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u

MIESTAS ATSKIRTAS 
NUO UŽNUGARIO.

Rusai išsprogdė visus tiltus 
per Volgą, kad gynėjai ne

galėtų pasitraukti.
Eina jau ketvirta sąvaitė, 

kaip prasidėjo kova dėl Sta
lingrado. Pereitą sąvaitę 
atėjo žinių, kad Stalingra
do gynėjams Įsakyta laiky
tis iki paskutinio vyro, bet 
nepasiduoti. Ir, kad jie ne
galėtų pasitraukti atgal, bu
vę susprogdinti visi tiltai 
per Volgą. Tai reiškia, kad 
Stalingrado miestas su savo 
gynėjais dabar yra atskiltas 
nuo savo užnugario ir pasi 
traukti jie negali. Bet ra
šant mums šiuos žodžius 
miestas dar laikėsi ir žinios 
sakė, kad visos priešo ata
kos atmušamos.

Pereitą sąvaitę išleistas 
Maskvos pranešimas sako, 
kad nuo to laiko, kaip Sta
lingrado batalija prasidėjo, 
priešas neteko jau 73 divi
zijų. 54 divizijos buvusios 
vienų vokiečių, o kitos, tai 
italų, vengrų ir kitų tauty
bių.

I diviziia oanrastai skai- 
tema apie 15,000 kareivių 
Taigi, jeigu teisybė, kac 
priešas ties Stalingradu ne 
teko 73 divizijų, tai reikštų 
kad jis neteko daugiau kaip 
1.000,000 kareivių.

Savo nuostolių nišai pn 
skaito apie 42 divizijas 
25 brigadas.

Stalingrado miestas Rusi
joj Įgijo jau “Raudonojo 
Verduno” vardą. Verdunas 
buvo francuzų tvirtovė, prie

Liuksemburgijoj Ge
neralinis Streikas.
Liuksemburgija yra nedi- 

Į dėlė valstybėlė. Vokiečiai 
okupavo ją dar karo pra-

kurioą npr nprpitaii kara vn i džioJe’ bet tik šiomis dieno'kS D.-aludėlelisštatus mis Paskelbė prijungi, ją 
kiečiai piazuce kelis šimtu., ,A1.^ naciškos Vokietijos,
tūkstančių savo kareivių lr į įsakydami visiems vy-
galų gale turėjo pasitraukti. » į Vokietijos armi-
Eusar tikisi kad nepaims , Reikšdami pJrieš tai
priešas ir Stalingrado. !„rotesta kai kuriu fabriku 

Bet pietų fronte —— protestą, kai Kūnų tabnkų
, ■ . . ,. rusams (]arbininkai apskelbė strei-paskutaem.s d.enom.spra- ką g^leiteris Gus.

ranę jie turėjo patraukti įs k ir
\oyoro?jsko. Tai ouvo pas- ik; ; « ; mirties

kutinę jų laivyno baze Juo- b Tada j felis
Joj Juroj. Kur dabar yra ru- darb j idėjo
ių laivynas tikrų žinių nėra. „ 4 Gauleiteris
spėjama, kad jis bus pabe- apskelbė «nepapras.
gęs i Batumą, netoli nuo
Turkijos pakraščio Kai ku- . . kar0 teismus
ne mažesni laivai kunegel- ?tl.eikieįiaml bausti. Kuo vi. 

sėjo rusams iss.kraustyt ■ . ibai da nežinia

Novorosijsko, gal pateko , V » iuksemburgi-

pneso rankas, o gal rusa. . b „/priklausoma ku-
Bendrai* te'darosi Rusi- ^ikštija. Jos plotas užima 
Benai ai, Ras darosi Ku.i tiR 999 keturkampes my_ 

JOS fronte, visko sužinoti ne-,gyventojų 1935 m'e- 
gal.ma. -Vėliausios žinios !uis’buv“ tik ^96,913. Bet

'tą padėtį” ir visuose mies- 
įsteigė

verčia manyti, kad Stalin- Liuksemburgija turi aukštai 
grado fronte rusai nebetu i . ramonę.
orlaivių, nes vokiečių lėktų-, J J _______ 1 r
vai bombarduoja miestą be; n .. . >T v_ . 
paliovos, o apie rusų oriai- Britai Numušė 4,7(H)

ir

Rusų Partizanai Įsi
veržė Norvegijon.
Eidami iš Rusijos šiaurės 

per miškus ir balas, rusų

vius visai neminima. Nuo 
priešo orlaivių rusai ginasi 
tiktai kulkasvaidžių ir šau- 
uvų ugnimi. Keli rusų or

laiviai paskutinėmis dieno
mis buvo nulėkę bombar
duoti Vokietijos, Rumuni
jos ir Vengrijos miestų; bet 
manoma, jog tai buvo daro
ma kaip tik dėl to, kad “pa
slėpti” orlaivių stoką fron
te. Sakoma, kad vietomis 
rusams stinga ir prieštanki
nės artilerijos. Associated 
Press pranešimas iš Mask
vos pasakoja šitokį atsitiki
mą: vienoj vietoj pradėjo 
važiuoti priešo tankai. Ne
turėdami kuo tų pabūklų at
mušti, 15 raudonarmiečiu

KUSIJĄ KOVOS
IKI MIRTIES."
Taip sako sugryžes iš
Maskvos Harrimanas.

Rusija nepasiduos. “Ji 
kovos iki mirties,’’ nes žino, 
kad aliantai karą laimės ir 
hitlerizmas bus sunaikintas.

Taip pasakė Londone W. 
Averell Harriman, Ameri
kos apsaugos koordinato
rius. kui is kanu su premje- 
ru Churchill'u ir kitais nese
nai dalyvavo Maskvos kon
ferencijoj ir kalbėjosi su 
pačiu Stalinu.

Raudonasis Kryžius 
Šelpia Milionus.

Sušelpta jau 20,000,000 nu
kentėjusių žmonių.

Amerikos Raudonasis Kry-J 
žius praneša, kad nuo 1939 
metų rugsėjo 1 dienos, kaip 
prasidėjo dabartinis karas, 
per trejis metus jis sušelpęs 
Europoj, Azijoj ir Afrikoj 
20,000,000 nukentėjusių nuo 
karo žmonių, išdalindamas 
jų tarpe §60,000,000 vertės 
visokių reikmenų.

Rusijos žmonėms nusiųs

Japonų Orlaivis Uždegė 
Girią Oregono Valstijoj

PIRMAS ORO UŽPUOLI-1 gu spėjo, tai veikiausia buvo 
L1MAS ANT AMERIKOS sunaikintas kartu su subma

rina. O jeigu nespėjo, tai 
jau žuvo ant

SAUSŽEMIO.
veikiausia 
jūrių.

Japonų submarinos jau 
du kartu yra šaudžiusios Į 

nuo Pa-

„ . . ... ta drapanų, vaistų, muilo ir' pranešimą, kad 9 rugsėjo
Rusai yra pasiiyzę tuo tai-į kitokių dalykų už §4,000,- japonų orlaivis uždegė girią 

»ų kovoti vieni patys, ne. nnf, vinilo t#>n»i išdalinta Oregono valstijoj, netoli nuo

Spėjama, kad priešo lėktu
vas buvo atgabentas 

submarinoj.
Vakarų pakraščio apsau- Amerikos pakraštį 

gos viršininkas, gen. John cifiko vandenvno. Šių metų 
DeWitt, ši utarninką išleido

n
žino, kad kurią nors dieną 
mes atidarysime antrąjį 
frontą prieš Vokietiją, sako 
Harrimanas.

Maskvos konferencija pa- 
’ariusi daug gera, nes ji su
artinusi Rusiją. Angliją ii 
Amerika daug glaudžiau,ne
gu jos buvo kana nors pirma 
susiartinusios.

Priešo Orlaivių.
Minint 3 metų karo su

kaktį, Anglijos oro ministe
rija paskelbė oro kovų davi
nius. Nors anglų aviacija 
veikia daugiausia priešo te
ritorijoj, jos nustoliai yra 
10 kartų mažesni, negu vo
kiečių aviacijos. Bendrai 
imant per pereitus metus 
ant kiekvieno žuvusio anglų 
orlaivio vokiečiai prarado 
10 lėktuvų.

Nuo karo pradžios iki šiol 
anglų RAF kovos lėktuvai 
numušė 4,000 vokiečių or
laivių dienos laiku ir 700 
naktimis, išviso—4,700.

Per šių metų birželio ir
prisidėjo į savo kišenius ran- Hepos mėnesius anglai nu- 
kinių granatų, ir puolė po j metė į Vokietijos miestus 
vokiečių tankais. ; 13,000 tonų bombų, varto

-. Ar tai tiesa, ar tik pasaka, dami tik 10 nuošimčių sąvo 
partizanai pasiekė Norvegi- sunku suprasti, nes Ameri- orlaivių.
jos sieną ir perėję antron kos korespondentų rusai į 
pusėn pridarė vokiečiams frontą neleidžia. Jiems ten

ka vaduotis tik tuo, ką skel
bia Sovietu laikraščiai.

ATSISAKĖ NUO $448,000 
ALGOS.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė anądien, kad karo 
metu Amerikoje niekas ne- 
nrivalo turėti daugiau paja
mų kaip §25,000 per metus. 
Northern Pump kompanijos 
pirmininkas Hawley iš Min- 
neapolio parašė prezidentui 
laišką, kad ir jis nutaręs su
mažinti savo algą iki §25,- 
000. Pernai jisai paėmė iš 
savo kompanijos §448,000 
algos.

000. Muilo tenai išdalinta 
2,500,000 svarų.

Anglijos gyventojams, nu- 
kentėjusiems nuo priešo or
laivių, pašalpos išdalinta už 
$33,000,000.

Kinijoj sušelpta 4,245,- 
000 nukentėjusių, tame 
skaičiuje 1,600,000 vaikų. 
Čia išleista §4,000,000.

Per Tarptautinį Raudoną
jį Kryžių Ženevoje karo be
laisviams nusiųsta iš Ameri
kos 500,000 siuntinių mais
to, 15,750,000 cigarečių, 
50,000 dėžių tabako, 58,130 
apatinių marškinių, 44,000 
porų čeverykų, 320,800 ga
balų muilo ir 12,000 svede- 
rių.

Californijos sienos.

nemaža • nuostolių. Kaip 
praneša Anglijos žinių agen
tūra Reuters, įsiveržę Nor
vegijon rusai užmušė apie 
100 vokiečių pasienio sargų, 
susprogdė 3 vokiečių trauki
nius, sunaikino vieną tiltą ir 
tris krūvas amunicijos.

INDIJA BRUZDA.
Indijoj vis dar neramu. 

Bruzdėjimas eina jau ištisą 
mėnesį, nors Mohandas 
Gandhis ir kiti vadai sėdi 
kalėjime. Rugsėjo 10 d. 
Bambejaus mieste minia 
mėgino laikyt mitingą. Poli
cijai pradėjus minią krik- 
riyt, pasipylė akmenys į po
liciją. Ši pradėjo šaudyt. 
Keliatas riaušininkų buvo 
sužeista ir 350 areštuota, jų 
tarpe 156 moterys. 50 žmo
nių areštuota Gandžio gim
tiniame mieste Wardha. 
Karačio mieste 9 riaušinin
kai pakarti. Nuo to laiko, 
kaip Indijoj prasidėjo prieš 
anglus bruzdėjimas, per vie
ną mėnesį buvo užmušta 
apie 500 žmonių. Anglai sa
ko, kad šitas riaušes kurstą 
Japonijos agentai, ir kad 
(randhis taipgi Japonijos 
naudai dirbąs.

KRUVINI ĮVYKIAI 
BELGRADE.

50 žmonių užmušta, 200 su
žeista, 2,000 areštuota.
Atėjo žinių, kad Belgra

do gyventojai, išgirdę anglų 
komandos žygį į Dieppe'ą, 
įtaisė džiaugsmo demonst- 
laciją. Vokiečiai ir italai 
okupantai pradėjo į demon
strantus šaudyt. Šito pasek
mėj 50 žmonių buvę užmuš
ta ir apie 200 sužeista. Tą 
pačią dieną okupantų poli
cija ir kariuomenė Belgrade 
suėmė apie 2,000 gyven
tojų.

Belgradas yra Serbijos 
sostinė, o po pirmojo Pasau
linio Karo buvo ir visos Ju
goslavų valstybės sostine.

SUŠAUDĖ 8 OLANDUS.
Olandijos žinių agentūra 

Londone praneša, kad na
ciai okupuotoj Olandijoj 
pereitą savaitę sušaudę 8 as
menis, kurie spausdino ir 
platino lapelius, kviesdami 
gyventojus sabotažuoti oku
pantų karo mašineriją

IR GRAIKIJOJ NERAMU.
Iš visų okupuotų kraštų, 

Graikija yra žiauriausia per
sekiojama. Jos žmonės mir
šta badu. Bet ir pusgyvėj 
Graikijoj opozicija okupan
tams auga. Pačių vokiečių 
kontroliuojama Atėnų radi-, 
jo stotis praneša, kad perei
tą sąvaitę Graikijos sostinėj 
buvo smarkių susikirtimų 
tarp policijos ir gyventojų.

RUSAI BOMBARDAVO 
RUMUNIJĄ.

Pereito nedėdienio naktį, 
kai Anglijos orlaiviai pleš
kino Bremeną, tai rusų lėk
tuvai bombardavo Rumuni
jos sostinę Bukareštą ir alie
jaus pramonės centrą Ploes- 
ti. ’

ANGLU ORLAIVIS SU
DUŽO ŠVEDIJOJ.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad pereitą ketvergą šiau
rės Švedijoj atsimušė į kal
ną ir sudužo vienas anglų 
bombanešis.

New Yorko elektros kom
panija (Consolidated Edi
son Co.) praneša, kad dėl 
miesto aptemdinimo jos pa
jamos sumažėjo $2,000,000.

ŠI MĖNESI REIKIA IŠ
PIRKTI BONU UŽ 

$775,000,000.
Washingtonas yra pasky

ręs $775,000,000 karo bonų, 
kurie turėtų būt išpirkti per 
šį mėnesį. Aukščiausia kvo
ta yra skiriama New Yorko 
valstijai — §125,000,000. 
Naujosios Anglijos valsti
joms nustatytos tokios kvo
tos:

Massachusetts §30,500,,000
Connecticut 19,000,000
Rhode Island 6,000,000
Maine .......... 4,500,000

Išsprogdė Anglijos
Šelpimo Centrą 

Bostone.
Šį utaminką Bostone bu

vo išsprogdintas Anglijos 
šelpimo centras. Sprogimas 
įvyko tarp 12 ir 1 valandos, 
kuomet visi darbininkai bu
vo išėję pietų.

Anglijos šelpimo centras 
buvo užėmęs visą 3 aukštų 
bildingą ant kampo Berke- 
ley ir Commonwealth avė.

Kaip rodos, pragaro ma
šina buvo padėta kaip tik 
tuo laiku, kuomet visi žmo
nės buvo išėję pietauti. Ra
dijas pranešė apie tai mums 
jau baigiant rašyti žinias. 
Sako, kad sprogimas suar-

vasario 23 naktį buvo ap
šaudytas Goletos miestelis 
Pietų Califomijoj', o birže
lio 22 naktį keliolika šūvių 
buvo paleista į Seaside apy- 

Oficialus generolo prane- linkę, Oregono valstijoj,
Šimas sako: i kur visi šoviniai sulindo į

Rugsėjo 9 d. buvo pašte- į žemę ir jokios blėdies nepa- 
bėtas nedidelis jūrių arlai- darė.
vis Emily kalno apylinkėj, 9 Užpuolimas iš oro dabar 
mylios į šiaurės rytus nuo buvo padarytas pirmu kar- 
Brookings, Ore. tu. Aišku, japonai negali di-

Vėliau buvo pastebėta ir dėmėmis spėkomis Ameri- 
priešo submarina apie 30 kes sausžemio užpulti, nes 
mylių nuo to paties pakraš- iie negalėtų iš čia pabėgti: 
čio. Sargybos orlaivis, kuris bet vieną-kitą bombą ga’i 
bombardavo tą submariną, numesti propagandos tiks- 
pasekmių nežino. lams. Namie jie tuomet gali

Giria apie Emily kalną girtis “bombardavę” Ame- 
buvo uždegta ir rasta bom- riką. 
bos skeveldrų su japonų rai- ---------------
dėmis. Amerika Sauksianti

Girios sargai užsidegusį iz
mišką užgesino ir pririnko Vyrų.
apie 40 svarų bombų ske- Vedę vyrai taipgi busią 
veldrų. Matyt, japonai mėtė Į mobilizuojami,
uždegamąsias bombas, no- Tolimiems frontams pa- 
i ėdami, uždegti didelę Ore- ]aįkyęį Amerikai būtinai 
gono giną. . , reikės mobilizuoti 13,000,-

Spejama, kad sitas japo- vyrų. Reikės šaukti ir 
nų orlaivis buvo atvežtas j vedusius vyrus. Taip pasa- 
Amenkos pakraštį toj, pa- Rė gen Hershey,
cioj submarinoj, kun buvo rjnktinės tarnybos direkto- 
netoli nuo tos vietos pašte- p-yg
beta. Orlaivis pabėgo. Ari Turėsime suprasti, jisai 
jis spėjo dasigauti iki suh- gaRo> kad 10_13 miHonų ar. 
mamos, niekas nežino. Jei-; mįjai sudaryti nevedusių 

vyrų neužteks. Reikės imti

dęs visą bildingą.
New Hampshire 2,500,000 Piktadariai kol kas da ne- 
Vermont ...... 1,750,000 buvo žinomi. Suprantama,

jie turi būti pikti Anglijos
NEW YORKE LIKVIDUO- priešai—gal vokiečiai, o gal 

JAMA 2,200 TAKSIŲ- ir airiai.
Kad sumažinus gazolino

MEKSIKA NEDARYS 
ATSKIROS TAIKOS.

Meksikos prezidentas Ca-

ir padangų vartojimą, Ap
saugos Transportacijos Biu
ro viršininkas New Yorke
įsakė likviduoti trečdalį tak- macho pranešė savo Kon- 
sių. Nuo rugsėjo 30 d. apie gresui, jog Meksika kariaus 
2,200 taksių bus pašalinta iki karas bus laimėtas ir tai-
nuo New Yorko gatvių. ka užtikrinta. Ji niekados 

nedarysianti atskiros taikos 
su “ašies” bloku.

Kuomet birželio mėnesį
UŽSINUODIJO 75 DAR 

BININKAI.
Worcester, Mass.—Perei-; Meksika pasirašė Jungtinių 

ta nedėldieni Nortono kom- Jautų programą, ji pasiža-

Padangos Piešiamos vedusius. Reikės imti ir dar- 
Pyj bininkus iš dirbtuvių. Jųtie IteiKūlO. darbą turės atlikti kiti, dirb-

Kasdien išvažinėjama bilio- darni ilgesnes valandas. Da
nas mylių pasilinksmini- bar musų žmonės trumpai 

mams. dirba, o ilgai atostogauja.
Kainų tvarkytojas Hen- Kareiviams fronte atostogų 

dersonas šią sąvaitę įspėjo nėra. Gali be jų apsieiti ir 
Amerikos automobilistus, darbininkai dirbtuvėse, 
kad jų padangos sudaro di- Fronto dvasia ir disciplina 
desnę krūvą robo, negu turi užviešpatauti ir fabri- 
Jungtinių Valstijų valdžia-kuose, kur ginklai gamina- 
turi savo atsargoje, ir jeigu mi, o ne vien tik karo lauke, 
jie tą robą be reikalo nai- kur ginklai vartojami, 
kins, tai mes galėsime pra- Ypatingai generolas pa
laimėti karą. smerkė trumpas darbo są-

Jo apskaičiavimu, Ameri- vaitės ir dvisavaitines atos- 
kos automobilistai kasdien togas su Užmokesčiu dirbtu- 
padarą apie 1,000,900,000 vių darbininkams. Dirbda- 
mylių kelionės be jokio rei- mi trumpas valandas ir ato- 
kalo, vien tuštiems pasivaži- stogaudami ilgas sąvaites 
nėjimams. Tais pasivažinė- karo nelaimėsime, sako jisai, 
jimais kasdien nuplėšiama
po 200,000 padangų.

Daugelis žmonių mano,
jis sako, kad jų padangos 
gali laikyti dar keliatą tuks-

UŽDRAUDĖ DVIGUBĄ
MOKESTI UŽ ŠVEN
TADIENIŲ DARBĄ.

Prezidento Roosevelto pa-
panijoj, kuri gamina karui dėjo vartoti visas savo kari- tancių mylių, o paskui jau tvarkymu uždrausta dvigu- 
reikalingą medžiagą, mais- nes jėgas ir ekonominius iš- busią galima gauti padangų ba mokestis darbininkams 

teklius kovai prieš “ašį.’ Ir iš sintetinio robo. “Neapsi- šventadienių darbą, jeigu 
to pasižadėjimo ji laikysis! gaukit, sako Hendersonas. šventadienis įneina į 40 va
iki pat galo. Meksikoj jau Niekas negali užtikrinti, landų sąvaitę. Pusantros 
paskelbta privalomoji karo kad jus gausite sintetinių mokesties už viršlaiki pasi- 
tamyba. 'padangų.” lieka galioje.

tu užsinuodijo 
100 darbininku.

tarp 75 iki

REIKIA 109,000 JURI
NINKŲ.

Washingtonas skelbia, kad 
per metus nuo dabar Ameri
koje bus pastatyta 2,300 
naujų laivų, kuriems reikės 
100,000 jurininkų.

UŽGINČIJA NACIAI 
IMSIĄ DAKARĄ.

Vichy valdžia išleido pra-

KANADOS MOTERYS 
VYKSTA ANGLIJON.
Iš Anglijos pranešama.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
3 DARBININKUS.

Metuchen, N. J. — New
nešimą, neigdama gandus, kad šiomis dienomis tenai Jersey Fulgent Co. dirbtu- 
buk naciai ruošiasi imti Da- pribuvęs iš Kanados didelis vėj, kuri gamina 

Kainų administracija lie- karą, Vichy Francuzijos ko- laivų konvojus ir atvežęs džiagą, anądien įvyko spio- 
pė pakelti minkštosios ang- Joniją Arfikoj, arčiausia tukstancius naujų Kanados girnas, kuris užmušė 3 dar- 
lies kainą nuo 5 iki 30 centų prie Amerikos. Bet kas gali kareivių. Su vyrais karei- bininkus ir sukėlė gaisrą, 
tonui, priklausomai nūn vie- pasitikėti Vichy valdžia, ku- viais atvykusi ir Kanados Ugnis sunaikino du nedidi 
tos, |ri tarnauja Hitleriui? moterų korpuso dalis, iliu dirbtuvės trobesiu,

1
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Gaisras Amerikos Laive “Prairie”

įioj paaiškėjo kas jis per 
vienas. Šitą bylą aprašė 
New Yorko “New Leader,” 
kurį cituoja “Naujoji Gady
nė.’’ Esą:

“Meksikoje teismas nuteisė 
23 metams kalėjimo Trockio 
užmušėją, kuris vadino save 
Franz Jaekson. Meksikos poli
cija išaiškino, kad Jaekson yra 
rusas, pavarde Turkov, ir kad 
jis jau ilgus metus tarnavo 
rusų GPU (politinei polici
jai), kurios pavestas jis ir už
mušė seną opozicionierių 
Trockį.

“Kaip žinoma, po Trockio 
nužudymo viso pasaulio komu
nistai šaukė, kad jis nužudy
tas dėl asmeniškų motyvų, 
kad Jaekson buvęs “nusivylęs 
trockistas', ir panašios “žinios“ 
buvo skleidžiamos po pasauli. 
Dabar pasirodo, kad tikrasis 
Trockio nužudymo kaltininkas 
yra sovietų politinė policija.

"Kada Jackson-Turkov bu
vo areštuotas. Meksikoje ėjo 
intrigos ir didelis spaudimas, 
kad jis galėtų iš kalėjimo pa
bėgti. arba kad jo byla nebūtų 
svarstoma. Meksikos vyriau
sybė betgi sutrukdė tokius už
simojimus ir šiandien dar vie
na GPU niekšystė iškyla prieš 
visą pasaulį. Tiesa, šiandien 
pasaulis užimtas svarbesniais 
klausimais, bet visgi Trockio 
nužudymas meta papildomą 
šviesą ant to režimo, kuris 
siunčia į užsienius žmogžu
džius. kad pašalinus sau nepa
tinkamus ir pavojingus as
menis.”

KUR BUVO “LAISVĖS”
REDAKTORIUS?

R. Mizara rašo savo “Lai
svėj,” kad jau praėję tie lai
kai, kuomet komunistą buvę 
galima gretinti su fašistu.

šitaip rašydamas “Lais
vės” redaktorius prisipažįs
ta, kad visgi tokie laikai yra 
buvę, kuomet komunistą 
sunku buvo atskirti nuo fa
šisto.

Kad taip yra buvę, tai ži
no visi. Da visai nesenai 
“Laisvė” nėrėsi iš kailio, no
rėdama padėti Hitleriui su
mušti Angliją. Ji piestu šo
ko piieš Amerikos valdžią, 
kuri teikė Anglijai pagalbą.
Pavyzdžiui. 1940 metų bir
želio 13 d. laidoje “Laisvės” 
redaktoriai rėkė:

“Sulaikykime \Vali Stryto turčius ir jiems paklusnią valdžią nuo Įtraukimo Ameriką i karau!”
Karas prieš fašizmą jiems 

tuomet buvo “Wall Štreeto 
turčių biznis,” o Amerikos 
valdžia, kuri tą karą rėmė. 
buvo “paklusni Wall Stree- 
to turčių” tarnaitė.

Taip komunistai rašė ir 
kalbėjo iki 1941 metų bir-- 
želio 22 d., iki Hitleris ne
pradėjo karo prieš Rusiją.

Bet ar komunistai dabar 
jau kitokie? Ar tie laikai, 
kuomet juos buvo galima 
gretinti su fašistais, jau ■ 
praėjo?

Ne, nepraėjo. Jeigu Ame
rika ir Anglija dabar teikia 
Rusijai pagalbą, tai anaip
tol nereiškia, kad jos nori 
komunistus gelbėti. Ne. jos 
padeda ne komunistams, 
bet Rusijos armijai, kad ji 
galėtų geriau mušti Hitlerio 
armiją- . . .

Komunistai kaįn buvo de-
1 Taip ir žmonių padėtį Sibyre. Jų

AlVlti V«a

ŠIURPI SIBYRAN IŠGA
BENTŲ LIETUVIŲ 

PADĖTIS.
Brcoklyno “Amerika” sa

kosi gavusi žinių apie bolše- 
išgabentų Lietuvos

mokratijek priešai, —r - . .... _.
pasilieka. Čhurchill pasakė £>}enlmą- esąs klaikus. Jie 
parlamente labai aiškiai: {'"statyti prie sunkiųjų_ dar- 
“Hitleris padalė Staliną sa- 0 daibo priziui ėtojai 
vo priešu,' bet jis nepadarė ZĮauiųs^ nekuitunngi bolse- 
mus komunistu draugais.” ^kai. Girdi:komunistų

Mus, kurie kritikuojam 
komunizmą, komunistai va
dina “pro-naciais.” Bet Ka
nados Parlamentas atsisako 
legalizuoti komunistų parti
ją ir ji tenai priskaityta prie kerta 
valstybės priešų.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija atmetė pa
siūlymą užmegs’) draugiš
kus santikius su Rusijos ko
munistu unijomis.

Prezidento Roosevelto 
žmona viešai pareiškė, kad 
Amerikos komunistai yra 
svetimos valstybės agentai, 
vadinasi, ne Amerikos drau
gai, ir todėl Amerikos dar
bininkų organizacijos nega
li turėti su jais jokių reikalų.

Na, tai kur buvo “drau-į 
gas” Mizara. jeigu jis apie 
tuos faktus nieko nežino?
Kur jis buvo. jeigu jis tvirti

“Profesoriai, mokytojai ir 
net gydytojai pristatyti prie 
medžiu kirtimo, žinome viena

KELEIVIS, SO. KOŠTOS

šis Amerikos laivas buvo užsidegęs Kanados uoste gegužės 27 dieną, bet žinia apie tai pa
skelbta tųc iabar. kartu su pranešimu, kad laivas jau sutaisytas ir vėl sugryžo tarnybon. 
Šitą nuotra'ūKą išleido Laivyno Departamentas.

Kas Yra Tos Keturios Laisves?
Musų skaitytojai, be abe- Tikybos Laisvė: Tai reiš- 

jo, yra jau girdėję apie “ke- kia, ka(Į mes, per šį karą Su
sivienijusios Tautos, norimetunas laisves,” kurias prezi 

(lentas Rooseveltas(lentas Kooseveitas vra pa- • . - i ■ . i
skelbs kaip tikslą.- kurio kurK9
mes siekiam per dabartini v,r'Is t?utJos tlkes žmogumi, 
karą. Bet ne visiems gal aiš- J° dvasioj ne.ieciamy-
ku, ka tos laisvės reiškia. 11 brangins jo gyiybę.

Laisvė nuo Skurdo: Įvai
riais istorijos laikotarpiais 
yra buvę tautų, kurios džiau
gėsi savo gerbūviu: bet ger
būvis negali būt teisingas, 
jeigu jis yra įgytas per kitos 
tautos skriaudą, per karą, 
per kito krašto nualinimą, 
užtraukiant skurdą kitiems. 
Susivienijusios Tautos sie-

dėti dažyti lupas, pešioti ant- isgr 
akius. ant viršugalvio parista stino 
tyti kuodą, ir daeiti net iki to. buvęs pasibaisėtinas, prime- 
kad palikus savo Įprastus nak- nąs šv. Baltramiejaus naktį 
tinius marškinius, miegoti ko- kuomet katalikai įtaisė pro- 
legijos mados reikalaujamoj testonų skerdynę.
pižamoj. De to. reikėjo išmok- __________________
t i sakyt “okay,' “gee,’ “gosh’ ir 
“hot stuif.' klausytis pradžioje

Trumpai suglaudus, jos 
yra:

1. žodžio laisvė.
2. Tikybos laisvė.
3. Laisvė nuo skurdo.
4. Laisvė nuo baimės.
Šitos laisvės gaii būt už

tikrintos, žinoma, tiktai pil
noj demokratijoj. Tota’lita-
linėse šalyse, kaip Vokieti kia tokios pasaulio santvar
koj, Rusijoj ar Italijoj, kur Los, kur tokios skriaudos ne
kramtą valdo tik viena parti- bus galimos. Tatai reiškia 
ja, o ant tos partijos sėdi laisvę nuo skurdo, 
vienas diktatorius, — tokio- , . _ D - - tt-se šalyse tų laisvių nėra. La.,ve nuo faimes: Už

karo Infoimaciju Biuro P11’’1™0 karaf.‘ stal^j Pnk: 
direktorius Davis yra išlei- !u<«as. “r™1™11'- slaptoji 

laiko žmo-

_  .. - - __ . . - . — —------— —- — ........... ——, t iii v to j k cl ioivj T ii
fto darbo di'rloti Tve^inv* * ■‘The 'Fom'^eedoms "’Vgki! kurie ^tos psk
10 aaroo alioti, neginu . o , , . . , , . ’ i su Daimeie. Susi
ves nnrihn išorine s orime- SIS’ (IS. tas laiS\es išdėsto pla- -p , ttUol-.oim tas laisves išnešto ma- — ------— iviemjusiljb ... iu jičlSna Tautu tikslas vra pašalinti 

Anglijos ministeris Indi- taip: uos pavojus ant visados ir
_,us reikalams, L. S. Ameiy, žodžio Laisvė: Tai reiš- Įtartu paiiuosuott tisus nuo 

__________ pasmerkė Mohandą Gandhi kia, kad žmogus turi teise bį!”1?5' Slt° g?llma

uni^crn MINIMI kaip. aršiau?i .^bo'al«- . Jo laisvai gyventi ir atvirai kai- ‘ri1mUK&IAJ ZliyiU&' pradėta agitacija uz tuojau- bėti, nieko nebijodamas. ./
--------- tinę Indijos nepriklausomy- Tai reiškia tokią valdžią, piogo<

neduodant jiems 
apsiginkluoti iš

tiesiog nepakenčiamo džiazo ir . . - . - . - ---- --------- -----—j.- nauto
prie progos (o kad apie tai bu- Hipnotizmas kaip priemonė bę esanti niekas daugiau, kuri ne tiktai pripažįsta pi- 
tų žinojusi mama!), išrukvti lakūnams ruošti. kaip sabotažas. Anglija su- Rečiui teisę laisvai protauti Knygelę apie
net papirosą. Tokia bent dali- Daktaras; T S Garrett tinka’ kad IndiJa but’4 ir kalbėti, bet kuri tą jo tei- Laisves anglų kalboje gali 
na mano “metamortoza’ gy\e- \merikos Legiiono Aviato- va valstybė, sako Ameiy, ii sę gina. Tai reiškia tokią ma gauti. iš Office of War 
nant kolegijoj atrodė būtina.” į Po«to New Yorke psi- karo ji galės tokia būti; santvarką, kur už laisvą Information. Yv ashington, 

Europos aukštesnėse mo

Keturias

hnd7 krin bet An£Hja ne£aIi pasitrau- nuomonės reiškimą niekas D. C. Angliškai ji vadinasi _ cmatras, suraao ouaą, Kaip V+1- ič Huhav noC io _ “The Four Freedom?”
hipnotizmo pagalba jau- 

' nuolis gali lengvai tapti 
iaviatorium. Sakoma, kad šis 

D-RAS DEVENIS SUGRI-''daktaras tokiu budu pada
žo IŠ BOLŠEVIKU NE-‘ ,1'§S Jau ketvertą desėtkų ge 

LAISVĖS.
“Keleivio” skaitytojai jau 

žino, kad bolševikai buvo 
pagrobę Lietuvoje D-rą De- 
venį, kuris buvo nuvykęs te
nai su savo šeimyna iš Wa-

kyklose tokiu 
biu” nėra.

•prasmatny-

i*?ri7uriu. -ju žmonai su vai
kais pavyko pabėgti ir per 
Vokietiją sugidžti Ameri
kon, bet jį patį bolševikai iš
gabeno Sibyran ir bemaž kc 
nenukankino koncentracijos 
stovykloj Sibyre. Nežiūrint 
kad D-ras Devenis yra Ame
rikos pilietis, ėmė apie du

ų lakūnų, kurie be hipno
tizmo pagalbos niekad ne
būtų galėję skraidyt.

Dr. Garrett

i-X T ZV-»VtUIIICS*.

kti iš Indijos dabar, nes ją nėra baudžiamas.
bematant užimtų japonai. -----------------------------------—
Mohandas Gandhis kaip tik Gandhis sabotažuoja ne tik
to ir nori. Jisai pradėjo kur- tai Anglijos, net ir Kinijos 
styti Indijos gyventojus įeikalus.
prieš Angliją kaip tik tuo Amery sako, kad prieš ši- 
laiku, kada japonai pradėjo tą sabotažą Anglija bus pri- 
veržtis į Burmą. Jo agitacija versta pavartoti ginklo spė-

Keliatas Įdomių 
Faktu Apie 

Bibliją.
Anglijoj niekas neturi

daug jaunų
i lakūnais, bet jie yra pilni kti Kinijai pagalbą. Taigi sabotažas vis dar nesustoja.___

VKWUW5 LUI IX UAIC

pakilusį kraujo spaudimą ir 
greitą širdies veikimą. Dėl 
šitų priežasčių jie neprisilai
ko Schneiderio taisyklės ir 
neišlaiko aviatoriaus kvoti
mų.

Kas norėtų lengvai tapti 
aviatoiium, tam hipnotiz-

metu laiko, kol Washingto- n,as yra “short eut”—-mene
Departamen- sis laiko, ir tu jau už debe-

. t
no Valstybės
tas per savo ambasadorių
Rusijoj išreikalavo jo pa- štai. kaip šitas legijono 
liuosavimo. daktaras daro aviatorius:

Pereitą sąvaitę D-ras De- jis paguldo kandidatą ant 
venis jau pasiekė Ameriką, sofos, liepia užsimerkti ir 
Šiame “Keleivio” numery, nekreipti dėmesio į tai, ką 
kitoj vietoj, telpa platesnis jis sako. Jis tada kalba že- 
apie tai pranešimas. Kiek- mu. monotonišku balsu iki 

A , „ vienas turėtu jį perskaitvti. subjektas pereina į pusę są-
Bet liudmausia tai. kad yaj yra gryvas komunistu monės arba

koncentracijos stovyklą, kur net trys lietuviai gydytojai medžius. Kokia tai skriauda ir rusų tautai! Tiegydytojai galėtų užpildyti rusų gydytojų trukumą. Lietuviai profesoriai ir mokytojai galėtų užimti frontan pašauktų jaunų rusų mokytojų vietas.
jiems neduodama drabužių, kad jie alksta ir sala. Tik viename lageryje, kur atgabenti iš Lietuvos 220 lietuvių ir 60 žydų. šįmet mirė 32 asmens. Daug kur lietuviai turi gyventi ir dirbti pusnuogiai... Daugeli aplankė džiovos bacilos.”

vra servas* c*.
barbarizmo dokumentas.

su.

Ištremtųjų vardai ir pa- 
..... vardės yra skelbiamos “Ke

na, kad jau praėjo tie laikai, leivyje.” Ju vra suskaitvta 
kuomet komunistus buvo jau* daugiau ‘ kaip 12.000 
galima gretinti su fašistais.

Tie laikai, kaip matom, 
nėra praėję, tik Mizara, ka
žin kaip. nuo jų atsiliko.

jau 
žmonių.

TROCKIO ŽUDIKAS BU
VO STALINO ŽVALGY

BININKAS.
Kai Meksikoj andai buvo į 

nužudytas T.er>nuc Trupine |atvyKo

TUBELYTES ĮSPŪDŽIAI 
AMERIKOS KOLEGIJOJ.

P-lė M. Tubelytė, buvu
siojo Lietuvos m misterio 
pirmininko duktė, kuri pa
bėgusi nuo bolševikų teroro 

su motina Ameri-Leonas Trockis, au ? A a
buvęs artimas Lenino dram kont Jau P'.3*^0 la"kytl

gas ir raudonosios armijos!^'.lkoa ...koleF1«,.,r. ras<’ 
“Vienybėj pirmutinius sa
vo įspūdžius. Sako:

į pasąmonės 
lovį. Dabar - daktaras iš

----------------- rašto pamažėli įkalba jam
ADV. RASTENIS KANDI- tai, ko subjekto sąmonė pa- 
DATUOJA I MARYLAN- geidauja, būtent— skraidvt. 

DO LEGISLITURĄ. Pa„.zdžiui; Schneiderio
“Vienybės” koresponder.- taisyklės prisilaiką #sitiki- 

tas praneša iš Baltimorės, maį būna paveikiami taip, 
kad demokratai tenai no- ^afi jų pasąmonės protas 
minavo advokatą N. Rašte- valdo savystovius veiksmus, 
nį savo kandidatu į Mary- kaip širdies mušimą, kraujo 
lando legisliaturą. spaudimą ir panašiai. Ir

“Y ienybe sako: kuomet subjektas, šiuo atvė-
“Baltimorė.ie niekas neabe- ju kandidatas į lakūnus, bu

joja. kad adv. Nadas Rastenis na visai užhipnotizuotas, jis 
bus išrinktas atstovu į valsti- tada kalba į protą. Daktaras 
jos legisliaturą. Rinkimai — jam įkalba, kad tokio daik- 
lapkriėio 3 d. Tai bus pirmas to, kaip baimė, visai nėra. 
atsitikimas Marylando valsti- Kas buvo, tai jau praėjo, 
jos istorijoje, kari lietuvis bus Kas įvvko vakar, kas įvyko 
atstovu legisliaturoje.” 1,000 metų atgal — tas jau

.. x . , , x nebegris, tai vra praeitis. Jalietuvis advokatas, ,.eikia
Dragunas-Drake iš Brookly- *
no, kaip jau musų skaityto- Gyventi reikia tik šian- 
jams žinoma, stato kandida- dien, tik dabar, o apie vaka- 
turą net i Kongresą. Ir ji lykščius ir rytojaus įvykius 
taip pat remia vietos demo- v^ai nereikia rūpintis. Gy- 
kratai. venimas, anot jo, reikia im-

__________ ti tain, kaip jis ateina.
ŽIAURUS UŽPUOLIMAS D. P.

ANT Ž'YT)Ų FRANCU- KUXigv celibatas.
—Išaiškinta kunigų oepatystėn i»-

Londone gauta žinių, kad !įsLAknyi? -E!rska’'. . * n v, ton ja, pasekmes ir jų donskao nu-
minint traneuzams Kastilijos tyt’ kiekvienas wnw, tėvas ir jauni-
išeriovima naciai Parvžiu- kaitis’ kurie k«d i” >»oterjs,Ihgnovnną, naciai raryziu- du:<ttrj.s ir mylimosios nepapultų j 
je suėmė 28.000 žydu ir SU- tokia kunigų globų, parašė kun. 
varė juos i du parku, kol bus

Kitas

.. .-v. armijos

tėvas, tai komunistai pasi
skubino paskelbti pasauliui, 
kad Trockį nužudę paty>“ 
“trockininkai,” nusivylę jo 
vadovybe.

Mes jau tuomet rašėm, 
kad komunistai meluoja, 
nes visos apystovos liudijo, 
kad jį nužudė Stalino agen
tai. Ir pasirodo, kad mes ne- 
klydom. šiomis dienomis 
■Meksikoje buvo sprendžia
ma Trockio žudiko byla, ku-

“Apsigyvenusi bendrabutyje aš pradžioje turėjau apsiprasti su skambučiais, gaisro aliarmais, kiekviename kambaryje kuo garsiausiai atsuktais radijais, ir nuolatine bei labai triukšminga kitų mergaičių draugija. Taip pat, anot mano naujųjų draugių, aš turėjau, bent išviršiniai, kiek suamerikonėti, t. y., pra-

TAIP LENGVA, KAIP 

SUTRUMPINTI TELEFONU PASIKALBĖJIMUS

šiuo atžvilgiu jus galite kent dalinai kiekvieną dieną pa- 
■!ėti šiam karai laimėti.

.Ią’S GALITE dar dangiav padėti, sustrumpindami ne- 

rvarbiu« “l«mg distanre” telefnnavimus.

KITI' ATŽVIIAšIL“. jus galite daug padėti išvengti 
kimšaties. kada jus laukiate sujungimo, šaukdami “lor.g 
dir.tanee, ’ jei rečiau -elefonuosite.

JUS GALITE SUTAUPYTI brangų telefono laiką, pa- 

i.kdami >avn pranešimą perduoti tam asmeniui, kurio 

tuo tarpu negalėjote prisišaukti. Vėl atgal šaukti, uži

mate telefoną, kuris taip vra reikalingas karo reikalams.

Jl'SV PAGALBA yra skubiai reikalinga dėlto, kadangi 
telefono aptarnavimas turi būti teikiamas pirmoje 'ie- 

toje karo reikalams.

MALONĖKITE pagalvoti pirm telefonuosiant, ar jums 

tikrai reikalinga telefonuot? Jei gyvas reikalas, prašome 

l.uo trumpiausiai telefonu k aibė t i.

NEW ENGLAND TELEPHCNE & TELEGRAPH CO.

nuo 1611 metų. kuomet ka
ralius James I išleido pirmu
tinę Bibliją. Dabar visoj 
Anglijoj yra tik dvi spaus
tuvės, kurios, karaliaus lei
dimu, gali spausdinti Bibli
ją, tai Oxford University 
Press ir Cambridge Univer
sity Press.

Amerikos mokyklose var
tojamos biblijos yra dau
giausia Anglijoj spausdin
tos, nes jos esančios tiksliau
sios. Amerikoje biblijas gali 
spausdinti kas tik nori, to- 
idėl spaustuvninkai, ypatin
gai žydai, besivaržydami už 
biznį, stengiasi kuopigiau- 
sia jas pagamintų besisku
bindami pridaro klaidų, ar
ba tyčia sutrumpina, kad pi
giau galėtų parduoti. Todėl 
ir sakoma, kad Amerikos 
Biblija negalima pasitikėti, 
nes iš “Dievo žodžio’’ ji pa
sidarė “gatvinė biznierių 
preke.”

Anglijos Biblija todėl 
skaitoma tiksliausia. Jos 
versija yra karalių autori
zuota ir niekas neturi teisės 
jos pakeisti. Net magazi
nams uždrausta vartoti jos 
turinį suglaustoj formoj. Ją 
parašė Jameso I-rnojo pa
skirti 54 rašytojai.

Ženevoj išleistoji Biblija 
via vadinama “Kelinių Bib
lija,” nes jos Genėzyje (3: 
7) vra pasakyta: “Jie susi- 
siuvo figų lapus ir pasidarė 
iš jų kelines.” Taip kalba
ma apie Adomą ir Jievą. 
Taigi išeina, kad Jieva buvo 
pirmutinė moteris, kuri pra
dėjo nešioti vyriškas keli
nes.

Pirmiau Amerikoje Bibli
ja buvo labai gausiai par
duodama prekė. Bet keliais 
paskutiniais metais jos pa
reikalavimas smarkiai krito. 
Dar 1931 metais čia buvo 
parduota daugiau kaip 
4,000,000 biblijų; bet 1933 
metais parduota jau tik apie 
66,000 egzempliorių.
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KAS SKAITO, RAŠO 

T\S IKiONOS NRFKAAO• •
p— — - AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

D-RAS DEVENIS SUGRYŽO IŠ 
BOLŠEVIKŲ NELAISVĖS.

Waterbury, Conn. verstino darbo stovyklas
Pereitą seredą, rugsėjo 9

rnonu enmr'/n iČ KnISoviVu 'O pUSKllta^ sa\ 0 StOVJklOs

Brazilų Demonstracija Prieš “Ašį’

Giena, sugryžo iš bolševiku , 
nelaisvės D-ras Mykolas Del .^h^ienoi 
venis. Visa jo šeimvna ver- , , . , ,ke—verkė iš džiaugto, nes rS*’J’ nb,u™,P°:
per du metu su viršum nebu- •'■<*>. karnų, T
1 - venis. Man kasdien tekaa-

nuo 70 iki 80

darbo sto-

vo savo tėvo mačiusi
“Aš negalėjau ištarti nei

vrvlvio kilome vakar va- paųo®, « j«žodžio, Kuomet jis vakar va di b j kasvktee ardirb- 
kare netikėtai audare du- * - tekdavo at.
lis, pasakojo ant rytojaus
ponia Devenienė.

Paskutini sykį ji matė sa
vo vyrą 1940 metų liepos 
22 d., kuomet Lietuvon įsi
veržę rusai jį areštavo. Nuo 
to laiko ji negalėjo su juo 
nei susirašyti, nes nežinojo

vo apžiūrėti nuo iv iki ©vi 
kalinių, kad patyrus, ar jie

mesti po 30 ar daugiau žmo
nių, nes jie sirgdavo.

“Pasitaikydavo, kad 500 
žmonių stovykloj būdavo po 
150 ligonių, kurie sirgdavo 
škorbutu arba ‘nakties aklu
mu’, nes maistą mums duo-

. j . davo labai mažai, ir tas oatskur jis randasi, o jis negale- be tipkamų vitamjnų. ‘
jO savo žmonai apie save “Butų ilga istorija, jeigu 
nieko pranešti, nes bolsevi- išpasak*ti <ska,” sako dak-: 
k'i zxa°.a neleido jam taras, “bet kadangį dabar i 
laiškų rašyti . karo jaįkas geriau bus!

D-ras M. Devenis yra A- b

Ši nuotrauka parodo demonstaciją Rio de Janeiro mieste, kuomet Brazilija paskelbė Vo

kietijai ir Italijai karą. \ aizdeiio gilumoj matosi didelis Brazilijos prezidento Getulio Var

go atvaizdas.

RAUDONASIS KRYŽIUS PADĖS SU
RASTI JŪSŲ GIMINES RUSIJOJE.—
Pernai metais, prieš pra- Šimų iš Lietuvos per Taip- 

sidedant karui taip Vokieti- tautini Raudonąjį Kryžių 
jos ir Rusijos, buvo išvežta apie masinius žmonių įšga- 
daug žmonių iš Lietuvos į benimus i Rusiją, sutiko lie- 
Sovietų Sąjungos gilumą, tuviams šitame reikale pa- 
Keliolika tūkstančių tų tarnauti. Kiekvienas, kuris 
tremtinių vardų buvo pa- matė savo giminės vardą 
skelbta Amerikos lietuvių paskelbtuose išvežtųjų žmo- 
laikraščiucse. Bet tik apie nių sąi asuose arba. kitokiu 
labai mažą dalelę jų iki šiol budu patvrė apie savo gimi- 
pasisekė patirti, kur jie da- nių išvežimą i Rusiją, gari 
bar gyvena ir kokia jų pa- kreiptis i artirniauriaji Rau-

merikos pilietis ir baigęs 
medicinos mokslą Yale uni
versitete. Pabaigęs mokslą, 
jis praktikavo , mediciną 
AVaterburyje apie 10 metu.

daug nekalbėti
Daktaras pridūrė, kad už j

jo daktarišką darbą bolševi
kų valdžia mokėdavusi jam 
po 25 rublius

dėtis.
Amerikos lietuviams, ku

rių giminės pateko i Rusiją 
ir tenai, gal būt, kenčia di
delį vargą, reikia susiiupinti 
jų likimu, nes jeigu mes 
jiems nesuteiksime pagal
bos, tai kas jiems padės? 
Pirmiausia, reikia sužinoti, 
i kurias vietas j"e buvo iš
vežti, kad butų galima su 
jais susisiekti.

Amerikofe Raudonasis

donojo Kryžiaus skyrių žo
džiu arba laišku, prašant 
tuos gimines surasti.

Kadangi ne visi moka 
angliškai parašyti laišką, 
tai Raudono io Kryžiaus 
skyrius Chicago įe sutiko 
priimti iškirptas iš ’aikraš- 
čio blankas, kurias ištrem
tųjų giminės pripildys, pa
duodami iieškomu asmenų 
vaidus ir kitus faktus, pažy
mėtus b lankoje.

Žemiau paduodame tokių
Kryžius, gavęs daug piane- blankų oavvzdį:

AMERICAN RED CROSS

Chicago Chapter Headeuarters 

616 S. Michigan Avė.

Chicago. III.

Ile’p me. please, find the following person 

ported from Lithuania to SSSR teritory:

T. M. D. SEIMAS.
CHICAGO, 1LL.

Rugsėjo 6 d., “Sandaros’

tuvos vardo tarp ameriko-į Amerikos spauda šito ka
nų; greičiau pažemins. Pa- įeivių darbo nepeikia. Ji 
žemins ir pačią TMD. nurodo, kad i tą kliubą susi-'

»'ate,,mryje apie iv meiu. į Amerikos pinigais ieiš-1 Rugsėjo 6 d., “Sandaros” ,ri“krir„,2ro C L3.1^ ^Likdavo žmonės, kuriems 
1940 metais jis išvyko su r ° patalpose ivvko T M D su_ leido anglišką brošiūrą apie nerupi nei Karas, nei taupu-savo žmona ir 3 vaikais Lie-I^g^ „oviet val.^ivažmvimas7 Lietuvos kultūrą Tas jo ras- mas. Jie važinėjasi brau-!

džios krautuvėj kainuoia 35 Delegatų buvo iš Milwau- klek Lietuva yra glaus automobiliais ir Jiems
kee Racine ir Keno-ha atslllkusl nuo kultui mgųi nestinga gazolino. Kad tuk- 
Wi« is °irtc'hi’ro-b Po ir iš tautŲ- Jeigu nebūtų nieko stančiai jaunų vyrų miišta 
Chicagos ~ a “ parašęs, butų buvę geriau, kovodami žmonijos laisvę,

TMD nrpyidpntjis Motu- r:es amerikonai nebūtų žino- tai jiems ne galvoj. Milionai 
fl ii Detroito pranešė tpIp- kad Lietuvos kultūra sto- darbininkų prakaituoja dirb-

tuvos aplankyti. Tuojau 
Lietuvą užplūdo Rusijos 
bolševikai ir pradėjo areš
tuoti inteligentus. Pagrobė 
ir D-rą Deveni. Jo žmona su 
vaikais pabėgo nuo raudo-i

ant menesio.
I

who had been de-

įublius, o privatinėj rinkoj 
už svarą sviesto esą moka
ma nuo 500 iki 800 rublių.

F'uli Name:

Lašt fuil address:

HAVERHILL, MASS. za iš Detroito, pranešė tele- ..... 4 _ .... ...
įlojo teroro ir sugryzus A-1 . . • igrama, kad jisai negalis at- V1 *alP zemal- . tuyese dirbdami ginklus,
merikon pradėjo prašyli; Streikuoja 3,000 batsiuviu. ° ktj j £eįmą ' Taip gali būti ir su p. milionai oiednu moterų ir
"Valstybės Departamentą, Rašant man šią korespon- Kadaisia ir aš priklausiau Daužvaidžio brosiuia. vaikų renka gelžgalius, 10-
kad gelbėtų jos vyrą iš bol- denciją> pas mus streikuoja prie TMD. Bet kuomet ši T. J. Kučinskas, bą ir kitokį laužą kad Ame-
ševikų nelaisvės. Išėjo be- į gjjųo batsiuvių. Darbinin- draugija pateko į dolerinių ~ ’ika laimėtd ka-a.otuoiai-
veik du metai, kol pavyko jį kai priguli prie United Shoe tautininkų kontrolę, kurie Kareiviai Suardė pu šitie pimguoti nenaude-

AVorkers of America (CIO) i ją pakrikdė, aš pasitrau- Dykaduonių Kliubą. iLn auTi'^ik rupiraU kad unijos, bet streiką pradėjo kiau. 9 n įątrauja ir ik rūpinasi, Kaa
be unijos Įgaliojimo, todėl Dabar TMD turi 20 kuo- Iš garsaus “Čabanu . gaiGzlJJ 'valgiy, bran- 

— kai kas sako, kad šis strei-jpų ir virš dviejų šimtų na- Club’o,” kur pinigingi dy- -ge? ir ^e!0S muzikos
Dabar D-ras Devenis pa-;kas “neteisėtas.” liu. Liūdna, kad doleriniai kaduoniai susirinkdavo ūžti fcOkiams-

asakojo VVaterbuno “Ame-’ Qtroik-s»« nrudd

išlaisvinti. Paleistas iš ka
torgos, jis atvyko į Ameri
kos ambasadą Kuibyševe 
vos gyvas.

pasakojo 
rican’o” reporteriui, kad jis 
išsėdėjęs bolševikų kalėji
me Lietuvoje nuo 1940 me
tų vasaros iki 1941 metų va
saros. Kalėjimas buvo pri
grūstas sausakimšai. Kam
bariuose, kurie buvo pasta
tyti 4-riems žmonėms, buvo 
sugrusta po 10 žmonių. 
Kalbėtis kaliniams buvo už
drausta. Taip pat uždrausta 
skaityti ir rašyti.

—.1
jo

nų. Liūdna, kad doleriniai kaduoniai
Streikas prasidėjo rugsė- tautininkai tiek tą draugiją1per naktis, aną vakarą liko!,
2 dieną. Streikieriai rei- nupuldė. -rik krūva šukių’ir laužo. Kalingi:

kalauja 10 nuošimčiu dau- Kuomet doleriniai tauti- 
giau algos. Rugsėjo 7 d. ninkai šią draugiją nualino, 
streikierių komiteto pirmi- tai paprasti darbininkai iš
ninkąs Maguire pranešė gelbėjo ją nuo mirties. Ir tą
streikierių mitinge, kad siū
lo 5 nuošimčius. Į šitokį pa-

darbą atliko darbininkai iš 
VVisconsino. Daugiausia prie

siūlymą streikieriai atsakė jos atgaivinimo prisidėjo 
baubimu. Streikieriai vie-i Kasparaitis iš Racine, VVis. 
ningai stoja už 10 nuošim--Jisai yra paprastas darbo 
čių. | žmogus, tačiau jam kultu-

Į streikierių mitingą buvo ros darbas stovi aukščiau už 
ura tautininkaiBet kuomet 1941 metų Išėjęs ir valdžios atstovas. Į doleri, kuri 

vasarą vokiečiai ’" ‘ 
prieš Rusiją karą.
kaliniai buvo išgabenti į pri-į kjno jisai, “aš dalyvauju Į Seime paaiškėjo, 
---------- --- ■ — kaip bešališkas taikytojas.” TMD

Kam tokie parazitai rei-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI i

J. Daržinikui. — Pienu-

Age: .................................

Place of birth:

Citizenship: ........................................................................................................

Occupation: .........................................................................................................

Marital Status (maried or single) :

Names and Addresses of other people 

v.ho might have Information:

Mv Name:

Address:

Cizenship: ...................................................................................................................................................................................................................................................

Relationship to person in 

Lithuania z

Nors chicagiškis Raudo-,ku3 perrašyta ant geros ra-
noio Krvžiaus skvrius suti- foISosl'?s P°!,le™5-.. .11 v .. . Raudonojo Kryžiaus sky-
ko priimti iškirptas iš laik- yra vjsuose miestuose, 
raščio blankas, vis dėl to bus todėl iš kitur nėra reikalo 
gražiau, jeigu tokia blanka rašyti i chicagiškį skyrių.

Tas kliubas buvo netoli 
nuo Warwick’o, R. I. Tenai 
suvažiuodavo piniguočiai iš 
visur. Paprastas pilietis ne
galėjo tenai kojos Įkelti.'
Kas atvažiavo be šoferio, be meratą už naują skaitytoją 
cilinderio ir be frako, toki gavome ir labai už tai dėko- 
šveicoriai grąžindavo nuo jame. Knygos apie bites ne
varių atgal. " turime. Slyvos pusta papras-

Pereitą sąvaitę mėgino tai dėl to, kad medis yra už- 
tenai ineiti pora kareivių iš sikrėtęs puvinio liga. Kova 
netolimo aviacijos lauko, su tuo sunki. Reikia nurinkti 

vaisius,
sargai tuoj ^supuvusius, nes iš jų

kad į išmetė už vaitų. «#RBB^[?.U5^.iiga. Taip pat reikia 
augsi

pradėjo “aš neginu nei kompanijos, laiko aukščiausiu savo idea- Raumeningi “Cabana Clūb’"JiLO medžio visu 
Lietuvos nei unijos interesų,” paaiš-'lu. sargai tuoj sužŽŽMkibĄ^supuvusius,

NIAGARA FALL, N. Y.
Apsnūdus i lietuvių kolonija.

Musų mieste yra daug 
“Keleivio” skaitytojų, bec 
jokios žinios iš lietuvių gy
venimo nesimato. O butų 
daug kas parašyti, jei tik 
skaitytojai netingėtų rašyti.
Šiuo laiku pas mus matosi i STRE1KAS ŠOVINIU 
iabai daug turistų, kurie at
vyksta pamatyti to įstabaus 
Niagaros Krioklio. Neku 
riuos tas vandens

Rašant man šiuos žo
džius, kiras streikierių mi
tingas ketino Įvykti sekan
čią dieną ir buvo tikimasi, 
kad kompanijos duosiančios 

i kitą pasiulyma. Pažiūrėsi
me, kas iš to išeis.

Batsiuvys.

apšvietus
susideda iš S. V. Vitaičio. 
adv. Ra^tenio ir dr. Zimon- 
to. Kad tas komitetas tiek 
“darbavosi” TMD naudai, 
kad neparašė nei vieno 
straipsnio, nesurengė nei 
vieno prakalbų maršruto.

Chicagietis dr. Zimontas. 
kaipo apšvietos komiteto 
narys, ne tiktai nedalyvavo 
seime, bet nėra net užsimo
kėjęs savo duoklių. Reiškia, 
nėra narys.

Visą agitacijos darbą at

komitetas į mas Eutų “augšriėrnS^^flįBMf^'di visus vaisius nukri
nams ir ju ponioms bei pa-'ftwvs žemėn, kad neputų po ~ . A. o, „ -

ėms, jeigu ju tarpe pra- medžiu. Rudeni nukritusius KūS MUiTlS Rašoma neivuotis. Skelbete savo
:ų maišytis ‘ Paprasti ka- lapus reikia sugrėbti ir su- . —------  t

deginti. Pati medi reikia ge- Geriausia mėgsta Kele.vj.

ne pergalę, sakėt kad ant Ka
lėdų raudona bolševizmo

b’as” ’2i apipurkšti kalkių ir sic- Igno Vaiikonio duktė iš • vėliava vėl jau plevėsuos
gali- ’os (limo and sulnhur) mi- Peeley, Pa., prisiuntė už sa- ^aune, ,o dabar jau nen-
už 4 šiniu iš itidens. Pavasari, Vo tėvą prenumeratą ir pri- !PaPJat’.kafl ir Kaukazas ga- 

stikliukus “scotch’’ su sode kp- da lapai neišsprogę, rei- duria: Mano tėvas susilau-
reikia mokėti §8.40! k:a apipurkšti Bordo (Bor- kg jau 65 metu amžiaus ir

dėtų 
reiviai

Kad “Cabana Club 
ne prasta vieta, tai jau 
ma spręsti iš to, kad už 4 ii žlugti.” 

Komunistas pažiurėjo į

DIRBTUVĖJ PASIBAIGĖ
Alton, III. — Pereitą są- 

kritimas; vaitę čia buvo kilęs streikas 
taip užhipnotizuoja, taip estern Cartridge Co. dirb-' kko paprastas darbininkas, 
patraukia, kad jie neria sta-J^vėi. kuri gamina šovinius. Kasparaitis iš Racine, Wis.
čia galva i krokli. Ir dabar-Streikas tęsėsi 4 dienas ir 
keliu lavonų da * nesuranda. į šovinių gamyba per tą laiką 

buvo suparaližiuota. Val-
Prieinam prie išvados, 

kad TMD apšvietos komisi-

Išmesti kareiv iai rėio ^eaux) mišiniu, kurio gali- vis tebeskaito “Keleivį” ku- mane skersomis, bet nieko 
Sepsrtyvė.

Kai medis peržvdės ii 
užsimegs, vaisiai, vėl reikia 
'apipurkšti Bordo

sauktas a'.mnon. Mano tė- 

neturi.
Nutarta tą nenaudėlių lizdą lu‘

9 Ui~ėio anie 1(1 '"D"’urtet' Bordo vas ėarbo dabaiTaba? «V3^33 ^Riestu, šitoks
na Club’e” pridėjo “floor .“'V13 ''M W-
, ., .. - .L , • do. Bet •eimj n- ta« nieko ne-Shovvv JĮ apsupo 100 karei- taj dj

vių. Dvidešimts penki jų uz-
Valdžia čia stato didelę (^iai Dikišus streikas buvo! J3* trūksta apšvietos, kuo- 

amunicijos dirbtuvę, kur ]jkviducta^. ’Pereitos suba- paprastas darbininkas vlų. uuueN.an rynn. ju ^- 5r ąude^nfi
dirbs keli tūkstančiai darbi- tn~ rvta dubininkai eumv- turi rašvti straipsnius ir ra- stojo vaitus, o kiti puolė i vi-nin> ............................. ižo daSan šeZ s^Sn; «inti apšvietos komitetą, ............................ '

Nors li6tu\ 131 ci3 jokio jy ^inČ3s su komp3ni]H bus supinstu kultūros drau* 
veiklumo neparodo, vis dėl sprendžiamas darbui einant. £U°S naudą.

reikia iš-

Lietuviški ginčai.
Užeinu Į vieną butą, žiū

riu, mie stalo sėdi vyras ir

to čia gyvuoja visų trijų Su
sivienijimo kuopos, būtent, 
SLA, SLRKA ir LDS. Yra 
ir šv. Jurgio parapija, kuri 
turi nuosavą salę. Tenai 
daugiausia būna lietuvių su
sirinkimu.

HARTFORD, CONN.
Paaiškėjo, kad TMD turi 

kun. Dembskio ir dr. 
Jono Šliupo knygų, kurių
daug

Republikonai rems prezi
dentą Rooseveltą.

Connecticut valstijos re
publikonai pereitą sąvaitę tas žinotų, kaip tokias geras 

Darbai šiuo laiku eina la- nominavo savo kandidatu knygas platinti tarp žmo- 
bai gerai, dirbam dieną ir į valstijos gubernatorius nių, kurie mėgsta jas skai-
nakti. Bet iš kitur važiuoti Raymondą E. Baldwiną, tyti.

kuris pasisakė remsiąs pre- Seimas nutarė išleisti bro- 
zidento Roosevelto politi- šiurą anglų kalba apie Lie
ką. Prezidentas Rooseveltas tuvą. Brošiūrą parašęs p. 
vra demokratas. Daužvardis.

nepatartina, ypač vedu- 
siems sunku gauti kamba
rius gyvenimui.

Tai tiek šiuom tarpu iš 
musų miesto.

A. Gutauskas.

BANKININKĄ

bia yra parodytas buvęs Chi- 

Aria- 

nu-

si nešdamas $154,500. Per 11 

metų niekas apie jį negirdėjo; 

tik šiomis dienomis valdžios

moteris. Jis skaito komunis-
dų ir prasidėjo “blitzas.” J. .Jakimavičiui. — Ačiū tų laikrašti, o ii—“istoriją 
Bonkos ir stiklai su gėrimais ' ž iškarpa -. Kai kuriuos da- apie karalienę Mikaidą.” Ne 
buvo sutrupinti, stalai išvar- lykus galėsime sunaudoti, tiek skaito, kiek ginčijasi, 
tyti ir sulaužyti, kėdės iš- bet paprastos žinios jau pa- Moterie aprimo ir pradėjo 
lakstė oer langus su visais-senusios. su manim kalbėti. O jos

draugas lekavo: “Prakeikti 
fašistai. Įsibriovė i Lietuvą 
ir -utrempė musų tarybinę 
valdžią. O lietuviški smeto- 
nininkai da tyčiojasi... Da
bar kitas pavojus prieš akis. 
Hitleris gali paimti Kauka-

sbklais, veidrodžiai sudau-į Av .• v n * “I— • 1 •dabar kitur , negalima gau- žyti, žolynai ir gėlės sūnai
ti. Tas knygas žmonės pirk
tų, Jeigu apšvietos komite-

kintos, dekoracijos nuo sie
nų nudraskytos ir viskas su-i 
mindžiota ant šlapių grindų. 
Frakuoti dykaduoniai ir dei- 
mantuotos jų ponios prade-.

pinigu:
Gutauskui - Ačiū už 

ir korespondenciją.

TRAUKINYS IŠŠOKO 
IŠ BĖGIŲ.

"VVaterford, Conn. — Pe
įo klykti ir bėgti, o bėgdami !reitą sąvaitę čia iššoko iš bė- zą. Ką daro Anglija? Senai cagos bankininkas Saverio .J 

virto ir griuvo viens per ki-igių prekių traukinys, kuris žada antrą frontą, ir vis jo ni. Jis 1931 metais pabėgo.

tą, tartum “sudna diena” 
jiems butų atėjus.

Tas “blitzas” tęsėsi tik 30

ėjo iš New Haveno į Wor- nėra.” 
ce‘terį. New Haveno gelž- Aš neiškenčiau, 

■kelis tarp Bostono ir New “Nereikėjo,” sakau ‘skel
Baldwinas yra statomas Bet išleidimas mažos ver-!minučių, ir iš puošnaus kliu-iriorko buvo užtvertas per bti savo laimėjimus iš kai- agentai sučiupo ji S?.r. i’rancis- 

jau trečiam terminui. R. K. tės brošiūros nepakels Lie-jbo liko tik krūva laužo. i kelias valandas. no, tai nebūtų reikėję dabar cp mieste.
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Anglai Tariasi Egipto Tyruose
K. et virtas Puslapis

Angių karininkai Egipto tyruose studijuoja karo planus. Iš kairės, 
be kepurės, stovi Rt. Hon. R. G. Casey, Anglijos ministeris Vidurinių 
Rvtu reikalams. .

BRAZILIJOJ STEIGIAMI DIDELI 
GUMOS ŪKIAI.

Brazilijos . respublikoje, (įžiui, Firestone gumos kom- 
Amazonos upės klony, yra panija turėjo įsigijusi 1,000,- 
steigiami dideli gumos me- uOO akrų plantacijų Liben- 
užių ūkiai, kūnų tikslas yra joj, Goodyear kompanija 
aprūpinti Jungtinių Valsti- buvo apžiojusi Sumauos Sa
jų pramonę reikaiinga žalia- lą, o L. S. Rubber Co., Con- 
\a ir padėti laimėt karą tmental Kubber Co. ii- kitos 
piieš “ašį.” turėjo įsigijusios didelių

'laip sako mokytoja Miss plantacijų Javoj ir Filipi- 
Margaret Biine, kuri šią va- nuošė. Dabar visi šitie sani
tarą buvo išvažiavusi Kietų niai yra atkirsti. Taigi ten- 
Ameiikon atostogas praleis- ka kreiptis į Pietų Amerika, 
ti ir tik šiomis dienomis su- Bet įtaisyti plantacijas n 
gryžo Bostonan.. užauginti medžius iki iš jų

Miss Brine sako, kad už- bus galima gauti gumos, 
interesuotų kompanijų inži- ims keliatą metų; todėl 
nieriai dabar skraido viršum Jungtinių Valstijų valdžia 
Amazonos klonio orlaiviais, tuo tarpu stato dirbtuves 
apžiūrinėja patogesnes vie- dirbtinei gumai, gaminti. Ji 
tas, fotografuoja jas. bus gaminama chemišku bu-

Kolombijos respublikoj, du iš alkoholio, aliejaus ir 
kur Amazonos upė praside- kitokių medžiagų, 
da, jau esą tiesiami keliai, --------------
gabenama 'reikalinga maši- Xe pa pras  tus Li(10S. 
nerija, steigiamos plantaci- r r 
jos- i

Amazonos paupiu tęsiasi

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Tąsa) ' pakeliami i admirolo laipsnį su visomis to

Visi tada tebesilaikė Ptolomėjaus geo- laipsnio teisėmis ir privilegijomis tose že- 
centrinės sistemos. Manyta, kad žemė yra mėse ar kontinentuose, kuriuos jis atras
plokščia, kaip blynas. Mintis, kad ji yra ar Įgys okeane: . .
apvalios formos, kain obuolys, retai kam ‘ -• J tų žemių, kontinentų ar salų vice
Į galvą buvo atėjusi. Reikėjo genijaus, ku- karalius ir geneialinis gubernatorius bus 
ris pralaužtų pirmuosius ledus ir išsklaidy- Pats atradėjas; jam paliekama teisė atras
tų Įsigyvenusių pažiūrų klaidas. Tas geni- toms žemėms valdyti skirti tns kandida- 
jus pirmasis buvo Kristupas Kolumbas, o tus, 1? kūnų vieną pasirinks suverenai; 
vėliau ir Mikalojus Kopernikas, kuris savo 3. Atradėjas turi teisę pasilaikyti sau d> 
garsiuoiu veikalu “De orbium soelestium -imtąją dali rastum perlų, brangiųjų ak- 
levolutionibus” padėjo pagrindus naujai menų, aukso, sidabro, kitų daiktų ar šiaip 
heliocentrinei sistemai. Bet ji nebuvo aiški kokiu nors budu įgyto turto, atskaičius pir- 
ir tikra, kol Newtonas nepaskelbė gravita- ma išlaidas, susijusias su tuo laimėjimu: 
cijos dėsnį septynioliktojo amžiaus pa- 4. Taip pat iis ar jo įgaliotinis bus vie- 
baigoje. r.intelis sprendėjas visų nesusipratimų ar

Kolumbas, pats būdamas religingas ginču, kurie kiltų dėl susisiekimo tarp Is-

perkalbami, labai susirūpino savo padėti- duos aštuntąją dali. užtat Į jo sąskaitą eis
mi. kad, ko gero, dar jo nesudegintų ant aštuntoji pelno dalis.
laužo. Kadangi Kolumbas pats jokio turto ne-

Vienam Londono teatre,
„ - i -i • ant balkono, žmogus isikan- neišmatuotos pelkes, kur iki d į į d

šiol baltas žmogus da nėra luk?8Vo^ik & ineši 
Įkėlęs savo kojos. Klimatas nį 4 rfe savoJ lu^

imhmi šiltas ir 5 *

Balkanai Verda.
Kruvini sumišimai pasiekė 

ir Bulgariją.
Vėliausios žinios iš Bal

kanų praneša, kad žmonių rikos
sukiiimai prieš okupantus turi labai didelės strateginės 
pasiekė jau ii- Bulgariją, reikšmės, tai kai kul iuos jos 
Makaaomjos partizanai iš uostus anglai užėmė jau 
Graikijos įsiveržė į Bulgari- kiek seniau: bet likusi salos 
ją ir susikirto su bulgarų pa- dalis buvo iki šiol Vichy

Bulgarijoj franeuzų kontrolėje. Daoar aU2raĮus pašalinti, pravesti 
aei to kuo didelis subruzdi- anglai nutarė užimti visą sa- ke;ius, pastatvti darbinin- 
mas ir valdžia apskelbė ap- lą ir pereitą sąvaitę praside- kams reikalinįas 
gūros stovį. Jugoslavijos jo karo veiksmai. n.ai Kurie
mieste Skopje partizanai uostai pradėjo priešintis, to- 
kėsinosi užmušti Bulgarijos dėl anglu laivynas juos su-
mmisterį Gabrovskį. Žinios bombardavo, ' iškelta anglų ir Olandijos Rytų In- “."T
sako. kad mokedonų gyve- kariuomene dabar progre- di o3 sal dabar tiek
narnoj srity buvo išžudyti suoja toliau. Jie žygiuoja įynnnn nži™tn«
visi bulgarai valdininkai, keliom kolonom į salos, vi- J į
kurie tarnavo nacių reika- durį ir šį panedėli buvo jau 01 ( a> >enai K 
lams.

Londono žiniomi 
penkių valstybių partizanai duje

Anglai Progresuoja 
Madagaskare.

tikroji gumos medžių tevy- buJv0 Ki >s Collįe
ne Jie auga tenai ir dabar. H inžj ir daktaBrai atla(fo 
Reikia tik užvesti plantaci- kad jo b t
jas. susodinti juos pne vie- k • Glaistas tenai pasiiikda- 
nos vietos, nereikalingus V(JJl|riau rei^a ir g

tt.
Iki

buvo gaunama

1:

giles

pasiges
pasidalydavo eksplioduo- 
jančių dujų.

, ., . Californijoj vienas jau-
sioi oe\eik \ i>a guma nuojįs sįrgO įyokulio (kok

is Kritų Ma- liga. Aštius kosulys jį
nuvargino, kad jis nu

tarė pasidaryt sau galą. Pa
ėmė tėvo revolveri, prisidė

jau tun įsi- j0
3.700.000 akrų pelkių

turi isi- prje kaktos ir patraukė
Rpvnjvpri-; iššovė.tik 150 myliu nuo salos .-v.— . , , , 1 —•>—-----------visų tinės Tananarivos. Salos vi- :^mazon^,kion> » kur J.1S ke7 bet tuo pačiu laiku kosulys 

icijos nesusi- gumos ukj, bet -aįp smarkiai jaunuoli su

pastatyti Balkanuose nema- “ašies” submarinoms 
žiau kaip 1,500,000 karei- laiviams.
\ iu. Sakoma, kad ginklų

turėjo balsą, jie buvo pakvesti į posėdžius t i. Ispanijos valdovų sąlygą admirolas te- 
pareikšti savo nuomones ir, žinoma, spren-' galėjo Įvykdyti padedamas Pmzono iš Pa
de klausimus, nieko bendra neturinčius su lo-> kuris buvo gana turtingas ir jau buvo 
savo specialybe... j pareiškęs sutikimą prie ekspedicijos prisi-

Susirinkę į posėdžius šitie mokslininkai dėti.
nekreipė daug dėmesio į pristatytuosius 1492 metų balandžio 17 d. Ferdinandas 
žemėlapius ir braižinius, į paties Kolumbo ir Izabelė Santa Fe pily, ties Granada, do- 
prityrimą. Bet jo iškalbingi argumentai, kumentą pasirašė, patvirtino karaliniais 
pasakyti gyvu žodžiu, entuziazmas dėl at- antspaudais ir jį viešai paskelbė. Taip pa- 
eities perspektyvų ir, pasisekus įvykdyti gerbtam ir išaukštintam Kolumbai buvo 
sumanymus, krikščionybės triumfas, nes dar suteikta teisė prie savo pavardės pri
būtų atidaryti nauji žemynai Evangelijos dėti titulą don; tai turėjo reikšti jo asmens 
švesai skleisti,—visa tai ugningai atsiliepė kilnumą ir garbingumą.
Į oponentų priekaištus, ir Didžiojo Jūreivio Palos de Monguero uostas Andalūzijoje 
autoritetas stiprėjo. buvo numatytoji vieta, kur ekspedicijos

Tačiau didžiausi sunkumai sutikti pra- laivai turėjo būti sutaisyti Į kelionę, ir is 
dėjus derinti Kolumbo piana su Ptolomė- čia jie turėjo išvykti i tolimus nežinomus 
jaus kosmografija, kurios tebesilaikė tu kiastus plačiomis neištirtomis juromis. Ar- 

’laiku kunigai. Kaip jie butų buvę visi nu- ėmiausi ir uoliausi Kolumbo padėjėjai bei 
stebinti, jeigu butų žinoję, kad jau yra gi- rtikimiausi draugai šitame ruosos darbe 
męs Kopernikas, kad jo genijus jau bręsta 1 š'-o Martin A^nzo Pinzonas. to paties 
ir kad netrukus bus kirstas smarkus smūgis uc sto pasiturįs gyventojas, ir Juanas Perė
tai sistemai, kurios jie taip aklai laikėsi: zas> Santa Maria La Rabidos vienuolyno 
kad jų pažiūros netrukus subyrės į dulkes vyresnysis.
ir bus įrodyta, jog žemė nėra joks visatos 
centras, tik viena iš planetų!

partizanams .pristato anglų Suėmė Nuogu Mer- 
povandeniniai laivai ir rusų & *-
orlaiviai.

Budriau Dabos Iil

ginu Žudiką.
Californijoj tapo suimtas 

tūlas Robert Bailev, 23 metu•/z

ir or- ”7 ”717"....... .. ,au£ In&es" ninkas turėjo švilpiančią
ni, todėl jam sunku buvo su sirdi. Du vienos vaivos lapai 
jomis konkuruoti. Pavyz- 5UV0 sulipę krūvon, sudary-

T-” darni kaip ir kokią leiką. Ir
CHICAGO, ILL. su kiekvienu širdies muši-

Klaidos atitaisymas. mu kraujas veržėsi per tą 
“Keleivyje” nesenai tilpo ieiką švilpdamas. Kas sykis 

korespondencija, kurioj bu- tas švilpimas darėsi vis įky- 
vo pasakyta, kad komunis- lesnis, kad žmogus išėjo ištemuotus Nacius. |^^iakuris^prisrp^ažino nužu- tai Pu°lė susirinkime Keis- kantrybės ir nusišovė.

Argentinoj internuoti bu- dęs dvi nuogas merginas tučio Kliubo valdybą ir su- 
vę vokiečių šarvuočio “Graf Wisconsino valstijoj. Ju la- p. Šilinienę. Los Angeles mieste gyve-
Spee” jurininkai uždaryti į vonai buvo atrasti pereitą ^ai buvo klaida. Jie su- na jaunas vaikas, kurio
atskirą stovyklą, kad leng- sąvaitę miške. Abidvi buvo n-yšė .ne p.-Kunuenę, bet plaukai vienoj galvos pusėj
viau butų juos daboti, nes iš išrengtos ir išgėdintos. Jų p" Pi15?1 < Dagis, protoko- yra šviesiai geltoni, iš ant-
apie 1,000 internuotųjų apie automobilis buvo pavogtas. raštininkę. Siuomi tą klai- ros raudoni. Negana to,
100 jau pabėgo. Vokiečių Jis sako, kad tos merginos atitaisau. ; viena jo akis yra ruda, kita
šarvuotis “Graf Spee” gau- pasikvietė jį savo automobi- Viską matęs, mėlyna. ______
dydavo ir skandindavo ang- liun ir išsivežė miškan. Te-
ių prekybos laivus Pietų A- nai išlipus, jis liepęs joms 
merikos pakraščiuose. Ang- nusirengti ir eiti miško tan
iu kai o laivai jį sugavo ir kumynan. Jos ėjusios pirma, 
sunaikino. Jo jurininkai iš- o jis paskui jas. ir beeinant 
plauke Argentinon ir tenai jam užėjęs noras šauti jas. 
buvo internuoti iki karo pa- Jis paleidęs vieną šūvį, ku- 
baigos. ris perėjęs per ja^s abidvi ir

Tą laivą aprūpindavo ku- abidvi kartu kritusios. Vie
lų ir maistu vokiečių garlai- na pradėjusi rėkti, tai jis šo- 
vis “Tacoma.” Anglai su- vęs ją dar kelis kartus, 
naikino ir tą. Šito jurininkai Californijoj policija su- 
islipo Crugvajuje ir tenai ėmė jį važiuojant automobi- 
buvo internuoti. Dabar ir jie lium jau su dviem kitom 
pastatyti po griežta polici- merginom. Šios buvo daug 
jos priežiūra, kad nepa- jaunesnės, po 18 metų. Gali 

but, kad jis butų ir jas nu
žudęs.

bėgtų.

KABINĖJASI PRIE 
ŠVEDIJOS.

Berlyno propagandos gra
mofonai pradėjo skelbti,

BRITŲ ŽYGIS PRIEŠ 
TOBRUKĄ NEPAVYKO.

Romos radijas praneša,

kad Švedija virtusi “komu- kad pereito nedėldienio 
nistų propagandos centru.” naktį anglai mėgino paimti 
Taigi naciai jau pradeda Tobruko uostą Afrikoj. Vi- 
jieškoti pripk^biu ir prie sų pirma jį smarkiai bom- 
Švedijos. [bardavę anglų orlaiviai. Pa-

VIM1 A C A skui atplaukę‘ laivai su ka-
KIMJOS AMBASADO- kareiviu
RIUS BUMĄS PAKEI- jbUVę nuleista parašiutais iš

orlaivių. Bet užpuolimas bu-
V\ ashingtone kalbama, ves atmuštas.

kad dabartinis Kinijos am-į ' -----------
basadorius, Hu Shih, greitu Amerikos Darbo Federa- 
laiku busiąs atšauktas, o jc cija praneša, kad per pasta- 
vieton atvyksiąs Wei Tao- ruosius metus ji gavusi 913,- 
Min, buvęs Kankino burmis- 500 naujų narių. Dabar Fe- 
tras. įd.eracija turinti 5.482,580

Besitaisant į nepaprasta kelionę, besirū
pinant smulkmenomis, Kolumbas jautėsi 
atgijęs dvasia ir kunu, buvo linksmas ir 

coje 1486 m., ypač svarbi mums tuo, kad viskuo labai patenkintas, nors rūpesčių n 
čia Įvyko susirėmimas tarp Kolumbo, gy- vargo turėjo be galo daug. Jis tikėjosi pa- 
venusio savo naujas' pažiūras i žemę, ir tolimiausias Azijos, sritis, kurių dar
dvasininkų, kurie tas pažiūras derino su nĮebas nepasiekė, ir įvesti patogų tiesiogi- 
Biblija. Jiems atrodė, kad pasaulinis mok- PJ susisiekimą su milžiniškąją Didžiojo 
slas yra tiek tampriai susijęs su tikėjimu, ’ Khano imperija.
jog vra beveik vienas nuo kito neatskiria- Atsisveikindama; su Kolumbu, norėda
mi. Bet tai butą klaidos. Mokslas ir tikėji- ma parodyti iam savo nuoširdumą ir pa
ntas vra skirtingi dalykai. 1 ?arbą, Izabelė 1492 m. gegužes 8 d. spe-

“Nepaisvdamas aiškių nurodau,” — cialiu raštu jo mylimą sunu Diego paskvrė 
rašo Wash. Irvingas, — “didesnė konfe- P.azu dėka jum) sosto įpėdiniui, kumgaiks- 
rencijos dalyviu dalis atsisakė pripažinti čiui Juanui.-—tai buvo garbė, teikiama tik 
Įteiktuosius įrodymus žmogaus, svetimže- pasižymėjusių didiku vaikams, 
mio, kuris jų akyse buvo vargšas, be pašto-' Taip, pagaliau, Kolumbo troškimai po 
vios tarnybos, be akademinio laipsnio.” vargo, laukimų, nusiminimų buvo į-

Konferencija, iš kurios Kolumbas tiek vertinti; jis gavo paramos, o kartu ir nau- 
daug tikėjosi paramos ir gero žodžio, išsi-J-l^ JėgV- Tas pasaulio didvyris, prakilnios 
skirstė nieko tikro nenusprendusi. : moteries pagerbtas ir sustiprintas, su nu-

Praėio šešeri metai nuo tos konferenci-'įvirusiomis akimis, su atgijusia energija 
ios. Jokio teigiamo ar neigiamo atsakymo 1492 m. gegužės 12 d. paliko karaliaus ru- 
karalius Kolumbai nedavė. ” skubėdamas Palos uosto linkui. 18

Bet Kolumbas nenuleido ranku. Jis ry-,”1^^ Prapi° t?s valandos, kada Ko- 
žosi dar kartą pabelsti į karaliaus duris, ^mbai kilo didžioji mintis. Kaip liūtas Jis 
Padedamas savo draugų ir pasiėmęs savo gi^mė®1 su nepasisekimais, kol pagaliau, 
sūnų Diego, jis 1491 metais atvyksta i Fer- nugalėjo daugybę įvairiausių kliuviniu: 
dinando stovyklą, netoli Granados. Kara- neturtą, oarbo. neįvertinimą, nepasitikėji- 
lius paskvrė antrą komisiją, bet jos spren- sumanymais, pašaipą. Taip beko\ojant 
dimas ir^i buvo neigiamas: [prabėgo gražiausias gyvenimo laikotarpis,

Komisijos sprendimas sudavė antra k9k Paga^lau; laimėio. O pačios eksnedi- 
smugį Kolumbai. Nusiminęs jis paliko ka- CV°?. Pą?i?ekimu jis nei kiek neabejojo, 
raliaus stovyklą ir taip su savo sunu klai- T’.s -11. išgyveno savo dinamiškoje sudvje 
džiojo iš vienos vietos Į kitą, lyg nesavas, nnmiau, negu jis “kunu tapo antroje Af- 

Pagaliau jis susirado tarpininku, kurie lanto vandenynų pusele..
užinteresavo jo planais Ispanijos karalie
nę Izabelę.

Kolumbas gi jau rengėsi vykti Francuzi- 
ion, nes tiek metų vargo, ir vis be naudo2. , , a
Genava jo prašymą atmetė. Portugaliia iš- gej{uzes _3-ciajĮ nte
iuokė, Anglija nekreipė jokio dėmesio. [V(tlrna9 \e5 ~ at\\ko 1 s\
' Jo draugai patarė iam dar palaukti Is- b3™ycią. kur is balkono karalienes vyrtrt- 
raniioj iki karalienė'duos atsakvma. nes nv.b?s ro,a/as nerekaite subrinkusioms 

hp naraSč iai laiška ' ‘ minoms rasta apK svarbu valstvoei įvvki

" Karalienė sutiko Kolumbą priimti ir da- -Kolumbo ekspedicija Uostas nėr ltMĮ 
vė 20,000 moravedų (apie $200), kad isi- ture’o sutaisyt, niauktu kelionę du
taisytį tinkamas drapanas. .° trecl«-Pats Rr>:umhas ™ savo

IZABELĖ KOLUMBO IDĖJŲ Jgu’os nariams buvo nustatyta paprasta
RĖMĖJA. jurininkų alga. apmokama 4-’iems mėne-

Atvvkusį į Santa Fe Kolumbą karalienė siams iš anksto. Jų pareiga—klausyti Ko- 
Izabelė tuoj priėmė ir parodė jam nepa- h’mbo nurodymų ir plaukiant nekliudyti 
prasta širdingumą. Nuo šitos valandos ji Portugalijos salų. Atleisdamas juo - iš tar 
tapo io sumanymo uoli remėia.. Tuo tarpu r.ybos. Kolumbas turėjo raštu natvirtiu i 
karalius laikėsi labai atsargiai, beveik šal- gerą jų elgesį. Medžiaga, reikalinga lai
tai, nes, matyti, iš visko .maža tęsitikėio. vams sutaisyti, atleista nuo muito mokes- 
Tačiau karalienei nesipriešino ir sutarties čių. Visos kriminalines bylos nrieš bet ku- 
dokumenta pasirašė abudu. ji ekspedicijos dalyvį suspenduoiamos vi-

Pagrindiniai sutarties punktai tarp Ko- su išvykimo metu ir dar du mėnesiu su- 
lumbo ir Ispanijos valdovų buvo šie: gryžus

Šita konferencija, 5LC*II caįcunaii-

1. Kolumbas ir jo įpėdiniai visam laikui

Kolumbas tuomet ėjo 56-tuosius metus.
KOLUMBAS PALOS UOSTE.

Atvykęs i Palos uosfą. rytojaus dieną, 
Kolumbai 

Jurgio

<Bus daugiau)
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Kaip Naciai Žudo Rusussu ja ir Atlanto Čarteris, an- 
glų-rusų-amerikiečių kom
promisu, ku.iuo nusistaty
ta..., kad Sovietų sienų klau- 

------- simas bus paliktas pokari
nis dalykas Britų salose, niam svarstymui, 
kad Olandija neatitektų “šis kompromisas buvo 
vetimiems, arba kaip gyvy- tuojau Sovietų vyriausybės 

binis klausimas čekoslova- priimtas. Pasižadėjimas 
kijai, kad Sudetų kraštas skaityti Rusijos sienų k’au-

NEPRIKLAUSOMOJI LIE
TUVA IR LENKIJA.

Londono žurnalas ‘ The 
Nineteenth Century and Al-
vedaiiMjį^'stralplni6 pava" nepaliktų Vokietijos terito- simą pokarinio sutvarkymo
dinta™G,ea. C f an- lljos daliak ('alinli buvo i"k‘>n>oniotas į..r td ih. It.l.1,1.f’p, “O koks Baltijos Juros anglų-: ūsų sutarties antrą 
ce and the Balance °f Poyaieities statuta3? Ar viešpa-dalį, ku.tote sutikta, kad abi 

tavimas joje turi atitekti tautos ‘veiks atitinkamai 
Lenkijai, Rusijai ar Vokie- dviem principam nesiekiant 
tijai? Ar reikalinga jėgų teritorialinio padidinimo 
pusiausvyra Baltijoj be Vo- sau ir nesikišant j kitų vals- 
kietijos? Antroji alternaty- tybių vidaus reikalus’.” 

aiškiai priimtinesnė. Bet

n.
c

wer,” kur tarp kita ko rašo
ma: ,

“Rusų deportavimai ir žu
dymai žmonių Lenkijoje ii 
Pabaltės valstybėse buvo 
padaryti socialiniais ir poli
tiniais sumetimais. Jie de
portavo lenkus 
lenkus, bet kaip narius 
švietusios klasės, kurie galė-

va
ne kaipo ta? -v,a žąlima, jei ne tik Ru- 
arius an«i slJa lr LenklP- bet visos 
i.„rio Baltijos valstybės dalyvaus

TREMTINIŲ ŠELPIMAS 
SOVIETŲ RUSIJOJE.

Sovietų ambasados Wash-
)O tikti politiniam vartota- su Didžia> Brit?nila palai‘ in?0^Jeioži^.ai?,
vimui. Volinijoj, Rytų Gali
cijoje ir Estijoje bei Lietu

kyti pusiausvyrai. 
“Kai ateis laikas

nyje tilpo Sovietų Raudono- 
d erė iis j° Kryžiaus pirmininko Ko

ši nuotrauka buvo rasta pas vokiečių kareivį, Kurtą Seid- 
lerį. kuris buvo užmuštas Rusijos fronte. Ji parodo, kaip 
naciai žudo priešingus jiems įusus. Visų pirma jie liepia 
tiems rusams išsikasti griovį, paskui stato juos eilėmis 
prie to giovio ir žudo kulkasvaidžiu ugnimi. Kaip šiame vai
zdely matyt, griovis jau beveik pilnas lavonų. Įsidėmėkit, 
kad ši skerdvnė vyksta miške.

SUDEGUSIO LAIVO 
KAPITONAS.

Šnipas Vežiojo Orlai
viu Darbininkus.

i šiomis dienomis slaptieji 
valdžios agentai New Yorke 
suėmė nacių šnipą, kuris bu
vo įsigavęs į autobusų kom
paniją kaip šoferis ir kas
dien vežiojo darbininkus į 
orlaivių diibtuvę Farming- 

; dalėj, L. I., netoli nuo Nev/ 
Yorko. Jo vardas esąs Jo- 
bannes Kroeger. Vežioda
mas tos dirbtuvės darbinin- 

jkus, jisai sužinodavo iš jų,
;kokie tenai orlaiviai daro
mi, kiek jų padaroma i die- 

(rp, kur jie siunčiami, ir tt.
šiomis dienomis ant jūrių su-5"3® žinias 1^ P?skai P*r- 

idege didelis Amerikos transpor-i‘J**?*^ slaptais kelius 
to laivas -tVakefield,” kuris1 ? <*!«««»»• ,Jls
buvo perdirbtas iš liuksusinio > okįS°J; Amerikon »£>- 
garlaivio -Manhattan " šiame k.° 1926 metais ir tapo pllle-

iatvaizde vra parodytas sudegu-!?‘.U’.Pasku> ’«} SUgryzO Va- 
kietijon, baigė šnipinėjimošio “VVakefieldo" 

kap. Bradbuiy.
viršininkas,

šė svarbesnę rolę tautiniam 
gyvenime...”

“Ypatingai svarbu, kad ,. , ,
Didžioji Britanija nedarytų 
jokių koncesijų, kurios yra 
esminės pergalei prieš vo
kiečius Rylų Europoje. Tai 
taikintina dargi trims Pa
baltės valstybėms: Estijai,
Latvijai ir Lietuvai. Daug 
tiesioginio ir netiesioginio

II, IO pi 1- •
klausys nuo to, kokia galia “Kita Sovietų Raudonojo 
ten vietoje vyraus, nors yra Kryžiaus funkcija yra pade- 
galima, kad visos kaliau- ti evakuotiems iš Vokietijos 
jančios šalys bus tiek nusil- okupuotų srisių. Ypatingas 
pusios, kad nekariaujančios dėmesys kreipiamas į vai- 
valstybės turės daug ką pa- kus- Berniukai ir mergaitės 
sakyti. Vidurinė zona negali Yra parodę įniciatyvos pa- 
egzistuoti konflikte su Vo- gelbėdami savo evąkuo- 
kietija ir Rusija. Ji turi pasi- tiems draugams. Kazaniuje, 
i inkti tarp tų dviejų, ir nėra pavyzdžiui, jie atsinešė j

kursus ir pereitą rudenį at
vyko Amerikon jau kaip 
diplomuotas šnipas. Jam 
gręsia 30 metų kalėjimo, o 
gal ir mirtis.

PAJIEŠKOJIMAI
Kotrina Vameekaitė-Munning, pa

jieškau Kastantino ČEPUI JelVI- 
ČIAUS, iš Lietuvos paeina iš Šiaulių

Po Dijepo Mūšio New Y orkas Nenusi 
gando “Užpuolimo.’

-bejonės, koks tas pasirinki Vienas korespondentų ra-
jam išrodė anglų Anksti pereito panedėlio

Nežiūrint didelio privalu- * , r . *■. šelpta tremtinių iš Lietu- , .. . , , . .
mo, kuri turėtų Hitleris, ga- į 8 P k sąj n x vos9 Amerikos lietuviai lau- buliansai skubiai važinėjo . „ko sąlygose su Rusija. Bet \?s•, ĄmenKos^lietuviai iau Rur jurog pakrantėje> kad tai pneso lėktuvas lekia
lėdamas pareikšti esąs iš- tokįa"’sąlvga rėikalauia’vi- kia leidimo iš Sovietų, kad

vi~. Oro sargyba suprato,

laisvintojas tų ir taip pat įjškos'Tti "vidurinės Zonos galėtų sušelpti savuosius ir 
mažų tautų ir esąs tikrasis valstvbiu‘nepriklausomybėS, bendrai lietuvius tremtinius 
jų nepriklausomybes gynė- |skaiW j h. Pabahė’ sibyre. Ligi šiol Amerikos 
jas; neziunnt Anglijos gero vaic+vKps>’ lietuviai, su maža išimtimi,
vardo 'praradimo, kurie ją ' " •
paliestų paaukojant princi-
pą, kuris buvo Sąjunginin
kų palaikomas pereitame 
kare ir Jungtinių Tautų de

ANTRAJI FRONTĄ BE- 
PLANUOJANT.

netun net žinios apie savųjų 
likimą ištrėmime.

pietinėje Anglijoje. Čia tuo- bombarduoti Ne\v Yorką. įdomu'...” 
jau pasirodė grįžtantis lai- Tuoj buvo paleistas pavo- 
velis po laivelio iš Dijepo. jaus gandas. Pačiam Nevv 

Neštuvai ir neštuvai, išti- Yorke ir apylinkės miestuo- 
sos jų eilės, nešė sužeistuo- £e švilpti sirenos, kad 
sius kareivius į greitosios

APIE LIUDMILĄ PAV-
LIUČENKOVĄ.

j ‘ Amerikon yra atvykusi 
ukrainietė Liudmila Pavliu- 

'čenkova, kuri sakosi nušo
vusi 309 vokiečius ties Se- 

I vastopoliu. Amerikos laik- 
' raščiu reporteriai, kurie tu
rėjo progos ją pamatyti, sa- kaimo,“' seniau gyveno Chicst-
ko, kad ii esanti menkos iš-lgoje. da&ar nežinau kur. Prašau at- 

. -i v i ,• Įsišaukti, kurie žinote kur jis randasi-vaizdos mei gaitė ir flarantl Į malonėkit pranešt jo adresą. Aš ne-
tokio įspūdžio, kad ji galėtų!fenai iš Lietuvos; noriu su juom su- 
... f , .. • -• sirasyt. Keidė Munmgis (7>tik 'bulves skusti virtuvėj, 2o Beiieview avė., Montello, Mass.
bet ne kariauti. Angliškai ji --------------------- *--------------
nemoka. Ji susikalba vertė- GApffflcs.
10 pagalba. Paklausta, kaip ton. Mass. dabar nežinau kur rand— 
• • 4; „o s‘- Prašau ji patį atsišaukti, kurie ži-jai patinka Amerika, ji pa- |note kur jįs randasi malonėkite pra
traukusi pečiais ir atsakiusi : I nešti jo adresą, busiu dideliai dėkin-

viskas tain kpi«ta tain Aš paeinu iš Kauno gub.. Rasei-
Uia \ L r.a> taip hcHd, Idip nių apskričio, Masusaicių kaimo.

Jurgis Baisis (S)
___________________ . ; 22 Creshen st., Philadelphia, Pa.

priešas užpuola, reikia ge-

Išradimai

KAS YRA TIKRIEJI VO
KIEČIAI?

klaruotas šiame kare; nežiu- piučio mėnesio numeryje Londone 1940 metais is- 
rint to viso, niekas negali tilpo Stanley Nehmerio ėjo Edgar Stem-Rubartb’o 
pasakyti, kokios sienos, dar- straipsnis “Planning of the knyga “Exit Prussia,” kū
gi mažiausios ir silpniausios Second Front,” kuriame rios trečiame skyriuje stato- 
valstybės, bus anglu intere- tai p kita rašoma: mas klausimas, “Kas yra tik-
se ir geriausiai atliktų jėgų “Antrajai Britų-Sovietų rieji vokiečiai?” ir ten pat 
pusiausvirai dėl to. kad są- sutarties daliai prireikė še- išskaičiuojama, kas nėra 
lygŲ, kokios jos bus Rytų šių mėnesių derybų Londo- vokiečiai, nors ir gyvena 
Europoje šio karo gale, ne- ne ir Maskvoje. Vienintelis Vokietijos ribose, 
galima iš kalno numatyti, rimtas skirtumas tarn Britų Tame skyriuje tarp kita 
Koks, pavyzdžiui, bus tiks- ir Rusų, aptariant pokarinės ko rašoma: “Rytų Prūsijoj 
Jus Lenkijos statutas ir ko- akcijos bazę, buvo Sovietų gyvena daugiau kaip 200,- 
kie bus ios santykiai su Di- reikalavimas atstatyti 1941 000 mozūrų (keista, sena 
džiaja Britanija ir Francu- metų birželio 22 dienos šie- tauta), kartu su 40,000 lietu- 
zija? Tūlas pasakys, kad ji nas. Tai butų reiškę, kad po vių, kurie ten gyveno nuo 
nėra maža valstybė. Ištikru- karo Rusija butų gavusi at- neatmenamų laikų, nors 
jų, ji nėra, bet dėl savo sau- gal rytinę Lenkiją, Estiją, glaudžiai giminingi savo 
gurno ir egzistencijos ji pri- Latviją. Lietuvą ir dalį Ru- kaimynams Lietuvoje...” 
klauso nuo nuolatinės kai- munijos bei Suomijos. Jeigu
kurių mažų tautų nepri- Britai butu tam pritarę, tai 
klausomybės egzistavimo... butų sulaužė Anlanto Čarte- 
Kad Lietuva neatitektų vo- ri, nes Roosevelto-Chur- 
kiečiams ar i ūsams, yra gy- chillio deklaracijos III strai- 
vybinis daiykas Lenkijos psnis siūlo atstatyti ‘suvere- 
saugumui. Žvilgsnis į žemė- nines taisės ir apsisprendi- 
lapį parodys, kad Lietuvos mo teisę... tiems,

‘Currrent History” rug-

Pajieškau draugo nuo 50 iki 60 me
tu amžiaus, turi but farmerys ir ne- 
girtuoklis. Geriausia butų kad atsi
šauktų kuris nepertoli gyvena su kui 
riuom butų galima arčiau susipažin
ti. Mrs. Mary Basakerskis <2į

R. F. D. 1, Reed F-erry, N. H.

Pajieškau Gaspadinės
ANT FARMOS. Reikia vienam 

žmogui pataisyt valgis, prižiūrėt stu- 
bą. Darbas ant visados. Su užmokės - 
čia susitaikysime. Klauskit laišku.

GEORGE GRIGAS 
R. D. 1, Box 297, Wapn.vallopen, Pa.

PARDUODU
Kurie norite puikiai gyvent Flori

doj. nusipirkit mano vietą už mažus 
pinigus, padarysite gerą gyvenimą. 
Klauskite laišku. B. A. Kleese (9>

KETURIŲ RŪŠIŲ GYDUOLĖS, 
kurios stebuklingai pagelbsti nuo 
dausr įvairių Ligų, užpatentuotos 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
vių šeimynoj.

x _ . . NO- 1- NUO DANTŲ GĖLIMOGatvėse lr į- (for Tooth Ache Irritation and Hard- 
ening of the Gums). Prašalina užsi- 
vietrvjima ir sustiprina Smegenis

pagalbos stotis. Greitąją pa
galbą suteikus, juos vėl dėjo
į ambuliansus ir vežė į bazės įtaigose žiburiai buvo užge-
ligonines. . _ Pabudę gyventojai!"

VŲ pasirodė pėš- VISUS savo Žiburius UZSlde- jaus pavartok Miracie M. J. S. Ojnt-
tininkai, kurie dar galėjo gė; pasirodo, kad jie nenu- £rniSS.fe
paeiti. Jų drapanos buvo sigando. Žinoma, nebuvo žesnė—50c.
kraujuotos, veidai, rankos, ir užpuolimo. Manoma, kad JVa?rių sk2usmų^ Vo™Ra*
kojos sukapotos, sudrasky- tai buvo armijos ar laivyno ' koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są-

ir-- j 1,1..1,    nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy-tos. Kiti diapanų visai netu- lėktuvas, kurio lakūnai pa- jr aštraus Kosulio. Kaina $1.60.
rėjo, ar vos tik skarmalai metė kelią ir įskrido 
buvo belikę. draustą zoną.

Pirmos pagalbos stotyse
chirurgai tuojau apžiurėjo 
ir pavojingesnius ėmė pir
miau. Darbas ėjo skubiai, 
ramiai, metodiškai: vieni 
čirškė morfiną, kiti davė 
sulfanilamidą, da kiti rai

sinti žiburius.

1 uz- NO. 3. MIRACLE M. .1. S. SALVE
nuo Old ar.d Fresh Sores. Šita Mostis ĮDelaware Camp. VVinter Beach, Fla. 
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie I_______________________
turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus 

i bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo- 
! čių, Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą 
i Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų Londone Burnoje arba Nešėjo, bile užsivietry- 

i j jimą. Nudegimą. Sumušimą, Skau-Kaci pereitą są- dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,

PRAGOJ SUŠAUDĖ 
19 ČEKŲ.

Čekų valdžia 
gavo žinių,

e vaitę buvusioj Čekoslovaki- įvairių odos Ugų.
- • - • yy/ . , . . i zimą, tai pažymėk:!

ĮDOMI MEDŽIAGA APIE 
LIETUVOS EKONOMINI 

GYVENIMĄ.
Lenkų Darbininkų Gru

pės leidžiamas biuletenis 
‘Poland Fights” rugpiučio kuriems 28 dienos numeryje įdėjo A. 
Simučio knygos

• . • . • • ■» • • • i z.jiii<x9 v<xi yta/.y indvitc* Speciališkai * t...... , , . jos sostinėj PragOJ vokiečiai Pranešimą gausite. Šitos mostis, tai »♦
siojo v eiclus, rankas, kojas, sušaudę 19 čekų, jų tarpe! Ginklas prieš Vėžio Ligas.

Nors retkarčiais • ir pasi- dvi moteris.
girdo sudejavimas, keiks- — -------——------------—:—
mas ar dantų griežimas, ta- Petronėlė Lamsargienė

'Kaina tik $1.06. Mažesnė—50c.
NO. 4. MOSTIS NUO POISON

' IVY. Kurie greit pagauna Poison 
įvy, tai turite turėt šitų Gyduolių. 
Suteikia greitą pagalbą. Kaina $1.00. 

, , Reikalaudami Gyduolių siųskite ir
, . j U- ,.nuo Pinigus Money Orderį arba Čekį ne-pakranteje viešpatavo kuo- Taipgi tunu Galingą Gydymo Most) mažiau kai J1OO Kurie abejotu.

didžiausia tyla tarpe karių, “i
(gydytojų ir padėjėjų. paunma ir busit patenkinti. (-)

emu bendrai vricnip Užlaikau visokių vaistų nuo rožių.Ciau ncnaiai Visoje juro^ ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

egzistencija yra lygiai gyvy- tai buvo jėga atimta.’ Simučio knygos “The Eco-
binė Lenkijai, kaip gyvybi- “Diena buvo išgelbėta, o nomic Reconstruction of 

Lithuania after 1918” trum
pą apžvalgą, kurioje sako
ma: , ,

“Ši knyga yra naudingas 
rinkinys statistikos davinių 
apie Lietuvos ekonominį 
gyvenimą tarp dviejų karų. 
Išvystymas žemės ūkio ko
operatyvų, kurie buvo Lie
tuvos ekonominio gyvenimo 
atstatymo pagrindu po to 
kai žemės reforma išlaisvino 
ūkininkus iš stambiųjų žem
valdžių baudžiavos, yra įdo
miausias veiksnys krašto 
evoliucijoje.”

Neregis Priimtas Armi ion

Aleksandras A. Schude, kuris jau nuo 13 metų yra abiem 
akim .įklas, eina šunelio padedamas ir balta lazda kel o 
j Škoda.nas j Chicagos Draft Boardą klausti paaiškinimo, 
kouel jie Įrašė jį į naujokų 1-A klasę Jis yra visiškas ne
regys.- bet jie šaukia jį armijon.

UGNIS SUNAIKINO ALIE
JAUS įmonę.

Oklahomos valstijoj pe
reitą sąvaitę sudegė Cham
pion Oil Co. ref merija. Ug
nis kilo iš ekspliozijos ir su
naikino už $750,000 alie
jaus.

Aukštas karininkas, čia 
pat priklaupęs, pradėjo guo
stis: “Aš nesuprantu, kaip, 
po velniais, aš sugrįžau!” 
Jo visas petys buvo sutrin
tas. Čia vėl tapo atneštas 
kareivis su nušauta koja iki 
pusės šlaunies. Per kitas du-

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. Water St, Philadelphia. Pa.

S veikata—Bran giau sis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis 
Autrmcnimis. žievėmis. Žiedais. Sėk 
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardu

lis pasirodė jaunuolis SU pu- yis?krt .ąuralų lietuviškai, angliškai 
1 ,J -j 1 ,r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias

tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 
—vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę, 
neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už
ganėdintas. grąžink didesnę į 10 die
nų laiko, mes atitrauksime tik per
siuntimo kaštus—20c. (-)

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA 

Miracie Ointment
Broad Str. P. O. A. Bos 73.

HARTFORD. CONN.

i padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
| U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso- 
Į kius kitus nešvaru- 
Į mus ir sustiprina 
« odą. 50c. už bonką.

{ ALEXANDER’S HAIR J
• REFRESHING TONIC •
• Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu ♦
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J
• plaukų šaknims ir Odos gydymui. J
J 50 centų už bonką. i

l Pasižymi savo genimu. Prisiun- J
• čiam per Paštą į visas dalis Su- <
} vienytų Valstijų. ♦

1 ALEXANDER’S CO. Į 
5 414 W. BROADWAY
{ SOUTH BOSTON, MASS. J

?e nuplėšto veido. 
Karas D. P.

ANT PIKNIKO NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Silver Springs Parke, ne- 
oli nuo Worcesterio, perei

tą nedėldienį ant pikniko į- 
vyko šaudymas ir akyvaiz
doje visos minios buvo nu
šautas Charles Horan, 50 
metų amžiaus vyras ir 6 vai
kų tėvas. Jį nužudė senas 
io priešas, žmogžudys pa
bėgo. Vėliau jis sulaikė ant 
kelio vieną automobilių ir, 
rrumodamas brauningu, pri
vertė automobilistą atvežti 
'į į Bostoną.

ligas gydo ir kaip reikia vartoti 
Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.

Kanados doleris dabar tik 80 centų.) ' 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigu? 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-> ! 

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street.

SO. BOSTON. M A 86

l.ir.POM 1IT.DV. PISMO Kl'OFTMO ’

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(1<XW PURE HONEY)

Maistui T>= ” Gamtos
Vaistams Saldumynas
Sveikatai Sveikatai

KONČIAUS B1TININKYST8OT Ratur, SU S. AMRpna. Mm.
Aimias dole- ų dovanų kurto irodyv Jot *»• 

rr^duA n*ra tikras bičių nortJu*

Pereito nedėldienio naktį 
keli šimtai Anglijos orlaivių 
bombardavo didijį Vokieti
jos uostą Bremeną. Tai bu
vo jau 100-nis bombardavi- 

; mas nuo karo pradžios.

OCR POLICT
‘•'I he pnrjmse of the A<so< iath>n shall 
he to help preserve the ld«-»l* and 
tradilion. ef «,nr eonntry, the l'niteo 
Stefos ef literlen, to revere Its laws 
a- il in^pire others to respcet and obey 
f tiem. sind iii a!l ways to aid in making 
tlii» eoiintry greater and betteri* ,

AA J ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite t’kro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONĄ 
Worcester —5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

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

I I i



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 38. Rugsėjo 16 d., 1042 m.

Moterims Pasiskaityt
IJ ŽIAURIAI NUŽUDYTOS i 

DVI MERGINOS.

Abidvi išrengtos ir paliktos 
miške nuogos.

Wisconsino valstijoj, ne
toli nuo Tomah miestelio, 
pereitą iąva-ts buvo įvyk
dyta žiaui i zmogžuuy Jtė. 
Dvi gražios meiginos, Nellie 
Pietrangeli ir Dorothy 
Braun, abidvi po 32 metu 
amžiaus, miške buvo išreng
tos, sušaudytos ir paliktos 
nuogos. Jos buvo išvažiavu
sios miškan automobilium, 
kuri žmogžudžiai pavogė. Į

Visa tai atsitiko nakties 
cių, jaunas žmogžudys šiam- laiku. Pienius veždamas pie- 
pinėjo tarp kraujuotų lavo- ną iš ryto rado vieną mergi
nų apsvaigęs nuo marijua- ną ant kelio nuogą. Ji turėjo 
nos. Paprastai tykus, ra- tik čeveiykus ir paneekas 
maus budo jaunuolis, prisi- ant kojų. Nors ji buvo per
rėkęs tos žolės neteko proto šauta šešis Raitus, bet buvo 
m vilto žmogžudžiu. Nuvež- dar gyva. Kai pienius pake
tas policijon ir klausinėja- lė ją nuo žemės, ji prašne-i 
mas, kodėl jis taip pasielgė, kėjo:
jis visai negalėjo atsiminti “Tenai, tankumyne, yra'; 
kas jo namuose atsitiko. kita mei gina. Jie apiplėšė į 

Panašių atsitikimų Nar- mus ir pavogė musų auto- 
kotiku Biure AYashingtone mobili.”

bes urvuose, kur jaunimą.-1-™'užrekor<luota labai , Kai tie “jie,” nete-
jieško “linksmybių.” ida£U v ,,ijoi hllvo „lin, k? sužinoti, nes vežant Ilgo-
J . . ■ ■ , unio valstijoj buvo suim- nmen si mergina mirė. Tan-

Apsyaigę maiijuanos du u septynių plėšikų gauja, kumyne atrasta jos draugė 
mais, jaum vaikezai m mei j padariusi 38 užpuolimus. irgi buvo jau nebegyva. Ji 
giscios užmiršta visas pado- visi pįktadanai buvo jauni, gulėjo tankumyne, apie 100
įumo ubas, atsipalaidoja Rei vienas nebuvo da pasie- pėdu nuo kelio, ir taip visi varžtai, i, „„ - - -- , r « r

Sį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Kaip Marijuana Žudo Amerikos Jaunimą.
Kas yra marijuana? svaigęs marijuana.
Tai vra svaiginantis auga-' p^cag°je du jaunuoliai, 

las. jis priklauso kanapių Peliukę tokių cigaretų, be 
šeimai. .Amerikoje jis auga '°^10 nužudė polic-

auginamas- , ... , . . ,' 1 loricioj įvyko baisi sker-
Vai-

laukinis ir būna 
daržuose, nors įstatymai ta- i
tai draudžia, baugiausia jt f--vn® vienoj šeimynoj 
ateina šmugelio keliu ku viu užkapojo ievą,

motiną, du broliu ir seserį. 
Kada policija isilauže i vi-

šmugelio 
Meksikos.

Marijuana yra parduoda
ma cigaretų tormoj ir pra
gaištingai veikia protą, 
jungtinių Valstijų narkoti
kų Komisijonierius Ansiin- 
ger sako, kad ta žoiė stačia, 
žudo Amerikos jaunimą, 
nes jaunimas daugiausia 
mėgsta marijuanos cigare- 
tus rūkyti. Tam tiki i pedho 
liai pardavinėja*tuos cigare- 
tus apie mokyklas. Jų gali
ma gauti naktiniuose kliu- 
buose ir visokiuose nedorv-

Pirmutine Skraidumo Mokytoja

’*-lė Frances Mc'ey. kurios atvaizdų čionai matome, yra pirmutinė 
Dalias. Texas, o skraidymo mokins ktorės pareigoms. Ji yra kilusi iš
Dellas. Texas. o skraidymo mokins 
Colorados valstijoj .

Sveikatos Klausimai
A. J. G—Tamsta klausi, .teįiške dangaus neatidarys, 

ai žmogus gali gyven.i be La.ėtum apsieiti ir be vieno 
tulžie; pusielė . -a. šaky-! ir be kito.
mas: taip. Kitas klausimas, I Tamsta padarytum sau 

J ktaras tamstai nuplovė t.aug gero ir butum didžiai 
pasi-

įapie širdies, plaučių, skilvio, 
štai butų geriausia kreiptis ’ inkstų sveikatą. Jis gal pa
pas savo gydytoją bei chi- aiškintų tamstai, kaip tinka- 
įurgą, kad iis paaiškintų da- ;maį pasilsėti, kodėl kojas 
lyką. Jeigu nesupranti ką gelia, kodėl vyksta šlapumo 
sako, tai nueik su tokiu betvarkė, kodėl sensti, ir tt. 
draugu, kuris gali susikal-l D. Pilk*,
beti su daktaru ir paaiškinti __________
Ti khą kaijnesveikau- AR ŽINOTE. KAD- 
si, tai kieipkis pas lietuvį
gydytoją,
susikalbėti

pas
su kuriuo salėsi

Viena ehieagietė gavo

taip pat
nuoga, kaip ir pirmutinė. Ji 

peršauta dviem šu-
pakila aistros !kęs 20 metų amžiaus. Bet 

užkaista kraujas, išnyksta vjsj jįe vartojo marijuana buvo 
sarmatos pajautimas, prasi- Vienas jų pasisakęs Įpratęs viais.
deda šėlimas, kuris dažnai>tuos -žolinėlius' rūkyti lan- Vėliau paaiškėjo, kad abi „ 
baigiasi baisiausiomis tra-,kydamag high schoolę, kur dvi meiginos buvo žmogžu- Bet 
gedijomis. . jų atnesdavęs kažin koks džių išgėdintos ir tik tuometi

Nelabai senai Chicagoje pedliorius. Paskui jis gau- nužudvtos. Vienas žudiku 
iš vieno apartmento per lan-! davęs visokiose “užeigose” jau suimtas Californijoj. 
gą iššoko jauna mergaitė,.įr apartmentuose, kurių šei- Antrąjį jis nužudė.
kolegijos studentė, ir nukri- mininkės išnomuoja kamba- 
tus ant šaligatvio žuvo. Ofi- rius vaikinams su mergino- 
cialiai buvo paskelbta, kad mis jr pristato
mergaitė nusižudė. Ištikru- cigaretų.
jų gi ją nužudė marijuana. Bet apie atliktus plėši- - nenažvstamais w- 
Dalvkas buvo toks. Lanky- mus jis aiškios atminties ne- •'J- pazy vy
dama mokyklą, ji išgirdo ki- turėjo. “Gal ir taip, bet ne- * __________
tas mergaites kalbant, kad atsimenu,” aiškino jisai.
yra cigaretų, kurie duoda “Kai pradedi ‘plaukti,’ tai 
“nepaprastą kiką.” Ji pra- sunku atsiminti kas atsiti- 
dėjo plačiau apie juos tei- ko. Jeigu vieną dieną aš už
rautas. Pagaliau ji susirado mušiau žmogų, tai kitą die-

Tai via skaudi pamoka
visoms motinoms, kad ne- manjuanos lefetų savo dukterų nakti
mis automobiliais važinėtis,

NEKENČIA MOTERŲ, 
TODĖL KETURIAS JŲ 

NUŽUDĖ.

Meksikos mieste duvo šu- 
draugu, kurie nusivedė ją Į ną jau nieko apie tai nežino- imtas Gregorio Cardenas. 
tokią vietą, kur tų svaigi- jau. Kartais rodosi, kad aš 27 metų amžiaus chemijos 
nančių cigaretų buvo kiek nei iš savo buto nebuvau iš- studentas, kuris prisipažino

mo, kitus apėmė muzikos protą. sas keturias aukas, bet tik
kvaitulys, kiti leidosi šokti, Los Angeles mieste 17 vieną atpažino. Ji vadinosi 
o kiti pradėjo galvomis metų vaikėzas, apsvaigęs Graciela Arias Davalos, 20 
vaikščioti. Pasidarė neap- marijuana, užmušė polic- metų amžiaus chemijos stu- 
sakoma orgija. maną, kuris buvo jo tėvų dentė. Žudikas sako susipa-

Kalbamoji musų mergai- geras draugas. žinęs su ja lankydamas tą
tė šoko visą naktį iki visai Penkiolikametė mergaitė patį kursą mokykloj, 
išsieikvojo ir susmuko. Bet pabėgo iš namų ir buvo at- Klausiamas policijos, už 
šitoks sumas jai patiko ir ji rasta Detroite su penkiais ką jis tą merginą nužudė, 
pradėjo tas “pares” lankyli jaunais vyrais vienoj mari- jis atsakė: “Už tai, kad aš 
dažnai. Mokyklos darbas juanos lindynėj. nekenčiu visų moterų.”
pradėjo nesisekti. Atėjo Chicagoje viena motina. ------ ---------
kvotimai, ji “flionkino." kurios duktė tragingai žuvo 
Sarmata nuo visų ir baugu nuo marijuanos, papasako-
prisipažinti tėvams. Ką da-jo policijai, kad j*os mergai-! .. .
ryti? Mergaitė užsirukė tė turėjusi apie 50 draugių, S3*? padaryti kvaili kad ir iš 
marijuanos cigaretą ir išeitis ir jos visos esančios to svai- Įrtpkyciausio ir gudriausio 
pati pasisiūlė. Jos buto lan- galo vergės. įsimylėjusio vyro, bet daug
gas buvo atradas. Ji priėjo Iš 437 visokių piktadarių, tc’ismgiau butų pasakyti 
ir šoko per jį laukan. suimtų New Orleans mieste, ^ek kvailių tampa tikrais

Baltimorėj pernai buvo 125 buvo marijuanos varto- vyrals> kuomet j juos įsimyli

MOTERŲ GALYBĖ.

Yra sakoma buk moteris

pakaitas jaunas vaikėzas už tojai. Iš 37 pasmerktų žmog- ir uz. išteka protingos 
kriminališką užpuolimą ant žudžių, 17 vartojo mari- gudrios motei ys.______

ir

10 metų amžiaus mergaitės, juaną =
Kaip vėliau paaiškėjo, jis 
įvykdė tą piktadarystę ap-

.11 NORI SURINKTI 
S 15.000.000.

Džiazo muzika, idiotiš
ki šokiai, kaip “jitter 
buggs,” eina ranka-rankon 
su marijuana.

ATSAKYMAS L. J. 
SILIONIUI.

MA-

Apie vitaminą B, kuris 
buk tai nekuriems grąžina

LIETUVAITĖS.
Kaip darželv rožė 
Kvepia pražydėjus, 
Taip jauna mergelė, 
Kol neištekėjus.

Kad ir sunkiai dirba, 
Vargingai auklėtos, 

veideliai gražus, 
Linksmos, numylėtos.

Šildo jos krutinę 
Mylimo bernelio.
Džiugina jos širdį 
Jauno ir senelio.

Papuošia josios viską,
Kur tiktai nueina,
Iš gražių lupyčių 
Girdis gražios dainos.

Taigi, bukit gražios 
Linksmos, kaip lakštutės, 
Meiliai išnešiotos 
Lietuvos motutės.

r.uo savo vyro divorsą rem- 
įr gausi nuošn- Pamosi tuo, kad per “For- 

desnį patarnavimą. džiulajų” jis metęs į ją “fa-
-------- jerkrekerį,” per Thanksgiv-

Klausimas: As labai grei- mg Day sviedęs į ją visą Ra
tai gaunu šaltį. Ar galima Iakutą,‘o per Kalėdas nupla- 
nuo to išsigydyt?—R. A. S. kęs Kalėdų eglaitės šaka.

Atsakymas: Patartume -------- »
tamstai kreiptis pas gerą gy- Pas Navajo indi jonus yra 
dytoją. Tiktai gydytojas toks paprotys: kuomet žmo- 
tamstą išegzaminavęs gal na nebenori su savo vyru il- 
pasakys kaip nuo to “šalčio” giau gyventi, ji išneša už 
gydytis. Bet dažnai ir gydy- durų jo balną ii- kitokią jo 
tojas negali susekti priežas-1 asmens mantą. Tuo budu 
ties, kodėl žmogus gauna išvengiama ginčų ii* aiškini- 
“šaltį.” mosi. Indijonas pasiima sa-

, VJ . . -------- :vo balną ir apleidžia pala-
renka maždaug vienodo didumo, F W.—Tamstos liga, iš- ’ pine
geriausia nedidelius, nuplauja rodo> bus daugiau isivaiz- ______
iuos, duoda nudžiūt ir supakuo- dinto pobudžio. Venerinės' Zulu tautelės moteris Af- 
ja Į kvortmius stiklus. Į kozną ngos prįe nekaltų žmonių rikoje gali atsiskirti nuo sa- 
stiklą įdeda kelias sakeles kra- nekimba. Tamsta gi priklau- vo vyro sumokėdama vietos 
pų, keliatą čielų pipiru, lapeliu saj prje nekaltųjų gi u- valdininkui $1.25. Tas pa- 
ir keliata grūdelių mustardos. pės Kad aurų varpelis su-siunčia. jos vyrui pranešimą, 
Paskui padaro šitokį šarmą: 6 skambino laike lytiško akto, kad jo žmona nebenori su 
kvortos vandens, l puodukas j^l to tamsta gonorėjos li- juo gyventi, ir po sąvaitės 
druskos ir puskvorte balto acto. gQS negalė jai gaUti. Gal but ]aiko ji gali jau tuoktis SU 
\iska užvirina ir užpila ant bisbuti nusigandai, tai ir kitu vyru. 
agurkų. Tada stiklus gerai už- viskas
daro. Taip užtaisyti agurkai tu
ri išlaikyti metus ir daugiau.

i.oury Eieid skraidymo mokykloj,

— VALGIAI.
AGI RKAlTlKLIVOTI SU 

KRAPAIS.
Geriausis būdas agurkams 

pikliuoti yra toks; agurkus pa-

Tegui žmonės džiaugias 
Jus gražiais veideliais.
Tegul jie raminas 
Jus gražiais žodeliais.J. Steponaitis.

PO AUDROS.
Vėl sužibo skaisti viltis, 
Paukščių dainos suaidėjo;
Vėl pražydo skaisčios gėlės, 
Linksmai saulė suspindėjo.

Švelnus vėjas po pušynus 
Audžia dainą paslaptingą. 
Tarp rūtelių po gėlynus 
Mintis skraido slėpininga.

Tarp rūtelių ten žaliųjų 
Dainą audžia mergužėlė, 
Paklausyti ji švelniųjų 
Gaustų vėjo atsikėlė?

Mintim skrendu aplankyti 
Ją kas rytą. vakarėli, 
Gražių gėlių jai priskinti. 
Paprašyti paukštužėli,

Kad čiulbėdama anksti rytą. 
Mano jausmą jai sakytų,
Kad priimtų iškaišytą 
Tyrą meilę, jos prašytų.Pr. Jonaitis

Tamsta jau buvai bent Tūlas Mariano Suquet pa-

DŽĖLĖ Iš LAUKINIŲ 
GREIPSŲ.

Greipsus (vynuoges) nuplau- 
IAolr

pas kelius gydytojus. Spren- davė Ispanijos teismui pra- 
džiant iš tų gydytojų paaiš- rymą, kad duotų jam divor- 
kinimų tamstai, aišku, kad są, bet jo prašymas buvo at- 
nei gonorėjos nei kitokios mestas, nes pasirodė, kad 
venerinės ligos tamsta netu- Suquet, išgyvenęs su savo 
ri. Antrasis ir ketvirtasis gy- žmona 11 metų, da nežino- 
dytojai, mano nuomone, jos vardo.

Ii ir nuskinti fiuO SakUCių. 

dalį uogų ant puodo dugno ir su-
ir.aigvk, kad pasidarytų trupu- , - - . . T- __ -- 1. , j buvo geriausi. Jie tamsta iš
n et sudėk likusias uogas ir vi
rink ant lėtos ugnelės kol pasi
leis. Jei bus čielų uogų, sumai
nyk. Tada supilk į sūrmaišį ir 
pakabink viršum puodo, kad per 
naktį nuvarvėtų.

Rytojaus dieną sunką pamie- 
ruok ir pavirink 5 minutes. Tada 
pridėk cukraus—ant kožno puo
duko sunkos puoduką cukraus.
Cukrų sušildyk. Užvirink sunką 
iš naujo ir tepaverda 3 minutes.
Nugraibyk putas ir supilk sun

egzaminavo ir pasakė, kad! Indijonų moterys buvo 
ligos neturi ir kad jokių vai- nepaprastai sveikos ir stip- 
stų nereikia ir nedavė. Jei-jios- Keliaujant indijonų gi
gu tamsta da nenusiraminai, minei per tyrus, ji pasitrauk- 
patarčiau klausvti ir pildyti davo Į krumus, ir tuojau pa- 
ketvirtojo gydytojo patari- sivydavo juos jau naujagi
me * .mį nešina. Nereikėdavo jai

Iš tamstos asmeniško nu- nei dak,aro' nei 
siskundimo galima daryti (Pa^a Dos* ______
išvadas, kad organas (var- „ . 1 • • . - „ .pa) galėjo “lūžti,” arba', kuomet . kimete moter s 
še,^-ai galėjo buti sužaloti, laukla "aujagimitg tai, ei- 
arba kif-kaŽ galėjo atsitikti: t?? sf"u ^^,^3 OT- 

ką į sterilizuotus stiklus. Džėlė Bet gi vietiniai gydytojai pakabįnamOs ant šniūro‘te
bus gana tvirta, kai atauš. Uo- tamstą patenkino kad me- kelinės. Tai daroma tuo 
gos neturėtų but pernokusios, Kas blogo neatsitiko. Įsitikinimu, kad jeigu grį-
tuomet tvirtesnė bus džėlė. iš Toliau tamsta klausi, kaip eioj yra piktų dvasių, kurios 
pernokusių uogų džėlė būna turj gyventi? Vienas gydy- tyko apsėsti naujagimį, jos 
minkšta. tojas tamstai pasakė: “gy- sueis į kelines.

venk, kaip nori!” To turėtų ----------
ir užtekti. Ir da nori žinoti, Maurų tarpe vyras gali iš- 
ar tamstai galima stiklas vyti savo žmoną, jeigu pir-

PONCAS Iš GREIPSŲ.
2 puodukai greipsų sunkos.
4 lemonų ir 6 orančių sunka. 
4 kvortos vandens.

alaus išgerti ir kitką daryti? mutinis kūdikis bus mergai- 
Well, stiklas alaus nieko ne- tė. Moteris tuomet gali tekė 

3 puodukai cukraus miltelių pakenks ir suėjimas su mo- ,ti už kito vyro, jeigu gaus. 
(powdered sugar).

Viską sumaišius reikia gerai

Didžiausia kvailystė, di- -naturalę plaukų spalvą, ai
džiausia begėdystė —viskam 
Dasidaro leistina ir “gražu,” 
kuomet jaunas protas ap
svaigsta nuo tos dumažolės.

po aprašymas šiame skyrių 
je, “Keleivio” nr. 48, 1941. 
Ten aiškiai pasakyta vien 
tik tas, ką bostonietis gydy-

Jauna mergaitė pameta tojas, Dr. Benjamin Sieve, 
tėvus .r namus, o bėga su ,;aieiškė New Yol-ke Ekspe- 
vaikmu, kuri n tik pirmą ijmentalės Biologijos ir Me- 

dicinos Draugijai. Norint
tik pirmą 

kartą susitiko — bėea neži
nodama nei kur. nei ko. Ir 
todėl laikraščiuose nuolatos kreiptis 
skaitom, kad tai čia, tai ten gįeve o 
buvo atrasta nužudyta jau
na mergina.

Duok jaunuoliui marijua
nos, užūlerpink džiazą ir r__
patark jam vaikščiot visom prje ^jo skyriaus vedėjos dėl 

Čia yra parodyta Dorose Bell. ketunom ir loti suns balsu, tu vitaminų “medicinos” ir
20 metų amžiaus Pergalės Ka- 0 J1S ir los- Pey platesnių informacijų. Tas
ralaitė. kuri dabar organizuoja ^^vdamas, kad elgiasi įdi- Netiesa. Šio skyriaus vedėja 

jotiskai. ; tokiais dalykais neužsiima.
žudo prašome vėl perskaityti tą

platesniij informacijų reikia 
prie paties D-ro 

dieve, o ne manęs. Jo antra
šą gal surasite telefono knv-
goie.

Tamsta sakote buk tame 
aprašyme pasakyta kreiptis

jaunas mergaites karo bonams 
ir stampom pardavinėti. Ji
pasiryžusi surinkti $15,000,000.

Taip, marijuana 
n? Amerikos jaunimą.

T. R. D. aprašymą.

PAGARSINIMAI
KELEIVY’
Norint, kad pagarsinimas tilptų 

GREIT. reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PAGEDĖ
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panede- 
ly. Vėliau gauti garsinimai ) tes 
sąvaitės numerį nespėjama patal
pint.

Norint. kad garsinimas nesusi 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitok( parengimą, trumpą prąn»- 
ftlmą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieSkojimus darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žod j. Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

•‘Keleivio’' prenumeratoriams už 
pajieSkojimus giminių ir draugų, kai
na 1e. už žodį. Mažiausio pajieško- 
Jimo kaina 05c.

Norint pajieškotl tu paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS. 030 BROADWAV 

SO. BOSTON. MASS.

atšaldyti.
galima papuošt labai plonom Ie 
mono riekutėm. f

šitas pončas yra labai skanus 5 
ir geras visokiems jaunuolių 1 
vakarėliams, kartu visiems, ku- f 
rie nevartoja svaigalų.

Duodant gert, stfldą J SIELOS
BALSAI

FOBAICTORY

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE

/bonds
STAMPS

sa
s
aVSe

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

GRAŽIOS EILES. DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RŪŠIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papooitl mv« knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkę* tg knygą panini langu. Pinigna geriaueia 
siąst “Mnnes Orderio.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet ^ikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad- 
re.<$ ir nepamirškit prilipyt u*3 centus markę.

“KELEIVIS”
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.



No. 38. Rugsėjo ifi 1942 m. DEIVIS, SO. BOSTON

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

lio duktė), 2 metų amžiaus. j2576. Eismontienė, Zofija j (Antano duktė), 38, Tauragė.2577. Eismontaitė, Irena, 15, mokinė, Tauragė.2578. Eismund, Eoksiovas (Jono sunus), 37, batsiuvys, Vilnius.
2579. Eler.Utrskis, Mai tylias.

(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba irbus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai- į 26, darbininkas, Tauragė, goms. “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.)

2580. Elenderskiene, Stasė,i 29. darbininkė, Tauragė.2581. E’enskas, Antanas (Jo-' no sunus), aO, policininkas, Mali j ampulė.2582. Elenskienė, Magdalena
(Tąsa)

2493. Duobaitė, Katrina-Gra
----- (Petro duktė), 35. šeimininkė.,kaitė, Marija (Mykolo duktė). 2583 £ienskas Antanas (An- 26. raštininkė, Biržai. ’• - -tano sunus), 14 metų.

Zina (Antano duktė), gimusį 2535. Dziuye, Jonas (Adomo 2584. Eienskas, Aloyzas (An-
1927, mokinė. sunus), 56, Vilnius. tanas), 10 metų amžiaus.2494. Duobaitė. Meilė-Marija, 2536. Dziuviene, Ona, oO. sei- 2585. Elenskaitė, Ona (Anta-irimus 19^9 mininke, Pasvalys. no juktė), 8 metu amžiaus,gimus Du(jkenienė Monika

- Vabalninkas, Kaišetlorvs. 258G' Eimna-.-i«as Stasys249o. Duobaite. La.me-Z..f.,a Marjj (Adobo senus). 3a Ubuos(Antano duktė), gimus 1930 i 2587. Eizbergas. Julius (Pet-mokinė. i“ 2M9e- me.ka Konrate n. sunus,. 45, ūkininkas. Janu.
(Antano sunus,. Paneteriai. laičial’ Padubysis-„Ukmergė. 2588. Endzehs’ Petras (Vm-,co sunus), gimęs 1910, samdi-

(Antano duktė), mokinė.

Generolai WaveU ir Maxwell

Momentą- Kairo mieste, Egipte. Gen. Wavell, angių ka

riuomenes vadas Indijoj, išlipa iš automobiliaus. Iš deši

nės ste*/ gan. Russell Maxwelt Amerikos ginkluotų jėgų 

vadas Vi;ariniuose Rytuose. Jiedu dalyvavo generolų pa

sitarime. kuris sulaikė paskutinę vokiečių ofensyvą Afri

kos tyruose.

Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

UŽSINUODIJO VISA 
ŠEIMA.

Vilnius. — Čia užsinuodi- 
Per Lietuvą ii ij0 visa Slabadinskio šeimy-

PER LIETUVĄ NACIAI
GABENA MAISTĄ IŠ 

UKRAJ1NOS.

2496. Duoba, šarunas-Alek- sandras, gimęs 1932.2497. Duoba. Jonas-Algiman- tas (Antano sunus). gimęs 19352498. Duoba, Stasys, 41, val
dininkas. Papilys, Biržai. duktė), gimvK 19lT^knyginin- 46’ advokatas> buvęs ministras. mįninkė. Vilnius. ja. 33, darbininkė. Vilnius.2499. Dusevičius, Vincas (A- kė Kražiai Kaunas. , 2628. Fišas. Algirdas (Vlado 2662. Gaidelionis, Antanasdomo sunus), 42, ūkininkas, '2542. Dubinskienė-žitkiutė,, 259°’ Endziulaitienė-Gngai- sunus), 9. Vilnius.’ (Antano sunus), 72, ūkininkas.Grižiunai, Daugai. 35 ūkininkė, Juknaičiai, Skuo- -^ldona (Jono duktė), 40. 2629. Fišas, Vladas. 35, poli- Krinčinas, Biržai.2500. Dusevičienė, Izabelė das ’ ’ 2591. Endziulaitytė, Aldona cininkas. Vilnius. 2663. Gaidelionis, Bronius
(Igno duktė), 34, šeimininkė. • 2543. Dubinskas, Kazys, 40, 19 ™etų' mokinė-2501. Dusevičiutė, Jadvyga ūkininkas, Juknaičiai, Skuodas. 2592’ Endziulaitis,(Vinco duktė), 31, studentė. 2544. Dudonytė, Duse (Juo-2502. Dusevičius, Algirdas duktė), 15. mokinė, Kroštai,

2540. Domeikienė, Viktorija. 75, Paneteriai, Ukmergė.2541. Diušaitė, Kazė (Kipro
nys. Švėkšna.2589. Endziulaitis, Antanas.

2663. Gaidelionis,2630. Fletmejeris. Algirdas (Antano sunus). 30, ūkininkas. Vacius (Ričardo sunus), gimęs 1932, 2664. Gaidelionytė, Elvyra(Antano sunus), 42, atsargos mokinys, Šiauliai, leitenantas, šedvygai, Griška- 2631. Fletmejeris. Ričardas (Antano duktė), 26, ūkininkė.
budis.2593. Engelmanas, Juozas (Viktoro sunus), gimęs 1920, samdinys, Sargenai, Lapiai.2594. Engleris,

(Augusto sunus), gimęs 1901, 
geležinkelio tarnautojas, Šiau

liai.

Kaunas.
Lenkiją gabenami dideli enanti Rodunfe plen.
kiekiai maisto produktu is.. . . ...
Vkrainos j Vokietiją. Vi- te Nr. 14. Vinco Sabaliaus- 
suese užimtuose plotuose vaikas surado blėšmę su 
vokiečiai spaudžia iš ūki- kažkokiu raudonai rudu 
ninku ką tik gali. skystimu. Tėvas sumanė

“Deutsche Zeitung in den taįs “dažai” išdažyti grin- 
Niederlanden (vokiečių Ant įytojaus visa šeima 
nokins OlandŲoj) sako ~ Rj . ; nugaben-
griežtų žvgiu orieš tuos į kaipo sunkiai
olandų ūkininkus; kurie ne- užsinuodijusi to skysčio ga- 
atlieką maisto priduktų pri- Tais.
statymo prievolės. ---------------

Kame tuos “griežtos prie- ■ ELEKTRIKĄ NUTRENKĖ
monės” pasireiškia? Kad į ŽMOGŲ.
nubaustų “kaltininkus” ir: KI ... .... -
pagąsdintu kitus, vokiečiai!.- auJ°J1.

ot;™.,™,vzes menesi elektros srovesis nerangių atimamos; .1, Rucrdn
karvės, o kai kuriuos net pa-ir Rapolas Bagdo-i - t • • x ' navieius.varo is savo ūkių. Lygiai tos, 
pačios priemonės vartoja
mos visuose okupuotuose 
kraštuose, taigi ir Lietuvoje,

ŽMOGŽUDYSTĖ GEGU
ŽINĖJE.

2665. Gaidely tė, Leokadija (Kristupo duktė), 26, mokytoja. Kaunas.2666. Gaidamavičius. Juozai
(Vinco sunus). 8 metų. Rokiškis.2503. Dvorackas, Jonas (Mar- 2545. Dagys, Juozas, gimęs tyno sunus), 39, pardavėjas. 1920, darbininkas, Anykščiai.
Kretinga. i 2546. Dudonis, Andrius (Juo- , . .... . , . -----------— -2504. Dvorackienė. Elzė (Jo-'zo sunus)> 10> ukininkas. gyv. 2694. * V lktoraS į Stasė (Ričardo duktė), gimus Mažicnys, Troškūnai,r.c duktė), 30. šeimininkė. vipta Anvk5«ai Į (Juozo sunus), 64, Kaunas. 1934 m. 2667. Gaidys. Albertas (Jono

2632. rletmejerytė, Nijolė-, (jurgio sunus), 29. leitenantas.
vieta Anykščiai.2505. Dvorackaitė. Elzbieta 2547 Edenenė, Marija (Jo- 2596. Ertel, Kazys (Stasio

(Jono duktė). 17. studentė. ikubo doktė) Seimininkė' sunus)’ 46’ ukininkas'VilniuS-2506. Dvoreckas, Jonas (Jo- Trenpiai, Raguva. 2597. Ertelaitė, KviKna (Sil-no sunus). 14, mokinys. 2548. Eičius, Jonas (Jono su- vestro duktė), 28, ūkininkė.2507. Dvoreckas, Drasutis jjUs), 38, samdinys. Jurbarkas. 1 2598. Ertmanova, Elena (Anijono sunus), 8 metų. tano duktė), 30, Lentupis.2508. Dzaikonskis, Balys, 50,! ' 1CJ~neT’ ,er?ni < į 2599. Endziulaitytė, Danutėūkininkas, Vilnius, Ostroveeas.i"0 dukte>’Jurbarkas- Vitkai. 2550. Eičius, Alfonsas (Jono2509. Dziankonskienė, Janina sunus), 10 metų.su 2 vaikais. 40. ūkininkė. 2551. Eičius, Algimantas (Jo- yjjnjus

(Antano duktė), 17. Kaunas.
2600. Falkauskas, Stepas (Mečio sunus), 32, technikas,

2633. Fletmeįerienė-Prišval- sunus), 43, karininkas, Vilnius.kaitė. Stasė (Vlado duktė), gi- .. . • • , - 2668. Gaidys, Motiejus (Marinus 1910. seimininke. Į< n- m-i /t tJ’110 sunus), 47, ūkininkas,2634. Flis. Zdislovas (Jono * . , ’ ,. . i-i • Marcinkonys, Alytus,sunus), 19. mokinys, A įlnius. .->^0 n -7 į, ,2669. Gaidys, Edvardas (Mar-2635. Prai'Aa, Amelija (su tyno sunus), ukininkas, Mar- 2 vaikais (Kosto du^tė), gimusi cįnkonvs, Musteikiai.1897, šeimininkė, Švenčionys. 2670. Gaidienė. Marija. uki.2636. Fraiovas, Eugenijus njnkė (Feodoro sunus). 45, darbininkas. Švenčionys.
s>w. Užianakasskas, Vseys. įSC sunus), 5 metų amžiaus.

35. tarnautojas, Varėna. Alytus. į 2552. Eidenienė - Rimkaitė,
2511. Dzianakauskienė, Alek- Ona (Antano duktė), gimussandra. Alytus, Varėna. 2512. Dzianakauskas,rius (Vaclovo sunus).

1894, mokytoja, Ubiškė.

wv w—«— Iursuie 12601. r aiKausKyte,(Stepo duktė), Vilnius.2602. Falkauskienė. Barbora, gyv. vieta Vilnius.
nija. 24. Vilnius.

A nnln-
2671. Gaidys, Kazys (Edvardo sunus), 15.oaiuys, Vytautas {Ed- vardo sunus), 14.2638. Franckeiičius, Adolfas, 2673. Gaidys, Jonas (Edvar-

28. samdinys, Vilnius.

And- 2553. Eidngevičienė, Stasė 2603. Federavičius, Antanas j (Aleksandro duktė), 59, ūki- (Mykolo sunus), 30, ukininkas.
do sunus). 12.

2513. Dziergač. Vytautas i ninkė, Panevėžys. šudovai, Lentupis.(Andriaus sunus), 45, pirklys, 2554. Eidrigonis. Bečys su 2604. Federavičius. AdolfasVilnius.2514. Dziervanovska, Ona (Jono duktė), šeimininkė. Vilnius.

šeima, (Adomo sunus), 37, mo- (Igno sunus), 22, studentas, kytojas, Kaunas. Vilnius.2555. Eidukaitis, Stasys (An- 2606. Federavičienė, Jadvyga, tano sunus), 42, knygvedis, i 40 metų, Vilnius.2515. Dziešoklienė. Elena. 54,; Kaunas. 2607. Federa vičiutė, KazePabradė. 2556. Eidukaitienė. Eugenija,į (Povilo duktė), 20, Vilnius.2516. Dzievetova. Elena, 28, 31, šeimininkė, Kaunas. ’ 2608. Fedorovas. Mikas (Ma-tamaitė. Vilnius.2517. Dzikas, Leonas (Jono sunus), 39. mokytojas. Kaunas.2518. Dzikas. Pranas (Jono sunus), 40. mokytojas, Sviliai. Josvainiai.2519. Dzikienė-žiupsnvtė. Genovaitė, 35. mokytoja. , -2520. Dzikas, Jonas • (I’ra.no sunus). 33, vargonininkas, Josvainiai.2521. Dzikienė, Emilija (Vlado duktė). 38, šeimininkė.2522. Dzikas. Vytautas (Prano sunus), 17, mokinys.2523. Dzikas. Juozas (Prano sunus). 30. policininkas.2524. Dzikas. Ignas (Kazio sunus), 79. ukininkas, Juozu- pynė, Pemorova.2525. Dzikienė. Barbora (Vinco duktė). 50. ūkininkė, Juozu- pinė.2526. Dzikas. Kazys (Igno sunus), 35. ukininkas.2527. Dzikaitė. Elena (Igno duktė), 32. ūkininkė.2528. Dzikas. Romualdas (Ig no sunus), 22. ukininkas.2529. Dzikas. Henrikas (Igno sunus), 18, studentas.2530. Dzikovski, Kazys (Juozo sunus). 37, ukininkas. Rūdninkai. Jašiūnai.2531. Dzimbinskas, Jonas (Juliaus sunus), 28. tarnautojas, Biržai.2532. Dzimbinskienė. Marija tarnautoja, Biržai.2533. Dziubinskas, Jonas (Ju liaus sunus), 28, tarnautojas 
Biržai.2534. Dziubinskienč-Jasins-

2557. Eidukaitis, Eugenijus rijono sunus), 46. Vilnius.(Stasio sunus), 11 metu. 2609. Felejevas. Vosylius2558. Eidukaitis. Leonidas (Ciprijono sunus), 26. plumbe-(Stasio sunus), 5 metų. ris, Vilnius.2559. Eidukaitis, Albinas 2610. Federavičienė, Liucina.(Prano sunus), 43, samdinys, 21. šusčinas.Keturvalakiai. 2611. Fedaravičienė, Katari-2560. Eidukaitienė, Uršulė, na. 25. šeimininkė.30, šeimininkė. Keturvalakiai.2561. Eidukaitis, Keistutis (Albino sunus), 15 metų.2562. Eidukaitytė. Danutė

2612. Fedziuškinas. Jonas (Grigaliaus sunus), 46. ukininkas. Vilnius.2613. Figoras, Karolis (Mar-Albino duktė), 12, mokinė, tyno sunus), gimęs 1914. sam- Ceturvalakiai. dinys, Kėdainiai.2563. Eidukaitis. Juozas (Al- 2614. Figoraitė, Joana (Kabino sunus), 9 metų amžiaus. rolio duktė), gimus 1936, Kė-2564. Eidukas. Juozas (Ka- dainiai.zio sunus), 72. ukininkas, Gin- 2615. Figoraitė, Stasė (Juo- čai, Grinkiškis. ;ZO duktė), gimusi 1912, moky-2565. Eidukas. Matas (Kazio toja. Kėdainiai.sunus). 69. ukininkas. Ginčai. 2616. Fijolkaitė, Elena, 28, Grinkiškis. tarnaitė, Vilnius.2566. Eidukas. Jonas (Juozo 2617. Pilipavičius. Vladassunus), 18. Panevėžys. (Alekso sunus), 48, batsiuvys,2567. Eichler. Kristina, 50. siuvėja, Vilnius.2568. Eichler. Kristina (Kosto duktė), 19, mokinė. Vilnius.2569. Eichler. Marijonas (Ko- 28. Ignalinas.

Ukmergė.2618. Filipovičius. Stasys (Vinco sunus), 37, Vilnius.2619. Filipavičienė, Jadvyga,
sto sunus). 17, mokinys. Vilnius2570. Eimantienė-Valyte, Ona (Jono duktė), 18. darbininkė. Kaunas.2571. Einikis. Stasys (Jono sunus), 44, Girkalnis.2572. Einikienė, Stasė (Jono duktė), 29, siuvėja. Girkalnis.2573. Einorius. Balys, gimęs; 1909, samdinys. Kaunas.

2620. Filipavičius. Ričardas. 29. ukininkas. Ignalinas.2621. Filipavičius. Antanas, (Vosyliaus sunus), 40.2622. Filipavičius, Sergijus (Aleksandras), 17.2623. Filipavičiutė, Liudmila (Aleksandro duktė), 15.2624. Filipavičius. Lee h. 9 m.2625. Filipavičiutė, Irena (A-

2639. Frankas, Kostas (Rai- 2674. Gaidytė. Elena (Edvar- mundas), gimęs 1919, karinin- do duktė), 6.kas, Vilnius. 2675. Gaidys, Tomas (Edvar-2640. Falevičius, Antanas do sunus). 2 metų.(Kazio sunus). 36, ukininkas, 2676. Gabševičius, Viktoras, Anykščiai. 75. Kimentmedis. Betygala.
2641. Falevičienė. Ona (su 3 2677. Gaidžius, Zigmas (Ka-vaikais). 40. ūkininkė. Anykš- rolio sunus). 36, Mažeikiai, čiai. • 2678. Gąidžiunienė-Karvely-
2642. Gabarska, Marija. 36, tė. Leokadija (Igno duktė), 39. ūkininkė. Skirlanai. Pabradė. 2679. Gaigalas, Jonas (Petro
2643. Gabarska, Veslava, 5 sunus), 29, samdinys, Mieste- metų. Pabradė.2644. Gabienė, Stefa (Jono duktė), gimusi 1911, mokytoja.Keišiai. Jurbarkas.
264-5. Gabytė. Danutė (Jur

gio duktė). 5 mėnesių.

2646. Gabis. Jonas (Jurgio sunus). 2 metų amžiaus.
2647. Gabis. Stepas (Jurgio sunus), 1 metų amžiaus.2648. Garbenienė. Bronė, 60. šeimininkė. Troškūnai.2649. Gabrielius, Jurgis (Prano sunus). gimęs 1919, duon

kepys. Kaimas.

2650. Gabužis. Kazys (Ste

pono sunus), 29, darbininkas,

Panevėžys.

2651. Gacius. Stasys, mokytojas.2652. Gecinienė. Zofija, gi

mus 1903. Juodžilniai.

2653. Gacius. Ričardas (Sta

sio sunus). gimęs 1928.
2654. Gacius. Jonušas (Stasio sunus). gimęs 1931.
26 55. Gaciunaitė, Darata-Ma- ■

1

1 ’rija (Stasio duktė).

2656. Gadeikis, Antanas (A-i

2574. Einorienė. Marija (Jo- leksandro duktė), 7 metų.no duktė) gimus 1907, mokyto- 2626. Filipavičius, Aleksan ja, Kaunas. dras (Mykolo sunus), 42.
2575. Einorytė, Ramutė (Ba- į 2627. Fišienė, Marija, 32, šei-

domo sunus),Vilnius.
2657. Gaidamavičius, Juozas. 

29, karininkas, Pabradė.

2658. Gaidamavičius. Juozas,

29. karininkas. Pabradė.

2658. Gaidamavičius. Kazys 

(Erazmo sunus). 36. darbinin

kas, Šiauliai.

2660. Gaidamavičius, Vladas.

30, darbininkas. Vilnius.2661. Gaidamavičienė, Felici-

batsiuvys, i

Pekla
BROŠIIRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
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 kopūstai an
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

kur jau buvo nemaža atsiti-! Maiiiogala. — Maišioga- 
kimų atėmimo gyvulių, pa- los valsčiuje, Antakalnio 
varymo iš ūkių ir net siunti- kaimo gegužinėje užmužtas 
mas i priverstinus darbus. ! Jonas Kačilavičius.

liškiai, Daujenai. 2692. Gajauskas. Valerijonas2680. Gaigalas, (Kazio su (Adomo sunus), gimęs 1911, nus), 62, ukininkas, Cijonai. studentas, Vilnius.Kaltinėnai, Švenčionėliai. 2693. Gajevskaitė, Vanda2681. Gailiušas. Jonas (Ado- (Mykolo duktė), gimusi 1923, mo sunus), 41, technikas, gyv. Vilnius.vieta Švenčionys. 2694. Galbuonis, Juozas (Ka-2682. Gaisrys, Jonas (Anta- zio sunus), 34, mokytojas, no sunus), gimęs 1909. ukinin- Skirsnemunė, Jurbarkas.kas, Arminai, žalioji. 2695. Galbuogienė, Ona (Juo-2683. Gaisrienė, Marija, 22, zo duktė), 38, Skirsnemunė,šeimininkė. 1 2696. Galbuogis, Kazys (Do-2684. Gaisrys, Algirdas (Jo- mininko sunus), 45. Kaunas,nas). 2 metų amžiaus. 2697. Galbuogienė. Monika
2685. Gaižaiskis, Edmundas (Jono duktė), mokytoja, šilinė, (Vinco sunus), 45. mokytojas, Raseiniai.Šiauliai. 2698. Galdikas, Apolinaras2686. Gaižauskas, Pranas (Antano sunus). policininkas, (Juozo sunus), gimęs 1896, ūki- Kaunas.ninkas. Dvareliai, Gaurė. 2699. Galinauskas, Adomas2687. Gaižauskienė, Antanina (Kazio sunus), 46, darbininkas, (Izidoriaus duktė), 38, ūki- Šiauliai.ninkė. 2700. Galinis, Petras (Kazio
2688. Gaižauskait , Valerija sunus), gimęs 1906, Kaunas,(Prano duktė), 10. Vandžiogala.
2689. Gaižauskas, Algis (Pra- (Bus daugiau)no sunus), 3 metų amžiaus. — ■—--------------2690. Gaižutienė. Karolina AMERIKOS MACOCHAS.

, CC Arba kaip Romos katalikų kunigas(Prano duktė), 5o, kauna.. Hans Schmidt New Yorke papiovė2691. Gajauskas, Juozas (Bo- savo meilužę, Oną Aumuller’aitę.leslovo «un„s). 32, Švenčionys. £g«feS ^lOc

AR ROMOS ą .

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?

— •

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms. •• : >
SKYRIUS II. (D 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. Bnčys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms. Dėt tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbut 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų 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 ROMCS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes jaje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galia 

atalikiškos bainjsusipažint au visa katalik bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį a»- 

prat-.mą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato;
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinė 

gos vardas, KAINA $2.06.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
KELEIVIO" KNYGYNE

636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

RENGIA “KELEIVIUI” 
INKURTUVES.

Redakcijoj lankėsi svečiai, kol diibtuvės įrengimas bus Giriasi, kad daug vaikų turi. • Peršovė automobilį.
Pereitą sąvaitę musų re- pakeistas ir pritaikytas tan- Paskutinėmis dienomis po- Somervillėj pereito ne-

dakcijoj lankėsi keliatas kų gamybai. litikieriai užvertė Bostono dėldienio vakarą nežinia
svečių. Iš Brooklyno buvo nniui k gyventojus agitaciniais la- kas šovė į automobilį, ku-
drg. J. Stilsonas, vienas P1KK.1I peliais, prašydami balsuoti iiuo važiavo Louis Gallina-
“Naujosios Gadynės” re- 5TAMPA5. į už juos. Visi jie giriasi ir ža-’ ro, 20 metų amžiaus italas.

Socialistai nori teismo keliu daktoiių. Jis čia atvyko su

Bankietas busiąs South Bos
tono Lietuvių Salėj, atei

nanti nedėldienį.•u
Mums 

musų

išbandyti miesto patvar- reikalais.
kymą. Iš \\ orcesterio lankėsi bai daug pinigų. Pinigų turi

Bostono miesto vaidyba diaugė E. Na\ ickienė. Jai (juotį patys žmonės. Valdžia
X____ Ichoi nufin L-o e “U aliiimn” F • .

Amerika turi laimėti ka- da aukso kalnus, jeigu jie Tai atsitiko netoli nuo poli- 
lą, o karui laimėti reikia la- bus išrinkti. cijos nuovados. Kulipka

lyra padariusi patvarkymą, labai patinkąs “Keleivio” 
.. i oiauužiantį nedėldieniais Moterų Skyrius ir ji norėjo

lums teko sužinoti, kad platinti poiįtįnę iįtetoturą pasimatyti su jo vedėja M. 
sų draugai ir kaimynai . ant Boston Common sodOj Michelsoniene. Atsisveikin- 

rengia “Keleiviui inkurtu-;kur kalbėtojams leidžiama dama paklojo jai doleri ant 
ves. Norėta padary ti mumskkelbti visokias pažiūras ir gėlių.
malonus siutpryzas. bet pa- .eorjjas. Socialistai pasiryžo Buvo užėjęs ir drg. Mic- 
slaptis išėjo aikštėn ir dabai gjtą patvarkymą pašalinti, kevičius, pats seniausias 
jau visi kalba apie tai at- nes prieštarauja konsti- “Keleivio” skaitytojas. Jis
VHio1* • ; vUcijos dvasiai. Tuo tikslu jie sako, kad senesnio už jį

Bankietas y i a i engiamas • pereitą nedėldienį suruošė skaitytojo “Keleivis” neturi, 
feouth Bostono Lietuvių prakalbas ant Boston Com- nes jis buvęs “Keleivio” 
lėj, ateinanti nedėldieni mon įr pranešė policijai, spaustuvėj kaip išėjo pirmu- 
rugsėjo 20, kaip 6 vakare. Kad tenai bus dalinamas tinis “Keleivio” numeris
Busianti geia vakarienė ir į- ■ Socialistų Partijos leidžia- 1905 metų pradžioje, ir kaip 
domi programa. mas laikraštis, “The CalL” tik pirmutinis egzemplioris

Teko girdėti, kad busiąs^- jįe pridūrė, kad kiekvie- iš preso pasirodęs, jis paė- 
suloštas ir “Maikis su Tė- nas policmanas, kuris pil- męs jį perskaityti. Ir nuo to 
vu.’ Kas jį los, mes da neži- dydamas miesto valdybos laiko jis nepraleidęs nei vie
nom, tačiau girdėjom, kad ; patvarkymą areštuos to r.o “Keleivio” numerio ne- 
dialogą Maikiui su Tėvu pa-laikraščio * platintoją, bus perskaitęs. “Pradėjau jį 
gamins patys lošėjai. Ižan- traukiamas teisman už ne- skaityti su piimu numeriu i 
ga į bankietą busianti ŠI.50
asmeniui.

Kai paslaptis išėjo aikš

tenori aukų; tikji prašo uiv . v ,, -t
įaskolinti. Tuo tikslu vra iš- T* Parapines mokyklas, ,|

Pirkdami ldavatkas> lr tL
Protingesni piliečiai pik-

Tie, kurie neturi kuo pa- perėjo per automobilį ir tik 
?igirti, tai giriasi, kad turi per plauką neužmušė Galli- 
daug vaikų, kad jų vaikai narą.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

eisti karo bonai. 
uos bonus, mes skoliname 
/aidžiai pinigus. Už 10 metų 
/aidžia tuos bonus išpirks ir 
/ieną trečdalį pridės palū
kanų. Kas dabar įdės į tuo-

tinasi tokia agitacija. Viena 
pilietė atėjus “Keleivio” 
ofisan pareiškė: “Parašykit 
mano vardu, laišką tam poli- 
tikieriui. kuris giriasi, kad

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour j
| (LANDŽIUS)

♦ Specialybė: Akių. Viduriu Ligų. } 
Ausų, Nosies ir Gerklės. •<

bonus $200, tas gaus atgal į jis turi 14 vaikų. Pasakykit, 
>300. Ir kartu padės japo- • kad daugiau neturėtų, tai 
įams ir Hitleriui sprandus į mažiau mums langų išdau- ♦ 
lusukti. Taigi pirkim karo‘žys.” '*
bonus. Jie parsiduęda visuo- •

Vanoja vėliausios konstrukcijos i

■

X-RAY Aparatų.
Pritaiko Akinius.

U«

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 ♦«
534 BRAADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

-e paštuose. Galima P^^i: Sunkių mašinų kraustytojai. 
ir karo Štampas. Štampų ga- T . , ., _x ,
ima gauti po 25 centus. Su- n.a.m perki aus-
sirinkus stambesnei jų su- ‘--51 kokią masiną, seifą ai 
mai, stampos iškeičiamos i ^4 koki ^unkų padarą, pa- 
bonus. ‘kreiptis j J. R. Lam-

_________ ; nert firmą, 437 Mam st.,

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

teisėtą žmogaus areštavimą skaitysiu kol gyvas busiu,’ 
ir konstitucijos laužymą, sako drg. Mickevičius.

-. Prakalbos įvyko ir socialistų Senas musų draugas dir- 
ten, tai paaiškėjo ir kas šitą organas buvo platinamas, ba Fordo dirbtuvėj, Somer- 
siurpryzą mums rengia. Mu-;tačiau policija nieko neareš- villėi iau 1 metu Dabar ta sų štabas pasistengė su ka..rav0, įik paėmė kalbėtojo pa^Si
kurtais tų draugų susižinoti: Penley’o vardą ir pavardę. nes paskutiniu laiku ii sto-
ir išreiškė s pageidavimą,! __________
kad tame pokily nebūtų Mirė Franas Gricius, 
renkamos "Keleiviui'’ aukos! p ; ; rugsėjo 9
ar daromas pelnas. j

Tie draugai mus užtikri
no, kad tokios minties pas

paskutiniu laiku ji 
vėjo be darbo, kadangi au
tomobiliai dabar negamina
mi. Darbininkai buvo pa-

„ . x • m - i Charlestowno distrikte. JieDorchesterio Naujienos. | ,.Ke,eivio>. mašinas
SLA 359 kuopos įvyks ;r darba atliko neblogai. 

?xtra susirinkimas ateinan
čioje pėtnyčioje, 18 d. rug
sėjo nuo 8 vakare, L. P. 
vliubo kambariuose,

TeL ŠOU 280S

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena. 

447 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

NAMŲ SAVININKAI 
Kaip su jūsų pataisymais?

Ruduo jau atėjo, tuojaus 
susilauksime Šalčių. Pasi- 
rengkite, kad nepridarytų 
daug bėdos.
PAS MUS GALITE GAUT 
VISOKIŲ IŠ

Geležies Reikmenų
PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies 

PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų ii
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
vėl t ui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD S0UARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligai
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVH, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.

Reikalingos Dišvašerkos
Darbas užtikrintas ir nesunkus. 1436 Moterys, kurios būna blaivios sųly- 

_ . . . . . gos geros ir mokestis palyginamaiDorchester avė. visi nariai aukšta. Kreipkitės mie laiku. <-) 
nalonėkite dalyvauti, turi- blinstrubs restaurant 
ne aptarti svarbių SLA ir
kuopos reikalų. Nepamirški
me pėtnyčios vakare.

Kuopos Valdyba.

304 Broad»ay, South Bostone.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 w. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

: Brightone mirė Franas Gri- leisti, tik keliasdešimts buvc 
;ciuša Velionis. Visuomet iš- palikta švarai ir tvarkai pa 
: rodė linksmas ir sveikas, laikyti. Dabar atleisti darbi 
ir, matyti,F jis pats nesi- ninkai busią šaukiami atgal 
likėjo taip staigiai mirti, nes Fordo dirbtuvėj busiri 
nes buvo užsisakęs pas B. statomi tankai. Kasdien bu- 
Kontrimą 3 tikėtus į “Kelei- šią pastatyta po 75 tankus 
vio” inkurtuves 20 rugsėjo Bet išeisią dar kiek laiko, 
dienai. Palaidotas pereitą

iuos nebuvo, nes jie žino. 
kad “Keleiviui” aukos me- 
reikalingcs ir jam budi fcet 
įžeidimas siūlyt tokią *al-

Bet ką daryti, jeigu ap
mokėtus išlaidas atliktu • -•
Jokris-kitas?’-paidomavoi?^1*Sn> rugsėjo 13 d, 
vie-as draugu. ' i Laidotuves buvo laisvos, be

"Jei kas' liks, atiduokit bažnytinių jipeigų,
Amerikos Raudonajam Kry

muzną.

cHiii ” natiu'o K^alčiviri’’
daktorius.

Ir rengėjai sutiko, 
taip bus geriausia.

kad

Jfonas Pa.sukonis Įstojo lai
vyno oro korpusan.

Jonas Pašukonis, 19 metų 
amžiaus jaunuolis, kuris ki
tąsyk pardavinėjo “Kelei
vį” South Bostone, pereitą 
sąvaitę buvo atvykęs musų 
redakcijon pranešti linksmą 
žinią, kad iam pavyko išlai
kyti visus kvotimus ir būti 
priimtu i Navai Reserve Air 
Corps. Už kokių trijų mėne
sių jis tikisi galėsiąs jau nu
mesti pirmą bombą į Toki
ją. Dabar Pašukonis gyvena 
su savo motina Springfiel
de. Jo tėvelis jau miręs.

Bus karo bonų komiteto 
susirinkimas.

Ateinantį antradieni, 22 
rugsėjo, 7:30 valandą vaka
ro, bus Svetimkalbių Grupės 
Karo Bonams Pardavinėti 
Komiteto Lietuvių Skyriaus 
susirinkimas po numeriu 
330 E st., South Bostone.

Šis komitetas pats bonų 
nepardavinėja, tik skleidžia 
propagandą už bonų pirki
mą ir raportuoja Iždo De
partamentui, kas yra veikia
ma svetimkalbių tarpe.

Kas norėtų pasiklausyti 
kaip šis komitetas darbuo
jasi, tas gali ateiti į sekanti 
komiteto susirinkimą aukš
čiau nurodytu laiku ir ad
resu.

Pereitą sąvaitę Massa- 
-•husetts valstijoj automobi

lių nelaimėse buvo-užmuš- 
į i tik 4 žmonės. Nuo šių me- 

ų pradžios iki šiol iš viso 
( ižmušta 322- -

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL ŠOU 4148

M. Michelsonienė kalbės 
per radiją apie karo bonus.

M. Michelsonienė, “Ke
leivio” Moterų Skyriaus ve
dėja ir Svetimkalbių Komi
teto Karo Bonams vice-pir- 
mininkė, ateinantį nedėldie
nį kalbės Minkų radijo pro
gramoj apie reikalą pirkti 
karo bonus ir Štampas.

Upėj rado nuskendusį 
žmogų.

Pereitą nedėldienį Mystic 
upėj netoli nuo Arlingtono, 
policija rado nuskendusį 
vyrą, kuris buvo pilnai apsi- 
i engęs ir galėjo but apie 50 
metų amžiaus.

Lietuvių radijo programa.
Šeštadienį, 19 rugsėjo, 

įr.uo 8:30 iki 9 vai. ryto, iš 
W0RL stoties, 950 kilocik
lių, programa bus sekanti: 
1—muzika, 2—dainos, 3—

Mirė Juzė Geležinienė.
Rugsėjo 11 d. mirė Juzė

Geležinienė, žinoma ju&i’ipasaka apie “Magdutę.” 
nes Bnghtono duonos ke-1 ■ Sekmadįenj, 20 rugsėjo, 
pyklos savininke. Palaidota ^ tos stoties, nuo 9:30 
sį panedeti. 10:30 vai. ryto programa

T 7T7 „ _ „! bus tokia:Lynno policija pašovė 20 -į_ muzika
metų amžiaus vyruką, kuns 2—Dainuos dainininkė
norėjo pabėgti kai policija Dr. E Rudokįutė iš South 
j j apstojo. Jis esąs automo- Dn<5tonn .
bilių vagis. 3—Kalbės M. Michelso

nienė iš Miltono.
Klausytojų prašome para

šyti savo įspūdžius šiuo ad
resu: W0RL, Lithuanian 
Progiam, Boston, Mass.

Steponas Minkus.

n
I

1 TIMEPOST Tl«

fesilp feo(h«ž bf 
(I or B4M TIKINS 

or8«>ie<lromNo Shore pereis
rT?

Reikalingi Darbininkui
Ke.koiuigi pa.yię barteoderi^i, vei- 

u iii. viriu ii .tan. ddrbi. inkai 
(buss ooys). Oarbas pastovu., mo
kesti ttio, žymioj lietuvių įstaigoj. 
Kreiptis asmeniškai ar Uisku ir p»- 
aiš.-nkit wt.v& patyriu.*, pas įstaigos 
advokatų F. J. BAGOČIŲ, (-) 
S02 Bro&dvray, So. Boston, Mass.

..J* --- 1—
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PIRMAS pasižymi Saugume
Iš savo rekordo 1941

The Boston Elevated Raifavay
Laimėjo nuo

American Transit Sefety Pripažinimą
AThe “EI/’ Pirmas Saugume

Saugumo Rekordas nusprendė kad 
nėra kito jam lygaus gatvės gelžkelio. 
^Nuosprendis nustatytas nuo pirmes
nių metų saugumo rekordo.)

1915
Pirmas laimėjo Anthony N. Brady 
Memorial Medalį už saugų operavimą 
(Kompeticija išlaikė nuo 1917 ik 1925) 

1929
Laimėjo B.-ady Medalį antru kartu

1931
Laimėjo Brady Medalį tretį kartą

1932
Laimėjo Brady Medalį ketvirtą kartą 
Ir. specialiu Komisijos nuosprendžiu, 
palaikė sekančias trejas kompeticljas. 

1936
Laimėjo Brady Medalų penktą sykį. 

ir palaikė per sekančias penkias 
kom peticija s.

1942
Laimėjo Amerikos Susisiekimo Sau
gumo Pripažinimą ir, kadangi turint 
tokĮ didelį skaičių učgyrimtl, apsiru- 

bežiavo sekančiose kompeticijose.

• The Boston Elevated Railvvay pirmasis 
laimėjo Brady Medalį. Jis pirma ais skaičiu
mi nationalto nuosprendžio la mėtojas.—9 
prieš didžimą 2 už kitus gatvėkarių geitke- 
hus. Pradedant 1931, jis laimėjo kiekvieną 
kompet ciją, kurios Buvo teisėtus.

PVA ĮNIK UOTĄ S k E rv I RT DA L{-
' ŠIMTMEČIO saucumo rekordu jam ne

prilygsta jok a kita vieša susisiekimo kom
panija, the Boston Elevated Railvvay šįmet 
šeštų kartų, laimėjo r.acionalį pripažinimą 
“aukštų susikimšimų pergalę ir važiuojan
čiųjų saugumų.’’

American Transit Safety pripažino, kad 
“EI” buvo saugiausias visų gatvėkarių ope- 
ruotojas Jungtinių Valstijų didmiesčiuose, 
•per American Transit Associat on meti
niame mitinge neper«enai buvusiame 
Chicagoje.

1941. “EI” sumažino septynis procentus 
nelaimių susikimšimuose ant tokio mylių 
skaičiaus palyginant su 1940. “EI” vehiclei 
1941 pervežė 306,815.525 važiuotojus be di
delių nelaimių. Per pirmus septynis mėne
sius 1942, kuomet “EI” pervežė milionų 
pasažierių per sąvaites, da daugiau pažy
mėtina. Tame periode, skaičius nelaimių 
sumažėjo net 11 nuošimčių, ant tokio pat 
mylių kiekio.

Saugumo kompeticija American Transit 
Association paveldėjo nuo Anthony N.

Brady įsteigto kontesto 1914 ir laimėjo 
“EI” tais pačiais metais. Nuo tada. “EI” 
laimėjo keturis kitus Brady kontestas, ir 
dabartinė American Transit Safety užgy
rė šeštų nacionalę kompeticijų, kurių lai
mėjo “EI” per biskį didesnį negu ketvirt- 
dalį šimtmečio laikotarpį. Joks kitas gelž- 
ke’.is negavo daugiau kaip du laimėjimus 
tame laikotarpy.

Kad padarius tokį rekordų galimu, “Ei” 
nori padekuot įvairioms įstaigoms, kurios 
rūpinosi saugumu tose rybose, kuriose tar
navo “EI”; Didžiojo Bostono žmonėms, ku
rie glaudžiai dabojo saugumo problemas ir 
kooperavo jas palaikyti; ir saviems darbi
ninkams už jų ptfikų darbų, kuris buvo di
džiausiu faktorium laimėt tokį pripaži
nimų.

Be tų sudėtinų pastangų, kurias kiekvie
nas nuveikė, rekordas saugumo, kuris tę
sėsi virš ketvirtda'.io šimtmečio, buvęs 
galimu.

Važiavimas Bostono Elevated Railuay yra 
saugesnis negu bent kokia kita transpor- 
tarija—saugesnis negu vaikščioti.

Boston Elevated Railway
?fte Saf«st Street toi!wor >n the Unittd Statint

.....'iii .. ;
-»£__

TeL 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitars*.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
m u laiku sugrųžinu šviesų. Iseg 
zaminuoju ir priskiria aki pi na

114 Summer Street,
lavvrence, mass.

DR. G. L. KILLORY
80 SCOLLAY SUVARĖ, Room 29
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKŠTI 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limai vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.
TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

(iTUOEBAKEd
SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taiavmn Ir dMaonetravima vieta: 
1 HAMLIN STREETEfefcth 8U,

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 įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

258-260 BROADvVAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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