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Stalinas Liepė Palaidoti 
Kamunistų Internacionalą
KOMUNISTAMS LIEPĖ 
REMTI KAPITALISTI

NES VALDŽIAS.

Išrodo, kad Maskva yra pri
versta pripažinti Atlanto 
Čarterį ir nepriklausomą

Lietuvą.

Atsitiko, ko niekas nesi-

vos sulindo į Stalino užpeč- 
kį. Dabar juos Stalinas vei
kiausia lieptų “likviduoti.” 
nes jie jam butų jau nebe
reikalingi.

Bet ar ištikiu jų taip bus, 
tai lieka dar pamatyti.

Yra manoma, kad Ko- 
mintemas galėjo būt panai
kintas ir kitokiais sumeti-sitikeio. Stalinas liepė pa- . . „ . -- XT,1 .naikinti komunistų taerL
iki šiol skelbė, jog Vokieti-

kurstyti pasaulio revoliuci-i > kariaujanti norėdama 
ia ir griauti kaDitalistine aPsauSotl pasauli nuo bolse- ^ntvarka Jis iikė\wX!vizmo Pavojaus. Tuo pa- 
komunistams remti kapita- ?™d“.
lietines valdžias, kurioms iki Asl3'. / gi. panat-
šiol jie turėjo kasti duobę, kmdamas ta. plautinę ko- 

, munistų organizaciją, Stali- 
Komunistams sitas įsaky- nag sunaikinęS visą pagrin- 

mas buvo kaip perkūnas iš d kuriuo rėmėsi fašistiškų 
giedro dangaus. Jis taip va}gtybių blokas. Ypač ita- 
juos pritrenkė, kad dabar jams dabar nebusią tikslo 
jie nebežino nei ką daryti.- karą, kuomet jų taria- 

Nežino ir pašaliniai ste- mas priešas, Komintemas, 
bėtojai. kaip šitą Stalino pats pasidarė sau galą.
*'ciin nrt-vo” .jišlrintl Vieni iSloir, *v,- to.n Vnmin

cionalą, kurio tikslas buvo

RUSAl ŠAUKIASI\ Susirinko Aliantų 
MAISTO. Mitybos Konfe-

Dabar teikiamos Ameri- reUClJŪ.
kos pagalbos neužtenka. Lietavol mįni,tra» P. Žadei- 

Aliantų mitybos konfe-i kis įteikė savo pareiškimą.

Naciai Kaltina Ka-\ 
talikų Bažnyčią.

Romos katalikų kunigai 
pradėję šitą karą.

Nacių kontroliuojama Pa

Lietuvos Žmonės Ruošiasi 
Valstybės Atstatymui

i encijoj Hot Springsuose Pereita sąvaitę Hot vyžiaus radijo stotis pereitą 
dalyvauja ir sovietų Rusijos g H mieste, Virginijoj, nedėldienį transliavo kaž- 
delegacijĮa. Jos pmninmkas.aįidį.ė Junginių Tautų kokio D-ro-Friedricho kal-
Krutikovas šį panedėlį pa- konferenciia kurios tikslą* kurioj jis kaltino Romos Slapta organizuojasi jėga, 
reiškė, kad Rusija neturi organizuoti tu tautų katalikų dvasiškiją dėl šito kuri karui pasibaigus ims 
™aisto savo armijai, ir kad *maįtinimą. Valsltybės De- karo. Jis argumentavo taip: kraštą į savo rankas,

ii neužtenka nei to. ką A- partamentas pakvietė į tą Vatikanas pasmerkė Musso- Lietuvoje yra slapta lei-
enkos laivai nuveža. Laik- konferenciją. 43 tautas, ku- Dnio fašizmą ir Hitlerio na-i Siamas laikraštis. “Nepri- _______ ,, „ _____ __ __

įascių reporteriams jisai vė- yra nutraukusios ryšius cizmą. Kai tik 1933^ metais klausomoji Lietuva,” iš ku- puk. Grinius, buvusio Lie-
liau perskaitė iš kaino pa- . su “^šimi,” bet ne visos jų Hitleris paėmė valdžią. Va- rios matosi, kad žmonės te-(tuvos prezidento D-ro Gri-
ruostą pareiškimą, kad Ru- gaiėjo atsiųsti savo at>=to- tikanas tuoj pradėjo prieš nai ruošiasi dideliam žy- niaus sunus. ir kai kurie ka-
ajai reikia maisto ne tiktai vug Tarp dalyvaujančių ji piktą vajų. Šito pasekmė: gįuį. Laikraštis stipriai
dabai-, bet reikės ir karui vaktybių yra Belgija. Čeko- buvo tokia, kad Vokietijoj brėžia, kad Lietuva turi bi
pasibaigus. Šiandien mais- sjovakija Graikija. Olandi- susmuko visass Katalikų nepriklausoma, o kad to pa- Lietuvos žmonės kurie
tas reikalingas raudonajai j NorJvegija ju. Centras (k enkąlu parti- Lekus, jau dabar reikia, esą. ntli/uis Tšvijo’iš savo
armijai m gyventojams, o po J slavija kkitos. ja). Vėliau klerikalai pra- organizuoti “realią jėgą,’’ į,.aįo bolševitaokuptn-
karo jis bus reikalingas da u J oficiaBai nedaly. dėję smugeliuoti pinigus is kuri karui baigianties, kai t\k dato raošfcsi tą pati
uaUuTlomsToo vokiečiu5 vau>' nes dėl 1 Pe’to kanaujanSos valstybės bus h. ™nacia£ Vi
paliuosuotos is po vokiečių. ap,inkybių neturi tarp Hitlerio valdžios ir Vo-|jau nuvargusios turėsianti karas’’baigsis. ■•Nenriklau-
Toliau jis pridūrė, kad po sucįarytos užsieny vyriausy- kietijos kardinolų įvykęs paimti Lietuvą Į savo ran- comoii Lietuva” Dasako ir
da ir ikSaU’ėD^kola^1^ bės’ kokias turi 16108 ŠalyS* k°^llkt^ 11 kaLallkų ,-b^zT kas ir atstatyti nepriklauso- įokiu budu tikimasi ''tatai
da ir ilgalaike paskola iš de- Ryšium <u tuo Lietuvos nycia “is pasalų pradėjusi
mokratmių valstybių.

DAUG VILČIŲ DEDA J 
AMERIKOS LIETUVIUS.

žinomas kaip Lietuvių Tau
tinė Taryba, susideda is 
Lietuvos piliečių, kurie at
vyko Amerikon karo metu, 
pabėgę nuo bolševikų ar 
nacių teroro. Jo sąstatan 
įneina ir socialdemokratas 
Januškis, ir liaudininkas

Šiurpi Traukinio 
Nelaimė.

mą Lietuvos respubliką. padalyti. Ji rašo:/“Musų 
Mums labai idomu pašte- vidaus jėgos turi būti nuola-

* — A Ii T • 1 • X X • • Z

įgaliotinis ministras, p. Ža- karų „ prieš Vokietijos vals-
deikis, įteikė State Departa-ly • negerai g-alvoi . bėti, kad Lietuvos žmonės, i tos didinamos /ir stipriną
mentui pareiškimą, kuna- . d pasaulis kurie ruošiasi nepriklauso-mos, kad karui baigiantis,
me tarp kitko sakoma: užmiršo’ kad ši kara'mos valstybės atstatymo kai kariaujančios pusėsibusLietuva, kaip žemes ūkio jau užmiršo. Kaa sį Karą i......................... — . >siui pryzą" aiškinti. Vieni šiaip ar taip, Komintemą i New j valstijoj 4 žmo- . t<Li?tuva- kaiP »™ės ūkio įuHnu Idarbui- labai dauS viIči^ de’ išvaIWios

mano, kad jis buyo privers- panaikindamas Stalinas pa- n-s užmušti 33 $uici$ti. mal.s.to famyb<» krabas, P b da į Amerikos lietuvius. Jie kad tada
tas Komintemą uždaryti A- darė išmintingai, jeigu, ži- . . a-ia- • karo ^naikintas, Natūraliai, užpuldami .Lenkiją. . L . ... . . ., .
merikai ir Anglijai reika- noma. tas panaikinimas yra „iilfuL0 Yra gyvybiniai suinteresuota
laujant pripažinti Atlanto realus, o ne blofas. Nes Ko- 
Čarteri ir išsižadėti nreten- mintemn užlaikymas Rusi-

.Vijai
>min- vo, o naudos iš jo nebuvo

temas buvo užsuktas agi- nei už nikelį. Intemaciona- 
tuoti prieš Atlanto Čarterį ir lo varomas ardomasis dar- 
ir atakuoti tuos žmones, ku- bas kitose valstybėse buvo 
rie stojo už Lenkijos ir Pa- net žalinga? Rusijai, nes ki
laičio kraštų nepriklauso- tos valstybės ją boikotavo, 
mybę. tai kitokios išeities Dabar pasaulis pradės 
Stalinui dabar nebuvę, kaip žiūrėti į Rusiją kitaip. Gali 
visą šitą bolševikiškos pro-būt, kad Stalinas padarys da 
pagandos aparatą likviduo-, v ieną žingsnį pirmyn ir ūž
ti. Jeigu ištikrujų taip butų, di aus komunistų partiją 
tai tas butų smagi žinia ir Rusijoj.
lietuviams, nes tai reikštų,

. 1.. kraštus.

vakarą New Jersey valstijoj Konferencijos darbais? To- Komunistai Dabar 
sudužo traukinis. kuriuo dgĮ Lietuvos min^teris reiš- N 
l,3W newyorKrecių gry^o 3^ pageidavan^BSati Anfof- iri

S'Aūarrffc Gity maudynių. muotu° apie Konferencijos Amerikos komunistai da- 
Oficialiai gelžkelio valdyba ojga ir ypatingai reikalais, bar nebežino, kokį himną 
skelbia, kad šitoj katastro- kurįe bečia Lietuvą ir gali turėtų giedoti savo mi- 
foj 4 keleiviai buvo užmušti t*oje Konferencijoje kilti, tinguose. Iki šiol jie giedo- 
ii nemažiau kaip 38 sužeis- jįG tuo pačiu pareiškia stip- tlavo Internacionalą. Bet 
ti, nors žmonės kalba, kad py norą bendradarbiauti vi- Stalinas dabar liepė raudo
užmuštų buvę tarp 12 ir 18. Sy0Se — -- " T-A------- * -----:

Nelaimė įvyk® toj vietoj, buose.

ir nusilpusios, 
tos musų jėgos 

į tenai tikisi iš amerikiečių tvirtai ir sėkmingai galėtų 
didelės pagalbos. Jie jau ži- stoti į valstybės atstatymo 
no, kad Amerikoje yra su- darbą. Kai kiekviena, minu- 
sidariusi Lietuvių Tautinė je bus brangi, ne laikas bus 
Taryba, kurią jie vadina

kad ir nuo Lietuvos Stalinas PAIMTAS NACIŲ GENE-
atsisako? Bet tai reikštų pra
stą žinią Paleckio komisa
rams, kurie pabėgę iš Lietu-

ROLAS GAUS PILNĄ 
ALGĄ.

Iš Londono pranešama, 
kad Anglija mokėsianti vo
kiečių generolui von Ami- 
mui tokią pat algą, kokią 
jam Hitleris mokėdavo. 
Nors Amim dabar yra ang
lų karo belaisvis, jis gausiąs 
kas mėnesį po $64 algos. 
Tiek jis gaudavęs vadovau
damas “ašies” armijai Tu
nisijoj. Vokiečių kariškių 
algos, mat. labai mažos, pa
lyginus su Amerikos kariš-

STALINAS VAISI
NA DAVIESĄ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Stalinas iškėlęs didelį 
balių amerikiečiui Daviesui, 
kuris nuvežė prezidento 
Roosevelto laišką Rusijos 
diktatoriui. Davies yra bu
vęs Amerikos pasiuntiniu 
Maskvoje ir parašė apie tai 
knygą, pavadindamas ją kių algomis. Čia paprastas 
“Mission to Moscov.” Ap- kareivis dabar gauna $50 
dairus Amerikos rašytojai per mėnesį.
>ako, kad ta jo knyga esanti--------------
gryna propaganda. Ameri- IŠPARDUOS “AŠIES” 
koje iš jos padaryta jau iri TURTUS AMERIKOJE, 
filmą, anot lietuvių—“mon-1 Nuo Pearl Harboro die
ki pikčiai.” Davies nuvežė, nos Amerikos vyriausybė 
tą filmą Maskvon ir parodė konfiskavo apie $500,000,- 
Stalinui. Kremliuje buvo iš- : 000 vertės “ašies” turtų. Da- 
terr.pta balta marška ir bar iš Washingtono prane- 
“Misrion to Moscow” pa- šama. kad už kelių mėnesių 
vaizduota. Stalinui tas labai tie turtai bus išparduoti pu- 
patikę. nes toj filmoj ir jo, blikai. Daugiausia “ašies” 
asmuo atvaizduotas. pinigų buvo sudėta į Ameri-

kos kompanijų šėrus ir bo- 
REIKALAUJA PASKELB- nūs. Kai kurios biznio įmo- 

TI KARĄ SUOMIJAI.
Bolševikiškos spalvos 

“National Council for Pub
lic Morale” nusiuntė prezi
dentui Rooseveltui laišką 
su 220 parašu, reikalaujantį 
tuojau paskelbti karą Suo
mijai. Ta “council’’ padary
tu geriau, jei nusiųstų Stali
nui reikalavimą, kad jis tuo
jau apskelbtų karą Japoni
jai, ar bent duotų Amerikos 
orhti' i vietos Sibvre.

nės čia visiškai priklausė 
vokiečių, italų ir japonų ka
pitalistams.

NACIAI PAĖMĖ IŠ NOR
VEGIJOS 4000 MERGINŲ.

Londono žiniomis, per 4 
dienas pereitą sąvaitę naciai 
paėmė Norvegijoj 4000 
merginų “privalomojo dar
bo tarnybon.” Okupantai 
esą sudarę Norvegijoj 
motorti darbo korpusus.

kur geležinkelis staigiai už- bestu jo krašta.” 
sisuka. Matyt, traukinys 1 ‘ ____ __

stačiai “Lietuvos ministerių 
kabinetu.” Ir jie rašo savo 
slaptame organe, kad “tas 
Lietuvos ministerių kabine
tas Amerikoje atstovauja 

Danai- v’sai Lietuvai, kaip teisėtas 
' Lietuvos valdžios tęsinys/’

ChrySlerio Streikas 
Atšauktas.

Bet Akrone streikuoja 
40,000 gumos darbininkų.

. ChrysJerio automobilių 
?as ministenų kabinę- fabrikuose, kurie dabar ga- 

kuris Amerikoje yra mįna karo ginklus, pereitą
Stalino ukazą. ...................................... sąvaitę sustreikavo kai ku-

Buvo atsiklausta paties p f rie darbininkai. Streikas sū-
Browderio, kas dabar šituo t>OStone dUUO JūpO- paralyžiavo apie 10 Chrys-

Konferencijos dar- ,n.aJi. Internacionalą 
kurie tiesioginiai klntl’ r?dėl giedoti dabar Į

pergreita1 ėjo nes garvežį- prasį^£j0 Didelė 
mis iššoko iš bėgių ir nusi- 7/
ritęs apie 100 pėdų nuo ke
lio įsirausė į žemę. Vagonai 
suvirto'} krūvą, vienas ant 
kito. Vienoj vietoj net ketu-

Intemacionalo himną butų Į 
lyg ir maišto kėlimas prieš ^as-

Oro Ofensyvą.
Aliantų orlaiviai griauja 

Vokietiją ir Italiją.
Išrodo, kad didžioji alian-

reikalu Amerikos 
tams daryti. Jis 
pečiais ir atsakė:

komunis- 
patraukė 

“Aš neži-
ri vagonai sulipo vienas ant f ’ • - Vokieti ia
kito. Ant lokomotyvo irgi ?

vagonas užlipo. Kiai- ,įą jaiJ^na £.laiviaJk kurie
lekia šimtais ir sėja bombas 

fašistų miestus tukstan-

vienas 
kus buvo reginys.

STATYBININKŲ UNIJOS
VIRŠININKAI APKAL

TINTI KAIP RAKE- 
TIERIAI.

nau...

nų Submarina.
Ji keliauja per visą 

Ameriką.

lerio dirbtuvių ir išmetė iš 
darbo daugiau kaip 24.000 
žmonių. Streikieriai sako, 
kad Chryslerio kompanija

Pereitą penktadieni į Bo- nesilaikė sutarties. Tuoj įsi- 
ston Common sodą buvo at- kišo War Labor Board ir 
vežta ant ratų mažutė japo- įsakė unijos viršininkams*,

Į

ŽUVO JAPONŲ ADMI
ROLAS YAMAMOTO.
Japonai paskelbė, kad nM submarina. kuri buvo su- kad streikas tuoj butų at-

čiari Analų nrn armada upI orlaivy žuvo jų smarkusis gauta japonams atakuojant šauktas, o kompanijos vir-
reita savaite vienu žveiu iš- admirolas Yamamoto. kuris Pearl Harbor ~uostą 1941 šininkams įsakė lailęytis su-
,-prta " o n n f, tnnn hAmhn i karo pradžioje tikėjosi leng- metų gruodžio 7 rytą. Fak- tarties su unija. Ir šį pane-
DnHrrnn/in mioeto vai Ameriką sumušti ir at- tinai šita submarina yra po- dėlį Chryslerio darbininkai

reitą sąvaitę vienu žygiu iš- admirolas Yamamoto. kuris Rearl Harbor uostą 1941 šininkams įsakė laikytis su- 
v
Dortmundo miestą. Mano- 

New Yorke yra traukiami ma kad g 
teisman keli statybininkų vav-0 apįe
unijos viršininkai, kurie grą- Dortmundas turėjo 500*000 J?kV? valdžia 
sindami streikais išgaudavo gyventojų ir buvo svarbus '-/^J-000.
is statybos kompanijų dide- Vokietijos susisiekimo cent- Clr,.. 1IA cuuaičvt* 
les sumas pinigų. Molio ne- ras. Dabar jis visiškai su- SICILIJA SUMAIŠYTA 
šiotojų unijos vicepreziden- griautas. ŽEME.
tas išlupęs iš vienos firmos Kiti svarbus pramonės Amerikos ir Anglijos or
net $300,000, kuomet ji bu- ir susisiekimo centrai taipgi laiviai iš Tunisijos, Kairo ir Ja apie 40,000 gumos darbi-
vo apsiėmusi pastatyti tiltą bambarduojami. | Maltos bombarduoja Sicili- ; Kfflt ?ink^ Flrestone’ Goodncho
per Deleware upę. Is kitos Amerikos skraidomieji jos salą dieną ir naktį. Aš- .hu?.0 atv^z^ Į rearl rtarooią 5r Goodyearo dirbtuvėse,
firmos statybininkų unijos fortaį Tunisijos dabar tuonios italu skraidyklos *?klų ?ubnįannM (lauč- Jie protestuoja pneš War 
viršininkai reikalavę net pleškina italu Sardiniją Si- tenai pereitą sąvaitę buvo J1.? nuskandmo tena1 L mu- ijabor Boardą. kuns sutiko
$700,000, kitaip grąsinę ap- £niją, Panteleriją ir ‘ patį sumaišytos su žeme ir per 4 slsklų anų' pakelti jiems tik po 3 centus
skelbti streiką ir sulaikyti Italijos žemyną. Žinios sa- dienas sunaikinti 305 fašis- Pažiūrėti šito velniško Į valandą algos. Jie reikala-

ko, kad italai bėga iš salų ir tų orlaiviai.
iš miestu.

vandeninė bomba. Į ją gali jau sugryžo darban.1 šitame žvgv dalv- važiuoti Į Washingtoną tai- vandenine bomb
1 u(iO orlaiviu ka diktuoti. Jo šermenims!tilpti tiktai du žmonės, is- Taip pat sutiko grįžti į 

• • paskvrė kalno jau pasišventę žūti. Ji darba 900 Crucible Steel
būna prilioduota sprogsta- kompanijos darbin inkų 
mosios medžiagos ir varoma Pittsburghe ir 3,200 maine- 
tiesiai į laivą. Atsimušus į rių minkštosios anglies ka
la i vo sieną, submarina syklose Ohio valstijoj,
sprogsta kaip paprasta tor- Akrone dar streikuo-
peda. Ji žūva, bet ir laivą ja apje 40,000 gumos darbi-

statvba.

TUNISIJOJ FAŠISTAI 
NETEKO 2.200 ORLAI- 

VI Ų.

Mussolinis paskelbė Romą 
kaip “atvirą miestą,” kad 

i aliantai jos nebombarduo-
Gen. Eisenhovver sako, 1 tų. Bet Londonas sako, kad

60,000 UKRAINIEČIŲ 
KARIAUS PRIEŠ 

SOVIETUS.
Associated Press prane-

pabūklo ant Boston Com- vo 8 centų.
mon sodo susirinko labai --------------
daug žmonių. Smalsuoliai FAŠISTAI NETEIK O 324,- 
turėjo nusipirkti karo stam- 000 VYRŲ TUNISIJOJ. 
pų, kad gavus pažiūrėti į tos Amerikos koresponden-
submarinos vidų. Jos šone tai praneša iš šiaurės Afri-kad Tunisijoj fašistai ne- bus nušluota ir Roma. jeigu Šimu. Berlyno radijas perei- y.ra išpiauta keliolika lange- ko?‘ ka(J nUQ įereitį metu

. , ~ ...................... nedėldienį paskelbęs, hy.pro kuriuos žmones gah lapkričio 8 dfenos? kaip
kad 60.000 Galicijos ukrai- pažiūrėti vidun. aliantų armija išlipo šiaurės
niečių susimobilizavo ir ei- Rytojaus dieną, tai yra Afrikoj, iki šių metų gegu- 
sią išvien su vokiečiais ka- >ubatoj, submarina buvo žės 18 dienos fašistai prara- 

jau išvežta į Lynną, Everet- do Tunisijoj 324,000 karei- 
tą ir Haverhillį, o nedėldie- vių. skaitant užmuštuosius, 
nį buvo rodoma Lavvrence sužeistuosius ir patekusius 

j ir Lowellyje. Paskui, per nelaisvėn.
pasiūlė steigti “Tarptautinį apsaugoti, bet vargiai gau- Maskva sako. kad pereitą Fitchburgą ir Vorcesterį, Vitu liktai paskutinėmis 
Duonos Banką.” į kurį bu-siąs. nes sunkiu;/ kanuolių savaite rusai numušė 313 buvo išvežta į New Hamp- dienom-s. nuo 5 iki 18 gegu-

teko 2,200 orlaivių. Tas la- bus reikalo
bai pakirto “ašies” oro jė- ---------------
gas. MUSSOLINIS REIKA-

DUONOS BANKAS PA
SAULIUI MAITINTI.

LAUJA KANUOLIŲ.
Maskvos radijas praneša, ■ liauti prieš sovietus, 

kad Mussolinis pareikalavo
Hot Springs maisto kon- iš vokiečių sunkiosios arti-1 

ferencijoj anglų delegatai lerijos Italij<» pakraščiams iX • _ x_ x?_5 I .. • _ . ...

66 tų kraunama maisto atsarga ir patiems 
pasauliui maitinti. (stinga

RUSAI NUMUŠĖ 313 
PRIEŠO ORLAIVIŲ.

vokiečiams jau priešo orlaivių, patys pra- shire valstiją, o iŠ tenai—į žės un'.ius buvo paimtu 
Į rasdami tiktai 61, tMaine’a |224.u°‘‘ fašistu* nelaisvėn, ’1 i - - 1 ’ '
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Tunisijoj Sužeistieji Anglų Kareivini

kad rusų santvarka atmeta 
Amerikos supratimą apie tei
singumą. ir kad įrodymų sto
ką valdžia tenai skaito nusi
kaltimo įrodymu, ką ir p. Da
vies savo knygoj pripažįsta. 
Pagaliau, visi tie žmonės buvo 
rusai, jie buvo žudomi Rusi
jos įstatymais.

“Bet p. Davies yra ameri
kietis ir Amerikos advokatas, 
ir jis pripažįsta, kad žmonės, 
kurie konspiruoja prieš savo 
valdžios saugumą, užsitarnau
ja mirties bausmę.

“Na, o kur stovi Eari Bro\v. 
der?

“Jis yra Amerikoje gi
męs. bet vadovauja komunistų 
partijai. Gi komunistų partija 
yra svetintos valdžios agentū
ra ir jai yra pavesta smurtu 
nuversti Jungtinių Valstijų 
vyriausybę.

“Ar tai mano nuomonė? 
Taip. tai yra mano nuomonė. 
Bet tokios nuomonės yra ir 
aukšėiausis Jungtinių Valsti
jų valdžios teisių vaidininkas, 
vyriausis prokuroras Francis 
Biddle.*’

Toliau ši? laikraštininkas
.. . ..rituoja prokuroro Biddle 

vadukus, kūne Rusijoj senai žodžius apie komunistų par.

KAIP AMERIKOS SPAU-1 
DA ŽIURI | KOMUNI- f 

STUS.

Amerikos komunistai ne
riasi iš savo kailio, kad pa
sirodyti Amerikos “patrio
tais.” Bet Amerika gerai 
juos pažįsta ir jų “patriotiz
mą” atmeta su pasipiktini
mu. Šios šalies spauda vadi
na juo? “kvislingais” ii 
“penktąją kolona.’’

Štai. prašom pasiklausyti, 
ką apie juos rašo “Phila
delphia Record

“Subatos vakarą Philadel- 
phijoj kalbės komunistu par
tijos pirmininkas \Yiiliam Z. 
Foster ir Pennsylvanijos ko
munistų vadas Sam Adams 
Darcy.

“Skelbimuose sakoma, kad 
jų tema busianti: * Antras 
Frontas Dabar. Pergalė 1943 
Metais.’

“Jeigu jus norėtumėt patai
syti laikrodėlį, jus vargiai neš- 
tumet jį pas plumberį. Todėl 
ir karo reikalais, mums rodos, 
jus klaustumet patarimų pas 
šios šalies karo ekspertus, o 
ne pas profesinius komunistų

KELEIVE. 50. BOSTON.

ti nuotrauka parodo, kaip anglai gabeno orlaiviais savo sužaistuosius iš Tunisijos fronto. 
Vaizdely matosi orlaivio vidus prieš pak.limą į orą. Einant kovoms, sužeistieji buvo ren
kami kovos niųšio laukuose ir siunčiam į ligonines, toli užfrontėj. Dabar priešas Tuni
sijoj jau sumuštas ir karas tonai pabaigtas.

jau butų buvę sušaudyti, jeigu 
jie butų taip neištikimi Stali
no valdžiai, kaip jie visuomet 
buvo ir tebėra neištikimi 
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms.

“Wilkam Z. Foster yra tas 

pats žmogus, kuris 1919 metų 

rugsėjo mėnesy pareiškė Die 

so Komitetui, kad jis neremtų 

Jungtinių Valstijų karo pa

stangų, jei ši šalis butų įtrau

kta i karą.

“Fosterio ir Darcv’o tonas 
pasikeitė tik tada, kai Vokie
vija uzpuTiii- Rusiją.

“Bet kas daugiausia 
kiečius erzina, tai ta drąsa, su 
kuria tie žmonės rėkia. ka<J 
mes pultume į antrą frontą 
stačia galva, nepaisant nei 
šansų nei paseku.

“Musų nusistatymas yra 
toks: Jei norime, kad tarp Ru
sijos ir Jungtinių Valstijų bu
tų geri ir pastovus santikiai, 
tai turim pripažinti, jog Rusi
ja turi teisę turėti tokią val
džios formą, kokios ji nori. o 
ji turi pripažinti tokią pat 
teisę mums. Gi Fosteriai, Dar- 
cy’ai ir kiti panašus kandida
tai į Amerikos kvislingus turi 
būt atmesti su pasipiktinimu.”

Kvislingai, arba kandida
tai į kvislingus — štai kaip 
Amerikos spauda žiuri į ko
munistu?. kurie nori išrodyt 
kaip patriotai.

Tiesa, pasitaiko ir palan
kių komunistams balsų. Bet 
tai būna dažniausia propa
ganda. Pavyzdžiui, sugry- 
žęs iš Maskvos Joseph Da
vies parašė knygą “Mission 
to Moscotv.” kurioj jis teisi
na kruviną Stalino diktatū
ros terorą, valdžios oponen
tų žudymą.

Bet pasiklausykit. ką apie 
tą knygą rašo laikraštinin
kas Westbrook Pegler. Mes 
čia cituojam jo straipsni iš 
‘‘The Boston Traveler” 20 
gegužės laidos:

“Susipažinęs su
Davieso propagandos
Mission to Moseow, 
čiau paklausti poną
ar jis sutiktų sušaudyt Earlą 
Brovvderį. kaip sąmokslininką 
prieš Jungtinių Valstijų vy
riausybę. ir įvykinti masine

tiją iš Harry Bridges depor- 
avimo bylos ir da priduria, 
kad ponia Rooseveltienė. 
jrezidento žmona, kuri pir

miau komunistams simpati
zavo, geriau juos pažinusi 
viešai pasakė, kad komunis 
tų partija yra svetimos vals
tybės agentūra.

Taigi, sako Westbrook 
Pegler. jei p. Davies pripa- 
žysta, jog Stalino valdžia 
gerai padarė sušaudydami 
savo piliečius, kurie dirbo 
nova svetimos valstybės, 

ameri- naudai, tai ar jis sutiktų 
kad Amerika priimtų tokį 
pat įstatymą ir pritaikytų 
jį komunistams, kurie taip 
pat dirba svetimos valsty
bės naudai?

Žinoma, p. Davies tam 
nepritars. Todėl jo knyga
“Mission to Moscovv.*’ neiš
laiko kritikos. Rimta Ame
rikos spauda ir rimti rašyto
jai neturi komunistams gero 
žodžio. Tas pat? rašytojas 
kitame savo straipsny vadi
na Amerikos komunistus

užkariauti Lenkiją, ar tai po 
nacionalizmo vėliava, ar po re
voliucijos vėliava, slepia savy
je naujus kruvinus susirėmi
mus. Savo tragingu likimu ir 
nesuskaitomomis aukomis 
lenkų tauta iškovojo sau ne
ginčijamą teisę turėti pilną 
nepriklausomybę.

“Ginčas dėl rytinių Lenki
jos sienų privalo būti išspręs
tas teisingu ir visus patenki
nančiu budu, atsiklausus suin
teresuotu gyventojų, kuriai 
valstybei jie nori priklausyti, 
ir plebiscitas turi būt praves
tas po tarptautine priežiūra, 
tokiose sąlygose, kurios patik
rins gyventojų valios užreiš- 
kimo laisvę, šitoks klausimo 
išsprendimas turi sudaryti pa
grindą pastoviems, taikin
giems ir geriems kaimyniš
kiems santykiams tarp Rusi
jos ir laisvos Lenkijos

piliečiais. Vienu 
Lietuva? valstybė buvo su 
naikinta.

Taip buvo 1940 metais, ii 
taip butų vėl. jei Lietuva 
patektų Maskvos “globon.” 
Tai butų re Lietuvos ir Ru
sijos fedeiacija, bet Lietu
vos pavergimas po Rusijos 
diktatuia.

Amerikos Angliakasių li
nija dabar veda kovą už ge
resnes gyvenimo sąlygas. 
Unijų kovos už būvį nėra 
naujas dalykas. Bet šian
dien mainerių kova yra tiek 
stipri, kad atskiros kompa
nijos nebegali jai priešinti*. 
Maineriai išstatė savo reika
lavimus ir juos gina.

Štai. kaip budingai darbi 
ninku reikalus dėstė 1909 
metais garsu-č? Chieagos 
row:
advokatas Clarence Dar- 

i Unijos ir ne unijos žmo
gui draugiškai dirbti vieno
je dirbtuvėje nėra galima, 
nes jų pagrindinė nuomone 
skiriasi — ar unijos, reikia, 
ar ne? Tai yra klausimas, 
kuris nustato liniją unijos 

‘skyrių mitinguose, bažny
čiose, šeimynose ir visoje 
draugijoje, su kuriomis dar- 

žodžiu— ' sai juos skaldo; jeigu jam ro- bininkas yra surištas. Žmo-

UNIJ0S_GALYBE
Unija paprastai yra su- su darbdaviu taip pat gerą 

prantama kaip darbo žmo- sutartį, kaip kad padaro 
nių organizacija. Apie tokią darbininkų unijos. Aš neti- 
uniją čia ir eina kalba. kiu, kad pavienis geležinke

lio jiešmininkas (switch- 
man), kuris gauna 65 dole
rius i mėnesį, gautų iš kom
panijos daug dėmesio, jei 
jis protestuotų dėl jo algos 
numažinimo.

Kokios progos jis turi su
eiti superintendentą ir gin
čytis, kad jis negali išmai
tinti savo šeimynos už tokią 
algą? Bet jeigu jis priklau
so organizacijai, kuri turi 
tūkstančiu- narių iš visokių 
geležinkelio skyrių, jo skun
das tada tikrai pasiekia pre
zidento ausis.

Amatų unijos, sakoma, 
r ori padaryti darbo mono 
polį. Gerai, dalei-kim kad 
taip. Jeigu jos sudarytų mo
nopolį. .jos galėtų numarin
ti pasaulį.

Bet man išrodo, kad ama
tų unijos nėra vienintelė or
ganizacija, kuri mėgina Į- 
steigti monopolį. Tą daro ir 
kapitalas.

Kapitalistai nemėgsta uni-dosi. kad jisai įgys daugiau turį skirtingas šiuo klau-
galios. darbininkus vieny da- gįmu pažiūras negali dirbti . . , ......
mas. tai jisai juos vienija. tą paų darbą ir būti drau-1 ne? J05 kenkia bizniui, 

“Toks pat jo •nusistatymas’ gai?.
ir politikoje. Jokių politinių Aš žinau atsitikimą, kuris 
principų Lewisas neturi. Latk- įvyko mainerių streiko me- 
raščiu reporteriai sako. kad tu. Bažnyčioje ėjo religinis 
jisai esąs Tepublikonas’. Bet mitingas, kuriame dalyvavo 
pirmiau jisai rėmė demokra- daugelis unijistų. “Čia yra 

Apie federaciją su Rusija tus ir šimtus tūkstančių nepasitikimas žmogus!” kas 
bus galima kalbėti tik tada, dolerių demokratų partijai. taį šuktelėjo, ir visi unijistai 

kad butų išrinktas prezidentu apleido hąžnvčią
Franklin D. Roosevelt. Jisai . ...
tikėjosi, kad už tą ‘auką’ (ne _Kiek\ ienoje Htt ll Oje įmo- 
iš Lewiso kišeniaus, o iš uni- r‘čje darbdavys labiau mėg- 
jos iždo) prezidentas Roose- ^ta neumjistą darbininką. _
veltas padarys jį darbininkų Jeigu pasitaiko. kad reikia .Jų? negirdėjot, kad tigrą 
judėjimo ‘bosu’ arba bent duos ^mažinti darbo jėgą, uni- • eikėtų versti rūpintis savo 
jam darbo sekretoriaus vietą, jo? daibininka^ \isados bifc vaikais.

"Kai prezidentas atsisakė Pašalintas pirma. Jeigu
Lewiso klausyti, tai Lewisas
išėjo agituoti už republikonu :ai nukenčia. O neunljGMi 

DENTU? kandidata.” kartais palieka pne senos
užmokesties. Jeigu pasitai- 

Kai kas mano, kad Lewis ko lengvesnis darbas, ne
nori “nušluostyt nosį” pre- unijistas jį gauna greičiau.

kai įusų liaudis nuvers bol 
ševikų par.ijos diktatūrą ir 
įsteigs demokratiją. Bet 
greitai šito tikėtis negalima, 
nes atsilikusi rusų tauta da 
nėra demo.<ratinei santvar
ai pribrendus.

JOHN LEWIS NORI BŪT

pe sako. Taip, jos kišasi į 
biznį. Jos verčia kapitalą 
mokėti pragyvenimo algas. 
Jos išreikalauja gyvybės 
apsaugos fabrikuose. Jos 
saugo moteris ir vaikus nuo 
penkiolikos ar šešiolikos va
landų darbo nesveikose sa
liose. Liūdnas yra dalykas, 
kuomet reikia leisti tokius 
įstatymus, kurie draudžia 
tėvams siųsti savo dvylikos 
metų mergaites į dirbtuves.

Pk vra n o r vi

Amerikos angliakasių u 
nijos vadas, John L. Lewis. 

Len- Pa(^av® Amerikos Darbo 
Federacijai prašymą, kad

Šitoj rezoliucijoj
•ocialdemokratai gina Len- zidentui Rooseveltui. Ka-
kijos laisvę. Jie tokio pat ..e ,^>aC1-£Lt-P ./ dangi prezidentas nesutiko
nusistatymo yra ir Pabalčio P f*'’ • * skirti ji Darbo Departamen-
kraštų atžvilgiu.

KODĖL NESIDĖTI SU 
RUSIJA? JUK BOLŠE

VIKAI ŽLUGS.
Šitaip galvoja Vyt. Širvy-

“tlči^-^rommuniTfifth ĮIas: žinomas Smetonos gąr-
,__ _  .. bintojas. Jei jau lietuviaitoIumn- nori dėti. su kuo nors Į fe-

deraciją, jis įašo Clevelan- 
do smetonininkų organe,
tai—

RUSŲ SOCIALDEMO
KRATAI UŽ VISŲ 

TAUTŲ LAISVĘ.

Rusai socialdemokratai 
sako, kad grobti svetima? 
žemes Staliną padrąsinęs 
Hitleris. Tiesa, iš pradžios 
bolševikai buvo pasišovę už
imti Lietuvą, bet buvo at
mušti. Pankui, 1920 metais, 
jie puolė Lenkiją; bet kai 
lenkai išpylė jiem? kailį, 
bolševikai buvo priversti

“...geriausia susifederuoti 
su didele Sovietų Sąjunga. Ten 
bent plačios erdvės ir didelė 
ateitis. Juk Rusijos komuniz
mas tik laikinas apsireiškimas 
istorijoje. Rusų tauta buvo 
šimtus metų, bus ir ateityje. 
Tai kodėl nesifederuoti su ja, 
jeigu jau federuotis norima?”

Matyt. Sirvydas keistai
(1921 metais) pasirašyti supranta federaciją, jeigu 
Rygoje sutartį ir atiduoti mano, kad Lietuva galėtų

‘ susdfederuoti” su Stalino 
diktatūra. Valstybių fede-■ 
racija, mums rodosi, turėtų 
įeikšti laisvų valstybių są
jungą, o Kremliaus diktato-

lenkams didelius Baltgudi- 
jos ir Ukrainos plotu-.

Nuo to laiko Maskva sė
dėjo ramiai ir į kaimynų že
mes nesikabinėjo daugiau.
Bet
Hitleriu
nas gavo pusę Lenkijos, tuo-V&jUTib 

jau atsirado noras » dau- . 19į0

giau grobio jieškoti. Rusijos Įai Lietuvoje Vos tik 

diktatorius tuoj užpuolė , ( ; ;
Suomiją, Lietuvą ir kitas žė tuJoįau į uždantos 

mažesnes valstybes. organizacijos

• v 8OC“&??“kratal ir pagrobta Spauda Paskui
kos komunistų ir pn> »tą grobimo politAą
tetą skerdynę, iškaitant tla;. JtJ.oiganB» , Socialiai- j Lietuvos piliečių Sibyran 

trėmimas. Buvo uždrausta 
ir lie

jo vadovaujamą mainerių 
uniją, kurią anais metais jis 
pats išvedė ir įkūrė CIO, 
priešingą Federacijai orga
nizaciją.

Dėl jo užsimanymo dabar 
grįžti atgal žmonės labai 
stebis. ‘Naujienos’’ sako: 

“Tai v
kos darbininkų judėjimui ma 
nievrai. Daugelis unijų vadų 
taip nustebinti, kad jie nežino, 
kaip šitą Lewiso žingsnį ver
tinti.

“Lewisas išvedė 1935 me
tais angliakasius iš A. D. Fe
deracijos. Po jo vadovybe pas
kui buvo įkurtas industrinių 
unijų sąryšis, CIO, kuris augo 
taip smarkiai, kad per keliatą 
metų beveik susilygino narių 
skaičium su Federacija.

“Kuomet buvo daromos pa
stangos atsteigti vienybę dar
bininkų judėjime, sujungiant 
Amerikos Darbo Federaciją 
su Industrinių Organizacijų 
Kongresu (CIO), tai 
Lev.is nuolatos tas

Unijos darbininkas todėl 
lemia savo organizaciją, ku
ri kainuoja pinigą. Jis moka 
jai duokles, kad gauti grą
žos. Ne unijos darbininkas! v?

grąžos iš pagerintųjų 
sąlygų, kurios yra unijisto 

. , iškovotos Unijos darbinin-
. Amerikos Daroo Federa- kas todėl atjaučia, kad šalia 

cija turi apie o.000,000 na- jo kitas darbininkas, kuris

to viršininku (ministeriu), 
tai ateinančiais rinkimai? ji
sai statysią? ?avo kandida
tūrą Į Jungtinių Valstijų 
prezidentu?

i sai netikėtas Ameri- ^Tnn rikS? nieku° neP,‘isideda Prie
i ninku iudėiimui ma- F^d^ » IygU Pagerinimo. neturėtųpadėję? pirkti? Fedeiacijon nej naudotis unijos iskovo-

su savo “vienybe.”

KĄ MRS. ROOSEVELT 
PASAKĖ.

pag
nei naudotis 
tais palengvinimais. Todėl 
ir eina ginčą? tarp jų dviejų.

Todėl aš tikiu į uždarą 
dirbtuvę (elosed shop), nes 
‘iktai uždaroj dirbtuvėje 
darbininkas gali palaikyti 
savo teises ir užtikrinti sau

L. Pruseika “Vilny” rašo:
“Mrs. Roosevelt pataria ne- 

sibijot radikalių organizacijų.
Tokį patarimą ji davė grupei pragyvenimą.
jaunų žmonių. Vienas svarbiausių argu-

"Kietakakčiams tas patari- menių, už atdaros dirbtuvės 
mas labai nepatiks. , palaikymą, yra tas. kad1

“Jiems tuoj švystels akyse kiekviena? žmogus turi lais- 
raudonas baubas.” vą ir konstitucinę teisę dirb

ti. Aš to niekad neradauminkštakakčiam? , ... •• • » • .__jos oaurimaj konstitucijoje. Jeigu zmo-

Josepho 
pasaka, 

aš norė- 
Da vieša.

’Ameriko 
komunistų 
ir tuos. kurie yra buvę musų 
valdžioje?

“Aš manau, kad tai yra do
ras klausimas, nes savo kny
goje p. Davies parodo įsitiki
nimą. kad tie žmonės, kurie 
Rusijoj buvo nužudyti už są
mokslą prieš Stalino valdžią, 
tokios bausmė* užsitarnavo. 
Mes galim ignoruoti tą faktą.

i -j-- nūs tokios federacijos ne-riu 1939 Prikišu. Prijungi prie
nu 1939 metais btali lSovietijos tauta tuojau

Bet ar
_ komunistams jos patai-imas . kon3titucinę teisę

,Oh" Ofk^unisteb°iiJX birbti, Ui jis turi tolti ko^ 
pastanga, r™“ au .Mitucinę teisę darbą turėti.

’ £ P - J Aš duočiau keli? tūkstančius
dolerių bile kam, kas man 
nuiodvtų. kaip konstitucijos 
teisėmis užtiki inti žmogui 
darbą. Žmogus turi teisę 
dirbti tik tada. kada jis gali

suardydavo
“Paskui jisai susipyko su mo jiem? aš jau neturiu 

artimiausiais savo draugais 
—ir išvedė

Kodėl “Vilnies” redakto- 
angliakasių uniją rius šito jos pareiškimo ne

iš CIO. O dabar jisai vėl nori paminėjo? Ar dėl to, kad 
jis jam “labai patiko?”

Kapitalas sako, kad uni
jos kišasi į biznį. Plytų fab
rikas be darbininkų nepada
ro jokio pelno “ taip pat ne
padaro jokio pelno ir orga
nizacija be dirbtuvės. Pelno 
negali būti iki fabriko savi
ninkas ir darbininkai nesu
sieina, nesusitaria ir nepra
deda dirbti. Darbdavys įde
da savo pinigus į tą dirbtu- 

o darbininkas—savo jė- 
Vienas turi tiek teisių 

tvarkyti tą biznį, kiek ir ki
tas.

Darbininkai eina Į unijas 
ne dėlto, kad jie jas mylė
tų. Uniją užlaikyti kainuoja 
pinigą. Darbininkai reika
lauja uždaros dirbtuvės 
(elosedi shop) ne dėlto, kad 
jie tą mėgtų. Draugai, jie 
reikalauja tų dalykų dėl to, 
kad amatų unijos ir uždara 
dirbtuvė yra vienintelė prie
monė darbininkui apsaugo
ti savo likimą ir savo šei
myną.

Daleiskim. kad viskas yra 
teisybė, ką sako unijų kriti
kai. Daleiskim, kad unijos 
iyra arogantiškos ir dažnai 
pastoja kelią kai kuriems 
darbininkam^ gauti darbą. 
Bet aš sakau, kad nežiūrint 
visų savo klaidų, unijos yra 
padariusios daug daugiau 
žmonijai labo, negu kokia 
kita organizacija.

Jų klaidos yra pateisina
mos. Amatų unijos silpny
bės yra kiekvienos žmonių 
draugijos silpnybės. Jos yra 
neišvengiamos.

kurį cituo-!českij Viestnik,
ja “Naujienos,” išspausdino r t Li vyj 
sdokią Rusų SociąMemo-|tuvi hį
kratų Darbininkų Partijos bjnj . ;
delegacijos rezoliuciją: tamau,įjaį b*TO |rašalinti,

“Rusijos žmonėms nėra mario į ju vietas buvo pastatyti žiausio reikalo pavergti lenkų įydai ir rusai komunistai, tautą ir atimti jai teisę gyven- Lietuvos pilietyhė taipgi būti nepriklausomu valstibiaiu vo panaikinta; gyventojai gyvenimu. Visi pasikėsinimai buvo apskelbti Sovietuos

grįžti į Darbo Federaciją!

“Koks jo tikslas?
“įteikdamas angliakasių u-’ nedirbti. Jvbė Ateis laika? kuomet

nijos aplikaciją A. D. F tary- y„Jsillį)įs Tamuboi , sak<?' (pnčas dėf darbo išrodvsto, Lew«» »•»>»>«, kad J” * OlSlį/Oeg ū nįJOO]. kad t]k] , rtart)lnmkų „j,,. ”u„kin kai jr val?tybiu 
«u noru vienybes darbininkų National Industrial Con- jas. bet politinė ekonomija įjnėas dėl sienų, kuris naf judėjime. Bet jisai tą judėji- ferenc(, Board apskaičiavo, verčia juos skelbti viską ne-(kĮna gyvybę ir turtus. Ateis 

kad iki šių metų pabaigos i telsl,ngu: un,1Jo^ da, oL,Tal! laikas, kuomet visi žmonės

. , , ... . x-. Ateis laika*, kuomet pa-
gauti^darbo; ir jis tun teisę ?auly įsigyvens žmonių bro- 

Ateis laikas,

mą tiek daug kartų skaldė 
kad vargiai kas juo bepatikės. 
Pirmoje vietoje jam rupi jisai 
pats.

Jungtinėse Vai-rijose bus 
17.500,000 valstybės tar- 

John L. Lewi« veda darbi- nautojų. kurie gyvens iš val
stybės pinigų. Į tą skaičių 
įneina armija, laivynas, paš
tas ir kiti valdžios skyriai. 
Kiekvienam valstybės tar-

ninkų judėjime ‘jėgos politiką’ (power Įjolitics). ir visa. ką jisai daro, turi tikslą apsaugoti arba padidinti jo. I^evriso. ga-J Hą. Jeigu Lewisas mano. kad
jisai sustiprins savo galią, dar-;nautojui busią tik du darbi- 
bininkus skaldydamas, tai ji-'ninkai pramonėj.

yra teorija tų, kurie mokina- dirb? vienoj didelėj koope- 
si politinės ekonomijos is ratyvinėj draugijoj. Bet kol
Broadvvay No. 26, arba is 
Harvardo kolegijos. kad 
darbininkų unijos yra geros 
organizacijos, bet kad kiek- J UNIJA^I 
vienas ju darbas yra smerk
tinas. Pirkit Karo Bondsus ir St

Mes esame dažnai girdė
ję aiškinant, kad pavieniai, 
darbininkai gali pasidaryti i uždarbio dalį.

tas laikas ateis, darbo žmo
nių teises turi saugoti ir gin
ti ių pačių organizacija—

pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
neiaažiau kaip dešimtą savo
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AjM.EIraK'OS LIETUVIŲ GYVENIMAS i KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Slaptas Bolševikų Planasu v
Lietuvos Žmonėms Areštuoti.

Šių metų “Keleivio” 17-Į 5. Į sąrašinę ataskaitą tuii iš Komunistų Partijos ir 
tame numeryje buvo pa-j būti paimti visi tie asmenys, Komjaunimo už antiparti- 
skelbtas Slaptas Bolševikų kurie dėl savo socialinės ir

politinė.: praeities, tautinių- 
šovinistinių nuotaikų, religi
nių Įsitikinimų, moralinio ir 
politinio nepatvarumo, yra 
priešingi socialistinei san- > 
tvarkai ir todėl gali būti, 
svetimų valstybių žvalgybų' 
ir kontrevoliucinių centi ų, 
išnaudoti anSiso vietiniams i 

tikslams.
Prie šių elementų skaito-į 

mi:

Planas Lietuvos Žmonėms 
Areštuoti. Tenai buvo pa
duoti visi Įsakymai šnipų 
vadams, kaip sudaryti areš- 
tuotinų žmonių sąrašus, 
kaip juos suimti ii- tt.

Bet tie Įsakymai, matyt, 
nebuvo gana uoliai vykdo
mi, nes vėliau iš Maskvos 
buvo duotas Lietuvos vi
daus įeikalų komisarui “vi
siškai slapta:-’’ Įsakymas 
Nr. 001223, kuris skamba 
šitaip:

Kaunas, 1940 m.
Lapkričio 28 d. 

ĮSAKYMAS.
Turinys: Apie apsileidi

mą antisovietinio ir socialai 
svetima elemento atoskaitoj.

Sąryšyje su Lietuvos res
publikos dideliu užteišimu! 
antisovietiniu ir socialiai 
svetimu elementu, pastaro
jo atoskaita Įgyja yptaingai 
didelės reikšmės.

Operatyviniam darbui 
(suprask: areštavimo “dar
bui.”—Red.) yra svarbu ži
noti, kiek yra Lietuvos teri
torijoje buvusių policinin- j 
kų. baltagvardiečių, bu v. i 
karininkų, antisovietiniu po
litinių partijų bei organiza į 
cijų narių ir pan. ii- kame 
tasai elementas yra sukon
centruotas.

Tas yra reikalinga žinoti 
todėl, kad nustatyti kontrre, 
voliucijos jėgas ir nukreipti į 
musų operatyvinį-agentūri

nį aparatą joms apdirbti ir 
likviduoti.

Nežiūrint viso šitokios 
ataskaitos nudarymo svarbu
mo, musų operatyviniai or
ganai rimtai šito darbo ne
siėmė.

Agenturinio-tardymo apa
rato (suprask: šnipų apara
to.—Red.) išaiškinta me
džiaga apie antisovietinĮ 
elementą ir toliau tebėra iš
sklaidyta operatyvinių ben
dradarbių spintose be tin
kamo išnaudojimo.

Pildant TSRS VRLK Įsa 
kymą Nr. 001223 apie anti- 
sovietinio elemento atoskai
ta ir šito darbo apsileidimui 
likviduoti,

ĮSAKAU:
1. Centro operatyvinių 

skyrių ir apskričių skyrių 
bei dalių viršininkams per 
3 dienas paimti I ’Speesky- 
riuje atoskaiton visus užre
gistruotus agentūrinius ap
dirbimus, bylas—formulia- 
ius ir minimu- juose asme
nis. (Suprask: areštuoti bol
ševikams neištikimus asme
nis.—Red.)

2. Per 10 dienų paimti 
I Specskyriuj atO'kaiton vi
są antisovietinĮ elementą, 
užregistruotą literinėse by
lose (sąrašinė atoskaita). 
(Suprask: per 10 dienų vi
sus areštuoti.—Red.)

3. Kartu imtis išaiškinti 
visą antisovietinĮ ir socialini 
svetimą elementą Lietuvos 
respublikos teritorijoje ir 
paimti ii I Specskyriaus 
operatyvinėn atoskaiton.
4. Ataskaitą asmenų, mini

mų agentūrinėse bylose, 
taip pat literinėse bylose 
(sąrašinė atoskaita) sukon
centruoti LTSR VRLK 
Specskvriuįe, kuriam reika
lui VRLK apskričių sky
riams bei dalims ir Vilniau? 
Miesto Valdybai, kiekvie
nam praeinančiam asmeniui 
užpildyti vieną egzemplio
rių atitinkamos kortelės ir 
išsiųsti jas LTSR VRLK 
I Spec'kyriui.

(a) Visi buvę antisovie- 
tinių politinių partijų, or
ganizacijų ir gi upių na
riai: trockininkai, dešinie
ji, eserai, menševikai, so
cialdemokratai, anarchis

tai ir pan.; (musų pabiau- 
kta.—Red.)

(b) Visi buvę tautinių
šovinistiniu antisovietiniu * * 
paitijų, organizacijų ir 
grupių nariai: tautininkai, 
jaunalic'tuviai, voldemari- 
ninkai, liaudininkai, krikš
čionys demokratai, tauti
nes ter. org. nariai (“Gele
žinis Vilkas”), studentų 
korporacijų aktyvas, šau
lių sąjungos aktyvas, katal. 
teror. org., “Baltas Žir
gą*”;

mus nusižengimus;
(h) Visi bėgliai, polit- 

emigi antai, reemigrantai, 
repatriantai ir kontraban- 
distai;

(i) VLi svetimųjų vals
tybių piliečiai, užsien. fir
mų atstovai, svetimųjų val
stybinių Įstaigų tarnauto
jai, buvę svetimųjų valsty
bių piliečiai, buvę svetim. 
valstybių ’ atstovybių, fir
mų. koncesijų ii- akcinių 
bendi ovių tarnautojai; 
(todėi buvo pagrobtas ii 
Dr. Devenis, Amerikos pi
lietis.—Red.)

(j) Asmenys turį asme
nišku? ir palaiką korespon
dencijos ryšiu- su užsieniu, 
svetimųjų valstybių pa
siuntinybėmis ir konsula
tais, esperantistai ir filate
listai ;

(k) Buvę ministerijų de
partamentų tarnautojai 
(nuo referento ir aukš
čiau );

(l) Buvę Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojai (mu
sų pabraukta.—Red.) ir 
lenkų atbėgėliai;

(m) Religinių bendruo
menių — tikybininkai (ku

nigai, šventikai) sektantai 
ir religinis aktyvas;

I

; syklė, pareiškimai, parody
mai ir kita oficiali medžia
ga turi būti pirma patikrin
ta agentūriniu keliu.

7. Išvykusierr ato.-kaiti- 
niams asmenim- operatyvi
niai skyriai ir ap kričių sky
riai bei dalvs .u i sudaryti 
atskilus sąiašuz ir padalyti 
žygių jiems išaiškinti. Kar
tu su tuo užpildyti ir per
duoti I Specskyriui pajieš 
komujų korteles.

8. Buvusiems antisovieti-
nių politpaitijų bei organi
zacijų aktyvi tam- (trocki- 
ninkų, menševikų, eserų, 
tautininku -ąjungorns ir pa 
našiai), rik bininkų kontre- 
voliuelniam: autoritetams
(kunigam , muloms, šventi
kams), atsakomingiems po
licijos, ministerijų, užsie
nio filmų ir pan. bendradar
biams, pareinant nuo esa
mos medžiagos apie antiso- 
vietini aktingumą, užvesti 
bylas—foimuiiarus ir paim
ti juos Į aktyvų agentūrinį 
apdirbimą.

9. LTSR VRLK I Spec- 
rkyriaus viršininkui kiekvie
ną dieną pranešti man apie 
šio Įsakymo eigą.

10. Įsakymą išnagrinėti 
operatyviniuose pasitari
muose ir numatyti konkre
čias priemones jam įvyk
dyti.

(Guzevičius)
Lietuvos TSR Vidaus
Reikalų Liaudies
Komisaras.

“Ašies” Generolai Britų Nelaisvėj

čia yra parodyti du “Ašies” generolai, kuriuos britai paėmė nelaisvėn Tunisijoj. Iš kai
rės matosi Mussolinio armijos vadas maršalas Giovanni Messe, o iš dešinės—nacių gene
rolas von Liebenštein. Vidury juos kamantinėja generolas Montgomery, britų Aštunto
sios armijos vadas Tunisijoj.

HERKIMER, N. Y.
Lenkai sujudo prieš bol

ševikų terorą.
Čia yra didelė lenkų ko

lonija ir ji dabar labai suju-

KAS MUMS RAŠOMA.
Šešios “Laisvutes” už viena 

“Keleivį.”

(n) Buvę bajoiai, dvari- i i mv
ninkai, pirkliai, bankinin- L®TyY,V_LAKVES MY- 
kai, prekybininkai (kurie
naudodavosi samdomąja 
darbo jėga), Įmonių savi-
ninkai, viešbučių 
ranu savininkai.

ir ręsto

(c) Buvę žandarai, poli
cininkai. buvę politinės bei 
•kriminalinės policijos ir 
.kalėjimų tarnautojai;

(d) Buvę caro, baltųjų.
Petliuros ir kt. armijų kari
ninkai ;

(e) Buvę Lietuvos if
Lenkijos kariuomenių ka
rininkai ir kariuomenės 6. Antisovietiniu elemen-
teismų nariai; tų sąrašinei ataskaitai suda-

(f) Buvę politbanditai ir ryti turi būti išnaudoti visi 
baltųjų bei kt. antisovieti- šaltiniai, tame skaičiuje: 
nių armijų savanoriai; (su- agentūros pranešimai, spec- 
prask: u visi Lietuvos sa- tikrinimų medžiaga, parti- 
vanoriai, kurie padėjo iri- nių ir tarybinių organizaci- 
kurti Lietuvos respublikai, jų medžiaga, piliečių pareiš- 
—Red.)

LETOJŲ DRAUGYSTE
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1943 METAMS. 
PIRM.—Juozas Mačulis.

906 Prescott st., W«wkeg*n. III. 
PIRM. PAGELB.—FJT*^rr*vWa.

733 Lincoln st., Waukegan. III. 
PROT. RAŠT.—Susana L. Gabris. 
730 McAlister avė.. Waukegan, III 

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas.
726 Eighth st.. Waukegan, III. 

FIN. RAST.—Emilija K. Brothers, 
111 McKinley avė., Waukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis.
Paulina Vaitekūnas.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus.
M. Kernagis.

K>ta tridolerine seniui 
ant batų.

do prieš bolševikų teroią, Gerbiamieji Draugai! Siunčiu 3 dolerius seniui
būtent dėl išžudymo Lenki-' Prisiunčiu jums $2.50 už ant batų, nes nuolatos jam 
jos karininkų, kuriuos bol- “Keleivi.” Malonėkit atleis- keliaujant padai greit nu- 
ševikai buvo paėmę nelais- ti, kad tiuputį suvėlavau, plyšta. Tegul jis lankosi ir 
vėn, kai Stalinas susitarę? “Keleivis” man labai patin- toliau pas mane. Tik tegul 
su Hitleriu 1939 metais už-ka skaityti. Patinka jis ir nepamiršta adreso, 
puolė Lenkiją. lietuviškiems- bolševike- Edward Choches,

Lenkai čia išnešė stiprų liams. Jie man atiduoda vi- Pawtucket, R. I.
protestą prieš bolševikų vai- sas šešis- “Laisvutes
džią ir renka po tuo prote-:- vieną “Keleivi.” 
t ii par-CLgiia taip yigtrvą ĮitjlU L giujįčiu. jumsi

Daug lietuvių eina i linkėjimų.
Jūsų. E. Eismont,

Leiviston. Me.

uz

fUnicr orėm ---- O ©-- ’T
Penkinė tėvui ant makorkos

_ _ _ Susirinkimai būna paskutinį ket-
kimai, suimtuju parodymai ver*» kož^-rn?^io- L:3° ,val- vaka.‘ z . . J 1 . j . re. Lmosybės Svetainėje, kamp. 8th(g) Asmenys, pasalinu ir kiti duomenys. Kaip tai- jr Adams sts.. Waukejran. iu.

No » in a Sarirs on "How to Ke<to '<"> 'M/orlnns"

Kaip pratęsti 

Jūsų skalbiamos mašinos

amžių

NeprikimSk skalbtuvą perdaug. Pri- 
kimšus mašiną perdaug, gali pagęsti 
mechanizmas ir variklis, ir gali sužalo
ti drapanas. Drapanos turėtų judėti ir 
vartytis vandeny laisvai.

<7/1

P'fa

Laidą vartok atsargiai. Trauk už jung
tuko, ne už laido, o ypaė neduok laidui 
sušlapti. Prieš įdedant jungtuką, žiū
rėk, kad svičius būtų "OFF’' ir kontro
lės neitralėj pozicijoj.

Po darbo skalbtuvą išvalyk. Pabaigus 
darbų, išleisk iš mašinos vandenį ir iš
šluostyk sausai visas dalis. Nuo van
dens mašinos dalys gali surūdyti, nu
blukti ir net supūti.

Ištirk nepaprastus garsus. — Jeigu 
mašinoj girdėsis nepaprastų garsų, pa
tartina tuoj pasišaukti įgaliotąjį aptar
nautoją. Atsiliuosavus ar nudilus dalis 
gali prldaryt nuostolių.

* BOSTON EDISON COMPANY *

BUY WAR BONOS ANO STAMPS

VIŲ.
lenkų mitingus 
tuo protestu.

Bet lenkai čia kalba, kad 
pc karo Lenkija tuiėsianti 
būti “od morza do morza,” 
kaip buvo 1772 metais, ir
kad Baltija Jura busianti dak<.ija! Labai atsiprašau, 

lenkų ežeras. I pokarinę ka(| neprisiunžiau vy£ių e.’

Lenkiją menant. Lietuva. ner()luiHant bat kgk 
Latviia, Estija, Baitgudoa ir č|.,n už(aj -
Lkra.na. Visos jos sudary tlilub| A- .
sianeios Europo= Jungti- a,^iW » ;
nes valstybes, kuriose len * J '

ir rasosi po

Buvo armijoj, dabar siuva 
b3tus kareiviams.

Gerbiama “Keleivio” re
dakcija !

kai vadovausią, ir nesą rei 
kalo tam priešintis. Jeigu 
“ki-zenkov/a Litva” ii pa
sipriešintų, tai i 3 dienas 
lenkai ią užkariautu.

Kalba iie apie “jungtines 
valstybes,” ir tuo pačiu lai
ku grasina “užkariavimu.”

A. Dar.iunas.

generolu. Dabar siuvu batus 
.-avo sunams, kurie tarnau
ja Amerikos armijoj. Du tu- 
lėjau, ir abudu iau pašauk
ti. Viso jums labo.

Iz. Buividas, 
Montello, Mass.

skaito “Keleivi” 15 metų ir 
nemano su juo skirti?.
Gerbiamoji “Keleivio“ 

Redakcija!
Siunčiu jum? $5.00 už

OXFORD, MASS.
Nėra bulvių.

Pas mus visiškai nėra bui- , . ,
viu — nei valgymui nei Qo- ptenumerutn, kuri jau
dinimui. Vienas farmerys baigiąjį » pasibaigė, ir iin- 

* kiu Keleivio’ stabui netruputi turėjo, tai tuojaus 
išpardavė. Kai žmonės ty riausios kloties darbuoti? ir
girdo, kad jis parduoda bul- teisingas žinias darbo
ves. tai įytojaus dieną šuva- ^n?°.^,enr?s* As skaitau Ke- 
žiavo tiek pirkėjų, kad už *elvl Jau P.er 1° metų be 
blokavo visą kelią. Priva- Pelti aukos ir nemanau su 
žiavo žmonių iš Worceste- ]?° storio niekados. Mėgstu 
rio, Graftano ir kitur, šteito P ne riktą! as- lr mano 
policija turėjo tvarką daiy- žmona, net ir musų 10 me
ti. Aš pats norėjau bu’viu suneT.1F Jal,kia Maiklo su 
nusipirkti, bet gavau tik 2 ^Pvn ir skaityt lietuvis- 
ivaru. po 12 centų ?vau>.

Mu u miestely reikalin
gas kriaučių? ir baibervs.
Butų gera vieta lietuviui. Aš 
čia esu šiaiičius ir padarau 
geią gvvenimą. Kodėl nega
lėtu kiti amatnir.kai. Para
šykit man. as pagelbėriu.

Main st. Oxford, Ma s.
A. Gulben,

kai išmoko beskaitydamas 
Maiki. Visi me? laukiam 
“Keleivio” pareinant.

Su pagarba,
A. Kučinskas. 
Langdon, Altą., 

<”anada.

Nemano su Maikiu skirti'’.
Siunčiu Maikio tėvui ant 

batų 3 dolerius, nes sarma
ta vyčių genei olui vaikščio
ti šleivais batais. Gali bu’.

G ei hiamip jį 1 Malonėkit 
siuntinėti “Keleivi” man ir 
mano draugei. Ji yra nauja 
skaitytoja. Už abidvi prenu
meratas siunčiu $5.00. Tai 
bus Maikio tėvui ant makor- 
kos. šįmet suėjo jau 10 me
tų, kaip Maikio Tėvas pas 
mane lenko-i. 0 pirma aš ji 
skaičiau per 10 metų nusi
pirkdama atskirais nume
riais, arba mano vyras nu
pirkdavo. “Keleivis” yra 
geriat? is daibininkų laik
raštis. O dabar da yra ir 
Motetų Skyrius Įvestas, ku
ris man taip patinka, kad 
nors akys butų ir labai nuo 
darbo pavargu- os. aš sten
giuos ji perskaityt. Aš dirbu 
dirbtuvei prie vieno stalo su 
drauge Jieva Stacus. tai da
bar ir ji užsirašė “Keleivį.”

Linkiu jums vi-iems ge
riausios kloties jūsų dar
buose.

P^?jjdc.lena Kurelaitis,
Baltimore, Md.

Nori daugiau a Die lai*- 
vamanybę.

Gerbiamas “Keleivį”! 
Siunčiu jums $3 už 1943 me
tų prenumeratą ir ta pačia 
proga norėčiau paprašyti, 
kad “Keleivy’’ daugiau bu
tų įašoma apie laisvamany- 
bę. negu apie komunizmą. 
Aš nesu komunistas ir man 
nuobodu anie komunizmą 
skaitvt. Duokit daugiau raš
tų ?Trio laisvamanybę. Aš 
esu lai-vamani®.

Su pagalba.
Wm. Shiirkus, 

Spring-field. Ilk

KAIP TAPTI PILIEČIU 
Kunigu Celibatas ir kitos

knygos, kurias skaitytojai kad jam tek? da ir Afrikon 
buvo užsisakę, tuojau bus iš- važiuoti tvarką daryti, kai; 
siuntinėtos. Tiktai “Amžinų vokiečiu? iš tenai išvijo. Bet 
Dainų” daugiau neturim, Maikiu aš viatiek nema-' 
ne~ šita knygelė jau išsi?ė- nau skiltis kol gyvas busiu. ' 
mė. Chas. Tamoliunas,

“Kel.” Administracija. Mt. Carmel, Pa.

V’ORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEF.N

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų. Alaus, 
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gių ir Užkandžių.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

—Alou, Maik!

Churchill Kalba 
Atvirai..

Sprendžiant iš premjero 
Churchill pasakytų Ameri
koj kalbų. Anglijoj turi but 
daug platesnė žodžio laisvė, 
negu pas mus Amerikoje. Iš 
io kalbų amerikiečiai gauna 
daugiau informacijų apie 
aliantų karo planus, negu iš 
W ashingtono valdininkų. 
Pavyzdžiui. kalbėdamas
anądien Kongrese jisai pa
sakė aiškiai, kad 1942 metų 
sausio mėnesy aliantai yra 
nutarę visų piimą koncent
ruoti didžiausias savo jėgas 
prieš Vokietiją, o su Japoni
ja apsidirbti paskui. Tariant 
jo žodžiais. ‘‘Japonijos nu
galėjimas nereikštų da Vo
kietijos nugalėjimą: bet nu
galėjus Vokietiją. Japonija 
bus jau žlugus.”

Amerikos visuomenėje ir 
net Kongrese iki šiol buvo 
Įsitikinimas, kad Japonija 
mums yra pavojingesnis 
priešas, negu Vokietija. Bet 
aukštoji aliantų vadovybė, 
matyt, supranta dalykus ki
taip.

Churchill pakaltojo pir-; 
miau pareikštą savo priža
dą. kad syki Europos prie-; 
šas bus sudorotas. Anglija 
mesianti visą savo jūrių ga
lybę prieš japonus. Ir mes

BUSIMASIS ITALIJOS 
KARALIUS?

čia yra Talijos karaliaus su-

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

(Tęsinys)

“Vakarinis Nilo krantas taip pat papuo
štas šventyklomis ir paminklais. Tarp ža
lumynų matyti didžiulės šventyklų kolo
nos, ilgos sfinksų alėjos. Šalia šventyklų meninis 
spiečiasi mažutės trobelės ir nameliai.

“šiame krante — laidojimo vieta, “mi
rusiųjų miestas,” vadinamas “Memno- 
nium.” Trobelėse gyvena balzamuotojai; 
mažuose nameliuose yra sandėliai ir krau
tuvės, kur pardavinėjami akmeniniai ir 
mediniai sarkofagai, drobiniai vystyklai 
mumijoms vynioti, papuošimai joms. gy
vuliai dievų aukoms. Vienur kitur eina* Į

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

ir tylėjo, ir vis žiurėjo savo akmens akimis 
pirmyn, lyg laukdamas, kas toliau bus.

Akmenys prabilo.
Ir staiga atsitiko didelis stebuklas: ak- 

Amenofisas prabilo. Lyg butų 
toks laikas atėjęs, kada ir akmenys kalba.

Prabilo toji statula, kuri, kaip aukščiau 
pasakyta, buvo šiaurinėj trobesių pusėj.

27 metais prieš Kristų didelis žemės 
drebėjimas sujudino Egipto žemę, dauge
lis šventyklų sugriuvo, daugelis statulų nu
vilto. žemės drebėjimas nepasigailėjo ir 
Amenofiso statulos. Dar keliais šimtais

kapus ir iš kapu laidotuvių procesijos; jau! prieš tai atsirado statuloj skersnis
Li__ -..j _ .. • - J įplysys. Palengvele jis didėjo ir pagaliau

padalino statulą i dvi dalis, viršutiniają ir 
Per žemės drebėjimą viršuti-

iš tolo girdėti šventosios giesmės.
“Livijos kalnai, pasiekę upę, staiga su- apatimają.

kasi Į vakarus; šitoj vietoj yra kalnų slė
nys—Arafis; anapus jo eina klinties kal
nų kriaušiai, atkreipti Į rytus ir pietus. Vi
duryje didžiausios stačios uolos ilsisi seno
vės karaliai vėsių kapų sarkofaguose, i ku
riuos veda ilgi laiptai ir aukštos akmens 
sienos. Ties šia uola stovi puiki šventykla. 
Ją pastatė, kaip matyti iš parašų, karalie
nė Numt-Amen; šventoji sfinksų alėja, 
1600 pėdų ilgio, veda į šitą šventyklą. Jo? 
vidus, paslėptas už granito vartų, kiemu ii 
papuošalų galerijų, yra iškaltas uoloj. To
liau stovi dar keliatas didelių šventyklų, 
pa-tatytų ivairių faraonų dinastijų, tarp

kraštą, komunistai linko au-
—Sveikas, tėve! Kas nau- kas Klaipėdos pabėgėliams, pilnai tikime, kad Anglija nus ir sosto Įpėdinis, kunigaikš- 

ja? Ar gavai vištą nuo far- Kiek aš girdėjau, surinko šitą prižadą ištesės. tis Umberto. Iš Šveicarijos einaja'.' Ar gavai vištą nuo far- rvieK as giruejau, surinRo ns emoerro. is šveicaruos eina
merio? apie $3,000. bet nei cento Anglijos premjeras tiki J?andak kati senis Italijos kara-

—Da neturėjau čėso ant neišsiuntė. Paskui rinko vi- kaį demokratija savo prie- lius pasitrauksiąs nuo sosto, už-
farmų išeit, Maike, ba musų šokioms byloms. Nesenai sunaikins. Amerikos ir leisdamas savo vietą sunui. 
Ščeslyvos Smerties Susaidė rinko . Rusijos ambulian- Anglijos spėkos visų pirma Gandai da nepatvirtinti.

okupavo Pabalčio kraštus.
________z tarpe ii* Lietuvą. 19411

verta priimti komunistus į jy tas traukia ją teisman. j-aras į)Us pai)aįgtas taip. metų Vokietija apskelbė 
musų memberius. taigi pinigų jie tun turėti, greitai, kaip Amerikoje yra Rusijai karą, ir Lietuvos

—Ar jie nori prie jus dė- —Ak teisybė, 
tis? ubagauti jie moka

—Nori ar ne, bet dėtis tu- nai. kad žmonės iau nelabai 
lės, Maike. ba gazietos rašo, jiems duoda. Aš pats ma- 
kad Stalinas liepė pakasavo- čiau. kaip Saubostone Bim- 
ti jų susaidę, ką Untema- ba rinko aukas, tai viena.- 
cionalu vadinosi ir norėjo vyras numalevojo špygą ant 
apversti svietą aukštyn ko- popieros ir Įmetė Į kepurę.

Maike, manoma. 
Ale ži-

I/ICZlIZfZlC 
r iOLFJTYlIZO

ŠVEDAI SAUDO NACIŲ 
ORLAIVIUS.

žmonės tuo pagriebę gink
lus išvijo bolševikus iš savo 
žemės. Trys metai atgal bir
želio mėnesy aliantų viltys 
buvo nukritusioj labai že-1 
mai; išrodė, kad kara- jau 
pralaimėtas.

nioji nukrito žemėn, priekin.
Matyti — laikas gavo viršų: žuvo akme

ninis milžinas, Amenofiso III galybės liu
dytojas.

Bet Įvyko atvirkščiai: čia jo garbė tik 
prasidėjo.

Po kiek laiko keistas gandas pasklido 
visame Egipte, o vėliau visame pasaulyje 
Pasakojo štai ką: kiekvieną rytą, kaip tik 
saulė nors kiek sušildo Amenofiso statulos 
griuvėsius, ji sudejuoja—tikrai žmogiškai, 
ilgai ir graudingai.

___  ________ _ Taip, tikrai statula dejavo... Ar Ameno-
ititko.V’lįtaetoj’"padaliau'čia’pat storins veikė savo sugriautos valstybės? Ar 
didžiulė Amenofiso III šventykla.

“Prieš ją—dvi didelės statulos iš vieno 
akmens iškaltos. Viena stovi šiaurinėj, an
tra vakarinėj šventyklos pusėj. Drauge su 
pastovu jos turi dvidešimt metrų aukštu
mo. Didžiausi stabai sėdi lyg kokiam sos
te, sudėję rankas ir nukreipę į i toli ak
mens veidus.

“Vienoj šių didelių statulų parašyta:
Tiesos karalius, saulės sunus Amenofis.
Amono-Ra didžiai mylimas, pastatė šitas 
statulas savo tėvo Amono garbei. Jis pa
statė jam šias dideles statulas iš kieto ak-

Žinios iš Stokholmo sako,

Ita-

kio kelio nėra, kaip tik rašy- riu, ir tai tik tris šnapsus pri- PietlJ s.v^‘dlJ0J. Ritas me? birželio mėnuo bu-V 
tis i Ščeslyvos Smeities Su- pila. Ve, du “Laisvės” vvrai voKiecių orlaivis skrido vir- -
saidę- Lnąsyk ’penkinę pragėrė, ir šum Trelleborgo. ir tas taip J

—Tiesa, tėve. .Stalinas tai neužteko. Net faitas pa- Pat buvo persekiojamas, bet llJai ir Japonija*, 
pastatė juos ant liepto galo. sisidarė iš tos priežasties, pabėgo.

—Ar žinai, Maike, aš gir- Paskui reikėjo naujus aku- 
dėjau. kad Rokas Mizara liorus pirkti — ir vėl eks 
rašysiąs Smetonai gromatą pensai. Ne, Maike. pinigo 
ir prašysiąs grąžinti tą dole- jie daug neturi. Kai seniau

BIRŽELIS LEMTINGAS 
MĖNUO.

ATIDARĖ PEČIŲ, IŠĖJO 
LAUKINĖ ANTIS.

Leivi-ton. Idaho.—Plieno 
Didžiausi šio karo Įvykiai dirbtuvės darb i n i n k a s

n, kurį jis anąsyk Bruklyne žmonės buvo d ūmesni, tai atsitiko birželio mėnerio Wright nuėjo užkurti lie 
per prakalbas taip ščyrai,daugiau aukodavo, ir kai dienomis. 1940 metu biiže- jvklos krosni. bet kaip tik 
apieiavojo Į Smetonos Gin- kas kalba, kad Bimba turi ]j0 mėnesy suklupo Francu- atidarė duris, iš krosnies iš- 
klų Fondą, Valuk to mudu pasidėjęs i banką 12 tuks- zjja jr tuojau? ant jos puolė,ėjo laukinė antis. Jis mano, 
su zakristijonu turėjova net,tančių. Ale kai dabar Į jo Italija. Tą pati birželio mė- kad ji buvo Įkritus tenai per 
sporą. skrybėlę žmonės kiša špy- nesį bolševikai užpuolė ir kaminą.

—Tėve, nesakyk “sporą.” ga*. tai jau prastas biznis. —----------------------------------------------------------------------
—Kodėl? Todėl aš rokuoju. kad Ro-
—Todėl, kad tai ne lietu kas Mizaia prašys Smetonos 

viskas žodis. tą doleri jam grąžinti, ba
—Nu, tai kaip sakyt? dabar Stalinas senvičių iš 
—Sakyk, turėjome ginčą. Maskvos r.esius. 0 Mizara 
—Olrait. Maike. mudu tu- nėra šlėkta- žmogus. Žiu-j 

lėjova ginčą. rėk. nei Grigaitis, nei Mi-
—O dėl ko iudu ginčyjo- chelsona* nedavė Smetonai 

tės? anei surūdijusio peno, o Mi-
—Ogi dėl Mizaros dole žara t^škė ant stalo visą do

lio. Maike. Zakristijonas ro- leii! Atstumti toki vyrą ne- 
kuoja, kad Mizara negali galima. Aš mislinu. kad 
savo dolerio atgauti, ba kas Smetona -ugrąžins jam do- 
tautos vadui apieravota, tai kri da ir su procentais, ir 
taip ka;p šuniui musė pa- gali but, kad pasikvies da Į 
duota—ji? ją prarijo, ir gud lekajus, jei sugryš i Lietu- 
bai. O valuk mano durno ra- vą prezidentauti. Juk šiu- 
zumo. tai Smetona gali taisius nušainyt Merkynės Ro- 
dolerį Mizarai sugrąžinti, kas patropys. Ai beč jur 
ka dabar jis gauna nesiektą laif!
pėdę iš Lietuvos skarbo. ką —Tėvas perdaug giliniesi 
buvo Amerikoj j aisbaksįį privačius žmonių reikalus, 
padėtas ir užšaldytas. Kaip Manęs tokie dalykai nedo- 
aš girdėjau, tai Smetona da- mina. Be to. man reikia lek- 
bar gauna geresnę algą. ne-cijas daryti. Todėl laikas 
gu gaudavo Lietuvoj prezi-(man atsisveikinti, tėve.
dentaudamas. Taigi sugią 
žinti Mizarai tą dolerį jam 
nieko negiliuoja. Anot toj 
niekio pasakymo — “Rubl 
ne dengi, mužyk ne brat.” i 

—Aš nemanau, tėve, kad 
komunistams butu jau taip 
riesta

—Olrait. Maike, gudbai.

NUSIUNTĖ AFRIKOS 
GYVENTOJAMS 600,000 

TONŲ REIKMENŲ.
Washingtonas praneša, 

kaip tėvui išrodo. Pi- kad Šiaurės Afrikos gyven- 
rrigu jie turi. Juk jie nuolat tojams nusiųstą 600,000 to- 
renka aukas. Kai vokiečiai nų maisto, drapanų, vaistų 
atėmė iš Lietuvos Klaipėdos‘ir kitokių reikmenų.

Tai yra Parankiau
Jums ir Jūsų 

Prdavėjui
POTCK'ALE:."*mifiTTICKWICK
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B*IWIB BY NMriMBIOtB'ff CO', Ir<^'B»«I»h, Ma,*., BBIW1«» SIMM ,»7O

susigriaudino ir atgailą darė už tuos žiau
rumus, kuriuos jis kitados darė savo prie
šams ir valdiniams? Ar jis liūdėjo, maty
damas neteisybę ir žiaurumą, kurie tuks 
tančius metų be perstogė? buvo visur da
romi? Ar jam atsibodo žiūrėti i žmones, 
kurie ir šiandien, kaip visuomet, skiriasi Į 
turtingus ir beturčius, i galingus ir silpnus, 
pažemintus ir prispaudėjus?... Dėl ko 
Amenofis vaitojo, nežinia, bet kad jis tik
rai vaitojo, nėra abejonių: jo vaitojimą 
galėjo kiekviena? girdėti, kas tik norėjo. 
Reikėjo tik naktį nueiti prie jo ir laukti 
saulės patekant. Amenofis vaitojo tiktai 
saulei tekant.

Šitos statulos yra tikrai diačies. Jeigu . e . .-r =~įY .
jas pastatytum kieme, aplink kurį stovi Kaip atsiranda ir pasklysta gandai 
keturių aukštų namai, tai jų galvos butui apie stebuklus?
matyti per stogus. » Toks stebuklingas reiškinys visiems

Kiekvieno stabo plotis per pečius yra 6 parupo, 
metrai. Kiekvienas sveria ne mažiau kaip Ar tai ne stebuklas: paprastas akmuo, 
pusantro miliono kilogramų. ir staiga dejuoja žmogaus balsu! Ne tiktai

šitos didžiulės statulos, pastatytos fa- j dejuoja* bet dar lyg taria kažin kokius zo- 
raono Amenofiso. turėjo liudyti visiems, ^lus. Apie šitą akmenini milžiną paskli- 
laikams ir tautoms apie jo viešpatavimo liaudyje gandai, kad Jis vieną kartą de- 
., v 1 J juoja. kitą kartą juokiasi, kalba—ir vis ki-

Jos buvo pastatytos prieš keturis tuks- ? baku. Pasakojo kad jis ne kiekvienam 
1 J r žmogui prabiląs. bet tik tam, kuris jam

tančius metų. * . geriau tinką-. Pasakojo, kad akmeninis
Jos tvėrė tukstancius metų. ■ Amenofjs kartais pasakąs žmonėms jų ii-

saulė, plakė samumas, naikino lai . kimą. Papasakojo apie kokius ten ženklus 
jos nesibijojo laiko, kaip jo nesibijo n 1; Įr stebuklus kuriuos jis daręs. Dar daug 
Egipto statiniai—^venty klos, sfinksai. ką pasakojo, tiek pasakojo, jog pagaliau 
pai. piramidės... Neveltui senoi e> egip e- buvo ką tuose pasakojimuose at-
nai turėjo pnezodj: “visa bijo laiko, bet V skilti tiesą nuo ^elo
laikas bijo piramidžių. Ir ne vien piram i- . . .
džiu, bet ir kitu Egipto paminklų... Prieš! atsirado daug žmonių kuiie panorėjo 
akmenini faraoną slinko šimtmečiai, kaip patys pamatyti stebuklą. Is jvairių kraštų 
valandos ir baisioj tyloj jis žiurėjo Į savo tra.yke keleiviai i Tėbų miestą ir girdėjo 
1.... Kl.:______ iL 'aL „krrola vaitojančios statulos balsą.

men e.

krašto likimą... Jie regėjo baisius nugalė 
toju? persus ir jų karalių Kambizą. matė 
nugalėtojus makedoniečius, matė garbę 
Egipto karalių iš Ptolomėjų giminės, matė 
nugalėtojus rymėnus. Visi šitie nugalėto
jai šeimininkavo Egipte vieni po kitų, 
smarkaudami ir plėsdami Egipto tautą 
kiekvienas savaip... Bet metai slinko ii

aitojančios statulos balsą.
Gandai apie Egipto kalbančią statulą 

pasiekę Graikiją ir Rymą. Daugelis graikų 
ir įymėnų panorėjo patys įsitikinti, ar tie- 

L?a. kad akmenys gali vaitoti ir kalbėti. 
Prieš tikėdami stebuklu daugelis panorėjo 
piima jį patikrinti. Bet dauguma nei ne
manė jo tikrinti. Jie tuo stebuklu jau iš

slinko. Daug šventyklų sugriuvo; sudegin- anksto tikėjo, — tikėjo iš kitų žmonių žo- 
ti ir išplėšti senovės rūmai, pastatyti nau- džių. Bet prie kalbančio ak men- juos trau- 
ii... Bet laikas dar daug paliko... Nuo dide- įdomumas, kai Uis dargi tuščias smai
lio sunkumo žemė po Amenofiso akmeni- -urnas.
mi Įlinko, statula pakrypo, bet dar šimtu* Stebuklas turi liudytoju.
metų nenustojo žiurėjus Į savo kraštą. ~. , . . , ,J . ... / . Daug keliauninkų atvykdavo statulos

O tuo tarpu pasaulyje spėjo Įvykti dide- pa-įklausyti. Jų tarpe būdavo ir labai gar- 
li Įvykiai, didelės atmainos. Naujų tautų ?ingų tais laikaiis žmonių: Lukianas.Pav- 
atsirado. senosios išnyko nuo žemės payir- manius, Juvenalas, Dionas ir daugelis kitų. 
siaus. Priaugo naujų valstybių, senosios Daugelis ju atvykę iškalė milžino pastove 
žlugo. Suskambėjo senosios Eladės (Grai- savo parašus.
kijos) garbėj prasidėjo ir laimingai bai- Daugybė parašu įvairiomis kalbomis jo 
ges. to>va mažo krašto, ąi didžmusm persų paftov~ Pavyzdžiui, vienas iš jų toks: 
vaLtybe. Piazydo mokslai ir menas. Atsi- Titas Juliu? Lupius, Egipto vietinin- 
.a( ° naujų valstybių ir naujų Įstatymų. Į5Veikas klaugiu (avęs (reijkia gtatu. 
Bet akmeninis Amenofisa^ vis ziuiejo, VISJOS) pirmą valandą.” Kitas parašas toks:
tylėjo, lyg laukdamas, kas toliau bus.

Gražioji Eladė žlugo, pirma makedonie- 
čių paskum rymėnų nugalėta. Jos vietoj

“Funizulanas Charizis. Hermonto strate
gas iš Latopolio, drauge su savo žmona 
Fulvija girdėjome tave auštant. Charitis

iškilo Rymas. Iš mažo Rymo miesto ryme- atnešė tavo garbei auką ir Įsakė iškalti
nų galybė išsiplėtė visoj Italijoj, visoj va
karų Europoj, visose viduržemio jurose ir 
net toliau: Kartagenas, Graikija, Sirija, 
Palestina, visa Mažoji Azija. Egiptas, Asi- 
i ija . Babilionas ir daugelis kitų kraštų, be
veik ligi pat Indijos sienų pateko Rymo 
valdžion. Daugelis iš šitų valstybių buvo 
jaunesnės už akmeninį Amenofisą. Dau
gelis iš jų spėjo atsirasti ir žūti, bet Ame- 
nofisas vis gyveno, vis sėdėjo kaip pirma

šia? eiles tavo garbei, kurs kalbėjai su juo 
ir sveikinai jį.”

Kažin koks Arijus iškalė jo pastate ke
turias eilutes, paimtas iš senovės knygų: 
“Didieji dievai! Kokį stebuklą matau sa
vo akimis! Štai dievas, štai vienas dangaus 
gyventojų, kur įnėjęs į statulą leidžia gir 
dėti savo balsą ir sutraukia žmonių minias. 
Iš tikrųjų nekuomet mirtingam nepavyks 
tokio stebuklo padaryti ”

. -
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AR GAUMAJSPĘTI ORĄ?
Atsakymas j šį klausimą f nuomonė, jog jis gali šukei-1 Centiinė 

teigiamas. Aš noriu suglaus-j Ii atmosferos slėgimo pasi- įstaiga, sur

l

Penktas Poslapis

ATMETĖ SVETIMŲ KAL
BŲ BILIŲ.

Massachusetts legisliatura 
115 balsų prie 99 atmetė bi
lių, kuriuo buvo siūloma dė
styti šios valstijos mokyklo
se galų (airių), lenkų, lietu
vių ir portugalų kalbas, jei 
15 mokinių tėvų to pareika
laus. Biliaus oponentai iš
aiškino, kad Massachusetts 
valstijoj jau yra įstatymas, 
kuris leidžia dėstyti viešo
se mokyklose bet kurią sve
timą kalbą, tik reikia, kad 
,to pareikalautų 25 mokinių 
tėvai.

Muša Japonus iš Attuiresni, kai bet kuris meteoro- 
I loginis reiškinys (audra,
;viesulas, krituliai), išėjęs iš 
vienos stoties sekimo lauko' 
paklius i kitos stoties ‘‘akis.” 

meteorologijos šiuo metu per radijo galima 
urmkusi žinias įeitai pasikeisti žiniomis,

koks via kitur oras, susekatai nurodyti tuos kelius, ku-į keitimus, kitaip tariant, mė
liais eita, einama ir ateityje . nuliui veikiant turėtų tykti 
manoma žengti, kad oro j potviniai bei atoslūgiai ir 
spėjimas Įgytų visų pasitikę- atmosferoje. Apskaičiuota,
jimą. Pirmiausia teks aptar- kad sukelianti potvinius irjčias vienodo slėgimo vietas, 
ri neigiamąsias to klausimo atoslūgius jėga yra 107 kar- 
puses. tų mažesnė už žemės trau-

1. Iš ku, rado. oro spėjimo kosW Jad apie bet ko- 
prietaru? kius menulio sukeltus suku-

,, L-** . . rius atmosferoje kalbėti ne-
Saule yra vienintelis musų tenka. 

žemės gyvenimo šaltinis; jei
kas tuietu galios ši šaltini Me,nulls apeina žemę 
prašalinti,’ tuoj visa' sustingi nustatytu laiku, ir
tu, nutiltu; visame žemės ael-to‘“retų pasikartota pe-

rors sutinkama daug kliu-'
žemo ir aukšto slėgimo vie- čių. Kas seka įadio praner
tas ir žemėlapiuose isbrėž a mus apje orą, tas pastebėjo, 
izobatas — linijas, jungian- ^ad spėjimai daromi bend- 
cias vienodo. slėgimo vietas. t ais posakiais, duodama > 
lurint galvoje tai, kas paša- bendia kitos dienos oro eha- 
kyta apie vėjus, gal ma su- lakteristika. Turint galvoje 
vokti, kad žemo slėgimo sri- didelius plotus ir reiškimų 
tyse vėjai pus į centrą (nuo painumą, šiuo metu specifi- 
aukstesnio i žemesnio slėgi- kacija nėra dar galima, ypa- 
mo vietas ) ir atsilenks kiek čiai sunku iš anksto nupasa- 
į nešinę: tokia vėjų sistema koti paprastą rytdienos orą. 
yra vadinama ciklonais. didesnius nukrypimus, 
Aukšto slėgimo vietose, slė- nuo vidutinio oro storio ga-'
oimu« muvuc įč pontrn i vienu i- • _» • • ,

Attu sala priklauso Aleutų salynui, kuris prasideda nuo 
Alaskos ir tęsiasi i vakarus Sibyro link. Tame salyne ja
ponai buvo užėmę dvi salas, Attu ir Kiška. Paskutinėmis 
dienomis pradėjo priešų, iš tų salų mušti. Juodos rodyklės 
parodo, kuriomis vieitomis eina amerikiečių spėkos. Nuo 
šitos salos yra jau tik 2,150 mylių iki Tokijo. Nors ši sala 
neapgyventa, bet ji turi didelės strateginės reikšmės, nes 
japonai norėjo tokiomis salomis, kaip lieptais, prieiti prie 
Amerikos pakSaščio. Dabar gi amerikiečiai galės tomis 
salomis prieiti arčiau prie Japonijos.

3 riodiškai tam tikros oro at- unnns maza« is centro į visas }įma įspėti su žymiai didės-" __ •__ _ ___x__ eu iie ir cir.irliirvfc tint Vir* __ _ • i_ .paviršiuje išnyktų gyveni- 
mas, nes vandenynai pavirs- nial^(X’- steDeji
tu ištisu ledynu, upės įšaltų, ^omenys pirštu pnki- 
visur butu vienodai šalta, i s?“ai, •>arode- kad tokl°. Pg

laukti- kad bent kuri mėnu-
Snk J ™-,.l£iP lio fazė- pavyzdžiui delčia, stipresnieji gyvuliai suėstų . .Lį . * ’
silpnesniuosius, vėliau ir ™retu įskelti tolų pat oi ą 
patys žūtų iš bado, paga
liau visa žmonija išmirtų.
Tokia saulės reikšmė buvo 
suprasta žiloje senovėje, ir 
visos tautos ją garbino ir 
dabar tebegieda jai himnus.
Bet be saulės dangaus -

visame žemes paviršiuje, 
nes jau butų visai dirbtinis 
dalykas tikėtis delčios metu 
Azijoje lietaus, o Ameriko
je giedros. Kadangi vieno
dos mėnulio fazės (šiuo at
veju delčia) stoja visame 
žemės paviršiuje tuo pačiu

salis ir su įdarys anticiklc- ne tikimybe. Pavyzdžiui, di- 
nasJ anticiklonuose vėtai deiės vėtros, audros įspėji- 
pučia iš centro į periferijas. mas galimas beveik iki 100 

Europos ciklonai dažniau- nuoš.: vadinasi, apsiriki- 
siai atsiranda Atlantiko van- mai čia labai reti. šiaip jau 
denyne ir s’enka į lytus, nu- paprastos oro atmainos įspė- 
kiypdami kartais i šiaurę, jimas galimas iki 80—90 
kartais i pietus. Jų slinkimas nuošimčių.
pasireiškia tik slėgimo pasi- Prof. K. Šleževičius. ■ Iy
keitimu, panašiai vandens 
bangoms. Ežero, ju ų pa- SVARŠIOS PRAKALBOS.
viršiumi bėga bansa, Pats 2
vanduo neslenka. Vadinasi, tąinėj, ij Adams st., Gary, ind. k
i ciklonu slinkimą reikia čiame visus brolius

sekmadienį kaip 
sve- 

Kvie- 
ir seseris lietu

vius, kas tik jryv&s. ateiti į šias

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

F. Traupui. — Mes tokios
! knygos neturim. Kreipkitės 
Iį jos autorių: 3310 S. Hals-* 
ted st., Chicago, III. j

Edvardui Rugiui. — Tą į-J
'lanki, kuris angliškai vadi* 
nasi “screwdriver.” Lietu-i 
voje vadina “šriubatrau-;

Brazilijos sienos. kiu.” Pavadinimas nelabai;
Minėtas gydytojas tvir- vykęs, paskolintas iš vokie-- 

tina. kad drauge su Šalčium čių kalbos (Schraubenzie-- 
keliavusi lietuvė moteris her), bet geresnio niekas da 
Laurinavičienė. Ir dabai nesugalvojo.

Buenos Aires mieste. Ar- dirbanti kaio slaugė toj Ii-y

Iš Pietų Amerikos.
BARTKŲ-ŠEIMOS TRA

GEDIJA.

skliaute žmogus matė ir ki- laiku> tiį visur turžtų lyti, ar
tus Šviesulius: menulį, pla- , To, žinoma,
netas, žvaigždes. . 6

Tad savaime kįla mintis, ' ............ ■
jog ir tie visi dangaus kūnai Pradžioje šio šimtmečio 
privalo veikti žeme, turi įta- Demčinskis buvo sukūręs 
kos žemės gyvenimui. Ast- net. mėnulio įtakos oro at- 
rologija mėgino jieškoti mamoms teoriją, leido tam 
(net manė suradusi) plane- tikrą žurnalą, kuns skelbė 
tų bei žvaigždžių Įtakos tų teoriją ir rinko medžiagą, 
žmogaus gyvenimui. Tokių Bet visos jo pastangos nie- 
“mokslininkų*’ ir dabar dar ko neįtikino, nes spėjimai
tebeturime, bet jie yra pa vė- buvo nepatenkinami, duo- ................
lavę gimti bent keliais šim- Gavo nuos. vadinasi, įsifcet jo susekimas nėra leng 
tais metų. Vargu kas rimtai 10°. įspėdavo 50 kartų. Tai vas dalykas, nes yra labai 
žiuri į jų pasakas. galima padaryti ir be jokios

Aš noriu susiaurinti savo teorijos. Jei as, pav., sakiau, 
uždavinį ir kiek plačiau nu- k.aG bus lietaus, tai ga- 
šviesti oro atmainų pareiną “ mietiniai: .ys a*
(priklausomybę) nuo dan- ^an? spėjimo tikimy-
gaus kūnų ir kitų aplinky- .hns pusiau, neš iš 2 nuo- 
bių. Klausimas sunkus, nes tikiu, vienas yrą man palan- 
tcnka susidurti , su didele kus. ... .
daugytle įvairių įvairiausių spėjimai yra pa-j
faktorių, veiksnių, kurie glu-remtl. moksliniais unnėji- 
di ne tik žemės ‘ paviršiuje, ™ais !r i mėnuli visai ne- 
bet ir visatoje. Vieną, šaky- kreipiama dėmesio: trum
piu vyriausį, faktorių esu pęsniam laikui (1 2 o 
minėjęs: tai-saulė. Ture- dienoms) atspėjama iki 80 
damas galvoje jos veikimą, nuos.; tad dabar ir kai-- 
žmogus taip pat labai leng- feme aPle to_kius spėjimus, 
vai nukreipė savo dėmesį ir 3. Oro spėjimai trum- 
į menulį . ir iki šiai dienai pam laikui. — Kiekviena 
jam teikiama ypatingos valstybė turi sudariusi mete- 
reikšmės ne tik oro atmainų orologijos stočių tinklą, kur 
klausime, bet ir šiaip jau nustatytomis valandomis 
kasdieniniuose žemės ūkio matuojama oro tempratura,: 
reikaluose. Čia pasakysiu slėgimas, vėjo kryptis bei' 
trumpai: mėnulis neturi ap- stiprumas, krituliai ir kiti 
čiuopiamos įtakos oro atmai- gamtos reiškiniai. Šios Ži
lionis: tuo labiau yra gryna nios siunčiamos į centrinę 
nesąmonė bet kokius ūkio įstaigą; didesnėse valstybė- 
daibus derinti su mėnulio se yra net keliatas tokių Į- 
fazėmis. Kalendorių leidė- staigų, kurios surinktas ži- 
jams, jei jiems tikrai rupi nias paskleidžia per radio 
skaitytojų švietimas, vertė- po visą pasaulį. Tuo budu 
tų mesti netikusį Įproti visos centrinės įstaigos pa-Į 
spausdinti mėnulio atmai- sikeičia žiniomis, ir iš jų su-; 
nas, nes jos neturi absoliu- daromi sinoptiški žemėla- 
čiai jokios reikšmės, be rei- piai. kuriuose atvaizduoja- 
kalo užima vieta ir gal net ma vietų oro atmainos, bu-j 
pabrangina leidimą: tos ži- tent temperatūra, vėjo link-' 
nios reikalingos a-t’ono- mė bei stiprumas, debesuo- 
mams jų soecia’iniuose lei- tumas, atmosferos slėgimas 
diniuose. Kitas, dar blogės- ir kt.
nis dalykas.—tai oro spėji- Oi o spėjimo klausime di
nių papai šimtmetini kalen- dėlės reikšmės turi vėjai; jie 
dorių dėjimas; faktiškai tai yra slegiami pasikeitimo iš 
yra niekuo nepagristi ir tuš- (lava. Oras slenka iš dides- 
ti žodžiai. Naudos jokios, o nio į mažesnio slėgimo vie- 
tuo tarpu skaitytojai klaidi- tas; vadinasi, vėjo linkmė

^Urėknn?inriS?tiŽ^^m iŠė^’, gentine je, " gyvena Joniu ęoninėj kurioj “ pastairė PAJIEŠKOJIMAIga, kuri prabėga pi o tam žinai tas yra pabunda? Ar ži- Bartkus, 38 metu amžiaus Matas Šalčius. i
tikrą vieta, sukeldama vė- „ai kad us-on, bu, u- ljetuvis
JUS, kritulius, debesuotumą. na,k,ntas - Ar z,nal kad ateina dlde ! As, Marijona Dainiukė, pajieškau- 

giminių: kunigo Muleikos, kuris yra- 
1 man dėdė, ir pusseserių Antaninos ir 
! Pranciškos Pocenčaičių, Marijonos;

iš KaiU
parapijos. Mary Zokas,

TRIJU JUOZŲ FAB
RIKAS.Varkelevičiute. į

Bartkai gyveno savo na-
didesnio hėdavo apie sudną diena? Ar žinai jmUOSe. bet SU kaimynais ne- Vienintelis Pietų Ameri- Vaiyadaitės ir kitų giminių 
Uiucomu , v išnai- „ i i- -l , ‘ e , • mėlio parapijos. Mary

lė vergija pasauly? Ar žinai kad pa 
-<r j- •..•i • - baiga svieto ateina?V adinasi, tlkresniam spe- Ar atsimeni, kad musų tėvai kal-

nmui reikia žinot. . .... ... . kad Dievo nesibijantieji bus išnai-piOtO Oro Stoti ir del to pa- kinti? Ar žinai kas reikia aaryti kad
geidautina plėsti meteorolo- P«'.iiktum gyvas? Ar žinai kadi šv 
°.. .-•-•ir y-, • -u • misios ir ispazintis nieko negelbės:gijOS StOCių tinklą. Griežtai Taigi, jei nežinai kaip išsigelbėti 
galima tvirtinti, kad oro at- nuo tos baisios nelaimės, tai ateik 

A,. ant šitų prakalbų, o sužinosi visusmamOs ne. a atsit.ktines, ,jOu numinėtus dalykus, fžanga veltui.
eina viena iš kitos: žodžiu, Kolektų nėra. Rengia ir kviečia Sv. KSUS VlltUVeje 

irva „rlovoet rn,™oc Rašto tyrinėtojai. P. Shimkus. : vpr;n šūviu nUŠ

sugyveno. Nors abu dirbo, koje lietuviškas sagų fabri 
bet turėjo skolų. Ukrainie- kas persiorganizavo: iš jo
čiui A1. Kva-kai buvo sko- išėjo Pranas Sakalauskas, o' Pajieškau Igno Paviionio ir Petro 
lingi $1.800. dėl ko susipyko jo vieton įnėjo Juozas Pau- Pavllo^°. kilusių iš Keimanonių kar-. ® , ... , i t j mOf Alytaus apskričio, ir Antanoii’ minėtas Ukrainietis Bart- za. Karpavičiaus, iš Kavoliunu kai;

Ūdros valsčiaus. Turiu svarbų

1109 Hamilton st.,
Grand Rapids, Mich.

tarp jų yra priežastingumas,

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių.daug įvailiu faktorių, kurie ronotu kojų ir nuo kaulų gėlimo

vienu revol
verio šuviu nušovė Bartkų, o

i miegamajame 5 revolverio'Andziulis, inž. agr. Juozas 
šūviais sužeidė Bartkaus gy-Į Bukevičius ir Juozas Pauža, 
venimo draugę, kuri taip gi Sudėta keli desėtkai tuks-

Dabar lietuvių sagų fab- mo’ 
riko savininkais yra: Juozas Antanas Karpavičius,

956 St. Luke Rd.,
Windsor, Ont., Canada.

turi įtakos ir gali nukreipti Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostj i mirė nuvežta į Fiorito ligo-įtančių pezų kapitalo ir iš- 
reiškini nenumatyta linkme. n«vškuX*,z Pirmoji Bartkaus diiba^geriausių rusių vyrų ir

nra i atfflžillli- Patarime ir busit natenkwtj._ (-> žmorb.-,, v- im. v v —— --------------- -- - 2 ■■ ■ i-. =V My »
ma, o tie spėjimai bus tik- FBI'.

1314 S. Water SL. Pbiladelpfaia. Pa

PIRKIT KARO BONDSUS IR ŠTAMPAS

V. S. T,
—Cauruty N. Y. DAILY MIRMtt

valdžią.Musų Amerikos
narni, nes gaunama įspu- parodo, kurioj pusėj vra veda sunkų karą. Jai reikia 
džio. kad ir moksliniai oro mažesnis oro slėgimas. Bet labai daug pinigų. 'Taip pi- 
spėjirr.ai, kurie dabar skel- čia reikia pažymėti svarbų nigais statomi tankai ir or- 
biami p^r radijo, yra iš pirš- reiškinį, kuris susidaro dėl laiviai, gaminami ginklai ii 
to išlaužti. Apskritai, ir ka- žemės sukimosi aplink savo amunicija. Fabrikai dirba
lendotiu leidėjams vertėtų ašį. Slenkąs oras, vanduo 
kritiškai apsvarstyti deda- visuomet nuki-ypsta šiaurės 
maią medžiagą; pavyzdžiui, pusiutulyie į dešinę, žiūrint 
man ne visai suprantamas slinkimo linkme, ir ta žemėsĮšimtdalį to uždarbio įdėti į 
reikalingumas dėti saulės sukimosi kreipiančioji jėga Karo Bondsus ar Štampas 
tekėjimo ir leidimosi valan- priklauso nuo judėiimo grei- Kiekvienas turėtų nusistaty- 
das. tumo ir georgafinio platu-(ti kas sąvaitę, dešimtą dal;

2. Mėnulis.—Norėčiau pa- mo: toliau nuo ekvatoriaus savo algos Įdėti į tuos bond

dieną ir naktį. Darbininkai 
uždirba didelius pinigus. 
Taigi valdžia prašo nors de-

APSIVEDIMAL
Pajieškau merginos arba našlės

» ... . resenesnės kaip 38 metų, kad butii
žmona su v autais gyvena moterų drabužiams sagąs iš Amerikoj užaugusi -ir .gerai vartota
Šiauliuose. kdfozzo ir ragu. T55’’-. nt5 UOU Aliui ll,''j

-^7. . _ . „ 40 motų amžiaus: Merjgina turi m\S
lėt gyventi ant ūkės ir taipgi mylėtiKalbama buk Bartkus nu- 

žudžiusis ukrainietis pabė
gęs ir įstojęs lenkų kariuo
menėn, su kuria išvykęs An- rys 
gi i jon. Vienok tai nepatvir 
tinta, kadangi io dokumen
tus policija rado jo namuo
se.

Iš “A. L. Balso.’
vaikas. Paul Simon, i22i

R. F. D. -1, Lapeer, Mich. i-- — ■■ ------------------ M
pas blaivius žmones. Geistina) Pajieškau gyvenimui draugės, put • 

kad butu netoli Holbrook ar Conner amžes moteries, kad butų laisvų pa* 
Coach Lines. (24) žiūrų. Prašau su pirmu laišku pn •

F I) Stakvel “ siusti atvaizdą. Platesnių žinių su-
::647 E. Wi!lis. Detroit, Mich. ;‘ciksiu laišku. A. Žilius. (22;

4120 Lovett avė., Detroit, Mich.

NORU' DETROITE KAMBARIO

JIEŠKAU DARBO.
Esu pusamžė moteris ir noriu dar-

Moterys ir merginos, ar žinot, kad 
žmogaus gyvenime buna toks atsiti- 

bo prie namų ruošos. Pageidaujama kimas, apie kuri niekad nepagalvo-
tokioj vietoj kur yra daug lietuvių jat. Jaunas ar senas, mokytas ar
apsigyvenusių. Aš esu teisinga ir ne turtingas, gražus ar ne, karui pasi-

tt. •-! • tr- tz --i girtuoklė moteris. Daugiau žinių su- baigus kiekvienas gailėsis, kad buvoUteniSKių VinCO Jtvausilos teiksiu laišku. Rašykit man: (2)}, neapsivedęs. Man labai reikalingi

PRIGĖRĖ KAUŠILŲ 
SUNUS.

ii Jadvygos Tutilaitės-Kau , M- M,... _ _ ;>0<t Mountain avė.,silienes, gyvenančių Boko- — I’ortage, Ka.

je, sunus 
amžiaus.

Vinca:
nuėjo

15 metų 
pasiirstyti

Parsiduoda Namas ir 
2 akrai žemės.

Riachuelio upėje ir negryžo. 2 Šeimynom, gera l-anc, -2

Lošto policija ištraukė lavo- Kas norit platesnių žinių, klauskit 
ną. Kaušilai parsivežę su
naus lavoną pašarvojo ir iš
kilmingai palaidojo.
ARGENTINOJE PLĖVĖ 

SAVO LIETUVOS 
VĖLIAVA.

laišku. S. Uždavinis. (21,
56 Silver st., Haverhill, Mass.

Farma Parsiduoda
50 akru gerų lauku, be akmenų, 

bėga upelis, yra miško, 5 kambarių 
namas, banės, gyvuliai ir įrankiai. 
Arti miesto. Kaina. $1,800 cash.

Mrs. Krimas, (ž2)
Sarųtoga, N. Y.

Cordobo? mieste, Argen- -
tinoje, šįmet daug kur ma- Parsiduoda 60 akrų Farma 

• tesi plevėsuojant Lietuvos 
[vėliavą, nes Argentinos vy- 
Įriausybės leido vasasio 16 
dieną iškelti Nepriklai^o 

inios Lietuvos vėliavą greta 
Argentinos vėliavos.

Malonu buvo matyti ant ,nK(kėti $1900 Kitkas ant
Šulcų ir kitų susipratu-ių morgičių lengvom išlygom. Kam n’i-
liptiivin namu" nlpvA«nniiant sibo<l0 mieste gyventi, čia rasite svei-I , . na*nY pie\esuojąni,ka ir ramų gyvenimą. Pardavimo
abi Vėliavas, kurio? priminė, priežastis — senatvė (sunus kariuo- 
kad Lietuva tik laikinai yra men5j>’Southr>st^lom^rre, m«^24> 
pavergta. _______________________

Arti šteitavo kelio, biskį į kalnuka. 
tarp Barre ir South Barre miestelių. 
26 akrų dirbamos, kitkas miškas ir 
ganykla. Namas 8 kambarių. Bamėj 
gali sutilpti 16 karvių. Naujas milk- 
ruimis, garažas, vištininkas ir kitos 
reikalingos pastogės. Yra traktorius 
ir trokelis. mašinos šienaut, malkas 
piaut ir kiti farmos įrankiai. Sykiu 
su namu ir rakandais, viskas už

gal jau nebus. Už 10 metų 
gal bus nedarbas ir pinigas 
bus labai reikalingas. Taigi

BOLIVIJOJ SURADO 
MATO ŠALČIO KAPĄ.
Dviračiu vykstantis į Suv.

protinga moteris padėt gyventi. Ra
šant galit prisiųst atvaizdų. Amžiaus 
—30 iki 50; svorio—120 iki 160.

George 11059 I>odge, (22) 
Kd. 2, Van Dyke, Mich.

J
TIKRAI GERI 
PREPARATAI

• ALEXANDER*S
• CASTILE OLIVE OIL 
1SHAMPOO
J padarytas iš tikro-
• jo Castil* muilo.
{ V. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
♦ kius kitus nešvaru

mus ir sustiprina
odų. 50c. už bonkų.

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

• Aliejų ir Odų Gydančių Vaistų 
} Mišinys. Pažymėtina gyduolė dė! 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už bonką.
| Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
I čiam per Paštų į visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S CO.
{ 414 W. BROADM’AY

SOUTH BOSTON. MASS. j

sitenkinti trumpu pasakomu, i rolių ii yra didesnė. Ta ca- sus. Tai bus paskola musu

i

kaip tik tada valdžia ir grą- Valstijas sportininkas Jonas 
žins mums tuos pinigus, ku- V asinauskas rašo ‘‘A. L. 
riuos šiandien busim įdėję Balso redakcijai: 
i karo bondsus. Kas dabar “Bolivijos sostinėje La 
idės $375, tuomet gaus Paz. jugoslavų draugijoje. 
5500; o kas idės $750, tas susitikau gydytoją Schylen 
gaus atgal visą $1,000. Ge-;C-ottworth, kuris man papa- 
resnio ir saugesnio invest- šakojo, kad 1940 metų pra 
mento nėra. džioje Bolivijoje pasimirė

Taigi nuo šios sąvaitės lietuvis rašytojas Matas šal 
pradėkit pirkti karo bond- čius.
sus, kas' sąvaitė Įdėdami “Kadangi aiškių įrody- 

savo mų apie jo mirtį nebuvo, tat 
tegul aš paklausinėiau plačiau ir 

Remkime gavau tokias žinias:
kime “Šalčius mirė miestelyje 

Gu iv iramerim R B . netoli

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
“Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą)» 16.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00. 
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
t 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS Suilpaiinimul patlųtisM

I
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KAIP APSISAUGOT NUO Reikia žiūrėti, kad toks mai-
KANDŽIŲ. šas gerai užsidegtų ii- kad

Kas metai kandys prida- ?ekur
ro už tukstancius dolerių Skyles galima uzlipyti. 
nuostolių, sugadindamos i. Tusti klazetai ir nevarto- 
drabužius, brangius kailius,'J"m{ kambariai patartina 
apmuštus vilnoniais audi-sle9Ve zv^ke» kūną 
niais baldu-, karpetus (kili- t'a-ima nupilki geležų kirti
mus) ir daugeli kitų daiktų. ai bu ^esirptstor\• An
tį ų yra beveik visuose na-į^lskai vadinasi: ^ulphur 

bet daugiausia jostean^?* ^ad neuzdegua- na-
tokias vietas, kur zyak^ r^lklav P^.^l 

išvedi- l’nt kokio plytgalio, įdėt į 
koki seną puodą ir Įpilt van
dens aplinkui. Uždegus šie-. _ _ j____ • i____ 2 x__ :

y
muose, 
mėgsta
būna tamsu, mažai 
narna ir nešvaru, arba ten, 
kur drabužiai sumesti be jo
kios apsaugos ir retai kada I1 x durys ir langai turi i 
vaitojami '-ut uz^ >ti bent per 12 va-

Pačios kandys daiktų ne
ėda ir nenaikina, bet iš jų 
padėtų kiaušinių išsiperi 
vikšrai, kurie minta vilno
niais daiktais ir auga. Jie 
daug blėdies pridaro suės- 
dami kailius, vilnas, vilno
nius drabužius, plaukus, 
plunksnas, šerius ir visus ki
tus daiktus, kurie padirbti 
iš minėtų medžiagų.

Kandis, kol ji išsivysto iš 
kiaušinio, pereina per ketu
ris laipsnius, būtent: kiau
šini, liarvą, pupą ir ant galo 
kandi. Iš kiaušinio i liarvą 
arba vikšrą kandis išsiperi 
šiltame ore nuo 4 iki 8 die
nų ir tuoj pradeda maitintis 
ir augti. Pilnas išsivystymo 
laikas, nuo kiaušinio iki 
kandies, ima apie 50 dienų 
šiltame ore. Išsivysčiusi 
kandis gyvena tik nuo 7 iki 
14 dienų ir per tą laiką pa
deda tarp 100 ir 500 kiauši-

Patogios Sukneles Vasaros Sezonui

per
landų. Nuo sieros durnų nu-i 
gaišta visos kandvs ir kitia/
gyviai.

Karštas vanduo su stipriu 
nuilu išnaikins kandis iš 
rindų plyšių ir kitų vietų,
:ur karštą vandeni galima 

vaitoti.
Patartina visus vilnonius 

irabužius prieš pat pade
dant gerai karštu prosu iš-' 

prosyti, tąsyk nei vėdinti 
-tereikės, nes karštis ir pro- 
o sunkumas sunaikins visus 
andžių kiaušinius.

Gazolinas, benzinas ir ke- 
įcsinas taipgi reiškia tikrą 
galą kandims.

Apie karpetus. kurie nors 
Įtartą i sąvaitę yra šluojami 
tipria šluota ar ba mašina 
carpet sweeper), nereikia tie jos žodžiai: “Yra

tupintis, tik įeikia žiūrėti. įr kunos nevertos mo-
Kad ūsas karpetas, gala.'tjnos var(ją nešioti”... Aš tą

KELEIVIS, 50. BOSTON.

Daugiau dalyvaudamos praktiškam gyvenime, moterys ir pačios darosi praktiškesnės, štai 
šios vasaros suknelių pavyzdžiai. Suknelės lengvos ir patogios. Papuošalai iš vilnuotų 
kailių jau nebereikalingi.

KIPŠAS OBELY.

“Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
sius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanų.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. 
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to

kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.

štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo® 

žnonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ...................................... 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . — 25c.

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- 
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
taipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
:elias dienas visų veislių gvvunus, 

kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
i kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
•?ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai ______ _  . „ .
r kitų veislių žmonės? šitie ir šim- BIBLIJA SATYROJE, 

tai kitų klausimų, į kuriuos negali Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
ir aiškiai išdėstyti _ šitam _ veikale. ^-9 puikiais paveikslais, perstatan- 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis -tai ,'jaįs įvairius nuotikius nuo prieš su- 
faktas; kas sakinys—Ui naujas ku- vėrjmo pasaulio iki užgimimo Kris-
nigų argumentas griūva. Mokslas ir ----- x:_ 1-------
mokslas nuo pradžios iki galo.

kuo galo, butų šluojamas.
Brangus daiktai, kaip 

kailiai, orietališki kilimai 
nekurie vilnoniai drabu-

Buvo jau ruduo. Oras purto obelį, 
labai suprantu, nes ir mano toks tykus, kad nei medžių “Ei, tu rupuže. ar nelipsi 
gyvenime taip buvo atsitikę, lapeliai nekrutėjo, o dangų- iš mano obels!”, piktai suri- 
Aš irgi buvau priverstas sa- je žvaigždutės mirgėte m ir- ko Driauba.

Kaina ................................................ 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jo3 .sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____50c.
Audeklo apdaruose ... ................ 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu

nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ............................................... 10c.

Vilnoniai drabužiai ir kai- vo moteriai pasakyti, kad jilgėjo. Kaime, kur-nekur šu- Vagis nei iš vietos. Jis tyli
liai, kurie vra dažnai dėvi- į" ; • • indėli neverta motina vadintis. neiį. suloja, ir vėl nutyla, ir purto obelę. Obuoliai tik
mi ir gerai išbraukomi sup- ld <orageb
nu šepečiu, nuo kandžių ne °_____

- Skiriamės 
stebėjosi,

nrkz\tir»r»^ Kiioii ir nrusAsaIirVZVUIVv? *x J-'*
ti prie tėvo. Net ir 7 metų 
mergaitė su motina nėjo, to-

aus. įgijęs šią knygą niekas nesigai- 
.ės. 3S2 puslapiai. Kaina .— $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO? .

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ......................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nut 
:905 metų revoliucinės Lietuvos spė
tos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
uo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė

mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
aaėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parode 
itsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
jpskričius. Tai yra vienatinė knyga 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ......................... $1.00

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
ja talpa nat 72 “Džian Ramhas apy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
-iški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ,

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda

. . Piktumo negalėdamas su- fSSįi^pŽpie^aSSl^^sS
E5 J7Ū7 INUJl£ Z\IX- Jdirvjrvi, A-ZI .........

teisme teisėjas . Kitur, gal pa? mergelę eida- paLpa, pa ant žemės, 
kad visi vaikai j mas> vaikinas linksmai švil-

nukenčia, nes kanazių mau- vyRO LAIŠKAS MOTE 
smiai yra labai silpni ir se-i R„ skyriui.
pečiu lengvai sunaikinami.

Vilnoniais audimais ap- Gerbiama p. Michelso- dėl teisėjas visus penkis pa
mušti baldai, arba tie, kurie nienė— liko prie manęs. Aš vienas
prikimšti vilnomis bei plun- Aš noriu padėkoti ir pa užbaigiau juos auginti ii 
ksomis. turi būt dažnai ii Į girti jūsų moteris už pastan- mokinti. Visi baigė high 
gerai stipriu šepečiu išbrau- gas ir darbštumą. Jos taip !škulę. Todėl mane ir suin- 
kvti ir apipurkšti tam tikru‘gerai pradėjo rašyti, jog teresuoja tokie raštai, nes 
skiediniu, kuri galima gau- man rodos, kad jos geriau aš žinau jų teisingumą, 
ti aptiekose ir vijose krau- atsižymi ir už vyrus. Vyrai Kitos moterys irgi gerai ii 
tuvėse. , negali tikrų faktų iš gyveni- idomiai laik* nuo laiko pa

Visus vilnonius daiktus'mo surašyti, kaip kad tos rašo, vienok man butų labai 
prieš padedant ant vasaros,! moters, kurios interesuojasi malonu susirašinėti su Kap- 
reikia gerai iškratyti, išmuš- į gyvenimo apžvalga. se. nes man jos protas tikrai
ti. išbraukyti ir ant saulės iš- į Kiek laiko atgal “Kel.” patinka. Detroitietis.
vėdinti. Suterštus drabužius Moterų Skyriuje tilpo Chi-i ----- ;--------
reikia išskalbti arba duoti cagietės straipsnis, kuriame, UŽ TĖVYNĘ...
išvalyti (diy cleansed). Su-j ji “suliodavo” vyrus taip ir Mieli broliai, kuom kas galim, 
dedant į skrynią, reikia ge- moteris ant svarstyklių ir J Už tėvynę, savo šalį, 
rai apibarstyti naftalinu parodė, kad kaip vieni, taip
(naphtaline). Kas turi skry- ir kiti turi gerumų ir blogu
mą iš cedro medžio (cedar mų. Skirtumo nebuvo, nes Netik žodžiais ir kalbomis 
che»ft)„ tai į ją sudėti drabu- varstyklės rodė zero abiem. Reikia dirbti ir rankomis 
žiai išliks sveiki. Taip pat Tai buvo įdomu? ir juokin- Musų broliai Lietuvoje 
bus saugu jei išvalytas dra- gas straipsnis. Lieja kraują ir kovoja;
panas apibarstysit naftalinu Kitas straipsnis, kurį kiek- Musų broliai ein iš vieną 

gerai suvynios it į kelias viena motina turėtų per11
eiles popierių, taip kad kan- -kaityti 
dys negalėtų įlysti. Galima Kapsės 
nupirkti tam tikrus popieri- motiną.” kuris tilpo Motinų 
nius maišus ir juose suka- Dienos laidoj. Tas aprašy-
binti išvalytu- drabužius. 
Tuose maišuose kandys dra
bužių nesuės, jei iŠ jų bus iš-

lik. S___ $1.50pauja. u jam
damos kurapkos tik—pur. bon pasigriebė šautuvą ir dėLKO REIKIA ŽMOGUI
pur. Jos taip arti žmogų prie vėl atbėgęs sodan sušuko: GERT IR VALGYT?

algyt ir gert reikia dėl to, kad 
atšaus nepagalvojęs žmogus.

ausiu U

DUi. 'JUO C*i ti > vi , VrJDfl
įavęs praleidžia, kad joms (<T - „ k že nes
beveik ant uodegų užmina, 5 • ,4 b£ uidėl ko

.. ... ., Žmogus silpsta; ir ueioo vienas mai-Patamsy drekesi ilga, v agis visai nepaisydamas sta? duoda daugiau spėkų, kitas ma- 
balta juosta, lyg kad audek obele kad purto, tai purto. ^iau.? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
O kaspinas ištiesta-. Tai bu- Lnauba tik pykšt: pykšt, dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- 

vo vieškelis. Šalia šio vieš- pykšt! Tris šuvius suleido į p^šė^D-ra./Ginusi Kain^nyKUi.^.' 
kelio stovėjo geros triobos, tyliąją figūrą. O ta, lyg ty-
KUiiose su savo šeima gyve- čia. dar labiau pradėjo obe- 
.io senis Driauba, stambus ir lę purtvt. Obuoliai krito 
pasiturintis ūkininkas. Jis kaip lietus. Persigandęs 
turėjo labai gražų, aukštom Driauba smuko į gryčią, 
tvorom aptvertą sodą. Tame “Motin! Motin, kuogrei- 

įvairiausios ru- šiaušia duok krvžių. Kipšas 
' "" "‘obely!”

Pagriebus kryželį nuo

gi norisi ? Dėl ko be valgio DANGŲ IR PRAGARĄ, 
psta? Ir dėlko vienas mai- .. r,-,,-- , -

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ......................... 25c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.

Stokim visi taip kaip vienas. 
Griaukim stiprias priešo sienas.

Pagal bendrą savo planą, 
ir nepamiršti, tai i Už tai gi ir mes, lietuviai, 
“Ir Hitleris turėjo Eikim būriais, kur kas buvę,

Ir padėkim jiems kariauti.
Kraują lieti, teises gauti.

valyti kandžių kiaušiniai. Kas gali būti

7f Turi Kuo Didžiuotis

mas toks tei-ingas ir nuosek- Nors iš musu kris daugybė, 
lūs, kad man net ir šį laišką Bet mus pusėj bus galybė, 
rašant ašaros stovi akyse. Kraujas liejas, galvos krinta.

Čia yra Mrs. Nora Edmunsor., kurios sūnūs Džim nušovė 
žemėn 8 japonų ‘‘zero“ orlaivius, ir nuskandino tris jų ka
ro laivus, vieną jų skraiduolį. Džim Edmunson yra. aviaci
jos Tėitėnantas. Dėžiniam kampely yra jo atvaizdas.

teisingesnis, Bet Lietuvai dangus švinta 
; Greitai visi uždainuosim.
Kaip i Vilnių parvažiuosim.

Prisiuntė Vargo Bitė.

VISOKIE PATARIMAI.
Ka? turi apie savo namu? 

žolyną, turėtų žiūrėti trum
piau žolė? neplauti, kaip co
lį ir pusę nuo žemės, nes ki
taip žolynas bus labai pras 
ta?. Per trumpai nupjauta 
žolė neturi gana viršūnių, 
kad išvysčius geras tvirtas 
šaknis, ir užėjus vasaros1 
kaiščiams greit išdega ir pa-

III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50 

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
. _ , Iizofijos’ mokslą. Jei nori žinoti, kaslango, Dnaubienė paduoda- gimdo pasaulyje Įvairiausius nuori

ma vvmi tar5- kius’ perskaityk šitą knygelę,ma vyrui lare. Kalba labai lengva. Knyga protau-
“Išėjęs peržegnok, tai jantiems darbininkams neapkai- 

nuojama.

taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, Tinka visokiems apvaiksciojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ..................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buri 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

ažsitildntis Vyras; (2, Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

-ode augo
sies vaismedžiai. Patvoriais 
žaliavo krienai, o netoli gry
čios matėsi gražios lysaitės 
visokiom gėlėm apsodintos 
:r baltai dažytais akmeni
mis apdėtos. Tai buvo, Kipšiis i smalą pavirs
Driaubos dukterų artistiškas T... ’ n , . . . KUNIGŲ CELIBATAS.
darba5. Vidury, per grvčio? irnauoa pirmiausia Sj knygelė parodo, kodėl Romos
langus matėsi Driau-; . ob?*% rT - ^-,T£S RA5TAI KARES
bai baigė vakarieniauti. Pa- au!f^ai. įkėlęs kryze į tarė. jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos METU.

Štai. paveikslas nukrv- nupuolimas, šią knyga turėtų per- Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. DalgU? valgyt, tarnaite SU- ,-4. •- oL-.,.- Skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-
inko lėkštes, nuvalė stalą ir zlU0b°J0’ vardan jo saKau įaanikaitiS kurie geidžia, kad jų mo. • - •

neUZllgO tnoboj Šviesa UZ- , ' ., • ' pultų į tokia kunigų globa. Parašė
Vvrai išvaikščiojo O arba elk > Pra£ar3’ kur tau Ln Geo. TownsendI Fox, D. D., su-^ginos^^k aėtti^P.^^-.-” , „

Seniai Dria&T sukalbėję SEN0VSS ”'0NCS
poterius irgi atsigulė. Ne- .. 2 t«5TnJkia~ jL- į, SUnv- ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.
-nėjo akis sudėti, kaip kati- J j - • ? i -- Labai įdomus senovės filosofų da-

nrio dum r*rs kUS, praOeiO Obelę kfatyt leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
dljo taS DriaubF^ taip smarkiai kad net
atsikėlė ji išleki laukan. ?? obuoliais kuto. Dnauba k.™ . ioe

Pravėrus duris išgirdo, kad » baimes pasviro Kiek atsi- lengvas BUDAS
kas-žin kas sode obuolius Pelke/ę? J16 ^ur? vlįjn IŠMOKT ANGLIŠKAI,
krečia. Greitai duri« uždą- !r, U2si'klcnde nuris. bu- Rankius reikalingiausių žodžių Ir

;; klaupę SU motere. abu pasi- pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta
J1 SUSUKO. mUzla rtrio «• MvVrvln. or taip lengvai ir suprantamai, kad kiek-<<rr- .. v ii • , melde pne Sv. IviyKOlO ar- vienas gali greitai išmokt kalbėt ang- siautimas ir pradžia reformos. 5levai. levai. Kelkis, kaniuolo kad jis nutrenktu kiškai. Joje telpa netik atskiri žo- daugeliu puikių paveikslų. 215

•ečia musų obuo- pragaran; ...................

Kaina 25c.

11U:

Vagys kn 
liūs!”

Pašokės iš lovos.
kipšą iš jų obels 

. Užmigus, Driaubai 
Dnau- naktį sapnavosi

visa nors, nuėius krautuvėn, pas daktarą 
, . .- pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt
baltasis 1 Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.

nnta
-----------v ---_— —• naivų sapnavau u<iiuu>w su ronetisKu ištarimu ir

ba greitai išbėgo sodan, žiu- kipšas. Rodos, jis nukrėtė ir suSS«Ist’MirfiefaSnM1^ 
n. kad kaz kas baltas, lyg išnešė visus jo obuolius, Kaina .......................Pusi. 96.

86c
vienmarškinis, įsilipęs į obe- jjems nej vieno nepalikda- KODĖL AS NETIKIUst0V1 n. * dievą?

- --------- -—:  Pabudęs anksti, VOS sau- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
iunda. Todėl žolę plaunant lengva rankas nuplauti. Pa lutei pradėjjus tekėti, užsi- S^jjįuškjoks^uit^^aina u?’
įeikia piaunamają mašiną pages bu? :aip švarios, kaip metęs sermėgą. Driauba knygutės ............... '........... 20c.
taip nustatyt, kad žolė ne- , kad visai nebūtumėt lauke -kubinosi sodan pažiūrėti
paliktų trumpesnė kaip colis dirbę. Ir ką jis pamatė? Nugi

lies viršūne,

n puse. - J1S - šiaudų kulį įstatytą ir prinš-
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

piai. Kaina ...................................... 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buri kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
Derskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
•‘Žemė ir Žmogus” yra labai pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ............................................... 25c.
INKVIZICIJA

Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Sa

Keleivis,” 636 Broadway, 
South Boston, Mass.

T,_, ., ' i- • i- , , ri i , < .-^ - j Panašios knygos lietuviu kalbojeĮdekite medinių anglių tą obely. Pne obels viršūnes iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko-* _ __________1- . 1-_ _ ____________ 2-_ t kilis dlPVtlS f^nrKinrk cnnAvoc indo iEinant dirbti daržan, pir- (charcoal) į puoduką arba buvo pririšta ilga virvė, už S/onat'^’g^čna? ’chaiSi.’"^-^1 
štų nagai? reikia perbraukti kitą kokį indą ir pastatykit kurios nusitvėręs vagis, toli lietuviai’, barbarai ir tt.; kaiį tie die- 
per muilo gabalą, kad pana ant viršutinės šaldytuvo len- už tvoros gulėdama?, krėtė K»7i^i«kiuar«ieftKS3aitJrt: 
ęės prisipildytų muilu. Už- tynos, o tas prašalins valgo- obuolius, o vėliau juos su- k>-.Knyga stan?ii ir labai užimanti, 
baigus žemės darbus busimu daiktu kvapą. sirinko. ’ ----- 1 **J pi 131 Y™ tikra tikėjimų istorija. . V>r>unas. Drūtuose audimo apdaruose

rt.oo
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Septintas Poslapis KEEEiVIS, SO BOSTON. No. 22. Gegulfe 26 d.. 1942 VU.

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

Naciai Stiprina Atlanto Pakraštį9195. Rekšėius, Leonas (Vin- 
,eo sūnūs), 14, mokinys, šven- 
ičionys.

9196. Rekošvtė, Genė (Tado 
duktė), 15. žaiginiai, Šiluva.

9197. Rekošienė, Ona, gimusi 1894. ūkininkė.
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu- 9198. liekošius, Tadas (My- 
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir kolo sūnūs), gimęs 1880, uki- 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai- ninkas.
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.)

(Juozo

Gražina
mokinė,

(Tąsa) 39, vežikas(Juozo sūnūs),
Vilnius.

9175. Raulinaitis, Kazys (Ka
zio sūnūs), 24. karininkas, Sas
nava, Marijjampolė.

9176‘ Raulinaitis, Juozas 
(Vinco sūnūs), 22, karininkas, 
Paletnikai, Vilkaviškis.

9177. Rauba. Bronius (Juozo
Tere6ė gunus)f gimęs 1917, karininkas 

( ucha- Vilnius.
9178. Rauba, Balys

9151. Rechovičienė, Alek
sandra (Antano duktė), gimusi 
1914, šeimininkė, Vilnius.

9152. Rechovičius. Rapolas 
(Kazio sūnūs), gimęs 1916.

9153. Reginskas. Romas (Ma
rijono sūnūs), 10.

9154. Reginskaite,
(Marijono duktė), 13, 

viskiai, Rieše.
9155. Reginskaite, Marija 

(Marijono duktė). 17.
9156. Reginskaite, Jadvyga, 

45.
9157. Reginskas, Eugenijus 

(Julliaus sūnūs), 12, Rakitai, 
Adutiškis.

9160. Reginaitė, Augustina 
(Juliaus duktė), 15.

9161. Reginienė. Albina (Au
gustino duktė), 50.

9162. Reginas, Julius, 53, 
ūkininkas.

^luozo sunus), 28, karys, Vil
nius.

i 9306. Rodzevičius. Stanislo- 
vis (Stanislovo subus). 27, uki- 
l i įkas, Cveikovščizna, Turge
liu.

9307. Rodzevičienė, Marija 
(Karolio duktė), 59. ūkininkė.

9308. Rodolevičius, Vladas 
(Ksavero sunus), gimęs 1904, 
v cžikas, Kaunas, Šančiai.

9309. Ročas, Vladas (Vlado 
sunus), gimęs 1930, mokinys,
I ėdainiai.

9310. Ročas, Keistutis, (Vla
da sunus), gimęs 1938.

9311. Ročaitė. Regina (Vlado 
duktė), gimusi 1928. mokinė.

9312. Ročienė, Marijona (A- 
domo duktė), gimusi 1905, siu
vėja.

9313. Ročas, Vladas (Jono 
sunus), gimęs 1902, samdinys, 
Kėdainiai.

9314. Rocevičiene, 85, Budai, 
Eržvilkas.

9315. Rocbučas, Petras (Jono 
sunus), 41, karys, Vilnius.

9316. Roo, Jadvyga, gimusi 1901, Vilnius.
9317. Roo, Edvardas, gimęs 

1S89, samdinys.
9318. Rymontas, Pranas, 2 

mėn., Eidžiotai, Kaltinėnai.
9319. Rvmontaitė, Jadvyga, 

19, tarnaitė.

9199. Rėkus, Petras 
sunus), 40, ūkininkas.

9200. Reklaitytė,
(Vlado duktė), 12.
Ukmergė.

9202. Reklaitienė, Viktorija 
(Tito duktė), gimusi 1899, šei
mininkė.

9203. Reklaitytė, Jolitė (Mi
ko duktė). 6, Balaupiai. Mari
jampolė.

9204. Ručinskas, Leonas 
(Viktoro sunus), 5, Kiduliai. 
Šakiai

9205. Ručinskienė, Aleksand
ra (Juozo duktė), 69, Kaišedo-

,rys.
9206. Rudaitis, Juozas (Juo- 

(Juozo ZQ sunus), 35, ūkininkas, šilvė-
į nai,

9207. Rigertienė, Teofilė, 39. 
darbininkė, Leitiškiai, N. Rad
viliškis.

9208. Rudaitienė, Stasė. 33, 
Silvėnai, Plokščiai.

9209. Rickevičienė, Ona (Lau
ryno duktė). 75, ūkininkė, Leš- 
čiai, Pernarava.

9210. Ribikauskienė. Regina 
(Igno duktė), 38, Kazlų Ruda, 
Marijampolė.

9211. Ribikauskas, Povilas 
(Prano sunus), 35.

9212. Ribačenka, Zigmas 
(Jurgio sunus), gimęs 1905, 
Apuoriai, Pažaislis.

9213. Riautas, Adomas-Keis- 
tutis (Stasio sunus), Kaunas.

9214. Riautaitė, Elgytė (Sta
sio duktė). 9, Kaunas.

9215. Riautaitė, Birutė (Sta
sio duktė), 10.

9216. Riautienė, Albina (Sta
sio duktė), 30. šeimininkė, Kau
nas.

9217. Riautas. Stasys (Juozo
c n mis t . mokvtoias.

----------f j —v---  w---9218. Riaubaitė, Genovaitė (Juozo duktė), 15, Pusdešriai. Sintautai.
9219. Riauba, Jonas (Juozo 

sunus), 17.
9220. Riaubienė - Jakaitė,Marcelė, 38.
9221. Riauba, Juozas (Jono 

sunus), gimęs 1886, ūkininkas.

sunus). gimęs 1895. karininkas., |)ai piokš<;įaį 
Blinaras, Radviliškis.

9179. Remytė, Julija (Bro
niaus duktė), 4, Mažeikiai.

9180. Remienė, Jadvyga (Bo
liaus duktė) 27, teisininkė,
Niažeikiai.

9181. Remys, Bronius (My
kolo sunus), 34.

9182. Remys, Mykolas (Ra
polo sunus), 24, ūkininkas,
Vilnius.

9183. Remys, Bronius (Juo-
9163. Ražinskas. Vytautas zo sunus). 32, kareivis.

(Jono sunus). 1, Kaunas. į 9184. Remeika, Bronius (Be-
9164. Ražinskas, Algirdas ! r)edikto sunus)’ ^im^s 192°- ve* 

(Jono sunus), gimęs 1933. žikas, Radviliškis.
9165. Ražinskienė, Felicija 9185. Remeika. Teodoras-

(Kazio duktė), gimus 19100.' Algimantas. (Alfonso sunus), 
šeimininkė. i *1* Meškučiai. Alovė.

9166. Ražinskas, Jonas (Au- 9186. Remeikienė, Ona (Jono
gustino sunus), gimęs 1899, se- ouktė), 22, ūkininkė, 
kretorius. Kaunas. į 9187- Remeika, Alfonsas

9167. Ražinauskas, Leonas -(Martyno sunus), gimęs 1901, 
(Jono sunus), 35, darbininkas,' ūkininkas.

9188. Remeikaitė. Vladė(Vla-Kaunas.
9168. Razma, Pranas (Prano f‘° ^uktė), gimusi 1936._ ..v -sss-a ioao I 9189. Remeika, Vladas (Ka-Z5UITLT^J. gilinu T ----

a irolio sunus), 38, ūkininkas.
9169. Ravaitis. Eduoardas 9190. Remečius, Ignas. 15. 

(Balio sunus), 2. Miciunai. Ger- samdinys> Kaunas.
'’ėčiai- 9191. Rembauskienė,

9170. Ravaitis, Vladas (Ba
lio sunus), 4.

(Balio

Bronė
(Stepono duktė), 74. ūkininkė; Panoteriai, Ukmergė.

9192. Rėkus. Petras (Petro9171. Ravaitytė, Zosė
duktė), 7. 'sunus), 14, Paveisėjai, Veisėjai

9172. Ravaitienė, Elena (An- ąejnaj
tano duktė). 23. ūkininkė. į' 9193 Rekus (Petro

Ši nuotrauka buvo padaryta pačių vokiečių ir paskelbta vokiečiu laikraščiuose, kad paro
dyti žmonėms, kaip stipriai yra apsaugotas Atlanto pakraštys nuo aliantų Įsiveržimo. 
Šiame vaizdely vokiečių inžinieriai montuoja sunkiąją artileriją kažkur Francuzijos pa
jūry. Ištemptas tinklas viršuje, tai kamufliažas, kad orlaiviai negalėtų pastebėti kanuolių.

konytė, Julė gimusi 1898, šei
mininkė.

9247. Rimkevičius. Stasys, 77 
Vilnius.

9248. Rimkevičius, Stepas

9294. Rimkienė, Aldona (An
tano duktė), 11, mokinė.

9295. Rommel. Romualdas 
(Juozo sunus). gimęs 1902, ve-

9244. Rimkevičiūtė, Aldona; 9280. Rinkevičius, Julius (An-' galiūnai, Švenčionys.
(Jono duktė), gimusi 1925. tano sunus), gimęs 1903, mo- 9293. Rimša. Vladas-Antanas

9245. Rimkevičienė - Andri- kvtojas. (Broniaus sunus). gimęs 1910,
9281. Rinkevičiūtė, Gražina ūkininkas, Adutiškis, švenčio-

(Prano duktė), 1, Kaunas. nys.
9282. Rinkevičienė, Ona 

(Juozo duktė), 21, šeimininkė.
9283. Rinkevičius, Pranas,

(Kazio sunus), 28. Mikniūnai,j30, reporteris, Kaunas.
Kėdainiai. 928. Rinkevičius, Rimantas1 Pavilnys

9249. Rimkevičius. Kazys (Juozo sunus), 14, mokinys, ' Kamanauskas jonas,
(Juozo sunus). 60. agronomas, Panevėžys. 27, darbininkas> Ukmergė.
Mikniūnai. 9285. Rinkevičius, Vitalis

9250. Rimkevičienė. Jadvyga (Juozo sunus), 17, mokinys. ; 9297. Ramanauskas. Kazys
(Justo duktė), 49. šeimininkė. 9286. Rinkevičienė, Stasė. 38,Į (Kazio sunus), 41, pulkininkas.

9251. Rimkevič, Enrikas šeimininkė.
(Juozo sunus), 28. darbininkas, 9287. Rinkevičius, Juozą.'

(Jono sunus), 45, armijos ma-

PAGAUSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
adminlstracljon nevėliau PANEDt- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaitės numert nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesual- 
trukdytų, sykiu tu pagarsinimu 
reikia siųsti Ir pinigus.

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

Už pajieškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina 2c. už žod}. Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojlmus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pa j ieško
jimo kaina 65c.

Norint pajieškotl su paveiksiu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROAOWAY 

SO. BOSTON, MASS.

Vilnius.
9298. Rolič, Edvardas (My

kolo sunus), gimęs 1920, stu
dentas, Paluknė. Rudiškiai.

9288. Rinkevičiūtė, Aldona' 9299. Rokutis, Antanas, 30,
(Vlado duktė), 4, Vandžiogala. Tauragė, Vainutas.

9289. Rinkevičienė - Urbonai- 9300. Rojek, Janina, 18, stu-
tė, Agota (Antano duktė), 30, dentė. Lentvaris, 
girininke. 9301. Roginskaitė, Alina,

9290. Rinkevičius, Henrikas į Vaiskariškiai, Paldurai, Aš- 
(Juozo sunus), gimęs 1914, mena.

9256. Rimgaila. Jonas (Anta- darbininkas, X. Vilnia. 9302. Rogosinskienė, Vanda
no sunus). gimęs 1898. ukinin- 9291. Rimševičius, Albina® (Stasio duktė. 34. Vilnius, 
kas. Vaiteliai, Gargždai. (Jurgio sunus), 19, ūkininkas. | 9303. Roginskas, Stasys.

9257. Rimašiusę Nikodemas Miežonys. Švenčionys. 9304. Rogosinskienė, Jadzė
(Karolio sunus), 42. kalvis, 9292. Rimšelis. Mečius (Jo- (Marcelio duktė), 61, ūkininkė. 
Jančiunai, Švenčionys. no sunus), 30. ūkininkas, Gri- 9305. Rodzevičius, Vacys,

9258. Rimašius, Romualda® ------
(Prano sunus), 22, ūkininkas.

N. Vilnia.
9252. Rimas, Juozas, 30, šilą- J°ras- 

votas, Marijampolė.
9253. Rimkienė, Karolina, 50, 

šeimininkė, Juozapata, Svėdasai
9254. Rimkus, Juozas, 70, 

ūkininkas.
J\i įnamiu,no sunus). 23. Radviliškis.

tra Z T

- ——, ---------- x-------- 9222. Revakas. Vitoldas (A-
9173. Ravaitis, Balys (VIa- sunus), 16. _ idolfo sunus), gimęs 1915, uki-

do sunus). 35. ūkininkas. 9194. Rekienė - Rudzinskaitė. njnkas Kintautai. Salai.
9174. Raulinaitis, Antanas Julė (Adomo duktė), 37.

AR ROMOS
Kristaus įopiezius yra 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laiką vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučya, Kaune Kunigų Se
mi r,ari jo j<* dėstydama? fundamentai inę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II.-Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romo* bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, ją pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo ! 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas, t

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, ne* joje ras daag reikalingų dalyką ir geriausiai galės 
susipažint ia visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

got vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieras viršeliais, kaina $1.2$.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

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

9259. Rimaševska, Marija- 
Regina (Vitoldo duktė), 30. 
darbininkė, Vilnius.

9260. Rimaitis. Donatas (Po-
: bartai (su vaikais). vilas>’ 3’ Šilavotas. Prienai.
I 9224. Repšytė, Laimutė (Jo-Į Kraitis, Algirdas-Leo-
no duktė). 4, Stelmužė, Zarasai. T^blas (I o\illo sunus), 4.

9225. Repšys, Juozas (Jono I 9262’ Rimaitienė - Povilaity-.
tė. Domicėlė (.Jono duktė),

(Jono mokytoja.

9223. Revaitis. Antanas (Jo- 
,no sunus). 36, policininkas, Ky-

35.

9263. Rimaitis. Povilas (Jono 
sunus), 39. mokytojas.

9264. Rilys. Mikas (Aleksan- 
(,jono!C*ro sanus)' gimęs 1897, Kaunas

9265. Rysevič, Elena (Jono 
: duktė), gimusi 1917, slaugė.

(Jono

sunus), 8.
9226. Repšienė, Juzė 

i duktė), 26, ūkininkė.
9227. Repšys, Jonas 

sunus), 29, ūkininkas.
9228. Repšys. Leonas 

sunus), 24, ūkininkas.
9229. Repšienė, 60.
9230. Repšys, .Jonas. 70, ūki-j Vilnius.

ninkas. i 9266. Rybiškis, Vytautas-
9231. Repšys, Vigundas (Si-'Stanislovas (Povilo sunus). 7.

mono sunus), 6. Krekenava, i Ramavydiškiai. Užpaliai. Panevėžys. Į 9267. Rybiškienė, Elena (Pe-
9232. Repšytė. Aldona (Simą- tro duktė), gimusi 1906, šeimi-

no duktė), 17. mokinė. ninkė.
9233. Repšienė. Katrė (Jono 9268. Rybiškis, Povilas (Mi-

{duktė), 48, ūkininkė. ko sunus), gimęs 1903, moky-
9234. Repšys. Simanas, 52. Itojas.

ūkininkas. 9269. Rybirskienė, Jadvyga
9235. Repšys, Antanas (Ka- 50. Vilnius.

zio sunus). 60. ūkininkas. Medi-; 9270. Rybinskas, Tadas, 42, 
Skoniai, Pušalotas. |knygininkas, Vilnius.
I 9236. Repova, Natalija (My- 9271. Rinkevičius, Balys, 65, 
kolo duktė). 25, Vilnius. i inžinierius, Pabradė.

9237. Reningeras. Liudas 9272. Rinkievič, Henrik (Juo-
(Stepo sunus), 81, gydytojas, 'zo sunus), gimęs 1911, mokyto-
Akmenė. Šalčininkai. jas. N. Vilnia.

9238. Rimkienė, Ona (Juozo; 9273. Rinkevičiūtė, Aldona
duktė), 45, šeimininkė, Vilka- 12, mokinė. Marijampolė, 
viskis. I 9274. Rinkevičiūtė, Ona, 14,

9239. Rimkus, Antanas (To- i mokinė, 
mo sunus), 43, darbininkas. I 9275. Rinkevičius, Antanas

9240. Rimkus, Stanislovas 15, mokinys.(Antano sunus), gimęs 1912, 9276. Rinkevičienė, Anelė,
kunigas. Kražiai. ,šeimininkė.

9241. Rimkevičiūtė, Marija 9277. Rinkevičius, Ramutis
28. darbininkė, Vilnius. , (Juliaus sunus). 6, Bijutiškis,

9242. Rimkevičius, Algiman- Molėtai,
tas (Jono sunus). gimęs 1938. ■ 9278. Rinkevičius. Algiman-

9243. Rimkevičius, Albinas,tas (Juliaus sunus), 8, mokinys
(Jono sunus), gimęs 1927, mo-! 9279. Rinkevičienė, Stasė 
kinys, Vilnius. i (Tado duktė) 33, mokytoja.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalyku. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima he baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, karių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, au paveikslais. 22$ 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingų Patarėją.”
KELEIVIS

636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 22. Gegužės 26 d., 1943 m.Aitantas Puslapis

PILIEČIŲ DRAUGIJA 
KVIEČIA VISUS UŽRE

GISTRUOTI SAVO 
BONUS.

BUVO MANIEVRAI.

‘‘Priešas” buvo visur atrem
tas, o kai kur visai “sunai

kintas.”
Pereito nedėldienio rytą

Plėšikai užpuolė hoteli. ' Radio programa.
Pereitą penktadienį, pa- Lietuvių Radijo Korpora-

Raudonos stamoos mėsai vidudieny, plėšikai už-'cijos programa duodama išRaudonos stampos mėsa. hoteH W0RL Joties, y50 kilocik.

MAISTO KORTELIŲ 
KALENDORIUS.

kuponai E. F, G, H ii J teatrų apylinkėj, pagrobė 
galioja iki gegužes 31 die- apie ' $3,000 pinigų, kuiie

ė liu.
Sekantį sekmadienį, ge-

no*’•Įskaitant ii tą dieną. buvo atvežti iš banko tar- gūžės 30 d., nuo 9:300 iki

REIKALINGA MERGINA 
AR MOTERIS.

“Keleivio” ofisui reika
linga mergina ar moteris, 
kuri moka abidvi kalbas ir 
gali dirbti ant typevv riterio. 
Atsišaukit: 636 Broadvvay. 
South Boston, Mass.

Juozas Tysliava lankėsi.
Šį panedėlį “Keleivio” 

įedakcijoj lankėsi Juozas 
Tysliava, “Vienybės” re
daktorius-leidėjas. Pereitą 
nedėldienį jisai kalbėjo 
Norvvoode ir Cambridge’u- 
je, Lietuvai Remti Draugi
jom surengtuose mitinguose. 
Abiejose vietose per pra
kalbas įsikūrė tos draugijos 
skyriai. Piakalbų maršrutas 
jau pasibaigė ir šio piima- 
dienio vakarą p. Tysliava 
išvyko atgal į Brooklvną.

Mėlynos stampos kenuo- Įnaut0 j ų algoms, ir pabėgo.
uarz°veirS • .,-v^31! Užpuolimo metu hotely 

9 H galioja iki birže- buvo apie 20 tarnautojų, bet 
plėšikai įnėjo per užpakali

10:30 iš ryto programa bus 
tokia:

1. Muzika.
2. Dainininkė Anna Ko- 

val-Casey iš Dorchesterio.
3. Pasaka apie “Magdu

tę.

Trokmanai streikuoja.
Bostone . sustreikavo as

tuonių kompanijų trokų ve 
žikai ir šį panedėlį 140 tro
kų, kuliais vežiojamos karo 

Prašom parašyti atvimtėj reikmenys, stovėjo be dar

lio 7 dienos, įskaitant ir ta 
dieną. Kuponai K. L ir MBirželio 6 dieną Lietuvių 

Salėj bus didelis vajus.
Pereitam “Keleivio” nu- u«vuu mamonų <uu« , diena 

mery buvo jau rašyta, kad Laro pratimai. Reguliarė c k a Lygutės kuno-
biiželio 6 d . 2 valanda po- aimija veikė kaip “priešas/’ br Xi < tik Bri»-_x__  t t; a.n-5 “išmini;™.,*” ivai_ hab A- 1)U> gcia^ uk iki

Vala/Ds^e84>žės30 d. Jis duoda 5
J evotrne niiuronc k. n nariui

Massachusetts valstijoj 'bu; galioja, nuo gegužės 24 iki 
vo daromi manievrai arba * dlenos’ -,ska,tant lr

piet, South Bostono Lietu- Ji darė “užpuolimus jvai

nes duris ir užpuolė juos vi
bai netikėtai, taip kad nie
kas negalėjo priešintis nei
gintis. Užpuolikai įbėgo at- . .....
kišę revolverius ir liepė vi- savo įspūdžius ir prisiųsti j bo. 

-iL-w.it; .ji.L-st.rr. i-j,1 šiuo adresu: W ORL. Lith- 
uanian Program. 216 Tre 
mont st., Boston, Mass.

dins iš vietos, bus nušautas, i S. Minku’
pasakė banditai. Banditų

siems pakelti aukštyn ran 
kas, stovėti vietoje ir neju
dėti. Jei kas bėgs ar pasijuvių Diaugija ruošia didelį noee vietose. ^!svarus cukraus. Kuponai

vaju Karo Bonams pardavi- g^aidijo- pareiga buvo ste v • v skiriami
nėti bėti “priešo” judėjimus, o

Dabar iš Draugijos pirmi- pastebėjus, ruoštis jį "at- 1 | <vani/eukrau< ir jj ga - . .
ninku adv. Grigaliaus mums remti.’ įauti'jau dlbar cS- tmvo.tkta.' dl1’ ■ta,clau paS Karo Departamentas pr

teka- ££ Lnunal Nr U yra ski- nešė p-lei L. Masiulytei, k

REIKALINGA VALGIO 
PADAVĖJŲ

teko sužinoti, kad šitą vajų Bostone įvyko net kelia- 
užgyiė ir Iždo Departamen- tas tariamų “susirėmimu/ kuponas

namas paprastai
so. Jiedu susižėrė visus pi-..mimu. riamas uaDiasiai cuKrau- • • . „i. i. -• 11 gyvena South Bostone,to valdininką? Bostone. Ypač karštas “susikirtimas" porcijai ir -'alios nuo birže- P1®“? ‘.Yd^ > u j 293 Athens st.. kad Afrikos

Lietuviai daugiausia yra Įvyko Cambridgeuje. ant K 1 iki u/ čio ?Au// ‘r’,vls-laik>'dami a l<!-karo veiksmuose buvo už-
susidomėję ta bomba, kuri M'assachusetts avenue. kur 'jmuštas jos brolis, Stasys

ir pabėgo.

volverius. išėjo atbuli per )os
bus atvežta salėn. Ji bus “priešas” norėjo užimti gin- Kavos kuponas Nr. 23 .^--k^nes dūri? vjasjujj
žmogaus didumo ir kas tik kių arsenalą ir Cottage galios tik iki gegužės 31 d.,
nusipirks Karo Boną galės rarm tiltą. iįskaitant ir tą dieną. Jis z.uau<n»nas un*c. > , vv-uid-j
pašyti vardą ir pavardę ant Lynne buvo teoretiškai duoda . I svarą kavos. Se- šio utamin ko naktį mirė i’ * . .J-' npnriėmė ar-!
tos bombos. Kas su ta bom- “išsprogdinti” du tiltai per kantis kavos kuponas bus savo namuose Stasys Zda- ’ J P
ba bus daroma ar ji bus gaUgU5 upę, kad apsaugo- Nr. 24. Jis galios nuo gegu- nauskas, 64 metų amžiau- * *•’’ E _________
paleista į Beihną, ai į loki- -llc nuo “prįešo” General žės 31 iki birželio 30 d. lietuvis. Jis gyveno nuosa- Charles upėj apvirto val-

Čeverykų kuponas N r. 1~

, . - Bedforde pasikorė Ed-l□tąsys Zdanauskas mirė. , 13 - vardas

ją. ar kitur, ar pastatyta 
v\ ashingtono karo muzieju
je — mums da neteko suži- Apie 7 valandą iš ryto ta- 
noti. Tas busią paaiškinta riamas “priešas” puolė Bo?

\am name, Vo Fifth st.. tis su vaikais ir du jaunuo- 
yra geras vienai porai če\e- Cambridge, Mass. Buvo ne- Iiai prigėrė ties Pine Point.
rykų iki birželio 15 d. Tas vedęs. Šermenimis rūpintis 
kuponas randasi pirmutinėj pavedė draugui K. Zabičiui.

per tas prakalbas, birželio b oną is oro.^ Is oi aivių pra- įnvgutėj. kuri skiriama cuk- Kūnas pašarvotas pas gra-
dieną. Įe^en imi k kavai. boriu Overka. Laidotuvės

Bet pirkti karo boną nie parašiutininkai. ?odel po, Trečioji Raciju Knygutė bus ši penktadieni, 2 valan
das nebus verčiamas. Pilie- ”isą miestą pradėjo žviegti -Laiškanešiai jau nešioja da poniet. Mt Aubum kre 
cių Draugija prašo ateiti n sirenos. _ Išbudinti is miego- R R šeimvnom* aoli- matoriioi.

žinoti, kokie šios kolonijos Bostoną. Pavojinga padėtis 
lietuviai yra išplikę Karo tęsėsi apie 3 valandas: tik 
Bonų. Mes turim tatai žino- apie 10 valandą pranešta 
ti, kad galėtume parodyti per radiją, kad “pavojus” 
valdžiai, jog lietuviai yra jau praėjo.
geri Amerikos patriotai. Panašių sąjūdžių buvo 
Mes turim parodyti, jog mes AVorcesterv, Špringfielde ir 
mylim laisvą Ameriką ir to- kituose Massachusetts mies- 
dėl norim* kad senoji, rnusų hus?. = -
tėvynė Lietuva irgi butų
laisva nuo svetimų pavergė
ju.

Bet to da negana.
South Bostono Lietuviu

f:

Sumažinamas busų judė
jimas.

Pradedant šios savaitėj

knygutė, angliškai — Ra- labai ramaus budo ir darbs- 
tion Book Three. Tas apli- tus žmogus. Gaila, kad mes 
Racijas reikia tuojaus išpil- io netekome. Jis sirgo vėžio 
dyt ir įmesti Į laiškų baksą. liga.
--------------------------------------- --------U—h------------------------------------------------------

Piliečių Draugija yra nusi- utai ninku. ashingtono •
stačiusi padaryti da gražės- ^a^ia Įsake sumažinti bu-: 
nį žestą. Ji nori nupirkti A- tr°ku judėjimą, kad
metikai gera bombaneši, ^iktų daugiau gazolino ka
klais Amerikos lietuvių r? , reikalams. Krautuvėms 
vardu numestų gerą bombą UZ(Lau-ta vežioti į namus 
i Beilvną. arba toki tanką. Pal^u°fas piekes. Kas ką 
kuris kalėtu išardyti Hitle- nusiperka, tegul nesasi ar 
rio lizdą. Tam orlaiviui ar Xeztsl Pąts. Ant nekunų ke- 
tankui patys lietuviai turės ^u?ai . visai nuimti, 
paskirti vardą. Vardas, ži- ant vaikscios įeciau. 
noma, turės buti lietuviškas.

Šitam vajui suiuošt South 
Bostono Lietuviu Piliečiu

B. Kontrimas išvažiuoja 
atostogoms.

Draugija yra paskyrusi iš Bronis Kontrimas, žino- 
žymesnių savo narių komi- mas South Bostono real es
tetą. kurio sąstatas yra toks: tatininkas ir konstebelis, ge-

Adv. J. J. Grigaitis, 
Dr. A. L. Kapochv, 
Adv. J. Cunvs,
Adv. K. Kalinauskas. 
D. A. Zaletskas,
Wm. A. Amsie,
A. J. Namaksy.
J. Arlauskas,
J. Lekys,

gūžės 27 dieną išvažiuoja 
kokiai sąvaitei atostogų, ku- 
rias praleis pas savo dukte
ris. Elizabeth. N. J. Pakelėj 
jis ketino sustoti Brooklyne 
ir aplankyti tenai pažįsta
mus lietuvius.

K. Mereškevičius.

Norfolko kalinių kaloni- 
iai pavesta daug karo dar
bų. Kailiniai dirba viršlaikį 
ir nedėldieniais.

Dėl vežikų streiko, trokai Gegužės 30 ir 31, vaikai 
taip Bostono ir Nevv Yorko iki 14 metu amžiaus galės 
šią sąvaitę jau nebevaikš- važiuoti Bostono gatvėka- 
čioja. riais už 5 centus.

Pridėta $5,000

Daily Poublc 
Baigia.- 2 15 
PRADŽIA 

.• Reisas 2:3'. 
S Reisas G :00

Panedėl Lenktynės 
TOMASELLO 

HANDICAP 
Pridėta $5,000

Subatoj Lenktynės
The PURITAN 
HANDICAP

SFFFOLK D0WNS

INDU SI ĖMĖJŲ IK INDU 
l’LOVĖJV MAŠINOM

Restorano darbas, patarnaujant 
kariškiams ir civiliams. Darbas 
dienom ir naktim. Gera mokestis 
ir valgis. Darbas pastovus.

Teiefonuokit: Fred E. Manny,
ASP 8022. arba kreipkitės į First 
Service Command, 808 Common- 
wealth ave.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADIVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mass.
TeL P»rkway 1233-W

BLINSTRUBO VILLAGE & GRILL ĮSTAIGA 
304 W. Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGI DARBININKAI:
Patyrę “Service Bar” Bartenderiai.
Kelnerių Viršininkai (Hcad Waiters).
Patarnautojos (Waitresses).
Indų Suėmė jai (Bus Boys & Girls).
Indų ir Stiklų Mazgotojai.

Valandos geros. Atlyginimas aukštesnis kaip paprastai 
mokama už darbą.
Kreipkitės asmeniškai pas Managerj S. W. Blinstrub 
po 11 vai. dieną.
iš toliau laiškais kreipkitės pas įstaigos advokatą (23)
F. J. BAGOČIUS, Esq., 302 W. Broad* ay, So. Boston. Mass.

UTARNINKU. GEGUŽES 25
Pagal Office of Defense Transportation Įsakymą

VVASHINGTON, D. C.

BUŠŲ PATARNAVIMAS 
BUS SUMAŽINTAS ANT 20- 

VISOJ
BOSTON ELEVATED GELEŽINKELIŲ SISTEMOJ

ODT d aro šitą suvaržymą dėl to, kad stinga gazolino

Pildydamas šį ODT patvarkymą. Bostono Elevated Railway operuoja 
tiek busų, kiek yra galima tose apylinkėse, kurios kitokių susisiekirrto bū
dų neturi, kaip tik busai. Busų patarnavimas yra taip suplanuotas, kad 
jums, musų važinėto jai. butų kuo mažiausia neparankumo.

PRAŠOME KO-OPERUOTI SU MUSŲ VALDŽIA

Boston Elevated Railway

r
i♦i
■
■
■■♦
L.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour /
(LANDŽIUS)

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

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akini os. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tek 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. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų i 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas i 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 
jtno z sfeį 7 -—- o

180 HUNTINGTON AVE, 
BOSTON, ‘MASS.

Tel. Comraonwealth 4570.
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TeL 28624 Gyv. 31182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 1S 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. 
zaminuoju ir priskiriu alanius.

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS.

TeL ŠOU 280B

D.AKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vskara.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dis

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERK RA US-
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
3?5 BRO ADV.'A Y.

SO. BOSTON, M A 23.
Tr L COUth Bostcn 1C13 j
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