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Maskvoje Prasidėjo Kon 
ferencija Rusijai Gelbėt
RUSAMS PATINKA 
“AMERIKANSKU” 

SPARTUMAS.

Bet Hitleris sako, kad Stali 
no neišgelbės jokia talka.
šį panedėlį Maskvoje pra

sidėjo Amerikos-Anglijęs- 
Rusijos konferencija, kurios 
tikslas yra suorganizuoti pa
galbos Rusijai tiekimą. Tuoj 
buvo paskirtos 6 komisijos, 
kad surinktų ir rytojaus die
ną pristatytų konferencijai 
reikalingas žinias. Rusams 
labai patikęs “amerikans- 
kij” spartumas. Bolševikų 
išreklamuota “stachanovšči- 
na” negalinti susilyginti su 
amerikiečių “efficiency.”

Atidalydamas konferen
ciją. Molotovas pasveikino 
Amerikos ir Anglijos dele
gacijas ir pridūrė: “Aš ti
kiuos, kad ši konferencija 
vaduosis tais aukštais idea
lais, kuriuos rugpiučio 18 d. 
išreiškė premjeras Churchill 
ir prezidentas Rooseveltas. 
Laikas yra labai brangus, 
pradėkime darbą tuojau.”

Anglu delegacijos pirmi
ninkas Beeverbrook atsakė: 
“Mes labai daug skolingi sa
vo Amerikos draugams. Jei 
musų padėtis kovos lauke 
šiandien yra patogi, tai ačiū 
daugiausia jų pagalbai. 
Šiandien jau ir rusai yra mu
sų talkininkai. Ir šiandien 
mes atvykome čionai jiems 
parodyt, jog mes esame pa- 
siryžę aukoti viską, kad nu
galėti bendrą savo priešą.

Matikis Prašo Moks
lininkų Pagalbos.
Londone buvo susirinkusi 

tarptautinė Mokslo ir Pasau
lio Santvarkos konferencija, 
kurion pereitą subatą buvo 
atsilankęs ir Sovietų Rusijos 
atstovas Maiskis. Gavęs žo
dj, jisai maldavo mokslinin
kų. kad jie surastų būdą Hit
leriui sutriuškinti. Tai jau 
yra prisipažinimas, kad rusų 
annija savo spėkomis nesiti
ki Hitlerį sutriuškinti.

Mokslininkų konferenci
joje buvo atstovaujamos 22 
šalys. Ji tebesi 3 dienas. Joje 
kalbėjo Amerikos ambasa
dorius Winant ir Anglijos 
premjeras Churchill, kurie 
aiškino, kad pasaulio moks
lininkai turi dirbti demokra
tijos labui ir kovoti prieš 
diktatorius.

kalbon Litvinovas.
Hitleris tačiau sako. kad 

Maskvos konferencija Stali
no neišgelbės. Pagalba ru
sams esanti jau pavėluota, 
nes jų armija beveik sunai
kinta. Daugiau kaip 2.000,- 
000 rusų esą jau paimta ne
laisvėn ir išvalyta Vokieti
jon. Tai esanti tokia pat 
skatlinė, kokią per Pasauli
nį Karą vokiečiai buvo pa
ėmę tik per 4 metus.

Didžiausių nuostolių ru
sams buvę pridaryta Kijevo 
apylinkėj. Čia vokiečiai pa
ėmę 492.000 rusų nelaisvėn 
ir sunaikinę iš viso 53 divizi
jas. Į lytus nuo Kijevo ketu
rios armijos buvusios apsup
tos ir visiškai sunaikintos.
Jei tikėti Berlyno žiniomis, 
tai Kijevo fronte vokiečiai 
paėmę 570 tankų, ir daugiau 
-kaip 2.100 kanuoliu, o kul- 
kasvaidžių ir smulkesnių 
ginklų, tai ir suskaityt “ne
galima.” Dabar vokiečiai 
laužiasi į Charkovą ir Done- 
co klonį, kur stovi svarbiau
si Sovietų pramonės cent
rai.

Bet tuo pačiu laiku ir Ma
skva giriasi laimėjimais.
Maskvos telegrama šį utar- 
ninką sako, kad per dvi pa
skutines paras rusai numušę 
263 vokiečiu orlaivius, nu-

i*'todėl Perka tos 
“i.1 skolos obligacijas.

Pradėjo Kilti Care
Valdžios Popieriai.
Paskutinėmis dienomis 

Nevv Yorko biržoje pradėjo 
kilti buvusios caro valdžios 
popieriai. Kažin kas pradė
jo pirkti senosios Rusijos 
paskolos lakštus (bondsus), 
kurie senai jau buvo užmirš
ti kaip beverčiai popierga
liai. Ir jų kaina kįla. Babso- 
no statistikų biuras šį reiški
nį aiškina taip: nežiūrint 
kaip šis karas pasibaigs, bol
ševizmas Rusijoj vistiek 
žlugs. Žmonės mano, kad 
nauja Rusijos valdžia pripa
žins buvusio caro skolas A-

atsiėmę dar 10 kaimų bei 
miesteliu vidurio fronte. Vo- 
kiečiai, kurie buvo įsiveržę į 
Krymo pusiasalį, visi buvę

Air. Molotovas pasakė, jog: ™?P!'°Kdinti minomis ir iš
laikąs brangus. Tas tiesa, ! naikinti kulkasvaidzių ugnį- 
Mes duosime gerą lekciją mi. Ties Odesa vokiečiai su
tiems," kurie* keHa'kaiiB. "MeI™m™afe netekę 50,000
iuos sunaikinsime ” kareivių. Leningrado fronte M oaianazio
juob sunanunsime. i mkUčin lavonai’ hunai nuli skandino su amenkiTuomet prabilo Averill s clVa .° ,d taipgi SU 1 Eeinto laiva “Zamzam 7 vra 
Haniman, Amerikos dele-'dl^ausl?™.ls k™vo™K. tgipto laivą zamzam, yra 
gacijos pimininkas. Jis pa-: . abejones. kad nuo-
aiškino? kad jo delegaciją 1̂. 3™^, J 
šion konferencijon atsiuntęs ,et ,a ;.‘.V1>C1
prezidentas RooseveltaL t<!1ks- M.! vokiečiai eina vis 

gilyn ir gilyn į Rusiją.Rooseveltas 
Tai esąs istorinis įvykis, nes 
formaliai Amerika yra neit- 
rali valstybė. “Bet,” jis sa
ko, “mes atvykom čia su sa
vo draugais anglais tuo pa
čiu tikslu—duoti jums viso
kios pagalbos prieš tą žiau
rų ir nepateisinamą užpuoli
mą, kurį padarė ant jus Hit
leris su savo gaujomis. Jūsų 
laimėjimas turės daug reikš
mės ir Amerikos žmonėms. 
Man yra įsakyta prižadėti 
jums pilniausią pagalbą iki 
kova bus laimėta. Taigi pra
dekime darbą.”

Amerikos ir Anglijos de
legatų kalbas išvertė rusų

Smarkus Orlaivių 
Mūšiai Francuzijoj.

Pereitą subatą anglų bom- 
banešiai, apsaugoti kovos 
lėktuvais, dienos laiku buvo 
nulėkę bombarduoti vokie
čių pozicijų Francuzijoj. Jie 
sprogdė tenai amunicijos 
fabrikus, geležinkelių cent
rus, uostus ir kitas strategi
nes vietas. Juos puolę nuo 
žemės pakilę vokiečių orlai
viai, ant kurių tuojaus metė
si anglų kovos lėktuvai. Šito
se kovose analai numušė 21 
vokiečių oi laivį, o patys pra
rado 14.

VOKIEČIAMS JAU STIN
GA ORLAIVIŲ.

Anglijos premjeras Chur
chill sako, kad vokiečiams 
jau stinga orlaivių. Per tris 
pastaruosius mėnesius Ang
lijos laivų nuostoliai suma
žėję dviem trečdaliais. Ang
lijos laivus skandindavo
daugiausia
viai.

Stalinas Trukdo 
Pagalbą Rusijai.

Amerika ir Anglija negau
na jokių žinių apie vidujinę 

Sovietų padėtį.
Amerika ir Anglija nega

lėjo iki šiol duoti platesnės 
pagalbos Rusijai dėl Stalino 
nekalbumo. Taip aiškina 
“Nevv York Times” kores
pondentas Frank L. Kluck- 
hohn. Jis sako. kad Stalinas 
slepia tikrąją Rusijos padė
tį. Churchill

““'“Nacių Pavergtose Šalyse 
Jau Prasideda SukilimaiNaktį nuplaukė Francuzijon 

ir pagrobė 28 Hitlerio 
karininkus.

New Yorke gauta iš Fran- 
euzijos žinių apie sensacin- ■ 
gą kanadiečių žygį į vokie- i 
čių okupuotą Francuziją.' 
Nakties laiku rinktinė jaunų

ČEKOSLOVAKIJOJ SU- turtas, nes ši įstaiga pradė- 
ŠAUDYTI 24 VADAI, 3 jo veikti “prieš valstybę.”

GENEROLAI. Paryžiuje pereitą subatą
_. ... ~> vokiečiai sušaudė da 2 fran-
Masimai areštai vyksta Bul- cuzu kas parado jau 37

Kanados kareivių Anglijoj, garijoj, Francuzijoj, Betgi- cąjšaudvtus franeuzu* susėdę į nedidelius, bet grei- j joj, Norvegijoj ir Jugo- Šiaudefi aneuzu^
P • „ .Uvijoj. to“kad7~inSo vo-

- • • JuRooscveltu^ancuzijOS kranto ir ishpęj g. uta,.nink Vokietijos kiečius, ir atbulai. Teroras
nusiuntė jam bendrą prasy^sausumon leidęsi jieskoti ži ru bklias <D’N„> risipa. plįnta ir galvos krinta iš 
mą, kad Amerikos ir Anglį- miegančių vokiečių Vienam žjl!i; kad sus'kaldvtof CJO-
jos atstovams butų suteiktos vasarnamy Jie užtikę visų, S,ovakj ■ • pridėjo rimtas 
visos informacijos apie tai, vokiečių divizijos stabą, vi-, «ri«£

Vo-
dėl-

, - i o „ i v oo i - • i <7- žmonių bruzdėjimas prieškiek Sovietai turi is viso ka- so labo 28 karininkus. Visus, okupaįtus. Berly-
nas atvirai sako, kad parsivežė juos : čekoslovakų ar^ijos

abejų pusių.
Laisvoji danų žinių agen

tūra Aneta praneša, kad Da
nijos gyventojai naktimi^ 
degina laužus, rodydami an
glų orlaiviams kur mėtyt

riuomenės ir kiek ginklų; juos suėmę, nusivarę į savo 
kiek ginklų rusai šitame ka-: laivelius ir 
ie jau prarado, kiek jų So-; Anglijon. 
vietų fabrikai pagamina iri Kartu su nacių
kiek Amerika su Anglija tu-i kais kanadiečiai , eMi<rti n„1,,klsl„enma ką tik gali, kad padžti ang.

lams.
Lilio (Lille) mieste, šiau-

__________ ir greitu laiku jau butų pra-Į rėš Francuzijoj, vokiečiai
SUSIDARĖ LAISVOS Išėjęs sukilimas. Pajutę ši-į sušaudė 20 žmonių už tai, 

FRANCUZIJOS tą čekų planą, vokiečiai tuoj j kad iš vokiečių sandėlių te-
VALDŽIA ! apskelbė Bohemijos ir Mo- nai buvo pavogta daug dina-

ravijos provincijose nepa- mito ir tuo dinamitu išsprog- 
knrosnnndentas d Franeuzų generolas Chat- prast? stovį ir Hitlerio žval- dinti keli vokiečiu trauki- 
korespondentas des de Gaulie, kuris nepasi- gyba areštavo apie 100 ruo- „iai su kareiviais ir maistu.

buvę
vadai

karinin->1 ?ose ginkluotą sukilimą! bombas. Visi danai yra prie- 
„uZrmJ tikslu išvyti vokiečius ir at- šingi naciams ir daro viską, 
paėmę teigti nepriklausomą Čeko- - - -

retu pristatyti—kiek ir ko-' daug vokiečių karo planų ifjQinvykiin^ Bnvėkių? Ar tun Rusija užtekti-j kitokios svarbios informa- ^°ir^iįS
nai savo žmonėms duonos? i cijos. 
Ar turi drapanų? Jei ko stin-i 
ga, tai ko būtent ir kiek?

Į tuos paklausimus Stali-; 
nas tyli kaip siena. Iki šiol 
da nei vienas Anglijos nei i 
Amerikos
Maskvoje negavo iš Stalino įdavė vokiečiams ir persike- , šiamojo sukilimo vadu. 
žvalgybos leidimo nuvykti j lęs Anglijon pradėjo orgam- kie£iu 
i karo frontą. į zuoti “laisvųjų franeuzų ar-'

Washingtone esą nuomo- miją,” pereitą sąvaitę pa
nių. kad Stalinas vis dar tu
rįs vilčių su buvusiu savo

skelbė įsteigęs jau ir valdžią 
“laisvosios Francuzijos rei-

partneriu Hitleriu susitaiky-'; kafems vesti.” Jis pats pasi- 
ti ir išnaujo pradėti kovą j ima prezidento pareigas, o 
prieš demokratines valsty-'savo šalininkus skiria minis- 
bes. todėl jis ir nenorįs Rusi- teriais.
jos paslapčių toms valsty-i Rene Pleven busiąs eko- 

įbėms atidengti. Įtardamii nomijos. finansų ir kolonijų 
[Maskvos diktatorių tokiais ministeris: Maurice de Jean. 
i klastingais tikslais, Wash-; užsienio reikalų ministeris; 
į ingtonas ir Londonas iki šiol i gen. Paul Gentllhomme, ka- 
jir nesiskubino su pagalba J o ministeris; vice-admiro- 
Į jam. Ypač Amerika ir Ang- las Emile Muselier, laivyno

ŽUVO VOKIEČIŲ LAI
VAS SU 2 AMERIKIE

ČIAIS.
Washingtone gauta žinių,i lija nenorinčios siųsti Rusi- ministeris: gen. Martial Va- 

kad vokiečių laivas užpuoli-į jai vėliausių apsigynimo Jin, oro ministeris: prof. Re- 
Tamesis,” kuris perei- j ginklų, kad jų paslapties vė- į ne Cassin, teisingumo ir j

menesi nu- 
amerikiečiais

žlugęs ir pats. nes jau 5 mė
nesiai kaip nėra apie jį jo
kių žinių. Jis turėjo pasi
ėmęs su savim ir 2 sužeistu 
amerikiečiu iš “Zamzam.”

KROATIJOJ “1,500,000 
PRIEŠŲ.”

Pereitą sąvaitę italų ar
mija įsiveržė Kroatijon, kuri 
atsimesdama nuo Jugoslavi
jos tikėjosi gausianti nuo 
fašistų laisvę, ir užėmė tą

Vo

liau nesužinotų vokiečiai, i švietimo ministeris; Andre 
Bet Rusijos frontą sustip-; Diethelm. vidaus reikalų, 

rinti nori ir Amerika ir Ang-į darbo ir informacijų minis-
lija. Todėl Rooseveltas suįteris.
Churchillu nutarė nusiųsti. Eina gandai, kad Ameri- 
Maskvon kolektyvę misiją, | ka pripažinsianti šitą grupę 
kad ji ant vietos patirtų Ru- kaip tikrąją Francuzijos vai-!
sijospadeti ir ko jai reikia.-dzią, nes Vichy franeuzų nan Tenai ii teis Hitlerio 
Misija jau Maskvoje. Ar jai valdžia su maršalu Petamu 
pavyks ką nors tenai sužino- ir admirolu Darlanu prieša

ky virto Vokietijos nacių 
agentūra Francuzijoj.

i Norvegijoj senai jau eina 
_ karo teismas 24 jų masiniai žmonių areštai; 

pasmerkė sušaudyt ir šį pa- šiomis dienomis vėl daugiau 
nedėlį jie buvo jau nužudyti, kaip 1,000 norvegų vokie- 
Nužudytujų tarpe yra 3 bu-:čiai suėmė. Nežiūrint to. sa- 
vusios Čeko-Slovakijos ar- botažas nesiliauja, 
mijos generolai, būtent:| Smarkus bruzdėjimas 
gen. Jose f Bily, gen. Hugoįprieš okupantus prasidėjo 
Votja ir gen. Franc Hora- Jugoslavijoj ir Kroatijoj, 
ček. Iš Ankaros pranešama,

Sušaudytujų tarpe yra kad Bulgarijoj prasidėjo
taipgi Vladislav Komžak ir baisiausis teroras. Žmonės 
Vendel Franc. kurie vaikš- esą areštuojami urmu ir žu- 
čiodami tarp žmonių rinko domi urmu. Nežiūrint to. 
ir pirko ginklus. gyventojai smarkiai bruzda

Toliau sušaudytujų tarpe orieš savo valdžią, kuri įsi- 
esą šie Pragos “komunistų' kinkė į Hitlerio vežimą.
vadai”: Franc Vins, Jan ----------------
Peštuką, Jaromir Dedliaček SIŪLO ATŠAUKTI NEIT- 
ir Dusan Hubeit. Ar jie iš- RALUMO ĮSTATYMĄ.
tiki uju buvo komunistai. Laivyno sekretorius Knox

i- ^hilo kongresui tuojau at- 
Ritų sušaudytų pavardes neitį.aium0 istįtym9,

nepaduodamos. trukdo Amel-.jko; lai.
Tarp suimtųjų yra ir čekų vynui teikti pilną pagalbą

ti, tai pamatysime vėliau.

SĄMOKSLAS PRIEŠ AR
GENTINOS VALDŽIĄ.
Argentinos armijoj susek

tas sąmokslas prieš prezi-

nan. Tenai jį teis Hitlerio 
“liaudies tribunolas.” Hitle
rio “liaudis,” tai aršiausi fa
šistai, taip kaip Stalino 
“liaudis” reiškia atkakliau
sius komunistus.

Vėliausios žinios iš Euro
pos parodo, kad bruzdėji
mas prieš okupantus auga

VOKIEČIAI PALEIDO 300 
SUŽEISTŲ ANGLŲ.

Per Šveicariją vokiečiai j
šalį. Italijos fašistų spauda1 dento Castillo vyriausybę., ir anglai apsimaino savo su-j visose pavergtose šalyse, 
sako, kad Kroatijoj esą' Aviacijos viršininkas gen. žeistais, šią sąvaitę vokie-' Opozicija nacių diktatūrai 

Savo i Zuloaga pašalintas iš vietos. į čiai nuvežė Šveicarijonvokiečiu oriai- »“Lo00,000 priešų

UŽDARĖ VISUS BAŽNY- ------------------ i aaihaius oei io sąmohsio.: njon. v iš Anglijo

TINIUS CHORUS GANDAI APIE STALINO- Radikalai pakėlė dėl to Francuzijon 300 sužeistų vo 
HITLERIO TAIKĄ. I triukšmą ir sako, kad są-j kiečiu.Vokieč ų žvalgyba Brom- 

bergo mieste uždarė visus 
katalikų bažnyčių choras ir 
kitas katalikų organizacijas, 
paaiškindama, kad jų veikla 
priešinga tautos ir valstybės 
reikalams. Brombergo mies
tas pirma prigulėjo Lenkijai 
ir buvo vadinamas Byg- 
doszcz’o vardu.

FINAI SUNAIKINO VISĄ I neigianti. 
RUSŲ DIVIZIJĄ.

Iš Helsinkio oficialiai pra- į 
nešama, kad pereitą sąvaitę! 
finai sunaikinę visą rasų di- 
viziją ir pulką šarvuočių: _.J

“Nevv York Times’o” ko
respondentas praneša iš 
Turkijos sostinės, jog tenai 
pradėjo eiti kol kas da ne
patvirtinti gandai, kad tarp 
Stalino ir Hitlerio jau prasi
dėję pasitarimai apie taiką. 
United Press irgi paduoda 
tą pačią žinią, bet ji pridu
ria. kad Maskva tuos gandus

mokslą organizavusi pati 
valdžia, norėdama didesnio 
sau visuomenės pritarimo. 

' nes gruodžio mėnesį bus rin-

300 i pradėjo reikštis net ir pačioj 
Vokietijoj. Nacių valdžios 
oiganas šią sąvaitę paskel
bė, kad Pareinės krašte bu
vo konfiskuotas visas katali
ku “Šv. Valentino Namu”

ŠERIFAS DOWD SU
GAUTAS.

Buvęs Suffolk kauntės 
(Bostone) šerifas Dovvd bu
vo sugautas Caiifornijoj ir 
pargabentas atgal į Bostoną, 
lis yra kaltinamas kaip ky
šininkas ir grafteris ir buvo 
pabėgęs nuo teismo. Dabar 
iis pastatytas po §57,000 
kaucija, kad nepabėgtų.

29 ITALIJOS LAIVUS 
NUSKANDINO IR 30 

SUGADINO.
Anglai sako. kad per rug- 

apie 20 mylių į pietus nuo' V iduržemio ju-
Petrozavodsko. Murmansko J* 29 italų laivus nu
geležinkelis, kuris eina pro 
Petrozavodską, esąs jau 
perkirstas.

skandino ir 30 sugadino. 
Rugsėjis buvęs juodžiausis 
italu laivynui mėnuo.

BERLYNE IŠ VALYZŲ 
DAROMI PUSPADŽIAI.

... Associated Press praneša
kimai. Kiti gi mano. kad są- Berlyno, kad gyvenąs te
moksią rengė nacių agentai, i naj amerikietis Arthur K.

Italijoj Įvestos Duo
nos Kortelės.

Šią sąvaitę Italijoj jau i- 
vestos duonos kortelės. Ant

ARMIJOJ SUIMTAS VO
KIEČIŲ ŠNIPAS.

Nevv Yorke tapo suimtas 
kareivis R. Froehlich, kuris 
priklausąs prie tarptautinės 
nacių šnijų organizacijos. 
Jis pastatytas po §25,000 
kaucija.

REIKALAUJA ILGESNĖS 
DARBO SĄVAITĖS.
Kainų administratorius: 

Henderson reikalauja, kad

BANDITAI PAGROBĖ
Dunning negalėjo gauti pus- i kortelės žmogus galės gauti $33,000.
padžių. tai supiaustė valyzą tik 200 gramų (apie penkda- Hyattsville, Md. — Trys 
ir pakaustė čeverykus. IĮ svaro) duonos per dieną, ginkluoti banditai pereitą

----------------Tiktai sunkaus darbo darbi- sąvaitę čia užpuolė vietos
BUVĘS ANGLIJOS KA- ninkai gaus po 400 gramų, banko pasiuntinius su pini- 

RALIUS AMERIKOJ, i Mussolinis paaiškino savo gaiš. pagrobė §33.000 ir pa-Kongresas prailgintų darbo RALIUS AMERIKOJ. : Mussolinis paaiškino
sąvaitę Amerikos pramonėj, šiomis dienomis po Ame- ministerių tarybai, kad šių bėgo automobilium.
iki 44 valandų. ; riką važinėjasi su savo mo- metų derlius Italijoj buvęs ---------------

teriške princas VVindsor, bu-įprastas ir duonos žmonėms CIO UNIJA NUTARĖ IŠ-
AMERIKA NULEIDO 14 Vęs Anglijos karalius, kuris 

NAUJŲ LAIVŲ. , Jėl susidėjimo su gyvanašle 
Pereitą sąvaitę Amerikos neteko sosto ir buvo iš Ang- 

laivų dirbtuvės nuleido van- lijos išvytas. Jis buvo Wash-
denin 14 naujų laivų. Tai vis
prieš Hitlerį.

ingtone, Nevv Yorke, Chica-
goj. o dabar Kanadoj.

neužteksią. Bet tuo pačiu 
laiku fašistų valdžia skiria 
dovanas toms moterims, ku
rios turi daugiau vaikų. 
Duonos neturi, o valgytojų 
nori daugiau. Bepročiai!

VYTI KOMUNISTUS.
Laivų statvbos darbinin

kų unijos (CIO) metinė 
konvencija Atlantic City je 
nutarė pašalinti iš snv«, eilių 
visiK komunistus,
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ŠTAI. KAIP JIE “RĖMĖ”
ROOSEVELTO NUSI

STATYMĄ.
Rugsėjo 23 d. laidoje 

“Laisvės" redakcija giriasi:
"Iki šiol. renka pasakyti, iš 

visu Amerikos lietuvių laik
raščiu. tik 'laisvė.' 'Vilnis* ir 
'Tiesa' aiškiai ir nesvyruojan
čiai smerkė Hitleri ir .io govė- 
das... Iki šiol tik paminėtieji 
laikraščiai aiškiai ir nedvejo
jančiai rėmė prezidento Roose
velto nusistatymą sumušti Hit
leri ir jo naciškas gaujas.’*

Nassachusetts Lietuvių Soci
alistų Konferencija

bolševikai dabar remiasi jo’karo vadovybė leido jam. 
žodžiais. kaip žurnalistui. nuvykti

Kad bolševikai šmeižia kaitų su kitais užsienio ko-1 —-----7
D-rą Anceviėiu esant “Hitle- respondentais i Pabaltijosi “Jei naciai paims Kijevą, 
rio agentu." tai dėl to stebė- kraštą. Rugsėjo 23 d. laido-;tai veikiausia bus kaip su 

Smolensku — toliau eiti jie 
nepajėgė.” Taip rašo “Vil
ny” tovarišč Andiulis rugsė
jo 22 dieną, tuo tarpu kai 
Kijevas buvo paimtas jau 
rugsėjo 1S dieną.

Kai Andriulis tvirtino sa-

tis netenka. Kuomet Lietu- 
buvo sovietu valdžia.protestu turi tuojau pakilti iš- VOPe T Y31.™3’

lisoje šalyje. Prolesluokile !al 'į315'? ir "\ line » 
laiškais, ielegramomis ir rezo- *«. bangiau nespausdino.

____ , kaip lik sovietu propagandą.ovietu propagandą.
kad Lietu

vos žmonės dabai laimingi 
ir džiaugiasi Stalino “*auie." 
Bet štai. Stalinas susipiauna 
su savo partneriu Hitleriu. 
Ta proga pasinaudodami. 
Lietuvos žmonės pašoka ir 
išgiuda bolševikus laukan. 

Apie bolševiku viešpata-

liuci jomis prieš nepaskelbta ji .
karą ir prieš dabar.ines vač Buvo delbiama 
džios planus kariškai užgrobti
žemes Lotyniškoj Amerikoj ir 
Afrikoj: protestuokite prezi
dentui Rooseveltui ir kiekvie
nam kongresmanui ir senato
riui!”—("Laisvės” Nr. 12?. 
gegužės 31. 1941.)

Tai ve. kaip “Laisvės*

je “Laisvė” dėl to sako:
"Ancevičius yra niekas dau-; 

giau. kaip Hitlerio agentas, j 
kaip Gestapo agentas. Į Lie- Į 
tuvą jis andai buvo pasiųstas 
šnipinėti Gestapui. Net tokis 
Škirpa i Lietuva nėra Įleidžia- i 
ntas. o Ancevičius tenai važi

Pasisakė karo klausimais, 
užgyrė LSS Centro nusi
statymą, išrinko valdybą

kitiems metams.

va laisvės neturės. To
dėl Lietuvių Socialistų Są- 
j’ungos Vykdomasis Komite
tas savo deklaracijoje sako:

jvo skaitytojams, kad ir pa- 
n- „v® gežtapišE išn'i’ ®™? ,Kijev« Y?kiečiai toliau 

piškai -tartai atlikęs. s»gryž« i nepajėgs nueiti, tai jie buvo 
i neriv.i i” ‘ 1 nuėję jau 180 mylių uz kije-
? ttr * ’ vo ir paėmę Poltavą.
šitą žioplą “Laisvės” prie

do- vima Lietuvoje dabar ateina 
• munaciai “rėmė’ preziden- pasibaisėtinų žinių. Pasiro
do Roosevelto nusistatymą. vad kraštas apiplėštas,

.. ... kol Maskva su Berlynu va- žemės ūkis suardytas, kalėji-
Bet "Laisvės redakcija,žiavo vienu vežimu. Pats na- maį sausakimšai prikimšti 

nepaiooo. kaip aiškiai ii jcių erstas Hitleris nebūtų politinių kaliniu, ir tukstan- 
•’ned ve jojančiai” ii “rėmė” j naciškiau prieš prezidentą ėiai žmonių išgabenti neži
lą pi ezidento Roosev eito nu- Rooseveltą nulojęs, kaip ta- pta kur. Negana to. bėgda- 
sistatymą. Taigi paiod\ sim ; da lojo raudonieji naciu tai- m i bolševi^’?’ dauorbe žmo- 
mes. kininkai. Stalino agentai. nių išžudė. Ir daugiausia ži-

Da 5-iu metu gegužes me- j,, šiandien tie begėdžiai, niu apie tuos bolševikų bar
bariškumus praneša Dr. An
cevičius.

Todėl lietuviški Maskvos 
agentai Amerikoje ir rėkia, 
kad Ancevičius esąs “Hitle-i 
rio agentas.” Bolševikus mes;

nesi Amerikos komunistai buri drąsos sakvti, kad jie 
uoliai organizavo komuna-. visados *-aiškiai ir nedvejo- 
ciską opoziciją Roosevelto j jaučiai rėmė" Roosevelto 
politikai. Šitą savo judėjimą ; nusistatvma 1
iie buvo pavadinę "Ameri-s " ’ _______pav;
kiečių Taikos Mobilizacija."• TRIUKŠMAS DĖL ANCE 
Jie siuntė \\ ashmgtonan sa-. VIČIAUS ŽINIŲ, 
vo delegacijas pikietuoti i
Baltuosius Rumus ir protes-j 
tuoti prieš prezidentą R00-! 
seveltą. kam jis organizuoja į žįstame, žinome 
ginklų pramonę, kam pade- i kad jis yra žurnalistas, prieš 
da Anglijai Hitlerį mušti. į karą rašinėdavo “Lietuvos 

štai tik keliatas antgalvių i Žinioms, buvo atvykęs A- 
iš šių metų "Laisvės" 128-to: m.enkon. paskui sugrvzo

Kas yra Ancevičius? 
Asmeniškai mes jo nepa

tiek.tik

pirmutinio pus- Lietuvon. o kai Lietuva oku-numeno. r..... .. ........ , ., .
lapio • pavo Rusijos bolševikai. An-

, . cevičius pasitraukė Vokieti-
“Rooseveltas laužo taikos į jon jk: ~oj tenaj gyvena, 

prižadus. , Dabar lietuviški bolševi-
?5."SS_Prieš Rooseve,to ka*|kai Amerikoje pradėjo rėk- 

. ti. kad Dr. Ancevičius esąs 
“Hitlerio agentas." nes jis

ro politiką.
**83 procentai

karą.”
“Rooseveltas painiojasi.”

žmonių prieš

Tam pačiam puslapy pa
dėtas stambiausiomis raidė
mis agitacinis straipsnis ant
rašte: “Saugokim Šalį nuo 
Karinės Diktatūros." kas 
reiškia — nuo prezidento 
Roosevelto politikos. Tame; 
“Laisvės" straipsny sako-'
ma:*

"Prezidento Roosevelto kai-i 
ba ir paskelbimas nepaprasto i 
stovio -Jungtinėse Valstijose j 
stato šią šalį i 'nepaskelbtą 
Karą ...

"Prez. Rooseveltas veikia! 
jau ne Įstatymais, bet Įsaky- ■ 
mals ir nušoko visą šuoli lin- i 
kui pilnos karinės diktatūros 
i vedimo."

praneša Amerikos lietuvių 
spaudai nemalonių bolševi
kams žinių. Prie bolševikų 
keliamo lermo prisidėjo, ne
žinia kokiais sumetimais, ir 
Brooklvno lietuvių kunigas 
Balkunas. Vienam kataliku 
savaitrašty jis rašo:

"Iš Šveicarijos ateina žinios, 
paimtos iš vokiečių arba iš vo
kiečių valdomų lietuviškų laik
raščių. Juose daug propagan
dos. Net Švedijos laikraščiai 
gauna iš radijo pranešimų tik 
tą. ką vokietis nori pasauliui 
pasakyti. Paštas da neveikia. 
Niekam nevalia išvažiuoti ar
ba Įvažiuoti Lietuvon. Dr. An
cevičius. apmokamas vokiečių 
negi praneš taip. kaip jiem? 
nepatinka."

I .

Tiesa. tai ne pačių “lais-. Šitas kun. Balkuno pareiš- 
vininkų" žodžiai. Tai yra; kimas buvo labai reikalingas 
komunaciška propaganda vanduo bolševikų malūnui, 
perspausdinta iš “Daily;Dabar jie šaukia: žiūrėkit, 
AVorkerio." Bet jie persi-' ar ne teisybę mes sakėm, 
spausdino šitą ataka prieš;kad Dr. Ancevičius vra Hit- 
jiiezidentą savo “Laisvėj” jlerio agentas? Net ir kun. 
dėl to. kad pritarė jai visa 1 Balkunas pripažino. kad An- 
savo komunaciška dusia. cevičius dirba už Hitlerio

“Laisvė" tada susiriesda- pinigus! 
ma tvirtino, kad Amerikos Bet ar kun. Balkunas turi 
žmonės karui priešingi, tik bent koki Įrodymą, kad Dr. 
prezidentas Rooseveltas no- Ancevičius yra vokiečiu ap- 
ris Ameriką įtraukti į karą. mokamas tarnas? Mesneti- 
štai jos isspausdinti žo- kim. Išrodo, kad iis patikėjo

tik bolševiku šmeižtams, o
“Rooseveltas išstoja su savo 

čiktatorišku paskelbimu visai 
šaliai. Jis stengiasi Įtikint A- 
meriką. buk .iau nesą pasisuki
mo atgal nuo karo... Tuomi jis 
mindžioja žmonių nusiteikimą 
prieš Amerikos karinių laivų’ 
siuntimą ginti prekinius laivus 
su kroviniais Anglijai: tuomi 
Jis sutrempia amerikiečių nu
sistatymą... Tokiu budu jis 
stengiasi perjoti viršum žmo
nių galvų, kurie trokšta taikos. 
Ir visa tai Rooseveltas daro 
vardu demokratijos...

"Roosevelto valdžia tiksliai 
gąsdiną amerikiečius, buk An
gų os priešai gresia Įsiveržt i 
.! ngtir.es \aistiįas. O sveikas 
amerikiečių protas f-ako 

i< m.s. u>g šis kartus nėra ve- 
dttma< rž jų reikalus... Sveikas 
ameriki<viu protas supranta 
veidmainiškumą šauksmų apie 

ii;*.’ ir 'laisvę’... 
banea ' Huomene"

•.iliPT?"
•Indi

Štai. ko vertos komunistų 
“žinios.’’ Nedyvai. kad žmo- 

į nės, kurie skaito vien tik ko- 
•Ance' ičius buvo lietuviškų' munistų spaudą, nieko ne

kaistą gerai sukerta 
l’ienos." Girdi:

laikraščių korespondentas 
(Lietuvoje ir Amerikoje) dar 
toli prieš nacių okupavimą Lie
tuvos. prieš bolševikų okupavi
mą Lietuvos ir prieš karą.

"Į Lietuvą Ancevičius vyko, 
ka:p jisai pats buvo telegrafa
vęs. kartu su laikraštininkų 
ekskursija, ir yra be galo žiop
la tauzyti, kad toks spaudos 
korespondentų važiavimas tai 
‘šnipų siuntimas’ i Lietuvą.

“štai. dabar sovietų valdžia 
nuvežė Į Rusijos frontą iš Mas
kvos keliata Amerikos kores-

žino.

gerai pažįstam ir dėl šito jų i pondentų — artai reiškia, kad 
riksmo visai nesistebim. Bet; tie korespondentai buvo ten 

nugabenti ‘šnipišką darbą’ 
dirbti?"

reikia stebėtis, kad į bolševi
kų propagandos dūdą pūste
lėjo ir kun. Balkunas. j _ x „ .. .... . .

Kun. Balkum, kritikuoja'. ,®et. bolševikų neįtikinsi 
t ir kataliku' “Darbinin- .lokiais argumentais. Kas nenet 

kas.*’
Gi adv. Gabaliauskas, ne

onai iš Lietuvos atvykęs ka
taliku veikėjas, apie Dr. An- 
cevičiu sako štai ka:

t su jais, 
šmei

Tas pats Andriulis rašo 
toj pačioj “Vilny” (Nr. 
223): “Gen. Sikorskis vyks
ta į SSSR kariauti prieš na
cius. Jis yra premjeras Len
kijos valdžios. Jo valdžia su
sitarė su Sovietų Sąjunga.’

Vadinasi, komunistai jau 
pripažino Lenkijos valdžią, 
kuri pabėgo nuo Hitlerio- 
Stalino armijų. O pirma jie 
skelbė, kad Lenkijos valdžia 
iau “žlugo visiems am 
žiams” ir taip pat “žlugo pa
ti Lenkija!”

Čia gera proga pasinau
doti Smetonai. Tegul tik jis 
suorganizuoja savo armiją ir 
prižada Stalinui pagalbą, o 
komunistai tuojau pripažinsjie tuos šmeižė ir -r jo «vįdžią/

STALINO ARMIJA NE
TINKAMAI APGINK

LUOTA.
Juozas Tvsliava

"lai yra grynai profesiona-, 
las žurnalistas, kuris teikia ži
nias visad iš pirmų šaltinių, bėj” sako. kad karas Rusijos 
Dr. Ancevičiaus kaip rimto Bolševikams sektųsi daug 
žurnalisto pranešimams gali- geriau, jeigu jie muštų vo
ma pasitikėti. kiečius “Laisvės

"Dr. Anceviėiu pažįstu, kaip rių liežuviais. Ne:
nuoširdų lietuvį ir ištikimą sa
vo tautos sūnų. kuris darbuo
jasi su lietuviais Berlyne Lie
tuvos labui.”

pereitą sekmadienį “Ke- “Šalin rusų ir kitų imperiali- 
eivio” name įvyko Lietuvių »tų nagus nuoLietuvos! Mes 
Socialistų Sąjungos Massa- stojame už laisvą, dentoltra- 
chusetts apskričio metinė nepriklausomą Lie-
ionferencija. Iš kolonijų da- tuvą!”
yvavo apie 20 delegatų ir Į Šitokį Vykdomojo Komi- 
Aeliatas svečių. Posėdį ati-' teto nusistatymą Massachu- 
dai ė apskričio organizato-! setts socialistų konferencija 
rius drg. J. Jankauskas, c 1 pereitą sekmadienį pilnai 
mandatus patikrino apskri- užgyrė ir karštai pasveikino.

Drg. P. Mankus, svečias 
iš Blackestone. siūlė sociali
stams priimti buvusio Ame
rikos prezidento Wilsono 14 
ounktų kaip pagrindą karui 
baigti, bet tas pasiūlymas 
nerado pritarimo, nes ne so
cialistai karą veda ir ne nuo 
jų priklauso jo baigimas.

Apie porą valandų laiko 
užėmė delegatų pranešimai 
iš kuopų. Kuopos laikosi ge
rai ir turi kelis šimtus dole
rių pinigu. Nutarta ruošti 
prakalbų maršrutas ateinan
tį mėnesį ir kviesti kalbėt 
drg. Stilsoną iš Brooklyno. 
Pikniko šią vasarą socialis
tai Massachusetts valstijoj 
nerengė, nes nenorėjo pa
kenkti kitoms organizaci
joms. o “Kuosos” dienos ne
buvo. Bet ateinančiai vasa
rai nutarta pasirūpinti vietą 
piknikui iš kalno.

Apskričio valdyba atei
nantiems metams išrinkta 
iš šių draugų: drg. V. Anes- 
ta, organ.; drg. P. Kručas, 
sekr.: drg. J. Kairaitis, ižd.; 
drg. N. Januška, finansų se
kretorius.

Konferencija buvo labai 
gyva, nuotaika labai drau
giška. Reporteri*.

čio sekretorius drg. V. Anes- 
ta. Kol mandatai buvo su
tvarkyti, “Keleivio” redak
torius Michelsonas aiškino 
apie karą ir apie galimas jo 
pasėkas. Jo manymu, iki šiol 
Vokietija stiprėjo: ji pagro
bė geriausius pramonės cen
trus Europoje, įsigijo geriau
sias kasyklas ir dabar gali 
jagaminti daugiau plieno 
įer metus, negu Jungtinės 
Valstijos. Dabar ji veržiasi 
Ukrainon, turtingiausią So
vietų Sąjungos dalį. Ir išro
do. kad Ukrainą vokiečiai 
paims. Gal painiu ir Kauka
zą. Nors jie moka už tai la
bai brangią kainą, bet ir lai
mėjimai milžiniški. Jeigu 
Hitleris išvys Staliną iš Eu
ropos už Uralu. Anglijai, 
turbut, geriausia išeitis bus 
taikytis, nes nesimato, ką ji 
galėtų laimėti tęsdama karą 
toliau. Jeigu taip bus, tai 
bolševizmas, išvytas į Siby- 
rą. turės žlugti. Bet demo
kratijai irgi butų suduotas 
kaudus smūgis Europos 

kontinente. Amerikoje pa
dėtis butų kitokia. Žlugus 
bolševikų diktatūrai Rusijoj, 
žlugtų tos diktatūros šalinin
kai ir Amerikos darbininkų 
unijose. Amerikos darbinin
kų unijose tuomet pakiltų 
socialistų prestyžas.

Šituo klausimu vėliau bu
vo platesnės diskusijos. Ry
šium su tuo iškilo ir kitas 
klausimas, būtent: kaip žiū
rėti į Amerikos teikiamą pa
galbą Sovietu Rusijai? Ar 
šitokia pagalba nestiprina 
Stalino diktatūros, kuri dar
bininkams yra taip jau ža
linga, kaip ir Hitlerio dikta
tūra? Iš dalies taip. Tačiau 
su Hitlerio diktatūra sun
kiau yra darbininkams ko
voti, nes ji daugiau išmoks
linta. stipriau organizuota ir 
daug gudresnė. Stalino des
potizmas kad ir žiaurus, bet 
jis labai gremėzdiškas, žiop
las ir kovoti su juo lengviau. 
Todėl mes turim pritarti A- 
merikos ir Anglijos nusista
tymui, jog reikia padėti Ru
sijai, kad ji galėtų padėti 
demokratijoms mušti hitle- 
rizmą. Rusiją mes turime 
remti ne kaip Stalino dikta
tūrą. bet kaip antrą frontą 
prieš fašistiška jį militariz- 
mą.

Šitas konferencijos nusi
statymas kaip tik supuola su 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Vykdomojo Komiteto 
pareiškimu Amerikos lietu
viu visuomenei, kuris nese
nai tilpo musų spaudoje ir 
paskui buvo išleistas atski-

“Vilnies” (Nr. 223) re
dakcija sako: “Socialistas 
svečiuose pas budelį.” Esą 
“nacių valdžia užsikvietė į 

“iri j svečius Suomi jos socialde-
mokratų lyderį Vaino Tan- 
ner. Tas socialdemokratas 
yra narys Suomijos val
džios.”

Ot, kokie judošiai tie so 
cialdemokratai! Važiuoja 
pas budelius į svečius!

Bet gali būti. kad tas so
cialdemokratas nuvvko 
Berlyną pasiteirauti, kiek

redakto

Sumušdamas niekuo ne
paremtą kun. Balkuno pasa
kymą. kad dabar iš Europos 
gaunamos apie Lietuvą ži
nios esančios pro-naciškos,
“Darbininkas** sako:

“žinios iš Lietuvos ar tai
Dr. Ancevičiaus. ar tai Lietu
vių Informacijų Biuro Šveica
rijoj nebuvo nei pro-naciškos. 
nei anti-naciškos. liet buvo pa
rašytos taip. kaip tuo laiku dė
josi Lietuvoje.

“Iš kur mes sužinojome, kad 
vokiečiai uždraudė Lietuvos 
himną giedoti ar groti, kad vo
kiečiai privertė Lietuvos vy
riausybę atsistatydinti, kad 
vokiečiai padarė Įvairius kito
kius suvaržymus, ar ne iš tų
pačių šaltinių? Ar ir pastaro-^„dono, o nežino, kad ge- 
sios žinios yra pronaciškos?” :riaugi ginklaj prieš Hitlerį

pa. randasi Brooklyne.
Neik gatvėje...

lai vra visai rimta

“Nuo to laiko, kai vokiečiai 
susiniovė su nlsais. ‘Laisvės’ 
puslapiai kasdien puošiasi la 
bai garsiomis antraštėmis:

“ ‘Geriausios vokiečiu divi- j pas tuos pačius budelius an- 
zijos ir oro laivyno jėgos jan daj besisvečiuodamas tova-
sunaikintos... Sovietai sunaiki
no 700.000 vokiečiu... Sovietai 
nukovė milioną naciu...’

“Ir taip kasdien, be paliovos,! 
tokiais pagyrų barščiais ‘Lais
vė’ maitina savo skaitytojus.

“-Jeigu raudonarmiečiai butų 
apginkluoti ‘Laisvės’ redakto-

riščas Molotovas išgėrė 
Francuzijoj pavogto šam 

’pano?

Kunigų “Draugas” rašo 
“Karui iškilus išrodė, kac 
Stalinas liks pasaulio viršū
nėj. Bet dabar atrodo, kac 

rių liežuviais, tai šiandien Sta- jis pirmutinis galą gaus. 
linas Berlyne jau kazoką šok- i Bet jeigu jo kailis bus iš- 
tų. i gelbėtas, tai jis turės būt dė

“Deja. pagy ro puodas netau- kingas Anglijos ir Amerikos
kuotas. Hitleris jau Kijeve, o 
Stalinas, sėdėdamas Maskvoje, 
nežino, kas darosi vokiečių ap
suptame Leningrade...”

Yes, Sir. Stalinas šaukiasi 
pagalbos iš AVashingtono ir

demokratijoms, kurias jis 
norėjo su Hitlerio pagalba 
parblokšti.

Raudonas Pipiras

KRISLAI
IRRĄSTAI

Bimba rašo. kad Švedijoj 
iki šiol atsirado viso labo tik 
10 savanorių stoti į nacių ar
miją ir kariauti prieš Sovie
tų Sąjungą.

Kad nesiranda kvailių, 
kurie norėtų galvas guldyti 
už hitlerizmą, tai tas parodo 
Švedijos žmonių susiprati
mą.

Bet taip yra ne vienoj 
Švedijoj. Amerikoj iki šiol 
neatsirado da nei vieno labo 
savanorio į raudonąją armi
ją. Bimba, Mizara, Pruseika 
ir Šliomskis nei nemano sa
vo Staliną ginti.

Durakov n-i-e-t-u.
HESS MĖGINO BADO 

STREIKĄ.

Londono dienraštis “Star’ 
Ten sako, kad Rudolf Hess, ant 

rasis Hitlerio įpėdinis, kuris
------------------------------------ iki šiol da neišaiškintais tik-
INKVIZICIJA slais gegužės mėnesy atskri

Parašė N. Gusev. Puiki naudinga ^O Anglijon, jau du kai tu

staba.
Kun. Balkunas, matyt 

Ancevičiaus visai nepažįsta
Komunistai da mažiau upie:Į.nysra aprašyta katalikų bažnyčios! mėgino badauti, protestuo
j* žino. Bet jie Šmeižia ji pa-i jautimas ir pradžia reformos. Su , nripš Ano-ln’nc vaii • ‘ , j b. j daugeliu puikių paveikslų. 215 damas pilės Anglijo. \ai
siremdami tuo, kad vokiečių i pusiapių. Kaina.................... $1.00 džią, kuri laiko jį paprastu

. kafo Įjeiajgvi,,.
Ketveriukes Perka Savings Štampas

čia parodytos keturios Murlck sesutės iš Lansing. Mich.. perkant Savings Stamps, kurios 
parsiduoda visuose paštuose. Visos keturios šitos mergaitės gimusios kartu—ketveriukės.

Jis jaučiasi 
esąs “nepaprastas pasiunti 
nys” ir kaipo toks reikalau 
ja sau pilnos laisvės. Jis rei 
kalaująs, kad jam leistų lais
vai grįžti atgal Vokietijon. vais lapeliais su antgalvių:

“Ginkime Demokratiją, Ko- 
AFRIKOJ ANGLAI RUO- Vodami Diktatūras.” Tame 

ŠIASI OFENSYVAI? [pareiškime LSS Vykdoma-
Italijos laikraščiai rašo,!^8,^0111^^38 _ 

kad Egipte anglai koncenG “ Per 22 menesms Sovrę-
ruoja dideles spėkas. Iš to Yalįz^ r?me V1‘
fašistai daro išvadą, kad budms Hitlerio gau-
anglai ruošiasi didelei ofen- m J™™* parbloškė Austn-
syvai prieš italus ir vokiečius 1?- Lenkiją,
šiaurės Afrikoj. : Holandiją’ ir. maža to, pati

J Į Sovietu Sąjunga leidosi
GATVĖJ UŽMUŠĖ KRO- Frobti 8ilpne?ne,s.taut3S’,tarP 

KODILIŲ. kurių ir musų Lietuva buvo
, sutrempta raudonarmiečių 

Miami mieste, Floridoj.[batais. Dabar Lietuvos žmo- 
pereitą sąvaitę pasirodė 10 nės bolševikus išvijo. Bet 
pėdų ilgio krokodilius. Jis!vienų okupantų nusikračius, 
išsitiesė skersai gatvės ir nie- atėjo kiti. Kol Lietuvoje 
kas nedrįso praeiti, iki pri-1 viešpataus svetimos vals- 

»buvus policija jį nušovė. tybės kariuomenė, Lietu-

“Vilnies” balsas šaukiasi 
iš tyrų: “Kodėl taip delsia
ma su Maskvos konferenci
ja? Ji jau galėjo įvykti, ji 
turėjo įvykti... Tai pavojingi 
ženklai. Lyg kokia tai slapta 
ranka sulaiko bendrus veik
smus.”

Na. o kokia slapta ranka 
išėmė 
vės”?

ženklą V iš “Lais

Iš kur Bimba suskaitė, 
kad Raudonojoj armijoj yra 
50,000 lietuvių kareivių?

Kuriu laikų duomenimis 
Bimba vaduojasi? Trijų sa
vaičių ar trijų mėnesių nevė
luotomis sovietų agentūros 
žiniomis?

Palyginkite žinias apie 
Smolenską ir Taliną...

Nacių akyse nebėra nei 
Lietuvos, nei lietuvių. Pasi
liko tiktai Ostlandas ir ost- 
landeriai. bando paaiškinti 
Bimba.

Nesenai irgi buvo pana
šus atsitikimas. Kuškių aky
se nebebuvo nei Lietuvos, 
nei lietuvių. Buvo tik Sovie
tų respublika No. 14 ir so
vietų piliečiai. Nejaugi Bim
ba mano, kad maskolių na
gai mažiau į save riesti?...

Šalum Aleikum.

/

ngtir.es
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS] KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Romos Katalikų Iškilmės Buvo Dide- ! 
lės, Bet Kokia Iš Jų Nauda?

Kovai Prieš Hitlerį Reikalingi Pinigai Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Chicago, III.

Sekmadieni, rugsėjo 14 
dieną, musų Čhicagoje įvy 
ko, taip sakant, šventas 
“Show.” Jį surengė Chica 
gos Romos katalikų arkideo- 
cezijos vadai. Per keliatą sa
vaičių apie tai buvo bubnija 
ma bažnyčiose, spaudoje ii 
per radiją.

Tokią pramogą Chicajo; 
suruošti nėra labai sunku 
nes čia miesto valdžioje vy
rauja airiai katalikai, kurie 
visada savo dvasiškijai tal
kininkauja. O kai dvasinė ii 
pasaulinė vyriausybė eina iš
vien. tai ir šventą “Show‘ 
nesunku surengti.

Tos iškilmės įvyko garsia 
me sporto stadijone. vadina 
mame “Soldiers’ Field,” ku
ris yra įstatytas senovės Ro
mos amfiteatro pavidalu 
Ten sutelpa apie 200,00( 
žmonių. Didieji angliški 
dienraščiai skelbė, kad į tą 
“šventą” biznį buvo susirin
kę net 250,000 žmonių.

Minėtas pastatas yra. ži 
noma. be stogo, todėl sėk
mingas parengimas tegali į- 
vykti tik gražiam orui pasi
taikius. Kaip sykis šiuo lai
ku oras buvo šiltas ir gied
ras.

Iškilmės prasidėjo 7 vai. 
vakaro, bet kad tokia vieta 
pripildyti, tai reikia ilgo lai
ko ; žmonės tai žinodami 
ėmė rinktis jau nuo 5 vai. 
Aišku, kai tiek žmonių ren
kasi. tai darosi nepaprasta 
kamšatis kol visi susiranda 
sau vietas. Dar didesnė 
kamšatis darosi, kai žmonės 
po visam skirstosi. Todėl 
kaikurie iš namų išvažiavo 
4 vai. popiet, o sugryžo vi
durnaktyje.

Aš jau senai gyvenu be 
Romos katalikų bažnyčios ir 
į šitą šventą “show” patekau 
per viena savo seną draugą, 
kuris tebėra romietis. Jis 
man ir ižangos tikietą užfun- 
dijo. Tie tikietai buvo dali
nami bažnyčiose. Parapijo- 
nai buvo raginami juos imti 
ir vykti i iškilmes. Kiekvie
nas parapijonas galėjo imti 
tų tikietų tiek, kiek norėjo. 
Oficialiai tas “show” vadi
nosi “holy hour,” kas reiš
kia “šventoji valanda.” 

Ceremonijose dalyvavo 10

Įti Dievo garbės ir dvasiškos 
į naudos. j
1 —Klaidingai mane su
pratai — pradėjau aš jam 
aiškinti. — Aš čia nesitikę- 
jau gauti nei “cash” nei ki- i 
tokios medžiaginės naudos.
Kai užsiminiau apie “nau
dą,” aš turėjau galvoj ne 
medžiaginę, o dvasinę ir do
rinę naudą. O tokios naudos 
aš čia nemačiau. Nemačiau 
nei Dievo garbės. !

—Niekus nušnekėjai! — ! 
užsigavo jis.—Juk čia viskas i 
buvo surengta ir atlikta Die- • 
vo garbei ir žmonių dvasiš
kai naudai. Tokios didingos 
ir įspūdingos iškilmės yra 
didelė Dievui garbė ir jos 
kartu pakelia žmonių širdis 
prie Dievo ir sužadina pasi-1 
lyžimą būti gerais. O kad tai. 
ištesėti, darėme pasižadėji
mus kalbėti rožančius ir mi
šių klausyti. Jums, nekatali- 
kams, tokie dalykai visai ne- 
uprantami.

—Na, tai dabar leisk man 
pakalbėti apie Dievo garbę 
ir apie dvasišką bei dorišką 
naudą, — pasiprašiau aš , 
mandagiai.—Aš tau sakau, 
kad Dievui garbę teikiame 
ne ceremonijomis ir apeigo-' 
mis, o kasdien gyvendami į 
aip. kaip Kristus mokino, i 

Visokios ceremonijos ir ap- i 
eigos, ypač tokios kaip šio , 
vakaro, ne tik nepakelia i 
žmonių, o dargi juos smuk- i 
do. Ypač juos smukdo dva
siški ja. Jau ir be to perdaug i _ ____________________
pasipūtę ir išpuikėję arki- ■ v. 7
vyskupai, vyskupai, pralotai: —Ar sl° vakaro ceremo-
ir kunigai, 'per tokias iškil- niJ*ose- — sakau Jam to’ 
mes dar labiau pasikelia i !liau> — buvo kas nore pada- 
rnikybę. Tokiomis progomis kad £rižti Prie minėtų
jie dar'labiau sukietėja savo I Kristaus pavyzdžių? Visai> 
fariziejiškose nedorybėse. O įne- Romos katalikų kunigai ■■

RETAILERS-FOR-DEFENSE WEEK
Sepfember 15 to 20; 1941

Amerika padeda Anglijai. Kinijai, Rusijai ir visoms kitoms valstybėms, kurios kariauja 
prieš Hitlerį. Ji padeda joms ginklais, maistu ir kitokiais daiktais. Tiems daiktams paga
minti reikia daug pinigų. Jau $7,000,000 valdžia išleido ir reikia dar 6 bilionų dolerių. Rem- 
dama kitas šalis, Amerika nori ir pati būt gerai apsisaugojus. Kaip parodo šis vaizdelis, jai 
reikia orlaivių, kanuolių. karo laivų, paruoštų kareivių ir gerai sutvarkytos pramonės. Iš 
kur gi valdžia gauna pinigų tiems reikalams? Dali pinigų ji surenka visokiais mokesčiais, 
o kitą dalį skolinasi. Dabar paštuose yra pardavinėjami vadinami Defense Bondsai ir stam- 
pos. Patartina ir lietuviams nusipirkti tų bonų. Jei dabar nupirksi boną už $75, tai po 10 
metų gausi iš valdžios $100. Pinigus galima atsiimti ir anksčiau, tik su mažesniu nuošimčiu.

TORRINGTON, CONN.

Hendey mašinšapes darbi
ninkai gavo po 5c. į valan

dą daugiau.
Rugsėjo pradžioje čia bu-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Senam “Keleivio” skaity
tojui. — Valstijos pajamų

Sandariečiai organizuotis į
“vieną stipru kūną.”i

Vasaros karščiams pasi
baigus. dienos pasidarė 
trumpesnės ir vėsesnės. 
Gamta pakeičia visą savo 
grožį. Medžių lapai pradeda 
vysti, geltonuoti ir vienas 
paskui kitą leistis žemyn — 
ien, iš kur jie taip povaliai 
buvo atėję. Puikios gėlės, 
kurios džiugino kiekvieną, 
džiūsta ir slepiasi, tartum 
jos butų kam prasikaltusios. 
Tik viena drąsuolė Eglė nie
ko neatboja ir pasilieka ža
liuodama sau viena.

Visos vasaros linksmybių 
ištaigos užsidaro. Žmonės, 
kaip dideli, taip maži, keičia 
savo aprangos spalvas. Švie
sesnius ir lengvesnius drabu

žius suvynioja, supakuoja ir 
paslepia. Apsirengia tamses
niais.

Visi ir visur pradeda dar
buotis. Kliubai, kuopos, 
draugystės pradeda ruoštis 
žiemos sezonui. Neatsilieka 
ir musų sandariečiai. Jie irgi 
pradėjo organizuotis “į vie
ną stiprų kūną.” Dabar jie 
žada jau tikrai susiorgani
zuoti ir iškilti į gyvenimo 
viršūnes.

Jokia kita organizacija 
negali to padaryti, ką pada
ro sandariečiai. Jau 25 me
tai kaip jie pradėjo organi
zuotis į tą “vieną stiprų kū
ną,” ir organizuojasi be jo
kio perstojimo.
nesiorganizuoia. tai nesior- 
ganizuoja irgi be jokio per
stojimo. O vis dėl to jie žino, 
kaip reikia nustatyti žmoni
jos gyvenimą. Štai jų 
gramą:

vo užsiminta ir apie sanda- 
riečius. Vieni juos peikė, ki
ti gyrė. Sunku buvo suprasti, 
ar dėl mados, ar dėl juokų. 
Žodis po žodžio išsivystė 
diskusijos, kuriose ir man 
teko savo nuomonę pareikš
ti.

Išrodo, kad tik vieni san
dariečiai palaiko tautą. Jei
gu jie jos nepalaikytų, tai 
velniai žino kur musų tauta 
atsidurtų. Girdi, tauta yra 
kaip tauta ir apie ją nėra kas 
daugiau kalbėti; bet tautie
čių yra visokių visokiausių. 
Vieni jų plaukuoti, kiti barz
doti. o treti smetonuoti. Bet 
aš laikiausi tos nuomonės, 
kad tarp tautiečių ir sanda- 
į iečių yra kažin koks tai 
skirtumas, kurį sunku išaiš
kinti; tik tiek yra aišku, kad 
brooklyniškiai, nežiūrint 
kaip jie nesistengtų, visgi 
nėra tokie tikri tautiečiai, 
kaip musų chicagiškiai. Ir aš 
nežinau, kodėl dėl šito mano 
paaiškinimo pasidarė tiek 
daug juoko, kad visos dis
kusijos suiro be jokių pa
sekmių.

Ant Bridgeporto prapuolė 
demokratų kliubas.

Rodos, jau 7 metai kaip 
11-toj Wardoj buvo įsikūręs 
Lietuvių Demokratų Kliu
bas. Kažin kodėl apie jį nie
ko negirdėti? Kai kas sako, 
kad tokio kliubo Chicagoj 

. . .. visai nebuvo ir nėra. Bet
O jeigu jie kjek man žinoma, toks kliu

bas buvo garsiojo Bridge
porto kolonijoj ir ten daug 
mano gerų pažįstamų pri
klausė. ir aš nemanau, kad 

ln ' tas kliubas butų jau miręs. 
O jeigu mirė, tai kada buvo 
jo šermenys? Kaip ten be
būtų. Chicaga yra didelė ir 
plati, vienok tas kliubas ne

gautos savistovumas ir 
plačiausi demokra tybės 
principai. Tamstos sudėjote 
savo aukas; §5.00, §10.00 g-aiėjo prapulti, 
arba $100.00. As tik $10.00!; Turėjau keliatą sykių pro- 
Demokratybė—tai liaudies j gOS kalbėti ir svetimtau- 
valdžia. Tai yra toks visuo-j čiams apie ta kliuba ir jo

. liai” menės sulėdymas- kada ’)ati i svarba. O jie sako: “Dori’t 
smgenai liaudis rūpinasi savais reika-Į vou be foolish, Adam.” Aš

paprasti žmonės pradeda Per savo ParaPUU piknikus, jv°. sustreikavę? Hendey Ma- mokesnis ateinantiems me- 
manvti kad Dievai iš žmo- bazarus ir fėrus skandina; ^hme Co. daibininkai. Ku- tams da nenustatytas, bet 
gaus ir tereikalauja ceremo- i žmones svaigalų tvane. Ar S1 -»™a dirba kl.'a?!° lędei alinei valdžiai mokes
ni iu ir iškilmingu anei<ni ! šio vakaro iškilmėse kas nors apsaugos darnus, tai įsikišo ni Kongresas jau nustatė.
Jie pradeda manyti, kad ce- Padaryta, kad girtuokliavi- valdžia ir pasiūlė, kad dar- Vedę žmonės turės mokėti
remonijos ir apeigos, tai pa- ,ma sumažinti? Visai ne. Tai bl™.nkai atgai į dalb^ nuo 
grindiniai gero gyvenimo ' ve> ku*’ link romiški dvasios;dobdami \ estų su kompa- nuo $ yo0. Ap
dalvkai. O taip juk nėra. Ir i vadai ir pasauliečiai vadai AUL7 P^ką lsaT?“111 „7TY suomenės ir valstybės tvar- mokratu Kliubas vra vienas
tie pasižadėiimai kalbėti ro-j turėtų patys eiti ir žmonių mobile M oiikeis (CiO) um- žodžiais negalima. ‘Relei- ka ?kMa tinkamus pildo- svarbiausiu kliubu “Cook 
žančiu ir mišių klausyti ne-! gyvenimą kreipti, jei jie no- su tuo sutiko. Dai bminkai • yio Kalendoriuje 1940 me- muosius organus ir juose rei- Countėi ” Bet jie vis tiek ne
verti nei vėjo švilpimo. Su- n Diev3 pagarbinti, žmones SG2© darban, o tai p unijos tams yra apie tai labai geras škia savo valia. norus savo i tiki Sako jeiii ir vi a tokis 
prask ir gerai sau i galvą isi- į pakelti ir juos į šviesesnį gy- ir kompanijos prasidėjo de- stiaipsnys. \ eliau aiskmom siekinius jr visa tai vykina, kliubas, tai jmprivatiškas ir 
kalk, ką tau dablrpa^kv- venimą vesti. rybos. Galų gale kompanija apie tai kelis kartus ir “Ke- gyveniman. turėdama ome- be nieko bendra neturi su
siu. Viso pasaulio vargaij -Tai, drauge, turiu prisi- nutiko pridėti darbininkams leny Nuolatos kartot! tą ^je viso krašto gyventojų ' demokratija O aš toks žrn J 
bėdos ir darbininkų skurdas Pažb?Ji; kad ašriš tavęs visai l^^us jy^d^ Bmo patj dalykągalima. Be to, reįkalus. (Prirašo) Dr. A.j gųs, kad ginčytis su politi- 

. kais nenoriu, nes žinau, kad 
Bet. kažin kodėl, niekas' gali gauti “juodą aki” nuo

po 5 centus į valandą
kila dėl žmonių godumo, i nesitikę jau tokių išvedžioji- pasirašyto sutartis, kuri nuo draugas nepaduodi ir tikros Zimontas/iždL” 
Dėl tos pat priežasties kįla ir S mų,—pripažino mano. drau- -fUgsejo -S d. jau mejo ga-savo pavardes. Ar sarmati- D . v

arkivyskupų ir vyskupų. Jie .karai. Tą žinojo ir matė Kri- Sas katalikas. — Istikrujų. i“on: 
pasipūtę kaip kalakutai, su stus. Todėl iis tn-v^ndamflc ' musų dvasiški ir pasauliniai

mesi?

■ i tvirtinau, kad Lietuviu De-

Jau ne sykį buvo aiš
kiausi- kirama, kad, rašant laišką, 
unijos visuomet reikia paduoti aiš- mesi° 

kų savo adresą ir pavardę

Jurgis Slabuška.tai jokio dė- airisio 
nežino, kad

neatkreipia į 
O gal

iko darstus. Todėl jis gyvendamas ‘ musU dvasiški ir pasauliniai —+
ant žemės ir žmones mokin-|vadai nuė.io ne Kristaus, o 
damas sakė: nekraukite tur

50 pralotų, 1.000 paprastųjų čia ant žemės: neturėkite sia bėda, 
kunigų, 6,000 vaikų (klap-

kaip kalakutai, 
didele puikybe maršavo į 
savo vietas. Kartu maršavo

vienas 
Tai

mamonos keliu. O didžiau- pirmenybės klausimas. Uni- 
kad tie vadai ne- -ia reikalauja, kad prie darbo

čiukų), būriai vienuolių 
ir tt. Muziką sudarė 12 kata
likiškų high schoolių benai. 
Įnėjimo mokesties nebuvo, o 
aukų galėjai duoti pagal no
rą. Tikietai buvo atplėšiami. 
Ant atplėšto galo reikėjo pa
rašyti. kiek mišių išklausysi, 
kiek rožančių atkalbėsi ir 
kiek komunijų nuiysi popie
žiaus intencijai. Su tais pasi
žadėjimais tikietų galiukus 
reikėjo priduoti vakaro ko
misijai

godumo; lengviau kupranu- praregi ir nemato, kad klai- b^M samdomi tiktai umjis- 
gariui išlysti pro adatos sky-!din^ kebu nuėjo. : *ai- Kompanija nenoii su
lutę. negu turtuoliui ieitiii —Atokios ceremonijos ir • tuo sutikti. Sitam kiaušiniui
dangaus karalvstę. Be to da aPmgos kaip šio vakaro, i ^^oVa” pVeito°Se "ias ?markia oro ?rove- kuri3 
atsiminkime Kristaus paly-1 tuos vadus ir paprastus zmo- os atstovai pereitą sąvaitę varo tam tikras motora& ši.
ginimą apie turtuolį ir lozo-S™* da»' labiau apjakina ir g^a\° ž?inia ^a°ne- 
riu. Kristus savo mokiniams I ue savo klaidas dar mažiau Kasant šią žinią, jie da ne 
apaštalams, taigi ir šių laikų Į pamatyti. Puvo sugryzę.
kunigams, įsakė neturėti nei į Tuomi mudviejų pasikal-
aukso, nei sidabro. Šiuos pa
grindinius Kristaus pamoki
nimus Romos kataliku baž
nyčios popiežius, arkivys
kupai. pralotai ir kunigai ig
noruoja. Ar šio vakaro iškil

bėjimas ir baigėsi. Kovas. PITTSBURGH, PA. 
Jakentus aplankė garnys.

Šiomis dienomis Onos ir 
Jurgio Jakentų namus ap-

Po pamokslų, giedojimų mėse jie užsiminė nors vienuA _ • _ - 1 v___ •_ •_ __ - _ _ir poterių, kol žmonės skirs
tėsi ir kol gavau progos pa
sijudinti iš vietos, kalbė jausi 
su savo draugu apie iškilmes 
ir dalinausi įspūdžiais. Kal
bėjome ir apie iškilmių nau
dą. Mano draugas sako:

—Tai mat. kokia Romos 
katalikų galybė, kad galėjo 
tiek žmonių sutraukti ir su
mesti tokias didingas ir to
kias įspūdingas iškilmes.

—Ištikrujų. parengimas 
buvo didingas, — pritariau 
aš—bet kokia iš to nauda?

—Jus visokie 
ir laisvamaniai
savanaudiški,—atsakė jisai. 
—Jus žiūrite tik medžiagi
nės naudos, čia reikia žiurė-

žodžiu apie tuos Kristaus 
pamokinimus? Visai ne! To
liau. visi žinome, kad Chica- 
gos miesto ir visos Amerikos 
pramonių ir bizniu srityse 
yra išnaudojami ir skriau
džiami darbininkai. Ar šito 
pikto parodymui ir jo paša
linimui šiose iškilmėse buvo 
kas nors padalyta? Visai ne. 
Kristus liepė apaštalams, o 
kartu ir kunigams, dalinti 
žmonėms dykai tą, ką jie 
dykai gavo nuo Kristaus. O 
Romos katalikų bažnyčios 

atskalūnai j kunigai už sakramentus, už 
esate labai mišias, už laidotuves negai

lestingai nuo žmonių lupa. 
Turtus sau krauna ir gyvena

IŠ SURINKTO ALUMINO 
BUS 350 BOMBANEŠIV-

Šių metų liepos 21—29 lankė garnys ir apdovano jo 
dienas Amerikoj buvo ren- juos gražia dukrele, kuriai 
karnas senas alumino lau- buvo duotas Katrinos-Onos 
žas. Dabar iš Washingtono vardas.
pranešama, kad iš viso su- Kaip tėvams, taip ir ju 

mažutei dukrelei kaimynai 
linki geros sveikatos ir kuo 
gražiausios ateities.

Kūmas J. R.
283 NUSIKALTIMAI KA- ------------------

REIVIAVIMO ĮSTA- WORCESTER, MASS.
TYMUI. Užmušė Jurgį Žemaitį.

Washingtono žiniomis, jau Rugsėjo 22 d. automobi- 
283 vyrai buvo nuteisti už liai musų mieste užmušė du 
nusidėjimą rinktinio karei- žmones. Vienas užmuštųjų 
viavimo įstatymui. Jie sėdi buvo Jurgis Žemaitis, 57 
jau kalėjime.

kad
rinkta 11,835.139 svarai, 
alumino, iš kurio busią pa
statyta 350 bombanešių.

sandariečiai turi tokius auk- 
štus. su gyvenimu nesurištus; 

Mat. Urbonui.—Geriausis siekius? Rodos, reikėtų ži-! 
būdas pasenusioms namo noti. Bet kas tau! Jei kurie 
plytoms atnaujint, tai nužer- ir žino, tai nusispiauna. ran- 
ti jas smėliu. Smėlys žeria- ka pamoja ir žinokitės sau.

Gerai da, kad pas 
tajp ,-5^ sandariečius yra tokia
dys
pats to nepadarysi, nes tam 
darbui reikalingas patyri
mas ir tam tikri prietaisai.
Chicago ie yra tam tikrų fir
mų. kurios ta darbą atlieka.
Jų adresus draugas gali su
rasti telefonų knygoj, “Sand 
Blasting” ar “Building . .
Cleaning” skyriuose. Iš tų s^Pfų kun^- . 
fiimu gali sužinoti ir kiek zu®la>1’ daibuoja^i.
tois dai has kainuos. "<‘nls

pasitaiko proga pagauti 
J. B—toniub — Taip. 28 “Keleivio” Maikio Tėvo

metų amžiaus vyras gali iš snapsą. Snapso tai jau jie 
kariuomenės pasiliuosuoti. nepraleidžia. Išgeria su visa 
Tamsta kreipkis šiuo reikalu korka. O jeigu snapso ne- 
i savo vietinį Draft Boardą gauna, tai ir negėrę lošia 
ir padalyk pareiškimą, kad šakmatais.
pasiremdamas savo amžiu- 

I claim exemption.”

musų 
neiš-1

APSIGYNIMO BONDŲ

KLAUSIMU
K.—Kaip aš galiu gaut di 

džiaus; atlyginimą už savo De
fense Saving Bondą?

A.—Laikant kiekvieną Bondą 
pilną metų laiką užtikrinsite pil-

nužeitos plvtos išro- yra ūmia neis- j na priaugimo vertę. Defense
kaip nauio« Žinoma sendama kantrybe. Jeigu jie, savings Bondas Serijos E pri- Kaip naujos, zmoma, kant)ybfe neturėtu. „ugs 1/;i nuošimdu jeig„'lai.

kas tada butų? Kas veiktų? kyši io metų.
Kas parodytų tautai kelią?
Kas nustatytų valstybei 
tvarką, organus ir viso gyve- J 
nimo reikalus? Už tai Mikas 
Vaidila ir sako. kad “mums 
reikia organizuotis i vieną 

Jie ir organi- 
Ir nėra 

kada

mi
Vincui Labučiui.—Vokie

čiai užpuolė Lenkiją 1939

Diskusijos biznierių susi
rinkime.

Rugsėjo 21 dieną Lietu-
metų amžiaus lietuvis, gyve- metų rugsėjo 1 dieną. Angli- vių Auditorijoj keliatas lie- 

77-7- . , nęs prie 10 Bark Hill road.i ia ir Francuziją paskelbė ka- tuvių biznierių turėjo pirmą
Maine’o valstijoj smarkiai Jį užmušė automobilis, ku- ra Vokietijai rugsėjo 3 die- šio sezono susirinkimą. Už-TZ01 Vii 1*1 1-1 s _ 1.2 _ 1 •   ___  _ 21__1 * 1_ _

K.—Ar valdžiai apeina kur aš 
perku Defense Savings Štampas 
—pastoje, bankoje arba kurioj 
kitoj Įstaigoj ?

A.—Ne. Valdžia rūpinasi, kad 
kuo daugiausiai žmonių įtraukt 
į National Defense Programą 
Todėl valdžios Iždas stengiasi 
kad Bondus ir Štampas parduo
tų daugiausiai vietų kiek gali
ma.

Pastaba. Nusipirkti Defense 
Savings Bondą ir Štampų, nuei- 
kit į arčiausią paštą, banką, ar
ba į taupymo ir paskolos įstai
gas; arba rašykit Treasurer of 
the United States, \Vashington. 
D. C. Štampų dabar galima pir
kti ir retail krautuvėse.

K L MG V CELIBATAS.
—Išaiškinta kunirų tjeoatystės is- 

punlima*. Šia knyca turėtu nerskai- 
toriia. nasekmės ir ju doriškas nu- 

jauni- 
rrtotorįs. 
apuitŲ j

dega miškai. Kai kuriems riuo važiavo tūlas Harry ną. Rugsėjo 4 dieną vokie- baigus savus reikalus, kaip riyti kiekvienas yvra.*/tėvas ir ja 
miesteliams gręsia ugnies Palm iš South Carolina vals- čiai jau nuskandino anglų paprastai, prasideda kitos I 7^1
pavojus. Apie Benvicką is- tijos. liaiva “Athenia”

kaip pirmos klasės buržujai, degė jau 4.000 akrų miško. ' “Kel.” skaitytojas, vvbėmis.
su 125 gy- kalbos, apie įvairius gvveni- i fcunicų rIck* ra™;.-. k>,n <;«>... , T , -y, , ITnusend Fox, p. p . sulietuvino

mO reiRalUS, larp Kitko PU- Ferdinand de Samocitia.............. 25c.

<
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Tai tu. tėve. da neišva
žiavai Stalinui i talką?

—Dar ne. Gal ir nereikės 
važiuoti, ba išrodo, kad rus
ki* ir vienas vokieti nuvaja- 
vos. Gazietos rašo. kad Sta
linas šaukia net 25 milijo
nus vyrų i vaiską. Piemenys 
ir seniai, visi turės eiti. Su

Iš Amerikos Legionierių Suvažiavimo
Pagalbą Rusijai legijonie- 
riai pripažino, bet komu* 

nizmą pasmerkė kaip ir

to tik ir jieškojo iš sovietų. 
Dabar sovietai šaukiasi , 
“help.” Nuo to laiko, kaip 
Rusija pateko i karą, komu-

taip lendat praėjo lę- aj aupi i
Rijonienų pripažintas pagal- { .e,f L^ijoni*riai 
bos teikimu sovietams ka p prajĮ*. kad
Laistės Bimbukas dziau- juo(ų laisvas lankas tam

gtasi, skleisdamas netiesą, priešvalstybiniam elementui 
kad pačioj konvencijoj nie- J - - - -
kas neišdrįso, anot jo, “krei
vos politikos iškišti.”

Tegul Bimbukas pasiskai
to tos konvencijos vien tik

šioj šaly, užbaigė savo kalbą 
Abrams.

Po to balsą gavo buvęs 
Brooklyno Legijono koman- 

, dierius J. E. McCabe. kuris; 
17 dienos dienotvarkę. Pa-, pareiškė, kad valdžios atsto-! 
matys jis. kad visa toji die- • vai per ištisas 2 dienas prašė j 
na buvo praleista diskusi- legijonierių vienybės. Bet; 
joms už ar prieš pagalbą so- į McCabe siūlė legijonieriams 
vietams. Joks kitas klausi-,kad jie parodytų drąsos. Per; 
mas nebuvo taip ilgai ir kai- | 23 metus legijonas kovojo j 
štai debatuojamas, kaip pa-j prieš komunizmą ir dabar j 
galba sovietams. j nenorėtų jis užkirsti kelio i j

Netokia didelė dauguma i vienybę. Visi jie vienodi pa- 
galutinuose balsavimuose ! triotai. todėl kiekvienas turi 

i suteikė bolševikams pagrin-, pasakyti kongresui ir prezi- 
|do džiūgauti. Už pagalbą dentui, jog jie klystų, jeigu:

o prieš—604.i leistų Rusijai naudotis “Lea- 
tokia “nežymi į se-Lend” aktu.

Senatorius Clark iš Mis- 
isouri gavęs balsą pasisakė, 

t”! kad jis buvo vienas iš tų 17.
...... . „ .. - JSYe • kurie ikurė legijona, kuris

su Vinim išvengė labai nįekados neparodė simpati- 
nemalonaus uždavinio, pa- _jos komuniz;iui. Jeigurlis-

. balsavo 874, 
j Tai jau nėra 
mažuma,” kaip “Vilnis” 
bando ją sumažinti. Propor
cija išeina beveik 3 prieš 4 
Kaip nebūtų, bet

lionus vyrų. tai kas tada ga-1 vadinti Amerikos. legijonie- j 
mins tai armijai maistą, kas i “hitlerininkais.

kusijos prieš pagalba sovie-; 
' hitlerininkais. jeigu |ams ^Ta priešingos legijono • 
į jie butų kitaip nubalsavę. principams, tai tada reikiadirbs fabrikuose ir 

se. kas operuos
kasyklo-1 •»*'- ——r--------- principams.
geležiu- ‘ Balsuojant, šios valstijos visiems dirbti ištraukti

visa armija. Kentuckv.
—0 iš kur tu, Maike. tiek : Michigan.

daug žinai? *

Massachusetts. 
Minnesota, New St. Chadwich iš Washing- 

tono valstijos argumentavo.
—Aš tuos

tokia galvbe galės ir Berlvna; 1UO.1U-teve-

didvk-n* rudi. -T?’ .^olll2 Da^.otį Penr?",kad Rusija išleido milijonus' 
. *- ! 5-ą Kama. \\ ashmgton hicavn nrnnacrandai čia Amp-

i \Visconsin. •savo propagandai čia Ame
rikoj, ir nežinia ką komunis-paimti. Kaip tau. Maike. iš- i ^t as. Maike. ilgiau Kokios karštos diskusijos' tai čia uadarvtu ' 

jCfJ0o IsnT cnatn m-rami n anU tn. , i?___  ,___ pauaij tu,

—Man išrodo kitaip. tėv<
—Napšiklat. kaip?
—Man rodos, kad šitokia 

mobilizacija nieko gera Ru
sijai neduos.

—Kodėl neduos?

, . - - Kada Užsienio Santykių būti audedanr. uiuuvwi»ienvnk/ nikS k* ložyčių * Kombij°s pirmininkas Mur-; idant ^gelbėti skęstančią 
p\ pkę iuk\5i n įozancių f pkv perskaltė raportą, kuria- i Rusiia Menkas malonumas
kalbesį, tai vistiek nieko ne-:L ‘ i^ik-alainama kad Anw>. v • • • ? .me įeikaiaujama. Kaa Ame- ištiesti piniginę žmogui, ku- 

rnyanėian' r^os Legijonas patvirtintų rjs per daugeli metu bandė; 
savo daugelio metų pareikš- mus sunaikinti, 
tą poziciją dėl komunizmo- j p wick<r g Virginijos'

-Todėl, kad jaunų vaikų ;Zir^L-Tu, vaike,
ir senų vyrų aimijon ėmimas! nekritikuok. ba 
parodo, jog pirmutine rozan-

ir rusai ir vokiečiai, todėl jis 
linki ko daugiau pasisekimo 
abiem. i

Maike. i monolog ai ir deklamacijos
kaip senas generolas. Aš at-:, nauju.. 1 , . 1 :aba: frazių ir juokingų monoliaru irSimenU. kai 1'USkiS vajavojo Jeklsmaciju. Visokios to-vos; <jarbi- 
on rin-L-oi- t-U -.-.-in-n oUvnn ■ ninkiškos. revoliucionieriškos, tantiš- su liukai?. tai mu?ų gla\no- kos hūir.ori?tiškos ir laisva™^-  ̂
kamandujusčis irgi taip sa- į Visos skambios, visos sreros. Tink?

' -r,-.-., - „t visokiems apvaikščiojimains. baliamsKĄC«\O. .ei.a - šalnota? at- koncertams ir tt. Antra paderinta 
Stoja dešimti liauju! ,aida So. Boston...........................  25c.

i plojimas. Po to pirmas dis
kusijas pradėjo J. Abrams 

i iš Washington, D. C., kuris 
‘pareiškė, kad tegul legijo- 
nierius apšauks ir kaip ne- . Kad nuraminti tuos legi-i 
pati i jotus, bet jie nesiliaus jonierius, kurie bijojo, kad 
tvirtinę, jog sovietai pateko pasisakymas už pagalbą so- į 
bėdon dėl to, kad vokiečiai vietams bus paskaitomas ko-Į
__________________________ munizmo rėmimu, Murphy

perskaitė suvažiavimui rezo- 
Toj rezoliucijoj fa

šizmas, nacizmas ir komu-!

kaibm^ Kareivis Turi’būt ne Informuoti Anglus Apie Lietuvą ?Sai
tiktai gerai išlavintas, bet jis _ —:— -------- J4'
turi būt ii- tinkamo amžiaus. į Praf. K. Pakštas praneša.
•Jaunas vaikas ir senas vyras j kad šiomis dienomis kunigų

dainų rinkini. XIV-XV am- važiuose sukūrėme didžiausia ? °„:k-
i kareivius netinka. O Stali-į sudalytas "Lietuvių Kultūri
nas kaip tik tokius ir šaukia:: nis Institutas” (turėtų būt:ų
nuo 16 iki 50 metų amžiaus, j kultūros, o ne “kultūrinis. 
Vieni bu* perdaug jauni, o j—Red.) pakvietęs ji. kaip 
kiti jau perseni. Ir jeigu to
kius šaukia, tai reiškia, kad 
vidujinio amžiaus vyrų. ku
rie pirmiau buvo paimti ar
mijon. jau nebėra. Todėl aš 
ir <akau. kad šitokia mobili
zacija nieko gera Rusijai ne
lemia.

—Ale tu pamislyk. Maike, 
kad tokiu saldotu bus 25 mi-

vienodai 
mai.

pavojingi judėji- 
Š. A.

Kaip Mes Vijom Rusų V aidžią 
iš Lietuvos 1905 m« ■

(Tąsa.)

Tik nežymi ir maža jų dalis, pirštais suskai
tomi inteligentai, aktingai dalyvavo įvy
kiuose ir organizavo kovą su įkyrėjusiu re
žimu. Didžiulei rafinuotosios inteligentijos 
daugumai buvo svetimos tos lūšnos, po. ku
rias mudu (aš ir Fotografas) visą diena 
landžiojome; jį visai žinoti nežinojo, kad 
kitam miesto kampe—Ašmenos gatvėj, 
miesto namuose 4 Nr.—yra kitas kliubas. 
ką tik susidaręs L. S. D. P. biuras. Tenai 
ant paprastų paskubomis sukaltų suolų sė
dėjo tikri revoliucijos kaltininkai—Vil
niaus darbininkai, irgi susirinkę savo min
timis pasidalinti, dėl busimos dienos pasi
tarti. Šiandien, gyvenant visai kitokiose 
gyvenimo aplinkybėse, man vaizdžiai pri
simena šis Penktųjų metų sūkurio vaiz
delis.

Reikėjo pasirūpinti nakvyne. Pagarsė- 
jusioj Jakubynėj (vardas vietos, kur at
būtas buvo — Šv. Jokūbo gt. 7 Nr.) viri 
kampai buvo užimti. Kadangi laisvių die
nomis visi policijos spąstai susipynė ir ne
veikė, tai saugotis ir konspiruoti nereikė
jo : drąsiai nuėjau nakvynės į Sakalovskio 
viešbutį, kur niekas nepaklausė nei paso, 
nei liudymo.

Jėgų mobilizacija.
Daugiausia pasiturintieji visuomenės 

sluoksniai buvo patenkinti spalių mėn. re
voliucinių įvykių pasiektais rezultatais, 
pažadėtomis laisvėmis ir numatomais Ru
sijos santvarkos pakeitimais. Tačiau ak- 
tingesnioji visuomenės dalis — pramonės 
darbininkai, kaimo biednuomenė, radika
lioji inteligentija, surišusi savo likimą su 
šia darbo visuomene, negalėjo pasitenkinti 
spalių revoliucijos rezultatais, nes jokio 
matomo savo buities pagerėjimo nematė. 
Ypač šitą padėtį jautė pramonės darbinin
kai, pakėlę ant savo pečių visas revoliuci
nių kovų sunkenybes.

Darbininkų klasės idėjiniams atstovau-; 
tojams, jos smegenims ir revoliucijos va
dovybei—socialdemokratijai — su šita pa
dėtim teko skaitytis ir suprasti vieną ne
ginčijamą tiesą, kad spalių mėn. mūšiai 
nudaro tolimesnių, busimų kovų pradžią. 
Jei plaiša caro režimo tvirtovėje, padaryta 
spalių mėn.. galėjo būti atlikta su mažes
niu pasiruošimu, tai tolimesnėse gramti- 
nėse įeikalinga buvo turėti geriau paruoš
tų kovotojų kadrai ir tvirtesnė ir geresnė 
jų organizacija. Kovos sąlygos po spalių 
mėn. 17 d. jau buvo pasikeitusios, nes ko- 
vojusioj prieš caro režimą visuomeninių 
sluoksnių revoliucinėj koalicijoj buvo at
siradę nesuderinamų interesų skirtumų ir 
jų priešingumų.

Ir Vilniaus darbininkai iš spalių mėn. 
generalinio mūšio buvo išėję neorganizuoti 
ir palaidi. Teko skubiai tvarkytis. Palais
vėjusios jiolitinės sąlygos iškėlė aikštėn 
darbininkų, amatninkų ir šiaip jau darbo 
žmonių sunkią ekonominę būklę su tūks
tančiais atskirų reikalų reikalėlių. Reikė
jo tuos reikalus svarstyti, suderinti ir for
muluoti, reikėjo rikiuotis į naujas kovos 
kolonas. L. S. D. P. Vilniaus organizacija, 
daugiau kaip dešimtmetį prieš Penktuo
sius metus dirbusi Vilniaus darbininkų 
taipe ir sugebėjusi įtraukti juos į visokias 
slaptos kovos organizacijas, šį kaitą ėmėsi 
plataus ir viešo darbininkų minių orga
nizavimo.

Tuojau po visuotiniojo streiko, nuo spa
lių mėn. 23 d. iki gruodžio pradžios, Vil
niuje L. S. D. Partiiai vadovaujant, jos 
žmonėms aktyviai dirbant, buvo sukurta 
visa eilė profesinių darbininkų sąjungų. 
Pagal profesijas veikė šios sąjungos: kur
pių. duonkepių, kirpėjų, odininkų, skalbė
ju. dailidžių, gi pagal įmones: Vileišio fab
riko darbininkų, Cimermano. Krengelio. 
elektros stoties, gatvių apšvietimo žibalu, 
trikotažo fabriko darbininkų profesinės 
sąjungos. — iš viso 14 profesinių sąjun
gų. atstovavusių keliems tūkstančiams or
ganizuotų narių. Atskirose įmonėse buvo 
prasidėję ekonominiai streikai, kurių dau
guma buvo laimėta.

L. S. D. P. politiniam ir profesiniam 
daifcui Vilniuje vadovavo partijos žmonės, 
bet kad darbas geriau sektųsi buvo suda- 
! ytas viešas biuras. Biuro būstinė buvo Aš
menos g., miesto savivaldybės namuose 
(patalp. 10 N.). Tuose pat namuose, tik 
įeinant iš fronto, kiek vėliau įvyko Didysai 
Vilniaus Seimas, šis L. S. D. P. biuras 
užėmė vieną buvusios krautuvės ar krau
tuvei pritaikintą kambarį. Kambarys buvo 
nedidelis. Jame eilėmis buvo sustatyta iš 
paprastų lentų sukalti suolai, o iš galo ant 
nedidelės paplėdės buvo vieta susirinkimų 
prezidiumams ir kalbėtojams. Kambario, 
rodos, nieks nekurendavo. o jei ir pakū
rendavo, tai labai Mai.

Dienos metu paskirtomis valandomis 
patalpose kas nors budėdavo, priiminėda
vo įvairius pareiškimus, skundus, pasitar
davo visais einamaisiais klausimais arba 
pasimatydavo, jei kam reikėdavo kas nors 
pamatyti. Vakarais šis biuras buvo kimšti- 
nai pilnas žmonių. Rinkdavosi atskilą 
amatų ar fabriku darbininkai, tardavosi 
savo dienos reikalais, rašydavosi į profesi
nes sąjungas, stodavo į partiją. Susirinki
mai būdavo kas vakaras ir vykdavo jie be 
jokios pertraukos. Kartais juose įvykdavo 
viešų pranešimų ir paskaitų. Mitingus Vil
niaus L. S. D. P. organizacija darydavo 
Polesjės gelžkelio kliubo patalpose arba 
dirbtuvėse.

Ašmenos gatvės biure ir man tekdavo 
buvoti. Prisiekusiuoju šitų susirinkimų 
kalbėtoju buvo Aleksandras Birinčikas, 
gabus organizatorius, geras ii- įspūdingas 
kalbėtojas. A. Birinčiko slapyvardė buvo 
‘Groby” (drūtas, stambus). Ir šituo at
žvilgiu prigimtis jo nenuskriaudė — drg. 
A. Birinčiko išvaizda buvo labai solidiš- 
ka ir imponuojanti. Niekas pirmą kartą 
pamatęs jį jokiu budu nebūtų galėjęs pa
sakyti, kad šios išvaizdos žmogus yra dar
bininkas. A. Birinčil^ Vilniaus L. S. D. P. 
organizacijų darbininkai labai mėgo. Jis, 
kaip kalbėtojas, masėms buvo nepakeičia
mas: stambus, ryškus balsas, gera ir aiški 
tarena, energingi žestai ir stambi, vidutinio 
ūgio žmogaus figūra — visa tai labai im
ponavo minioms, todėl darbininku tarpe 
populiariausio veikėjo jokia kita partija 
neturėjo. Prie kitokių sąlygų šis gabus 
vyras butų toli ėjęs.

Biuran lankydavosi L. S. D. P. viršūnės 
—Centro Komiteto žmonės: St. Kairys. 
A. Domaševičius, VI. Sirutavieius ir kt. 
Vilniaus komiteto nariai ir visas aktinga- 
sai partijos avangardas. Daugelio pasižy
mėjusių Vilniaus darbininkų pavardžių 
lebeatsimenu. bet jų nemažai buvo. Vaka- 
ais šitame biure būdavo įdomių kalbų, 

diskusijų, naujų sumanymų ir pranešimų?
L. S. D. P. orumas Vilniaus darbinin

kams buvo nemažas. Partija turėjo didelio 
autoriteto, po jos sparnu glaudėsi įvairių 
tautų darbininkai. Kiek tasai partijos au
toritetas buvo didelis, liudija šis faktas. 
Sugryžus man iš Suvalkijos, rodos lapkri
čio mėn., Vilniaus L. S. D. P. organizacija 
Polesjo gelžk. kliube buvo suroošusi viešą 
mitingą pasilinksminimą. Salė buvo kimš- 
tinai prikimšta žmonių, glaudžiai viens 
prie kito stovėjusių. Publikoje—darbinin
kai. tarnautojai ir jaunimas—tas jaunimas, 
kuris buliais ėjo į viešą gyvenimą. Po kal
bų ėjo deklamacijos visomis Vilniau* kal
bomis: lietuviškai, lenkiškai, gudiškai, jū
siškai. Didžiausio pasitenkinimo turėjo 
deklamatorius gudas. Po kelis kartus ji? tu
rėjo kartoti savo deklamuojamas pajuo
kiančio turinio eiles apie tai, kaip visos 
Rusijos tautos ir šalys sukilo prieš caro val
džią, kaip nesisekė carui su žmonėmis ko
voti, kaip sprogstančios bombos sudrasky
davo patikimiausius jo tarnus. Vieno tuo
met deklamuotų eilių posmo ir šiandien 
nesu užmiršęs, būtent:

—Bomba trach,
Seręiej u šmaty... (Bomba trach, Serge

jų (Maskvos generalgubernatorius, caro 
dėdė) gabalais sudraskė.)

Man to mitingo metu buvusiam publiko
je sunku užmiršti kokiu nuoširdumu ir ati
dumu apyseniai darbininkai be jokios tau
tinės neapykantos sekė mitingo rimtas kal
ba* ir linksmas juokingas deklamacijas, tų 
pačių darbininkų sakomas.

L. S. D. P. vaidmuo Vilniaus gyvenime 
buvo didelis ir keliais žodžiais sunkiai įver
tinamas. Didysai karas, vokiečių kai iuo- 

i menės okupacija ir visos kitos pokarinės 
’ evvenimo sąlygos dar nėra išdildžiusios 
i iš tų laiku žmonių atminties šitų kilnių, at- 
j mintinų Penktųjų metu partijos kuriamojo 
darbo momentų. L. S. D. P. veikla Vilniuje 
ėjo glaudžiame kontakte su darbininkų 
miniomis, pradedant veikimu slaptuose 

, rateliuose ir baigiant masiniais Penktųjų 
i metu žygiais. Ne atsilikti, bet žygiuoti pa
gal dienos reikalų takta, štai masinės parti
jos pasisekimo pagrindas, kurio tvirtai lai
kėsi tuomet L. S. D. Partija.

Vilniaus organizacijai reikėdavo parū
pinti žmonių—kalbėtojų ir organizatorių 
artimiausiai Vilniaus apylinkei. Pavyz
džiui, Vileikoje su vietos fabrikais L. S. D. 
P. ryšiai buvo labai glaudus, tenai veikė 
atskiros partijos kuopos. Bet ir šiaip jau 
visuomenės daug pasitikėta partija. Kad 

įplatesnioji visuomenė pasitikėdavo L. S.
. D. Partija, liudija faktas, jog mums iš Vil
niaus tekdavo važiuoti i bendrus, mum? ne
priklausančių žmonių organizuojamus mi
tingus. Vieną tokiu mitingų buvo organi
zavęs Vilniaus psichiatrinės ligoninės per- 

Gonalas. (B«s daugiau) <

Europos valstybę ir už savo 
laisvę kaip liūtai draskėmės 
plačiuose Rytų Europos lau
kuose. bet anglosaksų pa
sauly mes vis dar esame ne- . ——- . . .

muoti angliškai kalbančius atrasta, nežinoma tauta.” „ ,ip Į&>9 metais^ taip n ; 
žmones apie Lietuva ir lietu-Į T n , sį syki finai nenorėjo karo ,
viu< <šavo misiia Pakštas Todėl p. Pakšto vedamas su rusais, bet kaip tada, taip 1 EaR^| “kultūrinis” Institutas irmė- ir dabar rusu orlaiviai „i.t, 

gins anglus informuoti apie mutiniai pradėjo bombar- 
musų tautą. Tuo tikslu žada- duoti finu miestus. Finai 

išleisti

filozofiios daktaru, infor-
Trumpai Apie Viskc

aiškina taip
“Francuzų ir vokiečių kal

bom knygų apie Lietuvą lig- 
šiol išeidavo daugiau, nes tų 
kraštų rašytojai, mokslinin
kai ir turistai dažniau Lietu- 

lionai! Kiek šimtu eina Į voje lankydavosi, o ir patys 
viena miliona. aš akuratnei lietuviai inteligentai daž- 
nežinau. ale kaip tu ant lič- niau tų kalbų pramokdavo, 
bu esi mokytas, tai galėtum i Lietuvos universitetuose bu- 
išfigeriuot. davo po keliatą vokiečių,

—Į vieną miliona eina
tuksiantis tūkstančių, tėve.

—Tai matai, kokia dau
gybė ! Švento Pranciškaus 
brosLvos rožančius neturi 
tiek poterėlių, kiek Stalinas 
vaisko turės.

—Tu. tėve. nešioji kardą 
n vadiniesi vyčių generolu, 
bet apie kariškus dalykus 
nedaug išmanai. Tau patin
ka skaitlinga kariuomenė.
Bet tu užmiršai, kad kuo ji 
skaitiingesnė. tuo daugiau 
jai i"ikia ginklų, tuo dau
giau drapanų, tuo daugiau 
maiše-». tuo daugiau vežimų 
ir tuo daugiau vadų. Jeigu 
Rusij: p uoi- aimijob 25 nii-

šveicarų ir francuzų profe
sorių. Lietuvos studentai stu
dijų pagilinti daugiausia 
vykdavo Į franeuziškus ir 
vokiškus kraštus.

“Dėl atstumo ir dėl Didž. 
Britanijos universitetų bran
gumo Lietuvos kultūriniai 
santykiai su anglosaksų pa
sauliu būdavo gana reti ir 
angliška literatūra apie Lie
tuvą labai maža. Daugelis 
ju knygų ir žurnalų patiek
davo apie Lietuvą netikslias 
ir neaiškias žinias. Tad nors 
ir esame labai sena tauta, 
šnekame seniausių ir turtin
giausių formų Europos kal
bi. turime negirdėtai didelį

ma neužilgo išleisti 4 bro
šiūras :

1. The Destruction and Re- 
surection of the Baltic Sta
tes. (apie 40 pusi.)

2. The Baltiscandinavian 
Confederation. (apie 20 p.)

3. The Problem of the 
Lithuanian Boundaries. (a- 
pie 100 pusi.)

4. The Historical Geogra- 
phy of Lithuania (dar ne
baigta).

Jei kas parašytų, institu
tas išleistų da ir tokių vei
kalų:

1. History of

~iur.tė Maskvai vieną protes
tą ix) kito, bet tai nieko ne
gelbėjo. Tuomet finai pra
dėjo ginklu gintis. Ir dabai 
;ie iau lupa rusus ne juo
kais. Rugsėjo 24 d. finų la
kūnai numušė žemėn 7 rusų) 
kovos oi laivių? ir 1 bomba-! 
neši.

Fordas pasisiūlė urmu ga
minti sunkiuosius tankus ir 
Karo Departamentas dabai 
veda su juo derybas tuo i 
reikalu. Detroite Fordas jau 
stato plieno dirbtuvę, kuri

Lithuania Pagaminsianti jam kasdien 
— ,.------------- sausze-po 300 tonų plieno 
mio šaivuočiams.(apie 500—700 pusi.)

2. Geography of Lithua
nia (150—200 pusi.) Iždo sekretorius Morgen-

3. Histoiy of Lithuanian thau siūlo Kongresui apribo-
Literature. ti visų biznių pelną 6-šiaisl

4. Some Aspect of Lithua- nuošimčiais ant investuoto
nian Art 

Instituto adresas toks:
6017 Kenvvood avė., Chica- 
go. III.

: kapitalo. Kas bus padalyta 
virš 6 nuošimčių, viską atim- Į 
ti kaip karo mokesti vai-Į 
džiai. j
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Ką Rašo Spauda Apie 
Lietuvos Reikalus

(Gen. Liet. Konsulato apžvalga)

1. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPAUDA.

Dėl Lietuvos užsienio poli
tikos kritikos.

Liepos mėnesio gale ke- 
liatoj Amerikos lietuvių lai
kraščių pasirodė straipsnis 
užvardytas: “Lietuvių suki
limo reikšmė.” Jame trum
pai pasisakoma dėl svar
biausių įvykių nepriklauso
mos Lietuvos užsienių poli
tikoj ir juos pasmerkiama. 
Palieka įspūdis, kad priešin
gas Lietuvos užsienių politi
kos vairuotojų pasielgimas 
butų buvusi geriausioji išei
tis susidariusioje padėtyje ir 
labiausia Lietuvos interesus 
ir jos garbę pabojantis 
sprendimas.

Tų klausimų dabar iškėli
mas nieko neduoda, bet nu
kreipia lietuvių kuklių pajė
gų dėmesį nuo aktualiausių 
dienos problemų į istorines, 
kad ir netolimos praeities, 
hipotezes. Bet. kartą pakel
tos, jos reikalingos paaiški
nimo iš kompetetingo šal
tinio.

Straipsnio autorius tvirti
na. kad dėl eilės įvykių Lie
tuvos Užsienių politikoje už
sienyje išsidirbusi “bloga 
nuomonė apie Lietuvos žmo
nes, ypač apie jos kariuome
nę.” Blogiausia esą, kad tie 
politiniai įvykiai, kuriuos že
miau paliesime, pastatę lie
tuvių tautą “į nelabai gar
bingą vietą.” Išeina, kad ta
riamose “politinėse klaido
se” didžiausias dalykas esąs 
“negarbė,” o tos “negarbės 
teisingu teisėju esanti “Lie
tuvos išeivių dauguma ir ki
tataučiai.” Negalima nesu 
tikti, kad garbė, ypač ma 
žoms tautoms yra didelis 
dalykas. Bet, ar autoriaus 
prikišamos politinės paklai
dos yra tokios rūšies, kad vi
sais tais atvejais reikėję sta
tyti garbę, kaip ją autorius 
supranta, aukščiau už politi
nį Lietuvos interesą ir ar iš 
tiesų prikišamos “paklai
dos” buvusios taip “negar
bingos” ir taip aiškios, kad 
kiekvienas užsienyje šiek 
tiek nusimanąs galėjo jomis 
pasibiaurėti?

Pirmiausia, kokių morali
nių teisių turi kitataučiai 
spręsti apie Lietuvą taip. 
kaip autoriaus tvirtinama? 
Kas yra tie svetimtaučiai, 
kurie garbingiausia pasiel
gė: vokiečiai, sovietai, len
kai, austrai, čekai, italai, 
franeuzai. rumunai, vengrai, 
bulgarai, latviai, estai ar ja
ponai? Savo laiku belgų ir 
olandų kapituliavimas taip 
pat buvo kritikuojamas. Da
nams bei norvegams irgi bu
vo prikišama “Quislingų 
išugdymai ir nepakankamas 
budėjimas. Autorius mini 
1938 m. Bet patys anglai tuo 
metu nebuvo didelės apie sa 
vo kariuomenę, išskyrus lai
vyną. nuomonės. Tad, aky- 
vaizdoje įvykių ir tautų re
akcijų Europoje pastarai 
siais metais, nebūkime ne
gailestingi Lietuvos užsienių 
politikos teisėjai.

Pažvelgkime į tariamas 
Lietuvos užsienių politikos 
paklaidas.

1. “Negarbingas, besąly
ginis Lenkijos ultimatumo 
priėmimas.”

Suminėtas ultimatumas 
buvo priimtas be sąlygų dėl 
to, kad buvo žinoma, jog 
sąlyginis to ultimatumo pri
ėmimai butų buvęs Lietuvai 
pragaištingas. Ultimatumas 
buvo pastatytas Lietuvai to
kia forma, kad sąlygų staty
mas buvo lygus ultimatumo 
atmetimui ir teikimas len
kams preteksto sulikviduoti 
Lietuvos nepriklausomybę 
dar 1938 m. kovo mėnesyje.

Lietuvos vyriausybė žinojo, 
kad iš jokios valstybės nega
lima tikėtis pagalbos. Ar to 
viso akyvaizdoje galėjo at
sakingas valstybininkas da
lyti kitokį sprendimą negu 
buvo padaryta? Ultimatu
mas buvo didelis ir skaudus 
Lietuvos įžeidimas, tačiau 
negarbė dėl jo tenka len
kams, bet ne lietuviams.

2. Klaipėdos “atidavi
mas” lygus išplėšimui. Jei 
Lietuvos kariuomenė butų 
tada kariavusi dėl Klaipėdos 
Krašto, tai butų buvusi savi
žudybė. Pagalbos iš niekur 
nebuvo ir signatarai nesiruo
šė Klaipėdos gelbėti. Kaltin
kime Vokietiją, atplėšusią 
Klaipėdos kraštą, kaltinki
me politinį momentą. Tautų 
Sąjungos bejėgiškumą, bet 
neprikiškime sau to, dėl ko 
mes mažiausia esame kalti.

3. Bolševikų garnizortų 
Lietuvon isileidimas. Atsa

merikos Valstijų įstaigų pa-; 
rėdymais, Jungtinėse Ame-; 
likos Valstijose gyvenantieji 
svetimšaliai, taigi, ir Lietu
vos piliečiai, iki 1941 metų 
įugsėjo 30 dienos, įskaitant 
ir tą dieną, privalo įregist- 
moti visą savo turtą, esantį 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų jurisdikcijoje. Įregistruo
ti reikia bet kokį turtą, judo- 
mą ar nejudomą. pinigus, 
brangenybes, vertybes po
pierius. gautinas ar mokėti
nas skolas, bet kokius reika
lavimus ar įsipareiguojimus 
ii- tt.

Pranešimus reikia įteikti 
artimiausiam Federal Reser- 
ve Bankui kur taip pat gali
ma gauti pranešimų formų 
ir smulkesnių paaiškinimų.

Lietuvių Kultūrinis Institu
tas Chicagoje.

Universiteto profesorius 
Kazys Pakštas plačiai infor
muoja spaudą ir visuomenę 
apie to instituto tikslus 
(“Draugas,” rūgs. 15 d.) ir 
užsibrėžtą darbą. Profeso
rius kviečia ir visuomenę pa
remti svarbų tautai darbą .

Darbinės Drapanos Moterims

Pradėjus moterims dalyvauti pramonės darbuose, joms pa
sidarė reikalingos ir atitinkamos drapanos, šiame vaizdely 
galima matyti moterį apsirengusią naujom “overauzėm” ir 
su kepure.

MAE WEST ATSIKRATĖ
NUO LIETUVIO VYRO.
Mae West yra pagarsėju

si Amerikoje aktorka. Vieni 
sako, kad ji yra lenkų tauty
bės, o kiti. kad lietuvė. Nela
bai senai pasirodė kažin 
koks Frank Wallace. kurio 
tikioji lietuviška pavardė 
esanti Malintas, ir pradėjo 
sakyt, kad Mae We?t esant’’ 
jo žmona. .Jiedu vedę Mil- 
tvaukee mieste 1911 metais 
bet ji nuo io pabėgusi. Taig 
dabar jis iškėlė jai bylą. rei
kalaudamas iš jos po $l,00C 
kas mėnesį savo pragyveni
mui. Sako, ji daro pinigus 
kaip šieną, o aš neturiu iš ke 
gyventi. Bet Mae AVest sako. 
kad ji niekados nebuvo si 
juo susituokusi. Gal ir nebu
vo, o gal tik pamiršo. Šiaip 
ar taip. pereitą savaite Cali- 
forniioj buvo sprendžiama 
jiedviejų byla. Teismas pri
pažino, kad Frank Wallace 
tikrai buvo su Mae AVest ap
sivedęs. bet ne ji savo vyrą 
pametusi, o jis pametęs ją, 
ir neužilgo vedęs kitą mergi 
ną, tūla Rave Blakesley. su

________________ ___  kuria išgyvenęs jau 19 metų.
nuo lietuvių kalbėjo nepasistengęs net gauti di-
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aukomis. įvesdamas garbės Londono socialistų sąvait-
, . ..... . - narių, globėjų ir rėmėjų in- iaštyje “Tribūne” (rugp. 15 redaktorius šolomskas, ku- V0J? nuo pnmo^ zmonos; .
kymas jų reiske karą ir pa- stituta. dieno i hu-i buk aiaknufo' • • Šituo pasiremdamas, tei-vetgimą. Jis reiškė Lietuvos) Lietuvą ištikusi nelaimė- 'Sda^ paatskmo apie lietuvių Wa,Iace>o ,.ei.
padalinimą tarp Vokietijos; dvejos okupacijos užkirto1 ............

r.,.*... vi • • , •__A* !_•__ :ir Sovietų. Jei sutarties part
neris butų buvęs garbingas, 
jis nebūtų kėsinęsis i jos ne
priklausomybę. Grenlandija 
su Islandija irgi turi garni
zonus. Jie yra toms saloms 
garantija. Joks laisvas da
nas nesmerks amerikiečių 
garnizonų ten šiuo metu bu
vimą. Visa priklausė ne nuo 
Lietuvos, bet nuo partnerio: 
amerikiečiais pasitikėti gali
ma. o bolševikais ir vokie
čiais negalima. Kaltė pri- 
mestina grobikams kaimy
nams, ne Lietuvai.

tautos daliai J.A. V. lietu- j prievolės bet kokius senus 
viams. teko garbinga pąrei- i prieškarinius rubežius atsta- 
ga ugdyti lietuviškumą isei-^j Vienok lenkų socialis- 
vijoje ir įnforaiuoti pasaulį. taj reikalauja Londone 
apie Lietuvių tautą ir visa. prieškarinių rubežiu su Šo
kas su tuo surišta. j vietais.

Instituto įsteigimas svar-! “Jei’yra kas tikro, tai tas, 
bus teigiamas įvykis tautai! kad 1919-1921 metai žuvo 
ir didelis įnašas į lietuvių ant visados. Dalis tų rubežių

laike dviejų mėnesių karo. 
suruošta iki šimto masinių 
mitingų, kuriuos aplankė

mokėti po 
!•

AMERIKA DAVĖ RUSI
JAI 300 ORLAIVIŲ.

Washingtono žiniomis. A-

gyvenimą išeivijoje. Žino
dami profesoriaus energiją, 
mes neabejojame, kad jam 
pasiseks pritraukti instituto

Lietuvos delegacijoj gar
nizonų reikalu Maskvoje da- į vjaj universitetų studentai, 
lyvavo įvairių pasaulėžiūrų skaitys sau už garbingą pa-• _ • __ i _____ __bei pakraipų žmonės. Nėra 
žihoma, kad ten butų buvę 
skirtingų nuomonių dėl gar
nizonų įsileidimo principo.

4. Lietuvos okupacija 
1940 m. birželio mėnesį.

Akyvaizdoje aiškios agre
sijos ginkluotas pasipriešini-

(Vilniaus) įgyta banditišku 
užpuolimu, o kita (Galicija) 
duota Lenkijai su sąlyga, 
kad ii suteiks Ukrainai auto-

bendradarbiais iš lietuvių nomiją. ko ji neįvykdė.” 
profesionalų tarpo ir lietu- j Straipsnis pasirašytas La-

reigą ir malonumą padėti 
darbe ir pasisemti žinių li
tuanistikos seminaruose. Tik 
gal tiksliau butų Institutą, 
nors ir paliekant Chicagoje. 
surišti su Marianapolio Ko
legija. Musų gi išeivija ir 
mes visi pradėkime lenkty-

mas buvo vietoje. Aukos vis niuoti kas piniginėmis auko- 
tiek buvo neišvengiamos, mis. kas knygomis, ar kuo 
Kodėl nepasipriešinta? Visa i kitu. padėdami Institutui 
teisybė turės ateityje paaiš-' sunkiame darbe.
keti. Visų asmenų, turėjusių ---------------
sprendžiamą tuo momentu i II. ANGLIŠKOJI AMERI- 
balsą, liudvmai nėra žinomi, j
todėl, ti ūksiant pilnų objek-i 
tingų davinių, sunku mesti 
kaltinimą. Ateitis tuos davi-

KOS SPAUDA. 

Pokarinė Europa.

nius atskleis. Tačiaus, buki-
New Yorko sąvaitinis žur

nalas “ Collier’s rugsėjo 13
me teisingi patys sau. Pasi- dieną išėjo su sensacingu že- 
priešinimas okupacijai vie-. mėlapiu, kuris vaizduoja ne- 
nas dalykas, pati okupacija S va Hitlerio planuojamą Eu
—kitas dalvkas. Nei Lietu- ropą. Mes. lietuviai, dėl to
vos kariuomenė, nei jokia žemėlapio tik tiek pasakysi- 
vyriausybė. niekas tuo mo- me: netrokštame nei pėdos 
mentu negalėjo išgelbėti
vargšės Lietuvos nuo klas- 
taus. groboniško kaimyno.

svetimos žemės, neduosime 
nei colio savo kitiems.

Pats žemėlapis yra keno 
Didžiausio kaltininko Lietu-j tai negudriai išgalvotas, su 
vos okupajos tenka jieškoti i labai rimtom klaidom. Neva 
en kur jis yra: Maskvoje ar busimoje Lietuvoje Daugu- 

Berlvne. vos upė pavadinta Nemunu,
Lietuvos nelaimė — jos o Nemunas Visla.

geografinė padėtis. Centrą- ---------
linės Amerikos mažytės,)
silpnos bet taikios valstybės 
pilniausiai išsitenka šalia di-
džiujų kaimynų ir niekam $,vaitraMis -The Tab- 
kia, kad ten vyriausybės ar P*
užsienių politikos vairaoto-į J”
iai ^įmanesni ar kad in ka- !numeD’Je- pirmam ir ketu- įai sumanesni ar Kao jų ha- (t v pus apvje
'•momenei garbes jausmas ■ - - \ * ’

Straipsnis apie bolševikų 
buvimą Lietuvoje.

Plačiai skaitomas katali-

i talpinogilesnis. Tos valstvbėlės turi V-a' - reikalo su garbincais <li<ie- ko?to -'u,1reIos 
’iais kaimynais, kurie re
spektuoja kitų laisvę bei ne
priklausomybę ir pripažįsta 
ioms teisę gyventi. Lietuvos 
kaimynai, deja, yra kitokį.

apie bolševikų 
tuvoje.

platų advokato 

teroi-ą Lie-

III. LENKŲ, UKRAINIE
ČIŲ IR KITŲ SPAUDA.

Anglijos socialistai prieš 
Lenkijos atstatymą 1921 

metų ribose.

tankų dienraštis “Novy

Pranešimas Lietuvos pilie
čiams Jung. Amerikos 

Valstijose.

(Amerikos lietuvių laik- Swiat,” New Yorke. rugsėjo
•aščiai maloniai prašomi šį 17 dienos laidoje, ir ukrai- 
nranešimą persispausdinti.) niečių dienraštis “Svoboda,’’ 

Primename, kad. einant rugsėjo 18 dienos laidoje, 
atitinkamais Jungtinių A-1 patalpino straipsnį, tilpusį

bor Party 
Spark.

nario George į

400.000 (?) žmonių. 20,000 merjka iau išsiuntė Rusijai 
organizuotų žmonių įsijungė 300 bombanešiu. Toliau bu- 
į medikalės pagalbos kėlimą šią siunčiama daugiau.
Sonetų Sąjungai, surinki 'valdininkai Washingtone 
iki dviejų tūkstančių dole- prisipažino, kad apie 25 
rių. Kalbėtojas užtikrino, nuošimčiai Anglijon siun- 
jog visi lietuviai (?) kovos čiamų kiaušinių pagedo ke- 
ir padės Sovietų Sąjungai lionėj ir maistui buvo nebe-
iki pilno jos laimėjimo.

Ispanijos Fašistaittm . _ ? -»

tinkami.
Petronėlė Lamsargienė

Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

forBef-.re me. a Notar\ Bubi tbe St.,;.. | ... .. ...
aiiv appeared J. G. Geg'uz&s. who Įlavinu 

"• • •• • ••• ■ ■ ..k

IMrses and sstvs tliat lir is the Bus Mtfr. 
of the Keleivis and t luti the f<4- 
’ou-ins K te the best .f irs knowle«L?e 

• nl behef, a true statement of tne 
•vv nei’Ship. mana^einent 4ur«J .f a daile
•ąper. the ii < J ,ti .:i >. . ..f mį
IO1 id |>uhli< ati«»n • • .- J : •.. sh.»w« 
T the above capt i--n. by the

I m sec-

i n u n;

ct «»r Auzust 24. 1912.
:<n 411, 1*. ►štai Lavvs ti 
•rinted on the reverse o 
vit:

1. That the narnės ar 
he pu M: s! a-r. ėdi t “r, 111 
nd Business nranagers are: 
‘ublisher—.1. G. *:* ^uzis a- <’

253 Broadw_. , . 
Zditor—Stanley Aiicheh

253 Kr. kad A’a.v . S 
• lanaging i'dit.-r Štai:

253 Braud vay. S- 
Justness Manag-r—J. <

253 Broadvvay, S< 
2. That the ovvner is: 

•01 i“,ratior,. its nan

įCeguiations. 
i.s fortn. to

a.Idre^s 
laging t dilo

». Kostui. Alass.

». Ko-t .n. M.iss. 
iey Aliekeison.
>. B*, t .n. M a ss.
J. G“^uzts.
». Bo-t.-n. Mass.

<If i.vvned by a 
i;d address mušt

•e siated and also ininsedi.iteiy ther*-- 
:n<ier the narnės and adlr-žsses of 
rtoekhoiders ovv•ning .-r -»ne per
ei.t or mere of totai anr»unt *•! stwk.
* n*>t ovvned by .t eorporation. the 
sames and addręsses of the md viduai 
»u ners mušt be tčiren. If ovvned by a. 
įrm. eonų*ar.y. or other unino ri>-»iat»-d 
oneyrn. its name and address. as vv. H

• s those of each individual member. 
nust given.)
1. G. Gegužis & Co.

253 Br .a lvv ay, So. Boston. Mass.
St. M ichelson

253 .dvva v. <0. Pa4op Mass.
Jeo. J. Gegužis. 2>outh Boston. Mas>.

3. That the k no u n bond h dders, mort- 
<agees, and other security h<»i lers ovvn- 
ng <.r Holding 1 per cent or m«»re of the 
olai aaiount of b<nds. mortgages. «.r 
>ther securities are:

4. That the tvvo paiagrapiis ne\t 
tbove. giving t h * nanies . f t i,e ovvners. 
rt-R-kholders, and security hold^rs. if 
-n?. contain n« t «nly the hst of stock- 
:« Ideis and se« unty u«)i«b »s as they ap- 
>ear upon the ks of the c unpauy būt 
•Įso. iii cases vhere the stockholders or 
iėcuritv hold’-r apj»ears uj> n the iM»oks 
•f the cempany as tiustee or įn .,ny 
►thei fiduciary tolation. the name of the 
>ers n or Corporation for vvhom such 
rustee is acting. is giv«-n: also that the 

•4»id tvvo paragniplis gontam statmenis 
•.nbracing affiant's UiH knovv b-dge and 
>el:ef as t » circumstan<-es and condi- 
ions under vvhich st« ckh dders and se- 
urity holders uito d » not appear upon

onipany a s trustees. 
irit.es in a capacity 
a h, na fale ovvner: 
no reason to belmv e

th
dd sto. k and se, 

:hAr than that « ! 
md liūs affiant ha
hat any other person. ass,K-:a tion. 
•orporat: »n h *s any interest dircet or 
ndirect in the said sto, k. l*»nds. or 
rthvr seeurities than as so stated by 
v’ n.
Signed) J. G. Gegužis. Bus. M^r.

’-n t > :,n•’ -n’« ro ą>.j ’ '■'fore me
Lis 29-tk day of Septeml>r. 1941.

i tuną* lis J. Bago 
commissiop. exp:r

us. Notary Piblie 
5 Keb. §. 194*».

PAJIESKOJ1MAI
Vincas Karlonas, Petro Karlono 

sūnūs, jieško savo dėdės JUOZO 
KARLONO. iš Lietuvos paeina iš 
Mergežerių kaimo, Vilniaus rėdybos. 
Seniau jis gyveno Schenectady, Xew 
York. Girdėjau kad gyvena Chicago- 

Mano
Bill Karlon (0)

Parcel Post Box 1. Harding st., 
Worcester, Mass.

. ,.~LJ1.. ; - ! je. Noriu su juom susipažinti,visokių ligų. Kurie , J J... karlonHTremia” Socialistus turite kokius nesveikumus, kreipki- j allira^as
v. , tės pas mane: duosiu gerą patarimą

Ispanijos fašistu teismas ir busit patenkinti. (3)
Madridp npreita nn PET- LAMSARGIENfiIViacnioe pereitą sąvaitę nu- 1814 s. WaterSt.. Philadelphia. Pa.
sprendė “ištremti iš Ispani- ------------.iMA kc

Tokiu antgalviu Ne\v Yor-1 jos penkiolikai metų” sočia- RE,KALINGAS ŪKIO 
ko ukrainiečiu dienraštis j listą Juaną Negriną. buvusį , DAKBIN1NKA5 
uSvoboda, rugseio 17 die-Ispanijos respublikos minis- bti prie vištų ukio. Darbas pas lietu- 
nos numervie, plačiai aprašo: teri pinnininka vidaus karo y>- Geras valgis. Geram žmogui geraK*“'-*"* .. . r» a a • -j-- ir pastovi vieta. Kreipdamiesi paduo-oaskutmes dienas bolševiku1 metu. be to, teismas uždėjo kit savo amžių ir kiek norit užmokės- 
šeimininkavimo Lietuvoje: i jam dar pes?‘>J »w."IST
Žinios paimtos iš Lietuvos! (apie $10,000.000) pinigi-------— — ------
Pasiuntinybės biuletinio ’ nės pabaudos. Buvusį respu- Parsiduoda Ūkis

Baltramiejaus naktis Lie
tuvoje.”

Pajieškau sandraugos tarp 40 ir 50 
’ metų. vidutinio ūgio ir svorio; geisti
na kad butų mandagaus budo. rimta, 

i laisva ir protinga. Aš esu našlys, tu
riu gerą ir pastovų darbą, su viduti
niu atlvginimu. Daugiau paaiškinsiu 
p«-r laišką. Su pirmu laišku prašau 
prisiusi savo paveikslą, kurį reikalau
jant sugrąžinsiu. Atsakysiu tik į rim
tės laiškus. J. Z.. , Km. l.’D (<>»

1005 W. Monroe st.. ,'hicago. III.

“Cunent News on the Lith-iblikos parlamento vice-pir- akeriai. r. ruimu stuba. netoli 
uaman Situation. ’ minmką Luisą de Asuą taip- dviem keliu 2»; akeriai i* stuba

gi nuteisė “ištremti 15 me-
♦u, bet piniginę bausmę d. oiskcvič

Tas pats dienraštis rugsė
jo 10 d. įdėjo platų straipsnį 
apie Lietuvą — “Lietuvos 
kryžiaus kelias”
Šliach Litvi).

jam paskyrė mažesnę, “tik 
(Chresnij 8.000.000 pesatu. Matyt fa- 

’ ; šistams labai reikalingi pini-
______  i gai. Bet šitie ju teismo

Ten, kur kraujas teka. [sprendimai neturi jokio;
i realės reikšmės,

Pirkit Gerą Namą!
LOUISVII.LE. KENTUCKV.

Anartmentas. su fomišiais. virtu
vėmis. parankiausiai Įrengtas, devy
nių šeimynų. Namas gražaus muro.

prie 
Kamba- 

gerai
ja. Kas menuo iš rendų 

suplaukia virš $200. Išlaidos palygi
namai žemos. Mudu jau seneliai, no
rim eit ant vainos duonos, todėl sį 
jHdningą biznį parduodam labai pri
einama kaina—už S13.O0O. Reikalm- 

... . ga įnešt tik $8.000. kitus duodame
Buildmgai, stuba _2-jų aukštų po 4 lengvais išmokėjimais. Piečius is 
kambarius. 2 kanres. 2 mylios nuo fronto#), ilgio 200 pėdu. Yra gara- 

«j-us j automobiliams. Kurie norėtų

l>ėl daugiau informacijų trijų aukštų; vidury pleciaus 
s po antrašu: (») ^‘zios. centralmes gatves ka
vičius. 40 Washington avė., , ,a' liesus ,r patogus, visados 

i ss i randavo ja. Kas menuo is iTorrington, Conn.

Pajieškau Partnerio arba 
Partnerkos

Turiu puikų rezortą Floridoj, yra

nes abudu Atlantiko ir Daytono byčių. Visokių 
medžių, gražiausių kvietkų 
žydi apskritus metus. Yra daugiau

Tokia antrašte
čiu “Svoboda’ Ne\v A orke nėjai senai jau yra iš Ispani- kaip 500 orandžių medžių. Klimatas
onmena skaitytojams tas 1 ir Hiihar lai-svi neapsakomai sveikas. J namo vidų te-jus Pasižinę !r uaoai laisvi k;i niineraiįnis vandu<>. irgi labai svei-
YlOtOVCb, Runose udbdl rnu- gyvenu Meksikoj. Vietoj tu vartojimui. Yra IT akru juodže-
Šiai eina tam raudonosios i2;nnnn nabandne iio žuyavinuii victa kuogeriausia., . -• orroiin r/ lntn millOnų pe. <ilU paDautlOS, Jie Reik prisidėt tik su $l,oOft. ir busi ly- Prie šteito keno. netoli nuo miesto,
I’ VOKieClU armijų. Z,O1OIO* jrali nupiešti ant popieriau^ trus savininkas tos puikios Vietos, geri budinkai. s ruimų stuba su įreti-

nošas buvęs žinomas iau nn šnvoa ir nudilti Temini- V!!rdavimo k?i,ia skolų "C'ra- ’’i,vais- ,s!10- 1,5 «rk>ja>-
, a • i i. P'' m.V.iią it IlUS>lUoli ISipdlll As esu nevedęs, 39 metų amžiaus, masinos, įrankiai, visokis derlius.
lOfv metais lietUVIU-lenKų fMŠi«ti] tpicmili Tain kili n Turiu nauja automobili 1941 i 9) Kaina su viskuom $J.5<>0. Inešt S2.I0’©lilikntjn nvip”- Knhpliaki __ JV- ic*K.u»ui, rnip ivrtip Adolph S. Mann MRS. KIRMAN (2>iaiKotaip\je . nooeįiaKi padare South Bostono lietu- ims So. Kedzic avė., chkago, m.

ukiainie- «<nuteistieii” resnublikos yv-' P^/įžių. gražiausių kvietkų. Rožes įsigyt pelningą nuosavybę, kreipkitės
- - - - ” ----- ® - žvdi apskritus metus. \ra daugiau laišku arba vnatiškai pas savininką.

A. AI.E4NOEF (Olekna) (0)
2320 \V. Jefferson, Louisville, Ky.

Kremenčis taipgi yra mūšio ,vjaj paaukodami Bimbai 
vieta kur 1399 metais lietu- trjju pirštu kombinacija 
viu-ukrainiecių armija, Di- kaip “Salino rublį.”
Jžioio Lietuvos Kunigaiks- __________
?io Vytauto vadovaujama, j
buvo totorių sumušta. Kaip VOKieCUU ZlUri

------  į Baltgudiją.
Ir Lietuvos žydai Sibyre. ! ..Hambuwr Fremden-
Žydų letegramų agentūra blatt” rašo apie Baltgudiją 

ITA iš rugsėjo 19 dienos da- ir kartu nušviečia, kaip tas 
ta praneša: kraštas išrodo žiūrint vokie-

“Daug tūkstančių Lietu- ;čių akimis. Jis sako, kad 
vos žydų. kurie prieš nacių Baltgudiją esąs atsilikęs 
invaziją buvo rusų evakuoti,. kraštas. kuriame ištisus 
•apo apgyvendinti fanuose, šimtmečius rungėsi rusų ir 
Rylų Sibyre ir rusų Mongo- lenkų itakos. Tačiau nei vie- 
lijoje. ni, nei kiti nesugebėjo nu-

--------------- į sausinti ten esančių balų ir
IV. BOLŠEVIKINĖ RUSŲ tokiu budu intensyviau IŠ

SPAUDA. naudoti žemėje glūdinčių
jaa/vvii « zov turtų. Titkai dabar, kai vo-400,000 lankytojų (.). kje£jų kardas užėmęs šį kra-'

“Russkij Golos” 18 dienos štą, vokiečių energija pa-' 
numeryje praneša apie Phi- jėgsianti Baltgudijos tuno- 
’adelphijoj įvykusį mitingą iantį pajėgumą išnaudoti, 
nigs. 7 d. pagalbai Sovie- Minėdamas gudų tautinį ju

tams teikti. dėjimą, autorius pastebi:
Tarp kitko šis laikraštis “Jeigu iš viso apie ji galima

rašo: kalbėti...”

GERA FARMA

Sara toga Springs, N. Y.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR EONKOMIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visą mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert's XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
Worce«ter—5-4334

81 I.AFAYFTTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS : 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mas*. Tel. SOUth Boston 2271.

irit.es
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Moterims Pasiskaityt
* V * $1 SKYRIŲ TVARKO

Marijai Jurgelionienei Atidengtas Paminklas

KYRIŲ TVARKO 
V. Mk'HFlSONIENfi.

UŽ GERI AUSI STRAIPS-'jam. Auiorė gali būt laisva 
XI SKIRI A “KELEIVĮ" i ar katalikė. tik negali būt 

DOVANU. komunistė. Prisiunciu ir pi-
- - - . y,...,. < ; nig-u ‘Keleivio’ redakcijai.

.. t . . /.sveiki- “Aš manau, kad neužilgo 
•.£;i A. Laatkuvte- jau pasibaigs ir mano prenu

merata. todėl kartu prisiun- 
čiu ir už save $2.00. 

“Draugiškai.
Anelė Liutkus.”

:\i .

o.-fi 3^ .. . š r
*. k. . \ V V «»•*-*

LIZ T ;• Z ;• S v t. SZ. Z.. <i - 2 u C £ 
Liuiku\ienė dabar isiun- 
tė pinigą užrašyti “Keleivi' 
visiems metams tai moteria. 
ar merginu;, .-tari parašyt 
šiam. skyriui apie molinei 
oaretgas < amu auk.ėjime 
Šia d ‘vaua gali pasinaudoti 
bet kari moteris, tik ne ko
munistė.

Padi 
istisat i

••T-51

- .... V

.ai. strau

NEPAVYKO ĮPIRŠTI 
ŠMEIŽTU LAPĄ.” 

Žinia iš Bridgewater. Mass.
Vienai musu moterų, ku

rią čia pavadinsiu tik raidė
mis O. K., kažin koks vyru
kas atnešė komunistų “Lais
vę” pasiskaityti, o rytojaus 
dieną atėjo jau siūlyt, kad ji 
užsirašytų tą lapą visiems 
metams, o jei ne, tai nors 
ousmečiui. Pagaliau nusilei-

draugei ?■;. Ji. u visam i\e 
leiv'o" štabai už taip drau 
giskus .tu.-te'imus. nors ii 
buvo ti apučiu-tą ir per anks do iki 1 dolerio, kedoms są
ri \l;;r . ■»•••:yur’g iiii’ouo- vaitėms. Girdi, kai tamsta 
la spaliu 20 diena. " susipažinsi su musų organi-

_ . 1 '. . zacija ir laikraščiu, tai neno-
“Teisingai tenai pasakyra j^sj skirtis: aš esu tikras, 

kad aš ven-tiu. me.n na'ėgiu •

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 28, 
(hicagos Lietuviu Tautiškose 
kapinėse buvo atidengtas Mari
jai Jurgelionienei gražus pamin
klas. pastatytas jos draugų au
komis.

Marija Jurgeiionienė gimė 
1887 metų rugsėjo 26 d- o žuvo 
automobilio-t raukinio nelaimėj 
1939 metų kovo 23 d. Velionė 
ilgus metus ėjo LSS centro sek
retorės pareigas. dirbo prie 
“Naujienų“ ir visa siela buvo 
atsidavus: socializmo idėjai.

Atidengiant jai paminklų kal
bėjo “Naujienų” redaktorius 
Dr. Grigaitis, mokytoja Luise 
Narmontaitė ir Antanas Vaiva
da. Dainavo Aldona Grigoniutė, 
Edna Kazlauskaitė. Kristina 
Krikščiūnaitė, B. Normanas ir 
J. Avelis. Smuikininkė Lulu Ra- 
ben-Mieevičienė pasmuikavo 
žmonių buvo daug.

-Jei bučiau turėjus progos pa
ragauti šiek tiek mokslo, gal 
bučiau-galėjas daugiau nu
veikti. Yra nemaža musų se
sučių. kurios turėjo laimės

NAUDINGA ŽINOT. 

Kodėl pirštų nagai trupa.

Jei pirštų nagai pasidaro i
kad vėliau uzsirasysi visiems 
metams.

Bet O. K. atiėžė. Jei tu ja^aj jr nenorį augti
nebūtum man tą la.krast, b ženklas, &di
kaino atnešęs, tai gal ir bu- i

APIE VALGIUS.
KONSERVAS IŠ VYN- 

UOGIŲ.

3 svarai vynuogių. 
Nutarkuoto lemono žievė. 
2 lemonų sunka.
7 puodukai cukraus.
To svaro besėklių razinkų. 
1 puodukas sukapotų rie

šutų.
Uogas sutraiškyk, įpilk

1 lazdelė cinamono.
1 šaukštukas ”allspice.”
1 šaukštas muštardos grū

deliu.
Tomeites reikia nuplauti, di

desnes supiaustyt, mažesnes tik 
i įskelti. Į actą sudėti cukrų, cina- 
i moną, “allspice.” muštardos sėk
las ir užvirinti. Verdantį mišinį 
užpilti ant tomeičių ir tegul taip 
pastovi per naktį. Ant rytojaus

kūno sistemai ko nors truks-1 
ta. Gal stinga kokio vitami- j 
no. gal kokio mineralo ai

pasiekti
T.,o -

aukštuosius moks- ciau uzsirasius. nes nežino
jau. kad jis tokia purvina

Kam man toks šmeižtu lapas 1 a n u reikalineas. kuomet įneš tu- gauni kasdien pieno ir suno.
yra pakankamai

jos nelabai nori savo minti
mis su kitomis dalintis. ........ ...... __ .. ........ .. .......

"Kaip malonu prisiminti rnnšyarių teisinau ir nau- ka5^ineraIo? Al. valgai 
tuos laikus. Kuomet 'įsos dingu laikiascuj. Šitas š inaR binzU,

riešutus ir jautieną, kur yraorogresvves motery:
me išvien, štai. aš ir dabai tik pravardžiuoja ir šmeižia ^0Su mineralu"Ir jei na 
turiu po ranka tų laikų musų tuos žmones kurie neprita- m^k ju vii

,- na jų beprotybei. Jus nieki- S - ? v
s nat viską, kas tik mums lie- kials aazai&-_____organą. ‘Moterų Balsą? ku 

ris neleidžia man tos gražio; 
praeities užmiršti. Mes ji tuviams brangu ir malonu, 
tuomet kūrėme ir džiaugė- Jeigu Maskolija jums tokia 
mes juo kaip kokia šventyk- miela, tai kodėl jus neva

Kaip pašalinti pelėsius.

Pastovėję ilgesnį laiką
ia. Bet tas džiaugsmas virto žiuojat tenai*.' Ko jus lendat drėgnoj vietoj, daiktai apsi-
liudėsiu. Visos musų drau- pas lietuvius su savo tais dengia pelėsiais.- Drapanas
gės. kurio? tada kartu su mu- laikraščiais, kurie musų var- pelėsiai dažnai visiškai su
miš dirbo, gerai žino ir atsi- dą purvina?” gadina, šviežiai supelėjusią
mena. kas tą musų brangų Nieko nepešęs. Stalino drapaną galima išskalbti ir 
turtą sunaikino. Jų partija ii agentas išėio per duris ir nu- dėmės išsiima. Bet senai su- 
šiandien nesugyvena su rim- ėjo savo keliais. pelėjusios drapanos išskalb-
tesniais darbininku klasė- ti kaliais nesiduoda. Skal-i
žmonėmis. Bukime tikri. pa’ biant tokias dėmes reikia:
kad tralu gale jie prade- aZkl.no' kad Ja'™uka* SZ žiūrėti, kad jų nepratrinti 

nai jau landžiojus pas ją kiaurai, nes pelėsiai ilgai. | 
pmcuaiiias savo Laisvę.^ niui drapaną suėda. Geriau-i 

atsikalbėdavusi. aja apsauga nuo pelėsių, tai;

draskytis. -Jau tokia jų pri
gimtis. kad pešnynes jie lai
ko sau už garbe.

pii šdamas 
bet ji vis

PASAKYK MAN.
Pasakyk man. mergele meilioji 
Ką manai sau giliai širdyje?
O dvasia taip aukštai kur lakioji! 
Pasakyk, ką matai danguje?
Pasakyk, kur tos žvaigždės keliauja, 
Kam jų mirga šviesa taip aukštai?
Kam perkūnai taip trenkia ir griauja, 
Kam gi šviečia, kam žiba žaibai?
Kam tas mėnuo nuliūdęs, išbalęs,
Kam gi šviečia iš tarp debesų?
Kur jis eina, vis vienas, atšalęs.
Ko gi žiuri iš tarpo dausų?
Pasakyk, kas tuos debesis juodus 
Taip sustatė giedriame danguj?
Kas padarė tuos mirštamus nuodus. 
Kurie naikina jėgą žmoguj?
Pasakyk, kam tos audros sukyla,
Kam sumaišo gražumą dienos?
Dėl ko jūrės niekad nenutyla,
Kam banguoja šaltai visados?
Pasakyk, kur tos upės vis teka.
Kur taip skubinas tyrus vanduo?
Ką per akmenis bėgdamos šneka?
Ir per amžius kam tyli akmuo?
Pasakyk, kam pakalnės Dubysos 
Taip apaugusios kilimais puikiai?
Kaip senai ji taip stovi ištysus.
Kaip ji teka tarp kalnų smagiai?
Kaip ten linksmai lakštingals lakštuoja 
Tarp alksnynų, pakalnių plačių?
Kam javai vienas kitą bučiuoja 
Tarp lapelių žalių, mirgančių?
Pasakyk, kam tie auga žolynai?
Ir kam turi gegutė kukuot?
Kam linguoja ir šlama beržynai?
Ir kam turi beturčiai dejuot?...

Jovaras.

ketvirtadalį puoduko van- > YįSą skistimą nusunk ir pavi- 
dens ir uždengus pavirink, rinję jį jjp pra<jės šauktą apvilk- 
lčtai o0 minučių. Perkosk ir į t j Ta(ja sudėk tomeites ir pavi- 
įsmesk visas sėklas. Lemono! rink viską kartu, iki pasidarys 
Žievę galinta šutai KUOti arba ■ skistimas tyras. Tuomet supilk į 
smulkiai supiaustyt ir sudėti. karštus stįk,us ir uždaryk. 
į sunką. Įspausk dv įejų le-; §js prjeskonis duodamas prie 
monų sunką. Sudėk cukių, mėsos.
riešutus ir razinkas. Išmai- i __________
syk. Jei išrodys pertiršta. į 
įpilk puoduką vandens. Už-Į 
virink ant smarkios ugnies ir
pavirink smarkiai minutę . . , . , .... .
laiko. Nuolatos maišyk, kad n,mas1lr dagl "’va 
neprisviltu. Nukelk ir ipilk JlnnlYia kad za*1®*
fruktu pektiną. Išmaišyk su- k,a“s,n“ yra labai
pilk f stiklus, užleisk karštu nea laba. lengvai su-
ištirpstu parafinu, ir pasta- l”'8kl!la^a8' Bet P_ra.s P01™*1* 
tyk i vėsia vieta. Bus gardus ?• '?” s!yke- vyriausią keriąe- 
konservas" ;felleno Instituto Medicinai Tir

ti chemikas, šitą žmonių įsitiki
nimą dabar susprogdė. Jisai eks- 

i perimentais nustatė, kad žalias
, ... v. , . kiaušinis vra sunkiausia suvirs-

Sitam prieskoniui ima šitokia kinamas maist!;s kiauM.
nio baltymas visai nesiduoda 

i virškinamas.

ŽALIĄ KIAUŠINI SUNKU 
SUVIRŠKINT.

Visuomenėj yra gilus įsitiki-

MAIŠYTŲ DARŽOVIŲ 
PRIESKONIS.

proporciją:
18 nunokusių tomeičių.
18 žalių tomeičių.
18 vidutinių svogūnų.
9 žalius pipirus.
1 puoduką druskos.
IT-- šaukštuko maltų pipirų.

TRUMPAI APIE VISKĄ.
Kad apsaugot šalies pra

monę nuo streikų, Kongre
sui siūloma “užšaldvt” visų

l’i šaukštuko smulkaus ci’ia- |eįkmeny kajnas jr darbinin- 
rnoi'°- j kų algas. Kai kainos nekils.

9 puodukus rudojo cukraus.
1 kvortą acto.
Daržoves reikia supiaustyt, 

apibarstyt druska ir duot pašto- į 
vėt per naktį. Ant rytojaus skis- 
timą nusunkti. Tuomet sudėti 
cukrų ir visus kitus priedus, už
pilti uksusu ir ant lėtos ugnelės 
pavirinti valandą laiko.

Dabar sudėt į karštus sterili
zuotus stiklus, uždaryt ir pasta
tyt vėsioj vietoj, šis prieskonis 
bus pusėtinai “stiprus.”

nebus pagrindo streikams, 
sako šito sumanymo auto
riai.

Pereitą savaitę Maskvon 
atvyko Amerikos ir Anglijos 
delegacijos patirti, ko Rusi
jai daugiausia reikia ir ko
kiu budu tas reikmenis gali
ma geriausia pristatyti.

Anglijoj paskelbta “Rusi
jos Tankų Savaitė.” Visi tą 
savaitę pagaminti tankai 
skiriami Rusijai.PRIESKONIS Iš ŽALIŲ 

TOMEIČIŲ.
“Keleivio” 38-tam numery VVashingtono apskaiciavi- 

buvom nurodę, kaip rauginti mu Amerikos karo pramo- 
alias tomeites. čia gi patieksi- nej ateinančiais metais rei- 

me receptą virintam tomeičių fcėsia 3.500.000 tonų plieno 
'prieskoniui, šitam prieskoniui daugiau, negu Šios šalies 
tomeites vartojamos

... *r ’ ' ******** v*** **^w ii nau-
tau sKaitvmenų. mane nukratė. Tokio biau- džių perus.

“Neturėdama kuo už tai raus lapo aš da nebuvau * -----------------
atsimokėti nutariau užrašy- skaičiusi. Ten šmeižiama VILKO LAIMĖ, 
ti 1 metams ‘Keleivi’ tai. ku- viskas, tiesiog prakeikiama T ,
ri parašys i Moterų Skyrių viskas, kas tik lietuviams ?.e?a ?aJ?ai?®tla 
geriausi .-tiaij -ni apie moti- brangu. Gerai kad žmogus 'ieskeliais^sv lipia laisva.
?•< = -uAieas vaiku, auklė- naraokino piima ta laikrašti ^enmsto is vėtros išpiešta
----- ------------------------------ ----- perskaityt. Dabar aš negaliu nelaimingoji mano galva.

suprasti, kaip tarp musų Langas ir durys jau atlapos, 
žmonių gali gyvuoti toks ne- vėjai švilpia kampuos, 
doras šmeižtų lapas. Kelk iš užustalės, valkata.

Pas mane ateina “Relei- viesuh siaučia lauku0& 
vis" ir kiti laikraščiai, ir aš Namas. Pastogė. Ir kaminas, 
ių visuomet laukiu, nes pra- žodžiai ne tavo dainos, 
neša daug naujienų. O tas Vilkas vėtroje pratinas 
komunistų lapas tai tik Ru- graudingos staugimo natos, 
sija giria ir visus kolioia. T • n • • •.ka? negarbina Stalino. To- JelgU .n«1-lko !aa «*n« !
kiu laikraščiu mums nerei- "egirdeti vilkj, 
kia. ' Moteris. įkėlęs staugia pastirę

_____ __ _  tarp rudeninių laukų.
IŠRADO NAUJĄ VAISTĄ Ir mano laimė, kaip vilko, 
SKAUDAMAM SKILVIUI, todėl man vėtra sesuo.

šiomis dienomis Atlantic meIsY?s v<*jlkos’
City-je buvo Amerikos Che- z-v(lek,t’ nors įelus T?“;
mikų. Draugijos metinis «u-___________ ivaiy poruta.
važiavimas, kur buvo oada-
ivtas pranešimas, kad skil
vio spazmoms pavyko išras-

I

MRS. AMERICA

• • e'.v Yfri'kietė. buvo iš 
Ar.erikos moterų kara 

Gol buvo renkama gra. 
mergina kaip "Mist

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

PARTIZANO ATSISVEIKINIMAS.
Lietuvos laikraščiuose randame tokį eilė

raštį, be autoriaus parašo:

Neverk, mama, neraudoki:
Jau ašarų per daug—gana.
Tikiu, ateis laikai kitoki—
Iš naujo kelsis Lietuva.
Neverk, kad mes dabar išeinam; 
Neverk, palikusi namuos.
Greit Tėviškėj skambės vėl dainos, 
Laisvai trispalvė plevėsuos.
Neverk, tada tyli. be žado,
Jei aš negrįžčiau pas tave.
Tikėk, sūnūs sau laimę rado 
Laisvosios Tėviškės kape.
Neverk, kad tau nebus artojo—
Už mus visus darbai kalbės 
Ir, naktį perlais aprasoję.
Mediniai kryžiai pakelės...

taipgi ža
lios. Didesniasias reikia supiau
styt. o smulkesnes galima tik 
peiliu įdurti arba įskelti. Lupti 
jų nereikia.

Imama tokia proporcija:
5 svarai žalių tomeičių.
6 puodukai cukraus.
2 puodukai acto.

negu stos 
plieno fabrikai gali jo paga
minti.

Norvegiioj nesiliauja ma
siniai areštai. Socialdemo
kratai praneša, kad vien tik 
Bergeno mieste nacių žval
gyba yra suėmusi šimtus žy
mesniųjų unijistų.

MAMYTfiS PASILSYS. BUTŲ NEBLOGAI.
Mamytė jau atsigulė lovon, Pati: Aš norėčiau būt tuo 

ale Jonukas savo lovukėj vis ne- laikraščiu, 
rimsta ir nuolatos šaukia: “Ma- Vyras: Kodėl? 
ma, mamyte!” Mamytė jau de- Pati: Tuomet gal nors sykį 
šimtį kartų buvo atsikėlusi. tu paimtum mane ant kelių.

—Na, ko gi tu nori, mano ba- Vyras: žinai, ką—geriau buk 
ti naują vaistą. Jis esąs gau- landeli? kalendorium.
namas is anglių smalos ir 
veikia < taip pat gerai, kaip 
atropinas ar paoeverinas, 
kurie vra importuojami ir 

' kiid< r. U; metų dabartiniu laiku labai sun- t. 
:iai gaunami.

Ši vaistą išrado viena che-

'-eiidh) ryvanos, kurie gyve- 
išmėtė po visą žemės kamuolį? 

erdėjo tuos gyvūnus prastoj
- n.Vnj sutalpinti? Ii kur ėmėsi 

i vndpns. kad visa temę apsem- 
' ••-.r a.< vanduo dabar yra? Kaip 
v’-»iaus šeimynos Kalėjo atsirasti 

■ tr.». iuodveidžiai. raudonveidžiai 
1 veislių žmonės? Šitie ir Km- 

Vitu klausimu. į kuriuos negali 
1 okis kunigas, yra nuosakiai

Pati: Kodėl? 
i Vyras: Tuomet 
gausiu naują.

inikalu kompanija Chicago- i^ės-vti šitam veikale į
i i . *•3 1 j . . Knvza Ras žodis—taije ir daktarai dabar daro su ^kinv._ui n«ujaa ku

Mok«laa k
ra ........................................... 25c. nebeniežti.

—Man niežti...
—Kur?
—čia...
—Pasikasyk, tai neniežės. ___________________________
Pagaliau mamyte užmigo. p«p*» SUVADžIOT IAS 

Staiga Jonukas ir vėl rėkia: SUVADBHFT IAS

"Marayt, mamyt, eik šen!”

kas metai

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo sauli 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

Senovės Lietuvis tinyėia

Amerc ši o (iabar jau turėsime eksperimentus. Jis da '“f’’ sreuments® ęriovs Moiir “Vr A ‘ j predžios iki crsloir .m amu ico. neturi sau vardo. r.

Motina vėl bėga:
—Na, o kas pasidarė? 
—Mamyte, dabar man jau

Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILft. Vieno veiksmo Ko. 
mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokrn- 
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ....................... 2Gc.

Ypatingai dabartinė* kriUėianybėe gadynėje kiekvienu turėtą 
pvmkaityt, nes tik tada galėa aiškiai suprasti Dievo kavima.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieres apdarais 
—1.00; audimo and.—11.25, Pinigus galima siųsti nopierinį doleri 
arba "Money Orderį”. Adreauokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadtray, So. Boston, Mass.
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7INI0S iš LIETUVOS
“ IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

BOLŠEVIKŲ ŽVALGYBA ISVEžE IS 
LIETUVOS DAUG GERŲ ŽURNALISTŲ

Gen. Vitkauskas
Pabėgo Rusijon.

Gen. Černius dar tebesislap- 
stąs Lietuvoje.

Pasitvirtina žinios, kad 
buvę Lietuvoje bolševikų 
komisarai ir bolševikų parti
jos vadukai pabėgo iš Lietu
vos pirmutinę karo dieną. 
Jie išdūmė tuojaus, kaip tik 
pajuto, kad Lietuvos žmones 
ruošiasi imti jų kailį darban. 
Tik vienas Liudas Gira buvo 
sugautas ir dabar sėdi Lukiš-

Europoje Krinta Bombos

Patirta skaudi žinia, kadlsargos. kurios apgintos. Vo- 
tarp bolševikų ištremtųjų ' kiečių kariuomenė Į Mažei- 
Maskolijon yra daug lietu- į kius atėjo tik liepos 3 d. 
vių žurnalistų. Su šeimomis
išvežti Augustinas Gricius 
ir Antanas Dėdelė. Taip pat 
išvežtas
Vima3S UVL <** birželio 14-17 dd., GPU • kęs savo motiną ir tėvą, kam

budeliai surengė Mažeikiuo-į jie pagimdė jį lietuviu. Pa- 
Tuo tarpu žurnalistai Jo-se ir apylinkėje baisiausią 'bučiavęs žydą bolševiką, jis 

nas Kardelis (buvęs “Lietu-į žmonių medžioklę. Griebta viešai pareiškė, jog jam
kiekvienas labiau ar mažiau į esanti gėda gimus lietuviu, 
žinomas lietuvis. Tokiu bu-į Kartu su kitais Maskvos 
du iš šios vietos išvežta Ma- I agentais išdūmė Bolševiki- 
skolijon net 15 prekinių va-'lon ir gen. V. Vitkauskas, 
gonų, prigrūstų nelaimingų
musų tautiečių. Kai birželio 
17 d. šie vagonai buvo veža
mi, buvo girdėti, kaip depor
tuojamieji giedojo “Marija.
Marija”...

Lietuvių visuomenės įtū
žimas prieš bolševikus da-

Viktoras Raman- Įitas liet“vi!i
bet nežinia ar su „t- - 1 į?; * tautos išgama buvo prakei-

vos Žinių” vyriausias redak
torius) ir Vincas Kemėžys 
nuo deportavimo išsigelbėjo.

Augustinas Gricius, be 
žurnalistinio darbo, dirbo ii 
literatūroje. Ypač jis buvc 
pagarsėjęs savo feljetonais 
kuriuos pasirašinėjo Pivošos 
vardu. Jo komediją “Palan
gą” pastatė Valstybės teat
ras Kaune. A. Gricius turėję 
3 mažamečius vaikus.

Viktoras Kamantauskas 
ilgus metus gyveno Ameri
kos Jungtinėse Valstijose, 
kur. berods, buvo ir gimęs 
arba nuvežtas dar kaipo vai
kas. Jis buvo pasižymėjęs 
kaipo kalbininkas, ypač 
lituanistikos srityje. Be to. 
jis buvo laikomas vienu ge
riausiųjų anglų kalbos mo-

UK1N1NKAI GALI SAU 
MAŠINŲ PASISKOLINTI.

kuriam bolševikai buvo pa
vedę vadovauti vietos lietu
vių kariuomenės korpusą. 
Kaip žinoma, šito korpuso 
lietuviai atkreipė savo gink
lus prieš raudonuosius oku- j 
pantus. Bet kur dingo gen. i 
Černius ir keli kiti Lietuvos i 
karininkai, kuriuos okupan-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Tokios bombos, kaip parodytos šiame vaizdely, šiandien 
krinta iš oro po visą Europą. Jos gali pasiekti ir Ameriką, 
jeigu ji nebus gerai apsisaugojus. Bet kraštui apsaugoti 
reikia daug pinigu. Todėl Amerikos valdžia skolinasi pini
gų iš savo šalies gyventojų. Tuo tikslų ji pardavinėja De- 
fense Bondsus ir Defense Štampas. Kas nusiperka toki 
bondsą ar štampą, tas paskolina pinigų krašto apsaugai. Už 
paskolintus pinigus valdžia moka geresni nuošimti, negu 
bankai. Taigi, kas turi atliekamų pinigų, turėtų nusipirkti 
Defense Bondsų. Jie parduodami paštuose.

PER KAUNO RADIJĄ DAINUOJA 
BABRAVIČIUS.

Paskelbtos kainos už nau- La^ buvo įtiaukę į raudonąją 
dojimąsi mašinomis, kurias armiją, kol kas da neia ais-

kių žinių. Eina kalbos, kad 
Černius dar tebesislaps-ukininkai gali pasiskolinti iš 

sandėlių ar pasamdyti atlik- gen- elnius aar teoesisiaps- 
ti žemės ūkio darbus. Už su- Lietuvoje. Jo žmona gy- 
arimą traktorium 1 hektaro vena kaune laisva 
žemės imama 50 rublių, už
dirvonų nuarimą—75 rub.. 
pelkių—100 rub. Už kulti-

LIETUVOS MIESTAI NU
KENTĖJO MAŽIAUSIA.

kovu Lietuvoje. Pradžioje vatoriaus išnuomojimą ima- Iš Kauno gaunama žinių, 
dirbęs pedagogijos srityje ?}a 15 rublių, lėkštinių ake- kad Lietuvos miestų gatvės 

" * “ ’ čių—10 rub., paprastų akė- ligšiol niekur nėra pavadin-
čių—5 rub. Kainos nustaty- tos A. Hitlerio. Hindenbur- 
tos, matomai, vienai dienai, go ir kitais panašiais pavadi- 
Pasinaudoiimas dvivagiu nimais. Latvijoje tais var- 
plugu valandai kaino ja 3 r., dais pavadintos svarbiausios 
paprastu plugu—2 rub., dra- miestų gatvės.
paku—2 rub.. kultivatorium Taip pat iš Pabaltijo vals- 
—3 rub. Kirtino ir sėjamos tvbiu SOstiniu tik Vilnius ir 
mašinos leidžiamos tik tu- Kaunas beveik visiškai išli-

V. Kamantauskas ilgus me
tus išbuvo Lietuvos Telegra
mų Agentūroje “Eltoje” ty
riausiojo redaktoriaus parei
gose. Bolševikų okupacija ji 
užklupo Lietuvos konsule 
Liepojoje pareigose. V. Ka
mantauskas, be pedagoginiu 
veikalų, yra išleidęs kelias
dešimtis pavyzdingų lietu- rint Patyrusį darbininką. ko jęaro veiksmų nepaliesti.

Per Kauno radiją Lietu- Tuo tarpu apie Rygą žino- 
vos ūkininkai vis dar ragina- ma, kad ypač skaudžiai ten 
mi didinti rugių sėjos plotą, nukentėjo senoji miesto da- 
Buvo skaitomos pavardės lis, kur buvo daug istorinės 
ūkininkų, kurie užsiaugino vertės pastatų. Lygiu budu

vių kalba išverstų veikalų iš 
svetimu kalbu.

IŠ MAŽEIKIŲ GPU IŠVE
ŽĖ 15 VAGONŲ LIE

TUVIŲ.

Gauta papildomų žinių 
apie nepaprastą lietuvių su 
kilėlių narsumą kovoje su 
bolševikų okupantais Ma
žeikiuose ir apylinkėje. Nors 
ginkluotų sukilėlių buvo ne
daug, nes stigo ginklų, bet 
jie ištisas 10 dienų karžy
giškai kovojo su GPU žval
gybininkais ir vietiniais oku
pantų pasekėjais, kurių dau
gumą sudarė nelietuviai. 
Bolševikai norėjo išsprog
dinti “Lietūkio” kooperati
nį sandėlį, bet sukilėliai jį 
apgynė. Sandėlyje raudono
sios armijos reikalams buvo 
laikomos didelės maisto at-

veislinę
sėklą.

rugiu bei kviečiu Estijos sostinė—Talinas yra 
labai nukentėjęs. Iš Gudijos 
sostinės Minsko liko tiktai 
griuvėsiai. Ar daug kas iš
liks iš Ukrainos sostinės Ki
jevo. parodys ateitis. Kaip 
žinoma, ir Varšuva buvo vi
siškai sugriauta.

Lietuvos miestai nukentė-

NUTARĖ OKUPANTŲ
TURTĄ ATIDUOTI JU 

NUSKRIAUSTOMS 
ŠEIMOMS.

Vilniaus srities valsčių 
viršaičiai rugpiučio pabai- jo mažiausia dėl to, kad lie- 
goje buvo susirinkę pasitari- tuviai greitai sukilo ir išvijo 
mo. Jame buvo tartasi dėl bolševikus, nedavę jiems 
derliaus nuėmimo, rudens progos pridaryti nuostoliu, 
sėjos paruošimo ir žemės Kai vokiečių kariuomenė at- 
mokesčių mokėjimo. Be to, ėjo, ji rado jau lietuvių val- 
esą nutarta tų maskolių tur- džią.
tą, kurie buvo atgabenti Lie
tuvon bolševikų okupacijos 
metu, perduoti deportuotųjų 
Maskolijon giminėms.

Gauna Jau Ketvirtą Vyrą

čia yra parodyta judžiu “žvaigždė” Constance Bennett ir 
Gilbert Roland, jos ketvirtas vyras, kurį ji gavo šiomis die
nomis. Toks gyvenimas turėtų būt tikrai įdomus.

STALINO “SAULĖ” JUO
DA KAIP SUODŽIAI.

Iš laikraščio “Į Laisvę” 
per Kauno radiją buvo per
skaitytas straipsnis “Kuo 
laikosi bolševikai?” Straips
nio išvadžiojimu, bolševikai 
laikosi teroru. Jų komisarai 
bei komisariukai yra tikri 
karaliukai. Sovietų Rusijoje 
garbinama “Stalino saulė,” 
kuri padoraus žmogaus aky
se atrodo juodesnė už suo
džius. Bolševikų “saulė” yra 
tik eksporto dalykas ji yra 
antižmoniška. nedora, impe
rializmo padaras. Pačioje 
gi Rusijoje gyventojai turi 
tik vieną rūpestį, kaip gauti 
duonos kąsnį, ir kuo pri
dengti savo kūną. Susidaro 
pasibaisėtinas vaizdas:. ge
nerolai. aukštieji valdinin
kai, šviesuomenė Rusijoje 
mato didžiausią pasaulyje 
melą. bet jie yra be dvasios, 
inertingi ir todėl viešai savo 
balso pakelti neišdrįsta.

PROVINCIJOJ DAR ŠEI
MININKAUJA PARTI

ZANAI.

Iš Kauno pranešama, kad 
Lietuvos provincijoje ligšiol 
dar šeimininkauja lietuviai 
sukilėliai (partizanai). Vo
kiečių įstaigų čia beveik vi
siškai dar nesą.

1 U

LIUDNOS ŽINIOS IŠ LIE
TUVOS.

Amerikiečiams žinomo arti. 
sto balsas pirmu kartu su
skambėjo rugpiučio 26 d.

Apie Kauno radijo stoties 
pranešimus ir programą ga
lime pranešti šių žinių:

Iki rugpiučio 26 d. Kaune 
pranešėjas paskelbdavo pro
gramos tvarką tik lietuvių 
kalba. Tačiau nuo tos dienos 
po lietuviško pranešėjo tą 
patį ėmė kartoti kitas prane
šėjas vokiečių kalba. Kau
nas vokiškai vadinamas 

i “Kauen.”
i Programa prasideda 6 vai. 
i lyto ir trunka iki 11 vai. va
karo su pertraukomis. 12 v. 

i transliuojama Karo muzie
jaus varpų muzika. Dažnai 
perduodamos liaudies dai
nos ir lietuvių kompozitorių 

i kuriniai. Rugpiučio 26 d.. 
be kitų buvo perduotos dar 
šios dainos: “Marš, marš ka
reivėliai” ir “Geležinio vilko 
maršas.” Tą dieną vėliau 
dainavo J. Babravičius.

Į 5 vai. 15 min. popiet per 
: Kauno stotį daroma trans
liacija iš Karaliaučiaus lietu
vių kalba. Šių transliacijų 
turinys yra politinio pobū
džio.

Rugpiučio 27 d. vakarą 
į buvo koncertas “Kaimui ir 

Dalyvavo solistė 
90-

buvo cituoti Tumo-Vaižgan
to “Deimančiukai.”

Per Kauno radiją kelios 
paskaitos buvo skaitomos 
apie Vilniau? miesto archi
tektūrą.

Per vieną transliaciją dai
navo p-lė Grigaliunaitė ir 
skambino Ona Biržiškaitė.

VILNIUJE NAUJAS BUR
MISTRAS.

Iš Vilniaus gavome žinių, 
kad naujuoju Vilniaus mies
to burmistnj paskirtas Karo
lis Dabulevičius. Ligšiolinis 
burmistras Antanas Krutu
lys, kuris buvo paskirtas tuo
jau po bolševikų išvijimo is 
Lietuvos, iš savo pareigų ga
vo pasitraukti. Kalbama, 
jog tai įvykę todėl, kad ji> 
“neišlaikęs linijos žydų at
žvilgiu.” Lenkų okupacijos 
metu A. Krutulys buvo 
“Kultūros” draugijos pirmi
ninkas.

INŽ. SIDZIKAUSKAS IR 
DR. MACEINA KVIEČIA 

MI LIETUVON.

Žinios sako, kad Dr. An- miestui.
Lietuvoje liko labai daug ne- tanas Maceina, gyvenąs Antanina Venvecičiute, 
laimingų našlaičių. Tai įvy- kaip politinis emigrantas listas Zigmas Sulvila, Stepo 
ko todėl, kad GPU išvežė Berlyne, gavo iš Kauno pa- Graužinio kvartetas ir akor- 
tukstančius tėvų. Daugeliu: kvietimą užimti docento vie- deonistas F. Novogrodskis. 
atvejų mažamečiai vaikai tą Kauno universiteto filo- Rugpiučio 30 d. buvo pa- 
palikti Lietuvoje, nes bolše- Zofijos fakultete. Pakvieti- fjPi<i.jnwoto<; dvi natriotinė« 
vikai buvo nusistatę našiai- mą pasirašė aukštesniojo lį,tliviu |)allu]ės. Vėliau sekė 
cius auklėti stalmiskais ko- mokslo departamento direk- į- petrausko idainavimai iš 
munistais arba palikti “bez- torius Dr. A. Juška. Iš to da- i jvaj,.ju ‘ operų. Popiet pa- 
prizornikais,” kaip tai buvo romą išvada, kad universite- i skobtas liaudies dainų kon- 
pačioje Maskolijoje. Dabar tas, greičiausia, veiks. | įei tas, dalyvaujant Vladui 
šiems vargšams našlaičiams Taip pat pakvietimą dirb- i Baltrušaičiui ir Benediktui 
steigiami vaikų namai. Vii- geležinkelių srityje gavo! Vasiliauskui. 9 vai. vakare 
maus apskrityje įsteigta 18 jnž Balys Sidzikauskas, ■ ėjo saloninio orkestro kon- 
tokių vaikų namų, o vien buv. pasiuntinio Berlyne ir: certas, diriguojamas Lecha- 
Vilmaus mieste—14. Čia Londone brolis. įvičiaus ir dalyvaujant St.
globojama l,o00 našlaičių. Tiek Dr. A. Maceina, tiek Graužiniu!.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telj.i 
1S.OOO žodžių. Labai parankus turėi 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, l<>0 puslapių. Parankesnio ir 
storesnio kišeninio žodynėlio iietuv.-i 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”

Ateina liūdnų žinių, kad 
dėl bolševikų okupacijos

TVARKO DARBO JĖGAS.
inž. B. Sidzikauskas iteikė' Rugsėjo 1 d. prieš piet bu-
atitinkamoms vokiečių įstai- į vo skaitoma Įdomi paskaita

Per Kauno radiją buvo goms prašymus leisti grįžti į apie kun. .J. Tumą-Vaižgan- 
; Lietuva. bet atsakymo dar tą, pavadinta “žmoe-us-le- 

Po to
paskelbtas atsišaukimas į 
bedarbius. Jie raginami už
siregistruoti darbo įstaigoje. 
Pirmoje eilėje raginami už
sirašyti ir neapmokyti be
darbiai statybos, medžio ii 
metalo apdirbimo specialy
bėse. Statybos srityje—inži
nieriai, mūrininkai ir kiti 
specialistai. Medžio srityje 
—staliai, račiai, darbinin
kai. Be to, užsiregistruoti tu
ri visi tarnautojai, moką vo
kiečių kalbos, neatsižvel
giant į tai. ar jie yra bedar
biai ar turi darbo. Pagaliau, 
užsirašyti turi visi tie. kurie 
pastaraisiais 3 metais dirbo, 
bet dabar neturi darbo. Gy
veną Panevėžio, Biržų. Ro
kiškio, Zarasų ir Utenos ap
skrityse užsiregistruoja ap
skričių miestuose. Neužsire
gistravę busią baudžiami 
pagal rugpiučio 15 d. pa
skelbtą įstatymą “dėl darbo 
tvarkos.”

ORGANIZUOJA UGNIA
GESIŲ BURIUS.

Gaunama žinių, kad at
gaivinta Lietuvos ugniage
sių sąjunga. Daroma žygių 
skubiai suorganizuoti ugnia
gesių burius visoje Lietuvo
je ir aprūpinti juos reikalin
giausiomis gesinimo priemo
nėmis.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet ėieli sakiniai, pasikalbėji* 
mai darbo jieškant, važiuojant ku’ 
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina........ ..................................... 35c.

DAVATKŲ. GADZINKOS ir kitos 
linksmos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairiu 
juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida, 48 pusi............................... m,-

Lietuvą,
negavo. genda.’

Žmogus-le- 
10 minučių

PAGARSINIMAI' 
‘KELEIVY’

Norint, kad paęarsin imas tilpti}
» GREIT, reikia priduoti garsinimą 

adrainistraci jon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panea*- 
ly. Vėliau gauti garsinimai 1 tes 
savaitės nunierf nespėjama patai-
olnt.

Norint, kad garsinimas nest»sl- 
trvkdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokesti.

DRAUGIJOMS engiant pikniką 
ar kitokį parengimn. trumpą prane
šimą patalpinam už UŽ dides
nius garsinimus skaitoma nuo ccllo

Už pa j Ieškoji mus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodį. Stambes
nė™ raidėm antgaivis—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams ui 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Magiausio oajieško- 
jimo kaina 65c.

Norint paįleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS.” 253 BROADVVAY. 
SO. BOSTON. MASS.

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 butu j 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai- į 
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimu, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš Kut ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

{ visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei 
kalai, kaip \Vellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boeische’s "žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės "Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Vžsisakykit "Teisingą 
Patarėją.’’

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Ma»v
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DARIAUS GATVĖS ATI- 
DARYMAS.

Politikierius Coakley darė 
milionus.

Jau kelinta sąvaitė Massa
chusetts valstijos senate eina 
politikieriaus Coakley’o by
la dėl grafto. Jis yra guber
natoriaus taiybos narys, tai-

, j <aa sp
Dariaus gatves atidaryme, r)Opiet 

iškilmės South Bostone i- į t J

f Lietuvių kalbos mokykla. Lietuvių Radijo programos.
Lietuvių kalbos kursaii Spalių 4, radijo programa 

prasidės spalio 24 d. Pamo- per stot) WORL, 950 k. nuo 
kos bus laikomos kas pėtny- 8:30 ryto: (1) kalbės Ona 

Univer-

Norwoode ir vėl “sidabri- 
, nė**’ vestuvės.

Nonvoodo lietuvių svetai
nėj rugsėjo 27 buvo švenčia
mos Jozavitų šeimyniško gy
venimo 30 metų sukaktis. 
Tų iškilmių dalyviai tikrino, 
kad Jozavitai ištikruju yra 
tiek metų išgyvenę gražioj 
santaikoj ir linkėjo jiems da 
kitątiek pagyventi. Vienas 
jų užsiminė ir apie Lietuvą. 
Sako, kuomet mes čia sėdim 
prie stalų gausiai apkrautais 
visokiais valgiais, Lietuvoje 
musų viengenčiams stoka

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai
Renda $20 mėnesiui, 

štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus.

čios vakarais State 
sity name,Newbury ir Exeter 
gatvės kertėj, Bostone. Dėl 
platesnių informacijų ir už
siregistruoti klausytoju rei
kia kreiptis į State Universi- 
ty Extension Division, 200 
Newbury st.. Bostone, asme
niškai, raštiškai, ar telefonu,
Kenmore 4670.

Šita lietuvių kalbos mo
kykla gyvuoja jau nuo 1938 
metų. Ji yra Massachusetts
valstijos švietimo departa-. George W Lynch> 18 me_

Bostono ir tų amžiaus vagis, kuris gau- .
apylinkės lietuviai turėtų domas vogtam automobily' 1

Končienė iš North Abing- 
ton; (2) muzika ir dainos. 

Spalių S, sekmadienį, rai Taigi dar karta prašome • a i •f • " • * 1 • gi norima u pasalinti kaipo
, rad spaliu o d.. - '■'į-™'? prisipažjn0 £,r 5pa.

“*■------- metus padėjo įĮvyksta 
tidarymas. 

įrašome dalyvauti.vyks spalių 5 d.. 2 valandą : 
popiet. Darius buvo Ameri- i 
kos aviacijos kapitonu ir už | 
savo narsumą buvo apdova-; 
notas garbės medaliu. Dabai i 
gi Bostono majoras leido pa- • 
vadinti io vardu ir vieną i 
gatvę South Bostono vai- ■ 
džios
tai

kviečiami dalyvauti visi. delegacijom iškilmėse,
Darius buvo ne tiktai A- ° fĮ- !>n-1 nietu.

merikos didvyris. bet ir Lie- Diaugi.ios \aidu 
tuvos garbingas suims. Nore- xl'us nanu? 
damas pakelti Lietuvos vai

v-„ staruosius V ĮSUS bankus $144,000. Ištikruju 
■"“j.Arlau.ka., fj.jis yra padaręs milionusl
Komiteto narys. Uz suktjbes jis yra jau pa- 
_______ * salintas ir iš advokatų luo

mo. jam atimtos advokatoS. L. Šv. Kazimiero Drau
gijos narių žiniai.

Draugijos laikytame mė.

teisės. Nežiūrint to, jis šian- Į drabužių, stoka maisto, ir 
dien užima aukščiausią po • jeigu jie visai da nebadauja, 
gubernatoriaus vietą valsti- tai bado šmėkla stovi už du
jos valdžioje.

dio programa per tą pačią Matyti galima bile laiku, 
stotį nuo 9:30 ryto: (1) Vin- “Keleivio** name, 253 
co Gedrino orkest. iš Brigh-
tono; (2) dainininkės Emi- 
lia Raulinaitė ir Margaret 
Griguniutė iš Somervillės;
(3) harmonistas Vladas Va- 
lusinavičius iš Needhamo.

Step. Minkus.

Broadway, So. Bostone.

kviečiu 
ateinanti sek-

.. madienĮ. spalių 5 d., 1 vai.
usirinkti A. L. Da-

T«t TRObridg* SSSS

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 1-4 ir S-S 

NedėiiomU ir SveutadisatalB 
nao 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
ip. Inman «t. arti Central akt. 

CAMBRIDGE. MA8S.
Trys banditai automobilisus 

katastrofoj.
Policijos persekiojami, 

trys jauni banditai pereito 
panedėlio vakarą South Bo
stone sudaužė savo automo-

nepraleisti šitos progos. Pa-; šaudė į policija, buvo nutei- i - 
raginkit vienas kitą. para-, stas 7 metams kalėjimo.

da. jisai pasiryžo praskinti P° PielV H1*u bilį ir viena stovėjusi ant
pirmutini oro kelia iš Xew ’>aus posto patalpose, ’6o C jį^,

ginkit ypač jaunesniuosius 
lankyti šitas lietuvių kalbos 
pamokas, paskleiskite dau
giau propagandos už savo 
kalbos mokėjimą.

Dr. D. Pilka.

PARSIDUODA STORAS
Kuris norėtų, srali nupirkti ir na

mą. 18 metų išdirbtas biznis. Parsi- i 
duoda dėl to. kad savininkas mirė. 
nėra kam tinkamai prižiūrėt. Gali i 
matyt bile laiku. M. T. (1) i

188 W. 9-th st., So. Boston, Mass. ; i

i DR. D. PILKA 1

pirn
Yorko Į Kauną. Turėdamas 
sena. sulopyta lėktuvą, jis 
leidosi kelionėn kartu su sa
vo draugu Girėnu per platu- 
ti Atlantą. Jis žinojo, kad 
tai didelis pavojus, tačiau jis 
rizikavo savo gyvybę, kad 
padarius Lietuvai garbės. Jį? 
paaukavo savo gyvybę, bet 

rdas tapo Įrašytas 
utų drą

suolių.
Taigi nettžmirškim šitų 

iškilmių, bet dalyvaukime 
visi. Kaip sakiau, iškilmės 
prasidės 2 valandą popiet, 
bet susirinkti reikia visiems 
prie Dariaus Posto 'vėtai ms 
ne vėliau kaip 1:3 » popiet. 
Čia susirinks visi pavieniai 
ir visos organizacijos su sa
vo vėliavomis. Nuo čia visi 
maršuosime Į Dariaus Cour- 
tą—taip pavadinta Dariaus 
gatvė.

Iškilmėse kalbės Lietuvos 
garbės konsulas adv. A. O. 
Shallna. kun. K. Urbanavi
čius. miesto majoras Tobin 
ir Housing Authority virši
ninkas Breen.

lietuvio v
greta didžiųjų

street. So. Bostone. Ten susi
tvarkė “in coroore“ maršuo-

ir Aštuntos gatvės 
kampo. Pasinaudodami su
mišimu. du kriminalistai pa

dieni, spalių 5 d.. 1 vai. p. p. •
A. L. Dariaus posto patalpo- k.p.,„tn“v,
se. A. P. Neviera,

Dr-jos sekretoriusv

šita plėšikų gauja
•Jamaica Plain 

ir atėmė vienai 
moteriškei ranki-

DLK Vytauto Draugijos 
susirinkimas.

Spalių 5 d.. 1 valandą po- 
oiet. South Bostono Lietuviu

BIRTHSTONE LISTS

krautuvę
Roxburio
nuka.

rų. Nors ir musų gyvenimas 
čia ne aksomu klotas ir kep
ti kalveliai iš dangaus ne
krinta ant stalo, ilors ir čia 
karo pavojus didėja, jau
nuoliai šaukiami kariuome
nėn ir pragyvenimas brangs
ta, vis dėl to palyginus musų 
padėti su tomis šalimis, kur 
granatos sprogsta ii- žmonių 
kraujas liejasi, mes dar ga
lim jaustis laimingi.

Baigdamas jis palinkėjo 
jubiliatams ir visiems ki
tiems ilgo ir laimingo gyve
nimo. Kaliu palinkėjo, kad 
karo audra nepasiektų musų 
demokratinės Amerikos, ir 
kad visi tie jaunuoliai, kurie 
motinu išbučiuoti išėjo arba 
da išeis kariuomenėn, sugri-

Nubaudė kompaniją, kuries žtu sveiki prie tėvelių ir ar- 
agentas sumušė žmogų. Itimujų. ir kad jie taip pat 

I Richardso namus Arling-j susilauktų tokiu linksmų su
dalei ivyks D. L. K. Vytauto tone atėjo syki agentas par-j kaktuvių. kokias šiandien 
Draueiios susirinkimas. -Jis duoti vacuum svveeperį ir su-'mes čia susirinkę švenčiame, 
bus vieną valandą anksčiau simušė su šeimininku. Šeimi- Į Rodos, ši prakalbėlė buvo 
negu paprastai dėl to. kad ninkas Richards iškėlė bylą .a rimta ir vietoj, tačiau 
miešime dalyvauti Darius svveeperių kompanijai, rei-rKžjj jęU1je svečjy pj-a(jėjo dėl
Ccurt inkurtuvėse.

Račo nuskandintu du au
tomobiliu.

Quincy akmenų skaldyk
loj yra labai gili vandens 
duobė, kur vaikai nardvda-

kalaudamas SIO.OOO atlygi
nimo už tai. kad jos agentas 
sumušęs jam nosį. Anądien 
buvo teismas. Agentas teisi
nosi. kad Richards išstūmęs 
ji per duris ir stumdamas da 
ispyręs. Nežiūrint to, teis
mas nusprendė, kad sweepe-mi rado nuskandintu du au

tomobiliu. Policija jiesko rju kompanija turi užmokėti 
gerų narų. kurie pasinėrę ga- Riįhardsui $850 už sumuštą 
lėtų apžiūrėti, ar nėra tuose Rosp
automobiliuose žmonių. * .__________

įjo~ nerimauti. Mat. neišma
nėlių jieškot nereikia, jie 
patys pasirodo.

Jozavitai. kurių 30 metų 
sukaktis čia buvo minima, 
vra katalikai, bet publika 
buvo visokių pakraipų. Va- 
kara vedė P. Shargalis. ge
rai žinomas Nonvoodo lietu-
vių veikėjas.^ Dalyvis.

Bus Vytautinė* vakarienė.
Antra metinė DLK Vy-

Pametė Raktus.
5 “Lečiu” raktai ir vienas

tauto Draueiios vakarieiė^ahljj su to kotu. Pamesti 
šimet įvyks Čolumbus Die-1’»>T» S®*} ,Bos'on? ”
noj. nedėldieny. spalių 12

Keleiviodienos vakarą,
South Bostono Lietuvių sve--*?.?1 
tainėj. Draugija kviečia vi-’otls^ 
sus lietuvius, vvrus ir mote-

įs lietu-
6 valanda, ini rad° <«kius raktus. P1““’ 

‘ atnešt i

memui. Komitetas. įbatos naktį užmušė F. Fer- 
Įną, keturių vaikų tėvą.

^GHEYIBBNO

. /

|WOI\DERlAltlfll

Ab s \ ieninteliai Lietuviai Auksoriai Bostone, kurie
užlaiko Bulovą, Gruen laikrodėlius. Frigidaire šal 
dyruvus I’niveisal Cieaners ir Phileo, RCA Yictor, 
ir Zeniin Radios.

Dabar Geriausias Laikas Pirkt!

KETVIRTIS & C0.
“Gifts that Lašt”

.312 BKOAI)WAY SOUTH BOSTON
Te! SOL 4619

I

Natūrai Gem birthstones 
vvith Approved Alternates

Synthetic Corundum or Spinel 
Birthstones in Colors Indicated

J A N U A R Y
GARNET GARNET

Synthetic Corundum

FEBRUARY
AMETHYST AMETHYST

Synthetic Corundum

M A R C H
BLOODSTONE AOUAMARINE
or AQUAMARlNE Synthetic Spinel

A P R 1 L
WHITE SAPPHIRE

DIAMOND Synthetic Corundum

M A Y
EMERALD GREEN SPINEL
<Green Beryl) Synthetic Spinel

J U N E
PEARL ALEXANDRlTE
or MOONSTOME Synthetic Corundum

JULY
RUBY RUBY
(Red Corundum) Synthetic Corundum

A U G U S T
SARDONYX PERIDOT
or PERIDOT Synthetic Spinel

S E P T E M B E R
SAPPHIRE SAPPHIRE
(Dark Blue Corundum) Synthetic Corundum

O C T O B E R
OPAL ROSE ZIRCON
or TOURMALINE Synthetic Spinel

N O V E M B E R
TOPA2 or GOLDEN SAPPHIRE
TOPAZ OUARTZ (Citrine) Synthetic Corundum

DECEMBER
TUROUOISE BLUE ZIRCON
or LAPIS LAZULI Synthetic Spinel

Jeivelefs wedding
ANNIVERSARY LIST

1. Stationery
2. Smoker-s* Accessories
3. Leather Goods
4. Rings
5. Clocks
6. Suverpiate
7. Copper. Brass. Bronze,

Alumlnum
8. Electrical Appliances
9. Pottery
10. Amber
11. Stainless Steei

12. Watches
14. Ivory
15. Glassware 
20. China
25. Sterling SOver 
30. Pearls 
35. Jade, Coral 
40. Ruby 
45. Sapphire 
50. Gold 
55. Emerald 
60. Diamond
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Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

392 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1324

Ligoninės ofisas—Back Bay 
523 ČOLUMBUS AVĖ.,

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. i. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakaro. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

Tel. ŠOU 2305
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų BB- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Gyv. 31132

* ♦ » ♦ « t ♦ « » < ♦ ♦ ♦
( ♦ » 
i

♦I I«****•»

CURRENT PRICES 
of Vnmounted Diamonds

EXACT tveights shotvn are infrequcnt. Sizc alone does not determi- 
ne value, other cųually important factors being purity, color, and 
precision of eutting.
One-half carat, priced $125 to $275

One carat. generally pniced between $325 and $650 
Two carats. generally priced $900 to $2000 
Three-carat stones from $1500

COURTESY OF

KETVIRTIS & CO.

’TeL 28624

J • DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
(Ištaiso defektuotas akis ir tinka

mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiria akinius.

114 Summer Street,
LA1VRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29 
BOSTON. Telef. Ijrfayette 2371 

arba Somenet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Va!, nuo 9 ryt. iki 7 vak. ksadiea.
Nedėliom, nno 10 ryto iki 1.

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti
PERKRAUS 
TYTOJAI.

<Insured 
Movers >

Perklaustom 
čia pat ir i to 
limas vietas

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROAinVAV 
SO. BOST<>X. M ASS 

Tel. SOUth Boston 165 A

312 BROADWAY
(LIST WILL APPEAR

SOUTH BOSTON
BEG1NNING OF EACH MONTH)

I

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 9948 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Platu, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth
Boston
1058

‘LIGHT’ -rb. ‘REGULAR’
tai ‘ELIUS kurs yra ELIUS’

tome it n*rrtwnm» » c« i~ «»••• «•<»««$ ie»C« '»’»

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigtaa.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraauc

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

I8DIRBYSCIŲ.
Peter Trečioku ir
Joe Kapočiunu — ravininkal.

Taisymo Ir (Iibiii—Imlma tM$: 

1 HAMUN STOKITKMMfcSL,

/




