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Sparnuoti Jankių Fortai 
Ardo Vokietijos Miestus

Rommel Afrikoj 
Sumuštas.

ŠAUDĖ LIGONIUS Baisios Kovos Ties f) • J a D „4-^4-a IŠTISĄ NAKTĮ. Stalingradu. rTeZKleilt&S IclState ROIb

RUSAI BOMBARDUOJA 
BERLYNĄ, VIENĄ, BU

DAPEŠTĄ.
Francuzijos miestai taipgi 
sprogdinami, kad ir apgai

lestaujant.
Oro ofensyvą prieš Hitle- 

įį ir jo sėbrus jau įsisiūba
vo. Kas dieną ir kas naktį 
šimtai bembanešių numeta 
tūkstančius bombų į Vokie
tijos pramonės ir susisieki
mo centrus.

Mušiuose krito vokieč-ų 
gen. Bismarck.

Vokiečių generolas Rom- 
! ropoję. Musų tvirtovės tik buvo pradėjęs naują
ką sugryžo iš didelio žygio ofensyvą prieš anglus Afn- 
Vokietijon, jis sako. " Jos'koj. Šį kaitą jis tikėjosi pa 
prasimušė pro didelius vo- imti visą Egiptą. Bet po 
kiečių orlaivių spiečius, su
ardė Utrechto geležinkelių 
stotį ir Rotterdamo laivų 
dirbtuves, nušovė žemėn 12 
vokiečių kovos orlaivių ir
visos sugryžo atgal, nei vie
na nežuvo. Tiesa, viena jų 
buvo pažeista ir jos lakūnas 
užmuštas; padangėse ją ap
spito 12 Focke-Wulfų, kui-ie

Šiurpulingas nacių pasielgi- Vokiečiai pasiryžę paimti 
mas su serbais Norvegijoj. Stalingradą nežiūrint jokios 
Atsakomingi norvegu vai- kainos. Kelias dienas ir nak- 

džios vyrai Londone prane- mUnS
ua- * one^°J vokiečiai vįsas jų atakas atmušė, vo
ke- lssaudS daui sergančių ser- piečiai pradėjo šturmą iš 

lių dienų mūšio jis turėjo Blrzeil° mėnesį vokie- fronto. Ir Maskva prisipažį- 
trauktis atgal. Anglai nu- čiai atgabenę į Narviką sta, kad frontą pavyko prie- 
grudo jį dar už tų pozicijų, (Norvegijos šiaurėj) 900 šui įlenkti. Bet skeidyne 
iš kurių jis buvo pradėjęs serbų belaisvių ir nuvarę esanti baisi. Lavonai guli 
savo žygį. Žinios sako, kad juos apie 15 mylių į koncen- krūvomis. Rusai gavo su- 
jis neteko 100 tankų ir daug nacijos stovyklą. Tarp tu riipnmmų. Kaip ilgai galės 
kitokios karo masinenjos. serbų tuoj
Šitoj kovoj buvo užmuštas šiltinės epidemija. Iš pra- Rezino- 
ir gen. Bismarck, vienas ge- džios vokiečiai mėgino ligą Kaukaze įusai sakosi vie-

pesui Ultimatumą
KAINŲ KILIMAS TURI 
BUT TUOJAU SULAI

KYTAS.
Karas bus laimėtas. Planas 

Vokietijai sumušti jau
padarytas.

ši

J mums patinka. Karui reikia 
■daug pinigų. Mokesčiai turi 
but pakelti. Niekas nepriva
lo turėti daugiau pajamų, 
kaip $25.000 per metus, sa
ko prezidentas. Tas, žino
ma, labai nepatiks milionie- 
riams, kurie iki šiol turėda-panedėlį prezidentas

Rooseveltas pastatė Kon- vo po $1,000,000 ir daugiau 
vykią Tarp tų .^4 iki
kilo dėmėtosios *■ ’ spalių 1 dienos butų išleistas Prp7.idpnt.ag pagyrė rusus,

įstatymas kainoms kontro- kad jie narsiai kovoja ii* 
liuoti. Jeigu Kongreso poli- smarkiai naikina fašistų

riaušių Rommelio padėjėjų, sustabdyti, bet kai pasirodė, vokiečius sulaikę, bet to nepadarys, tai ginkluotas spėkas. Hitleris
Pereitą sąvaitę prie šitos*yra patys naujausi ir geriau- Dabar vokiečiai teisinasi, kad ji plinta vis daugiau, jie Novorosijsko bare pnesas į- prezidentas sako padarysiąs tikėjosi Rusiją paklupdyti į 

ofensyvos prisidėjo ir rusų' si vokiečių kovos orlaiviai, kad jų Rommelis buvo pa- pabūgo, kad ji nepasiektų varęs kylį į jų pozicijas. taį pats, Kongreso nesi- kelias savaites, bet jam teks
.••• - - -• - , f • i___ :____  — - - j-i __ Rarhmne <vi clrolriiu L-jd , , , __ J _aviacija. Sovietų orlaiviai 

bombardavo Berlyną, Kara
liaučių, Varšuvą, Breslavą,
Vieną ir Venrgijos sostinę;tus pažeidė, ir sugryžo atgal 
Budapeštą. Sakoma, kad; Anglijon.
Budapešte nuo rusų bombų! joks dabai tinis orlaivis 
kilo 33 gaisrai. Jie neteko negali pi ieš Amerikos skrai- 
vteno orlaivio. j domają tvirtovę atsilaikyti,

Anglų bombanešiai tuo nes ji yra apginkluota 13 
pačiu laiku sprogdino Vo- kanuolių ir kulkasvaidžių, o 
kietijos miestus ir uostus iš pati apsaugota stipriais šar- 
vakarų. Tūkstančiai bombų jvais.
buvo numesta į Bremeną,1 Militariniai rašytojai jau 
kur randasi \ okietijos sub- : pradėjo skelbti, kad Vokie- 
marinų dirbtuvės. Anglai tija busianti sunaikinta iš 
čia p arado 11 lėktuvų, bet oro Dabar ji turinti 31 pra- 
vokiečiams padaiyti_nuosto- monėS centrą, kurie aprūpi
mai daug didesni. .Rytojaus,na jos armiją-ginklais ir visa 
dieną anglų orlaiviai buvo kjta karo medžiaga. Jeigu

Musų tvirtovė, nežiūrint kad!siuntęs tik keliatą savo ka- jų kariuomenės, todėl nuta- Berlynas gi skelbia, kad 
ii buvo jau pažeista, nukirto i reiviu prieš anglų pozicijas įė sergančius serbus išžudy- Novorosijską vokiečiai paė- 
du priešo orlaiviu žemėn, ki-' žvalgybos tikslais. Tai ne- ii. Ir vieną naktį prasidėjo J1}? Jau , peieitą nedėldieni.

klausdamas. Konstitucija da ir antrą žiemą Rusijos 
duoda jam tokios galios ka- snieguose tupėti Tuo tarpu 
ro metu. Susivienijusios Tautos ruo-

Prezidentas padarė nepa- gja lemiamą smūgį fašizmui, 
piastą žingsnį, nustatyda- Vokietijai sumušti planas 
mas Kongresui laiką išpil- esąs jau padarytas ir apie tą

buvęs ofensyvas. Bet ameri- šaudymas. Aplinkiniai gy- Išrodo, kad pasiskubino pa
klėtis Wendell Wilikie, ku- ventojai girdėjo šautuvų sigirti. .
ris kaip tik tuo laiku buvo tarškėjimą ištisa naktį. Ry- Rusai sako, kad į pietus___
Egipte ir dabar atvyko Tur- tojaus dieną vokiečiai kon- nu.° Stalingrado jie netikė- dyti jo reikalavimą. Toks planą jau pranešta Maskvai, 
kijon, sako: “Jeigu Rommel centracijos baraką uždegė tai Pa°y vokiečius ir sunai- reikalavimas yra ultimatu- Karą mes laimėsime, sako 
padarys dar porą tokių pasi- ir viską sudegimo. Apskai- k}n£ 23 jų tankus, v okieciai mas> prezidentas, bet visi turime
žvalgymų, tai fašistų A f ri- čiuojama, kadjbuvo sušau-gi °ako, kad jie šitą puolimą Prezidentas, matyt, jau diibti ir aukotis.
koje visai nebeliks.”

Japonai Ruošiasi

dyta 300 ligomų. Likusius atrėmę ir sunaikinę 108 ru- neteko kantrybės, nes kai- ---------------
600 serbų vokyčiai nuvarė sų tankus. nos kjla, algos kįla, pragy- pr’JIZJF AIJ1A
i Rombaks fjoraą, susodino -Jelgu ,nePa" venimas brangsta, kraštui

r* u* o-i oi sena labę be maisto ir iš- yyks greitai Stalingradą pa- gręSia infliacijos šmėkla, o $6,500,000,000 TttksU 
Pulti SlbyrąN .ežė jūron. tai juos Užklups antra Kongreso Tzdn D^rt^nto ^k-

ziema Rusijos gilumoje. Jie ko nedaro, nes ateinanciuo-

nuskridę subombarduotą 
Bremeną nufotografuoti. 
Dirbtuvės buvo sugriautos

Amerika ir -Anglija sukon
centruos 3,000 bombanešių, 

'kurie kasdien galės numesti
ir daug gaisrų da nebuvo: p0 keliolika tūkstančių bom- 
užgesinta. Anglai čia mėtė bų, tai per 90 dienų bus su- 
bombas po 4,000 svarų.! maišytas su žeme ne tiktai 
Sprogdama šitokia bomba tas 31 centras, bet ir visi kiti 
nušluoja nuo pamatų kelis pramonės miestai Vokieti-

Pereitą sąvaitę rezignavo 
ar 
jos
ris Šigenori Togo. Jo vietą 
užėmė militaristas. Kinie
čiai sako, jog tai reiškia, 
kad Japonijos militaristai 
ruošiasi
buvęs

Iždo Departamento sek
retorius Morgenthau pasiu- 

progra-
jnzi me-

tus $6,500,000,000 taksų. 
Kadangi žmonės neperka

> i •• • to labai bijosi, todėl iš kailio rinkimuose nenori Drara- :et°riUb ^orgenmauar buvo pasalintas ^pom- JugOSlūiųoi VūlSUS .<’užbaigti„ k « hal ™ B^iTms raui Iė K?n^sul ‘.aksM 1
^e; Terotas. iki žiemos. Bet kad'ir paimi £uri^ nejr krX tpaim- daugiau,

Per 10 dienu okupantai iš- ‘V* St?li??rad«> karas da labas.
žudė 311 žmonių. ,nebus Pabaigtas. Prezidentas nurodo, kad pakankamai karo bonų>

kai kurie farmerių produk- i,id-ia n,visnki-ra.1 Japonijos militaristai Tremtinė Jugoslavijos r • a v f • i T • S.»šiasi pulti Sibyrą. Togo valdžia Londone gavo žinių, LOlkrOSCiai AgitUOS tai pakilo jau arti 100 
zęs gerų santikių su Rusi-, kad paskutiniais laikais oku- įjį Lauza simcių. Ištikrujų gi kai

. leidžia pinigus visokiems 
nuos- siūloma už-

blokus namų.
Bet didžiausį Vokietijai

unaikinimą neša didieji

pramones 
joj bus nušluoti 
veido.

Taip aiškina

nuo žemės

. , __ r _____  pagarsėjęs
-Amerikos bombanešiai, va- aeronautikos ekspertas Se- 
dinami ‘“skraidomais for-,Versky. Jis sako, priešai no
rais.’ Šitos sparnuotos tvir- , j išvilioti musu karo spėkas 
rovės yra varomos keturiais , j visas pasaulio dalis. 0 
motorais, neša labai didelį mums reikėtų ne į pasaulio 
krovinį ir gali aukštai kilti, pakraščius paskui priešą vy

tis, bet smogtiKadangi jos yra aprūpintos 
priešui dar nežinomais in- okietijos ir

bombomis Į 
Japonijos

strumentais, tai nerti žemyn i girdi.
joms nereikia; jos mėto! * _________
bombas iš didelės aukštu- o#
mos ir gerai jas pataiko kur Maluia? Nepriima 
reikia. Todėl priešlėktuvinė Amerikos Pagalbos 
%%%£ Washingtonas paskelbė į-
Ia priešo oriajai, tai jie dom« ,dal.vk«.- ®ako' AmĮri- 

bet Stalinas atsisa-
kiai beveik’visados sugrįžta kęs Amerikos Pa£alb3 pri- Kiai beveik visados sugnzta imtt paaiškindamas, kad
Anglijon gyvi ir sveiki, 

štai ką šią sąvaitę prane
ša generolas Spaatz, Ameri
kos oro jėgų viršininkas Eu-

Kiniečių Ofensyvą 
Stiprėja.

Vėliausios žinios iš Kini
jos sako, kad kiniečių armi
ja Če k lango provincijoj iš
vystė smarkią ofensyvą ir 
varo japonus į šiaurę. Per 
pereitą sąvaitę kiniečiai nu
gi udę priešą 35 mylias atgal 
ir pasiekę Tungyango mies
tą, kuiį dabar jie atakuoja. 
Apie 10 mylių į šiaurę ran
dasi Kinhvva miestas, kur, 
japonai turi įsitaisę didelį 
aerodromą savo orlaiviams. 
Kiniečiai stengiasi tą aero
dromą užimti. Japonai siun
čia sustiprinimų, kad Kinh- 
\vą apginti, nes iš čia kinie
čių orlaiviai jau galėtų bom
barduoti Japoniją

Rusijai žmonių nestinga.
Tuo pačiu laiku iš Mask

vos skelbiama, kad vokie
čiai atakuoja rusus “daug 
didesniais kareivių skai
čiais.” Stalingrado fronte 
naciai turi “du ar tris karei
vius prieš kiekvieną rusa,” 
sako viena telegrama iš So
vietų sostinės.

Kaukazo fronte vokiečių 
armija taipgi esanti daug di
desnė, negu rusu. Kaip šitas 
žinias suderinti su Stalino 
pareiškimu?

PRADĖJO VOLGOS 
BLOKADĄ.

Vokiečių vadovybė skel
bia. kad laivų judėjimas 
Volgos upe esąs jau sustab
dytas. “Musu kariuomenė 
nuskandino Voleoj jau pen
kis gikluotus laivus, šešis 
nrekvbos laivus ir daug ma
žesnių laivelių,” sako vokie
čių pranešimas

Už Laužą. lų
Amerikos laikraščių leidė- Pavyzdžiui, salotos, 

jai sutiko pradėti milžinišką šiuom

,___paskutiniai:
ja palaikymo šalininkas. Jo pantai pradėjo vykinti baisu 
pašalinimas liudijąs, kad terorą užimtoj Jugoslavijoj.
militaristai nemato reikalo per 10 dienų buvę nužudv- 4 ,
toliau tuos santikius su Ru- ta 3n žmoniu. kinuos tie 'a« H? iau?° ™k™«’ n.es centus uz galvą dabar 
sija palaikyti. Naujas užsie-,budeliai laikė' kaip įkaitus. karo Gamybos Tarybos pir- eemų. Tai jau 400 procentų 
nio reikalų ministeris gen. Ke to, kasdien deginami kai- "‘"""K3?. >ei''<,n . P^ke, daugiau Tas pate su melo- 
Hidetri Toio esąs labai ka- kad lkl s1g1 spauda perma- nais, bulvėmis ir kitom dar-

, . pirkiniams, eiuiu.no Uz-
.... , kVne dėti 10 nuošimčių taksų vi

pakilo daug daugiau. sjems pįrkiniams’ ir prfe t0
da apdėti mokesčiais žmo
nių pajamas. Senato finan
sų komisija nelabai šitai 
programai pritaria.

laiku
kurios 

būdavo po 5 
20

Hidegi Tojo esąs labai ka- mai ir miesteliai. Vokiečiai 
ringas džinga. Ir kiniečiai i sudegino 10 kaimų ir išžudė 
sa/.o, kad japonai jau kon- visus vyrus, o italai sudegi- 
centruoja savo ginkluotas no ig kaimu ir visus vyrus 
spėkas Mandžuke, iš kur išnaikino. Be to, 104 kaimai 
jiems lengva bus veržtis Si-! buvo iškrėsti, apiplėšti ir 
byran. gyventojai žiauriai nubaus-

AMERIKOS KAREIVIAI
AFRIKOJ. savo tėvynėj laisvi.

Žinios sako, kad į Leę-i ------------ —
poldvillę, Belgijos Kongo, ISPANIJOS FAŠISTAI 
(Afrikoj), pribuvo pirmuti- SUSIRIEJO,
nis Amerikos kareivių sky
rius. Amerikiečių šioje vie
toje pasirodymas sukėlė di-
deiio susidomėjimo Euro
poje. Daromi du daleidi- 
mai: arba amerikiečiai vyks 
skersai visą Afriką į Vidur
žemio pakraštį, arba jie ruo-

žai dirbo karui laimėti. Ka- žovėm. Tas pats ir su mėsa. 
rui laimėti reikia visokios O kai valgomieji daiktai 
žaliavos, o jos trūksta. Vai- brangsta, tai ir darbininkai 
džia ragina žmones rinkti turi reikalauti didesnių al- 
geležies laužą, cinuotas blė- gų. Todėl prezidentas reika- 
šines. atliekamus riebalus ir lauja tuojau stabilizuoti že-

DIES SUSIKIRTO SU 
JUSTICIJOS DEPAR

TAMENTU.
Kongresmanas Dies, prieš

valstybinių gaivalų medžio
tojas, yra pridavęs Kongre
sui sąrašą apie 2,000 valsty-h' k-tšiS, kitokius dab’kus. ir laikraš- mės ūkio produktų kainas ir įu? sąiasą apie z,vou vaisų-

i-., J Li čiai privalo valdžiai padėti, darbininkų algas. Jei Kon- bes tarnautojų, kune esą
Jie privalo raginti visuome- gtesas to nepadarys, tai jis komunistai ir imdami iš val- 
nę, kad ji neapsileistų.

Ispanijos fašistų taipe ki
lo kova. Šito pasekmėj gen.

WILLKIE VYKSTA 
MASKVON.

Buvęs Amerikos republi
konų kandidatas i preziden-

Franco pašalino savo švoge- tus? Wendell Winkie, šią są- 
įį Ramoną Sūneli iš užsie- vaių> atvyko Turkijon. Pa 
nio reikalų mmi>teno parei- Kelej jis buvo sustojęs Egip 
gų, o jo vieton paskyrė gra.........................- - -

pate padarysiąs. dž.ios. alS? įirbą valstybės
Kai kam tas nepatiks, jis .cnovimo darbą. Kongresas 

sako, bet mes turim daryti Padaye SIt^ sąrašą Justici- 
taip kaip reikia, o ne kaip los Departamentui kad tuos_____ i____ ________L žmones ištirtų. Dabar Justi

cijos Departamentas patie
kė savo raportą. Esą, visi 
Dieso įtarti tarnautojai buvo 
iškamantinėti ir tik 36 buvę

Tirs Muzikantų 
Unijos “Raketą.’

Senato komisija tarp vai- pašalinti kaip neištikimi, o
gų, o jo vieton paskyrė gia tP AfnkOJ- Is Turkijos, kaip stmei prekybai tuojaus pra- jo jjUV0 di^ciDlinuota Dėl
tą Francisco Gomezą Jor- , wks i Perriia o iš dės tirti muzikantu uniios . i • ° ° 7 n- i u •jie lui/- i q,mpri< hnvn karštas J1S ;>1 1 e ° ls ” , y*1,1, muziKantų unijos toKlo raporto Diesas labai

šiasi su anglais imti francu- . Hnf.1 k. , ° . "a tenai į Maskvą. Sakoma, raketą. Mat, unija uz- <.UDVko ir reikalauja kadzų Dakarą ; IįtLe™ Js?1“mka?. ,'Tr_S°i? kad jis veža Sovietu vai- draudė savo nariams muzi- k Py ir relKalauJd. Kaa
už susiartinimą su Vokieti- j^iai svarbu pranešimą nuo kantams darvti plokšteles 3' atmestų. Jis,
ia on .Tnrnana vra mnnar-___ -i -r, ___ i? _____ ’ • ___KUBOJ SUIMTAS “SVAR- •Ja“. dordana .v^a rRoRar- prezidento Roosevelto.

BIAUSIS” ŠNIPAS. cistas, senos mados didžiu---------------
„ nas ir naciams simpatijų ne-

Panešama, (urį Todėl kai kas mano, 
kad Kubos policija suėmusi j-ad perrnaina Ispanijos 
“svarbiausi vokiečių sm- kabinete bus naudinga 
pą. Jo svarbumas esąs tame, a]jantams pats diktatorius
k . J?.s • .?®_ va*‘ Franco, nežinodamas kas ši
dzjos liudininku ir išdavęs kara laimės> veikiausia nul 
visas Hitlerio šnipų organi- buti neįtralus.

dorius Londone, Ivan Mais- 
ki, pereitą nedėldienį paiei- 
škė, kad rusų armijos nuos- 

Be to toda’’ apskritai imant, sie-
zacijos paslaptis. Dėl to jis i jjSyra falangBtas” Gi Fa- k,e 6.000—7,000 vyrų 
nebusiąs sušaudytas, bet ki- janįa Ispanijos fašistų Idien^“ 
ti gausią po kulipką. organizacija, stipriai kleri-

kališkos spalvos, todėl aiš-!
RUSAI BOMBARDAVO ku kad jr jaj ‘-pagoniškas” į 

VARŠUVĄ. Hitlerio nacizmas negali but

, . , . , . __ sas, turis neginčijamų į-
giamofonams ir kitokiems rodymy> kad visi jo įtarti 
inuziKos 1 <it<ims. IvHnijo vnlst-ybcs tnirinutomi yra

RUSAI KASDIEN NETEN- stotys yra verčiamos samdy- pavojingi valstybei gaivalai. 
KA PO 7.000 VYRŲ. Ii unijistus muzikantus, o jjs negalįs Justicijos Depar- 
Sovietų Rusijos ambasa- Je^u i°s. pavartoja savo tamento raportą kitaip su- 

progi'amai plokštelę, unija T.rasti, kaip norą slėpti vals- 
skelbia streiką ir paraliziuo- nriošn«ia visa radijo tinklą. Tuo - ° P e~U"

oer

LAIŠKAI GALI BUT 
TIK 2 UNCIJŲ.

Karo, laivyno ir pašto de-

tarpu geri artistai prie ūm
ios nepriguli ir radiio stotys 
negali ju samdyti. Pasidarė 
nepakenčiama padėtis.
INDIJOJ KRUVINI 

MIŠIMAI.
Kalkutos

SU-

PRIEŠINASI GYVULIŲ
KAINŲ KONTROLEI.

Gyvulių augintojai ir pir
kliai nusiuntė VVashingto- 
nan savo atstovybę protes 
tuoti prieš Kainų Administ
raciją, kuri ruošiasi įvesti.kuimu.vo pranešama,---- --------------- ------ --------

kad per kelias paskutines kainoms.
Iš

partamentai paskelbė, kad
_ . - _ laiškai, siunčiami į užsienį, djenas Indijos sumišimuose biznieriei v

orlaiviai buvo nulėkę Lenki- Vichy francuzų radijas gali sverti nedaugiau kaip 45 žmonės buvo užmušti ir shingtoną, jog kainų kontro-

Maskvos radijas paskel- priimtinas, 
bė, kad pereitą sąvaitę rusų

jon ir bombardavę vokiečių praneša, kad nakties laiku į!2 uncijas. Sunkesnių nepri- 150 sužeista. Suimtieji riau- įvestų mėsos pramonėn 
armijos įrengimus Varšu- Gibraltaro tvirtovę atėjo ims. Tiktai Meksikon, Pietų šininkai kelia riaušes kalėji- tokią suirutę, kad ne tiktai 
voj. Mieste kilę 24 dideli daug anglų laivų su visokiaA.uerikon ir Kanadon gali- muose jr tenai taipgi vyksta civiliai gyventojai, bet ir ar- 
gaisrai. _ Įkaro medžiaga. Jma siųsti sunkesnius skerdynės Įmija negalėtų gauti mėsos,

eiuiu.no


tenka baisiai kentėti visai Ru
sijos liaudžiai. Ji turi viso de
mokratinio pasaulio užuojau
ta.”

KELEIVIS. SO. BOšTūn No. 37. Rugsėjo 9 d., 1942 m.

$0,000 Galionų Aliejaus Eina Dūmais Lakūnų Bėdos.

STALINO SUTARTIS SU 
HITLERIU BUVO “SAV- 
ŽUDYSTĖS PAKTAS.”
Šių metų rugsėjo 1 dieną 

sukako jau 3 metai kaip pra
sidėjo dabartinis Karas.
Kaip “Naujienos” pastebi— nelei* Rusijai žūti.

“Visa eilė Amerikos laik
raščių, pereitą sekmadieni, sa
vo karo apžvalgose pažymėjo 
tą faktą, kad sutartis, kurią 
sovietų valdžia 1939 m. rug
piučio 23 d. pasirašė su Vokie
tija. paruošė dirvą antrajam 
Pasaulio Karai. Tokią nuomo
nę. tarp kitų. išreiškė ir Chica
gos dienraštis 'Sun.* kuris kar
štai remia Prezidento Roose
velto užsienio politiką.

“Tas dienraštis, beje. primi
nė ir tai. kad sovietų Raudono 
ji armija rugsėjo 17 d. (1939 
metais) Įsiveržė Į rytinę Len
kiją. kuomet lenkai dar gynė
si nuo vokiečių (Varšuva buvo 
nacių paimta tik rugsėjo 27).
Jisai taip pat nurodo, kad rug
sėjo 29 d. vokiečiai ir rusai pa
sidalino Lenkiją.

“Taigi Stalinas neša atsako
mybę. kartu su Hitleriu, kaipo 
dabartinio karo kaltininkas.
Stalinas nebuvo neutralus, 
kuomet naciai pradėjo karą.

taiki-agresoriausJisai buvo
ninkas.

“Tačiau, kaip dabar \isas 
pasaulis mato, tasai Stalino 
susidėjimas su hitleriška Vo
kietija buvo kilpa ant kaklo 
Rusijai ir pačiai sovietų val
džiai.

“Nuc pereitųjų metų birže
lio mėnesio, kuomet Hitleris \Vellso žodžiai nedaug fe- 
staiga užpuolė savo ‘krauju reiškia, nes jis taip jau ne
sucementuoto draugingumo jjmtas, kaip ir kitas sena? 
partneri, Maskva ir jos pakali- anglų rašytoja?, būtent 
kai desperatiškai stengiasi tą George Bemard Shaw. Kad 
baisią dėmę iš sovietų valdžios taip yra, Chicagos dienraštis 
rekordo ištrinti, šituo tikslu piisjinena kad_
jie bando apjuodinti kitus. 
Kas tik užsimena apie krimi- 
nališką Stalino susidraugavi
mą su rudaisiais 'bestijomis* ir 
apie jo atliktus per tą jų 'drau
gingumo* laikotarpi smurto 
žygius prieš mažąsias tautas 
—Lenkiją. Suomiją. Lietuvą. 
Latviją, Estiją. Rumuniją—tą 
jie apšaukia ‘pro-naciu’l 

“Bet šiais laikais, kuomet 
žmonės moka skaityti, istoriją 
sufalsifikuoti yra ne taip leng
va. Kas Įvyko, to iš istorijos 
puslapių komunistai neiš- 

. griauš.
“Maskvos paktas buvo ne 

j tiktai sovietų valdžios nusidė
jimas žmonijai. Jisai buvo taip Ponia Eleanora Roosevel- 
pat saužudystės žingsnis pa- tienė an?dien otriai pa
čiai sovietu valdžiai.’ smerkė komunistus. Ji sta-

Bolševikai dabar reika- čiai pareiškė, kad komunis- 
lauja, kad aliantai gelbėtu tai Yra svetimos valstybės 
Rusija, atidalydami Euro- agentai, ir daugiau niekas, 
poje antrą frontą. Bet New Ir P pridūrė, kad Amenkos 
Yorko “Nev Leader” teisin- darbininkai negali dėtis su 
gai pažvmi, iog— komunistų partija, kuri tar-

‘ .. ... ... , nauja ir dirba svetimai dik-“Pati Rusija padėjo Hitle- *a|u,.aj 

riui pašalinti 'antrą frontą,’

kurio ji dabar taip užsispyru- Tariant p. Rooseveltienės 
šiai reikalauja ir kurio jai taip žodžiais, komunistai yra— 
desperatiškai reikia. Lenkijos “...an American group that 
padalinimas sudarė bendrą is controlled by Russia and 
Rusijos-Vokietijos sieną ir pa- Russia’s interests. I have no
lengvino Vokietijai staigų 
puolimą prieš Rusiją.”

Bėda su Rusija yra ta, 
kad tenai, kaip ir kitose to
talitarinėse valstybėse, liau
dis neturi jokio balso. Anot 
“Naujienų,”—

“Jeigu Rusija butų turėjusi 
nors tiek demokratijos, kiekkapitalistiška Anglija, tai cistai? žmonės butų iššlavę iš valdžios . nutilo, kaip musę pra- Molotovą, Staliną ir visus jų .draugus, kurie stojo už Mask- Chicagos Draugas dėl vos paktą, kaip kad Anglijos to daro šitokią pastaba: 
žmonės padarė su Charr.ber- “Komunistų paprotys yra laino kabinetu (nors Cham- apšaukti ‘pro-naciais,’ ‘Hitle-berlainas savo klaidą suprato ir stengėsi pats ją atitaisyti). Bet Rusijoje viešpatauja tero-1 rištinė diktatūra, ir Maskvos pakto dalyviai da ir šiandien tebestovi prie valstybės vairo.

‘Už jų nusikaltimą dabar- save apginti ir atsakyti p-niai

“Naujienos” tačiau mano, 
kad demokratinės valstybės

REIKALAUJA SUBOM
BARDUOTI POPIE

ŽIAUS DVARĄ.
“Naujienos” rašo:
“Garsusis rašytojas II. G. 

Wells apgailestauja, kad ang
lai ir amerikonai toleruoja po
piežiaus Pijaus XII draugavi
mą su japonais. Jisai pataria 
numesti i Vatikano sodą 2,000 
svarų bombą, kaipo 'Įspėjimą* 
popiežiui.

“Italijos liberalai, Wells'o 
nuomone, privalo tuojau išvy
ti popiežių ir jo sąjungininkus 
japonus iš Romos. O jeigu jie 
to nepadarys, tai 1,000 britų ir 
amerikonų lėktuvų turėtų, sa
ko jisai, pulti ‘Amžinąjį Mies
tą' ir sunaikinti bombomis Va
tikaną. Kvirinalą (karaliaus 
rumus) ir Palazzo Chigi (Mus
solinio rumus), nesigailint ir 
pačios Sv. Petro katedros.
“ Tame nebūtų tikro vanda

lizmo*. rašo britų novelistas. 
•Roma visuomet žavėdavo sa
vo griuvėsiais. Švento Petro 
katedra yra architektūros at
žvilgiu menkesnė, negu švento 
Povilo (Londone), o Ašies 
bombanešiai stengėsi kaip i- 
manydami švento Povilo ka
tedrą sunaikinti’.”

“Naujienos” mano, kad

“Karo pradžioje \Vells buvo 
atvykęs Į Ameriką, kuomet 
šioje šalyje dar buvo daug 
opozicijos britų rėmimui prieš 
Vokietiją. Jisai, rodos, turėjo 
stengtis Įgyti čionai kaip ga
lint daugiau pritarėjų savo 
kraštui: bet, vietoje to, jisai 
savo paskaitose atakuodavo 
daugiausia Anglijos valdžią. 
Anglijos valdžia, pagaliau, pa
reikalavo. kad jisai, nebaigęs 
savo paskaitų maršruto grįžtų 
namo.”

KODĖL JIE DABAR 
TYLI?

illusions as to the stand which the American Communist Par- ty has taken in American af- lairs... Labor groups cannot be United politically with people who act under the dietates and in the interest of another nation.”
Ką gi ant to atsakė komu-

rio talkininkais’, ‘karo pastangų kenkėjais’ visus tuos, kurie atidengia jų veidmainiškumą ir teisybės žodi jiems pasako.
“Bet ar musų komunistai 

savo Įprastais melais mėgino

Ties Aberdeen. Md.. sudužo traukinys, kuris vežė 2S vagonus aliejaus, 

degė ir 80 J galionų skystojo kuro nuėjo su durnais.

Aštuoni jų užsi-

Rooseveltienei? Ne’ Kodėl*? 
Todėl, kad ji teisybę pasakė. 
O Prezidento žmoną jug nega
lima apšaukti 'Hitlerio talki
ninke* ar 'pro-nace’l

“Todėl ir kcmunistai sėdi ir 

nesmagiai tyli. liežuvius pri

kandę."

Pasakyta tikra tiesa.

KANADOJ KOMUNISTU
PARTIJA NELEGALĖ.
Komunistai buvo paskel

bę savo sekėjams “linksmą” 
žinią, kad Kanados parla
mentas “nu’atęs legalizuoti 
komunistų partiją.” kuri da
bar yra uždrausta kaip prieš-1 
valstybinė organizacija.

Bet dabar jie turėtų iš 
naujo nuleisti savo nosis, 
nes ištiki uju Kanados par
lamentas tokio nutarimo ne
padarė ir išsiskirstė iki 1943 
metų.

Iš justicijos ministerio
Laurento pareiškimo aiškiai 
matosi, kad Kanados vy
riausybė nei nemano komu
nistų partiją legalizuoti. Ei
nant prie parlamento posė
džių uždarymo, p. Lauren: 
pareiškė, kad—

“It would be ir.ost unforto- nate to do anything which would he interpreted by the country at large as legalizir.g (’ommiinism in Canada. The real Communist doetrine is štili illegal here.”
Vadinasi, nelaimė butų 

daryti parlamentui toki žin
gsnį, iš kurio žmonės galėtų 
suprasti, kad komunistams 
Kanadoje leidžiama veikti 
legaliai. Ta partija Kanado
je yra nelegalė ir platinti 
tenai komunizmo “doktri
ną” yra uždrausta.

Dėl to ir lietuviški komu
nistai tenai pakeitė savo 
kaili ir vardą, kad saugumo 
oi ganai ių nepažintų.

Bet kažin kodėl jie neap
šaukia Kanados vyriausybės 
“pro-naciais?” Mus jie visa
dos pravardžiuoja “hitleri
ninkais,” kada tik pasakom 
apie juos teisybės žodi.

“GARAI IŠ TAUTŲ TIR- 
PINTUVO.”

Šitokiu vardu magazinas 
i“Forum’’ vadina Amerikos 
ateivių gyvenimą ir jo ypa
tybes.

Pasiremdamas oficialė 
gyventojų statistika, “Fo
rumo” rašytojas pažymi, 
kad europiečiu ateivių, gi
musių anapus Atlanto, kar
tu su čia gimusiais jų vai
kais, dabar yra apie 30,000,- 
000 galvų.

Daugumoje tie žmonės 
tebevartoja savo senąją kal
bą ir stengiasi išmokinti tos 
kalbos savo vaikus. Todėl 

Į visus iuos jis vadina “sve- 
timkalbiais” — “a foreign

language groūp.” Ir jis pa
stebi, kad tą svetimą atmos
ferą, anot jo—“garus,” pa
laiko daugiausia pašalpinės 
draugijos, laikraščiai, baž
nyčios ir saiiunai.

Straipsny paduota kelio
lika spalvuotų vėliavų, ku
rių taipe yra ir nepriklauso
mos Lietuvos respublikos 
vėliava. Apie lietuvius 
straipsnio autorius sako. kad 
1930 metais Jungtinėse Val
stijose buvę 165,000 Lietu
voje gimusių žmonių, kurie 
turėjo jau 221,000 Ameriko
je gimusių vaikų. Be to, 24.- 
000 vaikų buvę iš mišrių šei
mynų, kur tėvas buvo lietu
vis. o motina kitos tautybės, 
arba atbulai.

A. T * VoČ’T’fn.uctvi^rvivuiiv icicvvv-
jas vra plačiai ateivių gyve
nimą studijavęs, nes jis pa
žymi net toki dalyką, kaip 
lietuvių ginčus Smetonos 
klausimoj būtent, ar Ameri
kos valdžia pripažįsta Sme
toną Lietuvos prezidentu, 
ar ne.

Panašių ginčų esama tarp 
vengiu, tarp čekoslovakų ir 
tarn kitų. “Aiškus dešimties 
žodžių pareiškimas iš Wash- 
ingtono išsklaidytų tuos gin
čus tuojaus,” sako straips
nio autorius.

Amerikos MineraluC-
Šaltiniai.

Ar Amerikos mineralų 
šaltiniai gali išsisemti?

Žinovų apskaičiavimu, 
anglies mums gali užtekti 
da per 4,000 metų. Be to. 
gaii but da nežinomų ang
lies klodų žemėje, kurie at
eityje gali but atrasti.

Tur.gsteno gali pritrukti 
per S metus, jeigu nebus jo 
atrasta daugiau.

Aliejus galės išsisemti 
per 15 metų, jeigu neprisi
dės naujų versmių.

Ekonomisto Stuarto Cha
se apskaičiavimu, iš jau ži
nomų ir ištirtų šaltinių 
mums gali užtekti mineralų 
maždaug taip:

Kietosios anglies per 200 
metų.

Vaiio per 15 metų.
Švino per 15 metų.
Cinko per 20 metų.
Vanadi jo per 15 metų.
Kai šitie resursai issisenv, 

Amerika turės impoituoti 
tuos mineralus iš kitų šalių, 
jeigu nebus surasti nauji jų 
šaltiniai arba jeigu jų vie
to? neužims kita kokia ža
liava.

Kai o reikalavimai irgi pa
greitina mineralų suvartoji
mą. Daugiausia vra sunau
dojama aliejaus. Už tai gi 
valdžia dabar stengiasi alie
jų taupyti kiek galima ir ra
gina žmones kūrenti pečius 
anglimis, vietoj aliejaus.

Baltijos Valstybės 
Siekia Laisvės.

“The New York Times” 
įugpiučio 21 dieną, skyriuje 
•Letteis to The Times,” Įdė
jo Lietuvos ministro P. Ža- 
deikio laišką. Prieš laišką 
yra padėta tokia antraštė: 
“Baltic States Seek Free
dom. Lithuanian Minister 
Denies Recognition of In- 
corpora t i o n ir Soviet 
Union.” Išveitę paduodame 
ir laiško turini:

Rugpiučio 12 dienos lai
doj “The New York Times” 
įdėjo bevieliu telegrafu gau
tą iš Londono žinią, kad Di
džioji Britanija dar tebelai
ko sąrašuose Baltijos valsty
bių pasiuntinius, pripažin
dama Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos diplomatus “asme
niškai.” Tas viskas atrodo 
teisinga. Bet jūsų korespon
dentas eina per toli, kada jis 
sako, kad “Estija, Latvija ir 
Lietuva yra Sovietų Sąjun
gos dalis” ir pakiša skaity
tojui klaidingą minti britų 
elgėsi pavadindamas “pro
gresavimu.”

Tuo tarpu gryni faktai 
yra tokie: Britų pasielgimo 
motyvai ir tikroji prasmė da 
nežinomi: Baltijos valsty
bės: Lietuva, Latvija ir Es
tija nekuomet legaliai nebu
vo Sovietų Sąjungos dalimi, 
nebent kas butų linkęs Mas
kvos diktatorių įsakymą 
(ukase) laikyti įstatymu.

Mes visi atsimename, kad 
įusų bolševikai, vartodami 
suktus ir negarbingus meto
dus, 1940 m. birželio mėne
sį okupavo Lietuvą, Latviją 
ir Estiją ir kad jie ten suvai
dino rinkimų komediją; bet 
juk yra aišku, kad Baltijos 
gyventojai, būdami pažan
gus ir pasiturį ir pilnai nau
dodamiesi savo tvarkos 
džiaugsmais ir nepriklauso
mybe, nekuomet neatsisaky
tų nuo sunkiai Įgytų laisvių 
komunistinės sovietizaci
jos naudai, kuri jiems yra 
svetima ir kuriai jie visuo
met priešinosi.

Bolševikų avantiūra į Bal
tijos kraštus ir po to sekęs 
Lietuvos, Latviios ir Estijos 
“inkorporavimas” i Sovietų 
Sąjungą čia nebuvo pripa
žintas daugumos pasaulio 
kulturingujų tautų, išski
riant Ašies valstybes.

Atlanto Čarteris pažada 
suverenumo atstatymą Bal
tijos tautoms. Todėl kiek
vienas veiksmas, kuris nesu
tinka su mažu tautų išlaisvi
nimu, vargiai gali buti lai
komas “progresu.”
PIRŠLYS ŠUVAmiOTOJAS

Vieno veiksmo Komedija. Patašė 
Ben. Rumšą*. Gana juokirra* v-ik»- 
1»« r>alvvj.nia 2 moterys ir (1 rvrti. 
KUNIGO MKTI.ft. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben Rumšą*. Juokin
gas veikalėli*. Dalvvauia 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 

, knygutėje Kaina ........................ 25c.

Lakūnai, kurie aukštai la
kioja ir dalyvauja oro mū
šiuose, gauna labai nepa
prastų kuno pakaitų. Svar
biausios iš jų yra taip vadi
nami “blaKoutas” ir “įed- 
outas.”

“Blakoutas” įvyksta kuo
met lakūnas staigiai pulda
mas žemyn atverčia aero
planą i lygmę, į horizontalę 
poziciją. Nors jis atbaian- 
suoja aeiopianą į lygmės 
poziciją, bet jo kuno svoris 
per tuią laiką da vis puola 
žemyn ir puola žemyn su 14 
sykių sunkesne jėga už pa
čios gravitacijos jėgą. Ki
taip sakant, pats lakūnas 
tuo momentu sveria 14 sy
kių daugiau, negu ant žemės 
vaikščiodamas. Pavyzdžiui, 
jeigu lakūnas sveria ISO 
svarų, atverčiant aeroplaną, 
jo svoris padidėja daugiau 
tono; jo ranka, kuri papras
tai sveria apie 30 svarų, da
bar svers apie 500 svarų.

Tokis staigus lakūno puo
limas žemyn mechaniškai 
nutraukia kraują pirma nuo 
akių ir padaro jį momenta
liai neregiu, paskui nusausi
na smegenis ir palieka ji 
laikinai be žado.

“Redoutas” Įvyksta kaip 
tik priešingose sąlygose— 
kuomet lakūnas kyla aukš
tyn. Dabar daugiau kraujo 
susidaro akyse ir galvoje. 
Dabar jam viskas išrodo 
raudona. Aviacijos medici
na aiškina, kad dėl kraujo 
perteklio suvalyto į galvą, 
jos kraujagyslėj? persipildo, 
išsitempia ir kartais trūksta. 
Trūkimas kraujagyslių gal
voje, trumpai sakant, reiš
kia apopleksiją. Jeigu tai 
pasitaiko esant lakūnui oro 
aukštumose, jį išgelbėti nė- 
la galimybės. Be to, lakūnui 
esant aukštumose dažnai 
pasitaiko susidurti tai su 
viena, tai su kita komplika
cija. Ekspertai sako, kad la
kūnas, kuris ilgiausiai gali 
išbūti ore, išvengia daug 
panašių nuotikių ir gryžta 
gyvas.

Iš to galima daryti išva
das, kad tas, kas išras būdą. 
kaip lakūnai galėtų išvengti 
“blakoutą” staigiai atver
čiant žemyn neriantį aero
planą, duos aviacijai neįkai
nuojamą daiktą, — pageri
nimą.

Toliau, širdis “blakouto” 
laiku tęsia savo paprastą 
veikimą — pumpuoja krau
ją prieš šitą kelioliką sykių 
didesnę jėgą. Aviacijos tar
nyboje gydytojai todėl susi
domėjo, kad patirti, kaip 
“blakouto” laiku širdis iš
tikrujų veikia. Sumanyta ir 
padaryta. Gydytojas eks
pertas, susitaręs su lakunu, 
iškilo į padanges su atatin
kamais prietaisais, kad pa
daryti širdies elektrokardio
gramą. arba tam tikrą me
chanišką jos užrašą.

Bet mėginimas nepavyko. 
Pasirodė, kad atverčiant 
aeioulaną. daktaras taipgi 
negalėjo galvos pakelti ir 
negalėjo patirti, ką rodo 
aparatas, nes jo galva irgi 
svėrė 300 ar 400 svaru dau
giau.

Patyrę lakūnai aiškina, 
iog neriant žemyn, jų kūnas 
susitinka tokia žiaurią kon
tūziją, kad jaučiasi tartum 
butų sumuštas. Tačiau atsi
vertęs į lygmės lėkimą jis 
vėl grįžta i normalų stovį. 
Aviatorių sveikatos tyrinė
tojai šitą įvvki aiškina tuo, 
kad momentaliai kraujagys
lės ir kiti organai buna pri
versti išritempti, ir tuojau 
vėl sušoksta, lyg kad gumi
nės tęslės. Tokį pa-ikeitima 
kūnas sunkiai priima, iki 
padėtis vėl atsitąiso ir veikia 
r.oimališkai.

Aviatoriai susitinka ir ki
lų komplikacijų. Kuomet 
lakūnas buna aukštumose,

jo sistema persipildo azotu 
(nitiogenu). bujų ypač 
baugiau susidaro mažosiose 
gyslelė; e, kurios randasi to
liausiai nuo širdies. Kai jis 
staigiai nusileidžia iš aukš
tumos, jis pajunta, kad jo 
kojos lyg nutirpsta. Dauge
lis lakūnų nusileidžia su gal
vos sloga, su užkimusią ger
kle, su užguitom ausim ir 
panašiai. Tokius gydytojai 
kuo greičiausia siunčia atgal 
į padanges ir įsako nusileisti 
pamažėli, o ne staigiai nerti 
žemyn.

Lakiojimas ankstumi >se 
dažnai iššaukia ir kitokias 
pasekmes, kaip, pavyzdžiui, 
“euforiją' arba . usijaudiui- 
mą iš pasitenkinimo. Yra 
žinomų atsitikimų, kad mir
tini priešai, puldami vieni 
kitus oro erdvėse, jaučiasi 
smagiai, mėgsta pasidaiiy- 
ti aplinkui ir pasišaipyti. 
Būdami toli nuo žemės ir 
lakiodami nematomose vie
tose, jie gaudo vienas kitą 
lėtai, be impulso, bet su pa
juoka, lyg tas girtuoklis svy
ruojančiomis mintimis, ku
ris nežino ar jis neri žaisti 
ar muštis.

Lakūnai, kuriems reikia 
kilti aukštyn virš 40,000 ar 
50.000 pėdų, į stratosferą, 
pritrūksta deguonies (oksi
geno). Be deguonies jie pra
deda dusti, ir aukštumoje 
lakiojimas pasidaro nebe
galimas. Teisybė, deguonies 
jie vežasi su savim ir reika
lui esant gali įkvėpti. Bet 
dalykas buna visai kitokis: 
esant aukštumose, aviato- 
i iaus sisteminėje kraujo 
apytakoje deguonies susida
ro daugiau, negu plaučiai 
gali priimti, ir tokiu budu 
deguonies įkvėpimas tampa 
užblokuotas, šito pasekmė, 
kaip sakėme, yra dusulys. 
Tokiems paprastai yra drau
džiama skristi aukščiau 
25,000 pėdų.

Pastaraisiais laikais yra 
kalbama, kad Anglijoje at
siradę tokių “kitrų” lakūnų, 
kurie mėgsta aeroplano 
sparnais puoštis, bet kaip 
tik reikia lėkti į kautvnes su 
priešu, tai virš 25,000 pėdų 
aukštumos iie uždusta. Ame
rikiečiai lakūnai mano. kad 
tai yra RAF’o bailiai.

Šita iiera tarp lakūnų e- 
santi plačiai paplitus, bet iš
gydoma. Dėl drąsos tokiems 
dabar yra pritaikytas vais
tas. Aviacijos medicinoje 
randame, kad adrenalinas 
ištikrujų yra padangių šam
panas, nes vienas čirkštelė
jimas kartais pašalina visą 
lakūno baime susitikti 'prie
šą. D. P.

SMULKMENOS IŠ VI
DAUS DEPARTAMENTO.

Kasyklų Biuras praneša, 
pradėjęs jieškoti naujų mi
neralų klodų žemėie. Virgi
nijos i;- Georgijos kalnuose 
iieškoma mangano, kuris 
taip reikalinga? plieno ga
mybai.

Alaskoie aukso iškasta 
jau už 561,311.000. Gi Ame
rika nupirko Ala«ką iš Rusi
jos už $7.200.000.

Kcmisi jonierius indi jonų 
reikalams praneša, kad A- 
merikes indijonai nenyksta, 
kaip daugelis mano. Propor- 
cionaliai jų skaičius auga 
daue greičiau negu baltvei- 
džių. Kada Kolumbas atra
do Amerika, indi jonų čia 
buvo apie 11.000,000. Da- 
ba»- gi ju skaičius siekiąs 
30,000 000. Tačiau Jungti
nėse Valsti ioce iu nėra 
daug, vos tik apie 361,000. 
INKVIZICIJA

Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 
knyjra, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 216 
puslapių. Kaina...................... 61.00
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KAS SKAITO. RAŠO
TAS INIOM|$ S'KI’K\4O AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Tai Nelengvas Darbas IŠ CLEVELANDO PADANGES.
Brocklyno ir Maspetho be
turiu nupirktas Amerikos 
Raudonajam Kryžiui am- 

buliancas jau įteiktas.
Rugpiučio 30, Lituanicos' k̂ė gana budingą kalbą, 

aikštėje, buvo karo lauko J'S Pnm.ne, kad Woodrow

ambulianso Amerikos Rau- W,t™ Pereitame pasauli-

dcnajam Kryžiui perdavi- f'1“™ kare lsa’0 su 14 p“nk- 
mrt . eremnnijnr Ceremoni- l>i’ kulluose buvo numatyta

R. K. darbus ir musų šalies 
pastangas laimėti karą. 

Asemblvmenas Harrv 
deram iš 14 distiikt/, pa-A i n

mo ceremonijos. Ceremoni 
jų piimininku buvo J. Le- 
var.da-Levandauskas. Ant
rą valandą po pietų prasi
dėjo cereminojų programa, 
žmonių buvo daug. Ambu-
liansas stovėjo Lituanicos .. . .
aikštėje. Tai erdvus ir gra- ;Iame aMrame, pasauliniame 

<• - , • , kare mes matome lietuviusžus vežimas, uz kun uzmc- flėkinsru< užtai ka w wil. 
keta $1,555. Visi Brooklyno (lfcRln^ u/al- M yv . wil
lietuviai džiaugi nunirke sonas Pravede mažųjų tarnų 
lietuviai džiaugėsi nupirkę klausime F D Rooseveltas

Atlanto Čarteryje tą pati 
pabrėžė, kad po šio karo, 

Padarydama savo kalbo- Jeigu Suvienytos Tautos jį 
ie peržvalgą p. Rainhart, laimės, visoms tautoms ga- 
Queens (Biooklyno prie- rantuojama laisvė ir liuosy- 
miesėio) Raudonojo Kiy- bė.” Tas io pasakymas iš- 
žiaus skyriaus vadovė, paša- šaukė minioje karšto entu- 
kė: “Ne tik jums, Brooklyno ziazmo.
lietuviai, yra džiaugsmas Į- V. Zaveckas, kriaučių 54 
teikti tokią dovaną Ameii- skyriaus pirmi ninkas, aiški- 
kos Raudonajam Kryžiui, ne, kad kriaučiai daugiausia 
bet ir man yra didelė garbė davė ambulianso pirkimui 
priimti.” Ji paskum plačiai pinigu. Jis pažymėjo, kad 
aiškino kaip ARK darbuo- kraučiai jau po keli? kartus 
jasi karo metu ir ne karo. Ji aukojo ARK ir ŪSO. Bet 
nurodė, kad kraujo šiandien mes, sako V. Zaveckas, ne
labai reikia. Ir reikia jo atsisakome ir toliau remti 
daug. Tafpe 18 ir 60 metų Amerikos pastangas nušluo- 
amžiaus žmonės gali be bai- ti nacizmą, fašizmą ir Japo- 
mės aukoti savo kraują Am. niją. Kada musų kariai, mu- 
Raud. Kryžiui. Ji labai įver- sų bombanešiai sunaikins 
tino Brooklyno ir jo apylin- ašies galybę, mes žinome, 
kės organizacijų pastangas kad ir musų tėvvnė Lietuva 
remti Raudona j j Kryžių vi- bus laisva ir demokratinė 
sais galimais budais. Ji kvie- šalis

tokią dovaną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

uteikti mažomsioms tau
toms laisvę. “Jūsų tėvynė 
Lietuva ir kitos tautos gavo 
tą laisvę, ką Woodrow Wil- 
scnas savo 14 punktuose ža
dėjo,” sako jisai. “Ir jau

Amerikos kareivis, nešdamas pilną karo aprangą, šoka per 
užtvarą. Nuotrauka padaryta per karo manievrus Pietų 
Califomijoj.

žiūrį tai butų visai kitas da-
Jvkas. Butų labai įdomu.” , ___

“Tai ką jau tokio kunigas Neduos leidimų naujiems 
gale.ų išpažinti?” paklausė saliunams.
mano diaugas. Ohio valstija “įšaldė” lei-

Jam atsakiau: Visų pir- dimus alkoholimems gėri- _ .
ma, kunigas galėtų atskleis- mams iki karo pabaigos. Tai f»™os tun pinigų ir grei
ti savo pinigines sąskaitas. |reiškia> kad niekas negaus čiau visur prieina, o mažiu- 
Teišpasakoja, kiek ir kokių!naujo leidimo pardavinėji- kai gauna tik ka? lieka; o 
pajamų yra turėjęs. Teišpa- mui alkoholinių gėrimų. Se- Jei ne Iieka, tai žinokis sau. 
uikoja. kam ir kaip tuos pi- njeji tavernų savininkai ga-
nigus išleido. Kiek jam kai- jgS savo peimitus atnaujinti, SLA nariai nepatenkinti.
nuoja visokie zbitkai. Juk jejgU valstija nesuras jokiu Nekurie SI A or^anizaci- 
ir neregiai mato, kad jūsų kiįučįu Sakoma kad ir da- • Ru.ne bLA oiganizaci
klebonui o-asuadinė neniriai u 1UC X', - • • 1 1 jos nariai kelia dideli tnuK-Aieoonui gdąpaame nepigiai kar ohio vaistljOj jau esą uj cGįnio; nutarė »a- 
atsiema. Ji‘važinėja auto- nerdaue- nermitu išduota jm^- k * .ma~ nutaie pa. 
biiiais ir dažnai tuos auto- ^enTatti j S
tnobtltus maino; j, brangia. Tai j ę?_rd , ™jaSr kuffe lS-

jų net iš biznio pasitraukė. 
Nežiūrint kokie buna laikai, 
bet tą mažą biznierių visuo
met piima užgauna. Didelės

lucfa-i, vakacijcms pra- gyventojų skaičių. O antras a'rrrioi Mlan rndrr
leisti vazinėm i tolimus kra- uaivkas tai uerdaue- žmo- J anTj1t?J’ 
čtu= nerka branda* nuo*a- - * •’ lal P,ei.aaPS kad nereikėtų del to pykti.
"wbe= ir tt ” " g'ena> ypač kada uždai- j|es turėtume džiaugtis, kad

n n- niai nairereio. Tas skatina tulime iš ko lą 15 C8nty j
mėnesį užsimokėti, kas reiš
kia tik po pusę cento į die-

, ,'oiai pagerėjo. Tas skatina 
“Eik jau eik. susuko ma- biznierius atidarinėti naujas 

no draugas. gertuves. Bet dabar jau uz-
‘ 2inau, sakau, kad kii-stas tam kelias. Kas keti-
tokių išpažinčių iš Romos ną. Musų jaunimas turi pa

sitraukti nuo gerai aprnoKa- 
mų darbų ir stoti kariuome
nėn už mažą atlyginimą, ir 
prie to da turi statyt pavo- 
jun savo gyvybę. Be to, ka

, -, . no atsidarvti nauja saliuną,
katalikų Kunigy nesulauksi- (labar turfc [)alaakti iki ka_ 
me. Jie, lygiai kam tie Kns- ras. na«ihai<r«
taus laikų fariziejai: laukia, " 1 " ____
tik pagyrimu, pagerbimų ir' Lankėsi Čhicagoje.
tik bernams. Kai Kristus gy- Pe,r Ubl,r Jona5 Ja‘ nuomenej būnant nėra gal. 
veno ant žemės, tai jis pasi- ,us lanK«s> ęh!c,a8?J?’ Pas iayb<s sn centiu tusisteKt. ir 
kė: ‘Paleistuviams ir muiti- ;av° m?c2ul« »' Motiejų Vit- <^°kl»i nesiima patiems 

nei de- ciioms uadėti. bet sau rėkia- ninkamu lenmna,, ineiti i kM. kurie gyvena pne 4432 užsimokėti. Taigi, mes mie-

mus pačių neplauna, rvune 
neturim savo vaikų armijos 
tarnyboj, tai tie manom, 
kad penkiolika centų į mė
nesį yra dideli pinigai. Bet

tė prisidėti viskuo kuo tik 
galima.

Aido Choras sudainavo 
Amerikos himną ir porą pa-

Jonas Aymanas kalbėjo 
SLA 38 kuopos vardu. Jis 
yra tos kuoDos organizato-

nei vienas nesisavino tų nuo- Juk da nesenai jie važiavo į šokiems atskalūnams leng- 
pelnų, kuriuos atliko Brook- Washingloną pikietuoti pre- viau ineiti į dangaus kara- M .
lyno ir jo apylinkės organi- zidento Roosevelto lumus, lystę, negu Romos katalikų Norima pailginti majoro 
zacijos. Tik K. Petrikienė su kam jis ginkluojasi prieš kunigams.” tarnybos .aiką.
savo “aš” taip toli nuvažia- Hitlerį, kam jis teikia Ang-' Vann Clevelande majoras vi - - ~
vo. Tokios kalbos nevienija lijai pagalbą. Jų lyderis ;r Sušuko • “Tu bedieviškii,suomet buvo renkamas kas patys žinom, kad per mene- 
lietuvių, bet ardo. O ardy-Browderis buvo net obalsį kal"bi Juk iŠDažintį įats du metai Via buvę tokių «JJa!p"anįe,^,eK“';ik;olikl 

iui. eomingr ikauSika? turi eiri įpažin mi J*> Mis kartus‘ bet rinki- bet ‘° "epaSte-mas 
Hitleriui

lionrl iru? zloinz^lilT J_7IčX^5Ll£ IICIUYJIVO Vii
uos sitoms ceremonijoms 
nelabai tiko, nes jos nekėlė °Įganizacriy 
jokio ūpo kovoti, bet “darv- y1!-
ti degtiniukę“ ir “eiti pasil- '>ybeJe galybe, lt 
sėti.” Senilu Aido Choras kal? valandoje turime rem- 
net Trockio giraitėje gėrės- ?. 4™e"k.os Jangas su- 
nių dainų turėdavo. Kas pa- trluskmtI “ 
sidarė su Aidu? Ar aidie-
čiai, vydamiesi paskui ko- . .. ...............
munistinę liniją, priėjo prie cento draugijos. Jis reisKė 
to, jog nebesupranta, kad kad sl? ambulianso nupirki- 
šitokiai progai daug geriau nias nėra paskutinis ir pir- 
fcutų tikusios tokios dainos, rnujmis lietuvių darbas. Mes 
kaip “Neverkit pas kapą,” tur™e remti A. R. Kryžių, 
arba “Eina gaisas nuo rūbe- nes(laug musų brolių kenčia

Nuo . Tautininkų Kliubo Komunistai ir dabar yra ties.” 
kalbėjo J. Ginkus. Jis džiau- tokie pat. Jie dedasi Ameii- «jeį 

nus. Ji davė S50 00 ambu-Įgėsi tuo milžinišku nuveik- kos
lianso reikalams. Jis linkėjo, 
kad pradėtasis vieningas

mai vis turėjo kartotis kas k‘me- 

du metai. Dabar yra kilęs.. , tu, mielas drauge, . x.. ik- kos.“pamotais” Uk da to, butum skait sumanymas piaiiginti majo-
tu darbu ir ragino lietuvių kad galėtų prieiti prie zmo- sakau a$ jam? “tai tu žino- 10 tarnybos laiką iki keturių 
organizacijas, kad jos nu- nių ir išreklamuoti savo kro- tum įog tenai niekur nėra “umanymag bus pi=

mėlį. Vyt. Katilius.1 paf.a’gyta, kacj Rjjctus butų keėiams pateiktas balsuoti laisniai pradėta pardavinėti
Ginkiis kalbėjo air war- ---------------- isteieės arba palike* išna- laPkričio mėnesį. Daugelis nuo įugsėjo 8 dienos, ir visi

deno uniformoje. Gražu, SUĖMĖ 103 NEW JERSEY žintį Ausinė išpažintis vra mano’ kad du flaik.° turi įsigyti laisnį per tą mė-
kad musu lietuvių tarpe via VOKIEČIŲ- Romos popiežiaus išmislas. • ra Pertrurnpas laikotarpis nesį. Lais nis kainuoja tiktai
ir air wardenų. * Newark, N. J. — Pereitą Išpažintis buvo išmislvta. net. u gabiam žmogui Pada- 40centų, bet visiems juos

, Nuo Amerikos Lietuvių sąvaitę valdžios agentai čia kad turtingi žemvaldžiai J1S »alL Ątrodo, kaa įeikia tuiėti. Ohio valstijoj
J. Bagočiunas iš Mas- Darbininkų Centro Komite- padarė eilę kratų tarp vo- galėtų lengviau suvaldyti taT* ^manymui yra daug yra 88 apskričiai, ii viso lai- 

petho kalbėjo nuo šv. V in-jto kajb8jo J. Gasiunas. Jis kiečių ir suėmė 100 asmenų, savo vergus ir baudžiaunin- P!ltare.,ų.
kus. Mat, ką Romos kunigai ~ .
sužinodavo nėr išpažintį iš’ Clevelande trūksta 
pono vergų ir baudžiaunin- sydy °JU-
kų, tą pranešdavo ponui, i Clevelando gyventojai su- 
Romos bažnyčios ivesta iš- sirupinę gydytoju trukumu.

Nesenai man teko pa si- pažintis ilgus amžius pade- Mat, nemaža daktarų jau 
ponams ir karaliams pašaukta karo tarnybon, ir

ailginti majo- Automobilistai turi įs'gyti 
naujus laisnius.

A » t .r'kT'i 11 mnuvv/irivTKsiiiu
darbas eitų pirktų da ir bombanešį. 

mano. kad vie- 
kad šioie

v ai w

as|.

kalbėjo
mano, kad Brooklyno lietu
viai gali net penkius ambu- 
liansus Raudonajam Kry
žiui nupirkti. Jis sukirto ir 
savo draugę K. Petrikiene

CH1CAGO, ILL.
Pasikalbėjimas apie išpa

žinti.

snių parsiduoda apie 2,500,- 
000. Yra pastatyta 800 dar
bininkų, kurie per mėnesį 
dirbs prie tų laisnių parda
vinėjimo.

Tų dainų galima P? Hitlerio priespauda ir 
rasti senuose sąsiuviniuose, ^Įbyre, o kas jiem 
tik reikėjo pajieškoti. Da- P™tmę ..i-orolKn. 
bar gi prieš tokią gausią JeiSu ne

ta*P Pastai pabiro- Pa e a . Įdavė jai nupirkto ambulian- anie tai ^ke ^au «vaibau
d^a‘ K. Petrikienė papasakojo Lc raktus. P. Rainhart nuo- oVoitoc t

ziaus
savo lugalvojimu. Jeigu jo . . .. .
riana? praeitu, tai kuriam matyti su vienu senu pazis- davo

x v/i i na v i j vzc»

Musų majoras—ateivių 
sūnūs, bet...

Dabartinis musų miesto 
majoras yra ateivių tėvų sū
nūs. Jo tėvai yra atvažiavę 
iš Čekoslovakijos ir čia išau
gino nemažą šeimyną. Prie 
šito majoro išrinkimo daug 
prisidėjo ateiviai, ir visi ti-

J. Ambnizaife V P^“e ,M,s. J.lt^Į puiky atnbSten^'Bct W^kodėl ne!” atsakiau aš. Wk£^’ unhįS ""h31™05 "Ž
ne i i 1 * • 1 .. “ v adatinio via ainviiiei, nau via- ixtucvnę. Kili!) dabai* mU“

Papasakok, kas u apie ką tete. , - , - ganizuotiems galima daug tom. tai jis su ateiviais ma-
* _ai._tU J*3 daugiau nuveikti. Smagu žai tesiskaito. Ji? ateivių vi-

yra matvti, kad lietuviai ne sai
mano atsilieka nuo kitų tautų, ne

Kalbėjo
Jis labai gražiai nupiešė ?arPs (lietuvaitę slaugę) p ant pabaigos ------ —
Brooklvno ir Maspetho or- sv. Jurgio draugystę ir sian- Brooklyno organizacijoms, ten raso .
ganizalijų pastangas, nes <>"» Jau tur™e ambuimnsą. >b?t Petrikieneb Sasnai Bai- ..vienas Chicagos atrys k, galima rasti šv. Rašte?”
jos ne tik ambuliansą nupir- Tai perdrąsus pasigyri- fiunui ir J..Kainui, kuris boTnas atlik0 kun. Pruskiui pradėjo teirautis

daug pinigų .................. . x- „

aciavo

nenori pripažinti, žo
džiu sakant, viri ateiviai nu- 

kuriais atvėiais net daugiau sivylę dabartiniu majoru.
už kitus pasižymi. ----------

Šiomis dienomis mirė Ma
rijona Jonušaitier.ė, susilau- 
kusi 61 metų amžiaus. Liko 
vyras, 3 sūnys ir 2 dukterys.

Jonas Jarus.

isko, bet turi piisipirkusios ir mas.
karo bonų. Ir tų organizaci- kyti: _________ ... . . -__ - ____ _ —______, ...
jų pavieniai nariai jau po prieš mus? Ir ką reiškia ^ai, žinomu netiesa. Iš vis- kaįp jis savo krauj% j ^egtj. Ra-te Rerasi nieko w

; šv. Jurgio draugi- ko matosi, kad Mrs J Har- nę majno> Mat, jis nueidavo kinau aš iam. “Tačiay ten
i • i ne i fr* rlnrho no rro n T r* Izatvmi . ••

Tai vistiek kaip pa?a- ^uk dek-------------------------- .. . viešą išpažinti,
Ką jus čia reiškiate Laucių o4 skyriaus .gavęs. rnano draugas paaiškino diaugas.

‘Išpažino, “Apie Maitina Liuterį šv.

kelis kartus yra gausiai au- prieš mus --------- . .... . , -r-------- -------------- a* xaviaV
kavę Raudonajam Kryžiui, ja? Jeigu ne musų komunis- n? 1 L3.rtarpą pagauta komu- j Hgonjnę jr parduodavo sa- sužinosi, kad Kristus ne-

Nors mes žinom, kad tu- tiškos apšvietos kliubo iš-: Testuojančių asmenų kūne ‘Vo kraujo .o gautus pinigus jsteigė jokios ausinės išpa- .....
los organizacijos yra bied- mintis, tai to ambulianso vi- P.ąlei Raują Komumstų par- pragerdavo. Pasisakė, kad žintie* Ir iis niekam nejsa- , \ G[elclV Francis-

butų buvę ir visiems dėl degtinės davė savo auk- kė eiti pas kunigą ir pasako- !a?k? 'J™* aka.d.e-

Greičii' sūnūs eina į 
daktarus.

nos, sako p. Ambrozaitis, jų sai nebūtų
iždai tušti, tačiau mes pa- jums nebūtų buvę šitos pro-11' uz organizacijų pinigus S1*n| ^antį dentistui ištrauk- ti iam savo gyvenimo maz- 
kvietėm ir jas prie šito gra- go<- čia pasirodyti!” |nori išreklamuoti savo kro- £ jr (jaUg kitokių dalykų iš- možius ”
žaus darbo. Visi dirbome Jeigu jau K. Petrikienė su uaeli. Tai nieko nauja; . .
išvien ir visi bendrai mes savo apšvietos kliubu
šiandien susirinkome pasi- “išmintinga,” tai kodėl 
džiaugti, kad mes visgi šį-tą tų išmintingųjų moterų 
padarėme. Ambuhansas bas pats nešaukė Brooklyno munistų painformuota ir žmogus ir subomėja, bet jei skvrėm. Ar iis pirks švent- 
stovi prieš musų akis šioje ir apylinkės oiganizaciiu prieš visą publiką pasakė tik nesubedievėja, tai jis ša- rasti, aš nežinau. Jei nu- 
aikŠtė je. Ar ne Gražus dar- knnfcronci ins lri-pin5ci i tnlria npsnmnno vn nunrlomuc imrtavicta rroi_ .1.,

iniją ir žada likti daktaru. 
Malonu yra matyti, kad lie
tuviai jaunuoliai myli moks-

Mtioc trukumą* spaudž’a 
mėsininkus.Ar ne gražus dar- konferencijos, bet kreipėsi į tokią nesąmonę. vo nuodėmes išpažįsta, gai- pirks, tai sužino* tokių du

bas? Gal ne vienas musų su- šv. Jurgio draugiją? Išgal- Gali but, kad ir ateityje lisi ir, be abejonės, Dievas lyku,’kurių katalikų kunigai
nus, kurių jau tūkstančiai veti ką daug kas gali, bet musų organizacijo? veiks jam atleis. O ką tu manai niekados neskelbia,
tarnauja Amerikos arini jo- įgyvendinti išgalvotus daly- bendrai Raudonojo Kry- apie tai?”
je, pasidžiaugs, kad štai ir kus, tai jau kitas klausima?, žiaus naudai. Bet šis atsiti- Aš atsakiau taip:
musų namiškiai sukruto, su- Nepaisant kaip K. Petrikie- kimas turėtų buti joms gera “Jei bomas atlieka vieša KAIP TApTI SI-VIENYTŲ

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Chas. Shezmanui. — Hot
Springs su gydančiais van
denimis yra ne tiktai Ar- 
kansas valstijoj, bet South 
lakotoj, ir Virginijoj. Ta-

remsime A.1 pirkimą įvykdė, ir šito kre- ko prilygti, tai ne organiza- kunigas atliktų viešą išpa- liEu’

Mėses tiukumas spau- ciau ar vertėtų tenai oraugui 
džia mažiukus biznierius, važiuoti sveikatos tai-yti. tai 

Kovu- Daugelį mėsininku jau iš geriausia galėtų pasakyti 
biznio išvarė. Didžiulės kuris nors vietini? gvdyto- 
kompanijos gauna mėsos jas. Taigi patariam draugui 
beveik kiek reikia, o smul- visų pirma pasikalbėti apie 
kųs mėsininkai, kurie pirma jai su kuriuo nors daktaiu, 
nedaug pirkdavo, dar ma- kad nepasidarytum be rei- 

25c žiau gauna, todėl daugelis kalo išlaidų.

y
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Sveikas gyvas, tėve!
—Nelabai aš sveikas,

Maike.
—Ištikro, vienas žandas 

išrodo patinęs. Ar nebuvai 
kartais su koku komunistu 
susitikęs?

—Ne, vaike, aš turiu tro- 
beli su dantimis.

—Tai senatvės liga.
—Čia, Maike, ne senatvė 

kalta. Tai jau toks Amerikoj 
oras, kad dantys visiems iš
kirmija. Kodėl to nėra Lie
tuvoje? Tenai žmonės susi
laukia šimto metų ir gali rie
šutus dantimis kramtyti. Tai 
valu k to, vaike, kad oras 
sveikas.

—Ar tėvas buvai pas den
tistą?

—Kibą aš dūmas, eiti pas 
dentistą! Sykį buvau nu
ėjęs, tai jau žinau. Kaip pa
leido drilių, tai mislinau, 
kad lektrikas šovė per ma
no kaulus. Nuo to laiko aš, 
Maike, never pas dentistą 
eiti.

—O man, tėve, dentistas 
sutaisė dantis visai gerai.

—Man, vaike, zakristijo
nas davė kitokią rodą. Sa
ko, sukąsk kreivą cveką, 
kad išsitiestų ant skaudamo 
danties, tai kaip su ranka 
atims skaudėjimą. Cveko 
negalėjom rasti, tai jis davė 
man seną nuterką nuo kle
bono armobilo. Ant drąsos 
išgėrėm pantę snapso ir aš 
tą muterką gerai sukandau. 
Kad suskaudėjo, Maike, tai 
nežinau ir kas su ta muterka 
pasidarė. Zakristijonas ro- 
kuoja, kad aš ją prarijau. 
Jis nubėgo dar kitą pantę 
parnešti. Ir vierysi ar ne, 
kad nuo snapso pasidarė ge
riau. Tai ir dabar su šnapsu 
malšinu. Kaip tik pradeda 
skaudėt, patraukiu iš džio- 
go, ir apsilagadija.

—Aš patarčiau tėvui tuo
jau nueiti pas gerą dantų 
daktarą.

—Nesiklapatyk, Maike, 
aš pakentėsiu. Juk Kristus 
netiek už mus kentėjo. Ken
čia ir kiti. Ar tu mislini, kpfl 
Hitleriui dantis dabar ne
skauda? Skauda ir jam ir 
Stalinui skauda. Gal dau
giau skauda negu man. Ale 
turi kentėti, ha kitokios ro
dos nėra.

— Tas tiesa, tėve. Hitleris 
noi ėjo išlaužyt Stalinui dan
tis, o dabar Stalinas ir jam 
laužo. Bet tai nereiškia, kad 
tėvas turėtum pats sau lau
žyti.

—O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad skausmą paken
tėti nieko neiškadija, jei tik 
ne perdaug skauda. Kaip

Mirė žymus Lietuvos Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
Mokslininkas

niekas neskauda ir viskas 
gerai klojasi, tai žmogus už
miršta apie dūšios išganymą 
ir prasimano visokių zbitkų. 
Tik paskaityk angelckus 
peiperius, o plaukai šiaušia
si, kas šiandien ant svieto 
darosi. Nėra tos nakties, 
kad nebūtų pasmaugta ko
kia merga, kad nebūtų kas
i džėla uždarvtas už morde- * * •
ii. O kodėl taip darosi? To- 
ėdi, kad žmonės perdaug 
laimingi. Jeigu jiems skau
dėtų dantis, tai i tokias bė
das jie nepakliūtų. Juk ir 
šventas raštas sako. kad pa
laiminti bus ubagai dvasioj, 
ba jie gaus dangaus kara
lystę.

—Butų gerai, tėve, jeigu 
tekia karalystė kur nors 
butų.

—Šiur, Maike, kad via.
—Ar tėvas žinai, kur ji 

yra?
—Vot, Maike, šito tai ne

žinau.
—Taigi nueik, tėve, pas 

dentistą, nes be reikalo 
skausmą kenti.

NACIAI SURAKINO
DIEPPE UŽPUOLIKUS.
Londone gauta žinių kad 

vokiečiai nutarę surakinti 
retežiais visus belaisvius, 
kuriuos jie paėmė per pas
kutini anglų komandos už
puolimą ant Dieppe uosto 
okupuotoj Francuzijoj. Pir
mesnės žinios sakė, kad per 
tą užpuolimą vokiečiai pa
ėmę apie 1,800 belaisvių. 
Berlynas atsakė, jog Hitle
ris liepęs tuos anglus sura- 
rinti dėl to, kad anglai sura
kinę rankas suimtiems vo
kiečiams. Tas Įsakymas bu
siąs atšauktas, jei anglai pa- 
liuosuosią rankas vokie
čiams.

Pulk. Antanas Krikščiūnas 
buvo didelis geodezijos 

specialistas.
Buvome rašę, kad Kaune 

birželio 16 d. mirė atsargos 
pulkininkas Antanas Krikš
čiūnas. Apie šio žymaus 
mokslininko darbus laikraš
tyje “Į Laisvę” rašo prof. S. 
Kolupaila: ‘'Netekome dar 
vieno labai žymaus darbi
ninko ir mokslininko. Dėl 
širdies ligos mirė Vytauto 
Universiteto geodezijos sky
riaus docentas inž. Antanas 
Krikščiūnas, buvęs krašto 
apsaugos ministerijos karo 
topografijos skyriaus virši
ninkas, Kauno aukštesnio
sios technikos mokyklos di- 
rektorius. Velionis gimė 
Prienų valsčiuje 1891 metų 
birželio 6 d. Vidurini moks
lą baigė Marijampolėje, o 
matavimo institutą Maskvo
je. Didžiojo karo metų tar
navo Rusijos kariuomenėje, 
kaip topografas ir baigė ka
ro topografijos mokyklą. Tą 
dar bą pradėjo dirbti ir mu
sų kariuomenėje nuo 1921 
metų. Didelėmis velionies 
pastangomis buvo Įsteigtas 
ir Įrengtas karo tapografijos 
skyrius, kurio vedėju jis bu
vo ligi jo likvidacijos 1940 
metais. 192 4 m. Lietuva Įsi
jungė i sudėtingą tarptauti
ni darbą — kariu su kitomis 
Pabaltijo valstybėmis atlikti 
didžio tikslumo geodezi
niams darbams pagal ben
drą planą ir metodą. To dar
bo teko imtis neturint tokių 
specialistų, kokius turėjo 
senos didesnių valstybių or
ganizacijos, kaip, pav., Vo
kietijoj. Švedijoj ar Suomi-
ICilG Tintuvo įu'iciZmA 4-z-kL’i j/i ivm
uždavinį ir ji garbingai at
liko tik dėl to, kad a. a. An
tanas Krikščiūnas sugebėjo 
darbą tinkamai suorgani
zuoti. aprūpinti brangiu ir 
komplijuotų Įrengimų, ras
ti ir panaudoti reikalingus 
specialistus ir nugalėti dau
gybę sunkumų: rasti ir pa
naudoti juo visi Lietuvos 
geodezininkai galėjo pasi-

džiaugti puikiais atlikto 
daibo rezultatais: Lietuva 
pirmoji pabaigė jai tenkan
čią darbo dali; pasiektas 
tikslumas patenkino pačius 
griežčiausius reikalavimus, 
pav., Lietuvos bazė (pagrin
dinė linija) prie Švėkšnos 
išmatuota su didžiausiu Pa
baltijyje tikslumu.

“Svarbiausias karo topo
grafijos skyriaus nuopelnas 
yra išleistieji Lietuvos že
mėlapiai 1:25,000, 1:100.-
000 ir 1:400,000. Tą daibą 
suorganizavo ir realizavo 
velionis. Nauji lietuviški že
mėlapiai atitinka visus mok
slo ir praktikos reikalavi
mus. Geodeziniams dar
bams koordinuoti veikė 
tarpžinybinė geodezinė ko
misija, kurios pirmininku 
\isą laiką buvo velioni?. Ke
liatą kartų jis atstovavo Lie
tuvą Pabaltijo geodezinėse 
konferencijose, kurių viena 
labai sėkmingai buvo pra
vesta Kaune.

“Kaip pedagogas, velio
nis dėstė topometriją mati
ninkų kursuose, topografiją 
ir kartografiją karo mokyk
loje ir aukštuosiuose kari
ninkų kursuose (topografų 
laidoje), geodeziją Kaur.o 
aukštojoje technikos moky
kloje, kartografiją ir žemė
lapių leidimo techniką Vy
tauto Universitete. Karto- 
■grafijos srityje buvo Įžy
miausias musų specialistas. 
Išleido daugybę raštų.

“Įsteigus Vyt. D. Univer
sitete geodezijos skylių, A. 
Krikščiūnas buvo pakvies
tas kaip brangus specialis
tas ; dabar skyriui bus be ga
lo sunku ji pavaduotix_____ -— 1-n.<up smugus ir 
darbis, velionis buvo visų 
labai gerbiamas dėl didelio 
takto ir nuoširdumo. Gilio
mis žiniomis apginkluota5, 
nepalaužiamu užsispyrimu 
jis vykdė ligi galo kiekvieną 
pradėtą darbą. Lietuvos 
kartografijai velionis padė
jo tvirčiausj pagrindą. Jo 
netikėta mirtis labai skaudi 
mokslui ir bendradarbiam.'’

oendra-

South Boštono Pipirnyčia
Labas, gerbiamieji! Sa

kysit, kur dingo Duducis su 
savo pipirais ir pipirnyčia.

Dingti jis nedingo niekur.
Bet, matote, užėjo karš

čiai. Dėl to ir Duducis kai 
kada nuskrenda ant L stry- 
čio. savo uodegą mariose 
pašlapinti.

Bet už tai vietoj mano Pi- 
i imyčies, man Į talką atėjo 
Viernas Tamošius su savo 
tabokierka. Ir kad uždavė 
tabokos, tai kaip kas čiau- 
dės ir čiaudės, o gal da ir ki
taip padarys.

Gerai, Tamošiau! Še lan
ką! Tavo glaunas raportas 
patvirtintas.

garsinti. Verčiau tegul mums 
pagarsina tokią Įstaigą, kuri 
“suteikia pirkinius bs pini
gų”

IŠALDO PATARNAVI- 
VIMĮJ KAINAS.

Nuo rugsėjo 10 dienos vi
soj Naujoj Anglijoj Įšaldo
mos visų patarnavimo vers
lų kainos. Prie tokių pri
klauso drapanų valymas, 
langų plovimas, garažai, 
kailių sandėliai ir jiems pa
našus bizniai.

ŠNIPAS BAHR NUTEIS
TAS 30 METŲ KA

LĖJIMO.
Federalinis teismas Ne- 

warke pereitą sąvaitę nutei
sė vokietį Herbertą Karlą 
Friedrichą Bahrą 30-čiai 
metų kalėjimo. Bahr yra 30 
metų amžiaus, vedęs ir turi 
3 metų amžiaus mergaitę. 
Jis buvo sugautas čia šnipi
nėjant Vokietijos naudap

Viernas Tamošius savo 
raporte sako, kad “Kelei
vis” daug egzempliorių lai
kraščio spausdina ir iš to 
sprendžia, kad jis turi daug 
skaitytojų. O daug skaity
tojų tuir tik tas laikraštis, 
kuris rašo Įdomius straips
nius ir paduoda teisingas ži
nias. Matai, patarlė sako: 

; “Su melu toli nukeliausi, bet 
atgal nesugrįši.” Taip yra su 
ibulšių “Laisvą” “Vilnim” 
rir kitom jų gazietom.

i Vienas biznių garsintojas 
kas sąvaitę skelbia, kad to
kia ir tokia biznio įstaiga 
“suteikia geriausius pirki
nius už pinigus.”

Kad “suteikia pirkinius 
už pinigus”—tai ne naujie
na, ir apie tai nereikėtų nei

Šiomis dienomis So. Bos
tone buvo suskridę? Vyčių 
“vaiskus.” Jie čia laikė savo 
seimą. Dalyvavo apie 20 ku
nigu. Mat, ir jie, kaip neže- 
nočiai-kavalieriai, priklauso 
prie jaunimo.

Vietiniai vyčiai prieš sei
mą aplankė visus lietuviš
kus tavemus, prašydami tai 
kvortelės, tai penkinės dele
gatų pavaišinimui.

Bet suvažiavę delegatai 
vaišinosi Bostono hoteliuo
se, o aukavusius biznierius 
užmiršo. Biznieriams tas
nepatiko. Duducis.

133 NAUJI ADVOKATAI.
Šių metų liepos mėne?Į 

359 kandidatai Į advokatus 
laikė kvotimus Massachu- 
sett? valstijoj. Kvotimu ko
misijos pirmininkas Hitch- 
cock dabar paskelbė, kad 
kvotimu? išlaikė tik 133. 
Bet ir jiems nelengva bus 
susirasti sau dirvą pasidary
ti pragyvenimas tarp senų 
advokatų. Tarp naujų advo
katų. kurie išlaikė kvotimus, 
24 yra moterys bei mergi
nos.

Massachusetts Technolo
gijos Institutas gavo $230,- 
000 aukų iš įvairių pasitu
rinčių žmonių.

(Tąsa) I
Jam patiko Strabos posakis, kuriuo tvirti
nama. kad okeanas juosia žemę, rytuose 
liedamas Indijos pakraščius, o vakaruose 
—Ispanijos ir Mauretanijos. — vadina5!,’ 
okeanu nesunku nuplaukti iš vieno pakraš
čio i kitą ir grįžti atgal ta pačia lygiagrete.

Azija, kurią Kolumbas visada vadina 
Indija, esanti nusidriekusi labai toli Į rytu-. 
Šito žemvno didesnė dalis, jo nuomone, te
besanti dar neištirta. Jis cituoja Morkaus 
Polo ir Jono Mandeviile’o pasakojimu5.' 
šitie keliauninkai tiyliktame ir keturiolik
tame amžiuje buvo pasiekė kur kas toles
nius kraštus, negu Ptolomėjau? veikaluo e 
yra pažymėta. Vadinasi. Kolumbo nuomo
ne. šita neatrasta, neištirta Aziios žemyno 
dalis, būdama nusidriekusi toli i rvtus, gali 
buti pasiekta keliaujant vakarų kryptimi. 
Be to. pakeliui gali buti atraitos didelės, 
dar nežinomos pasauliui turtingos salos.

3. Jurininkų informacijos: Kolumbas.1 
besiruošdamas pradėti nepaprastus žygius, 
gaudė, rinko įvairiausius jurininkų prarm 
Šimus, informacijas, žinias; jas derino, 
skirstė, studijavo. Entuziazmo Įkarštyje 
šiuo atžvilgiu jam imponuodavo net maž
možiai, smulkmenos, kartai15 net juokin
gos ir nieku nepagrįstos aplinkybės: jis 
vi?ką runestingai pasižymėdavo savo už
rašuose. Pav.. Kolumbai atrodė labai svar
bus toks Portugalijos karaliaus vairininko 
Martyno Vicenti pasakoiima?: nutolęs 450 
lygu (juros mylių) į vakarus nuo šv. Vin
cento priežemio, iis pastebėjęs vandenvje 
ph duriuojantį išdžiovinta medžio gabalą; 
ji išgriebęs, ir pasirodė, kad darbas atlik
tas ne geležies įrankiu; kadangi vėias pū
tęs iš vakaru, esą, reikia man vii. kad ji vie
nys atnešusios iš nežinomų kraštų, esančių 
toj pusėj, kur, matyt, gyvenama žmonių.

Šitokių ir panašių duomenų Kolumbas 
turėjo susirašęs devynias galybes Visa tai 
rodo, kaip stropiai jis rinko medžiagą, kol 
galų gale Įsitikinęs galėjo sau tarti: daug 
dar yra žemių, kuriu žmonija nežino,—jas 
būtinai reikia atrasti ir ištirti!

Galutinai savo teorija suformavęs ir pa
grindęs duomenimis, Kolumbas pasiryžo 
ją Įvykdyti. įsitikinęs niekada neabejojo, 
nesvyravo. Tvirtai laikėsi savo nuomonės 
kaip granito uola. Sunkumai su pavojais jo 
nebaugino. Savo didelėj sieloj iis ma’ė ne
žinomus pasaulius. Kaip sakalas kilo io 
dvasia Į beribes platybes, o širdis veržėsi i 
tolimus naujus horizontus. Jis iautė, kad 
keliolikos metų kruopštus rūpestinga5 dar
bas. pagaliau, apvainikuos ii garbės aurp- 
ole ir galų gale, Įvykdęs didelę idėją, galės 
pasakyti: “Ne veltui dirbau.”

Kolumbą pagavo nežemiškas džiaugs
mas. Jo veidas ir akys spindėjo nemirtin- 
guių genijų didybe. Savo pašnekesiuose 
su karaliais jis tarėsi esąs jiems lygu?, no-s 
apart dvieju rankų, stipraus proto, geleži
nės valios, didelio ryšulio planu, braižinių, 
ivairių matematiškų išskaičiavimų ir užra
šų. nieko daugiau neturėio. Iš tikro, jo su
manymų butą vertingesnių, nemi Portuga
lijos. Italijos, Ispanijos. Anglijos ir Fran
cuzijos valstybių, jas visas kartu sudėjus. 
Toks šiandien yra to žemyno turtas, kurį 
jis davė žmonijai.

Leistis i tolimus kraštus jieškoti Naujojo 
Pasaulio Kolumbas nusprendė, regis, iau 
1474 metais. Tam jo sumanymui mielai 
pritarė Toscanellis ir davė kai kurių nau
dingų patarimų. Šito garsau ko?mografo ir 
fiziko žodis Kolumbai turėjo didele reikš
mę. Bet tas jo sumanymas negalėjo buti 
greitai įvykdytas. Ekspedicija buvo reika
linga didelės sumos pinigu, o jis pats buvo 
neturtingas. Pirmiausia šitas sumanymas 
buvo pasiūlytas Genovos respublikos vy
riausybei. bet ji šitą minti atmetė. Kolum
bas žinojo, kad Portugalijos karalius Jo
nas II yra labai palankus ir dosnu? didin
giem? jūreiviu pasiryžimams; tad, išgavęs 
pasimatymą, išdėstė jam savo planu5. Ko
lumbo sumanymą Portugalija atmetė: jo 
teorijas palaikė svajonėmis, o ii pati išjuo
kė. Tada jis nusprendė palikti šita krašta 
ir jieškoti paramos kitur. Išvykdamas iš 
Portugaliios, Kolumbas įgalioio savo broli 
Baltramieiu kreiptis i Anglijos karalių 
Henrika VII. Bet čia to paties likimo susi
laukė. Šitie nepasisekimai i iautrią Kolum
bo širdį atsiliepė labai neigiamai...

1484 metų gale mirė jo žmona Felipa. 
Pasiėmęs savo sūnų Diego, nes čia nieko 
nebeliko miela jo širdžiai, Kolumbas išvy
ko iš Lisabonos. Paliko šį miestą ir valsty
bę amžinai, nenorėdamas niekad daugiau 
Į jį grįžti. Nenorėjo daugiau matyti tų žmo
nių, kurie neivertino jo idėjų, atmetė su
manymus, o jį patį palaikė silpnapročiu ir 
avantiūristu.

KOLUMBAS ISPANIJOJ.
Kolumbas atvyko i Ispanija 1485 m.

rarchija minėjo labai svarbų istorini Įvy
kį : susituokus Aragonijos karaliui su Kas
tilijos karalaite, tos dvi valstybės susijun
gė i vieną stiprią politinę galybę.

Ferdinandas, to laikotarpio ispanų isto
rikų nuomone, buvęs gabus valdovas, uo
lus savo pareigose; dėvėjęs paprastais dra
bužiais, susilaikęs valgyme ir gėri m1, 
darbštus, mokytas, liet egoistas, trokštąs 
neriboto? ekspansijos savo dominijoms. 
Aragoniją iis paveldėjo Įpėdinystės teisė
mis, Kastiliią—vedybomis su Izabele, 
Granadą ir Neapoli—karais: jis įsiveržė Į 
Afriką—pavergė Tunisą, Tripolį, Alžyrą. 
Vieni istorikai ii labai idealizuoja, kiti 
laikosi vidurio, Voltaire’as apie Ferdinan
dą šitaip atsiliepia: “Ispanija jį vadina iš
mintingu ir protingu: Italiia—pamaldžiu; 
Francuzija ir Anglija—ambicingu ir ne
teisingu.” Washingtonas Irvingas sako, 
kad šitas valdovas buvęs vienas iš gabiau
sių palitikų. bet kartu turėies ir stipriausių 
egoistiniu ypatybių. Pradėdamas viešua- 
auti, siekęs trijų dalyku: nugalėti mauiais, 

išvaryti iš savo valstybės žydus ir įsteigti 
savo dominijose inkviziciją. Ir—rako tas 
pats autorius — jam visa tai pavykę.

Tuo tarpu apie Izabelę istorikai vra be
veik vienos nuomonės: visi sutartinai pri
pažįsta ją buvus gražiausio ir tauriausio 
charakterio. Nors ji buvo žmona vieno iš 
galingiausiu Europos monarchų, karalie
nė, valdanti didžiulę valstybę lygiomis tei
sėmis su vyru, tačiau jos gailestingumas, 
kuklumas, nuolankumas buvo nepapras
tas. •

Jo? vardas yra tampriai susijęs su Di
džiojo Jūreivio vardu. Vargu io planai bu- 
tu buvę Įkūnyti, jeigu ne Izabelės Įtaka ir 
jos parama.

Karaliui Ferdinandui Kolumbo sumany
mai atrodė rimti. Aišku, jam rupėio savo 
imperijos ribų išplėtimas. Ji? matė. kiek 
Portugaliia jau buvo laimėjusi šitoj srity, 
'-'dėl Kolumbo sumanvmu neatmetė, tik 
klausimą išstudijuoti, ji aptarti ir galutinį 
sprendimą padaryti jis navedė žymiau
siems savo valstybės mokslininkams.

Ispani ios mokslininkai šviesiausiu ir ga
biausiu žmogum tada laikė Ferdinando de 
Talavera. del Prado vienuolvuo viršinin
ką, Izabelės nuodėmklausį. Karalių5 tad 
jam ir pavedė sudaryti komisiją iš žymiau
sių krašto speciali?tu: astronomu. ko5mo- 
grafų, geografų. teologų, fiziku ir matema
tiku. Komisija turėjo nagiindinai susipa
žinti su Kohimbo teorijų dė?niai?. m io 
planais ir galimybių perspektvvomis. Buvo 
pareikalauta, kad komisijos konferenciio- 
se dalyvautu pats Kolumbas ir pateiktu, iai 
visus savo studiui duomenis, o pati komisi
ja galiau?iai, viską nuodugniai ištyrusi, pa
reikštų valdovui savo bendrą nuomonę.

Tuo laiku čia butą didelių iškilmių. Mo-

BAŽNYČIA DARO KLIŪČIŲ.
Salamanca tada buvo žymiausias moks

lo centras vi?oj Ispanijoj. Komisija ro?ė- 
džiavo šv. Stepono Domininkonų Kolegi
jos rūmuose.

Bet religingų “mokslininkų” komisija 
iau iš kalno buvo nusistačiusi prie? “bedie
viškus” Kolumbo planus, šventrašti? rodo, 
kad žemė yra plokščia, o Kolumbas aiški
na. kad ji apskrita, kaip kamuolys. Juk tai 
baisi hereziia, religijos pamatu griovimą?!

Puiki tema gabiam menininkui nupi°šti 
ant drobės šitos atmintinos konferencijos 
scena. Įvykusią sename d-Znininkonu vie- 
nuobme 1486 m.! Štai. paprasta? jurinin
kas didelėj salėj, apsupta? iš visu pusių 
žymiausiu galingos valstybė5 mokriininkų 
ir bažnyčios didikų, dėsto savo hipoteze?, 
aiškina iu dėsnius, rodo braižinius, žemė
lapiu?, skaito savo paties pastabas, cituoja 
Įvairius autorius.

Ko’umbo tezės buvo atremiamos citato
mis iš Bibliios: Pa?aulio sutvėrimu Dovy
do psalmėmis, pranašais, evangelromis ir 
apaštalų laiškais. Karštoje disku rijo?#* bu
vo paliesti visi didieji bažnyčios tėvai: 
Chrizostoįras, Augustina?. Jeronimą?. B^- 
rilru?. Ambrozijų? ir kai kurie šventieji. 
Fraktikiriai mokslai buvo maišomi su teo
logija. Kad pietiniame žemė? pusrutulyje 
galėtu būti antipodų, kunigams a Uodė vi
sai negalimas daiktas. Jeigu butu kita že
mės pusė apačioj ir jeigu tenai gyventų 
žmonės, tai jie turėtų vaikščioti aukštyn 
koiomis! Panašiai butu ir su augalais, su 
lietumi, sniegu. Pagaliau, kaip tie žmonės, 
gyvuliai, daiktai galėtu laikvtis, nenukris- 
dami i bedugnę? Tai daugiau negu absur
dą?. rėkė kunigai. Antipodų buvimą? eras 
priešingas šv. Ra?tui. Tarų?, kad ten gyve
na žmonės, reikėtų pripažinti, kad jie ua 
kilę ne iš Adomo ir Jievos. o tatai priešta
rautu '‘šventam mokslui,” jog visi žmonės 
yr,, kilę is vienos poros...

(Rus daugiau)
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Bangos” Liuoslaikiu AMERIKOS MIESTAI PASVEIKINO‘The Atlantic Charter and 
the Principle of Self-deter- 
mination,” kuriame įašoma: 

“Anglų-Sovietų 1942 m.
--------------- gegužės 26 d. susitarimas ne

Jungtinės Valstijos atsisako ’ Londonas visiškai sutiko su tik įžangoj sumini Atlanto 
pripažinti Sovietų pretenzi- aiškiu Sovietų noru gauti Čartetį, bet faktinai penkta-

jas į Baltijos valstybes. , ąjungininko pritarimą,kiek me paragrafe panaudojo 
Bostoniškis “Christian tai liečia tų trijų kraštų kon- Carteįio formulę, kad sus:- 

Science Monitor” įugpiučio alutyje. tariančios sa’v'„ nes* k a
15 dienos laidoje įdėjo savo atomai, Amerikos nuo- “aggrandizement Buvę 
korespondento iš Washing- ?one- fei. z-VKls buvo I,a' telekiama tam tikro skepti- 
tono straipsnį “U. S. Decl.-Matytas kaip geros valios eismo ar tas nuostatas re s- 
nes to Recoznize Sovi-t ze5tas SovletlJ Sąjungai tuo kia Sovietų Rusvos at isa- 
Claim to BaltkArea./’ kū- '"“J™™“- kai pastaroji neša kymą nuo teritorialinių šie- 
riame jis rašo- veik visą asies atakos sun- kimų, kuriuos pnes kiek lai-

"Šiandien įatiita, kad kurną ir, matomai, reikalau- ko ji statė strateginiais su
jungi. Amerikos Valstijos -a Padrąsinimo ir solidaru- metimais. Ryšyje su tuo bu- 
atsisakė pasekti Londono m0A . . . . 10 pabrėžta,.kad si idauztile
pavyzdį, suteikiant kad ir .. Pa?a^ ^.P“!. 1 nellecla *?««"?* >™?os j-
dalina pripažinimą Rusijos cl.° .1°. d!en.os laldoJe . >d9° Jungtos j Sovietų Sąjungą 
pretenzijoms į Baltijos vals-P*acla’skaComas * ife?" r-nes Jos istoumą i karą 
tvbp- gas ^orko dienraštis i Jungtinių Tautų puseje ir,
‘ “ši vyriausybė yra aiškiai “™e Y°rk ” . . P?®š > prisidėjimą prie j
nusistačiusi stovėti po šio c Te"ka atk"»PU dėmėsi i Atlanto Čarteno. Ši pažiūra 
karo už mažųjų Rytų Euro- propaguojamą mm- tačiau negali būti priimtina,
pos šalių tautinę, politinę ir !*’.buk mazo~ Baltijos \als-, “Aiškiai militannis So- 
ekonominę nepriklausomy- *ybes esanci?s pavojingos vjetų Rusijos kaikuriu vals- 
bę, nežiunnt spaudimo prie- J°s saugumui, nes vėlesni tybiy teritorialinio statuto 
šinga kryptimi. i nykiai tą noaę. Musų nuo- pakeitimas šiame kare nega-

“Tuo pačiu metu Jung Į™?6; tas. lr.od-vma^ buy.° Ii buti skaitomas galutinu.
rlSoml?suriSSioSnonia’ vokiecfial labaį ^eit sekoje’ kai kurioje teritori-
triniu Britui vyriausybės CTaltrio- ™l^bes P.1*“1
veiksmu išmetančiu iš ofi-

Sovietų kariškus veiksmus. ^tUms'^bSm^

Merginos, kurios lavinasi karo laivyno tarnybai, Ameri

koje yra vadinamos "bangomis’’ (v.ayes). Čia būrelis tokių 

"bangu” iš Smitho kolegijės leidžia liuoslaikį prie piano ir 

dainų.

VOKIEČIAI SKELBIA SAVO KO
LONIZACIJOS PLANUS.

Nesenai davėme ištrauką i.izacinės politikos 
iš Vokietijos žemės ūkio mi- ežiai nukentėjo lietuvii

SAVO i/r i?NV ARDŽIUS EUROPOJE.
Jungtinėse Vai tijose yra Į N. C.; čekų Piaga pasva

re' "žj r *- t ’ to iais patikinta iš New Piague, Minn.: 
vardais kaip Eu:opoje. Čia'olandų Amsterdamas — iš 
y a Pa is, 1- o o... Warsaw,į Amsterdam, N. Y. Ir taip 
Vilna i t‘. Ta:°i Labor Day :toliau.
šventė? proga visi tokie mie- i ---------------
štai nusiuntė savo vienvar- A LIANTŲ POZICIJA ŽY- 
džiams miestams £ ui opoje i MIAI PAGERĖJO,
j asvcikm m ;. a ■o Int .r- Minėdama trijų metų ka-
rr.acrų iuura' t. asąmgtonv o sukaktį, Anglijos rpauda
’ ’ 7’ °y ’ ?u"įatianda, kad šiandien alian-
rinko, išvertė juo? į atatin- padėtis yra daug g: resnė, 
k-rra . •: Ua.- :i? paminėjo regU buvo karo pradžioje. 
tlUmpomi.' ratiijO bangomis t c-varhiunci'2 •jli-jnti,
Ei'v^'on

Miestelio

Z. •• i nniiv. ivniu mulu vroai

•es meniniu pagrindų. rJ-HrPneabefotinai kvietėsi aiskiai ^tuacijai> jokia prie-
“<*ia tikima kad T nndo •ę ir neabejotinai Kyietęsi 5!n?a interpretacija negali Čia tikima, kad Eondo- j pagalbą Sovietus kaip są- buti bona fide apginama.”

nas sutiko tą pakeitimą pa- jungininkus. Deja, Sovietai_____________ _ ________
daryti akyvaizdoje stipraus savo kariškomis avantiuro- ' n- v i • •
Sovietų diplomatinio spau-mis prieš Baltijos valstybes, f S MUSU RcdūkciJOS 
dimo ir kainom sparno sfe- Suomiją, Lenkiją ir Rumu-
rų viduje. W ashingtonas, piją kaip tik patarnavo ag- 
tačiau, neskaito, kad tai rei- lesoriui ir palengvino vokie- 
kštų, jog Britai yra pasiruo- čiams nuteikti prieš ją Balti- 
sę pritarti panaikinimui tų jos kraštų gyventojus, vyk- 
rnažujų valstybių aiškiai dant žiaurią Sovietizaciją ir

Archyvo.
Dievas nepaklausė “Lais- 

redaktorių.vės”
___  ~ Amerikos komunistų

laužant Atlanto Čarterį. masines gyventojų deporta- Br°wderis
“Kaip čia aiškinama, A- cijas. 

merikos pozicija nėra tiek
Kaip Atlanto Čarteris 

atrodo šiandien.

buvo teisiamas už pasų klas 
t avimą ir Amerikos valdžios 
apgaudinėjimą, tai “Lais
vės” bolševikai nusiuntė 
iam telegramą , i teismą ir

aktyviai reikalauti, kad Es
tija, Latvija ir Lietuva butų
laisvbs, bet kad mes nuola- Ryšium su Anlanto čarte- jos turinį atspausdino “Lai- 
tos ir nesvyruojančiai atsrsa- rio sukaktuvėmis “Foreign svėj.” Jis buvo toks- “Ger- 
kydavom ir atsisakysim pri- Policy Bulletin” šių metų įjamam Earl Brovvderiui, 
pažinti bet kokj jų suyenne- rugpiučio 21 dienos nume-'u. S. Dstrikto Teisme, New
to pakeitimą, nežiūrint ar ryje Įdėjo Vera Micheles yOrk City. _  Geriausios
tas pakeitimas bus padaiy- Dean stiaipsnį, kuriame sa- Tamstai kloties ir lai Dievas 
tas Amerikos sąjungininkų koma, kad nuo jo pasirašy- Tamstai padeda!” Kaip da- 
ar priešų. mo vieni čarteno punktai bar iau visiems žinoma,

• Yra žinoma, kad Balti- buvo kritikuojami, o kiti jau Brovvderis buvo nuteistas ir 
jos tautų pokarinio statuso pergyveno praktiškos politi- pasodintas kalėjiman. Taigi 
klausimas įskilo kai pnes kos bandymą. Dabar jau ponas Dievas “Laisvės”re- 
keliaią mėnesių į šią šalį at- pradedama esą Įsitikinti, d.aktoriu maldos neišklausė.
vyko Sovietų premjeras \ ia- kad “visų valstybių naudoji- ~ ______
česlav Molotovas. Nors,jmasis... priėjimu lygiomis Koliojo Anglija ir Fran- 
kaip suprantama, rusai jau- sąlygomis prie ju bujojimui cuziia

rSkllingų pasaulio žaliavų . . - / ’ A
ir prekvbos” negali buti at- ,^ai.s metais, kuomet Ang- 
siektas, nepažeidžiant Jung-hJ.a m Francuzija bendro-
tiniu Tautu prekybos, muitų JJ?, sPekol?ls k°X^°. Pr?^ 

r u,+1---- naubą, “Laisves”

cia, kad tų mažų šalių kon
trolė vra būtina apsaugoji
mui Šiaurės ir Centralinės 
Rusijos. Jungt. Amerikos 
Valstijos.
kad Baltijos klausimas gali 
buti išspręstas po karo tai
kiai ir draugingai.

“Čia yra stiprios simpati
jos rusų pozicijai, ypatingai 
akyvaizdoie Įrodyto Sovietų

valdyba iš Ber 
lin, Pa., parašė Vokietijos 
Leiijnui s ro io turinio svei
kinimą: “Mes vedam karą j 
ne prieš vokiečiu.-, bet prieš 

įjueų bepiočius vadus. Mes 
iai.bam dieną ir naktį, augi
nam javus, kasam anglis, 
liejam kanuolės ir statom 
tankus, kurie sugriaus tą 
veigiją, kurioj jus esat pa

žvelgti”
Vermonto valstijoj yra 

nedidelis miestelis Moscovv 
vardu. Jo valdyba nusiuntė 
pasveikinimą rusų Maskvai, 
prižadėdama gaminti mais
tą ir kovoti išvien, iki fašiz
mas bus visiškai nugalėtas.

Iš Athens, Pa., pasveiki
nimas nusiųstas Graikijos 
sostinei Atėnams. Denmark, 
Wis., pasveikino Danijos 
žmones. Oslo, Minn., nu
siuntė broliškų linkėjimų 

ku-

skau- 
lietuvių tau-

nisterio Backe kalbos, ku- ta. Dabartinės Rytų Prusi- 
rioje jis pareiškė, kad dabar jos rytines lietuviškas sritis 
vokiečiai “žemės tu i pa- daugiausia kolonizavo vo- 
kankamai.” Backe, kaip ma- kiečiai, atkelti iš Zalcburgo 
tyti, pasiėmė “Rytų koloni- plotų...
zacijos" propagavimo misi- Dar pastebėkime, kad jau 
ją. Beveik kas sekmadieni anksčiau buvome patyrę, 
iis važinėja po Įvairias Vo- jog Vokietijoje plačiai kal-
kietijos vietas ir propaguoja bama, kad vokiečių ukinin-, .. - ,. . ,
tą minti. Apie paskutinę kat turį žemės mažiau kaip i Norvegijos sostapyliui, k 
Backė? kalba, kuria iis na-n 00 hpktam husia iškelti i 11S ^alP Pat \ artinasi Oslo.Bačkės kalbą, kulią jis pa-: 100 hektarų, busią iškelti į 
sakė Austrijos mieste Wels, i “Ostlandą.” Dabar pana- 
praneša “Neue Zuercher ‘ šias kalbas patvirtina ir pats 
Zeitung (VII. 21) korės- Vokietijos žemės ūkio mi- 
pondentas iš Berlyno. nisteris.

Backės išvadžiojimus ko- .
respondentas vadina “svar-1 LENKŲ ŽEMĖS 1ŠDAL1N 
bia programine kalba.” Vo TOS VOKIEČIAMS.

Dabar svarbiausis aliantų 
uždavinys esąs išlaikyti 

tarp Vol-•’sauszemio tilto’ 
?cs ir Nilo.

AUTOMOBILIAI PAIM
SIĄ DAUGIAU KAIP 

30,030 GYVYBIŲ-
National Safety Council 

anskaičiavimu, šįmet Ame
rikos automobilių nelaimėse 
busią užmušta daugiau kaip 
30,000 žmonių, jeigu nelai
mingi atsitikimai karto-is 
tekiu pat dažnumu, kaip 
iki šiol.

Lenkų Varšuvai pasveiki
nimų nusiųsta iš Warsaw,

Išradimai

FRANCUZAI NEGAUNA 
TIKROS KAVOS.

Francuzijoj senai jau ka
va buvo maišoma su kitomis 
medžiagomis, o dabar išleis
tas patvarkymas, kad kavos 
priemaišas butų sumažintas 
r.uo 30 iki 20 nuošimčių. Ka
va maišoma su ąžuolų gylė
mis, cikorija ir kitais daik
tais. kurie kitokiam maistui 
netinka.

' KETURIŲ RŪŠIŲ GYDUOLĖS,
i kurios ste buki i n sra i pagelbsti nuo 
dau? jvairių Ligų. užpatentuotos 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
viu šeimynoj.

NŠ: 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 
(for Tooth Ache Irritation and Hard- 
ening of the Gums). Prašalina užsi- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenis 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo-

kiečių ministeris patvirtino, “Deutsche Zeitung im 
kad “\ okietija pasiryžusi Ostland” (VII. 9) rašo, kad
atnaujinti savo seną kolom- Vvartthelande (nuo Lenki-
zacmę politiką Rytų Euro- iog atskirtoje Poznanės sri- ___ M Q f
poje. Tokiu budu \ oKietija {yje) esą baigiami apgyven- mCTt’foTr^th’A.ThZ sūčėdysi'dan-
yėl “atgaivins savo tradiciją dinti vokiečiai, kurie buvo ™
is viduramžių laikų. Kaip repatrijuoti iš Įvairių kraš-
anais laikais vokiečiai per- jg Latvijos ir Estijos esą 
žengę E.bos upę ir tuos kra- apgyvendinta 80,000 žmo-
Šlus kolonizavę, taip "po rį,ri* Vnlnina« ir Gali«iinš'mo ’r aštraus Kosulio. Kaina $1.00. taikos pasijo nauja vo- >“TuaSi^
kiečių ūkininkų banga pasi- cholmo sričių — 30,000; iš 
uils i Rytus. ’ Pačioje \ okie- Besarabijos — 93,000; iš 
rijoje gyventojų tuštumas Bukovinos — 95,500 žmo- 
sumažėjęs, nes smulkieji nįu
ūkiai jo-e busią suvungti mažai, bet “po laimėjimo 
krūvon. Vokiečių UKimnkai ,ag klausimas busiąs išspręs- 
turį “dideli uždavinį kolom- tag, kai | “vokiškus Rytus” 
zuoti naująsias erc\es ir kvyksią žmonių, norinčių 
laimėti jas yokisKumui. Įen apsigyventi. Taip pat iš 
Niekas neturįs baimintis yokietijos atsirasią išeivių,

B'tų jurje gau=ią naują gimtinę.

tis .ir pinipus. Kaina tik $1.00. Ma
žesnė—50c.

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR 
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy.

PAJIEŠKOJIMAI
Kotrina Vameckaitė-Munnin?, p&- 

jieškau Kastantino ČEPULEVI- 
ČIAUS, iš Lietuvoj paeina iš Šiaulių 
apskričio. Kruopių valsčiaus, Liep
kalnio kaimo, seniau gyveno Chica- 
?oje, dabar nežinau kur. Prašau at
sišaukti, kurie žinote kur jis randasi/ 
malonėkit pranešt jo adresą. Aš ne
senai iš Lietuvos; noriu su juom su
sirašyt. Keidė Muninjris (7)
20 Belleview avė., Montello, Masa. .

Pajieškau pusbrolio A Air ANG 
GAILIAUS, pirmiau gyveno Brock
ton. Mass. dabar nežinau kur randa
si. Prašau jį patį atsišaukti, kurie ži
note kur jis randasi malonėkite pra
nešti jo adresą, busiu dideliai dėkin
gas. Aš paeinu iš Kauno gub.. Rasei
nių apskričio, Masusaičių kaimo.

Jurgis Baišis (8)
22 Creshen st., Philadelphia, Pa.

matomai, jaučia. Į jr imigracijos politikos, vpa- .v. . .
” '' tingai,' kiek tas liečia toliam 3^m numery mūsiškiai

nuprogresavusias šalis.
Panašiai esą aiškėja, kad pridengia savo karo provo- 

“grąžmimas suvereninių tei- kaciją tuo, kad buk Vokieti- 
sių ir savivaldos tiems, is ku- įa gaunanti žibalą iš Sovie- 
.rių tas jėga buvo atimta girdi, reikia užimti

spėjimų tikslumo, kad ma-: negali būti įvykdytas be tam tl;og šaltinius, kad Vokietija 
žosios valstybės prie jos va- tikru kvalifikacijų, jei neno- npralėtu čihnln rauti ” karų sienų bus panaudotos i rimą pasaulio grąžinti atgal į
kaino kelias užkariavimams,; i anarchiją, kurioje didelės . R.e.lskia’ ,ir Fran-
ar kaip astelitai. Nežiūrint i ir mažos suvereninės tautos S.uzlPa ( are -?k^ , a 
tai, čia yra labai daug ofn nekreipia dėmesio Į tarptau- Sovietams tyčia, kad patei- 
cialios simpatijos Estijai, tinės bendiuomenės visumą. sa.vo„ ar.° žygiu*. Anot
Latvijai ir Lietuvai, į kurias T t - R -t * Ul buvo Prov°-
žiurima kain i beiėed o-alin-^ Tuo tarpu gl BntaniJos. kacija,
iresniu tauhAkaita & Jungtinių Amerikos Valsti- Bet tam pačiam “Laisvės” 

“Amerika^ pasitikėjimas. :»J ir Sovetu Sąjungos dęn-: numery, pirmutiniam pusla:
kad Britų vyriausybė nepa-fe L°_s. 5?:...™^.

komunaciai rašė: “Anglijos 
ir Franci jos imperialistai

laukiamų sunkumų.
Prūsija šiandien nebūtų 
(vokiečių) ūkininkų kraš
tas, jeieru ten nebūtų prieš j,, amatininkai, kuriu dabar: 
šimtmečius nuėję tuks' an
čiai ūkininkų iš Zalcbu go."

tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 
turite senas Ror.as, kurias Skauda ir 
niekas jums nepasrelbėjo, tuojaus 
bandykite šitą Mostj. Geras nuo Vo- 

Tz , . , , i čių, Išbėrimų, Pails, Sains, GėlimąKolonistų esą dar pel Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų 
” • Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 

jimą. Nudegimą, Sumušimą, Skau
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 
ir jvairių Odos Li?u. Kurie turi En
zimą, tai pažymėkite. Speciališkai 
Pranešimą ?ausite. šitos mostis, tai 
Ginklas prieš Vėžio Li?as.
Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.

NO. 4. MOSTIS NUO POISON
IVY. Kurie greit pagauna Poison 

. .. ...... Ivy, tai turite turėt šitų Gyduolių.Bet ne Vien tiktai ūkininkai suteikia greitą pagalba. Kaina $1.00.
busią ten apgyvendinami o ctį“

Tenka pasakyti, kad jo

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

»
t 
»>»♦>»«
I 
I 
»

• padarytas iš tikro- 
» io Castile muilo.

Išplauna 
ir viso- 

nešvaru-

u. s. p.
leiskanas 
ius kitus* P' 

r’
* ITivia ix Duavipiina
t odą. 50c. už bonką

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

J Alieją ir Odą Gydančią Vaistą Į 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plauką šaknims ir Odos gydymui.
* 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo genimu. Prisiun- • 
»čiam per Paštą į visas dalis Su- { 
J vienytų Valstijų.
J ALEXANDER’S CO. į
{ 414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS. i

ir ' ♦ 
ne- | » 

i
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 
mėt Gyduolių Gerumą tai duodam 
tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 
—vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę, 

irioiomc juilrumc neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už- , • K , • fe gančd.ntas. grąžink didesnę į 10 die-
nvksiancios ‘ Rytų vokiečių nų laiko, mes atitrauksime tik per- 

” kuomet nav siuntimo kaštus—20c. (-)

stinga.
Laikraštis sako,

tar jau
kad da-

kalba yra daugiau negu ais
ki. įsakmiai pabrėždamas tradidijos,” kuomet, pav. 
Zalcburgo kolonistus, kuiie vokiečiai turėję tarnauti ru-i 
buvo apgyvendinti Rylų sų, lenkų ir kitokiose ka- 
Prusuose, vokiečių ministe- riuomenėse.
ris duoda progos prisiminti. Laikraštis, išminėjęs re-i 
kad nuo šios vokiečių ko’o- patriantus iš įvairių šalių,;
------------- ------------- :—— kažkodėl nieko nesako apie į

Petronėlė Lamsargienė įepatriantus iš Lietuvos.
Kitam numeryje (VII. 10) 

praneša,
kad “konfiskuotas buvęs 
lenkų turtas” esąs rezervuo-| 
jamas vokiečių kariams, kai 
iie sugryš iš fronto. Tie ka-! 
liai, kurie jau dabar norį tą 
luitą gauti (matomai, nebe
tinką karo tarnybai), turį 
kreiptis i kariuomenės vado- 
vy bę ar Į SS. Apie 200 ob
jektų jau esą paruošti per
duoti “tikron nuosavybėn.” t 
7() nuoš. tų objektų suside
da iš maisto ir smulkios pre< 
kybos krautuvių, likusieji— 
tabako, geležies ir tekstilės 

: krautuvių.

Užlaikau visokių vaistų ’-uo rožių, 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį tas pats laikraštis 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duos,u gera 
patarima ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENĖ
keitė savo pagrindinio nėši-fe fe dabarčiai nesyar- džiaugėsi, kad: “Per mėnesį t.
statymo, kiek tai liečia At-fe ..Ru?‘ios reikalavimų :,k.sauna 20 dLįs Sovietų is-;
lanto čarterio nritaikvma1 vienokla ar kltokla forma vezta 1 Vokietiją 410 vago- ™ PSn? kontroliuoti Baltijos valsty- nu žibalo. Nuo sausio 11 iki
ma^ fakto kadi, v^aK Suumij°s 20 <'■ ™ki^iai kasdie"

____ .._r____ibei Rumunijos dalis, šitie vo iš Sovietų po 30 iki 40
reikalavimai esą turės būti vagonų miežių.” 
svarstomi Atlanto Čamerio Taigi pati “Laisvė” naro- 
šviesoie. kad nebūtų “jokių dė. kad Stalinas šelpė Hitle- 
teritorialinių pakeitimų, ku- -į ir žibalu ir miežiai-. Tai 
rie nesutinka su tų žmonių kur čia Anglijos ir Francu- 
laisvai išreikšta valia” ir kad zijos “provokacija”? P. K. 
sutartį pasirašiusieii “nesie
kia teritorinių ar kitokių pa
didinimu...”

nebuvo informuota apie Bri
tų projektuojamą nusistaty
mo pakeitimą Pabaltės vals
tybių atžvilgiu. Akvvaizdo- 
ie klaudaus Londono ir 
Washingtono kooperavimo, 
išrodo tikra, kad Britų už
sienių reikalų ministerija 
butu iš anksto informavusi 
šia šalį, kiek tai liečia toki 
dideli nusistatymo pakeiti
mą.

“Kaip čia interpretuoja
ma, Britu paskyrimas Pa- 
baltes ministrų i specialę 
kategoriją nereiškia, kad

Atlanto Čarteris ir apsi
sprendimo teisė.

DANIJOJ SABOTAŽAS.
Danijoj, netoli nuo Ko- 

penhagosv anądien išlėkė į 
padanges didelė celiliozo 
dirbtuvė, kuri gamindavo

“Ne\v Europe” rugpiučio vokiečiams karo medžiagą, 
mėnesio numeryje Įdėjo Jo-ilx)ndono žiniomis, čia buvęs 
sef Sulkowski straipsni Į sabotažas.

f KI OPt'.fC

TaKHA& fcit H
MEDUS

(T00% PURE HONEY

Mainui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 B.tlcrr St_ X®. AMncts®.

Mmtu dslcrtų dovanų, kuri, įrtri>. 
mrtka oTr, lirų btčių n.cduv

oi R POLICT
- i be purpove nf the A<soeiation shall 
t" t» lielp preserve the Meals and 
t.-:' liti»:i» of itttr eonntry. the United
- .• i-, df O’ieriea. to revere its laws 
.. .i. b: i oliiers to respect and ohey 
t :n. .i>»l in all ways to nid ia making 
t',i« . uintrj grenter and hetter" ,

Adresuokit taip;
M. J. ŠVILPA

Miracle Ointment 
liroad Str. P. O. A. I5ox 73.

HARTFORD. CONN.

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stodc Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert *s XXX Ale, svečiai juom i bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
W orcester— 5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

i!

BOSTONO SKYRIUS: 
Sootb Boston, Mt

1410 Columbia Road, 
TeL SOUtb Boston 2271.



No. 37. Rugsėjo 9 d., 1942 m.

Moterims Pasiskaityt
ChurehillioŽmona Tarp Amerikos Slaugių

HA $1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MlCHJSiz»OMi~\e.

DU DRAUGU.
Prasidėjus karui atsirado nors truko. Kute gi buvo 

daugiau (laibų. bedarbių ei- begalo linksma ir rodos jai 
lės sumažėjo ir išlavintų nieko netruko. Ji slaptai ra- 
amatninkų pradėjo pribuk- šinėjo Endei meiliškus laiš- 
ti. Karo darbai pradėjo kus. Už kelių mėnesių likos 
traukti darbininkus iš mies- pašauktas kaiiuomenėn ir 
telių ir nuo farmų. Taip to- ios Džiana;. Nenuliudo ji ir 
kių buvo ir Endi Pendė, 23 dėl to. Netekus vyro ir mei- 
inetų našlaitis. Jis irgi atva- lūžio, ji nusikraustė pas sa- 
žiavo i didmiesti jieškoti vo našlę mamytę. Nuolatos 
darbo, kuri tuoj gavo, nes ii rašinėjo meiliškus laiškus 
buvo sveikas, stiprus, gra- tai vyrui, tai meilužiui. Ga- 
žaus sudėjimo, mandagu: vus nuo jų laiškus ir dova- 
vaikinas. Iš piimos dienos nas, ii džiaugėsi lyg kūdikis 
prie darbo jis susipažino su žaislais. Jai patiko kad ją 
kitu jaunu daibininku vardu taip labai myli du jauni vv- 
Džian, kuris pasiskundė, jog įai. Ji tuom didžiavosi ir gy- 
esąs nelabai senai vedęs, rėsi motinai, kuri būdama 
Endi jam pasiskundė, kad dievobaiminga moteris, kai- - 
jis yra naujokas, jokių gi- štai meldėsi, kad ponas Die- 
minių nei draugų čia neturi vas kaip nors viską sutvar- 
ir dar nebežino, kur reikės i Rytų. Rutė mylėjo savo ma- 
apsigyventi. Pasigailėjęs mvtę, vyrams išėjus kariuo- 
Džianas pasikvietė jį va- menėn ji visą laiką praleido 
žiuoti ant kelių dienų pa: ■ su ja. Jos visur kąra važinė- 
save, o po tam ketino padėt:' io ir gyvenimu džiaugėsi. Su 
surasti tinkamą vietą apsi- kitais vyrais Rutė neužsi- 
gyventi. Endi mielai sutiko.; ėmė. ji buvo ištikima savo 
Po darbo susėdę Į Džiano kareiviams, kuriuos abu la- 
karą parvažiavo namon. į bai mylėjo.
Prie durų juos pasitiko ne- Į vieną vakarą išvažiavus i 

?u mama i teatrą, gryžtant

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nuotraukos \idury. vienplaukė, yra parodyta Mrs. ChurchilI, Anglijos premjero žmona 
tarp amerikiečių slaugių Londone. Mrs. ChurchilI įsteigė joms kliubą Anglijos sostinėj.

APIE VALGIUS.
KAIP KLiraL AI.V, L’E\A.
Kad l.u.uli.ncs I.ersris išeitų 

gerai, karštis pači .j 2 turi . iekti 
i 480 F laipsnių. Mėsa turi pubu 
ti šitokiam karštyje 29 minu
čių, kad apspirgių. Tuomet kar
šti reikia sumažinti iki 300 
laipsnių ir kepti kol gerai iš
keps (kiekvienam svarui mėsos 
duodama po 30 minučių).

Kepsnis turi būt padėtas kep- 
tuvėn taukais i viršų. Keptuvė 
neturi būt uždengta. Ir nerei
kia pilti vandens i keptuvę. Mė
sa pasūdomą dedant i pečių, 
šviežiai kiaulienai duoda po 
šaukštuka druskos kiekvienam

ža! a pipirą. Viską sumaišyk. 
: ai— paimk porą šaukštų uk- 
suso, puoduką daržovių aliejaus 
(salad cil), pusantro šaukštuko 
cukraus, truputi druskos ir pi- 
piių. Sumaišyk viską ir užpilk 
ant burokėlių. Tai bus labai 
gardus priedas prie mėsos ar 
prie silkės. Stalan duodamas 
šaltas.

ŽALI KOPŪSTAI SU RŪGŠ
ČIA SMETONA.

Ima smulkiai supiaustyto ko
pūsto 4 žmonėms.

Apypilnį puoduką rūgščios 
Smetonos.

apsakomai graži moteris,
Džiano jaunoji Rutė. Per
statytas Endi beveik balso 
neteko ir akys iš kaktos kuo 
ne iššoko. Galu gale susi-I . . . .
griebęs mandagiai linkte-1.. KalP taip ir meilu-
lėjo, nusišypsojo ir padavę? ^»_ga\ę nudną žinią, atsi-

vėlai jas patiko baisi nelai
mė. Abi jos žuvo automobi
liu susikulime.

ranką pratarė:
“Labai malonu, 

labai”...
tikrai

KOKS GRAŽUMAS...
Koks gražumas lietuvaitės,
Kok- saldumą* ios šypsą.
Tartum meilės ji dievaitė,
Taip miela, žavi visa.
Taip gražiai ji romansuoja!
Jos lupytės kad prašneks,
Tai krūtinė tik alsuoja,
Tarsi kvapo neužteks.
Jos gi žvilgsnis, tarsi žaibas, 
Pavers širdį tau jisai;
Liemenėlis aukštas, laibas— 
Glamonėtam amžinai...
Tarp gražiausių ji gražiausia,
Kas gi gali ją pavyt?
Kas gi gali gražumėli 
Lietuvaitės apsakyt!...

J. Steponaitis.

svarui. Sakoma, laistyt kepsnį, Porą šaukštų acto.
Pusę šaukštuko druskos.
Pusę šaukštuko paprikos.
2 šaukštu cukraus, 
žiupsnį salierų sėklų.
Actą, druską, cukrų ir papri

ką sudeda į rūgščią smetoną.

r.esą reikalo. Nelaistytas esąs 
gardesnis ir trapesnis.

Kiauliena skiriasi nuo jautie- 
— nos tuo, kad jos skonis randasi

metų amžiaus. Sako, 70 me-triebaluos*- tuo tarpu kaip jau 
tu amžiaus vyras turi tiek benos skonis yra raumenyse 
smegenų, kiek ir 15 metų Todėl kiaulieną reikia kepti ma- Sumaišo ir užpila ant kopūsto, 
valka* \i tai gali būt tiesa? J:esn^im karšty ir ilgiau, nes Prideda salierų sėkdas ir pakra-

dideliam karšty taukai greitai to, kad kopūstai gerai apsivel- 
ištirpsta ir mėsa pasidaro sau- tų. Valgo šaltus su mėsa.

Atsakymas: Jeigu ir nevi- sa, negardi. ____________
sai tiesa, tai netoli nuo to. Vadinamąjį pork-čapsą rei- naciai nei a v-DY^llin. 
Medicinos mokslas sako, kia apgruzdinti karštuose tau- _ Ičin lAie
Kad žmogaus smegenys au-. kuose, paskui reikia uždengti, CIŲ KELIAIS,
ea iki 15

—B. J. A.

rs au- kuose,
-18 metų amžiaus, ir spirginti ant lėtos ugnelės. Mes jau keliais atvejais

skubino paskutinį kartą pa
žvelgti ir atsisveikinti su ta 
linksma gražuole, kurią taip
karštai mylėjo. Koplyčioje, kitus kritikuojanti, vienok: SVEIKATOS DALYKAI, skaičiau vienoj knygutėj,

kuomet jos sveria, maz- Pork-čapso mazgot vandeniu , ašėme apie Vokietijos ko- 
daug, 1,380 gramų (arti 3 nereikia. Reikia tik nušluostyt lonizacinius planus Rytų 
svarų). Nuo 60 metų am- sausą drėgnu audeklu. Tada Europos valstybėse. Dabar 
žiaus smegenys eina mažyn, reikia apibarstyti druska, pipi- patyrėme kad Dresdeno 
Pasiekus žmogui 80 metų rais ir apdulkinti miltais. Dėk Banko valdybos narvs Dr. 
amžiaus, jo smegenys nusto- pork-čapsą į karštą, storą skau- Rasche buvo nuvykęs į 
ja apie b nuošimčių s\ ono. rudą. Dėk stačiai, taip kad rie- Olandija kur Haagoje lai— 

baluoti kampai gultų ant skau- kg paskaitą apie vokiečių

Rutė jį, kaip svečią, ma-:^ tarp daugybės įvairių 
lomai paprašė į vidų įneiti. baltuose rūbuose, gu-
davė jam skanią vakarienę Jčjo pašarvuota Rutė su mo- 
įr sutiko priimti ant kelių tina. vėl susitiko du draugai, 
dienų, nors teisinosi, kad ir.tjk šį kurta kareivių unifor- 
jiems patiems vietos stinga, mese. Nusiminę, su ašaromis 
Vietoj kelių dienų, praslin- nlcvsp iip vpl nasnandė vie

Klausimas: Ar teisybė, rados. Tuo budu jie pagrus ir sumanymus kolonizacijos
kad žmonės serga vėžio liga pasidarys taukų, kuriuose pork- srįtyje- Savo paskaitoje jis
nuo alumino puodų? Aš čapas galės spirgti. Apgruzdmk apžvelgė vokiečių koloni-
skaičiau vienoj knygutėj, abudu šonu gražiai. Jei taukų zacijos istoriją, įsakmiai pa

niekas negali užginčyti, kad : . ---- — kad vėžio liga pakilo nuo to išrodys perdaug, nupilk juos. mįnėdamas, kad vokiečiai
moteris yra skilia vyrui, o! Ar galima au- jaiko< kaip žraonės pvadėjo Tuomet skauradą uždenk ir lai kol0nizavo Rytų Prūsiją,
vyras moteriai, štai kaimv- tal.&.vt kreivas . vaiKo Koja:. vartoti aiumįno puodūs.— spirga ant lėtes ugnelės nuo 20,Klaipėdos kraštą ir buvo nu-
nų pasimirė motina. Paliko Jei galima, tai kokiu budu. £ iki 30 minučių. Jei čapsai stori, 3^ ,-kl- nantnrvAS. Tai psas

ko net ir kelios sąvaitės kol 
Endi susirado sau patinka
mą vietą, vienok kas vaka
ras, užbaigus darbą, jis lai
ką praleido su Džianu ir Ru-

nas kitam ranką. Džiana? 
patylom pakuždėjo:

“Tai jau viskas užbaig-
tž

le. Kas vakaras visi trys su- tįk sau> pakartojo Endis. 
sėdę į Džiano mašiną va- lr čia anį visados, vėl 
žiuodavo sau. persiskyrė tie du draugai.

nejauną vyrą, du 
sunu ir dukterį. Rodo

tėvai oruloir,

uaugusiu 
seny-

tucrvuonti

—K. S.
Atsakymas: Tai priklau-• 1 * • •
iiuv varnu aiuzziauo ii nuv

vaikais, bet kur tau. Nei me- to, kiek jo kojos kreivos, 
tai nepraslinko, o jis jau su- Jauniems vaikams daktarai 
rado kitą gyvenimo draugę, atitaiso kojas lengvai, jeigu . .. .
Vaikai apleido tėvo namus. jos neperdauo- kreivos, įdė- £lau PapBtusi, negu seniau, 

Taip, viskas,” rodos kad Pagy venus kiek laiko, antra darni jas i tam tikras for- n?s n!ekas nežino, kiek žmo- 
žmona sumanė likti globėja mas. Sunkesniuose atsitiki- n,V° jos mirdavo seniau.

Iki šiol Džianas su Rute 
labai gražiai sugvyeno ir 
jautėsi neapsakomai laimin
gais. Džiaugėsi jiedu susira
dę tokį prielankų ir prie jų, rne< 
prisirišusi draugą, vienok»* 
po kiek laiko Džianas pra

B. Gurskiene.

PERDAUG NUTILOM.

Z. C. iki 30 minučių. Jei čapsai stori, ėje iki Dauguvos. Tai esąs
reikia spirginti nuo 30 iki 40 kryžiuočiu ordino nuopel- 

AĮsakymas: Kiek mums rninutu. Kartas nuo karto čap-
yra žinoma, medicinos mok- sua reikia apversti. , č.ihaH.ma. anie dabar-
slas šito netvirtina. Ir ben- __________ . ; T*'"

prifd^ k RUROKĖIIU •tles vokiec1^ kolomzacmius PRIEDAS IŠ burokėlių. planus Rasche išsireiškė, 
Išvirk kelis burokėlius ir kad “šiandien vėl atsidaro 

smulkiai supiaustyk. Supiaus- kolonizaciniai galimumai.” 
tyk didelį žalią cibulį ir vieną Jiems kryptį nurodęs Adol

fas Hitleris savo “istoriniu” 
kuris skamba 

Musų užsienių politi- 
Išeiname kas rytas ant pamo-' kos busimas tikslas neturi 
kų. pasimankštiname—ir vėl būti nei vakarų, nei rytų

drai da nėra įrodyta, kad 
šiandien vėžio liga yra dau-

6! "'nXiiaeali 'bUt reikalinga X- įvaizduota. Maistas duo.pareiškimu,
ė. kims. C-ia vėliuos, neuž-°P™' giau paplituri, negu seniau, f-™" ^It^kThuS

Pasirodžius 'mintim, jog
vieni kitus per daug

kritikuojam, užsipuldinė-
j-- *- u.- i j ir .i- jam, visos diskusijos užsi-de,o patemyti kad Endis Da- baj ž Nutilom TJurbut

rvAtilz t\av /4 voono Hat o . . •
sos pasiryžom laimėti drau
gės Gurskienės žadamą do
vaną. Laimėti tylėjimu. 
Pirm to moterys peikė vy-

siganėdinimas ir išmėtinėji- Klausimas: Mačiau kažin tai da nereikštų, kad ją aks- 
mai, kam ne jai, o vaikams, kur parašytą, kad žmogaus tina alumino puodai. Gal

T„ „ x . smegenys auga tik iki 15 vra visai kitokia priežastis.Is salies žiūrint rodos, s ' ‘__________________ ;______________ ________
kad čia moteris kalta. Ji jau

sidarė netik per drąsus, bet 
h- per daug meilus prie jo 
Rutės. Tas jį labai užgavo. 
Dar blogiau, kad jo Rutė tam 
visai nesipriešino. Jis jau 
buvo nutaręs savo draugiš
kumą su Endi pertraukti ir 
pažintį užbaigti, kaip staiga 
Endis likos pašauktas ka- 
ruomenen.

Džianas vėl pasiliko sau 
vienas su savo Rute, tik kas- 
žin kodėl jis jau nesijautė 
taip gerai, jo laimė buve 
lyg ir neužtikrinta, rodos ko

rus, o vyrai moteris. Mano 
manymu tas nieko nekenkė. 
Pas abi lytis ta pati tulžis ii 
visko pasitaiko. Vienok 
kaip ten nebūtų, vyrai įsten
gia geriau tarp savęs sugy
venti. Nors kartais ir ausis 
vienas kitam apsiskaldo, 
vienok išriša klausimą. Mo
terys to neįstengia.

Nežiūrint kaip mes vieni

Taisosi Po Dieppe Žygio

apie 50 metų amžiaus, turi 
savų pinigų, neturi vaikų ii 
į tą namą nėra nei cento at
nešus, tai kaip gali reikalau
ti to kas jai nepriklauso. 
Vaikų motina juos auklėda
ma sunkiai dirbo dirbtuvėj 
ir namuose, kas net ir jos 
gyvenimą sutrumpino, o da
bar atėjus kita sėdi jos na
muose ir dar nori jos vaikus 
nuskriausti. Tas peiktina.

Nejaugi me; moterys e- 
sam tam kad kitus skriaus
ti? Kaip vyrai, taip ir mote
rys turi būt sąžiningi ir tei
singi. Mes nieko nenusine
šim, viskas paliks.

Moteris.

PETRO TIŠKEVIČIAUS LAIŠKAS IŠ ARMIJOS.

Musų LSS Centro Komiteto pastatyti per upes tiltus ir pa- 
iždininko P. Tiškevičiaus šeima statytuosius sugriauti. Toje sri- 
gavo laišką nuo šarvo sunaus tyje esu jau ekspertas. Bema- 
kareivio, kuris stovi Camp Gor- ‘ tant nutiesiame tiltą per pla- 
don. Augusta. Georgia. Laiškas į čiausią upę. O jeigu musų “prie- 
adresuotas motinai ir skamba šas" nutiesia — musų korpusas 
šitaip: J suardo jį į kelias sekundes!

Sveika gyva. mano brangioj iJ
motinėle! (tankais, kaip juos reikia sulai-

Aš, brangioji mano motinėle.' kyti. Sunkus darbas Bet mes 
jūsų rašytąjį laišką gavau. Tai ■ turime geriausią mašineriją 
puikus laiškas! Kaip aš buvau pasaulyje ir su jos pagalba— 
namieje. tai niekados nema- tankus sustabdome. O kada su-

liuosi. Aš esu sveikas ir links- orientacija, bet Rytų politi- 
mas. Jie čia mane net praminė: ka ta prasme, jog mes turi- 
“Laughing boy." Jeigu jau taip (me praplėsti mums reikalin- 
butų bloga, tai juokų mes ne- gų erdvę.”
krėstume — vaikščiotume nu-

Čia yra parodytas Amerikos lakūnas Įeit. Junkin. kuris bu
vo sužeistas laike aliantų atakos ant Dieppe (Francuzijoj). 
Jis gydosi kanadiečių ligoninjė Anglijoj.
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ao. acsTON, mam.
i

niau, kad mama taip puikiai 
moki laiškus rašyti! Aš jį skai
tau po kelis kartus ir džiaugiuos 
lyg mažas vaikas. Tai brangiau
sia man dovana, tai brangiausis 
man turtas — skaityti mano 
brangiausios motinėlės rašytą
jį laišką!

Džiaugiuos, kad mama šįmet

liudę. nusiminę. Taip nėra. ži- į 
noma iškarto, kada patenki į į 
armiją—atrodo nei šis, nei tas., 
Bet kada išmoksti armijos' 
tvarką — juokas tik tarnauti! ’ 

žinai, mieloji mano motinėle, 
kaip gaunu nuo jūsų “cookies,’’, 

Turėjome keliatą pratimų su vjgj džiaugiamės. Nes jusi 
juos geriausiai ir gardžiausiai' 
iškepate!

Malonu man girdėti, kad te- Į 
velis ir brolis Walteris yra svei
ki, drūti. Taip ir reikia...

Jūsų mylintis sūnūs.
Peter Tiškevičius.

stabdome, tai galite įsivaizduo
ti, kas su jais atsitinka...

Kada užbaigėme pratimus ir ~ 
parvykome į savo stovyklą, mu- * 
su karininkai gražiai mumis 5 
išgyrė, nes mes visus savo § 
“priešus’’ nugalėjome ir pavojų | 
išvengėme. Dabar gulime ir sil- £ 
simės. Buvo ketinę ruošti ant- S

ICTORY

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE

pasiėmei atostogas. Jums jau rus manievrus. bet, kiek girdėt, 
sena; jų reikėjo. Dirbti ir dirbti atidėjo. Gal būt, pasinaudojęs 
dirbtuvėje, paskui triūsti na- ta proga parvyksiu jumis ap- 
rr.uose, apžiūrėti gėles darže ir lankvti.

SIELOS
BALSAI

rūpintis manim, aišku, gali išsi- Aš tikiu, kad jus_ ___ „___. ir Helena
semti jums ir sveikata, mieloji! ,jo mergina) iabai rūpinatės 
mano motinėle. Sveikata yra ' manim. To nereikėtų, nes armi-

[brangus žmogaus turtas, užtad 
(ją reikia saugoti...I
į Pasiunčiu savo paveikslus.
• Kaip gausi ir pažvelgsi į juos. 

į; j tai nenusigąsk, kad jūsų sune-j 
lis Petras murzinu veidu stovi.!

joje nėra jau taip bloga, kaip

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

; ,Tai atmintis mano sunkaus ma- Gydymas visokių ligų šaknimis 
ll *2 -• Angmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk-me\rų dai lx>. As jau rašiau I lomia ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
ii 1

rašiau
jums karta, kaip mes išvažiuo- vis?kių augalu lietnvilkal. angliškai 

. >r lotyniškai, ir paaiškinimai kokia-jame ir parvažiuojame 1S ma- ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
nievrų. Bet kaip po to išvyko- į™“
me į kariškus pratimus, tai per Kaina su prisiuntimu J1.00. Pinigue 
- geriausia siųsti Money Orderio, arba

popierini doleri laiške. Adresas: (-1 
PAUL MIKALAUSKAS 

140 Athens Street,
SO. BOSTON, MASS.

šešias savaites "mušėmės su 
priešais.” Aš esu inžinerijos 
korpuse. Inžinierių užduotis:

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ KUŠIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kiekriraaa turėtų papoaM nava knygynų minėta knyga. 

Kiekvienai* noaiptrkęn tų knygų pasidžiaags. Pinigui geriaonia 
aiųnl “Vfoney Orderiu.” Popierinius galima aiųati tie-'og papras
tame konverte. bet reikia aiškiai užrašyti aavo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt u±3 centus markų.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas ar.glų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
(Tąsa)

239*2. Drozdovskienė, 
ja. 52 metų.

Emili-
2433. Dubinskaitė, (Juozo duktė), 5 metų.2434. Dubinskaitė,

Elena
Marija

Šitie Naujagimiai Saro Tėvų Nematys

2393. Drozdovskaitė, Emilija 'Juozo duktė) 2 metų (Liudo duktė). 12. 2485' Dubmukatte, Pranė(Stasio duktė), 60. Kaunas.
2436. Dūda, Juozas, su žmona ir 5 vaikais, 35, miško sargas,

2395. Dručiunas, Jonas (Ni- kodimc sūnūs), 40, kareivis Panevėžys.2396. Druktenis, Vincas, 76, Dubutis, Anykščiai, ūkininkas. Budai, Eržvilkas. i 2437. Dūda, Mykolas (Jurgio
fa t. - - t- , •• sūnūs), 58, inžinierius. Vilnius.2397. Drukteniene, Valerija(Felikso duktė). 60, ūkininkė. 2438. Dūda, Vladas (Stasio2398. Drūtas, Jonas (Juozo sūnūs), kareivis, Vilnius, sūnūs), 46, ūkvedys, šačinin kai, Vilnius.

čia yra parodytos dvi karo motinos. A ... rie Burney ir Mary Laughlin su savo naujagimiais kūdikiais, kurių tėvai žuvo Javos saloje kovodami su japonais. Jie buvo Amerikos lakūnai.
2474. Dunderi.% Vytautas,o..,„ TV J -A- T’ - 1- /T gimęs i906. mokytojas, Pana-2439. Dudaste, Lrsule (Juozo fo - .duktė), 40. tarnautoja, Kaunas. ra\*frLįne' .. „ ZI2399. Drūtas, Valerijonas, 2440. Budėk, Irena (Jono -4to. Dundulis Povilas (Igno!

60, prekybininkas, Vilnius. duktė), 26, Vilnius. A ' uk,nlnkaS’
2400. Druuene, Paulma, 40. 2441. Dudelis, Jofimas (Fe-’ 2476. Dundulienė, Janina

"Sir^utys. Boleslovas(Sta- *"«»>. *»«» »**• “ki‘

sto sūnūs) .44 ūkininkas. Vai- 2442. Didelianas, Jonas (Fe- 2477. Dundulytė, Julė (Povi-
^ojno^’n^^1'2-5' m s i dot° 3unus>- 36- darbininkas, į, duktė), gimus 1927.2402. Drutiene Magdalena. Svenžionys. ».Motiejaus duktė). 32. ūki. Didenas> Myko|as (A. J()

ry e e- JV /D 1 1 domo sunus>’ 43> ūkininkas. 2479. Dundulis Povilas, gi-2403. Drūtyte, Ona (Boleslo- Nevarėnai, Vilžiai.vo duktė), 18. 2444. Dudėnas, Petras2404. Drutys, Kostas (Boles- kolo §unus)> 40lovo sūnūs), 16. • w „(Bo 2445. Dudėnienė, Liucija (Jo- 2481. Dunduhene, Olga, no duktė), gimus 1909, mokyto- ūkininkė, Linkaičiai.

ukininkas, 2479. Dundulis Povil męs 1910.2580. Dundulis, Jonas(My- (Jonosunus), 33, Linkaičiai.
2405. Drutys, Antanas leslovo sūnūs), 11 metų.

35,
ja. Kaunas. 2482. Dundulis, Jonas2406. Drūtyte, Anele (Boles- 2447. Dundutis, Domas, 30, -sūnūs), 2 metų. lovo duktė) 6 metų. tjrmant/uats Čižiūnai, Vaiki- 2483. Dundulis, Vincas (Jono

(Jono

’ Išviję Bolševikus Lietuviai Norėjo
Atstatyti Nepriklausomą Lietuvą.

Bet šitas pastangas sutrukdė nimas vyksta vokiečių kont-r.auji okupantą.
Berno laikraštis

i oloje.
Toliau laikiaštis“De~ -viiitin laiAiastri CitUOjU

d v, Vokietijos ministerio oku-
u,- i *“O H r V” plotiems Rytų kraštams A.

VaCliV ,? -j? norenbetgo * pareiškimu
ženkliuose). LaiKiastis pn- , , D , ?... \i. v.,; - a<* Pabaltijo valstybes numena, kad tuojau po to, kai - . . J r .. _ .nrasidėio vokiečiu karas =u ngięzu=ios nuo earistmes ir prasiaejo \0Kiecm Kaias .u bo,-evkt;nė5 Rusijos bet 
sovietų Rusija, Lietuvoje - * ~nesu„ebėiu=io<-'” ’ aosi- 
Rilo sukilimas prieš bolševi- - . ~ P
113 iurpa Da' nri^ vokip nacionalsocialistines'^VkatTuoJ nd’ risian j *****
Lietuvę, visa ios teritorijj Su^Sv^tero^
buvo išvalyta nuo bolševikų, ^įViios kari^omen? S 
Lietuvių tauta tuojau pat *OKlenJ°? Kariuomene da- 
paskelbė savo valstvbinės £?*’ pak*,,(u?* ^ų brastų 1 -
nepriklausomybės atstaty- llm> Be‘ Vok‘et,Ja tu.r"}!’ 
ma ir sudarė savo vytiausy- JP^ugott. kad maskvis- 
, - J J kasis bolševizmas vėl nepa-

plistų. “Sveikas tų tautų in- 
Tačiau Berlynas visų tų stinktas tatai suprasiąs ir 

Įvykių atžvilgiu laikėsi “ne- pats jieškosiąs kelių, kokiu 
paprastai rezervuotai.” Vo- budu panaudojus savo jė-

Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

LIETUVOS ŪKININKAI 
SKUNDŽIAS!.

KRATOS, SUĖMIMAI, 
VARGAI.

kietijos sostinės valdžios 
sluoksniuose buvo pareikš
ta, kad jie “nieko nežino 
apie vyriausybės sudarymą 
Lietuvoje.” Netrukus visos 
kalbos apie tautines vyriau
sybes nutilo, o paskum atėjo 
žinia, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija Įjungtos Į “Ost- 
landą,” kuriame visas gyve-

gas atstatymui.” Pagaliau, 
Rosenbergas pareiškęs, kad 
Pabaltijo kraštams “politi
ni ir kulturini veidą” davę 
vokiečiai.

Šveicariečių laikraštis da
ro išvadą, kad Vokietija no
ri laikyti Rytų kraštus “Di
džiosios Vokietijos apsau
goje ir suverenume.”

Nėra darbininkų, nėra dra- “Kauener Zeitung” (VII. panų, nėra avalinės ir nėra 11) rašo apie naują polici- darbo Įrankių. jos akciją Kaune, kuri buvu-
PASKELBĖ VIŠINSKIE- 

NĖS BIOGRAFIJĄ.
uždarytas. J. Višinskienė 
buvo didelė bičiulė su rašy-

ujusiu. jus anciją rvaunc, auii uuvu- tnia Žemaite
Kauno dienraštis “Į Lais-si nukreipta “prieš spėkų- Kauno dienraštyje “Į Lai- nemanę. 

vę” rašo, kad šiomis dieno- liantus. ’ Būtent, Kauno žu- svę Felicija Bortkevičienė 9 ^^ ŽMONIŲ GAMINA 
mis tenai Įvykęs “Pienocen- vų rinką apsupusi policija paskelbė nesenai mirusios DURPES LIETUVOJE 
tro” atstovų suvažiavimas, ir iškračiusi visus ten užtik- Povilo Višinskio našlės, Ju- *
kur vokiečiu komisariato tus kauniečius. Buvę susek- zefos Višinskienės, biogra- Durpių gamyboje šiuo 
atstovas ra<nno gamint dau- ti “žymus maisto produktų f i ją. Velionė po tėvais vadi- metu Lietuvoje dirba 2,500 
giau durpiu, kurios reikalin- kiekiai,’ kurie buvę “paves- uosi Mikuckaitė. Velionė daibininku. Neturint vilties 
gos pieninėms kaip kuras. Į ti lietuvių ligoninėms.” susipažino su Povilu Višins- gauti pakankamai anglių, 
šito vokiečio raginimą ūki- Tačiau laikraštis pripa- kiu Šiauliuose, ir susipažinu- durpes vartoja net pramo
ninkai atsakę taip: “Durpių žįsta, kad akcija “prieš spe- si tuoj savo bute Įrengė slap- nės Įmonės, kurios ypač jas 
gamyboj yra dideliu sunku- kuliantus” turėjusi ir kito- tą sandėli gabenamiems iš gamina būtinai žiemai. Dur- 
mu dėl darbininkų ‘ stokos, kių tikslų. Apie 100 žmonių Prūsų Lietuvos lietuvių ras- pių kasti privalomai turi

tarnautojas,2407. Drutys. Jonas (Boles- sūnūs), 43, mokytojas, Barzdai
lovo sūnūs), 8 metų. 2448. Dudutienė, Marija, 25. 2484. Dundulis, Kazys (Jono dėl neturėsimo darbo dra- buvę suimti ir perduoti vo- tams slėpti, kai carų admi- valstybinių Įstaigų tarnauto

jos. urutys, Juozas (Koies- ukininkė Čižiūnai. sūnūs) 36. darbininkas. Kaunas, bužių. apavo, kastuvų, be to, kiečių “darbo Įstaigai” (Ar- nistracija uždraudė lietuvių jai ir valdininkai.
rtnė fRnlPs- 2449- Dudutytė, Marija-Biru- 2485. Dundulienė, Antanina durpėms sudėti nėra sande- beitsamt). Be to, buvę suim- spaudą. Iš čia spauda pa- k A,įmvTn. buktai 2 nLttn tė (Domo duktė), 2 mėnesiu. (Stasio duktė), 50, Kaunas. liu, o nauju statybą vykdyti la 10 kriminalinės policijos sklisdavo po visą šiaurės

• negalima.” ‘ Toliau tas pats j ieškomų žmonių. Lietuvą. Vėliau, kai jie susi-

r
1

2410. Drūtytė. Marija (Boleslovo duktė), 3 mėnesių.2411. Družinskas. Mečys, męs 1909. darbininkas, Varėna.

2450. Dugnas, Povilas, 52, 2586. Duoblienė, Ona (Jono^
DANIJOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS DOVANA

ūkininkas, Gikoniai, Pandėlys. 1 duktė), 80, Panemunė. laikraštis rašo: “Labai pla- Laikraštis dar kartą Įspė- tuokė ir apsigyveno Vilnių- .. • Tr- 2451. Dugnienė su vaiku. 30, 2487 Duoba Vytautas (Jono čiai ūkininkai pasisakė ir dėl ja, kad be asmens dokumen- ie, J. Višinskienė tapo uoli Danijos Raudonasis Kry-ūkininkė. \unu«)' 30 ūkininkas pa„. mokamu kainų už kiaušinius tų negalima išbūto išeiti, savo vyro pagelbinmkė. Ji žius paaukojo Lietuvos, Lat-2452. Dūkas. Jonas (Jono su- munė ’ ’ ’ ir pieną’ Dabartinės kainos Net šeimininkės, išeinančios tvarkė jo leidimus, taisė raš- vijos ir Estijos Savitarpinės
^12: D™iįnSkien®-KarP.i{iu- nūs), 21, ūkininkas, Semoniš- 2488. Duobienė. Ona ......... ’’ .......... . ‘ --- -----------------te^Jan.na .(Petro duktė), gimus kjai. Adutiįkis.

LIETUVAI.

-o. /I 2453. Dukovienė, Elena (An- 2489. Duobaitė,’Liuda 2413. Dobunev,e Petras (Ju- ,an0 dukK> gimus 1922> dar. uut„ duktė). 5 metų.
■ V U, bininkė- Vilnius- 2490. Gražina (Vv... ^ . .... . 24o4. Dulevicius, Adoma.s tuato duktė), 4 metu.«8, tarnautojas, Vi mus. (Veciaus sūnūs), 35, Kaunas. Q.Q1 n . . . zt> u2415. Dubaševskas, Juozas 2491. Duoba. Antanas (Baltmiško sargas, 2455. Dulevičienė-Butkutė, raus sūnūs), gimęs 1898, darbi-CPctrns) 40Martinkoniai Janina (Stasio duktė), 28. mo- ninkas, Kaunas.* 2416. Dubaševskienė, Stefa kVtoįa; Kaunas.......... 2492. Duobienė-Mešokaitytė. ni(Juozo duktė). 2456. Dulevičiutė, Nijolė (A-iI<atarina (Jono duktė), gimus2517. Dubaševskaitė, Jonė domo duktėb 8 metų. 1898. šeimininkė.(Juozo duktė). ? '■ ' 2457* Ibilevičiutė. Gražina (Bus daugiau)2418. Dubauskas. Viktoras (Adomo duktė), 3 metų.(Antano sūnūs), 30, Kybartai. 2458. Dulkė Vladas (Domon. v , • st- sūnūs), givęs 1911, ūkininkas,2419. Dubauskiene-šickafte, ,r., .▼ .. « i i x-v Vilnius.Leopija (Baltraus duktė), 26, d/Anninkė. Kybartai. 2459. Dulkė, (Jono sūnūs),

ta v , d S7» ūkininkas, llčiukai, Užpa-2420. Dubauskas, Romualdas(Viktoro sūnūs), 5 metų. 2460. Dulkienė, Elena (Jur-2421. Dubauskas, Algimantas gio duktė), 30, ūkininkė, Buja- (Viktoro sūnūs), 9 mėnesiu. niškiai. Jurgeleliai.2422. Dubauskienė, Marija 2461. Dulkė, Stasys (Igno(Domijono duktė), 35, siuvėja, sūnūs), 37, mokytojas, Daugir- Burgaičiai, Kiduliai. diškiai, Semeliškiai.2423. Dubauskienė, Janina (Juozo duktė), 32. mokytoja,Švenčionys.2424. Dubauskas, Andrius, 6 metų, Švenčionys.2425. Dubauskaitė, Jadvyga3 metu. 2464. Dumbliauskas, Liudas2426. Dubickas, Edvardas <_Liudo sūnūs). 14. mokinys. (Andriaus sūnūs) 32. daržinin- Kaunas-

2462. Dumbliauskas. Jonas (Jono sūnūs), gimęs 1914, darbininkas, šakiai.2463. Dumbliauskas. Ignas, 27, Nenedė, Kapčiamiestis.

kas. Vilnius. 2465. Dumblienė-Petravičiu-
2427. Dubickis, Ignas (Vinco te> Bronė (Jono duktė), gimussūnūs), 45. policininkas, Vilka- 1902. šeimininkė, Kaunas, vižkis. 2466. Dambrauskas. Jonas2428. Dubinka, Juozas (Ka- (Mato ™nus), 45, Saldutiškis,zio sūnūs), 26, Kėdainiai. 2467. Dumbrava. \ ytautas2429. Dubmovič, Teodoras (Vinco sūnūs), 45, tarnautojas.

Mil- Linkaičiai.(Jono sūnūs), ūkininkas, kūnai. Adutiškis. . 2468; Dumbravienė. Domice-2430. Dubickas. Juozas (An- šeimininkė. Linkaičiai,tane sūnūs), gimęs 1911, darbi- 2469. Dumbravaitė, Birute ninkas. Balbieriškis. (Vytauto duktė), 12, mokinė.
2431. Dubinskas. Pranas (Ba- 2470. Dumbrava. Arvydas

lio sūnūs), gimęs 1905, masinis- (Vytauto sūnūs). 5 metų. 
tas, Kaunas. 2471. Dumčius, Stasys (Pet-2432. Dubinskienė, Veronika ro sūnūs), 32, Kaunas.(Kazio duktė), 39, Bobrauniu- 2472. Dumčiuvienė-Mažuoly- kai, Gervėčiai. tė, 26, tarnautoja.2432a, Dubinskas, Algirdas 2473. Dumčius, Arimantas (Juozo sūnūs), 7, Bobrauniukai. (Stasio sūnūs), 1 metu.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Paraše
A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gamai "Kalsi-
via” Knygyną.

Adresas: "KELEIVIS”
636 BROADWAY,

SO. BOSTON. ;hass.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONI

7747 Navy Avenue,
Detroit. Mich.

mas atima daug "laiko. Dėl rinkoje vykstanti ir prekyba redakcijoje, Į kurią ji sugri- Danijos Raudonojo Kry- 
nepakankamų kainų, daug padėvėtais drabužiais. Kaž- žo ir po pasaulinio karo. Ad- žiaus atstovas Mortensen. 
sugaištama laike, o-’dėl ūki- kokia darbininko žmona už ministracijoje ji dirbo iki „ta 6ovo „„„„„
r.iu teigiu neišryškėjo pašte- viršutinius padėvėtus ir net bolševikų okupacijos kuo-, jonai jjaiva. Drama viename 
bimas kandų nebebrangini- neskalbtus marškinius su- met šis seniausias lietuvių ’KTeSL.‘^,JL.raifci'

f

rr.as, o nuo to kenčia ir pieni- mokėjusi 20 markių. Mar 
lukcija.” kiniai j ii buvę “labai ir sku-

Ukinių teisių neišryški- b’:ai reikalingi.”
rimą” reikia suprasti kaipo ---------------
piiekaištą vokiečiams, kad VILNIUN ATVYKO HIT- 
ukininkams vis dar negraži- LERIO MOKSLEIVIAI, 
narna nuo>avĄbė į žemę. j yjjnjy atvyko vokiečių 

“Adolfo Hitlerio mokyklų” 
moksleivių grupė iš 80 žmo
nių. Šios mokyklos, Į kurias 
piiimami berniukai tarp 12 

lm ir 18 metų amžiaus, rengia

OSTO” DARBININKUS 
ŽENKLINA KAIP GY

VULIUS.
“Deutsche Zeitung

Ostland" (MI. 7.) rašo, kad prieaugli nacionalsocialistų 
Vokietijc; vyriausybė išlei- partijai. Jų atsilankymo tik- 
c«usi Įsakymą, kuriuo nusa- sias esąs “praplėsti akirati.”
koma “darbininko iš Rytų” ‘__________
(Ostarbeiter) sąvoka. Pa- JONAVOJE NUŽUDYTAS 
gal aną Įsakymą, Į tą savo- BUTU INSPEKTORIUS, 
ką ineina darbininkai, kilę .
iš Ukrainos, Gudijos ir tų “Kauener Zeitung (VII. 
sričių, kurios yra Į rytus nuo 9) rašo: “Jonavoje savo bu- 
“buvusiv Latvijos ir Estijos 'astas nužudytas butų in- 
laisvu valstybių.” -Jie busią Rektorius atsargos pulki- 
už darba Vokietijoje kitaip ninkas leitenantas Kazys 
atlyginami. Anksčiau buvo'Alyta. Policija jieško ligšioi 
paskelbta, kad Vokietijoje,nežinomu piktadarių.’ 
jie turi dėvėti užsiūta ant
drabužių raidę 
ten).

ūkininkų savaitraštis buvo .kaitytininko. Vertėtų kiekvienam per-
26c.

«0” (Os- ^iRĖ VIŠINSKIO ŽMONA 
Birželio 27 d. Kaune mirė

ŽMONĖS NENORI DIRB
TI PRIEŠUI.

Šveicariečių laikraštis 
“Die Tag” (Vii. 18-19) ra
šo, kad vokiečiu okupuotuo
se Vakarų ir Rytų Europos 
kraštuose žemės ūkio gamy
ba ne tik nekylanti, bet ma
žėjanti. Vokiečių smuita- 
sukeliąs nenorą dirbt: prie
šui.” Taip pat opozicija ei
nanti vis didyn. Tas pat- 
reiškinys esąs pastebimas 
okupuotų kraštų pramonės 
gamyboje. Tuo tarnu karas 
dabar inėięs i “medžiagos 
eikvojimo stadiją.”

63 metų amžiaus susilaukusi 
•Juzefą Višinskienė, žymaus 
lietuvių tautos atgimimo 
veikėjo, varpininko Povilo 
Višinskio žmona. Laidotu
vėse dalyvavo jos ir jos vyro 
Povilo Višinskio artimieji 
bendradarbiai: F. Bortkevi
čienė, Dr. K. Grinius, D. Šle
ževičienė, J. Audėnas ir di
delis būrys kitų kauniečių. 
Kapuose buv. “Varpo” ben
drovės direktorius B. Pa
ra mskas pasakė atsisveiki
nimo kalbą, kurioje nušvie
tė velionės ir jos vyro dide
lius nuopelnus lietuvių kul- 

įturai ir spaudai.

AR ROMOS
opiežius Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaa’.j atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas funda mentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.

• SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzi jai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygą nuordyta kaina ir

636

KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

v f
įp-



Afttuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 37. Rugsėjo 9 d., 1942 m.

vadinamas “vidaus fron
tas.” Karo laiku reikia dau
giau gamybos — laivų, aero
planų. tankų, kanuolių ir ki
tų dalykų. Karo reikmenų 
gamyba yra būtinas reika
las kai ui laimėti. Kad gamy
ba butų naši, kad darbas ei-

-------------- . tų be perti aukos, daibo
jo departamentas šosios sveikatos reikale, kur žmonių sveikata privalo

MUSŲ DR. JAKMAUH IR KARAS.
Ką veikia 
žmonių sveikatos

Massachusetts 
sveikatingumo depar.amen

apsauga*, tik jis galėtų iškilti, 
valstijos Jeigu pasitaikytų van-

ciekti aukščiausio laipsnio. 
Kai žmonės pavargsta nuo 
sunkau- daibo. jų sveikata

Nevedusių naujokų skaičius* POLITIKOS VAKARAS, 
jau išsisėmė. serecją vili pilic kviečia.

Rinktinės karo tarnybos mi Lietuvių Salėn. 
direktorius pulk. Ralph Sou.h Bostono Lietuvių 
Smith praneša, kad nevedu- Piliečių Draugija kviečia vi- 
sių naujokų skaičius Mas a- sus savo narius ir bendrai 
chusetts valstijoj jau beveik lietuviu publiką dalyvauti 
išsisėmė; toliau turės būt politikos vakare, kuris įvyk
imam vedusieji, kurie netu- sta Lietuvių Salėj, 309 E ‘st., 
i i vaikų. Pagal įstatymą, visi South Bostone, šios seredos 
vyrai tarp 20 ir 45 metų am- vakarą, 9 rugsėjo, prade- 

valandą,dens poliucija (užteršimas),
to viršininkas vra lietuvis, valstijos sanitarinės įnzine- gali paslyti. Mes todėl pn- 
Dr. Jakmauh • (Jakimavi- rijos personalas yra piisi- valome saugotis, kad musų 
čius), todėl lietuviams bus rengęs ir nuo to gyventojus “sveikos mintys sveikuose 
įdomu žinoti, kaip jo depai- apsaugoti, \andens saugu- kūnuose laikytųsi. šių die- 
tamentas įupinasi visuome- mas yra vienas iš svarbiau- nų \aik«i bu> rytojaus \yrai 
nės sveikatingumu. Reikia riu gyvenimui reikmenų, i’ labai galima?- daiktai, kad 
pasakyti, kad ne syki ji; bu- ( hlorinas ir chlorinatoriai jie bus kareiviai. Mes todėl 
vo jau ir kitų klausiamas, ką yra padėti strategiškose vie- turime pasirūpinti, kad šitie 
jo departamentas veikia ei- tose, kad reikalui esant bu- jauni vyrai butų kuogeiiau- 
vilinių gyventojų apsaugai, tų galima juos greitai pavar-• doje sveikatoje. Ir kanu 
Mat, daugelis vra manę, kad toti. Vandens inspektoriai oaibininkų sveikata turi būt

žiaus gali būt šaukiami ar- dant 7:30 valandą, pasi-
nrijon............................ klausyti įvairių politinių

Kad šeimyninis židinys kandidatų kalbų. Be abejo, 
butų kuo mažiausia palies- bus Įdomu juos išgirsti, 
tas, Kongreso yra nustatyta Bus užkandžių ir pasistip- 
šitokia naujokams imti įinimu. Bus dalinamos do-

taipgi yra parūpinti, kad apsaugota nuo nuovargio 
kuogreičiausia pristatytų į- nuo nedavalgymo, nuo kre
tai tino vandens i valstijos > pavimo organu ligų. 
laboratoriją patikrinimui. Ištikus nelaimei, mes pri- 

Viešosios sveikatos de- valome pirmiau apsaugoti 
partamento slaugių skyrius motinas ir vaikus. Sveikatos 

rus rūpintis apsauga. Jis ir yra prisirengęs pagelbėti atžvilgiu neprivalo būti ap- 
jo departamentas pirmuti- vietiniams sveikatos sky-leista nei viena apylinkė 
nis sušaukė visų valstijos; riams. nei vienas žmogus. Blogas
departamentų viršininkų Maisto inspektoriai ir sa- maistas, susikimšimas, šal- 
konferenciją ir jiems paaiš- nitarijos saugotojai yra įpa- tis. visa tai būna epidemijos 
kino, kad viešosios sveika- reigoti visados parnešti mai- ligų priežastis. Nors musų 
tos depai tamentas. kurio jis sto pavyzdžius departamen- valstijoje epidemijos ligų 
yra viršininkas, yra pilnai to nuosprendžiui, kokis mai- nėra. bet niekas negali už- 
prisirengę? teikti pagalbą stas yra vartotinas, o kokis tikrinti, kad jos negalėtų 
bile momentu ir bile kur sa- ne. Maisto tyrimui laborato- kilti.
vo valstijoje. i rijų yra po visą valstiją. Viešosios sveikatos de-

’ Išgirdė musu daktara. ne-irarb* Jos atlieka ^eitai ir Pimentas labai rūpinasi, 
kurie-“lazv-heads" komma-'našiai. kad pasiekti laimėjimai
rai kone iš vii to iš pavvdo, Departamento socialės sveikatos sn t v nebutu pra- 
kad ne jie buvo pirmutiniai, pagalbos tarnautojos yra ’^fti šioje Pasaulio krizėje. 
Dr. Jakmauh čia ne garbės i Įpareigotos daryti tinkamą Nors ir atrodo, kad mes esa-

jis savo pareigas yra pamir
šęs.

Ar kas tikės, ar ne, dr. 
Jakmauh buvo pirmutinis, 
kuris paragino visus valsti
jos departamentų komisa-

tvarka:
1. Nevedę vyrai.
2. Nevedę, kurie du<xla 

kitiems užlaikymą.
3. Vedę, kurie neturi vai

kų.
4. Vedę ir su vaikais.
Ketvirtosios klasės vvrai *

bus imami patys paskuti
niai, jeigu bus reikalo.

vanėlės. Įžanga laisva vi
siems.

Jchn J. Grigalus, prez.

Franklin Parke žiauriai nu
žudyta gyvanašlė.

Pereito nedėldienio vaka
rą Franklin Parke buvo mir
tinai peiliu subadyta Sophie 
Schwartz, 28 metų amžiaus 
gyvanašlė, daili žydelkaitė 
iš Dorchesterio. Ji sėdėjo 
automobiliuje su tulu Gold- 
bergu. Buvo 10 vakaro va
landa. Prie jų automobiliaus j 
prisiartino vienas ar du ne-i 
žinomi vyrai ir davė Gold- 
bergui į galvą. Jis susmuko 
ir apalpo. Atsipeikėjęs jis 
išgirdo savo meilužę kiy- 
kiant. Ji buvo jau išvilkta iš j 
automobiliaus ir kažin kas 
ją lamdė. Jis išbėgęs ant ke
lio, kuriuo važiavo keli au- 
tomiboliai, ir pasišaukęs pa
galbą. Kai jo meilužė buvo, 

ji buvo 
jau nebegyva. Jos kūne bu
vo 13 žaizdų nuo peilio. Su- 

nugara, rankos ir

Tek TRObridge 6336

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais; 
nuo IU iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central sk*. 

CAMBRIDGE, MASS-

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonai: SOUth Boston 1320

Lupa senas reles iš gatvių.
Massachusetts valstijoj 

yra daug senų relių, kurios nuvežta ligoninėn, 
paskutiniais metais buvo ap
leistos ir nebevartojamos.
Dabar, kai karo pramonei badyta

Suardė loterijos raketą. prireikė geležies, miestai 
Pereitą sąvaitę federalės reles is kompanijų supir- 

valdžios agentai Naujoj k? *r pristatė WPA darbi-

krutinė. Keli peilio smūgiai 
perėję per plaučius. Ap- 
klausinėjus Goldbergą, po-

Anglijoj suėmė 13 sukčių. liinkus jas lupti. Jie išlupo jįciia iį suėmė, nes jo pasa- 
kurie buvo suorganizavę lo- ^au aPle 31,000 tonų relių. Lojimas prieštaravo pats 

l „ 'sau. ge to. Goldbergo kak
las irgi sužeistas peiliu.

terijos raketą ir per metus be'- dabar Kongresas nepa-
lengvatikiudaugiau pinigų WPA 

darbininkams, todėl relėms
_ lupti miestai turės samdyti

VYobume traukinys už- privatinius rangovus. Išlup- 
mv.šė baltgudę Libaną Se- tas lėles miestai parduoda 

z.-_ dirbti geležies kompanijoms. Esą

išviliodavo
$2.500,000.

iš

mioniuk, kuri ėjo 
dirbtuvėm

TeL ŠOU 2bO5

DAKTARAS f
J. L. P ašakomis

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.
Seredomis:

Nuo 9 ryto ild 12 diena. 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

vietoje nuo
teikti pagalba ' ištikus nelai- bombų, nuo sabotažo, aš 

skaitau, sveikatos atžvilgiu, 
kas aukščiau paša- k*d apsaugos reikalas yra 

as reikalas, 
yra musu

pau- departamentas vra prisiren- v^su darbas, 
doje, jo raštinė pradėjo bet kokiai nelaimei. Mes Aš Įus ganu užtikrinti, 
gauti vis daugiau ir daugiau turime betgi atsiminti—sa- kad \eikdami bendrom je- 
paklausimu teleforu ir laiš- ko komisijonierius Jakmauh £°m, mes savo sveikata ap
kals: kokią dalį civilės ap- —kad mes tunme parlėkti saugosime, Dr, D. Pilkv, 
saugos jo departadenta" ūži- visus valstijos pakraščius ir -
ma? Dr. Jakmauh paaiškino veikti kartu su Civiliu Ap- S:ą yssarą 3.000 moksleivių 
įeikalą viešai, per radi ja ir saugos komitetu. dlrbo Pas farmenus.
spaudą. Da vėliau iis ši Musų valstija turi aštuo- Massachusetts Agrikultu- 
klausimą išsamiai išdėstė niUS sveikatos rajonus, kurių ros Departamento viršinin- 
raštu valstijos gydytojų viršininkai yra komisijonie- kas praneša, kad farmeriai 
draugijos posėd vi e. Jo raš- riaus padėjėjai ir veikia esą labai patenkinti moks
las nesenai pasirodė spau-'ka\P rajono viršininkai. Jie leivių talka šią vasarą. Jo 
doje. Suglaudus, iis kalbė- tariasi su vietiniais miestų žiniomis, highschoolėms už- 
jo apie du klausimus, kurie ir kaunčių sveikatos virši- sidarius vasaros atostogoms, 
liečia dabartinės apsaugos
reikalus: pirmas, valstijos

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyveninio permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.

NEJŪDOMA
NUOSAVYBE

Turint pinigų, nėra saugesnės vie
tos juos investuoti kaip perkant ne- 
judomą turtą. Pirkdami namą dabar, 
netik ką užtikrinsite, kad jūsų pini
gų vertė nenusmuks, bet perkant že
momis kainomis yra proga padidinti 
savo turto vertę greitu laiku. Dar 
turim pasirinkimui keliatą žemomis 
depresijos kainomis. Pavyzdžiui:

(1) Vienos šeimynos 3-kių kamb. 
namas, kieto medžio lekeriuotos grin. 
dys, garu apšildomas, vonia ir kiti 
patogumai, arti pajūrio City Point’e. 
tik $2^00. Geresnio nepabudavosi už 
$5.000.

(2) 2-jų šeimynų—5 ir 8 kamb. su
moderniškais patogumais, labai gra
žioj ir patogioj vietoj So. Bostone. 
Kaina tik $3,000.

(3) Dorchestery. 3-jų šeimynų. 13 
kambarių naujos mados įtaisai, prieš 
ir užpakaly piazai. Normalė vertė 
$13,000—parsiduoda tik už $-5,100.

(4) Modemiškas murini® namas 
6-rų ŠLimynų. visos ąžuolinės grin
dys, laibai parankioj vietoj. Parsi. 
duos pusiau vertės. Kaipo dalį [mo
kėjimo, priims jūsų dabartinį namą, 
bile turit porą tūkstančių cash.

Pilniausias katalogas Bankų ir 
H. O, L. C. forkliozuotų nuosavybių. 
Turim keliatą namu mainymui. Taip
gi gerą saliuną labai geroj biznio 
vietoj So. Bostone, tik už $0,000. 
Platesniu informacijų klauskite ad
vokato Gailiaus ofise.

BOSTON REALTY TRUST
317 E STREET.

SOUTH BOSTON, MASS.

75.000 tonų 
neišlupta.

dar anie 
‘džionko’

to
Reikalingi Darbininkai

Reikalingi patyrę bartenderiai. vei- 
terkos, virtuvės ir stalų darbininkai 
(buss boys). Darbas pastovus, mo
kestis gera, žymioj lietuvių įstaigoj. 
Kreiptis asmeniškai ar laišku ir pa
aiškinkit savo patyrimą, pas įstaigos 
advokatą F. J. BAGOčIŲ, (-)
302 Broadtvay, So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU 2712 *
Dr. J. C. Seymour •

(LANDŽIUS) «i ♦ I
konstrukcijos {

t «
t ♦ i
» «

apžvalgą savo apylinkėj ir Eie saugiojejieškojo. tik atliko ravo 
reigą, kaip garbingas de
partamento viršininkas. Vie-imeu 
tinė spauda už tai jo i pa- to, 
dangės neiškėlė, nors ivvki kjla, kiekvienas gali supra- musu visų gyva 
trumpai ir paminėjo. Pasi- sti, kad viešosios sveikatos .21 
rodžius mažai žinutei . ------------- - — «-------- As įus galiu

i?e-
Specialybė: Akių. Vidurių Ligų.

Ausų. Nosies ir Gerklės.
V arto ja vėliausios 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

>34 BRAADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

gyventojų 
mo planas

sveikatos saugu- 
o antras, “vidaus

ninkais visais sveikatos ir 3.000 moksleivių šią vasarą 
civilių saugumo reikalais. buvo išėję dirbti pas farme- 

Kiti šito departamento rius" todėl Per Pat! darb>-
nariai veikia tokiais reika-

frontas.” Abu klausimai rei-!įaiį, kaip patalįų’ bei namų kų ne5tigo‘ 
į daug aiškinimo. Bet parupinimas, ligoninių eva-

visų gy- kuacija, greitosios medika- 
lės pagalbos suteikimas ir 
visokiais kitokiais reikalais.

meti farmeriams darbinin-

štai ką jis pranešė 
ventojų žiniai:

Viešosios sveikatos, de-
r— tsmentas vra prisirengęs kurie gali netikėtai iškilti, 
kiekvienai nelaimei, kokia 
galėtų būti

Majoras Tobin išskrido 
Meksikon.

NAMŲ SAVININKAI
Kaip su jūsų pataisymais?

Ruduo jau atėjo, tuojaus 
susilauksime šalčių. Pasi- 
rengkite. kad nepridarytų 
dr ug bėdos.
PAS MUS GALITE GAUT !f 
VISOKIŲ IŠ

Geležies Reikmenų
PLl’MBINGV. Geriausios Rūšies 

PENTV, ALIEJŲ. STIKLŲ. SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL ŠOU 4148

Azi. I NAMAKSY*
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

d

Kitą klausimą, “vidaus 
., . uavounga zmo- frOnta,” dr. Jakmauh aiškinu sveikatai, kaip tai epi- na taip.

Pereitą sąvaitę Bostono 
majoras Tobin buvo išskri
dęs į Meksiko sostinę. Ame
rican Airlines bendrovė ati

c';:-'-

TeL 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom * iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
mu laiku sugrąžinu šviesų lseg- 
zammuoju ir priskiriu akinius.

114 Sunarcer Street, 
laurence. mas&

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
$26 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.
TeL SOUth Boston 4618

darė nauia orlaiviu liniją 
demijos ligos, potvyniai, au-Į““j£^ ikj šio, pasakiauJlarp New Yorko ir Meksikos 
droš, ugnis ir panašios. tai ’irmas a į. miesto, ir Durnam orlaiviui

Viešosios sveikatos perso- gynimo reikalas. Dabar aš tuokiant | _Me siią, svečiai
ralo nariai vra prisirengę norėčiau trumpai peržvelgti , J?a
duoti patarimus, nurodymus musų antrą pareigą, kuri yra 11 Bostono ’
ir pagalbą kiekviename vie- į nemažiau svarbi.

TOS* Tint 7:15

ftoteri&e, flotenske-

majorai. Majo- 
Toi t-ir, ras Tobin ketino sugrįžti 
_____ 1 namon si utarmnką.

E«si/y readied by 
EI »r B4M TRAINS 

•r Binses fr«M H*. Sime pom ts
prasavj

6

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

MDIRUMD NEKAUBfcK TAIP IbGAV i

Telephone

SOUth
Boston
1058

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!
Mes jau parupinom daugybę visokių prekių,, kurios bus 

puikiausia dovana atenančioms didžiulėms šventėms.
Turime dideli pasirinkimą iš BULOVĄ, GRUEN. ELGIN. 

HAMILTON LAIKRODŽIŲ.
ŽIEDAI: Deimantiniai, šliubiniai ir su visokių Spalvų 

Akmenimis.
RAŠOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. 

PERLŲ KAROLIAI. Lakctai. Branzoletai. 
RADIGS—Philco, Victor. Zenith.

Užsisakykite dabar, iki švenčių bus lengva išmokėt ir 
busite apsirūpinę iš anksto tinkamiausiom dovanom.
TAISOME— Laikrodžius, žiedus, Akinius. Perdirbame 

iš Senų j Vėliausios mados.
Užeikite pas savo įtaiki odininką.

KETVIRTIS & CO.

ž.

BLINSTRUB'S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai

ss-

sS
S

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT PASISVE- « 
ČIUOT I BUNSTRUBŲ VA1.GYKLĄ.

VAIDOVILIS—FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų. k

•2- - -  g
KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER- 

TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA. K
'KS

312 BROADMAY.
(tarpe D ir E Street)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. SOU-th Boston 4649

Kampas D STREET ir BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS

DABAR SIAUČIA KARAS. Kitaip mes ;ųs 
neprašytnmėm. Bet karo pašaukimai negali 
būt trukdomi ir milionai karo pašaukimų bū
na kasdien. Greitumas, kaip jie turi būt pa
daryti priklauso nuo telefono linijų, kurios 
negali hut užimtomis.

Paklauskit patys savęs... "Mano pašaukimas
gal sutrukdys karo reikalu pašaukimą.
Betgi, aš turiu pakalbėti su motina... ir su
groseriu. ir su mano draugais. Kokį skirtu
mą padarys mano keli. dešimts ar penkio
lika minutų pašaukimai?... Koks čia to te-
telefono patarnavimas?"

Mėli. visai ne tokį blogą telefono patarna-
'inią mes norime jums suteikti. Bet neap
sigauk save keliais savo pašaukimais. Kiek
vienas pašaukimas dabar įskaitomas. Ne
reikšmingas pašaukimas vartoja tiek pat 
telefono pnetaisus kaip kad reikšminga*...
Todėl abiem vietos nėra, nes telefono prie
taisų užtektinai padaugint negalima dėl 
trukumo vario ir kitokio metalo.

Todėl... prašome, lady. sutrumpyt savo pa
sikalbėjimą telefonu... Ir leist tinkamai 
patarnaut ilgiems pašaukimams.

Karo pašaukimai negali būt suvėluoti.

HtW ENOLANO TIKPMOMI AND KLtORAPH COMPANT

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jos K s po čiu n ss — ssrininkal.

Talės Ir 4*monstras"a,* stata:
) STREET

Kama Esat Elffkth 4U

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAISINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengte. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti

258-260 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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