
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAATIS

Prenancrata metama:
Amerikoje ...............................$S.M
Pietų Amerikoje ..............«... (.00
Kanadoje ..................................« MO

Peeei Metų:
Amerikoje ..................................  >1.25
Pietų Amerikoje........................... 1.50
Kanadoje .................................... 1.76
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS
636 Broadway, Se. Beatoa 27, Maaa.

■ ----- ..-y---------- -- ,

NO. 38 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER----- ----------------------LITHUANIAN VVEEKLY
SO. BOSTON, SEPTEMBER, RUGSĖJO 20 D., 1944

“Entered as Second Class Matter" February 23, 1905, at the Poet Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

Iš Nelaimingos Lietuvos 
Ateina Pasibaisėtinų Žinių

SAKOMA, KAD BOLŠE
VIKAI ŽUDO MUSŲ 

BROLIUS

Air cr ikos Lietinių Taryba 
mušė Rooseveltui telegramą 

prašydama užtarimo

So\ ietų antroji Lietuvos 
okupacija, kuri prasidėjo 
Svyrių lietuvių skerdynė
mis, esanti daug aršesnė, Į 
negu pirmoji (1940) oku
pacija. Kai lietuviški kvis
lingai ir Snurdai drabsto 
pasakas, žadėdami pastaty-' 
ti Nemuno tvenkinį ir ‘‘grą
žinti” milioną hektarų že
mės Sovietų piliečiams, tai 
jų žvalgyba (NKVD) tuo 
pačiu laiku siaučia be pa
sigailėjimo visame pagrob
tame krašte. Štai dar tokia 
naujiena, pasak lietuviško 
“underground’o,” gauta 
VVashingtone iš rugpiučio 
22:

“NKVD okupuotoje Lie
tuves dalyje išdalino blan
kas su penkiais klausimais:

“(1) Kodėl pasilikai Lie
tuvoje, kada Raudonoji Ar~ 
mija 1941 metais pasitrau
kė?

“(2) Ką veikei laike vo
kiečių okupacijos?

“(3) Kaip padėdavai vo
kiečiams?

“(4) Ar kokį sabotažą or
ganizavai?

“(5) Pasakyk trijų liudi
ninkų (sabotierių) vardus.

“Visi tokiu budu apklau
sinėti žmonės, kelioms die
noms praėjus, apturėjo 
spalvotus šaukimus: rau
donos spalvos — į karo 
tarnybą: žalios spalvos —' 
į darbo hunus; baltos—iš-; 
deportavimui.

“Tie asmenys, kurie jo
kio šaukimo lapelio negavo, 
buvo čia pat sušaudyti. 
Kulkosvaidžiais ir rankinė
mis bombomis daug lietu
vių nužudyta Vilniaus aikš
tėje ir Utenoje.

“Sovietų pareigūnai gra
sina išžudyti visus, kas tik 
nenusilenkė Maskvos sauva
lei. Tą pikto keršto darbą 
jie imasi atlikti užbėgant 
už akių Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui. Kalti
nimo komisijos pristeigtos 
visuose užkampiuose. Tūks
tančiai lietuvių miestiečių ir 
kaimiečių, netekę laisvės ir 
tuito, vien gelbėdami savo 
gyvybę, apleidžia savo am
žiais gyventas sodybas ir 
bėga nežinodami kur. Jau
nesni vyrai, vengdami ne
tekti gyvybės dykai, teikia
si giriose, kad atsilyginti ru
sų grobikams, kaip pirmiau 
atsilygindavo vokiečių ges- 
tapistams. Tie, ką gyvena 
arčiau Prūsų sienos ar Pa
langos juros, bando patek
ti užjurin. Net stebėtina, 
kad naciai, lyg ir kooperuo
dami su nacional-bolševi- 
kais, esą uždarę Vokietijos 
sienas ir sau pasiglemžę vi
sus lietuvių laivus ir valtis. 
Lietuvių tauta kryžminėje 
ugnyje: tarpe rusų kūjo ir
x r Lr i ca Lr si -rva-iz^Lr vk/rkiciYV įzi ixrrvc*iw.

NUŽUDĖ SOCIA
LISTŲ VADĄ

Vokietijos komunistų lyde
ris taip pat esąs nebegyvas

_ iBerlyno radijas paskelbė, 
kad alijantų orlaiviams bom 
barduojant VVeimarą. neto
li nuo tenai esančioj Buch- 
envvaldo koncentracijos sto
vykloj buvęs užmuštas pa
garsėjęs Vokietijos komu
nistų vadas Thaelmann ir 
Dr. Rudolf Breitscheid, bu
vęs Vokietijos socialdemok
ratų vadas, vidaus reikalų 
ministeris ir Vokietijos at7j 
stovas prie Tautų Lygos.

Bet Londone manoma, 
kad tiedu vyra ibuvo nužu-l 
dyti pačių nacių rankomis? 
nes alijantų orlaiviai kon
centracijos stovyklų Vokie
tijoj niekados nebombarda-
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OLANDIJOJ NUSILEIDO 
SKRAIDOMOJI AMERI

KOS ARMIJA

Šį panedėlį Olandijoj iš 
giedro dangaus pradėjo lei
stis žemėn žmonės ant bal
tų skėčių pasikabinę. Tai 
buvo skraidomoji Amerikos 
armija. Iš apie 1.000 orlai
viu iššoko apie 30,000 ka
reivių ir nusileidę žemėn 
tuojau užėmė tiltus ir ge
ležinkelių stotis, kad vokie
čiai jų nesusprogdintų.

vo.
Vokiečių opozicijos radi

jo stotis “Atlantik,” kuri 
veikia už Vokietijos ribų, 
sako. kad Breitscheid ir 
Thaelmann buvę nužudyti 
Himmlerio įsakymu rugsėjo 
11 dieną.

SUNKIOS TAIKOS SĄLY
GOS RUMUNIJAI

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAS

Worcestcriečių žiniai

Iki šiol Worcesterio lietu
viai galėdavo nusipirkti 
“Keleivį” pavieniais nume
riais pas A. J. Katkauską, 
372 Miiibury St.

Dabar mums pranešama, 
kad Katkauskas savo įstai
gą uždarė, todėl nuo dabar 
“keleivis” bus gaunamas 
Buiniskio vaistinėj, Vernon 
Drug. 100 Miiibury Street, 
Worceste’ Mass

Rumunija jau priėmė ali
jantų taikos sąlygas ir pa
sirašė, kad sutinka jas iš
pildyti. Ji išsižada Besara
bijos ir šiaurės Bukovinos. 
Už padarytus Rusijai nuos
tolius ji sutinka per 6 me
tus užmokėti $300,000,000. 
Be to. ji prižada atlyginti 
ir kitiems alijantų kraštams, 
kūne turėjo Rumunijoj ko
kių nors nuostolių, O jai už 
sugriautus miestus ir sunai
kintą pramonę neatlygins 
niekas.

RUSAI UŽĖMĖ SOFIJĄ
Pereita savaitę rusai už

ėmė Bulgarijos sostinę So
fiją. Bulgarija jau pasida
vė. kaip ir Rumunija,

EUROPOS KARO ŽEMĖLAPIS

Balti plotai šiame žemėlapy parodo alijantų užimtą teritoriją. Visas pilkas 
vidurys tebėra dar vokiečių rankose, išskyrus tik Šveicariją, kuri yra neitralė.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS TELEGRAMA PREZI
DENTUI DĖL BOLŠEVIKŲ TERORO LIETUVOJE

Atsižvelgiant į katastrofingą padėtį Lietuvoje. Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasai komitetas, š. m. rugsėjo 12 d. pasiuntė prezidentui Roose
veltui sekamo turinio telegramą į Quebec, Canada:

HONORABLE FRANKLIN D. ROOSEV£LT,
PRESIDENT OF THE UNITED STATES^
QUEBEC, CANADA.

LATEST INFORMATION REAGHING US FROAI SVVEDEN PRESENTS 
HORRIBLE PICTURE OF TERROR, DEVASTATION AND DEPLETION OF 
POPULATION OF LITHUANIA AT THE HANDS OF BOTH THE GER
MANS AND RUSSIANS. REFUGEES ARRIVING IN SVVEDEN FROM 
LITHUANIA CALL FOR IMMEDIATE AID TO UNFORTUNATE BALTIC 
PEOPLES, INNOCENT VICTIMS OF BOTH GERMANS AND RUSSIANS. 
DESPITE REITERATED SOLEMN PLEDGES. RUSSIAN MILITARY 
AUTHORITIES IN OCCUPIED SO CALLED LIBERATED PARTS OF 
LITHUANIA PROCEED WITH VVH0LESALE EXTERMINATION OF RE- 
MAINING POPULATION. EYEVVITNESS REFUGEES REPORT EXECU- 
TIONS, MASS DEPORTATIONS. SUICIDES. IN CONSEQUENCE OF 
SOVIET REPRISALS, SUCH CITIES AS VILKAVIŠKIS, UTENA, ŠIAU
LIAI. KURŠĖNAI. ETC., ALREADY ARE ENTIRELY DEVOID OF LITH- 
UANIAN POPULATION. CONFIRMED INFORMATION REPORTS 
DRASTIC SOVIET MEASURES. REINTRODUCTION OF KOLKHOZES, 
VVHOLESALE EXPROPRIATION OF PRIVATE PROPERTY. DECISIVE 
ACTION BY THE UNITED STATES IN CONJUNCTION. IF POSSIBLE, 
VVITH GREAT BRITAIN BECOMES IMPERATIVE FOR HUMANITAR 
IAN IF NO OTHER CONSIDERATIONS. VVE APPEAL TO YOU, MR 
PRESIDENT. TO DISCUSS THE MEANS OF PROTECTING LIVES, BASIC 
HUMAN RIGHTS, FREEDOM. AND SOVEREIGNTY OF THE BALTIC 
PEOPLES, AND TO TAKE SOME IMMEDIATE MEASURES TO PROT- 
ECT THOSE PEOPLE FROM COMPLETE EXTERMINATION.

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL:

LEONARD ŠIMUTIS, PRES. 
PIUS GRIGAITIS SECR.

MICHAEL VAIDYLA, TREAS.

Telegramos turinys lietuviškai:
Vėliausios žinios iš Švedijos rodo, kad vokiečių ir rusų rankomis Lietu

voje yra varomas baisus teroras, žmonių trėmimas ir naikinimas. Švediją pa
siekę Lietuvos pabėgėliai šaukia tuojautinės pagalbos nelaimingiems Pabalčio 
žmonėms, nekaltoms vokiečių ir rusų aukoms. Nežiūrint savo iškilmingų pri
žadų, rusų karo vadovybė okupuotose arba taip vadinamose “išlaisvintose” 
Lietuvos dalyse tęsia masinį likusių gyventojų naikinimą. Pabėgėliai savo a- 
kimis yra matę, kaip žmonės yra žudomi, urmu tremiami, o kiti žudosi. Dėl 
šitų sovietiškų represijų, tokiuose miestuose kaip Vilkaviškis, Utena, Šiauliai, 
Kuršėnai ir kiti, jau nebeliko lietuvių gyventojų. Patvirtintos žinios praneša 
apie žiaurius Sovietų įstatymus, apie kolchozų atstatymą, apie masinį priva
čios nuosavybės atiminėjimą. Sprendžiamas Jungtinių Valstijų ir, jei galima, 
Didžiosios Britanijos veiksmas darosi būtinai reikalingas, jei jau ne dėl ko 
kita, tai nors žmoniškumo dėlei. Mes šaukiamės i tao stą, ponas Prezidente, ap
svarstyti, kaip butų galima apsaug- ri Pabalčio žnn nių gyvybę, pagrindines 
žmogaus teises, laisvę ir savistovumą ” imti- tuojau priemonių, kad apsaugoti 
tuos žmones nuo visiško išnaikinimu

Pasirašo Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasai Komitetas.

šitos telegramos tekstą Amerikos Lietuvių Informacijų Centras išsiunti
nėjo visiems kongresmanams, senatoriams, gubernatoriams, majorams, vai- 
džios įstaigoms, radijo komentatoriams, didesnių laikraščių redaktoriams, ko
respondentams ir kitiems amerikiečiu vi<momAnė« veikėįaims

Latvijoj Esą Išskersta 
Daug Kaimų Ir Miestų

LAU DON Ė J BOLŠEVIKAI 
SUŠAUDĘ 630 GY

VENTOJŲ

Švediion atbėgę žmones pa
sakoja baisius dalykus

Šią savaitę LAIC New 
i Yorke gavo iš Stockholmo 
“šitokio turinio radiogramą:

Pereitą savaitę Latvijos 
pabėgėlių skaičius čia pa
didėjo 200 su viršum. Jų 
tarpe yra moterų ir vaikų. 
Jie bėga nuo hitlerininkų ir 
bolševikų. Visi Latvijos ke
liai pilni pabėgėlių. Padėtis 
neapsakomai klaiki. Pabė
gęs valstietis K. Jazeps liu
dija, kad liepos 12 d. Kal- 
snavoj bolševikai išžudė vi
sus gyventojus. Jazepso 
žmona ir 3 vaikai taipgi bu
vo nužudyti. Taip pat buvo 
ir Biržuose. Lietuvos pusėj: 
bolševikai išžudė visus.

Iš požemio organizacijų 
pranešama, kad 6 rugpiučio 
bolševikai suvarė į lauką 
630 gyventojų iš Laudonės 
ir apylinkės ir visus sušau
dė kulkosvaidžiais, nepalik-

Rusai Trukdo Ali
jantams Susitarti
Alijantų konferencija 

Dumbartono Ąžuolyne nesi
seka. Susitarimą trukdo ru
sų delegacija. Ji gavo iš 
Maskvos instrukcijų, kad 
ateityje ginklo jėga prieš 
agresorius butų vartojama 
tiktai visiems vienbalsiai 
tam pritariant. Alijantai su 
tuo nesutinka. Jie teisingai 
pastebi, kad tokia taisykle 
vėl duotų agresoriams lais
vas rankas, kaip davė bu
vusioji Ženevos Tautų Ly
ga, nes visados gali atsiras
ti tokių valstybių, kurios ne
norės kelti prieš agresorius 
ginklo. Agresorium gali 
virsti ir bet kuris Tautų Są
jungos narys. Argi jis tuo
met balsuotų, kad Tautų 
Sąjunga jį baustų?

Nejaugi Rusija tikisi pa
ti tokiu agresorium būti, 
jeigu ji daro Dumbartono 
konferencijai šitokių kliū
čių?

'darni nei vaikų, nei moterų, 
nei senelių.

Pabėgęs mokytojas K. 
sako, kad jis išliko gyvas 
pakritęs tarp lavonų ir iš
gulėjęs iki sutemo naktis. 
Jis sako. kad nužudytus 
žmones bolševikai aplieja 
žibalu ir apdegina, kad vė
liau nebūtų galima jų atpa
žinti.

Šitais žvėriškumais pasi
žymi ne tiek raudonoji ar
mija, kiek bolševikų Čeką 
(žvalgyba), kuri eina pas
kui armiją. Rusijos karei
viai esą nuvargę, išalkę ir 
jie reikalaują tik maisto.

Vokiečių organizacijos 
Pabalty krinka ir naciai) 
pradeda šlietis prie bolšę? 
vikų. Jie paleidžia iš kalė
jimų suimtus komunistus, 
bet areštuoja Latvijos pat
riotus. Tie patriotai esą 
tikrieji kovotojai. Jie giną 
savo šeimynas ir Latvijos 
žemę. Jie jau išlaisvinę ke
lis miestelius, tų tarpe A- 
luksnę ir Gulbenę, kuriuos 
buvo užėmę bolševikų para
šiutininkai. Jie taipgi išvi
ję bolševikus iš Jelgavos 
(Mintaujos). Tuomet Lat
vijos patriotus puolę vokie
čiai. Tarp vokiečių ir lat
vių Jalgavoj įvykusi sunki 
kova ir miestas buvęs pusiau 
sunaikintas .Apie 2,000 su
imtu Latvijos, patriotų vo
kiečiai deporiavę Vokieti
jon.

AMERIKA TURI KARO 
FRONTUOSE 60 DI

VIZIJŲ

Amerikos generalinio šta
bo viršininkas gen. Mar- 
shall sako, kad dabartiniu 
laiku Amerika turi karo 
frontuose 60 divizijų ir kad 
šį mėnesį dar 8 divizijos iš
plauksiančios.

ITALIJOJ SIAUČIA 
SMARKUS MŪŠIAI

Iš Romos pranešama, kad 
Italijoj dabar eina didelė 
kova tarp anglų ir vokiečių. 
Aštuntoji britų armija lau
žiasi prie nacių tvirtovės 
Rimini, kuri stovi Adriatiko 
pajūry, o vokiečiai stengia
si tą tvirtovę išlaikyti. Jei 
gu anglai Riminį paims, ta 
jie galės pulti vokiečių “go 
tiškaįa linija” iš užpakalio.

SUOMIJA PASIRAŠĖ 
TAIKOS SUTARTI

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don, iš Stockholmo atėjo ži
nia, kad šį panedėlį Suoini- 
ia pasirašė taikos sutartį su 
Rusija ir Anglija. Vokiečiai 
traukdamiesi iš Suomijos 
pradėjo deginti kaimus, to
dėl suomių armija pradėjo 
mušti vokiečius.

Hitleris Nori Taiky
tis su Stalinu

Sakoma, kad jiems tarpinin* 
kauja japonai

Pereitą savaitę Europoje 
pasklido gandai, kad Hitle- 
i is vėl norįs sudaryti su Sta
linu “krauju sucementuotą 
sąjungą.”

Tokią naujieną pranešė 
iš Šveicarijos vienas švedų 
laikraščio korespondentas, o 
Anglijos žinių agentūra Re
uters ją pakartojo; Ameri
kos laikraščiams šitą sensa
ciją pranešė iš Londono As
sociated Press.

Sakoma, kad dėl taikos 
su Rusija Hitleris 3 dienas 
tarėsi Berlyne su Japonijos 
pasiuntiniu Hiroši Ošima. 
Abudu jie sutikę, kad tokia 
taika butų labai naudinga 
r Vokietijai ir Japonijai. 
Todėl ir buvę nutarta, kad 
Hiroši Ošima susisiektų su 
Stalinu ir pasiūlytų jam 
iaigti karą su Vokietija.

Rumunijoj bwo sugant'.š 
r atiduotas rusams buvęs 
liktatorius Antonescu. bu- 
usis Hitlerin talkininkas.
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Bolševikų “Vilnis” 12 rug 
sėjo laidoj rašo:

“Tarybinės Lietuvos valdžia 
jau yra Vilniuje...
“Mečys Gedvilą yra naujuo

ju Lietuvos premjeru.
“Jungtinėse Valstijojse skai

toma apie vienas milionas lie
tuviu. Lietuvos tarybinė val
džia dėl to nori turėti savo at- j 
stovybe YVashingtone.”

i

Bet ji negali turėti savo Į 
atstovybės W ashingtone, I 
nes Washingtonas nepripa-į 
žįsta bolševikų okupacijos; 
Lietuvoje. Prezidento Roo
sevelto pareiškimu, Lietuva 
neteko savo laisvės tik lai-i 
kinai. Karui pasibaigus, ji 
vėl bus laisva ir nepriklau
soma valstybė. Dėlto Wa- 
shingtonas pripažįsta p. P. 
Žadeikį kaip tikrąjį Lietu-; 
vos atstovą. Tovarišciui G e-'

Kad taip tikrai butų. tai 
galima spręsti iš to, kad A- 
merikoje gyvenantieji rusai 
irgi neturi jokių santikių su 
saviškiais, kurie gyvena So
vietų Rusijoje. Taip yra dėl 
to, kad Stalino diktatūra ne
leidžia Rusijos gyventojams 
turėti jokių santikių su už
sieniu.

“Naujienos” stato tokį 
pavyzdį:

“Palyginkime šitą padėtį su 
santykiais tarp Lietuvos, kai 

ji buvo nepriklausoma, ir A- 
merikos lietuvių. Lietuviai a- 
merikiečiai nuolatos būriais 
važiuodavo Lietuvon paviešėti, 
pasimatyti su tėvais ir gimi
nėmis, aplankyti gimtąsias vie
tas ir draugus; pažiūrėti, kaip 
tenai žmonės gyvena. Būdavo 
rengiamos amerikiečių ekskur
sijos į Lietuvą, keliaudavo i 
Lietuvą chorai, sportininkai ir 
t.t.
“Dažnai atvažiuodavo žmonės 

iš Lietuvos i Amerika -- at-

BRITŲ DELEGACIJA QUEBLCO KONFERENCIJAI

ši nuotrauka parodo išlipusią iš iaivo britų dellgaciją, kai ji anądien atvyko 
į Quebec’o konferenciją su prezidentu Rooseveltu.

durvs asmens ir grupėe. At-dvilai Washingtono 
uždarytos.

Apie tai, kad Lietuvos 
kvislingai norėtų Washing
tono pripažinimo, visų pir- susirašinėjimas laiškais, buvo 
ma Amerikos spaudai pra- apsikefčiama laikraščiais, 
nešė Associated Press žinių “O i Sovietų Sąjungą durys 
agentūros korespondentas iš 
Maskvos. Taigi “Vilnis” 
kartoja tą žinią apie “tary
binę Lietuves valdžią” iš 
gatvinės amerikiečių spau
dos. Maskvos propagandos 
fabrikas specialaus praneši
mo mūsiškiems bolševikams 
neprisiuntė.

Iš Associated Press pra
nešimo matyt, jog “premje
ras” Gedvilą bijosi, kad 
Iągtiivns ūkininkai nepaim
tų jo “valdžiai” kuolų, nes 
jis žada jiems didelių daly
kų, būtent:

vykdavo kalbėtojai, spaudos 
atstovai, politinių partijų va
dai ir papasakodavo, kas deda
si Lietuvoje. Ir visą laiką ėjo

yra uždarytos. Nei Rusijos iš
eiviai, nei kiti žmonės negali 
jos aplankyti- Taip pat griež
ta*: yra suvaržytas išvažiavi
mas iš Rusijos. Joks privati-

Dviejų budelių naguose - nus. ir prakišo CIO unijų
Iš Lietuvos gauta šiurpių j •’r^įento vie% .. .

žinių. Amerikos Lietuvių !. . ButV «e,.'a'- Jc*. R° s>.« rin- 
Taryboe vykdomasis komi-!k!"7 % an-
tetas kreipėsi i presddentų: įkastų unijos prezidento
Rooseveltą sekama telegnč ,vlet%1>! n“?en?s lr kerš‘ 

. ‘ tu pritvinkęs žmogus.
“Paskiausios žinios, ku-įTie Maskvos peniukšliai 

rios mus pasiekia iš Švedi
jos, duoda pasibaisėtiną
vaizdą vokiečiu-rusu teroro ... ~ir naikinimo Lietuvos

Labai klysta tie žmonės, 
kurie da mano, jog komu
nistai yra tam tikra idėji-

" ......~ ’ niu žmonių grupė. Niekoyentojų. Sved.jon atvyks-1 -„ašaus, & svei;m06 
tantieji pabėgėliai prašo u-J, į)ės u- ;ni.
mios pagalbos nelaimu.-! , £ diktaVU,.„į ,.e.
giems Pabalsio žmonėms, ^jmuj £ JV(.iki n(lstato ne 
nekaltoms rusų ir vokiečių įsitikinimai, bet
aukoms. . i Maskvos ukazai.Taigi, Lietuva atsidūrė
dviejų budelių 
Kas liks iš musu tėvu kraš- 
to? Kuo jis nusikalto nacis

naguose. .Maskvai svarbu diskredi- 
lucti demokratiją, ypač so- 

įeialistus. Tuo tikslu ji sėb-
u; nuo jis nusinanu nacis .... f.,r.a,+..a.,. . , J .. , .... sauja su tasistais n monai-k.ems kiyziokan® lr bolse- Ta tj jog

-------------— “ .. -—. v,klsk‘cms, ,dera™°,,'don?a? agentai komunistai, ir ne
nai savo balsus atidavė uz; ALT vykdomasis konnte- ,,v d k j 
PaMerį! Taip pat buvo ir] as prašo Roosevelto Inta- “ j^-g Maskvos gryžo 
1908 metais Republikonų, venc. jos — gelbėti Pabalčio - į koraunistu vadas Erco-

.--------------- kandidatas Taft toje pat'valstybių žmones. ; Tno-listti viename Neano-Demokratijos šiukšlynas po«ikj: “meskos patarnavi- Marylando valstijoje gavo lie,uvio? H() b”k“ke'tuoj buvo depo-
Visų kiemuose jus galit. ..... aitu,___ įrituota 25 milionai lirų.

Laiškas iš Washingtono
rasti šiukšlių: demokr 
irgi turi savo šiukš 

.Tiesa, yra žmonių 
svetimo akyje ir kris 
stebi, o savo — nei
TmVU •intini; *“**'• J“’ r“ iu vaisinu eieKionai. įvei
sė ano medalio anie kuri jauktas j Kongreso komisi- nant į smulkmenas, pasaky
me< kalbėjome neįeita kar- Jos Posėd| pasiaiškinti dėl sįme tiek: Elektorių Kole- mesjcalbejom^peieių ; CIO, skiriamų pinigų rinki- gija padarė taip. kad 1.878 
su nėra." mų kampanijai vesti, vie- metais demokratas Tilden,

.... . . t • , ralių Emanueli — bučiavo 
narnose išlaisvintose. V®1“" iam rankon! ' 
vos srityse veda masini na. 7 Panašiai eI„;.lsi ir lietu. 
kin.mų da likusių gyvento , iaj komunjstai. Bimbos, 
jų. Pabėgėliai, kurie visa p!alseikos. Mizaros ir kiti 
tai mate, kalba apie masi- puoja demokratiniai nusi-Esti tokiu demokratu ku- nas kongresmanas paklau- gavęs didžiumą balsų, ne-

nis asmuo negali teisėtu kebu į . .- . ** ■ , sė: travo nrezidenturos Elekto-'nius žudvmus, trėmimus ir *“v****“*, - c + to ne mano, kad pas mus vis- .ot- a »z .. . Tu 7? -i • , teikusius lietuvius. Ypač jieapleisti Sovietų Sąjungos te- kalu nona Die- MlStei Hlllman Ji pats nų Kolegija prezidentu “is- sauzudybes. Pasėkoje tų so- , enci-listiis lie iokiokas jau ge,a. kupono Die egi kada al)koJęs pen. fii;ko„ r^Jubli;kon? Haye$! vietinių n.preslJlJ visiškai puola soc.-bstus be jokiontonjos. ■ s -.- . oi livro ««n.vjęo ^u-. nnKO repuDilKoną May e S: vieunių represijų visisnao - • • n^L-miniais
“Išvažiuoti iš Rusijos gali tik .. • J 1 .. kis tūkstančius doleriu — o štai ka:n buvo 191? vra netekę lietuvių gyven-i

valdžios įgalioti žmones turi savo paklaidų turi sa- saky.ime. Mjster Devvev im- metais. Republikonų partijo -°JŲ tokie miestai, kaip \ il-. daug bolševiku iudo-
tiktai po to, kai žvalgyba nuo- „uri, ra °, PabL kimų kampanijos reika-. i.:llK maižtll; otclrarlnl kaviškis, Utena, Šiauliai,!.... S L......
dugrtiai ištiria ju ‘ištikimybę’,vo blogybių. Vienas jų tuoj,, ‘?

nuitonimn ir tbicčimo Lntn

je kilus maištui, atsirado i taviškis, Utena, Šiauliai, t ~ ašiu iįe {jauna? 
trys kandidatai — republi-1 Kuršėnai ir t.t.”“^,1 nastpbime ir taisome kitu L™ . , • „ A trys Kanaiaatai — republi-1 n ui.

nežinome, ar nenorim! Jaft- ‘,‘bulmuzerif . Ar tai^bm^tiesa? Jei
jie nepauegs arva irciam vAC III1IIII«IIIXC5. ,:uimciau TadflS KOOSPVPit 11" flPlTIOK- Ižsii) ----- uOlSeVir-Sl Via nau-

Kas dabar meluoja?
Rugsėjo 11 d. “Vilnyje” 

skaitome tokį antifoną:
“ ‘Keleivis’ kriminališkai 

. meluoja, kad amerikiečių 
Rusija tačiau yra Amen-(jovanog nepasiekia lietu- 

kos ir Anglijos talkininke. Tie pasiutimu apjakę 
Ką jai pasakys Washink.o-i kejejvįnjaj piunksnOs bandi
nes ir Londonas. Ai bus taj patyS nej cento Lietuvos 
sulaikyta kruvina bolševiko įmonėms nėra davę...” 
ran*ęa- Aišku, kas šitaip plūstasi
Belaisvis savo namuose — “sklokos tėvas” Prusei

L<Xip --- uuizcTinai \
joviški Čengis Chanai, kaip 
naciai yra naujoviški kry
žiokai.

žinoti
Noriu kalbėti apie tą mu-!

Tadas Koosevelt ir aemoK 
ir daugiau aukot!, bet... ratas Wilson. Rinkimų die-

-------- -  —len demokrati in« šinkšlvnn ank CTa nos vakare spauda pranešė.je gyvenąs žmogus yra. kaip emok atilos auKsiyną, ^ster Dewey vėl kandida- i , rinkimus laimėio Taf- L-oiAi; kuriame senai kapstosi ir t -a ar ne?« kad linkimus laimėjo įai-
kakarieku” gieda Garnerio J ’

iš kelio’...
“Kiekvienas sovietų Rusijoj-i

nusikaltėlis, uždarytas kalėji
me visam amžiui. .• tipo vistgaidziai. Juos lesi-“Tad, jeigu Lietuva butų pri-

_ . . TT.„ ;tas, bet ant rytojaus pasiro-
^aiP 77,sako Hillmanas; kad laimėjo demokratas 

— kandidatuoja, bet p^i\Vilson. Kaip tai atsitiko?

zmones daugiau begalėtų 1S jos; ’ v” ę' Kei-šydamaš Roo- lėJ° sakyti? Hillmanas juk valstijoje didžiumą balsų 
išeit, ir pasidairv-n, kas deda- JLjV.rk.. kad republikonų buvo Pno£>veltaC»si nasaulvie- nei Amerikos lie-' ^veltui jis be jokio reikalo! pasakė, kad republikonų: buvo gavęs
tuviai daugiau begalėtu aplar I padovanojo Ne w York o vai- partijos kandidatas yra tin-; VV ilsonas tuo budu buvo 
tuv ai daugiau begalėtų ap a ętjįa renubųųonams Pašė- karnas tik distrikto proku- mažumos prezidentas, 
kyt, savo gimtojo krašto ,r pa-. Fase T - Tą pad£ė Elektorių Ko

1. Lietuvos užsienio rei 
kalų komisariatas stengsis 
sustiprinti ryšius su Jungti
nėmis
vena

2
75,000 ūkininkų žemę, ku
rią dabar buvo užėmę vo
kiečiai.

3. Nustatysią 5 metų pla
ną Lietuvai elektrifikuoti.

4. Atgausią Kląipėdos simatyti su giminėmis!
kraštą. “Tokia

Ir daug kitokių “laimių” Mečius Gedvilą 
ateis su Salino “saule.” ‘glaudžius -----.----- —r __

Žinoma, visa tai žadama vietinės Lietuvos bei Ameri-padaryt prastu piezi-į 
tuo tikslu, kad lietuviai ne- kos, yra melas ir propagandos (leĮltu'.
sipriešintų grįžtančiai bolše- baį«las- . 'reį aj“ neDritaiiu'annkž- Laimėti net tame atsitiki
vikų okupacijai. Bet tų pa- Prijungt. Lietuv, pne ^Htite Do’lrikle-im«- )«> Rooseve’— ‘
“*»., bobmta“ niekados vietų imperijos reiSk-a - at-,ITOmanų ku- didžiumą balsų!

Taip mano ir “Naujie- vakarų civilizacijos.” 
noe,” kurios sako: , McR tažiau

“Tai yra bolševikiška propa- kad alijantai pripažins Lie- 
ganda ir, kaip paprastai, pa- tuvą Rusijai. Bolševikai o- 
remta nebūtais dalykais. Va kupavo musų kraštą susita- 
dinamae
misariatas 
keista 
rėti

Bet ar jus žinote, kad 
Mister Dewey turi progų 

Galiu pasakyti vieną sek- Prez^dento kėdę
jei Rooseveltas gautų 
urną balsų!

Sakysite, kad aš kalbu

pavo demokratų organizaci
jos eilinių narių teises. Tos 

9 valstijos demokratų kon
vencija buvo pripakuota

ka.T. . . , , . Bet tegul iis paskaitoLietuvis nieko daugiau sekama • 
nenori, tik but savo likimo ..Tautinės grupgs ¥eikia 
kalviu. Nei rusui, nei vo-,|įkjaj jungtįngse Valstijose,i-ri z-kz-nm nmlzn Hl/Arr/'v . , . . _ . . _ .

Ir vien dėl to jam kerši
ja ir nacis įr bolševikas! 
Lietuvis šiandien -yra belais
vis savo namuose. Net dau-1

jokios gvaranci-
įos, kad tie daiktai, kuriuos
jie aukoja ar dėl kurių dir-

tba, pasieks ju kilmės žmo- giau: okupantai atima ne nes»»garnenmais juodnugariais _ _ . .
ir Elektorių Kolegijon iš-i -ik jo turtą, bet ir gyvastį.; Taip sako Russian War
rinko tokius žmones, kurie 
nebalsuotų už Rooseveltą. 
nors jisai ir gautų didžiumą

Taip nedaro tie, kurie ko- Eejįef fondas, kurio laišką 
voja uz demokratiją, uz paskelbė Chicagos savait- 
zmomų ir tautų laisvę, taip raštig “Sandara.” 
daro tik barbarai, savanau- jaj kas dabar “krimina- 
dzia!, niekšiški pavergėjai. :n«kai meiuoja”?

Naciai bandė pavergt pa- Aišku kas: patys komu- 
sauh, bet nepavyko. Hitle- nįstai! Aišku, ne už dyką. 
no gaujos^ jau bėga iš oku- jej yra Judošiaus grašių 
puotų kraštų. Italijoj, jų turi but ir A-

Ar demokratinis pasaulis merikoje. 
leis, kad tą pati darytų bol
ševikai? Jei taip, už ką mu- Remkite tik BALF fondą 
sų sūnus ir dukterys savoj Mes nepriešingi, kad šel- 
kraują lieja? piami Rusijos žmonės. “Ke-
Jchn Lewis vėl prabilo leivis” tačiau sakė, kad

_ , . ... musų komunistai meluoja ir
Buvęs komunistų prietelis, apgaudinėja žmones, ir jis 

-John Lewis vėl prabilo—da.nekiydo> šita tiesą dabar

ris vadovauja CIO uniju oaKysite. Kari as kalbu 
Politinės Akcijos Komite- ni^us “ J«k. tai negalima! 

nemanome,; tui. Kažin kodėl aš manau, Nepadarykit klaidos; tai m >
kad Žagarės žydas Hillman'-P’3 .?aarna ir tuo rūpinasi! balsų. Texas valstija turi 
bando pamėgdžioti aną pa- Jeakcinė demokratų partijos'23 elektorius. Visi buvo in- 
sakos herojų, kuris prisijau- mašina. Mat. Amerikos de-i struktuoti nebalsuot už Roo-a-- a . a , - - VW ----- ,a _ r. J----- ’ *itųkOn-

maištas 
8 e- 

elektorių
ta. ii vėl ir vėl tūpė ant po- konstitucija tokio da-į ir šiandien yra pasiryžę ker
no kaktos. Meška pagriebė neturi. Elektorių Kole-jšvt Rooseveltui. Elektorių
didedli akmeni ir davė i gH3 J’1’3 kvailos tradicijos! Kolegijoje jie atiduosią sa- 
musę ant pono kaktos. pasėka. Kitaip sakant, tai. vo balsus už senatorių Har- 

. . . yra pamėgdžiojimas Kardi- ry Byrdą, kuris demokratų
Nežinau, ar jai pavyko noj.^ Kolegijos, kuri renka konvencijoje norėjo gaut 

musę užbamutyti. ar ne. bet popiežių. Bala žino, kuri A '

ra grynas humbugas, nes nė 
viena tų ‘sovietų respublikų’ 
neveda :r negali vesti savaran
kiškos užsienio politikos. Už
sienio (ir vidaus) politiką vi
sai Sovietų Sąjungai ir kiek-

LIETUVA BUSIANTI 
NEPRIKLAUSOMA

‘Lietuvos Žinios” mano,
viena, jon daliai nustato Mas- kad MętUVOS---------a. --- Amenkakva ir tiktai Maskva. Todėl, Jei Amerika ir jums gali but aišku, kad merjkos davatka ši triksą

Anglija tam nepritars. Gir — ----------- J----- ---------* - - •
d i :jeigu Lietuva butų paversta 

‘tarybine respublika,’ jos už
sienio reikalų komisariatas bu
tų tiktai Maskvos valdžios or
ganas.

‘To komisariato paskirtam 
atstovui Amerika nieku budu

“šiuo tarpu Europoje, britų 
ir amerikiečių vadovybėj, tur
but bus jau netoli penki mi
lionai kareivių. Tai yra tok!a 
įspūdinga ir nusverianti karo

nepripažintų diplomatinių tei- jėga, su kuria turės skaitytis
šių.

“Tai viena. Antra, jeigu Lie
tuva butų prijungta prie so
vietų Rusijos, tai ne tiktai ne- 
užsimegstų glaudus ryšiai tarp 
Lietuvos ir Amerikoje gyve
nančių lietuvių, bet įvyktų vi

sai prieš':ngas dalykas: ryšiai 
tarp Lietuvos žmonių ir Ame-

ir ponas Stalinas.

ti, jei Amerikos ir Britų vy
riausybės tikrai norės atstaty
ti Lenkijos ir Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybę, tai jos 
suras ir priemonių, be karo, 
paveikti Rusiją atsisakyti nuo 
nepamatuotų jos pretenzijų 

rikos lietuvių butų galutina^ į tų tautų žemes.
nutraukti ” “Iki šiol teitų ir amerikiečių

kandidatūrą, bet negavo.
Tcx&s valstijos*

meskos ponas daugiau neat-, SUgaivojo jjs vefkįa— elektoriai kad ir nebalsuosi kartą prieš Rooseveltą. An- patvirtina Russian War Re*
sikėlė. Iš to dabar turime j,. ]abaj nelemtomis pašėko- už Dewey, bet jie padės gliakasių unijos konvencijo-, def fondas. Nėra jokio už- 

mis. Jau buvo atsitikimų,'jam nebalsuodami už Roo- je Cincinatti mieste Lewis!tikrinimo, kad Amerikos 
smarkiai atakavo preziden- lietuviu aukoti drabužiai irvyriausybės dar nėra pripaži- kad žmonių išrinktą prezi-,seveltą. Jei Rooseveltas ne- 

nusios Rusijai jokių teisių į dentą ta ponia Elektorių; gautų užtenkamo skaičiaus 
Lenkiją. Lietuvą, Latviją ir Kolegija ėmė ir atmetė! j elektorių balsų, jis nebus 
Estijją. Jeigu Rusija negavo Taip buvo 1878 metais. Bet, prezidentas. Jei ir Dewey1 syklas.
Amerikos ir Anglijos priūži- kam daryt ekskursiją į to-; neturės reikiamo skaičiaus' Kasyklų baronai priešino- 
nimo dabar, karo metu, tai tuo kją žilą praeitį? Turime Elektorių Kolegijos balsų—si angliakasių reikalavi_ _ JU.' —  ______ • • • x _ x __ .1__ ____ U 

tą, kam šis įsakė paimti vy
riausybės žinion anglies ka

Todėl drąsiai galime tvirtin-j mažiau vilties rusams bus pa- naujesnių ir šviežesnių pa-, jis taip pat nebus preziden-
pavergtė lenki ją ir Pabaltijo, vyzdžių. tas. Tuomet prezidentą
valstybes karui pasibaigus.” 1904 metais buvo prezi- rinks atstovų butas, o vice- 

Rusai nedrįsią demokra- dento rinkimai. Nuo repub-! prezidentą — senatas 
tinėms valstybėms priešin- likonų kandidatavo Teddy ” * ’ ■ “lr ~

mams ir buvo kilęs streikas. 
Vyriausybės pastangomis 
angliakasių reikalavimai 
(kad ir nepilnai) buvo pa- 

Bet ką gali žinoti, kaip i tenkinti.
jie elgsis. Gali but. kad de-Į Lewis tačiau pyksta; jis 
mokratiški elektoriai bai-įnori padėt republikonams.

tis, nes jeigu pasipriešintų, Roosevelt. o nuo demokra
tai kiltų trečias karas ir bol-; tų — Alton Parker. Mary _____ _ , , , .. ..
ševizmą ištiktų tokia pat; lando valstijoje laimėjo re- suos už Dewey. Tokiame at- j Išrodo, kad jis ir vėl gaus 
katastrofa, kokios dabar su-1 publikonu tikėtas. Nežiu- sitikime jis gaus reikiamą; spraktą. Pereitų rinkimų 
silaukė fašistai. l-^-A i—«- -i-’-*- ' : o —n It

pinigai galėtų pasiekti lie
tuvius, sako to fondo vadai.

Jei taip, komunistai buvo 
melagiai ir apgavikai. Juos 
dabar numaskavo toji įstai
ga, kuriai jie dirba.

Pažangus ir demokrati
niai nusiteikę lietuviai pri
valo remti Bendrą Ameri
kos Lietuvių Fondą. Lapk
ričio mėnesį jis pradės dra
bužių rinkimo vajų; aukoki-

_____ ______  ______  _ __ _______ te jam patys ir kitus ra-
rint to, Marylando elekto- (Nukelta į 3 pusi.) ‘Įmetu Lewis rėmė republiko- ginkit aukoti. St. Strazdas.

i

I
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IAS NOKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPBIKIA

FRANCUZŲ SUMEDŽIOTI HITLERIN1KAI

Nusižudė lietuvis Čiaponis

AMERIKOS LIETUVIU
BROOKLYNO LIET U VIŲ NAUJIENOS.
Komunistai vėl įsikinkė sian War Relief lietuviai
Lietuvių Amerikos Pilie komunistai sudarė komitetų 

čių Kliubą ir jį pakrikštijo i Lietuvai
-------- ’ “gelbėti” komitetų.

Nelaimingiausia Biookiy- gu meškere musų ko
rio lietuvių organizacija, tai ^uaig^į lenda Į organizaci-

NAUJIENOS IŠ KULPMONT, PA.

.. . O1 -A i i gelbėti Lietuvą,
nuošimtis. Bloga ir tai. kad
iš tų lo-20 nuošimčių neat- . Ant tos meškers dabar už
sirauna norinčių dirbti šios si kabino ir Liet. Amer. Pi- 
organizacijos reikalams, liečiu Kliubas, jis įkinkytas 
Vieni amžinai “pavargę,” grynai komunistiniam dar- 
antri “neturi laiko,” o tre- bui.
ti mano, kad “nėra naudos Gaila, bet patys kliubo 
dirbti.” nariai kalti. Jie neina į su-

Šia padėtimi naudojasi sirinkimus ir nesirūpina sa- 
komunistiški “patriotai.” v° organizacijos reikalais. 
Savo laiku jie visaip biau- Ne bereikalo dabar sakoma, 
rojo Liet. Am. Piliečiu Kliu- kad Piliečių Kliubas, tai ko- 
bą. Pavyzdžiui, kai ruošta munistinių uodegų kliubas. 
kliubo atidarvmo ceremoni
jos, iš “Laisvės” namo ko
munistai liežuvius ir špygas 
kaišiojo.

Dabar kiti laikai ir musu

Brooklyniečiai dalyvaus 
National War Fund 

vajuje
Brooklyno lietuviai suda-

Vaizdelis prie Lyono kalėjimo, Fiancuzijoj. Ginkluoti partizanai sumedžiojo 
buvusius Hitlerio talkininkus ir suvarė juos prie kalėjimo. Tūli jų stovi basom 
kojom, matyt, jiems nedu ota laiko nei apsiauti.

šimto sekretoriaus vietą, bet 
ją apleidžiąs, jis šaukiamas 
atgal į tarybinį rojų. Tur

komunistai, apsivertę rago- rė specialų komitetą, kuris 
žiumi, jau valdo ta Kliuba! dalyvaus National War _

u,, -• i a ; m-,, fund vajuje. Kaip žinia, to but jis neatliko savo misi-
, & J fondo vajus prasidės spalio1 jos ir netenka vietos.

f-L pirma. Norima sukelti kiek Komuinstai negali supras- 
&"nepamir

so atvykti komunistai ir jų ž^neg p i lis mano< kad Rotomskio
bendrakeleiviai Matydami. Jš National War Fund’o karjera jau baigta, kad jis 
kad jie tun didžiumą, ko- . lietuviai gauna stambias eina į poseleniją, kaip Zig- 
munistai pasiūlė rinkti ne- _ - * m u c An<raviaticį^atus i IiPtuvos “aelb-ii sumas PmW Bendrasis A- mas Angai ietis, legatus } Lietuvos geibiu merikos Lietuvių šelpimo Kad nuraminti savnmo konferencija. Siulvmas r- , „   ? - -nn nnn Kacl nulaminu savo ne
perėjo ir delegatai buvo iš- Į / viernus Tamošius, komunis-rinkti. dolerių. Taigi ir lietuviai tų “Laisvė” praneša, jog

Toji komunistu konferen- !un ”nsiGelL J Rotomskis savo valia gryž
cija — eilinis “monkey bu- ir aukoklI?e ” , tąs į “rojų.” Girdi, jis pra-
siness.” Ji šaukiama ne Lie- ,a"kotl National šęs, kad sovietų vyriausybė
tuvos žmonėms gelbėti, bet /u?aai- jį “paliuosuotų,” Rotomskis
Stalino diktatūros režimui v lietuvių ^komiteto vJdy- norįs važiuot į Lietuvą, kur

NAUGATUCKO SENSACIJA — $4,370 VINIŲ 
BAČKOJE

Pinigus rado jauni palaidu- Išvertę vinis vaikai rado 
nai ir pasidalino pinigus. Gal ir lapė butų

NAUGATUCK, Conn. — nelojusi, jei ne vaikutis,
Čia gyvena vienas lenkas,
Konstantinas Kilwokewskis,

Yra nemažai ir tokių lie
tuvių, kurie neturi jokio po- 

Rugsėjo 6 dienos rytą ne-'litinio nusistatymo. Tačiaus 
toli šv. Marijos bažnyčios juos bepartyviškais vadinti 
buvo rastas ant medžio ša- negalima. Jie dažnai tal
kos pasikoręs Juozas čia- šuo ja už tokios partijos kan- 
ponis. Jis buvo 58 metų am- didatą arba asmenį, apie 
žiaus ir da gana tvirtas vy- kurį geriausia pakalbama, 
ras. Į Be minėtų yra keli lietu-

Mirus jo moterei (mirė viai klerikalai ir viena, ki- 
1935 m., Mt. Carmel, Pa.), ta šeima nusiteikus tautiš- 
Čiaponis persikėlė gyventi į kai — smetoniškai. 
Kulpmontą, pas savo duktė-1 Kadangi jau veik visos 
rį Marę. kuri vedus su lietuvės moterys gali bal- 
lenku Karankevicz. Veik suoti, tad daugelis jų pase- 
per visą tą laiką jis neturė- ka vyrus. Jeigu, daleiskime, 
jo čia nuolatinio darbo. Dir- vyrai balsuoja už demokra- 
bo tai šian. tai ten, su per- tus. tą patį daro ir moterys, 
traukomis. Pastaruoju laiku J. D. T.
jis dirlio su “butlegeriais”--------- —-----
— nelegaliai kasė anglį. BALTIMORE, MD.

Paliko tris dukteris ir vie- --------
ną sūnų. Visos dukterys jau Tautinių grupių iškilmės ir 
vedusios, o anie sūnų nėra
žinios, kur jis gyvena.

į Nusižudėlis buvo palaido- -------- ;
tas rugsėjo 9 d. lietuvių ka- Sujudo, sukiuto Marylan- 
talikų šv. Kryžiaus pavapi do tautinės grupės. Rengia 
jos kapinėse, M t. Carmel, milžiniška įvairių tautų pa- 
Pa. rengimą, kuris prasidės spa-

--------- lio 8 ir baigsis 12 d. Bus di-
Lietuvių politiškas nusi- dėlės iškilmės ir bazaras. 

statymas Pelnas to parengimo skiria-

bazaras. Spalio 10 d. 
Lietuvių Diena

1 i 11UlIMCllUI Ve a VTZ^JL III i - * • T\
išpopulerizucti. Tegul ko-
munistai šelptų rusus, o ne maliava o' Valaitienė ’ P ± » k°un.\a aSn&

kTnUiDr pagalbalaT £ J -------------- “•
kalinga. Bet taip ir reikėtų ‘ j^Vs^kimo ten' kur negaus m,egol,:
sakyti. Pavyzdžiui, Ameri- geHausl° pasiseKimo. 
ka senai šelpia rusus ir dėl
to niekas nekelia skandalo.
Ir lietuviai nieko nesakytų

taip mažai inteligentų, 
kad jiems nėra kada nei 
miegoti.

Tikėkit, jei norit -- Ro
tomskis savo valia važiuoja

Kinijos pirmoji leidė 
New Yorke

. . o- , , ,- - , .• I New Yorka atvyko Ki-ie. Bimbos krauile šelptų .f r„.ezi,,entį Ci/ng.Kai. 
Rusiją. Bet taip nėra. . j. , -

Musų komunistai sako, , ; Presbrterian ligoninįi, 
kad Jie šelpia Lietuvos žmo- . sveikata.

i! Prisiglaudę prie Rus- Kinjjos ma.
r.o ilgesniam laikui apsigy

nęs.

Lietuviai komunLtai tuo 
Rotomskiu labai didžiavosi, 
kviesdavo jį sakyti prakal
bas. nors Rotomskis nėra 
joks kalbėtojas. Savo kal
bas jis sako iš popierėlio ir 
labai nuobodžiai.

Keista: Rotomskis savo 
valia važiuoja į “rojų.” o 
Bimba ir Pruseika nei su

laikraščių išnešiotojas. Tuos Kaip visur, taip ir čia lie- mas Garbės Sąrašui (Honor 
vaikus jis užtiko netolimam tuviai pasiskirstę į partijas. Scroll), kuris bus įrengtas 
miškely, skaitant krūvą pi- Dauguma vietos lietuvių y- Preston Gardens aikštėje, 
nigų. Vyresnysis palaidūnas ra demokratai. Kaipo tokie Garbės Sąraše tilps vardai 
(14 meų amžiaus) suprato, jie visuomet balsuoja už visų vyrų ir moterų, daly- 

n k.u ... , i x -J vavusjų šiame kare.

Istorija trumpa, bet labai raščių pardavinėtojui <W vai, kad Kuįmonte per kė- S“*!*,.± 
įdomi. Peieitą nepeš mene- visą tūkstantį dolerių, kad hs pastaruosius metus mies- tteg11116111 ,.Aim(į7:
sį Kilwokewskis gavo 4.370 jis tylėtų. to personalas susideda veik ceremonijos. Tai
dolerių. Tuos pinigus isko-i Vaikutis gryžo į namus ir iš vienu demokratu. ,bus. Marylando dien<*. Lie-
lektavęs iš apdraudos kom-'gautus pinigus parodė tė- Yra lietuvių, kurie bai- *uYlų diena. bus spaao .
---- - • > ’ • ' ' - - tjt-jp. toj pačioj Armory (kurioje

kitų tautų pa- 
Dalyvaus Lietu

kas gali subankrutuot-ma-j ~ Tėvas tuoj pašaukė poli- tu ir vra komunistuoiančių V?,S P?lk- Po_nęs KilwokewsWs - “ir tų ciją. padavė'tuksėti,ir š“’L

vaikučiai ir Dainos Drausri-gv,iwunrWSRIS p»n-nus. roncija juos suėmė, oei nistų parti,ą. Jie balsuoja įrTJ^aroda LfetuVo^’au-
gus dėjo Į senų vinių bac- šie per tns valandas gvne- kartais už republikonus o į®’ Bue panxla uetuyos au kūtę, kuri randasi jo garu- si. Sakė. kad tuos pinigus irtais už demokratus.
dziuje. Čia bus saugu, jie radę miške. Galų gale____________________
manė lenkas, “kas norės se- vaikai prisipažino, kur juos

kuris visiems ir kiekvienam 
dabar sako. kad vinių bač
ka yra labai prastas bankas.
Niekada daugiau toje bač-,kad gali but negerai ir pa- demokratų partijos išstaty- 
koje jis nedės savo pinigus, darė tokį “bargeną”: laik- tus kandidatus. Todėl nedv-

ieKiavęs iš aporauao; Kom- gautus pinigus parode te- Yra lietuviu, kurie bai- ; . 4 
panijos ir nusprendęs, kad vui, pasakydamas, kad miš- suoja už republikonų tikie-'^J Pacioj A 
tokią sumą pinigų Putu pa- ke vaikai turi “krūvą pini- tą, bet tokiu nedaug. bus .lr
yojingą. dėt į banką Ban-lgų.” ............................ Yra čia lieUlv5|J 'socįalis. •

IŠ W ASHINGTONO venti Brcnxe. Jai yra pa-! pagaliu negalima ten išpra- 
samdytos specialios patai-(šyli! 
pos. j(Atkelta iš 2 pusi.) 

skaičių balsų, bus preziden
tas! . New Yorkas nepaiso trans-

Tai šitoks yra Amerikos portacijos čyfų
demokratijos šiukšlynas. Office of Defense Trans-' 
Grupelė asmenų pasipneši- pmtation žmonės norėjo 
na liaudies valiai ir atmeta pravest naują transportaci- 
jos išrinktą prezidentą!

Brooklvno Petras.

BROOKLYN, N. Y.

Vestuvių pokilis

Rugsėjo 3 d. apsivedė il
gamečiu “Keleivio” skaitybos sistemą — grupini nau- 

.yisi Sutiksite, kad tokia dojimasi teksikebais. Mies- 
padėtis yra nesveika, ji sta- to valdžia tam planui pasi- 
čiai kvaila. Bet ką dabar priešino. Ji sako, kad nėra 
padarysi! Marksas teisybę galimybės sukontroliuot tek- 
sakė, kad tradicijos dažnai sikebus ir tuos žmones, ku- 
veikia ir tada. kai išnyko rie norėtų “grupinės trans- Jcrsey City, N. J. Vakare
sąlygos, kuriose jos audra- portacijos. 
do.

tojų Petro ir Elzbietos Paš- 
kauskų sūnūs Robertas, ga
bus technikas radijo išdir- 
bystėje. Jis apsivedė su pa
nele Rita T. Corccran, iš

Amerikos pažangioji vi- Susižeidė Brooklyno biznie- 
suomenė da turės daug sun- rius K. Buivydas 
kaus darbo, kol bus nuga- šiomis dienomis buvo su-
lėta ši netikusi tradicija, žeistas brooklynietis biznie- 
Reikės žmonių valios, ku: i rius K. Buivydas, turįs užei- 
norės ir galės išvalyt tą dt- aą SLA name ant Grand 
mokratijos šiukšlyną. Tik Streeto.
tada Gameriaį ir Farlev’ai Buivydas ir jo darbinin- 
neturės galimybės tokius kas Julius Daužvardis va- 
suokalbius daryti. Bet kol žiavo automobilium. Prie 
kas, iie gieda savo “kaka vieno skersgatvio Buivydo Šilauskas, 
rieku” ir musu šaliai gali automobilis susikūlė su tro- 
duot toki prezidentą, kurio ku. Buivydas buvo išmestas 
ji nenori ir gal nei nešauna- iš automobiliaus ir smarkiai 
vo. O savo keliu tatai gali sutrenktas, o Daužvardžiui 
nuvest prie tokios padėties, buvo išmuštas dantis ir iš- 
kad Amerika da kartą bus suktas peties kaulas.—jį te- 
izoliuota. Europoje ir kitur ko vežti ligoninėn. Buivydo 
vėl atsiras nauji dikta;oriai, automobilis visiškai sumai- 
ir vėl ruoš naują pasaulinį gytas.
kara! --------

Tikėkimės, kad to nebus; Ratomskis išvažiuoja į ta- 
bet atsargumas gėdos r.eda- rybinį “rojų”
ro. Reikia pasakyti kas tie- Brooklyno lietuvių komu- 
sa. Turime demokratijos nistų rateliuose girdėt kal- 
šiukšlvną ir turime tokius bų, kad “draugas” Povilas 
demokratijos vištgaidžius, Ratomskis netenka savo 
kurie tarnauja reakcijai. “džiabo.” Rusų generalinia- 

Esti-E&ti. me konsulate jis turėjo de-

koj Pirkioj, specialiai tam 
tikslui pastatytoj.

Šia proga yra rengiama 
--------  _ didelė visų tautinių grupių

jo pinigai yra ”safe.” 1)0 vienu akmeniu rado tris Jonas }*• ui spausdinu'programa Joje
Kilwokewskis gal ir šian- tuksUnčius dolerių. Pas vai- Amer.ko. laisvę t.lps visi parengimo įlartai

dien butų taip manęs, jei ne kus da rasų 183 doleriai. ... i. . . . ir kiekvienos dalyvaujančios
policija, kuri atėjo pas jį ir Dabar teko įsitikinti, ar o šiomis dienomis Jonas ir tautos istorijos bruožai, 
ėmė “baderiuoti,” ot šitaip: ištikro lenkas Kilwokcwskis f-ufroana Endzehai čia ga- Gubernatorius O Conor ir

__Mister Kilwokew<!ki ar tuos pinigus laikė vinių bač- ls.vaklzios liūdną žinią, Baltimorės mayoras McKel-
to turčiai pinigu, daugiau koje. Kai įsitikino, jam su- kad su"us Jonas AMyk°', d?niv proklamacijomis pa
ketinis tūkstančius doleriu? gražino 4,183 dolerius. Da .las zuy> kovose su Amen- skelbs 8-12 spalio dienas

__Panelė švenčiausia Die stoka 187 doleriu, kuriuos kos P]?esu- ku?’. l.as lvyko, kaip Jungtinių Tautų Tau-
vo motina iš kur jui žinot? vaikai praleido. pranešimas aiškiai nepasa- timų Grupių iškilmių ir ba-
_ klausė lenkas Lenkas Kiiwokewskis da- ko’ bet tėvams buvo zmo-, zaro savaitę, ir nurodys die-

_ Sakvk. ar turčiai pini- bar džiaugiasi tiek pinigų ?ia’ kad jis tarnavo Pacifi- nas, kuriose kokių tautų pa-
gu? _ spvriavosi policistai. atgavęs ir tuoj nešė į ban- Ro pietuose ir dalyvavo ko- rengimai įvyte

—Gal ir turėjau, bet ko- ką. ............ i
dėl jus klausiate? Vaikus policija įsklausi- -a,° ba,M-

—Todėl, kad tavo ban- nėjo ir paleido.

nas vinis vogti?’ rado. Policija buvo nuves- GEORGTOWN, ILL.
Nieks ir nežinojo, kad ta į netolimą miškelį ir ten . 

io ninierai vra “ęafp ’’ rvr. oL-monin tl-le Jonas

Tam darbui yra sukurtas 
didelis komitetas iš visuo
menės veikėjų ir tautinių 
grupių atstovų. Lietuvių ko
mitetą vadovauja Baltimo
rės Lietuvių Draugijų Tary
bos pirmininkas, p. Anta
nas Miceika ir Dr. Liudas 
Mendelis.

Jiems padeda didelis ko
mitetas, susidedantis iš vi
sų Baltimorės lietuvių drau
gijų atstovų. Visi. be skir

tumo pažiūrų, dirba šiame 
dideliame darbe.Jonas M. Endzelis

Waterburieti3.kas buvo nesaugus...
Daugiau sakyti nereikėjo 

— lenkas zovada bėgo į 
garažą. Nubėgęs rado bač
kutę apverstą ir joje-nei 
dolerio.

—(Dieve mieliausias, visi 
dangaus šventieji — kur 
mano pinigai

NEWBERRY, MICH. 
Pasižymėjęs oro šaulys, lie

tuvis Jurgis Serafinas
Iš Europos nesenai gryžo 

būrys Dėdės Šamo lakūnų, 
kurie daužė Hitlerio “tvir-

. •. » tovę.” Tarp jų yra lietuvisVisus šventuosius J.s sau i^^ Serafinas,
k.e j paga. tą, bet jif 1 ą!>a; i tarnaująs Amerikos oro jė-

=u motina VI Pivoriūną, -T emeigose kaip šaulys,su motina, vi. nvoriunas, jnktzodziaati: , TannaX iiAtnviq «;aržpnsu žmona, sunum Vytautu ' _pat? Liucroieras tuiėioL Jauna81s. lietuvis saizen- towno mieste 1917 m spa. statymu netuvisKos pirmos, 
ir duktere Birute, M. Sta-1^ į“ ,; ir par„dyti mano! tas yra d^yyavęs puolimuo- ,io 4 jr baigė vietos hįgh y. Višinskas vadovauja 
lionis su duktere. Zanes su Kad jis?sprandą ^. ant ,?.a<:1,ų Yokle‘ri°s- schoolę. Jis dirbo vietos zin- rinkime skelbimų į progra-
žmona, G. Linga su žmona, J P 4|b»pgi alijantų invazijepe ko di;buvgj kuomet buv0 mą.
J. Širvinskas su žmona, K. p0Hcistai klausėsi, šypso- .,lj0V.ir hranc?zlJ?n- pašauktas karo tarnvbon Vyrai ir moters, seni ir Inte: josi ir ant galo tarė: '“Ne-("1941 metais. Būdamas Idą-

įvyko vestuvių puota The 
Čanton Tea Garden viešbu
tyje, taip pat Jersey City.

Be namiškių, pokilvje da
lyvavo: J. Banaitis. F. Mor
kus su žmona. V. C. Lukas

i?

Jonas buvo gimęs George- Jonas Kairys rūpinasi pa-

ponia Glinka: iosi ir ant gaIo tarė: ^'Ne. į n garoes meaanus ir visą 1941 metajs Budamas Ida. jauni, visi dirba,
taipgi jaunosios motma..jos $auk j)iev0 nepeik velnio, ei ę citac1^- &Pau«°6 atsto- hf) vaĮstijoį j943 metais jis Visi yra raginami įsigyti
brolis ir kiti. Apgailėtina. ;ic su t8V0 pinigais nieko ',ams llf !JS|,asatoJO *a'.'. 1‘ apsivedė ir neužilgo po to tikėtų šiam parengimui. Kai
kad jaunasai sūnūs Jonas be„dro neturi Vaikai...” !d.omi,J. da,yk<. a>”e TlT »>«vo išsiųstas užjurin na $1.00.
Paškauskas negalėjo daiy- _ Ąr jje pasiuto!_  suriko į65 Ca<:nu' Normandijoje. šaprt tėvu Jr žmQ Tegul suaidi musų daina.
yauti brolio vestuvėse, nes Ienkas._ Ga|a9> dabar man PaJak "?£•J™'c7®! nos, jis paliko da 'broli Fra- Lai išgirsta ją ir tie, kurie
tarnauja Dedei Šamui, kai- 0 kur aš pasidėsiL1 be.,gJv5pę' DeL ną ir seseri Mrs. James dar negirdejo. Lai musųpo marinas ir randasi, kur ‘ p i cSapman? ‘ darbai ir daina padeda A-
nors Pocifiko salose. p ii nnraminn sudaužė jų įrengimus. y F ifrnzina En- merikai ir Jungtinėms Tau-

kewskio garažan jieškoti gai gavo ne tik atostogas, ir giminių, ir prašo, kad ku- tuvai!
Pub. Kom.Maskvos radijas jau ant- meškerės. Visur grozdė ir jie turi progos lankyti Mi- rie skaitys šitą žinią, pa

rų kartu ragina Ispanijos nerado. Supyko ir užsimanė, chigan valstijos kolegiją, rašytų jai nors kelis žodžius ‘ "
žmones sukilti ir nuversti išverst senas lenko vinis—i Pasiruošę ir vėl gryš prie šiuo adresu: Mrs. John En- Pirkit Karo Bondsos ir Stam- 
Franko diktatūrą. Žinoma, tegul jas renka, jei gara ! savo pareigų — kovot prieš dzelis, 116 E. 10th Street, Km savaitę Įdėkit į jaoa 
Stalino diktatūra yra geras žiuįe nepalieka savo meš-1 agresorių ašį. Georgetown, III. nemažiau kaip dešimtą savo
daiktas. kerės. i Jur<io Dėdė. _J. Ch. uMarMo dalj.
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Ketvirtas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Atsiranda Uraganai Šiltasis oras, iškilęs j vir
šų, atvėsta — susidaro de
besys, gauname lietaus ar 
sniego. Tai priklauso nuo 
to, koks metų laikas, žiemaPereito ketvirtadienio va-1 lengva atvėsta — mes tu- 

karą ir naktį Bostono ir vi-irime natūralią oro atmainą, ar vasara, 
sos Naujosios Anglijos gy- Bet atsitinka taip, kad šal- Tornadams daro įtakos ir 

to oro spaudimas yra labai musų žemės sukimasis ap-' 
didelis, tada šiltasis oras su link savo ašį, jos kelionė 
triukšmu veržiasi mažiausio aplink saulę. Bet tai yra 
atsparumo kryptimi ir to daugiau priedinis dalykas.

ventojai turėjo daug bai
mės, nes spauda ir radijas 
pranešė, kad ateina didelė 
audra, uraganas.

Bostoniečiai tačiau buvo pasekmėje turim uraganą 
laimingi - audra nuėjo pro oro k,odai renka. ™
sali n Bos on i g sj yes žemės ašigaliais; o
los pridarė Tik retomis kada ,abai daug Susirenka,
bu'o išvartyti me • - ' slenka j ekvatoriaus pusę, 
draskyti namų stok* kur oraį nuolatos 
verStl nUnP±? aišku, lengvas.

ir,

Pats svarbiausias dalykas 
tas, kurį aiškinome — 

šalto ir šilto oro srovės ar
ba klodai.

Šiltuose kraštuose visuo
met daugiau audrų bei tor
nadų, negu vidutinės tem-

krautuvių iškabos. Pajūry, j peraturos kraštuose. Čia tik
be to, sudaužyta nemažas, Pasiekęs šiltą sritį, šaltas retkarčiais uraganai pasie- 
skaičius laivelių ir valčių, oras ten kelia “revoliuciją” kia. Pavyzdžiui, Naująją 
Tai ir viskas. Daugiau nu-i—stumia į viršų šiltąjį orą. Angliją uraganas lankė 
kentėjo Connecticut valsti- Bet tos oro srovės turi ii’ 1938 metais ir nuo to lai- 
ia. tarp New Londono ir gerų pusių. Nes jei musų o- ko jo neturėjome. Taigi, ne- 
Bridgeporto. Ten pridaryta ras nejudėtų, neturėtume žiūrint visų blogybių, kurias 
daug nuostolių. Bet žmonių debesų, negautume lietaus atneša uraganas, mes nega- 

ir sniego. Ūkininkui tai bu- lime perdaug skųstis, nes 
tų tikriausia pražūtis. Jo pa- esame laimingesni už šil- 
sėliai, daržovės, vaisiai iš- tujų kraštų žmones, 
džiutų ir sektų badas. , K. V.

No. 38, Rugsėjo 20 <L, 1944

DEGINA OKUPANTŲ PROPAGANDĄ

Marseilles mieste francuzai degina buvusių oku
pantų propagandos literatūrą, kurios naciai buvo 
prigludę į knygynus ir mokyklas.

—Tfu!... tfu!...
—Ko taip spiaudaisi, tė-ove.
—Spiaudau dėl to, kad 

tavęs paklausiau.
—Kalbėk aiškiau, tėve.
—O kokio aiškumo tau 

reikia? Argi tu negundei 
mane. kad nueičiau į šku
lę pasimokinti?

—Tas tiesa, tėve.
—Taigi aš, kaip durnas, 

ėmiau ir paklausiau tavęs.
—Ir gerai padarei.
—Tfu ant tokio gerumo!
—Kodėl tėvas spiaudai?
—Maike, neklausinėk

, manęs, kodėl spiaudau. 
Džiaukis, kad negauni ant
ausių už tokią savo rodą. 
Į ką gi tai padabna senam 
Ąmogui eit su pienburniais

c :cpu !

—Tėve, mokintis reikia 
visą amžių.

—Šarap, ba kai trauksiu 
per marmuzą, tai žinosi...

—Bet kodėl tėvas nepa
sakai. kas atsitiko. Ar ga
vai mušt nuo vaikų?

—Ne mušt. ale sarmatos 
gavau. Kaip ėmė visi juok
tis iš mano juniformos, tai 
nors po stalu lysk.

—Tą uniformą tėvas tu
rėtum atiduot kokiam nors 
farmeriui varnas iš kornų 
baidyt, nes ji ištikrujų sta
to tave ant pajuokos.

—Ai don kėr, Maike, ką 
tu šneki, bet į škulę aš dau- 

neisiu.
—O aš patarčiau eiti.

; šį kartą nedaug žuvo.
Žmonės, kurie laukė tor

nado, visaip apie jį kalbė- 
' jo. Juos ypač klaidino vie
nas pranešimas. Sakyta: 
tornadas artinasi į tą ir tą 
vietą 18 mylių greičiu; vė
liau tas greitis padidėjo iki 

j 30 mylių. Bet tuo pat kar
tu pranešėjai sakė: audra 
siaučia 95 ir 140 mylių 
greičiu.

“Kas čia per monas?” —
■ klausė vienas lietuvis. “Jei

, T„iaudra eina 18 ir 30 mylių
. . , , hai5 • .! greičiu, tai kaip vėjas galijeigu tu toks kytras, tai!& r 1 J

Anglija Kovu Sūkuriuose
KIAUŠINIS ANT ŠILKINĖS PADUŠKAITĖS IR 

Į SEIFĄ UŽDARYTAS...

Žinotinos Datos
gimė musulmonų pasaulio 
išganytojas Mahometas.

Nuožmusis totorių valdo
nas čengis Chanas savo im
periją sukurė 1259-92 me
tais, Centralinėje .Azijoje.

1233 metais Ispanijoj bu 
vo įsteigta baisioji inkvizi
cija, kuri buvo uždaryta tik 
1834 metais, popiežiaus de
kretu.

1431 metų gegužės 30 d. 
Rouen mieste, Francuzijoje, 
buvo sudeginta ant laužo 
francuzų legendarė herojė, 
Orleano Mergelė, Joana iš 
Arko.

pirm
metų.
metai(Laiškas iš Anglijos) šalim būti arti krintančių

-------- bombų. Oro kovose anglai’
Musų skaitytojų Geda- paėmė viršų ir vokiečių or- 

minskų šeimyna South Bos-'laiviai senai jau nebeparo- 
one gavo nuo savo sunaus do savo nosies viršum Ang-1

Musų žmonės dažnai gin
čijasi dėl kai kurių dalų. 
Vienos jų yra svarbios vie
niems, kitos — kitiems. Štai 
kai kurios žinotinos daros:

Biblija sako. kad musų 
žemę sutvėrė dievas 
keturių tūkstančių 
Imant detaliai, šie
bus 4004 žemės “sutvėrimo” 
metai. Mokslininkai betgi 
sako, kad musų žemė turi 
apie du ar virš dviejų bilio- 
nų metų.

Laikantis biblijos, pa
saulio didysis tvanas buvo 
2348 metais prieš Kristų.

Legenda sako, kad dabar
tinę Italijos sostinę ' įsteigė 
Romulus, 753 metais prieš 
Kristų.

490 metais pirm Kristaus 
gimimą graikai sumušė per
sų karaliaus Kreso armiją, 
tuo išgelbėdami senovės 
graikų civilizaciją.

Krikščionių pasaulio at
pirkėjas Jėzus gimė ne pir
mais musų eros metais, bet 
4 metais pirm musų eros. 
Jis buvęs nukryžiuotas 29 
metais, sulaukęs 33 metų 
amžiaus. Taigi, šie metai 
turėtų būt 1948 metai.

64 metais po Kristaus im
peratorius Neronas sudegi
no Romą.

79 metais po Kristaus Ve
zuvijaus ugniakalnio la\a 
užliejo ir palaidojo Pompė- 
jos miestą.

Konstantinas buvo pirma
sis krikščionių karalius. Jis 
priėmė krikščionybę 313 m. 
po Kristaus.

330 metais po Kristaus 
Romėnai savo imperijos so
stinę perkėlė į dabartinį 
turkų miestą lnstabul. Jis 
buvo žinomas kaip Kons
tantinopolis.

Taip vadinami tamsieji 
viduramžiai prasidėjo 400 
metų po Kristaus ir baigė
si penkioliktame amžiuje.

570 metais po Kristaus

\vhat ako: 
big 
Na.
pasakyk man. kaip aš 
lėčiau pašalinti savo dide 
lę nosį?

—Tiesa, tėve. nosies ne
pašalinsi. Bet mergaitės iš 
jos nesijuoktų, jeigu nebū
tų toks juokingas tavo ap-

“Lock, look. 
that mannose

eit 95 ir 140 mylių greičiu? Benedikto iš Anglijos laiš-|lijos. 
j ’ Pranešėjai sakė tiesą, tik ka, kurio įdomesnes vietas “šier. 

iae* ne visi reikiamai ją supra- čia pakartosime. J.
to. Uraganai eina pirmyn 
negreitai, sakysim. 15 ar 30

Šieninkai, ant kurių 
mes miegame yra typiški 
angliški. Tai yra maišai pri
kimšti šiaudais. Guolis bū
na neblogas, tik lovos trum- 

nežinau nuo ko i pokos. Mano kojos visuo
met kabo per galą lovos.

“Pirmutinis dalykas, ku-1 “Jeigu Amerikos žmonės 
iis įsmigo man akm. tai turėtų apsieiti su tokiais ne- 
•aukų gražumas. Žolė taip datekliais, kokiais tenkinasi 
žalia ir taip tiršta, kad Anglijos gyventojai, tai jie 
žmogus jautiesi kaip ant
karpeto vaikščiojąs. Kiek
viena šeima turi gerai pri
žiūrėtą daržą. Netiek man 
patiko tų daržų didumas, 
kiek jų gražus sutvarky
mas. Maisto čia stinga, to
dėl nėra sklypelio žemės, 
kur nebūtų kas nors augi
nama. Aš atsimenu, kaip 
Amerikoj visi buvo pasikėlę 
steigti Victorv Daržus ir su
kasė parkus, bet paskui vis

pakartosime
“Ši šalis vra taip skirtin-

mylių greičiu, tačiau eidami "ą.nuo musų Jungtinių Į al- 
iie laužo medžius, m-iauna lasO h®tuvis kaieius,jie laužo medžius, griauna 
namus ir kartais išneša oran 

Ko
dėl? Todėl, kad uraganas 
labai smarkiai sukasi vieto- 

n.°" ie. Tas sūkurys kartais
sis da di .e>ne. o tačiau nie- j.ja jauerjaU- j<ai šimtą my
kąs iš ios nesijuokia. \va- k_  T;_ n.:__ —•<, • , - . . - , . nu greičio, jis iiamiriashingtoną visi gerbia.

—Kaip matau, tai tu. i 
Maike. nori kaneč man į-
kalbėti nereikalingą bėdą: Toks buvo ir šis uraga-
non, kad as eičiau į skuię. nas kuri® pereita 
Betartu-'--' 1—J *

sirėdymas. \ ienas keistu-, iaįai sunkius daiktus, 
mas padidina kita. Ar tė
vas nematei Jurgio Wa- 
shingtono atvaizdo?

kad
žinai, kad as 

buvau nuėję 
dabar dumesnis esu. 
pirma.

—Kodėl?
—Ugi ve kodėl: vieną va

karą tvčerka pradėjo mo
kinti mane rokundų ir sa- 

kad 5 ir 5 vra 10; o

vakaru

“kad as 
pradėti.

šie- J

vis-greicio. .j
ne tiesiai tolyn pūsda

mas. bet vietoj besisukda
mas.

savaitę
au 1 ’ankė Nauiają Angliją. Jis 
irHtėio iš juros, iš šiltųjų 

nesru kraštų. Trumpai pasakant, 
j iis buvo pasėka kovų tarp 
=ilto ir šalto oro srovių. Ku
rie gyvenote Lietuvoje, iš 
patyrimo žinote tokį reiški
m.

,. - • , x vas ar ™°tina praverdavo
kita vakarą atėjo kita^ ty- pii-kios duris, jon verždavo- cerka - ... o

ko.

ir sako, kad 7 ir 3 
yra 10. Aš jai 
’i turi misteiką. o 
kc ir sako. tu pats

’ teiką.
! —Tas kaip tik i’- parodo,
kad tėvui reikia eit mokyk
lon su mažais vaikais.

NACIAI TRAUKIA KA
REIVIUS IŠ RUSIJOS 

FRONTO
Mokintis reikia ir senam.

—Ne. Maike, senam mo- Vokietijos vakaruose, A- 
kintis iš vaikų nėra ko. Jei- acheno apy inkėj. prieš Pir- 
gu butu regli prapesorius,: maja Amerikos Armiją šią 
su barzda, su akulioriais, tai savaitę pasirodė vokiečių 
kas kita...

—Bet tėvas ir dabar jau 
nemažai išmokai. Jau žinai, 
kad toks apsirengimas yra- 
juokingas. Jeigu jis yra 
juokingas vaikams, tai jis 
juokingas ir suaugusiems.

-O aš tau sakau, Maike. 
kad iš seno žmogaus juok
tis nevalia.

—Tėve. visas gyvenimas 
yra mokykla ir mokintis rei
kia iš kiekvieno daikto. Iš 
juoko taipgi galima nema
žai pasimokinti. Jeigu kiti 
iš mus juokiasi, tai reiškia, 
kad mes neprideramai el
giamės. ar Šiaip kas nors 
p?s m”® netvarkoj. Taigi, 
kitu hirkas išmokina mus 
pašalinti savo ydas.

—Nebūk balamutas. Mai
ke! Ar ri žmogus rali vis
ką pašalinti, kas kitiems iš
rodo juokinga? Ve, kaip 
nuėiau ton škulėn, boisai 
pradėjo juoktis iš mano

pasakiau, kad 
ii supy- 

turi mis-

giat

kareiviai iš Rusijos fronto.

RUSA! PUOLA RYGĄ

Berlynas praneša, kad 
Latvi io j rusai išvystė ofen
syvą Rygos kryptimi. Perei
tą subata jie buvę 20 my
liu nuo Latvijos sostinės.

ATŠAUKIAMI KARO 
UŽSAKYMAI

AR ŽINOTE, KAD-
Jungtinių Valstijų fede- 

ralė iždinė šiemet gauna 
dvigubai daugiau mokes
nių, negu gaudavo 1943 me

3anvvų, nau jau
baiga atėj'o. Kiaušiniai ir 
šviežias pienas čia branges
nis už auksą. Aš girdėjau, 
kad vienas anglas netoli 
nuo čia turi įsigijęs kiauši
nį. kurį jis laiko ant šilki
nės paduškaitės uždarytą į 
seifą, ir ant to seifo yra pa
sodintas buldogas. Gal tai 
ir prasimanymas, bet tai 
duoda suprasti, kad kiau
šiniai Anglijoj didelė tete

lais.

Uodai yra internaciona
listai. jų rasite visuose kraš
tuose. išskiriant šaltuosius 
musų žemės ašigalius.

į 1923 metais Japonijoj 
siautė žemes drebėjimas. 
Du trečdaliai japonų sosti- 

, nės Tokio buvo paversta į 
lauza.

Žiemos metu, kada tė- apleido Tie daržai buvolnybė ir labai brangus. Kiek

si pažemiu oras. pavydale 
baltų garų. Tai buvo šaltas 
oras. kuris kėlė viršun pir
kioje esantį šiltą orą.

Aišku, pirkioje jus netu
rėjote uragano, nes ji buvo 
maža, šilto oro joje buvo 
nedaug. Be jokio triukšmo 
šiltasis oras iškilo į viršų. 
Bet ne taip esti gamtoje

tikras juokas, Kuomet pa- jje ištikruiu kainuoja man 
lygini juos su Anglijos dar- neteko patirti, bet aš girdė- 
žais. Aš neabejoju. kadĮjau< kad už viena kiaušinį 
’ums patiktų Anglijos latf-jmokama apie 1 dolerį, 
kų gražumas, jeigu jus juos .. . ...
pamatytumėt i. Alas čia genamas siltas

į ir nedaug io vra. Uz pus- 
“Daurumas namu čia kvortini stiklą reikia mo- 

murimai. iš plytų. Kai ku-j keti 1 šilingą, kas reiškia 
rie jų stovi ;au po kelis sini-j20 centų Amerikos pinigais, 
tus metų. į alus čia labai stiprus.

“Aš aplankiau vieno kai-’15 procentų. Keturi stiklai 
mo senas kapines, kur lai-'tuojau žmogų paguldo.

didelėse platybėse. Čia kar- kas yra atidaręs seną gra- . ...
tais atsitinka taip, kad šal- bą. Jame galima matyl kau- , a a \ a 
trn’o oro snandimas iššan- lns Data ant akmpns iškal- ’^^OS, ne aug. Kiektojo oro spaudimas išsau- lūs. Data ant akmens 
kia didelius vėjus ir viešu- ta 1659 m. Tai duoda 
lūs. Spaudžiamas šalto oro, prasti, kaip seni yra tie 
šiltas kyla į viršų. Jei spau- Anglijos kaimai ir mieste- 
dimas nėra didelis, šiltasis liai.
oras palengva kyla ir pa- “Jus gal bijotės, kad mes

bažnyčių Čia, 
aš ma-iškal- čiau, tai vis protestonų.SU-

FIUMA BUS “TARP
TAUTINIS CENTRAS”?

Prūsija yra didžiausia 
valstybės vienetas. Antroj 
vietoj stovi Bavarija.

Manoma, kad Jungtines 
Valstijos šiandien turi 134 
milionus gyventojų.

Giedrą dieną Eifelio bok
štą (Paryžiuje) galima ma
tyti už 83 mylių.

Theodoras Rooseveltas 
buvo jauniausias Jungtinių 
Valstijų prezidentas. Užė
męs vietą jis buvo tik 47 
metu amžiaus.

Karo Darbų Taryba skel
bia. kad karo pramonei dar 
reikia 200.000 darbininkų. 
Bet tuo naciu laiku karo už
sakymai jau atšaukiami ir 
darbininkai iš karo darbų 
atleidžiami. Laikraščiai pra
neša. kad American Type 
Founders dirbtuvė Fitch- 
burge, Mass.. kuri gamina 
karui ginklus, pereitą savai
te atleido jau 40 nuošimčių 
savo darbininkų. Kai ku- 

fabrikams 
užsakymai

NACIAI PASIDUODA AMERIKONAMS
Italijos liberalų vadas 

' movas Sforza siūlo, kad 
i Fiumos miestas ir jo apy
linkės butų padarytos tarp 

'tautiniu centru, sostine bu
simos tarptautinės organi- 

'zacijos pasaulio taikai išlai- 
I kyti.
J Dėl Fiumos ėjo nuolati
niai vaidai tarp Italijos ir 

! Jugoslavijos. Mat. tą mies- 
, tą pasigrobė italų “Želigovs- 
Į kis” (D’Anunzio) ir Italija 
i jį pasilaikė.

VICHY VALSTYBĖ PA
NAIKINTA

zbraiaus. o mergiščios ėmė riems orlaivių 
kvatoti iŠ mann nnsipę Sa-1 t? i o gi sumažinti

Kairėje matosi vokiečių karininkas su šviesia kc 
pure, kurio prikalbinti kitti vokiečių karininką šti- 
na iš slėptuvės ir pasiduoda amerikonam® lai Motis 
mieste. Belgijoj

De Gaulle vyriausybė pa
skelbė Francuzijai, kad bu- 

Įvusi maršalo Petaino “fran- 
’euzų valstybė” ir visi jo iš
leisti įstatymai bei patvar
kymai yra panaikinami. 
Francuzija pasilieka respu- 

! blika kiap buvo prieš karą

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.....................................................$1.00

KELEIVIS
G.36 Broadtvay, So. Boston, Mass.

t V
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KAIP ORGANIZUOT LIETUVIŲ 
ŠELPIMO KOMITETO 

SKYRIUS

KELEIVIS, SO. BOSTON.

zidentas eina prieš Hitlerį., ventojams norima įrodyti, Mes, žemiau pasirašę,

j cia’istams daryti? Jiems ki ku apsaugoja nuo “gręsian- biliejaus. 
r tokios išeities nėra, kaip tik čio pavojaus.” Stasy)Stasys ir Katrė Klimai.1. Bendro Amerikos Lie- Fund vajaus metu (šiemet . ......

tuviu Fondo skyrius galima bus spalio mėn.), darbu ir gintis. Ir jie ginasi. Jie nu 
ir reikia steigti visur, kur aukomis uoliai privalome rodintja Maskvos agenti 
tik yra nors vienas lietuvis, prisidėti, nes iš tų sukeltų švrivb-s, atmuša jų smeiz 
Tarp Amerikos graikų, pa- sumų žymiausia dalis eina <us- Bet sustabdyti tos 
vyzdžiui, pavienės šeimynos musu kareivių reikalams vos sociali-tai negan, ne. 
yra įsteigusios daug savo (U.S.O.) ir nukentėjusių užpuoamą daro Maskva si 
fondo skyrių- įtraukdamos į tautų šelpimui. Musų orga- ?avo agentais. Taigi nur
juos amerikiečiu. Reikėtų ir nizacija yra priimta į Na- 1OP P'Įklauso tą . . .
mums lietuviams bandyti tional War Fund. stabdyti, ne nuo socialistų, tus. jeigu j.ems butų atda-, laukusi 70 metų amžiaus,

daryt. 5. Rinkti drabužius, kald- Mes manom, kad ir uraugat ras kelias pas Ji nuvykti. Į Gedminienė per kelis pa-

POPIEŽIUS PRIGLAUS
TŲ HITLERĮ...

ko i
Iš

kad
Vatikano
popiežius

pranešama, 
mielu noru

FOUNTAIN, MICH. 

Mirė Marijona Gedminiene

Rugsėjo 10 d.! _ » staiga mi-
priglaustų Hitlerį, Mussoli- rė šios apylinkės gyventoja 

kova su nį ir kitus karo kviminalis- Marijona Gedminienė, su-

taip
* Skyriui suorganizuoti ras ir kitus rubus ir avali- su t:'° sutiksi.

užtenka bent septynių asme- nę lietuviams sušelpti. Ura
nų: pageidaujama, kad ko panų rinkimas bus lapkri- a! ’e 
daugiausia narių priklausy- ėio pradžioj, c jei kas gali kalboj 
tu.

staruosius metus nesveika- 
su vo, bet šiaip atrodė gerai ir

Penktas Puslapis

ALIJANTŲ PAIMTAS ROBOTŲ LIZDAS

Čia matosi vokiečių robotų lizdas Francuzijos pa
jūry. Laužas parodo, kaip taikliai a ijantų bombane- 
šiai ii supleškino.

Amerikos laivynas
siduodavo 
su vyru ji

68 jų oriai vius Filipinų apy- išvyko į mišką uogų pasi
rinkti. Beuogaudamas Ged
minas nuėjo toliau į mi 
Praėjus kuriam laikui i

V. Vaideliui. — Knygelei
bites neturim. Anglu 1 bombanešiais supleškino 89 savo ligai nepas 
j galima gauti litera- japonų laivus ir sunaikino Tą dieną kartu si

palaikyti juos iki lapkričio tvros apie bi'es is agrikul
3. Labai svarbu, kad mėn.. gali pradėti rinkti ii ture? departamento nemo linkese. lai buvo skaudžiau 

Skyrių valdybose nariais į- dabar. ,kamai: Jei Daugas gali an- sis japonams smūgis,
amerikiečiai ir ne lie- Prisiunčiame By-Lavvs gHskri

■ei
skaityt, tai parašyk į

tuvių kilmės, be skirtumo knygutes. II New ujk Department oL
tikybos. Reikia visur tvir- Visais reikalais malonėki- Agricuhvi ■?, Aibany, N. Y., 
tinti, jog šioji organizacija te kreiptis: J;r panrašvk, kad atsiųstų

United Lithuanian
Fund of America., Ine. Įima paprašyti taip:

19 W. 44th St., Room 510. “Please send me some li- 
New York, N. Y. terature on beekeeping.” 

Tel. Mu 2-8062 Reikia naduoti aiškiai savo
Tad visi į darbą musų vardą ir adresą, 

kenčiančios tautos gerovei!
Savo pastangomis ir ameri 
kiečių pagalba didelius dar 
bus atliksime.

eitu

yra amerikiečių pašalpa 
nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams. Musų Fondo 
garbės nariai yra tokie as
mens, kaip Walsh, Guffey 
ir James Davis. James Far- 
ley. prof. Senn ir Metropo
litan operos artistė Anna 
Kaskas.

4. Steigti ko daugiausiai 
Skyrių tniestus padalinant Į 
distriktus ir priemiesčius, 
kur tik randasi lietuvių.

5. Nario mokestis $2 į 
metus. Nariams, vieton pa
kvitavimo. išduodama na
rystės kortelės: kortelės pa
vyzdį prisiunčiame. Kai pri
siusite valdybos ir narių są
rašą ir jų adresus, jūsų sek
retoriui išsiųsime korteles 
išpildyti ir nariams išdalin
ti.

6. Skyrių valdyba gali bū
ti sekanti:

Pirmininkas, vienas ai 
net keturi vicepirmininkai.

Sekretorius, spaudos sek- 
L-a-iininL-iis;

Pastaba: Valdybos sąsta
tas gali būti didesnis ar ma
žesnis. pagal narių skaičių.

Komisija* drabužiams 
rinkti:

Pirmininkas,
Sekretorius ir

ka.
kuriam laikui 

niekur nematydamas žmo
nos, vyras pradėio ics jieš-

;r panraš’k, kad atsiustu A1T . . . koti. Nesuradęs jis bėgo pas
Relief reikalinga informacijų. Ga'- ALT »»««»»» kaimynus ir prašė jų pagei-

t ,p,. , ... , . bos. Gedminienė buvo ras-
Po dideuų Karščių, kurie ta mjške, bet jau negyva, 

per visą liepos ir rugpiučio Velionė buvo palaidota 
mėnesius kankino žmones, greta gavo sunaus. kuris mi- 
dabar jau atvėso ir sios a- ,.g da jaunas. Dideliam nu- 
pylinkės lietuviai pradeda iįu<iime paliko savo 
rengtis prie rudens veikimo. politą Gedminą ir

BRiDGEFORT, CONN.

Su pagarba.
B ALF VALDYBA

nois valstijos konvencijoje dynėje.” Green yra Kitie
ji Springfielde, rugpiučio 27 rio ir Hirohito sėbras", o ko- 

d., rokuojam duodančią munistai — Amerikos pa-
I- malonumo musų šalies prie- triotai! 

keturis šams, Vokietijai ir Japoni- Aiškus dalykas, guberna-
____  Marijona paėjo iš jai. Kai jus sakote kad‘ko .orius Green nestos į deba-

Conn. valstijos skyrių pik- Te!a„ o šioje apylinkėje ji munizmas yra didžiausias -.us su komunistais. Ką jam
aikas Nev.- Haveno pajūry. kana su savo vyru ukinin- pavojus šiai saliai.’ jus pa- reiškia ta jmipele Stalino

Yra trys skirtingi termo- Piknikas pavyko ir tikima- kavo. imate, kaip tik tuos pačius saules gaibintojų, ji bu-
metrai — Reumuro, Celsi- si, kad atliks gerokai pelno. Ilsėkis, drauge, užbaigus kuriuos varto- »us ai nebuvus.

savo gyvenimo kelionę!

SKIRTUMAI TERMO
METRUOSE

Rugsėjo 3 d. ivvko ALT
litą 

sūnūs.

i. aus ir Fahrenbeito. Alės 
I amerikiečiai, laikomės Fah- 

trr.~ i inn, . i ‘ri'enheito termometro, štai ATSAKYMAI. kokis tarp jų yra skirtumas:
Normali žmogaus kraujo 

temperatūra pagal Fahrėn- 
heito termometrą vra 98

REDAKCIJOS

J. Barauskui. — Senovi 
nė Rusijos mylia turėjo 24,

Kalbant apie Conn. lietu
vių visuomeninį veikimą, 
nėra kuo labai girtis. Sto- 

iniciatyvos, stoka noro 
pasiaukojimo visuome

niniam darbui. Lietuvis re
gis iau nuseno, gi jaunoji

ka
bei

Nelaimingai mirė lietuvis 
ūkininkas

Didelė nelaimė ištiko ki
rą vietos ūkininką, Juozą 
Uikfdanska. Jis vežė kvie-

pvspenktos amerikoniškos 
mylios. Rusiškas viorstas y- 
ra didesnis už kilometrą,

šaukiame išstoti ant estra
dos Chicagos Stadiume,

mai yra tokie: 'mino musų jaunimas, pali- mirė. sekmadienį, rugsėjo 24 d.,
Reumuro ir Celsijaus ter- ko tusti ir liūdni. \ iena tik Mikalauskas priklausė 7:30 vai. vakaro apginti sa-

mometrai rodo “zero” (O),įdidelė viltis krutinėję kiek- nrie Lietuviu Ūkininkų vo poziciją...” 
kai Faiirenheito tennomet-'vkno ^nelfo bei senutfe draugystės Scottvillėje. Te- . Matot, koks smarUumas 

kad IU SUPUS n dukros jau OTl) 1am būna rami Amen- _ ..baub,ių chonJ ga.
bet nedaug. Pavyzdžiui, iš
1,000 viorstų iština 663 a- jas da, rodo ^laipsnių “ši-
merikoniškos mylios: o išikHK*.” to laipsnio van- _ . . . .
1,000 kilometrų — apie 622, fkio jau pradeda šalti. Ka- ^ėsp liesus ii gal greitai su- 
mylios ' i da fakrenheito termomet-■ s’-3'š. Karas gali baigtis

I A Pudimui __ Ačiii'ras rodo “zero,” Reumuro taip greitai ir netikėtai. i

ivia mirm 1 ziri IIUATetlVLI niūrų
jau fruli.,;o .. iai8’ • KOS žemele.

giai priėmė rusų kapitoną.
šalčio

jO Hitleris ir Japonija, ku- Ir patys komunistai žino; 
rie prisirengė prie agresijos kad gubernatorius Green 
ir pasalingai užpuolė musų nestos su jais į debatus, bet 
šalį... Jūsų kalba gali pa- jie, senu papratimu, darą 
tenkinti Hitlerį ir Hirohi- politinį “monkey business 
to... Jus įgalite išimti punk- Komunistai sako, kad jiė

.P° Punk},° 1S. Hitlerio nuoširdus demokratai. 
Mein Kampf apie komu
nizmo pavojų... Mes jus iš-

vra nuoširdus 
Tai paprastas jų monas, ap
gavystė. Jie da ne sykį ver
sis ragožiumi ir vėl prakeiks 
demokratiją, kaip ją keikf 
davo pirm kelių metų. Kaip 
Maskvos dirigentai palieps, 
taip jos klapčiukai šoks —
matvsite ’.*

K. A. Lietuvi*.
Senas Ūkininkas.

CHICAGO, ILL.
1Komunistai veda “debatus 

su Illinois gubernatorium
rodo 40 ba. Tad šia proga Bridge-,
.Reumuro! porio ALT skyrius rengia nugpiucio paoaigoje nu 

termometras rodo tik 32 prakalbas, kurios įvyks rug-’no1?. valstijos legionieriai 
laipsniu šalčio. -ėjo 24 d. Yra pakviesti du. turėjo konferenciją, kun į-

Vidutinė vasaros šilima i ^eri kalbėtojai, tai bus pra- VY^° Spnngtielde. Į ją bu- 
pagal Fahrenbeito termo--Jžia įaideninio darbo. Nuo pakviestas valstijos gu- 
metrą yra 77 laipsniai, pa-j savęs raginu i šias prakal. bernatonus Green pasaky- 
gal Reumuro tik 20 laips- ->as atsilankyti. Atminkite. 11 Pakalbą.

į nių, o pagal Celsijų — 25 kad darbas, prie kurio ren- . 
j laipsniai. ' Jgiasi vietos ALT skyrius, y- hoJe

su termometras
du ar trys komisijos na- Oficialus miesto pareigūnai-laipsnių 

nai. turi būti mandagus visiems,
7. Skyriaus iždininkas na- be jokio skirtumo, 

rių mokesčius prisiunčia į nereiškia, kad kiti 
musų Centrą. Nacijonalis tai negali 
sekretorius prisius skyriaus kuoti. Bolševikai socialistus 
numeri ir kvitą." * žudo. Socialistų spauda Ru-

skyriu užduotys: sijoj uždrausta, susirinki-
1. Per prakalbas ir lite- mai uždrausti ir kone viri . .

ratura supažindinti ne tik socialistai sėdi kalėjimuose Racionaliskiausis yra Cel-; ta vls,pker!G’a Paiei£a-T°

Bet tai 
socialis-

bolševiku kriti-

lietuvius, bet ir ne lietuvių arba koncentracijos stovyk- 
kilmės amtrikiečius apie lose. Da nelabai senai Sta- 
Iretuvių tautos kančias šia- lino įsakymu buvo sušaudy
me kare. ti <lu Lenkijos žydų socia-

2. Auklėti lietuvių tarpe Hstų vadai. Alter ir Adler.
užuojautą ir duosnumą mu- kuomet jie norėjo išvykti iš 
su kenčiantiems broliams ir Rusijos į Angliją. Ameriko- 
seserims. je Maskvos agentai šmeižia

3. Organizuoti moterų ir socialistus visokiais prasi- 
męrginų ratelius, kad ga- manymais. Pavyzdžiui, jie 
mintu rankų darbų įvairius per akis meluoja, buk so-j 
mezginius ir drabužius. cialistai yra Hitlerio “tai-į

Pastaba: Apie sudarymą kininkai,” kuomet ištikrujų 
reikalingiausių daiktų dėžu- iie patvs dieną ir nakti dir-1 
čių neturtingoms šeimoms bo Hitlerio naudai, važiavo 
bus paaiškinta vėliau. net Washingtonan Baltųjų

4. Prieš ir National VVar Rūmų pikietuoti. kam pre-r

sijaus termometras. Jis pa 
remtas vandens šalimu ir 
virimu. Jo zero nustatytas 
ant tirpstančio ledo. Žemiau 
zero vanduo jau sala: aukš
čiau zero jau šyla. Šimtas 
laipsnių karščio huną tada. 
kada vanduo verda. Kadan
gi tarp šalimo ir virimo jis 
turi 100 laipsniu, tai ameri
kiečiai Celsijaus termomet
rą vadina “centioradu 
(centuin. reitkia šimtą).

L zsisakykile Lithuanian Bulletin
/.n/in kiii> a redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti poli nuo cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
I).-'!ig svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir apskritai, Pabalti.
l.i ’iu: nian Bulletin stovi liž Laisvą, Nepriklausomą ir De
ri 1 rai nę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—brošiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.
B.i’jl teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso
Pabalčio. Metinė prenumerata—$5.00-
X,'z<imokeję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumeratoriais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Vž. '‘mokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). Apie j jos k*»o kart bus skelbiama spaudoje-
čekiu? Money Orders prašoma adresuoti; Lithuanian BuJcieR, 73 West 101 lt Street, New York, N. Y.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?<

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

Senovės Lietnvlą žinyfis

Gubernatorius savo kal- 
kritikavo komunistus. 

Jis pasakė, kad komunistai 
yra destruktyvus elementas 
ir jų reikia vengti.

Vietinis. Budinga ir tai, kad iki 
_ i šiol komunistai gyrė Greeną

ir sekamų rinkimų metu 
iuošėsi už ji balsuoti.

Sužinoję, kad Green juos 
kritikuoja. Chicagos komu
nistai tuoj sušaukė mitingą 

Vietos ūkininkams Salo- ir paskelbė “naujus tėzius” 
mejai ir Aleksandrui Augu- ~ sukntikuot Greeną. Jų 
nams nesenai buvo sunioš- distnkto komitetas buvo j- 
ta šauni parė. kuria atžy- ?a.!įota~s Paske!bti “atvirą 
mėta jų ženybinio gyveni- aiską Greenui. Tik bėda, 
mo 25 metu'sukaktis. kad ta “atvirą laišką” ne- 

Svečiu ir‘viešnių buvo iš buvo. kur paskelbti ir teko 
įvairiu kolonijų — Frank- 1 kl§t į lietuviškų K'nsbn- 
forto? Little “Falls. Fort organą “Vilnį.” Savo 
Plain. Amsterdamo ir Sche- ’aiške komunistai sako: 
neetady. O Stela Gečiene “Mes jūsų kalba, pasakv- 
atvyko net iš Brooklyno. Ji i{a Amerikos Legiono Illi- 
buvo svočia.

. dėl 
te.

visi ir visos dalvvauki-

A. J.

HAGAMAN, N. Y.

Sidabrinė sukaktis ūkininkams Augimams

Vokietija Aprūpina
ma Dujakaukėmis Ypatingai dabartines krikiėinnybėa gs.<1yp<e)« kiekvienas turėt* 

perskaityt, nes tik tada <alėe aiikiai st prasti Dieve barimu.
Knyga didelio formato, turi 271 paelapj. Kaina popieros apdarais 

—100; audimo apd.—$1.25. Pimg-js įgalima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Oruerj”. Adreanonit tekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER*S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
•srtarvit* iė til>ro- 
įo Castile mnilo,

> K Uotnnna 
pleiskanas ir viso-

k.ius nesvnru 
ir

-Kis- 50c. ui bonką.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

I ondene gauta žinių, kad 
Vokietijoj skubotai dirba
mos ir dalinamos priešdv.ii- 

i rėš kaukas. Iš to kai kurie
darosi tokiu išvgd-- Puota buvo labai graži.

Nacių Vokietija ruošiasi Valgėme sode, prie maistu 
vartoti nuodingąsias dujas, apdėtų stalu ir jaunave- 
Tas dujas naciai rai dės m ožiams linkėjome sulaukti 
į savo “skaptą ginklą.” ži- auksinio jubiliejaus, 
romą kain “V-2.” Naciu Augunai yra darbo žmo- 
propagandistai jau per ku- nės. Centą r-rie cento dėda- 
rį laiką bvbni'a. kad jie mi jie susitaupė tiek pini- 
vartosia naują ir da ba’scs- gų. kad įsigijus ūkį. Jie yra 
nį ginklą, negu dabar vai- pavyzdingi kininkai, pla
to,jamos oro torpedos. čiai žinomi ir visų gerbia-

Londono vyriausybė ne- mi. Gražiai užaugino du su
linkusi tikėti, kad naciai nu. Vienas jų dabar yra
drystu vartot nuodingas du- šaukiamas Pėdės Šamo tar- - Aliej, ir Gydanči, v.iStw 
jas. Jie žino. kad Jungtinės nybon. Linkim jam geriau- {Mainys. Pažymėt;™ <ry<iuoiė 
Valstijos turi labai stiprių rio pasisekimo kovoje su { jcT° *yfiyrn’n 

JTpnjmu. Prjsiun - 
i visas dalis Sa-

Karas Eur

•

karą Ir kitu* “Naujiena*'
°poi
itua pasaulio

duju, kurias pavaitojus vi- priešu. Taip pat linkim svei- {;;a1^si^'7np^*vo •' 
sa Vokietija turėtų baisiai 1 am grvžti ras tėvelius. {vienytįva£t&.’ 
kentėti. Dūjakaukes naciai Salomėjai ir Aleksandimi
dalina, turbūt, dėl to. kad susirinkusieji įteikė gražių 
sustiprinti vidaus fiontc dovanėlių, už kurias jie 
morale. Mai, Vnkiotijos gy • nuoširdžiai padėkojo

ALEXANDER’S CO
<14 W. RRO1I>WAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Jei norite žinoti apie {vykiu*, tai skaitykite
•Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 

‘dienraštis Amerikoj*
Užsirašykita "Naujienas* šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoj* (išimant ChU 
«agą), $6.00. Chicagoje ir Europoje— 
Money OrderJ ar čekj siųskitei

."NAUJIENOS"
, 1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
iiidrfpuifn/.-af Ae»g pusfųsūne

I (
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Balansuotas Maistas
Daktarai ir Liti musu 

sveikatos saugotojai nuola
tos kartoja, kad tik “balan
suotu maistu” gyvendamas 
žmogus gali but sveikas ii 
ištvermingas.

Ką gi reiškia tas “balan
suotas maistas”?

Dr. John L. Rice sako:
Žodis “balansas” reiškia 

lygsvarą. Taigi “balansuo
tas maistas” turi but lygiai 
nusvertas. Kitaip pasakius, 
jis turi turėti lygiai tiek vi
sų medžiagų, kiek jų veika 
lauja musų kūnas.

Savo knygoje “The Hu 
man Body” Clendening sa 
ko. kad jei žmogus sveri; 
150 svarų, tai jo kune tur 
but 7’ svarų mineralini 
druskų. Druskomis čia yr; 
vadinamos ne viena tik mt

priežasties ir augantieji vai
kai turi turėti pakankamai 
pieno, kiaušinių, daržovių 
ir vaisių, kad kaulai ii dan
tys turėtų iš ko augti.

Geležis gi lošia ne vieną, 
bet tris roles. Ji yra svar
biausis musų kraujo elemen
tas. neša kūno celėmis ok- 
sigeno ir kontroliuoja celių 
veikimą.

Vario reikia nedaug, ir 
jis reikalingas tik tam. kad.- 
padėtų kunui k ngviau su
vaitoti gaunamą iš maisto 
geleži. Siera ir jodas reika
lingi tam. kad kanas ga’ė- 
tu normaliai veikti.

Bet nereikia Įsivaizduoti, 
kad visi šitie dalykai gau
nami tik vaistinėse ir bran
giai kainuoja. Ne. jie par-

... , duodami ne vaistinėse, betsų kasdien valgomoji dra. • val?on,uju daiklu kmituv6.
se. ir uz juos nereikia nieKo 

~ “ekstra” mokėti. Jie gauna
mi kartu su pienu, su sūriu, 
su mėsa, su duona, su bui-

ka, bet ir tokie mineralą 
kaip kalkės, geležis. fosf< 
ras, natras, kalis, siera, v?-! 
ris ir jodas (iodine).

Turbut nėra reikalo nt i 
aiškinti, kad žmogus nega
li valgyt grynos geležie 
kalkių ar sieros. Tie daly
kai turi but gaunami s ’

vem. su morkom, su spina- 
ku, su erančiais ir kitais 
panašiais daiktais.

Su pienu gausite kalkių ir
maistu. Kitaip tariant, zmo- fosforo.
gus turi valgyt toki maistą, žuvis ir kitas iurių mais- 
kurio medžiagoj yra ir šit tas duos j'odo kiek reikia, 
ros, ir fosforo, ir geležies. ’ • Geležies duos kiaušinio 
kitų reikalingų mineraliniu trinvs, galvijo kepenys, in- 
druskų. Taigi šitoks mai - kstai. o taip pat špinakas 
tas ir bus “balansuotas mai- ir visokie vaisiai. Be to, kę
stas.” penys duos ir vario, kuris

Dabar mums reikia žino- musų kunui reikalingas ge- 
ti, iš kokių medžiagų musų ležies sunaudojimui, 
maistas turi susidėti, kad jis Sieros duoda riebus mais- 
butų “balansuotas.” Aiškiau tas. kaip kiaušiniai, pienas, 
kalbant: kokius.daiktus rei- Taigi, jei šeimininkė duosT—Į  1 - M. wv« sz • _ • •  Y* _Kia vaigy t, nau gauti pa
kankamai minėtų druskų?

Klausimas čia ne toks tai jos maistas bus gerai 
sunkus, kaip gali kam išro- balansuotas, o kūnas pasi- 
dyti, ir atsakymas yra visai rinks kas jam reikės, 
trumpas, būtent: *.

Reikia valgyt daug nie- „ maistas, butų
daržovių ir vaisiu. Jei oaiausuf^as, \aigykim

savo šeimynai visų era pa
minėtu valgomųjų daiktu.

VĖLIAUSIOS MADOS KAILINIAI

—Photos courtesy I. J. Fox

Čia yra Kti keli vėliausios kailinių mados pavyzdžiai. Jei toki drabuži 
kuri pi; i . y. ;.-;:: apsižiūri, kad krautuvė nepakištų išėjusi iš mados daiktą.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

AK BUVO VISUOTINAS
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o raoka- 
as ... .... xad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus Lutų galėjęs surinkti i 
Ate.» dienas vi.-ų veislių gyvūnus, 
r: ;i:' gjvina išsimėtę po visą žemės 
i.u.iiuo.; 7 Kaip jis galėjo tuos gyvu- 

,;-astoj savo arkoj sutalpinti?
! . kur ėmėsi Liek var.dens, kad visą 

apsemtų? Kur tas vanduo da-
;ts.r yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 

at.-ira. ti po tvano juodveidžiai
>r ; veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kit.; klausiau, į kuriuos negali 
atsakyti ' .kis kunigas, yra nuosakiai 
;r a. k’.ai išdėstvti šitam veikale. 
Knyga L-e ga'o įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
tu-.; u •_ urrentas griūva. Mokslas ir 
a.ikslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................ 26c.

LIETI VIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

i

LENGVAS BUDAS j
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausią žodžių tr 
pasikalbėjimą. Ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pager.nuf laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusl. M5- 
Kaina ............................................. 35c

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
v ALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybes įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka>na .....................................29c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
METU. |

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-60c,

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gy .-eno. tai perskaityk šitą kny-__ ______
-a. ls jos sužinosi, kad vyrai turėjo piaj. Kaina 
Jaug pač;ų, o žmonos po kelis vyrus.
I-abai užimanti ir paniekinant! kny- KUNIGŲ CELIBATAS.
Ka. Su paveikslais. Kaina .... 50c. , ...Si knygele parodo, kodėl Romos

Kodėl Mums Reikalingas Miegas
yra dažnai gadina maži Įi

mtos ist;
mais. Žmogus

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.
, Da!i^nČ Detroito lietuvių socialis- Svti““kiek^en^ vyras, tėvas ir 
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, jaur/Uaitis> kuris aidžia, kad jų mo-

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per-

Parašė 
su-

virius raudoni
Pastatyti šiltoje vietoje, tik parodymais. Kaina .................... 25c.
kad nebeužvirtų, nes kitaip SOCIALIZMAS IR RELIGIJA KODeL AS NETIKIU 
nUStOS SaVO laudoilos Spai- J.ab.'i: įd<mi knygutė šituo svarbiu 1 !>!EVĄ.
VOS. Pi'iuėti 'lili‘) skonio ac- H4*"61- Ją turėtų Į-crskaityti kiek- I.aisvamar.:.« čia pasako, kodėl jis 

Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurių

di-Žmogaus gyvenimas 
tvarkė ntas gamtos istaty-'deli vaikai.

gyvendamas Mažus vaikus moterys tu
tini dirbti, valgyti, ilsėtis ri naktimis supti ir prižiu- 
ir miegoti. Jei tuos gamtos rėti. O dėl didelių vaikų ir

nesumuš joks jėzuitas, 
knygutės

Kaina tos
20c.

to bei burokų rūgšties, ų. us- k. v’sndėras katalikas ir socialistas.

brangiausiu turtu — sveika- mes 
ta. Gamta visus lygiai bau- begali 
džia ligomis ir mirtimi: jos Tą 
sprendimų nepermaldauja rai ir jaunimas, kad nevar- 
jekios maldos, nepaperka gintų ir negadintų sveikatos 
jokie turtai. Medicinos irki- savo žmonoms ir motinoms, 
ti mokslai menkai teįster-. Neišsimiegojusiam ir ne-; 
gia su gamta kovoti. pasilsėjosiam darbas nesi

KURGI VISA TAI NYKSTA? 
Kor nyksta visi tie lobiai, kuriuo*

žmonės kuria per amžius ? šį intri- 
- guojar.tį politiškai-ekonomišką klau

ps simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

SAI.
daugybė labai gražių 

g gražių, spalvuo- 
Popiera gera ir spauda

. , , . . . , graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
ais veikalas trumpais ir aiškiai* puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

faxta:s fiarodo, kaip iki šiol keitėsi
fiiaigijos formo?. ir kodėl turės buti pini iia CATVPO1P 
rakei.cas kapitalizmas Kaina 25c. e,nLIJA SAUKOJE

Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą toa 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga Sū 
S7ft puikiais paveikslais, perstatan- 

Sioį knygoj ulpa 23 gražios eilės, čiai? įvairius nuotikius nuo prieš su- 
tvorimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai. 
lės. 382 puslapiai^ Kaina .... >1.00

Kaip sugadinamas geras 
maistas

Žuvis yra geras maistas. :.:I, ;s STRAIPSNIAI.
Cnmt- vra cHpž-i- tpt-f seka’ yra Piktas’ surūgęs ir bet jis dažnai sugadinamas §. os
Gamta ua gnez..a> teise- -- t - darbininko visai neatsargios seimininkes. Zu- straipsnių juokų ir tt.

jas, kurs nepraleidžia nenu- vis greitai genda, todėl iš .... »
baudęs ir mažiausio pras -
kaltimo. Persivalsrvmas

menka nauda. V1S
Miegant nereikia perdaug krautuvės pamestą žuvi rei- AMERIKOS MACOCHAS. 

/r užsikloti. Neišvėdintam, per- bu°j kepti, nes po ke- Arba kaip Komes katalikų k

Gal kai kas da paklaus, vaitę žuvies. Pieno kiekvie- * 
todėl musų kunui reikalin- nas žmogus turėtų suvartoti . 
ri įvnimc minovuln<? kasdien nemazia.li svve>rtos.

nedavalgymas. 
jim 
per; 
pers
dykinėjimas. tmgėjimar, g^Yikir kunui ir protui padėt i šalčiausią šaldy- GERT IR VALGYT?
girtavimas, laikymas — tai vumo; akys pas;daro švie. tuvo vietą. Žuvį reikia su- _ aa to, kad L!ETLVOS RESPUBLIKOS

Kl'R MUSŲ BOČIAI
Kaip Komes Katalikų kunigas pvvrvn'l 

Schmidt Nevv Yorke papiovė '** VlbiaU.
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
isai atmeta. Mokslas mane, kaa 

žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

kodėl
gi ivairųs mineralai?

Kalkės ir fosforas reika
lingas musų kaulams ir dan
tims. Be tų medžiagų me 
neturėsime nei gerų dantų, 
nei kaulu. Todėl neečic-O ,
motinos ypatingai turi val
gyt toki maista, kuriame v-

Vaisių, šviežių ar virintu, 
reikėtų valgyt kasdien? Ir 
nors svki i savaitę reikėtų 
gauti kepenų arba inkstų.

vis prasižengimai gamtos g g"r ’ veidai skaistesni, vynioti Į vaškuotą popiera istorija
įstatymams. L z nusikalt - -_____ >.__ ,z_i______ dsi tzv Vod toe ,s_l jĮ-,?1kc va*?I.° istorija.

mus
teismas 
arba 
ma sv

Mokslas surado būda iš 
minkšto medžio daryti kie- 

•ra tų druskų, nes kitaip ku- ta ir labai patvarų medi 
dtkis tdPės prastus dantis Tai padaroma su _ * 
ir gal kreivas kojas. Dėl tos chemikalų.

Darbas visiems reikalir- Stengtis nueiti miegoti bent “PIKELIUOTOS“ GRUŠAITĖS 
(Secke! Pears)

GRAŽUOLIU KONTESTAS

f Atlantic City susirinko gražuolės iš Įvairių 
miestų, kad gauti “Miss America” titulą. Tokia 
garbė tenka gražiausiai iš gražiausių. Iš kairės i de
šinę stovi: Miss Detroit. Miss New York, Msis Cin- 
cinnati, Miss Chicago, Miss Boston ir Miss Miami.

gas. Viena dėl to. kad žmc- porą valandų prieš vidur- 
gus turėtų iš ko gyventi. > nakti — tuomet esąs svei- 
kita, kad palaikytų kūno jė- kesnis ir naudingesnis mie- 

pagalba £as- įdirbąs kūno organas gas. Giliausias ir stipriau- 
nyksta: taip pat jis nuker.- sias miegas yra valandai ar

--------- čia. iei varginamas perdide- dviem praėjus nuo užmigi-
lio darbo. mo. Tuo metu reikia steng-

Vienoki ar kitokį darbą tis miegančių nekelti, kad 
bedirbant musu kūne pri
sirenka kenksmingu me
džiagų. kurios turi išeiti.

7 svarai seckel frrušai-"ni.
1 lazdelė cinamono.
12 čielų gvazdikėlių.
VĮ kvortos uksuso (cider vi- 
3 svarai cukraus. [negar). 
Ištirpinus čakrų uksuse su- i 

nesutrukdyti reikalingo po- mesi< gv^zdikėl ics ir cinamo- 
ilsio. _ , , ną. užvirink ir i verdantį su-

\ aikai ir proto darbinin- čielas. nuluptas seckel pru- 
saites. Kaip bus minkštos, su
dėk į karštus, sterilizuotus stik
lus, drūčiai užveržiant viršelius. į 
kad oras neįsigautų. Tas pada
rys tarp 6 ir 7 pančių.

Pekla

b'

Tos medžiagos pasišalina kai turi miegoti ilgiau 
poilsio ir miego metu.

Kad miegas yra labai rei
kalingas, patirta bandymai 
su gyvuliais. Vienas profe 
sorius, paėmęs du šunis, vie
nam davė pakankamai ėsti, 
bet neleido miegoti, o kitam
ėsti visai nedavė.’ bet leido Išvirti vandeny keliata 
miegoti. Pirmasis, kurs tu- raudonų burokėlių. Atskirai 
rėjo gerą maistą, bet buvo užkaisti vandeni. Įdėt vie- 
nemigęs, nudvėsė penkiomis ną svogūną, kelis pipirus, 
dienomis anksčiau už tą. lapelių, porą morkų, petruš- 
kuris badavo, bet gerai iš- kų, keliatą grybų, druskos 
simiegodavo. Su žmonėmis ir pavirinti 30 minutų. Tuo- 
tokių bandymų niekas nc- met grybus išimti, smulkiai 
darė, bet neabejojamą, kad supiaustyti, pridėti svieste 
ir žmogus be miego toki- - r alyvoi čirškintų svogūnų 
liūdno galo susilauktų. ir sumaišyti grybus su svo- 

žmogus turi stengtis taip ? ^ienų masę.
tvarkyti savo gyvenimą, Suminkyti nedaug tešlos rytojaus skystimą nusunkus 
kad visada turėtu pakanka- iš miltų, vandens ir vieno pridėti 4 svarus cukraus, 2
mai laiko poilsiui ir miegui, kiaušinio. Plonai ant stalo kvortas uksuso ir po du šauks-
turi vengti visko, kas truk- iškočioti ir supiaustyti ma- tus trinto “all-spice, muštardos,

pilną ir ramų išsimiego- žais keturkampiais gabaliu- gvazdikų ir cinamono,
jimą. kais ir padalyti iš grybų Visk? virinti lėtai ir tuoj su-

Yra žinoma, kad moterys kaldunėlius. * dėti į sterilizuotus stiklus,
yra daugiau nervuotos už Perkošti sriubą ir tuomet šis “pakelis” labai tinka prie 
vyrus, nes moterų miegą sudėti smulkiai pjaustytus šaltos mėsos, žuvies ir “binzų.”

J. Š.

ARI K VAINIUS.
BUROKĖLIŲ BARŠČIAI 

SU GRYBAIS ŽALIŲ TOMEIČIŲ “PIKELIS

1 pekas tomeičių.
2 tuzinai s vogtinų.
2 tuzinai raudonų pipirų.
2 tuzinai žalių pipirų.
4 svarai cukraus.
• 5 kvortos druskos.
2 kvortos uksuso.
Prieskonių (spices).
Vias daržoves smulkiai

pjaustyti arba perleisti per ma
lamą mašinėle ir gerai užpylus' 
druska palikti per naktį. Antį

su-

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Paraše
A. M. METELIONIS.

Kunigai cąsilina tamsuo
liu? amžina peklos ugni
mi ir uz pinigus apsiima • 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra metas ir ap- 
gavyatė, nea pakto* Ti
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekta, dabar kopastal sa
ga. ir pridėtas “peklos“ 
žem iapis tatai patvirti-

Kaina 25 centai.

«aa “KKnyga gan
»io" Knygy

Adresas; "KELEIVIS“
6U BR0APWAY,

SC. BOSTON. MASS

Taipgi ir pa«JL M. METELIONI 
7747 Navy A vanos,

liet r oi t. Mirh.

kaip nuo 
ietuvos spė- 
džia. ir kaip 

valdžią rė- 
revciiucija 

va likos pa-
Idžios ir kaip ji 

t-avo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis oarodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bvlševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuria 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.(HI

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

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 26c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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., rcvoliucionieriškoa. 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geroa. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) N». 

užsitikintis Vyras; 12) Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4> Korekta. Jo-<e nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepta jų vai
kams. Kaa yra arba tikisi kada norą 
buti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 

i “Keleivis,” 636 Broadway,
Sooth Boston, Mass.
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mės, tvirtina, jog kaktusai kus stora muro siena ir ne-! 
taip smarkiai veisiasi todėl, įleido triušių. Prie sienų rin- 
kad įvežant diegus iš Mek- kosi tūkstančiai triušių, ė- 

. sikos, jie buvo gerai nuva- mė kastis gilyn ir atsidūrė
Ne taip dar senai, prieš Bet atvežtų iš kitur kak-!lytį nuo vabzdžių, kenks- už sienos, o kiti per savo 

kelias kaitas, Australija bu-.tusų ir triušių (kralikų) už- mjngų kaktusams, ir patarė draugų lavonus perlipo sie- 
vo negarbingas kraštas. Vi- plūdimas pridarė čia daug atgabenti iš Meksikos kak- ną. Dar buvo mėginta išde 
sas pasaulis j Australiją žalos. tusų priešininkų — vabz- ginti laukus, kad kartu su-
siuntė savo nusikaltėlius, ne-j prįeg 50 metų viena mek- džiu kiaušinėlių — ir veis- degtų ir t. lūšiai, bet šie ne
norėdamas jų žudyti. Nusi- ištekėjo už vyro, o-y- ti Juos kaktusų dieguose, sumažėjo ir tebenaikina i
kalteliai, dažniausiai žmog-' r- niptinėip Aimtrali- Valdžia taip ir padarė. Iš galus.

Įdomi Australijos Praeitis

au
„ ... . , < venančio pietinėje Australi- v aidžia taip ir padarė. _
žudžiau buvo paliekami jog Meksikoj, kaip ži- Meksikos atvežė kelis šim- Valdžia vėl kreipėsi i vi-
Ausi talijoje, kad pasitaisy- noma aUga daugybė kaktų- tus tūkstančių kaktusų pa- so pasaulio m.osklininkus, 
tų. sų jaunojį australietė užsi- razitų — kakto-blastų ir ko- paskyrė pradžioje nedidelę.

litrai varge pinnieji euio-'manė savo soda papuošti senini vabzdžių kiaušinėlių vėliau milžiniškų premiją 
piečiai, kol prisitaikė prie kaktusais, kurių Australijoj ir !veisė kaktusų dieguose, tam. kas suras būdą jiems 
naujų gyvenimo sąlygų. Ne-, visai nebuvo, if parašė laiš- Rezultatai greitai pasirodė, išnaikinti. Mokėjo pinigus 
paprastos sąlygos ir darbas.ką giminėms, Meksikoje pa- Po kelelių metų daugelyje už kiekvieną nukautą triu- 
juos pataisė. Jie susitvarkė,! silikusiems, prašydama at- yieti'vabzdžiai sunaikino ke šį. Ir tat maža padėjo. Triu- 
įsigyveno, sutvarkė šalį, pa
skelbė nepriklausomybę ir, 
tapę dorais žmonėmis, už
draudė į Australiją siųsti 
nusikaltėlius. Iš skurdžios

siųsti kelis jų diegus. Gimi- šimtus tuksiančių hekta- šių išnaikinti iki šiol dai
nės žinoma prH^yma pa- s.aktusų miškų. \ udina- nepavyko, jų niekas neivei- 
tenkino Jaunoji šeimininkė s*- maži vabzdžiai nuveikė kė. Dabar Australijjos uki- 
džiaugdamosi pasodino iuos tai, ko padaryti neįstengė ninkui triušiai yra didžiausi 
sode. Kaktusai gerai prigi- nei kirvis, nei ugnis, nei ki- priešai, kaip skėriai Afrikos 

Australijos pasidarė puiki Į jo. Tačiau šeimininkai neil-Jus žmogaus naudojamos ūkininkui.
šalis, ir gyvenimas pražydo, j gai jais džiaugėsi. Kaktusai naikinimo priemonės. Kak-----------------

Australija gyvulių ir au
galų atžvilgiu stovi visai 
atskirai nuo kitų pasaulio 
daliu. Australijoj yra likę 
sterblinių gyvių, kaip kan-

Sepimtas FiisSaj&

AMERIKIEČIŲ SUSPROGDINTI TILTAI

Štai kodėl nacių armija negalėjo pasitraukti iš Pietų Francuzijos ir buvo 
sunaikinta. Jai buvo atkirstas kelias atgal, nes amerikiečių orlaiviai susprogdė 
tiltus per Rhono upę.Kaip Sena Musų

Žemė
_____ daugiau abejojimų, o kai Taigi, viso kartu bus ne-, “ŠALIN HITLERĮ, NORI-

Nieks ir tikrai negali pa- kurie mokslininkai sako, toli du bilionai metų, bu-! ME TAIKOS!”
garų, sterblinių vilkų, an
čiasnapių ir kitų, kurių ki
tur niekur iau nėra; taip 
pat Australijoj yra išlikę 
medžių—eukaliptų, didžiau
sių visame pasaulyje, sie-

ėmė taip smarkiai veistis. i pradėjo nykti, ju pa- 
kad po kiek metu ukinin- razitai įsiveisė milžmiškuo- 
kams teko bėgti‘iš ūkių. miškuose ir sustabdė iu 
nes visi laukai apaugo kak- Pūtima. Dabar kaktusai
tusais. Kadangi Australijos; Australijai nepavojingi. ------ --------- 4
plotai buvo dar ne visi nau-į Panašiai atsitiko su triu- sakyti musų žemės amžių, kad Maisas\ia negyva pla- tent: 1,810,000,000. 
dojami ir žemė buvo pigi, į šiais. Kažkoks laivas, at- bet visi sutinka, kad bibli- neta. 
jie persikėlė gyvent kiton'plaukęs Australijon
vieton. O kai Australijos j kėlias poras 
valdžia atkreipė dėmes i-leido žemy]

• • , • ^sų žemės klodus, geolo- .Įalin Hitlerį; mes
bai geros. Jie pradėjo taip tazijos kūrinys. nozoiską ei ą. Sį ginius klodus. Taipgi iš pa- nonm talkos-
smarkiai veistis, kad netru- Musų žemė yra dalis sau- dahnamos 1 kajtos tūlų mineralų. Tik- Tie patys šaltiniai da sa
kus jų buvo jau milionai.; linės sistemos. Savo atstu- suo-eras. rai jau nustatyta, kiek lai_ ko kad ^toli Berlvno su-

. ~ Jie puolė javų laukus. su-įmu ji yra trečioji planeta, Paleozoiškos eros amžius ko ima, kol sugaišta ura- kilo visas armijos dalinys,
atvykę Australijon, nusiga- liūs. Buvo griebtasi įvairių naikino pasėlius. Prasidėjo kuri sukasi aplink savo ašį jų apskaičiavimu turi 314,- niumo atomai, virsdami švi- Kareivių riaušės kilusios rv-
beno kariu reikalingiausių naikinimo priemonių, tačiau triušiu naikinimas. Patys u- ir aplink saulę. Ar kitose 000,000 metų; mesozoiską.-, no ar heliumo mišiniu. Iš šium su rodymu vienos fil-

kininkai jau nieko neįstengė planetose yra kokios nors — 105,000,000 metų ir da- to ir daromi spėjimai apie mos, kurioje parodytas na-
naHarvfi trinšisme gyvybės, iki šiol to niekas i bartinis cenozoiškasis— 55,- musų žemės amžių. cių armijos feldmaršalo Er-

neįrodė. Pinu kiek laiko 000,000 metų. j . vino Viclebeno nužudymas,
daug kalbėta apie pla-į Viso kartu bus 465 milio-. Sako, kad pradžiojeimu- pastarasjs buvo apkaltintas 
netą Marsą, kuris randasi nai metų — ilgas amžius, ar sų žeme buvusi skysto ir samoksiu prieš Hitleri ir su- 
toliau nuo saulės. Rašyta ir ne? , dusiai karsto tirpinio ma- šaudytas.
sakyta, kad ant Marso turi Bet tai nėra viskas, šiaip sę- Turėjo praslinkti dau------------------
but gyvų daiktų, kaip ir mu- skaičiuodami mokslininkai £jau bilionas metų, kol ji

kaktusus, buvo pervėlu:
kiančių 200 metrų. Tačiau kaktusai užėmė kelių milio- 
gausume atžvilgiu gyvulių nų hektarų žtmės plotą, nai- 
ir augalų Australija nėra kindami ukius, laukus, tro- 
turtinga. Baltieji žmonės, bas, kelius, net geležinke-

veisimosi sąlygos buvo la- tik legenda, žmogaus fan- mesozoiską ir dabartinę ce-

ukiui gyvulių ir augalų, ku- niekas negelbėjo: negalim 
rie greit įsigyveno, radę čia buvo jų nei iškirsti, nei iš- 
puikias gyvenimo sąlygas, ir deginti. Kaktusai vis plėtė- 
dabar Australija ukio ir si. Pamačiusi milžiniškus 
vilnų gamybos atžvilgiu už- nuostolius. Australijos val- 
ima vieną iš pirmųjų vietų džia kreipės į mokslininkus, 
visame pasauly. Australijoj kad jie išgelbėtų naikina- 
yra milžiniškos ganyklos, mus plotus ir sustabdytų 
kuriose ganosi tūkstantinės kaktusų plėtimąsi. Moksli-į

padaryti triušiams. Valdžia 
ėmė vėl jieškoti priemonių. 
Buvo mėginta juos šaudyt, 
nuodyt, bet niekas negelbė
jo. Triušiai be atodairos 
naikino augalus, ir jokia ga
lybė jų nesulaikė.

gyvuliu bandos.
Kartą vienas turtingesnis į sų žemėje. Bet pastaruoju

. ninkai. ištyrę dalyką iš es- ūkininkas aptvėrė savo Iau- laiku (lėliai to reiškiama vis

: x r x x r r x r x r 'RR

a-i RUSAI PERĖJĘ PRŪSŲ 
SIENĄ

turi galvoje ne patį musų d.ek. atyėso, kad galėtų pa 
žemės amžių, bet tą laika, sireiksti pirmieji gyvybės 
kai musų žemėje "o^ženkkm.^
8 Na. tai kiek metu turi pa- ko- kad tolimoje ateityje rusų armijos sargai is Lie
ti musu žemė? 1 musų žemė “sušals” ir bus tuvos perėję Prūsų sieną.

galas visokiai gyvybei^ j Kas tenai su jais aliuko, 
D..Maskva nepasako
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PARE1SK1AM SAVO 
DĖKINGUMĄ

Antru kartu šešių metų tarpe Bostonas pajuto tropiškąji uraganą. Paskutinėje 
savo kelionės minutėje šis 1944 metų uraganas nuėjo į jurą keliom myliom pro 
Bostono pietryčius, todėl teritorija, kurią aptarnauja Boston Edison Company, 
neturėjo tokių nuostolių, kokių atnešė 1938 metų spalio 21 uraganas. Bet dauge
ly miestų ir miestelių, kuriems ši Kompanija tiekia elektros patarnavimą, buvo 
petrauktų dėl didelio vėjo, išvartytų medžių bei nulaužytų stulpų, ir tuojau rei
kėjo sudaryti nepaprastą organizaciją, kokia grūmėsi su didžiąja katastrofa še- 
šeri metai atgal—su tuo tik skirtumu, kad šį sykį dalbas tęsėsi tris dienas, o ne 
dvi savaites, kaip tai buvo paskutini kartą.

Dabar, kai jau viskas perėjo ir patarnavimas vėl yra normalus, Boston Edison 
Company reiškia savo dėkingumą visiems, būtent:

PUBLIKAI — už jos kantrybę, atsižvelgimą ir mandagumą sunkiose valando
se. Netekę elektros patarnavimo kostumeriai suprato, kad kompanija ir jos dar
bininkai daro viską, ką tik žmogus gali, kad kuo greičiausia atstatyti patarnavi
mą. Miestų ir miestelių valdininkai, valstijų ir federalinė valdžia pasiūlė gausios 
pagalbos žmonėmis ir įtaisais; nors visais pasiūlymais ir nereikėjo naudotis, vis 
tiek mes dėkingi už tokios kilnios dvasios parodymą. >.

DARBININKAMS — už drąsą, pasišventimą ir fizinį ištvermingumą, kuriais 
iie prisidėjo prie greito tvarkos atstatymo. Be galo buvo Įdomu audros metu 
klausytis Boston Edison’o trumpų radijo bangų, kaip tarp savęs kalbėjosi darbi 
ninkai, kurie dirbo lauke, su tais. kurie iš vidaus davinėjo jiems nurodymus ii 
pagalbą. Tie žmonės kovojo su siaučiančiu gamtos gaivalu, nepaisydami savo 
pačių patogumu. Atstatymo darbą atliko beveik vieni musų žmonės, bet vistiek 
mes dėkojam visiems, kurie atėjo mums padėti arba siūlė pagalbą. Dabar, kai 
musų bėda praėjo, mums smagu paliuosuoti tuos talkininkus ir kiek galima savu 
žmonių, kad jie galėtų padėti kitoms viešojo patarnavimo kompanijoms Massa 
chusetts pietuose ir apie Cape, kur sunaikinimas buvo daug didesnis.

PLANUOTOJAMS — už pasiruošimą, kuriuo Boston Edison galėjo pasitikti ši 
netikėtumą. Nuo 1938 metų uragano ši Kompanija turėjo išdirbus planą, kuris 
kasmet buvo papildomas ir gerinamas. Ir šis planas jau veikė pirma, negu ura
ganas smogė, todėl nedaug reikėjo laiko atstatymo darbams pradėti. Nuo ketvir
tadienio ryto 8 valandos iki sekmadienio vakaro, kuomet “gryžo normalumas,” ši 
nepaprasta organizacija veikė švelniai.

Šis uraganas uždėjo šiai Kompanijai netikėtų finansinių sunkumų, bet tai ne
liek svarbu, kiek tas faktas, kad iš 400.000 su viršum musų kostumerių tik nedi
delė dalis turėjo pakentėti elektros tiekimo pertrauką, ir kad daugumoje šitų at
sitikimų pertrauka buvo palyginamai trumpa.

BOSTON EDISON COMPANY

Mokslininkai sako, kad. 
pirm trijų jau minėtų erų da; 
buvo kita era, kurią jie va-; Amerikoje yra sklypelis! Japoniją galima vadinti 

Į dina proterozoiška era. Jos žemės, kurios gyventojai ne- vulkanų šalimi, nes ten ran- 
amžius —1,335,000.000 me- turi balsavimo teisės. Tai dasi 192 vulkanai, iš kurių 
tų! Kolumbijos distriktas. 154 da veikia.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų Qęa:s pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiaris žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko Bereikia, kacl butą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
K3 reiškia meilė ir iš kur Ji pa

reina?
Kaip atsirado ir ką reiškia bnčkis?
Ką reiškia “pirmnsio?, naktie* tei

sė," kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta

Jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
tyžin barstymą* jauniems ant gal

vų ; *M<-daus Mėnuo?**
Kas reikia jaunai merginai žinoti 

prieš ištet'jimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio »mWMi8 geriausia tekėti ir 
▼esti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ai
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo pnklaoao 
gyvenimo laimė «r nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.**

ArG Gimdypno Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? 'lai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir "‘Teisingas Patarėjas” eta 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lyti?. Iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo ourodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tuloa 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 but už

drausta kalbėt apia šeimyniškus rei
kalas?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas** atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

i

September 18, 1944
JAMES V. TONER, Prezidentą

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
ryki žmogus ant žemes?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo’ parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio istorija,” Jordano “revoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo- - 
Liucija,’’ D-ro Gatės “bezual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai uamuoae. Kaina <1.60 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Ait uotas Puslapis

BALF SKYRIUS RENGIA Juozas Kuklis apdovanotas 
SVARBIAS PRAKALBAS bronzo žvaigžde

Įvyks spalio 1 d. Municipal Agota ir Alekas Kukliai, 
svetainėje, South Bostone kurie gyvena South Bosto-

--------  ne, gavo žinių, kad jų su-
Musų skaitytojai jau ži- nūs. Juozas Kuklis. už kar- 

no. kad South Bostone Įsi- žygišką veiksmą Francuzi- 
kurė Bendiojo Amerikos joj buvo apdovanotas bron- 
Lietuvių Šelpimo Fondo sky- ::o žvaigžde.
rius. Pereitoje laidoje mi
nėjome. kad skyrius ruoš 
masini mitingą-prakalbas.

BALF skyriaus valdyba 
jau paėmė svetainę ir pra
kalbos Įvyks sekmadieni, 
spalio 1 d.

Prakalbos yra rengiamos
Municipal svetainėje, ant 
Broadway, tarp H ir I gat
vių. Pradžia—2 vai. popiet.

Skyrius da nėra nutaręs 
kiek ir kokius kalbėtojus 
kviesti, nes pereitasis susi- 
rinkimas (ketvirtadieni) dėl ;eni°

čia paduodame ir jo at
vaizdą. Jo tėveliai yra ‘‘Ke- 

’-skaiytojai ii- gyvena

KELEIVIS. SO. BO5TON.

-4-

siautusio uragano negalėjo ’;lle Second St., South 
įvykti. Tai bus padaryta šią
savaitę.

Visos smulkmenos bus 
paskelbtos vėliau.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Apkaltino tris gazolino 
. spekuliantus

Kainų Administracija už-KJie bus supažindinti su vė- vedė bylą pnes tris gazoli 
liausią padėtimi Lietuvoj ir no pinkus ue-
bendrais lietuviu šelpimo ną iž Cbe.sea n du n; Brook- 
reikalais. Be to. spalio mė- įta( Jie
nesi prasidės National War °0'’-00? «al‘onų ne‘ega' 
Fundo vaius Bendras Ame- iau.' Sązol.no. , .

Kaltinamieji turėjo uzsi-Fundo vajus. Bendras Ame 
rikos Lietuviu šelpimo Fon
das yra tu fondo narys ir 
turės tarne vajuje veikti. 
Šiuo klausimu prakalboje 
bus duotas platesnis paaiš
kinimas. A-‘

Ruoškitės dalyvaut šiame 
mitinge patys ir savo kai
mynus paraginkite, kad ii 
jie dalyvautų: Reikalas yra

statyti kauciją ir laukia by
los.

Haverhillio majoras prie
šingas unijai

RADIJO PROGRAMAsurasta kokių nors sukty bių, Bostone, pavyzdžiui, Edison
visas reikalas bus perduotas Company 1937 metais numatė, ----------
justicijos departamentui ir kad bus didelis elektros pore.- Lietuvių Radijo Korpora- 

Kaio departamentas pa- šis kaltininkus trauks atsa- kalavimas. Iki 1941 metų jos cjjos programa ateinanti ne-

Karo veiksmuose sužeisti 
lietuviai

skelbė naują sužeistų ir žu
vusių kareivių surašą. Tarp 
sužeistųjų randam tris lietu
vius kareivius, būtent:

Steponas
woodo.

Bukas iš Nor-

komybėn.

Neracijonuota elektra

ir Kailis iš Walpole.
2. Birutės Radio choras.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion. Lithuanian Program,

Si Minkus.

aparatas jau buvo gatavas. Pra dėldienį iš W0RL stoties, 
monės įmonės dabar gauna pa- 950 kilįciklių, tarp 9:30 ir 
kankamai elektros, šeimynos; i();30 ryto, bus tokia: 
kurios moka po $2 ar $3 i mė-
nesi. taip pat yra gerai apru-: 1- Armonistai Kovachich Boston, Mass. 
pintos. stajOOt,-: fftšYsit are s?g gs gs s

Elektros kompanijos taip su
sitvarkė, kad dabar gali sko-

Cukrus, mėsa, avalinė, gazo
linas. padangos, automobiliai, 
trekai ir kiti dalykai buvo ra- 
cijonuoti, rendoms uždėtos lu
bos ir tūkstančius reikmenų už
drausta gaminti. Bet elektros 
šviesa ir energija plaukia pa 
vieniams asmenims ir pramo
nės Įmonėms, kaip visuomet ir 
taip jau pikiai. Kodėl šitokif 
išimtis, kuri visiems yra ma 
Joni ?

Todėl, kad elektros Įmonė; 
Dorchesteryje sudegė d i- jau nuo senai yra Įpratusios da- 

iš

Pilypas Justis iš \\ ellesley
Karolis Mitas iš Rivet 

Bank.
Visi trys buvo sužeisti 

/'Europos karo teatie.”

i.

Haverhillyje Įvyko Mas- 
sachusetts ugniagesių asso-

Dorchesterio gaisre pri- 
troško 19 ugniagesių

<r_____ ___ ______ .__ ciacijos konvencija. į kūną dele Atlantic and Pacific ryti planus ateičrai. iš kalno
labai svarbus; plačiau apie buvo pakviestas kalbėti to kompanijos krautuvė, kun Dar 1941 metais jos numatė
jį patirsite prakalbose/. rniešreho* majoras Giynrt. randasi 58 Pleasant St. Bū- kad ateina sunkus laikai, ir jc;

—Rep. Lgniagesiai nustebo, kada vo pasaukta ugniagesių ko- tam pasiruošė, nežiūrint, kac
.———-majoras ėmė pult- organi- manda ii- gesinant krautuvę New Dcal sunkiai jas kamavo

Lawrence’o gyventojai Pau- zuotus darbininkus. Glynn. pritroško 19 ugniagesių, du ----------------------------------
lauakai neteko sunaus ypač nesutinka, kad butų pavojingai.

organizuoti savivaldybių ___

lintis elektros energiją 
nuo kitos ir aprūpinti 
klientus.. Publika to nežino. Ji » 
tik žino, kad ji yra gerai apru- « 
pinta dieną ir naktį. , į g

i ijjJ
Elektros kompanijos, kaip įr i «. 

geležinkelių kompanijos, sakę: 
“Nors tai negalimas daiktas-;- 
’>et štai mes tai padarom.” ' x

a
i

REI KALINGA

viena « 4 savo S

BLINSTRUB’S VILLAGE
304 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

*
M

S

Reikalinga ofise dirbti mergina, 
darbas pastovus, atlyginimas gera)., 
ktsišaukit: (40)

A-. Ji KUPSTIS
o-32 W. Broadway, So. Boston, Mass... — . ---- - -------- -i.

REIKALAUJA ŠIŲ DARBININKŲ:
BUS BOYS indams surinkti. Pilnas ir nepilnas laikas. Va

landos pagal susitarimą-
MOTERŲ paprastam flioro darbui Aukštos Klases ręsto" x 

rane. Stalų ir grindų valymas yra viena iš pareigų. 
PATYRUSIOS PADAVĖJOS (veiterkos) pilnam ic ne- 1 

pilnam laikui, mokančios paduoti maistą ir gėrimus. 
BLINSTRUB’S vedėjai pritaiko sąlygas ir darbo valandas x

taip, kaip kam palankiau. Alga geresne, negu kitur * 
panašiose Įstaigose. 7 ' .Kreipkitės pas Menedžeri po 10:30 ryto.

.- K

}TaL 88624 Gyv. 81139

J DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 i 
nuo 2 iki I, • 
nuo 7 iki 9. }

Saredom 9 iki 19 
ir gusitaraa. 

AKIU DAKTARAS 
i Utaiao defektuotas akis ir tinka- j 
• mu laiku augryžinu šviesy. Iteg « 
J žeminuoju ir priskiriu akinius. {
J 114 Summer Street,

LAWRENCE. MASS.1 .................~-

A. J. NAMAKSY
Real Eslate & Insurance 

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Kes. 37 ORIOLE STREET 

We»t Rozbary, Mass.
TeL P*rkway 1233-W

Laurence'o gyventojai tarnautojai. Girdi, ar gali- _  ... ... ,
Paulauskai gavo iš laivyno mas.daiktas, kad unija kon- __ ... omi*|Ja yr>nej°
departamento liūdną žinią, troliuotų valdžią?

Rvsium su tuo vienas u-
voritizmą karo pramonėj

Europos vandenyse žuvo jų .. .
sūnūs jurininkas Bronius ™jos vadas., pareiškė^ “Ar 
Paulauskas. Pranešimas sa

Į Bostoną buvo atvykus 
galimas daiktas, kad orga- ®?n- ^ea^°,. komisija, ku- 
nizuoti darbininkai balsuo- turėjo keliatą slaptų po- 
tu už toki majora. kaip sėdžių, kuriuose buvo ap- 
Glvnn?” * " klausinėti “kai kurie asme-

*___________ nys.”
Sakoma, kad Bostono 

pramonėje Įsivyravęs favo- 
įatizmas. Karo užsakymus

ko, kad jis žuvo karo veiks
mų metu rugpiučio 27 die
ną.

Karo tarnybon Bronius Įs
tojo 1941 metų pabaigoj.
Da nesenai, rugpiučio 24. ____
jis parašė laišką savo moti- Pereita ketvirtadieni Bos- . ...
nai. kad greitu laiku tikisi tone buJo renkami d'ra5u. gauną ne tie. kuriems reikia 
gaut atostogas ir pasimaty- žiai Rufiįos žmonSms. Va. juos gauti, bet parinktieji 
ti su namiškiais. Tos laimes jaus vedėjai tikėjos surink-
sulaukti jam neteko — uz mįĮįoną svarų drabužių.
tnjų dienu jisai žuvo kovo- \r surinp0> žinių da nėra. komisija neskelbia. Jei bus
j e su priešais. ______________ ________________ __________________

Paulauskų sūnūs dalyva-
vo trijose invazijose--Šiau
rės Afrikoje, Italijoje ir

Bostone rinko drabužius 
Rusijos žmonėms

ir, aišku, už kyšius.
Savo tyrinėjimo pasėkų

Normandijoje. —M. S.

Uraganas sudaužė daug lai
velių South Bostone

Buvęs pereitą ketvirta
dieni Uraganas pridarė la
bai daug nuostolių laivelių 
savininkams. Penktadienio 
rytą visas South Bostono 
pajūris buvo užverstas viso
kiais botais, kurių tarpe bu
vo gražių ir brangių jachtų. 
Prieš audra visi jie stovėjo 
toliau nuo kranto. Audra nu
lupo juos nuo ikarų, išvarė g 
krantan ir suvertė vieną ant 
kito. daugelį jų visiškai su
triuškindama.

South Bostono pajūry me
džiai irgi daug nukentėjo.
Daugybė jų bu\o iš\a»tvta 5 
ir išlaužyta

SOU-4645

C A S P E R ’ S 
Beauty Salone

yra

Didelis Pasirinkimas

dėl

Permanent Wave

ir

Plaukų Spalvų

Bostonas turėt. 
Iigonn.ę

• it »»>.-»

Ponsniname U KSPER’S Grožio >Salione yra įrengtas (am tikras R«M)ih nlaukams dažyti. Spalvos ta'P suliejamos kad « -ik T.mst t ii Tamstos haitdresserė težinos, kur naturalė « niauku spaiva bannas ir kur dažų spalva prasideda .. $3. “ 
PbRMANENT WAVES >5 iki $25

Bostone planuuj^.ric sta 
tyti didelę ligv.in ę ehioi.L? 
kiems ligoniams. Apakai 
ciuojama. kad jos pastatę 
mas S4.?(Ku»of'

K a « K
3S
*

<’o.s/>er« Beauty Salon
<< Rroadtvay,

'Mhi.'.-i K. t irtadienių Vakarais 
-u u be Appointmentų

South Boston
'RS
XsX*

»t h « n

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Baiukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
idausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY. SOUTH BOSTON, MASS.

■ ---- -
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AR TAMSTA MOKI U2 
NEBEGYVĄ ARKLJ?

Turėti aukšta morkičių, kuris nenusimoka 
tai vistiek, kaip mokėt? kolą už pastipusį kuiną.

Tai kam tas daryti?
Jei tamsta turi senovinį morgičių, tai ko

dėl nepasiteirauti Mutual Savings Banke apie 
jo perfinansavimą. . v /

ik *' -
Nuošimčiai yra žem i. morgiėjųs nuolatos 

ma/i-ja ir atmokėjimas gali būt pribūk; 
tamstos reikalų.

Bet kuris Mutual Savings Banko viršinin
ke < mielai pasitars su tamsta apie tamstos rei
kalus.

Kodėl neužeiti ir nepasitarti tuojau?

SEF rOUR

Moliai Savings Bank
Bock H»* Attack bu y mere Bcnd* W»ao befara
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S. BARASEV1ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIU GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorcheeter Ava.
Tel. COLurnbia 2637

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: noo Z iki 4 

ir noc 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1324

WAR CHARITIES
Al WA« RJHO, lac. • AMftKlU KO OtOSS 
GAUTO tOSTON OMTO WAt FUMB

atVCTt »*OWC twc

TeL ŠOU 2MS
DAKTARAI

i. L. Paiakarru8
OPTOMETRISTAS

Ofko valandoe:
Nno 9 ryte iki 7 vakare.

Nae • ryta ttd 13
447 BR0ADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORi
8# SCOLLAY SQUARZ, Rcoa 22 
BOSTON. Telef. Fafayeti* 2471

arba Someraet 2U44-J 
SPECIALISTAS KRAUJO E,*K3TU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 lai 7 vaic. kaadiaa 

Nedaliom, nuo 10 ryto iki 1.
1

Dr, Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriška organu aa- 
ailpnėjiaie. Gyvenimo permatei 

motery. Motery ir Vyry Ugaa 
Kraujo ir Odos Ligaa. 

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

180 HUNTINGTON AVM* 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonvrealth 457#.

TeL TRObridge 6330

Dr. John
(REPAY9)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaadoa: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Sventadieatete: 
ano 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREETT
kamp. Inman st. arti Central akt. 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Inaured 
Movars)

Pcrkraoston
čia pat ir j to 
tintas dietas,

flauffi priežiūra, kaina ]
225 BRGAD5VAT.

80. BOSTON,
TaL COUth Ctetoa |41t
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