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Išlaisvintoj Graikijoj Jau 
Užliepsnavo Vidaus Karas

KRIZŽS ITALIJOJ, ALBA- jos valdžią ir pradėjo šau- 
NUOJ, BELGIJOJ dyt į valdžios miliciją.

IR KITUR i Įvyko didelis- kraujo pra-
-------- ' liejimas, per kurį 21 asmuo

Visur suirutę kelia Maskvos buvo užmuštas ir 140 su 
agentai, komunistai žeista.

--------  I ‘Po šitos batalijos Atėnų
Visose alijantų išlaisvin- gubernatorius pastatė ko

lose šalyse komunistai, Mas- munistų milicijai griežtą 
kvos agentai, pradėjo kelti ultimatumą, kad iki šios se- 
suirutę. Visur jie nori nu- rėdos vidurnakčio ji pasi
versti alijantų pripažintą. trauktų iš Graikijos sostinės 
valdžią ir jos vieton pasta-' Atėnų ir iš visos Attikos 
tyli savo partijos diktatūrą, provincijos. Po seredos vi-

Graikijoj komunistų or
ganizacija E. A. M. išpro
vokavo net kruvina vidž

durnakčio nei vienas E. A. 
M. milicininkas neturės tei- 

aus' sės ineiti Į Atėnų ribas. Jei
karą. Ji pradėjo kelti lermą kuris ineis ir bus sugautas, 
prieš generolą Katsotasą, bus atiduotas karo teismui 
kurį anglai pastatė Atėnų kaip svetimos valstybės a- 
gubematorium. Gen. Katso- gentas ir Graikijos priešas.
tas pareikalavo, kad komu-i ^pje gpg ginkluotų E AM 
rastų sudaryta liaudies ar- miliįininkų į^av0 & kitur
mna _ nusiginkluotų. Komu- ; A komunistams į tai- 
justai atsisakė nusinnkluo- į bet , kariuomenė 

Pareikalavo kad vai- , jk j įelion8j ir vi.
dzios milicija nusigink uo- J nuginkiavo. 
tų. nes ji esanti apgmkluo- į RaįdKės E A M iku 
ta užsienio ginklais (su- kaIboj reiSkia .^utog^ufe: 
prask Anglijos ginklais). vinimJ0 front^.. Tai komu_ 
Le to, toj milicijoj esą . de- njstų milicija, kurios tikslas 
siniujų elementų, ^kime e-įvra ne tautos išlaisvinimas, 
są nusistatę jirres amu. fa ■ — -

Amerikos kareiviai Saipano saloje (Marianą salyne) krauna bombas į milži
nišką bombanešį japonų sostinei bombarduoti.

Anglų Politika Kelia 
Nerimą Europoje
Europoje reiškiasi naujas

$31250 Paramos nu
kentėjusiems lietu

viams

Vaidai Justicijos 
Departamente

Socialistas Sudarė Naują 
Lenką Valdžią Londone

BET STALINAS VISTIEK “Sudarymas Kvapinskio 
NEPATENKINTAS vyriausybės Maskvoje iš- 

------- - šauktų nepalankią reakci-
Jis būtinai nori, kad Lsnki- ją... Britų vyriausybė tuo- 
ja valdytų komunistai, ku- met svarstytų, ar ji gali 

rių lenkai nenori teikti tokiai vyriausybei to-
--------  lesnį pripažinimą ir para-

Londone susidarė nauja , mą.”
lenkų vyriausybė, kurios O konservatorių organas 
priešaky atsistojo įtakingas “Daily Telegraph’’ eina da 
lenkų socialistų vadas. Ta- toliau. Jis sako, tokios len- 
mas Arčiševskis. Pirma bu- kų vyriausybės nepripažin-
vo pakviestas kitas socialis
tas, Janas Kvapinskis, bet 
jam nepavyko.

Naujosios lenkų vyriausy
bės sąstatas yra toks:

tų nei Anglija, nei kitos 
valstybės!

Lenkų vyriausybės prieš
akyje tuomet atsistojo Ar- 
ciševskis, kitas socialistas,

Tarnas Arčiševskis — kurio Maskva taip pat ne 
premjeras ir laikinai darbo apkenčia. Ji nori, kad Len- 
ir socialės gerovės ministe- kiją valdytų akli komun;s- 
ris. . tai.

A. Tarnovskis, užsienio! Daug priklausys nuo to, 
reikalų ministeris; A. Pra- kaip pasisakys Amerika.
gier, informacijos ministe
ris ; Z. Borzovskis. vidaus 
reikalų ministeris; V. Fol- 
kierskis, švietimo ministe
ris; S. Sopickis, atstatymo

Justicijos Departamente ministeris; B.. Kuznierz tei- 
nerimas. Jį iššaukė anglu'..., .... .. kilo vaidai, į kuriuos turėjo; smgumo ministeris; J. Kva-
politika. Italijoje rezignavo įBALh Pirminl?ko praneši- jsimaišyti prezidentas Roo- pmskis, prekybos, pramo- 
Bonomi ministerių kabins-! mas musų visuomenei seveitas. Susivaidijo vv- nės, laivininkystės ir laiki-

po lto- tas. kabi-1 ~ crckururris nai finansų ministeris; M.
pereitą nedeldieių komunis-, Vėliausios žinios 
tai surengė Alenuose tnuks- k d ^nkIuota komunistų
įrangą demonstraciją pnes gaujasAtenų uoste Piraeus 
anglų pripažintą Graiki- du p*licijos baraklls>

j nukirto uoste elektrą, gazą
1,000 orlaivių bom- ir suparaližavo visą judėji-
bardavo Vokietiją

----- — . i Atėnų gubernatorius įsa-
Sunaikino geležinkelius, ku- kė komunistų milicijai, kad 

rie palaikydavo nacių ji tuojau pasitrauktų iš po- 
frontą licijos barakų ir kitų vietų,
---------- . i nes bus pašalinta ginklo jė-

Šį panedėlį alijantai su-'ga. 
koncentravo didžiausią oro Atėnų miestą dabar pat- 
ataką ant \ okieti jos gelž- ruliuoja anglų kariuomenė, 
kelių, kurie palaiko nacių Anglų generolas Scobie pa
karo frontą vakaruose. Dau-'skelbė proklamaciją, kurioj 
giau kaip 4,0<M) orlaivių per tarp kitko sako: “Aš vėl 
12 valandų be pertraukos kartoju, kad aš kartu su 
pylė bombas į priešo susi- milžiniška graikų didžiuma 
siekimo tinklą., tvirtai stoju už konstitucinę

Į 8 gelžkelių centrus buvo Graikijos valdžią ir remsiu
numesta 12.000 tonų bom 
bų.

šitoj atakoj dalyvavo 3.-
ją visais savo ištekliais, iki 
bus atstatyta Graikijos val
stybė su teisėta ginklų jėga

200 Amerikos bombanešių jos palaikymui, ir įvykinti 
ir daugiau kaip 800 anglų laisvi rinkimai.” 
lėktuvu. Daugiausia pylos j Taigi išrodo, kad anglai
gavo Kelno miestas, svar- 
1 iausias Pareinės pramonės 
centras.

Utaminko nakti 1.000 
Anglijos bombanešių bom
bardavo kitus du vokiečių 
pramonės centrus, būtent 
Karlsruhę ir Heilbronną.

Alijantų tikslas yra visiš-

neleis Maskvos agentams 
Graikiją pasiglemžti.

Bet komunistai kelia sui
rutę ir kitur. Lenkijoj rau
donieji kvislingai jau reika
lauja, kad' jų “išlaisvinimo 
komitetas” Liubline butų 
pakeistas į “laikinąją Len
kijos valdžią.” Ir Maskvos 
radijas šitą reikalavimą jau 

pasauliui

Jei Washingtonas neįgno- 
ruos Arciševskio vyriausy
bės, su ja skaitysis ir kitų 
Jungtinių Tautų vyriausy
bės, išskiriant Maskvą. Tuo
met ir Londonui teks ją 
remti. Downing gatvės dip
lomatai juk nenorės būt 
vienoje draugystėje su Mas
kvos agentais.

bei
todėl teks negalėti daug ir
labai didelių sunkenybių. 
Dar anksti pasakyti, ar ji 
pajėgs jas nugalėti.

m f«dėjėju4K.ukieį kr^ apeaųRpsBiddle
Noimanu Little’u. Prokuro-2, kai kur BALF skyriai daro

aukų rinkimą. Jokių aukų
mšferis.

Arčiševskis, Pragier ir 
Kvapinskis vra socialistai.tl V » CAk' LfC* CA i1 ACAlAhtO | • * I' 1 “ I ■ ' v 4^? 1^1C4O 1 V/JlC.11 UV V U, » / V- V Į7« | A * *

priimtinas. Graikijoje ang- ! VJnitecHJthuanian ^ittle atsakė, kad jis buvo Į Kiti ministeriai yra lenkų

tas liberalas Sforza. Londo-
nas tuoj davė suprasti, kad jokiu buku ras pareikalavo, kad jo pa-
grovas Sforza anglams ne- į pra*y“» F®*. P?r Prakalbas dėjėjas rezignuotų, bet p.

lai įsakė, kad partizanai nu- paskirtas paties prezidento
siginkluotų. Graikų demok-i ^e.Ve^ Fund of America ne- jr tjj- prezj(}entas galįs rei-
ratai to isakvmo paklausė Ta*’a’ nes ,r9?.s^ or?anizaci- ięaiautį 1O rezignacijos. 

‘ • »,?“ valdzios įdobhje „• Rooseveltas papra-
National War Fund isduo-1^ k , Ljt,
da visas reikalingas sumas u , kaltjna Bgdle £ad 
pašalpoms ir a'iministraci

ir nusiginklavo, bet komu
nistiški partizanai to nepa
darė. Net ir sutikę nusigink
luoti, komunistai mokės ge
rą dalį savo ginklų paslėp
ti. Tą jie padarė Francuzi
joje ir Belgijoje.

jos reikalams. Jei kas duo sis pataikaująs Standard

demokratų ir krikščionių 
demokratų žmonės. Lenkų 
valstiečių partija, kažin ko
kiais sumetimais, nesutiko 
eit į valdžią.

Naujasis lenkų vyriausy
bės galva Arčiševskis pa-

Vokietija bus sumuš
ta tik 1915 metais

Taip sako Anglijos premje
ras Churchill

, ..... l0‘ Oil kompanijos interesams, reiske, kad* jo vyriausybė
. da ar pnsiuncia auką musų |kag H nuvest prie naujo! padarys viską, kad lenkų 

organizacijai, pmmąm, bet-T ot Dome skandalo. [respublika turėtu gerų
Demokratijos šalininkai t----------- ------- įtikiu no tik su Rusija

susirūpinę. Neišmintinga mums skirtų* alįn,., Leitis Esąs Hitlerio
anglų politika galinti nu
vest prie to, kad Italijoj įsi
galės reakcija, taip pat ir 
Belgijoje. Be to. ir Francu
zijos politika nėra aiški. De 
Gaulle per ilgą laiką buvo 
stumdomas ir; jei kokios, 
jo vyriausybė gali pakrypti 
į dešinę. Tuomet komunis
tams atsirasianti nauja dir
va. Gi komunistinę agresi
ją visur seka fašistinė reak
cija.
KAIP SPROGSTA VOKIE

ČIŲ ORO TORPEDOS
Pietinė Anglija da tebe- 

kenčia nuo vokiečių oro tor
pedų. Naciai dabar vartoia 
dvieių rūšių robotus—“V-l” 
ir “V-2.” Amerikietė Ross- 
lyn Young rašo. kaip jai te
ko pergyventi nacių roboto

tiek, kiek mes aukomis ga
vome. Kai mes pranešame j 
į National War Fund apie į 

gautas aukas, pažymime iš

Kopija!

san-
tikių ne tik su Rusija, bet 
ir su kitomis valstybėmis. 
Bet Londone jau eina gan
dai. kad naujosios lenkų 
vyriausybės laukia neperko
piamos kliūtys. Londone 
jau turima žinių, kad Sta
linas esąs labai įdūkęs. Jis 
negali pakęst socialistų, o 
čia. lyg tyčia, lenkų vyriau
sybės priešakyje atsistojo 
socialistas. Stalino režimas 
skaitąs tatai bolševikiškos 
“darbininkų tėvynės” įžei
dimu ir su Arciševskio vy
riausybe neturėsiąs jokių 
reikalų.

Be to, ir “brolių” anglų 
politika Lenkijos atžvilgiu 
nėra labai palanki. Niekam

kai sunaikinti vokiečių gele-1 , J."
žinkelių tinklą ir tuo’budu į k taStak^ ?Proe™?- ’j .glė.iusi lov°-
visa. izoliuoti jų frontą. Ka, munistųPbaisiai Skenda. ™k^įs.lr SprOg?S
nacių susisiekimas su užnu
gariu bus suardytas, jų 
frontas negalės gauti reika
lingos karo medžiagos nei 
kitokių sustiprinimų.

TURĖSIM 6,000 NAUJŲ 
BEDARBIŲ

Atsakomingose musų vy
riausybės įstaigose kalba
ma. kad tuoj po to. kai bus 
sumušta nacių Vokietija, 
musų šalis turės bent šešis 
tūkstančius naujų bedarbių. 
Tai bus Cenzūros Depar
tamento žmonės, per kurių 
rankas šiandien pina visi 
laiškai ir žinios.

Francuzijoj, Belgijoj ir 
Albanijoj Maskvos bernai 
taip pat kursto -žmones 
griauti tas valdžias, kurias 
alijantai yra pastatę.

Šitie komunistų keliami 
išlaisvintose šalyse sumiši
mai, tai geriausia naciams 
talka.

PASMERKĖ SUŠAUDYT 
S VOKIEČIUS

“Mano kambarėlis mo
mentaliai buvo apšviestas 
aklinančia šviesa: taip pat 
momentaliai pasigirdo ap
kurtinantis sprogimas ir 
man rodėsi, kad aplink ma
ne visas pasaulis virsta į ši
pulius. Vėliau, kada aš pra
vėriau akis. gulėjau gatvėje 
ir jaučiau baisius skausmus. 
Namelis, kuriame aš gyve
nau, buvo visiškai sugriau

Amerikos Darbo Federa- 
K konvencijoj, kuri įvy-
jo pavardę ir totą suma: ko $*ew grleans mieste, bu- 
National War i'und tada daug ginčų dėl unijų vie-
duoda kreditą vietos Com-,"^; Fe,l'™cXs vlce^ 
munitv War Chest, bei Na-1 z',leIltas . Matthew Woll 
tional War Funri Campai-n. st°J° uz Y’en>b« “P1.0 V’

BALF per lakrič,,, mė- n,J£mls ‘r. -an<1,akf"J 
nesi lietuviams no karo nu-.unlJa.- ..Bet ateįiado st pr, 
kentėjusiems sušelpti šutei-' opozicija, ypač dėl vieny- 
kė. sulig valdžiis nustatv- beirs" mamenais. Illinois 
tos tvariros, u .<ų sumo e angliakasių unijos . vadas 
$31,250. Ši sūri yra gau-; Marchiando griežtai pasi- 
ta iš National "ar Fund ir; P' jesino tokiai vienybei J,s
President’s War Relief Con- sako, kad III inois ang laka- paslaptis kad prem je- 
frrU Rrvnr-Jr, rirtinta ■S1H1’ kurie šiandien tun sa- nera,Kau V , trol Boardo patvwtmta. Prno-r^vvp Anfrimkadu ras Churchill buvusi lenkųVisi tautiniai nusistatę ™ .frogresyvę AngnaKasių „.1_1^.x:I,------
Amerikon liet iriai kuriem* LniJ^ labai gerai žino Le-I Swmi “Hitleris valdo Vokie-rupi Lietuvos .vnonių nuol h , ,
karo nukentėjų šelpimas J'y Workers uni-ir gerovė, , rgamizuokite Lmtea Aline yv oi Kers uni * t. . . . ją. nera laisves nacių Vo

kietijoj, nėra jos ir Levviso 
angliakasių unijoje.”

Pereitą savaitę buvo ati
daryta nauja Anglijos par
lamento sesija, kuriai prem 
jeras Churchill padarė pra
nešimą. Jis prisiminė ir a- 
pie tai, kada galės baigtis 
karas su nacių Vokietija. Jo 
manymu, jis turės baigtis 
“kada nors” sekamais 1945 
metais — gal vasarą.

Churchill sako, kad Vo
kietija šiandien esanti to
kioj pat padėty, kokioj 1940 
bei 1941 metais Anglija, 
kada ją puolė nacių “luft- 
vafas.” Anglija tada buvo 
viena ir desperatiškai gy
nėsi.

Taip dabar yra su nacių 
Vokietija. Ji neteko savo 
talkininkų, išskiriant Veng
riją, ir desperatiškai ginasi.

BALF skyrius. įtraukdami 
į juos ko dauristBia ameri
kiečių. ne lifjvfc kilmės
žmonių.

Dr. J. B. Končius, pirm.

Argentinos apeliaciniai 
rūmai padiHir.ol vokiečių 
šnipui Schwei?f’’ Bi kalėji
mo bausmę nuo - iki 4 me
tų. Jis veikė rr-'i * 
ir Angliją.

Amerika

KINIJOS VALDŽIA PER
SIORGANIZAVO

Mikolaičiką ragino Maskvo
je priimti lenkams neįma
nomas sąlygas. Mikolaiči- 
kas tačiau nedryso to pada
ryti ir gryžo į Londoną. 
Kada buvo išdėstytos Mas
kvos ir ios pakalikų (Liub
line) sąlygos, lenkų tremti
nė vyriausybė jas atmetė. 
Tuomet Mikolaičikui liko 
tik viena išeitis — rezig
nuoti, ką jis ir padarė.

“AMŽINOS GĖDOS 
ŽENKLAS”

Liubline komunistai pa
smerkė sušaudyt 5 vokie
čius, kurie buvo apkaltinti 
dėl žiaurumų Majdaneko 
.koncentracijos stovykloj.

o Iš Londono 1 anesama,
tas. Žmonės stebėjosi?" kaip kad tenai atvyki iš Ameri- nepatinka, 
aš galėjau išlikti gyva. Ir aš kos Sidney H- ęan. CIO sako. kad 

Politinio Komite
ir keli kiti Amer 
atstovai. Jie ter.a 
Anglijos darbia

RY'’
stebiuosi. Kažkokiu budu 
sprogimas mane išmetė pro 
išverstos sienos skylę ir nu
nešė į gatvę.”

vadas, 
kos unijų 
tarsis su

T. V. Soong, buvęs Kini
jos užsienio reikalų minis
teris. dabar tapo premjeru, 
taip kad prezidentas Čian- 
kaišek galės daugiau laiko 
našyesti karo reikalams, kų vyriausybę buvo užšriu- 
Bet Maskvai šita permaina: buota dalis anglų spaudos.
----- a:_i._ jos laikraščiai! Pavyzdžiui, rezignavus Mi-

nersi tvarkiusio j kolaičikui ir prezidentui 
Kinijos valdžioj esą “pro- Raškievičiui pakvietus Kva- 
japoniškų reakcininkų.” Bet pinskį, Maskvai šunuode-

Maskvos demagogai da
bar giria rezignavusį prem
jerą, kurį jie patys niekino.

Iš Francuzijos nesenai 
gryžo vienas Amerikos ko
respondentas. Jisai buvo 
Francuzijoje tada, kai iš 
jos buvo vejamos nacių ar
mijos. Naciams pabėgus. 
Francuzijos požemio kovo
tojai suėmė daug kvislingų. 
jų tarpe ir moterų. Ameri
kos spaudai buvo pranešta, 
kad francuzų kvislingėms

ar Maskvos politika ne “pro 
ų vadais. į japoniška”?

buvo nukerpami plaukai.
Pagaliau nrieš nauia len- Korespondentas sako, kad
. __ l.JPPv__  tūloms francuzų moterims

suteiktas ir “amžinos gėdos 
ženklas.” Jisai matęs kelias 
francuzes, kuriu veiduoce 
buvo įdeginta svast’Ta.

Šiaip franeuzai savų kvi - 
lingu nežudę. Jie buvo ap
duoti į teismo rankas.

giaujantis “News - Chronic- 
le” pasakė, kad —



Antrai Puslapis

leivis” nurodė 1941 metais. 
Tai ne tuščias pasigyri-'

mas. bet istorinės reikšmės 
faktas, kuri turėtų būt ma
lonu žinoti visiems “Kelei
vio” skaitytojams, visiems 
musu draugams.

AMERIKOS LIETUVIAI 
EINA “KELEIVIO” NU

RODYTU KELIU

šiandien mes turim Ame
rikos Lietuviu Tarybą n 
Bendią Lietuvių Fondą Lie
tuvos žmonėms šelpti.

Nesigirdami galime pa
sakyti, kad tai yra “Kelei
vio” sumanyti dalykai.

Kai 1941 metais karo 
audra pasiekė Lietuvos že
mę, adv. Skipitis prisiuntė 
Amerikon laišką, prašyda
mas paramos nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms.

“Keleivis” pirmutinis tam 
pritarė ir nurodė, kaip to
kią paramą organizuoti.

Štai ištrauka iš musų 
straipsnio, kuris tilpo 1941 
metų liepos 30 d. “Kelei
vio” laidoje:

APIE VOLTAIRE’A

"žinoma, atsiras žmonių, ku
rie tuojau atsakys, ką.tl p. 
Skipitis yra ‘smetonininkas.’ 
Gali jis buti kuo jis nori, bet 
ne i Skipiti oia reikia žiūrėti, 
čia reikia žiūrėti i tą reikalą, 
apie kuri jis kalba. O jis kal- 
ha ne apie ‘smetonininkus,’ bet 
apie Lietuvos žmonių vargą. 
Jiems reikia vaistų, reikia 
drapanų, reikia avalinės. Bol
ševikai per metus laiko, kaip 
išalkę skėriai, viską sunaiki
no. Atėję dabar naujieji oku
pantai irgi Lietuvai nepadės.
"Bėgdami iš Lietuvos bolše

vikai sunaikino ir tą, ko jie 
da nebuvo spėję Rusijon išga
benti. Jie paleido su durnais 
miestelius, iššaudė gyvulius, 
sudegino ūkininkų nupiautą 
šieną ir sukcčiojo žalius ja
vus lauktose-

“Tūkstantiai Lietuvos žmo

nių liko be pastogės, be dra
panų. įr prie to da dabar ių 
laukia badas.r-. •- r . ' '
“štai. kas mums privalo rū

pėti — ne p. Skipičio asmuo, 
ne ‘smetonininkai.’ bet šiur
pus Iėetuvos žmonelių liki
mas !
“Ar mes padėsime jėems, ar

ne?
“Nepadėti jiems šitokioj ne

laimėj, butų nežmoniška. Pa
dėti reikia. Juo labiau, kad da
bartiniu laiku Amerikoje pa
gerėjo uždartrai...
“Bet jei padėti, tai kokiu bu

du ?
“Mums rodos, kad butų di

delė betvarkė, jeigu aukas 
pradėtų rinkti visi fondai, ku
rių paskutiniais laikais pridy
go kaip šugrybių. Fondas tu
rėtų būt vienas, su skyriais į- 
vairiose kolonijose. Jis turėtų 
buti bendras visų Amerikos 
lietuvių fondas Lietuvos žmo
nėms šelpti, bet ne kurios sro
vės ar partijos fondas.
“Bet tokio fondo neįstečgs 

viena kuri kolenija, nei sro
vių vadai. Tokį fondą gali įs
teigti tiktai visuotinis Ameri
kos lietuvių suvažiavimas.“

Toliau mes pasakėm, kad 
suvažiavimas turėtų Įsteig
ti ir kokį nors Amerikos lie
tuvių centro organą, tarybą, 
ar kitokį autoritetą, kuris 
turėtu teisę kalbėti musų 
visuomenės vardu.

“Keleivio” sumanymui 
tuomet pritarė “Tėvynė” ir 
da vienas-kitas laikraštis. 
Kitiems išicdė, kad šaukti 
tokį suvažiavimą perdaug 
kainuotų. Tačiau laikas pa
rodė, kad suvažiavimas rei
kalingas, ir Pittsburghe jis 
Įvyko.

Pittsburgho Konferenci
ja užgyrė dabartinę Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir Į- 
pareigojo ją organizuoti 
Lietuvos žmonių šelpimą.

Ir štai, šiandien mes tu
rim jau Bendrą Amerikos 
Lietuvių Fondą Lietuvos 
žmonėms šelpti. Ir visose 
kolonijose kuriasi to Fondo 
skyriai.

Taigi Amerikos lietuvių 
visuomenė šiandien eina 
kaip tik tuo keliu, kurj “Ke-

Voltaire’as buvo XVII! 
šimtmečio Francuzijos filo- 
zofas ir kritikas, kovojęs 
daugiausia prieš bažnyčios 
ir valdžios autoritetus. Da
bar kai kurie Amerikos laik
raščiai paminėjo 250 metų 
jo gimimo sukakti. Matyt, 
pasiskaitę kur nors apie tai 
ir Rokas Mizara. nes “Lais
vės” “krisluose” jis irgi ra
šo apie Voltaire’ą. Esą: “A- 
merikos lietuviai laisvama
niai, man rodos, niekad ne
mokėjo pasinaudoti Yoltai- 
rio bedieviškais raštais.”

O mums rodos, kad Ame
rikos lietuviai laisvamaniai 
geriau nusimano apie Vol
taire’o raštus, negu Sovietų 
Rusijos laisvamaniai. Pa
vyzdžiui, “Keleivis” yra iš
spausdinęs Voltair’o “Mik- 
romegasą.” “Sokratą” ir 
yra davęs daug ištraukų iš 
kitų jo kurinių.

Buvo laikai, kuomet Rusi
jos inteligentija irgi plačiai 
skaitė Voltaire’o raštus. 
Žurnalas “Literatūra i Zna- 
nije” išvertė ir perspausdi
no beveik visus svarbesnius 
jo kurinius. Bet tai buvo 
dar caro laikais. Dabar gi 
Rusijoj pučia kitokie vėjai. 
Stalinas uždarė rusų laisva
manių organizaciją ir su
naikino jų organą “Bezbož- 
niką.” To vieton jis atgaivi
no popų viešpatavimą, ku
ri revoliucija buvo nušla
vus.

Kas skaito Voltaire’o raš
tus. tas noroms nenoroms y- 
ra priverstas protauti. Sta
lino diktatūrai tokie daly
kai, matyt, pavojingi. Reli
gija yra daug tikresnis jo 

; režimui ramstis, negu Vol- 
Įtaire’o dvasia, ir todėl Ru- 
! sijos gyventojus šiandien 
mokina ne laisvamaniai, bet 
popai.

Rokas Mizara šito nema
to.

—
LENKŲ DEMOKRATIJOS 

BALSAS

Iš Lenkijos požemio mus 
pasiekia energingas demo
kratuos balsas. Štai, slaota 
leidžiamas socialistų “Ro
botnik” (1944 m. nr. 8060) 
rašo:

“Svarbiausis lenkų demokra
tijos uždavinys yra ištraukti 
lenk i ją iš praeities balos ir iš
vesti ją Į platų progreso vieš
kelį. Lenkijoj kiekvienas su
pranta. kad atgal Į prieškari- 
rrus laikus kelio nėra. Beveik 
kiekvienas su skausmu atsi
mena buvusį miesto nedarbą, 
kaimo skurdą, beviltę jaunos 
kartos būklę, tuos metus, kuo
met visa šalis buvo įklimpus į 
tą dusinančią formališkumo ir 
diktatūros klampynę. Su skau
smu ir pasipiktinimu mes at
simenam tuos metus, kuomet 
prieškarinės Sanacijos režimas 
didžiavosi didelės valstybės 
galybe ir. pamėgdžiodamas 
Hitlerio rasizmo teorijas bei 
šovinizmą, puldė visuomenės 
gyvenimą.

“Jeigu tokie dalykai buvo ga
limi, tai buvom kalti ir mes 
patys, kad nepajėgėm suorga
nizuoti visų demokratijos jėgų 
kovai prieš tą piktą.
“šiandien jau visi tatai žino- 

šiandien mes jau suprantam, 
kad Lenkijos ateitis, ateitis 
darbo liaudies — darbininkų, 
inteligentų, valstiečių, amat- 
ninkų ir profesionalų — pri
klauso nuo to, kiek Lenkijos 
demokratija galės sujungti 
savo eiles ir iškelti bendrą 
naujosios Lenkijos vėliavą.”

keleivis, so. Boston. Ko. 49, Gruodžio 6 d., 1944
NEŠA IŠ FRONTO SUŽEISTĄJĮ AMERIKIETI

Kurlink eina Francuzija? nais Liubline.
Per du atveju, kada Mi

kolaičikas gryžo iš Mask
vos, komunistai ji lydėjo 
riksmu ir šmeižtu.

Bet Įvyko “stebuklas”:
vyriausybė re

zignavo — ir Stalino “sau-

Francu zų vyriausybės 
galva. gen. Charles de Gaul
le, išvyko i Maskvą. Ryšium 
su tuo Francuzijos užsienio
reikaJų ministeris Georgės Mikolaičiko
Bidault pareiškė, kad po- zp/r]
karinė Francuzija daugiau ]^s” garbintojai padarė
orientuosis į rytus, negu va- nauja “somersaultą.” Persi-
karus. vertę ragožiumi, komunis-

Sis paieiskimas buvo duo- taj jau gjrįa Mikolaičiką, o 
tas Patarėjų Seime, kuris Maskvos radįjas lapkričio 
šiandien yra Francuzijos 28 d paskeibė net toki pa- 
parlamentas. Vienas to sei- sjuivma-
mo narys, komunistas Bon- “Tegul Mikolaičikas va
te, pasakė da daugiau. Esą, įiuoja i Liubliną: jisai gaus 
Prancūzija privalo susinst piemjero vietą ”

Ši nuotrauka parodo aktualų fror.ią. Kairėje matosi kaip Amerikos karei
viai eina i ugnies liniją, o vidury vaizdelio medikai jau atneša iš tenai vieną 
sužeistą draugą.

“Robctnik” sako. kad 
naujoji Lenkija turės rem
tis dviem demokratinio są
jūdžio šulais, būtent—dar
bininkų ir valstiečių sąjun- • 
džiais.

Su tuo sutinka ir kitas 
Lenkijos pogrindžio laikraš
tis, būtent, valstiečių “Przez 
Walkę do Zwycięstwa” • 
(“Per Kovą Į Pergalę”). Jis 
sako:

“Žmonės turės kurti naują 
demokratiją sunkiu darbu ir 
kova prieš visas kliūtis, prieš, 
visus elementus, kurie norės 
atsteigti senąsias politines de
mokratijos formas... Liaudies 
Lenkijoj valstiečiai su darbi
ninkais turės Įgyvendint; vi
sus pagrindinius demokratijos 
idealus ir pasiekti tikro socia
lus ir ekonominės santvarkos 
pakeitimo.”

Pagaliau “Robotnik” bai-į 
gia pareikšdamas, kad—

“Tai yra demokratinio sočia 
lizmo įr demokratinės inteli
gentijos idėjos. Mes auklėjant 
tokias pat viltis Į ateiti. Ir 
todėl vėsų musų pareiga vra 
jungti organizacines savo jė
gas. kad galėtume nugalėki vi
sas kliūtis ir Įgyvendint; bend
rus savo idealus.”

Lenkijos darbininkams 
vadovauja Profesinių Są
jungų Taryba ir Lenkijos; 
Socialistų Partijos (PPS)' 
Pildomasai Komitetas — a- 
bidvi požemio organizaci
jos.

vieni kitus . :.Ua nors pama-į 
tys. Daug •?» išmirė nuo ba
do ii- ligų. nuo kurių daug žu- 
vo ir vaikų. Išliko tik tie, ku
rie buvo sveikiausi ir stipriau-

1ŠGAMOS

si.
“Tai tokia ra tu žmonių tra

AR ČIA IRGI “HITLERI
NĖ PROPAGANDA”?

Kada musų spauda užsi
mena anie tuos nelaimin
gus žmones, kuriuos bolše
vikai išgabeno iš Lietuvos 
i Sibyrą, tai “Laisvė” ir 
“Vilnis” tuoj surinka:

“Tai hitlerinė propagan
da!”

“Tai šmeižimas geriau
sios Amerikos talkininkės 
— Sovietų Sąjungos!”

“Sovietai neišvežė Siby- 
ran nei vieno žmogaus!”

Ir taip toliau.
Bet anie Sibyran išvež

tuosius žmones rašo ne tik
tai musų spauda: rašo apie 
tai net tolimos Naujosios 
Zelandijos anglų laikraš
čiai. Štai. pasiklausvkit. ką 
sako apie tai WellingtonP 
dienraštis “Dominion.” ku
ri cituoja lenkų PAT:

“Naujoji Zelandija priglau
dė pirmutinę grupę žmonių, 
kurie atvyko čionai iš karo 
sunaikintos Europos. Ta gru
pė susideda iš 838 lenkų vai
kų ir suaugusių. Jie yra per
gyvenę neapsakomus var
gus, ir jų veiduose matosi di
delių kentėjimų pėdsakai.
“Beverk visi jie yra kilę iš 

Rytų Lenkijos, kur jie gyve
no iki karo pradžios. Tuomet 
jie turėjo apleisti savo namus. 
Daugelis jų buvo išgabenta į 
baudžiamas stovyklas. Paskui 
vieni jų buvo išvežti; į Sibyrą, 
o kiti į kitas Rusijos dalis. 
Tėvai buvo atskirti nuo vaiki; 
ir nėra dabar vilties, kad jėe

“Sandara” rašo:
"National War Fund’o vie

nas pareigūnų yra prasitaręs
kad piėeš jokią kitą šalpos Įs-
taigą nėra paduota tiek daug 
skundų, kiek prieš Bendrą A- 
merikos Lietuvių Fondą. Jų 
ateina iš visų užkampių ir vi
suose giedama ta pati giesme
lė, kad tas fondas neatstovau
jąs lietuvių, kad jis šelpia tik 
fašistus, pro-nacius. darbinin
kų priešus ir panašiai.
“Kas gi tuos skundus rašo? 

Aišku, kad tai mūsiškių bolše-
Naujon vikėlių darbas. Jie bando pa

gedija, ku, pilnumoj niekad 
nebus nušviesta. Daugelis tų 

vaikų nežino, ar jų tėvai gy

vi ar ne, ir. turbut. niekad ne

sužinos.

“Tai yra tik saujalė iš tų 

3,000,060 lenkų, kurie Į>uvo iš-j 

rauti ėš savo pastogių ir iš

blaškyti po svetimus kraštus.

“Tarp atvykusiųjų

Zelandijon yra 725 vaikai že

miau 18 metų amžiaus. Jau- 

niausis yra 14 mėnesių. Se

niausia moter;.- skaito sau 72 

metu. Jie bus Naujoj Zelan

dijoj iki galės grižti namo.”

Tai taip rašo Naujosios 
Zelandijos anglų laikraštis 
apie tuos, ^kuriuos bolševi
kai išplegg^š jii gimtinės ir 
šgabeno’^Jk yrą. Anglams 

tarpininkaujant. kai ku
riuos tų nelaimingų žmonių 
pavyko išgelbėt ir išvežt iš 
Bolševikijos pragaio. Vieni 
jų buvo išvežti Persijon, ki
ti Afrikon. o d a kiti net 
Naujon Zelandijon.

kenkti sušelpimui nukentėju
sių nuo karo lietuvių — tų, 
kurie yra patys nelaimingiau
si. Jie (bolševikai) nori atim
ti duonos kąsnelį iš alkanų, 
kurie iš niekur kitur negau
na pagalbos...”

Tai yra išgamų darbas.

Lenkų požemio ar
mija tebekovoja su 

vokiečiais
Lenkų žinių agentūra 

(PAT) praneša, kad Rado-

ancuzija pnv 
su bolševikų Rusija ir likti 
stipria imperija. Ji turi vai- dė;“‘ £^7 laižo! 
dyt Viduržemio jurą ir Af- Ne tik ėda bet ir 
nką...

Tai parodo du dalyku:
(1) kad Maskvos pakali 
kams Atlanto Čarteris da
nerašytas ir (2) kad nori- Yra neprašia asaba 
ma Įvaryt kyli Anglijai.

Tai logika: pirma spiau-

UK geda. net ir bėda 
buti komunistu. Dvikojis 
sutvėrimas, panašus i žmo
gų, o neturi savo proto.

Anglija nori valdyt Vi-
Brcoklyno “Vienybėje” 

Julius Snretonukas stebisi.
duržemio jurą 'ir dėl to kad Bendrojo Amerikos 
Churchillo vyriausybė šian- Lietuviu Fondo vadai nesu- 
dien veda sferų dalybos po- radę “kvalifikuoto lietuvio,” 
litiką. kuris butu užėmęs Admi-

Churchill, matyt, mažai nistratoriaus vieta, 
siūlo; Maskva nori daugiau. Smetonukas mano, kad 
Tą dabar pasakė jos gra- toks lietuvis buvo, bet jis 
mafonas Bonte. nepakviestas. Vis dėlto pats

Taigi: kurlink eina Fran- Smetonukas nedrysta ji i- 
euzija? Kokį “kiškio py ra- vardinti.
gą” parveš iš Maskvos de Kodėl? Reikėjo pasaky- 
Gaulle? ti, kad tai vietai yra tikrai
“N^hOUen.NachNorden- :™^, ~

Pildosi sena vokiečių sva- Smetonuko vyriausia kva- 
jonė, žygio i rytus svajonė.ilipkacija yra ta: mylios il- 
Posakis “Nach Osten” vo- £9° straipsnyje ta puti “ta 
kiečiams buvo pasidaręs avelė bet avelė, pradėkim 
savo rūšies credo — didžiu- ii* vėl iš galo. ’
liu noru plėsti savo taperi- T kujo ir iekaIo 
jos ubas kitų sąskaitom r

Dabar jie turi geros pro- Komunistai atsidūrė tarp 
KujO ir priimtu v. -jiG fBnin 
pi ieš Anglijos vyriausybę.
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naktį baubia kanuoles; vo
kiečiai neturi kito kelio, tik! kad ši neleidžia Belgijos 
“Nach Osten” ir “Nach komunistams pavaryti Pier- 

•Norden.” įloto vyriausybę, ir jie giria
Ir jie bėga: bėga ir sako: Anglijos vyriausybę, kad ji

V 'įbmni ▼ CZJ\CII U

“Rvtų Lenkija,” iš kur mo ir PiotrKovo apylinkėse 
čia ‘kalbamieii našlaičiai i lenk’d požemio armijos vie- 
buvo išgabenti, tai nėra tik- netai vis dar veda kovą su 
ra Lenkija, bet Vilniaus i vokiečiais, nežiūrint kad 
kraštas. Taigi aišku, kad toj Varšuvos požemio armiją 
grupėj gali bui daugiau lie- bolševikai padėjo vokie- 
tuvių vaikų, negu tikrųjų čiams sunaikinti.
lenkų. Provincijoj ginkluoti vie-

Na. tai ką d. bar pasakys < Retai užpuola vokiečių po- 
’Laisvės” ir “Vilnies” bol- liciią ir jų armijos dalinius, 

ševikai? Ar čia il gi “hitle-i kurie dažnai tenai daro me- 
rinė propaganda '? Ar to- džioklę taip valstiečių, 
kia našlaičių grupė’nėra n ,.
Naujon Zeiandiion iš Sibv-i-Per .tas.medzl?k!es v?k,f- 
ro atvežta? Ar IVoilinstono I cla‘ de”'na k«,m.us-. zu(,.° 
dienraštis “Dominion” tvčia rnokJ2,?.sV X21-
šmeižia “eeriausia Ameri- k?!s, !s?,veza.; .Tokl»! ™e.’ 
kos talkininkę”? dzioklei pasibaigus, iš kai

“Es ist ein Materielkrieg...’
Lietuviškai išeis taip: pa

būklų karas; tokių pabūklų. Komunistams labai nepa- 
kurie neša Į padanges net ir tinka ir tas, kad Graikijoje 
garsiąją Siegfriedo liniją, anglai verčia nusiginkluoti 

Tą nacių bėgimą ameri- komunistiškus partizanus, 
konas juokdarys charakte- bet jiems labai patinka, kad 
rizuoja šitaip: “a blitzkrieg Jugoslavijoje “maršalas” 
in reverse.” Tito steigia komunistiška

verčia lenkus tenkinti Mas
kvos reikalavimus.

Tito steigia 
rojų.”
Čia gerai, ten blogai — 

Lapkričio 21 d. Chicagos i kas bus, kas bus? 
majoras Kelly paskelbė pro; Nekurį laiką da bus dip- 
kiamacija, kuria einant i lomatijos monkev busi- 
Russian War Ręlief organi- ness. kol Churchill pama- 
zacijai leidžiama rinkt dra- ka(^ bolševikai >ia tokie 
bužius nukertėjusiems Ru-i pat besočiai, kaip ir naciai, 
sijos žmonėms. Savo prok- Tada veikiausia pasiaar- 
lamacijoj majoras Kelly be *-?? suskilusios gc-Mos isto- 
kitko pasakė: ’ riJa-

Klaida ar pasityčiojimas?

l

Tegul Stalino 
paaiškins.

strielčiai

“TARPTAUTINIS SKAN
DALAS

“Laisvė s” maskolber- 
niams išrodo “tikras tarp
tautinis skandalas ’’ kad A- 
rnerika ir Anglija leido Is
panijai nusipirkti užsieny ir 
parsigabenti 225.000 tonų 
žibalo.

Pasiskaičius apie tai bol- 
ševikuo.iančiam ame-i kiečiu 
dienrašty. ji‘sušunka:

“Tai tikras tarptautinis skan
dalas. Be šito žibalo generolo 
Franco i žimas butų seniai 
susmukęs. Vadinas. Franco 
diktatūra oasilaiko tik tol. kol 
Amerika ir Anglija ją tole
ruoja.”

Bet gi ne viena Franco 
diktatūra laikosi ačiū Ame
rikos ir Anglijos paramai. 
Ačiū Amerikos ir Anglijos 
paramai laikosi ir Stalino 
diktatūra. Kodėl “Laisvės” 
bolševikai čionai nemato 
“tarptautinio skandalo”?

mo paprastai lieka tik pe
lenai ir griuvėsiai.

Spalių 20 d. vienas Len
kų Požemio Armijos dali
nys užklupo ant kelio vokie
čiu {>olicininkų buri. kuris 
vvko i vieną kaimą me
džioklės daiyti. Šitam susi
kirtime 8 vokiečiai buvo už
mušti ir 11 sužeistų. Lenkų 
nuostoliai buvo nedideli ir 
:iė gavo kiek ginklų. Tą 
pačia dieną kit?s lenkų po
žemio dalinys sunaikino vo
kiečių automobili, kuriuo 
trryžo i< medžioklės vo 
kiečių SS kareiviai.

Spaliu 29 d. vokiečiai ap
supo kaime vieną lenkų da
linį. Buvo pavojus patekti 
j vokiečių rankas, o tuomet 
jau visiems butų mirtis. To
dėl lenkai ryžosi durtuvais 
prasimušti pro vokiečių lan
ką. Kova buvo sunki ir daug 
lenkų krito, bet vokiečiai 
irgi neteko 300 kareivių.

Koneckio miškuose vo
kiečiai irgi buvo apsupę vie
ną lenkų požemio armijos 
burj. Kova tęsėsi kelias die
nas ir lenkams pavyko iš
sigelbėti iš sląstų.

Pž\\ h e r e a s ... garments. Bolševikas ir poteriai 
, vvhich will clothe not only
war impoverished Russians Lietuvių komunistų fiure- 
and Ukrainians, būt also ris Bimba turi dideli rupes- 
Lithuanian, Latvian, Esto- nĮ. Jis sako:
nian... and other refugees “Kunigą Prunski mokyk- 
from Nazi terror who have loję gali ištikt didžiausia 
found safety on Soviet nelaimė, būtent, jis gali pa- 
soil...” miršti poterius ir maldas...”

Kiek tai liečia nukentė- Kiek mums žinoma, Bim- 
iusių šelpimą, viskas korek- ba da nėra gryžęs prie 
tinga — reikia juos šelpti, “dvasios šventos,” nors a- 
Bei ką reiškia ta sovietiška nais metais jis buvo pasišo- 
prieglauda ir saugumas, a- vęs ištiesti “brolišką ranką” 
pie kuri kalba Chicagos de- visiems kunigams, kartu ir 
mokratų vadas? Ar tai vra Prunskiui. Bet nenorėtume 
amerikonui paprasta kiai- duot peilį ir pinigą, kad 
da. ar pasityčiojimas? “draugas’’ Bimba visą savo 

Bolševikiški “laisvinto- gyvenimą bus tik “parma- 
jai” yra tūkstančius lietu- zonas.” Jisai da gali būt ta 
vių ištrėmę i Sibyro tund- devyniasdešimt devintoji 
ras. Kitiems Jie davė “prie-: paklydusi avelė, kurios jieš- 
glaudą’’ po žeme — sušau- kojo krikščionių pasaulio 
cĮė! | išganytojas. Jei taip — iš

Ar Chicagos majoras Kel-j Bimbos bus tikrai geras po- 
terninkas. Jisai galės atkal
bėti poterius ir maldas ne

ly ir to nežino?
Mikolaičikas jau geras!

Atsimenate, kaip Mask
va ir jos pakalikai puolė ir 
niekino lenkų tremtinės vy
riausybės galvą, premjerą 
Mikolaičiką. Du kartu Mi
kolaičikas vyko Į Maskvą, 
bet negalėje susitarti nei su 
Stalinu, nei su jo gramafo-

tik už Prunski. bet ir kitus 
sustingusius ir sutingusius 
“dvasios vadus.” Jo liežuvis 
tiki ai lankstus.

“Prašykite, bus išklausy
ta; dunksnokite, bus atida
ryta.” Yes or no, tovarišč 
Bimba?

St. Strazdas.

»
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS SKAITO. RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Gryžo jurininkas Jurke

vičius 'Rinkimai Brooklyn? lietuvių
respublikoje -----------

-------- , Du metus išbuvęs Dėdės
Brooklyno lietuvių respu- Šamo laivyno tarnyboje, 

blika šį mėnesi turės rinki- Jurkevičius- šiomis dienomis 
mus. Pašalpinės draugijos, gryžo pas saviškius. Jis sa- 
f r a t e r nalių organizacijų ko, kad jam teko matyti
kuopos ir politinės giupės iuodo ir balto. “Karo tamy- • 
links naujus viršininkus. ba, tai ne piknikas” — sa-j

Lėl pelitinių grupių bė- ko Jurkevičius, 
dos nebus. Jos rinks tokius
viršininkus. kurie joms pa
tiks. Ne taip bus su f rate r- 
nalėmis ir savišalpos orga
nizacijomis. Dėl jų bus var
žytinių; bus kokusų ir sko- 
dų bus manevrų.

Dalykas yra toks. kad tū
lose musų organizacijose

Stasys Misiūnas naujoj 
vietoj

Senas Brooklyno k riau- 
čius, Stasys Misiūnas (Mis- 
sunas), jau naujoj vietoj. 
Nuo 473 Grand St. jis per
sikėlė prie Union ir Grand

nriviso komunistišku tara- Street, 
konų. Ypač iie vra annikę Savo naują užeigą Mišiu- 
A menkos Lietuviu Piliečių
Kliubą. ir dalinai jurgine.
Su Piliečiu Kliubu isterija

PASKUTINIS ATSISVEIKINIMAS
: aUz. AĮįĮjįggMIMr'

M’.jgsofinis per traukinio iaiigą atsisveikina su 
Hitkriu laike paskatinio savo pasimatymo su Adol
fu. Tai buvo jau tūlas laikas atgal. Kur yra dabar 
tiedu smaluoti ašigaliai, tikrai nėra žinoma.

Trumpos Žinios iš 
Kolonijų

Brooklyn, N. Y. — Ame- 
iii.os Lietuvių Bendrojo 
Fcndo raštinė čia jieško 
darbininkų ir darbininkių, 
kurie rūšiuotų suaukotus 
drabužius. Prašome kreiptis 
į BALF sandėlio prižiūrėto
ją, Joną Valaitį.

Rockford, IIL — Pirmiau 
č'a gyvavo stipri LDD kuo
pa, kuri buvo įsteigusi ir 
nuosava kliubą. Bet kai už
sidarė LDD organas “Nau- 
c -adynė,” kuopos veik- 

b. Ii k sumažėjo.

!ASO
BEPRAŠO

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
lę kitų dešimčiai metų ka- 

, Įėjimo.
Vėliau teisėjas Landis ga- 

Lapkričio 19 d. Brighton vo pelningesnį dalbą ir iš 
Park kolonijoj (Vengeliaus- teisėjo pareigų pasitraukė, 
ko svetainėj; Įvyko SLA G Jisai buvo beisbolininkų tei 
apskričio konferencija. Rei- sėjas.
kia pasakyti, kad šioje kon- Landis mirė sulaukęs 78 
ferencijoje galėjo dalyvaut metų amžiaus.
kur kas daugiau SLA kuo- --------
pų atstovų. Bėda tame, kad
tūli apsiima delegatais bu
ti, bet vėliau ta savo parei
gą užmiršta. Pas juos atsi
randa “svarbesniu reika
lų.” Taip negerai.

SLA. Šeštojo Apskričio 
konferencija

Ragina chicagicčius būt 
duosnesniais

Ši konferencija, kiek tai

Kaip kituose miestuose, 
taip ir Chicagoj buvo Co- 
munity and War Fund va-

nas Įrengė da gražiau.

“Vienybė” tarkuoja adv. K. 
ou . jiicį.iu i^wui<x j -» “Laisvė** turavoja
gana keista Savo laiku tą j
kliubą komunistai visaip
niekino. Taip buvo garsaus 
“trečiojo periodo” metu.

Tvsliavų “Vienybė” ka
žin kodėl įtūžo ant brook 
lyniečio advokato Kosto 

Tačiau lietuviškai kalban-j Jurgėlos, kuris darbuojasi 
tieii J ūsai sakydavo, iog Informaci jos Centre. Tvs- 
kiekvienas smulkus biznie-j liavienė parašė negražu; 
rius vra buržuazijos ber- straipsnį, visaip itai inėda- j 
nas; kiekviena, kad ir ma- ma Jurgėlą. Komunistu 
žytė biznio įstaigėlė, tada “Laisvė” tą straipsnį ištisai i 
buvo “kontr-revoliueiios liz- pakartojo ir da nuo savęs! 
das.” Komunistu fiurerio uodegą pridėjo.
Bimbos akimis žiūrint, bu
vo išdavikai net ir tie ko-

Brooklyniečiai pvksta ir j 
juokiasi. Man rodos, kad

munistai, kurie nusipirko nėra ko pykti; kas čia ste-1 
antnmnhili Bimba sakvda- bėtino, jei smetoniškos dik-automobilį. Bimba sakyda 
vo, kad tie “draugai” savo 
idėjas išmainė “ant keturių
ratų.” Vienu tarpu net bintojams. Juk Meška 
“draugas” Šolomskas ture- luokiu — abudu tokiu, 

pasakyti, kad Lenino

taturos garbintojai padeda 
staliniškos diktatūros gar

su

jo

liečia jos tarimus, buvo sek- Jus- Cbicagai ouvo nustaty- 
minga. Buvo priimta visa ei- ^a b'Vhkos raibeuų do- 
lė rezoliucijų svarbiais šios! kvota. Fondo rastine 
valandos klausimais, ba- dabar praneša kad stokuo- 
tent: rezoliucija dėl gavi- Ja da 600,900 doleriu, ir ra- 
mo naujų nariu rezoliucija "ma chicagiecius būt duos-
Lietuvos geltėiinu klausi--nesn,ais 
mu ir kitos sukelt tą 600,000 dolerių

Beje, chicagiečiai SLA!sum^-
nariai pageidauja, kad da
bartiniame va ii iie už nau
jų nariu prirašymą SLA j 
centras duotu viena knv'du

Staten Island, N. Y.—Lie- 
t vių Laibininkų Draugijos 
-> sekretorius P. Kriau- 
i ! -s praneša, kad po nau- 

i. metų LDD rengiasi iš
leisti naują knygą, kuri or
ganizacijos nariams bus 
duodama veltui.

Sakoma, kad šitas Hitlerio atvaizdas tavo padary
tas tuojaus po to, kai gene tolų susirinkime sprogo 
jam padėta bomba, šalia jo stovi jo a. nen? sargas 
s. ■■■■ įdaužės kumšti.

Žuvę chicagiečiai

Karo departamentas paWorcester, Ma»s. — Pas

niekė ir spaudą. Giriami ke- Jokios naudos. Galėtume ją į Kuras, Kubis, Jonikas, Dū
li “veiklus” ir peikiami “ap- duoti naujiems nariams. das, Stalunas ir Petronis — 
sileidėliai.” Džiugu pažvmėti, kad'visi chicagiečiai.

----------------- .! musų Susivienijime išnyko A. K. Lietuvis.
Mt. Carmel, Pa. — Seni j seni vaidai tarp tautininkų'

vietos gyventojai Nanarta- jr socialistų. Šioje konfe-i 
vičiai gavo liūdną žinią, rencijoje visi jautėmės Iv-'
Karo Departamentas pra- gųS musu organizacijos na- 
neša. kad nuo karo veiks- '

“TEISINGAS 
JAS” PRIEGLAUDAI

nai.___ Nebuvo “dubeltavu”! Ta a t -smų žuVo jų vienturtis su- pasiulvmu ir “dubeltavu” ! Drg. A. L. kirnl.Ls u De:
nūs, Vincas Nanartavičius. rezoliucijų, kaiD būdavo iU'01^-___________ I nusipirkęs “Teismgę rata-

metu) konferencijose Tai rė-’ą" kur* ' šaukoti
geras ženkit ' «*iai prieglaudai kaip Ka-Norwood, Mass. — Nor- 

woodo lietuviai da kartą 
gražiai pasirodė. Jie išpir
ko šeštosios Karo Paskolos 
Bonų jau už 16,000 dolerių. 
Manoma, kad jie davarys 

j iki $40,000.

‘laužiupartija pavirtus 
partiją...”

Dabar Piliečių Kliubas 
jiems jau geras, nors jame 
niekas nepakitėjo. Ta pati 
svetainė ir tas pats baras, 
kurie buvo pirmiau. Paki
tėjo tik kemunistai; nesu
laukdami kada grius

i Ir ruskiai dvasia šventa 
negyvena

Vietinis komunistų laik
raštis buvo suruošęs koncer 
tą. Kurie jį matė, dabar sa
ko:

“Koncertas kaip koncer 
, ... - „ "£U":tas, bet kolekta buvo nil-

puvęs kapitalizmas, Bim- niausiai pavykusi. Kad Sta- 
bos Žalnieriai užsimanė pa- įjno .komisarai badu nemir- 
tYs 19^ kapitalisUis._ Pilie- Įų buvo daroma kolekta il
čių Khube jie užėmė kone nemažai surinko. Pasirodo,; 
visas “strategines pozici- kad be aukų komunizmas 
jas, išskiriant manadzerys- negali gyventi, kaip ubą- • 
tę, kuri randasi nepartinio gas.” i (valandą
žmogaus, Zakarausko ran- Mizara

Binghamton. N. Y. — Čia

Katalikų “Draugo* 
certas

kon-

— To įtut lfir»lzTV>irk 19 3
Chicagos Orchestra Hall’ėj 
įvyko katalikų dienraščio

ledu dovaną.
Jis rašo:
“Gerb. ‘Keleivio’ Redak

cija! Apie 3 metai atgal aš
p o rgit r oi Įf i *.i ll ^Tęicn-r'rą Pa
tarėją’ iš ‘Keleivio’ knygy
no ir perskaičiau nr,o pirmo 
iki paskutinio puslapio. Jis 
man labai patiko. Daviau 
ir savo draugams r-erskai- 
tyti. Dabar aš norėčiau tą 
knygą paaukoti kokiai foneti

‘Draugo” sukaktuvių kon- 
: vokia Bendro Lietuvių Fon c.ertas. Mat, sukako 35 me- 
do skyrius, kuriame dar-|^aj kaip pasirodė pirmasis 
buojasi visų srovių žmonės, “Draugo” numeris, išėjęs 
nskyriant komunistus. Nu- Pennsylvanijos valstijoje.
kentėjusienas Lietuvos žmo- §j0 koncerto pažiba buvo nu jų prieglaudai, todėl ora- 
nėms čia surinkta nemaža jauna lietuvaitė. Paulina šau paskelbti šį mano laiš-

r_K,;, : p_ _ Phi drabužių, kurie bus pasius- Stoškiutė. Ji turi gražų ir i ką. gal kas atsišauks. Neno-
t rim ra. r. , rečiau jos atiduoti pavieniui

(asmeniui, todėl pavieniai 
j nerašykit.”

Jo adresas toks:
A. L. Rimkus

15209 Evanstcn /v ve.,
Detroit 24, Mich.

pa«igvre kadInors iad „Se’o ® tatI' lietau «e» Fon<1° Blook1’'-Į“į balsą.
MusiST Idkoiame ” koja nėra gahtinai p-v/- M renka dra- “• I P*hk<K buvo daug.kose. Gal dėl to komunistiš- «mes erti etas. is renka dra- ___________ ,

.70 nukentėju-
.adangi Chicago, III. — Chicagos 

yra platus maj(ras Kelly paskelbė'
Plinta paralyžiaus liga

Chicagoie pradeda reikš-
Chicago, Iii. — Kiek pir- visa ei

džiąs, kad “pas draugus nė-; miau čia smarkokai vokė ti punktų
-- -- " 'lietuviai laisvamaniai, kos.IJetnviu rljl’i.r

bus šį trečiadienį ir maty
sime. kieno rankose liks tos 
vadelės. Jei kliubiečiai da ja vienybės, 
kartą patingės atvykt į su- Komunistų fiureris Bim- 
sinnkimą, bus išrinkti ko- pja kuris esąs bagočiausis iš 
munistai. Su kliubiečiais y- vjSy bagotų komunistų, nė
ra ta bėda, kad jie neran- davęs nei sudilusio dvyle- 
gųs. Tuogi tarpu komunis- kjo ,
tai su mielu noru priima --------
kandidatūrą. , Stankūnas buvo “pabėgęs,” I

Fraternalių organizacijų bet sugryžo
kuopos didelės bėdos netu- „ , , :—. . . . ,
rėš. Jose komunistai nedaug Brookįymetis daininmkas 
įtakos turi. Kiek daugiai P^nas Stankūnas buvo a,>- 
tos Įtakos jie turėjo tik sostinę Turėjęs. pa-
SI.A'38-toj kuopei, bet da- kvietimą vykti ■ Providen- 
bar ir ten jos neteko. cc-_kur atliko operos role

Komunistai tačiau yra at- Pr.°?a Stankūnas bu-
kaklųs gembleriai. Kad ir \° . pasiekęs ir Bos.oną. 

pialaimėję, jie vis da ban- Juokdariai sako. kad biis-, 
do laimę! Na, matysime, tonieciai nekaip ji tryti-

kiek kur jie jos ras. ' |n0: ‘o?el Pranas gryzo at-
gal. Bet savo kelione jis y- 

į ra patenkintas.
Šią žiemą Pranas mano 

į padaryt daugiau tokių eks- 
Pereitą savaitę čia mirė kursi jų, nes turi daugiau j 

senas Brooklyno gyventojas pakvietimų dainuoti.
jau apie metai laiko nesvei- Knaucmkag da šlubuoja.
kavo. bet pereitą vasarą Aną vakarą einu Grand j 
jautėsi genau ir manėm, strytu, galvą žemyn pane- 
kad Vincas savo ligą nuga-iręS jr netikėtai atsiremiu 
Įėjo. Rudenop jis ir vėl ėmė j Vyra su lazda, 
sirgulioti ir teko eiti ligoni- / _Ką, nori gaut nuvti? 
nėn, iš kurios jau negryžo. —klausia jisai ir iškelia 

Vincas Dauksys buvo pa-; lazdą
žangus vvras, jaunystėje _Fui, ko tu. Povil, val- 
nemažai dprbęs visuomenių kiojiesi su ta lazda?

Mirė Vincas Daukšys

ko darbo. Buvo tautininkas, 
bet artimas socialistams.

Daukšys palaidotas Aly
vų Kalno kapinėse. Tebūnie 
jam lengva Amerikos že
melė.

—Šlubas, brolau, šlubas 
—atsako jis.

Kriaučiukas dirba val
džios darbą ir šį pavasarį 
buvo sužeistas — nukrito 
nuo kopėčių. Nors ilgoką

dėl.
aruoju laiku, kažin 
ir veikla sumažėję.

o1 ^bilad b hi: 
’ žiu.

Bvssian Wai °rgąP.i"Įtis paralyžiaus liga. Ryšium
ilč p z i ios vajŲ. Nuo Lipk) įcio tuo iiz spauda ir sveika-ktų Bendrasis Ameri- 26 d. iki gruodžio 3 d. čia ^s departamento pareigt1' 

ius. Nu-ravs-š buvo renkami drabužiai ru-,nai j ;ėJa gyventojus. Nu- 
oraov.- sams. Tame vajuje dalyva- i rojoma ^as reikia daryti., 

kad tos ligos išvengti.vo ir lietuviai komunistai.

Vargas su musų chorais

CORRIDON, MO.

Lietuvių jaunuoliai gražiai 
pasižymi

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

Užrasykit jį Savo DrūUįfams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungtinėse Vabti/XK* kainuoja metams $2.50.
Prašom prisiųsti mums prenua įeratą ir paduot aiškų ad-
resą to asmens, kuriam laii ’‘4 gti užrašot. Pražom pažy-
meti jog tai “Kalėdų Dovanai M

Prieš pat Kalėdas musų A<i^ inistracija nusiųs tam as-
menini gražų pasveikinimą ir | kalėdinį “Keleivio” nume-

ii, pažymėdama, kad tai p-, Jūsų dovana. Ir siuntinė-
sime “Keleivį” ištisus 1915 m tus.

“ K ELE VIS"
Broodivay, 'o. Boston 27, Mass.

Chicaga buvd pagarsėjusi L,etu^ ,-kolon , P33 
i savo chorais. ViscS srovės1 mus ned.ldele-7a 9«-
turėjo savo chorus ir visi ■<; naujienų is musų

•’ - - - - 'veikimo beveik nėra. Yrabuvo skaitlingi. Savo laiku 
net ir komunistinė “skloka” 
čia turėjo gerą chorą, kurio 
mokytoju buvo Jurgis Ste
ponavičius. dabar gyvenąs 
Montello, Mass., kur jis mo
kina bolševikų chorą.

chorais

tik vienas dalykas, kurį ver
ta pažymėti, tai musų jau
nuoliai. Jie labai ęražiai 
progresuoja. Pavyzdžiui, Bi
čiūnų sunus tarnauja Ame
rikos armijoj ir nesenai ga
vo jau kapitono laipsnį. GiBet šiandien su . j . . - TChicagoje didelė bėda -lĄ.ndnaus ir Kotrynos Juo- 

r...z, „Jo; rroKoc dziukynu duktė veronikanėra vyių. Kone visi gabes
nieji lietuvių jaunuoliai pa
šaukti i Dėdės Satno tarny
ba. Kai pažiūri i dabarti

džiukynu 
šiomis dienomis išlaikė kvo
timus. Įstojo į Dėdės Šamo 
ginkluotų jėgų tarnybą ir

nius chorus - tik moterys i*?™ 2;r<?..lei‘an;!n<? .laiP?- 
ir merginos. Kadaise buvo n!-Isipknr m ..0 d. ji jau ,S- 
riidclis “Pirmyn” choras. iyk" » <"!oradci va shjį. 
bet -dabar ir su iuo ta pati
bėda; ta pati bėda su visais 
ir visu srovių chorais.

Kad bent greičiau baig-; 
tusi tas karas, gal tada iri 
vėl musu jauni vyrai gryž-Į 
tu į chorus! Jų labai pasi-!

1 gendame.
Mirė buvęs teisėjas Landis

Šiomis dienomis mirė bu 
vęs Chicagos teisėjas K. M. 
Landis. Tai tas pat Landis, 
kuris pereitojo karo metu 
darė drakoniškus sprendi
mus prieš socialistus. Jis bu
vo pasmerkęs Milwaukės 
socialistą Bergerį ir visą ei-Į

stoja.
A. S. Y.

WORCESTER. MASS

CHESTNEY’S
CANTFFN

VIETA MALONI IP. ŠILTA

Visokių Gėrimu. Alane, 
gardžiai pagamini»i Val

gių ir Užkandžių.
čia (raunama rr ••REUIIVIS’’ 

rinvirniain numertain

90 MILLRVRY STREET 
w«4U-KXTra. m
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Išgamų Propaganda
Agituoja nešelpti pabėgėlių sumušta ir nieko nebekont- 

ir tremtinių įroliuos; kuomet šimtai tuks-
l.aisvė’’ 1944 m. rugsė- tančių lietuvių atsidurs dė

jo 28 d. ilgame editoriale 
{ uola BALF dėl nusistaty
mo pabėgėlius šelpti. Tarp 
kitko ji rašo:

“Dar daugiau: pačiai 
Lietuvai šis komitetas tetu
ri paskyręs tik $12.000 ir 
tie pinigai tik tuo atveju 
busią duodami, jei ją vai

mokratinių alijantų valdžio
je .

Rusų nacionalistai iš 
“laisvės” nuolat primena 
mums “Smetonų šeimą” ir 
jų draugus. Bet faktas yra 
juk žinomas: šitų žmonių 
fondas nei šelpia, nei jie 
kreipėsi į BALF kokios

dysiąs Hitleris, o tai reikš, nors pašalpos. BALF šiuo 
kad Lietuva nematys nei! metu nenumato jokios pa- 
vieno cento! šalpos pabėgėliams Šiaurės

“Amerikos lietuvių visuo
menė, piktindamas! tokiais 
‘bendro šalpos’ fondo poli
tikierių žygiais, nori, kad 
butų sudarytas vienas, pla
tus komitetas Lietuvai šelp
ti. reprezentuojąs visas sro-

£S. ,
Ten pat A. Bimba, straip

sny “Kunigo Končiaus Fon

Amerikoje ir Brazilijoj, nes 
BALF paprašyti žmonės iš
tyrė. kad pabėgėliai šiose 
šalyse jau pakankamai už
sidirba savo pragyvenimui. 
Visų fondų biudžetai turi 

būti lankstus 
Nors tie biudžetai iš nau

jo sudarinėjami kas trys

ten bebūtų, šis lietuvių kle- 
rikalų-socialistų pasimoji- 
mas gauti iš National War 
Fundo (visuomenės sudėtų 
aukų) pinigų visokiems lie
tuvių tautos atmatoms šelp
ti yra vienas retas pasimo- 
jimas išnaudoti Amerikos 
visuomenę.”

Iš kur gi žino šitie rusiš
ki šovinistai, kad dabar šel
piami Lietuvos piliečiai yra 
“tautos atmatos”? Ir keno 
gi naudai šie pikti melai 
skleidžiami? Argi Rusija 
tikrai turės naudos iš šio 
šlykštaus lietuvių niekini 
mo? Kas tik pabėgo i Va
karus, o ne j Rytus, tai jau 
“atmata,” “hitlerininkas” 
ar “kvislingas.’’

Šia proga reikia primin
ti, kaa ir pačių geriausių i 
rusų daug šimtų tūkstančių 
yra pabėgusių ar išvežtų i 
daugelį Vakarų Europos 
kraštų. Jiems šelpti Ameri
koje irgi renkami pinigai ir 
veikia net du specialus fon
dai : rusų pabėgėlių vaikų 
fondas ir Tolstoy Fonda- 
tion. Argi lietuviai šmeižia 
tuos fondus? Mes pritariam 
kiekvienos tautos labdarin
gam darbui. Už jaučia m 
vargą bet kur nuklydusių 
nelaimingų žmonių. Nieką;! 
lietuvių spauda neužsipuo-

VAIZDA IŠ LEYTE SALOS

--- •

menesiai, bet ir tokiam 
das, National War Fund ir trumpam laikui negalima 
‘Pabėgėliai’.” vėl agituoja visų reikalų tiksliai prama- 
prieš pabėgėlių šelpimą, tyti. Štai ką visiems fon- 
Pabėgėlių skaičių jis nuo- dams sako tuo reikalu Na- 
stabiai sumažina ir juos'tional "ar Fund pirminin- 
taip apibudina: (rašyda- kas p, W, \V. Aldrich: 
mas skundą p. Elliotui J. “with regard to the elasti- 
Jensenui, National War citv of our budget processes,
Fund): “Faktas yra. kad I think we mušt agree that 
bėgyje 1939-1941 pervers- the need for such elasticity la nei raudonų, nei baltų 
mo Lietuvoje, tiktai dikta- is likely to increase, rather rusų šelpimo. Tai kam gi 
torius Smetona, jo šeima ir than diminish.’’ Toliau, p. į rusų nacionalistai iš “Lais- 
tuzinas kitas jo pakalikų Aldrich primena savo ra- vės” gurbo kiša savo nosį

Dabar atkakliausia kova eina dėl Leyete salos, 
kurią japonai stengiasi išlaikyti nežiūrint didžiaueių 
nuostolių. Bet kova tenai sunki ir amerikiečiams, 
nes sala* pelkėta. Vaizdely galima matyt, kaip mū
siškiai kareiviai brenda dumblu iki pažastų.

Buvo Du Broliukai...
Buvo du broliukai— 
Adolfas ir Juozas.
Ir dėl svieto nuostabumo 
Įvyko kurjozas.

_____  _ _ _ ____ __ Kartą jie Berlyne
—Tegul bus pagarbintas, —O kodėl tėvas nenori tuzjn2s kitas jo pakaliku Aldrich primena savo ra- vės” gurbo kiša savo nosį Abu susitiko

vaike! _ pasakyt, ką pirksi. pabėgo i Berlyną, o iš ten rorte, kad kai kuriais at- i nesavą reikalą? Kokia gi Į^js karto pasimatę
—' —Maike, as nonų sudaryt1 su Hitlerio palaiminimu vėjais fondu biudžetai jau jiems nauda iš to, jei šim- iens kitam patiko.
.—Sei, Maik, ar tu tun pi- fondą, iš katro butų galima pribuvo i Pietų Ameriką, o turėjo keistis kas mėnuo, tai tūkstančių lietuvių, tė-!

ni8V- . _ . ! užrašyt tiems ponaičiams paskiau pasiekė Jungtine- Tas pats ir su BALF: ir jo vynės netekusių, žus nuo Molotovas rėžia
r Ųo™. lssl£ert ‘. P° P.?r5 S^zietų. kad jiems Valstybes.” biudžetas turi taikytis prie nepakeliamo skurdo sveti- Kalbą akcentuotą,

—Ne, Maike, aš renku au-, nereikėtų iš restoranų pei- jjetu’vju kilmes rusai dirba bendru instrukcijų ir nuo- mose šalvse? Už keno pi- Kad Įvyko jau brolybė
penus vogti. Juk tokia va- pagal planą lat besikeičiančių reikalų, nigus ir kokios partijos la- Krauju cementuota...
gystė, tai ir jiems patiems Ir Ju p{anaS- palvginti. n4Tr nr;(1- bui šita visa lietuvių šmei-
gnekas, ir kitiems pąsipik- dnls Jie viį,kiais propaganda vedama? Greitai susitarę
tinimas. Vieno restorano budais bando šmeižti Ben- T„i-i l,i visiems lietuviams Meiliai šnekučiavo.

i^i^Pfrt^^Keleh-i^^rie^n.^ (^ra 4mer^os Lietuvių Fon- h apie tai rimčiau pagalvoti. Vienas kit? apkabinę .
krikščioniškai. Musų bažny- • kemyčies, kad nebūtų taip neatstovauta °vriaiU lietuviu sa-vo brošiūroje "National “Laisvininkai” sako, kad ’U‘ 1S uelaV()-
čios artikulai sako: alkaną • lengva pavogti. Ale išnešė nmpnpi ne<T iame nėra ar Tunfl *n 1^1” vadina BALĘ! net “apgaudinėjąs” T . .,
papenėk, ištroškusiam už- netik peiperj. bet ir cuker- ' RetA ne nuo t£ntat*Te *M°cation* (žiur. Arperikos visuomenę. Ka- ‘ '

komunistų. Betgi jie nuo pusl 16)> ToRie bandomie. Kaip9 visas BALF įi°T.ne- pat-lnę'
biudžetas nustatomas Na- vepso
tionąl War Fund viršūnių. Lupą apatinę. . •
Vidos BALF išlaidos kas .
tnėnuo jo ofise tikrinamos Betgi Juozo dūmai 
specialisto, kurs patikrina Adenui netiKo,

- _; Ir tos meilės ’au neliko

kas.
—Kokiam tikslui?
—Labdarybei.
—O kaip tėvas labdary

bę supranti?
—Maike, aš suprantu

Ir j parašo alijantams
Fasikrapštęs plaukus.i
“Duokit man pagelbą.
Aš jau jūsų draugas.
Jau įgiįso man tie naciai 
Ir Adolfo raugas!”

Alijantų vyrams 
To tik ir reikėjo,
Juozo ašaroms ir kalbai 
Greitai patikėjo.

Jr dabar trejanka 
Tokia susidaro:
Riestos pypkės, cigareto 
Ir stipraus eigai o.

Vyksta jiems kariauti, 
Sekas priešus skersti.
Bet jau Juozui vėl priėjo 
Laikas apsiversti.

anrnčtvto nalflick- is. nirnin tai Vsiin oi • H11 n- *• ,Ad, iai kaip gi, auo ž5ianc|ien vra žmoma. Kaa
dzelos, ir taip toliau. Tai si kvoten, ar ne? 
tokiai labdarybei aš ir ko- 
lektuoju.

—Aš nelabai tam prita
riu, tėve.

—Kodėl?
—Todėl, kad ištroškusi 

galima visaip suprasti, pa
prastai, daugiausia “ištroš- į vininkai 
kęs” žmogus jaučiasi tada,' —.Jes.

i, . , . • -. ii sumų paskirstymai rėi-
-Tėve man rodosi kad k°mwiistąi jau savo pačių (ka,jnrf betne’visais 

čia ne tavo re“kX jeigu e!??lu !JslbrauK.e 15 1,e‘?-j vėjais būna Vykdomi, ieieu 
S AfcagojTvSt iiX ±7? nX"jia v su Reikalai keičSsi. BALF'6- 
toranų laikAščįuf tai ko-cSiAeMolnei «
dėl aš ar tu turėtume auko-‘ npranr’a\’okio«l n.au<1°^1Pas tu’?. būti pats net pačias smulkiausias są-»\r meilės jau
ti pinigus. Tegul tuo pasi- nC;* ? į f?ksliausias. Tačiau laikraš- skaitąs. j Anei uz skatiką.Pa.-i- bendros kalbos nei mažais.

kada jis būna pusėtinai iš
sigėręs. Tokiam “fundvt” 
juk neverta.

—Maike, mes čia biskį 
nukrypom nuo reikalo. Tu' 
žinai, kad aš kitiems nefun- 
dynu. Jeigu turiu už ką. tai 
pats išsigeriu. Taigi duok 
kvoterį ir nebijok, kad jį 
kam ners piapundysiu.

lupina patys lestoranų sa- -ei dideliais klausimais; jie
. niekad negina lietuvių tau- 

Maike, tu čia tei- tog rejkalu, bet labai uoliai
sybę sakai. Tai kibą duo- g.;na vjsus Rusijos interesus

m ar .? ’au‘._ bet kurioje pasaulio dalv.—Tai lik sveikas, teve.;
’š jau tunu eiti.

tinė kritika biudžetų nekei- Ar nevertėtų lietuvių kil
nia. Biudžetai keičiami pa- mes rusams nasidaryti bent Greit nubodo meilė 
siremiant visai tikrais pra- kiek žmoniškesniems. mari Ir usus bučiuoti, 
nešimais apie pabėgėlių • žiau žiauraus šovinizmo ro-
skaičiu ir jų skurdo didu- dyti?

Rimgaudas.

-Gud bai. Maike!
a. ka i BALF paskyrė lie- 
vviams tiktai 12.0<>*0 dole- 
ių. o tuos pinigus duosiąs 
iktai. jei Lietuvą valdysiąs 
Jitleris. Šitą melą jie tyčia

. „ . i-o i iat’na. Visi juk žino, kad’dva Bowles pasakė Sena- RAL[- inicu nei robu ne.
n bankinei komisijai, kad; s.; ySSietijos užimtas

no karo prieš Amenką kil- daKs BALF planuoja iš. 
oidziau.-ios infliacijos pjgpd gavo darbą kaip tik

NUMATO DIDELE IN
FLIACIJA AMERIKOJ

K a i nu Administraciios
—Neduosiu, kol nežino

siu, kokiam tikslui tėvas to 
kvoterio nori.

—Na, jeigu jau tu toks 
cekavas, tai jau pasakysiu, pavojus.
Aš gavau iš Čikagos pa- 
viestka, kad nuvažiuočiau 
tenai parėtką padalyt, ba 
inteligentai tenai pradėjo 
gazietas vogti iš restoranų, 
i: ako, kai tik katras iš jų at
eina Į restoraną, tai ne tik
tai visą duoną suėda, ale ir 
gazietas išsineša. Paskui at
eina kiti kostumeriai ir jau 
neturi ką skaityt.

—O kodėl tėvas vadini 
juos inteligentais?

—Maike, jie nėra nei lei- 
fceiiai. nei biznieriai, tai 
r rie ko gi daugiau juos pri- 
skaityti? Užsirašyt gazietų 
jie nenori, ale nori žinot ką 
1 iti apie juos rašo, todėl ir 
vagia. Sako, redaktorius 
Leonas vagia “Keleivį” ir 
“Naujienas,” Mikas vagia 
“Vilnį,” o vargomistras va
gia visus. Valuk to aš ir va
dinu juos inteligentais.

—Tėvas klaidingai su
pranti inteligentus.

—Maike, yra ir daugiau 
davadų, kad jie inteligen
tai. Kiekvienas ju t1,"" p a- 
plv?rsia kelnių sėdvnę.

FP intplim-ntn n-i ! Taippi pajieškau savo pusbrolio Juo- 
idl ne mieilgsJUO pa 17ft Ukamo, gyvenusio Harrisburge, 

žvmis, tėve. ”---- *-£’“ " vx

PiTTSBURGHO LIETU
VIU ŽINIAI

BALF Pittsburgho sky
rius praneša, kad drapanų 
linkimo vajus Pittsburghe 

aigiasi 10 eruodžio. Todėl 
kas turi atliekamų drapanų
ir ketina paaukoti jas Lie
tuvos žmonėms, malonės 
priduoti ias nevėliau 10 
gruodžio dienos. Drapanos 
priimamos šiose vietose:

Visose Pittsburgho uena- 
gesių stotyse, visose lietu
viu parap. salėse, Liet. Pil. 
Kliube (1723 Jane St., S. S. 
Pittsburgh) ir “Liet. Žinių” 
redakcijoj, 119 So. 22nd St.

Kas pats nepajėgia pri
statyti drananas į surinki
mo punktus, tegul duoda ži
nią tėlef. HEmlock 3121.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau kūmų. Povilų Karpavi

čių. kurie išvažiavo iš Jerome. Pa., 
i Kenosha. Wis., ir kūmos Jievos 
Molienės, kuri likus našle išvažiavo i iš Jerome, Pa., j Waterbury. Conn.

III. Jis yra kilęs iš Kaunijos, Viekš-
— MjmVp rok-lannfvk man n'Ų Parapijos, žibikų sodžiaus. Jie 

iuaise, FeniapatyA rna.. patys ar kas apie juos žino, malo
nės man pranešti jų adresus: (51) 

ONA UKANAlTfi.
galvos, 
d Z. C oi.

Duok kvoteių, ir
i»’>10 E. Adams St.. SprineYleld. T11.

mą. Gi BAL F naudojasi 
Lietuviškai kalbančiųjų' pranešimais tu organizaci- i 

•ūsų gazietos nuolat karto- jų, kurios darbuojasi sveti-’ 
kraštuose

tuomet, kai Vokietija bus

Mokslo Naujienos

Tad ir ima susikibę 
Kailius iškočioti.

i Juozas pypkę traukė 
Ir labiau vis pyko.
Ko tas Adolfas taip greitai 
Prie Maskvos atvyko!

mose kraštuose, artimam 
kontakte su National War 
Fondu.Rusų nacionalistai labai šmeižia lietuvius

Kad aiškiau matytume, ios rūšies šaldytuvus, kurie 
paskaitykime jų spaudos iš-
traukas:

“Laisvė” 1944 m. rūgs. 30
d., straipsnely “Vedamas 
Tyrinėjimas,” rašo: “Kaip

FORMOZOS SOSTINĖ

sioi nuotraukoj matos: Taihoku miestas. Formo- 
s salos sostinė, šiomis dienomis amerikiečiai ta

subombard avo

Šio
ZOS
sala smarkiai

Ima dabar noras 
Viską iam turėti,O kokių ten demokratų 
Kam dabar žiūrėti!...

Juozas vėl galvoja 
Per tą savo pypkę.
Kad užtaisius aliiantams 
Kokį bieso knypkį.

Taigi ir gyvena 
Tie du raketieriai.
Kad įkristi kam į bliudą. 
Tarai bambatieriai!

Juozas Džiugašvilis.

Naujos rūšies šaldytuvai
. 77 A . Ruko ir galvoja,Amenkos armija tun nau-j.Ką da padarytp

... x , Kaip iš matuškos Adolfą
ai veikia net Pacifiko. p»eikia išvaryti.

lž;,nglėse.
Nauiasis aldvt’ ra Persiversti Juozas•»;ekrs daugiau, tik didoka T , ,krvnia. Ncw Yorko uoste .'uk,>T? PąP>a‘fs- , .

‘ ii kraunamas maistas _ r d?bj*r tuoj sugalvoja 
nėsa ar daržovės - ir siun- L,ktl demokratas!... 
iamas kariuomenei. Skry- z- .aio'0 vra specialus apari- j'r,eb,e u.z P?lse'‘° 
as ir geležies plokštė su-;Jau ‘‘S31 nelaukęs, 
unnta su laidais, kurie ga-i
Mira šaltį.

Skrynioje laikomas maiš
as ir karšta dieną visuo 

-net yra užšaldytas ir švie 
žias.

t Vaistas vėžio ligai gydyti

'Vjpconsino universiteto 
mokslininkė Dr. Margaret 
Reed Lewis daro bandy
mus su naujos rūšies vais- 

jtu, kuris naikina vėžį. Tai; 
i yra savo rūšies cheminė 
į druska.
; Nauiasis vaistas rastas 
[darant bandymus su penici
linu. Pradžioj manvta, kad 
veži naikina penicilinas — 
dėl to ir buvo pasklidę gan
dai, kad penicilinas esąs 
geras visoms ligoms gydy
ti. Vėlesni tyrinėjimai bet- 
*ri narodė. kad tą darbą at
lieka peniciline užsilikusios 
druskos.

Vėla- ligai s vciyti tikro 
vaisto da nėra. Jei toks bus į 
atra t«*», medicinos mokslas 
.rs atlikęs dideli procre^a. |

ANGLAI NUGINKLAVO 
BELGUS

Belgijos sostinėj Briuse
ly ėjo demonstracijos. Dau
gelis provincijos žmonių ir
gi skubinosi į Briuselį, kad 
pademonstruoti prieš Pier- 
loto vyriausybę.

Buvo pašaukta kariuome
nė, kuri demonstrantus stab 
dė ir krėtė. Pas daugelį jų 

i buvo rasti ginklai. Tuos 
'ginklus angiai konfiskavo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ZEMLAPiU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 19)3 metu 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 palių-►- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ag skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas 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-

* u 'mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol. ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visu mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuva iš lauko ir iš vidaus.
Kaina............................................ $1.<X)

KELEIVIS
BreMhray, So. Boston. Mass.

k l
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tinė j jie suruošė demonst-' Kreiptasi į atatinkamas 
raciją, kuri užsibaigė kova! Įstaigas ir jos padėjo. Ligo- 
su policija. Yra nušautų ir j nės sūnūs, kuris šiuo tarpu 
sužeistų. irandasi ant savo laivo, kur

Sužeisti du lietuviai 
kareiviai

Čekai ruošias ištrem- Graikijos komunis
tai nuginkluoti

Graikijos sostinėj jie buvo 
ižiaukę kruvinas riaušes

ti du milionus 
sudėtų

E u* ištremti visi žinomi 
ciai ir jų pasekėjai

Graikijos komunistai da
bar yra prievarta nugink- 
luoiami.

nors Pacifiko vandenyne,
Karo departamentas pa

skelbė naują sužeistų karei-

Graikijos komunistai bu-
. , . _ . u- vo atsisakę nuginkluoti sa-Čckų tiemtine vyriausybe vo pai-tjzanus per jaį_ 

ką manyta, kad reikės pa-I ondone šiomis dienomis 
inft ūmavo alijantus, kad po 
kai o ji ištrems anie du mi
norus Sudėti ios krašto vo-

vartoti prievartą jiems nu 
ginkluoti. Su graikų vvrian-

, . T, ,.............!sybe jie nenorėjo skaitytis.B'-s ištremt. vis. zi- 'turė,o įsilį,aijyt Anc-
ncmi naciai ir jų pasėkėjai n- vvriausvbė - anie du milionai žmonių.! '^koma ‘kad Anglijos
\ or iški suderai tuiesią vvriausvbė pasakius: “Nu
vykt, i savo faterlandą, ku- ?i inRluokit afha bugit
rio ie taip norėjo, gyven- nuginkIuofj ir uždaryti i 
darni demokratinėje Čeko- ”demokratinėje 
Slovakijoje.

Anglija ir Rusija šitą če
kų sumanymą jau užgyrė.i

koncentracijos stovyklas... 
Tatai pagelbėjo. Graiki

jos komunistu fiureris Tsian 
tosas pareiškė: “Musų vals-

Jvngtinių Valstijų vyriau- tybės politiniam gyvenime 
mes stoiame uz taikų ir de
mokratinį darbą. Mes nesu
tinkame su prievarta ir dik
tatorišku sprendimu musų 
problemų.”

Kitaip sakant, komunis 
tai davė pasižadėjimą, kad 
jie nusiginkluos.

Bet patys komunistai ki

sybė savo nuomonės da ne- 
parieškė. nors ir ji buvo pa 
informuota.

Sudetų kraštas, tai istori
nė čeku žemė, bet per eilę 
šimtmečių ji buvo vokiečių 
kolonizuojama ir germani
zuojama. Kada Vokietijoj 
prie valstybės vairo atsisto- 
io Hitleris. Sudėti jos vokie-
čiai kėlė nuolatinius triukš- tizanus, kovojusius prieš vo- 
mus. reikalaudami tą kraš-Į kiečius. Tada jiems buvo 
tą prijungti prie Vokietijos, gera ir prievarta ir “dikta 
Čekoslovakijos vyriausybė,
nenorėdama pyktis su na
cių Vokietija. Sudetų vo
kiečiams davė stambių len-

Rockefellio Radijas 
pataikauja Rusijai?
K.onvres'i komisija tirianti 

Upt?n Colose incidentą

davė motinai žinią per ra- vių sąrašą. Tarp jų randa- 
diją, kad jis gyvas ir svei- si du lietuviai: S. Banis iš 
kas ir gal bus paleistas iš Melrose ir Herbertas Kir- 
tarnybos, aplankyti sergan- lis iš Danverio. 
įčią motiną.

Gavus tokią žinią, moti-Į 
na nurimo ir pamažu sveik-1 
sta.

Saltonstall sumušė visus 
rekordus

Kongreso priemenėse ei
na gandai, kad greitu lai
ku Kongreso komisija pra 
dėsianti tirti National Broac 
casting radijo korporaciją.

---------- ------ Massachusetts valstijoje
Ekspliozija padarė 50.000 pereitų rinkimų metu dau- 

doleriu nuostolių giausia balsų gavo ne pre-
--------  " ,zidentas Rooseveltas, bet

North Cambridge sprogi- gubernatorius Saltonstall. 
mas sunaikino Star Cleans- Jis kandidatavo senatoriaus 
ing kompanijos dirbtuvę, vietai ir gavo 1,228,744 
Nuostolių pridaryta už 50,- balsus — daugiau, neguKaip firia, toji kcrporaciu , „„ , ,- r, .. , , - , .

buvo vž-’r-uil -S kalbėti Up li0.° . į?len«- k.ada “®» 5™ «•'’# ,bet
inni pnezastis (la neišaiškinta, nos partijos kandidatas. L ztonui Close’uL Tik stipru:? .. , .. . , u-vi=-Or rrotertai ta kok bet spėjama, kad ji įvyko prezidentą Rooseveltą čia 

poraci / privertė atmainyti! !*ėl neatsargaus darbinin- buvo paduoti 1,035.290 bal
savo tarimą Tūli mano. kad ko' kuns galėjo rūkyt ei-sai.

Penktas Puslapis

SUIMTI NACIU LAKŪNAI

šią korporacija buvo “inspi
ravusi”.. Maskva!

Kiek trose ganduose tie
sos ii narodys tyrinėji
mai, jei tokie bus vedami, 
da tenka j alaukti.

garėtą. Prasčiausia pasirodė pro- 
hibicionistai. Jų tikietas

Neturėdami sau oriai, ių, šitie nacių lakūnai ko
vojo kaip pėstininkai. Anglai paėmė juos nelaisvėn 
Olandijoj.

Platinami klastuoti gazolino gavo vos 933 balsus — ma- 
kuponai žiau ir už socialist-Labor

Party tikietą, kuris surinko
Bostono apylinkėse plin- 2,780 balsų.

įta klastuoti gazolino kupo- ------
$5.0?0 UŽ NURODYMĄ n?1’ “B-5” Pirmiausia tie

TRESCOS GALVA
ŽUDŽIO

kuponai pasirodė vidurinių 
vakarų valstijose, o dabar 
nasiekė ir lytines valstijas.

Siųskit: kalėdinius pa
sveikinimu*

\’pw Federales valdžios agentai , Bostono p^tas skelbia,
rrž’vivtjis: C-r spėja. kad iš ten vra atvy- 1^1 (1.e ?
mzddvtas įJi; žmones privalo išsiųsti vi-;

Pereitais
... Yorke buvo nužw.t.«» v«,- , , .. . , , . -

taip darė. Jie užpuldinėjo lo Tresca, IWW vadas, re- *5? Pįannt°- sus kalėdinius pasveikini-
kitų srovių žmones, net par-i d aktorius ir kovoto as nrieš J a nePdsauu- mus savo draugams ir gi-

fašistus. Bet Tresca 1 viriai

gvatų, bet ir tas nepadėjo 
Kada, pagaliau, negarbin
ga Miuncheno konferenci
ja nutrė Sudetiją atiduoti 
Hitleriui, to krašto gyven
tojai vokiečiai kėlė didžiau
sias ovacijas. O kada atėio 
Hitlerio legionai. Sudetijos 
vokiečiai jiems padėjo per
sekioti Sudetijos Čekus. 
Daug čeku buvo išsiųsta į 
koncentracijos stovyklas, 
kiti ištremti į Čekiją.

Dabar tie Hitlerio paka
likai turės paragauti savo 
medicinos. Pirm karo Su
dėti ja turėjo pusketvirto 
miliono gyventojų. Apie 
trys milionai buvo vokiečių.

KARO PABAIGA ESANTI 
NEBETOLI

Daugiau pajam'} negu 
išlaidų

Bostcn-Maine geležinke
lio kompanija skelbia, kad 
spalių mėnesy ji turėjus 
$578,834 pajamų. Kompa
nijos pajamos padidėjo 66.- 
728 doleriais, gi išlaidos tik 
14,161 doleriais.

Kas sakė, kad pragyvenimas 
nebrangus?

Bostono rinkoje pasirodė 
Oklahomos datulių (dates), 
bet už 12 uncijų dėžutę rei
kia mokėti visą dolerį!

Pirmiau tos pat datulės 
buvo pardavinėjamos už 10 
ar 15 centų. Nesvietiškas 
pabrangimas.

minėms, jei nori kad tie pa
kovoję ir nrieš bolševikų Pranašauja trečią pasaulinį sveikinimai butų pristatyti i 
diktatūra. Kurie ii nužudė. karą" laiku. Paštui stoka taniau-1
iki šiol da neišaiškftita. Da- Harvard universiteto pro- tojų ir vėliautoriškas sprendimas musų iki sioi čia neisaisKmta. ua- narvam universiteto pro- tojų ir vėliau siunčiami

problemų.” _ bar Trescos draugai sūdė- Į fesorius Alexander F. Ma- siuntiniai nebus pristatyti1
Pagaliau, gruodžio 3 d. ■ jo 85,000 atlyginimo tam. goun pranašauja trečią pa- prieš Kalėdas

komunistai iššaukė krūvi- kas nurodys tikrąjį galva- saulinį karą — gal da" bal
nas riaušes. Graikijos sos- žudį ar galvažudžius. .sesnį už dabartinį. Kalbė- 

damas studentu sueigoje, 
profesorius be kitko paša-

APSIVEDIMAI

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS

Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi veikalai

'Vietines Žinios

Teisia tris vežikų unijos 
narius

kė: Pajieškau apsivedimui draugės, ne 
„ jaunesnės kaip 25 ir nesenesnės kaip, „ žmogus negali pa- 40 metų. Turi būt gražaus sudėjimo

Į bėgti nuo save likimo, žmo- £3™**^ 
HIJU IHIP pat MCkAengS tre- neturiu, gyvenu vienas, su viršum

I nl'i'rrin tarn HpI ^0 metu amžiaus, 5 pėdu ir 11 co-
pasaunmo Karo. iai nei lių aukščio ffražiai atrodau, geltonu

; to, kad kitus nU23nklUOS plaukų. Turiu prapertę $6,000.00 ver’- 
ti į karo pramones, kur jų kuriems ir šiandien ne- 
darbas geriau apmokamas. P.ręsia pavoju?. Jei taip, po vaitę. Mano prapertė randasi Rich-

'io karo nei vienas nebus monde- Cal> 15 nu0 San Erar)- K.1O nei ti.-i.U55 ,ieuu55 cisco Kurj norėtų ffvvcnti kalnuose,
apsaugotas. — ' ............

•Jei

Bostone streikavo trokųi Piktadariai sumušė neregi 
vežikai ir ryšium su tuo u-; _____
nijos viršininkai suspenda- Cambridge policija rado i kuriems ‘negresia pavojus.’ 
ve 14 streiko vadų. Perei- gatvėj 73 metų neregį se- Numanu tačiau, ką jis turi 

nelį. Jisai buvo skaudžiai i galvoje — Maskvą ir Lon

Feldmaršalas Smuts. ži
nomas karo strategas iri 
Pietų Afrikos vadas, sakoj 
kad karo pabaidą jau gali 
rratvti. Vokietija negalė
sianti ilgai laikytis.

tos savaitės pabaigoje trys 
vežikai buvo pašaukti uni
jos teisman. Teisėjais vra 
patvs lokalo viršininkai, 
prieš kuriuos buvo paskelb
tas streikas.

Spaudos atstovams ne
leista šios bylos sekti. Pra
nešta, kad bylos rezultatai 
bus paskelbti vėliau.

Bostone stinga mokytojų

NUSKANDINO 27 JAPO
NŲ LAIVUS

Bostono pradžios mokyk
loms jau pristigo mokytoju, 
ir nėra kur jų gauti. Gali
mas daiktas, kad tūlose mo
kyklose reikės sumažinti

KT ,. _ . . klases, bet tuo problema neis uo spalių menesio iki,.
šiol Amenkos submannai
nuskandino 27 japonų lai-; Mokvtojų tmkumas pasi- 
vus. Tain praneša Laivyno darė dėl menkų algų. Ne- 
Departamentas. maža mokytojų nuėjo dirb-

BUDAS
l&MIKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis r nkvedėiis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir j taktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo. nuėjus krautuven ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
C36 Broadway, So. Boston 27, Mass.

sumuštas ir netekęs šamo-: doną. kurie rabar varžosi 
nės. Atsigavęs senelis pra- (lčl savų įtak< s sferų, 
nešė, kad jį sumušė ir api
plėšė du piktadariai.

norėčiau kad su pirmu laišku pri- 
_ . . ... siųstų ir paveikslų. Gali būt našlėProfesorius neįvardija tų, -xr mergina, nėra skirtumo. Atsaky- 

‘ mą duosiu kiekvienai. (4£>i
JOHN ROBINSON,

406 IVashington Avenue,
Toint Richmond, Cal.

Serganti motina surado se
nai nematytą sūnų

Radijas padaro tai. ko' 
senovėje negalėta ir svajot. Į 
Šiomis dienomis Bostone ’ 
pavojingai susirgo Mrs. Far- 
renkof. Susirgo dėl to, ka 1 
per ilgą laiką negavo jo
kios žinios apie savo sūnų, 
kuris tarnauja prekybos: 
laivyne.

REUMATIZMO
SKAŪSMIį

GAUK

PAIN-DPELLER
nuo 1867 -etų ... 

patikimas šeimės tepalas I

II
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JANKIAI VARO SUIMTUS NACIUS

-e?

h**®*

Jankiai Vokietijoj paėmė tūkstančiu' 
laisvę. Šioj nuotraukoj matosi vienas in 
jie eina iškeltom rankom.

ių į ne-
ys. Visi

Vestis, o ne mestis!

Pajieškau merginos nuo 20 metų 
•mžiaus ir daugiau, Amerikos lie
tuvaitės, svorio 155 svarų ir dau
giau. turi būt sentimentališka ir 
veika, suprantanti šeimyniška gy- 
"nima. Pirmiausia atsiuskit savo 

oaveiksla. ~ (50 J
J. B. LELIONIS-TAILOR,

57 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Migmeni iis. Žievėmis. Žiedais, Sėk- 
omis ir Lapais. .Joje telpa 311 vardų 
■šokių augalų lietuviškai, angliškai 

r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
įgas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Prašau iš Kanados štampų nesiųsti, 

šanados doleris dabar tik 80 centų.) 
■.aina su prisiuntimu J1.00. Pinigus 

i riausia siųst! Money Orderiu, arba 
••įpienni dolerį laiške. Adresas: (-) 

P MII. MIKALAUSKAS 
206 Athens Street,

sn. BOSTON. MASS.

Lžsirašykit Amerikos

LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, pa
veiksluotas ir daug skelbimų. Kaina 
S1.00 metams. Adresas: (52)

LIETI VIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St.. Philadelphia 6. Pa.

Nuo dabar iki Kalėdų, 
“Keleivis” atiduoda nupi
ginta kaina labai naudinga.- j 
knygas. Štai jų surašąs:

Teisių Vadovas ir Patarė
jas jau išsibaigė, prašome 
daugiau užsakymų tai kny
gai nebesiųsti.

Žemaitės Raštai Karo 
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i-
lh’.cfniAfo nioeio Tkoieiiie _' lIUDVIUVVt*, yzxx_<-wc* ILZC*XC7XV«C7 x-.cv
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

Gyvulių Protą* — D-ro 
Zell’o mokslinės studijos a 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtj. Pavyz
džiui. kodėl šunelis loja ant 
mėnulio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai au- 
janka? Ar lapė ištikrujų y- 
ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Knv
ga didelio formato, 2^2 
puslapių. Kaina buvo $1.25. 
dabar tik 65c.

Ben-Hur — Istoriška apy
saka, labai įdomus skaity
mas, didelio formato ir 
stambi knyga, gražiai ilius
truota. 472 puslapiai, kaina

"buvo $1.50, dabar tik 95c.
Ar Tiesa, Kad Romos 

Popiežius Yra Kristaus įpė
dinis?—Parašė kun. M. Va- 
’adka. išleido “Keleivis.” 
Didoka ir įdomi knyga. Kai- 

į na buvo $1.25, daba’’—50c.
Bibli a Satvroie—Tai yra

knyga, kur Bibb’jos pasako
jimai yra atvaizduoti juo
kingais paveikslais. Kaina

buvo SI.00. dabar tik 50c.
Kokius Dievus Žmonės 

Garbino Senovėje?—Parašė
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini
mo iki krikščionybės laikų. 
Knyga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių 
dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30 
įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny- 
a ne religinio popudžio. 
iešingai. ji parodo, kad 

• dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo $1.00, 
dabar tik 50c.

Vanago Plunksna — Va
nagaičio dainos, kurias jis 
dainuoja savo koncertuose 
ir per įadiją. Kaina 25c.

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdalyta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
parašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny
ga giažiai iliustruota, ap
dalyta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knvgų nu
pigintam kainom. Po Ka- 
lėdų šito nupiginimo nebus. 
Kainos vėl bus pilnos.

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

: ALEXANDER*S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

nudaryta* ii tikro
jo Castile muilo, 
t. S. P. Išplauna 

J pleiskanas ir viso- 
i kius kitus nešraru- 
» mus ir sustiprina 
• oda- 50c. už bonką.
{ ALEXANDER’S HAIR 
J REFRESHING TONIC
{ Aliejų ir Odą Gydančig Vaistą 
I Mišinys. Pažymėtina trvduolė dėl 
J plaukų šaknims ir Odos gydymui.
} 60 centų už bonką. •
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
J čiam per Paštų j visas dalis Su- 
} vienytų Valstijų.

j ALEXANDER’S CO.
L 414 W. BRO ADWAT

SOUTH BOSTON, MASS. }

Karas Eur
Jei norite iinoti apie karą ir Utua pi 
{vykhaa, tai skaitykite “Naujienas“.
“Naujienos“ yra pirmas ir didžiausias 
dienraitls Amerikoje.
Uiairaiykita “Naujienas“ Iiandiea. Naujleaj 
prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi» 
•««). 9600. Chicagoje Ir

opoj
Itus paMuUe

Money Orderj ar iekj siųakitat

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
•■atpailn/maf paa/ųs<a»d
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a; skyrių tvarko 
M. MICHELSONIENt-

Apie Vaiky Auklėjimą
Šiandien jaunos motinos'su mažyčiu pasilikus, jis 

daug rūpinasi ir nesigaili pradėjo lyg sirguliuoti. La- 
laiko, kad gražiai savo ku- bai nusigandau, čia vyro 
dikius išauklėjus. Vaikams nėra. o mano kūdikis susir- 
laiku duodamas maistas ir go. Rodos, kad didžiausia 
jie laiku išvėdintuose kam- nelaimė. Norėčiau pašaukti 
bariuose paguldomi. Jaunos daktarą, bet kaip čia viena 
motinos savo kūdikių Šian- pašauksi. Tais laikais nebu- 
dien ant rankų nenešioja ir vo tokių parankamų, kai;)' 
vygėee nesupa* Taip auklė- šiandien. Rūpinuosi ir dre- 
jami vaikai auga sveiki, jų bu iš baimės, o kūdikis, ro-, 
akutės šviesios, pilnos links- dėsi, eina vis blogyn ir

silpnyn. Nebeatmenu kaip. 
bet tik švvst man

mumo. Jie gražiai sau a 
ga. Jei ir pasitaiko kada st 
sirgti, tai didelės nelaimės mintis — gal kas kūdikio 
nėra, nes motina žino ką kambary negerai, gal reikia 

daugiau oro. Kadangi bu-Į 
vo šalta, tai aš langus ir 
duris laikvdavau uždariusi.

galvon

daryti.
Suprantama, kad visi tė

vai, kol vaikus užaugina, 
daug privargsta nevien die*- kad vaikas neperšaltų. Na. 
nomis. bet dažnai ir nakti- ir stebuklas! Kaip tik kam- 
mis. Bet. kaip paaugę, sve'- bari gerai išvėdinau, ant! 
ki ii- linksmi vaikučiai bėgi- rytojaus kūdikis jau atro- 
nėja aplink motiną žaisd; - dė daug geresnis ir gyvėsiui, tai ji visus pergyventi s nis. Tuoj visai pasveiko, 
nesmagumus pamiršta 'r Matyt, kad kambary buvo 
randa vien džiaugsmą. prisirinkę visokių gazu. nuo

Žinoma, yra ir labai pra. - ko kūdikis ir nesveika vo. 
tai auklėjamu kūdikių. Tr- Šviežias oras jį išgydė be, 
kių tėvai visai nepaiso, ka o jokių gyduolių. Tai buvo 
jie auklėjami ir kaip paau- man gera pamoka, 
gę apsieina. Palikę vienus
vaikus, t,ėvai vakarus pra-

GRAŽUS V1LNCN IAI KOSTIUMĄ!

vilnonis kostiumas nešaltam orui; vidury, tamsus kostiumas
dešines, mėlynos spalvos kostiumas.

Keleivio” Knygų 
Katalogas

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

Alt BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nu.--- prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
uu.vįo atsirasti po tvano juodveidžiai 
•r kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... .. 26c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny. 
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

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

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

iv .11* SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAI’ ŽEMĘ 

I.abai įdomus senovės filosofų da-
ieiilimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugeli autorių parašė Iksas. Antra 
knvguiės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos."
Parašė Z. Aleksa. .nll<i jantiems darbininkams neapb

nuojama. Kaina ........................... 25c.
■ NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek- 

i sandro II. Labai puikus ir nesun- .
i kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš ūktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. draugijos formos, ir kodėl turės outi 
So. Boston, 1913, pusi. GI...........25

Ši knygelė aiškina proletariato fi
li Zofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau- 

ikai-

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais

Aš atsimenu da iš Lietu
vos. kaip musu mamos pri

leidžia kliubuose arba kiti?; į-u1 jnfiavo kambarį, kad bu 
linksminasi. Beabeio. v:- Qa]va taip sugaruo-
siems tėvams atrodo, kad į davo? kad> rodosų pliš iš 
jie gerai savo taikus aukk*- skausmo, bet kad 
ja. Bet istiesų yra didelis šviežio oro kambarin. ..
skirtumas. Tuoj matvti, ku- niekas nei nepagalvojo. - ----
rių vaikai auklėti rupestm-, Taigi, ruošiantis motinys- tikrinimo.

Iš kairės šviesu 
su dviem eilėm sagu;

mos valstijoj tapo atidary-, 
įleisti ti 1% centrai arba kiir.i- 

to kos. kui’ visi žmonės priva
lo kreiptis riėl sveikatos pa

ltie centrai .Ta

Lietuvaitė Pastarasis vaistas se- -- '

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. I.iau- 

ikimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugeli iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mace.
19!>9 m., pusi. 63............................. 25c.
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo- 
j gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- 
' tuvaitė. So. Boston, Mass.
1911 m_, pusi. 23......................... 10c.

pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

gai, o kurie ne. Tiesa, se
niaus nebuvo tekių pamoki- anff8jvotj ar jj m'okės ku- administracija ir priežiūra.; 

.kaiP_kad ,-S^n-SenJ dikį tinkamai išauklėti. Ar Atradus, kad žmogus turi 
į ji bus verta motinos vardo, sifilį, jam ten būna duoda- 

kiekvienos motinos mas ir gydymas, 
smarkiau pradeda Žmonės, kurie nenori ei- 

Nors seniau mes ir užau- plakti išgirdus kūdikio pir- ti į valstijos viešąjį centrą• ’į •! Z J? 44-.. ?o L-. J. . 4-aLravaa^^a atrr.ilrntft zvnltgindavom savo vaiKUS, D6I mą zuui mama. ' net vuii • vin.1 mui cvcmauj, gan 
daug ju bereikalo ir išmii- giažu ne visos te vardo už- tis į savo privatišką gydy
davo. Tik tiek žinojom. Net duoti tinkamai atlieka. toją ir gauti iš jo liudymą, 

A. Mažeitienė. kad tyrimą

ten. kiekviena turėtų gerai pc sveikatos departamento

Visi turėtume buti dėkingi 
tiems, kurie tokius naudin- \01^ 
gus pamokinimus skleidžia. jjrdį5

žinojom 
ir dabar dažnai pagalvoji: 
Ot, kad aš bučiau žinoju
si tą,.ką dabar žinau!... Bet 
kaip nežinai, tai atrodo, 
kad geriau ir nereikia. 

Mum5: tais laikais neate!-

Kova Prieš Sifili

padaiytas. Si- 
filikai taipat gali ir gydy
tis pas privatišką gydytoją.

Alabamos valstija turi 
3.000.000 gyventojų, iš ku- 

7 riu trečdalis vra negrai. Ir

Laimė mergelei jaunai. 
Mylima tu esi.
Tau tik tarytum vienai 
Ir gyvena visi.

Vargas nespaudžia pečių, 
Reikalai taip maži,
Tau tiktai tiek rūpesčių, 
Kad vis buti graži’...

Aušta nauja vis šviesa,—! 
Jos ribų nežinai!...
Tu tik žinai, kad tiesa 
Turi but amžinai L.

į uma> da mažai teia zi— n ovė-i \
nomaS 11' Vartojamas. Jį iš- Arba, kaip buvo nukirsta šv.
rado vienas rusų mokslinin- nui f»lva- 1)rama viename aku, pa- VALSTIJŲ , TA a * rašyta garsaus anglų rašytojo, ver-KaS, u-ras A. A. Bogomo- tėtų kiekvienam jierskaityti. 25c. Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty--- - - - ' --- *-----=’ -*•---fc-lec. Jis nurodo, kad vaito- -o s. 
jant prieš-retikulcitinį seru-
mą žmogaus gyvenimas pa- 
snlgins penkis ar sesis kai-:

, tus normališko augime iai- ’--1

S.”

Jo- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
PILIEČIU?

išguldyti 
mai su reikalingais

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras 

................' 15c.

DĖL PINIGŲ
Trijų aktų ir septynių scenų dra-

clausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kair>a ................................. .. 28c,

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romo*

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čiai.,.; Ičitoir, iri /f? i T -r Uč < 7 - a a Popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čiaRUl. Kitaip Sakanu, jei ZmO- ma. Pagal L. Tolstojų, paraše A. A. išaiškinta visa jų bepatystes istorija, 
gUS auga IT tobulėja iki 2o, ,eckys- Kaina .................................. Joc. pasekmės ir doriškas dvasiškijosgus auga ir tobulėja iki 25mzJl? Y** Y ZVI YZN Olim»Ytzvu J yti ju augimu II UU*
bulė jimo laikas butų pa
daugintas bent penkis kar
tus, tai jis susilaukęs 100

KARĖS NUOTAKOS;
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šių knyga turėtų per- 
- - - kiekvienas vyras, tėvas itVieno akto drama, vaizduojanti ££$£*», knrie geidžia, kad jų mo-

vokiečių rnilitaristų žiaurumą ir ne
laimingų moterų likimą.
Kaina ............................................... 2t)c.

terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globų. Panai 
kun. Geo. Townsend Foz, D. D., su

metu butų dar jaunas žmo- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. ^^n?.F.eniinan.d .de.Sa.m?pt‘aie.

ifilis vra užkrečiama ve-

bar kas kita. Dabar tik ta i nant kartu su ligotais, vai- 
motina nežino kaip kūdiki tojant tuos pačius
auklėti, kuri nieko nenori šluosčius,
žinoti. Aš pati jau septynių į dus. valgomus indus, toile 
anūku močiutė, o dar vis tus, maudynes ir t.t.

.dažnai net užmiega. Tokis 
rank-, darbininkas, žinoma, neša 

patalus, rakan- nuostolį jr pats ?au jr dari . 
d aviui Šitokia padėtis pri- 

Alabamos valsti j( s i 
žmones susidomėti ir ką t 
nors daryli. Visų pirma, ži- 

ir noma. reikėjo pravesti įsta
tymą. o paskui tas įstaty
mas vykinti gyvenimam

Liga veitg
žir.geidauiu, kaip geriau vra labai žalinga sveikatai, 
auklėti. Ir galiu pasigirti,:Ji neša didelius ekonomi- 
kad visi mano anūkai gra-miu? nuostolius žmogui 
žiai sau linksmi ir sveiki pavieniui ir kartu visuome 
auga. Man irgi be galo lin-j nei. Prieš sifilį kotą yra ve- 
ksma. kad sulaukiau jų pa-i dama visame pasaulyje, ir jajp ir vra *daroma

Puošia mus pievos, laukai 
Ir paukštelių aidai:
Tavo akelės, plaukai 
Ir pražydę veidai.

Taip tu tyra, nekalta.
Lyg rasa ant gėlių.
Lyg snaigulė tu balta 
Tarp audrų didelių.

•Puoški mus tautą, miela,
Lyg žvaigždė įausta,
O gi dorybėm siela 
Lai vis bus nuprausta.

Tegul pasaulis minės 
Ir gėrėsis visi.
Kad garbingos eiminės- 
Lietuvaitė esi!

; rus. Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vanderveide. vertė Vardunas. 
Kaina ................................................ 10e-

Jeigu d-ro Bogomoleo iš
radimas eitų į kūną ir svei
katą, tai serumą reikėtų da
bar pradėti pumpuoti į žmo- EILĖS IR STRAIPSNIAI
gaus kūną ir tegul jis gyve
na iki 150 metų.

Šioj knygoj telpa 23 
daugybė straipsnių 
Puikiai iliustruota. Kaina

SS gražios eilės, 
juokų ir tt.

26c

Dr. D. Pilka. AMERIKOS MACOCHAS.

JOS ŽINO MANO 
DALIĄ...

Arba kaip Romos katalikų kunigas 
Hans Schmidt Nevv Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aumulfer’ailę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ...................................... 10c.

matyti ir pasigerėti. ypatingai Amerikoje. Jau buvo žinoma iš

užgimė, tai viskas jau ge
rai. maniau sau. Bet i trum-! patirti kuris turi sifilio li

J. Steponaitis.

Ar matai, kaip ten matytis 
Aukštai žibančios žvaigž-

[dytės?
Va, kaip merkia pas save !... 
Tik jos žino mano dalią 
Ir tau pasakyti gali,
Kaip karštai myliu tave...

J. S-tis

pą laiką mano vvras ture o įgą. o kuris ne. įstatymui 
išvažiuoti kitur. Man vien ■? dabar inėjus galion. Alaba-

TSEJATUKA? PRIEŠ VEIDRODI

Mrs. Muriel Rachant pagimdė trejatukus, kai jos 
vyras jau buvo išėjęs arm’jor.. Labai jis buvo už
muštas Francuzijoj ir šitie vaikučiai savo tėvo jau 
niekad nematys, čia visas trejatas sėdi prieš veidro
di ir išrodo kaip kad jų butų šešetas.

Zmonės Gyvens, 
150 Ketųsifilitikų įregistruota. Kad 

sužinot, kiek tokių ligonių “
ištikrujų galėtų buti. valsti- Turbut nėra tokio žmo- 
ios sveikatos departamen- £aus pasauly, kuris nenorė-

RACIjy
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi-
Tyrinėjimo ‘ pasekmės žmogaus amžius kartais bu- ..r?l^Qonos stamP°s Puo 
x?i..._J x„.7 na tokis trumpas, kad ne- A8 lkl 28 yra ?eros neribo

į tas pasiėmė darbą į savo ži 
įn^-
buvo tokios: baltieji žmo

tų ilgai gyventi. Bet tas

nės 4 iš 100 turi sifilio ii- Sy'(,nimo saulė apši-
gą: juodieji žmonės (neg- SP'įžti, o žmogaus, žiūrėk.
rai) 25 iš 100 turi sifilio Ii- .

Iš trijų milionu valsti- Mokslininkai

tam laikui.
Taip pat yra geros neri-' 

botam laikui raudonos stam- 
ypatingai pOS nuo A5 iki K5. Kiekvieną. Js trijų milionu valsti- ypatingai pos nuo A5 iki Ko. K

jes gyventojų, kaip skaitlį- medicinos srityje, nuo senai na reiškia 10 pointų. 
nė<= todo, arti trečdalis yra ga*v°ja ir stengiasi pailgint
sifilitikai. Tai sveikatos ka 
tastrofa!

žmogaus amžių. I)r. M. 
Gumpertas, vienas iš tyri-

Kenuotoms daržovėms ir
vaisiams. — Visos mėlynos'

Alabamos valstija betri nėt°jų Rockefellerio Insti- A8 Z8 yra
iau pradėjo jieškoti išsigel- tute, Neu J\orke. nurodo, ger°s neribotam laikui.

Taipgi neribotam laikui 
galioja mėlynos stampos 
nuo A5 iki R5. Kiekviena 
stampa reiškia 10 pointų.

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 31. 32, 33 ir 3^ 
duoda po 5 svarus cukraus 
ir galioja neribotam laikui. 
Be to, stampa Nr. 40 duoda 
5 “ekstra” svarus cukraus 
prezervams.

bėjimo iš šitos katastrofos. Haf amonių ateitis iš-
Visoje valstijoje jau nuo Gkrujų yra šviesesnė, kad 
pereitos vasaros veikia 196.trumpoje ateityje žmonės 
sveikatos tikrinimo centrai. gyvens d 150 metų. Jis re-
Prie kiekvieno centro bentj^ia t.uo? kadi per tris savaites yra duoda
mos pamokos apie sifilį. <i-

moksliški išradimai jau ir 
dabar pailgino žmogaus am- 

namas kraujas ir reikale PaY.vzdžiub sulta var
duodamas gydymas. Istaty- tai- PaPlc'dinas, čiepai prieš 
mas reikalauja, kad visi su- geltonligę ir serumas senų 
augusieji pereitų valstijos žmonių “atjauninimui.” 
sveikatos patikrinimą, kaip
baltieji taip ir juodukai. A- tos probk-ma yra baltųjų 
labames valstijos sveikatos žmonių sv ikatos problema.
viršininkas, Dr. F. B. Aus- Mes imame 
tin, aiškina: “Negrų sveik:. |

Čeverykams. — Stampos 
su orlaiviais Nr. 1, 2 ir 3 iš 

lygiai.” ; Trečiosios knygutės geros 
Dr. D. Pilka. 1 neribotam laikui.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.

Parašė
M. METELIONIS.

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

23 centai.

MtOAl)WA),
SO. HUSTON. MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. METCUON1 

7747_Navy Avecme,
Detrrit, Kiek.

KODĖL Aš NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kūnų 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20c.

KITRGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ..................................... 10e.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa, j Kanaoų tM 

knygos neisileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, persiatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina ____ $..00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, n*, 

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25e.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ........................ 25e-

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvam*, 
niškos. Visos skambios, visos gero*. 
Tinka visokiems apva<kščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ....................25c.

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

ažsitikmtis Vyras: (2i žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4> Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas yra arba tikisi kaoa non 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėta 
oerakaityti šitų knygutę. Kaina 10e. 
“Keleivių,** 636 Broadw«y, 

South Boston, Mate.
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Kaip Renkami Rūbai 
Lietuvai

Rašo JONAS VALAITIS,
BALF Rūbams Rinkti Vajaus Direktorius

Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo Sandė
lis, 101 Grand St., Brook
lyn, N. Y., iš Įvairių Ame
rikos lietuvių kolonijų kas
dien gauna rūbų. Jie krau
nami. skirstomi. Kai skai
tysit ši raštą, dalis rūbų bus 
peržiūrima, rųšiuojama, 
naftalinuojama, vyniojama, 
valoma ir suskirstoma. Pa
ruošti rūbai suspaudžiami i 
100 iki 120 svarų keturkam
pius pundus, kaip tik vie
nam asmeniui patogius kil
noti. Pundus kraunam sau
sam, švariam sandėly. Ant

gatvio. Suvežti rubus i san
dėli reikia patiems sandėlio 
darbininkams. Jei lyja, ka-. 
rudenĮ ir žiemą dažnai pa
sitaiko, plastai Įpakuoti rū
bai labai nukenčia. Gerai 
Įpakuodami rubus, sutaupy
site laiką ir apsaugosite ru
bus. Nedėkite Į tą pati siun
tini valytus ir nevalytus r u
bus.

SandėlĮ laikome atdarą 
nuo 8:30 ryto iki 8 vai. vak. 
Kai sandėlis uždarytas.

Pa., ir iš Brockton, Mass., 
prisiuntė po pilną troką. 
Kitos kolonijos siunčia per 
American Railvvay Express.

Rūbų rinkimas Phila- 
ddphijoj

Philadelphijoj rūbų rinki- 
kimo vajus vyksta milžiniš
ku mastu. JĮ indorsavo Livi- 
lian Defense Directcr o f 
Philadephia Jv.dge ila;;;
S. McDevitt. Rūbai renka
mi kiekvienoj Pbiladglpni- 
jos policijos stotyje ii- trijo
se lietuvių parapijose.

Surinkti Philadelphiloje 
rūbai kiekvieną šeštadieni 
troku bus atvežami tiesiog 
| sandėli Brooklyne. Prtts- 
burgh. Pa. vajų turi taip 
pat milžinišku mastu. Sioux 
City. Iowa labai intensy
viai dirba.

Miestas duoda tiokus
Ansonia, Conn., miesto'

bus musų 
pažymėta, 

• as punde yra. jo svoris ir 
d i d u n; a s. Geležinkeliais 
siunčiamieji pundai sveria
mi. o laivais siuniant moka
ma nuo italuos — už laive 
užimamąją vietą. 

Numatomas ilgas rūbams 
vajus

Rubu rinkimas prasitęs 
gana ilgai, gal net keletą 
metų. Dėl to vajus nesibai
gia. Rūbų dar daug reikės. 
Juos rinkite ir vis siųskite. 
Prieš siuntimą malonėkite 
dar- karią peržvelgti rūbam 
paruošti instrukcijas, kad 
išvengti keblumų.
Svarbu gerai rubus Įpakuoti

Daug kas atsiunčia gana 
gerų rūbų. Gaila, kad ne 
visada Jie gerai Įpakuoti. 
Popierinė dėžė kelionėj be
matant dažnai suplyšta :r 
subyra, ir švarus rūbai su
sipurvina. Tokiu atveju ten
ka iuos vėl surankioti, su
vynioti, vėl išvalyti ir tik 
tada pakuoti.

leno pundo
fondo parašas,

žmonės šaukia Valaičio na
mus EV 8-7871. Pasiunčia- majoras, apsiimdamas buti 
me žmogų rubus priimti, komiteto garbės pirminin- i 
Bet kai daug atsiunčia ru- ku, pažadėjo duoti nemoka- 
bų iš anksto nepranešę, ta- mai miesto trokus iš namų 
da susidaro keblumų ir ne- surankioti rubus. 
patogumų. Geriausia galimi Bridgeporto ir Waterbu-i 
patarnauti darbo valando- rio, Conn., miestų majorai 
mis. Tuomet yra pakanka- išleido savo proklamacijas, i 
mai talkos. kuriose kvietė gyventojus:

Laukiame talkos paremti Lietuvai drabužių 
Didieji plakatai—posters rinkimą.

išsiuntinėti kiekvienam mu- Dideli kieki rūbų prisiur- 
sų skyriui. Išsiuntinėti taip- tė kun. Karalius iš Shenan- j 
gi adresuoti lapeliai-labels doah, Pa. Rūbų prisiuntė iš 
ir rūbams kortelės. Kas no- Lovvell, Mass., Frackville. į 
retų daugiau jų gauti, ma- Pa., Easton, Pa., Hazleton.
lonėkit kreiptis Į United
Lithuanian Relief Fund of 
America Warehouse, 101 
Grand St., Brooklyn 11,
N. Y.

Taikosi vietos sąlygoms atspausdinome liudymus. 
2 kolonijose \ajai j kavinės skyrių val

iutams gauti pravedami d b prašykite, * 
nusitaikant vietos sąlygom. - -
Kaip siųsti rubus j

C* * 1 * oiusužiini rubus VUICMVU

minty, kad 
iškraunami

atvežami ir 
ant musu sali-1
Jie

Pa., Maspeth, Brooklyno, 
Brocktono ir iš kitur.

Kiekvieną dieną siunti
nių gauname daugiau ir 
daugiau. Rūbų rinkėjams_ wuia -" -- -

įvairiose kolonijose
kiek liu-

'Centro* ' reikia jūsų skyriui.
SandėlĮ

Surinktus kolonijos rubus Nutraukė santikius su Ja- 
ralima siųsti visokiais bu- ponija. — Pasirašiusi karo 
dais. Pavyzdžiui, iš Mt. paliaubas su alijantais, Bul- 
Carmel. Shamokino. Gir aro ; gari ja dabar nutraukė san- 
villės. Pa., kur darbuojasi tikius su Japonija. JaponuDile _n- v _x_x____ __ _ ±__ ----- A .u"u-n-i/r pn i/i. n.Oll atstovas SU VISU Savo SliOU
cius, rūbų prisiuntė visą va- išvyko iš Sofijos Į Turkijos 

Tuo tarpu iš Easton, miestą Istanbulą.goną.

You can’t wipe this out with your tears!

Your fightinfi men are peyiofi back 

the Japs for Pearl Harbor, that “deed 

that will live in infamy.” But it’s a 
long wav yet to Tokyo—where the 

finai installment will be collected.

BUT BONDS WILL 
HELP YOUR BOYS

DO IT.'

We, at home. can’t fifiht shouldcr 

to shouldcr with our boys. Yet ut 

can help today by getting behind the 

6th War Loan Drive with every dol- 

lar we can serape together. This is 

every American’* war. Buy an citra 

$100 Bond—and don’t wait tilt you’re 

aslced. For we’ve a tough job ahead.

J Your Bonds prove tbat you haven’t

forgotten Pearl Harbor, Bataan and 

the thousands of other crimes aganst 

humanity by the Jap hordes. Your 

Bond is an installment on what it’s 

going to cost us to erush the Japs in 

the long sea lanes of the Pacific—it’s 

going to take more superfortresses at 

$600.000 cach, more P-47 Tbunder- 

bolts at $50,000 each—more of every 

tvpe of materiel.

And remember, whcn you buy 

Bonds you are saving for your future 

and the future of your country. Don’t 

put it off—buy that citra Bond today.

BUY AT LtAST AN EYTRA $100 VYAR BOND TODAY!
This Space Donated by 

KELEIVIS PUBLISHING CO
636 Broadway, South Boston, Mass.

ON.

JAU NEBE PASLAPTIS AMERIKOS SLAPTAS GINKLAS, 
JAU NE SLAPTAS

Amerikos lėktuvai - bom
ba;:; šiai jau senai vartoja

Štai čia tas instrumentas, kurio pagalba Ameri
kos bombanešiai taikydavo savo bombas kur įeikia. 
Iki šiol tas instrumentas buvo daugiausia saugojama 
karo paslaptis. Bet dabar iis jau rodomas viešai, nes 
vokiečiai suėmė keliatą aparatų ir patyrė jų mecha
nizmą. Tai yra Nordeno i rastas taikyklis bomboms 
mėtyti.

/Amerika Turi Geresne
i

Raketine Bomba

Japonijos 
Pranešimai 
bas mėtvta

sostinė lokio, 
sako. kad Irom
is septynių my-

jau
mą. kuris yra zi-

..s kaio lėktuvo “akis.” | lių aukštumos. Japonų pnes 
ąechanizmą išrado mo- i lėktuvinė apsauga musų 

lėktuvų nemato, o bombos 
pataikė Į sostonę ir pridarė 
didelių nuostolių.

Galimas daiktas, kad vo
kiečiai ir japonai bandys 
pasinaudoti šiuo Amerikos 
išradimu. Bet vokiečiams ji
sai bus “šaukštas po {rietu,” 
nes jie turi nedaug kovos 
lėktuvų, da mažiau bomba- 
nėšių. Su japonais veik ta 

rr.iavsia butų naikinta lėk- pati bėda; nors šie ir turi 
tuvo “akis.” (lėktuvų, bet negali jais pa

riedu gale priešui, matyt, i siekti Amerikos.
pavyko šitą paslaptį patir- -----------------
ti. nes musų vyriausybė jau

i;: v

L-

r.

•ininkas Nordcn ir apie 
i:d jo piiešai. Jie tačiau

e. žinojo, kaip tas mecha
nizmas atr odo ir, kas svar- 
i i; usia, kaip jis veikia.

Per dvejetą metų musų 
ii-.usybė budriai šitą pa- ia 

-iiiį.tj saugojo. Musų laku-įsi 
.arus buvo Įsakyta, kad 

sugedus ar priešo 
c > iniui ji sužalojus, pir-

. ektu ? ui

leido paskelbti kai kurias 
smulkmenas. Vienas Ame
rikos komentatorius, matyt, 
:<e-d apsipažinęs su lėktu
vo “akim,” sako:

“Tai {rainus, bet kartu ir
paprastas instrumentas. Jis

Lietuvos Vaizdai
Tai yra atvirutes su Lietu
vos vaizdais, tinka Kalėdų 

pasveikinimams

Šiomis dienomis spaudo-1 gi netobuli, 
je pasirodė žinia, kad Ame-i Taigi, labai galimas daik 
rika irgi turi rakietinę bom-:tas, kad Amerika tu robo-* - — - - - - - - Įbą. Naujoji rakieta buvo is 
bandyta spalių 11 d. ir da
vė gerų pasėkų.

Tai tokia pat oro torpe
da, kokias šiandien vokie
čiai vartoja Anglijai bom
barduoti.

žurnalistas Greenwala 
sako, kad Amenkos bomba 
esanti labai panaši Į nacių 
skraidomąją bomba “V-l.”

i veikia kam ir musų r 
tik skirtingomis pasėkomis, 

i Per r adiją mes girdim bal- 
jsą, gi Nordeno “akis” lėk
tuvo vairuotojui suteikia 
vaizdus. Lėktuvui iškilus 
virš debesų, tas instrumen- 

_  tas gražiausiai parodo vie
tas ir daiktus, kaip teleiv- 
zijos aparatas mums paro
do žmogaus atvaizdą. Lėk

tuvas neva lekia aklai, bet 
jo “akis” parodo ne tik ke
lią, bet ir tas vietas, kur rei
kia numest bombas.”

Nordeno instrumentas 
veikia trumpom bangom. Iš 
jo paleisti spinduliai atsi
muša Į daiktus, kurie prieš

. iuos pasitaiko, ir atšokę tuo nesi- ----
tų nevartos. Bet rakietinės
jėgos klausimas tuo nesi- L<rįžta. atgal i lėktuvą, paro- 
baigs. Daugelis kalba, kad dvdan)i 'tu daiktn atvaiz. 
ateities, lėktuvai busią va- dus Lauras tuomet mato, 
lomi įakietine iega; Jie ga- kas dedasi apačioje. Proce- 
lesią skrist aukštai ir toli. sas labai trumpas — kelios 

sekundės.
Naujieji Amerikos bom- 

Elizabeth, N. J. — Eliza- banešiai, kurde yra žinomi
betho gyventojai Zagreckai kaip “B-29” arba superfor- 

.. . ■. gavo liūdną žinią. Karo Dė-'tai, išsikelia i dideles aukš-
Bet ji daugiau »agennta n partamentas jiems pranešė, tumas ir iš ten leidžia bom- 
lengviau vartojama, negu ka(j žuvo jų sūnūs, -Jurgis i bas. Tais bombanešiai? jau 
vokiečių robotą:. Budinga Zagreckas. kelis kartus bombarduota
lai, kad Oro Komandos Tar
nyba ši naują sinkią isigi- 
jo palyginti trumpu laiku—

“Keleivis’’ turi atviručių 
su gražiais Lietuvos vaiz
dais. Atvirutės tinka Kalė
dų sveikinimams, ypač šiais 
metais, kuomet už Lietuvos 
nepriklausomybę Amerikos 
lietuviai veda tokią Įtemptą 

: kovą.
Tos atvirutės parsiduoda 

dviejuose kompletuose. Vie
nam komplete yra 14 atvi
ručių, o kitame — 10. Pas
tarasis kompletas yra apda
rytas gražiais viršeliais ir 
jį galima vartoti kaip albu
mą, arba galima atvirutes 
išplėšti ir suvartoti pasvei
kinimams bei šiaip kores
pondencijai.

Per abudu kornpletu yra 
24 vaizdai, 24 atvirutės. 
Kompletai parduodami po 
50 centų.

Daug jų neturim, todėl 
prašom pasiskubinti kol da 
neišsibaigė.

Užmokestį galima pri
siųsti pašto stampom, arba 
galima Įdėti Į laišką popie
rini doleri už abudu komp- 
letu.

Prašome adresuoti taip: 
“Keleivis,” 636 Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

bėgyje 60 dienu. 
Rakietinčms

reikalingi 
nuo kurių 
mos i erą. 
nieriai šią 
greičiau ir

ge .
bomboms 
pastatai,

jos ra leidžia- 
Amerikos inži- 
problemą išrišę 

geriant už vokie-
čius. Jau žinoir.a, kad vo
kiečių rakietinšr s bombom^ 
ar torpedoms lesti pastatai 
yra padaromi tik i dvejetą 
savaičių. Tai brangus ir il
gas darbas; musų inžinie
riai suradę ge.rsni būdą. 
Pastatus rakieinėms ka- 
nuolėms iie regia bėgyje 
keturių dienu, i. kas svar
bu, juos galinta kilnoti iš 
vietos | vietą.

Dabar jau žinoma, kad 
Anglijoje buvc n|sti nesu- 
sprogę nacių rob tai. Tie ro
botai būvą prisiryti i A- 
meriką ir tyrinę aini. Ame-: 
rikos ir Anglijo- fcžinieriai 
tuo budu jau žino visą na
cių “sekretą." Nustatyta, 
kad jų robotas tjiri daug ; 
trukumų; mūsiški ai inžinie
riai tuos trukumas pašali
no.

Ar Ameri kr. w< s robotus, 
vartos, da nėra ž nių. Mat, 
daugelis mano. k, d dabar
tinis bombanesi? eriau at
lieka savo pareį as, negu 
oro torpedos, k n as skren
da aklai ir raki inta bile 
kur. Vokiečiu rofctas sve
ria toną ar du. ir jame yra 
dedama ne vien e šplioduo- 
jąmoji medžiam Tuogi 
tarpu Amerikos "f irtai.” ži- 

inomi vardu “B 50.” gali 
nešt | dešimti tor į sprogs
tamosios medžią os. Jie 
turi gerus taikyti > instru
mentus. Su rakie i to ne
padarysi.

Vokiečiai bar/ x vartoti 
sunkesnius robot s, žino
mus kaip “V-2." et jie ir-

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo kiausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas" išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:"
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

eė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Kyžiq barstymas jauniams ant gal
vą? “Medaus Mėnuo?”

Kaa reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištet ėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amuaus geriausia tekėti ir 
▼eati?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ai
to nepasako jauniems nei tėvai, rei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausima.^ 
labai svarbus, nen nuo jo priklaus-? 
gyvenimo laime ar nelaime, bet k« 
visi Uepia. tą atvirai "Jeimn
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klau i- 
maa. Turėt ar neturėt va.aų ' la; 
opiausia kiekvienos šeimynų, kiaum- 
mas. lr “Teisingaa PaUrėjas’’ čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

Kodėl tūlos moteiys neturi- valkų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko 
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kiu- moterys neprivalo tekėti? “Tei- 
.,ii,ga., Patarėjas’’ pasakys jums via-
n.ą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai batų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsiiau 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g.nu kūdiki?

Moteries anatomija ir iizioiogija. 

h-ooel kunigams turėtų but už- 
ir«(tslą kaioet apie šeimyniškus rei

kalu.-, 7
i visus šiuos Liausimus “Teisingas

Patarėja.-, alsavo 
nt:.-lejKl«inas.

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

aisk.ai ir oicko

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės "bexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaioa >1.60 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėjų.” ...............~

KELEIVIS
636 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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DRAMATIŠKAS LIETU
VIO KAREIVIO SU TĖVU 

SUSITIKIMAS

Mažulių sūnūs įstojo ar
mijon da pirm šio karo ir. 
išbuvo Pacifike 4 metus. 
Tėvai ilgai negavo nuo jo 

PILIEČIŲ MITINGAS PA--Šešioliktai Vasario dąromi laiškų ir manė, kad jis jau 
VYKO LABAI GRAŽIAI dideli planai žuvęs. Bet sūnūs gavo ato-

______ _____ stogų ir šiomis dienomis
Karo paskolos bonų par- Pereitą savaitę So. Bosto- parvažiavo namo. Atsisėdęs 
duota už $41.000 su viršum no lietuvių klebonijoj įvyko autobusan jisai išgirdo tėvo 

visų srovių atstovų pasitari- balsą. Mat. pasitaikė taip,
Pereitą nedėldienį buvo mas dėl Lietuvos Nepriklau- kad tuo busu važiavo ir se- 

South Bostono Lietuvių Pi- somybės paminėjimo atei- nis Mažulis ir kalbėjosi su 
liečiu Draugijos suruoštas nanti vasario mėnesį. kitu vyru
vajus 6-tcs karo paskolos Visapusiškai reikalą ap- prie tėvo 
bonams pardavinėti. Žmo- kalbėjus, nutarta šitą isto- pa!” 
nių prisirinko pilnutėlė Pi- rinę lietuvių tautos šventę —Heilo,—atsakė tėvas ir,
liečiu Kliubo salė. apvaikščioti 11 vasario die- nekreipdamas į kareivį dė-

vyru. Kareivis 
ir sako: ‘

priėjo
‘Heilo,

įdomi. Dainininkas Paul 
padainavo, visai publikai k 
pritariant.

aura Pagaliau buvo sudarytas,m jo akyse pasirodė asaros. 
likai komitetas šitiems planams’ “Tėvai, ar tu manęs jau 

vykinti. Prie šito komiteto nepažysti?”— prašneko ka- 
Paskui kalbėjo Brandon bus kviečiami da ir draugi- reivis lietuviškai. —“Aš ta 
lea, 6 tos Karo Paskolos jų viršininkai prisidėti. vo sūnūs. Kazys!...*’Shea, 6 tos Karo Paskolos jų viršininkai pr ....

vajaus So. Bostono distrik- Nutarta kviesti vietinius Tėvas apkvaito. -Jis žiu- 
te pirmininkas. dainininkus kalbėtojus, rėjo į sūnų nekurį laiką be

Linwood 
tas
Janeliunas. Dariau 
komendantas.

Be to dar kalbėjo “Dar
bininko” redaktorius Knei- 
žys, adv. Juozas Cunys, 
real-estatininkas A. Namak- 
sy ir SLA iždo globėjas S.
Mockus.

D. A. Zaletskas ir Dr. A.: ną.
Kapočius rodė judomus pa- Dainų patieks vietos dai- 
veikslus. ! ' nininkai.

Karo bonų parduota už 
$41,000 su viršum.

So. Bostono Pil. Draugi
ja yra gražiai pasižymėju
si savo pastangom padėti 
Amerikai laimėti karą. Šia

Posto Dauzvardi iš Chicagos, jei- tėvas palengva atsistojo il
gu jam pasitaikys tuo lai- paėmė sūnų į glėbį. Pradė
tu šioje apylinkėje lanky- jo abudu per ašaras bučiuo
tis. arba prof. Pakštą iš tis.
Nevv Yorko. Visi keleiviai ant buso

Be to, nutarta pakviesti nutilo ir žiurėjo į dramatiš- 
ienatorių Walshą ir naujai ką tėvo ir sunaus susitiki- 

! išrinktą gubernatorių Tobi- mą. Moterys pradėjo šlucs-
tvtis ašaras.

BALF skyriaus susi
rinkimas

I
Moterims reikia vyru 

pagalbos

me susirinkime buvo pra
nešta. kad už jos sukeltus 
pinigus buvo nupirktas jau 
vienas tankas ir du karo or
laiviai. Pirmutinis orlaivis 
buvo pavadntas “The Fight- 
ing Lithuanian,” o paskuti
nis — “Hellcat Fighter.” 
Jis kainavo $88.500.

Bet vajus yra tęsiamas da 
ir toliau — iki 16 d. šio mė
nesio. Kas negalėjo atvykti 
į šitą susirinkimą, gali nuei
ti į Mt. Washington Co-o- 
perative Banką, kuris ran
dasi prie South Bostono 
pašto, ir nusipirkti boną te
nai. Tik perkant reikia pa
ša kyti, kad sumą įrašytų į 
Lithuanian Citizens Associ- 
ation kreditą.

Liet. Šalpos Fondo Mote
rų Komitetas da kartą pra
šo vyrų taiKOs. Reikia pa
kuoti ir surišti drabužius.

Ateinantį nedėldienį. 10 į 
gruodžio. 2 valandą popiet, į 
South Bostono Lietuvių sa-, 
lėj bus BALF skyriaus su
sirinkimas. Prašomi ateiti 
prisirašiusieji nariai ir at- 
sivest savo draugus. Val-kurie randasi Amerikos Le

giono Stepono Dariaus Pos- dyba darys pranešimą apie 
to patalpose. Užbaigus pa- tai. kas yra padaryta ir da - 
kavinio dalba drabužiai DianuOiafna uarvti Lietuvos ja
bus pasiųsti į BALF centrą žmonių sušelpimui.

Valdyba.Brooklyne.
Vyrų pagalba reikalinga 

vakarais tarp 7-9 vai. Ku
rie turit laiko, prašom ateit.

Narė. j ---------
----------------- Į Pereitą savaitę Bostoną

Socialistų prakalbos Nor- į1.* apylinkes aplankė dide- 
woode; kalbės St. Strazdas liūtis, ir audra. Visą nak

tį ketvirtadienio į penkta
dienį lietus pylė lyg iš ki

Audra pridarė daug 
nuostolių

BALF Moterų Komiteto 
susirinkimas

ši sekmadienį, gruodžio 
: 10, Nonvoode bus socialis

gruodžio

biro. Bostonui ir apylinkėm
tu prakalbos, kurias rengia pridaryta nuostolių už ke- 
LSS 133-čia kuopa. Prakal- hat4 milionų dolerių. Aud- 
bos įvyks Lietuviu Svetai- ra nutraukė daugybę telefo- 
nėje, 13 St. George Avė. no laidų, apdraskė namų 
Pradžia 3 vai. po pietų. sfogus ir vietomis išvertė 

Kalbės drg. Strazdas, daug medžių. Be to. buvo 
“Keleivio” redakcijos štabo Vz^ie^ pajūrio keliai, nes 
narys, iš South Bostono. juros vanduo buvo labai pa-

IVIS.SO- BOSTON.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš WORL stoties, 
f)50 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika
2. Dain. Akvilė Siauriutė 

iš Dorchesterio.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

<avo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: \VORL Sta- 
ion. Lithuanian Program, 

Boston. Mass. S. Minkus.

O- 7. Podder1a>o
Iš l^niugrado

Vyriškų organų M-
.ilpnrumr Gyvenimo permainų 

Moterų ir Vyrų Kgas
Krauio ir Od<r. Liga* 

VataodoM no„ io iki 12 <ti»oų 
•»««» ? ki I. nūn iki >1 «ak*r»

HUNTINGTON *VR. 
BOSTON. M AKS

•-I <'nmninn» rali h ♦57l»

A. J. NAMAKSY
Real Eslate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOL'TH BOSTON. MASS.

Office fel. So Boston UV48
37 ORIOLE STREET 

West Roiburj, Maaa.
TeL Paritoay 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo Z Iki 4 

ir noo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefoną?: SOUth Boston 1324

TaL SOL 180*

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valaadoa:
Nao 9 ryto ild 7 vakaro.

Natick gyventojas Lilža ne
teko dviejų sūnų 

—*----
Seni Natieko gyventojai

Lilžos (Liljasi gavo liūdną 
žinią. Karo departamentas 
jiems pranešė, kad Pelieliu 
saloje. Pacifiko vandenyne, 
žuvo jų sunug Jurgis Lilža.

Tai jau antras Lilžų sū
nūs paaukojo savo gyvastį. 
Šį pavasarį žuvo jų sūnūs 
Rapolas Lilža. kovodamas 
su japonais Šaipan saloje.

fp. Minkai davė gražų 
pokilį

kalbą, ir buvo 
Smetonos sūnūs.

_ i_nauasmnn.u

Kad pažymėti savo radi-į 
jo programų 10 metų su- .. . _-r-, i S- i • v Namas turėtų būt geras invest-Kaktį, pp. Minkai buvo SU- mentas, nuo 4 iki 8 šeimynų. Ga-
rengę bankietą Ritz-Plaza »«>«*.<. iki sio.ooo cash. infor- 

- v • macuas pnduot per ‘Keleivio’ ofi-salej. Ištikrujų buvo paim- są.
tos dvi salės: vienoj buvo -------- -------------- -------
vakarienė, o kitoj šokiai ir p 4 ę» n r p » c
bufetas. Žmonių buvo pilna L /i u r n n o
bankieto salė ir vakarienė Beailtu Salone 
buvo gera—valgių buvo net
perdaug. Toastmasteriu bu
vo Dr. Seymour. Buvo mu-

NOKIU PIRKTI NAMĄ

(-)

Nao 9 ryto iU 11 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLDRY
(M SCOLLAY SQUARE, Room Zl 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nno 9 ryt., iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom. nuo 19 ryto ild 1.

Šį penktadienį. __ „ ____  ______
8 įvyks Lietuvių Šalpos Fon Bus ir pamarginimų. kilęs,
do Moterų Komiteto susirin- Kalbėtojas aiškins apie . Penktadienio rytą paju- 
kimas. Vieta — Amerikos. demokratiją ir diktatūrą, rio keliuose matėsi daug 
Legiono Stepono Dariaus i taipgi kitus didelės reikš- paliktų automobilių.
Posto buveinėje. Pradžia 8 mės įvykius. Visi ir \isos Bostone kelios gatvės bu
vai. vakare. kviečiami ateiti, įžanga ne- v° patvinusios.

Visos moterys, komtieto' mokamai. — -rep. Daugiausia nuostolių bu-
narės. prašomos dalyvauti. į----------------- įvo Cape Cod apylinkėje.
Reikės tartis dėl visos eilės! į daugiau, negu kad buvo
labai svarbių klausimų. Bostone sunku gauti mėsos pereitojo uragano metu.. 

Komiteto Narė.
------------------ Į Bostono rinkoje vis ne-

M-ssach- setts valstijai gali <laug mėsos, ypač jautienos. Cambridge Liet. ru. Riiu- 
pristigt mokytojų , Pirmiau da buvo galima ruošia karo paskolos

_____  Į pirkti nors “commercial vaJU
Valstijos švietimo depar-Į grade” jautienos, bet perei-: —

tamentas praneša, kad čia tą savaitę ir jos buvo ma-
gali ?»-:rtiot mokytoju_ ir žai. Jei kur ir buvo. tai bu- kliubas i engia 6-tos kai o

ir ko- vo vadinamoji “utility nasko os bonų vajų Tą, 
legijoms, nes vis mažiau at- grade jautiena. Tai yra jį » >pj| ' Kliubo’ name' 
siranda kandidatų i mok'v- prasegusios rusies rnesa. '**aie* riL K11UD() name
tojus. Jei taip bus ir toliau, I Kiaulienos pereitą savai-
už penkių metų bus vargo tę taip pat buvo mažai Tuo dalyvauti tame vaiu-su mokytojais naudodamiesi, kai kurių tuvius aaiyvauu tame vajuv Iiivnvt jau. 'krautuvui navininkai ima 16 ir pasirodyti, ką gali atVyriausia to priežastis y- krautuvių savimnKai ima •' v *
ra menkos algos. Pasiruoši- J ,?ei’U kainą už prastą mėsą. '

Tfi-mas mokytojo profesijai y- Kainų Administracijos 01 
ra brangus, bet vėliau mo-P3? prašo, kad pirkėjai ne-
Rytojai turi badmiriauti. į bijotų pranešt ofisui, 

i pastebi suktybę.
jei

Pakėlė ugnagesių ir 
policistų algas

Lilzos tun keturis sūnūs,; zikos, dainų ir kalbų. Po- 
jauniausias 9 metų amžiaus j nams Minkams suteikta 
ir randasi pas tėvus. Kitas daug gražių komplimentų 
sūnūs irgi tarnauja Dėdės ^už tą sunkų darbą, kokio iš 
bamo laivyne. į jų reikalauja lietuviškų ra-

įdijo programų palaikymas. 
Iš Pacifiko salų gryžo daug Svečių buvo ir iš toliau, 

kareivi;, pav.. inž. Žuirys iš Cleve-
_____ i lando, kuris pasakė gerą

Pereitą savaitę i Bostono'---------------------------------
apylinkę gryžo 1<)4 karei-' PARSIDUODA GRAŽUS 

ir lakūnai i BARAS
Šviesaus ąžuolo, gražaus darbo

ydai, jurininkai 
iš Pacifiko salų. .Ji- paleisti 
atostogoms.

Tarp gi-yžusių landam ke 
lias lietuviškas pavardes —
Adomą Marcinkų iš Lavv- 
renco. Juozą t)uka iš Chel- ~sea ir Henrika ’ ’ parsiduoda 12 apartmentų

ilgas, bet neaukštas, toks kaip sta
las, tinkamas bet kokiai krautuvei, 
parsiduoda už $10 (vieno medžio už 
tiek nenupirktum). Sužinot “Kelei
vio” ofise. (-)

ŠOU 4645

AND NOW

S. BARASEV1ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININK® 
UETUVIV GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Bostoa 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Doreheater Ava.
Tel. COLumhi* 2537

Main St., Cambridge. 
Kliubas kviečia visus lie-

ietuviai.
Valdyba

Bostono paštui reikia 
darbininkų

Pašto viršininkas Patrick
Massachusetts valstijoj pa- Connelly praneša, kad pa 

daugėjo džiovininkų tui reikia darbininkų, kurie
kalėdinius 

bus

>imbauska NAMAS SO. BOSTONE

RendiJ atneša $2.592 per metus. Vi
sas namas yra naujai pertaisytas iš 
vidaus ir lauko. Namas talpina sa
vyje tik įdėta plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apsryvendintas gero
mis šeimynomis. Šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausį atlyginimą ant įdėtų savo 
pinigų, nes įeigos yra nepaprastai 
aukštos sulig jvestuotų pinigų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas (47)

A. J. KUPSTIS.
.132 W. Broadvay, So. Boston 27.

, Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farma ar ją išmainyti ant gerų na- į 7 
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu

THE NEWEST ADVANCE IN 
COLD WAVING

Eska Frosted
Remarkable new heatless permanent 
that doas the grandest things to 
yoo and for your hair. It is given in 
complete coolness and delightful 
comfort. and the dramatie whipped 
cream oil treatment (see it whipped 
up before your eyes) assures yon 
the softest. loveliest waves and the 
mos t manageable corls ever did see 
Eska Frosted is the wave of the 
foture . . . and it’s here today. Ideal 
with all types of hair—normai or 
“difficdlt.” 20.00*

Othcr Eaka Waves—10.00 and 13.00*

CASPER’S 
Beauty Salon

738 E. Broadway. Se. Boston
—

Boston Edison Company sako 
dedant

Miesto valdžia pagaliau' -------- įgalėtų išnešioti
nors dalinai patenkino ug- Autoritetingų įstaigų su- siuntinius. Tarnybon dusi aeaant aaista i šaldytuvą 
nagesiu ir policistų reikalą- rinktomis žiniomis, Massa- priimami berniukai, sulau- risados išvyniok jį iš popieros 

imant, chusetts valstijoje pernai kę 16 metų amžiaus, ir se- ir popiera pašalink išskyrus 
nesni žmonės. Berniukai tik sušaldė nirsta popiera

, , . -. . P™10 turė‘ .{M"" ' nepraki- ži, šalčio prie maisto,
kaltinamos ilgos valandos mentus, metrikus. Kreiptis į l 
darbo ir nešvara dirbtuvė- didįjį paštą Bostone. Re 
se.

nagesių ir policistų 
vimus. Vidutiniai 

olicistas ir ugnagesis da- gerokai pašoko džiovininkų 
ar gaus apie du doleriu skaičius. Dėl ligos plitimo 

daugiau į savaitę. Tai men-> _ • - ri_ _ Lzai

R

kas pridėčkas. bet vis ge
riau. kaip nieko.

didijį paštą Bostone 
464.

oom Boston Edison Company

Geriausia Užeiga Vyrama ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Baiukonis, Savininkas

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

258 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

TeL Z8624 Gyv. >1199

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 ild 11 
nuo 2 iki S, 
nuo 7 iU 0.

Seredom 9 iki 19 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesa- Ižag 
žeminuoju Ir priskiriu akintus. 

114 Summer Street,
» lWRRVrp, MASU

Tel. TRObridge 633(1

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nadėliomis ir Šventadieniais: 
nao 10 iki 12 ryta.

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

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ Al.
(Innumd

Perkraoatotn 
Ma pa’ Ir j to- 
’ma. rietas

nrle^nm. kaina 
828 BROADWAT.

SO. BOSTON, MAS*. 
TaL SOlIth Boston Mlt




