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Didelis Japonų Laivynas 
Solomonuose Išblaškytas
DAUG PRIEŠO LAIVŲ 

NUSKANDINTA.
teko irgi keturių tokių laivų. 
Trys jų buvo andai sunai-

Sunkios Bausmės 
Už Pikietavimą.
Už “tinginiavimą” karo 
darbuose taipgi baudžia.
Lietuviai darbininkai tu

rėtų gerai įsidėmėti, kad1

Guadalkanalo saloj ameri
kiečiai nugrūdo priešą 

2 mylias atgal.

kinti ties Midway sala, o vie-ĮrliUt
v\ o iYcii O
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Pennsylvanijos Ko- šaukia Namo Inva- 
munistų Vadai Atsi

sėdo Kalėjiman.
Jie buvo nuteisti už suktą

parašų rinkimą. ,. . ,. . ... _ . ---------
Harrisburgo kalėjiman a- SUSIRINKO NEPAPRAS-

zijos Viršininką.
Jis buvo nusiųstas Anglijon 

ruošti “antram frontui” 
planą.

Greitu Laiku ir Turkija 
Turėsianti Stoti Karan

dabartiniu laiku streikuoti,1 t • = • , , jo, kad Washingtonas sau-pikietuoti ar “tinginiauti” n«<hen a^sedo du Pennsy‘-pL„b^.ri

nas nuskandintas dabar, 
prie Somono salų. Be to, mū
siškiai kovotojai Solomo- 

Pereitą sąvaitę iš Solomo- r.uose dabar numušė dar 
r.o salų sklido neramios ži- apie 150 japonų orlaivių, 
nios. Jos sakė, kad japonai Išblaškę priešo laivyną ir,._Q 
sutraukė tenai didelį karo 01iaįvius, Amerikos lakūnai J • c dirbtuvei
laivyną, atsivežė daug ka- pradėjo spirginti išlipusius į nubaudė abudu no $200
nuomenes, tankų, orlaivių ir vranta ianonu kareivius “UDau(]e aouau po
nradėio atakuoti amefkie- .,a ei užtai, kad darbininkai tojpradėjo atakuoti amer. kie .Generolas Mac Arthur pra-idirbtu’vėj tyčia “tinginiavo,” 

nesą, kad Guadalkanalo sa- o tje(ju vadai nieko jiems 
loję mūsiškiai nutildė japo- ngg^ė. Kompanija pranešė 
nų artilerijos ugnį irnugru- valdžiai> jog darbininkai ty- 
do pnesą _ mylias atgal. Gi trukdo darbą, kad algos

t-ius Guadalkanalo saleje, 
norėdami atsiimti savo or
laivių papėdę. Žinios sakė, 
kad priešas puola mūsiškius 

• daug didesnėmis spėkomis, 
kad jis kontroliuoja ne tik
tai vandenyną, bet ir orą. 
Išrodė, kad mūsiškiams gali 
buti antras Bataanas.

Bet staiga išgirdome, kad 
japonų laivynas iš kovos pa
sitraukė. Kodėl jis pasitrau
kė, iš pradžios da nebuvo 
aišku. Dabar gi paaiškėjo,

.uvu a. ‘“■B*"“““ linijos komunistų vadai, kia.namo geu. Eisenhowerj, 
pramonei yra pavonn- J • .. D, kuris buvo nusiųstas Anglį-nes galima s^ilaūkti^“ ^inęr .s Philadelph.-jon luošti inva£jos plagną

TAS PARLAMENTO 
POSĖDIS.

galėsanti, kad apsaugoti sa
vo nepriklausomybę. Turki
ja yra pasirašiusi su Anglija 
nepuolimo sutartį, ir išiodo, 
kad ji greičiau stotų Angli
jos pusėj, negu Vokietijos.:

Kelios dienos atgal Turki
jos sostinėj buvo oficialiai 
pareikšta, kad Turkija nie-

Prezidentas Inonu įspėja 
tautos atstovus, kad šalis 

gali but užpulta.
Ankaros mieste pereitą 

armijos nedėldienį susirinko nepa-
čių renkant parašus komuni- ya^ , prastas Turkijos parlamento kam nenusilenksianti, ir ne
štų kandidatu peticijai. , , aslungton? . sakoma, posėdis. Jis buvo sušauktas žiūrint kas ją pultų, ji varto-
Rinkdami parašus jie melą- natiUiimams’*r’ , kad Tu'“jai gl'ęsia fįanti Pnklą’ kad llžpuoliką
vo žmonėms sakydami, kad didelis karo pavojus. atremti,
toji peticija esanti prieš A- r^kla S™ - “Tu,ki> šiandien yra ar- Tai buvo įspėjimas vokie-
merikos traukimą į karą: ki- . 1 ° . ąuoarymo ciau prie karo, negu >Ta cjams ir ltalams, nes alian-
tiems d melavo kad tai už iei*alais,~ ar kitais klausi- kada Rors buvusi per pasta- tai neketina Turkijos pultu 

mais, viešai nėra skelbiama, i uosius trejis metus,” prane- Bet vokiečiams Turkija la
še susirinkusiems tautos at- bai reikalinga,

Z™' 8 ?ltL" Ctu'STkitSr^tų*^

Jiedujimo. j 7?"L! v . . , vadais keturi mėnesiai at-
Pereitą sąvaitę Chicagoje 1 (J^e metubalandžio^mėne- gaL Ir jis buvo VV~

buvo areštuoti du AFL uni- ,.‘a... * liausiu Amerikos
vadai Wood Manufac- apgaudinėjimą pilie- d .

. . pm ronUort nurocnc Lnmnm.ir teis-

WPA algų pakėlimą; da ki
vpac„ , „. reika-Peabody CIO Pralai- stovams Turkijos preziden- lingi jiems Dardaneliai ir

Ištikrujų gi komunistai mčin Rinkimu tas Ismet Inonu‘ Bosforas, kad į Juodąją Ju-
pavartojo surinktus piliečiu J iuumiiiim. Turkijai pavyko išvengti rą galėtų įneiti ių laivai, Vo-

Taigi japonams pradeda cijėtoSDėsTi unijos atsto-\ Parašus P° s*'0 Peticiia’ r Peabody’ ~ Ta'P įaio audros per trejus metus. kiečiai gali įsiveržti Turki-
iau labai nesisekti Jie ėio1™ £ i kad jų kandidatai butu ira- CIO ir nepriklausomos odos bet dabar ji gali but užpulta jon per Kaukazą, arba is Vijau labai nesiseki. Jie ejolV1JS , r narei kalavo. kad iip į”įalsavimo balotą * darbininkų unijos čia ėjo bet kurią dieną, kalbėjo Ino- duržemio juros.

Naujosios Gvinėjos saloje kiausimas tiems, kad už trečią Roose-_ tt- i j rvidvuriiiKiS nėra da isspręs- i < • ..mūsiškiai paėmę Kokodos;tas Valdžia nusiuntė diiblu. velto teimmą. ir tt. 
miestą ir labai svaibią japo- ven poncija kuri rado dar
nų orlaivių bazę. i bininkus “liaupinant.” Poli-

jau lapai nesiseku. Jie^ejo Vus ir pareikalavo, kad jie 
pirmyn tik iš pat pradžios, įsakytų darbininkams pa- 
kuomet Amerika nebuvo,skubėti. Kai jiedu atsisakė 
pasiruošus. Ir toliau jiems.taį padaryti, policija abudu 
įda daugiau nesiseks, nes A-

kad japonų laivynas ne pa- merjka pastato vis daugiau 
suraukė,” bet buvo įsblas- r
kytas. Jų septyni didieji ka
ro laivai buvo sudaužyti mu
są orlaivių bombomis, o ki
tus septynis nuskandino mu
sų submarinos, kurios kelis j 
kitus da sužalojo.

areštavo.
Gi Garden Cityje, Kansas 

ir daugiau orlaivių, daugiau, valstijoj, šeši unijistai buvo 
ir daugiau laivų, o japonai .nuteisti 60-čiai dienų kalėji- 
neturi iš ko statyti. . įmo ir užmokėti po $250 pa- saX° Para?ų:.

--------------- baudų užtai, kad pikietavo n°)§>
ninFJJ MUŠI AI AF- Ikaro Harhn dirbtuve.

RIKOJE.
Sakoma, kad japonai tu- Afrikoj anglai nesiliatija 'Alfsfcan508-tą 

įėjo 40 laivų, bet kai musų i šturmavę generolo Romme- AnalijoS Laivą.

______ _____ _ ... _ i
Kai šita suktybė išėjo aik- varžytinės už vadovavimą, nu, ir parlamentas turįs buti 

štėn ir komunistų lvderiai Balsuojant, Laivrence Lea- tokiai nelaimei pasiruošęs, 
buvo patraukti teisman, tai ther Co. darbininkų didžiu- Inonu painformavo pa- 
atėjo daugiau kaip 100 liu- ma pasisakė už nepriklauso- šaulį, kad Turkija pasilieka 
dininku, kurie pareiškė, kad uniJ3- CIO tuomet parei- ištikima visoms savo sutar
tie niekados nebūtų davę kalavo, kad NLRB direkto- tims su kitomis valstybėmis 

jeigu butų ži- r^us tuos balsavimus panai- ir darysianti viską, ką tik 
kad jie bus pavaitoti kintų ir pripažintų CIO va- — - ■ - ■ - - -- ~=

...... „_istų politikai. dovybę, nes balsavimai bu- TŪKSTANČIAI BADAU-
Weiner buvo nuteistas 8- ’y neteisingi, juos paveiku- JA FO AMERIKOS 

r.iems mėnesiams kalėjimo, “pašalinė intaka. Bet VĖLIAVA,
o Zvon—šešiems. Be to da ^*LRB direktorius šitą CIO New Mexico valstijos se- 
abiem uždėta po $500 pa- reikalavimą atmetė ir pir- natorius Chavez įnešė Sena- 
baudos. menybę pripažino nepri- tan rezoliuciją, kad tuoj bu- apįe

Komunistu vadai apelia- klausomai darbininkų są- tų ištirta kas dabar dedasi nukentėjo Benyvillės mies-

Per Viesulą Žuvo 
28 Gyvybės. • 1

Daugiau kaip 200 žmonių 
sužeista ir 200 namų su

griauta.
Per Arkansų valstijos kal

nus pereitos sąvaitės pabai
goje perėjo baisi audra, ku
rios pasėkoje 28 žmonės bu
vo užmušti, daugiau kaip 
200 sužeista ir sugriauta 

200 namų. Daugiausiabombanešiai ir submarinos lio pozicijas. Po artilerijos .... 
pradėjo juos pleškinti, kai'ir orlaivių priedanga, pėsti- i Anglijos laivyno ministe-
vienas paskui kitą jie prade- ninkai ardo minų laukus ir rija pereitą sąvaitę paskel-;vo į aukšusni (5uperior) tei- Jungai 
jo sprogti, degti ir skęsti, tai. po valiai slenka pirmyn V e- be, kad Pietų Amerikos pa-, jr buyo pa|eistj p0 kau_ 
likusieji leidosi bėgti. bąusios žinios sako, kad an- krasty pneso submarina nu-1 cij« ko, ju apeliacija hus iš.

Iš musų pusės, kiek iki|gĮams pavyko kelis tukstan-.skandino nedideli Anglijos Aukštesnis teismas
šiol žinoma, žuvo 3 laivai, i cius vokiečių užklupti pajų-, prekybos laivą. Is <4 zmo- bau=m atvirtin0 Tuoraet
jų tarpe vienas lėktuvų ve- ry ir dabar jie esą apsupti. Įnią Įgulosį 21 žuvo Tai bu- komunistai apeiįavo Įvy-
žiotojas. Tai buvo jau ket- Berlynas pnsipazjsta, kad vę» jau °į^'tas. ^ngllJos.lal" riausį (supreme) valstijos traukė teisman Montgome- mis. Dabar gi Amerikos lai- kentėjęs. Audrai praūžus, is

VaV IL^S a teismą. Tas irgi pasakė, kad ry Ward firmą dėl kainų pa- vai paimti karo reikalams ir aplinkiniu miestelių suva-
\eiKsmais Atianio vanaeny- bausmė užpelnyta. Komuni- tvarkymo laužymo. Ši firma Puerto Rico pasiliko atskir- žiavo daktarai, slaugės ir

i ne nuo ±y4± metų gruoaz o tuQ nepasįtenkino jr pa_ parduoda visokias reikme- ta nuo pasaulio. Ji negali Raudonojo Kryžiaus pagal-
davė apeliaciją į Vyriausi nis farmeriams per paštą, savo produktų niekam par- ba. Berryvillės miestely na-
Teismą ' Washingtone. bet Kainų administracija sako. duoti ir negali nieko iš kitur buvo jokios ligoninės, *toddl
tas atsisakė jų apeliaciją kad Montgomery Ward nusipirkti. Jos pramomė ap- visus sunkiai sužeistuosius
svarstyti. kompanijos kataloge pažy- mirė ir tūkstančiai darbinin- teko vežti kitur.

Kadangi toliau jau nėra mėtos kainos esančios nuo kų pasiliko be darbo. Tuks- --------------
kur apeliuoti, tai komunistų 2 iki 85 centų aukštesnės, tančiai žmonių badauja.
vadams teko užmokėti pa- negu valdžios nustatytos. Iš Valdžios oponentai Wash. * • 1 1 1 ■* 11 • A 1 ll’ 1

virtas musų lėktuvų laivas anglai atakuoja labai smar- 
žuvęs nuo priešo veiksmų, kiai.. Bet iki šiol jie da ne- 
Lieka dar trys ant* vandens daug tepažengė. Matyt, vo- 
ir 15 yra statoma naujų. Ja-kiečiai pašėlusiai įsistiprinę, 
ponai, kiek yra žinoma, ne-'

Giria Japonų Lakū
nus ir Lėktuvus.
Baltimorietis Frank An-

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE KAUKAZO 

ALIEJAUS.
...Maskva prisipažino šią 
sąvaitę, kad Kaukazo lygu
moj rusai buvo priversti pa-gier, kuris dalyvavo oro ko- . . . _ XT

vose su japonais Naujosios:^trauku iš Nalciko miesto, 
Gvinėjos salose ir dabar at- _na_^iai atakavo didelė- 
vyko pas savo tėvus Balti-
morėj paviešėti, sako, kad 
japonų lakūnai esą labai ge
li jų orlaiviai pašėlusiai

1 dienos.

mis spėkomis, pavartodami! 
daugiau kaip 100 tankų ir 
70 orlaivių. Už Nalčiko jau 
prasideda didieji Kaukazo

ARMIJA IMA FLORIDOS 
HOTELIUS.

Iš Miami pranešama, kad 
federalinė valdžia tenai pa
ėmė armijos reikalams pa
garsėjusį Miami Biltmore 
Hotelį, kuris buvo pastatytas 
Floridos pakilimo metais ir 
kainavo $10,000,000. Prie

TRAUKIA TEISMAN 
MONTGOMERY WARD 

KOMPANIJĄ.

Puerto Ricoj. Šita sala pri- telis Ozarkų kalnuose. Aud- 
klauso Jungtinėms Valsti- ra pakilo apie 10 valandą 
joms ir iki karo jai labai ge- pėtnyčios naktį. Minėtame 
rai klojosi. Bet jos gerbūvis miestely neliko nei vieno 
priklausė nuo prekybos su namo, ‘ kuris nebūtų mažiau

Kainų administracija pa- sausžemiu ir kitomis salo- ar daugiau nuo viesulo nu-

greiti. “Vienas musų vyrų kalnai, kurie siekia 18,000 
prisiekia, kad jis daręs 450 J^dų aukščio. \ okieciai gi- 
myliu per valandą, bet kaip; r2a?;Į2u.rŠ? da daug>au lai- 
atsisukęs pažiūrėti atgal.

hotelio yra 165 akrų sodas 
su gėlynais. Sąvaitė atgal 
panašiu budu buvo paimtas 
laivyno reikalams Holly- 
wood Beach Hotel, didžiau
sis ir puikiausis viešbutis vi

baudą ir sėsti kalėjiman.

TRAUKINIO IR BUSO
NELAIMĖJ ŽUVO 19 

ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę, būtent 

spalių 28 rytą. Detroite bu
vo šiurpus atsitikimas. Ke
leivinis traukinys užvažiavo 
ant buso, kuiis buvo sausa-

viso kataloge esą 156 daly- ingtone. žinoma, kaltina val
kai. kurių kainos laužančios džią. Pavyzdžiui, senato- 
valdžios patvarkymą.

FELIKSAS VAITKUS " 
ESĄS JAU KAPITONAS,

Lietuviai da nebuh pa
miršę leitenanto Felikso

Brewstęr, Maine’o valstijos Vaitkaus, kuris bandė už-
--------------- republikonas, pasakė: “Ko- baigti Darijaus-Girėno Žygį,

ATSIDARĖ NAUJAS-GE- kia bus nauda demokratijai, Kur jis yra dabar?__tie vie-
jeisru mes, stengdamiesi lai- nas ' klausia. “Naujienos”

mėjimų. Jie paėmę ne tiktai i r10J CJoridoj. Paimti ir kiti 
Nalčiką, bet ir Alagirą, nuo i^°,^e^la1;. B° . °. Jie busią
t?™.“ > «k 45 ?y-vėl prązintI savmmkams-

Ąna'jer Inos iki Ordzonikidzes, kurį
‘' Bet 'Amerikos orlaiviai ‘ Ja“ Prasideda didis _kelias, 

esą tuo geresni, kad laku- yrantis prie didžiųjų alie-

nas juose esąs geriau apsau-Pau.s *au^’ 
cotas. i Apie Stalingradą

japonų orlaivis buvęs jau

kovos

LEŽINKELIS I VIDURI
NĘ AMERIKĄ.

Per Suciate upę, kuri ski- ^ime milionui Puerto Rico kus dabar tarnauja Jungti
ną Meksiką nuo Guatema- žmonių badauti?” _ njų Valstijų aviacijoj ir

.................... , „ los, pereita nedėldienį buvo . Bet kaip
kimšai prisigrūdęs žmonių. atidarytas naujas gelžkelio p*?1}8 zmonėms 

tiltas, sujungiant tuo budu -'riD«<ai nepasako, 
šiaurės Ameriką

mėti demokratijos karą, 
milionui

lei- praneša, kad Feliksas Vait-

NAUJU ALASKOS VIEŠ
KELIU JAU EINA AMU

NICIJA.
Savo laiku “Keleivy” bu

vo rašyta, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė, susita
rusi su Kanados valdžia, 
pradėjo tiesti vieškelį per 
Kanadą į Alaską. Karo De
partamento sekretoriusStim- 
son dabar praneša, kad A- 
merikos trokai jau pradėjo 
gabenti tuo vieškeliu amuni
ciją į Alaską. Vieškelis bu
vęs pabaigtas keliais mėne
siais anksčiau, negu iš pra
džiom buvo planuota.

I eina ant vietos.

APLINK SMOLENSKĄ
IŠŽUDĖ 2.000 ŽYDŲ.
Maskvos žiniomis, Smo

lensko mieste ir jo apylinkėj 
naciai išžudė daugiau kaip 
2,000 žydų.

DARBININKŲ GINČAI
TRUKDO KARO GA

MYBĄ.
Anglijos Darbo Ministeris 

Emest Bevin pranešė parla
mentui, kad dėl darbininkų- 
darbdavių ginčų Anglijoj 
per rugsėjo mėnesį buvę su
gaišta 53,000 darbo dienų.

VOKIETIJA TIRPINA
VARINIUS PINIGUS.
Vokietija atšaukia iš apy

vartos varinius pinigus ir tir
pina juos karo reikalams. 
Berlyno žiniomis, šituo keliu 
gauta jau 4,378 tonai gryno 
vario ir tikimasi gauti dai 
apie 3,000 tonų.

ir 19 jų žuvo ant vietos. 
Kiek buvo sužeistų, iš karto 
nebuvo galima nei sužinoti.

skelbti Detroito dienraščiuo
se. Daug tarp jų yra lenkiš
kų pavardžių, bet lietuviškų 

i nesimato.

line Amerika.
su Centra- 

Dabar reika-
buvo pa- iinga medžiaga iš Centrali

SING-SING KALĖJIMO
GROTOS Į LAUŽĄ.

Sing-Sing kalėjimas Nevv 
Yorke atidavė i laužą 11 to- 

'nų senų grotų. Kaliniai ta
čiau nepabėgs, nes jų langai

nes Amerikos bus gabena
ma į šiaurę traukiniais, ku
rių priešo submarinos nega
lės pasiekti. Šituo keliu iš 
pietų bus gabenama guma, 
cukrus, kava, bananos ir ki
tokie produktai.

PER AUDRĄ INDIJOJ 
ŽUVO 11,000 Žmonių.
Londone gauta žinių, kad įr durys apsaugotos naujom

dvi sąvaitės atgal Bengalio 
provincijoj, Indijoj, siautusi 
biasi audra, per kurią žuvę 
11,000 žmonių.

Iš valdžios šaltiniu prane
šama, kad dabartiniu laiku 
Amerikos fabrikuose dirba 
jau 3,000,000 moterų ir mer-

bangom.

SUMAŽINO POPIEROS 
GAMYBĄ, DAUG DIRB

TUVIŲ UŽSIDARO.
Karo Gamybos Tarybos 

patvarkymu.Jungtinėse Val
stijose ir Kanadoje suma
žinta visokiu popierų gamy- 

darbi-

mų
valdžia galėtu šiuom laiku randasi Seattle 

pagelbėti, mieste, Pacifiko pakrašty.
Jis turįs užsitarnavęs jau ka
pitono laipsnį.NUMATOMA MOTERŲ 

REGISTRACIJA.
Prezidentas Rooseveltas 

pranešė spaudos atstovams 
Washingtone. kad valdžia 
svarstanti privalomos mote
rų registracijos klausima. 
Esą manoma suregistruoti 
visas moteris ir merginas 
nuo 18 iki 65 metu amžiaus.

NUSKANDINO ŠULINY 2 
MERGAITES.

Columbia. Mo. — Policija 
čia turi suėmusi moterį, kuri 
susipykusi su savo vyru nu
skandino šuliny dvi jo duk- 
»eles, 7 ir 9 metu amžiaus.
Tikroji mergaičių motinaI1UV IU IBI VFV 1IIUVU aillZ>l«UC, . • • • J - _

kad butų galima patirti, kiek ^“^’m^ri kuri

karo darbams. Tokio am- dabar'arto jo kūdikių bude-
žiaus moterų skaičius siek- e' p™? >>t'o dar-
siąs 42,000.000. 'an: ka.1. J*.?umete merSal-.

______ tęs į sulini. i
FARMERIAI REIKALAU

JA UŽ BULVES PO $5.
Farmerių bloko atstovai

DAKTARAS NUŠOVĖ 
SAVO DRAUGĄ.

Philadelphijoj Dr. Frank ba, kad paliuosuoti
nušovė

AMERIKA NETEKO JAU 
47,460 KARETVIU. 

Pereitą savaitę VYashinu-Starkey nušovė savo ninkus ir transportacijos Kongrese reikalauja, kad
draugą Vosburgą. Tai Įvyko priemones karo pramonės Kainų Administracija  ̂ nu- tonas paskelbė, kad Ameri-
vienos našlės apartrncnte. tikslams. Kai kurios popie- statytų bulvėms $4 už 100 kos nuostoliai įvairiuose ka-'
Daktaras areštuotas ir laiko- ros dirbtuvės Kanadoje ža- svarų maišą, pridedant da ro frontuose iki šiol pasiekė?
mas be kaucijos. da v’sai užsidaryti. į$l krautuvninkų pelnui, jau 17 460 kareivių.

p J t.
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KODĖL NEPAKARTI KE
LIATĄ JAPONŲ MAS

KVOJE?
Sovietų valdžia pradėjo 

agituoti, kad angiai nubaus
tų nacių Hessa kaip “karo 
kriminalistą.” ir šitokią pro
poziciją padalė ne kas ki-

APIE LIETUVOS KVIS
LINGUS.

“Naujienos” pastebi, kad 
Lietuvoje buvo arba yra dvi 
“kvislingų” lūšis— raudoni 
ir rudi.

parsiduoda 
vergėjams, 
ko:

“Lietuvoje tokiu 
lių rolę pirmiau vaidino Paiec- 
kis. Gedvilą ir kiti išgamos, 
sudariusieji ‘sovietų vyriausy
bę’ bolševikų okupacijos rot 
O dabar jų vietą ūžimo Kubi- 
liunai ir Germantas-?.! škaus- 
k?« Lietuvoje, vadinasi, pasi
reiškė dviejų rūšių ’kvi-lir 
gai’"raudoni ir rudi.’

Taio ištikrujų yra.

savo tautos pa-. 
“Naujienos” sa- DAR APIE SOCIALISTŲ-KATALIKŲ 

BENDRADARBIAVIMĄ
Dėkoju “Keleiviui” už pa- socializmą galima Įvykdyti kas istorijos vadovėlis ir be- 

.a.pinimą mano iaš.o 43- per* kruviną revoliuciją, Į- veik kiekviena rimtesnė en- 
čiam “Keleivio” numery, steigiant darbininkų dikta- ciklopedija sako, kad Bis- 
b-t omtt davėte vietos “ma- turą. Ir tie vėplos, buvusieji markas kovojo su Romos ka- 
r.o tulži išlieti,” manau kad socialdemokratų vadai ir ei- lalikų bažnyčia, ir kad ta 
duosite ir ši kaitą. liniai nariai, patikėjo, kad kova tęsėsi 6 metus, nuo

Gero. "keleivio ’ įedak- taip galima padalyti. 1873 iki 1879. (Žiur. “Nevv
tolius man pa tebi, kad ma- Taigi, tie patys (ne visi) Standard Encvclopedia,” to-

‘ ‘ * ----- elapis 502.)
bendradar- 

mums Įkalbėti, 
s “socialde-

reikalo aiškinti. mokratų fanatikų” ir iš
Rašiau dėito, kad nušvies- Kad Rusijoje atsirado ko- "klerikalų fanatikų’’ atsira- 

li aaiyaą apie Bismarko munistų partija, man netaip do "vėplos komunistai.” Na, 
"peiteuiOjimą katalikų, išrodo.
r.es kaip klerikalai, taip ir Rusijoje nebuvo stiprios 
ue:uvių politikieriai, dažnai socialistų nei komunistu 
piisimena apie Bismarką, partijos prieš karą (1914-18 
kaipo kataliku priešą. ‘ m-) nei po karui, kai Vokie- 

. Politikieriai ir klerikalai tijoje kad buvo. (Komunis- .
’ Sudaužysiu snuki—ir pri- gandos biuro vedėjas yra bet tas frontas negali at-i- (',abai vėi per keliatą sąvai- tų partija Vokietijoje atsi- mokratų ar nuo klerikalų u*

pntarė, _ ____
tyli. " * Quislinga.: buvo (ir teoc

“Ir šiandien mes vis dar ’•?' No.vegi o fašistų pa
laukiam atsakymo iš Sovie- 9as' , * !“ — 
tu vyriausybės,” pasakė čiams okupantams ir dabar:

jiems ta: rau. a. ’i'oaėi daba. • 
“kvislingai ‘ via vadinanti Į 
ii kitu šalių iudošiai, kuriai

bet Sovietų Rusija

Edenas užbaigdamas savo 
pranešimą.

Matyt. Maskva nujaučia.

minalistai. bet tie, kurie no- ?o savo nagus i 
ri nacizmą sunaikinti. Na
cizmas esąs ideologija, taip 
kaip ir komunizmas, gi ka
riauti prieš ideologiją esą 
“ne Tiktai beprotiška, bet ir 
kriminališka.”

Šitie Molotovo žodžiai 
tuomet buvo taikomi Angli
jai ir kitoms demokratinėms 
.valstybėms, kurios buvo pa- 
siryžusios užkirsti nacizmo 
plitimui kelią.

Dabar gi Molotovas pats 
jau norėtų nacizmo ideolo 
gus kabinti ant kartuvių.

Ryšium su tuo Molotovo 
reikalavimu, vienas bosto
niškio “Heraldo” bendra
darbis daro šitokių pastabų:

“Kai dėl Hesso dabar Sovie
tų laikraščiai pradėjo pulti 
musų talkininkus anglus, tai ar 
nebūtų vietoje pastebėti, kad 
kuomet Hessas nusileido Ško
tijoj, jisai atstovavo šąli. kuri 
tuomet buvo Sovietų Rusijos 
aiiantas, nors Anglijos prie
šas? Jeigu anglai nenuteisė ir 
nesušaudė Hessa tada. tai aš 
nematau, kodėl jie turėtų tatai 
daryti dabar.

“Man yra juokingas tas fak
tas, kad jeigu Hessas butų ta
da nuskridęs Rusijon, vietoi 
Anglijon, tai Molotovas butų 
pasitikęs ji be kepurės, kaip 
brangiausią svečią, o Stalinas 
butų iškėlęs bankietą jo gar 
bei.

“Kad pridavus šitoms 
sijoms daugiau karščio 
lykim savo talkininkams 
Maskvos, kad jie tenai 
tų ir pakartų mums keliatą ja
ponų...“

Toliau “Heraldo” bendra
darbis stato klausimą: ar 
Sovietų spauda pritartų šito
kiam musų pasiūlymui, kaip 
tūli musiškiai laikraščiai pri
taria Sovietu reikalavimui?
.Neužmirškim istorijos nuo 

^939 iki 1942 metų, sako tas 
rašytojas.

DAUŽĖ SNUKIUS, KAD 
PRIPAŽINTU SMETONA kyti.

PREZIDENTU.

Visi yra gi dė ę apie Ber- na su Ang'.ijoc miunzheai i- ir katalikų išvien veikimą, 
lyno piopagandos meisteri kais. Hearstas, Coughlinas 
Goebbelsą: bet reikia paša- ir McCoimickas daro viską.

kati i: kva turi to- kad nuslopinti vis didėjanti
ki pat t’, tcialis ą. lai Sovie- minių reikalavimą atidaryti 
tų Informacijų Biu o sekre- antrąjį frontą.’

Naujoji Gadynė” sako, torius Vladimi; Kruškov. Taigi išeina, kad Ameii-
kad smurtininkas Plechavi- Skirtumas tarp jų 
č'us Lietuvoje sakydavo: toks. kad Maskvos

yra tik l.os minios ir Ameriko.; 
propa- spauda nori antrojo fronto

o ka reiškia “fanatikas”? 
Juk tai yra toks žmogus, ku
ris nuo savo Įsitikinimų ir 
p jaunamas neatsisako. Tai
gi, jei buvo tokių elementų, 
kurie atsimetė nuo socialde-

nažinsi Smetona 
tu!”

preziden- žioplesnis ir p; įrašo 
durnu dalvku.

labai daryti, nes jam priesing. čių bubnija. kad katalikai rado po karui.)______ nuėjo su komunistais, tai jie
... Pavyzdžiui. Hearstas, Coughlinas ir Mc- ne’„ajj veikti su “bedieviais’’ Komunistų “partija” susi- negalėjo buti "fanatikai;” 

_ Amerikoje gen. Plechavi- paskutiniame “Propagandis- Cormickas. socialistais nes jie (socialis- dėjo iš Lenino, Trockio ir jie galėjo buti tiktai “šiaudi-
ats °ėra, tai jo “pareigas” to” numery jisai atakuoja Apie Amerikos valdžią. įai) aįįmokėsia katalikams kelių kitų per teroro veikmę, r iai” socialdemokratai,•« “Oirvu : "'Vinnolmnn Tioi-tiio*’ A ‘.nio Amarilrno rrnnnro lin i . ------  rr*i i • j i i a ------1__  — -

kurie valdo visą Ameriką, visai nekalba. Išrodo, kaa 
Amerikos SDauda ir minios Ameriką valdo tik 3 žmonės

va. ir pati 
yra. bet ir bus.”

Dėj šitokio “Dinos” nusi-
statymo, “Naujoji Gadynė” reikalauiančios antro fron-----Hearstas. kun. Coughli- vokietijos valdžią.
'* I\O • U/\.i nno avyyt ml’’ lr»«_ * *

ką pasakys“Bet 
kurs
■prezidentystę’? Ką pasakys 
Paleckis, kurs iš Merkio gavo 
tą pačią ‘prezidentystę’ ? Ir ką 
pasakys tie. kurių nei Smeto
na, nei Merkys, nei Paleckis 
niekada neklausė, ko jie nori 
į prezidentus? Ar nepasius jie 
visus tuos ‘prezidentus’ šu
nims pašaro rinkti?”

to. bet Hearstas. kun.Cough- nas ir pulk. McCormick. ku- 
lin ir pulk. McCormick šitą ris Chicagoje leidžia dien

rašti “Tribūne.”
Mes turim nripažinti,’’ Ar galima Įsivaizduoti 

rašo bolševikų Goebbelsas, durnesnę propagandą?
"kad Amerikos spauda kai- Ir šitokios nesąmonės yra 
ba už antrąjį frontą daug vadinamos “informacijo- 
tnergiškiau, negu Anglijos mis.” kuriomis Sovietų In- 
spauda: bet Jungtinėse Vai- formacijų Biuras “šviečia” 
stijose yra žmonių, kurie ei- Rusijos žmones!

Lieiuviai Išperka Daug Karo Bonų.

.. c . Merkys, reij<aĮavirna nuslopina,
is Smetonos gavo visą c ‘

kiojo katalikų, tiktai su- komunistais. Rusijoje taip činskas kartoja, kad “buvu- 
stabdė jėzuitų veiklą prieš nebuvo. Taigi, mano supra- šieji socialdemokratų vadai 

timu nereikia pripažinti ko- paskelbė Lenino kvailą o- 
“Kolmvin” redaktorius munistais, kuomet Leninas balsi, kad socializmą galima pastebi kad Bišmar“ Tralas teroro pagalba įvykinti per Kruviną revoliu- 

kuose nebuvo komunistu, ^knksUJO komunistais. Ir Olą, įsteigiant darbininkų 
esa. aš nežinau ką kalbu. ‘ ^andien Rusiią valdo tero- ciktaturą. .......

Nerašiau, kad Bismarko P? P™danga komum- Šitokių dalykų V oktetuos 
laikuose buvo komunistų, stu vardo. socialdemokratų vada, nte-
bet kad komunistai atsirado . T,a«b Lenino paskelbtą kados nėra skelbę. Kai 1918 
iš socialdemokratų partijos obalSĮ pro etaro diktatūra, nietų rudeni kaizerio Vai
na, ių. to niekas negali įž- P^ Vokietijos soc.alde- dzia susmuko, sočia demo- 
einčvti mokratų partijos nekurie kratų vadai paėmė valstybes
J Vnkietiioc «ocialdemo- vadai ir nariai, kurie pasi- vairą laikinai i savo rankas 
kratų paSja praboje buvo vadino komunistais. ' ir paskelbė demokratinius
laisvamaniško nusistatymo. Jeigu Vokietijos sočiai- rinkimus į Steigiamąjį Sei-

Žinoma, kad pasiųs! Pasirodo, kad musų žmo- Antanas Kasputis is ^uclid, omet į0« partijom laisva- demokratų vadai ir nariai kad pačių žmonių atsto -
-------------- nes remia Amenkos karo Ohio. turi nupirkęs S6,o00 itekmė nraSio nebūtų buvę vėplos, nebūtų vai^nustatytų Vokietijai

GAL NORIT SAVO DŪ
ŠIĄ IŠGELBĖT?

pastangas ne juokais. Jie vertes Karo r>onų. 
rieda sunkiai uždirbtus savo Brooklyno lietuviai 
dolerius i karo bonus ir ięteiee net komitetą

nustatytų
A.-----------1-----

sveikatos’. Jeigu niekas ant P’rkę po 81,000 ar daugiau
to neatsako tai velnes atsako: AaI° bonų:

Kazvs Jurašius iš Ams-‘ant sveikatos’ ii 
metrikus, o tokis žmogus ne- , 
mirszta gera mirczia, nesulau- 88.000 \ ertės bonų ir ke- 
kia senatvės ir, arba pasikaria ^!na. pirkti da UŽ 85,000, O 
ar prigeria o velnes jo duszia lr *10,000. 
pasiima. Jeigu niekas neatsako 
‘ant sveikatos’ tai reikia pats . 
sau atsakyti ir persižegnoti.’ ketina plikti da 81,025.
Da ir dabar daugelis senu žmc-' Albertas Jerašiunas su 
niu ta paproti užlaiko; jeigu ^moiia, abudu iš Clevelan-

perdirba jo terdamo, N. Y., turi nuoir-

Pranas Kudrick iš South 
bostono nusipirko 82.025 ir

tatas lietuviams!

PIEMENĖLIS.
Anksti keliant iš lovelės 
ašaroja man akelės...
Saldu, saldu but miegot, 
bet karvytes reik dabot.

Ašarėles apsibraukęs 
traukiu dainą, net paraudęs: 
—Kilk. saulyte, kilk. greičiau.

MASKVA NENORI TIRTI 
KARO PIKTADARYBIŲ.

Maskvos iškeltas reikala
vimas, kad Hessas butu tuo- 
jau nubaustas kaip “karo 
kriminalistas,” pasiekė ir 
Anglijos parlamentą. Užsie
nio reikalų ministeris An
thony Eden pareiškė House 
oi Commons posėdy, jog 
Anglijos vyriausybė laiko

niekas neatsako tai persižeg- pirko 82,000 vertės bo- man vargdieniui bus linksmiau! 
noja. nų.

“Viena karta ubage gulėjo Polinaras Grigaliūnas is 
ant pecziaus o senelis gulėjo Dorchesterio. Mass., turi jau 
lovoje. Senelis sueziaudejo. Už nupirkęs 81,025 ir vis perka 
lango pasirigdo kaip kas ten daugiau.
atsake ‘ant sveikatos’—tai bu- Jonas Stvlginskas iš W. Juodmargytės priganytos, 
vo'Velnes. Ubage iszejo o sene- Lynn, Mas?., turi nuplikęs kaitroj vėsiai suvarytos.
lis už trijų dienu pasikorė. 
Mat. niekas jam neatsake ‘ant 
sveikatos’ tai velnes atsake ir 
už tai gavo jo duszia.’’

Prie šito pamokslo reikėtų

81.600.
J. Vaitkevičia iš Worces-

terio—81.200.

Hessa kaip karo belaisvi ir
todėl dabar ji teisti negali- tik pridėti “amen
ma. Bet karui pasibaigus jį_________
busią galima bausti kaip ir
kitus karo prasižengėlius, 
paaiškino Eden.

Dabar ii bausti butu neiš- , . T. . .
mintinga da ir dėl to, sako nebenaujas. Kai Hipens su 

den. kad vokiečiai pradėtu o talkininku ^taiinr, L. o.

IR LENKIJA ŠAUKĖSI 
ANTROJO FRONTO.
Antrojo fronto klausima?

Eden. kad vokiečiai pradėtu . . „ ,.T ...
žiau. iai keršyti anglams, kv-'- meta!s «zj»uole Lenkiją, did- 
rbrrvo Ho Įolbrv t-ovzv ko vyriškai gindamosi Varšuva 

kad
kuo

riuos jie laiko kaip karo be- yyr.lsJ<ai,?1?c!ai?0 ... 
laisvius. Berlyno radijas jau P&1 sau^.e.^1 • 
iš kalno Įspėjo, kad vokie- ku2 £reiciausla duotų pa
čiai imtųsi griežtų priemo- ?a . kaiP r a^ar Maskv a 
nių prieš anglus belaisvius. saukia5i. 
jeigu anglai baustų belaisvi
Hessą.

teisin-

Pagaliau Anthony Eden 
padarė parlamentui labai 
įdomų pranešimą ryšium sv 
Jcaro kriminalistais. Jisai 
pranešė, kad Anglija senai 
jau yra pasiūliusi Jungti
nėms Tautoms sudalyti ben-

“Naujoji Gadynė’ 
gai pastebi, kad—

“Pagalba Varšuvai neat
ėjo. Maskva didvyriškai 
besikaujantiems lenkams 
suvarė peilį i nugarą. Šian
dien rusai kartota Varšu
vos majoro žodžius dėl 
‘greitos ir energingos’ pa
galbos.”jdrą komisiją karo piktada

rybėms tirti. Amerika ir vi- Matyt, Stalinas jau “už
goš kitos aliantų tautos ši- miršo,” kad jis padėjo Hitle- 
tam pasiūlymui snnai jau riui sumėsinėti lenkų tautą...

. . plėstis tarp darbininkų, ka- pasekę Lenino kvailą obalsĮ,
,turi talikų klerikalai, norėdami nebūtų sykiu su klerika- bniLSkn
karo sulaikyti katalikus darbinin- lų išaugintais krikščionimis t^ ^d^ė ^Spartako Są-

ir pradėjo agituoti 
proletariato diktatūrą. 

Sekdami Rusijos bolševikų
t., „i. , „“'įg-js-'t ii'i.a.’ssn" ss KS?

s;;
obalsi, kad socialdemokra- išaugino fašistus, esąs kiai- kS

. - iii i r! > n o-q c i enge Kruvina sukilimą, no-aj nieko neturi pnes tikybą. . el«ona< ii H ridami nuversti laikinąja
Kataliku krikščioniu so- Michelsonas ugi, y-oidvi-cialistų partijos vadai skel- matyti, rašė paskubomis. Ne *ccialdemokratų valdžią, 

b? kad riso'šfo blogo su^ė- Italijoje atsirado piimieji ^d±XSjn? 
tiGto kaltininkas yra vei- fąJhtti, bet Rusijoje po va-
„jas. Gi socialdemokratai dovyste Lenino; jie pasiva- 
=kelbė kad dė! viso blogo <«no komunistais. t',rtln™a,=-
vra kalti kapitalistai. Tačiau , Mussolinį paėmęs pavyzdi , . T „in_ “vVai’ia
Lodei ta* velnias ir kapita- Lenino teroro valdžios. Įstei- b*n,c .?? e.męk ai ' 
irtas na b1X 'klausimo Italijoje Lenino modelio oba1?! akelbe “kruviną 
keikia kelt? ’ diktatu^ - pavadindamas [X ™ KŽvin^Tevofiudi^

taip hPk!eriS, ™dai t^ Remdamas Unino^talino
fanatikų pasekėjų. Taigi iš d.ttaturos teroru te- tad įkli’ rS^
lUo“ak Xrdij^aX°ibolševikų pamėgdžiotojai,

kai pienelio duos saldaus— tvs /ne yjgj) buvusieji so- Jeigu eiti Į žodžio prasmę . PĮk lPazKtarn, kad mes
kiek bus džiaugsmo, kas ragaus. cjaldemokratų vadai paskel- skirtumui reikšmės, kokis eum^rma^m^u’ bendra*

J. Motekaitis. bė T-enino kvaila obalsi kad VTa skirtumas tarp fašistu, , . • • . ’Ų bendra------------------------------------be-.ęninoKtaną onalSĮ, kaa ir nazi^_nema'. darbia ima visiems žinomus

Kai saulytė patekėjo, 
man veideliai pralinksmėjo: 
aš karvytėms raliavau 
ir dūdelėm dūdavau.

Japonai Valgo Prie Muzikos

Ši nuotrauka parodo japonus karo belaisvius, kuriuos amerikiečiai 
Jiems valgant, vienas jų groja ant birbinės.

paėmė Solomonuose.

tau tarp jų skirtumo. Jų vi
sų ideologija yra vienoda. 
Juos tiktai vardas skiria, bet 
ne žodžio reikšmė.

Kiaulė, ar. ji yra raudona, 
iuoda ar ruda, pasilieka 
kiaulė. Tas nat yra tarp ko
munistų, fašistu ir nazių.

Kad socialistai gali veikti 
išvien su katalikais, tokfc 
nareiškimas vra klaidingas. 
Tai nėra veikimas su katali
kais, bet su klerikalais. Eib-
niai katalikai neturi balso 
tame klausim*1.

faktus ir verčia juos kojo
mis aukštyn. Pavyzdžiui, 
jam neišrodo, kad komunis
tų partija atsirado Rusiioj. 
Bet iam išrodo, kad Rusijoj 
atsirado Mussolinio fašistai. 
Tuo tarpu net ir pats fašiz
mo vardas (fascismo) liudi
ja, kad iis yra Italijos pro
duktas. Jis yra nukaltas iš 
Italijos valstybės ženklo 
pavadinimo “fasces.”

Fašizmas Italijoj gimė

Tio vra nizma* Kai oo pirmojo pa-
•’ie >Ta sauliniodiktatūra klerikalų 

Teisingumo dėlei, reikėtų
sakyti, socialistų veikimą- 
su klerikalais.

T. J. Kučinską*.

karo Italijos komu
nistai užėmė dirbtuves ir, 
nežinodami ka su jomis da
ryti. suparaližiavo ekonomi
ni šalies gyvenimą, Mussoli
nis suorganizavo pakistus

Redakcijos prierašas: Ma- iš ai mijos kareivius ir pra- 
tyt, drg. Kučinskas būtina: dėjo mėtyt komunistus iš 
nori mus įtikinti, kad juodas fabrikų laukan. Mussolinio 
yra baltas ir vice versa. Jis tikslas buvo nuslopinti ko- 
tvirtina, kad Bismarkas ko- munizmą, iškelti patriotiz- 
vojęs ne su katalikais, bet su mą ir išvesti Italiją iš eko- 
jėzuitais. Na, o kas yra jė- nominio chaoso. (Žiūrėk 
zuitai, jeigu ne katalikai? “Nevv Standard Encyclope- 
Beveik kiekvienas bešalis- dia,” tomas XI, pusi. 381.)

i
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEFRAAO Į

L i
AMERIKOS LIETUVY U GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Švento Jurgio Parapija Švente 50 Metų
Jubilėjų Be Lietuvos Vėliavos.

Chicago, 11L listiška kaina! Bet ar Romos
Iš patyrimo žinau, kad kunigams gaila darbininkų 

Chicagos' lietuvių katalikų krseniaus? Atsirado proga 
tarpe "Keleivis” ir "Naujie- pasipinigauti, tai u darai
nos” yra labiausiai prasipla- Slu£a‘ , ,
tinę laikraščiai. Bndgepor- , Pietuose daiyvąvo didelis 
to kolonijoj "Keleivis" par- bu7s kun‘?l- J>e zmoma, 
duodamas ant keturių skeis- sugarmėjo be tikietų, uz 
gatvių. Visose vietose gau- kitų pinigus valgė ir gere. 
narna po didelį “Keleivių”; Kata‘lkal tur«o užmokėti, 
pundų, ir kartais' jau penkta- i Jubilejai gera kunigams 
dieni apeini visus kampus ir P™?a P^ididziuoti ir pasi- 
nerandi nei vieno "Kelei- U."1sa™ nuopelnais Gy
vio” numerio. Daugiausia ?>-ve, k.» mes, Romos katali-
“Keleivio- išperka totali- t“™1®; Tunme d,de1Les 
kai. Ypač bėga jį pirkti kai ”, Pu!klas bažnyčias,, moky- 
dagirsta, kad lis nors yra klas »• daug ‘ sesenj moky- 
pafašyta apie jų parapijų. t0» . Dirbame, girdi, tautai

p "3S, auklėjame jaunimą.
Kad Romos katalikai turi

Pasižymėję Lakūnai

Todėl aš ir sumaniau a 
syti apie vieną stambų įvykį neį. 
šios kolonijos parapijoje.

Šv. Jurgio parapija t f k <
pirmutinė Chicagos lietuvių fll:S “ daug davatkų tar fak- 
tarpe, šįmet ji minėjo savo tas- Bet klek 'as v,sk?s £*! ?' 
auksinį jubilėjų, nes suėjo Įį~da^ ' 
jau 50 metų nuo jos įkun- Pirmiausįa reikia ats:
mo. Įvykis nemenkas. Todėl . . , *. , . ... ,i 1 J :s minti, kad kataliku bazny-buvo suruoštos dideles is- : .’kl] . * *
kilmės, kurios tesėsi net tris cios; mokyklos n kitos pa 

’ * rapijų nuosavybes ne jų tur
tas, nors ir jų pinigais įgy
tas. Tos visos nuosavybės

dideles bažnyčias, vienuolv-

Keturi Amerikos lakūnai, kurie nuskandino Pacifike japo

nu orlaiviams vežioti laivą, stovi čia apdovanoti laivyno 

kryžiais.

Tie Neramus Gandai is Lietuvos Padanges
(Lietuvos Pasiuntinybės Spaudos Žinios—Nr. 13.)

Jei galėtume gauti žinių , tuo tarpu gi yra faktas, jog licininkai buvę vokiečių su- 
:š patikėtinų šaltinių ir jei vokiečiai, bausdami vietos šaudyti už tai, kad atsisakę 
t.utų galima jas patikrinti, gyventojus už Švenčionių šaudyt i nuteistų žydų buri. 
tuomec lengvai susivoktume, bei Lentupio pasipriešinimo Bet sulig lenkų propagan- 
?! turim įeiKalą su faktais, įvykius (buvę 3 vokiečiai dos įrankių (p. Stronskio 
ii su pramanytais gandais, nukauti), baudė lygiai visus radio ir PAT straipsnis iš 
.ei turėtume reikalą su fak- (lietuvius, lenkus ir gudus) Londono) vokiečiai Vilnuo
tais, žinotume kaip juos į- be jokios išimties. Prisimin-f je esą tik statistai ir net prie- 
\ e; tinti ir kokia yra tikroji tina Šimaičių kaimo trage-
uadėtis Lietuvoje. Deja, dija. Bet kad lenkai nenori 
sietuva nuo 1940 m. birže- pripažinti vietos gyventojus 
lio mėnesio skaitoma vokie- (“tuteišius”) lietuviais e- 
čių-sovietų karo pafronte, sant, tai jie ir skelbia, buk 
todėl ji yra nuo pasaulio at- \ ieni lenkai tenukentėję, ir 

j skirta ir veik aklinai uždara, tai dar nuo “lietuviškos po- 
Tiesa, kartais mus pasie- lic-ijos.”

kia prašymai surasti į sveti- Tokia propaganda yra 
mus kraštus ištremtų lietu- aiškiai tendencinga, 
vių šeimynas; bet šiaip jau Budingas yra ii- kitas len- 
reguliaiiai gaunamų žinių kų propagandos manevras: 
netuiim ir dėl to tenka turė- kai Vilniaus kraštas pasiju

to esąs be lenkų valdžios, 
tai pasijuto esąs lietuviškas, 
ir tie “tuteišiai” pasirodė ir 
lietuviškai bemoką. Šitą

būtent 25, 26 ir 27dienas, 
spalio.
Date^kivjskupas Stritc^o ^ užraš>l0£ svetimtaučiui pats arkivyskupas btntcn, o.vygkupui Tai yra gyya mu_

ti reikalą su gandais ir sielo
tis dėl jų netikrumo; tenka 
tuos gandus košti ir sijoti, 
kad surasti grūdą tiesos. O
gandų ateina iš įvairių vėjų faktą ignoruodama, lenkų 
ir dažnai vienas už kitą oficialė propaganda paskel-

__________  biauresnis. Jie betgi pasiro- bė, buk ar ne 30,000 (?)
imperijalistų, do vienos ar kitos kalbos kauniečių lietuvių pasisku- 

nnri ^t'icji spaudoje ir dažnai sudaro binę į Vinių persikelti.
’' ' vaizdų lyg iš kreivojo veid- Ti kad vokiežiai stum. 

icdzio Tat žinių .rinkėjas do žmoniu mases g vienos

Lietuvių Komos katalikų lenkų ir rusų 
kunigai vedė ir veda nutau- kurie vis dar 
tinimo darbą. Per jubilieji- Lyti nuo pretenzijų į musų

kataliku skriauda' Lfetivo^^liaTO^“^^™! .žemę’ . re*ia ir ir M skaitytojas turi stengtis f kiį kad at
^ImkUV. Jurgioparapi- bažnyčios durų; bažnyčioje “Y"1’čia b Gandas -?v?ži,nki 
ia kuriai dabar suėio 50 irgi nebuvo lietuviškos vė- piopagandą at.emti. Cia bu- Gandas lyg .uka. . „u lai- 
metų-Dabartinės patapius .l£v«5 šalia Amerikos vėlia- tų neapsakomai gera proga “
atskaitos rodo kad viduti vos- ^er suma nebuvo Pui- musų kunigėliams pasitar- -įkeičia, faktai gi pasilieka, 
niškai per metus i parapijos kim ant kelių” nei jokių ki- nauti Lietuvos labui. Lietu- Taip, pavyzdžiui, šios va 

s kasą įplaukė apie 30 tuks- t’4 lietuviškų giesmių. O bet- vių parapijos dėl to nenu

per dvi sekančias dienas bu 
vo du vyskupai. Bažnyčios 
ir klebonijos frontai buvo 
papuošti Amerikos ir popie
žiaus vėliavomis. Popiežinė

b±?ž !rdidžiSi2ngkai per !
spalvos, siautė ciicizia-ia- inlanks ani
bažnyčios duris. Bet Lietu 
vos vėliavos nebuvo. Lietu * 
viai klausia: kodėl? Protau- ' 
jantieji parapi jonai žino to 1
priežastį, žino, M ir kitokius “patarnavimu..’
parapijose nuo tenai jau yra „ j . ; £ ini ; k.
vedama nutautinimo poliu- - - d d - , Į ;
ka. Pavyzdžiui, šįmet, kartu •„ - •. r . - v-?-- • - per iu primicijas.sai auksiniu nihileiumi sv. 1

. . . ~. :ves, isieistuves, suJurgio parapija mini ir si- V- 
dabrini jubilėju, nes šimet g no-c25 metai kai toje He- N£!eina,ta;; Pa 

bažnyčioje lietuviu ikonai sudeda “seserų

didesnis lietuvių
saros metu buvo mus pasie- Vilnijon galėjo nuvykti po

telingi, o už šaudymus, žu
dymus, kunigų trėmimus, 
gaudymus darbininkų prie
vartos darbams ir taip to
liau, esą atsakomingi lietu
viai.

Vilnijoje, kaip ir kitose 
vokiečių apsėstose vietose, 
kas tik bebūtų daroma,— 
tai daroma ir vokiečių nau
dai, vokiečių tikslams. Kad 
vokiečiai darytų ką gero lie
tuviams, ar lenkams, ar žy
dams, dar nebuvo girdėti. 
Tai koks gi lenkų propagan
dos tikslas skelbti tenykš
čius lietuvius pro-vokiečiais 
ir kolaboracijonistais? Poli
tiško kapitalo iš tokios tra
giškos padėties nei lenkai, 
nei lietuviai pasidaryti ne
gali; iš to pasinaudos tik 
trečioji pusė — vokiečiai. 
Taip vadinamoji vietos gy
ventojų “kolaboracija”

. . - , . -x ,• v (sandarbininkąvimas su o-hetuviai butų šitokį exodus k va,dži y.
is Kauno j Vilnių suruošę, ’ kraštuose vra

akunaaXU 4l^J d’«°Pa: s"*'
okupacijos sąlygose Melų. “kolaboracija” kad an- 

sKaiuiu.- saugoti vietos gyventojus

Žmonių dorinimo žvilgs- mos kunigų, kuris padarytų įieun.t-jom. rvivn. ve- pirmiau gyventą vietą...
niu mūsiškiai jegamasčiai tokią pradžią? Yra parašy- Lau tas juodas debesys pra- pAT h. SWIATPOR ne
ilgi “nuveikė” tik tiek, kiek ta: “Iš jų darbų pažinsite biaivejo ir pasirodė, kad is turėtų stebėtis, jei gryžusių 

priimtu- tie padalė lietuvybės palai- juos, o ne iš jų gražių kai- tos nelaimingos yętos i - taipe yra iietuvių kuriuos 
iiktuve?, lų-Ko žvilgsnio. Per savo bų.” Tad tauteirae iš lietu- getto) žydai buvę is- į Vilniaus įstremes

vir visokias sukak- piknikus, bazarus, vakarie- vių romiškų kunigų pasiro- gabenti žymia dalimi į fion- jenĮ^j okupacinis režimas, 
na- nes ir kitokias pramogas dymo patrijotiniais darbais t%įar;b^’Q KF'

žmonės ir " " - t x i zr7 • “u : ”• r 17japnonai sudeda "seserų žmones ir jaunimas ragi-uvių aznycioje ie J2 užlaikymui. Sudėjus viską narni mie girtavimo ir gem- atstatymui 
jaunimui buvo įvesti anglis- fc kun;fl, sav0 5en; ble,.iavinio.
ki pamokslai, evangelijos ir
misijos. Taigi akylesni para- mergėmis kaštuoja šv. Jur

gio parapijai per metus arti Tai kokia musų katali-
pijonai žino. kodėl prie mu- ^0;500.J0J, T£kiu budu nauda iš to vko kuni-
sų bažnyčios, klebonijos ir -n n,-v.iu,„_ gV biznio? Mes tik pilam sa-

vo pinigus ir pilam, kaip į 
kokį kiaurą maišą ’

, ... ,50 metu Bridgeporto lietu-parapijos sales nebuvo lietu- vjams kata|;kam, Jv. jureio
Jie žino,1,

nuo skriaudų bei išnaudoji
mo: tai sąmoningų patrijo
tų darbas, kuris veda prie 
atviro pasipriešinimo engė
jo planams ir eventualiai 
prie krašto išlaisvinimo; gi 
antros rūšies kolaboraciia— 
kolaboracija talkininkiška, 

; sąmoninga ar nesąmoninga, 
i yra ian ng kas kita kaip 
tiktai išdavikiškas dar
bas, ir todėl pasmerktina. 
Okupuoto krašto elementai, 
kurie okupantams padeda 
savo žmones engti ir kraštą 
išnaudoti, yra nusikaltėliai 

už okupantus. Jie

Lietuvos nepriklausomybės kelta į kitą getto. Arba vėl: Atrodo, kad PAT o tvirti- 
kai netoli nuo Kauno buvo nimai, buk Vilniaus krašte 
nukautas vienas vokiečių y^a tik 5% lietuvių, o pačia- 
pareigunas, tai gandas nu- me Vilniuje tik , Y13 
pasakojo, kad už tą vieną reikalingi revizijos.
vokieti žuvę 200 žmonių, ir Taigi, lenkiškoji propa- P»«e«ni _ 
kad miesto “savivaldybė” gandos mašina, kaltindama V’ aJau pneso nankia1 ir su 
turėjusi sudaryti jų sąrašą; Vilniaus lietuvius “koope- krasto gerove ir tautos. įdea- 
vėliau betgi paaiškėjo kad įuojant” su vokiečiais, turė- jau nieko bendra netun.
sąrašą susidarę patys vokie- tų nors tiek atsiminti, kad yra kandidatai į kaltina-
čiai ir kad žuvusių didžiumą Vilniaus lietuviai yra tįkne- suolą. Kuo mažiau

apl" sudarę vietos lietuviai, o ne ji krašto šeimininkai, ku- žmogus tautiniai susipratęs, 
kitos tautybės piliečiai. iiems krašto likimas negali

Taip ir dabar, kai lenkų neiupėti, kaip negali neru
dos agentūra (PAT pėti ir gyventojų šiokia-to- 
>) ryžosi apšmeiž- Kia protekcija nuo žiauraus 

ti lietuvių vardą dėi vokiečių okupanto priespaudos ir iš- 
vykdomų šunybių prieš Vii- naudojimo.

Keliaujantis agentas.

KAS GIRDĖT LIETUVIU 
KOLONIJOSE.

Fhiladelphia. Pa. — Čia
labai daug vagysčių. Apie 

. ..95 nuošimčius jų papildo
Dabar jau turim parapijų, juodveidžiai. šiomis dieno- 

kurios yra išmokėjusios sa- jpjg juodveidžių buvo 
to skola.*. Bet kaip cik nara— 6 lietuviai

lebc-
reika-

viškos vėliavos, 
kad dėl tos pat 
spalių 25 dieną per iškilmin-
gą sumą, arkivyskupui ir jo į į • Ket«viai katalikai palydovams _ dalyvaujant, uTt^s tris r^o- pijos skolas išmoka,
Xbmol JSroį “PulkimTnt;11US doleri^? šiandien nai sugalvoja naujų "reika- Wilkes-Bane.
keliC^ ?eTkSr lietui Net savo vėliavos ne’ lp pmigams rinkti. Neku- tinė SLA krona UGv
tabku mėriSiu dėsniu ! ?ali iškelti ant tu ??tai^’ ‘los turi gana šus pramogėlę iankričio 1 d.
Pomoc S kT kSdSnS;kurias savo pini?ais Pastatė, daug pinigų, . su kūnais ne- Kas norėjo atsisėsti prie sta-
Komo^ KataUkų _ kunigam. T įstaigos iau nebe iu. z?no ką darvti. Jei musų ku- j0 ir p-auri vakariene turėjo hetuviskos giesmes ir lietu-;Kkj- nauda -g ; 5 tokie Datii^otai. Švokšti $T'J"
viską vėliava nereikalingos. :mok.yk,OS; iei?u b,Jryf kun... kaįp ,aj kodž, jje tiz.imoKe.i~L- .
vių'kata'lik^dokriai i?™ ?u dar didesniu buriu sa- nepataria savo komitetams, Omaha, Neb. — Lietuviai

Šitoms iškilmėms

nnežax«tiMiparapija ir J'O? kuni?ai kak p e . es navQ apje g milijonus dole-

i-J. vi

tuo mažiau pas jį ir pilieti
nės nuovokos. Šitokio ele
mento, dėl istoriškai susirū
pinusių priežasčių, daugiau 
i andasi rytinėje Lietuvos

nijos gyventojus, reikia pa
galvoti, ar tai nebus tik ko
operacija naciams. Kaltė dė! 
žiaurumų ir šaudymų san-

dalyje, kur yra lenkų propa- 
Iš kitos pusės, juk len- R?nd?s pasidarbuota (lau

kams yra geriau žinoma nei gtausia. Lietui iai, kaipo tau
kam kitam, kad vokiečiai- 'a- g'lial atjausdama savo ir 

nuodėmes klt1 tautų vargus ir nelai-okupantai savo
indo naslčnri «ii_

Lietuvos tautinėms mažu
vokiečiams, bet vietos Taip jie darė Lenkijoje, taip k .. - - ,

,entojams — lietuviams; ir Lietuvoje. Yra atbėgėlių, tikiesa, jie talkininkaują vokie- kurie tvirtina girdėję, ir net P Jį1'ljk 
“keršydami” už so- savo akimis regėję, kad vo- 1 Lietuvos laisves ir nepn- 

įaiirnc kipčifli npt filmavp tnkins klausomybės atsteigimą ka-

h„v«iT0 “seserų” negalėjo išmo- kad iš parapiniu iždų paau- Qa surengė vaišes jurinin- r"“;.“““’ " čndi'bb'handn’”n»«Ūn7i'V,~ mes, reiškia užuojautą tomskvti lietuvių vaikus nei tiek Luotų bent po S500 ar cįau- Lui P. Kirdeikiui, kuris d^ trauk{h parH^ lenkų _ pro- feudl]ai_?ando_xP^lėp_tl1’.YU' Lietuvos" tautinėms mažu-
ruošiamasi ištisus metus. 75172^72;”Svarbiausias darbas buvo lletuviska1’ 
pinigų sukėlimas. Per visus b ? Ti t .
metus kun gai varė agįtaci- gJ^Ss. ’ ?
ją, kad reikia daug pinigų r

kad 
lietuviškus

galėtų su- giau , Lietuvos propagandos JyvavoPe^ Harboro kov5 Yaip ^^ėUn^jtgtaTp -oms, kurios dabar ypatin-
mato- ^^o^n^o ‘ietuviams: * Lietuvoj Yra atbėgu, z=oto-pamoks- reikalams?

Šiandien, kaip visi r
me, Lietuva yra puolama savo tėvų aplankyti

parapijos jubilėjaus iškil
mėms. Todėl parapijonai ir 
sako. kad tai buvo ne para
pijos jubilėjaus metai, o ku
nigų pasipinigavimo metai. 
Tiesa, už tuos pinigus šis tas 
buvo padaryta: išplauta 
bažnyčia, išdekoruota salė, 
įtaisytas auksinis arnotas,: 
šventoriuje pastatytas Liur-j 
do darželi? ir jubilėjaus kry- į 
žius. Bet tai mažmožis, palv- į 
ginus su tais pinigais, ką ku-! 
nigai surinko.

Panašus jubilejai Romos 
kunigams vra gera proga ne 
vien tik pasipinigauti, bet ir 
pasirodyti, papuikauti ir 
plačiai pabaiiavoti. Tokių 
jubilėių proga visados būva 
iškilmingi nietus. Taip buvo 
ir šį kartą šv. Jurgio parapi
joje. Po sumos, paraniios 
salėje įvvko “jubilėjiniai 
pietus.” Įžanga buvo net 
penki doleriai! Tai jau ne 
tik nedarbininkiška kaina, 
bet ir neburžuiška. Tai tie
siog plutokratiška, kapita-

Guadalkanalo Salos Raistuose

vaizdelis parodo amerikiečių kareivius slenkant pirmyn Guodalkanalo pelkėtais miškais.

eiams,
vietiškos okupacijos laikus, kiečiai net filmavę tokius 
ir net už lenkiškos okupaci- vaizdus: vokiečių kareiviai, P*.1 pasmaigus. y i 
jos laikus. Sulyg lenkų, Vii- aprengti ne vokiškom, bet aisve . 
niaus Lukiškių kalėjime žu- lietuvių, lenkų ir kitų uni- ,"vna ’r
\ę 500 lenkų tuo metu, kai formom, šaudę į kitus suim-
iš Vilniaus bolševikai galva- tus žmones! 
trukčiais kraustėsi, o vokie- Suprantama todėl, kad 
čiai į Vilnių galvatrūkčiais vokiečiai yra atsakomingi 
veržėki. Ar tie nelaimingi už viską, kas darosi jų oku- 
buvo lenkai ar ne lenkai, ar pacijoje ir kam jie naudoja- Turkijoj drebėjo žemė. Dre- 
iu buvo ten mažiau ar dau- si “divide et impera” takti- bėjimas buvo jaučiamas Is- 
giau—mes nežinom; žinom ka. Jiems tai ypač lengvai tanbule. Smymoj ir kitose 
betgi, kad jie negalėjo buti sekasi ten. kur yra maišias vietose, 
bolševikai, nes visi komunis- gyventojų sąstatas, kaip Vil
tai išbėgo su raudonarmie- nijoje, kame tarpe lenkų ir 
čiais. Tą žinojo ir vokiečiai, lietuvių yra žymus žydų ele- 
Vietoje kaltinti dėl tokio mentas. Kai dėl žydų. tai 
dalyko vietos lietuvius, len- lenkų propagandos organai 
kų propaganda geriau pada- visai bereikalo save stato 
lytų pranešdama sušaudytu- cy nė iu rolėje: lietuviai vi
ii pavardes, ir kaip ištikrujų .sados buvo žydams draugin- 

ten buvo: katrie okupantai' gi; lietuviai net ir vokiečių 
okupacijoje drąsiai parodė 
savo simpatiją gettose ken
čiantiems žydams. Žydų vy
liausias rabinas todėl yra 
pareiškęs lietuviams viešą 
padėką. Girdėta net tokių 
atsitikimų, kad lietuviai po-

kalti?
Lenkų propagandos tar

nyba. remdamosi savo šalti
niais, via surašiusi ilgoka li
taniją skriaudų ir net žiau
rių žudynių, ir visur tik vie
ni (?) lenkai tenukentėjo;

rui pasibaigus. Gi Lietuvos 
ę ir Lie

tuvos lenkų ir žydų mažu
moms.

TURKIJOJ BUVO ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS.

Pereitą sąvaitę vakarų

WORCESTER, MASS.

CHESTNEf’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
čia {gaunama ir “KELEIVIS”

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER. M *S8.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

tėve! važiavo, tai visi jau sugryžo, 
jeigu galėjo pabėgti. Taigi

Šekspyro Uola.
Keliaujant laivu Ameri-matom i ką šaudyti. Niekas 

kon, ar atgal, ne vienas mu-negali žinoti, kada priešas* 
su yra matęs dideli- bakąpradės veikti. Matote, paju- 
kalną Anglijos pakrantėj, ris pilnas šovinių, duobių, 
prie Dover miesto. Nė'vie- nuotrupų, o uola—kaip vas- 
nas gal Įdomavo: kas tai. ko korys. Priešo “berthos'’ 
yra? Tai Šekspyro Vpla. ją nuolatos erzina, 
i Shakespeare’s Cliff). Priėjome pagaliau prie

Volą iisikiš^ toli l iūtį, 'ieno langelių, kurie čia 
liogio aukštai virš vaądetįt R®,
ir matosi iš toli Ji susideda

Kaip KolumbasAtrado Ameriką.

—Labas vakaras, 
Kas girdėti?

gybai. Saržentas prisidėjo 
išbaltų kalki* (kreidos). pureną ir žiuri į jurą. 

i L olos apačioje eina tune- .r matosl *ia
bai. Be to, po uola yra pada- o un^oHau Galais,— ! 
rytas beveik miestas, kur ga- ‘ ez/ 0 ,te ’ tol.au’ 1 * .v . 
h gyventi keli tūkstančiai Peluodamas žiūroną aiski- 
~rr nin na saržentas. — Beje, viena
‘ Siu balta uola vra Angli- Amerikos plaukikė rodos,' 
ios sargybos boksus. K&- -vra PerPlauk^‘, SI Rnalą ii
10 apsaugos sargyba čia sto- pusę, ar ne?
11 dieną ir nakti, tur but -laip taip Matosi Fran-
nuo tų laikų, kuomet Britfc-^Sarte'nuTaiškino • 1
nijos salos pradėjo vadintis b .... '
Anglija. Kai diena bima -Vuenas mano draugas 
giedri nuo uolos viršaus ?ese"a!, '>“bo savo darže. 
matylis toli i jura ir Francu, 1uo la*P atlėkė .ūždamas 
zijos pakraštys su pora mie- sparnuote ir pradėjo metyti
stu. Gris-Nez ir Calais. P'RR. ' lena Patalke 

tiesiai į mano draugo daržą 
Vienas amerikietis, prisi- ir išrovė tokią didelę duobę, 

skaitęs apie Dover ir Calais kad didžiausias Amerikos 
miestus iš Dickenso knygos, trokas butų galima paslėpti.
“Dviejų Miestų Apysaka,” Dabar mano draugas sodina 
dabar, būdamas Anglijoje, daržoves duobėje ir vadina 
sumanė aplankyti tą paskil- tai “nuskendusiu daržu.” 
busią garsaus rašytojo uola. .. . , . ,

—Jeigu diena nębufų . Atsisukus t kitą pusę nuo
miglotą-sako krašto ap- J«°V‘ov‘ Dovęro įmestas 

s nnr Šekspyro uolos, tarp

ancuzi- 
yra Gris-i

—Tu, Maike, eini į moks- aš rokuoju, Maike, kad po . idiline
lus, tai tu man pasakyk, kas vainos, kai Dėdė Šamas pa- rZeJL.ral.jC dviejų kalnų. Miesto gatvės
ant svieto girdėt. Ot, išviro- sakys jiems jukš iš Ameri- ‘ eina tiesiog Į tunelius —
zyk man, ant kokios intenci- kos, tai jie pirks šipkortes ir

uz

ku:jos komunistai renka pini- važiuos Į Braziliją, 
nanai auga.

jie buvo ir pas tėvą —Bet pasakyk, tėve, kam

• bnkštrt-laikrodi ’ eina tiesl°g i tunelius po
_ kalnais,, kur visi Dovero gy-,

bd' atsiklausė amerikietis. yentojaigal. į keltas minu-
gus?

—Ar

—Ne, pas mane da nebu- stus? Verčiau pasirūpinkim aėl piisvaidė į mus daug 
vo, ale Bimbos gazieta rašo, apie šiltesnius švarkus, nes P1^311^ 0 mėnesienoje u« 
kad Piuseika išvažiavęs į jau žiema ateina.
Vestus kalėdoti. Peieitą žie- —Ju rait. Maike ’. Tegul 
mą pats Bimba buvo nuva- jįe patys klapatijasi apie sa- 
žiavęs Į Kaliforniją pasipi- vo tiubelius.

tes pasislėpti nuo bombų, -taip, mes taip aru esą- _ZDabar mes esame pomums rūpintis apie komuni- me nuo. niti*eiininKų. Jie to- £ėkspyro kalnu, — sako sar

nigauti, o dabar kitas bolše
vikų lyderis ubagauja.

—Matyt, jie seka kunigų 
pėdomis, tėve, nes kunigai 
irgi amžinai renka pinigus.

—Jes, Maike, ale už tai 
gi kunigai ir nesako, kad pi
nigų nereikia. O komunistai 
lekia per savo prakalbas,

Bergdoll Gauna At
gal Da $169,079.

c augiau sposų pnaaro.
—Atiouo, Kad oras gied

rėja — teiraujasi amerikie
tis, norėdamas būtinai pa
matyti kontinento pakraštį, 
kur dabar viešpatauja na
ciai.

žentas, kelis žingsnius Įnė- 
jus Į tuneli. — Virš mus gu
li 240 pėdų klodas kreidos. 
Viso pasaulio bombos nega
lėtų mus čia pasiekti.

—Puiku! — pridėjo ame
rikietis.

—Visi Dovero žmonės čia
. „ ... , , gali sueiti ir ramiai pasilsėti

—As norėčiau tamstą pa- ]ajke plytgalių pupsėjimo.! 
statyti į tokią vietą, q ten todau, tunelio gilumo-1

Amerikos vokietys Berg- sai žentas, amerikiečiui — iš je,—tęsia saržentas. — yra
doll per pereitąjį karą pasi- kurios tamsta galėtum viską maisto indėliai \tsar<m< 
rodė Amerikos priešas ir at- matyti, nes tuomet priešas užtektu ant trijų mėnesiu vi-!
sisakė registruotis ai nujos susijaudina ir pradeda veik- ciem- liesto evventoiams 

, , . . - v -vf tarnybai. Paskui jis pabėgo ti, ypač kai pas mus būna 6nis miesto gyventojam.,
kad pinigas^ yra prakeiktas Vokietijon, bet paliko čia svečių. Amerikietis daugiau ne-
kapitalistų išradimas, ir tuo daugjau kaip pusė miliono —A, oras jau giedrėja ir beturėjo ką sakyti. Bet sar
tai pu patys puola ant pmi- dolerių turt0. Š1OS šalies val. bus diena> ar ne? žentas magaryčioms da pii- 
go, kaip muse ant medaus. džia paėmė t sav0 dažnai atrodo dėjo apie vieną atsitikimą.
Kai as buvau jBiukhną nu- ^lobon ?o karo Bergdoll ži ir rami, kaip kokis ežeras, —Kaio laiku, žinote, ir 
važiavęs, tai Piliečių Kliube ^ugryžo iš Vokietijos ir už- ir bežiūrint daivkai pradeda Doveryje pasitaiko keistų

vedė* b-v1^’ kad J‘am tuit3 pusėti... Lukterėk... žiuiėk! atsitikimų. Viena moteris 
Ir 1940 metais tei- parašiutas leidžiasi, 

mas nusprendė, kad jam —Aš nieko nematau,—
turi but grąžinta $594,311.- aiškina amerikietis.
70. Valdžia grąžino, pasi- —Aeroplaną jau nupup- 
likdama tik §200,000, iš ku- sėjo, — linguodamas galvą 
rių turėjo but išskaitytos iš- sako
laidos ir taksai.

pne
kad Laisvės” redaktoriai 
uz kvoteri utelę varytų per ~ ‘ 
Biuklyno tiltą. Na, tai pasa
kyk, kodėl jie vienaip kalba, 
o kitaip daro? Jeigu pinigas 
yi a pi akeiktas kapitalistų 
Išradimas, tai kam jie pas
kui tą prakeiktą išradimą ži
lio ja?

—Žmonės, tėve, ne visuo
met daro taip, kaip kalba. 
Paimkim, pavyzdžiui, kad ir 
tą blaininkų draugiją, prie 
kurios tėvas priklausai. Ji tu
ri savo konstitucijon Įrašiu
si, kad svarbiausis jos tiks
las via blaivybės palaiky
mas, tačiau kiekvienam su- 
tii įnikime ji išgeria bačka

nesenai čia prausėsi maudy
nėje ir kaip tik tuo laiku at-1 
lėkė priešo lėktuvai ir palei
do plytų. V iena plyta patai
kė ir sudaužė moters namą

saržentas. __ Tikėki- i nesurenkamus šmotelius,
Viską at- mės, kad jis buvo hitleriniu- bet Pat^ moteris ir maudynė 

skaičius, liko dar §169,079, kų. Bet tuojau ten pribus nepaliesta. Lgniagesiai 
kurie šiorhis dienomis ir bu- musų ugniaspiaudžiai, ir ta- Į1' greitoji^ pagalba nuvyko 
vo jam išmokėti. Jeigu taip da išgirsi, kas dėsis. Susikir- j°s gelbėti. Ir žinai, stebuk- 
butų buvę Hitlerio Vokieti--timų ten įvyksta daug. Gai- las’ Moteris sau ramiai sė
joj ar Stalino Rusijoj, tai la, kad diena miglota
Bergdoll butų gavęs ne pini
gus, bet kulipką.

TĖVAS SUDEGINO NA
MĄ SU VAIKAIS.

Chatstvorth, Ga.—Šio pa

dėjo maudynėje ir prausėsi 
... .. visai nejusdama, kad nei

Mes pradėjome^ kelionę drapanų, nei namo nebėra, 
juros pakraščiu, ziurmėda- jie iškėlė ją iš maudynės be 
mi, kaip bangos ritasi, tvoja jokios priedangos ir atvežė 
į baltą kalną ir vėl atslūgsta. čia veik iopįnėlio drapa- 

—Visas jums pakraštys, ny šitoge 0 ose yra užtek_ 
kaip matote, gausiai apmė- vietos ir ventiliacijos, 
tvtas kanuobu šoviniais, Kiekvienoj jų gali sutilptidaus. Ar tėvas galėtum pi- nedėlio naktį čia sudegė _ ___  _

aiškinti, kodėl ji neprakti- Marko Pulliano namas, ku- kaip pyragas razinkomis,— apie* "2,000 žmonių.* Yra ii* 
“*do ir aiškina saržentas. elektros šviesa, ligoninė ir 

9.cla yTa tlek spigi nm- kitokie patogumai.
kuoja to, ką skelbia? rio liepsnose žuvo jo 5 vai- rodo ir aiškina saržentas.

—Maike, tu nenori atsa- 1 ai ir žmona. Šerifas Pullia-
kyt i mano klausimą: kodėl i.ą aieštavo ir kaltina jį tų 
bolševikai ant pinigo laka- 
m i jas. Aš rokuoju, kad tie

:ogžudyste.
vielų, kad užtektų du 

kartu apjuosti pasaulį. Mes 
čia sėdime ir žiūrime į vo-

Stalino saulės broliai renka Woon. ocket, R. I.—Pe- kiečius, kurie sėdi už 21 my- 
pinigus sau ant šipkorčių. ba įeitą sąvaitę smėlio semia- lios, o jie, žinoma, žiuri į
užuodžia, kad vainai pasi- moi duobėj čia žaidė du mus.
baigus Amerika pasakys vaikai, kaip staiga ant jų už- —Mes esame tik už
jiems geriaut. Išpašolvony? griuvo ‘mėlio kalnas. Subė-
v isus. gę 50 ugniagesių juos atka-

—Jeigu po karo Amerika sė, bet vienas vaikų buvo 
juos deportuos, tai nuveš jau nebegyvas.
juos Į Stalino rojų nemoka- —----- ;------
mai. šifkoitės bus nereika- Pa butinėmis dienomis 
lingos. Angli'o; orlaiviai pradėjo

—Bet ar tu žinai. Maike. bombarduoti didžiausius 
kad i Stalino rojų komunis- miestus šiaurės Italijoj. Or
tai bijosi važiuot. Juk Pru- iaiviai lekia iš pat Anglijos, 
s eika anais metais buvo ir viršum Francuzijos ir Švei- 
paviestką gavęs, kad nuva- carijos. Tai yra labai ilgas 
žiuotų į Maskvą išsispavie- kelias, apie 1,500 mylių, bet

Gyvenimas po Šekspyro 
Uola yra visai noimališkas, 
kaip kad Nevz Ycrko trečia
jame subway’uje. D. P.

"VVashingtono žiniomis,
Jugtinėse
2,200,000

21 dabartiniu laiku 
mylios nuo hitlerininkų? Bai Valstijose yra 
goš! — susijaudinęs tarė žmonių be dai bo.
amerikietis. “ ---------

—Taip, tik už 21 mylios, Apskrita dubininko alga 
patvirtino anglas —Bet Amerikos la'o pramonėj 

mes nešaudome kad tik šau- šiandien yra 85 centai per 
dyti; t..es šaudome kuomet valandą.

MEMBER
dot, o ar važiavo? Nausa. O,anglai parodo, kad jie gali 
katrie buvo durposni ir nu B 1 'a pasiekti.

OI R rOLICT
“The pnrpo«ie of the , «h.i11
be to help pre.erre th> in.-al' an<* 
trodltion* of onr country. :!»<• Vnltcu 
States of Americn. to re,ere its laws 
and iaspire other, to respcct and obey 
the m. and in all nays to fid in mnklntr 
this country creater and better" ,

(Tąsa)

SUSIJAUDINIMAS ISPANIJOJE PAR
VEŽUS SURAKINTĄ KOLUMBĄ.
Laivai, pasiekę Ispanijos krantus, susto

jo Cadizo uoste. Kolumbo, surakinto gran
dinėmis, parvežimas iš anapus Atlanto su
kėlė visame' krašte negirdėtą žmonių susi
jaudinimą, visai panašų į tą, kai pirmą1 
karta iis pasirodė ką tik grįžęs iš pavojin
gos kelionės, atradęs Naująjį Pasauli. Tik 
tuomet butą susijaudinimo iš dide io 
džiaugsmo, o dabar—iš liūdesio ir nusimi
nimo. Žaibo greitumu žinia paplito po visą 
valstybę; prasiveržė, lyg griausmas. į už- • 
sienius, ir greitu laiku visa Europa žinojo 
apie šį įvykį.

Žmonių minioms daug nereikėjo—joms 
užteko fakto, kad Kolumbas buvo grąžin
tas kaip kalinys, kaip didžiausias krimina
linis nusikaltėlis, plieno grandinėmis ap
kaltas... Visuomenė reiškė didžiausią pa
sipiktinimą tais, kurie išdriso taip žiauriai 
pasielgti su žmogum, tiek daug davuriu ne 
tik Ispanijai, bet ir visai žmonijai.

Kolumbo priešai, pasiryžę visiškai jį su
triuškinti, tokiomis priemonėmis tik patys 
save pražudė, bet tikslo nepasiekė. Prieš 
brutalų žiaurumą visuomenėje kilo reakci
ja. kaip paprastai kad esti kraštutiniais at
vejais. Net tie žmonės, kurie simpatizavo 
Kolumbo pašalinimui, dabar turėjo pakeis
ti savo nuomonę, pamate, kad visuomenė 
jų planams visiškai nepritaria.

Negarbingas admirolo grąžinimas iš 
anapus vandenyno buvo Granadai smūgis. 
Žinios aidas prasiveržė pro storiausias Al- 
hambros pilies sienas—buvo girdėti tik 
nusiskundimai ir pasipiktinimas; tai Ispa
nijos valdovams padarė labai neigiamą 
įspūdį.

Kolumbas jautė savo širdy Ferdinando 
padarytą klaidą, bet norėjo pats patirti, 
kiek tie nemalonumai, kuriuos turėjo da
bar išgyventi, buvo pagrįsti jo autoritetu. 
Taigi, pasiryžo parašyti jam laišką, tik ne 
pats tiesiog, bet per Juaną de la Torrę. ku
ri buvo artima Izabelės draugė. Laiškas 
karaliaus rumus pasiekė pinniau. netru Bo- 
badillos ig-aliotiniai suspėjo užprotokoluo
ti bylos eiga. Iš šito laiško Ferdinandas su
žinojo, kaip jo pasiųsto įgaliotinio buvo 
pasielgta su Kolumbu.

Kolumbas, tąrp ko kito, taip sielojosi 
valdovams: “Dęl nedorų žmonių įtarinėji
mo ir šmeižtu man padaryta didelių mora
linių nuostolių: aš praradau daugiau, negu 
visi turtai, kuriuos buvau įsigijęs savo dar
bu.’’ Toliau jis rašė: “Aš gavau toki var
dą. kad jeigu ir ligonines ar bažnyčias sta
tyčiau. tai jie vis tiek manimi daugiau ne
betikėtų ir sakytų, kad tai daromos plėši
kams lindynės.” •

“Aš buvau teisiamas kain valdytojas, i 
siustas valdyti miesto, esančio tokiame 
krašte, kur veikia nusistoję Įstatymai, kur 
viskas tvarkoje, kur nėra pavojaus nesusi
pratimams. Bet jie juk mane turėjo teisti 
kaip viršininką, siustą Į tolimą, svetimą 
necivilizuotų tautų kraštą, kur nėra Įstaty
mų. kur nėra miestų, kur žmonės vra kito 
tikėjimo, kitokių papročių, kur jie dar te
begyvena miškuose ir kaimuose. Jie turėjo 
suprasti mano padėti ir neužmiršti, kad 
darbo sąlygos buvo ir tebėra labai sunkios. 
Vis dėlto didelės sritys Ispanijos sostui 
laimėtos: šiandien Ispani ia yra dau^- tur
tingesnė, negu buvo pirmiau. Jeigu kokia 
klaida ir padaryta, tai ii ivvko ne dėl blo- 
ro« valios. Aš esu tikra*5, kad Jo Karai’ško- 
ii Didybė tikės mano žodžiais. Žinau, kok- 
jis vra geras ir gailestingas net tiems, kurie 
sunkiai jam nusikalsta laisva valia. Aš esu 
tikras, kad iuo-labiau iis bn« gailestinga*5 
man, nes ieiru kuo ir nusidėiau. tai ne iš 
blogos valios, bet dėl suridėjurin aplinky
bių. Be to. daug kas dar paaiškės vėliau, 
daug kaltinimu, tikiuosi, atkris, res esu 
klaidingai suprastas. Nei kiek neabe;o;u. 
kad Jo Didvbė Įvertins mano nuopelnu5, 
kuriu vaisiai diena iš dienos vis labiau ir 
labiau pradeda reikštis.”

Kilnioji Izabelė, sužinoiusi iš šito laiško 
visas smulkmenas, kas buvo nadarvta Ko
lumbui pastaruoju laiku, labai nusiminė 
lyg didžiausios nelaimės ištikta r>P<; ij aa1 
geriau, negu kas nors kitas. Didii’i Jūreivi 
suprato ir gerbė. Ji visada iam simpatGa- 

i Pasitikėjo, ii labai brangino, šita
žinia jai sudavė didelį smūgį.

Netrukus atėjo oficialus raštas: Alcalde, 
arba corrigidor iš Cadizo praneša valdo
vams, kad Kolumbas su savo dviem bro
liais esąs kalėjime jo sargvboie ir kad jis 
laukiąs iu reikalu aukščiausioio Įsakymo.

Nors Ferdinandas savo širdy gal ir buvo 
Kolumbui nepalankiai nusiteikęs, tačiau, 
kaip geras diplomatas, negalėjo priešinti5 
visuomenės nuomonei. Jis pritarė Izabelei, 
reikšdamas apgailestavimą, kad buvo taip 
žiauriai pasielgta su admirolu, ir skubėjo

painformuoti savo valstybės žmones, jog 
tai Įvykę be jo pritarimo. Nieko nelaukda
mas davė Įsakymą paleisti kalinius. Para
šė Kolumbui laišką, prašydamas ji patį 
atvykti Į sostinę pasimatyti. Laiške prisi
minė Kolumbo didelius nuopelnus Ispani
jai, gailėjosi kad tiek turėjęs nukęsti.

Lojali Kolumbo širdis už šitą malonę 
reiškė valdovams didžiausią dėkingumą. 
Jis tuoj atsigavo, tarsi iš naujo atgimė; bu
vo linksmas, manydamas, kad greitu laiku 
pavyks atgauti savo teises ir gerą vardą, 
nes savo dvasioje jautėsi esąs visiškai ne
kaltas.

Į Granadą Kolumbas atvyko gruodžio 
17 d. Valdovai jį priėmė su tinkama pa
garba, kaip pasižymėjusi vyrą, reikšdami 
užuojautą dėl Įvykusio nemalonumo. Jis 
buvo gražiai apsirengęs, visai nebe’tas, 
kaip prieš kelias dienas, visų pažemintas ir 
paniekintas kalinys. Pasimatymas su kara
liene buvo Įspūdingas: kai jai viską išpa
sakojo, kas įvyko, kaip negailestingai bu
vo su juo pasielgta, toji iš susijaudinimo 
pravirko, kaip kūdikis... Kolumbas buvo 
plieninės valios žmogus. Jis žinojo, kad ši
tame pasaulyje susirėmimai su blogybėmis 
yra neišvengiami ir juo kilnesnių tikslų 
siekiama, juo susirėmimai esti smarkesni, 
juo daugiau reikia nukęsti nemalonumų; 
tačiau, pamatęs karalienę verkiant, nebe
sulaikė ir pats savo ašarų, parpuolė ant ke
lių ir ėmė bučiuoti ios rankas, dėkodamas 
už gerą jos širdį... Ferdinandas ir Izabelė 
pakėlė Kolumbą nuo žemės ir švelniai ji 

1 ramino, prašydami užmiršti viską, kas įvv- 
I ko ne dėl ju kaltės. Atgavęs pusiausvyrą,
Į Kolumbas dar ilgai kalbėjosi su valdovais, 
i Jis teisinosi dėl įvvkusių nesusipratimų. 
Norėjo ypač pabrėžti vieną dalyką: kad 

j buvo ir tebėra ištikimas Ispanijos sostui, o 
i ieigu yra padaręs kokių klaidu, tai jos įvy
kusios tik dėl reikalingo patyrimo stokos ir 
kad reikėję dirbti labai sunkiose sąlygose.

Kolumbas buvo širdies žmogus, idealist 
tas tikra to žodžio prasme: jis nesijautė 
kaltas, todėl teisintis iš tikro jam nereikė
ju. Tiktai mandagumo gestas reikalavo iš 
jo taip apie save atsiliepti šitoje audienci
joje. Jo puse palaikė visuomenės opinija. 
Karalius galėjo gerai žinoti, kas yra svar
biausias kaltininkas. Ir greitai susiprato 
atitaisyti bent dalį skriaudos, padarytos 
Didžiajam Jūreiviui: aukščiausiu įsakymu 
Bobadilla buvo atšauktas iš gubernato
riaus pareigų. Bet apie kaltinimu priežas
tis visai nieko nebuvo paskelbta. Užuot nu- 
baudus šio įvykio kaltininkus—tylėta. Fer
dinandas prižadėjo Kolumbui viską grą
žinti: jo konfiskuotą turtą, teises ir garbę. 
Tai jį ypač ir stiprino. Jis svajom grįžti Į 
Nau aiį Pasauli, į San Domingo, iš kur taip 
negailestingai buvo ištremtas, bet, deja, ši
ta jo svajonė liko. tik... svajonė.

Kai Kolubas buvo areštuotas ir įkalin
tas. kai jo nuosavybė buvo konfiskuota, 
tai ir visi jo planai, visi braižiniai pateko Į 
svetimas rankas. Ir tais planais daug kaš 
pasinaudojo. Pavyzdžiui, buvęs jo bendra
keleivis Vincentes Pinzono atrado Brazili
ją ir Amazonos upės žiotis. Sabastijonas 
Kabotas (Cabota) atrado šiaurės Ameri
ką. Vasco de Gama davė daug žemių Por
tugalijai.

Ispanijos karalius Ferdinandas buvo 
šykštus it pavydus žmogaus. Jisai pyko, kad 
m konkurentai portugalai ir anglai veržia
si i Naujau Pasauli, kuri jis norėjo pats 
vienas valdyti.

Nors Kolumbą jis ramino, kad grąžiu
sias iam visas pirmiau turėtąsias teises ir 
privilegijas, tačiau egojistiniai sumetimai 
neleido monarchui juo labai pasitikėti. 
Mat,-admirolas buvo svetimtautis. Boba- 
dillcs kaltinimai, kad Kolumbas norėio i- 
kurti atskira nepriklausomą valstybe, iš io 
galvoc vis tiek neišgaravo. Dabar, kai dėl 
tų kaltinimu Kolumbas buvo paliktas be 
tarnybos. Ferdinandai savo širdy nuspren
dė to5 valdžios iam daugiau n eh nėra žinti. 
Jis žinoio, kad kelias i Naujau Pasauli iau 
atidarytas. Kolumbas radare savo darbą. 
Taigi dabar įi« nebereikalingas: io pėdo
mis gali sekti kiekvienas, kuri*5 turi laivu ir 
šiek tiek paturimo iurininkvstės

Ferdinandą*5 aiškinosi, kad šitokia tak
tika esanti laikina: kad grąžinimas Ko- 
’um.bo i Indija tiek jam pačiam, tiek Ispa
nijai butu žalingas, nes anoi pusėj vande 

’nynų padėtis nepasitaisiu i: nepalanku- 
;am elementas tenai tebesąs stipru55. Ir noi-, 
Bcbadilla buvo atšauktas, tačiau, jo many
mu, busią geriau pasiusti ten kita žmogų 
daugiau prityrusi, kad galėtų susipešusias 
partijas suvienyti ir visa koloniins gyveni
mą atvesti Į noimalią tvarka. Naujas gu
bernatorius turėsiąs pasilikti tenai porą 
metų, o paskiau, kai padėtis susitvarkys, 
Kolumbas galėsiąs vėl pradėti savo admi- 
ni stracini darbą, kaip tos šalies valdyto
jas.

(Bus daugio
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Laiškas iš Kubos.
“Keleivio” redaktorius Kubos žemė labai derlin- 

gavo nuo inž. A. P. Gabrėno ga. Galima tris ar keturis sv- 
šitokį laišką iš Havanos: kius j metus užauginti javus.

Jau beveik pusantro mė- Bet čia ūkininkai ją dirba 
nėšio kaip aš Kuboje ir jau labai primityviu budu. Vie- 
pradedu apsiprasti su aplin-Toj arklių žemei dirbti, čia

Nuskandinto Kanados Laivo Keleiviai

kybėmis.
Dėl ko aš čia esu ir ką mes

čia veikiame, negaliu visko

ukininkas vartoja jaučius. 
Porą jaučių įsikinko į medi
nį arklą su vienu noragu ir

i ašyti, nes šiais laikais ir šie- palengvėle aria lauką. Iki 
ros turi ausis. O jau raštas, i vieną lauko galą užaria, ki
tai atviia knyga Amerikon 
priešams. Bet galiu pasaky
ti, kad mes čia esame iš liuo
bos valios, dirbame kaip lai
svos šalies piliečiai ir gyve
name puikiose aplinkybėse 
Aš gaunu dvigubą at’ygini- 
mą, ką gaudavau savo se
nam dai be. Iš savo pareigų

tas ir vėl apželia
Bet kad ir taip primity

viškai žemę dirbant, jie vis
tiek gauna gerą derlių; ge
ni užauga komai, cukraus 

iiendrės, tabakas, bananai ir 
kitokie dalykai. Jei jie var
totų traktorius, plaunamas 
mašinas ir kitokius moder-

Kanados pakrašty, St. Lawrence upės žiotyse, priešo submarina andai nuskandino vietinį 
laivą “Caribou,” su kuriuo žuvo 137 asmenys, čia yra parodyti 4 keleiviai, kuriems pavyko 
išsigelbėti.

IS CHICAGOS PADANGES.
Parduota karo bonų Šitose iškilmėse matėsi

už $12,030. beveik visa lietuvių inteli-
Chicagos Bridgepoilas tu- £ęntDa- Bu\o ir p. Nei a Gu

lėjo istorinę dieną 11 spa- £lene> .a(Į\?kato V<U?10
lių. Vienuolika wardų iškė- zrn<c?a -l ^au,K‘nil 
lė 11 vėliavų ir suiuošė įspu- Skyriaus vede ja. Ji visa- 
c’ingą paradą. Mokyklų vai- F'aZlai aiJrW
bučiai nešė kiekvienas savo . \a\*v-a
bloko vėliavuką; iškėlę juos inte^&ewn^^a» akal malP" 
aukštai ant stėbelių mosavo na^’ sve^naus budo mt>- 
ir šaukė visus į vienybę už lens-
Amerikos pergalę. Eisenai pasibaigus, sve-

Programoj dalyvavo ir buv0 vaiš4 ;"U. ,
visu cnicagietių mylima So- hl.ku?°nuvaigę, bet rkziab-
fiia Bartkus, kuri darbuoja- į681 k?d at!.,ko. darhfi' 
si'prie Raudonojo Kryžiaus Karo. bonų ir ženklų per j-
i, duoda First Aid pamokas. ‘aĄ ‘8kllrae8 P?rdu?ta «z 

«, coxr„ r-.Lrv,., >12,000. Raseinių Magde.

New Jersey valstijoj aš ke- nižku, žemžs ukio įrankius,
iatul. menes'ą- pasihuosa- taj -je ga]e(u išmaitinti puse 

vau, ir kuomet čia užbaigsi- Amerik% oras čia kaHd - 
me sj projektą, as vėl grysių kalštas.bet drėgnas ir nakti. 
1 savo senąją vietą.. mis vąsu£ Cįa karšta per
, ^l.a įakal skubus, dįeną. Bet apie ketvirtą va-
bet ir įdomus. Dirbame sep- ]andą pO pietų beveik kas-

Pocius su savo choru gražiai 
padainavo, o teisėjas Zuris 
su savo malonia šypsena 
gražiai pakalbėjo. Bariaus 
Girėno Posto jaunuolių ka
melija šauniai pagrojo. Jie

NEPAS1RODYK1M APSI
LEIDĖLIAIS IR NEAPSI-

ŠVIETUSIA1S.
Vienos iš geriausių Amerikjos 

labai gražiai atrodė, nes turi mokslo institucijos leidykla <jo-
-------  “— gražią uniformą, geltonos l'imbia University Press yra
,Net palaidojimui lėšų netu- ofensyvą ir nuvarė priešą už įr mėlynos spalvos, o ant ke
rėio. Jis tano palaidotas kalnų grandinės, kuri supa purių turi iškeltus biimhn.

University Press 
išleidusi apie Lietuvą lietuvio 

bumbu-'A. Simučio angliškai parašytą
mirė.

Velionis buvo 48 metų rėjo. Jis tapo palaidota
. . . .x . j. ___ v .......~~ amžiaus, kilęs iš Tauragės 'valdiškomis lėšomis, Cerros nįectV Šitose operacijose liukus. Visa tai darė malonu knyga The Economic Recon-

tynias dienas į šąvaitę ir de- dien lyja. Naktys vėl gied- apskr., Šilalės valsč., Žansi- kapinėse. ‘ ------—j---—j- ™—j. i__ iai,,,™;, tfu,,
simt valandų į dieną. Bet rjos jr VėSiOs. ‘ nų kaimo. Iš Lietuvos i i Pastebėtina, kad velioni.. .....

' ' ........... Urugvajų atvyko 1924 m. buvo pamaldus žmogus ir vokiečių ir rumunų ir sunai-
gegužės 28 d. Velionio žmo- dažnai lankė bažnyčią, bet kinę 160 tankų.

‘prieteliai”

nenuobodu,, kuomet as dirbu Taį tiek šiuom sykiu apie 
savo profesijos darbą ir kuo- Kubą. Vėliau gal daugiau 
met matau, kiek daug pn- jaįk0 turėsiu, tai ir vėl jums
klauso nuo mus mzimenų parašysiu,
pasekminga musų projekto įaus rašvti. 
užbaiga.

Į dvi ar tris savaites kar- Siunčiu jums ir visam 
tais gauname dieną pasil- “Keleivio ’ stabui daug labų 
siui. Šiandien esu ant pasil- dienų ir linkiu jums geriau
sio. Užbaigęs šį laišką, va- sios kloties jūsų darbuose 
žiuosiu į Havanos vidui- demokratijos naudai.
miešti ir bandysiu daugiau 
susipažinti su Kubos sosti
nės gyvenimu.

Mes gyvename vienam iš 
puikiausių Kubos viešbučių. 
National viešbutis stovi bu-

na — Rozalija Raubienė— iam milus, jo
jei bus kas svar- yra gyvenusi Šiaurinėj Ame- katalikai, jo palaidojimu ri

nkoje, ir, sakoma, ten turin 
ti sūnų—Vincentą Raubą, 
apie 33 m. amžiaus.

Nors velionis veik visą lai-

sai nepasirūpino. Tuo tarpu 
darbininkiškoms organiza
cijos priklausą žmonės, r.ors 
po centą sudėtomis aukomis,

įusai sakosi užmušę 7,000 ir g^udų Įspūdi. Parade bu- «tr^tion of Lithuaniil Af*r
is ___ _ vo ir kareivių.

T ... . . . , * Iš gautų užsakymų tokios lęi-
-i-imalonu n tai, kad is sprendžia, kiek kuri tau-
11 W°kų kapitonų buvo dvi ta turj apsi§vietusiu žmonių, 
mergaites, ir abidvi lietuvai- Ka(binK, 3akoma. ila įį
irue ’vl VA/ nnrirnonoit aREDAKCIJOS

ATSAKYMAI
, 'Y«odmanaitė musjais Amerik„’je yra apie r

j Sdvija Jankaitytė.. Abidvi |jįonas iįetuviu, tai iš ju Saukia-, 
dailios, darbščios ir gerai ma nemaia knv„„ nirkvju .ma nemaža knygų pirkėjų.

Deja, iki šiol. kaip leidykla

Su pagarba,
A. P. Gabrėnas.

IŠ URUGVAJAUS. 
Tragiškai žuvo lietuvis.

Telšių Tilvikui. — Kaip kalba lietuviškai.
ką dirbo gyvulių skerdyklo-j yra daug žmoniškiau palai- r^bjos fašizmas, taip ir Vo-Į Kareivių motinosbuvo informuoja, iš lietuvių užsaūy- 
je, tačiau gyveno vargingai, dojami. Snubris. kietijos nacizmas yra pirmo- pagerbtos, pavaišintos ii- ap- mų vra gauta labai mažai, ęią

jo pasaulinio karo padaras, dovanotos tam tikrom dova- «• yra pavojus, kad lietuviai bis 
hašizmo tikslas buvo Simai- i^eJėm. palaikyti mažai ąpsišvietusii'8
kinti komunizmą, kuris nešė . . . jr nesusipratusiais. Kad to io-

„ -i, Y n,"—- k « Mažiui suirutę, ir gauti dau- Progi-amos vedėjas teipgi eikžta ..
Rusiją neužilgo paskelb- Žmogaus jėgų bosas Jie- giau kar0 grobio; fašistai buvo. lietuvis, Stasys Mazei- 

sianti kad tiktai ji vieną Nutt išleido patvarkymą, leikalavo atiduoti Italijai ka Jis yra savo bloko kapi- eba ar neprisire„gia U .
mušanti Hitlerį, ir todėl kai kad pieno gyvulių ir paute- yjroliją, Fiumą, Dalmatiją, Jonas m daug dirba Amen- „žsisakvti. k,j„niJU veiįį.
_ „_ ------ ----- — . ............. — .............. ję jj, Lietuvos labui. ► , . . .. ...... ,7 C.

________ . jai turėtų ateiti i pagalbą. Jie
galėtų įvairiomis progomis Ju-

APIE VISKĄ TRUMPAI.

moderniškiausius gyvenimui Veranio, lavonas, 
patogumus. Man rašant si 
laišką, iš mano kambario N. Veranis, būdamas ne 
matosi per langą mėlynieji blaiviame stovyje, nežinia

tyti uždėtų jai karo kontri- 
i bucijų, atsiginkluoti, atsiim-

PAJIEŠKOJIMAI t rinkti po kelias prenumeratai ir

;tas”SrkadIm°S k“^di^ faL jų — i^,u v
_ las ra. AmeiiKos^Ka koi jie Gims ant urmų, jų ti atimtas kolonijas ir atker- pavilonio, iš Lietuvos jiedu paei-

ncsauksią armijon. xvtj Vokietiins nncralėtn- na iš Rumonų parapijos, jiedu jryvft-S\u V OKieUJOS nugalėto no ’Serantoa, Pa. Taipsi -pajieškau

pasiųsti leidyklai su pinigai?. 
Stasio Dabar dolerių pas lietui ius ne

trūksta, todėl ir prenumeratų 
surinkti nebutu labai sunku. Oįas su japonais Pacifiko

x vandenyne nieko nereiškia.

vėjalis, fontaną purkščia kuria velionis gyveno drau- £?s Tautos turin-
vandeni i aukštį. Paimu gystėje) maniusi, jog jis nu- clos remtl vlen tlk Ru31Ji*'

Pueilo Rico dabar gyve-

Kad išvengus infliacijos jams. Vadovaujamoji naciz- Anum kurpaviciaus, udrijo- knyga kiekvienam susiprato- • w *-' , , —— j—T parapijos^ ICarlinu kaimo. Jis jyyvcno ,. . . . ..iau uždrausta kelti ir algas. ovalia uuvu gcy. apjė Pa. Prašau atgauk- S5SS5 hetuviS! yra reikalmga,
t- ‘ • n • i /Iryi-Toc ir Įriti Vnlriotiinc lro_ Kario L-nv ___ __

virsunes supasi vėjalio ku- ėjęs darban ir visiškai jo ne-
tenamos ir daugybė įvai- grįžimu nesusidomėjusi. Tik ekonomini krizi
liausiu gėlių skleidžia malo- lyto metą, eidami darban 
niausi kv psnį. Visas Kubos darbininkai, radę negyvą 
dangus maudosi saulės spin- žmogų, pranešė policijai, 
dūliuose. Puiki šalis! Rojus Policija lavoną pažino ir 
ant žemės! pranešė velionio draugei, o

Bet ne visiems ir ne vi- pati lavoną nugabeno į skro- 
suomet šis rojus yra priei- dimo institutą.

Dai bininkai tenai neturi nei 
darbo, nei duonos.

Kornoraciiu nrezidentai ku- dorfas ir kiti Vokietijos ka- ti. Kurie zmdt kur jte gy/ena, malo- ^ei vienas lietuvis, ar jis butu 
daktaras, ar advokatas, ar pa
prastas darbininkas. negalės 
Lietuvos apginti, jei jis pata 
apie ją nežinos. Rimtas advoka- 

------------ :—:—;---- :------7 tas apsiimdamas ka ginti teis-
tūli Skelbti kad asmuo ku- ^®s’ turėt kad ir vieną vaiką, me, pirmiausia apsiginkluoja

Ai __ . ’ . neiaunesnAs 4S mv-tn Plarim, «n«i. •

rininkai. Hitlen jie: vartojo ntklt 'luitus
1049 Cadillac Street,

Windsor, Ont., Canada.

rie pirma imdavo po S100,- .... >
000 ir iki S500.000 per me- kaip gramofoną savo 
tus, dabar negali daugiau propagandai skleisti, 
imti kaip S25.00O. Bet ir tas Antanui Adamoniui, Ar- 
perdaug! Niekas neturėtų gentinoje. — Laikraštis ne 
gauti daugiau kaip S3,0GG.

APSIVEDIMAI.

Nesenai buvo projektuo
jama paleisti iš armijos se
nesnius vyrus farmų dar-

narna?. Kubos ūkininkas at- _ Apie velionio mirties prie- j į v •
sihkęs. Jis klampoja po juo- zasti visaip kalbama, ko ir -- nebus Daieįdžia-
r’ai raudona purvą ir iš šios aiškinti neverta. Gal teisin- P
derlingiausios pasaulyje že- giausios žinios bus tos, ką
mės vargingai padaro pra- patiekė policija ir lavonų 
gyvenimą. Jis visas* purvi- skrodimo institutas. Esą,
nas. skarmalai vos tik laiko- Veranis, būdamas gerai i ji- ino ir istatė ^nklu
si ant jo kupros, apšepęs jis gėręs, virsdamas ir kelda- c,™ nnA
tyliai knisa Kubos derlinga- mas. smarkiai susitrankęs ir
ia žeme. Jis gauna daug der- netekęs jėgų. Kadangi oras 
liaus, bet io produktams nėr buvo labai biaurus ir lietin- } in_a? 
rinkos. Niekas nėra dėl to gas, tai staiga pakilęs van- (joebbel 
kaltas, kaip tik pasaulinė duo apsėmė ji ir šiose šiur 
suirutė. pūlingose apystovose jis į

mi.

Per 9 šių metų mėnesius 
General Motors dirbtuvė;

už §1,200,000,000.

Šito Laivo Jau Nebėra

Lavalis, Darlanas, Goe- 
Ribbentropas ir 

sas išsiuntė savo 
moteris Šveicarijon ir Tur- 
kiion, kurios tebėra da neit- 
ralės.

Amerikos karo laivyną 
neužilgo paimsiąs savo ži
nion visus prekybos laivus.

ris dabar gyvena Chicagoje, s."*“?“ “ai',faktais- vėju P^mUs gy.
pavogė Argentinoj $500 ir 38 Fmt *”• Ncw Y“k- N- v- |nlmas n*-'bu‘u n"ko vertat- 

DETROIT vjk h |Šiandien kiekvienas laisvam pi-
JIEŠKAU KAMBARIŲ ?aul> je gyvenantis lietuvis yitf 

Pavienė moteris jieškau 3 ar 1 Lietuvos advokatas pasaulį}

pabėgo iš tenai. Tamstai 
toks paskelbimas pinigų vis-

NACIAI STATO TVIRTO- V‘.el> negrąžintų o laikraš-
VES BALKANUOSE.

o-alėtn nudarvti dano prie lietuvių, kur nėra vai- teisme. Jei jis nori tinkamai ap.gaietų padaryti daug kų; nepaisau kokioj miesto daly, bet • x- t • . vi V
ne daugiau kaip du transferai ant g,ntl Lietuvos bylą. jis pri Vale 
streetkario. Dirbu General Motor Co. apsiginkluoti laktais. Tokųi

,C1U1
nesmagumų, jeigu apskelb- ne daugiau kaip du transferai

Buvęs Francuzijos pa- tas asmuo pareikalautų per apsiginkluoti taktais. lokųj
siuntinys Bulgarijoj, Julės teismą irodvmų. užtikrinta. Kambariai be šilumos ar-1‘aktų rinkinį kaip tik ir padtit-
P.lnndpl knri<; dahar atvvkn i ‘ žjpšddomi. stella Rudžius (5) da Simučio knyga The Econc-AAlOndei, huriv Gaidį atVVK. . 2175 Morrell Street, Detroit. I . ....Blondel, kuris dabar atvyko i 
Londonan, sako, kad Bultra-Z I
rijoj ir Rumuninoj, Juodos 
Juros pakraščiais. naciai 
.-tato dideles fortifikacijas, 
tikėdamiesi tenai aliantų įsi
veržimo.

Vichy franeuzų valdžia! 
buvo atšaukus BiondelĮ iš į 
Bulgarijos ir liepė grįžti i 
Vichy, bet jis sėdo Į orlaivį

I. Barsteikai. — “Politru- 
kas’’ rusų bolševikų kalboj 
reiškia sutinimpintą “politi
nį vadą.” Jis sudarytas iš su
trumpintų dviejų žodžių: 
polit(ičeskij) ir ruk(ovo- 
ditel).
” PUIKI KALĖDŲ DO

VANA.
Užsisakykit Simučio knygą

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Piin- 
Expellena. kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kurį naudoja tūkstančiai žmonių. Virš 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liud ia jo 
naudingumą. Reikalaukit tikroje 
Pain- ExpHlerio su Inkaru ant r •’T* 
dėžutės. L * | i
PAIN»EXPPI I E K

mic Reconstruction of Lithus- 
nia After 1918.

Užsakymus su čekiais ar mę- 
ney orderiais (SI.50) siųskite 

i šiuo adresu: Columbia Univtf- 
sity Press. Columbia Univers!* 

itv, Nevv York. N. Y.

Naujoj Guinėjoj Labai Karšta

Šis laivas buvo pastatytas siu metų liepos mėnesy. Baltir 
morės laivų dirbtuvėse. Dabar jisai guli kažin kur Atlanto 
uugne. Priešo subman..& jį nuskandino Pietų Amerikos 
pakraSty, Dali i.- igelo- ?’<»• lK'-jr trgenlinos lpivpo

Molotovas norėtų, kad 
aliantai nubaustų vokietį 
Hessą. Amerikos spaudoj 
pasirodė pastabų, kad butu 
daug geriau, jei Staliną 
mums pakartų keliatą Japo
nijos diplamatų.

Wendel VVillkie savo ke
lionėj pasižymėjo neaugai 
votais, vėjavaikiškais išsišo
kimais. Amerikos spauda' 
tas natiko. Jau 9 laikraščia: 
pasiūlė savo skiltis jo įspu 
džiams.

Califomijoi mirė tūla 
John Martin, kuris baigė jau 
112 metus. Būdamas 75 me
tu amžiaus jisai atgavo re
gėjimą, kurio anksčiau buvo 
netekęs. ’

Nuo lapkričio 28 d. kava 
bus parduodama pagal kor
teles. Svaras kavos ant 5 są- 
vaičių kiekvienam. Išeis vos 
vos po vieną puoduką ant 
dienos. Permažai!

irpabeso j Kairą. Afriką, r The Econ„mic Rec„„s,ru<:,io„ 
1S tenai-1 Londoną, kur jis, ,f IJthuania After ijkirp. 

" .prje .COU'oho t ! darni ir pasiųsdami-žemiau de- 
'amą lapelį. į kurį reikia įrašyti 
-avo vardą, pavardę, adresą ir 
pasiųsti leidyklai. Jei su lapeliu 
pasiųsit pusantro dolerio', tai 

1 -^ati leidykla apmokės pašto iš
laidas, o jei tik vieną lapelį, tai 
tada paštininkui turėsit sumo
kėti už knygą ir kelis centus 
^ersiuntimo išlaidų. Neužmirš- 

butv kime tą knygą padovanoti ka- 
nuomas. gyventojai pradėjo į rei viams ir draugams—tai puiki 
’kųstis nuomu vyriausybei, Į Kalėdų dovana.
kad namu savininkai dabai, iškirpk iškirpk
nebeduoda jiems šilimos.
’-ilto vandens, šviesos ii- kitu; 
dalyku, kurių duodavo se
niau. Ypač daug tokiu skun
du valdžia gauna Maine’o 
valsti’oi. kur oras jau atšalt 
ir be šilimos negalima gy 
venti.
STALINGRADAS VIS D/

LAIKOSI.
šį utarni ką Ma-kva pra 

nese, kad Stalingiado apy
linkėj ru i pr-.d ; k/.ntr-

Gaulle’o vadovaujamų lais 
vu jų franeuzų. Jis sako. kad 
Bulgarijos žmonės pusiau 
badauja, nes daug maisto iš
vežama Vokietijon.

RENDOS ĮŠALDYTOS.
SAVININKAI NEDUO

DA ŠILIMOS.
Užsaldžius valdžiai

Coluntbia University Press
Columbia Unrv«»^sity
New York, N. Y.
Gentlemen:—Pikase kindly send 

me a copy of Tbe Economic Recon- 
struction of Lithuania After 1918 by 
Anioetas Simutis.

Check
I am enclosinr’ $1.50 ( )
I will pay to the postman ( )
Mv address •

Name

Street

State

j

Šis vaizdelis parodo keliatą Amerikos kareivių, 
ausi Naujoj Guinėioj |*< kasdienines ma- s... 
vtUiiie.iu priklauso pi it o-./Ltnono salų. kui aao.i 
lė? kovo? su japonai’. Oras m>i. laba; k r.ta<-

’d.
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/VĮoterims Pasiskaityt
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEI.SONIENĖ. __ l

PARAŠĖ L. TOLSTOJUS.

Pi •ieš du tūkstančiu ketu
ris šimtus metu gyveno Indi
joje karalius Sudchodana. 
Jis turėjo dvi žmonas, dvi 
tikras seseris, bet vaikų nei 
iš vienos nei iš antros nega
lėjo susilaukti. Karalius bu
vo nusiminęs, ir kartą, kada! 
jis nebeturėjo jokios vilties, į 
vyresnioji jo žmona, Mai ja, 
pagimdė sūnų.

Karalius negalėjo atsi
džiaugti sunum ir nieko jam 
negailėjo: visaip jį džiugi
no, linksmino ir mokė įvai
rių mokslų. Sidcharta—taip 
pavadino sūnų — buvo vai
kas ir protingas, ir gražus, ir 
geras. Sukakus Sidchartai 
39 metų, tėvas sutuokė ji su 
jo pussesere ir Įkurdino jau
navedžius puikioje pilyje, 
tarp puikių sodų ir giraičių. 
Jaunojo Sidchartos pilyje ir 
soduose buvo visa, ko tik ga
li žmogus geisti.

Norėdamas savo mylimą
jį sūnų matyti visuomet lai
mingą ir linksmą, karalius 
Sudchodona priežtai įsakė 
Sidchartos artimiesiems ir 
tarnams ne tik saugotis, kad 
kuo neįsipykus jam, bet ir 
slėpti nuo jo visa, nuo ko ga
lėtų jaunasis įpėdinis susi
sieloti arba liūdnoms min
tims atsiduoti.

Sidcharta neišvažiuodavo 
iš savo žemės, o savo žemė
je jis nematė nieko, kas pa
gedę. kas nešvaru, kas pase
nę. Tarnai stengėsi pašalin
ti visa, kas galėjo būti ne
malonu žiūrėti, ne tik kuop
dami visas nešvarybes, bet 
dar nuraškinėdami nuo me
džių ir krūmų nuvytušiuš la
pus. Tad jaunas Sidcharta 
aplink save tematė tik tai, 
kas jauna, sveika, gražu ir 
linksma.

Taip Sidcharta išgyveno 
po vestuvių daugiau nei me
tus. Vieną kartą, važinėda
mas po savo sodus, Sidchar
ta sumanė išvažiuoti iš savo 
žemės pasižiūrėti, kaip gy
vena kiti žmonės.

Sidcharta liepė savo veži
kui Čanai vežti jį į miestą. 
Visą, ką jis pamatė:.gatves, 
namus, vyrus ir moteris įvai
riais i ubais, krautuves, pre
kes — visa tai Sidchartai 
buvo nauja, įdomu ir sutei
kė jam pramogos.

Bet staiga vienoje gatvė
je jis pamatė tokį žmogų, 
kokio jis nekuomet nebuvo 
matęs. Keistasis žmogus sė
dėjo susitraukęs pasienyje 
ir graudžiu balsu dejavo. Jo 
veidas buvo išbalęs ir raukš
lėtas. ir jis visas drebėjo.

—Kas tam žmogui?—pa
klausė Sidcharta vežiką Ca
rą.

sensta?

čia yra parodyti du jurininfckai iš kairės ir ju motina. Mrs. Roiia Cordell. Jos sūnūs buvo 
ant Amerikos karo laivo “Leyington,” kuomet japonai ji nuskandino, bet jiedu išliko gy
vi. Jų motina čia krikštija naują karo laivą.

ŽODIS MOTERŲ SKY
RIAUS RAŠYTOJOMS.
“Kel.” Nr. 37, gerbiama 

Moteris lyg ir nenoromis ba
la moteris, Kad jos perdaug 

Į nutilo. Ji mano, Kad tyiėji-

POLEMIKA
KRITIKA.

SLA. REIKALU.

IR

Mes neorganizuojant jokių
n u jos nori laimėti ią nova- gvai dijų prieš SLA Pildo- 
ną, Kurią aš žadėjau. Taip mają Tarybą, vienok daugu- 
negali būti. Lž tylėjimą as mas narių nepatenkinti, kad 
jokių dovanų nežadėjau ir seimas uždėjo 15 centų į 
neskirtu. Aš tik skiriu savo Kareivių Fondą. Nariai ru- 
rankų daibo dovanėlę tai goja, kad jau perdaug tų 
moteriai, kuri 1942 metais -ekstra” mokesčių. * Musų 
parašys Moterų Skyriuje 284 kuopa užsimokėjo už 5 
gražų, be jokių užsipuolimų mėnesius ir nutarė sekantį 
ir kritikos straipsnį. Laiko mitingą šaukti po Naujų 
jau nedaug liko, todėl reikė- Metų. Sako, pažiūrėsime, 
tų paskubėti. kaip toliau bus. Musų kuo-

Aš manau, jog daug mo- pos nariai sako, jog reikės 
terų nutilo dėl to, kad karo prašyti Pildomos Taiybos, 
metu jų laiką užima kiti dar- kad leistų pačioms kuopoms 
bai. Daugelis motinų yra su- tupintis savo nariais, kurie 
siiupinę dėlei sūnų arba gi- y: a išėję armijon. Kuopos
minių išėjimo karan, todėl 
lasyti ar skaityti neturi no
ro.

Man labai patinka Mote
rų Skyrius ir visos jo sandar-

galėtų sukelti pinigų vienu 
ar kitu parengimu ir nerei
kėtų dėti tų “ekstra” mokes
čių visiems.

Tiesa, kad 15 centų per 
bininkės. Jei aš ištesėčiau, mėnesį nėra dideli pinigai.

Visi žmonės serga, visi ną kartą, kada jis sėdėjo pėdavo ir skelbdavo. Kartą ?et jau ne-
žmonės sensta, visi žmonės medžiu ir vis apie tą pat gai- kelyje jis pajuto besiarti- ‘ 5^ P ; bejaum ir iš darbo atleisti;
miršta, — kaip gi gali žmo- vojo, staiga jis išvydo tai. nančią mirtį ir tarė: “Mane. • mnrprv<5 da T1?!®?113 I)asa^P?s.
nės gyventi žinodami, kad ko jis jieškojo: išvydo kelią troškina.” Mokiniai padavė ’ • :ų:if “ inm ‘tako ar Per menesi> Lai jleJn.s’ 
kiekvieną valandą jie gali išsigelbėti nuo kančių, se- jam vandens; jis truputį iš- -; . .. i-L.ri • vj? ll’ 1,°_ <;entų nelengva uzsi-
apsirgti, kad kiekvieną va- natvės ir mirties. Išsigelbė- gėrė, pasėdėjo ir nuėjo to- A- - atsimenu kain pragyvenimas
K-^nnvn TdįhTto j’™,&T<'° ke‘“ri#8e “PjS • Lietuvoj moterys buvo nie- PaJh okim“^! kad
žino. kad kiekvieną valandą “ptaioji tiesa buvo ta. Xėdts p<^medžiu,u%'sato ^n^onsajrapa™šį^k\^ nepadarytume klaidas. No-
gali numirti, tikrai numirs— kad visiems žmonėms lemta mokiniams: “Atėjo mano lėdami išlaikyti Susivieniji-

—Matyt serga — atsakė 
Čana.

—Ką reiškia—serga?
— Serga, reiškia, kad jo 

kūnas sugedo.
—Ir ką gi jam skauda?
—Tur būt visa kana skau

da.
—Kodėl gi taip jam pasi

darė?
—Paėmė liga.
—Ir visus taip gali liga 

paimti?
—Visus.
Sidcharta daugiau nebe

it. aušinėjo.
Truputį toliau prie Sid- 

c: artos ratų priėjo elgeta. 
Suguręs, sulinkusia nugara, 
a'aro jančiomis raudonomis 
a imis senis vos bepavilko 
iš Įžiurusias, drebančias ko
ji s ir, šveplendamas burna 
b; dantų prašė išmaldos.

—Šis taip pat serga?— 
p; klausė Sidcharta.

—Ne, tai senis—atsakė 
Čana.

—Ką reiškia—senis?
—Reiškia: paseno.
—Dėl ko gi taip atsitiko?
—Gyveno ilgai.
—Ar visi žmonė

Ar taip esti visiems, kurte il
gi i gyvena?

—Visiems.
—Ar bus ir man taip, jei 

aš ilgai gyvensiu?
—Visiems tas pat,—atsa

kė čana.
—Vesk mane namo. — 

pasakė Sidcharta.
Čana paragino arklius, 

bet išvažiuojant jiems iš 
miesto, juos sustabdė žmo
nes. Jie rieše ant neštuvų 
kažką, panašų į žmogų.

—Kas tai? — paklausė 
Sidcharta.

—Tai numirėlis, — atsa
kė Čana.

—Ką reiškia numirėlis? 
—paklausė Sidcharta.

—Numirėlis reiškia, kad 
gyvenimas pasibaigė.

Sidcharta išlipo iš ratų ir 
pi iėjo prie žmonių, kurie 
nešė numirėlį. Numirėlis, at
merktomis, sustojusiomis 
stiklinėmis akimis, iškištais 
dantimis ir sustingusiais są
nariais gulėjo taip nejudo- 
mai, kaip numirėliai teguli.

—Dėl ko taip jam atsiti
ko? — paklausė Sidcharta.

—Mirtis atėjo. Visi mirš
ta.

—Visi miršta. — atkarto
jo Sidcharta ir, sugrįžęs į ra
tus, nepakeldamas galvos, 
parvažiavo namo.

Visą dieną Sidcharta sė- 
Jdėjo vienas tolimame sodo 
kampe ir be paliovos mąstė 
apie tai, ką jis matė.

anksti ar vėlai. Kaip gi gali- kentėti. Antroji tiesa buvo įnirtis. Atminkite po manęs bni m^.tuos» kurie išėjo armijon,
ma kuo nors džiaugtis, ką ta, kad kančių priežastis— visa, ką aš jums sakiau.” miinią ičkovoin lv<nas toi- Salime net?.^1ti daug. tųT\ ku‘ 
nors veikti, kaip gi gyventi, geismai. Trečioji tiesa ta. Mylimasis jo mokinys, An- c ‘ ne yra pasilikę namie. Daug
žinant tikrai, kad numirs? kad, išsivaduoti iš kančių, anda, klausydamas jo, nega- " č. • £,'-.>ndipn tnln« narl}2 PaiPes Susivienijimą 
To neturi būti, — tarė Sid- reikia savyje nuslopinti gei- Įėjo susilaikyti ir, nuėjęs Į t • A. į i daugiau ”e del cenl7’ k3.e^
charta. — Reikia surasti, smus. Ketvirtoji tiesa ta, kad šąli, ėmė verkti. Sidcharta tai^Ln kad mokesčiai. --- - - - air ouuz ■>_ oei tat jau uždedami kuopų neatsi-

Seimas visų kuopų 
, nes didesnė 
savo atstovų sei

valymas; trečias — vengi- visa, kas čia mums brangu. me visai neturėjo. Taigi to-kame viskas išsklaido mano 
mintis, atsitraukti nuo žmo
nos, nuo tėvo ir motinos ir ketvirtas — sužadinimas sa- kas amžina? Mano draugai, butų^ idėTridsui“Kelei- 
eiti pas atsiskyrėlius ir gal-vyje meilės netik žmonėms, —pridūrė jis, atsisukdamas Antra, daug yra narių,
yočius ir paklausti jų, kaip bet ir visai gyvybei. į kitus mokinius, — gyven- var(jaj įr adresai Mes tąsyk kurie moka 18c-» ar 25c- Per

mas pykčio ir susierzinimoArgi yra šiame pasaulyje ^TŽ^nubK^

jie visa tai supranta.” Savo kūną marinti nerei- kitę taip, kaip aš jus moki- mėnesį Į apdraudos skyrių,
Ir tai nutaręs Sidcharta kalinga.—visų reikalingiau- nau. Gelbėkitės iš geismų r.r;e ~ro~os jr ariank'li vie- 0 Pala^yti tą apdraudą 

kitą naktį pašaukė savo ve- šia nuvalyti savo sielą nuo tinklu, kuriuose susipainio- v;YLU87Ta«^Simbi vIaS jiems kainuoja OA 4A
žiką čaną. liepė pabalnoti; blogų minčių. Tikrasis išsi-ja žmones. Eikite tuo keliu, a7n t ”
žirgą ir atidaryti vart^ badavimas tiktai meil^e. kuri aš jums nurodžiau. At- !Zb!emsXuomX " ikl 
Prieš jodamas iš namų, ji^ Tiktai žmogus, pakeitęs minkite visuomet, jog visa, Įam<5 Re(J )
nuėjo pas savo žmoną. Ji meile savo geidulius, su-kas yra kūnas,—suįra, tik Taigi brangios mano se

sutės. netylėkim, bet laiks
- tik

miegojo,, bet mintyje su ja trauko tamsumo ir geismų tiesa nesuardoma ir amžina, 
atsisveikinęs, lėtu žingsniu, grandines ir išsivaduoja iš 
stengdamasis nesukelti mie- kančių ir mirties, 
gančių vergu ir vergių, išėjo Kai šis mokslas jam pa- 
visai iš savo pilies ir, užsisė- aiškėjo, Sidcharta paliko 
dęs ant žirgo, vienas išjojo dykumą, sustojo pasninka
is gimtųjų namų. vęs ir varginęs savo kūną ir

Nujojęs taip toli, kaip ga-ėmė eiti per žmones ir skelb- 
lėjo nešti jo žirgas, jis nusė- ti apsireiškusią jam tiesą. Saulė leidos vakare 
do nuo jo ir paleido jį, o Iš pradžių mokiniai jį pa- Į padangių melsvą klėtį, 
pats. sumainęs lubais su su- liko, bet paskum, supratę jo p’isiu Dievas pabare 
tiktu vienuoliu ir nusikirpęs mokslą, vėl sugrįžo prie jo savo laimės pažiūrėti, 
plaukus, nuėjo pas braminų Kad ir persekiojo braminai kai laukai žvaigždėm nusėti, 
atsiskyrėlius ir paprašė juos i Sidcharta Budą, jo mokslas kelią švies i aukšta klėtį.

30 arba 40 
centų. Ar tai ne keista?

J. A. Grakey, 
SLA narys.

AČIŪ DRG. GURSKIENEI
'r Ieškokite išganymo. nuo faj]ęO šj-tą parašvkim. šio skyriaus 
Tai bu\o paskutiniai jo Skaitydamos ir rašydamos sandarbininkė

todžiai

PANAKTINĖ.
I.

paaiškinti jam tai. ko jis ne
galėjo suprasti: dėl ko liga, 

i senatvė ir mirtis, ir kaip nuo 
jų išsigelbėti. Vienas brami- 
nas jį priėmė ir išdėstė jam

vis labiau ir labiau platinos II.Sidcharta skelbė savo
mokslą liaudžiai dešimtimi Sutaršiau gelsvas kasas, 
įsakymų. lytuose aušra įspindo.

Pirmas įsakymas: neuž- Saulė brenda per rasas, 
braminų mokslą. Tas moks-i mušk, saugok kiekvieną gy- kažko šypsosi laiminga, 
las mokė, jog žmogaus dva- vybę. Kurgi laimė, negi dingo?

Antras įsakymas: nevok, Vėjas nubraukia rasas, 
neplėšk, neatimk iš žmonių rytas šypsosi laimingas.

nuolatinė 
ir rėmėja,

neturėsim tiek daug laiko drg. Gurskienė iš Chicagos, 
dejuoti ir rūpintis. Kas jau “Keleivio” inkurtuvių proga 
yra, to rūpesčiais ir susi- prisiuntė man savo rankų 
krimtimu neprašalinsim, tik darbo dovaną, du paveikslė- 
sau sveikatą sunaikinsim, liu, kurių rėmus drg. Gurs- 
Daug geriau viską protingai kienė pati padarė iš balto 
ir drąsiai sutikti ir pergy- gipso. Taipgi ir medinę pat- 
venti. B. Gurskienė. kavą, ant kurios rankų rai-

žiojimų išdeginta žodžiai 
“good luck” ir kitos dekora
cijos. t

Kaip už dovanas, linkėji
mus, taip prie progos ir už

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokiu lign Šaknimis,*S». sandaibininkavimą tariu ko-
tomis ir Lapais. Joie telpa 311 vardu ŠirdingiaUSią aČiu.

M. Michelsonienė.

Scenos Sarvai i Laužą

šia persikelia iš vienos būty
bės į kitas, jog kiekvienas 
žmogus pirmutiniame gyve
nime buvęs gyvuliu ir po 
mirties persikelsiąs į aukš
tesnę ar žemesnę būtybę, 
destis, kaip jis gyveno žemė-

jų darbo vaisių.
Trečias įsakymas: buk

skaistus ir mintyse ir gyve
nime.

Ketvirtas įsakymas: ne-

visAkiu augalu lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia? 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 
f Prašau iš Kanados Štampu nesiusti 
Kanados doleris dabar tik 80 centą.) 
Kaina su prisiuntimu SI.00. Pinigus 
geriausia siųst, Meney Orderiu, arba 
popierini doleri laiške. Adresas: (-) 

P * TTL MTK ALAUSK AS 
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išeuldyt: pilietybės įstaty
si su reikalingais klausimais ir at-mai _

sakymais lietuvių ir 
Antra peržiūrėta ir 
laida. Kavą . ..........

anarlu kalbose, 
pagerinta 
..................  25c

Helena Traubel (dešinėj pusėj). Metropolitan Operos dai
nininkė, atiduoda New Yorko laužo rinkėjoms savo šalmą 
ir šarvus, kuriuos ji dėvėjo lošdama vokiečių operoj “Die

Walkuere.”

ie. Sidcharta suprato tą meluok, reikiant, tiesą są
mokslą, bet nepriėmė jo. Jis kyk drąsiai, bet meiliai, 
pas braminus išgyveno pusę Penktas įsakymas: nekal- 
metų ir iš ių nuėjo į neįžen- bėk negerai apie žmones ir 
giamus miškus, kuriuose gy- nekartok negeių kalbų apie 

žmones.
Šeštas įsakymas: nepri

siek neteisiai.
Septintas įsakymas: ne

gaišink laiko tuščioms kal
boms, bet kalbėk kas reikia 
aiba tylėk.

Aštuntas įsakymas: nebūk 
godus ir nepavydėk, bet 

savo artimo lai-

veno garsingi mokytojai at
siskyrėliai, ir išgyveno su 
jais šešerius metus pasnin
kaudamas ir daibuodama- 
sis. Ir jis taip fur.kiai dirbo 
ir pasninkavo, jog pasklido 
žmonėse gandas apie jį, ir 
ėmė rinktis aplink ii moki
niai ir žmonės, ir garbinti jį.
Eet ir šių atsiskyiėliu moks
le jis nerado, ko jieškojo, ir 
iį paėmė pagunda, ir pagal
bi iam to, ką Daliko. ir norė- širdį nuo pykčio, neturėk 
jo grįžti pas savo tėvą ir j niekam neapykantos, 
žmoną. Bet iis nėjo namo, oįmvlėk visus, 
tik pasišalino nuo savo gar
bintom ir mokinių ir nuėjo 
ten, kur jo niekas nežinojo, 
ir vis mąstė apie tą patį: 
kaip išsigelbėti nuo ligos, se
natvės ir mirties.

Ilgai jis kamavosi, bet vie-

džiaugkis 
me.

Devintas įsakymas: valyk

Kazys Boruta.

NEBUKŽILAS
ISRODYK 10 METŲ JAUNESNE

a's■s

X
r.
r:
I
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SIELOS
BALSAI

X
SlrOuklinuos G><iuule», Kūnu* 
naikina Zilimą. I’iaukij stinkiniii h 
l’.ai*k<«iM* Sim ryduolea Drivalėtų 
turėt kn-kvieiaa. kuriain žyla, alen- 

ar^a pleiskanuojn plaukai. Joa 
*tt tarno žilus plaukus koki bu
žo. bet nėra dažai. Nėra nieko už

Dešimtas įsakymas: steng- ’1‘>* i1iraata;.5pe2tliiii . 4.- wpasiūlome didelį $2.00
KIS pHŽintl paxelj ut Užsisakyk šiandien ir

Per šešiasdešimts metu '"’aupvk dolerį. Jeigu nebuaite pilnai 
t-, . ., . patenkintas, jums pinigai bus sugra-
Buda, eidamas is vietos į įjoti. R<-ika!a-tjame agentų, 
vietą, skelbė savo mokslą. VALORTONE HERB CO,

Paskutiniais metais Buda Dept «,
buvo silpnas, bet vis dar ei- P. O. Box 305, Clinton, Ind.

636
“KELEIVIS”

BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILftS:

TAUTIŠKOS. SEIMYMSKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA ETLIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* (orėtų papoožti <av« knygynų minėta knyga. 

Kiekvienai nonipirkęs tų kayrų patridžiaag*. Pinigu* geriančia 
*iųat “Money Orderiu." Popie-iniu? galima siunti tiesiog napraa- 
tame konverte, bet reikia aiikini užrašyti «avo ir “Keleivio’' ad 
re.«$ ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.
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No. 45. Lapkričio 4 d., 1942 iu. « 3»H JiIV1S, SO. BOSTON

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

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

Brazilijos Laivynas Submarinoms Nokinti

(Tąsa)
3801. Jalenskas, Aloyzas (An

tano sūnūs j, 12. mokinys. Mari
jampolė.

3feo2. Jalenskaitė. Aldona 
(Antano duktė), 10, mokinė.

3803. Jalinskas, Juozas (Juo
zo sūnūs), 32, ūkininkas. Orla- 
va, Lapiai.

3804. J a mantas. Kostas (Pet
ro sūnūs), 42. Marijampolė.

3805. Jamantienė, Valerija 
(Simo duktė). 32. šeimininkė, 
Marijampolė.

3806. Jamantaitė, Danutė 
(Kosto duktė). 13, mokinė.

3807. Jamantaitė, Audronė 
(Kosto duktė), 9. mokinė.

3808. Jamantas, Algirdas 
(Kosto sūnūs), 7 metų amžiaus.

3809. Jameikis, Stasys (Igno 
sūnūs), 27, samdinys, Vilnius.

3810. Jamzovska, Vanda, 53, 
Vilnius.

3811. Janavičius, Gabrielius 
(Juliaus sūnūs), 62, ūkininkas. 
Miežučiai, Padubysis.

3812. Janavičienė. KostėlPra- 
no duktė), 60, šeimininkė.

3841. Jankauskaitė, Marija 
(Juozo duktė), 25, ūkininkė.
Akmena, Viešinta.

3842. Jankauskas, Leonas.
24, ūkininkas, Akmena.

3843. Jankauskas, Jonas (Jo
no sūnūs), gimęs gruodžio 13,
1201, šoferis, Vilnius.

3844. Jankauskas. Jonas (Jo- 
r,o sūnūs), gimęs sausio 1, 1911,

Įdailydė, Vilnius.
3845. Jankauskas. Jurgis (Ka

zio sūnūs), gimęs 1892, knygve- 
dys, Kaunas.

3846. Jankauskienė, Marcelė 
(Benedikto duktė), gimusi lap-

_ į kričio 24, 1902. Merkinė.
3847. Jankauskas, Povilas Švenčionėliai.

(Petro sūnūs), 41, Panevėžys. -3880. Januiaitis.
3848. Jankauskienė, Adelė ^ato sūnūs), 80,

(Juozo duktė), 37, mokytoja, Mikolaičiai, Šiauliai. 
Fajuostė, Panevėžys. 3881. Janulaitienė, Ona

3849. Jankauskas. Kazys (Po- ūkininkė. Mikolaičiai. 
vilo sūnūs), 10, mokinys, Pa

Brazilija didina savo laivyną kovai su priešų submarinomis Pietų Amerikos vandenyse. 
Ši nuotrauka parodo Rio de Janeiro laivų statybos įmonę. Priešaky matosi du torpedinin- 
kai, o toliau—trys nauji naikintuvai, šitcs rūšies laivai yra vartojami prekybos laivams 
lydėti ir submarinoms naikinti.

' 3942. Januška. Alfonsas, 39.
samdinys, Tauragė.

3943. Janušauskienė. Stefa, 
gimusi 1903, samdinė, Tauragėj

3944. Januškevičius, Antanas 
(Antano sūnūs), 58, žemvaldis, 
Konkojai, Raseiniai.

3945. Januškevičienė, Kazė 
(Romano duktė), 45, ūkininkė, 
Konkojai, Raseiniai.

3946. Januškevičius. Jonas 
(Aleksandro sūnūs), 41, knvg- 
vedis, Rozalimas.

3947. Januškevičienė, Ona, 
45. šeimininkė, Rozalimas.

3948. Januškevičiūtė, Aldona 
(Jono duktė) 5 metų.

3949. Januškevičius, Pranas 
i (Viktoro sūnūs). 38. šoferis.
Pivonija.

3950. Janušonis. Jenas (Ka
zio sūnūs), 43, mokytojas. Pas
valys, Ažuolpamušis.

3951. Jaraminas, Vincas (Mo
tiejaus sūnūs), gimęs vasario 7, 
1912. karys, Vilnius.

3952. Jarašiūnas, Jurgis (Juo
zo sūnūs), gimęs gegužės 18, 
1905. darbininkas, Kaunas.

3953. Jarašiunienė, Zofija

VIBERTY VIMERICKS

A chef ubo knew lota about 
dough

Said, "So far, we’vo raised 
it too slow—

We11 beat Hitler whea 
One dollar in ten

ls put into Var Bonds— 
Lefsgor

W.T1 oook tU. Ada* «oom
body do. bia part. Itaa’t 
lot the II. S. dowo. Put a 
t«th at jau pay boto

-------------------------------------------------------------------------— (Jurgio duktė), gimusi spalio (Jono sūnūs), 12, Zarasai.
3879. Janukavičius, Adolfas 3901. Janulis, Temas (Juozo! 3923. Janušauskienė, Julija 1®- 1912, Kaunas. 3970. Jaruševičius, Jonas(Jo-

(Justo sūnūs)), 18, ūkininkas, sūnūs), gimęs 1889, ūkininkas.: (Jokūbo duktė), 40, mokytoja, 3954. Jarašiūnaitė, Aldona no sūnūs), 6 metų.
Daugeliai, Meškuičiai. Maletai. (Jurgio duktė), gimusi gegužės 3971. Jaruševičiutė, Nijolė

Kalikstas 3902. Janulienė, 80, šeiminin- 3924. Janušauskaitė, Agota, 23, 1933. (Jono duktė), 4 metų.
ūkininkas, kė, Daugelaičiai. Meškuičiai.

3903. Janulis. Povilas (Juozo 
80. senus), gimęs 1910, ūkininkas.

Daugelaičiai.
3882. Janulaitis, Petras (Ka- 3904. Janulienė,

iuostė, Panevėžys. liksto sūnūs), 37, ūkininkas, (\ lado duktė), gimusi 1910,
3850. Jankauskaitė. Ona (Po- Mikolaičiai, Šiauliai. seimininkė, Daugelaičiai.

vilo duktė), 4, Pajuostė. 3883. Janulaitienė, Pranė, 30. 3905. Janulynas. Stasys (Juo-
3851 Jankauskaitė. ’ Pranė, ūkininkė. ><’ sūnūs), 25. samdinys, Alytus

33, Kaunas. 3884. Janulaitytė, Laimutė j 3906. Janušauskas, Adomas
3852. Jankauskas, Satuminas (Petro sunūs), 3 metų amžiaus. (Romano sūnūs), valdininkas.

13. mokinė. Malėtai. 3955. Jarašiūnas, Petras (Jo- 3972. Jaruševičienė, Juzė(Ka-
3925. Janušauskas, Rimutis, no sūnūs), 41. ūkininkas. Kai- duktė). 42, Vilnius.

7 metų amžiaus. kūnai, Joniškėlis. 3973. Jarulaitis. Lukas, gimęs
3926. Janušauskas, Pranas 3956. Jarmalajevas, Partėjus 1907, mokytojas, Batakiai. 

Jadvygai (Mykolo sūnūs), mokytojas, (Zienko sūnūs), ūkininkas, Mil- 3974. Jarulaitienė. Mikalina,
Pušalotą. kūnai. Aidutiškis.

3927. Janušauskienė. FiIome-! 3957. Jarmalavičius, Anta
ną. 35, mokytoja, Pušalotas. nas, policininkas, Kupiškis.

40, šeimininkė, Batakiai. 
(Bus daugiau)

3813. Janavičiūtė, Janina, 14,; (Mečio sūnūs), 49. ūkininkas, 3885. Janulaitytė, Ramutė; Kaunas.
mokinė, Milvidai. Kuršėnai. Užukriauniai, Obeliai. (Petro duktė), 2 metų.

3814. Janavičienė, Juzefą1 3853. Jankauskas, Saturninas 3886. Janulaitis, Tautvydas
(Kazio duktė). 39, Vilnius. (Saturnino sūnūs),

3815. Janavičius. Kazys (Ka- kriauniai, Obeliai.
zio sūnūs). 35, ūkininkas. Už-Į 3854. Jankauskas, 
giriai, Vaiguva.

3816. Janavičius.
(Kazio sūnūs), 45,
Užgiriai.

3817. Janavičienė 
ūkininkė. Užgiriai.

3818. Janavičius.

3907. Janušauskas, Antanas 
(Vlado sūnūs), gimęs 1907.

16. Užu- (Petro sūnūs), gimęs 1929, Pa- darbininkas, Kaunas.
velionis. I 3908. Janušauskas. Bronius

Stasys 3887. Janulevičius. Antanas Į 55, gydytojas. Šiauliai.
(Stasio sūnūs), 60, žemės savi- (Juozo sūnūs), 30. gydytojas. 3909. Janušauskienė. Marija, 

Marijonas ninkas, Kiviškė. Šiluva. Kaunas. 50. šeimininkė.
ūkininkas. 3855. Jankauskienė, Pranė 3888. Janulevičius Jonas (Jo-! 3910. Janušauskaitė. Irena

Ona. 42.:
(Petro duktė), 34. Kiviške. no sūnūs), gimęs Iiepcs 26. 1908 T Broniaus duktė). 18, mokinė.

3958. Jarmalkevičius. Stasys 
(Mikalojaus sūnūs), 38. ūkinin
kas, Dainava. Turgeliai.

3959. Jarmolavičius. Tomas, 
47, knygvedys, Vilnius.

3960. Jarmolavičienė.

3928. Janušauskaitė, Danutė 
(Prano duktė), 13, mokinė.

3929. Janušauskas, Apolina
ras (Prano sūnūs), 7 metų.

3930. Janušauskienė, Felicija 
(Aleksandro duktė), Kaunas.

3931. Janušauskas; Aleksand- 43^_ni
ras (Adomo sūnūs), studentas. _

na (Tarno duktė), 16.
3932. Janušauskas. Ipolitas 3962. jarmoiavįčiUs, 

(Adomo sūnūs), studentas. tas (Tomo sunus), n
3933. Janušauskas. Romual-

3856. Jankauskaitė, Janina Merkinė. j 3911. janUšauskas, Viktoras
(Stasio duktė), 12. mokinė, Ki- 3889. Janulevičienė. Jadvyga. (Broniaus sūnūs), 15. mokinys.

seimininke, Alerkine. 3912 Janušauskas Ipolitas
(Marijono sūnūs), 12. mokinys. 3857. Jankauskas. Stasys 3890. Janulevičiutė. Meilutė (Aleksandro sūnūs). 29. armi-

3819. Janavičiūtė. Ona (Ma- (Stasio sūnūs), 10, Kiviškė. (Jono duktė), 6 metų. J0S seržantas Vilnius
rijono duktė), 10, mokinė. 3858. Jankauskas, Vilius 3891. Janulevičius. Algiman- 3913. Janušauskas. Jonas(Po-

3820. Janavičiūtė. Beatričė (Adomo sūnūs). 50, ūkininkas, tas (Jono sūnūs), 4 metų. vilo sūnūs), 43. samdinys, San- gimęs 1875, Vilnius.
(Marijono duktė), 8. mokinė. Kamelija. Dotnuva. 3892. Janulevičius, Jonas (Jo- takai, Sintautai.

3821. Jančiauskas, Česlovas 3859. Jankauskienė. Jadvyga no sūnūs), gimęs 1910. darbi- 3914. Janušauskienė. Marija.
(Aleksandro suirus). 30. Adol- (Karolio duktė), 41, ūkininkė, ninkas, Dubičiai. Rudnia. 43, šeimininkė. Santakai,
finavas, Grinkiškis. Kamelija. 3893. Janulevičius, Kazysj 3915. Janušauskaitė. Aldona

3822. .Jančiauskienė. Elena 3860. Jankauskas, Povilas (Juozo sūnūs). 29. Kaunas. (Jono duktė). 18. mokinė. San-
(Broniaus duktė), 40, Adolfina- (Antano sūnūs), gimęs birželio 3894. Janulevičius. Vacys takai.
vas. 29, 1924, mokinys, Panevėžys, (Adomo sūnūs), 27. mechani- 3916. Janušauskas. Algirdas

3823. .Jančoras, Jurgis (Jono 3861. Jankauskas, Vladas kas, Šiauliai. (Jono sūnūs). 16. mokinys,sūnūs). 46. ūkininkas. Lizdei- (Jono sūnūs), gimęs 1918, gyv.Į 3895. Janulevičius. Viktoras .-,Q17 ;
kiai. Veiveriai. vieta Vilnius. (Juozo sūnūs), 11, Kaunas. 19

S824. Janėnas. Albertu ri- 3862 Jankauskas Vadimi. JanuIetičicnž> J^ū>£,
."tU S"taS' ‘jon, 29. Seimininkė, Rozenberginė. (Antano sūnūs). 37. samdinys.|

Henrikas viškė.

3825. Janevičius. Hubertas 1904. knygvedys. Kaunas.
(Česlovo sūnūs), gimęs 1913, 38633. Jankauskienė, V ikto-
mechanikas. Vilnius. riJa (Alekso duktė), gimusi

3826. Janišauskienė. Elzbieta. 1906, slaugė. Kaunas.
73, ūkininkė. Vilnius. 3864. Jankauskas. Jurgis

3827. JaniSevskis. Henrikas (Vladimiro sūnūs), 4 metų.

Linkuva. i Pilviškiai.

Elena,

3961. Jarmolavičiutė. Kristi-

V vtau-
3963. Jarudas. Zigmas (Gus-

das (Adomo sūnūs), studentas. tavo sunus)> 45> ukininkas, Ka- 
3934. Janušauskas. Pranas kndriai> Raseiniai.

48. valdininkas, Juodšilis.
3935. Janušauskienė, Marija, 

50, šeimininkė. Juodšilis.
3936. Janušauskaitė, Jonė 

(Prano duktė), 13 metų.
3937. Januševičius. Antanas,

3964. Jarudienė, Sofija (Ma
rijono duktė, 32. šeimininkė, 
Kalendriai.

3965. Jarudaitė, Sofija (Zig
mo duktė), 4 metų.

3966. Jarulevičius, Vemdeljo-
nas (Kazio sūnūs). 38, dailidė,

3938. Januševičiene, Ona. gi- pamurvinė, Merkinė.
muši 1893. šeimininkė, Vilnius. 3967 Jaruševičius. Jonas> 40.

3939. Janusevičius, Jonas
(Antano sūnūs) 
studentas. Vilnių

39-10. Januševičius, Jurgis 
(A.ntano sūnūs), gimęs 1921, ' 
darbininkas, Vilnius.

3941. Januševičiutė, Halina 
(Antano duktė), gimusi 1924, 
samdinė, Vilnius.

Zarasai.
gimęs 1919. 3968. Jaruševičienė. Kazė, 36,

Zarasai.
3969. Jaruševičius. Henrikas

PAGARSINIMAI
KELEIVY’
Norint, kad pagarsinimas tilptų 

GREIT, reikia priduoti garsinimą 
atministracijon nevėliau PANEDt- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš- 
tą. reikia pasiųsti ii anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
savaitės numerį nespėjama patai- 
pint.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpa prane- 
Šimą patalpinam už $1.00. Ui dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Ui pajieškojimus darbininkų, par. 
davimus ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodi. Stambes
niam raidėm antgalvis—15c. extra.

“Keleivio" prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 65c.

Norint paj ieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS.

AR ROMOS

3897. Janulis, Adolfas (An- 3919. Janušauskienė. Marija-

tano sūnūs), gimęs birželio 3. (Kazio duktė), 33. Pilviškiai. 
1898. Mažeikiai. - 3920. Janušauskas, Jonas(Jo-į

3898. Janulienė, Ona (Jono no sūnūs), 34. darbininkas

(Romano sūnūs), gimęs 1911, 
samdinys, Kaunas.

3828. Jankaitis. Antanas 
'(Vinco sūnūs), 38. Šiauliai.

3829. Jankauskaitė. Aleksan
dra (Stasio duktė). 30, samdi
nė. Kaunas.

3865. Jankauskas, Tadas 
(Vladimiro sūnūs), 3 metų.

3866. Jenkevičius, Raulas 
(Vinco sūnūs), gimęs 1910. 
Dubičiai, Rudnia.

duktė). 48. šeimininkė, gyv. 
vieta Mažeikiai.

3899. Janulis. Algirdas (Adol
fo sūnūs). 16. mokinys.

3900. Janulis. Vytautas (A-
dolfo sūnūs). 14. mokinys.

Gerviniai. Onuškis.
3921. Janušauskienė. Marcelė 

(Juozo duktė). 32, ūkininkė. 
Gerviniai. Onuškis.

3922. Janušauskas. Algiman-! 
tas (Jono sūnūs). 6. Gerviniai.

Pekla
piezius y™ 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

3830. Jankauskas, Edvardas 1913. šoferis, Vilnius.
(Kazio sūnūs), 27. technikas. 3868. Jankūnas. Stasys (Jo-

3867. Jankevičius. Mikas (Mi
ko sūnūs), gimęs rugsėjo 13. ?

Kaunas.
3831. Jankauskienė, 

22. šeimininkė, Kaunas
3832. Jankauskaitė.

XXX ALE IR, STOCK ALE 
IŠ KRANO IR RON KOMIS

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

no sūnūs), 34. mokytojas. Tai-- 
Sofija, darava. Kruonis.

3869. Jankūnas, Vladas (Jo 
Irena !:o sūnūs), gimęs 1905. samdi-

(Edvardo duktė). 2 metų. nys, Kaunas.
3833. Jankauskaitė, Edita 3870. Jankus. Jenas (Petro 

(Edvardo duktė), 6 mėn. sūnūs), gimęs liepos 10. 1903,
,3834. Jankauskas. Herkula- gydytojas, Kaunas, 

ras, 50. ukininkas. Stukai. 3871. Janonis. Kostas. 75,
3835. Jankauskienė. Jadvyga ukininkas. Levada, Jurbarkas. 

(Adolfo duktė). 45, ūkininkė, -3872. Janonienė. 75. ukinin- 
Stukai. Krakės. kė. Levada. Jurbarkas.

.38.36. Jankauskaitė. Irena 3873. Janonis. Juozas (Kosto 
(Herkulano duktė). 18. mokinė, sūnūs), 50, ukininkas, Levada. 
Stukai Krakės. 3874. Jancnis. Jonas (Kosto

3837. Jankauskas. Herkula- sūnūs), 40, ūkininkas, Levada. 
nas 9. mokinys. Stukai. 3875. Janonytė. Vera (Kosto

38-38. Jankauskienė, Jadvyga duktė), 43. ūkininkė. Levada. 
(Antano duktė). 54, ūkininkė, 3876. Janonytė. Antanina 
Akmena. Viešinta. (Jurgio duktė), gimusi 1898.

3839. Jankauskaitė, Elena samdinė. Kaunas.
(Juozo duktė). 30. ūkininkė, 3877. Janonytė. Ona (Jono 
Akmena. Viešinta. duktė), 41, šeimininkė. Kaunas.

.3840, Jankauskas. Stasys 3878. Januchovskis. Timeteu 
(Juozo sūnūs), 25. ukininkas, šas (Timeteušo sūnūs), .30, me- 
Akmena. Viešinta. chanikas. Vilnius.

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lieinvWk<» 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visą mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky 
kitę Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bes patenkinti

BROCKERT BREWING CO.. Ine.
TFT FFON’AS 
W orce»1 er—5-4334

81 lafayettf st 
WORCESTFP mass

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Cohivnbia Ro«d 
South Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2271

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžiną kančią pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai au
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS”
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A- M. METELIONJ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tą laiką vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigą Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokią 
esama valstybėje administracijos formą. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežią vardai iš devinto šimtmečio ir ją darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežią prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokią reformą jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingą dalyką ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įepaitstas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. 2, D ALTON PA

Taipgi galina gaut tą knygą noo r dyta kaina ir

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

tI•
♦



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 45. Lapkričio 4 d., 1942 m.

Vietinės Žinios
IŠ SLA 2-ro APSKRIČIO 

KONFERENCIJOS.
daug gerų minčių ir linkėjo 
Susivienijimui daug geni 
pasekmių ateityje. Visas 
kalbas sudėjus į daiktą, 
žmonės kalbėjo, kad buvę 
ko pasiklausyti ir pasimoky
ti. Vakaras baigėsi Ameri
kos ir Lietuvos himnais ir 
kitomis dainomis.

Dr. D. Pilka.

Pereitą nedėldieni, lap
kričio 1 dieną, Lynne, Lietu
vių Svetainėje, įvyko SLA 
antrojo apskričio metinė 
konferencija. Susivažiavo 
apie 50 delegatų nuo kuopų.
Posėdžio tvarką vedė M.
Stakionis, apskričio pirmi- __________
ninkas. Kaip Ona Venckuvienė atši

lki komisija padai ė dele- kratė nuo plėšiko.
galų sąrašą, Renatas iš pub-į Ona Venckuvienė, kuri

ALIEJAUS REGISTRACI
JOJ DIDŽIAUSIA BE

TVARKĖ.

Per tris dienas pereitą są
vaitę Bostone buvo aliejaus 
registracija. Blankos buvo 
tokios painios, tokios kvai- 
os, kad žmonės negalėjo jų 
nei suprasti. Pagaliau, tų 
blankų pritruko ir daug 
žmonių negalėjo paskirtu 
aiku užsiregistruoti. Regist-

Vaikas atėjo mokyklon su 
revolveriu.

PILIETYBES PAMOKOS.
Cambridge’aus Liet. Pi- 

Payson Park mokyklon, liečiu Kliube su lapkričio 
Belmonte, 12 metų amžiaus mėnesiu prasideda Piliety- 
vaikas atėjo šį panedėlį su bės pamokos. Pamokos bu- 
revolveriu ir pradėjo gąs- na utarninkais ir ketvergais 
dinti kitus vaikus, kad jis nuo 7 vakare iki 9 vai. Mo
juos šaudysiąs. Mokykloj ki- kiną gabus mokytojai; pa
to sumišimas. Tai atsitiko mokos ir kambariai dykai, 
kuomet mokytoja buvo va- Visi lietuviai, vyrai ir mote- 
landėlei išėjus. Jai sugryžus, ryS, kurie norite tapti S. V.

_______ ______ (___ vaikas įsikišo revolverį kiše- piliečiu ir norite be kliūčių
acijos vedėjai manė, kad nin, bet kiti vaikai pasakė gaut pilietybės popieras,

NUOŠIRDŽIAI

/jums
ctu

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS-

likos buvo paprašyti ši bei gyvena Stoughtone, dirba
tą pasakyti. Filmuoju kalbė- Cambridge’aus 
toju buvau aš pats. Mano ” •
trumpa paskaita lietė Lietu
vos žmonnių padėtį esančią 
dabar ir busiančią po k^ro.
Kitas kalbėtojas buvo S.
Mockus, SLA Pild. Tarybos 
narys. Jis savo kalboje pa
darė trumpą SLA reikalų 
apžvalgą. Iš jo kalbos suži
nojome, kad SLA sekreto- 
įius Vinikas yra labai susir
gęs. SLA prezidentas F. J.
Bagočius. sveikatos reika
lais, irgi buvo priverstas tą 
dieną pasirinkti lovą. Tre
čiasis kalbėjo A. Kriaučia- 
lis. Jis gyrė Lietuvai Remti 
Draugiją. Vidunas, Anesta.
Kesleris ir kiti kalbėjo “15 
centų temoje.” Buvo suma
nyta sugiedoti nacionalį 
himną, bet reikėjo laikinai 
atidėti, nes nebuvo kam 
paskambinti.

Po kalbų prasidėjo posė
dis. Viršininkai davė savo 
raportus, kad nieko neveikę 
per visus metus, pažymėjo 
kad apskričio ižde yra $869 
pinigų, ir pridavė savo są
skaitas. Dabar padaryta ke
lių minučių pertrauka dėl 
“atsigavimo.” Po burną ar 
kitą įsipyię “macės,” vyrai 
ir moterys vėl susisėdo tar 
tis. Iš priduotų sumanymų 
buvo pasiūlyta paaukoti 50 
dolerių Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Sumanymą; 
tapo užgirtas be diskusijų.
Taipgi buvo pasiūlyta ir pri
imta be diskusijų rezoliuci
ja šalies karo pastangų rė
mimui. Rezoliucija tilpsian- 
ti lietuvių spaudoje. Dabar 
delegatai jautėsi jau “atsi
gavę” ir pradėjo kedenti 
SLA Pildomąją Taiybą dėl 
15 centų mokesčių. Didžiu
ma delegatų neėmė nei bal
so, bet ramiai sau sėdėjo ir 
klausėsi rėksnių. Diskusan- 
tai rėkė, kad, rodės, plyš be- 
į ėkdami. O jau Pildomos 
Tarybos narius, ypač Bago- 
čių, Viniką ir Mockų, rodės, 
norėtų sudėti į vieną grabą 
ii da gyvus palaidoti.

Adv. C. Kalinauskas pa
siūlė “pageidavimo” rezo
liuciją, kad SLA kontrolės 
komisija ištirtų kokius ten 
gandus, kurių pati rezoliuci
ja nenurodė. S. Mockus ke
liais atvejais atsakė į šlykš
čius ir neteisingus užmeti- 
nėjimus
bai ir net įeikalavo, kad jo 
protestas butų užrekorduo- 
tas.

Po kelių valandų diskusi
jų viskas nuėjo vėjais. Ant 
galo įvyko neva balsavimas 
už “pageidavimo” rezoliuci
jos. bet kai paaiškėjo, kad 
apskritys turės padengti to
kio tirimo išlaidas, tai viskas 
ir nupuolė.

Konferencija pasibaigė 
be jokiu nutarimu bei pata
rimų. Apskričio valdvba pa
siliko ta pati. tik pakeičiant 
pirmininką adv. C. Kalinau
sku vietoj M. Stakionio.

Po konferencijos buvo 
vakarienė, kurią surengė 
vietinės moterys. Vakarienė 
buvo gera ir gardi. Tai ačiū 
rengėjoms. Po vakarienės 
buvo pasakyta daug kalbų.
Reikia pasakyti, kad tai bu
vo geriausia konferenciios 
dalis. Kalbėtojai čia išreiškė

‘lunchroo- 
my," 853 Main st. Šį pane
dėlį į tą valgyklą atėjo nedi
delio ūgio vyrukas ir išsi
traukęs revolverį pareikala
vo, kad ji atidalytų jam 
“redžisteri.” Venckuvienė 
liepė jam tą žaislą padėt į 
šalį. Tuomet jis atlenkė re
volverį ir parodė jai, kad tai 
ne žaislas, bet tikras ginklas 
ir užtaisytas tikrais šovinhis. 
Toliau jis pasisakė esąs al
kanas, turįs užlaikyti šeimy
ną ir jam būtinai reikalingi 
pinigai. Jeigu ji neatidary
sianti jam registerio, jis ją 
nušausiąs.

Venckuvienė tačiau nenu
sigando. Ji gražiai jam nusi
šypsojo, paaiškino kad re
siveryje pinigų nėra ir pa
siūlė jam vieną dolerį, kad 
pavalgytų. Banditas pasi
ėmė dolerį ir išėjo.

Bet išėjęs jis užpuolė tris 
kitas vietas. Meehano vaisių 
parduotuvėj išplėšė $18; iš 
Elenos Rowanis donacų ša 
pukės pagrobė $10, o iš Čer- 
novo cigarų krautuvėlės iš- 
’upo net $50.

7__ jai, kad jis turi pavojingą lankykit tas pamokas ir ga-
seimynų,’ kurios pernai var- ginklą kišeniuje. Kada mo- lite būt užtikrinti, kad kiek- 
ojo aliejų, o šįmet jų nebu- kytoja pareikalavo, kad jis vienam bus lengva tapt pi- 
ią nei tiek, nes daug žmo- tų ginklą atneštų jai ant sta-

,iiu bus jau isitaisę anglinius ■ 1°> jts pakilo iš sėdynės ir 
nečius. Bet pasirodo, kad jie Idumė per duris laukan. Jis 
klvdo. Užsiregistravo ne buvo tačiau sugautas ir nu

ginkluotas. Paaiškėjo, kad
tai iškrypusio proto pa- ---------------
sileidėlis. Jis jau yra buvęs, Lietuvių radijo programa, 
nuteistas pagedusių vaikų Liet Radijo Korp 
mokyklon, bet nesenai buvo 
išleistas ant išbandymo.

bostone yra tik apie 75,000

<5,000. bet daugiau kaip 
100,000 aliejaus vartotojų, 
ir daug liko da neužsiregis
travusių. Dabar niekas neži
no, kiek Bostonui reikės 
aliejaus ir po kiek jo gali
ma skirti užsiregistravu
siems aplikantams.

Šią sąvaitę jau turėtų būt 
dalinamos knygutės su alie
jaus kuponais, bet kol kas 
;:os knygutės dar guli moky

tose nesutvarkytos.
Kitas neaiškumas yra tas, 

ias ir kaip tą aliejų žmo
nėms prištatys į namus?

liečiu. Tėmykite, utaminko 
ir ketvergo vakarais nuo 7 
vai. Cambridge’aus Lietuvių 
Kliube, 823 Main Street.

F. Ramanauskas.

pro
grama duodama iš W0RL 
stoties, 950 kilociklių.

šią subatą nuo 8:30 iki 
9 vai. ryto programa bus to
kia: 1) muzika, 2) dainos,:

Policmanas areštuotas už 
įsilaužimą ir vagiliavimą.
Middlesex kauntės grane 

jury šį panedėlį apkaltino 
Newtono policmaną už įsi 
laužimą nakties laiku ir va
giliavimą einant tvarkos sar
go pareigas. Iš viso jis pada
ręs du įsilaužimu ir 4 vagys
tes. West Newtone jis išlau
žęs ir išplėšęs Socony gazo
lino pilstytuvę ir Newton 
Motor Sales Co. ofisą. Jis 
vadinasi Harry J. Rogers, 25 
metų amžiaus ir vedęs. Tarp 
jo pavogtų daiktų esą auto
mobilių padangos, tūbos, ra 
dijo setas, automobiliaus sė
dynė, prosinamoji lenta, 
mašina žolei kirpti ir daug 
kitų namų apyvokos daiktų.

Rado $583 ir gavo $20 
radybų.

Anthony Sasso, 12 metų 3™ pasaka apie~“Magdutę? 
amžiaus vaikas, rado Reve- Nedėldienį, 8 lapkričio, 
re miestely moterišką ranki- nuo 9.30 iki 10:30 ryto, pro- 
nuką (paketbuką) prikimš- grama bus sekanti: 1) muzi- 
tą popieriniais pinigais. Iš ka> 2) dainininkė Kleo Ku- 
viso buvo $583. Rankinukas chienė iš So. Bostono.

____ r____ £ _________  gulėjo ant šaligatvio ties Prašome parašyti laiškelį
Pirma jiems atveždavo alie- krautuvės durimis Matyt, jr pasakyti kaip patiko pro- 
jaus į namus pedlioriai. Bet Į įeidama is krautuvės mote- grama. Adresuokit: W0RL, 
dabar pedlioriai negalės ris jį išmetė iš po pažasties Lithuanian Program, Bos- 
aliejaus gauti, nes Rationing h' nepajuto. Bet kadangi, ton, Mass. S. Minkus.
Boardas be kuponų niekam rankinuko viduje buvo sava-i --------- —
aliejaus neduos. Taigi išro-ninkės vaidas ir adresas, tai Bostonan atvyko Anglijos: 
do, kad pedlioriai turės pir- teisingas vaikas nunešė jai atstovė, Miss Margely Fry, 
ma eiti pas žmones į namus, rankinuką su visais pinigais kuri praneša, kad Anglijoj 
rinkti iš ju kuponus, ir oas- i namus ir atidavė. Žinoma, '•aiku nusikalstamumas pa
kui važiuoti aliejaus pirkti, jis tikėjosi gauti už tai rady- kito lygiai taip, kaip ir per
Tuomet jie turės aliejų išve- b> Ir savininkė jo neapvy- pereitąjį karą.___________
žiot. Tuo budu jiems pasi- j I*. Ji davė jam už tai $20.1--------------------------- --------
daro dviguba kelionė, ne
reikalingas gazolino, tajerų 
ir laiko eikvojimas.

O tuo tarpu valdžia reika- į 
lauja, kad butų taupomas 
gazolinas, ratų padangos ir į 
laikas.

Ji yra jau nebejauna mote- į t/UD H
ris ir našlė. 11KKA1 bJjKl

PREPARATAI
Traukinys su anglimis 

sugriovė namą.
Šį panedėlį Roxburyje nu

truko nuo traukinio 5 vago- 
Tvvksta ir nai su anglimis ir nudardėjo_ _ JZ«V a-a* vx» *a ; — — —

nerimauja, kad nėra galvos, per buferą tiesiai į anglių 
kuri mokėtų sutvarkyti toki, kompanijos murini namą, 
rodos, nesunkų dalyką, kaip kurį smarkiai suardė ir sun- 
aliejaus paskirstymas? kiai sužeidė buvusias tenai 

avi ofiso merginas.

Vici encimnino

J ALEXANDER’S 
J CAST1LE OLIVE OIL 
{SHAMPOO
t padarytas iš tikro-
• jo Castile muilo,
} U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
♦ kius kitus nešvaru- 
! mus ir sustiprina

BAIG1ANTIES VASARAI 
ir anksti rudeny, jūsų telefono 
kompanija rado reikalingu, dėl

’ pavojingai didelių susigrūdimų, 
prašyt jūsų sumažint vartojimą 
jūsų telefono. Dėlto, kad KARO 
ŠAUKIMAI apkrauna linijas, 
kurtas negalima praplėsti dėl 
KARO APRUBEŽIAVIMŲ.

JŪSŲ KOOPERAVIMAS
pagelbėjo mums vasaros pabai
goje prieauglį, KURS normaliai 
būna skubotumo laikotarpy ant 
musų tolimų vietų linijų. Rekor
dai parodo, kad daugelis kostu- 
merių staigiai sumažino jų pa
šaukimus, ir kad telefono nau
dotojai abelnai suprato ir tole
ravo suvėluodami jųjų atideda

mus pašaukimus.

RIMTAS SUSIKIMŠIMAS 
tebėra ant linijų į Washingtoną. 
Clevelandą. Detroitą, Chicagą, 
Pittsburghą, Albany, Norfolką. 
Philadelphia. Yra taipgi kelia
tas apielinkių ir Naujoj Angli
joj, kur vietos pašaukimai ap
verčia sujungimą locatas, tas 
pastebima NewPort, R. 1., Hin- 
gkame, Fitehburge ir Tauntone, 
Mass. ir sumažinti pašaukimai 
tų vietų ir iš jų, daug pagelbės 
karo darbams.

VASAROS LAIKOTARPY 
tolimų-vietų pašaukimų davė ge- 
savanoriškas jūsų sumažinimas 
rų pasekmių opereiterkoms pa
siekt reikalingas vietas. Karo 
reikalu pašaukimai ir dabar rei
kalauja skubotumo, tad toks sa
vanoriškumas ir dabar reikalau
jamas.

TELEFONO KOMPANIJA 
ir jos darbininkai giliai dėkoja 
už tokių toleranciją ir suprati
mų, kuris buvo pareikštas žo
džiu ir laiškais tame laikotarpy 
kuomet telefono susikimšimo si
tuacija buvo labai kritiška.

FC^ICTOKY 
BUY

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

konstrukcijosJ Vartoja vėliausios
t X-RAY Aparatų.

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

534. BROADM’AY,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone COMmonwealth 9280

Dr. Emil Sauer
PHYŠICIAN & SURGEON 
OFISO VALANDOS: 
nuo 6:30 iki 8 v. vak.
Ned. 1 iki 3 popiet, 
ir susitarus.

72 COMMONWEALTH AVĖ.
(9 doors from Berkeley st.)

BOSTON, MASS. 
Egzaminuotojas Daktarras

Bethlehem-Hingham Shipyard. Ine

l odų. 50c. už bonkų.
j ALEXANDER’S HAIR I

___________________________ » REFRESHING TONIC I
Reikalinga, Darbininkas J ^sir Pa^^Sduol^  ̂į 

Darbas t plaukų šaknims ir Odos gydymui. { 
J 50 centų už bonkų.

Pasižymi_ savo gerumu. Prisiun- }

Pavogė geležinę kapinių 
tvorą.

Maldene kažin kas pavo
gė geležinę Švento Kryžiaus 
kapinių tvorą—ne visą, bet 
nuvežta apie 100 pėdų ap
tvėrimo. Manoma, kad ją
nusivežė entuziastiški laužo v---’— ......., j. .... _ , . . apšildomas su steam heat, maudyne. , •linkėjai. Dabar tas kapines elektros šviesa, šiltas ir šaltas van- -
naktimis saugoja policija, Beveik nauji vištininkai «
. j . 6 . r. t,*' ’ ir barae. Randasi tik trys ir pusekad kas nenuvežtų ir liku- mylių nuo miesto: 45 akrai žemės. 
«ios tvoros ; Dėl platesnių informaciją kreipkitės

ANT VIŠTŲ FARMOS. 
nesunkus, užmokestis gera. (5)
T. J. BURBA. 509 Spring Street, 

W. Bridgevrater. Mass.

Parsiduoda Pigiai Labai 
Puiki Farma.

Naujas penkių kambarių namas,

Mėlynojo Kryžiaus sąvaitė.
Nuo lapkričio 8 iki 14 d. 

Massachusetts valstijoj bus 
Mėlynojo Kryžiaus sąvaitė. 
Tai yra ligoninių įkurta or
ganizacija, kurios tikslas yra 
bendromis pastangomis pa
laikyti gyventojų sveikatin-Į 
gumą ir teikti pagalbą ligo
je. Prie Mėlynojo Kryžiaus 
organizacijos Massachusetts

Bus Dariau, Legijono virši
ninkų įvesdinimą*.

Šį penktadienį, 6 lapkri
čio, Foresters Hallėj 679 
Fourth st, South Bostone, 
bus Amerikos Legijono lie
tuvių Dariaus skyriaus virši
ninkų įvesdinimas.

Komandieris Joseph Ka-|v^riijoj priklauso 145 ligo 
nusky pasitraukia, o jo vietąįn’nė?-
užima Joseph Cunys.

„... . . _ Legijono moterų skyriaus
Pildomąją1 Tary- pirmininkės pareigas užima 

Mary Ross, vietoj buvusios 
Mary Winchus.

Ceremonijos prasidės ly
giai 7 valandą vakaro. Cere-j 
monijoms pasibaigus, bus 
pasistiprinimų ir šokiai. Lie-' 
tuviai legijonieriai kviečia 
dalyvauti visus.

Jau dvi sąvaites, kaip 
Lynne prapuolė dvi mergai
tės po 14 metų ir apie jų li
kimą nėra jokios žinios. Ne
žinomi vyrai bandė ir trečią 
isitraukti automobilin, bet 
ji pabėgo.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rorbury, Mass.
TeL P*rkway 1233-W

i čiam per Paštų į visas dalis Su- 
• vienytų Valstijų.
J ALEXANDER’S CO. J 
J 414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. •

V n I T C D 
STATUAR
BONDS

NEW ENGLAND TELEPHONE 
AND TELEGRAPH COMPANY

J » NI .

TeL ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto. iki 7 vtfkare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iU 12 ii—8 
447 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. ;

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. 

Specializuoja Vyriškų 
silpnėjime. Gyveninio 

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Lagaa. 

Valandos: nno 10 iki 12 
nuo 2 iki 4, nno 7 iki 8 

180 HUNTINGTON AVM, 
BOSTON, MASS.

TeL Commontrealth 4578.

šiuo adresu: A. J. KUPSTIS. <4 
332 Broadvay. South Boston, Mass.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

nnežinra. kaina prieinama
326 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SUNUS

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėtu

258-260 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Tclephon*

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
, Oi TROKV AGENTŪRA.

Kanto* Stebėtinai Plgioa. 
Dideli pagerinimai ir 

Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSCIU-
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta. 
1 HAMLIN STREET Kamp. East Eighth St.

Gyv. 31182

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nno 2 iki 8, 
nuo 7 iki 8.

Seredom 8 iki 12 
ir snsitaraB. 

AKIU DAKTARAS
♦ Ištaiso defektuotas akis ir fcinka-
• mu laiku sugrųžinu šviesų. Išog 
, zaminuoju ir priskiriu akiniu.

jTeL 28624

j 114 Summer Street,
Į LAWRENCE.>MAS8.

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!
Mes jau parupinom daugybę visokių prekių, kurios bus puikiausia dovana atenančioms didžiulėms šventėms.

Turime didelį pasirinkimą iš BULOVĄ, GRUEN, ELGIN, HAMILTON LAIKRODŽIŲ.
ŽIEDAI: Deimantiniai, šliubiniai ir su visokių Spalvų Akmenimis.
RAŠOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. PERLŲ KAROLIAI, Laketai, Branzoktai.

RADIOS—Philco, Victor, Zenith.
Užsisakykite dabar, iki švenčių bus lengva išmokėt ir busite apsirūpinę iš anksto tinkamiausiom dovanom.
TAISOME— Laikrodžius, žiedus. Akinius. Perdirbame iš Senų j Vėliausios mados.

Užeikite pas savo Laikiodininką.
KETVIRTIS & CO.

%BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

ČIUOT I BLINSTRUŠŲ VAT/JYKLĄ.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidėt ii žymiausių artistų.

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

312 BROADWAY,(tarpe D ir E Street) SOUTH BOSTON. MASS. Tel. SOL’-fh Boston 4619
Kampas D STREET ir BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

—-•k •*'r

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
V.l nnn 9 rvt tiri 7 vak. Iri 
Nedėliom, nno 10 ryto iki L.

NAMŲ SAVININKAI 
Kaip su jūsų pataisymais?

Ruduo jau atėjo, tuojaus' 
susilauksime šalčių. Pasi- 
t engkite, kad nepridarytų 
daug bėdos.
PAS MUS GALITE GAUT 
VISOKIŲ Iš

Geležies Reikmenn
PI.UMBINGŲ, Geriausio*

PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ. SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų tt
GUMOS.

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

FL00D ŠOU ARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL ŠOU 4143

t




