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U Vokiečiai Paėmė Ru- Philadelphijos Lietu- 
. sų “Pittsburghų.” tuviai Prieš Smetoną
Beveik vi»a Ukraina jau Pereitą sąvaitę “Keleivy- 

nacių rankose. je” buvo pranešta, kad Phi-
Berlynas praneša, kad vo- JadeįP1įiJ°® Lietuvių Muzi- 

kiečiai užėmė jau ir Charko. kos Sales Bendrove atsisakė 
vų ir Belgorodą Ukrainos ra°stĮ‘Smetonai priėmimą.
pietų rytuose. Kelios dienos „J??.2! g.1!0? pran“sb- kao 
prieš tai jie užėmė Taganro- „ktladelphijos Biznierių ir
ga ir Staiino miestus. Dabar Profesionalų Sąryšis , taipgi 

atsisakė Smetoną priimti ar 
io priimtuvėse dalyvauti. 
Savo susirinkime spalių 21 
dieną Sąryšis nutarė visiškai 
tuo nesirūpinti.

Paaiškėjo, kad visos kata
likų draugijos ir parapijos 
Philadelphijoj taipgi griež
tai atsisakė ruošti Smetonai

Šaudymas Jau Pra
dėtas” Sako Roose

veltas.
Hitleris šovė pirmutinį šū
vį, Amerika šaus paskutinį.

Šį panedėlį prezidentas 
Rooseveltas pasakė per radi
ją reikšmingą kalbą. Ameri- 

prezidentą Roosevelta, kadika jau užpulta, iis sako. Ją 
I jis taip švelniai su Lewisu į užpuolė Hitleris. Jis šovė

Unijų Prezidentas Lewis 
Neklauso U. S. Prezidento 

Roosevelto

1,000,000 Anglų Padės 
Rusams Ginti Kaukazą

ATSISAKO ATŠAUKTI
MAINERIŲ STREIKĄ.

Ko n grės a s gali visai uždrau
sti streikus krašto apsaugos 

darbuose.
Angliakasių unijos prezi

dentas John Lewis pastatė 
plieno kompanijoms ultima
tumą, kad jų valdomose an
glių

STEIGS FRONTĄ TARP 
KASPIJOS IR JUODŲ

JŲ JŪRIŲ.

Per Persiją dabar tiesiami 
keliai britų armijai į 

Kaukazą.
Pasidarė jau visiems aiš

ku, kad rusai prieš vokiečius 
neatsilaikys. Kaip amerikie
čiu korespondentas Wie-

kiečių per Kaukazo kalnus. 
Jie turi Mažoj Azijoj apie 
1,000,000 kareivių ir eisią 
rusam i pagalbą. Persijoj 
esą jau suvaryta tūkstančiai 
žmonių, kurie paskubomis 
taiso ir tiesia kelius i Kau
kazą. Tais keliais pirma bu
vo manoma siusti rusams 
karo medžiagą iš Amerikos, 
dabargi jais marguosianti

-w 1 • •
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kuris yra jau paskutiniai
bininkams teisės reikalauti rikos laivus Bet kovą «ahi Yarta’ . * Kaukazą. Greitas
o-ovpcmV> ntlvo-inimn i i • - A i - 4 situ miestų ėmimas parodo,geiesnio atųgmimo aiba(gale laimes tas, kas saus pa-1trumpesnių darbo valan-! baltinį šūvį, pasakė prezi- ' ka^ , Vklamo.J

Ii niekas meno nesaky- dentas. Is> to.reikia suprasti. (kint aVba galutinai’ sude- 
rad paskutinis suvis.sautii^,^^ ^  ̂
teks Amerikai. Sitam pareis-: k jnk, ,,
kimui prezidento klausyto-..;^. Pat pdsipkžis- kokų nore priėmimą ar daly-
jai smarkia! plojo , .kad toliau už ChatkoTO 'autl !en?'...Kur J18 bils-. :J!e

Hitleris gali būt sumustasįR . - fe. i sako, kad jis nevertas jokio
ir JIS bus sumuštas sąra>P. i pagerbimo nes valdydamas
Rooseveltas. Amerika padą- ;.iešui bus ah*ls žvgiuoti i Lietuvą elgesį kaip tikras 
įvs viską, kad iis butu sunai-». i- i oiktatorius. uždare visas

labai vart*ias' Panai^ino spaudos 
pramonės 11 žodžio iaisv§’ spaudė

. ... . —-j UKtai susilyginu su i t Jis tur^.F g40 000 žmones, tik savo “aš” statė
kad išvesti i stieiką maine- i Vokietiia bet turi toli ia , • k. , J . ’ , „ aukščiau vriko Jeigu Lietu-
riai nipbn eini kad V i 1- t i V • ii • ! gyventojų 11* trobesiu po 12 Jeigu ui.au
ir kažin kaip i?gS strei 'praienktl- Ir kas ta §!nk!avl* ahkštn riai,troliu Tvilo-snh, iva vel taPs nepriklausoma, 

kuotų.

apsieina.
Niekas nenori atimti dar-

pirmutinį šūvi. Ir jo subma- 
rinos dabar skandina Anie

du.
tų, jeigu šitokiais tikslais 
butų paskelbtas šis streikas, 

kasyklose šį panedėli, Bet maineriai čia nereika- 
sustabdytas darbas, jei-įlauja nei daugiau algų. nei 

gu jos nepripažins tose ka- į trumpesnių valandų. Unijos 
syklose “elosed shop.” Tose diktatorius Levvis paskelbė 
kasyklose dirba 53,000 ang-į šį streiką vien tik dėl to, kad 
liakasių ir jų iškasama ang- į į tas kasyklas negalėtų ineiti 
lis vartojama plieno fabri- i kitos unijos nariai, kurie ne 
kuose. Taigi aišku, kad šituiLevvisui moka mėnesines
kasvkln uždarymas gali su
trukdyti plieno gamybą, ku
ri yra taip svarbi krašto ap
saugai. Todėl jau pereitą sa
vaitę prezidentas Roosevel
ta s kreipėsi į mainerių 
f CIO) unijos prezidentą 
Levvisą su prašymu, kad dar
bas kasyklose nebūtų nu
trauktas. Unijos derybos su 
kasyklų savininkais gali būt 
vedamos juk ir be streiko.

Šitą Roosevelto prašymą 
Levvis atmetė su pasipiktini
mu. Jis pareiškė, kad “elos
ed shop” esąs svarbesnis rei
kalas, negu visos Amerikos 
apsauga. Ir šį panedėlį 
Levis liepė maineriams me
sti darbą plieno kompanijų 
kasyklose.

Prezidentas Rooseveltas 
vėl mušė Levis’ui telegra- 

prašydamas. kad jis 
Lewis vėl 

atmetė Roosevelto prašymą.
Rooseveltas kreipėsi į Le- 

v. isą trečią kartą, ir buvo at
mestas trečiu kaitų.

šitokios arogantijos ir pa
niekos Jungtiniu Valstijų 
prezidentui iki šiol da nie
kas nebuvo parodęs. Todėl 
vė oi šaly kilo didžiausis pa-•

streiką atšauktu.

lys viską, kad jis butų sunai-Hli 
kintas. Bet ji turi ginkluotis)1 charliOvas buvo

savo duokles. Taigi aišku,
et turi toli ją . • 1 1 • j <-'«/ V '■ *- ■.

aukštų. Daugeliu žvilgsniųmosi darbą trukdys kas no- • jis bu‘.o . Amesrikoš; tal J*. Pasirinks sau nuka
ręs Hitleriui pagelbeti. tasymi^ ^d^ /b ^j^mesnius seimininkus. Smeto- 
neras Amerikos visuomenėj. „amas Rusjjos ..pittsbul..! nai vietos tenai jau nebu

Japonai Jau Mušasi pritarimo, čia prezidentas ^™Vnes buvo sukon;:
i aiškiai dūrė nirštu i Johną C?_Su Rusais.

Žinios iš Šanchajaus sako, 
kad tarp rusų ir japonų jau 
i vyko kruvinas susirėmimas 
Tolimuose Rytuose. Kelias
dešimt japonu kareiviu per
ėjo Sovietų sieną ir norėjo 
pagrobti rusų pasienio sar
gus. kad vėliau galėtų iš jų

Levvisa.
pirs 

Šitam
žestui klausytojai 
plojo.

. i centruotaprezidento

‘Keleivio” koresp.

gand sako, “raudonosios ar-' britų armija. Kaukazo kai
muos žiedas jau sunaikin
tas.” Keli milionai rusų ka
reiviu ir geriausi jų ginklai 
jau žuvo. Dabar vartojami 
atsarginiai, seni žmonės, i;
“darbininku brigados” ne
gali susilyginti su gerai išla
vintais vokiečių kareiviais.
Nors Maskva dar laikosi, bet 
su kiekviena diena vokiečiai 
prieina vis po kelias mylias 
prie jos arčiau. Iš nietu pu
sės pereitą savaitę iie iš kar
to pasistūmėjo apie 40 my-

nuose. tarp Kaspijos ir Juo
dųjų jūrių, busiąs įsteigtas 
bendras rusų-anglų frontą' 
ir čia veikiausia busiąs 
sprendžiamas mušis.

Pagarsėjęs anglų genero
las Wavell esąs jau Kauka
ze ir kartu su rusų karo va
dais darąs 
nūs.

tam mušiu?, pla.-

Rusai Stebi Ameri
kos Manievrus.

lių Maskvos link. Pietuose Jungtinėse Valstijose dū
da blogiau rusams. Tenai jų bar vyksta dideli karo nrati- 
atsparumas visai sumenkė-į mai. Apmokinti jauni karei- 
10. Nors jie sako, kad Char- viai pratinami tikrai karo 

. kovas dar nevisai paimtas, !prakrikai. Situs manievvus 
(tačiau prisioažista. kad jis į riebi ir keli Sovietu Ruriios

sunkioji pli«no: laivų DIRBTUVĖJ SU-

kad Charko- STREn“™ «f°° DAR 
ivas da nepaimtas; jis esas<
: tik “pavojuje.” ! Šį panedėlį Brooklyno lai-

i vų taisymo dirbtuvėj CIO

,. ., pramone, smarkiai^ Rusai

HUSAI MOKINA
NAUJĄ ARMIJĄ Kanadoj Uždrausta
Žinios iš Kuibyšovo sako, ( Kelti AlgOS. ' so keliatą sugadintų Angli-

natirti anie i-usu «nėka’« Bet!^a<a^°V08 Nuo lapkričio 15 dienos
natirti apie i-usų spėkas Bet pradeta mobilizuoti ir lavm-;R , - * .
rusai pradėjo šaudyt. Japo-i ti “milžiniška nauja armi-! ,.±n„a„ ,
nai taipgi atsake 
Galu gale užpuolikai 
traukė. Keli žmonės

! “pavojuje.” Vokiečiai gi sa- , karininkai. Jiems didelio i- 
ko, kad Charkovas jau ių. o ■ spūdžio daro amerikiečiu 
Rostovas esąs jau kain ir ju.i techniką ir■snartumas. Ypač 
Rusai sutinka, kad Rostovą i ūsai stebisi, kaip greitai 
apginti nesą vilties. Gi Ro«-Jamerikiečių armija stato til-

ins laivu ir nrip tn Ha turi 'tovas •yia -’au Paskutinis tus ir keliasi per upes. Kita^ jos laivų n pne to da tun ne- svarbu$ centras Rufijos „ie. ,|a|vka< kurjs stebjna nlfus

užmušti ir sužeisti.
Šita įvykį patvirtino

maža
ranku

karo užsakymų ant 
Unijos vadai sako.

i dėl naujo kontrakto.(arba paimtos nelaisvėn, vie-
lr i nu žodžiu—sunaikintos. io-

Sovietų valdžia. Bet japonų icįel rusai sako: “Pamatvsi-
vyriausvbė sakosi nieko apie 
tai “nežinanti.”

Varšuva Pilna Su
žeistą Vokiečių.

Kasdien atvežama po 15,009 
nacių į ligonines.

Iš Istanbulo pranešama, 
sipiktinimas dėl Le\yiso už-(kad atvykęs tenai iš Varšu- 
sisjiyrimo. Spauda pradėjo vos asmuo sako, jog į Var- 
lyginti Levvisą prie “public i šuvos ligonines dabar kas- 
enemv Nr. 1.” Kongrese Jau dien atvežama po 15,000 su- 
pasigirdo balsų, kad reikia žeistu vokiečių iš Maskvos ir 
išleisti Įstatymą draudžiantį, Leningrado frontų. Civi- 
streikus šalies apsaugos dar-Jiems žmonėms vaistų jau 
buose. Kai kurie kongresma-i nebegaunama. čekoslovaki- 
nai ši panedėlį kritikavo iri jos miestai taipgi esą sausa- 
---------------------------------------- :________ ________________į kimšai prikimšti sužeistais
J /ri/JL-n Jnn/n'nc ‘ Hitlerio kareiviais. Visi civi- Hl^ĮĮKO Migiuos i,iai lie.oniai j§ ligoniniu esa

uarbiečių Vadas., pašalinti.
Pereitą nedėldienį iš Lon

dono orlaiviu atskrido Nevv 
Yorkan Anglijos Darbo Par
tijos vadas ir ministerių ka-

GRAIKŲ ŽEMĖ BUL
GARAMS.

šiaurės Graikiją vokiečiai 
Dabai 

paskel
bineto narys Clement Attlee. užleido bulgarams 
Jis atvyko čia kaip delegatas Bulgarijos valdžia
i Tarptautinio Darbo Biuro 
konferenciją, kuri atsidarė 
šį pnnedėli Kolumbijos Uni
versitete. Konferencijai pa
sibaigus, Attlee žada turėti 
pasitarimą su prezidentu

bė, kad Egėjos pajuiy busiąs 
atsteigtas “bulgariškas cha
rakteris.” Graiku žemė bu 
sianti dalinama bulgarams, 
o graikai turės eiti jiems ber
nauti. Tai bausmė užtai, kad

Roosevelto ir su Amerikos graikai gynė savo namus 
darbininkų vadais, o paskui t nu° svetimų užpuolikų, 
aplankyti Kanadą. Laikraš
čių atstovams jis pasakė. 
?;ad Anglijos pramonei da
bar labai stinga darbininkų, 
nes daug vyrų išėjo armijon. 
Paklaustas, ar jis nemano

BULLITT REIKALAUJA 
KARO TUOJAU.

William Bullitt, buvęs šios 
šalies ambasadorius Francu- 
zijoj, reikalauja, kad Ame-

J ieškoti lavintų darbininkų įika tuojau paskelbtų Hitle- 
Amerikoje, Attlee atsakė, riui karą. Jis kritikuoja Roo- 
kad iš Amerikos dabar sun-i seveltą perdaug lėtai vei
ki’ žmones i Angliją gabent. įkiant.

į vios kainos 
i reikmenims.

pragyvenimo 
Bet jeigu pra-'

tuose ir “paskutiniai vartai į i tai amerikiečiu armnos mi- 
Kaukazą.” tvba. Kareiviai nešasi su sa

ukiama su visais savo vim koncentruotą maistą 
derlingais laukais, su turtin- skardinėse ir pavalgo mar
gomis kasyklomis ir dide- šuodami. nereikia statyti vir
bais fabrikais iau vokiečiu tuvių, nei galviių skerrti 
’ankose. Jeigu jie paims da kiekvieniems pietams. kaip 
ir Kaukaza, tai jų rankose tai yra daroma Rusijoj, 
bus ir gausiausi Rusijos alie-

12 DIENŲ GESINO FA
BRIKĄ.

koks pakils po lapkričio 15 i Fall River, Mass. — Pora 
dienos, darbdaviai turės mo-! sąvaičių atgal ugnis čia šu
kėti darbininkams po 25

me kaip ilgai iie galės mUs 1 ^yvenimas vistiek Pabran£‘ me, Kaip ligai jie .-.aies mik ,. . • nrnppntni131 Kichvlenam pioceniui,naikinti. Mes turim pakan 
karnai vyrų kariauti dar ke 
lis metus.”

RUSU BOMBA ODESOJ 
UŽMUŠĖ 50 FAŠISTŲ.
Iš Bucharesto pranešama, 

kad rusų palikta bomba 
Odesoje užmušė 50 fašistų 
armijos ir laivyno viršinin
kų. Bomba buvusi sukon- 
struktuota “pragaro maši
nos” pavyzdžiu ir sprogusi 
iš kalno nustatytu laiku, su
griaudama visą įstaigą. Tarp 
užmuštų buvę daug v okiečių 
ir rumunų aukštos rangos 
karininkų ir du vokiečių lai
vyno valdininkai. Rumunų 
generolas Glogojeanu, nau
jas Odesos komendantas, 
taipgi žuvęs nuo tos bombos 
sprogimo.

centus savaitinio priedo.

ANGLAI MĖTO 4,000 
SVARŲ BOMBAS.

Anglų bombanešiai pra
dėjo bombarduoti Italijos 
miestus. Pereitą savaitę ke
lias naktis iš eilės buvo 
sprogdinamas Neapolio mie- j 
stas. Anglai tenai mėto mil- i

naikino Firestone kompar 
jos gumos dirbtuvę. Ugnia
gesiai liejo vandenį 12 dienų 
ir naktų, iki užgesino 5 san
dėlius su degančia guma. 
Nuostoliu ugnis padarė 
$13,000.000.

čius šaltiniai. Negana to, per 
Kaukaza vokiečiai gali pa
siekti ir Irako aliejaus šalti
nius. kuriuos valdo anglai.

Užtat gi anglai esą nusi
statę žut-but nepraleisti vo-

IŠGELBĖJO DEGANČIO 
LAIVO ĮGULĄ.

Londono žiniomis, Ame-

MRS. SMITH PRIPAŽIN
TA KALTA.

Worcester, Mass. — Pe
reitą savaitę čia pasibaigė

PORTLANDE SUDEGĖ 
DIRBTUVĖ.

Portland. Me. — Pereitą 
nedėldienį čia sudegė South- 
\vorth Machine Co. dirbtu
vė. kuri gamino Curtiss- 
Wright orlaiviams reikalin
gas dalis ir turėjo $1.000,000 
vertės užsakymą. Federali
nės valdžios agentai tuoj 
pradėjo tirti ugnies priežas- 
ti. Išrodo, kad dirbtuvė buvo

žiniškas bombas, kurios sve-i’J^ V?1 °JaVa>
j-tjQa lante išgelbėjo visą deganna po 4,000 svarų, 

bloką namų. susidedanti iš 
keturaukščių akmens trobe
sių, tokia bomba nušluoja 
kain šluota.

ŽINIOS APIE TIMOŠEN-
KĄ PATVIRTINTOS.

Pereitą sąvaitę rašėm, 
jog eina gandai, kad dikta
torius Stalinas pašalino mar
šalą Timošenką iš Maskvos 
fronto. Vėliau šitą praneši-1 i.PK<„nc 
mą patvirtino ir Maskva.
Dabar eina gandai, kad Vo- 
rošilovas ir Budionis taipgi 
pašalinti. Maskvą dabar gi
na gen. Žukovas.

JAPONIJOJ SAUKIAMAS 
PARLAMENTAS.

Tokijo žiniomis, Japoni
jos parlamentas yra šaukia
mas nepaprastai 5 dienų se
sijai, kuri prasidėsianti lap
kričio 15 d. Manoma, kad 
naujoji militaristų Japonijos 
vyriausybė reikalaus, kad 
parlamentas padidintų mo- 

ir paskirtų daugiau 
pinigų karo reikalams.

gyvanašlės Mrs. Smith’ienės t- i.byla dėl Clintono tankie- ',a,!«ta gcla' rpnu ,«.<la-
i iaus Morse’o pašovimo. 
Teisme paaiškėjo, kad ji bu

rė $500,000 nuostoliu.
čio prekybos laivo įgula, ku- iviomv rv.m ji uu- dąc nrriF
n per 13 valandų kovojo supo Į tą bankierių labai įsi- j TARNAUTOJU
gaisru. mylėjusi, bet kadangi jis ne-;

--------------- (norėjo su savo žmona skir-; XVashingtono žiniomis.
SPROGIMAS KASYKLOJ tis. tai ji atėjo i jo banka ir Jungtiniių Valstijų valdžia 

norėjo tenai nusišauti. Ban-(dabartiniu laiku turinti arti 
kierius mėginęs revolveri iš pusantro miliono tarnauto
jos atimti. Revolveris iššo- JŲ- tiksliau pasakius — 
vęs ir sužeidęs ji. Tai jos aiš-; 1.444,985. Algų už rugpiu- 
kinimas. Bankierius gi šakočio mėnesį jiems reikėję iš- 

jkad jinai šovusi, norėdama. mokėti $217.722,054. 
j jį užmušti. Teismas betgi!
patikėjo jai, bet vis dėl to

UŽMUŠĖ 15 MAINERIŲ.
Daniel Boone. Ky. — šį 

panedėlį čia įvyko sprogi
mas anglių kasykloj. Nelai
mėj žuvo 15 angliakasių.

ORLAIVIS ATSIMUŠĖ 
J KALNĄ.

Skrisdamas per tirštą iu- pripažino ją kalta, kad vai
ką. Californijoj atsimušė i to jo pavojingą ginklą. Ji yra 
kalno viršūnę armijos bom-jo3 metų amžiaus ir jau di- 
banešis su 5 žmonėmis. Visi vorsavus 3 vyrus, 
žuvo.

22 ŽMONĖS ŽUVO BUŠO 
NELAIMĖJ.

Pereito nedėldienio naktį 
Alabamos valstijoj sudužo 
Husas su žmonėmis. Kilo ug
nis ir žinios sako, kad 14

ŽYDAI TURI ATIDUOTI
SAVO DRAPANAS.

Rumunijoj fašistai išleido 
įsakymą, kad žydai tin i ari-, 
duoti dalį savo drapanų ir 
baltinių Besarabijos gyven
tojams, kuriuos Rusijos bol
ševikai apiplėšę.

FRANCUZIJOJ PANAI
KINTOS DARBININKŲ 

UNIJOS.
Vichy valdžia šį panedėlį 

paskelbė įstatymą, kuriuo 
panaikinamos darbininkų 
unijos neokupuotoj Fiancu- 
zijoj. Įstatymas kartu drau
džia streikus ir lokautus. 
Santikius tarp darbininku ir 
darbdaviu tvarkys valstybė, 

į Tai fašistiška tvarka.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Northampton. Mass.—Pe

reitą penktadieni buvo už
pultas Eastamptono Savings 
Bankas.
tai pagiobė
bėgo. i;

JUODAS MOTERŲ ŽUDI- žmonių sudegė, o 8 kiti buvo 
KAS ATRASTAS užmušti. Rusas atsimušė i

KALTAS. tilto stulpą.
Savo laiku “Keleivy” bu-

POTVINIS KANSAS 
VALSTIJOJ.

Hutchi nson. Kaus. — N”o 
žudė keliolika moterų. Pe-i smarkių liūčių pereitą sa\ai- 
reitą sąvaitę prisaikintujų . tę čia patvino Co\v upelis ir 
suolas atrado jį kaltu ir re- apsėmė visą ši miestą, kuris 
komendavo. kad teisėjas pa-Turi apie 3u,i»00 gyventojų, 
•kil tų jam mirties bausmę, jNun<Toli:d sieksią $2.ooo,n00

s. Du ginkluoti baluli- rasyui, ka< \\ iishmgtone
agiobė ?5.nno i, pa- '!arv,#i

' Catoe, kuris išgėdino ir nu-

Arkansų valstijoj siautė 
labai smarkus viesulas, kuris 
17 žmonių užmušė ir apie 
200 sužeidė.
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Rusų Tankai Skubina Maskvos Frontan

APŽVALGA 5
li

EUROPOS LAIKRAŠČIAI 
APIE BOLŠEVIKU TE- 

TORA LIETUVOJE.

KAIP BUVO UŽDARY
TAS LIETUVOS AKTY

VISTU FRONTAS.

Ženevos "Courrier de Ge- Apie tai. kad vokiečių 
neve" Įdėjo aprašymą, kaip gauleiteris von Renteln už- 
bolševikai. prieš bėgdami iš. darė Lietuvos Aktyvistų 
Lietuvos, gabeno Maskoli- Frontą, mes iau esam “Ke

leivyje" rašę. Dabar gavome 
žinių, kurios jau šiek-tiek 
nušviečia jo uždarymo ap
linkybes. Esą. rugsėjo 14 d. 
Lietuvos Nacionalistų Parti
ja Įteikusi von Rentelnui sa
vo memorandumą dėl da
bartinės padėties Lietuvoje. 
Tuo pačiu reikalu Įteikusi 
memorandumą ir Lietuvos 
Aktyvistų Fronto vadovybė.

Nors to memorandumo tu
rinys nepaduodamas, bet 

kad vokiečiams jis 
nes Leonas

jos gilumon lietuvius gyven
tojus. Laikraštis pastebi, 
kad lietuviams deportuoti 
buvo i Lietuvą specialiai iš 
Ukrainos ir Baltgudijos at
siųsti čekistai, kurie suėmė 
ir išgabeno Maskolijon tūks
tančius lietuvių. Jeigu lietu
viai nebūtų sukilę prieš oku
pantus. tai raudonieji butu 
suskubę išvežti iš Lietuvos 
dar antrą lietuvių inteligen
tų pai tija. Laikraštis pridu
ria. kad tenka abejoti, ai i 
daug išvežtu lietuvių išsi-..
gelbėjo iš bolševiku nagu. j^a! neP?ri^°’

“ * . į Prapuolenis, aktyvistų tron- 
Paryžiaus “Le -Journal” j ;o vadas, tuoj buvo areštuo-

skelbia ilgą straipsni apie < tas. o Nacionalistų Panijos 
paskutines sąvaites bolševi- j vadai inž. Brunius ir Zeno- 
kų okupacijoje ii- apie lietu- i nas Blynas buvo atstatyti iš 
vių sukilimą. Pasak laikraš- savo pareigu.
cio. auodę. kad bolšeykm. Bet to dar neužteko. Rug- 
?u\y pa>Ae.nę snm. .. vpa- ^^07 J. per Kauno radija 
likti nei vieno lietuvio Lie- ‘
tuvoje." Geriausieji lietuvių 
sluoksniai-intelektualai. val
dininkai. visų partijų patrio
tai—buvo išplėšti iš save 
žemės ir išgabenti. Žmonės 
buvo sugrusti Į gyvulinius 
vagonus nr vežami Maskoli
jon. Žmonės buvo tiek sute
rorizuoti. jog net kaimiečiai, 
išgirdę motoro dūzgimą, 
slapstydavomi po krumus ir 
javų laukus. Per bolševikų 
siautėjimo laikotarpi lietu
viu tauta buvo stačiai api-

- ■

-. . , , ...... . RmliuDfi^za
Sis vaizdelis parodo rusų tankus, kurie kažin kur iš Rusijos gilumos skubina i Maskvos 
frontą. Kai 1940 metais rusai užpuolė Lietuvą, tai tokie tankai važiuodami per Kauną iš
laužė lempų stulpus ir nuardė namų kampus, bet vokiečių iki šiol jie da negalėjo sulaikyt.

Hitlerio Diktatūra 
Pabalčio Kraštuose
Paskelbė potvarkį pieno Į tų agronomų. Tikras gyvulių 

pristatymui ir gyvulių : svoris, atmetus 5 nuoš., lai- 
skerdimui. i komas gyvu svoriu ir pagal

Per Kauno radiją buvo sumokama pardavėjui. Jis 
perskaitytas Vokietijos ko- 8’auna liudijimą apie par-

kiaurai persisunkę, yra čia dar 
dvi stambios klaidos, kurias 
paprastai daro kietos bolševi
kų galvos: tai netikslus varto
jimas žodžių •fašizmas' ir ‘de
mokratija’. Sunku suprasti, 
kodėl visi sovietu priešai bolše
vikų žodyne vadinasi fašis-. 
tais ?...

Areštavo Kongres- 
mano Fish’G 
Sekretorių.

DANU PAGALBA PA
BALTIJO GYVENTO

JAMS.
Švedu dienraštis

blaciet" paskelbė trumpą zi 
nutę iš Kopenhagos, kad 
danų ir Pabaltijo pagalbos 
komitetas nutarė ištirti gali-

plėšta. nes viskas buvo gabe
nama Rusijon. Net skudurai 
ii- seni gelžgaliai buvo krau
nami i vagonus ir siunčiami 
Maskolijon.

Toliau laikraštis plačiai 
aprašinėja lietuviu sukilimą 
prieš bolševikus. Iškeliami 
faktai, kad lietuvių sukilė
liai nuogom rankom nugink
luodavo raudonarmiečius ii

buvo dar paskelbtas šitoks 
gauleiterio von Rentelno Įsa
kymas : “Lietuvos Aktyvistų 
Frontas uždaromas ir jo tur
tas konfiskuojamas. Apie 
reikalingas priemones spren
džia sričių komisarai.”

Sričių komisarai, tai tokie 
ponai, kaip von Renteln. 
Vadinasi, jie sprendžia ko
kios reikalingos priemonės 
'avo sritims valdyti. o ne to
kios organizacijos, kaip Lie
tuvos Nacionalistų Partija 
ar Lietuvos A.ktyvistų Fron
tas.

šitie faktai sumuša visus 
“Laisvės" ir “Vilnies” bol- Į 
ševikų tvirtinimus, kad Lie- i 
tuvos aktyvistai, kurie išvijo 
Paleckio komisarų valdžią, 
buvę “Berlyne organizuoti” 
ir veikę “pagal Hitlerio Įsa- į

Jis dirbąs su svetimos vals
tybės agentais.

Pereitą sąvaitę Washing- mtinius pašiįšti \Ier *Raudo- 
"Taip pat keista, kodėl bol- lone buvo areštuotas George naii Kryžių vaistų ii' kitų gv- 

ševikai savinasi demokratijos Hill. paskilbusio reakciniu- dymo reikmenų Pabaltijo 
iškabą. Gėdos jie neturi, tai ko kongresmano Hamiltono valstybėms. Kadangi tose 
ne
k iau
T LI k/C7i 1k C IV XX O Ui ' X/ZX lr\Clll i 1XXO ( w a a — • • - • -y • w ' C V V 1XXX
ju ‘demokratizmui’ neįtikės. 15 Kalėjimo paleido. Ji Kaiti- . bĮ02rO maisto ir blogu gvve
Apsimetimas perdaug iau ci-.na ~^aP^ į nimo
niškai juokingas. Jaunekal-j^ SU Vokieti JOS agentu

dažnai dėl at-

\\ ashingtono1

bar.t 
žmones, 
kairi 
krato
amet anarchisto, ką jie mano Į . _ 
apie bolševiku demokratija? Į Siuntinėjęs lt _ 

svetimos vaist vbestai jie gardžiai nusijuoks, nu-?'vc“1HT . P.roPa’ Į
sispiaus ar nusikeiks, bet rim- Sanda r gaudavęs pinigų is 
tai nei kalbėt nenorės apie į saltlni0-1
komuni
ma’. Re.....„ ,----- ™ . , ,
knygą apie neįmanomą vieno' ne??leJ«s Pasakyti, Kas ir nz ? 
žmogaus diktatūra sovietu sa-ijįO.Jara PįnigUS da\ę». 
tvarkoj. Ar gi lietuviškieji' boi- i Teisme jis kreivai pnsiekęs 
ševikėliai nesupranta, kad kai- jIr melavęs Vokietijos šnipo
bedami apie sovietų demokra-! maudai._ ___ _______
tija. ant juoko save pastato?”

Lietuvos ir Latvijos ukinin- me^us. 
kai privalo visą pieną pri- Miestai aprūpinami mėsos 
Matinėti pieno surinkimo ai gaminiais iš artimiausių 
pieno perdirbinėjimo punk- skerdyklų ar dešrų gaminto- 
tams. Kiek iš potvarkio buvo JŲ- Miestų valdybos atsako 
galima suprasti, tam tikras prieš Vokietijos generalini 
pieno kiekis vis dėlto lei- komisarą už mėsos išdalini- 
džiama suvartoti namie mai- ma- Visos mėsos parduotu- 
stui ir naminių gyvulių paša- vės privalo laikytis nustaty- 
rui. Surinkimo vietas nusta- tų taisyklių. Vokiečių ka- 
to vokiečių generalinis ko- nams ar Įstaigoms be leidi- 
misaras ar vokiečių valdžios mų mėsos produktus parda- 
paskirti apskričių* agrono- yinėti draudžiama. Anks- 
mai. Prižiūrėti pieno prista- ciau išleistos vokiečių 
tvmo vvkdyma pavedama “Wirtschaftskomando” tai- 
apskiičių agronomams. Ag- sykles pasilieka galioje, kiek 
ronomai gali leisti gaminti ios neprieštarauja šiam jsa- 
ir namini sviesta. Miestu kymui. Už šių taisyklių nesi- 
valdžios * organai nustato laikymą_ nustatytos bausmės, 
pieno produktų pardavime Taisyklės veikia nuo 1941 
vietas. Pieno produktus nietų rugsėjo 6 d. 
draudžiama pardavinėti vo- Išrodo, kad nacių diktatu- 
kiečiu kariams ar Įstaigoms ra nei kiek negeresnė už bol- 
be atitinkamų leidimų. Nu- ševikų diktatūrą. Skirtumo 
sikaltimai prieš šiuos nuo- gal bus tik tiek, kad vokie- 
status baudžiami. Jie veikia čiai geriau sutvarkys žemės 
nuo 1941 m. rugsėjo 6 d. ūki, bet diktatūra tokia pat. 

Kitas Įsakymas paskelbtas * ----------------
Pa* Vokiečių Okupacijamėsos ga-
nu- 

Drau- 
tiems,

km ie nepriklauso prie namų 
ūkio nariu Namie gyvuli ga
lima niauti tik Įvykus nelai- 

Sovietų Rusijos žinios at- mės atsitikimui, kai gvvulio

SOVIETU ŽINIOS ATEI
NA IŠ KUIBYŠOVO.

tu ‘demokratiškumą, Pat,j«’ kad ?eSenai -’is i f"? 
tikėtu parašyti ištisa! gavęs $12,000. bet teisme oet

Volgos upės, Į pietų 
nuo Maskvos.

kymus/’
, Jeigu jie butų buvę “Ber-Į nebūtų bolševikai/ 

tokiu budu įsigydavo ginklų, j lyne organizuoti” ir butų Į.
Tik. po to sukilėliai galėjo i dirbę Hitlerio naudai, tai jie • 
stoti atviron kovon prieš boi-,nebūtų šiandien uždaryti ir 
sevikus. Taip nat pabrėžia-i jų turtas nebūtų konfiskuo-i 
ma. kad sukilime aktingai; tas.

gin- Iš von Rentelno pareiški-\
avo fabrikus nuo/no aiškiai matosi, kad Lie-Į ______

susprogdinimo. Mat jau iš- i tuvos Aktyvistų Frontas bu-j Amerikos laivyno minis- 
buvo pa-ivo taip jau priešingas Hitle- teris Knox sako; kad karas

Jeigu jie tai suprastų, jie i

daiyvav* > darbininkai, 
darni

Karas Su Japonais 
Esąs Neišven

giamas.

ELIAI KURIE SU IŠDIDUMU GALI 
BUT PADUOTI ANT BILE STALO-

anksto oolseviriaizV-v, „z.

Lietuvos tautine'
rašo

iškabintos 
vėliavos.

Laikraštis, pagaliau. nuro
do. kad sukilimas lietuviams 
brangiai kainavo, nes žuvo Į 
virš 4.000 žmonių 
tujų skaičius yra 
didesnis.

Tas pats laikraštis Įdėjo i 
ilgą aprašymu. kaip bolševi
kai Pravieniškėse bestiališ- 
ka: išžudė virš 400 žmonių, 
kurie buvo uždaryti stovvk-

o suzeis- 
d vi gubai

Pakeitė Rusų 
Okupaciją.

Taip rašo švedų laikraštis 
apie Pabalčio valstybes.

Švedų politinio sąvaitraš-

ku- 
Pa- 

Lietu- 
Kai

rytu* domos geneliniu komisaru Pabaltijyje prasidėjo vokie- 
ar vokiečiu valdžios paskir- cllI Oxensyya ir kai rusai, 

— nors ir po stipraus pasiprie
šinimo, buvo iš ten išvaryti, 
visai natūralinės buvo lietu
vių, latvių ir estų viltys dėl 
jų tautinės laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo. Ta
čiau iš vokiečių pusės šia 
prasme nekuomet nebuvo 
duota bet kurių pažadų ir 
neatrodo, kad ten butų daro
mi kokie planai atstatyt Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, kaip 
laisvas valstybes. Vietoje to 
viskas liudija, kad rusų oku
pacija pakeista vokiečių 
okupacija. Simboliška yra 
ir nesenai gauta žinia, kad 
Rygoje gatvių lentelių rusiš
ki pavadinimai dabar pa
keisti vokiškais pavadini
mais. Iš Talino pranešama, 
kad vokiečiai dabar paskyrė 
ten estu “krašto tarvba” iš*■ */ t
5 asmenų, kurie drauge su 
vokiečių okupacine valdžia 
tvarkys krašto atstatymo 
darbą, tačiau aiškiai pabrė
žiama, kad virai nėra kalbos 
apie estų vyriausybę.”

‘LIGHT’ arba ‘REGULAR’
Įvykti visai netikėtai. Kilus 
Amerikos karui su japonais. 
Vladivostokas busiąs užda- 
tytas ir Amerika negalėsian
ti per tą uostą pristatyti jo
kios pagalbos Rusijai. Todėl 
jau dabar reikia esą jieškoti 
naujų kelių. Dabar pagalba 
Rusijai bus jau siunčiama iš 

rientuotę l>ci apsispręsti, ku- B0St0nO. Iš Čia ji bus veža
mi kariaujančių pusių reikia rn.J 4;o,n.x<, Atlantu anlinV

Kun. Urbonavičių 
“Darbininke

ou

NETYČIOM PASAKYTA 
TE1SYEĖ.

L. Pruseika “Vilnyje”, 
sako:

“Nuo trockizmo iki fašizmo 
nėra nei pildės žingsnio.”

Mes visados sakėm, kad 
tarp fašizmo ir komunizmo 
nedaug skirtumo. Dabar, ne
tyčiom, tą pati pa<akė ir ko
munistas Pruseika. Tiesa, jis 
su fašizmu gretina “trockiz-

kariaujančių valstybių susi- 
grupavimas toks keistas ir 
painus, kad mums lietuviams 
gana sunku nustatyti tikslią 
or
riai Kariaujančiu pusių reikia ma šiaurės Atlantu, aplink 
simpatizuoti, ar teisingiau ta- Xorvegįja jr j Archangelsko 
nant. kaip viešai tuo klausimu ' ' ~ -
pasisakyti. .Jei prieš Hitlerį ka
riautų vien demokratinės vals
tybės. kaip antai Anglija ir A- 
merika. tai aišku, kad musų 
simpatijos kryptų vien demo
kratijos pusėn. Bet dabar Į de
mokratijos stovyklą Įsivėlė di
džiausi demokratijos nepriete- Įabai ilgu kelionė 
liai sovietai. Tad gi toks keis
tas ‘demokratijos’ sąstatas iš
varo iš pusiausvyros sveiką 
galvoseną ir sudaro, kaip savo 
straipsny išsireiškiau, nemažą 
galvosūki, kuri nelengva iš
spręsti.“

uostą. Nors šis kelias labai 
pavojingas, iš Norvegijos 
uostų visuomet galima tikė
ti? vokiečiu submarinu. bet 
tai vienintelis neperdaug il
gas kelias. Antras kelias yra 
tik per Persiją, bet tenai rei
kia niaukti aplink Afrika—

Išsišoka

IŠ KAUNO TEATRO IŠ
MESTA BOLŠEVIKU 

PROPAGANDA.
Per Kauno radiją buvo 

Įjungta operos “Lohengiin” 
komunistu ‘Vii- repeticija. Ta ..rega operos

m«." Bet “trockizmas” iuk n,s ir }ezia:
taip pat komurdzmas, gal tik 
ki-k grvnesnes rūšies—Le
nino lūšies.

Bet jeigu tain. tai kaip to
li nuo fašizmo stovi Stalino 
komunizmas — n, Stalino, 
kuris nesenai da v«a pasira
šęs su Hitleriu lu iiška “so
juzą" prieš demokratines, 
v aisf bei 7

“Visiems padoriems žmo

direktorius Ivanauskas trum
pai papasakojo sunkias sąly
gas, kuriose artistai gyveno

nėm< -. ia jokio galvosūkio nė- bolševikų okupacijos metu. 
ra. Kas prieš fašizmą, tam vie- Teatro darbuotojai buvo ie
nas pasirinkimas—su
kratija. su Sovietais.”

demo- rorizuoiami: GPU agentai 
stengėsi juos net prievarta i-

Kila ginčas. Kunigas Ui- -’./a?° ^D^stų darbą,
bonavičius kerta: Dabar teatro repertuaro

išmesti visi bolševikiniai vei-
“Jau nekalbant apie cinišką kalai. tarnavę jų propagan- 

Įžulumą, kuriuo tie žodžiai dai.

12 ANCŲ IR PILNU KVORTŲ 

BONKOSE ir IŠ KRANO

LIETUVOJE SUNAIKIN
TA DAUG PAMINKLŲ.

Per Kauno radiją paskelb
tas maždaug tokio turinio 
pranešimas: Dėl politinių i- 
vykių Lietuvoje nukentėjo 
nemaža kultūrinių pamink
lų, kuriuos naikino bolševi
kai ir piktos valios žmonės. 
Būtinas reikalas tuos pamin
klus apsaugoti ir prižiūrėti, 
kad mokslo, meno. istorijos, 
spaudos ir muziejinės rete
nybės. dokumentai ir tt. raš
tai nebūtų sunaikinti. Tam 
tikslui Kaune Įsteigta kultū
rinių paminklų saugojimo j- 
staiga (Maironio g. 30. bu
tas 10). Ta Įstaiga kreipiasi 
Į valdžios pareigūnus ir i vi
suomenę, prašvdama padėti 
jai visus kui turinius pamink
lus apsaugoti.

Isterija P.-.c-al t! S<*Tinitzer| 
sntnisč Srrms. Aorašo, kokia badu 

ž’notič? ra.šyt> išmoko, kokia badu iš
dirbo -sau raštą Kiekviena žmonių tau
ta ir tt. rbirnjfo. I?**?, pusi. !Wt. 
Apdarvto ................ ...................S260
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

POPIEŽIUI NEPRIKLAUSOMŲ LIETU
VIŲ KATALIKŲ SUSIRINKIMAS

Chicago, Ilk
Spalių 18 d. Mildos sve 

tainėje Įvyko Romai nepri- Z’just; 
klausomos Lietuvių Katali- a 
kų Parapijos steigiamas susi
rinkimas. Susirinkimą atida
rė senas nepriklausomų ka
talikų veikėjas, Juozas Nak- . .
rošius. Savo trumpoje kalbo- Dl?vą garbinti savo prigim- 
je jisai paaiškino, kad buvęs toje kalboje. Reikia ti~ vie- 
kun. Maskoliūnas išvyko i nybės, o visos sunkenybes 
kitą parapiją, taip kad busi3 Pergalėti, “nkį
bar Bridgeporto nepriklau- Pagalvokite ir kas vakarą; 
somi lietuviai katalikai naM- pasiklausykite lietuviškų ra-i

Vokiečiai Suima Likusį Gyvą Rusą

liko be kunigo.

'pranešė susirinkusiems, kad 
jis yra pakvietęs kun. Joną 
W. Liūtą, kuri ir pristatė pa-

Kun. Liūtas pakalbėjo la
bai patrijotingai ir jausmin
gai. Jisai pritarė susirinku
siųjų norui, kad lietuviai gali'

dio programų,’’ sako kun. j
rp ... , -T . .. !Liūtas. “Ką jųs išgirsite ten .
Todėl, sako p. NaKrosius,J dainininkus dainuojant, ar 

mums būtinai reikia naujo jotiniškai? Visai ne. Visi lie-į 
kunigo, naujo zlebono. kuris tuvjų radio programų leidė- Į 
pasiimtų ia visą darbą vesti įaį (jajnuoja vien tik lietuvių | 
toliau. Kalbėtojas sako, kad jjau(jieg dainas. Ir žmonėms: 
kunigams dažnai keieian- tas jaj)aj patinka. ir tukstan-i 
ties, parapija daug nukentė- £jaį Hetuviy tu dainų klauso-! 
J(? .iv^orahai irmedziagi- sį _ netik seniai, bet klauso-: 
niai. Todėl, girdi, dabar mes sj jr musa jaunimas. Kodėl i 
turime pradėti organizuotis tat muSų bažnyčiose žmonės i 
beveik is naujo: turim tekti ttl,j kaip nebyliai, nega-; 
savo jėgas, kad galėtume nej savo burnos atvert?” , 
sėkmingiau darbuotis ir pa
laikyti krikščioniškai brolis- Išklausę kun. Liūto kalbą,: 
ką vienybę, kad galėtumėm susirinkusieji pritarė garsiu 
bendrai susirinkę garbinti aplodismentų.
Dievą savo prigimtoje kai- Pirm. N”1'”' 
boję. Ypač turime ugdyti ir davo. kad 
palaikyti savo bažnyčioje trinktų kun 
lietuvišku giesmių giedoji- kleboną.

vienbalsiai

ši nuotrauka buvo prisiųsta iš Berlyno oro bangomis. Ji parodo karo frontą kažin kur Rusijoj, kur 
išmušti, tik vienas tarp lavonų pasislėpęs buvo gyvas, čia 
duodąs nelaisvėn, šis laukas buvęs užverstas rusų lavonais.

Radio photo
visi rusai buvo 

jis parodytas tarp dviejų vokiečių iškeltom rankom pasi- 
bet tamsioj nuotraukoj jie nelabai matosi.

LAWRENCE, MASS. 

Kunigiškos komunistų

KAIP SMETONA KAL
BĖS?

Gerbiamoji “Keleivio” re
dakcija! Aš neturiu kitokio 
budo savo nuomonei išreikš
ti, kaip tik per ■‘Keleivi.’’ 
taigi prašau Įdėti šiuos keli? 
mano žodžius.

Aš pastebėjau ••Saulėj.’’ 
kati Smetona važinėsis su 
prakalbomis ir rinks pinigus, 
o kai prisirinks gana aukų, 
tai važiuos su kunigais Lie
tuvą nuo Hitlerio atpirkti. 
Tautininkai su Smetona rin
ko pinigus ir Vilniui “išva
duoti,” bet ne tiktai neišva
davo. o visai ji lenkams atsi- 
rašė i)- ant galo visą Lietuvą 
prarado. Taigi aš nežinau, 
ar da gali buti tokių lengva
tikių. kurie galėtų eiti i p. 
Smetonos prakalba* ir vėl 
kieti jam pinigus, kuomet jis 
nieko neatnirko už seniau 
dėtas musų aukas ir dagi nei 
atskaitų nedavė.

Antras dalykas, tai man 
išrodo, kad iis lietuviškai 
nemoka. Atsimenu, kai iis 
anais metais kalbėjo iš Kau
no i Amerikos lietuvius, tai

pradeda maišyti i krūvą vis
ką: Marksą, Jėzų Kristų ir 
kaip jis kentėjo uždėta erš-

UTICA, N. Y. 

Nelaiminga parapija.
1 DETROIT, MICH.
Komunistai gausiai aukoja 

. : Rusijai c Lietuvai—špygą.
<5ns»lin iQd Vo ."UjUPa' .^>a>^.u*c,saij°’ , g’Uo uo laino. kaip čia busi- Lietuviški komunistai pir- kalbėjo prancūziškai. O juk

m.mhtai hnvn SrenoS “taip dabar kenčia Sovie-tvėre parapija, da nebuvo ma vis agkindav0 dume. visi žin0. kad Amerikoje
-----  mu mstai b»oawnge m m- tų liaudis, todėl duokit pini- pastovaus dusių ganytojo. H kad ju Stalinas esa, ,(rancuziškai niekas nemo-

Pirm. Nakrosius rekomen-, J*>Lietuvlų ,lluDo saleJ* gų šiandien, o rytoj nerei- Paskutinis Dievo tarnas tu- baisĮai kytras‘vyras. o Sovie- ka. nei lietuviai, nei ameri
konai. Tai kaip gi jis dabar 

savo prakalbas sakys? 
prancūziškai? -Iuk per 

- kelias savaites ant Račiūno

misijos.

Antras kalbėjo “tėvą savo motinai:

mą prieš misiąs ir po mišių.
Nors mišios yra laikomos lo- balsiai buv .......— ....... nasakvsias “nrofe-

tačiau mišių Liūtas uz kleboną ir organi-;n pa^ą^ysiąs proie-
giesmės gali irpiTvalo but zatorių lietuvių katalikų Ro- ! s0™18’’ Kubilius o koncertą Kupstis. Bėdavojo, kad ko- kim 
giedamos lietuviu kalboie mai nepriklausomos parapi- atnksią dainininkas A. \ a- munistų radijušas užlaikyt čiai 
Juk Dievas, jei iis supranta >. Vardas parapijai bus ! pliauskas JL į12“™*7
maldas lotinų kalboje, tai, duotas vėliau, 
be abejonės, jis lengvai su- pr:e jau esamo lietuviu

. ___ __________ ___ ______ .mos negalėjo lietuviškai
‘ El- įeri ant Anglijos* ir Francu- išmokti. Franas Bertulis, 

iš čia į kitą suolą, nes as zjjį<
“supuvusia bur-

, . O kai Hitleris benai
neturiu ramybes. Tas vy- tindama 

Re1.- ras apie mane graibosi.” rrrv'voz t-ida kla
idžia busianti lygiai 2 valan- kia, girdi, mokėt po $90. To- Motina liepė mergaitei pašė- i;na<;iv rrib ii^
dą popiet. dėl visi turit mus paremti, dėti vietoj, o pati nuėjo j te- * -keleivis” visuomet ra«ėJ

Dras musu maldas ir liptnvin i 7 "fj ,—-7 T” i As atėjau i salę trecią va- Prisirašykit. tik po 50 centu atro ofisą ir pasakė kas da- i.Pio<;no-ii K iiM aS1! haa ™ bažnyčios kom.teto )andą. bet jokios pradžioS ant „^j,. vis busit rosi. Sako. našaukit lic_ U«l mb v^ :..langai Kdt
. buY° -aSmeny?:idanebuvo- Soluose sėdėjo (!i,o" nariai. Keli komunis-mana. " ' ri.Tn.it "

P{’nla A Ra.s!avl?le,;e>Pon!a-apie tuzinas moterų ir apie tai prisirašė. Kai jie lašėsi. Policmanas buvo čia pat Lčii.itrhii i'r VW "d-.h ir 
m ir p. J., pustuzinįs vyrų. Tr , , ...... F, kaili aai can. n msi Ganai

kalboje.v
Ponas Nakrosius toliau _______ ________

nurodė, kad lietuvių romie- įų. Stankevičienė 
čių kunigai jau visai išvarė Pulty.

*11 VVllikJ I Vt VI Vl- blk.’
Pra- jam brangiai kainuoja.

ikad jau po ceremonijųmusų kalbą iš savo bažny
čių. Jie jau panaikino gies- dėkojo lietuviu laikraščiams,
me “Pulkim ant kelių” prieš kaip “Naujienįms” ir “Ke- Siii^t ėsta
misiąs o laike imsiu gieda kiviui,” kurie talpina daug dos ir ^0: “Tai ko mes čii 
lotiniskas giesmes, kurių pa- raštų. apginančių lietuvių ]aukiam? Eikim visi namo. 
rapijonai nesupranta nei kataliku nepriklausančių Bet pašokes vienas komuni-

Pirmininkas Nakrošius pa-; pasįrodė, kad dar ne
"*‘L . ............ _ Vyrag turkut norėdamas

RM) AKCIJOS
ATSAKYMAI

A. Žemaičiui. — Didelės 
pinigų sumos paprastai ra
šomos apskritais skaičiais. 
Taip pat ii- dideli žemės plo
tai dažnai yra rašomi ap
skritais skaičiais. Taip yra 
daroma dėl parankumo.

ten tie choristai varvalįo^ ^^^“mtmTdaiTg Hem^ “^zn^^eSdin

^Sats^d°o.nUO Pag,'indl! ShOdė-giedojimą “Šventas Dieve,’
o vieton to, lotiniskai viso- ti pirmyn. Tas taipgi labai 
kius “Taptum ergo ir “O daug pagelbės palaikyti tė- 
Salutaris. kurių susirinkę vvnės meile ir meile savo 
žmonės nieko, o nieko ne- kalbos.

Musu gi bažnvčioie, sako Susirinkimas nore buvo 
n Nakrošiu* visos nedidelis, bet labai entuzi-
bu> giedamos ^lietuviškai įast^as’ buv^ a*”e *pįe 30. žmonių, o gal trupu
tes nipsu kalbo vra dar se. Tiesa- tel nedaug. Bet at- tį daugiau, 
nesnė ir mžesnė už lotinu ir siminus’ kad Kristus turė’° Ketvirt« valandų pribuvo

Apie 4 valandą sugužėjo 
jau visi Stalino parapijonys 
iš Lavvrence apylinkės, iš 
Haverhillio ir Lovvellio. 
Kartu su visais stalincais ir 
kitais, publikos galėjo būti

HARTFORD. CONN.
Piliečiu Kliubas musy. vei

kimo centras.
Kulttuiniame musų gyve

nime žymiausi vaidmenį lo
šia Lietuvių Amerikos Pili - 
čių Kliubas. Mat. metai at- 

Įsigiio nuosavą
kur visi musų koloni- 

gali sueiti ir 
veikti be partijų skirtumo.

gal Kliubas

pašauktas džekonas, kuris sėjai. Vienas tavoriščit^ pri- 
j išklausė abidvi puses, atėmė j ėjęs ir manės naklausė. ai 
iš • unigėlio knygą ir sako: daug Rusinti daviau. At 

; “Žiūrėk, kad per dvi valan- kiau jam, kad aš lietuvis, ne 
das prapultum iš Uticos ir
daugiau čia nepasirodv- 
tum.”

Ir prapuolė vyras.
i Viemas par&pijonas.

metų “World Almanac.” 
Bet kiti šimtų ir tūkstančių 
visai nerašo, o paduoda tik 

a" apskritais milionais. Pavyz
džiui, “Nevv Standard Ency-

lusas. ijso mudviejų kalba cĮOpe(na” žemės paviršiaus
ir pasibaigė.

‘Kel.” Skaitytojas.

LAIŠKAS VAIKIO TĖVUI

plotą pažymi apskritais 
197,000,000 keturkampių 
myljų; da kiti rašo: 196,- 
900.000 keturkampių mvliu.

tik 12 savo ištikimu mokyti- jau ir kunigužis 
mes turime melstis “Ki nių; °.,ž!u!'ėk.ite’ W?.k ku’L ko"}'’"i^iitalijonu kalbas. Tad kam
svetimoje kalboje, nežino- -** 5™ šiandien? “profesorium.

Kubilius,
tituluoja 1°?, Iletuvl 

nors visi ži-

STAMFORD, CONN.

• « + to m +’ In^U1U’ Todėl gali išaugti ir tautiška no, kad profesorium jis nie- lietuvių čia via apie 3-000, 
darni net ka mes tam Dievui r . •„a,-., Vo.-fi, skaitant su priemiesčiais, sakome! Jei mes meldžia- hetmnų bažnyčia, j« tik bus kad nebuvo^ir nei a Raitu matvd,‘ma,. Kliubas
mės prie Dievo, tai turime noro lr P^nyzimo jai dirbti, pasirodė daimninkas A \ a-
mplcti« «avni kalbai kad ži- ^en ^uvęs* Miliauskas 11 tėvas A. Kup-meistis savoj Kamoj, Kart zi--------------------------------------stis ig gouth Bostono> Matvt,
notumėm ka mes jam sako- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
me ir ko iš jo prašome. VALSTIJŲ PILIEČIU?

^iitssiri td'*m NplfmSini nn- Aiškiai išjrnldyti pilietybe* i?t-at” kitaip pinn. .NaKrOSlUl pa mai su Įdavimais ir at
kalbėjus, Visas susirinkimas sakymais Jietiyiij ir ancrlu kalbo-e 
palydėjo jo kalbą gausiu
delnų plojimu. Kiti kalbėjo 
iam pritardami ir užgirdanti 
jo kalbą.

Po to pirm

Vntra porživr,-; r, 
laiils K->irni__________ _

ir paderinta

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para-
I šė Aujrnst Hebei, vertė V. K. R 
Yra tai svarbiausia ir treriausia kr.v- 

i v. ca ’ietnvin kalboje tame svarbiame 
^aKl'OSlUS klAtisim**, Pncl **>o. „r . . 00

visi trys atvažiavo vienoj 
kalamaškoj.

Prasidėjo misijos. Visų 
pirma pirmininkas pakvie
čia kuniguži Kubilių. Šis už
dusęs pradeda sakyt

Gerbiamas vyčių generole! R- niekas dėl to nesiginčija, 
Prabočyk, ka<i taip ilgai nepri- ne? nėra jokio reikalo ginčy- 

štsiunčiau ar’ amunicijos, 
še du rubliu ir nesibark. 
progos patarčiau išsigaląsti ge-

Spalių 5 d. Čia buvo SLA rai šoblę ir (laugiau praskusti nori kas 
168 kuopos susirinkimas, Į kunigėliams pakaušius, kad pa- pirkti?

ir nutarė Įsigyti lietuvišką ’Kin-i atsilankė vienas lietu- tamsy butų galima pažinti kas —- -----
pastogę. Plačiajai Visuome- viskas komisaiukas SU aust- do per asaba. nes dabar atsitin-! INKVIZICIJA 

norėjo kad susirin- ka nesusipratimų.
I. Listovicz.

Hamilton. N. Y.
kuopa pareikalavo, kad pri-

Maskvos agentui vaidinasi 
“Berlynas.’’

štai- tis; mes nesuprantam, kodėl 
Prie tamsta turėtum dėl to ginčy

tis su savo kaimynais. At 
žemės paviršių

nei pritariant ir padedant.
įsigL’ta graži vieta. 5 ra «a- kimas leistu jiems pakalbėti 
)ė, kliubruimis _ ir kiti reika- apie kokius' slovėnus. Bet 
lingi kambariai.

njoku ir Parašė N. Gusev. Puiki ęaudinca 
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikiij paveikslu. 215 
puslapių. Kaina ............................ $1.00

Dabar yra graži vieta ii: duotų raštu, ką jie nori kal- i:siau Apsupta Maskvamusų jaunimui subrinkti, keti. Negalėdamas to pada- 
komisarukas išėjo iš sa

mdydamas.
, . Lž poros dienų išgirdom
kai subatvakariais . musu ,a yia^kvos agentėli jau kal- 
Kliubo salėj būna šokiai, tai !?ant p)Uk musu SLA kuopa 
musų jaunuoliai praleidžia!,..
laiką lietuviškoj pastogėj. r»privno 

Per metus laiko prie Kliu-;1
bo prisirašė daugiau kaip!
100 narių. Be to. isikmė 
Jaunų Vyru Choras ir dau
giau žmonių prisirašo prie1 
pasalpinių organizacijų.

rtusęs pradeda saKvi pa- • •'*----- . .. . 1 vi..
mokslą. Esą. “rezultatai yra P11™3 musų jaunuoliai jies- pyrį, ko 
tokie, kad fašistai užpuolė kodavo sau pasilinksmini- ?čs spif 
musų tėvynę Rusiją.” Toliau P11? Pas ° ^a^ai-

Siaurės Kelias Rusijos Pagalbai ikalavusi iš io “rašto iš

Juoda linija šiame žemėlapy parodo 1825 mylių kelią, kuriuo Anglija pristato Rusijai pa
galbą. Jis eina iš Anglijos aplink Norvegiją ir Suomiją i Archangelsko uostą Italtoj Juroj 
(nesumaišykit su Baltijos Jura).

Pasirodo, kad Maskvos 
agentams Berlynas sapnuo- 

lia -i i: nemiegant. Jie Įsi
vaizduoja nebūtus dalykus 
!ir parkui plusta musų geru* 
į laikraščius ir organizacijas,

Į Kliubą pareina visų mu- kurioms vra brangi lietuvy- 
su srovių laikraščiai, ta;:bė ,)ie ,įnda j lietuvių tar-
žmonės turi ko pasiskaitvti 
ir naudingai laiką praleisti. 

Jeigu taip tvarkingai vis

pą su savo propaganda, bet 
lietuviu vardą niekina kaip 
'manydami. Aš tokiu sutvė-

kas eis ir toliau, tai Kliubo rimų kitaip nevadinu, kaip 
namas neužilgo bus išmokė- išgamos ir brangios musų 
tas, nes vien tik vienų metų IJeiuvos pardavikai.
bėgyje atiduota $8,000 sko
lų ir nusipirkta nemaža rei- 

• kalingų rakandų.
Kliubas yra nusistatęs su 

visais gražiai sugyventi.
J. A. Pilky, pirm.

M. A, Tarulis.

SOCIALIZMO TEORIJA
Tai veikalas, kuris trumpais ir aiš

kiais faktais parodo, kaip iki šiol kei
tėsi draugijos formos, ir kodėl turės 
but pakeistas kapitalizmas.
Kaina .............................................. 25c.

Juodos rodyklės šiame žemėlapy parodo, kuriomis 
vokiečių armiia dabar laužia si i Maskva.

vietomis

ri.Tn.it
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Pasikalbėjimas 
L Maikio sn Tęva

Netoli Kauio Rasti 57 Lavonai Kaip Mes Vijom Rusų V aidžią 
iš Lietuvos 1905Tai bolševikų sušaudyti po- Kauno radiją antrą paskaitą 

litiniai kaliniai. apie bolševikų terorą Lietu-
Gaunama žinių, kad Lie- voj** Prelegentas

tuvos Raudonojo Kryžiaus t-eiol-u
pastangomis netoli Kauno Aukštaičiuose. Daugiausia 
ties Petrašiūnais, surasti 32 "^entejO tos vietos, kur
lavonai Ištirta, kad čia buvo s*°veJ° dldes?es, ?udoJ?°; 
užkasti 32 politiniai kaliniai, ®los. a™Į-Į0S_ Įgulos, l!> km 
bolševiku nužudvti šių metu. *U?J3U. neišbegiojo komunis-
birželio mėnesv/ b? {U Pakahkai‘ lr Pro

; . . kur slinko bėgdama raudo-
Netoli Sargėnų ir ties IX noji armija. Aukštaitijoje 

fortu (Kauno priemiestyje, daugiausia nukentėjo Pane- 
prie karo kalėjimo), Lietu- vėžys. Čia nužudvti 35 žmo- 
vos Raudonasis Kryžius su- nėS ir išvežta birželio 15 d. 
rado 25 nužudytų žmonių la- irl6d 414 lietuviu 4 Mer- 
vonus. Lavonai bolševikų kelis atpasakojo kai kurias 
taip sužaloti, kad jų negali- smulkmenas apie gydytojų

(Tąsa.) I norėdama pasiekti savo idealą; (2) negalėdamas
_ , i. x —i • i • pats vienas ant savęs imtis perdaug sunkios at-Be to, lietuviskasai kaimas, re- Į

voliucijos išjudintas, darė nemažą 
spaudimą tiems, kurie nesenai iš to kaimo 
išėję buvo, kurie daugiau už kaimiečius 
suprato ir, jų supratimu, būdami mokyti ir 
utoritetingi žmonės, aiškiai galėjo paša

kyli kas dabar darytina. Štai kodėl ir pasy
viausieji tos inteligentijos žmonės turėjo 
sukrusti. Bet buvo ir tokių, kurie jokiam 
darbui netiko dėl visiško nemokėjimo vi
suomeniškai galvoti arba visiško nenoro

sakomvbės prieš visuomenę šiame didžiai svar
biame dalyke ir dėlto (3) geisdamas, idant ap
svarstyme savo ateities dalyvautų kuo didžiau
sia skaičius prakilnesniųjų Lietuvos sūnų — 
nutarė” j

šaukti minėtą suvažiavimą, kuris turėjo 
apsvarstyti, kaip įvertinti caro manifestas, 
busimieji rinkimai, valsčių, parapijų, že
miečių (savivaldybių) įstaigų, Lietuvos

raa nei atpažinti.
Baltgudijoj rasta apie 100 

nužudytų lietuvių.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius buvo pasiuntęs į vokie
čių kariuomenės užimtas 
Baitgudijos ir sovietų Rusi
jos sritis trijų žmonių dele
gaciją. kurios uždavinys bu
vo daryti bolševikų išvežtų 
žmonių pajieškojimus. De
legacija buvo nuvykusi iki 
Smolensko ir rugsėjo 5 d.

nužudymą Panevėžio ligoni
nėje.

Baisiausios žudynės buvo 
Zarasuose.

Iš Al. Merkelio paskaitos
per Kauno radiją paaiškėjo,
kad baisiausias žudvnes iš- »•
gyveno ir Zarasai. Apleisda
mi šį miestą, bolševikai de
gino, grobė ir žudė. Pasižy
mėjusių savo žiaurumu bol
ševikų pavardės skamba

ką noi’s daiyti. Lietuviškųjų šviesuolių tar- luomų ir tautų, moKesčių ir žemės klausi- 
pe, išaugusių spaudos draudimo laikais, j mus.
buvo ir tokių, kurių politinį lietuviškų rei-i Porai sąvaičių praslinkus organizacijos 
kalv bagažą sudarė Otto Mauderodės Til- komiteto vardu Jonas Kriaučiūnas savo

“prisiminime” (“V. ž.“ XI-11 d.. 265 Nr.) 
kais drįso skaityti kad ir nekalčiausio turi- SihžteK^kS6^’ tautaTda’

rUo»jnteaCTx»

, . -a i taip: Petrov, Kosolapov.
guzo atgal į Rauną. Delega- Koršov, Rajecki, Volpert ii 
cijos nanai suseke visą eilę panagjai Zarasuose nužudy- 
nuzuctvtų ar pakeliui nuo ti politiniai kaliniai, ju tarpe

Pačiupinėk, sako. 
vienos vielos 
rėja u vieni.

nėra nei tarpe daug bolševiku išvežtų s^sj pO mjesta jr šaudė i vi-
_  hatnvm L’OMmnL’ii JP k54VP1- * a* • i *rtaivi gag pUses žiaunai buvo ap

šaudyta ir vietinė ligoninė.
Bet aš neno- lietuvių karininkų 

Sakau, gal čia vki.

puolęs po automobilium?
—Ar turi kvoteri. sakau?
—O kam?
—Noriu alaus. Reikia du

sios troškuli nuspakaiyt.
—Ar iau taip nusigyve

nai. kad ir kvoterio nesu- 
krapštai?

—Maike, čia ne aš kaltas.
—O kas?
—Stalinas.
—E, tėve. tau visi kiti 

kaiti.

tusų pačių padarytas peipe- 
iis. O jis sako. pažiūrėk, ar 
nematai, kad yra žodis iš- 
drukavotas: “Bimbigra-
ma?" Tai jus patys ir išdru- 
kavojot, sakau. O jis rėkia: 
“Nosary, čia iš pat Mask
vos.” O Stalino parašas ar 
yra. klausiu aš jo? Pasirodė, 
kad Stalinas nepa

Raudoniesiemsr, ... ....................................... banditams
Papildomos žinios apie iš- apleidus miestą, lietuviai bu 
vežtuosius Lietuvo. inte- VQ susirjnkę pa5 p. Markeli 

ligentus. pasitarti. Tuo tarpu i miestą
Kauno gyventoja Marija vėl grįžo raudonieji ir išžu- 

Ruseckienė* praneša, kai bol- dė daug lietuvių, susirinku- 
ševikai birželio 15 d. išvežė siu pas Markelius, čia žuvo 
Maskolijon dantų gydytoją inž. Mickus, Paukštys. Vai- 

’asirodė. Birutę Ramanauskienę. Tais tonis ir kt. Zarasuose buvo 
asirašęs. pat šaltiniais išvežtas Leo- nukankintas ir vietos klebo-

—š.ur. Maike. Kad jis Tada aš pareikalavau šimto nas Ramanauskas su trim nas kun. Baltrimas.
kaltai , i dolerių. Ale jie kai šoks viri vaikais: Vytautu, Leonu- ---------

—Gal jo armijai aukavai? ant manęs: “Sukriušint tą Zijrmu ir Julium. Paskutinė Bolševikai paliko Lietuvoje
.TIąikheį as jam auko- liaudis priešą! žinia iš jų buvusi gautabir- dvi pavojingas ligas: dėme-

siu. Asnore.au isjo uždirbu -Ir gavai mušt? želio 18 d. iš Oršos. Vitebs- tąją šiltinę ir pasiutima.
šimtinę. —Maike. sudna diena bu- k0 gubernijoje.

—Norėjai Timošenkos vie- vo. Tas plačiaburnis prišoko n n . rr r Dr. Balys Matulionis duo
tą gauti? prie manęs ir rėkia: “Su- „ Petras Karvelis prane- da per Kauno radiją paskai-

—Šerap, Maike. aš netrokšt ta fašistą.” Aš išsi- t3; kad b°lseukai įsyeze jo tas, kurios yra pavadintos 
toks durnas. Argi aš neži- traukiau šoblę ir užsimojęs ' irjcą Karveų, savo jjendru vardu: “Sveikatos
nau. kad bolševikai savo ge- sušukau: "Geriaut. jus Sta- lalnU gV'enusj AmenKos patarimai.” Iš jo įžanginės 
nerolus šaudo? lino kakročiai. be aš visiems kui paskaitos paaiškėjo, kad

—Tai kokiu gi budu nore- jums smerti padarvsiu!...” b8 turis pusbrolių, i aip pat Lietuvoje sveikato- sritvje 
s diktatoriaus Kas buvo toliau, tai jau neži- J$V€zt1-. ' • Rai-v elio žmona svarbiausi reikalai dabar

nau, Maike. Kai atsigavau, Pna.^mHsTLKan^ukTaiteLir esą šie: negirdėtas pasiuti-

dėtos
; ašoginiu dvaru Kai kam iš tų laikų inte-l «*** *“» orgA°m T«?
iigentų ši “aukšta ir gili” problema pavyko! ;u??e Pa^s ° e- y - 
išspręsti, ir mužiko, buvusio baudžiaunin- j 83X0013 •
ko vaikui tikrai buvo tekusi ši “aukšta iri “geistina taip pat butu, kad ir tie. kurie tikrai 
didelė laimė.” Be to, lietuvių inteligentų • rengiasi atvykti Vilniun, taip pat pristatytų pa- 
ne taip jau daug buvo: gydytojas, vienas gal išsigalėjimą sistematiškai išguldytas nuo- 
kitas advokatas, retas inžinierius ir. žino- mones apie įvairius Lietuvos reikalus arba ir 
ma, beeinąs mokslus jaunimas,—štai ir! platesnius fereratus...
viskas. { ...ir prie tos progos primenu da ir tą svarbią

~ , , ., , • x- ,-i - .aplinkybę, kad lapkričio 20 (gruodžio 3) dieną
Spaudą leidus, suspėta įsteigti tik V-ie- yjjnjuje pus lietuviškas vakaras, kuri rengia 

na> vienintelis dienraštis Vilniaus Z i- ,iaujaj įsteigtoji “Vilniaus Kanklių draugija”—
LiOs. xApie Si dieni astį pradžioje spietėsi j-urj apijnkvbė. be abejo, sutrauks Vilniun apš- 
yisokio plauko inteligentai, bet netrukus iš čiai svečiu -š visu Lietuvos kraštu...”
;o išėjo demokratiškai nusiteikę, negalė
dami sutarti su dienraščio šefu P. Vileišiu Taip galvojo org. komitetas. Tų laikų 
dėl laikraščio krypties ir vedamosios lini- šios rūšies inteligentams negi prikiši tai, 
jos. Lietuviškosios visuomenės viršūnėse kad “lietuviškas vakaras” jiems buvo ne
jos inteligentijoje, išskyrus socialdemokra- mažos reikšmės įvykis, vertas ypatingo dė
diškąją jos dali, buvo ką tik prasidėję reik- mesio sprendžiamųjų revoliucijos dienų iš- 
štis didesni skirtumai, nes baigėsi prieš vakarėse. Deja, taip buvo, buvo todėl, kad 
metus iškovotos lietuviškos spaudos iliuzi- tautiečiai gyveno primityviomis tautiškojo 
jos. Mat. daugelio buvo manyta, kad spau- atgimimo iliuzijomis, kurių inkai neleido 
dą atgavus, visokių krypčių žmonės turės jiems matyti skaudžios gyvenimo tikre- 
mesti savo neva išgalvotus idėjinius skir- nybės.
tumus ir sutapti viename 'saldžios tautiš- Tas pats spaĮjų mėrL 22 d. susirinkimas, 
kos svajonės prieglobsty. Kaip mažai lie- kuris buvo nusprendęs šaukti lietuvių su- 
tuviškoji visuomenė buvo savo diferencijoj važiavima, surašė Rusijos premjerui, gra- 
pirmyn pažengusi, rodo kad ir tas faktas, fuį Vitte, įteiktą “Memorandumą.” šis 
jog nemaža turėję inteligentingu pajėgų memorandumas priminė musų krašto oku- 
kunigai ir turtingi musų klerikalai iki pantams rusams, kad lietuvių tauta ne

: dienotvarkės klausimais rašyti referatus ir

jai is Maskvos 
gauti?simt'

—Teisvbę pasakius. Mai- tai gulėjau ant saidvoko 
ke. tai aš norėjau ne su juo. prie Te-neik strvto. Ant tos 
ale su jo frentais bizni pa- zlasties noriu išsigert dabar.

—Aš sakyčiau, kad tėvui 
geriau butų nuvažiuot ligo
ninėn. negu alum gvdvtis

dalyt.
—O kur 

yra?
—Ogi Biyklyno mieste, 

ka “I ari- vės" gazietą di ūka
vo ja.

—Pia-tas iš tavęs biznie- 
riu> ’^ve. kad savo pinigus 
i)ia’ ”

tie io ”frentai”

’M.datai, vaike, jie buvo 
pagarsinę savo gazietoj. kad 
duo- rimta dolerių tam. kas 
Piiiodvs. kad .jie nėra gavę 
bevielinės tiligramos. Taigi 
nuėiau ir sakau: duokit šen 
tą š:mtire. ba aš žinau, kad 
tokios tikgramos jus neturit. 
Jie tuoi klausia, ar aš pats 
turiu šimtinę jiems užmokėt, 
jeigu prabečv.riu beta. Aš 
buvau pri igatavijęs ir tuoj 
tėškiau šimtinę ant stalo. 
Toks plačiaburnis bolševi
ką < tuoi už alupkos, paskrib-

esą šie: negirdėtas pa- 
mo limos paplitimas, kuris 

, „ . . v . , esąs tiesioginė bolševikinės
\įsa gyd. Girniaus seimą (ne betvarkės pasėka. Atsirado 
duv. prezidento dr. K. Gri- šunų, netekusių šeimi- 
niaus). ninku: drauge paplito ir pa-

. Birželio 14 d. išvežtas L k- siutimo liga. Daug žmonių
—Orait. Maike, tai aš va- apskrities veterina- Lietuvoje esą tu šunu aprie-

njos gydytojas \ mcas Am- tj. Dr> Matulionis įspėjo, kad 
___ brazeyičius ir jo 17 metų su- aprietieji privalo kuo grei- 

nus \ ytautas. Taip pat iš- čiausiai atvykti Į Kauną, kur 
vežta .Adelė .Ambrazevičie- lig-onvs skiepijami nemoka- 
nė-Vainoriutė su 4 metų sū
num.

Prof. A. Janulaitis prane
ša. kad bolševikai iš Kauno

2 vaikai—Vincas ir Janutė. 
iš Šiaulių esanti išvežta 

s še
dr. K. Gri-

žiuosiu i ošpitalę.

Kurinskiene nužudyta?
Marė Kurinskienė. 74 me

tų amžiaus lietuvė, gyvenusi 
South Bostone po numeriu 
292 West Fourth st.. buvo 
rasta savo kambary skersai 
lovos nebegyva. Ją rado te
nai vienas jos “burdingie- 
rių.” Antanas Dirmauskas, 
kuris pranešė apie tai grabo- 
riui. o grabelius davė žinią
policijai ir pasaukė D-rą žmona ona įr jų sūnūs Pet- 
I.andzių. Policija nustatė, ras su žmona bei dviem vai- 
kad durys į Runnskienės kais
rmesamajį kambarį buvo iš- iš'Vilniaus bolševikai iš- 
iauzto>. todėl yra nužiūrima ve2ė žinomą lietuviu visuo- 
piktadaiio lanka. I olicija rnpnės veikėia Konstantina

mai.
Antras svarbus klausimas 

—apkrečiamų ligų atsiradi-
................. ... « -i nias, pav. dėmėtosios šilti-

inZ ?^au^ Backau- liga užnešta Lietu-
ską (buv. geležinkelių vai- von ruajĮ belaisvių, kurie esą 
dybos vyliausiąjį dnekto- ]abaj nešvarus ir auline pa
nų) jo žmoną Justiną ir su- razitų §ie įj yra didžiausi
nu Juozą. Nuo Siau.iu is\ez- dėmėtosios šiltinės skleidė- 
ti Feliksas Janulaitis, jo jai.

lino kažin ka ant popierealio n^ZU(. -vt.°gm.?" Stasį su žmona ir dukterim
ir kiša man. Sako : "Tai čia . burdincienų is- _adv. jukl,evičiaUs žmona
bus draugui i ąsytė už tą 
šimtinę, o mes ja nusiusime 
i Maskvą ant medicinos Sta
linui.” Aš tuoj už savo šim
tinė- ir -akau: “N’osary, aš 
ant medicinų niekam neduo
du. .Jeigu norit beč;vt. tai ge
tai- o jeigu ne. tai 
.-P/.ga." It įsikišau savo šim- 
’it i kišenių. Ale tas plačia- 
bo ' is nenori mane išleisti. 
Ya'J uit ut. tėvai, tuoj paro
dysim tą radiogramą ar me- 
logiamą. kaip jis ten ją pa
vadi <■ lr įtraukęs toki dtu- 
kav. • . į eipei'i pakišo man.

kamantinėti. gu 2 mažom dukrelėm.
Per Bostoną eis Sovietams • Iš Raseinių išvežtas tos 

pagalba. apskrities veterinarijos gy-
IVashingtono val.Ižia nu- K- Avižimis • “ 4

tarusi Rusijai pagalbą siųsti '^pj, i,-Druskiniu-
iš Bostono uosto. Pirmutiniai , ,s Kalantm. 11 ""'m""1, 
laivai išeisią apie lapkričio 3 k« ''asarv.ee.ų bolsev.Ua. 
dieną. Jie
Norvegiją
apie 5.000 -- - x
Be. Archangelsko uostą jau z,n"4 netu'l 
uždaro ledai ir jis bus užša
lęs iki birželio mėnesio.
Kaip laivai galės tą uostą 
pasiekti, sunku suprasti. Al Merkelis

TAI BENT KEPSNIS.
Kiekviena tauta turi savo 

vestuvių papročius ir joms 
paiuošia tam tikrus valgius. 
Čia paduodame kokių val
giu vaišina savo svečius Pa
lestinos arabai laike savo 
vestuvių.

Kiekvienas Palestinos be- 
duinis, keldamas savo vestu
ves, patiekia svečiams ska
niai iškeptą kupranugari. 
Kupranugaryje turi Imti dvi

ti Panevėžio išvežta 414 lie
tuvių ir 35 žmonės nužudyti.

po keptą kiaušinį. Be šitokio 
kepsnio beduinio ve tuvės 
nesiskaito vestuvėmis ir jis 
ių nekelia kol tokio S psnio 

skaitė per negali padaryti.

Tokia buvo padėtis. Galvojant apie musų jv inkais, pasiskųsta dėl lietuviškai lenkiš- 
krašto ir liaudies vargus ir nepasisekimus kos respublikos” išdraskymo, priminta 
paskesnėse kovose, visuomet kila mintis, spaudos draudimas, o po viso to, eina visa 
kokiu be galo skaudžiu pasekmių musų °Bė gana gerai suredaguotu bendro pobu- 
buičiai turėjo spaudos draudimas ir nega- įžio^a^?!.S.S 
įėjimas jos vienu kitu dešimtmečiu anks
čiau iškovoti. Jei vienu kitu dešimtmečiu 
anksčiau butume turėję spaudą, ar ne ki
toks butų buvęs Penktųjų metų sąjūdis 
Lietuvoje, ar tektų tada mums šiandien 
< pi ęsti šių dienų musų vidujinio ir išorinio 
gyvenimo problemas, ar jos mums egzis
tuotų? Tiesa. Penktaisiais metais Kauka
zas, Latvija pasiuvo kraujuose, bet to cius ir M. Dvoina-Silvestravičius. Memo- 
kraujo klanuose jos nusiplovė baudžiavos landumas datuotas lapkričio mėn. 2 die- 
purvą, išrovė iš savo dvasios vergijos lie- nos data.
kanas, užgr idė savo valią tolimesnėms ko- šis pacituotasai lietuvių memorandumo 
voms. išmoko branginti savo laisvę. Už sa- dešimtasai punktas ir jame pažymėtasai 
vo nepasiruošimą būti savo gyvenimo šei- 1 eikalavimas negailestingai išduoda lįetu-
mininkais mes dešimteriopai daugiau su- ^omitetui ir jo veikėjams politinio ii 

, ~ _____,___ visuomeninio nesubrendimo atestata. Domokame, ..t mokame kito įa rm vyniuose punktuose memorandumas kalba 
skurdžiu visų žmoniškų vertybių nykimu, apie laisvės neliečiamybę, Lietuvos auto- 
jų merdėjimu ir nemažesniu žmonių aukų nomiją, apie lygius, betarpius balsavimus 
skaičiumi. i Lietuvos Įsteigiama ii Seimą ir i Rusijos

Kai spalių mėn. pabaigoje Vilniaus in- parlamentą ir tuo pačiu momentu'galvoja, 
leligentijos 'aktingesnioji dalis drauge su ka:’v‘?a .t.a!..ka<' 14 .men’T.n1d.' n™ pa' 
dar galutinai neapsisprendusiu, Imt demo- P.a a 1 JL!įA?s,4^!,.cala!"lk?.Jei‘1n,e

atiškai ir revoliuciškai nusiteikusiu iau- au. ■' s, et at. i u jo l«\e guji kraštų .u- 
vusių karalių, kunigaikščių ir hercogų ti-

memorandumas skandalingu dešimtuoju 
punktu:

“(10) Lietuviai reikalauja, idant visuo
se Viršiausiuose manifestuose ir paliepi
muose nebūtų ignoruojamas Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio titulas.”

Memorandumą pasirašė “įvairių Lietu
vos kraštų piliečiu įgaliotieji” Dr. J. Ba
sanavičius, D. Malinauskas, .T. Ambrozevi-

K1

Ocentiia, pati nežinojusi kurio dabar galo pati
griebtis, jautėsi atradusi laiminga iš susi- jeifke visišką nesionentavimą padėty, 
daliusios padėties išeitį. IšsizoHavusi nuo ka,.del m/morandumo ravo’.ucmių reika- 
gyvenimo ji natūraliai griebėsi jo, nes ja- autoiiam? ,jų sugahoii ne-
me, kad ir neaiškiai, buvo matyti tai, kas [®lke^?A ^le seoai Jau Buvo paiuosti tų, 
siektina išsisiūbavusios revoliucijos metu. ^urie 11 kią i evoliucijos dalbą dirbo.
Kad lietuvių komitetas, nusprendęs kviesti Į šitą lietuviškosios buržuazinės inteli- 
lietuvių suvažiavimą, paskui virtusį Di- gentijos memorandumo diplomatija Lie

pasakyta: Lietuvos žmones, pavadinta
“(J) pats neturėdamas reikalingos autorizaci- Jankių! Šiai to lapelio turinys:

jos nwlvti tautai kelią, kuriuo ji žengti turėtu, (Rus daugiau)

‘Vvrai už

Asnore.au
bolsev.Ua
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1. ANGLIŠKOJI SPAUDA.

Lenkai ir Vilnius.
Anglų kalboje išleistoje 

knygutėj “Poland” rašoma 
ir apie Lietuvą. Esą:

“Prieš 600 metų, Vilnius 
buvo didžiulės Lietuvos im
perijos sostinė, kurioje, kaip 
istorikai tvirtina, lietuviai 
tesudarę aštuntą dalį gyven
tojų. Po unijos su Ęenkija 
sekė svarbios permainos, 
daugiausia katalikų bažny
čios Įtakos dėka. Vilnius su 
laiku pasidarė lenkiškas 
miestas kaip Breslau vokiš
kas ai* Štrasburgas francu- 
ziškas. Mes matėme Vilnių, 
kaip vyriausią lenkų roman
tinio laikotarpio judėjimo 
centrą po 1815 metų. Vie
nintelė kita svarbesnė pažy
mėtina Vilniuje įtaka, be 19 
šimtmetyje Įvestų rusų ele
mentų. buvo žydai, kurie su
darė didelę gyventojų dalį. 
Tokia padėtis.abe abejo, bu
vo labai apgailėtina vadams 
atgimstančios lietuvių tau
tos, kuri kartu su lenkais ko
vojo ir kentė carizmo jungą. 
Jie laikės nuomonės, kad 
Vilnius yra jų ‘šventasis, 
miestas, nors istorinis proce
sas visiškai padėtį pakeitė. 
Dar vienas esminis dalykas 
atsimintinas: Jei lenkai ne
būtų sumušę bolševikų ka
riuomenę 1920 m., nebūtų 
buvę nei laisvos Lenkijos, 
nei laisvos Lietuvos. Kartą 
tai atsiekus, nebuvo galima, 
kad kitokia pretenzija į Vil
nių galėtų lygintis su lenkų. 
Mažiau kaip 10 nuoš. lietu
vių tėra mieste, o apylinkių 
gyventojai yra baltgudžiai ir 
lenkai. Butų buvęs didelis 
politinis ‘gafas’ Lietuvai 
gauti išplėstas sienas, kokių 
reikalavo ekstremistai, ly
giai kaip sienos prieš Lenki
jos padalinimą butų buvę 
Lehkiios nelairhė, I ' *

“Duoti dideles mažumas 
prieš jų valią bet kokiai val
stybei sudaro didelio pavo
jaus visiems ir teatneša ne
laimę tiems, kuriuos tai
liečia.

“Kas faktinai šiame daly
ke nulėmė tai, žinoma, mar
šalo Pilsudskio asmeniškas 
prisirišimas prie gražaus is
terinio miesto, kuriame ii? 
užaugo. Naudojama akcija 
buvo priešinga aliantų in
strukcijom, bet žmonės, ku
rie ėmėsi veikti žinojo, kas 
darytina geriau už vakaru 
Europos valstybės vyrus.”

Su viršum pustrečio šimto 
puslapių knygutėje, palygi
namai trumpai apibudintu 
Vilniaus klausimu, labai 
daug pasakyta iv atvirai at
skleista lenkiška galvosena. 
Reikia manyti, ligi dabar ji 
bus žymiai pasikeitus. Var
giai dabartiniu metu auto
rius drįstų tvirtinti, kad tei
sių i kitų tautu miestus turi 
tas, kas nugali karo lauke. 
Mums rodos, lenkiškas mies
tas palieka lenkiškas nepri
klausomai nuo to, ar Vokie
tija ar Sovietai jį atplėšia. 
Lygiai lietuviškas Vilnius 
palieka lietuviškas nepri
klausomai nuo to, kad len
kai sovietas nugalėjo. Tyčio
tis iš vakaru Europos valsty
bės vyru, kad Želigovskia- 
dos ‘veikėjai’ geriau nusima
nė kas darytina Vilniaus 
krašte, yra mažiausia neat
sargumas. Mums rodos, ir 
autorius ir gyvieji Želigovs- 
kiados “veikėjai* kaip tik 
visas savo viltis yra sudėję 
Anglijos ir Amerikos vals
tybių vyruose.

Giįsti savo teisę i Vilnių 
Pilsudskio asmenišku prisi
rišimu prie to miesto yra di
delis pasitvčiojimas. Pilsud
skio nrisirišimo nepalvg’nti 
su lietuviu tautos prisiriši
mu. Jeigu Vilnius buvo len
kų tam tikro laikotarpio ro
mantizmo judėjimo centras,

tai ką bekalbėti apie lietu
vius, kuriems Vilnius buvo 
ir tebėra visko centras?

Kas liečia lenkų statisti
nes žinias Vilniaus krašte, 
yra žinoma, kiek jos vertos. 
Todėl daugiau patikėtini ob- 
jektingesni statistiniai davi
niai, nustatyti prieš lenkų 
okupaciją.

Taip, tikrovė Įrodė, kad 
didelė nelaimė turėti “iš
plėstas sienas,” todėl “išplė
stu” sienų Lietuva ir nesiekė.4- S
Tas priekaištas geriausiai 
tiktų patiems lenkams—ir 
tai nėra tik lietuvių nuo
monė.

Veiksmai užfrontėje, kai 
mūšiai vyksta.

Anne O’Hare McCormick. 
nuolatinė “NewYork Times” 
'bendradarbė, tokia antrašte 

arašė straipsnį, Įdėtą “Nevv 
ork Times” spalių 15 d. 

{ Autorė plačiai rašo apie če
kų sporto organizaciją “So- 
kol,” pabrėždama jos dideli 
populiarumą čekų tarpe, to
dėl nesą nieko stebėtino, 
kad naciai ją uždarė; stebė
tina, kad jai buvo leidžiama 
veikti iki šiol. Esą aišku, kad 

i jau ne nuo dabar naciai pa- 
| stebėję tos organizacijos ne- 
i lojalumą okupantams, bet 
; iki šiol jie vis bandę privers-
iti ją “kooperuoti.”•
i Autorė nurodo, kad na- 
{ ciams pasipriešinimas vi- 
isuose okupuotuose kraštuose 
i esąs didelis, bet, nežiūrint Į 
tai, jie nuo priespaudos neat
sisako ir savo užsimo i imto
se be atodairos žengia pir
myn. Nors jiems ir nepasi
sekė čekų palaužti, bet jie 

{tais pačiais metodais neša 
i “naują tvarką” Į Rusijoje 
į užgrobtus plotus, 
i “Nusmelkti durnų ir dide
lių judėjimų mūšio lauke. 
‘ svarbus Įvykiai vyksta už
frontėje. Jau Rytų Galicija 
s inkorporuota į Generalinę 
; Lenkijos Gubernija ir vokie- 
. čių gauleiteris įkurdintas 
.Lvovo mieste. Didelė pro
vincija. pavadinta Ostlandu, 
išrėžta iš Baltarusijos, Balti
jos valstybių: Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Tai teritori
jai paskirtas Reicho komisa
ras ir įvestas priverstinas 
švietimas, išleisti drastiški 
įstatymai prieš medžiojimą, 
žvejojimą ir atsargų sudari- 
nėjimą.

“Lietuvių vadai, kurie su
kombinavo vidujini sukili
mą pagelbėti vokiečiams ‘iš
laisvinti’ savo kraštą nuo ru
sų. kaip praneša švedu laik
raščiai. esą areštuoti dėl to. 
kad vokiečiai negali toleruo- 

■ ti ‘nacionalistiniu’ judėjimų. 
Ukrainiečių vadai Lenkijo
je, kurie buvo vokiečių ska
tinami, kaip atrodo, susilau
kė to paties likimo. Nuka
riautojų intencijos aiškiai 
išreiškiamos Dr. Walthero 
Funko. Reicho Ekonomikos 
ministro, kalboje, pasakyto
je pereitą sekmadieni Kara
liaučiuje. Jis kalbėjo apie 
Rytų Europoje okupuotą te
ritoriją, kaip begalini maisto 

i ir žaliavos rezervuarą nau
jo ie kontinento organizaci

joje. Matomai, nacių atžvil
giu. Vakarinė Rusija yra ga
lutinai prijungta. Jos vieta 
vokiečių plane yra ne indust- 

įrinė, bet agrikulturinė.”
Malonu pastebėti, kad žy

mus Amerikos viešosios opi
nijos atstovai, palyginti, ge
rai orientuoiasi lietuvių tau
tos aspiracijose ir supranta, 
kad sukilėliai nesiekė pasi
tarnauti vokiečių intere
sams. bet siekė nepriklauso
mos Lietuvos atstatvmo, to
dėl jie vokiečių areštuojami, 
panašiai kaip anksčiau juos 
areštuodavo rusai.

Lietuviai prieštarauja vo
kiečių planams.

! “New York Times” spa

lių 12 d. laidoje paduoda sa
vo korespondento iš Stok
holmo pranešimą apie Lie
tuvos išsilaisvinimą nuo bol
ševikų pačių lietuvių ranko
mis, beveik be vokiečių pa
galbos; ir apie tų sukilėlių 
sukurtą “aktyvistų” organi
zaciją. kurią dabar vokie
čiai likvidavo, nes ji veikė 
lietuvių nacionalistinėj dva
sioj, ko vokiečiai nenori to
leruoti, nes tai prieštarauja 
vokiečių planams.

150,000 lietuvių pasiųsta 
į Sibyrą.

Tokia antrašte “New York 
Joumal-American spalių 15 
d., žinioje • iš Chicagos, pla
čiai rašo apie bolševikų tero
rą Lietuvoje, masinius lietu- { 
vių trėmimus į Sibyrą, šeimų 
perskyrimus, vaikų nuo tėvų 
atskyrimus ir bolševikų 
kerštą.

Žinioje minima, kad bol
ševikų keršto auka esąs ir 
generolas Raštikis.

“Lietuvių kilmės ameri
kiečius šiurpas purto skai
tant žinias, kad generolo 
Raštikio, Lietuvos kariuo
menės vado, trys vaikai, ku
rių vienas tik dviejų metų, 
buvo sugrusti į gyvulių vago
nus ir išsiųsti Į Sibyrą.” 

Biuletinio atgarsiai. •
Lietuvos Pasiuntinybės J. į 

A. V. leidžiamas anglų kal
ba biuletenis, plačiai siunti
nėjamas svarbiausiai Ameri- 
kos spaudai, Įžymiems poli
tikams, didesnių miestų vie
šoms bibliotekoms, pradeda 
rasti atgarsį. Daug politikų 
prašo pasiuntinybę ir konsu- i 
latus Įtraukti juos į gavėjų 
sąrašą, dėkoja už siuntimą, 
prašo papildomų žinių ir nu
rodo dar asmenis, kuriems 
naudinga butų siuntinėti tą 
biuletenį.

“Journal American” spa
lių 13 d. 1 ir 3 puslapy pasi
naudojo gana plačiai tuo 
biuleteniu painformuoti apie 
barbarišką bolševikų elgesį 
Lietuvoje okupacijos metu. 
Taip pat ištraukos iš to biu
letenio buvo pastebėtos dau
gelyje Amerikos laikraščių 
spalių 12 d. (sekmadieny).

II. LENKŲ, UKRAINIE
ČIU. ŽYDŲ, RUSŲ IR 

KITŲ SPAUDA. 
Klaidingas kelias.

“Nowy Svviat” spalių 12 
dienos laidoje džiaugiasi, 
jog “Deutsche Allegemeine 
Zeitung” vadina Vilnių len
kų miestu.

Tam pačiam numeryje til
po ilgas, bet tuščias straips
nis antrašte “Klaidingas ke
lias.” Straipsnis be parašo. 
Nežinoma: autorius pasako
ja, kad vokiečiams paskel
bus karą c svietams, lietuvių, 
latvių ir estų pabėgėlių Ber
lyne tarpe pasireiškė didelis 
ūpo pakilimas — jie tikėjosi 
Hitlerio pagalba vėl atgauti 
nepriklausomybę ir tapo ap
vilti.

Toliau autorius cituoja 
Lohses atsišaukimo vietą, 
kur jis mini, “kad Baltijos 
valstybių politika per 20 pa
starųjų metų buvo klai
dinga.”

—Taip, ji buvo klaidinga, 
—sako autorius, — bet ne 
toje prasmėje kaip mano 
Lohse, bet todėl, kad buvo 
Berlyno Įtakoje! Sunkus pa
tylimai. kurie užtiko musų 
šiaurės kaimynus, privalo iš^ 
gydvti iuos nuo praeities 
klaidų. Tenka tikėti, jog vėl 
.pasirodžius Kauno, Rygos ir 
Talino padangėse laisvės 
šviesai. Lenkija ši sykį ras 
’ietuviuose. latviuose ir es
tuose draugus, su kuriais ga- 
’ės pradėti bendrą kulturini, 
ekonomini ir politini gyve
nimą.

Unijų Raketieriai

čia yra parodyti du teatrų darbininkų unijos viršininkai. 
Brovvne ir Biof, vedami Nevv Yorko teisman už raketizmą. 
Sakoma, kad grasindami streikais jie yra išreikalavę iš vie
nos filmų kompanijos $550,G 00 kyšių, kuriuos, žinoma, Įsi
dėjo Į savo kišenius.

Ukrainiečiai apie lietuvius, vėl atsiliepė M. Veinbaum,
Ukrainiečių dienraštis 

“Svoboda” spalių 14 d. pir
mam puslapyje Įdėjo žinią 
apie bolševikų terorą ir žu
dymus Lietuvoje ir, kad tuo 
reikalu Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone Įteikė notą, 
painformuodamas State De-

“Svoboda’’ daž- 'J™?!*? ^ashingtono dele- 
nai informuoja savo skaity- f>aciioje, kun State Departa- 
tojus apie Lietuvos reikalus menĮe Pareiske n°tą ptopa- 
draugiškai prielankioje dva- ?uoti laisvos federacijos įde- 

- - r ją, o vėliau gruzdamas is sos
tinės Į New Yorką pakelyje 
jau “apsigalvojo.”

Daugiau svarbos tenka 
priduoti balsui VI. Lebede- 
vo. buvusio Kerenskio val-

sioje.
Laisva Tautų Sąjunga.

Viktor Černov, “Novoje 
Russoje Slovo,” spalių 7 d. 
rašo

Nors M. Veinbaum pačią džios nario ir svarbaus lyde- 
Laisvos Rytu Europos Tautu r’° sočiai, rev. partijoje. Jo 
Sąjungos idėją sveikina, bet straipsnis “Novoje
reiškia abejonių, kad visos Russkoje^ Slovo ’ tilpo spalių 
tautos padary tu ta laisvu no- 5 d- k* užvardintas: “Spren- 
ru ir klausia, ką daryti jei dimas Rusuos likimo už pus- 
kokia nors tauta panorės tyčių stalo.’
išstoti iš tokios sąjungos. Tame straipsnyje V. Le- 

Man prisimena sena pa- Į^evas kategoriškai sako,. 
tarlė: Dievas davė centelį, galimas laisvas sueitaii-
o velnias skvlele ir susmuko su 'ingiais. čekais, bet 
centelis i tn\kvdete ne su tautomis, kurios dėl

Musų atmintyje "R’orvegi- ar ?’?***>? aTtsi’ 
ja nutraukė ryšius su Švedi- -k;, lė nuo ruvusio.- Rusų Im- 
ja. Ir Švedija net nemėgino
jėgos, bet išsiskyrė geruoju.
Turbut. n. Veinbaum šiame

SAVYTARPE UNIJU KO-
dSS'rtit' VA TRUKDO GINKLŲ 
Veinbaumo “ką daryti?” O GAMYBĄ,
pilnas atsakymas bus: suda- Amerikos spauda prade- 
ivti valstybiniame vienete da reikšti didelio nepasiten- 
tokias sąlygas tarp atskiru į kinimo dėl savytarpių ginčų 
ii įeinančių tautų, kad jos unijose. Girdi, unijų kon- 
jiems butų naudingos ir pa- vencijos rašo rezoliucijas ir 
traukiančios, o ne butų pa- stato reikalavimus, kad An- 
našios į retežį, kuriuo seno- glijai ir Rusijai butų siun- 
vėje ant laivų sukaustydavo čiama kuodaugiausia orlai- 
vergus ir ki iuoto ius. vių ir tankų, bet tuo pačiu

Prisiminkite Angliją, kuri laiku tos unijos skelbia 
savo laiku pamėgino laikyti dirbtuvėse streikus ir stabdo 
amerikiečius “čeremisu” ro-j orlaivių bei tankų gamybą. 
Įėję ir rezultate nustojo tos Negalima darbininkų kal- 
Amerikos. Ji padarė išvadą i tint. jeigu jie streikuoja rei- 
iš tos karčios pamokos. Visa j kalaudami daugiau atlygini- 
eilė jos kolonijų jau paskelb- i mo už darba ar kitokių pa- 
tos savystovioms “domini-gerinimų. Bet paskutiniais 
jomis,” be susitarimo su jo- laikais streikai skelbiami dėl 
mis Imperijoje jokių svarbių savytarpės unijų kovos už
sprendimų nedaroma. Tų 
dominijų atstovai lygiai su
I ondono atstovais dalyvavo bet turi streikuoti, nes unijų 
Versalio konferencijoje ir vadai liepia. Ištikro, Ameri- 
toliau Tautų Sąjungoje. Tos kos unijose priviso daug Ta
pačios teisės, pasibaigus ka- ketizmo.
i ui. pažadėtos Indijai. i ----------------

Reorganizuotis į laisva są- VILNIUJE VEIKIA 6 GIM-
junga sunkiau nei veikti pa- NAZIJOS, TIK NE LENKŲ 
gal “sena išbandytą” prie
mone “laikyk ir nepaleisk.”
Gal tokie receptai vieton lai
svo susitarimo ir atrodo aiš
kesni. bet laikai dabar ner- 
komplikuoti tokiems “pa
lengvintiems” sprendimams.
Istorija parodo, kad kur nė
ra laisvo noro gyventi ben
drai, tai užėius karo u vaga- Amerikos italai gavo ži-
rni tokia iėga palaikomi iv- nių. kad Hitleris pareikala- 
šiai trūksta ir valstvbė suby- v ęs iš Mussolinio 1,000,090 
ra. kaip popierinis koitų na- kareivių į Rusijos frontą, 
mėlis,..’’ i Mussolinis paskelbęs naują

Į tokį V. černovo laišką įmobilizaeiją.

kuris spalių 7 d. rašo:
“Černovo žodžiai gerai 

skamba, bet yra aplinkybės, 
kuomet ir geros idėjos virsta 
pavojingomis ir net kenks
mingomis.”

M. Veinbaumo nuomonė 
mums yra tik tiek svarbi, 
kad ją tarė asmuo, pats da-

nerijos. Jis puola V. čemo- 
*' i, kuris išdrįso būti kitos 
nuomonės.

vadovybę. Darbininkai tų i 
streiku dažniausia nenori,

A VA ALE IR STOCK ALE 
18 KRANO IR BONKOJUS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Vra visu mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Broekert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING CO., Ine.

Gaunama žinių, kad Vii-i 
niuie veikia 6 gimnazijos. 
Tačiau lenkams nesanti leis
ta nei viena gimnazija.

HITLERIS REIKALAUJA
1,000.000 KAREIVIŲ IŠ 

MUSSOLINIO.

PANAMA UŽDARĖ KA
LĖJIMAN SAVO PRE

ZIDENTĄ.

Panamos respublika už
darė kalėjiman buvusį save 
prezidentą Ariasą ir 52 jc 
šalininkus, nes jie buvo aiš
kus Hitlerio šalininkai. 
Arias buvo pabėgęs i Kubą 
paskui sugrįžo. Nauja val
džia pareikalavo, kad jis iš
sineštų, bet jis nepaklausė ir 
todėl buvo uždarytas už 
grotu.

ANGLAI VARTOJA NAU
JĄ SPROGSTAMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ.

Laisvųjų belgų agentūra 
praneša, kad viena anglį 
bomba numesta i Belgijos 
miestelį suardė visus trobe- 
■ ius per 300 oėdų aplinkui 
tą vieta, kur ji sprogo, o lan
gu nelikę nei vieno visame 
miestely.

FAŠISTAI IŠSKERDĖ 
340,000 SLAVŲ.

“Nevv York Times kores
pondentas praneša iš Anka- 
ios, kad Kroatijos ustašiai 
(katalikų klerikalų fašistai) 
išskerdė apie 340,000 serbų 
ir kroatų, kurie stoja už Ju
goslavijos valstybės atstei- 
gimą. Skerdynės vykdomos 
daugiausia koncentracijos 
stovyklose.

VOKIEČIAI JAU NAUDO
JA RUSIJOS TURTUS.I

i Vokiečių Reichsbanko 
' prezidentas Funk pranešė 
{savo kalboj per radiją, kad 
(vokiečiai jau pradėjo išnau
doti Rusijos gamtos turtų 
šaltinius. Ar tai ne vagystė?

NUSKANDINO BUVUSI 
AMERIKOS KARO 

LAIVĄ.

Pereitą savaitę šiaurės 
Atlante vokiečiai nuskandi
no buvusį Amerikos naikin
tuvą “Broadvvater,” kuris 
karo pradžioje buvo Angli
jai atiduotas už karo bazes.

PRISNIGO 16 COLIU
SNIEGO, 

j «
Pereitos savaitės pabaigo

je Colorados valstijos pietų 
vakaruose siautė didelė snie- 

(go pūga. Vietomis prisnigo 
iki 16 coliu.

MIEGODAMA MOTERIS
IŠŠOKO PER LANGĄ.
Concord, Mass.—Pereitą 

savaitę čia buvo toks atiti
kimas. Mrs. F. Hume, 25 įne

rtų moteris, miegojo prie pat 
‘ lango. Nakties laiku skersvė- 
jas trenkė durimis. Moteris 
pašoko iš miego ir stačiai į 
langą. Ji išvirto su visu lan
gu i lauką ir skaudžiai susi
žeidė.

GERA FARMA
Prie šteito kelio, netoli nuo miesto, 

geri budinkai. S ruimu stuba su įren
gimais, barnė, šilo, 16 karvių, arkliai, 
mašinos. įrankiai, visokis derlius. 
Kaina su viskuom $4.500. Jnešt $2.0<»0 

MRS. KIEMAN (21
Saratoga Springs, N. Y.

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

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

Hitleris Turi 30, 
Tankų.

Amerika nusistačius pada
ryti 125,000 orlaivių.

Sugiyžęs iš Maskvos lor- 
las Beaverbrook pranešė 
eondone, kad iš Sovietų 
žvalgybos jis sužinojęs, jog 
Hitleris sutraukęs prieš ru
sus 30.000 tankų. Ši infor
macija padarė didelio įspū
džio netiktai Anglijoj, bet ir 
Amerikoj. Washingtono vy-tf ' t/
iausvbė tuoj išleido prane- 
imą, kad iki 1943 metų pa- 
laigos ar 1944 metų pra
džios Amerikoj busią pasia
uta keliasdešimts tukstan- 
■ių tankų ir 125.000 orlai- 
ių. kurių 30.000 busią ketv

irtais motorais varomi bom
ba nėšiai.

Bendrai, Amerikos ginklų 
gamybos programa numato 
išleisti daugiau kaip S100,- 
000.000.000 (šimtą biiionų 
dolerių). Fašistai kad ir 
sprogs, bet tiek ginklų paga
minti negalės.

PAJiEŠROJIMAI
I’ajiešfcomi asmenvs: Adomas BA

KUCIONIS ir Kazys BAKUCIONIS, 
j kilę iš Lietuvos, Vitkumi kaimo, Pa- 
jbaisko valsčiaus, Ukmergės apskričio, 
įar apie juos žinantieji, ptašomi rašy
ti šiuo adresu: -Jonas Gaižutis.

Campostela 653. d. 39, 
Hakana, C ubą.

bro-•Juozas Uliavičia jieškau 
lio Jono Uliavičiaus. 
gyveno Hartford. Conn. Iš Lietuvos 
paeina Bundziškių kaimo. Skriaudžių 
parapijos. Prašau atsiliepti, turiu 
svarbų reikalą. Kurie žinot kur jis 
randasi prašau pranešti jo adresą, už 
ką atlyginsiu. f 3)

Juozas Uliavičia
3 — 3-rd Street. Ansortia, Conn.

Vincas Karlonas, Petro Karlono 
sūnūs, jieško savo dėdės JUOZO 
KARLONO, iš Lietuvos paeina iš 
Mergežerių kaimo, Vilniaus rėdybos. 
Seniau jis gyveno Scheneetady, New 
York. Girdėjau kad gyvena Chicago- 
je. Noriu su juom susipažinti. Mano 
antrašas: Bill Karlon < —>

Parcel Post Box L Harding st., 
VVorcester, Mass.

Pajiieškau Darbininko
Dirbt ant Parmos, nuo 40—50 me

tu senumo, kuris negeria svaiginan
čiu gėrimų, vyras turi būt sveikas ir 
kuris galėtų gerai melžti karves. $30 
dolerių ant mėnesio, valgis ir ruimas. 
Musų adresas. Mr. Anthony Zabett (6

Greenviile, N. Y.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ? 
Pai«-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks šlęai tęsiančią, raminančią 
>i!e.nų. Virs 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expe’!erio su Inkaru 
ant dėžutės.

P A I N - E \ P E L L E R

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kuria 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (3)

PET. LAMSARGIENfi 
ĮSI t š. \Vater St.. Philadelphia. Pa.

Pirkit Gerą Namą!
l.Ol’ISVILLE, KENTUCKY.

Apartmentas, su fornišiais, virtu
vėmis, parankiausiai įrengtas, devy- 
n u šeimynų. Namas gražaus mum, 
trijų aukštų: vidury pleciaus, pne 
gražios, eentralinės gatvės, kaniba- 

■ riai šviesus ir patogus, visados gerai 
išsirandavoja. Kas mėnuo iš rent'ų 

! suplaukia virš $260. Išlaidos palygi- 
j namai žemos. Mudu jau seneliai, no
rim eit ant vainos duonos, todėl šį 

(pelningą biznį parduodam labai pri- 
ieinama kaina už $13,000. Reikalin
ga jnešt tik $s.oo<». kitus duodame 
'•“i.gvais išn" kčiimais. Piečius iš 
fronto 60. ilgio 2’»0 pėdu Yra gara- 
čzus 4 automobiliams. Kurie norėtų 
įsigyt pelningą nuosavybę, kreipkitės 
laišku arba vnatiskai pas savininką. 

A. ALKINOFF (Olekna) (3)
2320 \V. Jefferson, Louisville, Ky.

«1 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER. MASS.
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Heilas PuslapisMoterims PasiskaitytA 5t crrvoTT* tvapva

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šių Metų Kailiniai Trumpučiai \ DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

MAŽIAU KALBĖKIM
DALGIAU ŽINOKIM.
Musų kalbos netvarka i; 

kiti netaktai senai iau turėję 
but pašte; ėti ir išgvvendin- 
ti. Bet mes vis dar dažnai ap
silenkiant su taisyklėmis ne 
tik draugiški- -se suėjimuose 
pašnekesiuose, o kartais net 
ir spaudą panaudotame tuš
čioms pabiroms.

Klaidingi papročiai daž
nai pasireiškia musu drau

MAN IRGI NENUOBODU.
“Keleivio“ No. 41 Mote

tų Skyriuje M. J—nė teisin
gai pasakė toms moterims, 
kurios nuolatos skundžiasi, 
kad joms yra nuobodu, ko
dėl jai niekados nebūna 
nuobodu. Ji aiškiai nurodė. 
Kad tik tinginėms gali buti 
nuobodu, arba toms. kurios 
pačios sau nuobodumą Įsi
kalba ir nesistengia jo pra
šalinti.

Ir ištiesų. jei tik moterys 
suprastų kaip liuesą laiką 
galima naudingai sunaudoti, 
tai toms netik nebutu nuo-

tesmu tonu. greitesniu tem
pu apie tą pati ar visai apie 
kitą dalyką, priversdama 
pirmąją nutiki. Nebaigus 
pradėto? kalbos ar lenkty- 

ja. o kartais dar ii
trečia, pradeda kalbėt 

y Kiti su visom. Tuomet pa
sidaro negeistinas kiegėsis

iilUt
su 
ykit• T

giškuose suėjimuose bei pa
sikalbėjimuose. o ypatingai 
pas moteris: vienai i l adėju- 
ką kalbėti, kita skubinasi 
kuo greičiausia kalbėti aukš- uodu. bet dar ir laiko truktų.

los norėtų dieną prailginti, 
nes joms vis butų dar neuž- 
oaigto darbo.

Kad nebūtų nuobodu, mes 
pirmiausia turim padaryti 
tavo gyvenimą Įvairų. Apart 
darbo dirbtuvėj arba prie 
namų ruošos pamėginkime 
parašyti straipsneli i kurio

neaiškumas. tr rimtesnėm nors laikraščio Moterų Sky- 
moterim tenka tylėti ir neri- ;įų. pasidalinkim mintimis 
mauti. Tat mtknn kiek man- ?u kitomis. Jei iš pirmo karto 
dagesnės ir .aukime pra- raštas spaudai ir netiktų, tai 
dėtųsi baigs savo kalbą. < mėginkim antru ir net trečiu 
tik tada kalbėkime. Ir taip kaJrj. Skaitykim laikraščius 
viena po kitos visos oet visi

gaus progos issikamėti.
Antras netikęs paprotys, 

kuris daugiausia pasireiškia 
tarne motetu, tai gilinimasis

Kailiai šįmet brangus, todėl kailiniai siuvami trumpučiai. Linijos būna daugiausia tiesios. 
Iš kaires parodytas baltų ėriukų žakietas; vidury, kiaunių (mink) kapa; dešinėje, rudas 
atogrąžų ruonių (tropical seal) paltas.

I KAIP GAMTA VALO UŽ
TERŠTĄ VANDENI.
Jungtinių Valstijų sveika

tos tarnyba tyrinėjo, kokiu 
budu gamta

i vandeni.
išvalo užteršta-1 pavardę

na tol, kol kuri tautelės mer
gaitė jj pasirenka savo vyru. 
Vestuvių apeigas atlieka 
kaimo viršininkė. Apsivedęs 

savo žmonos
ir žmonai tuomet

gauna
Washingtone lei- ~__ -, , , i -i ! priklauso visa vvro žemeūžiamas tos tarnybos laik- 1 ,. . , , • .-. .. „

i dalyvaujant. Vyras drįsta 
“Teko susekti, kad srutos, ateitį tik tada, kai ji pasi- 

dirbtuyių išmatos ir kitokia ; kviečia žmona. Vyras vedy- 
užteršianti medžiaga, kaip biniame gyvenime yra tikras 
tik patenka i vandeni, tuo- žmonos vergas ir dažnai ne
jaus ją užpuola bakterijos, • bepakesdamas žmonos bau- 
kurios yra tokios mažytės,! džiavos, pabėga nuo jos, 
kad ant paprastos spilkutės Uet tuomet vvrui primetama 
galvelės gali sutilpti du mi- vaįkai išlaikyti.
lionai, viena šalia kitos, šį- •___________
tie mažyčiai gyvūnėliai at- ' MERGINU VERGIJA 
randa, kad užteikiančioji KINIJOJ.
medžiaga via geras jiems Nuo senų laikų Kantone 

ir kituose Kinijos miestuose 
veikė aibė moterų nuonioji-
mo biurų. Tuose biuruose,

■ maistas, ir jie tuojaus ima 
! daugintis. Pačios bakterijos 
jvra nežalingos, ir kada jos

I vanduo basidai-o tyras. pradedant puse eoleno, bu- 
i - /vo nuomojamos moterys vi-

“ Tačiau? kada tos bakte- siems namu ūkio ir kitiems 
rijos pasiekia tam tikrą skai- darbams.
čių-t-o tas priklauso nuo ĮT£ jaunesnio amžiaus 
vandens nesvarumo — jos poteri buvo atatinkamai 

i paliauja dauginusios ir van- ankštesnė kaina. Jei kas dėl 
dens valymosi procesas su- į-0 pors likdavo tokia mote- 
stoja. Jeigu bakterijų skai- iPni nenatenkintas, tai ne

svetimus reikalus. Pama
nąs kaimvna ka ctiv:-C2u>IO>

nattt. ar naują daiktą, tuo
jau klausinėjam.: kas? kam? 
kodėl? irt. p. Vietoj prispir- 
tinai klausinėti, palikime tą 
reikalą savininkui.

Reikia prisilaikyti ir nuo 
perdidelio gaudymo tuščios, 
neužpeinytos garbes. Yra 
žmonių, vyrų ir moterų, ku- lsm,

ir knygas, pasiklausykim ra- kas reikia daryti, kad gale- šaltoji žiema
■dijo. užsiinikim vienokiais čiau sustiprėti ir nusikratyti Atbėgs tekina,
ar kitokiais rankų darbeliais nuo tų gazų. Mano vardo ii Sniegu apdangstys jų šakas.
ir pasilinksminkim sulvg sa- pavardės Į laikrašti nedėki- Kad-žus Įkyrus
vo amžiaus, o tąsyk tikrai te. Spaudimas žiaurus.
nebus kada nuobodžiauti. Atsakymas: Gyveninis vėl viršų paims.

Yra da ir tokių moterų. Po tokių operacijų dažnai Vėl saulė Pakils- 
skundžiasi buna -gazu’’ viduriuose. Bet Maloniai susils

JUOKĄ/.
LIAUNAS JONUKAS.

kurios nuolatos
O medžiai žaliai sulapuos

čių dabar sumažinti, tai jos 
' vėl pradeda daugintis ir van- 
! duo valosi tolinus. Ir kad tų 
i bakterijų skaičius nuolatos

bemokėdavo nuomo ir biu
ras ja atsiimdavo.

Biuras moteris savo tar
nybai turėdavo iš tu mergai-

į butų mažinamas, gamta yra kulias kinai tėvai vos 
į paleidus da kitokių gyvūne- pjiTinsIas išmesdavo i gatve.

Atsidarius pradinei mokyklai, |ku.lie vadinasi protozoa, r-;liro asrei,taį jas surinkda-
vieno mokinio motina atėjo pas 11 —Uit n.s gCi iii-Usi^s

yra tos bakterijos. Šitie bak
terijų ėdikai yra daug dides
ni už pačias bakterijas, bet

negalinčios apsidiroti. jos būna ir be operacijų, 
visuomet apsikrovusios dar- priežasčių gali but visokiu. Lapeliai klestės, 
bu ir neturi kada nei skaity- ber dažniausia būna kaltas žiedeliai kvepės, 
ti nei rašyti: vienok tos pa- Glaistas. Daugelis žmoniu Laukai nuo vėjalio banguos, 
cios moterėlės, kai sueina Į gauna “gazu“ nuo tokiu vai-, Paukšteliai čiulbės 
krūvą, tai po pusę dieno' ‘— - - •-
praleidžia

ir pletkoms. tarp

* *■ ;
gių. kaip ridikai, rauginti Pataites mylės

tuštiems plepa- kopūstai ir pupelės (binzai). 
tkoms. Tarp tokių Turįnt -o-azu.” patartina

ai jau ir tokios moterys turėtų pa- j,. nervingumas kai-i
net jubilėjų šven- siniokmti nuo apsišvietusių tas> 

pinikuoiasi rašybos savo draugiu. Jos turėtų pa- Laikinai “gazu”’ galima *

Ir dailius lizdus susinės.
O gal tas ruduo, 

didis akmuo, 
giliąją jurą Įkris, 

mums amžinai 
s žolynai

Ir laimės saulutė užšvis.
Jovaras.

dievaite? vainiku. O jos pa- stebėti, kad anų namuose nusikratyti išgėrus su vande-į 
lasytu ractų nesimato nei yra visai kitokia tvarka, jų niu šaukštuką sodės (Bicar-
menkiausios 
Aiški
rikė
bes

maistas vo, tikrose prieglaudose 
užaugindavo ir vėliau Įvai
riems tikslams išnaudodavo.

pas
mokytoją paaiškinti, kaip reikia 
su jos šuneliu apsieiti. Sako:

"Labas rytas, mokytoja’ Aš
atėjau pat tamsta savo Jonuko . . .. x., T. - ; . ... , . apie oO iu gali sutilpti antreikalu. Jis nėra taip įsdvkes ir! h... . . J . .,, , . ,... *, spilkutės galvukes: ne nuo-
n - datos tonus baktemomisBet tik laoai mėgsta ‘fones kre- i i x ' 4... . i-i-i. •, „įminta, o bakterijos tuometsti. tode! moka visokiu triksu. į , . . . , ,' {dauginasi ir minta vandens 

“Mokykloj triksams nevieta.; nešvarumais.
čia vaikai susirenka mokvtis, i . ,T , 4. 1 0 kaip tiK maistas pra-todel ir jūsų Jonukas turės mo- ■ 
kintis ir išsilaikyti ramiai, taip 
kaip ir kiti mokiniai.” paaiškino 
mokytoja.

“Aš bijau, kad Jonukui tas,, ,, .. i teršta vandeni,gali but persunku. jis negales’
—tarė susirupinusi motina.

“Jei jis neklausys, aš turėsiu 
ji bausti“ — atsakė mokytoja.

“Bet mano Jonukas yra labai

vis dėlto tiek mažyčiai, kad GRAŽIAUSI3 PAUKŠTIS.
Pietų Francvzijcj ir Ispa- 

ni’oi yra lietuviško špoko di
dumo paukštelis, Oropenda 
vadinamas. Šamo kūno struk
tūra, o ypač plunksnomis, jis 
yra gražiausis paukštelis pa
saulyje. Motina gamta jam 

deda eiti mažyn, tuomet pra- (įavė ” žalias galvos plunks- 
deda nykti ir bakterijos ir nas, vjso kPno aukso spal
protozoa. Ir šitokiu budu

i gamta visuomet 
b

išvalo už-

R

Sparnui ir uodegos juo
ksme?, o kojos ir 

snapas raudoni. Lizdą iis su
ka iš stiprių sausų žolių ir 
vilnų, kuri tvirtai pririša prie 
liaunos šakelė? aukštai nie

kad vėjas galėtų jį

vos.
GOS

KUR VALDŽIA YRA 
MOTERŲ RANKOSE.

ŠIŲ LAIKU DAINELĖ.
Gardus alutis,
Baltos putelės—
Kodėl negerti.
Mano mergelės!
Prie alaus taurės 
Linksma pabūti.
Tat gerkim, mergelės, 
Gardu aluti.

Sumatros salose gyvena
liaunas ir jautru?, ji bausti ne- nedidele Menankabau tau- supu. 
galima. Geriau, jam prasikaltus, i telė, kur visa valdžia pri- . c tr> ’A Trv a
jus kelis kartus suduokit per i klauso moterims, o vyrai tu- MED*ItKA 
veidą tam vaikui, kuris sėdės ji eiti apgailėtiną baudžia- _ KA^ ALAb.

'šalia jo. Tas Jonuką taip nu-ivą. Sunku įsivaizduoti gra- Milžiniškuose Kolombijos 
{gąsdins, kad jis ir be baudimo' žesnę gamtą kaip toji, kurio- miškuose auga lapai dideli 

je gyvena manankabau ir gražus medžiai, kuriuos 
{tautelė, įsikurusi ežero pa- tenykščiai indijenai vadina 
■ kraštv. Kalnu virtinės ši “Tintero.”

b’’osiureles. vaikai visai kitajp link jų at- bonate of Soda). Bet norint, 
sinesa. Jie gerbia netik savo ;u nusikratyti ant visados. į 
motina-. bet kartu ir iu drau ''

tokiu nagi’-u galimai
:s tiK is tamsiausių gar- 
gaudytoių, kurioms ar 

literatūra mažai te- 
žistama. Šiaulietė.

K . (< - I.

reikia usekti jų priežastį ir1

NORI GAUT
-TSVv7???SB5il2*r«4-«-- - '<C

tartume tamstai kreiptis prie { 
Taigi, moterėlės, jei jus to paties gvdvlojo. kuris da-: 

tikrai norite buti patenkin- rė operaciją.
tos savo likimu ir prašalinti 
nuobodumą, tai perkratykit 
savo sąžines, suraskit klai
das ir tam priežastis, užsi- 
imkit naudingais ir intere
singais darbeliais, tąsyk nei 
nepastebė.-it kaip greit lai
kas praeis. ?.-vk nebus nei

nei ib -■ ' - . c*, 11 ei nuo-

i bus geresnis.”

iigu, 
bodu.

Musų tari,e yra jau. gana 
’. ėlyvo amžiaus moterų, ku
rios nuo pat jaunystės dirba 
netik sau. bet ir visuomenei 
naudinga dalba. Paklausus 
ių. kaip jaučiasi, ios atkako, 
kad jo- norėtų dar ilgai gy
venti ir dirbti. -Jos džiaugia- 
-i. kad jos dar yra gyvųjų 
tarne ir gali ši tą naudingo ir 
reikalingo nuveikti. Joms 
niekados nebuvo ir nėra 
nuobodu.

Man irgi nenuobodu.
Moteris.

MOTINOS PAREIGA.
Nieks negali apsakyti 
Vargų ir skausmų.
Ką iškenčia motinėlė 
Dėl savo vaikų.

Nieks negali aprašyti 
Jos džiaugsmą tada. 
Kuomet josios mažulėli* i 
Ima šaukt: “mama.“

Niekas lupesti motulės 
Negal aprašyti.
Kiek ji rūpinas ir kenčia 
•Jei serga mažytis.

Kas gal užginti 
Apsikabinti?
Kas ga! neduoti 
Pasibučiuoti?
Ak tu, berneli.
Ką sudūmojai!
Kodėl tu pii-ma 
Čia neatjojai?

Angliakasio Sūnūs.

PAS DAKTARĄ
Daktaras apžiurėjo savo pa 

įcijentę, kuri svėrė apie ”00 
iru, ir sako: “Tamstai reikia 
{piauti aklają žarną, tuomet 
sveika.”

'Ponas daktare, ar

TAMSOJ.
Užgesintos lempos supas. 
Telegrafo vielos kaukia, 

į Ir lietaus lašai į “togus
Ka< apsakys linksmybę, ■Dain? barškina nejaukią.

NORI PATARIMO 
“GAZU.”

N’JO

v iena. musu jau? 
:oia iš Kanados rašo:

•utv-

J kampeli visiškai skiria nuo medi

nebūtų išžios atstovės pasveikino yra žymiai geresnis ir ilgiau 
<ita’” kaip “žemesni baltąjį die- laikosi.geriau išplovus ką nors kita? 

“Kodėl?” va. EILĖS IR STR.MPSM A!.
Kad akla ia žarna tamstai Kiekvienas suaugęs ber- §io.i k.r.yeoj te!-. ->:i J - • . , o stra asr,

‘ ‘ iniukas tėvų namuose gy\’e-man jau pernai ispiovei.
gražios eiles,

Pui- 
2Re.

N- - ■

i^rnis ( 
kan 
bar pr

sl un"-T * * 

le.-. kur;

OPaa
nevedę-.

norėčiau* kad ramsto 
duotumai man patarimą pe 

U::''ė -en- 'Keleivi" \š ecu Ls Tvoti 
; .Jiko ni»- mergaitė, šeši ■ nėf" kti at- 
>0,000. i,a-

;b;oa.-;
a:«i man buvo pa^araa ope

racija i>-iš:mta tulžis (gad- 
- j< - nori at- bladdei L Dabar aš jaučiuo: 
Luty ?ay Ba- neblogai, nieką- nesopa, bet 

-r;.-. Ji visgi negaliu dau sustiprėti 
.kro. m ra-či jajp Jęajp turėčiau buti. Ir tu- 

Tavo tįu labai daug gazų
riv'se. Aš norėčiau žinoti

O’Bea

Laimę ir džiaugsmus, 
Kai mažytis ims žengti 
Pirmuosius žingsnius.

O kiek graudžių ašarėlių 
Išlies motinėlė,
Jei ištiks kokia nelaimė 
Sūnų ar durrelę.

Ir pareigą motinėlės 
Nieks neaprašys.
■]( ■ varstus, džiaugsmu^

Tamsu. Tuščia.. Nėr nei

Vėjas vėją veja, varo— 
Ir... gėlė sukniubus guli, 

1 Negyva ant trotuaro.

ir laimes
Nieks neapsakys.

RUDUO.

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. ; 

ši nauja knyga nžpildvta vien re- I 
eeptais, aiškiausi nurodymai kokius ' 

' vaitus dėl kokios liros naudoti. Ver- , 
1 ta šita knyga įsigyti visiems, nes Na- 
; mu Daktaras yra vienas iš reikalin- 
• riaušių knygų kiekvienam lietuviai
Isigykit tuoj. Didelė knyga, anie dvasios. MOO nuslarin. Kaina
Audeklo viršeliais ....................... $2.50

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 14 geriausių

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaei- 
joms ir dainavimui Kaina .... 15c.Pametė kas nors netyčia

Ją iš bukieto kvapningo,
Gal but puošus ji bažnyčią, i a jr • . «
O dabar — purve pradingo. Ar vUVO RElSlUS;

; ...Ūžia, šėlsta žiaurus vėjas... MYTAI APIE KRISTŲ
įsisupęs į milinę, Knypo.įe rasite legenda- apie Kristų

. Nerangiai i tolį šlepsi jj?8’ byvo H^nta?, ir kaip
v^rgo izuKic. Senag nnesto panaktinis. tikime i kristų.

V. Šiugžda.

\ . - i augalai 
N.■•/'-Pi labai.

šaltas atėjo ruduo;
Sapnuoja kapus 
Ir mėto lapus,

r., ...u,., I roai darM jieškant, važiuojant ku'u. .t bu.- jau plauna vanduo ,10rs nu--usJ krautuvėn. pasdaktar-s
Eerželiai žal 

vidų- b' gluosniai žili
Bo vilties nuleido rankas...

1

Rusų Moterys Karo Belaisves

todėl turime t 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo parom, pasaka apie Kristų 
Ka’ėdu ir v?’yku šventes, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie
viais Atrakite kad --'t Dlhlii-^ neži-

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir nr. kada Kri-tus rime. mirė ir kada 
nasikalbėjimų. Si knysra sutaisyta jisai hvvo nukrvžiavnta«t
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek- MVT M APIE KRISTE knvsr* tn

-ienas jrali preitai išmokt kalbėt ang- rj ųj pudaoių. Kaina tiktai C" ren 
liškai. Joje telpa netik atskirt žo- tai. Galima panti “Keleivio" afise r,r 
dž.iai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- ba pas

uju
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 

Į Antra padidinta ir pagerinta laida. 
: Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ...................................... .. 35c.

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St.,

CHICACtO. IT.L.

Vokiečių padaryta nuotrauka belaisvių stovyklom Kaip ma- 
sų moteris. Jos čia varomos jų yra apsiavusios kurpėm, 
tosi iš šio? nuotraukos, vienos parodo nelaisvėn paimtas ru- 
kitos vvriškais batais, o da kitos visiškai basos.

i
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7INI0S iš LIETUVOS
13 LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

BOLŠEVIKŲ IŠVEŽTI BEI NUŽUDYTI 
LIETUVOS ŽMONĖS.

(Tąsa)
121— Kleopas Budrys, gimęs 

1911, tarnautojas, išvežtas iš 
Vilniaus kalėjimo.

122— Narbutas Baikus-Blusis,

batsiuvys, kareivis, 
kalėjimo.

157— Bronius Banys, gimęs 
1906, milicininkas, išvežtas iš 
kalėjimo.

158— Andrius Jurevičius, gi

išvežtas iš

gimęs 1908, batsiuvys, išvežtas męs 1917 karo telefonistas, iš- 
is Vilniaus kalėjimo. . vežtas iš kalėjimo.

12-3 Juozas Balčiūnas, gi-• J59—Jurgis Kavaliauskas, 
męs 1909. tarnautojas, išvežtas j gimęs 1902 darbjninkas, iš Šila
is Vilniaus kalėjimo. ! voto, išvežtas iš kalėjimo.

Antanas Breimelis, gi- jgo—Aleksas Kraunevičius,
męs 1908, karininkas, išvežtas 1918> kareivis> išvežtas iš
iš Vilniaus kalėjimo. kaleiimo

125-Kostas Baublys, gimęs 161_intanas Krisčiunas, gi- 
1915, darbininkas, išvežtas is męS 1902, dažytojas, iš Kauni-
Vilniaus kalėjimo.

126— Stasys čeičys, gimęs 
1891, technikas, išvežtas iš Vil
niaus kalėjimo.

127— Arturas Cenfeldas, gi
męs 1917. tarnautojas, išvežtas 
iš Vilniaus kalėjimo.

128— Adolfus Česnulevičius, 
gimęs 1918, kareivis, išvežtas iš 
Vilniaus kalėjimo.

jos, išvežtas iš kalėjimo.
162— Juozas Jurėnas, gimęs 

1907, monteris, iš Švenčionėlių, 
išvežtas iš kalėjimo.

163— Aleksas Targonckis, gi
męs 1918, kareivis, muzikantas, 
išvežtas iš kalėjimo.

164— Pranas Trukauskas, gi
męs 1911. darbininkas, iš Kre-

129— Andrius Dzegeorius, gi- t ingos, išvežtas iš kalėjimo,
męs 1912, dai bininkas, išvežtas, 165—Vaclovas Valatka, gi-
iš V ilniaus kalėjimo. męs 1917, karininkas, iš Vil-

130— Andrius Deltuvas, gi- niaus išvežtas iš kalėjimo,
męs 1895, buhalteris Kaune, iš- jgg—Jurgis Vereckis, 24 me-:^as
vežtas is V ilniaus kalėjimo. tų amžiaus ūkininkas, iš žiež-

131— Juozas Dvareckas, gi- marių, išvežtas iš kalėjimo.
167—Aleksas Varanavičius

gimęs 1917. stalius, išvežtas iš
išvežtas išmęs 1919, kareivis,

Vilniaus kalėjimo.
132— Antanas DikšaitLs, gi

męs 1919. darbininkas, kareivis, 
išvežtas iš kalėjimo.

133— Antanas G riganavičius. 
gimęs 1917, mokinys, kareivis, 
išvežtas iš kalėjimo.

134— Bronius Gudinskas. gi
męs 1912, puskarininkis, išvež
tas iš Vilniaus kalėjimo.

135— Jonas Gedminas, gimęs 
1903, tarnautojas, išvežtas iš 
Vilniaus kalėjimo.

136— Ona Girnienė, gimusi 
1916. siuvėja, išvežta iš Vil
niaus kalėjimo.

137— Vytautas Gvazdaitis, 
gimęs 1908. mechanikas, išvež
tas iš kalėjimo.

138— Povilas Gaštoldas, gi
męs 1893. buhalteris, išvežtas iš 
kalėjimo.

139— Juozas Gerbickas, gi
męs 1894. siuvėjas, išvežtas iš 
kalėjimo.

140— Juozas Gruzdys, gimęs
1912, išvežtas iš kalėjimo.

141— Pranas Grigonis, gimęs 
1918, ūkininkas, išvežtas iš ka
lėjimo.

142— Kajetonas Gaidys, gi 
męs 1918, ūkininkas, išvežtas 
iš Vilniaus kalėjimo.

143— Vladas Giedraitis, gimęs 
1905. iš Kretingos, muzikas, iš
vežtas iš kalėjimo.

144— Jonas Bliudziukis. is 
Vilniaus, darbininkas, išvežtas 
iš kalėjimo.

145— Zigmas Balčiūnas, gi
męs 1917. iš Bub’erių. ūkinin
kas, išvežtas iš kalėjimo.

146— Bronius Griešius, gimęs
1913, iš Vilniaus, tarnautojas 
išvežtas iš kalėjimo.

147— Benys Garbenčius, gi
męs 1914. iš Švenčionėlių, ūki
ninkas. išvežtas iš kalėjimo.

148— -Tonas Avižonis, gimęs 
1902, inžinierius, iš Kauno, iš 
vežtas iš kalėjimo.

149— Antanas Aleliunas. gi
męs 1918. kareivis, išvežtas iš 
Vilniaus kalėjimo.

150— Valerijonas Antušas. 
gimęs 1912. karininkas, išvežtas 
iš kalėjimo.

151— Povilas Stelmokas, gi
męs 1918. darbininkas, kareivis, 
išvežtas iš kalėjimo.

152— Juozas Slavinskas, gi
męs 1918, darbininkas, iš Tau
ragės. išvežtas iš kalėjimo.

153— Vincas Stroganavičius 
gimęs 1920, darbininkas, iš 
Kauno, išvežtas iš kalėjimo.

154— Pianas Kirulis. gimęs 
1905. iš Švenčionėlių, raštinin
kas, išvežtas iš kalėjimo.

155— Petras Genys, gimęs 
1918, darbininkas, iš Vilniaus, 
išvežtas iš kalėjimo.

156— Pranas Davidįavičius,

’ męs 1917, karys, iš Vilniaus, iš- 
i vežtas iš kalėjimo.

192— Alfonsas Bielinis, gimęs
1911, darbininkas, išvežtas iš 
kalėjimo.

193— Jonas Balsys, gimęs
1905, tarnautojas, iš Skuodo, iš
vežtas iš kalėjimo.

194— Bronius Butą, gimęs
1918, raštininkas, iš Obelių, iš
vežtas iš kalėjimo.

195— Petras Bindokas. gimęs
1900, tarnautojas, iš Šumsko 
valsčiaus, išvežtas iš kalėjimo.

196— Jurgis Belkevičius, gi
męs 1900. tarnautojas. Vilniuje, 
išvežtas iš kalėjimo.

197— Vladas Burkauskas, gi
męs 1917. kareivis, Varėnoj, iš 
vežtas iš kalėjimo.

198— Jonas Blažys, gimęs
1901, Višniakalnio kaime, ūki
ninkas, išvežtas iš kalėjimo.

199— Kostas Barauskas, gi
męs 1905, knygrišys, iš Kybar
tų, išvežtas iš kalėjimo.

200— Pranas Bielinis, gimęs 
1911, ūkininkas, iš Mariampo
lės, išvežtas iš kalėjimo.

201— Juozas Buzas, gimęs 
1904. kareivis, iš Šančių, išvež
tas iš kalėjimo.

202— Vladas Balkevičius, gi
męs 1877, technikas, iš Kauno, 
išvežtas iš kalėjimo.

203— Antanas Bereliauskas, 
gimęs 1901. iš Kauno, šaltkal
vis, išvežtas iš kalėjimo.

204— Jonas Bieliūnas, gimęs 
1911, technikas, Vilniuje, išvež-

iš kalėjimo.
205— Teodoras Baltukevičius. 

gimęs 1912, išvežtas iš kalėjimo.
206— Jaroslavas Baranauskas, 

gimęs 1910, monteris, iš Kauno, 
išvežtas iš kalėjimo.

207— Juozas Balsys, gimęs 
1915, šoferis, Šiauliuose, išvež
tas iš kalėjimo.

208— Leonas Bakanas, gimęs 
1910, kirpėjas. Kėdainiuose, iš
vežtas iš kalėjimo.

209— Jonas Bekeris, pianis
tas. Vilniuje, išvežtas iš kalėji
mo.

210— Jonas Budrys, gimęs 
1918. menininkas, Lentvaryje.

211— Zigmas čeplinskas, gi
męs 1916, artistas, Vilniuje.

212— Vincas čiužius, gimęs
1918. kareivis, ligonis.

213— Adomas čalkauskas, 
milicininkas, Vilniuje.

214— Vladas čalkauskas, gi
męs 1912, tarnautojas. Biržų 
apskr., Bobenų kaimo.

215— Bronius čeplinskas, gi
męs 1913, šaltkalvis, Vilniuje.

216— Izidorius Černius, gimęs 
1908. buhalteris, Ukmergėj.

217— Černius, gimęs 1920, 
mokinys, iš Dūkšto, Antolgos 
kaimo.

218— Juozas čelii’s,
1919. kalvis.

219— Povilas čiukšis,
1918, darbininkas.

220— Jonas čuimelis.

gimęs

gimęs

gimęs

kalėjimo.
168— Klemensas Katilius, gi 

męs 1917, kareivis, išvežtas iš 
kalėjimo.

169— Jurgis Markevičius, gi
męs 1910, darbininkas, iš Kau
no. išvežtas iš kalėjimo.

170— Stasys Balčiūnas, gimęs 
1920, darbininkas, iš Joniškio, 
išvežtas iš kalėjimo.

171— Kazys Gražulis, gimęs 
1906, šoferis, Vilniuje, išvežtas 
iš kalėjimo.

172— Motiejus Adrilionis, gi
męs 1917, karys, išvežtas iš ka
lėjimo.

173— Antanas Adomaitis, gi
męs 1910, šoferis, Vilniuje, iš
vežtas iš kalėjimo.

174— Stepas Areima, gimęs 
1893, darbininkas. Kaišedorvse, 
išvežtas iš kalėjimo.

175— Jonas Alekimavičius. 
gimęs 1922, pardavėjas Vilniu
je, išvežtas iš kalėjimo.

176— Jonas Agutis. gimęs 
1914, karininkas, išvežtas iš ka
lėjimo.

177— Alfonsas Adomaitis, gi
męs 1914. šoferis, Vilniuje, iš
vežtas iš kalėjimo.

178— Petras Aleknavičius, gi
męs 1915, iš Seinų apskričio.
Miklaužių kaimo, išvežtas iš ka- 1918. stalius. Kaune.
Įėjimo. “ 221—Bronius čaplinskas, gi-

179— Feliksas Ališauskas, gi-, męs 1913. muzikas. Mickūnų 
męs 1901. batsiuvys, iš Jonis- j valsčiaus, Veršulių kaimo.
kio, išvežtas iš kalėjimo. 222—Aleksandras Čibiras, gi-

180— Balys Andriuškevičius, 
gimęs 1917, kareivis, išvežtas iš 
kalėjimo.

181— Balys Atkočiūnas, gi-įžikas. 
męs 1903, batsiuvys, iš Dusetų, į 224—Eugenijus 
išvežtas iš kalėjimo.

182— Vincas Arinavičius. gi
męs 1923, batsiuvys, iš Kauno, 
iž vežtas iš kalėjimo.

183— Alfonsas Baranauskas, 
gimęs 1913, darbininkas, iš Šiau
lių. išvežtas iš* kalėjimo.

184— Stasys Boreiša. gimęs 
1912, tarnautojas, iš Vilniaus, 
išvežtas iš kalėjimo.

185— Jonas Baltriunas. gimęs 
1905, mūrininkas, iš Vilniaus, 
išvežtas iš kalėjimo.

186— Jonas Bakaitis, gimęs 
1918. karys, iš šakių valsčiaus, 
išvežtas iš kalėjimo.

187— Paulė Butkaitė, gimusi 
1897, mokytoja, iš Žaslių, išvež
ta iš kalėjimo.

188— Kazys Batrėnas, gimęs 
1923. mokinys, iš Vilniaus, iš
vežtas iš kalėjimo.

189— Petras Bloznelis. gimęs 
1903, tarnautojas, iš Vilniaus, 
išvežtas iš kalėjimo.

190— Jonas Bunikis, gimęs 
1918, kareivis, iš Vilniaus, iš
vežtas iš kalėjimo.

191— Kostas Baltrušaitis, gi-

męs 1919. darbininkas.
223—Stepas čepokaitis. gi

męs 1918, kariuomenės grie-

čiesinskas,
j gimęs 1911, studentas. Vilniuje.
: 225—Antanas čiužas, gimęs
1901. darbininkas, iš Šiaulių.

1 226—Bronius Draugelis, gi
męs 1896. technikas, Vilniuje.

227— Stasys Dzevačka, gimęs 
1917. muzikantas, Vilniuje.

228— Adolfas Daknvs, gimęs 
1901. šaltkalvis, Kaune.

229— Jonas Daubaras, gimęs
1917. darbininkas.

230— Juozas Drapaitis, gimęs
1918, šaltkalvis, Vilniuje.

231— Juozas Daunaravičius,, 
gimęs 1894, iš Maišiogalos.

232— Juozas Didvalvis, gimęs j 
1921. studentas, Vilniuje.

233— Jonas Dumbliauskas, gi-' 
męs 1914. darbininkas šakiuose, i

234— Adolfas Draugelaitis. 
gimęs 1895, darbininkas, iš 
Daugėliškiu. Kybartų valsčiaus.

235— Antenas Davidavičius, 
gimęs 1910. knygrišis, Vievyje.

236— Tomas Dambrauskas, 
gimęs 1899. šoferis, Kretingoje. į

237— Andrius Deltuvas, gi
męs 1895, tarnautojas, Šan
čiuose.

Vaizdelis iš Leningrado Fronto

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šis vaizdelis parodo vokiečių kareivius pasislėpusius už statinės tvoros Leningrado fronte. 
Tolumoje matosi gaisrai.

238— Petras Dambrauskas, męs 1896
gimęs 1910. bartuose.

239— Adolfas Dambrauskas, 269—Antanas Kalvaitis
gimęs 1907. męs 1898, stalius, Kaune.

240— Povilas Grigulis, gimęs j 270—Feliksas Keršis, 
1913. šaltkalvis, iš Pagėgių.

241— Julius Grigaitis, gimęs 
1908, ūkininkas, Švėkšnos vals.

242— Jonas Grybauskas, gi
męs 1887. tarnautojas, Tur
mante.

geležinkelietis. Ky-

gimes

Vokiečiai Sumažino 
Lietuvos Žmoniu

Mėsos neduoda nei V2 svaro 
rąvaitei; duonos tik truputi 
daugiau kaip svaro parai.

B Kauno gauta žinių, ko
kie maisto kiekiai leidžiama 
Lietuvoje pirkti. Duonos die
nai vienam asmeniui duoda
ma 280 gramų (kiek dau
giau nei pusė svaro). Kitų 
maisto produktu duodama 
vienam žmogui savaitei: 
mėsos—200 gramu, (mažiau 
pusės svaro), sviesto—100 
gramu (apie 3 ir pusė oz.), 
taukų—50 gramų (nepilnai 
2 oz.), cukraus—50 gramų, 
druskos—30 gramų (apie 
1 oz.). Kruopu mėnesiuiVViilv Bertuleit nesenai 

žuvo vokiečių rytų fronte duodama 300 gramų (apie 
gi-i prieš bolševikus. n oz.), o miltu—400 gramų

Kaip pranešama, jis bu- (apie trys ketvirtadaliai sva- 
vęs numatytas paskirti Yo-

1900, stalius, Kaune. įkietijos generaliniu komisa-
271—Andrius Kažukauskas, j ru Lietuvoje.

gimęs 1900. buhalteris. Vilniuje.
272— Juozas 

1918. kareivis.
273— Pranas

Kiršius, gimęs

Kuzmickas, gi-
243—Kazys Greičius, gimęs garlaivio kapitonas.

1918, stalius, Valkininkuose.
244—Birutė Grabauskaitė, 

gimus 1921, mašininkė, Vil
niuje.

245.—Kazys Giknius, gimęs 
1899. darbininkas.

246— Kazys Grigaliūnas, gi
męs 1910, karininkas, Vilniuje.

247— Jonas Jančys. gimęs 
1902. mokytojas, Panevėžy.

248— Anicetas Jakštas, žur
nalistas, Vilniuje.

249— Stasys Jankus, gimęs 
1913. darbininkas, Šiauliuose.

250— Vincas Keveris, gimęs 
1913, stalius, iš Doveiniškių 
kaimo.

251— Adolfas Klibas, gimęs 
1891, raštvedys, Kretingoje.

274—Zosė Koklauskaitė, gi
mus 1906, mokytoja, Švenčio
nėliuose.

27-5—Stasys Kizelis, gimęs 
1897. šaltkalvis, Kaune.

276—Antanas Kicelmanas,
gimęs 1S90. šaltkalvis, Kaune.

(Bus daugiau)

HITLERIUI PAGARBOS
LENTA ŠIAULIŲ KA

LĖJIME.
Gaunama žinių, kad vo

kiečių Įstaigų Įsakymu i vie
ną Šiaulių kalėjimo šėle Į- 
muryta lenta, kurioje įrašy
ta, kad čia sėdėjęs Willv
Bertuleit.

Willv Bertuleit 19? 
tais Lietuvos teismo buvo

252— Kazys Kučergis, gimęs teisiamas kaipo vokiečių na- 
1903, tarnautojas, Vilniuje. cionalsocialistų partijos va-

253— Edvardas Kablis, gimęs do Ernsto Neumano dešinio-
1913. stalius, iš Gargždų. jj ranka.

254— Kazys Kulikauskas, gi- Minėtoje lentoje Įrašyta,

34 me-

ŠIAULIUGSE IR MAŽEI 
KILIOSE SUŠAUDYTI 

KELI ŽMONĖS.
Gaunama žinių, 

vokiečiu i<

i o). Muilo pagal korteles vi
sai neskiriama. Savaitei nu
statyta 200 gramu marmale- 
do. bet io negalima gauti. 
Vaikai iki 6 metų amžiau? 
gauna vieną -tikią pieno.

Suvaržytas taip pat ir deg-
kad Ry- tinęs pardavinėjimas. Suau

gome vokiečių leidžiamas ges žmogus gauna ketvirta- 
laikraštis ‘‘Deutsche Zeitung dali litro (anie pusę paintės) 
im Ostland” paskelbęs, jog degtinės mėnesiui.
mgsėjo 10 d. Šiauliuose bu- -----------------
vo sušaudyti trys žmonės. IŠ KLA’PĖDOS IŠTREMIA 

miesto VOKIETIJON 180 L!E-Jie sušaudyti viešai, 
turgavietėje. I sušaudymo 

-ta buve sušaukti Šiaulių
VUVIU.

miesto gyventojai, o taip pat Patirta, kad vokiečių istai- 
kalėjime laikomi kaliniai. gos Įsake išsiskraustyti iki 

Be to, panašiomis aplin- spalių 15 d. iš Klaipėdos 180 
kvbėmis buvę sušaudyti keli lietuvių. Tarp jų yra Petrai 
žmonės Mažeikiuose. šeimas (buvęs Lietuvos Že-

Susaudytujų pat ai džių mės Banko Klaipėdos sky
nė pa tirta. ~ liaus direktorius), -Mvkolas
. Kaipo susaudj ino pi ieza>- Gureckas (diplomuotas miš

kininkas. turėjęs Klaipėdoje 
savo lentpiuvę t ir advokatas 
Michelis Tolischus,

lis nurodoma 
cija.

sabotažo ak-

KAUNO UNIVERSITETO
KURSAI APRIBOTI.
Pranešama, kad

žinomo
amerikiečio žurnalisto bro-

; lis. Kitas jo brolis—Jonas 
Kauno Toliszus—savo laiku buvo

Universiteto medicinos fa- Klaipėdos krašto Direkton-
kultete veikia visi kursai, jos pirmininkas

męs 1919, šaltkalvis, Vilniuje. j<ad W. Bertuleit sėdėjęs ka- tuo tarpu kitų fakultetų leis- vis: 1GG lietuviu turi apsi-
255— Jonas Keršulk 

1897, buhalteris. Lazdijuose.
256— Povilas Blauzdis, gimęs tą 

1894, ūkininkas.
257— Antanas Kazanavičius, 

gimęs 1918, darbininkas, Vil
niuje.

258— Jurgis Krivickas, gimęs
1917, kareivis.

259— Vladas Klapatauskas. 
gimęs 1917, kareivis, Vilniuje.

260— Balys Kalenta, gimęs
1918. kareivis. Vilniuje.

261— Jonas Kivalaitis, gimęs 
1892, šaltkalvis. Kaune.

262— Jonas Kušleika. gimęs 
1917, kareivis. Trakuose.

263— Bronius Kviedys. gimęs
1917, kareivis, Pabradėje.

264— Petras Krasauskas, gi
męs 1899. tarnautojas, Vilniuje.

265— Kazys Klingis, gimęs
1918. kareivis, Vilniuje.

266— Kazys Krasauskas, gi
męs 1902. tarnautojas. Vilniuje.

267— Valerijonas Ku t ke vi
čius, gimęs 1921, batsiuvys. 
Šiauliuose.

268— Pranas Karnauskas. gj-

gimęs įėjime kaipo “kovotojas už ti tiktai aukštesnieji kursai, oyventi Vokietijos gilumoje, 
vokiečių laisvę prieš smur- Į juos nauji studentai nepri- Į Lietuvą jiems neleidžiama 

” (Getvaltherrschaft). imti. vykti.

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 v; kalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadži jimais. bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smaguriais ir nepadaryti klai
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 klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad paga-slnlm?* tl!ptų
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstraeljon nevėliau PANF.DE
LIO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pr
alėktų mus ne vėliau kaip paneaė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai J toj 
sąvaitės nunierj nespėjami patai- 
olnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdyttl, sykiu su paganinio!., reikia siųsti ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok| parengimui, trumpą urane 
Šimą patalpinam uS *1.00. US dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio

US pajHško.Umus darblnlnk",. par !' 
davimus Ir kitokius smulkius pra-r Į: 
felm us. kaina Sc. už Žodi. Stambes. |' 
nėm raidėm antgalvts—15c. extra. j:

••Keleivio" prenumeratoriams už ' 
pajleškoįlmus giminių Ir draugų, ka! 
na 1c. už žodĮ. Mažiausia jajieško 
Jlmo kaina 65e. Ii

*Norlnt pa jieško t su paveikslu. ;• 
reikia pasiųst fotografija ir klaust i' 
kainos.

••KELEIVIS," 253 BRO«DW4v. 
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Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

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

sė," kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus ?4ėn«o?”

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 "Tvi.-in- 
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
nius. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi.- kiekvienos šeimynos klausi
mus. Ir "Teisingas Patarėjas" čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kud'kio 
lyti- iš kaino? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tuk>s moterys neturi vaikų, 
kad ir lai ai nori ? “Teisingas Patarė
jus" ir šitą klau-imą atsako.

Kukius vyrus moterys myli ? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios m .terys neprivalo tekėti? “Tei
singa- Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir grąžąs? Kaip turi užsilai
kyti in .ščia moteris Kaip reikia au
ginti n.uu:kj?

.Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?
i visus šiuos klausimus “Teisingas 

Patarėjas" atsako aiškiai ir nieko 
r.e.-l pdamas.

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 Wellso “Pasaulio istorija,” Jordano "Evoliucijos Pagnn- 
uai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija.” D-ro Gatės "Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit "Teisingą 
Patarėją.’’

253 Broadvzay,
KELEIVIS

South Boston, Mus.
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Buvo gražus Piliečių Drau
gijos vakaras.

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija šimet pik
niko nerengė, už tai gi su
rengė savo nariams nemoka-

autume \Vashinstono nusi- “? 'akaią kuris Įvyko pe-
itatvinui. nesu 'ii atmesda- ”.ed«ld‘enl n“t>Sa™J
ni. sako Jankauskas. 5ide.' P',le Ę *>veto. žmonų

Bet visi šitie faktai ir ar- ,Pr,si™ko labai daug r va- 
g c™ „ karas buvo labai laukus. \ a-Tumentai Smetonos salimu- , - e m -.i.,,.- „L--a.-n.ri -io karą atidarė b. Mockus, o vii neįtikino, o Rt:Ci<ingi pia- , .. .j- * t xt.»* . . , . -i v - toliau tvarka vede A. J. Name susirinkimėly iu buvo < ‘ ..ries 6 priešinius.* ‘tai iie ir maksy. Buvo atvykęs ir mie- 

orav ' '

KARŠTAS LIETUVOS RĖ
MĖJU SUSIRINKIMAS.
Įtempti ginčai dėl “prezi

dento'' Smetonos priėmimo.
Spalių 23 d. vakarą South 

Bostone buvo sušauktas kai 
kuriu LR D narių ir draugijų 
atstovu susirinkimas, kuria-
me dalyvavo apie pusantro Smetoną Lietuvos Rėmėjų ka]b? po jo ?dy

Grigalius, Dr. Kapočius, 
‘ ’ adv. C. J. Kalinauskas, adv.

rėdė nutarimą priimt ™>in-
...... . i i.,,,..;,, n™a;„ sake lietuviams gana gražią

tuzino žmonių. Žinoma, bu- . Draugijos vardu.” 
tų dalyvavę daug daugiau. Prie šitos draugijo 
bet daugelis tų. kurie turėję klauso keliolika organizaci- 
teisę dalyvauti ir butų daly- ‘u. todėl demokratybė 
vavę. negavo jokių praneši- ?ipas reikalautų ats: 
mu. ių. ar jos sutinka duoti

Susirinkimas buvo su- vardą tokiam reikalui, ar ne. 
šauktas tuo tikslu, kad Bos- Bet kaip Smetona niekino 
tone Įsteigti LRD skyrių. Ir lemokratybės principą Lie- 
jis buvo sušauktas labai sku- m voje ir nesiskaitė su di- 
botai. Jo šaukėjai atsinešė džiumos valia, taip ir jo šali-

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai
Renda $20 mėnesiui, 

štymu apšildomi, visi nau-

Kalbės Scott Nearing.
Ateinantį nedėldienį. 2 lap

ena savaitę Montello- Dorehesterio Lietuvių A-kričio, 10:30 valandą ryto, 
je mirė Petras Bartkevičius, merikos Piliečių Kliubas Bostono Commumtv Church ;
“Boston Drvgoods Store” rengia puikią vakarienę apeigose kalbės Dr. Scott Į ------ ------------,----------
-aviniukas. Velionis buvo vi- (Bankietą) nedėlioję, Lap- Nearing, buvęs socialistųi jausi įtaisymai. Parankus 
dutinio amžiaus žmogus ir kričio-Nov. 2 dieną. Pradžia veikėjas ir ekonomikos pro- visais atžvilgiais ir šviesus, 
gerai išrodvdavo, todėl io nuo 6 vakare. Emery Salėje ■ fesonus Pennsylvanijos Uni- Matyti galima Lile laiku, 
mirtis buvo visai netikėta ir 1436 Dorchester avė. Dor-'yersitete. Jis yra žinomas * s

Monteiloje mirė Petras 
Bartkevičius.

Pen

Tėmykit kas darosi Dor- 
chesteryje!

leivio’
Lile laiku, 

name. 253

ie. bet ir visoj Bostono apy- pagamins gardžių valgių ir!25 knygas Įvairiais ekono- 
linkėj. Per ilgus metus jis bus visi užganėdinti. Taipgi mikos ir sociologijos klausi-užganėdinti. Taipgi
turėjo laivokorčiu agentūra bus muzika ir kitokių pa-: mais. Plačiausia skaitomi jo: Cambridge^uie. • traukdavo marginimų. Kalbės ir Bosto-' veikalai yra “War. > “Dollar 
“grinorius” iš Lietuvos ir no majoras Tobin. Kviečia. Diplomacy,’ “Black Amen-Į 
siųsdavo tenai pinigus iš A- visus RENGĖJAI.. ca” ir “Whither China. ’ At-
merikos. Vėliau persikėlė Į --------------- į einant} nedėldienį jis kalbės'

* “ tema: “Amenkos pasirinki
mas tarp dviejų pasauliu.”

programos.
1 . • 111(10 KUM Uttvjlj

... - : Publika per pusę valandos i. duo programa per WO- • ]įg i
! RL, 950 k. nuo 8:30 ryto: r--------- 1smagaus budo žmogus.

_ . ; “ , !(1) Kalbės d-ras D. Pilka
Brocktone užmuštas Juozą*^2pįe lietuviu kalbą; (2) mu- 

Einant skersai

Mirė Juozas Matulaitis.
South Bostone spalių 23 

diena mirė Juozas Matulai-

lenui gauti ir jau turis kon- Vienas dalyvių, honis paėjo is Kregždžių
stituciia pagaminęs, todėl. -------------- kaimo, Alvito parapijos, bet
girdi. kad čarteris bus gau- Lietuviai susidomėjo majoro ilgiausia gyveno Kybartuo- 
tas. tai ir ši musu skyriaus rinkimais. se, e 48 metus išgyveno A-
konstitucija busianti pritai-; Ateinanti utarninką. lap- merikoje
kyta prie Centro konstitu- 
ei ios.

ir 3 metus Angli-

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir 6-8

N-dėliomla ir Šventadieniais 
nau 10 iki 12 ryt®.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman at. arti Central «kv. 

CAMBRIDGE. MASS.

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

ir nu® 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

M. C. RYAN
Mano draugai, čia 41 m. bargenai.

7—3 šeimynų namai, duoda įeiju 
$35.000 prie Mat. Sq. Tv.ri būti 
parduoti.

Puikius 12 kambarių namus, per
taisius į 4 šeimynų kambarius, bus 
puikus namas ir geras investmen- 
tas. Hot water aliejum šildomas, 
prie Ashmont Sta. $5,700, ar geras 
pasiūlymas.

76 SAVIN HILL A V E. 
Dorchester, Mass.

Tel. TALbot 0400

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LA1VRENCE. MASS.

kienei; (3) kalbės majoras 
Maurice Tobin.

Steponas Minkus.
NEPAPRASTA PROGA
Pirkite labai serą namą ir labai pi

giai. Mūrinis 6-šių šeimynų po 6 kam- 
barius su visais moderniškais patogu- | 
mais, garu apšildomas, skiepe pečiai, 
atskiri kiekvienai šeimynai, visur kie
to medžio grindys. Labai graži ir pa
ranki vieta arti Dudley St. EI. sto
ties. Vertas S17.500, bet galima pirkti 
tik už §9,500, ir su lengvu išmokėji
mu.

Mes taipgi išmainom senus namus 
ant naujesnių arba farmų. biznių ir 
kitų namų. Turime dideli pasirinki
mą. Turim Gera Saliunų su Valgykla, 
turi but parduotas greitai, arba iš- 
maitytų ant gero 3-jų ar 6-iu šeimy-

KETVIRTIS & CO. dabar turi NAUJŲ 1942

Philco RADIJU
kričio 4 d.. Bostono piliečiai joje

■ ‘inksis savo miesto majorą, 
yra .keturi.

su ta “tuolai- Piliečių pareiga, žinoma. 
ja.. iv vra žiūrėti, kad i miesto šei-

Jeigu taip. tai kam reikėjo ■ Kandidatt 
taip- skubintis
kine” konstitucija? Koks to
skubotumo 

AVell. g
pastebėjo, 
mojančioj spaudoj 
skelbiamas A n tano 
nos prakalbų 
Naujoj Anglijoj 
tas maršrutas

mininkus butų išrinktas kaip 
ne viena > galima padoresnis ir švares- 

j nis žmogus.
Kiek mums vra žinoma, 

visos žymesnės Bostono iie- 
~uviu organizacijos remia

kad musu fašis
yra jau 
Smeto-

Lietuvių Balso Draugijos 
susirinkimas.

Lapkričio 6 vakarą. 7:300 
valandą. South Bostono lie
tuvių salėj Įvyks Lietuvių 
Balso Draugijos susirinki- 

sirinkti uaskhtu laiku
rus

Tel. ŠOU 2SO5

DAKTAR AS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Vien tik Philco setai turi tokius naujus išradimus—
FREQUENCY MODULATION

Short YVave Broadcast—Standard Broadcast 
už tokią pigią kainą—tik už $64.95.

(Kaina stebėtinai pigi, palyginus su kitais setais)
PHILCO FLOOR MODEL 1008 su gramafonu, iš prieša
kio atidaromas—groja 12 rekordų be mainymo, su elektri- 
kiniu spinduliu, kuris priduoda aiškų ir malonų balsą. 

Kabinetai gražaus Walnut Medžio.
Tik keli modeliai belieka pas Ketvirčius, todėl yra patar

tina kad Įsigytumėt Geną šiandien, nes dabar galima 
gauti be laukimo.

Visi Philco Setai yra 1942. Jų gerumu pilnai galite pasi
džiaugti tik pamatę ir išgirdę. Kainos prasided nuo $14.95

Užeikite šiandien—atdara iki 8 vak. Subatom iki 10 vak.

KETVIRTIS & C0.

VI'* ml -n namo- Kainos žymiai kyla aukš-
\ i>l na! iUl ĮJiapO.-L >U- tyn. Kurie nori: įsigyt gerą narna ar- 

UeS t-s biznį, neaiidėliodami kreipkitės 
.. ie Adv. Gailiaus dėl platesnių in-2a metų formacijų. (->

BOSTON REALTY TRUST 
317 E STREET

SOUTH BOSTON. MASS.

svarstomas 2‘ 
iubilėiaus

marsruta:
Taigi, kad dabartinio majoro Tobino draugijos 
pasisektu, 'kandidatūrą. Tarp tų orga- mas ir visiems reikia pasiim- 

smetonininkai stengiasi pri-, nizaciiu yra paminėtos: ti savo bilietus 25 metų va-
traukti m ie jo visas organi- South Bostono Lietuvių karienei. Nauji nariai nuo 16

ir visus tuos. kurie
LRD. Ii

Piliečiu Draugija. iki zo m. nu
Brightbno Lietuvių Pilie- pusę Įstojimo.

čiu Kliubas.
Dorehesterio Lietuvių Pi

liečių Kliubas,
Keistučio Kliubas.
DLK Keistučio Draugija.
Dariaus Legijonierių Pos-

zaeras
yra prisidėję utie 
štai. pats pirmininkas J. Tui
nyla daro Įnešimą, kad “pre
zidentui A. Smetonai reikia 
surengti priėmimas.”

Piasideda karstos diskusi- j 
jos. Vieni sako. kad Smeto-:
na nebuvo ir nėra Lietuvos tas ir visa eile kuopų, 
prezidentas, nes 1923 metais! Tai yra da pirmas kartas 
Lietuves nrezidentu žmonės Bostono politikos istorijoj, 
buvo išrinkę D-ra K. Grinių ! k^d lietuvių organizacijos 
o A. Smetona <u'ginkluotais ^otų tokiu vieningu frontu 
karininkais. Grinių nuvertė!^ kandidatą i miesto majo- 
smuitu ir pagrobė jo vietą J”115’ šiuo atveju—už demo- 
banditišku budu. O kas vrajktatą Tobiną.
tokiu budy. įgyta, tas neįali; Automobilistu dėmesiui, 
būti atėmė 10 savastis. ■ . *.

Bet tūli tautininkai karto- savaitę, nnes lapkričio
io savo sena pasaka, kad iie i1 d-. automobiliai turi patik-! 
esą tik vieni patentuoti tikri rinn turėti inspekcijos j 
lietuviai, o Smetona esąs jų
“cimbolas” (suprask: sim- 
1 olK» iy todėl visi privalą ii:
’r mos gerbti.

šitose diskusijose paėmė 
balsą ir Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. Šalna. Vienu 
atveju į), šalna pakritikavo 
tU'< lietuvius, kurie nenori, 
gerbti savųjų autoritetų: oi 
ant) u 1-1 vėju išreiškė nuomo-! 
r.ę. kad nepripažinti Smeto
na Lietuvos prezidentu 
prieštarautu Washingtono 
rusis-atymui. ne« Jungtinių 
VaKtiju vyriausvbė yra pri- 
: ažirusi visus čia paskiilu- 
konsulus.

Nors pirmininkui nelei
džiant, atsistoja J. Jankaus
kai ii- sakosi noris atsakyti 
n. Šalnai, nes p. Šalnos kal- 

uivusi taikoma jam. Jan- 
sako kad p. šalna 

mformuoja klaidingai, nes 
Smetona via įleistas Ameri
kon ne kaipo Lietuvos prezi-

“stikerius.'’

ba b
)-• ne’-- 1 iL i\<; -

centas, bet kaino privatus 
asmuo, pabėgėlis nuo karo.

kaino tok', jis neturi čia 
tehės kontroliuoti nei Lietu
vos kon-ulatu. nei jo< turtu. 
Taigi skaitydami ji prezi
dentu. mes daugiau, priešta-

4.7. ,V.4W4K8r

K‘ d EMale S Insurance
o t \v BRO\PW AY.

SOI I R i ,. I < -\ M ’.ss
T-i S“ (i'.is

KĖS 2:.: « HU>TNUT AVĖ..
I'iain. Via-«.

R» - '1 ••) Ariicid IO2«

klausi-

prnmami uz
Narys.

PARSIDUODA VALGO
MŲ DAIKTŲ STORAS.
Bizr.is atneša apie S90’> per savaite. 

Turiu parduot, nes turiu antra biznį 
ir du sunku prižiūrėt. Sužinot “Kelei- 

(6)vio” ofise.

SENIAUSI SOUTH BOSTONE

STOGDENGIAI—
ROOFERS

Užtikrintas Stogo Gerumas 
ir Amžius.

Išmokėjimais duodama, kurie nori.
Pėdam visokius stogus: asphalt 

shingles, smala ir žvirgždas, ir etc.
Mes apdengiant Side AValls na

mus su mediniais šingeliais arba 
su ypatinga “insulating mastic.”
Puikios spalvos.

ORMSBY CO.
380 W. FIRST STREET,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 2824-5

Y V O N N E’S 
KOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

312 BROADWAY
Tel. ŠOU 4649

SOUTH BOSTON.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
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 

ISO HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 457*.

Misų takus
Im Gautos!

Nepraleiskite šio pasirinkimo gražių lempų, da
bar jums yra labai prieinamos kainos.

Gyv. 31182

\ DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

. AKIU DAKTARAS
| Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
{mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
t žeminuoju ir priskiriu akinius.

{Tel 2s624

I
114 Summer Street,

LAtVRENCE, MASS.

L. 5 * t •*j U £iai Yra Geros Akys?
J; i jus gante matyti aiškiai ir ge

rai. jūs esate laimingi. Tačiau, statis
tika j.ar- tik mažą skaičių tokių 
žmonių.
turi sih 
1 iš 4: 
žmonių

iš 20 metų amžiaus 1 iš 3 
įas akis: iš 30 m. amžiaus 

\ irš 50 2.1. amžiaus 1 iš 10 
ii n ncsvciKus tikis.

SKaityti patogiai, reiškia — turėti 
gerą šviesą kiekvienoje lempoje, nes 
ištikrųjų tas kainuoja labai mažai, 
-aigi. kodė’ rizikuoti savo akimis?

Vi. ;s iš geriausių būdų apsaugo- 
regėjimą ir išlaikyti sveikas 
turėti gerą šviesą savo na-

1/ -h”*'"oeresn* šviesa, geresnis 

1 regėjimas —

Toble lomp ©f 
Uftvwol Otorm

Prkes ond te r m s 
Subįecf to chonge 

withovt notice

■» O£L TAUTINIO 
APSIGYNIMO’

Su«il»rime Ii.jst.-n.'' E-
d,?„n Kompanija benura- 
ilsrbiairti su Valdžia Ta i 
nniain- Apžymiu. . I «- 

pardavimo I
na, įtinka su 
„,,s. iSb i.«1..nns ' " 
pa-al Rezervų Sisl- mos 
Valdybg-

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers 1

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW , 
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston
1058

•. 1 • — e *
l**

COMPANY ••
ROSTON company

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai tr 
llydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IK TROKUS AISOKIŲ 

IŠDIRBY SCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — r aviniukai.

Taiaymu ir demonstravimų vista: 

1 HAMLIN STREET 
Kamp. Eadt El<kth Si-,




