždama dantimis “Vii- pasiutusios skaitlinės, panašios į ruletės numerius, ir tada 
nis“

pastangomis iš Stalino ka
torgos Sibyre. Jie siunta, 
kam jis pasakoja Amerikoje

(Nr 234) rašo:
"Tūli laikraščiai skelbia, jog 

Petras Vileišis, kuris Chicagoj 
atvykęs vedė naciams naudin

jungimą prie Sovietų Sąjun- gandos rėmus, 
gos Amerikos valdžia net vie- Tokios nuomonės yra ir šai pasmerkė. Lietuvos minis- “Naujienos,” kurios sako:
teris Washingtone ir Lietuvos 
konsulai Jungtinėse Valstijose 
dar ir šiandien tebeina savo 

^pareigas, kaipo pilnateisiai ne- 
5 priklausomos Lietuvos Res
publikos atstovai.

“Tai kaip dabar atrodo? 
Amerika remia nepriklausomą 
Lietuvą, o Rusija viešai de
monstruoja savo priešingumą 
Lietuvos nepriklausomybei, 
remdama Lietuvos ‘Kvislingų 
vyriausybę'!

“Ir mažas vaikas gali supra-

teks iškirsti brangius sodus.
Niekui- griaunamoji kapitalizmo jėga nėra taip aki ve

rianti ir bukaprotė, kaip šioj mažutėj, puikiai įtaisytoj ša
ly. Kiekviena žemės pėda čia išpuoselėta, kaip darželio 

gą propaganda visaip niekin- lysvė. Žmonės čia pripratę dirbti nuo ryto ligi \akaro. 
damas Sovietu" Sąjungą, šio-‘Cia kiaulių tvartas panašus į ligoninę, o paprasto ukinin- 
mis
terbury,

kada atvvko Devenis ir ėmė gu gyvenimas Vokietijoje ar Anglijoje. Tačiau danai 
skleisti anti-SSSR propagan-1 jau pamatė, kaip glaudžiai jų likimas yra susijęs su viso 
da. pagelba p. Vaičiulaičio/ pasaulio likimu. Bangos užlieja laimingą salelę. Danai 
Devenis kalba, o Vaičiulaitis dar nepažino nei bado nei skurdo, bet jie jau pažino kai- 
rašo tai reakcinei, pronaciškai J ką blogesnio. darbo pasmerkimą.
spaudai. ’ Naikinamų karvių vaizdas nepakenčiamas kiekvienam

"Ko p. Vileišis nuvažiavo' žmogui. Aš mačiau miesto veterinoriau? liguistai iškreip
ia? Ar Devenis kokiu ‘infor- veidą. Aš mačiau paniuiusius darbininkų veidus šalia 
macijų’ parvežė?” į slaptingos mašinos. Tai nėra paprastas gėrybių naikini

mas—tai vandalizmas. Kiekvienam yra akivaizdus šlvkš- 
Ot, kokia nelaimė, kad j tumas laužų, ant kurių subepi otėję fašistai degina knygas.

Kaip matote, bolševikai
.. o, ,. kalba tik apie tas skriauda0 Aiškiau pasakius, Stali- L - Liįt

Šitokia sugestija ka:p tik nas buvo pašalintas iš karo! daro vokiefiai Užtasskriau . Rj ah demokra 
tinka , Maskvos propa- ^doybes nes ne jam g„(,as Ljetuvo? žmonžmf wrė. tinėjJ Amerikoj! Jeigu “Vii

' ..p. . i tų but atlyginta, o skriaudi- nies” bolševikai butų tokie
kai turėtų but nubausti.

“Tokiu budu Hitlerio propa
gandos ministeris stengiasi

LIETUVA TO NIEKADOS 
NEBALSAVO.

kurias Lietuvos žmonėms Stalino žvalgybininkai ne- Bet, žiūrėdamas į mėsos deginimą, aš atsiminiau laužus su 
v tuc c -r-ion ~ knygomis: žūva žmogaus darbas, ir kiekvienas, kurs žino

kas yra darbas, negali be susijaudinimo žiūrėti į baisu, 
bukaprotišką darbą.

Naikinti mėsą yra gėdinga dar ir dėl ko kito. Aš dabar 
nekalbėsiu apie alkanas šmėklas, kurias mačiau Berlyno 
ir Mančesterio gatvėse. Aš priminsiu kaimyninius Dani
jos kraštus, kur, palyginti, viskas eina dar gerai. Švedi
joje, miško pramonės apylinkėse, aš mačiau tūkstančius 
bedarbių, kurie mėsą valgo du, tris kartus per metus. 
Kramforse aš mačiau celuloido fabriko darbininkus, ku
rie minta bulvėmis, silke, ir avižiene,—mėsa jiems neįper
kama. Trondhjeme aš mačiau likusius be darbo jurinin-

galingi. kaip jie yra bejė- 
Bet kodėl Maskvos agen- giai, tai Petras Vileišis ir Dr. 
i tvli anlp tac cVriatidac Devenis tuojau butų pasta-. tai tvli apie tas skriaudas.

ne.SI'.į;uriu iie patvs pridarė Lie- tyti prie sienos už tokią ne 
sukelti rusus prieš Angliją ir liauja skelbę melą. buk Lie-ętuvo<; žmonėms 9^Juk =kriau- ištikimybę Stalino saulei. 
Ameriką ir kardyti vienybę tuva “pati nubalsavo prisi- ldos skriOTdOs, nežiu,įm ' ----------------

.. le f 'S Libijos. ar skriaudikai buvo raudono 
savo priešus, jisai tikisi gale- Ne\V I Ol ke leidžiama

Bolševikai vis dar

tarp sąjungininką. Suskaldę? dėti prie PO RUSIJOS GELBĖJI
MO PRIEDANGA........................ , . ar rudo plauko. Kas, pavvz-

siąs juos lengviau įveikti. holse\ ikų propagandos zur- ^žiui. atlygins tvaterburie- “Sandara” teisingai paste-
• Taigi tie. kurie paleido nalas, _ ^oviet Russia To'i čiui d-rui Mykolui Deveniui, bj kad do Rusiios eelbėiimc i kus ir krovikus. Jie turi išdidžių ir atkaklių juros žmonių

apyvarton tą ‘antro fronto day, ir dabar da nesisaima- ku..| bolševikai buvo pagr0_ Drįedanga musiškiai komu-i išvaizdą. Ir jie verčiami tiesti ranką, prašydami keliatą
suki. davė Hitleriui ginklą i tija rašyti, kad Lietuvoje ir išlaikė anie rietai daro dideli v;_ nrp duonai nusinirkti. Jie niekada nevaldo mėsos. Aš jre-
rankas prieš Jungtines Tau- 1 * - - — * ‘ .
tas.’’

Reikia da pridurti, kad

bę Lietuvoje ir išlaikė apie nistai daro 
"Tos šalys (suprask: Lietu- du metu kalėjimuose ir Si- Girdi:

va ir kitos Pabalčio valstybės) byre? Kas atlygins tiems 
1940 metų vasarą nubalsavo Brooklyno kriaučiams, ku- 
prisidėti prie Socialistiniu So- riuos bolševikai Lietuvoje 
vietų Respublikų Sąjungos...” apiplėšė ir juos pačius į ka-

Tas melas 
tanti ir viena

sti. kad tai ardo Jungtiniu agituodami už antrą frontą,
Tautu vieningumą. Tai kenkia Maskvos agentai puola Ang-
bendroms karo pastangoms bją, kad ji neduoda Indijai __ _____ __ _ _ ___
prieš Hitlerį ir meta šešėli ant pilnos nepriklausomybės, tanti ir viena kartų sumuš- , • , ,- ., .
busimos taikos prospektų. Jie reikalauja, kad Anglija tas įr iodos, sarmata jau ?eimvriU- kūnas bolševikai

tuojau iš Indijos

bizni. I - _*' iai žinau kas yra badas, ir man baisu buvo žiūrėti, kaip 
prieš mane lupestingai ir stropiai buvo naikinama mėsa. 

Po priedanga gelbėjimo So- Garlaivis, kuriuo aš važiavau iš Danijos i Francuziją. 
vietų Rusijai musiškiai komu- [

buvo jau tuks- >9im? Kas atly-
J mnc tūkstančiams Lietuvos

buvo pilnas senų kumelių. Paryžiaus varguomenė kram
tys sausą, šiurkščią arklieną. Naivus žmogus gali paklaus
ti: kodėl gi neveža Francuzijon danų karvių?... Yra mui- 

dus. Po priedanga ‘gynimo So-; yra “mėSOs politika.” Yra skaitlinės. Sena« kumeles 
vietų Rusijos musiškiai komu-į gaijma išvežti Į Francuziją, bet Danijoj viena kumelė kaš- 
nistai nori prikimšti savo kap- tuoja brangiau už tris jaunas karves. Tat panašu į kliedė- 

pmigais ir atsilyginti Taj ^Ta toji ekonomika, Ištiria jie bando dar išgel
bėti pasaulį.

Kadai.'? pioletarijatas buvo tik viena visuomenė- kiu
rių, kuri kovojo už savo teisę gyventi. J:s kvietė ginti pa
vergtųjų interesus. Jis reikalavo teisėtumo. Jis stojo ko
von prieš kitą. gobšią, bet paiėgią klasę. Bu; žuazija ta- 
r dai- statė milžinišku' fabrikus, augino veisline- kaivės 

k savotiškai stūmė piimyn žmoniją. Bot ti° laikai jau

nistai nori išplėsti čia savo įta
ka ir susukti revoliucinius liz-

išardė ir išblaškė po laukinį 
Sibyrą? Kas atlygins tiems 
Lietuvos našlaičiams, kin iu 
tėvus OGPU žvalgybininkai 
išžudė? Ir kas nubaus tų 
piktadaiybiu kaltininku--?

Kodėl bolševikai tyli ay ie 
savo šunvbes?

pasitrauk- butu visiems žinomus faktus 
ilgi labai gražiai su- per akis kraipyti.

“Prezidentas Rooseveltas 
premjeras Churchillas pask
bė Atlanto čarterį. kuri pas:- tinka su Hitlerio politika, 
rašė 28 tautos (jų tarpe ir Ru- Joponai irgi labai no'ėtų, 
sija), šis dokumentas sako. kad anglų kariuomenė pasi- 
kad kiekviena tauta, kuriai tiauktų iŠ Indijos, 
buvo atimta nepriklausomybė §ita komunistų propa- 
prievartos keliu, turės atgauti ganda prieš bemoki atine? 
savo laisvę.” valstybes pradėjo kelti Ang- v? nepriklausomybę

Maskva aiškina, kad Pa- '>joj’ir Amerikoj didelio ne- kin“; Pabalčjo vatst¥. 
balčio kraštai Li esa veiku ,1Tno- Šių saliu spauda jau , Lzemę ra migio va 1 inŽ “rtrattoiios^likGaiV pradėjo i tai reaguoti ir vra bes ginkluotomis .lėgcmi , “Naujienos” pastebi, jog 

Ame' pavojaus, kad to’iau canti- bolševikai tuojau tų Maskvo? agentai Ameriko-
rikai dabar brt-ilnbni veika’ kiai tam demokratiniu vals- krast^ valdžias nuvertė, vi- je skleidžia melagingą nrt- 
iinea- VlTdivo4nk« o Ar tvbiu ir totalitarinės Kurilos ?as partijas uždarė spaudą pagandą tvirtindami, buk 
diS — Leni?nc?adas V gali" da daugiau paaštiėti. P^mė savo kontrolėn ir pa- lietuviai, latviai ir kiti čia

i Leningraoas. a, žinoma to tik ir no- skelbė “liaudies seimu nn-Maskvos bolševikai sutiks pačiai, žinoma, to uk n no- nebuvo tokie
tuodu miestu inms atiduoti ’ "• Bet akli Kominterno fa- Bet ne^u1ok .e

natikai to nemato. mkimai, o paprasta bolseyi-,
_________ kų apgavystė, nes kandida-

STALINAS PAŠALINTAS:1?* Jie atsistoto patys ir,

lF X .?1. tų, kac 
tinka Tie faktai vra tokie, kad 

nei Lietuva, nei kitos Pabal
čio valstybėj', niekados prie 
Rusijos prisidėjimo kiiusi- 
mo net- balsavusios, ir todėl 
niekados nėra nutai usios sa

rs ai- NE MES PRIEŠ JUOS. 
BET JIE PRIEŠ MUS.

sinkus
politiniems priešams.

“iš jų laikraščių Chicagoje.
Brooklyne ir gal kitur atrodo, 
kad nebe Maksim Litvinovas 
\ra Sovietų ambasadorium Su
vienytoje Valstijose, bet And
riulis. Pruseika. Bimba ir kiti.
rav. jie šaukia visa gerkle, p: aėjo. Mes dabar turime teisės apeliuoti neb? tik į kla- 
jog pagarsinimas vardų tų He- 'iriius jgu~mvs, nebe tik į sąžinę, bet ir į sveika pi'otą. Mes 

u.rime teisės kalbėti apie civihzaciio.- i5^c!bėrim?. Tai iietuvių, knrie tapo ištremti j Si
birą esanti klaidinanti ir naciš- ?V( peoe Pė; auti prie sugurimo. Pradžioje ii? įeikalavo
ka propaganda. Tuo tarpu So-'vAgų darbo, kurie statė jiems puikius pastatu . Dabar 
vietų ambasada VVashingtone įje įeikalaųja Sizifo darbo, beprasmiško da bo. ’.a merk-

tuoflu miestu joms atiduoti? 
Žinoma, kad ne. Jie nelei
džia Amerikai nei orlaivių 
papėdės įsitaisyti Vladivos
toke. Tai kaip jie gali “stra
tegijos” sumetimais tiesti

rinktis nebuvo iš ko. Vistiek 
ai kas už juos balsavo, ar 

. Šiomis dienomis telegra-!ne, vistiek jie užėmė seimo!
Favo impenalistiskus nagus fag jg Europos pranešė, kad vietas. Ir jie buvo tie išdavi-

IŠ KARO VADOVYBĖS.

paėmė savo kontrolėn ir pa- lietuviai, 
skelbė “liaudies seimų” rin- dirba prieš Rusiją.

“Yra faktas,” sako Chicagos 
dienraštis, “kad ne lietuviai arba latviai Amerikoje veikia prieš rusus, bet Rusijos valdžios agentai veikia prieš tas tautines grupes?’

ne tik neužgmčina 
bet dargi 
nuo laiko 
mu informacijų.

ištrėmimo.

j Lietuvą? 
Chicagos

vyriausiuoju Sovietų armi-jkai, kurie pagal iš kalno 
dienraštis ta- jos vadu paskirtas maršalas duotą Maskvos įsakymą nu-

o žlugti. Visą pasaulį iie pavertė ruletė' sta’u o atskiro 
jį patvirtina ir laiks žmogaus gyvenimą kaištlige žaidiko. nežinančio ka-“ sai 
suteikia tuo klausi-1 jvo atsiliks do valandėlės. Jie skelbė kvailas istorijas 

"pie da'birtinkes. aplieįančias rumu- žibalu. L apie rr.aža- 
meėiu ana ehisri’s. mėtančius bombas Be. štai ’ie palys
—bombų mėtytoiai, padegėjai, musu amž:a-<- barbarai! 

m >»cv < rukai .Jtr pamatysit-?—lytoj jie ptadės naikinti kiaules, ir ju
K.n i.’.i ...paiv-u- mėsa pavers trąšomis, kad geriau užderėtu kviečiai, kad 

torijiir^asėkrnės0 Tr iu '.ioriška’” nu ^ais kviečiais šertų išlikusias karves, kad tomis karvėmis 
tyti kK-kvi»nas yyrte, tėvns ir jauni maitintų kiaules, o tomis kiaulėmis tręštų žemę. Kadaise 

iie buvo žiaurus, beširdžiai verteivos. Dabar jie pasidarė
Įtūžę bepročiai.

(Pagal I. Edenburgą, vertė H. K.)

ai vra tikra tiesa.

paslėpti. Ferdinand de Satmritia................25r

1
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TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Kriaučių padėtis eina nes kitiems jų redakcija ga- 

prastyn. li išrodyt pamazgų duobė.
Ne karo metais šiuo laiku

Sveikina Padangių Duiiyrį LSS IR LDD PRAKALBŲ MARŠRUTAS.

musų kriaučiai dirbdavo ga
na smarkiai. Bet dabar 
Thanksgiving Day da neatė
jo, o kliaučiai jau neišdirba

Jų “partija” kaip 
bačka.”

‘obuoliu

Antanas Bimba syki užsi
manė iškolioti “Laisvėj”

pilno laiko. Unijos viršinin- Vyt. Katilių. Savo “straips- 
kai apsireiškiančiu krizių ny” Antanas sako, jog Vyt. 
labai susirūpino. Jie stengia- Katilius (J. Buivydas) tapo
si, kiek gali, patraukti i Nev. 
Yorką ko daugiausia kariš
kų uniformų siūti. Bet prie 
uniformų kliaučiai mažiau 
uždirba, negu prie civilinio 
darbo.

Kaip unijos viršininkai 
aiškina, tai sekantį pavasa
rio sezoną civilio darbo be
veik nebusią. Viršininkai re
komenduoja drabužių kon- 
traktoriams imti militarinius 
darbus. Bet su militariniu 
darbu yra keblumų, nes jei
gu kuris nepadaro tūkstan
čio švarkų i sąvaitę, tiems 
valdžios atstovai atsisako 
duoti. Tokis valdžios nusi
statymas skaudžiai palies 
mažiukes kriaučių dirbtu
ves.

iš komunistų “partijos” iš
mestas kaip “supuvęs obuo
lys iš obuolių bačkos.”

Visi žino tą “sekretą,” 
kad ilgai bačkoj stovėdami 
obuoliai pradeda puti. Tai
gi, jei Bimba sako tiesą, kad 
komunistų partija yra obuo
lių bačka, tai jie tenai jau 
turi but supuvę. Matyt, dėl 
to ir Stalinas su Hitleriu taip 
dažnai savo partijas valo. •
Ar ne iaikas butų jau išvaly
ti ir lietuviškųjų komunistų 
partiją?

Juokas juokais, bet pa
čiam “vadui” lvginti savo
partiją prie pūvančių obuo- kol Lituanicos Aikštė bu
bu bačkos yra labai žiopla. v0 . Rad a y. 
toks palyginimas stato ant t;nkaraa iškiĮmėms, tai iiotiė

I piaLa n o t įLrtui to “rkoi-tno . *

Ši nuotrauka parodo Randolpho. Texas, gyventojus ir vietos lakūnų mokyklos kadetus, 

kurie susirinko pasveikinti sugryžusį iš Pietų Pacifiko kovų pasižymėjusi oro kovose ka

pitoną Zvluellerį. Jisai turi keturius medalius. Oro mokyklos kadetai neša j j ant rankų.

Su prakalbom mai si utuos 
drg. J. Januškis, “Naujosios 
Gadynės” redaktorius. Abie
jų organizacijų draugai, 
stengkitės surengti gerą drg. 
J. Januškiui prakalbų. Marš- 
i utas prasidės nuo Chica
gos. Prakalbos numatomo: 

Tekamose vietose:
Į Chicagą drg. J. Januš

kis pribus spalių 26 d. ir jis 
ten išbus iki lapkričio 14 
dienai. Mes manome, kad 
chicagiečiai suruoš trejas 
prakalbas. Būnant d. Januš
kiui Chicagoje, prakalbos 
turėtų ivvkti ir Rockforde. 
III.

Į Grand Rapids. Mich.. 
d. Januškis pribus lapkričio 
15 dieną ir išbus tenai iki 17 
dienos. Per ta laikotarpi tu- 
lės prakalbas ir privačių su 
draugais pasikalbėjimų or
ganizacijos reikalais.

Detroitan d. Januškis pri
bus lapkličio 19 ir išbus iki 
lapkričio 23 dienai. Per tą 
laiką turės vienas prakalbas 
ir pasitarimų su draugais 
musų organizacijos ir spau
dos reikalais.

Į Clevelandą d. Januškis 
pribus lapkričio 24 ir išbus 
tenai iki gruodžio 1 dienos. 
Per tą laiką turės vienas 
prakalbas ir kelis pasitari
mus su draugais ir simpati
jai? spaudos reikalais.

Į Akroną d. Januškis pri
bus gruodžio 2 ir bus iki 
giucdžio 6 dienos. Turės te
nai vienerias prakalbas ir 
vieną su musų draugais ir 
simpatikais pasitarimą. Ki
tas dienas praleis musų 
spaudos reikalais. Ten rei
kalinga draugų talka ir mes 
manome, kad jos gausime.

sų aktyvistų būrelis, bet jei
gu tik turi laiko tinkamai 
prisiruošti darbui, tai atlie- 
Ea daug geriau, daug pasek- 
mingiau, negu tie, kurie gi
riasi, kad paskui juos “ma
sės” eina. Tikras darbas 
duoda daug geresnių pasek
mių, negu šukavimasis ir gy
rimasis. Mes ir nesigiriame. 
Mes tų “didelių masių’’ ne
turime. Mes turime desėtką- 
kitą kuopelių ir didžiuoja
mės, kad mes jas turime, nes 
ios yra musu organizaciics 
gyvybinis eleksyras. Užtat 
ir siunčiame dabar į kiekvie
ną svarbesnę kolcniią d. J. 
Januškį, kuris pasakys po 
prakalbą ir atlaikys pasita
rimus su musų draugais ir 
prieteliais.

Į pasitarimu0, draugai, į- 
traukite ir pašalinius žmo
nes, kurie tik turi noro paši
laiti musų judėjimo ben
draisiais reikalais. O mes jų 
turime devynes-gaiybes. Mu
sų svai blausiuoju šiandien 
klausimu yra: kaip daugiau
sia padėti Jungtinėms Tau
toms laimėti šį karą.

Musų Lietuva kenčia di
džiausią priespaudą po na
cių jungu. Ir čia mums rupi, 
kaip mes jai galėtume pa
gelbėti atsikratyti svetimųjų 
jungo.

Paskui, musų spauda, mu
sų organizaciniai reikalai, 
kaip juos tinkamiau sude
rinti, suklijuoti, kad mes 
veiktume visur vienodai dėl 
socializmo labo. Yra ko tar
tis ir ko pasikalbėti su musų 
draugais ir simpatikais. Už- 
tad visur, kur tik gavote pa
raginimus, tarkitės, draugai, 
kad butų ko geriausia su- 
įuoštos prakalbos, kad butų 
gerai suruošti musų ir sim- 
patiku pasitarimai. Musų 
kalbėtojai iš centru nevi
suomet gali išvažiuoti. Jeigu 
iie kada išvažiuoja, tai nau
dokitės ta proga, išjudinkit 
visas spėkas, kad prakalbų 
maršrutai duotų ko 
sias pasekmes.

J. Buivydas,
LSS CK sekr.

P. Kriaučiukas,
LDD CK sekr.

Greenfield, Mass. — šios 
kolonijos SLA kuopa taipgi 
išnešė protestą dėl 15 centų 
mokesčio i kareivių fondą.

juoko netiktai 
bet ir pati jos

tą “partiją, 
*čvfą,” šiuo

atveju Antaną Bimbą. Kaip 
kaimynas, aš visgi = 
čiau, kad Antanas

. - •- tokius durnus išsišokimus irBimba buvo pasišovęs is- kiekvien0 žingsnio ffau. 
verst, visus nekomunistinius juod akį §i ? ar tai 
lietuvių la.krasc.us į anglų :..įį Centr0
kalbą ir priduoti ™ .agen-lg^ ' , kad ir ne
arus. Bet, turbut, tie jo pa- , b j amot bet vistiek 

tarnavimo neprieme, nes da- Jįs jr „
bar Jis jau liovėsi grąsmęs, rf „ k nors ir
kad įsnaikmsiąs visus lietu- ,armata k djnti
vių la.krasc.us, kūne negar-,bet y. 'k „į8 koja Ir 
bma Stalino saules. Tokia ambiclingasJvyrai
jau Antano laime: aiibs. vy-: ; abiem kojomsikli^De;
ras renka faktus daro : iiu obuį!iu bačką7.
vertimus, o Laisves dzeni- * 1

Musų komunistai lėkė kaip 
sakalai, o nutupė kaip 

musės.

torius vienu šluotos mostu 
ima ir Šluoja visą jo triūsą įi’.stiKfujų nieko 
pečių.

Vienas “laisvininkų” man 
pasakojo, kad “Laisvės” 
mailmanas buvo sukėlęs net 
“revoliuciją” prieš Bimbą.
Mat, Bimba mėgsta kitiems 
diktuoti, taip kaip Stalinas

IŠ LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ TRUMPAI.
Tacoma, Wash.—Čia yra

praeitos vasaros atsibuvę du nemaža lietuvių kolonija ir 
gausus susirinkimai, t. y. iš- daugumas skabo “Keleivi.”

Collinsville, III. — Nese-
perdavimas . Raudonajam : pjįsidėjo ir laivų statyba, Inai čia širdies liga mirė An- 
Kiyžiui. Abidvi šios iškil-ikurioj dirba apie 24,000 Įtanas Gūdėliau-'kas, 56 mė
mės atsibuvo Lituanicos 
Aikštėje, Brooklyne. Taigi 
nuo miesto gautos dovano - 
nelabai šalinkimės.

Aukos: Lietuvių Darbi
ninkų
seimui
kas prašant aukų: per cent
ro raštininkę Ona Vaznvtę 
gautas čekis sumoj $5 Da-!

žmonių. į tų amžiaus lietuvis. Velionis 
— buvo kilęs iš Butrimonių
Ohio. — Lei- kaimo, Vilniaus krašto. Pa-Cleveland,

džiamas čia katalikų sąvait-į’-iko moterį ir dukterį 
rastis “Lietuviu Žinios” ke

. Susivienijimo 6-tam Ljna kraustytis i Pittsburghą St Louis, Mo.—šią suba- 
i buvo pasiųstas lais-i ___ __ 6 ' !tą. spalių 17 d., SLA 214 kp.

uaus-Girėno paminklui. La- 
O gal komunistų partijoj bai dėkojame už dovaną, 

daugiau nė saiiko nuf’suiius uz Fondo

Racine, Wis.—Spalių 11 len^a balh? American Po 
t dieną čia Įvyko TMD ap-li?h salėj, 1940 Cass avė.
!skričio pramogėlė su juo----------------
kais. Žmonių buvo nedaug. BRANCH, MICH.

I luzlni ivvkiai.—— r - —
I Pittsburghą d. Januškis

ra, kaip tik puvėsiai.... pinigu^ iki liepos 1 d., 194x. . . . iaivno kapitonas Pas mus farmenus nau- 
Vyt. Katilius, metu, buvo $11.41. Pamink- p ' a /no. kap.^ona- - kokio* Štai Pet-

' vra vicn R- Labanauskas jstojo j Ca- Jien2? ’ rei
yra isvlo su }^ornijos Technologijos In- ras Vilkaitis, 2o metų am-

Taigi prašome visuome- fęlektios inžinieriau- 
nės remti Dariaus Girėno laiPsniul gauti.
Fondą aukomis ir toliau. Jei ....

Rugsėjo 24 d. įvyko Pa- r.e šis" žiauru? karas, tai šian-š McNaughton. Wis.— šia-

BROOKLYN, N. Y.
Iš Dariaus Girėno komiteto 

veiklos.

lo statybai yra is viso 
rinkta $2,119.54.

Jei kas nenori jo klausyti, minkU Fondo 
tai tą lis Storžieviškai isko-
>!°ja-. Savo “Krisiuoę” jisai atst po5ėdis. kur tertasj 
rskoliojo Kuraitį (Bucen , t;aminklo klausimais.
££ p&X InSkt ’ Buto kad O - -oo,
Kuraitis tuo rSsieavo ir Pr?d5tą. V?ma!?™« ?«k.ia paminklu .

komiteto ir 
kai kurių vietinių draugijų

dien i imtai svarstytume pa- me krašte, M isconsino šiau- 
minklo statymą musų didvy- r^.e’. /Ia nemaža lietuvių 
riams lakūnams. Bet, anks- pkinmKu. kuriems si vasara

jji uju? r 2 UUU&IU rlizina UIVU<}
išbus iki gruodžio 13 dienos. 
Per tą laiką turės vienas 
prakalbas ir viena su drau-A *•
gaiš ir musų prieteliais pasi- 

iahnvp* menė- turima. Kitas dienas praleis 
Noith Carolinoj. musų spaudos reikalais. Čia 

irgi labai reikalinga musų 
diaugų ir piietelių talka, 
kurios mes manome gauti iš
pittsburghiecių.

Į Binghamtoną, N. Y., 
d. Januškis pribus gruodžio

buvo išėjęsžiaus vaikina 
armijon i 
siu mirė 
Kūną parvežė pas tėvus, ku
rie čia turi 80 akių žemės 
ūki, ir spalių 3 dieną buvo 
palaidotas su bažnytinėmis 
ir militaiinėmis apeigomis, 

kapo buvo pasakyta

geriau-

atinkama prakalba ir gra- j j įr jg^us iki gruodžio 16 d. 
ba nu.eidžiant kareiviai iš- juo laikotarpiu turės vienas

. . . 7 F t_______ ir vieną su drau
stu mirusiam draugui gin- tais ir simpatikais pasikal- 

33 $ ^figai bą. Paulikaičiai bėjima
tikti vieną sūnų ir teturėjo. į Wilkes-Barre, Pa., d. J. 

O kitas nelaimingas atsi- Januškis pribus gruodžio 17

rašė i ‘■Laisvę-^atsakvmt baigti, tačiau vieta'pamink- paįerbti' ir kita muT'bro; figoje t
RimEo “a,,? iui nevisai tinkama: net nu- bus didvyrius, žūstančius uz aPle f- lipšnių ; —.-— j------- • praaaioa

diLkY __ ” peikta komitetas, kad nesi- žmonijos laisvę. kam ir bulvės amum." Bimba užprotestavo, . 
kad tokio rašto negalima f 
“Laisvėn” dėti ir atmosfera 1 * 
pasidarė labai nervinga. Ta
čiau didis vadas buvo nuga
lėtas ir Bučeris paėmė viršų.
Vyt. Katilius jau nesykį sa
kė, kad ru Antanu ne viskas 
tvarkoj.

REDAKCIJOS
ATSAKiMAI

taiįsvė”

geresnes vie- Aukas teikitės siusti če-
Kiti atstovai aiškina, kia iš ar Money Orderiais, iš- 

kad vieta paminklui priim- rašant iuos Daiius-Girėr.as 
tina, tik dabartiniu memen- Monument Fund vardu, o linkimą

Wsst Frankfort, III.—Vie
tinė SLA. kuopa turėjo susi-

pareiškė ?av0 tikimas buvo su Juozu Stan- dieną. Kuri diena draugams
Farmerkai.—Ačiū už pre- 

numeiatą. O kai klausiat 
vaistų nuo sutrukusių karvės 
spenių, tai “Farmers Vete- 
linary Adviser” sako, kad 
kaltais padeda tepalas pa

paranki, surengkite 
kiui prakalbas.

d. Ja- 
Antrą

šina buvo užmuštas ant vie- dieną išnaudokite pasikal- 
tos. Stankus buvo 49 metu bėjimui su d. Januskiu.

kum. Ji? važiavo automobi-tu reikia rinkti aukas karui, siuskite komiteto iždinin- protestą dėl 15 centų mokes-
o paminklo pastatymui kui: Mr. John Spurga, Port čio, kurį seimas uždėjo ka- jr susidūręs su kita ma-
laukti patogesnio laiko. Da: Jefferscn Station Long Is- įeivių duoklėms apmokėti.
,kiti nurodė, kad yra įvairių-land, New York. Už aukas ----------
fondų, kuriuos visuomenė pavieniai ar draugijos gamvisuomene pavieniai ar draugijos gaus Jersey City, N. J. — Ko- 

sako kad Pruseika rem’a’ to(jėl mums butų sun-, nuo iždininko kvitą. Be to. munistai čia aimanuoja, kad 
’n.,rvvn. ku tuoj sukelti reikalingą aukavusiuiu vardai skelbia- iš ju LDS kuopos šįmet mirė 

sumą pinigų užbaigimui sic nu laikraščiuose. jau o nariai, o nauji jųoiga-

. - darytas iš galvos taukų ir
mziaus vyia>, kilęs iš Su- metų prakalbų marš- migdolinio aliejaus. Tų dai-

valkijos. Šioj apylinkėj jis

“Laisvės” 228-tame nu- darbo. Prie dabartinių ar- 
meiy vienas laisvininkų šne- linkybių ir norint negalima 
ka: “V. Katilius rašo, kad paskubėti; bet kai pakitęs 
Piuseika atvažiavęs į Broo- laikai Amerikoj ir paaiškės

Fondo korespondentas.
J. Š.

mzacijcn
smunka.

nesirašo, todėl ji

klyną ‘pasipinigauti’ ir ne
užėjęs į sk-okos redakciją 
pasižiūrėti, kaip i savo tėvy
nę. Ir mandagiam žmogui 
pasitaiko padalyti klaidą i;

L et i°igu

padėtis Lietuvoie. tuomet 
užbaigsime mu:ų tautinį 
garbės reikalą.

Adv. Steponas Briedi' 
pareiškė, kad progai esant

Prisega Lakūno Sparnus

............ J Jld rūtas skiriasi tuo, kad musų ktų galima gauti vaistų par
buvo p.aciai žinomas kaip siunčiamas kalbėtojas sakys'duotuvėj. Vaistininkų kal- 
gera? daržiniu statytojas. netik prakalbas, bet išbus, boj galvos taukai vadinami 

Petras Spurgu, kiekvienoje lietuvių koloni- “spermaceti,” o migdolinis 
joje po kelias dienas, todėl aliejus — “almond oil.” Rei- 
kiekviena kolonija turi tą kia paimti abiejų po vienąCHICAGO, ILL.

Mirs ‘Keleivio” kores-.on- p:ogų ko geriausia išnaudo- unciją, sutirpinti krūvoj ir

: asiteiiaurias na- Nev Yo.-
anie

paipui.i į pu.rvvną.
ta- žrr.egu; atsikelia ir išei- ko miesto pmcieunu 
na iš io. tai ar tas reiškiu, j ii. anica Aikštė? 
kad jis vėlv • — . • »žiūrėti, Kui ji> juvv iju.puj- *i Kita p
ks-” klvne.

Taigi pagal šitą laisvinin- 'Vakaro pirmininkas Sai
ką išeina. kad Fiureiko i-tis raaiškino, kad °i-susi
kurto k ik arčio redakcija linkima? neturi galio- spre - 
1 uvo pui vynas ir Piuseika į} apįe yie.ą. nes ni- mutinė 
voliojosi tame purvyne kaip d* auglių ut'tovu kenferen- 
lictuviška deglom era ' ją užgy:ė ir lodei tik;

Aš gi manau, kad laika aš- sekama vi u '’raueii i atsto-l 
čio redakcija, vistiek kad i' vų konferencija iv ė? teisę 
Pi v eikos į teigta, nėra joks išspręsti vietos klausimą, a; 
purvynas. Jeigu į redakcijas bent Brooklyno draugijos 
žiūrėti taip, kaip tas “Lais- ir visuomenė. Mat, Piliečių 
vės” galvočius, tai reikėtų Kliubas dėjo pastangas ir 
pasakyti, kad ir patys laisvi- klabino Nevv Yorko miesto 
ninkai voliojasi purvyne, pareigūnus per porą metų,

mstevu-
turė ų cit: pasi- n-ia> jr ar nebūtų galima gau- 

;i? buvo oarpuo- ;į kita paminklui vieta Broc-

Amerikos gen. Hovvell, parašiutininkų mokyklos galva, prisega kanadiečiui kapitonui Fauęuierui specialų skraidymo ženklą — sparnus. Kanadiečiai parašiutininkui yra ruošiami Georgijos valstijoj.

ti. Turint kelias dienas lai- tepti skaudama: vietas. J°i 
ko, kolonija gali pasirinkti tas negelbės, tas pats veteri- 
prakalbcms tokią dieną, ko- naujos rankvedis pataria 
Via jai parankiausia. padaryti šitokį skiedini: “5

Visoms paminėtoms kolo- gr&in$ of sugar of lc-.d, ?.r«d 
r ijom' jau . enai išsiuntinėti % oz. each of giycz ine ar.d 
tuo reikalu taškai. Nekurios water. TokĮ mišinį gali pa
jau a- akė ir ruošiasi prie daryli kiekviena vaistinė, 
prakalbų. Veikiausia ruošia- Juo tepa sutrukusius sor- 
?i ir kitę; tik centrui da ne- niu?. Rankvedžio autorius 
praneša. Jeieu tain, tai butų priduria: “Bet jokie vai tai 
puikų! Bet jeigu kuri ko'o- nepagelbės, ieieu karvė bus 
rija tyli > nieko nerengia, neatsargiai melžiama.” Ei
tai butu a* t'leidimas. nant melžti, lankos tv i but

Geras rariiuoširr.as -orie labai švario? ir sa vos: te?- 
ir pa< karimu kaip muo taio nat turi but sau a-. 
;bAna?-kibs iš mu- O kai dėl sviesto, tai iis pa- 
ftnoguy, labai rei- prastai ilgai nesusimuša dėl 
Mv"-i kuopo- nėra to, kad perdaug imama ?me- 

bą prie kapo. Velionis pali- jau tokio’ didelė1. Veiklių tonos vienam mušimui Kuo 
ko didžiai nubudusią žmo- nariu ilgi nedaug. Ir jeigu mažiau paimsit Smetonos, 
r.ą, dukterį ir du sunu. Diau- dar iiems neduodi laiko prie tuo greičiau ir lengviau c' ?i- 
gai reiškia šeimynai giliau- kokio darbo pasiruošti—pa- suks sviestas. Tarp trečdalio 
šio? užuojautos. sėkmės nekokios. Yia gerai ir ketvirtdalio bačkutė?, tai

Velionio kaimynas, patirta, kad ir nedidelis mu- tinkamiausias saikas.

dentas Antanas Jocius.
Šiomis dienomis rnusų iš

eivija neteko da vieno veik
aus nario. Atsisveikino su 

murai - visiems laikėm? A.n- 
:ur.a’ Jccivs, ilgameti’ “Ke
leivio” korespondentas ir 
r asišvente? lai vo io1 min
ties skleidėjas. Rašinėdivo 
ir “Naujienoms.” Po savo 
?’raiucniai-' ir koresponden
cijomis. velioni' nu i ašda
ro “Seno Antano” ir kito
kiai? slapyvardžiais.

Antanas palaidotas Chi- piaku’bu 
eages Tautiškose Kapinėse, atv'krta 
įug.-ėio 30 diena. Drg. V. B. «-u cent: .1 
.Ambrose palakė gražią kai- kalingas.

f
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Lietuvai Remti Draugija 
V eikia

r

Ikiant, iš pranešimų paaiškė
jo, kati LRD \Yorcesterio 
skyrius Amerikos Raudona
jam Kryžiui sukėlęs apie 
$300 ir dalyvavęs karo bonų 
ir štampų pardavimo dieno-

NEW YORKE AREŠTUO
JAMI KOZIRNINKAI.
New Yorko majoras La 

Guardia įsakė policijai ap
valyti miestų nuo kozirnin- 
kų ir kitokių gemblerių. Ir į

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
Truputis iš praeities.

1940 metais, okupavus 
Rusijos bolševikams Lietu
vą, Amerikos lietuviai su
skato organizuotis į tam tik
ras organizacijas, kad padė
jus Lietuvai vėl atsisteigt ne
priklausomai, demokratinei, 
pačių lietuvių valdomai val
stybei.

Organizavosi jie koloni
jomis atskirai, kaip kas iš
manė, nes jokio centro ne
buvo. Kiekviena kolonija !cau?iaUiia

(Tąsa) Į spaudas, su teise vartoti darant svar bius
Nepaisant visuotinio žmonių džiaugsmo, Į dokume1?tus\ .. ,. , - •

pikniku buvo atšaukta, arba umdTz^eil’io k kiti LRD ,‘w '«■•<“* «•> ! >atsa‘?^ kad visiškai pasitiki Kolumbu, if tas
nohandvfi npi rpnoii Rpr . • • 110 11 , . . metų moteris, kuri buvo pa-1 nę svai bą, negu kas nors buv o manęs. Nei. . f.harakterin kilnumu nasitikėiima< tru-L RD Centro koml?SL li/T ' ^>.P Pat Birokai Pne vedusi kozirmnkam, savo vienam neatėjo į Kalvą mintis, kad tai butą! •£ ®arakr l " "I™ ii raidas tei no-

^komitetas nzį- ‘o prisidėję. kambari. nubausu S100. ne šiaip kokiu salų, bet visai skirtingo že- °

lino stokos šįmet nemažan-Ay-A ‘jetu'\a* išpirkę dau- trumpą laikų policija areštu-
arba f‘^‘1 v0 700 kozirninkų. Viena 65.

Kavo ir piRniKų surengė, ir Baidant «i straiDsni nuo- kambaP’ nubausta $100 
jis davėDraugijai $115 pei- šnS no.įi sSh’vaUo UZm°keJ° ?°° pabaU 
no VVorcesterio skyriaus Lietuvai Remti Draugija!
piknikas davė Centrui $81,- Burkimės į šių organizacijų1 

32 pelno. visi. Visi nuoširdžiai dirb-1

Saudos komisijos narys, kim Amerikos ir visų Suvie- 
raportavo apie nytų Tautų naudai, kad de-‘J. Krukoni

Centro komiteto veiklą be
veik nieko nerašęs. Rašęs 

apie savo sky
riaus darbuotę. Jisai nuro- 

ažia-
paudos komisija bu- 

veiki-vus^ įpareiguuota atremti 
'neteisingus užsipuldinėji-

• •• J* 1 UdiUuUlv, eJ 11savo organizacijų pavadino ; .
kain ii norėio ir veikė kain de’ kad visuotlnam suvž Kaip ji noiejo ir \eiKe Kaip j spaucios komisija 
išmanė.

Bet toks palaidas
mUSant LRD * lietuviškujupSlbo» >>>**• »a^

& Jr _ . timuoiu metu, sako nranese-\vorcesteneciai, sumanė vi- . rJ, v s, .s, veikimą Lietuvos naudai J1"’^ m^onTai' 
centralizuoti. k?netaktlk^:r Jle- matomai,

Pradžioje 1941 m. Wor-R H
cestery buvo sušaukta Mass. .. P /- , , -jie pamate, kad jų

mokratijos priešai butų nu 
galėti.

Demokratijai laimėjus, 
laimės ir Lietuva.

J. Krukonis,
Sp. Kom. narys.

MAINERIŲ UNIJOS KON
VENCIJA.

Nutarė priimti savo nariais 
ir moteris.

Nutraukusi savo ryšius su 
CIO, mainerių unijos kon
vencija, kuri jau antrų sa-

PAKORĖ 150 LENKU 
ANT TELEGRAFO 

STULPŲ.
Tremtinę lenkų valdžia 

Londone skelbia, kad netoli 
Krokuvos vokiečiai pakorė 
150 lenkų ant telegrafo stul
pų palei tų geležinkeli, kur 
nesenai buvo išsprogdintas Į 
traukinys su nacių karei
viais ir 30 nacių užmušta.

NAUJAS PAJAMŲ RE
KORDAS.

Washingtono apskaičiavi
mu, Jungtinių Valstijų gy
ventojai šiais metais turėsią 
apie $116.000,000,000 paja-Antrų vertus.

.Kad jų kvaili vaite posėdžiauja Cincinatti mų. Pereitais 1941 metais ši
•J Puodma^ nesumažina musu mieste, nutarė praplėsti savo į šalis turėjo 91 bilionų ir 100

vu ir pavieniu visuomenes 1 ... . .. r -k__ ____ ;_______\?ikSųPkonferencija°?re č5 meilės ir padėti veiklų nauja
v^NaujafnSjaT į".?' atidarė sa™ c kryptimi. Ji

Vania iai A n o-l i iai Hii_ f 11 savu duris moterims
jįTikurJ Lietuvai L

cėS^ir šiandien S ‘^^’ukonio

milionu dolerių pajamų.

tautos monės šakų. Tuo budu ji ti
kisi gauti apie 50,000 naujų 

pranešimo, narių.

PRAPUOLĖ ANČIŲ 
MEDŽIOTOJAS.

Patten, Me. — Šioje apy
linkėje pradėta jieškotiWnr^ofprvip Centralini ruunumu putucsiiiiu, nauų. minėje piduna jicsaul

komitetą ^sudaro 21 asmuo? sav-° Pareišklmus padarė ki- Be to. konvencija nutarė, Thurstono Howes, kuns at
Tlrancriia turi parteri ir {rali 11 uu na- Įsteigti ivuuą kuvai su icar-; t az.idvu via 1S Bangoro an-
^trtTikvrins kur tik J na1’ butent: Ramanauskas cija. kuri po karo stengsis čių medžioti ir prapuolė,
randi ganėtinas^ ir Kerši& Jie Pritarė .Kruk°- ^triuškinti darbininkų or-
nariu čarteri draugijai iš- ni° Pranesimul ir tik ši-ta ganizacijas. kaip pranašau-i iTtnVAC JfrS Ln Papildė. ja konvencijos vadai.
sulas adv. Antanas Shallna. P? Planes™>l,bu™ ska:‘ , Vadams rekomendavus.
Konstituciją ir įstatus anelu toml. Daugu- konvencija nutarė _ pakelti
kalboje paruošė adv. Ch F13 « kete rezoliuciją.,kurią unijos nariams, mėnesines 
Kalinauskas, o lietuviu kai- LRD ^važiavimas pneme ir duokles nuo ,oc. iki Sl.oO 
boję - J. Krukonis. Už pa- l,aslunte. ,L-S- Prez'dentui, nėr menes, bet panaikino 
sidarbavima draugijai, pp. -^toliui Hull Anglijos oO centų mokesti, kuris pnes 
^U.,11„., ambasadoriui ir kitiems chp- metus buvo referendumu j-

ti du

Shallna ir Kalinauskas buvo .
LRD suvažiavimo pakelti: Amatam .... ..

garbės nariais. Draugijos Prižada remti teisingus lie- 
įarbės nariais tampa ir tie, .tuvtų uutos siekius, būtent 
kurie įmoka draugijai ne- nepnklausomą Lietuvą, v le-
maziau $25. Pi35 lalskas rb“v0. net™°

į Argentinos lietuvių, kurie 
Kaip Draugija stovi dabar ir tenai nori įsteigti panašią 
ir kų mano veikti ateity? ’ organizaciją i musu LRD.

Laiškuose visi vestas pokariniam fondui 
sudaryti.

n A a *.n-»e O1/--VCT A. C OJtS. I O

BULGARIJA. 
Atsisėdo ne į ta vežimą.—

Bulgarijos įpinisteriai ir kiti 
valstybės vyrai pradeda bi
jotis, kad jų valdžia, suside
damą su Hitleriu, bus atsisė
dusi ne į tų vežimą. Jie bi
josi, kad ir šį syki bus pada
lyta tokia pat klaida, kaip 
pereitų karų.

KURAS IR GAZOLINAS.
Aliejaus pramonės karo 

taiyba patarė kainų admi
nistracijai pakelti kainas vi- 

Jie prašo prisiųsti LRD ista- siems aliejaus produktams, 
" tų kopijų. Nutarta jiems pa- nes aliejaus ištekliai greitai 

.. s.udaro: . Ą^nas į siųsti. J. Krukoniui pavesta mažėja, o naujų aliejaus šal- 
Knaucialis —pirmininkas,. perrašyti konstitucija ir ista- tinių niekas nej'ieško ir nau- 
Antanas Jonusonis ir Jonas tus taisyklinga lietuvių kai- jų šulinių negręžia, kuomet 
Tuinila — vice-pirm., Juo-,į>a kainos įšaldytos. Kad pa
žas Arlauskas sekreto- Prie Lietuvai Remti Drau- skatinti aliejaus gamybų, 

gijos gali priklausyti kiek- būtinai esu reikalinga pa- 
. . . . . ... vienas geros valios lietuvis, kelti kainas. Taigi išrodo,

ninkas. Į įvairias komisijas.užsimokėdamas Į draugiją kad greitu laiku pabrangs 
jema: Jonas Krukonis, Nor- • mažiausia vieną dolerį me- gazolinas, kūrenamas alie- 
kunas, "Vincas Anesta, Ker->ams Nauju nariu gavimui ius ir kiti naftos produktai.
sis, Jurgis Gegužis, Rama- atspausdinta ir nariams -----------------
nauskas. Jurėnaitė, Andriu- išdalinu keli šimtai kvitų STUDIJUOJA CUKRAUS 
kaitis, Kiškis, Antanas Mat- knygučių. Jas kontroliuoja PRAMONĖS ALGAS, 
joška ir kiti. _ fin. raštininkas Samsonas. Algų administr at o r i u s

šių metų įugsejo 27 d-j Daugelis narių, gavę naują Walling paskyrė 18 žmonių 
So. Bostone pyko centrali- na„? įmokėtus jo pinigus komitetą ištirti cukraus pra- 
nio komiteto suvažiavimas. daiko tol, kol išbaigia visą monės ekonominę padėtį, 
Dalyvavo 11 narių. \ienas;kvitų knygutę. Bet tai nege- kad butu galima nustatyti 
komiteto narys, Jonas Bąl-įrai. Posėdis nutarė paragin- darbininkams prideramas 
tusis, dabar tarnauja sios jtj kvitų knygučių turėtoju
salies armijoje. Iš viso į po 
sėdį nepribuvo 9 nariai.

Posėdį atidarė ir vedė i siųstų fin. sekretoriui ir pri- 
pirmininkas A. Kriaučialis.' duotų naujo nario vardą bei 
rirmiausia jis pakvietė ko-'adresą.
miteto ir komisijų narius pa-; Vienas svarbiausių šio 
tiekti raportus iš kolonijų, komiteto nutarimų bustas, 
bei savo darbuotės.

Iš raportų paaiškėjo, kad

Šiais metais draugijos vai

rius, Samsonas — fin. rašti
ninkas, Dvareckas — iždi-

,kad jie, gavę naują narį. jo 
įmokėtus pinigus tuojau pri-

aigas. Komitetan jneina 
darbdavių ir darbininkų at
stovai.

LONDONAS.
__ _ i- .mnziiiišK.a.š Šieptu- 

ve».—Londone yra kasamos 
po žeme 8 slėptuvės nuo 
bombų. Į kožną jų galėsią 
sutilpti po 8,000 žmonių. 
Kožnoj slėptuvėj bus maisto 
sandėlis ir vaistinė.

BRAZILIJA.
Privalomas taupymas. —

Prezidentas Getulio Vargas 
pasirašė Įstatymą, kuriuo 
Brazilijoj įvedamas privalo
mas taupymas. Nuo ateinan
čių naujų metu iš visų algų 
bus nutraukiami 3 nuošim
čiai karo bonams, kurie mo
kės 6 procentus palūkanų. 
Tokių bonų bus išleista 
$150,000,000 sumai.

KANADA.
Gali ^aukt 19 metų jau

nuolius. — Karo ministeris 
Thompson išleido praneši
mų, kad karo tarnybon gali 
but imami 19 metų amžiaus 
jaunuoliai ir visi divorsuoti 
vyrai. Nepiliečiai taipgi ga
li but imami.

Lietuvai Remti Draugija tu
ri jau keturis skyrius, ir kad 
jie veikia gerai. Kai kurie 
skyriai turėję pasekmingų 
parengimų. Pelnas nuo jų 
perduotas Centro komite
tui, bet ir skyriuose randasi 
apie $500. Iš iždininko pra
nešimo pasirodė, kad Cent
ras savo kasoje turi $724. 
Pinigai laikomi banke. Iždi
ninkas užb msnotas.

Čia pat nutarta, Kaa iždi
ninkas su finansų raštinin
ku paruoštų smulkių kasos 
apyskiitų, kad ja atspaus
dintų ir išsiuntinėtu pri
klausančioms prie LRD or- 
ganizacijonij- ir paskelbtų 
spaudoje.

Vienas svarbiausių LRD

KANADON ATVEŽTA 
1,000 BELAISVIŲ IŠ 

AFRIKOS.
. x. ... , , Šiomis dienomis anglų;

kad surengti piaka.bų marš- iajVas atvežė Kanadon 1,000 
rūtų Vyriausias maršruto vokiečių ir italų lankininkų, 
tikslas išaiškinti Lietuvos kurie buvo paimti nelaisvėn 
rėmimo .idėjų pritraukti Afrikos fronte. Ant laivo 
kuo daugiausia lietuvių prie juos dabojo lenkų kareiviai, 
šio veikimo, įsteigti kuodau- visj belaisviai buvo inter- 
giausia skyrių ir tt. Marsru- nuoti Kanados koncentraci- 
tui, manoma, apseiti savo jos stovykloj.
jėgomis. Maršrutui sutvar-;------------
kyti išrinkta komisija iš: WILLKIE JAU SUGRYŽO 
Norkūno, Tuinilos, Kruko- AMERIKON,
nio ir Arlausko. Wendell Willkie jau su-,

LRD metinis seimas nu- gryžo iš savo kelionės ap
tarta šaukti sausio mėnesy, į link pasaulį. Pereitų nedėl- 
So. Bostone. Posėdis baig- dienį jo orlaivis nusileido 
tas pakeltu upu ir pasiryži-; Alaskoj. Jis išskrido iš Ki
mu dirbti, kad galima grei- nijos.
čiausioj ateity susilauktume

LIBERTY LIMERICKS

A che f who luiew lot* about
doiigh

Said, ”So far, we’ra raised 
it too *knr—

VeTl beat Hitlor whea 
One dollar ia Uo

Is put Into War Bonda— 
Let’* gof*

nepriklausomos demokrati-; MEDVILNĖS DERLIUS 
nės Lietuvos. O kad tai įvyk- BUS PRASTESNIS, 
tų kiek galima greičiau, mes; Agrikultūros Departamen- 
visomis išgalėmis privalome to apskaičiavimu, šių metų 
remti Suvienytas Valstijas medvilnės derlius Ameriko- 

Centro komiteto vasaros ir suvienytas tautas kovoje je bus prastesnis, negu anks- 
darbų buvo pikniko surengi-įsu hitlerizmu ir kitais demo- čiau buvo numatoma. Busiu 
jnas. Kaip žinoma, dėl gazo- kratijos priešais. To šie- Į apie 13,818.000 bundulių.

ne šiaip kokių salų, bet visai skirtingo že 
myno, keturis kartus didesnio už visų Eu
ropą. Šiuo atžvilgiu ir Kolumbo genijus 
suklydo. Jis buvo tos nuomonės, kad Kuba 
yra Azijos žemyno galas, o atrastosios sa
los, jam rodęsi, esančios Indijos vandeny
nuose. Šita jo nuomonė sutiko su senovės 
mokslininkų pažiūra į žemę, todėl ir jų raš
tuose buvo pažymėta, kad Indijos žemy
nas, plaukiant okeanu vakarų kryptimi, 
esąs ne per toliausiai nuo Ispanijos. Paukš
čių pavyzdžiai, kurių atsivežė Kolumbas iš 
savo ekspedicijos, atitiko Plinijaus apra
šytus paukščius, matytus tolimiausiuose 
Azijos kraštuose. Ne veltui ir tos salos, ku
rias Kolumbas atrado, buvo pavadintos 
Vakarų Indija. Kadangi jam rodėsi, jog 
jis buvo pasiekęs plačius neištirtų žemių • 
rajonus, europiečiams dar nežinomus kraš
tus, todėl juos ir praminė Naujuoju Pa
sauliu.

Kolumbas kurį laikų pasiliko Baicelo- 
noj. Čia jis gyveno kaip koks kunigaikštis: 
nieko jam netruko. Karalius norėjo pasi
rodyti, kad jį be galo gerbia. Durys į sosto 
tumus jam buvo visuomet atdaros, net 
daugiau—jis čia buvo pageidaujamas 
žmogus. Bet didžiausių pagarbų ir tyriau
sių nuoširdumų Kolumbai parodė prakil
nioji Izabelė: ji mėgo su juo dažnai pasi
matyti ir pasitarti. Karalius retkarčiais iš
vykdavo už miesto arkliais pajodinėti. Sa
vo palydovais dažniausia pasiimdavo ku
nigaikštį Juanų iš vienos pusės, o Kolum
bų—iš kitos. Norėdamas įamžinti savo šei
moje Kolumbo laimėjimų ir pagerbti atra
dėja, Ferdinandas sukomponavo specialų 
herbų ir padovanojo jį admirolui, šitame 
herbe buvo atvaizduoti karaliaus ženklai 
—pilis ir liūtas; o šalimais—grupė salų su 
inkarais; šūkis buvo toks įrašytas: ‘ ‘A Cas- 
tilla v a Leon, Nuevo mundo dio Colon” 
(Kastilijai ir Leonui Kolumbas davė Nau
jąjį Pasaulį).

Valdovų pavyzdžiu pasekė didikai ir 
valstybės tarnautojai. Kiekvienas iš jų da
bar norėjo Kolumbai įtikti, laimėti jo ma
lonų žvilgsnį, simpatijų. Tai buvo daroma 
ne tiek dėl pačių įsitikinimų, kiek dėl tau
tos akių, nes tauta Kolumbų laikė tikru 
didvyriu, manydama, kad jo atradimas 
greitai praturtins kraštų. Taigi, kaip viskas 
dabar pasikeitė! Juk dar taip nesenai ne 
vienas iš tų, kurie dabar reiškė jam pagar
bų ir jieškojo jo palankumo, nesenai buvo 
jo priešininkai, jį laikė tuščiu svajotoju. 
Pakeitę savo taktikų, dabar ypatingu elge
sio švelnumu ir pagyrimais rūpinosi di
džiajam admirolui kuo galėdami atsiteisti.

Bet viską Kolumbas vertino atsargiai. 
Jis savo širdy jautė, kad žymus dauguma2 
tų, kurie jį dabar taip dėl akių garbina, 
dar taip nesenai, kai jis ruošėsi į didelius 
žygius, jam daugiau trukdė, negu gerų 
darė.

Šitaip garbinamas ir keliamas, Kolum
bas netikėjo, kad garbės saulė netrukus 
užges; netikėjo, kad šitas triumfas baigsis 
ne tik garbės, bet ir gero vardo netekimu: 
netikėjo, kad tamsybių demonas paimtų 
viršų; kad jam, kuris žemės rutuli pratur
tino milžiniškais žemynais, reikės netru
kus grįžti iš anapus vandenynų į Ispanija 
kaliniu, su plieno grandinėmis ant rankų 
ir kojų...

Kolumbas iš pradžios buvo pripažintas 
pirmosios eilės genijum, nemirtinguoju he
rojum, didžiausiu žmonijos geradariu. Bet 
šitas jausmas nebuvo pastovus. Istorija 
mums verčia antrų medalio pusę. Kolumbą 
netiukus jau matysime be aureolės. Taip 
mažne visada esti šviesiesiems vvrams. Di
džiųjų asmenybių gyvenimas dažnai esti 
dažytas- ruščiomis spalvomis. Kolumbas— 
liepsnojančiu kovų įsikuniiimas. Jo gyve
nimas—pradžia ir galas—buvo tiktai dra
matiškas.

ANTROJI KOLUMBO KELIONĖ 
AMERIKON.

Pradėta taisytis į antraįų ekspedicija 
Kolumbai prašyti paramos nebereikėjo— 
jų pasiūlė pats karalius, ragindamas ilga’* 
negaišti. Tvarkyti ir kontroliuoti ivairiu ži- 

I nių bei informacijų apie Naujaji Pa=au i 
buvo paskirtas Juan Rodriguez de Fonse- 
ca, Sevilijos archidiakonas.

Pasiruošiamieji darbai į antrąją ekspe
dicijų ėjo plačiu mastu. Su ja turėjo vykti 
12 kunigų misionierių.

Išvykstančiam iš Barcelonos Kolumbai 
buvo patvirtintos visos pirmiau duotosios 
teisės, privilegijos, palikti admirolo, vice- 
karaliaus ir gubernatoriaus titulai, tutintie
ji galios teritorijose, kurias atrado ar atras. 
Re to, dar jam buvo įteiktas karaliaus ant

Antroji ekspedicija išplaukė anapus 
vandenyno 1493 metų rugsėjo 25 d. iš Ca- 
dizo. Ekspedicija susidėjo iš 3 didesnių 
laivų ir 14 mažesnių. Pasiėmė su savim vis
ko, ko reikėjo tirti naujoms žemėms ir ko
lonijoms kurti: amatininku, mechanikų, 
arklių, galvijų, sėklų, prekių, puošmenų, 
maisto produktų ir kitko. Tai buvo gra
žiausio romantizmo laikai. Daug kas daba • 
veržte veržėsi vykti su Kolumbu: vieni, 
jieškodami turtų, garbės, laimės; kiti— 
nuotykių.

Šitų ekspedicijų sudaryti Kolumbai ėjo 
sklandžiai. Ji buvo labai gausinga—su ja 
vyko 1,500 žmonių, kurių būry’ buvo ir du 
•’dmirolo sūnus: Diego ir Fernando. Visi 

’" o kupini energijos, šviesių vilnių ir 
Ii: ksmi.

Numatydami Naujo Pasaulio ateiti, 
iausdamiesi lyg vykdą istorinę pasiuntiny
bę, ispanai nepaisė pavoju, rodė tikro kar- 
žygiškumo dvasios keliaudami anapus 
Atlanto, Į Terrų Firmų.

Plaukdamas su ekspediciia į Ispaniolę, 
Kolumbas atrado Jamaika. Bet. ios neišty
ręs. skubėjo toliau. Jam rupėio La Navida- 
do kolonija ir pati Ispaniolė. Bet kai iis 
pasiekė šitos salos krantus ir, palikęs lai
vus, atėjo į tų vietų, kurioje buvo įkūręs 
pirmaių europiečių koloniią Naujame Pa- 
raulyie, jo širdi suspaudė liūdnas vaizdas: 
iš mažos pilaitės, kurią ispanai buvo pasi
statę, pasiliko tik griuvėsių krūva, o ių pa
čių—nei vieno! Visas kolonistų būrelis bu
vo išžudytas. Toj vietoj rasti tik apipuvę 
lavonai. Juos stropiau apžiurėjus pasirodė, 
kad tai esama ispanų...

Tada Kolumbas, matydamas, jog šita 
v>ta nėra tinkama kolonijai, parinko ki
ta. toliau į rytus, ir Įkūrė naujų, didesnę, 
Izabelės vardu. Čia apsigyveno apie 1,500 
ispanų. Didesniam skaičiui buvo kur kas 
saugiau. Iš akmenų pasistatė Sant Tomo 
tvirtove, įsirengė namelius. Bet viskas nėjo 
taip sklandžiai, kaip pradžioje buvo many
ta: klimato butą europiečiams nelabai 
sveiko, aukso ir kitų metalų turtingumu 
kraštas nepasižymėjo. Buvo jaučiama sto
ka tinkamo maisto. Net pats Kolumbas 
buvo sunkiai susirgęs. Vietiniai indėnai su 
nepasitenkinimu žiurėjo į naujus atėjimus. 
Izabelės kolonija vėliau taip pat žuvo, o 
jos namų ir pilies griuvėsiai dar ir šiandien 
galima matyti...
REIKALAI VERČIA KOLUMBĄ PASI
MATYTI SU ISPANIJOS VALDOVAIS.

Kolumbas, manydamas, kad jo atrasto
sios žemės yra Azijos Rytai ir kad tolimes
ni tyrinėjimai leis iam pasiekti Kiniją, nu- 
=nrendė palikti Izabelės kolonija savo bio- 
lio Diego ir keturių patarčių globoi. o pats 
vykti toliau, Kubos link. Šitoj kelionėj jis 
išbuvo penkis mėnesius. Ištyrė Kuba. atra
do keliatą mažesnių salų. Į Izabelės kolo
nijų sugryžo sirgdamas.

Tuo tarpu iš Ispani jos atvyko ir jo brolis 
Baltramiejus su nedideliu žmonių buriu ir 
reikalingu maisto kiekiu. Kolumbai pasi
šalinus iš Ispaniolės naujų tyrinėjimų tiks
lais. Izabelės kolonijoj pasidarė daug ne
tvarkos. Kolonistu būry kilo bruzdėjimas 
prieš admirolų, reikšta nepasitenkinimo jo 
administracija. Nepatenkintuiu dalis susi
sėdo i tuos pačius laivus, kuriais ka tik at
plaukė Kolumbo brolis, ir leidosi Į Ispanija 
-krsti savo vado kara’raus variau yb:i.

Vienas ispanu istorikas rašo:
“Nors monarchai rodė dideli palankumą 

Kolumbai, bet jiems buvo aišku, kad kolo- 
-i’oi re viskas gerai. Kolumbas buvo ap
kaltintas nepotizmu ir valstybės turtu eik
vojimu. Karalius tad pasiuntė iga’iotini i?- 
u'»ri dalyko ir gryžu«= anie viską smulkme- 
riškai rainfoimuo‘i. šitų pareigų atlikti 
pavedė Juanui de Aguado, pirmosios eks- 
redicros dalyviui, kuris su Kolumbu visa
da bičiuliškai sugyveno.”

Agrado atvvko į Izabelę J495 m. spalių 
nėnecv. Kolumbo nerado kolonijoj—lis 
buvo kelionei, tyrė sa’os pakraščius. Po 
kurio laiko giižo ir Kolumbas. Susitikimas 
"y peu’n bičiuliu ir senu kelionės drau<m bu- 
• o širdingas, jokių susikirtimu neivyko. 
Bet Aeuado misija vertė galvoti, kad būti
nai reikia kuo greičiausiai nasimatvti su 
laralivm ir apie visa nadėti Ispaniolėj pa
čiam su juo išsikalbėti. Po šito pasimatvmo 
su Aguado, Kolumbas netinku? gavo žinių 
apie atrastus turtingus auk*o klodus Toli
mose salos vietose. Radinio tikrumui oaliu 
dyti čia pat buvo pristatyti ir to metalo ke
li dideli gabalai. Nieko nelaukdamas, Ko
lumbas Įsake jurininkams paruošti kelio
nei du laivus, viena sau. o kitų—Aguadui,

*
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Ką Sako Dr. Devenis Apie Žmonių Kančias Bolševikų Belaisvį
. Musų skaitytojai jau žino, kaltais Lietuvos piliečiais, 

kad Dr. Devenis, Amerikos: Žmonių buvo suimta tiek 
pilietis, prieš karą buvo nu- daug, kad i kalėjimus nebe

su šeimyna Lietuvon tilpo, tai kiti triobesiai buvo 
juos tenai užklupo bolše- paversti kalėjimais. Pavyz- 

vįkų okupacija. Jo žmona ožiui, Ukmergėj vienas ka
su vaikais spėjo nuo raudo- Įėjimas buvo' padarytas iŠ 
pojo teroro pasprukti Vo- buvusio Marijonų Vienuoly- 
ųietijon, bet jj patį bolševi- no. Vaitkiškių dvarely, prie 
liai areštavo ir išgrūdo Siby- pat Ukmergės, buvo padary
tam kartu su kitais lietu- tas da ir trečias kalėjimas, 
viais. Išėjo beveik du metai Ukmergėje kalėjime sė- 
lfciko, kol Washingtono dėjo daug ūkininkų, buvusių 
State Departamentas išrei- aukštesnių valdininkų, inte- 
kalavo, kad jis butų paleis- ligentų. Buvo ir darbininkų, 
ta?. Dabar Dr. Devenis jau Vilniuje didelis Lukiškių 
Amerikoje, prie savo šeimy- kalėjimas buvo perpildytas, 
los, kuri gyvena Waterbu- Be Lukiškių kalėjimo Vil- 

mieste. Jo pasakojimą niuje buvo dar keli kalėji

me. Ten kaliniai buvo paskir
styti ir dalis jų buvo nuga
benta i Kožvą, prie Pečoros 
upės, daug šiauiiau. Kožvo- 
je yra didelis “skirstyme 
punktas,” iš kur kaliniai 
siunčiami j jvai ias darbo 
stovyklas.
Kelionėje daoda šilk ų, be 
neduoda vandens at'igerti.

Kelionėje kaliniai gauda
vo po 600 gramų duonos ir 
sūdytos žuvies, arba silkės. 
Kalinius kelionėje be galo 
kankino vandens trukumas, 
nes jo duodavo neužtenka
mai.

Iš Kožvos kaliniai ir trem
tiniai buvo skirstomi j jvai-

Už sunkų darbą kal.nam 
bolševikai moka 10 iki 15 j
įublių per mėnesi, o sva.as; 
iviesto, kol jo buvo galima 
dar gauti, kainavo 32 rubliu 
Taigi žmogus turėdavo 
dirbti 3 mėnesius, kad galė
tų nusipirkti svarą sviesto.

Kalinius kankina ligos 
ir utelės.

Kaliniai ir tremtiniai dau
giausia serga škorbutu, įvai
riais išbėrimais ir prie darbo 
Įvyksta labai daug susiželdi- 
mų. Veik visos stovyklos li
gos paeina iš neužtenkamo 
kalinių ir tremtinių maiti
nimo.

Švarumas stovykloje la-ąpie bolševikų vergiją ap- mai. Antkainyje ir kitur. , ... c ----------- ---- . -—v- —
našė “N. Gadynės” repor- Lukiškių kalėjime sėdėjot[ias 5 .. ° ,7 j k - u1" kai menkas. Pradžioje duo
tėris. Taigi prašome pasi- daug lietuviu karių, karinin- ? stovyklų dalbai bu- cav0 kaliniams muilo, b
klausyti: kų ir kareiviu, kuiie atsiea- Pe!^ro'imas laivų p0 fceliato ka>o mėnesiu
Dr ri,v.ni. kuv„ ,r«h,nt,' kė Diiimti ištikimvbės sovie- erchosho] uoste, anglių n-,uįlo nebeduodavo Bil-i
»r. Devenis buvo areštuoto. j 'Vėliau ka_ kasyklose pne to paties mie- Eių teip pa. duoda ,alai

įeiviu skaičius dar labiau rto- sovchozuose ir miškoLietuvoje 1940 metų 22 lie
pos dieną, taigi tuojaus po
to, kaip tik bolševikų armija L , ,__x- ; i sios raudonosios armijos da

Pajieškau brolių, Antano ir Bene
dikto STANEVIČIŲ, paeina iš Skirs
nemunės parapijos. Pamarėlių kai
mo. Seniau gyveno Chicago, III., o 
dabar nežinau kur. Prašau jų pačių 
atsišaukti, arba kurie žinot kur jie 
randasi, meldžiu priduot jų adresų. 
Jieško Ona Puišiutė (Pilukė) po vy
ru pravardė Mullin. (3)

Mrs. Charles Mullin, % C. J. Pulsis 
R. 1 Box 25, Custer. Mich.

ši nuotrauka parodo amerikiečiams pašvęstas kapines mie
ste Townsville, Australijoj. Nuotrauka buvo padaryta ką 
tik palaidojus keturius Amerikos lakūnus, kurie žuvo kovo
je su japonais.

Pajieškau Antano Butrimavičiaus, 
ir Frank Frclik, ir kitų pažystamų. 
Pirma gyveno Utsville. 111. Prašau 
atsisaukt, kurie žinot kur anie ran- 

’dasi. prašau parašyt man žinią. (3)
• Mrs. Charles Mullin, % C. J. Puisis 
Į Rt. 1. Box 25, Custer, Mich.

! MATEUŠAS J. ŠVILPA. Jono sū
nūs, paeinu iš Kauno gub., Traškunų 
parapijos, Meiluškių sodžiaus, pajieš
kau savo giminių ir artimu draugų. 
Kurie prisimenat esant mano gimi
nės, atsišaukit greitai, bus jums nau
dinga. M. J. švilpa (4)

P. O- Station A, Box 73,
Hartford, Cann.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės naš

lės, galėtų turėt kad ir vieną vaiką, 
nejaunesnės 45 metų. Plačiau susi
pažinsime laiškais. S. T-as (3)

31 First avė., New York, N. Y. 

HARTFORD, CONN.

Parsiduoda Restoranas
Geroj vietoj ir labai geras biznis, 

visi fornišiai geri, randa pigi, turiu 
Lease. Apyvartos daroma $1,300— 
$1,400 sąvaitė j, vieta HHelė ir smagi. 

- Parduosiu labai pigiai—už $3,500. 
Bet kas mokėtų visus cash iš karto, 
atiduočiau kelis šimtus pigiau. Kurie 
mylit tokį biznį, tai tikrai pinigų šal
tinis. Atvažiuokite pasižiūrėti. (4) 

M. ŠVILPA
128 Park Street, Hartford, Conn.

sto, sovchozuose 
darbuose.

užtenkamai. Išsiskalbti juo 
sunku. Parėius iš darbo nė
ra kur išsidžiovinti drabu
žių. Todėl nežiūrint “Įsaky
mo” neturėti utelių, visi ka
liniai ir tremtiniai utėlėti.

padidėjo, kada lietuviško
sios raudi 
lyse prasidėjo bi uždėjimas

Darbas sunkus, žmonės ser
ga dėl maisto stokos.

Dr. Devenis buvo nuga-
ijian ir tenai uždarė. Kodėl “*“*-*'*• bentas j \ ei ehostroją ir dir-
jie ii suėmė, matyt, ir patys Per visą laiką neleido susiži- peikiovimo Stovyk- Niūrūs kraštas, beveik ?m-

iOje. Kaip daktarui, jam žiną naktis ir baisus šalčiib 
tekdavo apžiūrėti ligonius. . ,
Toj laivų krovimo katorgoj verchostiojo uostas, kui

^liaudies valdžiai, kuri jj susisiekti su savo šeimyna. behdsvių. Darbas stovi prie Pecoros upės žio-
ten sunkus ir j tą stovyklą C11T „ v 
skirdavo tiktai visai sveikus Pecoros žiotyse sauiė į a

Įsiveržė Į Lietuvą.
Suėmę jj bolševikai tuo-, ouemv Ji tuo- ieš jvedimą rusiško karei-

jau įsveze Lkmerges kalėji- J. *
Lan ir tenai uždare. Kode! *
ie jj suėmė, matyt, ir patys Per visą laiką neleido susiži- 

nežinojo, nes už sąvaitės lai- noti su šeimyna,
ko atėjo kalėjiman klausi- Per visą buvimą kalėjime 
lieti, kuo jis yra nusikaltęs Dr. Devenis neturėjo progos

IŠ VISO PASAULIO
TRUMPAI.

Nuimant da nebuvo nei susi- Tik po “sprendimo,” kada 
dariusi. Tai buvo pirmutinis jis jau buvo nutartas išvežti, 
apklausinėjimas. šeimynai buvo pranešta, kad
Lapkričio pabaigoj praside- išveža

BRAZILIJA.
Pakeičia pinigų vardą.—

Brazilijos pinigų vienetas 
i yra milreisas, kuris dabarti
niu kursu vertas apie 5 cen
tus Amerikos pinigais. Mil
reisas reiškia 1,000 reisų.

VOKIETIJA.
Ištekliai baigiasi. — Ra

šant šiuos žodžius, Stalin
gradas buvo da rusų ranko
se. Jau devintą sąvaitę na-jmilreiso vardas bus pakei. duvo pranešta. Kart .--------m T-j -ri— -irodo du mėnesiu nėr no-a j dai bus” ir buvo ^fiones. Todėl mirtingumas 0 £ u . ee. i , c,al atakuoja negah tas į cruzeiro Cruzeiro yra

1 , • ir__  stovvkloie nebuvo nerdaucr ° ten Sd.ld n • . Tai narndn Vari vrv. sntmmninta forma nortiicra-

Kurie Norit Gyvent Floridoj
Nupirkit mano vietą. laikau Alų, 

Vyną, Groserj, Gas stotį ir 7 kabins. 
, , i ... _ . Parduodu labai pigiai. Priežastis—NUO 1 lapKliCIO meneSlO likau viena, atvažiuokit arba rašykit 

laišką, adresas ; B. A. (41
Delaware Camp, VVinter Beach, Fla.

kad įam p-alima stovykloje nebuvo perdaug lua* ’? 11 u‘ni’.paimti. Tai parodo, kad vo-
1° t“dy”ai’ te**ts,buda- „risten-ti drabužiu. odelis. Bet daktarui tekda- =u. Kraštas nykus. . kiečių spėkos jau susilpnėjo.

VO naktimis. Bet kaip dabar jau žino- Y° . Y1S .vie1?? susidurti su šitose nezmomskose sąly-į.Jų medžiaginiai ištekliai
Keturias nakus paeiliui ma -;o šeimyna net ir per A- ?Yainomls ligomis, kurios gose dirba visi nelaimingi. taipgi sumažėjo. Ir tolyn eis

Dr. Devenis buvo tardomas vairios įstaigą ii neužtenkamo mais- žmonės, kurie pateko i boi- vis mažyn, nes anglų ir ame-
po aštuonias valandas. Tar- j - alėjo ?užinoti \u. to stovykloje. ševikų rankas. Cia suvežti
de jį rusas tardytojas, iu:ų KnlčaviVai vL' vvra išvaža ir Maistas stovykloje toks : ne tiktai tie, kuriuos boisevi-

duonos 600 gramų dienai, kai nuteisė kaip “buržujus,” j sugriaus, 
sūdytos žuvies—100 gramų, bet kartu ir tie, kuriuos iš-i 
du kartus pei’ dieną duoda trėmė be jokio teismo. Juo

iu:ų
kalba. Rusų kalba ir proto
kolai biivo rašomi.

Bolševikai kaltino jį “bur
žuaziniai nacionaliniu vei
kimu,” nepasakydami aiš
kiai, ką tas

bolševikai jos vyrą išvežė ir 
ką su juo padarė.t

Iš karto išvežė 70 vagonų 
suimtųjų, iš viso apie 

3,000 žmonių.

sutrumpinta forma portuga
lų frazės “Cruzeiro do Sul,” 
kas reiškia: Pietų Kryžius.

IŠRADIMAI.

Senyvas Vyras
Pajieškau senyvo ir rimto žmo

gaus. kuris mokėtų ūkės darbus, aš 
esu moteris, man reikia gero žmo
gaus, vieta ant visados, atlygini mas 
geras. Antrašas: (2)

Mrs. P. Klasavitch
St. Calixte Co.,

Montcalm, P. Q., Canada.

Parsiduoda Farma
65 akeriai žemės — 25 dirbamos, 

2.000 kordų gerų medžių, dide
lis jaunas sodas, 1 4 karvių, sailo ma- ; 
šina. budinkai geri. mūrinė. 9 ruimą 
stuba. visi įrankiai ir mašinos, 2 gert' 
arkliai, 1,500 vištų. Parduodu pigiai.; 
Atvažiuokit pasižiūrėti. Arti Fitch- 
burgo. Frank Bružas (ž)

167 Wheel Road, Ashby, Mass.

i ikiečių orlaiviai kasdien vis i kelių rusių gyduolės.
, . -ry i - , .. kurios stebuklingai pagelbsti nuodaugiau Vokietijos fabrikų daug įvairių Ligų. užpatentuotos 

•U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu- 
1 vių Šeimynoj.

--------------- NO. L NUO DANTŲ GĖLIMO
ŠVEICARIJA (for Tooth Ache Irritation and Hard-

i _  „k »» i . įening of the Gums). Prašalina užsi-zupę kruopas arba lapsą, nuolatos šnipinėja OGPu . Pasiruošus taikai. — Už- vietryjimą ir sustiprina Smegenis 
rusišką zacirką. Mėsos labai žvalgybininkai, todėl tiem- ?;enio reikalu ministeris Pi- ^.^SškS’^sveU^uV8^

pavartok Miracie M. J. S. Oint- 
for Tooth Ache. Sučėdysi dan- 

Kaina tik SĮ.00. Ma
VKioie ganma uuvo pir- » - . • • . ...• J & Lietuviai vyrai suvaryti j

fconvintoitinie i xiav i vmcciaj z i-?
kia ir kas jame blogo. Kiek- kalėjimo prasidėj 
Vieną sykį tardymas prasi- tų biiželio 16 dieną. Jis bu- kti cukraus, arbatos ir svies- 
dėdavo nuo reikalavimo pa- vo išgabentas kartu su kitais to. Vėliau tas išnyko. Už 
sakyti savo “prasikaltimus.” kaliniais. sviestą, kol jo buvo, kaliniai
Nesulaukęs prisipažinimo, Vežamieji kaliniai netu- turėjo mokėti 32 rublius už 
tardytojas pats keldavo vi- rėjo nei mažiausio suprati- svarą.
sokius kaltinimus, kaip tai: mo, kur juos veža. Vežė juos 
“Iš kur tavo turtas,” ir tt. gyvuliniuose vagonuose. Jų 
Tardytoja, elgėsi grubijoni- traukinyje buvo 70 vagonų;

anglių kasyklas, o moterys 
į sovchozus.

dirbti taikai, 
išvada, kad Šveicarija sutin
ka tarpininkauti tarp ka- 
įiaujančių valstybių, jeigu

o viename vagone buvo su
talpinta 38 žmonės. Tokiu

Dr. Devenis sako, kad ki- £u<lu vie,name 
u kaliniai tardymo metu buv0 . liįKr'ema SP1®3’™0
dažnai buvo muimi tečiau zmonnT Važiavo jie 16 die- aaznai buvo mušami, teciau traukiniu. Birželio 28 d.

skai, nesivaržydamas keiks
mais ir grąsinimais.

MATIZMO IR 
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy- 
mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00.

S. SALVE 
Šita Mostis

■ tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 
i turite senas Ror.as, kurias Skauda ir 
I niekas jums nepagelbėjo, tuojaus 
i bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo- 

vir-111 • i » čių, Išbėrimu, Pails, Sains, GėlimąVVlllkie lanko dirbtuves. Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų

Dr. Devenio žiniomi?, ar- kulj nors jg jų norėtų prade- M.iaACįE_M J-
Urnoje anglių kasyKlų darbo tajkos derybas I?”0??,“ and_F^n, S,°5esi

I darbų kalinius varo karei- Nevykioje dirbo tremtiniai 1 ------ _1
viai su šautuvais ir durtuvais 

Į dalbą eiti toli, todėl ka
liniai keliami anksti ir po 
į atikrinimų ir visokių kito- įemtiniu
kiu ceremonijų, varomi po c:r.,, - . . • j L siunčiama i kai Runas oibv-kareivių sargyba į darbo
vieta. Darbininkai suskirs-

lietuviai, o šiaurės sovcho
zuose dirbo1 lietuvės mote- j
rys ištremtos _ iŠ Lietuvos • „ A merįk;etiS Wendell Will- i Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry: 
^įek jų, nežinia. Dauguma? . . m , , _ . . . 1 VVUI Ijimą, Nudegimą. Sumušimą, Skau-
tremtinin iš T ipbivn- hnvn aplankė kiniečių pramO- dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,
tiemt-mu •LiebJX°’’ 0UXf inės centrus ir buvo nuste-ljtjv^ių Odos IJgų. KurieĮ tari Eg- 

hintas pavyzdinga jų tvarka
ir našumu. Kinijos vado

KINIJA

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. W*ter SL, Philadelphia. Pa.

j zimą, tai pažymėkite, Speciališkai
Pranešimą gausite, šitos mostis, tai 
Ginklas prieš Vėžio Ligas.
Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.

ro vietas ir Kazakastaną.
Jis sako, kad nedaug lie-1jiems liepdavo išstovėti po kaliniai vieRoq moterėlės t>li i P° 30 Žmonių. t ’ -- •- hfJš-vT Žmona P°.nia Ciang Kai-Šek šalti orai ateina ir jie atneša daugIrplius valandas “ramiai ’ . ... Tn nriošolnz-izi cfr»vn KrioroHio- 1 ■' Į.iikvietė jj arbatėlei, kuriOSpasirengę apsigynimui.

metu jis pabučiavo kinietę I Švilpos Miracie Ointment: No. 1—

»111 1C11 10 V 1 11'7» 111ty 1 vl ve ▼ • v v • , • i __ • JĮ • I v4 V 1 H k/VvL(
vienoje stotyje t užmojo, kad J.« Pnesąkyje stovi bngadie- • »
Furiia iau kariania cn Vo- nus ir ~1UOS du karel_ ’Tardymo protokolą bolše- gailauja su V o-kietna. Kaliniu tarpe ta zi- T - , . -,,„m, rJa J . į nesu_ Jel kai,nys „eisdirba jam

pavesto darbo normos, jam

kelias valandas 
rusiškai tariant

ramiai,
“smirno.”

vikai parašydavo kaip jiems
patikdavo, jokių pastabų ir n,-<L
pataisymu nepriimdavo,IheT, j- , vr J K ’ Po 16 dienu keliones,liepdavo tik pasirašyti,
baigta. j.- jęotjas miestu, prie Vv-
Be teismo “nute’stas” aštuo- čegdos upes, Rnrijos šiaurė- 

niems metams Į katorgą.
Tardymo metu D-iui De- 

veniui buvo sakoma, kad jo 
bylą spręsiąs “teisingas teis-' 
mas, ne toks, kaip jūsų teis
inai.” Bet po tardymo apie 
teismą neteko nieko girdėti.
1941 metų kovo mėnesį Dr.
Deveniui buvo pi ar eita, kad 
jis “nuteistas aštuoniims 
metams i daibo pataisos sto
vyklą.” Toki sprendimą pa
darė už kalinio akių “treju
kė” iš tardytojo ir NKVD 
{'vidaus reikalų komisaria
to) valdininkų.

Po to išvežė jj Vilniun, Lu
kiškių kalėjiman. Lukiškių 
kalėjime D-rui Deveniui te
ko išbūti iki 1941 mirtą bir
želio 16 dienom Ta dieną ii- 
sai, laitu su didele partiją 
kitų politinių kalinių, lietu
vių ir lenku, buvo išo-abpn- 
'as j katorgą, kuri bolševikų 
kalboj vadinasi “da bo pa
taisos stovykla.’
Visi Lietuvos kalėjimu bu

vo grUrte prigrūsti nekaltais 
žmonėmis.

Ukmergės kalėjime buvo 
ikbai ankšta, nes kalėjimas 
visada buvo perpildytas ne-'

ir

Laiškų bolševikai nsišlei- merginą, 
džia iš belaisvių stovyklų, stebindamas kiniečius.
Būdamas stovykloje Dr.

Devenis kelis kartus rašė i

da labiau tuo nu- nuo !,ant^: ?<o- - ir Xo- “ ~:?u<> ivai" w mv v. nų paeinančių nuo Šalčio.
Reikalaudami Gyduolių siųskite ir 

Pinigus Money Orderį arba čekį ne
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 
mėt Gyduolių Gerumą tai duodam 

. | -y . Ąr- • . tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 
traukinys su kaliniais pasie- Fer mėnesį moka 10 rublių, Amerikos konsulata .'.Ia?k- laktai laikosi. —— Ministe- —vieną mažesne, vartok- tą mažesnę,

voip hpt io laiškai ko -ifa- »is pirmininkas Curtin sako, neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už-’ Uje, uei JO laL-Kdį r\O-kll.a 1 ,1 _______ ganedmtas, grąžink didesnę į 10 die-
me tik per- 

(-)

mažinama duonos porcija.

o svaras sviesto kainuoja 
32 rubliu.

Nelaisvėn Paimti Fašistai

čia parodyti italai ir' vokiečiai, kuriuos anglai anądien pa
ėmė karo nelaisvėn Afrokos fronte. Priešaky matosi alian- 
tu sutrupinti fašistų karo pab-klai.

AUSTRALIJA.

nešta Ameriko? konsului! ^gai, nuvo UKiai apsigyni- 
Kuibvševe, j kokią ste^ jb m? žygis. Tikrajai ofensyvai 
išvežtas. Tada kor.s
kreibėsi j Rusijos vv;itj?v

Miracie Ointment 
Broad Str. P. O. A. Boa 73.

aliantai neturėsią pakanka-_______ Hartford, conn
mai žmonių ir amunicijos da gąsaasosc:. uy.. 

bę ir, sąvaitę po kreipimosi. Per mėnesius. Kol kas jie
balandžio 22 d. Dr. Deveni ginasi._______________
buvo paleistas iš stovykl skaityk amerikos

Dr. Devenis >ma Amerikos, LIETUVIŲ NAUJIENAS
pilietis ir tas ii išgelbėjo iš Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių, 
tolimos šiaurės'stovyklo-. Kai'“lįl^cvl^TVJ1ENOS 

Bet ir palėk tas iš na’ai-- 3?>2 x- «-th «l. Philadelphia. Pa 
vės jis da negalėjo g;eitai
iš Rusijos išvažiuoti, nes per 
3 sąvaites bolševikai neno- 
įėjo duoti leidimo jam išva
žiuoti.

Jis nėra politiko - žmogus.' 
iokiai paitiiai nepriklauso j 
ir būdamas Lietuvoj? i :okią’ 
i olitiką nesikišo. Ji? pa?a-
koja savo baisius įspūdžiu? 
ramiai, be jokio? agitacijos.
nurodydamas 
faktus.

tiktai nu

UFFO9 FIKMO KrOTTMO *

TTfUtAS Bicrv

MEDUS
(10051 PURE HONEYl

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
ST IUt(.rr SU !».. AM«toa.

OI R I’OI.K Y
i e įu .if !hr V.^oclatlo' '*hall 

lic ;» nrc.rrvr Ihr i«l< al» an<*
:. ie i i .mr country. Ilic I nite,. 

' ‘.n:iU■••<. 1o reverc H* lnw«
'n liro ollu r'* lo rc'pod and ol»cy 

l!i> m, mui in jill nn.vv tn nid in making 
IkN r.iiiiiiry crcatcr and keitei** ,

šimtat dolonų dovanų, kuru įrodyt. Jog tw 
medų* nėra tikra* btčMj medui.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

i padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
} U. S- P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru- 
} mus ir sustiprina l odą. 50c. už bonką

• ALEXANDER’S
• REFRESHING TONIC
• Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
I Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
J 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
» čiam per Paštą į visas dalis Su- 
{ vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO
414 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON. M V SS.

AVY ALE IR STOCK ALE 
Iš RUANO IR RON KOMIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky

kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti

s

V
r.
it
$S
Ss

BROCKERT BREW1NG C0., Ine
TELEFONĄ? 
Vorcester - 5 4334

81 LAFAYETTF ST. 
WORCESTER MASS.

BOSTONO SKYRIUS:
South Boston. Mas*.

riTmmrrT-ūMMa—

1410 Columbia Road, 
TcL SOUth Boston 2271.

I
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Motėmis Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO M. MICHELSONIENE.

Lietuviškas Kraujas Pasireiškia.

ISTORINIAI WILLKIES 
BUČKIAI.

Wendeil Willkie, buvęs 
Amerikos republikonų kan
didatas i p: eaidenius/yra Į- 
(iomu- iaacaz jis
keliavo ap.i.-:.. pas-uh kaip 
akmenim ulsu-

APIE VALGIUS. Čekų Tūzas Vedė Anglę

KAIP RAUGINTI KOPI S'l't S. 
(Amerikoniška-, hadas.)

Rauginti kopūstai yra labai 
i \ šilais vaigis. ir dabar kaip lik 

c, \isur iąil.us jr.es rauginti. Lietuviai 
U;kam. visi žino kaip kopūstai yra rau

sime ame-
______ ______ . _ . . ruputi Ri
stoms įrodysiu, kad lietuviai ‘?us sunaikintaz. /nnerikcs toks, nes “moksliškesnis.”

bos sudari- Tas “moksliškumas" yra ta- 
pasidarbavime sustsių ašį. n.c, kad reikalaujama tam tikra

priešakyje kitų eina’” Mari:vo_e j:_ pasakė Sta- proporcija u.r. kos ir .am tikra
----------- linui, kad Amerika ir Angli- temparatiua. Paskui, kaip ka-

Ponia gryžo namo. Prisi- Ja tu; ės:ančioz atida- pustai įrugsta. juos galima su
minė Pittsburghą, kur gvve- '• okietijoį antrą frontą, pakuoti Į iau tikrus .-t.kius ir

Paėmė
nanašiai.

Čia yra parodytas aviacijos leitenantas Karei Kuttelwas- 
cher, pagarsėjęs čekų lakuna-, kuris dabar tarnauja anglų 
aviacijoj ir jau numušė 22 vokiečių orlaiviu, šiomis dieno
mis jisai vedė Londone anglę merginą, kuri yra parodyta 
šitame vaizdely kartu su juo.

puoilą (crock). arba j bačkutę. 
Eet bačkutė turi but parafinu 
išlieta, nes kitaip ji duos “sveti
mo” skonio kopūstams.

Dedant kopūstus i p .olą ar 
bačkutę, juos reikia dėti eilė
mis. kiekvieną eilę lygiai api- 

; barstant druska ir gerai su
spaudžiant. Ant viršaus uždeda 

‘svarią skepetą, ant skepetos 
nela parafinuotą medini dugną 

geiai ji prislegia, kad kopūs
tai butu paskendę sunkoj.

Kopūstai turi rūgti vidutinėj 
ti-mceraturoj, tarp 55 ir 70 E. 
laipsniu.

Jiems rugstant,

Prisimena man toks atsiti
kimas. Vieno Vokietijos 
Universiteto studentas, ku
ris skaitė save vokiečiu, da
lyvavo vokiečių korporaci
joje ir bendrai nuo kitų vo
kiečių nesiskyrė, net ir kitos 
kalbos nemokėjo. Bet vie
noj studentų vakaiuškoje 
kitas vokietis kolega ji “už
gavo:” ___________ _______o. - . .

—Ko iš tavęs reikalauti, i na jos tėveliai lietuviai. Pri- Laimėdamas Maskvos teatre turėti lygiui g ki “uunerkrautn 
juk tu lietuvis! įsimena lietuviška mokykla, r,uo. e tiado.-, jisai pasigavo koks parsidusda krumuvč.e. _ _

—Kaip tai? — net parau- 'kurią ji lankė, o vėliau? Vė- 'YĮiausiaią baleto šokikę i. Kopūstai sopiausiom; smul- nu^tViT
dotas. .liau jos gyvenimas taip kio- Pri®s puoliką ją iSDUCiavo. kia: ir pasveriami. Druskos ima- - ’

_ Nagi tavo pavardė Gai- josi, kad nesusidurdavo su .p Maskvos jis nuvyko Ki- ma nuo 2 iki 2’. nuošimčio Ro
dys, lietuviška. Tu studijuoji į lietuviais. Aukštesnioji mo- niĮ<>n ir ienai pasakė, kad pustu svorio. Sakysim. Jei ko- 
medicina tai °al to ir neži-!^y^a, Columbijos Univcr- aiiantai ^Uii aticiaijd autu- pustai sverk. i00 .a.v. 
rai: to mano «iiis kita, ta petas, kuriame baigė juri- M foną Kinijoj. Kinijos druskos dedu na. 2 iki 2b

------ ! '• ’ ’ ' 1 ' vado gen. Čiang Kai-šeko ro. Jei kopūstų bus apia 50 sva-
katu. nukreipė ją Į kitą pusę. ZTRona> Amerikoje ėjusi rų, tai druskos reikia dėti tarp 

Gaidys Gyvenimas jai nusišypsojo, mokslus, pasikvietė ji i savo l ir l’i svaro.
navo didelėie bene filmu narnu? ir su uošė arbatėlę. Jei druskos duosit

žodį kitas—irgi \as’ E * 'u G.; 
Bet štai, atsistojo Jįs pa-iZĮunejo.

viena ponia: “Aš protestuo- r^ ptuane, . ati jie neoiįstų ginami, bet čia paduosi, 
iu! Aš esu lietuvė ir aš Tam- dėtis pne Hitlerį O, xiv.S jl~- i .io...oka l.Ux.a. Ji. iru 
stoms Įrodysiu, kad lietuviai t -tr.ainintn:.
ir inteligentų ne mažiau už oi latviai i. bciu.bc 
kitus turi, ir pasidarbavime žys vi fašistų ašį.

ant viršaus

tai
sva-

mane domina pavardžių kil-jdinius mokslus ir tapo aelvo- 
mė.

Grižo vokiškas 
namo susimąstęs.

plaut ir vė! uždėt.
Po 4—6 sąvaičių kopūstai bus

Įrvgę. Prie 70 laipsnių tempera- 
. uros irugs i 4 savaites, o prie 
55 laipsnių — i G savaites.

Įrūgusius kopūstus galima 
laikyti tam pačiam inde. arba 
galima sudėti i stiklus ir pasta-nraziau.

Iš Memellando paeinam. kopūstų
priklausys nuo sudėti, rauginti kopūstai

nepraras C vitamino ir ilgai ga-

apipuvę 
mas visuomet
tinkamos druskos proporcijos.

Kopūstus deda i dideli molini *ės stovėti.
___________________________ Lietuviškas

Sunus studentas tuo nepa
sitenkino. Jis jau žinojo, 
kad Memelandas (Klaipė
dos kraštas) iš Vokietijos iš
skirtas, nors da niekam ne
atiduotas. Pradėjo jis studi
juoti tą klausimą giliau, tei
rautis apie tėvų kilmę iš do
kumentų ir, būdamas nuo
seklus ir rimto charakterio, 
surado teisybę ir apsispren
dė.

Tuo metu Klaipėdos kraš
te Įvyko sukilimas ir tas 
kraštas prisidėjo prie Lietu
vos.

Jau baigęs medicinos 
mokslus, nebe vokiškas Gai
dys baigė privalomus prak
tikos metus ligoninėje. Jis 
gyvai sekė visas gaunamas 
žinias ir uoliai mokėsi lietu
vių kalbos.

Charakteris charakteriui 
nelygus. Musų Gaidys viską 
atliko legaliai. Atvyko Į 
Klaipėdą, Įrodė savo kilmę, 
paprašė Vokietijos valdžią 
atleisti j Į iš pilietybės ir ta
po Lietuvos piliečiu. Vėliau 
jis vengė ura-patrijotų ir 
triukšmingo patrijotizmo 
demonstravimo, bet tvirtai, 
nesvyruodamas laikėsi lietu
viškos linijos. Buvo netik 
geras gydytojas, bet kūrė i; 
vadovavo lietuviškoms spor
to draugijoms, dalyvavo ak
tyviai politikoje ir buvo iš
rinktas Į Klaipėdos seimeli.

. ” Pabai-
įbutų kilęs, jei ne butų taip gus joms dainuoti, A\ illkie 
aštriai ir Skaudžiai pastaty- sučiupo viena dainininkių iv 
tas. Bet jei jau jis kilo—lie- akvvaizdoje išbučiavo
tuviškas kraujas garbingai J4- ..... .
pi'Hkulbčjo Laikiasčiai dubsi* juokis*

_____ si, kad tai bus “istoriniai
bučkiai.”Ir ištikrujų, tas klausimas 

kila ne vienam asmeniui— ~
jis liečia visus lietuvius! Su- PARĖJO NAMO IR RADO 
kruskite visi profesionalai, NEGYVĄ ŠEIMYNĄ, 
pirkliai ir darbininkai, pa- Maywood, N. J-—Aštuo- 
dėkite lietuvaitei poniai Iza- nių metų amžiaus vaikas 
bellei Harriš, apginti lietu- parbėgo iš mokyklos namo 
vius. Ji nuo žodžio perėjo ir rado pne durų prisegtą 
prie darbo! Ji pasiryžo ap- inotinos parašytą kortą su 
lankyti visas lietuviškas kc- užrašu: “Mielas Ernestai, 
lonijas. Ji metė kitą darbą ir neik i stuba, bet nueik pas 
savo lėšomis skraido oriai- tetą. Bet vaikas Įlindo per 
viu “from coast to coast”: užpakalines duris ir rado 
buvo Washingtone, Bosto- . a\ o mo.iną, iroli n ..ešerį 
ne, Los Angeles, iš ten žada negyvus virtuvėj ant grindų, 
skristi i Clevelandą ir kitur, Pečiaus gazas buvo atsuktas 
kol neaplankys visus lietu- visi buvo užtroškę nuodin- 
vius. Keliaudama negaišta gomis dujomis.
laiko nei orlaivy: studijuoja ---------------_
redakcijų, radijo valandų NACIAI NUŽUDĖ 300 
vedėjų ir kitus gautus adre- SERGANČIU BELAISVIŲ, 
sus, papildo juos ir sudaro Londone gautomis žinio- 
tolimesni maršrutą. mis, Narvike, Norvegijos

* . ' šiaurėj, naciai nužudę 300
Sutikite _ ponią Izabel.ą politiniu belaisvių, kurie bu- 

?^.ns ?Taz.lal. ir karstai pa- vo atvežti tenai iš Jugoslavi- 
dėkite jos ir jūsų pačių rei- jos yįsi jje buvo susirgę dė- 
kale. Tas nebus jums sunku. mėtaja šiltine.
Pamatę tos lietuvaitės malo
nią šypseną, jausit lyg jus ją
senai pažĮstate ir iš karto ją 
pamilsite.

NORI §100,000 UŽ “SVE-= 
TIMAS KOJAS.”

Filmų aktorė. Anna Shir-į

Sujudo Amerika. Vis ma
žiau ir mažiau lieka tokių 
žmonių, kurie da nesupran
ta, kad ne vien kariškam 
fronte sprendžiamas karo 
likimas, ne vien mūšiuose 
gaunamas laimėjimas. Prie
šingai, kad karas baigtųsi 
greičiau ir baigtųsi laimėji
mu, visa šalis vieningai turi 
dalyvauti kare. Kariai atlie
ka savo, darbininkai, ga- 
mirantieii laivus, orlaivius^ 
tanku’. rinklus i" amunici’p 
—ravo o visi kiti piliečb’ 
turi duoti lėšų ir dabori

i- tikslas—suruošti spa- jey, apskundė filmų gamin ; 
lių 24 d., kun bus paskelbta toją, sakydama, kad jis pri-Į 
visai Amerikai, pthuaman dėjęs jai kitos moteries ko- 
nar Bonds Day. jas vienoj filmoj. Ji nori'

. gaut iš jo §100,000 už tai.
Ar tikrai lietuviai mažai ' ____ ______

pasidarbavo, mažiau nei Detroite, Dailės Choro 
kiti? piknike p-lė J. Steponavi-

Drąsiai galima pasakvti čiutė ^pvo išrinkta kaip 
-ne! Bet ne visi pridavė gražiausia Detroito lietuyai- 

savo pirkimus bondų atitin- U payajlmta „Miss Lith- 
kamoms lietuviškoms orga
nizacijoms. Kai kur ir tokių 
komitetų nėra. O ką gi gali
ma sužinoti iš “Smithų” ir 
kitokių suamerikonintų ar 
-uairintų pavardžių? Kredi
tas eina aviams. Tverkite

uania of Detroit.

ATSIMINUS TĖVYNĘ.
Sėdžiu po langu,
Žiuriu i toli—
Ten, toli, tėvynėj,
Vargsta mus broliai.
Vieni Sibyre,
Nelaisvėj dejuoja,
Kiti namieje 
Verkia, dūmoja.
Grūmės lietuviai 
Su priešais piktais,
Kraujas tekėjo 
Nemuno krantais.
Verkia močiutė 
Ant sūnelio kapo,
Ten ji nužudė 
Žiaurus kanapai.
Liūdi lietuvaitės 
Tėvynės didvyrių—
Vieni kapuose,
Kiti gi Sibyre.
Nemunas plaukia 
Liūdnas, rustus,
Kad svetimieji 
Jo trempia krantus.
Vilija skaisčioji 
Ašarom paplūdo,
Kad ainiai Kryžiuočių 
Lietuvą užplūdo.
Šešupė senoji 
Nei nesitikėjo,
Kad pavergs lietuvi 
Svetimi atėję.
Sesučių dainos 
Neskamba laukuos,
Nutilo paukšteliai 
Čiulbėję miškuos.
Bet jie tik laukia 
Užtekant aušros;
Visi tada kartu 
Linksmai užgiedos.

Vargo Duktė.

būdas daug pa
prastesnis. Kopūstus sudeda į 
hi'e kokią bačkutę ar kubiliuką. 
Druskos nesveria—deda kiek 
kas nori. Ir. sudėję j kubilą, ko
pūstų neprislėgia. bet jiems 
rugstant bado medine lazda iki 
dugno, kad “kartumas” išeitų. 
Tik vėliau prislegia. Bet kopūs
tai nevisada pasiseka.

Jungtinių Tautų Pažaras

kad butų kuo mažiausia eik 
voiarr.a fokia medžiam 
kini iriknlirgc kaiui. O i'> 
kur ras ios nas savo milin 
nc-ieikalin^i — atiduoti i 
paskirta1, vietas, njcduktir 
gam sunaudok'mni.

Vienam? sirpinkime, ! u 
buvo i' <am jeika’uj pas? 
tvti oficialus pareigūnai ir 
žmonė’ naro’ėję aiduo’i 
savo liuos'aiki Amerikai 
buvo '■va»"tom;r klausimas 
kiek kokio" tautyb*" žm^ 
nė’ pi’ko bonu kiek kurie 
aukavo i 'br-huoiasi karo 
laimėiimui? Virpa’ aukšta 
pareigūnas paminėjo ir lie
tuvius. “Maža tauta, neturi 
inteligentų, mažai ir nuvei
kė” — maždaug tokiais žo
džiais apibudino mus lietu
vius.

emitetus
•ietuvių?,
bondus.

ir registruokite 
kurie perka karoJcr *s Klajūnas.
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Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

šiemis dienomis New Yorke buvo įtaisytas bazaras arba 
f erai Jungtinių Tautų naudai, šis vaizdelis parodo bazare 
pagarsėjusį Amerikos rašytoją Van Looną. kuris sveikina
si su Maria Markan, Islandijos dainininke iš Metropolitan 
Operos. Ji dainavo tame bazare Islandijos liaudies dainas.

APIE DŽĖLES IR DŽEMUS.
Jeigu kas turi šįmet susitau

pęs cukraus džėlei, tai tikrai 
nenorės tą džėlę pagadinti. Džė- 
lė nenusiseka dažniausia dėl to, 
kad Įdedama perdaug cukraus. 
Gera džėlė turi but tvirta ir tra
pi. Jeigu cukraus įdėsite dau
giau negu reikia, tai džėlė bus 
minkšta ir tysi, kaip sirupas.

Gali but ir daugiau priežas
čių, dėl kurių džėlė būna minkš
ta. Ji bus minkšta jeigu nepa
kankamai ją virinsit. arba jei 
permaža bus rakšties, ar per- 
maža piktino.

Džėlė bus minkšta ir tada. jei 
uogos bus pernokusios.

Dabartiniu sezono metu džė
lę galima daryti tik iš vynuogių 
(greipsų). nes kitokių uogų jau 
nėra. Ir reikia pasakyti, kad iš 
vynuogių išeina gardžiausia 
džėlė, ypač iš taip vadinamų 
Concord greipsų, nes tos uogos 
turi stiprų skonį. Laukinės vyn
uogės irgi gerai tinka uogie
nėms daryti.

Bet mums daug geriau patin
ka vadinamas džemas, negu 
džėlė. Matot, džėlė yra daroma 
iš grynos uogų sunkos, be tirš
timų, ją sunkiau padaryti, ir ji 
būna persaldi, nes jai būtinai 
reikalingas tam tikras kiekis

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

0v'lvTn*.« Ti'okiu litru Šiknimin. 
iSė’<- 

TjinM* Tr>i^ i v^nlo• -j. ’ ... —i,, '•no'TiSkui
'r lr>1 .-..UI ;,J ir pS»niiki^’">3i k^’k-'l!" 
:• ir knip reikin va’-totifPrrSop j; -OnaiE1*
Kpnnrfo* 'k'Vris dabar tik 80 centp.)
o.. ..." My ..v O—^rKf|-.or.i*> A'l/*r? 'r-ilrr l.l
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cukraus, kitaip ji nesusidželina. 
Gi džemas daromas su uogų 
tirštimais, ir jam cukraus daug 
nereikia.

Labai geras džemas išeina iš 
obuolių ir mėlynų vynuogių 
(Concord grupes). Ima dvi dalis 
obuolių ir trečią dalį mėlynų 
vynuogių. Uogas užvirina ir 
pertrina per drušliaką; obuolius 
nulupa ir supiausto; įdeda cuk
raus, kad butų pakankamai sal
du, kelis gvazdikėlius, sumaišo 
su vynuogių sunka ir virina kol 
obuoliai pasileidžia. Obuolius 
geriausia imti apyrukščius ir 
kurie lengvai suverda. Karštą 
džemą sudeda į stiklus ir užpila 
apie ketvirtadali colio ištirpinto 
parafino. Bet stiklai turi but iš
virinti. nes jei juose liks gyvų 
bakterijų, tai sugadins džemą.

Kitas labai geras džemas iš
eina iš tomeičių ir orančių. Ima 
per pusę tomeičių ir orančių. ir 
daro taip. kaip obuolių ir vyn
uogių džemą.

ŠUTINTA ANTIS.
1 supiaustyta antis.
Šmotelis lašinių.
1 morkva.
1 svogūnas.
1 lapelis.
Truputis sutrinto raudono 

pipiro (cayenne).
Pusė saujos druskos.
3 puodukai verdančio van

dens.
Lašinius reikia supiaustvt ir 

išspirgint. Į tuos taukus sudėt 
daržoves ir pačirškint kol pa
ras. Paskui supilti verdanti 
vandeni, pasudyt, Įdėt pipirus, 
sudėt supiaustyta antį. uždeng
ti ir šutinti ant lengvios ugne
lės. Galima šutint ir pečiaus vi
duje. Jei sunka išgaruotų, gali
ma dapildyti daugiau "verdančio 
vandens. Mėsą išėmus, sunką 
galima sutirštinti miltais ir už
pilti ant mėsos. Prie anties ga
lima duoti keptų obuolių ir bul
vinės košės.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.
Vieno akto far-a-. ’->bn: jnolrir><r->« 
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LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA l#42 MErAMS.

PIRM.—Juozm* Mačvlis.
000 l’re>cott st., tVaukegan, 111. 

PIRM. PAGELU.—F. ScUomvičia,
733 Lincoln st., W*ukeg»n, IU. 

PROT. RAST.—Snsuna L. Gabris,
730 McAlister ave., \Vaukegan, III. 

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eighth sL, YVaukegan, lll.

LIN. RAST.—Emilija Kernagis Bros
lll McKiniey ave., Waukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis,
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.
Susirinkimai bnna paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio, 1:00 ▼. po pie
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sts., Waukegan, III.
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RUDENS DŽEMAS.
ši džemą vadina rudens dže

mu dėl to, kad jis daromas iš 
rudens vaisių. Ima tokią pro
porciją :

6 raudonas tomeites.
6 gerus obuolius.
2 svaru mėlynų greipsų.
2 puoduku cukraus.
Pusė puoduko vandens.
Vaisius nuplauna, obuolius ir 

tomeites supiausto, greipsus su
trina. Įpila pusę puoduko van
dens ir virina ant lėtos ugnelės, 
kol obuoliai pasidarys visai 
minkšti. Tuomet viską pertrina 
per tankų sieteli, lupinas ir sėk
las išmeta, į pasidariusią košę 
Įdeda cukrų ir smarkiai paviri
na apie 10 minučių. Tuomet su
deda i karštus (išvirintus) stik
lus, užpila parafinu ir pastato. 
Labai gerai užsitepti ant duo
nos prie stiklo pieno. Prie blyną 
taipgi labai tinka.

NEBŪK ŽILAS
ISROOYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gydaoles, Kurios Pa
naikina Žilimą, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Joa 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakeli už Sl.OO. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4.
P. O. Box 305. CHnton, Ind.

asasr- - - < r s-s.s-?: į® ss®xrfiggsįfeBR

SIELOS
BALSAI

CK.42/0S EILĖS, DAINOS 
l li r. A L A DOS.

Knytra n.>p ;•./•?;» dHiig'-’in Mpalvuotu puikiu paveikslu.
2? ’ pu-Uap'u fivr’žin. apie 15(1 įvairiu eilių.
.11 I IJJNKSVDNS JUSU LAISVAS NUO

DAKIIO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RKšlD KILLS

TA’ J 4P1M' M-’KO* IR P i
TIKRA' ORAM IR T.THlNOA K’J.ų- KNYGA

KAI* \ Tik f l.Od. Aud’mo apdarai-. J 1.25.
Ki-lvi.nn- papuošti «»»« kny r t n, minėta tntsa.

•>. it k-ie.iA- nusipirkt* tų knygų pnaidžisars. Pinigu., genau»i« 
siųst "Menry Orderiu.” Popierinius gsiima siusti tiea«og papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resu ir nepamirškit prilipyt oa3 centus markų.

“KELEIVIS”
636 BROADV/AY, SO. BOSTON, MASS.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

kės, Lentupis.3370. Gukevičius, Stepas (Alekso sunus), 31, ūkininkas, Žalpiai, Raseiniai.3371. Gukevičienė, Kristina (Juozo duktė), 26, ūkininkė.
3372. Gulbickas, Pranas (Povilo sunus). 26, ūkininkas, Var- i noriai.

(Vinco duktė), 30. ūkininkė. 3421. Gustainytė, Valentina(Valentino duktė), 11, mokinė.

3373. Gulbinas. Mikalojus, .gimusi 1915, šakiai.

ūkininkas, Mešonai. Melagėnai. ! 3452. Girdžiušas, Antanas(Prano sunus), gimęs 1921, stu-3422. Gustainis, Ge 1.minas dentas, Mešonai.(Valentino sunus), 4. 3453. Grybauskas, Ignas(An-3423. Gustas, Jonas (Marce- tano sunus), 35. ūkininkas. Me- lino sunus), gimęs 1911. moky- šonai, Melagėnai.tojas, šakiai. 3454. Guobis, Romualdas3424. Gustienė. Kunigunda. (Vinco sunus). 21. ūkininkas, Mešonai, Melagėnai.

(Tąsa)
3313. Gruzdys. Gediminą: (Antano sunus), 2 metų.3314. Gruževska, Gabrielt (Adolfo duktė). 70, ūkininkė. Kelmiai, Kelmė.3315. Gruževskaitė, Adolfim (Broniaus duktė). 49.3316. Gruževskaitė, Zofij; (Broniaus duktė). 47.3317. Gružinskienė-Vabalaitė: i Ona (Jono duktė), 35, mokytoja, žvirgždaičiai.3318. Gubinskis, Stasys(Kon rado sunus), gimęs 1887, agronomas. Vilnius.3319. Gučius, Vincas (Juoze sunus), 36, ūkininkas, Marše niškis. Imbradas.3320. Gudaitis, Juozas (Prano sunus), 33, karininkas, Vilnius.3321. Gudaitytė, Elena (Jono duktė), 19, skalbėja, Kaunas.3322. Gudaitis, Liudas (Ka-

3340. Gudavičiūtė. Aldona (Juozo duktė), 18. mokinė, Marijampolė.

41, darbininkas, pasvalis.3374. Gulbinienė-Chlevinskai- tė, Stefa, 31. šeimininkė.3375. Gulbinas. Rimvydas ,Mikalojaus sunus). 7.3376. Gulbinaitė, Irena (Mikalojaus duktė), 4.3377. Gulbinas, Juozas (Kazio sunus), 42, ūkininkas, Pup-

Namų Sargai Mokinasi Laipiot

3455. Gaputytė, Vida (Prano duktė), gimusi 1932. gyv. vieta Kaišiadorys.3456. Gaputytė. Gird urs (Prane duktė), gimusi 1941. Kaišiadorys.3457. Gaputis, Vytautas (Prano sunus), gimęs 1930. Kaišiadorys.3458. Gaputis. Pranas (Juozo sunus), gimęs 1901, notaras, Kaišiadorys.3459. Griniūtė. Danguolė (Antano duktė). 9. Pasvalys.
3460. Gaidamavičius. Juozas 30, karininkas, Pabradė.3461. Grinienė-Gižaitė. Pranė (Kazio duktė) 37, mokytoja, Pasvalys.3462. Grinius, Antanas (Augustino sunus). 38. sekretorius, Pasvalys.3463. Gasiunas, Petras (Antano sunus) 37. Raguva. Šauniai.3464. Gelžinis, Vincas (Vinco sunus), gimęs 1903, samdinys, Panevėžys.3465. Gasiunaitė. Nojolė (Petro duktė). 2. Dusetos. Zarasai.3466. Grašelis. Petras (Stasio sunus), 21, Panevėžys.3467. Grinkus, Jonas (Stasio sunus), 18, Panevėžys.

3425. Gustauskas. Romanas, ūkininkas. Gurava, Šiauliai.3426. Guzauskas, Vytautą. (Vaclovo sunus), gimęs 1911. Kaunas.3427. Guzą . Jadvyga (Ferdi nando duktė). 61, ūkininkė Kcmaravas, Melagėnai.3428. Guzevičius. Stasys (Vinco sunus), 65. mokytojas. Bražėnai. Kalvarija.3429. Guzevitienė, 35. ūki rinkė.3430. Guzevičiutė, Laimuti (Stasio duktė). 8.3431. Guzevičius. Algis (Sta šio sunus). 3.3432. Guzikas, Simas, 35. ge ležinkelietis, Šilėnai, Šiauliai.3433. Guzikienė - Siaurusaity- tė, Natalija (Jono duktė). 42.3434. Guzikas, Algirdas (Si mo sunus), 18. mokinys.3435. Guzikas, Vytautas (Simo sunus). 14. mokinys.3436. Guzikas, Nikodemas (Jono sunus). 35, karininkas. Vilnius.3437. Gvazdinskas. Vincas. 42. samdinys, Kaunas.3438. Gvazdinskienė, Sofija (Prano duktė), 34, slaugė. Kaunas.3439. Gvazdinskaitė, Gina (Vinco duktė), 3.3440. Gužas. Titas (Antano sunus), 50, ūkininkas. Lukštai. Rokiškis.3441. Gužienė, Emilija (Ka zio duktė), 40, ūkininkė, Lukštai, Rokiškis.3442. Gužas. Julius (Tito su nūs),-14, mokinys.3443. Gužaitis, Jonas, 30, karys, Tytuvėnai, Raseiniai.3444. Gūžys. Stasys (Petro sunus). 27, maliavotojas. Kau

kuiiai, Panoteriai.3378. Gulbinienė. Janina (An- ’tano duktė), 39, šeimininkė.3379. Gulbinas, Martynas (Antano sunus), 14.3380. Gulbinas, Liuaas (Antano sunus).3381. Gulbinas, Antanas (Antano sunus), 11.3382. Gulbinas. Jonas (Antano sunus), 8.. 3383. Gumbaravičius, Vladas(Mykolo sunus). 2o. batS1uvy.,.,Mato sunus) ukininkas,
\anja. _ Daugailai, Siesikai.3S46. Gudeskiene. Paulina,, Gumbaravi4ien4>,0. seimininke, Legaibai, Birai.,nįka (Jon<> dulrt4) &

3347. Gudeška, Viktoras (Jo- 3385. Gumbaravičius,no sunus), 30. mokytojas, Le-i (Vlado sunus), 12, mokinys, galiai. Biržai. 3386. Gumbaravičius, Marijo-3348. Gudeškienė. Seimą. 22. nas (Vlado sunus), 11.šeimininkė, Legaliai. 3387. Gumbaravičius, Alek-3349. Gudienė, 75. šeiminin- sandras (Vlado sunus), 6.kė, Kaunas. 3388. Guoberis, Juozas (Mikosunus). 48, referentas. Kaunas.3389. Guoberienė, Antanina (Jono duktė), 34, šeimininkė.

3341. Gudavičius, Bronius (Izidoriaus sunus), 42. Kaunas.;
3342. Gudavičienė-Labanaus- kaitė, Regina (Gabrieliaus duktė), 23, šeimininkė.3343. Gudavičius. Algimantas (Broniaus sunus), 3.3344. Gudeliauskas, Vladas, 32, karininkas, Veliuona, Papiškiai.3345. Gudeliauskas, Juozas

Vero-
Vytas

Anglų namų sargyba mokinasi laipioti sienomis. Prie virvės gali pririšama lazda įr Įmetama per langą. Paskui virvė patraukiama ir lazda užsikabina iš vidaus už lango rėmų. taip kad kareivis laikydamasis už tos virvės, gali tuomet Įkopti per langą. Tuo budu kareiviai gali išmušti priešą iš namų. jeigu jis bus tenai susikraustęs.

zio sunus), gimęs 1919, darbi- 3350. Gudiškis, Vytautas ninkas. Kaunas. (Juozo sunus), 19. Kaunas.3323. Gudaitis. Juozas (Mar- 3351. Gudjurgis. Juozas (Antyno sunus), gimęs 1904. bu- tano sunus). redaktorius, Kau- halteris, Kaunas. nas_3324. Gudaitienė-Stašinskai- 3352. Gudynas, Antanas (An-tė, Anastazija (Juozo duktė, gi-į tano sunus), 39. mokytojas, muši 1906. i Talkiškiai, Onuškis.3325. Gudaitis, Juozas (Juo , 3353. Gudliauskas, Jurgiszo sunus), gimęs 1932. i (Alekso sunus). gimęs 1907.3326. Gudaitytė, Laimutė i darbininkas. Milašaičiai. Plungė(Juozo duktė), gimus 1935. 3354. Gudonienė, Uršulė. 70.3327. Gudaitis, \ iktoras, 33. t ūkininkė, Palušniai, Rokiškis, uki-darbininkas, šakiai. Jankai.
33Ž5. Gudaitiene - Žemaityte. Marija, gimusi 1903, šeimininkė. Jankai.3329. Gudauskienė, Aliana

3390. Guoberis, Algimantas (Juozo sunus), 13.3391. Guoberytė, Danutė (Juozo duktė), 5, Kaunas.3392. Guobys, Vytautas (Vince sunus), 26, studentas, gyv. vieta Kaunas.3393. Guravičius, Juozas (Jono sunus), 32, patarnautojas. Vilnius.3394. Guravičius, Jonas (Jono sunus). 24, vežikas. Panemunė.3393. Gurblys, Bronius, 30.
3355. Gudonis, Juozas, ninkas. Paiušniai.3356. Gudonienė, Adelė, ūkininkė. Palušniai.3357. Gudonytė. Anelė (Juo-(Izidoriaus duktė), siuvėja. Vii- z0 duktė). Palušniai. nius. 3358. Gudonytė, Kazė (Juozo3330. Gudauskas. Kazys (Ka- duktė). Palušniai.jetono sunus). 34, mokytojas, 3359. Gudonytė. Adelė (Juo- Amišiai. Kretinga. zo duktė), Palušniai.3331. Gudauskienė. Stasė 3360. Gudonytė. Irena (Juozo (Juozo duktė), 28, šeimininkė, duktė).

Amišiai. 3361. Gudonis. Stasys (Juozo Į Snabudžiai. Liubavas.

, - • , • 3445. Gžebalskis, Antanasūkininkas. Gmociai, Panemunis, ,T. v ,Rokiškis i(Vinco sunusL gimęs 1901, kai
3396. Gureslis, Kostas (Kos-1'*3’ _ ...to sunus), 35, Utena. . "lt6' .G“'ko'?akle“', C«,br- z ja. 37, seimininke, Kaltinėnai3397. Gurevičius, Kazys (su ’ ..šeima), ūkininkas. Ceikinėliai,; 'Daugėliškis I 3447’ Gžeikoviak>'te' Sabina
3398. Gurevičiūtė, Marija v • u +- vi ••(Jono duktė). 23, ūkininkė,I 8448' G»*on.kyte. Mama.5 metų.

3512. Holišanstienė, Zuzana, 34, mokytoja. Žarėnai, Telšiai.3513. Holišanskytė, Aldona (Kazio duktė). 2.(Bus daugiau)

mininkė. Dokureičiai, Šaukėnai.3497. Hiksaitė, Alina (Prano duktė), gimusi 1995. ūkininkė, Norvaišai. Kužiai.3498. Hilienė. Ona. 44. mokytoja, Vilnius.3468. Gasiunienė - Sabalytė 3499. Hilaitė, Aloyza (Jono (Kazio duktė), 29, mokytoja. < duktė), Vilnius.Pelysiai, Subačius. 3500. Hilaitė, Sofija (Jono3469. Gobarys, Kazys (Stasio duktė). 11.sunus), 29, darbininkas, gyv. 3501. Hobart. Halina, 22, stu-vieta Panevėžys.3470. Grigas, Algimantas(Antano sunus). 2, Burbiškis, Anykščiai.

dentė, Vilnius.3502. Hobart. Jurgis. 20, darbininkas. Vilnius.3503. Hodorovskienė, Vanda.3471. Grigienė, Teklė (Liudo 30, mokytoja, Švenčionys.duktė), gimusi 1914, mokytoja, Burbiškis, Anykščiai.oaro 0*1 < vjmjn 11 na 11-^7. /”Lxlinn
3504. Hofmanas. Kazys (.Jono sunus), 46. Kaunas.

T-Tzvlroc V’ulnntinnc xx\zncu7, t nrvuv:xi«i', A?
(Jono duktė). 15, Nedzingė, darbininkas. Kaunas.Merkinė. 3506. Hokienė. Elena. 28. šei-3473. Grigaitė, Vita (Antano mininkė, Kaunas.duktė), 4. Burbiškis. Į 3507. Holišanskis, Leonas. 65.3474. Gurklytė, Genė (Jurgio ūkininkas. Vidmantai, Varniai, duktė), 19, pardavėja. Vilnius. 3508. Holišanskienė. Teklė.3475. Gurčienė. Brase (Kazio 37. ūkininkė. Vidmantai.

3332. Gudauskas, Gintautas sunus).(Kazio sunus), 1 metų amžiaus. 3362. Gudonienė. Ona (Bene-3333. Gudavičius, Augusti- dikto duktė), 35. šeimininkė, nas, gimęs 1916. prievaizda, Panevėžys.Šiauliai. 3363. Gudonis. Eligijus-Keis-3334. Gudavičius. Juozas, 48. tutis (Broniaus sunus), 9.ūkininkas. Pikeliai. Eržvilkas. • 3364. Gudonytė. Nijolė-Jonė3335. Gudavičius. Jonas. 45, (Broniaus duktė). 6.ūkininkas. Pikeliai. 3365. Gudžiūnas. Petras (Sta-3336. Gudavičienė. 40. moky-.šio sunus). 72. ūkininkas. Kiau-toja. Pikeliai. nimiškiai. Šiluva.3337. Gudavičienė, Juzė (Ma-Į 3366. Gudžiunienė. Ona (Juo- to duktė). 39. ūkininkė. Pikeliai, zo duktė). 27. šeimininkė.3338. Gudavičius, Pranas (Jo- 3367. Gudžiūnas. Algis (Staro snuus), 29. ūkininkas. Mies- tiškiai. Eržvilkas.3339. Gudavičius. Česlovas (Jono sunus), 16. mokinys, Pikeliai, Eržvilkas.

šio sunus), 7.3368. Gudžiunaitė. Gražina (Stasio duktė), 6.3369. Guiskis, Juozas (Juozo sunus), 38, ūkininkas. Daujotiš-
Vėliausia Mada Afrikos Tyruose

Afrikos tyruose žmones kankina ne tiktai smėlio audros, bet ir uodai. Todėl anglų arm jos tankininkai dabar nešioja ant galvų gopturus iš permatomos medžiagos. Jie apsaugoja juos dalinai nuo smėlio ir nuo uodų.

3399. Gurevičiūtė, Anelė (Jono duktė). 20, siuvėja, Snabu- i džiai.3400. Gurevičius, Jonas (Jono sunus), 25, Kaunas.3401. Gurevičius, Juozas (Jono sunus), 34, sekretorius, Vilnius.3402. Gurkienė. Marija, 61, ūkininkė.3403. Gurną, Statyš (Stasio sunus). 15, Trakai.3404. Gurnevičius. Simas (Simo sunus). 39. Bartininkai.3405. Gurnevičienė, Marcelė. 35. šeimininkė, Bartininkai.
3406. Gurnevičiutė, Regina (Simo duktė), 15.3407. Gurskaitė, Elena (Broniaus duktė), 24, slaugė, gyv.' ieta Kaunas.3408. Gurskaitė, Stefa (Leo- 10 duktė). 22. Alytus.3409. Gurskis. Vincas (Zigmo simus). 47. batsiuvys, Vilnius.3410. Gurkis. Edvardas (My- ■ tolo sunus), gimęs 1922. darbi- ' ninkas, Vilnius.3411. Gurkis, Bronius, 55, ka- ! rininkas. Alytus.3412. Gurskienė. Koste, 33. šeimininkė.3413. Gurskytė, IaimutėfKo- ' -to duktė). 15. Utena.3414. Gurskis. Valentinas (Kosto sunus), 12. Utsna.3415. Gurskytė. Nijolė (Kosto duktė), 9, Utena.341 G. Gusenas, Bronius, mokytojas. žvirblėnai, Vaškai.3417. Guslikis. Pranas, 34, i darbininkas, Ariogala.3418. Gustainis, Valentinas (Vinco sunus), 45. žurnalistas, Ž. Panemunė.3419. Gustainienė, Izabelė 
(Adomo duktė). 34, šeimininkė.3420. Gustainienė, Marcelė

3449. Gžimalo, Romanas. 34 redaktorius. Vilnius.
3450. Gaputienė, Marija, gimusi 1905, (Stasio duktė, šeimininkė, Kaišedorys.3451. Girdžiušas, Mikalojus (Stasio sunus), gimęs 1917,

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tauo
lios amžina peklos ugni
mi h- ni pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nno 
amžinų kančią pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, mi prtdos ši
tai Bėra. Jisai parodo, kad toj elrtoj, kur Bibli
ja sako tam kitąsyk 
pekla, dabar kepastai as- 
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirtina.

Kaina 25 centai.

Kayga namu "KeM- 
»*•” Kaygym.

Adresas: “KELEIVIS" 
636 BROADWAY,

SO. UOSTOS. M \S.S.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONJ

7747 Navy Asvnuo,
Detroit, Mich.

duktė). 34. šeimininkė, Šarkiai. Vaiguva.38. darbininkas. Lentvaris.3476. Gurčinas. Juozas (Igno sunus), 46, ūkininkas, Akmena. Vaiguva.3477. Gregorovienė. Ona (Justo duktė), gimusi 1912. darbininkė. Rokiškis.3478. Haidukas. Antanas (Antano sunus), gimęs 1926. ūkininkas, šulėnai, Vidžiūnai.
3479. Haidukevičius, Anta- ! nas (Antano sunus), 36. batsiuvys. Vilnius.3480. Hann. Jurgis (Mečioj sunus), 30, technikas, Kaunas, i3481. Haritovič, Stefa, gimu- |si 1898, šeimininkė. Vilnius.2482. Haritovič, Marija, gimusi 1919, Vilnius.3483. Haritovič, Sabina, gimusi 1921, Vilnius.3484. Harvchas, Aleksandras.
3485. Harychienė. Irena. 23. e darbininkė, Lentvaris.3486. Haurilkevičius, Edvardas (Broniaus sunus). 37. darbininkas. Vinkšnupiai, Bartininkai.3487. Haurilkevičienė. Stasė, 40, šeimininkė.3488. Haurilkevičius, Toma - (Edvardo sunus). 3 metų.3489. Heneris. Gabrielius (Bernardo sunus). 50, advokatas Smėliukai. Ignalinas.3490. Hermanovičius, Kleo- fas (Adolfo sunus), 27. darbininkas, Vilnius.3491. Herse, Adomas. 41. amatninkas, Vilnius.3492. Hersienė. Sofija. 28. Vilnius.3493. Herse. Boguslavas (A- domo sunus), 17.3494. Hersytė, Ona (Adom ' duktė), 15.3495. Herse, Ričardas (Adomo sunus), 11.3496. Hiksienė-Matulevičiu-

3509. Holišanskis,(Leono sunus), 11.3510. Holišanskytė,(Leono duktė). 9.3511. Holišanskis. Henrikas (Leono sunus), 8.

česlovas i
Janina

PAGAUSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administraci jon nevėliau PANEDĖ- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
tiektu mus nevėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos 
savaitės numeri nespėjama patal- 
pint.

Norint. kad garsinimas nesusi- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokj parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par. 
davimus ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žod|. Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

“Keleivio" prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminiu ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Mažiausio pa jieško - 
jimo kaina 65c.

Norint pa jieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS. 636 BROADWAY 

"SO. BOSTON. MASS.

tė, Jadvyga (Jono duktė), šei- L

AR ROMOS
piežius y™ Kristaus 

Vietininkas?

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulj atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS UI. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokiu 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms bet tik su tokio
mis faunomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių varda, iš devinto «imTm«*čio ,r jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas Ii. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai

SKYRIUS VII. Romo’ bažnyčios nuopelną’ Francuziis: ISpn m 
Filipinų r--,- uucija ir pr;ežasi.v». 1 orios tą revoliuciją iššaukė 
R<,<n,i» bsznyču- Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS >111. A artd:e».,r.i« supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčia-* Reformatorių piadžia, jų pasišver.t’mji ir pa
reiškimai pinčiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo induigeocįjas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų p^Anityi t, 
knygą, nes joje ras daug reika.ingų dalyku ir geriausiai galės 
euaipažinl su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam 
sinio.ą ;-.a..io.v visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai- 
tyti. Taip m ama savo knygoj* kun. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai aiJabrinem raidėm įspaustas kny- 

gos vardas. KAINA $2.IH).
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $i.Z5.

Galima gaut pas au* >r ų, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. 2. DALTON. RA

Taipgi galinta gaut tą knygą nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO’’ KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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UŽREGISTRUOKITE 
KARO BONUS.

Draugijos ir pavieniai, pra 
šomi apie tai pranešti Sve- 
timkaibių Komteto Lietu

vių Skyriui.
Visos Massachusetts lietu- 

namo, išvaizda atrodo r.e- vių draugijos, kuopos, kliu- 
bloga. Priėjus prie durų, pa- bai ir pavieniai, kurie via 
sirodė, kad jos neužrakin- pirkę arba perka karo bonus 
tos. Atidarius, pasirodo laip- bei štampas, prašomi apie 
tai ir vėl durys, bet jau užra- tai pranešti Massachusetts 
kintos. Bet čia matosi skam- Svetimkalbių Centro Komi- 
butis. Paspaudžiau nyktuką tetui, kad lietuviai galėtų 
—įleido. Turiu pasakyti, gauti už tai prideramo kre- 
kad išvaizda Kliubo kamba- eito.
ryje labai graži ir daro jau- šis Komitetas yra kaip tik 
kų įspūdį. Užvedėm kalbą tam valdžios ir sudarytas, 
su vienu ir kitu kliubiečiu. kad ragintų svetimkalbius 
Vienas jų pasiūlė man ren- pirkti karo bonus ir kad in- 
giamo Kliubo bankieto ti- formuotų Iždo Departamen- 
kietą, kuiio kaina S2.50. tą kiek kuri svetimkalbių 
Bet pirkt tikieto nesiskubi- grupė yra išpirkus ar nusi- 
nau, nes brangus. Bet vienas stačius pirkti karo bonų i 
kliubietis neatleisdamas tą štampų.
baliaus tikietą būtinai pano- Prie* Centro Komiteto yra 
rėjo įsiulyt. Jis išaiškino į- lietuvių skyrius, kuris tei- 
man kad i bankietą esą su- Ha informacijas apie lie- 
kviesti visi miesto valdiniu- tuvius.
kai ir šiaip daug žymių sve- V aidžia komitetams nie
žiu, esą pakviestas net ir 1 o už tą darbą nemoka. Jie 
Cambridge'aus klebonas pa- turi savo lėšomis daryti su-i- 
daryt kokias ten ceremoni- linkimus, savo lėšomis važi- 
jas ir etc. Aš nustebau. Sa- rėtis ir susirašinėti. Taigi. 
Kau: “Juk Kliubas nėra jo- kad tas darbas butų kiek 
kia bažnvčia, tai kam čia lengvesnis ir mažiau kai- 
prie bankieto reikalingo? r.uotų, Lietuvių Skyriaus 
kokios nors bažnytinės cere- Komitetas prašo visų musų 
ironijos. Kurie nori tokių organizacijų ir pavienių, 
ceremoniiu, tie ga'i nueiti i kad kiekvienas jų malonėtų 
bažnyčią." J pranešti žemiau nurodytu

Kadangi aš prie tokiu ce- adresu, kiek jau turi karo 
remonijų nepratęs, tai tikie- bonų bei štampų nupirkęs 
tą pirkt atsisakiau. arba ketina pirkti. Šitos ži-

Bet man pasirodė labai rios reikalingos tam, kad 
keista. Cambridge'aus Kliu- valdžia žinotų, kiek musų 
bas man buvo žinomas kaip žmonės remia jos pastanga' 
labai pažangus: jam vado- laimėti sį karą. Mes žinom, 
vavo net bolševikai, o da- ; ad musų draugijos ir kliu- 
bar, kuomet Kliubas pasi-, Yra jau daug karo bonų 
statė sau puošnu namą ir išpirkę ir vis dar perka, bet 
rengia atidarymą? tai pasi- iki šiol tas nėra lietuvių kre- 
kvietė kleboną, kad padai v- ditan užrekorduota. O užre- 
tu kokias ten “ceremoni- korduoti būtinai reikia, kad 
jas.” O gal tas kliubietis. valdžia matytų, jog lietuviai 
man tik juokais tai pasako- pčra “siekeliai. Pranešti 

Svečias, apie tai reikia šiuo adresu:
Mr. Anthony J. Young,

CAMBRIDGE AUS NAU
JIENOS.

Kaip dabar išrodo Liet. 
Piliečių Kliubas.

Spalių 4 pasiryžau aplan
kyti Cambiidge'aus naują 
Piliečių Kliubą. Atėjus prie

jo*'
Watertowno arsenalo dai

nininkai gavo iš Washing- 
fcono pagyrimą ir “E” vėlia
vą už geras pastangas.

I t

F

Galima taip pat praneši' Kaltinami trys lietuviai. Šaudymas South Bostone.
n * Keleivio redakcijai, šiomis dienomis iederali- ši utarninka uoliciia Sc
nes i ta komitetą ineina ir p-r-ųrd 11irv Rnstnne an u : uiarmnM Pollcijanis graną jun rso.ione ap bostone pašovė Gordoną cijos piograma duodama is 

kaltino kelioliką krautuv- Lindsey, 22 metų amžiaus WORL stoties, 950 kilocik- 
ninkų už priėmimą vogtų vyruką, kuris atvažiavo iš lių. Subatoj, nuo 8:30 iki 9

Lietuvių radijo programa. 
Lietuvių Radijo Korpora-

musų redakcija.

Mirė Juozas Anesta.o , ..... , ,. daiktų is New Haven gelz- Roxburio pas savo žmoną, vai. ryto, programa bus to-
Spalių 1 <1. Milfordo Ilgo- kelio vagonų. Tarp apkal- 1 uri gyvena nuo jo atsisky- kia: (1) muzika, (2) dainos 

imėje mnė Juozas Anesta tintųjų yra ir 1 lietuviška iU?į, įr pladėjo grąsinti jai ir (3) pasaka apie Magdutę. 
nuo plaučių uždegimo ligos. pavardė, būtent: \\aker įtvolveriu, kad nereikalau-; Nedėldienį, nuo 9:30 iki 
\ elionis palaidotas spalio 3 Degutis, Stanley Bohdie- ių iš jo atskiro užlaikymo. 10:30 vai. ryto, programa
T1 1 • 1 * 1*14* 1 * 1 • T"\ • w • 1 • 1 « 7 • • • Puvo duota žinia policijai, tokia: dainininkas ir armo-
Paliko dideliam nunudime Du iš jų gali būt lietuviai Bet kaip du policmanai at- nistas Jonas Tamulionis iš 
moterį L i šulę. po tėvais Sa- arba slavai, bet Degutis aiš- vyk0 jį paimti, jis paleido į Nashua, N. H.
vickiutę, du sunus ir tris kus lietuvis,
dukteris, Willie, Vytautą, --------------
Oną. Adeliją ir Daratą, du FBI reikalauja 2.000 
žentu ir marčią. Taipgi brolį merginų.

. \. Anestą, brolienę Mi-į Federalinis Investigacijų dviem kulipkom. _____
(baliną ir seserietę Mildą, £»įuras (FBI) paskelbė Bos- įvyko po numeriu 830 E. Se 
kurie gyvena Dorchestery. tono laikraščiuose, kad jo eond st.

Velionis buvo susilaukęs tarnybai reikia 2,000 mergi- ---------------
01 metus amžiaus. Buvo ki- nų, kurios yra baigusios high Bostonas duoda daug laužo, 
les iš Vištyčio miesto. Vilka- schoolę ar aukšte
' iškio apskričio. Amerikoj kyklą. Jos turi būt nejau
išgyveno apie 30 metų. Iš nesnės kaip 18 metų ir nese- žas, visokie daiktai iš gele-
amato buvo moldeiis ir ture- nesnės kaip 45. žies ar kitokio metalo. Per
jo mažą ūkį Milforde. Pri- FBI yra slaptas Justicijos pereitą sąvaitę buvo surink-

juos du šuviu, nors nei vieno 
nepataikė. Tuomet polic- 
manas šovė jį du kartu, ir 
Lindsey krito sužeistas 

Visa tai

Prašom parašyti atvirutę 
ir pasakyti savo įspūdžiu-. 
Adresuokit: WORL, Lithua- 
nian Program, Boston, Mass

St. Minkus.

Miesto samdos biuras ke
tina greitu laiku pravesti 
Bostono moterų registraciją,

snę mo- Dabar Bostone yra ren- Patyrus, kurios ju nore 
t nejau- karnas visokis metalo lau- ty daibo po kelias talanda.

i diena.
Parsiduoda Pigiai Labai 

Puiki Farma.
gulėjo piie Molderių unijos Departamento skyrius. Jis ta 500 tonų seno metalo, bet
ir : iie Lietuvos Sūnų Drau- ;eka ir gaudo visokius pik- rinkliava da nepasibaigė,
gystes, Cambndgeuje. Bu- iadarius, snipus, penktako- kai kurie atiduoda savo ge- duo stuboje. Beveik nauji viš
vo “Keleivio” prenumerato- ius ir tt. Taigi tokiam dar- iežines tvoras, vartus, lovas »r ̂arnė- Randasi tįl<.
nūs per daugeli metų. \ elio- bui reikalingos ir merginos, ir kitokius dalykus.
ris buvo malonaus, linksmo Jos nenešioja jokios unifor---------------
draugiško budo, laisvų pa- mos,'jokių ženklų, kad nie-
žiurų. Mylėdavo susirinki- kas nepažintų. Darbas esąs 
mus, lemdavo progresyvų skiriamas Washingtone. bet 
judėt imą,
na

‘Keleivio” namas jau nu
griautas.

Buvusi “Keleivio” namą

Naujas penkių kambarių namas, 
apšildomas su steam heat, maudynė, 
elektros šviesa, šiltas ir šaltas van- 

išlininkai 
ir pusė

(mylių nuo miesto: 45 akrai žemės. 
Dėl platesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu: A. J. KUPSTIS. (4 

332 Broadvcay, South Bo.-ton, Mass.

PARSIDUODA KARAS
1938 Buick Sedan—4-riom durim. 

.3* Padangos vidutiniai geros. Parsiduo- 
pigiai. Matyt gali bi'.e laiku, 

kariuomenėj, nėra kas važiuo- 
Sakalauskas, 149 W. 8-th st., 

įŠo. Boston. Tel. ŠOU 2285. (1
Tačiau naujų namų valgausiai papuoštas gėlių vai- vestigation, 

rikais. kuriu atsiuntė drau-
10 Post Office lė.

Sųuare, ir tenai gali gauti džia dabar nestatys, nes nė- 
gimines; ir dailus daugiau informacijų. Reikia,ra medžiagos.gai n

žmonių būrys palydėjo ve-,klausti specialaus agento, 
lioni į amžiną atilsį. Mr. John T. Madigan.

Mielas brolau! Lai tau --------------
būna amžinas ir ramus atil- Sumokėjom miestui
sis šioj Naujoj Tėvynėj. Dė- $81,604.470 mokesčių.
cės Šamo žemelėj, kurią tu Bostono gyventojai šįmet-----p .. ~=— v
taip mylėjai! Šioj nubudimo sumokėjo miestui SS 1,604 - Keikaimgas vyras

valandoje reiškiu moteriai,‘470 mokesčių. ' Didžiausi
vaikams ir
širdingiausios užuojautos

Brolis W. V. Anesta. 854,930,033. kas sudaro
----------- •— daugiau kaip 67 Jiuošimčius

Apsirengusi nursės uni- visų mokesčiu.
kažin kokia moteris Miesto valdžia

35 Hunnewell Avenue. 
Brighton, Mass.
Mr. Young yra Lietuvių

Komiteto sekretorius.

Reikalingi Darbininkai
Reikalingi patyrę bartenderiai, vei- 

terkos, virtuvės ir stalų darbininkai 
(buss boys). Darbas pastovus, mo
kestis gera, žymioj lietuvių įstaigoj. 
Kreiptis asmeniškai ar laišku ir pa-Ant Boylston steeto, neto- _

Ii nuo N’ewtono linijos, UŽsi-jaiškinkit savo patyrimą, pas įstaigos 
degė busos su žmonėmis.
Bet žmonės spėjo pabėgti.

! advokatų F. J. 
1 302 Broadway,

BAGOČIŲ, (-) 
So. Boston, Mass.

Kuris moka išvirt paprastų valgi 
lą įr abelnai padirbėt lengvai. Valandos 

pažystamiem? naštą teko pakelti namu sa- " destis gera. Užeik^ persitikfi 
Yininkams, nes Jie SUmOKejO 312 d Street. So. Boston, Mass. I

Reikalingos Dišvašerkos H
Darbas užtikrintas ir nesunkus. 

Moterys, kurios būna blaivios sąly- i 1 
Pabodo ii' £°s geros ir mokestis palyginamai Į Į

Dorcnesteryje pradėjo vaik- kokiems reikalams1 tie mo- aukšta- Krc;Pkres bIIe Ia,Ku-

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

foima.

ščioti iš namo į namą ir pra- kesčiai suvartojami. Mokyk- 
šyti aukų po ŠI slėptuvėms lems išleista 816,145,717, 
nuo oro bombų statyti. Poli- kas reiškia arti 20 nuošimčių 
cija praneša, kad ta moteriai visų miesto išlaidų. Toliau 
\ra apgavikė. seka pavargėlių užlaikymas

.. į —812,140,461. Nuošimčių,
už miesto skolas išmokėtaItalas Joseph Gasselli iš i 

Quincy buvo nuteistas kalė-į 
iiman visam amžiui. Jisai 
nužudė Mis. Heleną Cullen, 
46 metų moterį. Abudu bu- 

*vo girti.

810,684,080. Piliečių ir jų 
turto “apsaugai,” kitaip ta
riant, policijai išleista 810,- 
311,329. Ir tt.

BLINSTRUB’S RĘSTAURANT 
304 Broad»ay, South Bostone.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Telephoo*

SOUih
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

(B TROKV AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Picos

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais

TAIPGI TAISOME Al TOMOBI- 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIKBYScIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta. 
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eignth St.

PENNAI NUO JUSU ALGOSC.

... SUTAUPO DOLERIUS KASDIEN
Tik kelis pennus atidedant kasdie

ną, padaro užtikrinimą jūsų šeimai, 

kad ji gaus palydinamai tokią pat 

algą kas savaite per metus laiko, 

kokią jus gaunate dabar, jeigu jiems 

prisieitų gy’-om be jūsų.

Tas dabar tapo sudaryta prie spe- 

t lalio John Hancock gyvasties ap- 

draudos piano, kuris nustato užlai 

kyt šeimyną sunkiose dienose, jeigu 

ištiktų mirtis duondavį paskiriant

per visus metus tiek pat pinigų kas 

sąvaitę, kiek jie paprastai gaudavo.

Tas duos jūsų paveldėtojams laiko 

susitvarkyt patiem prie naujų ap

linkybių ir pasidaryt planus ateičiai. 

Ar dabar jus turite gyvasties ap

draudę. arba neturite, bet iųs išgalit 

pasiimt tą nebrangią bet reikšmingą 

apsaugą. Pas’ųskite žemiau paduotą 

kuponą kad gaut inf’-rmacijų kaip 

sudarytas Tęsiamos Algos Planas, 

kuris paliestu jumis vpatiškai.

Life Insurance Comf*hyX^)OF Bot’O H MattACMUfCTT*
GIIV W COX, Prc,IH*n

1 Įrašau prisiųsti informacijų apie Tęsia- 
Į mą Aljtos Pianą
• Aš gimiau ..........................................................
• Mano abe'.nai sąv:utės alg? .....................
I Vardas ...................................................................1
1 Adresas ..............................................................1

Tai gerumas produkto kuris pastoviai 
išlaiko savo pirmenybę 

PiCKVVlCK ALĖ ir HGHT PICKVVICK
-».;SWED b V i iAFr ū.'.REFr ER č. CO., Ir.c., Bjslon, hiaij., ARE.VERS S,NCE 1»70

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandom: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais j 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Innian st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

DU. D. PILKAt
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas; SOUth Boston 1320

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidurių Ligų, 
Ausi), Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-KAY Aparatą.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

334. BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

/. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diraa-

447 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų aa- 
silpnėjime. Gyvenimo per 
moterų. Moterų ir Vyrų 

Kraujo ir Odos Ligaa. >. 
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HLNTINGTON AVB.
BOSTON, MASS.

Tel. Commoawealth 4570.

T L 28C24 Gyv. 31132

Dr Joseph A.GAidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki B, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
nru laiku sugrąžina šviesų. Išeg- 
iaminuoju ir priskiriu akinitia.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
su SCOLLAY SQUARE, Room M

3OSTON. Telef. Lafayette 2T71 
arba Somer«et 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea.
5'edėliom. nuo 10 ryto iki 1

L ITHU ANI AN 
FURNITURE CO. J

tPDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas. ______________

9«n«»- nrio*itira. kaina prieinamu
326 BR0ADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

NAMU SAVININKAI 
Kaip su jūsų pataisymais? 
Ruduo jau atėjo, tuojaus 

’usUauksime šalčių. Pasi- 
t engkite, kad nepridarytų
t’aug bėdos.
PAS MUS GALITE GAUT 
VISOKIŲ Iš

Geležies Reikmenų
I PI.UMBINGŲ, Geriausios Rūšies 

PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų U 
GEMOS.

»'isok3 Tavoras gvarantuojamas.
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 

i veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

\tLOOD SOUARE
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savir..
628 BR0ADWAY

SOUTH BOSTOTT, MASS.
TaL ŠOU 4148




