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Hitleris Prisipažino Jau 
Prilipęs Liepto Galą.

Goeringas Žada Na- Reikalaus Padidinti Nesiųskit Kareiviam I hKao

ciams "Didelę Dešrą' Ginklų Gamybą. Valgomų Daiktų. rTvZlUvItlaS vZUvJO LiUDaS
Kiti galėsią badauti, bet 

vokiečiai valgysią.
Pereitą nedėldienį Goe-

Amerikos pramonė jau pa 
siekė nustatyto jai plano.
Pereitą sausio mėnesį pre-

Amcrikos paštas įspėja 
žmones, kad nesiųstų jokių 
valgomųjų daiktų karei
viams armijoj, nes siunti
niai užjurin eina kaliais ke
lis mėnesius, jiems tenka iš-

Kainoms, Algoms, Rentoms
DAUGIAU LAIMĖJIMŲ sakė, kad tai esanti svar- Hngas Pasa,įė Vokietijos zidentas Rooseveltas nusta-

J1S JAU NESITIKI. blausia pozicija ir niekas žmonėms kalbą per radiją ir te Amerikos ginklų pramo-
---------  vokiečiu iš tenai neišmušias užtikrino juos, kad maisto nei šitokį planą:

Stengsis išlaikyti savo ran- Vokiečiai savo tikslą Rusi- Pems nepritruks. “Maiši- Pastatyti 60,000 orlaivių būti kaistuose ir drėgnuose 
koše tik tai, kas iki šiol ini- beveik nasieke Tie nant alkio skausmą, pirmoj 1942 metais ir 125,000 oriai- oruose, todėl valgomieji Kainos nustatytos ir farme- 

užkariauta. atkirte Ukraiina ir Kauka- edėj e^na Vokietijos žmo- vių 1943 metais. daiktai sugenda ir juos ten-
Pereita sąvaitę Hitleris za nUo Rusios šiaurė* Dėl nės” Jis £ako- ‘ Aš norėčiau, Pastatyti 45,000 tankų ka išmesti. Gendąs maistas 

pasakė savo armijoms ir vi- Stalingrado dar eina kovos kad mums pasidavusių arba šiais metais ir 85,000 atei- caznai sugadina ir kitus 
sai vokiečių tautai prakai-‘bet vokiečiai iau turi dali užkariautų kraštų gyvento- pančiais. siuntimus, kurie būna tam
bą, kurioj prisipažino, kad miesto užėmę ir užimsią vi- iams taipgi netruktų duo- Pagaminti 20,000 prieš- pačiam pašto maiše, 
daugiau laimėjimų jis jau įą. Niekas ju iš tenai neiš- Pet jeigu dėl pneso lėktuvinių .kanuolių šįmet ii Tikėsit ar ne, sako pašto
nesitiki. Nors Stalingradą rausiąs
jis žadėjo da paimti, bet Sakydamas, kad

BUTŲ NUOMOS NEGALI kas: kiaušiniai, sviestas, su
lis, paukštiena, miltai, bul
vės, kmopos ir aviena, ku
rios kaina buvo jau iškilusi 
į padanges.

Visa tai daroma tam, kad 
išvengus infliacijos, kuri vi-

BUT AUKŠTESNĖS 
KAIP 1 KOVO.

rių produktams, kurie iki 
šiol buvo neliečiami.

Pagaliau Kongresas pri-'suomet pasireiškia karo me- 
ėmė įstatymą kovai su in-,tu. Infliacija reiškia didelį 
fiiacija. Tas įstatymas duo-Visko pabrangimą, o pinigo 
da prezidentui galią kontro- vertės nukritimą.

Ar pavyks dirbtinėmis
priemonėmis infliaciją su-

pridurė, kad nuo šiol Vokie- čiai savo tikslą Rusijoj jau Vokietija nebadaus. Nuo laivų siais metais ir 1U,VIW,- jon tokius daiktus, kaip to- nuomas. t laikyti, tai lieka dar pama-
tija stengsis tik išlaikyti sa- beveik pasiekė Hitleris pri- dabar Vokietijos darbinin- 000 tqnų ateinančiais. meitės, agurkai, orančiai, Visoj šaly nustatoma na-ltyti. Kai kurie finansininkai
vo rankose tai, ką ji iki šioi ^pažįsta kad’ daugiau jis,kams duodamas geriau- Dabar prezidentas Roose- minkštos kendės ir net ma- mams tokia lenda, kokia tvirtina, kad tai esąs negali-

užkariavusi. iau nesitiki nieko Rnsiioi !sias maistas.’’ Tai reiškia, seveltas apvažiavo svarbes- mos iškeptus pajus iš mėly- t uvo šių metų kovo 1 dieną, mas daiktas. Kuomet visi
jie 
ir

Goeringas yra antra Hit- i-uiausiąs gamybą žymiai Dovanų kareiviams gaii- iki 1 kovo. 
lerio ranka. Jis kalbėjo dau- padidinti. Lž kelių mėnesių ma nusiusti, bet tik tokiu, Bus da išleistas- - - « * _ 1__•__-i-*__ X ___1. ~ 7giau kaip valandą ir pasakė, busianti nustatyta daug auk- kurjos ‘negenda.

sianti. Gi pereitą sąvaitę jis pasakė, kad Vokietijos ge- 
tik žadėjo “niekados nepa-; rerolai nesitiki Rusiją 
sidueti.” Apie naujus užka “greitai pribaigti.” 
riavimus jis jau nekalba. Ji; Hitlerio ir Goeringo kal-

atskiras Priešgaisrinė Sąvaili
Norint, įstatymas, kuns draus namų. ^(ence o((ice)

Prezidentas Rooseveltas
dienos, kuto, kad kita priimant butu >ra paskelbęs šio mėnesio 

reikia galima pakelti rendą. ’ į“1.0 d^nų laikotarpį kaip 
‘ Perkamųjų reikmenų kai-, P"«S*18r!n*. ^ya,tę. 

-------------- nos “lubos” nustatomos ant 1S1 laikraščiai, fraterna-
'šhvnnnflnfih’rnip Nu aukščiausio laipsnio, kokio organizacijos ir visokie dhenanaoahryje \U- kainos buvo £eku;iop kliubai yra prašomi aiškinti 
SISOVe Lietuviukas, rugsėjo 28 ir spalių 2 dienų. žmonėms, kaip vengti gais-

Shenandoah Pa. Perei Darbininkų ir tarnautojų nj. Niekados nemesk zemenbhenandoah, Pa. Pei e - tekioSs ar įsmksles degtuko, koįne-.

_____  _ __  kad Vokietijos generolai ne- stesnė kvota, ir prezidentą^ j.:acĮ dovanos pasiektų juos savininkui namą parduoti
-tik ginsis, kad nepasiduoti, bos padarė labai gero įspu-jsitiki Rusiją greit pribaigti. ,įkiši, įsni - . f .. v- . *-
SKTai jau yra aiškus prisi- džio Washingtone. Iš jų esą Vokiečiams teksią vesti Ru- f4Tta,

nrilinn risoiu ŠUO! HDSiSTVTlirnO kHIH GH U

kad ji galės būt išpil- ant Kalėdų, reikia siųsti ne- arba gyventoją išmesti iš

nimas, kad jis prilipo aiškiai matyti, kad nacių 
liepto galą. galybė jau pradeda smukti.

Taikydamas savo žodžius Blitzkriegas jau nežaibuoja, 
užsieniui, Hitleris pasakė: Washingtone pradėta kal

biems metams mes esam bėti, kad Suomija darys at- 
užsibriezę labai paprastą skirą taiką. Manoma, kad ir 
programą. Visų pirma, lai- Italija neužilgo paprašy- 
kytis to, kas turi būt išlaiky- sianti atsskiros taikos. Suo- 
ta, tai yra leisti priešui mus mijos pozicija yra labai aiš- 
atakuoti ir tegul jis eikvoja ki. Ji senai jau pasakė Ang- 
savo jėgas. Antra, atakuoti lijai ir Amerikai: duokit 
tenai, kur būtinai reikia ata- garantiją, kad po karo Ru- 
kuoti.” sija neužpuls mus iš naujo,

Hitleris jau nesako nei mes tuoj ginklą padėsime, 
“aš.” Jis sako: “mes.’’ Reiš- Suėmus viską bendrai, 
kia, jis vienas jau nieko ne- karas virsta į gerąją pusę 
daro. O karą pradėdamas aliantams.
jis skelbė: “aš”, sumušiu, ----------------
“aš” sunaikinsiu, “aš” 
kaliausiu — “aš,” “aš,” ir 
“aš.”

Užsiminė Hitleris ir apie 
antrąjį frontą. Jo žodžiais, 
tokios avantiūros galėtų im
tis tiktai “idijotai.’’ Anglai

už- Naciai Ruošiasi Ru
sijoj Žiemoti.

Taiso apleistų kaimų trio- 
bas, lopo stogus ir kiauras

sienas.

joj apsigynimo karą 
per šią žiemą. Tuo tarpu iš 
Vakarų Vokietija busianti 
smarkiai bombarduojama iš 
cro. Bet reikia, esą, paken
tėti.

Jisai prisipažino dabar 
negalįs nieko anglams pa
daryti, nes jo orlaiviai esą 
užimti Rusijos fronte. Bet 
atsiskaitymo diena ateisian
ti vėliau.

Kai musų kareiviai grįš iš 
Rusijos fronto, kiekvienam 
bus duotas maišelis maisto, 
sako Goeringas. Bus įdėti 2 
sv

nes žmonių ūpas esąs vėliau lapkričio 
tas ir visa šalis dirba Kitaip pasakius< 

didžiausiu įtempimu, įssky- ši rnėneri.
rus tik Washingtono politi
kierius.

1
jas

Lietuvaitė Pašaukta 
Armijos Tarnybon
Waterbury, Conn. — Pe- tos subatos vakarą Čia nusi- rugsėjo 15 d

reitą sąvaitę iš Watęrburio K™a KongSSs buvo >’ž?es«s jr. atšaI?s; Niekados
□uvo pasaukta armijos tar- f^etų amžiaus lietuviuką., n _ ~ kaįnu kon-neik su clgaretu ar
nybon pirmutinė mergina, ir .?ek^_c3? Y5' trnlAs nipno produktus* kiau- pypke dantyse. Žiūrėk, kad

įsirašiusi i Moterą Armijos M. jau pagedusių. Vie- tus- llabar S1 užšaldoma vis-
-ararndltii^T’sCarai4 nune~iPagelbinį Korpusą(WAAC) oj atsiprašyti tėvą,„jis nuta- riAf t a r

r o v -P k 'birželio mėnesį ir rugpiučio e atkeršyti, kam jį GELEŽINK.ELIAIlių, 2 svarai cukraus, 1 sva- r bara Paėmė tėvo revolveriras sviesto ir “didelė dešra.” menesi išlaikiusi reikalui- raeme tėvo revolveų
gus kvotimus. Dabar ji buvo . 
pašaukta i Dės Moines mo-!. 
komają stovyklą, kur yra I 'ls knt0 ™toje negyvas.

Tai bus ne pačiam kareiviui, 
bet jo šeimynai, kad pada
ryti jai didelį džiaugsmą.

r šovė sau į kaktą. Šūvis iš- 
vaikėzo smegenis ir

busi tikras, kart jis visisKai

dinių daiktų, kurie įkaitę 
gali užsidegti. Grindys ap
link pečių slkepe turi būt vi
sados gerai nušluotos. Nie- 

PROTESTUOJA. kados nerūkyk tokiose vie-
. tose, kur vra skiedrų, piuvė-
Amenkos gelezmkelių ny? popierių ar kitokių leng- 

asociacija padavė atatinka- vaį užsidegamų medžiagų, 
miems organams Washmg- yjgados turėkit porą viedrų

Vokiečių karo korespon- 
jau bandę daryti invaziją ir dentas rašo Berlyno “Boer- 
įsteigti antrąjį frontą ties senzeitungai,” kad Hitlerio 
Dijepu. Jie išsilaikė tenai 9 armija pradėjo ruoštis Rusi- 
valandas. Jeigu jie darys ki- joj žiemos šalčiams. Atsi- 
ią tokį bandymą, jie neišsi- mindami pereitos žiemos 
laikysią nei tiek, nes vokie- speigus, naciai dabar taiso 
Čiai esą gerai pasiruošę to- apleistų kaimų apgriautas 
kiam frontui, nežiūrint kur triobas, lopo sušaudytas sie- 
jis butų mėginamas. nas, deda naujus stogus su-

Apie Stalingradą jis pa- degusiųjų vieton, stato kros- 
:------------------------- nis, gabena kurą ir tt.

Rusai Tikisi Stalin
grade Laikytis.

Pereitą nedėldienį Mask
vos “Izviestija” įdėjo žinią,

ŠVEICARIJA NEĮSILEI
DŽIA DAUGIAU PA

BĖGĖLIŲ-
Demokratinė Šveicarijos 

kad vyriausis politinis komi- respublika, kuri visuomet 
sąrąs Pečeninas atvykęs iš buvo svetinga politiniems 
Stalingrado į kitą pavolgio pabėgėliams, dabar yra pri- 
miestą ir įsakęs tenai rekvi- versta savo duris uždaryti, 
zuoti visus gramofonus, ba-jnes ji maitina jau 23,000 to- 
lalaikas, armoškas, knygas kių svetimšalių ir daugiau 
ir rašomąją medžiagą Sta- priimti nebegali. Taip pain- 
lingrado gynėjams. Tai reiš- formavo Šveicarijos parla- 
kia, kad rusai neketina iš mentą teisingumo ministeris 
Stalingrado trauktis. Edward von Steiger.

įuošiamos viršininkės mote
rų korpusui. Draugai ir drau
gės iškėlė p-lei Makarevi- 
čiutei gražų atsisveikinimo! 
pokilį. Jos tėveliai gyvena 
čia no numeriu 
st,

SOCIALISTAI KRITI
KUOJA AMERIKOS 

DARBO PARTIJĄ.

tone protestą dėl planuoia- 
mų naujų vieškelių ir kelių.
Asociacija nurodo, kad

Kalbėdamas anądien New l\ems keliams yra vartojami I Įokjoj vietoj, kur nėra sausų 
iiuii.v*236°*Aldei, voike. Amerikos Socialistų ^J^omenes pinigai, o nauda japų ar folės arti: ir nueida- 

Du Makarevičių sūnūs Partijos centro sekretorius !S to ,eina privatinėms-iai\Ų mag tolyn, ugnį visados už- 
jau tarnauja armijoj. * Alavnard Kreuger pareiškė, Jr troKy kompanijoms. Tuoi^^p^

P-lė Makarevičiutė gimė kad Amerikos Darbo Parti- afPu geležinkeliai. Kurie 
New Havene. bet vėliau at- ia nėra savvstovi politinė ĮaiP I,at tarnauja salies 
vyko su tėvais į Waterbury. organizacija ir neatstovauja transportaejai, tun taisyti

su vandeniu tokiose vietose, 
kur gali kilt ugnis. Jeigu bu
si miške ir kursi ugnį, kurk

13 AUSTRALĖNU NUDĖ
JO 200 JAPONŲ.

Iš Australijos pranešama, 
kaip tūlas laikas atgal 13 
čiabuvių kareivių išskynė 
200 japonų. Tai buvo Ta- 
nimbaro saloj, kuri guli už 
kelių šimtų mylių į šiaurę 
nuo Australijos. Vieną die
ną ties ta sala sustojo du ja
ponų karo laivai ir apie 200 
japonų pradėjo plaukti val
timis į salą. Toj vietoj buvo 
tik 13 australėnų. Jie pasi- 
lėpė ir laukė. Kaip tik ja

ponai išlipo ir pradėjo žy
giuoti, australėnai paleido 
kulkasvaidžius darban ir 
visus japonus išskynė^

VOKIEČIAI GAMINS
TURKAMS GINKLUS.
Londono žiniomis, Turki

jos valdžia davė Kruppo fir
mai Vokietijoj užsakymą 
padaryti ginklų už $13,000,- 
000. Ginklai turi būt prista
tyti Turkijai 1943 metais. 
Turkija duosianti Vokieč
iai savo chromo. Tai yra į- 
tartinas biznis.

NUŽUDĖ 14 VOKIEČIU 
KOMUNISTŲ.

Anglų žinių agentūra 
“Reiters” paskelbė žinią, 
datuotą “ant Vokietijos šie

savo kelius ir tiltus nuosa- 
avo deklaracijoj ir yra pa- v a*s P^gais.

darbininkų judėjimo, nors

gesink.
Daugiausia gaisrų kįla dėl

neatsargumo. Gaisruose žū
va daug turto ir gyvybių. Be 
to, kovojant su gaisrais su
gaištama daug brangaus lai
ko. sutrukdomi darbai. Ypač 
reikia vengti gaisrų karo 
metu.

1
akiusi, kad gins darbo žmo

nių reikalus. Ji tik sudrums
tė politini vandeni, kuriame 
ir jos pačios veido kai kas 
negali gerai pažinti.

PO 25 METU ATGAVO 
ATMINTI.

Nedideliame Vermonto'
_____________ New valstijos miestely 25 metai j

Vokietijoj, buvo nuteista ^orko socialistai turėtų dar- a.gal piapuolė be jokios ži- 
mirti 14 komunistų, kurie j bininkams išaiškinti, kad nios Allan Corey. šeimyna
buvo suorganizavę komuni- partija nėra jų klasės ir giminės ilgai jo jieškojo; ka(j vokiečių okupuotame 
>tų kuopą. į partija. ir pagaliau priėjo išvadą. Paryžiuje buvo areštuota

-- - kad tojau nėra gyvo. Tik 4>0(j0 iš Rumunijos atvyku-

nos,” kad Mannheimo mies-

Ta pati žinia priduria.) 
kad Prahos mieste buvo nu
dėtas Gestapo valdininkas) 
Alois Grubber. .

ORO BOMBOS ANGLĮ 
JOJ UŽMUŠĖ 47,300 

ŽMONIŲ.
Anglijos vidaus reikalų

ministeris Morrison pranešė

PARY2IUJE AREŠTUO
TA 4.000 ŽYDŲ.

Berlyno radijas praneša.

sipmis dienomis jo namis-15jy žydų. Visi jie buvę suso- 
kia: gavo laišką iš Buffalo,: j trokus ir išvežti į kon-
N. Y kad Alan Corey, kuris cent,.acijos stovyklas.
per 2o metus buvo amnezi- ______ '

? ios auka ir negalėjo pasaky-IŠALDĖ SPECIALIUS 
TRAUKINIUS.

Karo transportacijo 
rektorius Eastman įšaldė vi- mėtomos iš orlaivių bombos U11™ 
sus traukinių tvarkraščius ii į užmušė 47,305 civilius žmo- rtu> 
uždraudė specialius trauki- nes. Sužeistųjų skaičius bu- r,°J° 
nius į futbolo rungtynes. į vo 55,658. Daugiausia aukų 
lenktynes ir kitokias sporto buvo Londone, nes 20,110 
pramogas. čia buvo užmušta ir 26,070

-- ------------ -užeista.
Pereitą sąvaitę Bostono 

miesto ligoninėj mirė Ade- Žinia 
line Parkin, 46 metų am- sako.

UŽKAPOJO KIRVIU
TĖVĄ IR MOTINĄ.

St. Louis, Mo.—Policija 
čia suėmė tūlą Robertą Na- 
shą, kuris prisipažino užka
pojęs kirviu savo tėvą ir mo
tiną. Ginčas kilęs dėl skolų.

ČEVERYKŲ GAMYBA 
SUMAŽĖJO.

Washingtono žiniomis, 
per rugpiitete mėn°ri š’m°* 
buvo pagaminta 36,586 v 1 
pora čeverykų, kas reiškia 
7.4 nuušimčio mažiau negu 
liepos mėnesi, kuomet buvo 
pagaminta 41,869.319 poni

parlamente, kad nuo karo t] kas jis ir iš kur, dabar at- 
di-į pradžios iki šiol vokiečiu ga^o atmintį ir pradėjo atsi-

.v,At—z'o ;s k—minti vietų ir žmonių var-
kuriuos jis kitąsyk ži-IŠVOKIEČIAI BĖGA 

VOKIETIJOS.
Iš Ankaros (Turkijoj) 

Graikijos 
laukiama

KAUKAZE RUSAI ATSI
ĖMĖ 14 MIESTELIŲ.

Anglijos žinių agentūra 
Reuters praneša iš Maskvos,[pranešama, kad 
kad Novorosijsko fronte,, sostinėj Atėnuose
Kaukaze, po dviejų dienų atvykstant iš Vokietijos 10, 
kovos rusai atsiėmę 14,000 nacių šeimynų, kurios 
“svarbių” miestelių ir kelio-:bėga iš anglų bombarduoja- 
Hką apgyventų vietovių. Toj mos Pareinės. Iš kelių Ate- 
kovoj buvę užmušta dau- nų gatvių graikai buvę iš-
giau kaip 1,000 .vokiečių. 
Vienoj vietoj vokiečiams te
kę bėgti sumišime.

kraustyti, kad padaryti vie
tos atvykstantiems iš Vokie
tijos vokiečiams

JUNGTINĖSE VALSTIJO
SE YRA 133,965,000 

GYVENTOJŲ.
Cenzo Biuro apskaičiavi

mu. dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose yra 133,965,- 
000 gyventojų. Nuo pasku
tiniojo gyventojų surašo, 
kuris įvyko 1940 metais pri
augo 1.327,000 žmonių.

ANGLIJOJ APSIVEDĖ 
CARO PUSBROLIS.

Šiomis dienomis Anglijoj
-------------apsivedė rusų kunigaikštis
iš San Sebastijano Andrejus, buvusio didžiojo 

kad antras ispanu Rusijos kunigaikščio Alek-
žiaus moteris. Ji buvo neš- “mėlynosios divizijos kon- Sandro sūnūs, caro Mikės 
čia, todėl jai mirus daktarai tingentas perėję? Francuzi- pusbrolis. Jis paėmė Angli- 
greitai padarė operaciją ir jos sieną ir vyksiąs į Rusijos ios pulkininko Herberto 
kūdikį išgelbėjo dar gyvą. >okiečiams i talką |.McD’»uglo dukteri

1
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Iš Kelio -Plieno “Churchillai” Važiuoja!

3! APŽVALGA 3
ra jų kampanija pasibaigs 
tuo. kad po karo visi jie bus 
susodinti i laivus ir išgaben
ti Rusijon.

AR GALI KATALIKAI 
VEIKTI SU SOCIALIS

TAIS IŠVIEN?
Buvo laikai, kuomet tarp 

lietuviu kataliku ir socialis-

AMERIKOS SPAUDA
APIE KOMUNISTU 

PROPAGANDĄ.
Amerikos spauda jau pra

deda piktintis komunistų 
propaganda, kuri via diri
guojama iš Maskvos. Pikti
nasi dėl to. kad Maskva, vie
toj tartis dėl antrojo fronto 
su aliantų kai o ekspertais,
liepia komunistams organu tų Amerikoje ėjo šiurkštoka 
žuoti demonstracijas ir kur- kova. Dabar santikiai jau 
styti neatsakomingas mi- sušvelnėjo ir kai kuriais 
mas, kad jos reikalautų ant- klausimais pradedama veik
iojo fronto. * ti išvien. Tūliems “veikė-

Vieną tokių demonstraci- jams” tas nepatinka. Prie 
ju anądien komunistai su- tokių priklauso ir \ ytau.ak
ruose Nev Yoike. Kalbėjo Sirvydas, smetoniškoje fa- 
jų lyderis Brovderis. kuris šizmo garbintojas. Jisai 
nesenai buvo paskelbęs o- “kritikuoja katalikus, kam 
balsi: “Yanks are not com- jie veikia išvien su “bedie- 
ing!” Dabar tas pats Brow- viais.’’
deris rėkė ir reikalavo, kad “Lietuvių žinios, Cleve- 
jaiikiai eitų ir atidalytų ant- lando katalikų sąvaitrastis, 
ra frontą prieš Vokietija. davė tam “kritikui” gerąą frontą prieš Vokietiją 

“The Nev York Times.“ 
kuris paprastai palaiko 
VVashingtono valdžios poli
tiką, pasakė, kad šita komu
nistų demonstracija buvo 
“the silliest spectacle” (kvai- 
liausis reginys).

Dar pereitų metų vasarą 
komunistai kaip Įmanyda
mi stengėsi pakenkti musų 
apsiginklavimui, sako “Nev, 
York Times,” dar pereitą 
vasarą jie bandė Įvaryti An
glijos nugaron peili, o šian
dien laiko masini mitingą 
Union Aikštėje ir šaukia, 
kad ta pati Anglija ir Ame
rika atidalytų antrą frontą, 
kaip to reikalauja komunis
tų partijos linija.

Kadangi šitas durnas ko
medijas komunistai lošia 
Maskvos įsakymu, tai “New 
York Times” pasako karčios 
teisybės žodi ir Sovietų val
džios adreSu. Girdi

pamoką iš istorijos. Sako:
“Vokietijoj, 'geležinio kanc

lerio’ Bismarko laikais, vokie
čiai katalikai buvo skaudžiai 
persekiojami. Vienu metu net 
11 Vokietijos vyskupų sėdėjo 
kalėjime. Vokiečių katalikų 
partija reichstage vedė smar
kią kovą su Bismarko valdžia 
ir katalikams toje kovoje daug 
gelbėjo vokiečių socialdemo
kratai. kurie taipgi neapkentė 
Bismarko. Visi supranta, kad 
vokiečių socialdemokratai r.e 
iš meilės katalikų tikėjimui 
gelbėjo katalikams vesti kova 
su Bismarku.

"To momento politika to 
reikalavo, kad katalikų ir so
cialdemokratų partijos Vokie
tijoje eitų išvien.

“Nei Vokietijos katalikų 
vyskupai, nei pagaliau Popie
žius nepasmerkė Vokietijos 
katalikų už bendradarbiavimą 
su socialistais.“

Taigi matome, kad. įeika- 
lui esant, katalikai gali ben- 

ir su socialis-

Liguisti Kapitalistinės

Sistemos Reiškiniai
(Pradžia pereitam numery.)

Lyg, rodosi, pusiau pamišę lošikai šitą laik
rašti perskaito nuo pradžios ligi galo—ten surašyti prieš 
dier.ą išėję ruletės numeriai. Šios skaitlinės nieko nereiš
kia. o tėra tik praeitų pralošimų prisiminimas. Bet lošikai 
vis dar bando surasti jose kokią nors paslėptą reikšmę.
1 ošilu? įeikia gydyti, bet ką daryti su šiuo kviečių ir ang
lies. vario ir sviesto, medvilnės ir odos pasauliu, kuriame 
neva blaivus ir sąmoningi žmonės prietaringai dreba prieš 
taip pat nesuprantamų ir fatališkų skaitlinių krūvą?.., 

štai ant galvos užgriuvo dar viena skaitlinė: gyvulių pa
sidarė perdaug—ir karvių, ir jaučiu, ir veršių.

Ir danai seniau sėjo kviečius. Tačiau jie greitai liovėsi 
tai darę, nes suprato negalėsią šiuo atžvilgiu pralenkti 
Amerikos. Amerikoje žemė dirvonavo, o danai gyveno 
nedidelėse salose. Turtu, jie galėjo pasiekti tik per at
kaklu daiba ir aukštą kultūrą. Jie pradėjo veisti raguo
čius ir kiaules.

Jie pasiekė savo tikslą: audringame ir žiauriame pa
saulyje Danija atrodė kaip laiminga išimtis, kaip idiliška 
sala, kaip baitas namelis klevų paūksmėje. Ūkininkai gėrė 
koktailĮ ir važinėjo automobiliais. Galima buvo tikėtis, 

_______________________ jog greitai jie pradės gerti šampaną ir Įsigyti mažus lek-

honę spauda buvo painfor- Visą reikalą sugadino skaitlinės: prasidėjo krizė. Taip 
muota iš kalno. 1 rezidentas pat, kaip h-anksčiau, pieninėse aušo riebi grietinėlė, vai- 
nagi pasiėmė su -avim tris \.jnor0S kiaulė? atsivesdavo dvyliką švelnių paršelių, o sker- 

- j- spaudos atstovus, kad jie dvklose priešmirtinis maurojimas žadėjo sultingus bifsfcek- 
aan wa galėtų paskui jo kelionę tik- sus Apgavo ne gyvuliai, o žmonės: kitos šalys paliovė yra protingesni negu kad jisai sfcn aprašyti ir Amerikos pirkti į^anų jų pirmos rūšies gaminius.ja!, ar ne socialistus ? ; visuomenę . painformuoti. Niekur nebuvo taip ?era gyventi, kaip Danijoj.

Šia proga reikia pažymė- J’et d^ysęuui nepatinka, vjg0 tai labai maloni šalis: žmonės mandagus, namai 
ti. kad šiomis dienomis Įsi- kad laikraščiams _ buvo už- gvanjs 0 žalumas toks švelnus, jog kiekvieną sodybą gali-

Anglija dabar štate naujo tipo tankus, kurie yra pavadinti Churchillo vardu. Jie yra 
kiai apšarvuoti ir iavai greiti, čia matosi jų trys eiles važiuojant kažin kur Anglijoj, 
yra pirmutinė jų vie-a nuotrauka.

nos.” Jie nepripažįsta Įsiti
kinimų ir žodžio laisvės, nes 
bijo—

“kad žmonės supras netiesą, 
kurią diktatorius skelbia, ir 
paliaus jo klausę. žmonių 
laisvę diktatoriai varžo savo 
naudai, c ne žmonių labui.

“Todėl jie neapkenčia visų, 
kurie kovoja 
laisvę, ir ypa<
cialistų, kurie yra griežčiausi 
ir nuosakiausi laisvės gynėjai. 
Šita faktą gali kiekvienas pa
stebėti kasdien: ką, pav. pik
čiausiai atakuoja raudonosios 
Stalino diktatūros garbinto
jai. ai ne socialistai?

“Dėl Rusijos reikalavimų 
reikia pasisakyti aiškiai. Rusi
ja kariauja ne tam. kad pade- dradarbiauti 
tų mums. Kuomet Anglijai ^is 
gręsė nacių Įsiveržimo pavo- g kaip tatai Hečia pačįU5 
jus. Rusija nepajudino net cncialictus9 
piršto, kad Anglijai padėti. Ji “ “Naujienos” mano, kad 
nepadėjo nei Norvegijai, nei socialistams net ir pats jų 
Danijai, nei Belgijai, nei Olan- idėjos principas liepia už- 

vrancuzijai. kuomet katalikus, jeigu juos
kas persekioja, nes—

dijai. nei 

1940 metais 

atakavo.“

naciai tas šalis

Dabar gi Rusija nori, kad 
demokratinės šalys eitų jos 
ginti. Ji reikalauja antro 
fronto prieš Vokietiją. Bet 
antras frontas reikalingas ir 
aliantams. Jis reikalingas 
prieš Japoniją. Jie norėtų 
nors bazių Sibyre, iš kur jų 
orlaiviai galėtų bombarduo
ti Japoniją. Turėdama tokių

sur.-
čia

“Taigi visai natūralu, kad ir 
Vytautas Sirvydas, prisigėręs 
smetoniško raugo, nuolatos 
burnoja prieš socialistus. Jo 
nelaimei. katalikai

kad laikraščiams buvo už-
už Įsitikinimų kūrė New Yorko Lietuvių 9,ė.ta Pai.e*?a nerašyti nieko ma palaikyti Biblijos rojumi. Žmonėms Danijoje gyventi
neapkenčia so Taryba, kurion taip pat Įnė- 1K1 prezidentas nesugrįš na- tajp pat bjjVO nebloga, bet ypatingai gera ten buvo kar-

jo socialistai ir katalikai. ™°- *r jie šitą pareigą gar- Ygm< Man Danijoje teko būti prieš ketverius metus, ir
Inėjo ir pažangesnieji tauti- bmgai išpildė. Tai buvo kiek kartų aš pavydėjau šiems melancholiškiems sutvėri-
ninkai. , Luošo noro cenzūra. mams. Karvės gyveno prašmatniuose tvartuose su nute-

Taigi tokiems “veikė- Tūli laikraštininkai tačiau kančių—šiltu ir šaltu—vandeniu, vasarą jos ganėsi sodrio- 
jams,” kaip Sirvydas, be- mano, jog cenzūra, vistiek se ganyklose, atrodančiose, kaip sodo gazonas; jos buvo 
lieka tik su Bimba daryti kad ir liuoso noro, naikina apsuptos pagarba ir meile. Kiekviena karvė turėjo nuosa- 
“trontas” prieš socialistus. visuomenes pasitikėjimą vą knygutę, kurion buvo užrašomi visi jos karviški gyveni- 

spaudai. Girdi, tūkstančiai mo Įvykiai. Jai buvo parenkami atitinkami meilužiai, 
žmonių matė prezidentą sa- Jeigu ji nelaiku subaubdavo arba suėsdavo truputi mažiau, 
\o akimis. Kur tik jis susto- negu iai būdavo padėta, susirūpinę šeimininkai tuoj grieb- 
jo, žinia apie tai pasklido davosi telefono—iš artimiausio miestelio tuojau atvažiuo- 

--------------- po miestą žaibo greitumu, davo veterinorius, išdidus, kaip profesorius.
Šiomis dienomis prezi- ir.g Aircraft Co. dirbtuvėj Žmonės pirko laikraščius, Dabar veterinorius bekviečią daug rečiau: ar apsimoka

PREZIDENTO KELIONĖ IR
LAIKRAŠČIŲ CENZŪRA.

denta- Rooseveltas atliko lankėsi 
kelione skersai ir iš- veltas.

prezidentas Roose- norėdami gauti daugiau in- mokėti už gydymą, esant tokioms žemoms sviesto ir mė-
Laikraštis buvo nu- formacijų apie tai. Bet laik- sos kainoms?... Ar apsimoka dabar beveisti šias staiga taip 

Jisai aplan- vežtas Į paštą ir-jau išsiunti- raščiuose jie nerado nei žo- slaptingai atpigusias gražuoles ?,„ (čia kalbama apie
kė 24 valstijas, apžiurėjo nėtas i kitus miestus; bet kai džio apie prezidento atsilan- prieškarini metą.—Red.)
visas svarbesnes karo reik- tik apsižiūrėta, kad jame kymą. Taigi dabar jie gali Anglija, Vokietiia. Francuzija,—jos visos sumažino 
menų dirbtuves ir sugryžo telpa žinia apie prezidento susidaryti nuomonę, kad ki- sviesto importą. Sviestas žymiai atpigo. Iš karvės teš- 
VVashingtonan labai paten- atsilankymą, tuoj buvo duo- tos svarbios žinios irgi yra mens dar taip nesenai tekėjo skystas auksas, o dabar bete- 
kintas, kad karo reikmenų tas Įsakymas sulaikyt ji. Ir slepiamos. ka greičiausia vanduo. Žinoma, jeigu karvė duoda ypa-

jis buvo surankiotas iš visų Mums gi rodosi, kad šitie tingai daug pieno, tai vis dėlto apsimoka ją prižiūrėti, bet 
pašto stočių ir sunaikintas, protestai ne vietoj. Karo me- jeigu ji užtruksią, tada ją varo ne i Biblijos ganyklas, o Į 
Sudeginta iš viso 30.000 eg- tu negalima visų žinių skelb- skerdyklą.
zempiiorių. ti, nežiūrint kaip publika Daug blogesni reikalai su mėsa. Danų mėsą daugiau-

Dabar Amerikos spauda norėtu jas žinoti, nes jų pa- šiai pirko Vokietija. Pradžioje mėsos pareikalavimas Vo- 
svarsto klausimą, ar ištikiu- skelbimas galėtų patarnauti kietijej susvyravo dėl bedarbių skaičiaus: milijonai vokie- 
ių tokia cenzūra buvo reika- priešui. Rooseveltas yra ne čių vietoj mėsos pradėjo valgyli bulves. Paskui i jautie-
T • *1 i • < • "I VI • • *1 1 • 1*1*1 1 1

ligai Ameriką.

gamyba yra pasiekusi jau 
95 nuošimčių nustatyto jai 
piano.

Šitas jo maršrutas užėmė 
dvi sąvaites laiko ir paden
gė arti 9.000 mylių kelio.

Bet žinia apie tai buvo“Demokratinių socialistų pagke!bta tik po to. kai pre- linga? įtiktai Amerikos preziden- nos likimą Įsikišo aukštosios politikos problemos,nusistatymas yra kovoti už Įsi- zidentas sugryžo namo. Pa- Mes esam Amerikos pilie- tas. bet ir vyriausis jos gink- Nacionalsocialistai pareiškė, jog danų Šlezvigas iš es- 
neoaisant ar į-oj buvo kelionėj, per dvi čiai ir mums lupi karo lai- luotu iėgų gaiva. Da dau- mės esąs vokiškas. Šlezvige buvo auginami galvijai sker-tikinimų laisvę.

jie tiems Įsitikinimams prita 
ria, ar ne. Tai biau 
grindų, 
neturi
rėmėjas ir. suprantama, negali 
būti socialistą

suduoti
Sienos 
‘mėsos 

su

savaites laiko, laikraščiai mėjimai, sako spauda. Ir vi- giau: jis yra visų Jungtinių dimui. Vokiečiai nebepirko mėsos: jie norėjo

le
darbininkų unijos laikraštis. 

Tiktai diktatoriai nepri- ’ The A_ero Mechanic,” iš-baziu. Amerika galėtu su .. .... . . .
taupyti tūkstančius jaunų PazJsta laisves žmonėms lai- spausdino dideliu antgalviu 
gyvvbių ir bilionus doleriu. gal\oti, sako Naujie- žinią, riad įugsėjc —2 d. Bhe- 
Bet ar Rusija leidžia Ame-

mieste, vietos orlaivių 7jn1^ varžymas šituo atveju 
neperėjo reikalingumo ri
bos?

Tiesa, apie prezidento ke-i keliaus?

likai Įsitaisyti tokias baze? 
Sibyre? Ne. neleidžia. Ame
rikos žmonių gyvybė ir tur
tai Rusiiai nerupi. Ji žiuri 
tik savo interesų.

Todėl ir mes su Anglija 
turim žiūrėti savo interesu, 
sako “New Yoik Times.” Ar 
išmintinga butų mums šokti 
i ‘‘antrą frontą” ir pražudyti 
kokią pusę miliono gyvybių 
vien tik dėl to; kad naciai 
puola Stalingradą?

Diktuoti karo strategiją 
r.eatsakomingais minių mi
tingais, kaip tai mėgina da
ryt komunistai, yra didžiau
sia kvailystė, sako “N. Y. 
Times/’ stambiausis ir įta
kingiausi? Amerikos dien
raštis.

Panašia mintį yra jau pa
reiškęs ‘‘Boston Post,” “Chi
cago Daily News” ir visa ei
lė kitų laikraščių.

Komunistai, matyt, tikė
josi, kad “antro.fronto” de
monstraci jomis jiems pa
vyks sukurst.vt minias, pa
daryt “revoliuciją’ ir ap
skelbti Brouderi Amerikos 
diktatorium. Bet greičiausia

Abudu Už Laisvą Francuziją

Šitie du vyrai paliego iš nacių apsėstos Fraiicnzijos ir at
vyko Anglijon. kur tuoj Įstojo i kariaujančiųjų franeuzų 
organizaciją. Iš kairės stovi t baries Valiin. franeuzų faši
stų organizacijos “Croix de i eu“ (“Ugnies Kryžiaus”) 
vicepirmininkas, o iš dešinės—Pierre Brassolette. buvęs 
Francuzijos socialistų laikraščio “De Populaire” redakto
rius. Valiin pirmutinis dešiniųjų franeuzų prisideda prie 
laisvųjų franeuzų. kurie kariauja prieš fašistinę ašį.

t

KAIP GAUTI INFORMACIJŲ APIE 
GIMINES LIETUVOJE.

Daug kas norėtų susižino
ti su savo giminėmis Lietu
voje, bet nežino kaip.

“Keleivio” redakcija tei
ravosi apie tai Raudonojo 
Kiyžiaus ofise ir patyrė štai 
ką:

Tiesiai nusiųsti laišką sa
vo giminėms i Lietuva nega-

kad galėtų ji sunaikinti. Ar Danai norėjo pradėti gaminti mėsos konseivus, bet 
išmintinga tat butų iuo? in- jiems kelią pastojo Argentina. Toje Argentinoje visko 
formuoti, kur jis keliauja ar perdaug: ir kviečių, ir vilnos, ir mėsos. Argentina par

duoda mėsos konservus kaina, vos vos viršijančia Įpakavi
mo savikainą. Danai nebeturi kam parduoti konservus. 
Ką gi jiems daryti su karvėmis?...

Leland saloj, mažame miestely aš pamačiau paskutini 
kapitalistinės civilizacijos pasiekimą. Farmeriai varė i 
skerdyklą jaunas, sveikas karves. Tai buvo vfcame pa
saulyje išgarsėjusio? žalosios danų karvės. Šios nepapra
stos veislės išauginimui pasidarbavo kelios žmonių kar
tos. Kiek daug ūkininkų visuose pasaulio kraštuose dar 
ir dabar galėtų pasidžiaugti šiomis žalosiomis! Bet ias 
varė i ''kerdvklą, ir pi lėmėjas trumpai jas ženklino: “dėl 
sunaikinimo.”

Mėsos kaina kasdien krito. Kad sulaikytų kainų kriti
mą. vyriausybė nutarė naikinti gyvulius. Pradžioje nai-

American Red Cross. 
Foreign Inquiry Service, 
Room 412,
161 Ma^sachusettc Avė., 
Boston, Mass.

Galima tena: nuvykti ir 
asmeniškai ir gauti reikalin
gą blanką vietoje.

Piašant blanko? laišku. k:no sergančia® karves. Tai dar galima buvo aiškinti kaip 
iima. Apie juos gali sužinoti rašyt reikia angliškai. Bet rūpinimąsi žmonių sveikata. Paskui prade io naikinti 
tiktai Amerikos Raudona? daug rašyt nereikia. Užt?n- silpnas ir pasenusia? karves—esą. reikia pakeiti mėsos 
Kiyžius per Tarptau inį ka tik paprašyt: “Kindly kokybę. Dabar naikina iaunas ir sveikas karves—ir da- 
Raudonaji Kryžių Žene- send me o/ficial Red Cro?'* bar viri paaiškinimai išsisėmė. Laikraščiai tyli. Tyli 
voie. foim for a foreign inouiry.” skerdyklose vetetįnoriai. Tyli farmeriai. Kiekvieną šą-

Taigi. norint gauti infor- ,, . t ,, , •- -i i • vaitę Danijoje tvlomis sunaikinama penki tūkstančiai
macijų apie gimines Lietu- s
voje, visu pirma reikia -.Arne ?• °? Kau šeši procentai rnėso® skiriama muilo ir kitokiems gami-
kreiptis i Amerikos Raudo- <‘.onoPo Kiyziaus, -K<ia- nu- njarn? q likusią mėsą sudegina, sudegina vargšo sriubos 

nūs tusų naklaunmą i Tarp- šeimQS k sudegina todėl, kad, jei tikėti gar-
tautini Raudonąjį Kiyzių b;rfni pkoromistii išvedžioiimams. nuskurdusiame nns-

nojo Kiyžiaus biurą užsienio
žinioms rinkti ir gauti iš io vz,ių ’cjn^ų ekor.omistų išvedžiojimams, nuskurdusiame. pus-
oficia'ę blanką, kuri vadi- ZeJe\°J7' t° - S JaU SU?1 a^:ar,a,re pasauly mėsos yra perdaug, 
rasi A Foreign Inquiry Heks su Lietuva. Nanskovo mieste vis dėlto sugalvojo “protingą mėsos
Form. Išpildžius tą blanką. Atsakymas is Lietuvos at- sunaudojimo būdą.” Ji nenaikinama, o perdirbama aukš- 
sugrąžinti ją Į Raudonojo eiS jums per Amerikos Rau- tesniems tikslams. Ten aš ir pamačiau tą mašiną, taip be 
Kryžiaus biurą užsienio ži- donajj Kryžių. |ga!o mane nustebinusią, ši mašina su dideliu triukšmu
nioms rinkti. į Prašome šį paaiškinimą mėsą ir kaulus paverčia mase, kurią išvirinę ir suslėgę,

Tas biuras vadinasi: Fo- išsikirpti ir pasidėti, kad vė- gauna žemėtos spalvos blynus—maistą kiaulėms. Tuo bu- 
" ........................ du surasta išeitis iš krizės: reikia naikinti karves, kad ga

lima butų penėti kiaules.
(Bus daugiau)

rtign !nquirv Service. liau nereikėtu iš naujo klau-
Bostoniškio biuro adresas sti, kaip susižinoti su savo

toks: giminėmis Lietuvoje.
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KAS SKAITO. RAiO

IAS IMJONOK S'EPRAftO
1> _ AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Kriaučių susirinkime komu- komitetą organizuoja t. .kie 

nistai sukėlė triukšmą. ponai, kaip J. Laučka, Tys- 
Rugsėjo 23 d. buvo kriau- Stilsonas ir kiti proAa-

ciu o4 ek\naus mėnesinis “ , . ..
susirk ' imas Amerikos Lie- , £ Publikos kilo protestas, 
tuvių Piliečių Kliubo svetai- M P“.m.lnlnka- V- Zavec- 
nėję

Stoja Jurininkų Mokyklon

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Buvo perskaitytas “New 
York at War” lietuvių ko
miteto laiškas, kuriuo musų 
lokalus kviečiamas prisidėti 
prie organizuojamo Brook- 
iyne pastovaus lietuvių or
ganizacijų komiteto Ameri
kos kai o pastangoms remti 
ir musų broliams Lietuvoje 
pagelbėt nusikratyti hitle- 
rizmo jungo. Laiškas pri 
imtas vienbalsiai. Laiške 
klausiamas musų lokalas, ką 
jis darys su dviem šimtais 
dolerių, kuriuos paskyrė 
“New York at War” lietuvių 
komitetui, o tas komitetas 
tų pinigų nesunaudojo? Lai
ško autoriai siūlo, kati liku
sius pinigus pervesti busi
mam Brooklyno lietuvių ko
mitetui. Į tą klausimą di
džiuma lokalo pildomosios 
tarybos narių atsakė, kad 
pinigus palikt busimam ko
mitetui, ir lokalo pildomoji 
taryba siūlo lokalui šitą pil
domosios tarybos planą už- 
girti.

Didžiuma balsų tam pri
tarė. Bet atsistoja J. Kairys, 
mažumos pildomosios loka 
lo tarybos komiteto narys, ir 
sako: “Aš nepriešingas toki 
komitetą organizuoti. Bet 
aš priešingas pavesti lokalo 
du šimtu dolerių tam komi
tetui. Aš siulau tuos pinigus 
atimti iš ‘New York at War 
lietuvių komiteto ir pavesti 
Amerikos Raudonajam Kry 
žiui!”

Kalba visa eilė lokalo na-

kas leidžia nevietoje kalbė
ti. Yra du klausimai: vienas, 
kad palikti tuos pinigu*
Brooklyno organizuojamam 
komitetui, o kitas, kad pa
vesti juos ARK. Komunis- 
ų politikai ir šmeižtams čia 

ne vieta.
V. Zaveckas sustabdo Ch.

Naciunską ir liepia kalbėti i 
lalyką, o ne—tai sėsti*. Ko
munistai ant kojų—reika
lauja duoti Naciunskui kal
bėti.

V. Daubaras atsistoja ir 
pareiškia: “Tas žmogus
(Ch. Naciunskas) yra visur 
nerimtas. Tiesa, jis yra loka- 
io sekretorius. Bet jo elgi
masis lokalo
taryboje ir čia yra nepaken- bjo jiems yra persunku mo 
čiamas! Jis tuo pačiu klau- Rėti. Reikės tuo reikalu pa- 
simu kalbant lokalo pildo- sikalbėti su New York Joint 
mosios tarybos susirinkime Boaido viršininkais ir su, 
mane išplūdo išvadindamas valdžios žmonėmis, gal būt 
fašistu, Hitlerio pakaliku ir tiems seneliams galėsime 
kėsinosi už ausų išmesti iš nors kiek palengvinti. Nes 
lokalo pildomosios tarybos, ištiesų vra bėda, sako Ch. 
kuomet mano du sūnus tar- Kundiota: darbininkas turi 
nauja Amerikos armijoje, mokėti unijai duokles, turi 
Ar ne gėda mums, kiiau- mokėti i Sočiai Security fcn- 
čiams, turėti tokį žmogų lo- dą įr penkius nuošimčius už 
kalo sekretorium, kuris ne- karo bonus. Kai viską užmo- 
žino nei kokie klausimai ant ka, tai tiems žmonėms mažai

Joseph B. Kane (su jūreivio kepure), išbuvęs laivo viršininku 14 mėnesių, grįžta atgal 

jurininkų mokyklon, kad pasiruošti prekybos laivininkystei.

KELIATAS PASTABŲ IS CHICAGOS 
LIETUVIŲ GYVENIMO.

Suvalkiečių Draugijos chore 
intrigantai nugalėti.

Rugsėjo 28 vakarą Įvyko 
Suvalkiečių Draugijos mė
nesinis susirinkimas. Atida
rius posėdi ir perskaičius 
pereito mitingo protokolą, 
prasidėjo draugijos reikalų

ėmimo krikštynos ir Myko- 
o varduvių balius.

Draugija ir jos choras.
Šį mėnesi sukanka keturi 

metai nuo Suvalkiečių Drau
gijos įsikūrimo, ir trys metai 
kaip draugija šukut ė iš savo

24 d. Išrinkti ir daibininkat Pakvretimų dainuoti kitoje 
organizacijose. Reikia pasa-

!*nktai nuošimtis iš uždai -Brooklyno ir Apylinkės Organizacijosfia nepaken- hin nems vra norsnnkn mn- _ . _ *T . r • i • m * >
įsteigė beve i orko Lietuvių Tarybą.

stalo stovi. Jis nekalba į 
klausimus, bet plūstasi kiek 
drūtas ir dar randa pritarė
jų, kurie reikalauja tam
pliuškiui duoti toliau tę^ti musu lokalo nariai (žinoma, 
savo kalbą. Jeigu tai butų pe dirbtuvių), yra atsi-

kas belieka pragyvenimui 
Taip pat yra nusiskundi

mų iš Joint Boardo viršinin 
kų, sako Ch. Kundrotą, kad

rnj II
nistų nusistatymo. Jie sutin
ka Įsteigti bendrą lietuvių 
Brooklyno komitetą, kad 
įupintųsi Amerikos karo 
reikalais ir gelbėtų lietu-

K? vvmv nviiiv*

kitoks žmogus, o ne Naciun- ,ik su duoklžmis unijai. Jie 
skas taip mane isp.udęs lo- n)/ kad atdiikusieji tu. 
kalo pildomojoje taryboje, lfe mokėt; p0 rfu do!sriu 
a~ bučiau _ jieskojęs tiesos- kag s^vaįte koj pasivys tuos, 
Bet su tokiu žmogum peize- kur,e v!a apsimokėj'ę. Matu-
iua ?n.aivyvis. x in. j.Q dirbtuvės dar’oinmkai
kad toks durnas, o randa da riausiai su duoklė.

durnesmų uz save, kurie jam Jei kitos dirbturžs
reikalauja balso. taip £tovėtu

Nepaisant V. Daubai o nu- butu jabaj g€raj get taip 
rodymo, kad tas žmogus ne- p-ra *

New Yorke ir Brooklyne. 
sako Ch. Kundrotą, atsira-

i, - XT • j • do daug uniformų siūti. Tie-ikas leido Naciunskui savo ga, ant uniformų siuvėjai
- i vt- • • *i neuždirba tiek. kiek ant civi-mitetui pritar ima.. — klau- j jo kolioti visus ir nukrypo linio darho viena, gal būt 
j New Yorko State rinkimus., neį rate o kka—gana g^,

. _ Vėl pasipylė protestai prieš kus' darbas. nes uniformas

J‘L!??‘a dabar siuva netaip, kaip pe- 
pasauliniame kare, 

bile lipinai—ir gerai. Dabar
, prižiūri, kad darbas butu ge-ir tuo klausimu diskusijas, raj paf]ai'Vtas. 

nutraukė. .Naciunskas reke ch Kundroto pranešimas 
kumščiu daužydamas staią tano vienbalsiai

viams pasiliuosuoti iš po'žino ką kalba, komunistai 
hitlerinio jungo, bet para-; veržiasi už Naciunsko kal
iuos tam komitetui nenori bos tęsimą. Pirm. V. Zavec- 

,kas leido ---------------------
Tai koks čia jūsų tam ko-,kaĮba tęsti. Šis ir vėl prade- " ’

šia nariai.
Kiti nurodinėjo,

munistai
kuomet jie sakosi einą su nevietoje kalbėti. Pagaliau rf>įtjirY1 

V. Zaveckas “spyke-Amerikos valdžia prieš hit
lerinę ašį. Jeigu jie eitų, tai 
jie ne tik žodžiais “remtų’" 
organizuojamą Brooklyno 
ir jo apylinkės lietuvių ko
mitetą, bet remtų ir mate
rialiai. Dangstytis Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus skrais
te, kad paslėpti savo veid
mainystę, labai negražu. 
Kad Raudonajam Kryžiui

pirm.
ų” Ch. Naciunską sustabdė

įnejo trys lietuvių srovės. 
Komunistų nėra.

Rugsėjo 27 d. Brooklyne 
įvyko visos apylinkės lietu
vių organizacijų konferenci
ja. Konferencijoje dalyva
vo: kriaučių 54 skyrius, šv. 
Jurgio draugija, A. L. P

Nesant svarbių reikalų ir ne
sant komunistų, kūne visa
da sukeldavo triukšmą, susi
rinkimas baigėsi.

Netikėtas balius.
Po mitingo, kai nariai su

kilo eiti namon, tai besimai
šant vieniems su kitais, susi
tikta ir savo gerų draugų. 
Draugas B. S. Bamiškis ir 
Mrs. Matilda Ardzek susiti
ko savo draugą Mykolą, ku
riam jie buvo ketinę iškelti 
vardinių balių pas jį namie-

butu!Je> bet dabar jie nutarė pa-mybės paminėjimas 
suruoštas New Yorko 
ste.

Viską sutvarkius, advo
katas Jurgėla pakvietė kun. 
N. Pakalnį pratarti keliatą
žod 
Rainis

mįe_ i vaisinti jį čia pat ant vietos, 
nes Mykolo vardinės pri
puolė rytojaus dieną. B. S. 
Barniškis nupirko pusbačkį 
alaus, tai užteko ir kitiems

žiu į komitetą. Kun. pa- susirinkimo dalyviams. Ba- 
nis pažvmėjo, kad Broo- Pavojom iki vėlumos.

■ * Reikia pažymėti, kad šisKliubas ir kilos lietuvių or- klyno ir New Yorko lietuvių u .
ganizacijos. Tos organizaci-or?an.lzaciįy atstovai ati- netikėtas balius buvo dvi- 
jos pirmiau dalyvavo “Ne\v dengė naują istorijos lapą.
York at War” komitete, šio- 1 žduotys šio komiteto gana . 
je konferencijoje tas komi- jsvarbios, pareigos jam užde- u Amerikos vėliavą, \aldy- 
tetas oficialiai likvidavosi? tos didelės. |ba nesuspėjo vėliavą nu-
Visi Brooklyno ir jo apylin-' Be didžiųjų ir mažųjų or-lĮ^jį’ ’^stoio^oniaTa- 
kės lietuvių organizacijų de-' gamzacijų, konferencijoj iunSa P;,- navlis
legatai atėjo pilnai įgalioti dalyvavo trys musų srovės, 
sukurti naują lietuvių orga- Ketvirtoji — komunistų sro- 
nizaciją, kuri rūpintųsi pa- vė ir jos intakoje esančios 
dėti Amerikai karą laimėti organizacijos — nedalyva- 
ir remtų Lietuvos nepri- vo. “Bet,—sako kalbėtojas,
klausomybės reikalus. Tai----- jeigu toji srovė, ar pavie-
gi, likvidavus buvusi “Nev; riai ašmens pageidautų 
York at War’ lietuvių ko- New Yorko Lietuvių Taiy- 
mitetą, tapo Įsteigta New boję dalyvauti, aš nebūčiau 

kaip Matulio, ‘ Yorko Miesto Lietuvių Ta- priešingas juos priimti. Gal 
” ' ‘ ryba. Kartu organizacijų at- būt kaip kam atrodys keista.

stovai nutarė, kad likę nuo bet aš taip manau. Jeigu 
“New Y’ork at War” lietuvių tautoje yra srovės, tai mes 
komiteto pinigai (virš pen- negalime jas neigti, jeigu 
kių šimtų dolerių) butų pa- jos turi tendencijos kovoti 
vesti New Yorko Miesto Lie- už tautos nepriklausomybę 
tuvių Tarybos valdybai. už jos laisvę.”

į New 'V orko Lietuvių Ta- Toliau kun. Pakalnis kvie- 
sun- -,ybos Vykdomąjį Komitetą tė komitetą ryžtingai dirbti 

tapo išrinkti sekami asme- Jungtinių Tautų pergalei, 
;nys: J. Laučka, A. Bajoras, kad fašistinė ašis butų su- 
J. Tysliava, JJis kvietė komitetą 
kun. N. PalfcriwBHfefejifeifbtit: .sutartinai ir pavyz- 
Balkunas, J. attvzGnhra’i kad jo darbas iš?i-
Jurgėla. J. Buivydas, J. j/ėstu ir už Nevv Yorko mie- 
Ambrazaitis, F. Milašaus- sto ribų. Tuo ir pasibaigė 
kas, S. Karvelis, J. Baltus, New Yorko Lietuvių Tary-

Bet pirmininkas jo giąsini- 
mų neklausė, ir leido klausi
mą balsuoti. Devyniolika

v yi. vccl\<is

Ryti, kad netolimoj praeity 
(pavasarį) choiui gręsė ku
zis. Apvalius draugiją nuo 
komunistų, chore dar likosi 
intrigantų. Reikėjo apvalyti 
ir chorą; choro mokytoja 
Pipiraitė tapo pakeista po
nia S. Cheriene. Tuo tarpu 
choro pirmininke buvo drau
gė O. Vilienė. Tūlą laiką ėjo 
viskas gerai, bet neilgam. 
Vėl prasidėjo intrigos. Vi
lienė viename susirinkime 
pasiūlė, kad reikia chorą pa
leisti vakaciioms neribotam 
laikui, bet choro nariai su 
tuo nesutiko. Pasiėmė sau 
kitą mokytoją, ponia Metri- 
kienę, kuri yra jauna, baigu
si muzikos konservatoriją ir 
nuosaki choių mokytoja. 

' Dabar Suvalkiečių Draugi
jos choras stovi geriau negu 
kada nors pirma.

lypis.” Pora mėnesių atgal,' Intrigantės nieko reatsie- 
draugija buvo nutaius įsigy- ir dabar net neateina į

talija Balandienė ir pareiš
kė, kad ii turinti didelę vii-1 
nonę vėliavą ir ii atiduodan
ti ją Suvalkiečių Draugijai, į 
kaip atminties dovaną... Į 
Draugijos susirinkimas iš-[ 
įeiškė d.

draugijos susirinkimus. Ma
nau, kad po šito paaiškini
mo nereikės vieni kitų kal
tinti dėl “diktatoriškumo.”

Agota ir Marcelė.

PHILADELPHHO1 SUIM
TA 200 ITALŲ IR VO

KIEČIU.
Slaptieji valdžios agentai 

Balandienei dide-'čia suėmė 200 vokiečių ir
lę padėką už tokią puikią italų, kurie dabar yra tarao-.1____  -T'..tvdovaną. Taigi, ot, šitame su
sirinkime buvo vėliavos pri-

mi. Pas juos lado ginklų ir 
kitokios kontrabandos.

KAIP SEKASI MUSŲ ŪKININKAMS 
MICHIGANO PADANGĖJ.

Fountain, Mich. seserį Philadelphijoj. Brolis
Šįmet ūkininkai šioj apy- atsjėmė jo kūną į Philade.- 

linkėj turėjo gerą bulvių Jr tenai palaidojo 
derlių. Šieno irgi gerai pri- Velionis Stankus buvo 
žėlė, tik bėda, kad darbinin- karpentens ir statydavo uki- 
kų stinga. Daug jaunuolių j cinkams tvartus.
išėjo armijon, o kiti išvaži-i Susižeidė “keleivietis.” 
nėjo į miestus, nes tenai . .
daugiau uždirba. .^.,n£ aHVe.

Negalėdami savo žemės leivleti S. Blefaitą. Taisy-

ELIZABETH, N. J.
M irė Romaldas Dragūnas.

Nors žinia jau pavėluota, 
bet vistiek noriu pranešti, 
kad liepos 11 d. netikėtai

A. R. Kryžiui. Čia mes turi- ARK, o trisdešimts astuoni moterų “Pažangos” pikni-j Organizacijų Taryba, kon-
me visai kitą veikalą—ne A. i balsai už tarybos planą, kad kas. Žmonių buvo visai ma. Terencija pasibaigė. Konfe- * nd\-av2I;prė^ skaitėm
R. Kryžių, bet organizavi- pavesti tuos pinigus busi- žai, nes oras buvo labai šal- rencijai užsidarius, išrinkta- ’ .. .
mą Brooklyno ir jo apylin- mam Brooklyno ir jo apy- tas. Kadangi muzikos nebu- ris Tarybos Vykdomasis Ko-į\ oo
toc nrn-jni'/oni ii, Lrnrrntoto linl/če AMfoni-zoniin IrAmifa. nilmiL-nc rr.itotuc enciiinlrn i r>r»c£»rli '• 'U.l llTl !<1J j e. Z-»

pinigai reikalingi, tai mes balsų paduota už komunistų 
žinom ir be komunistų. Bet | sumanymą, kad atimti iš 
juk musų kriaučių lokalas “New York at War” lietuvių 
yra davęs gana gerų aukų lokalo pinigus ir perduoti

DETROIT, MICH.
Nevykęs komunisčių 

piknikas.

Iš Tarybos Komiteto 
posėdžio.

Tuojaus, kaip tik buvo
Rugsėjo 27 d. čia įvyko , rinkta New Yorko Lietuvių

kės organizacijų komitetą, linkės organizacijų komite- vo, tai piknikas buvo labai mitetas susirinko į posėdi 
kuris rūpinsis padėti Ame- tui. Komunistams, kurie be nuobodus. Žmonės stovėjo Posėdis išrinko savo komi‘e-

damas pašaro raugyklą 
(sailą), jisai nukrito žemėn 
ir nusilaužė kojos kaulą. 
Dabar pats darbymetis, o 
žmogus turi gulėti lovoj. 
Turėjo porą sūnų, bet tie jau 
paimti armijom Moteris 
viena turi apžiūrėti gyvu
lius, kasti bulves ir piauti 
pašarą raugyklai. Gal gaus 
kokios pagalbos iš valdžios.

Linkiu draugui Blefartui 
pasveikti!

apdirbti, daugelis ūkininkų 
par duoda savo ukius. Daug 
farmų jau išparduota. Iš
pardavę daug daiktų, kai 
kurie ūkininkai ruošiasi ūki
ninkauti ant mažesnės ska
lės, tiek kiek gali patys ap
dirbti.

Nors dabar karo laikas ir 
ūkininkai užimti darbais, 
bet piknikų šįmet buvo 
daug. Beveik kas nedėldienį 
buvo piknikas, o kai kada ir 
du. Ir iš atskaitų matyt, kad 
piknikai buvo pelningi. Ži
noma, prie to daug prisidėjo 
miestelėnai. Kai miestuose 
žmonės dabai gerai uždir-

Liūdna žinia Paulukaičiams
Už kelių mylių nuo Foun- 

tain’o gyvena Paulukaičiai, 
mano kaimynai iš Lietuvos.metus). Visai nejutom, kad 

'tovėjo nelabojidia mus
ir kartu rūpinsis suteikti pa- mą, susirinkimas davė gerą veikti. Šiek tiek publiką pa- kalnį. Vice pirmininkais iš-įrlltine; 
galbą musu broliams Lietu-į antausį. linksmino tiktai Dr. Palevi- rinkti: J. Laučka. J. Tysiia- Velionis buvo gimęs 1883,
voje, kad jie galėtų nusikra- Į Brooklyno ir apylinkės čius su savo žmona. Dakta- va, A. Bajoras ir J. V. Stilso- arkadių kaime, Pabaisko 
tyti Hitlerio jungą. ^organizacijų konferenciją, ras labai darbuojasi bolševi-*nas. Susisiekimo sekreto- jaiapijoj, Ukmergės apskri-

Komunistai atėjo į šį su-.kuri buvo rugsėio 27 d. Ap- kams ir šiame piknike pats rium išrinktas advokatas tv. Amerikon atvykom iš 
sirinkimą organizuoti. Jie reiškimo parapijos svetainė- užkure seną samovarą ar- Jurgėla; F. Bernotaitė iš-.Anglijos, kur nekuri laiką 
kaip vienu balsu suriko: je, tapo įgalioti du atstovai
“Ne!” Nors iiems buvo nu- lokalą atstovauti: J. Am-

įikos vyriausybei vesti karą reikalo buvo sukėlę triukš- pakraščiais ir neturėjo ką to pirmininku kun. N. Pa- ba, tai atvažiavę i farmerių.Jie turėjo vieną sur.ų. ir ią
pati valdžia paėmė aimijon. 
Jis tarnavo jau antrus me
tus. Šiomis dienomis tėvai

rodyta, kad čia reikalas yra 
svarbus ir mes turime remti 
Amerikos lietuvių vienybę,

brazaitis ir J. Buivydas. 
Delegatas Ch. Kundrotą

referavo apie lietuvių dirb-
vistiek komunistai nenori to tuvių stovį. Pasirodo, kad
girdėti: “Ne!” ir gana. šiuo laiku beveik visos dirb-

Atsistoja komunistu “spy- tuvės dirba. Jis nurodinėjo, 
keris” Ch. Naciunskas ir kad didelė didžiuma lietu- 
sako: “Tie musu pinigai bu- viškų dirbtuvių darbininkų 
vo skirti‘New York at War’ moka nuo savo algos po 
parodai. Parodai nebuvo su- Į penkius nuošimčius už karo 
naudoti. Tai dabar tuos pi- bonus. Kai kuriose dirbtuvė- 
nigus reikia paskirti Ameri- se yra senelių, kurie mažai 
kos karinei tarnybai, nes tą uždirba, tai skundžiasi, kad

batai. 'linkta protokolų raštininke:igyvenom Manchesterio mie-
Žiurint iš šalies, išrodo J- Garšva, kasininku, o S. .ste. 

truputį keistoka, kad dakta- Karvelis, J. Ambrozaitis ir: Palaidotas liepos 4 d. J 
ias vis triūsia apie tą sūru-'F- Milašauskas, kasos dobė-.laisvas kanine* nalydėjo 23 
kusį samovarą. Gal tai rei- jais. automobiliai. Velionis uali-
kalinga rusiškai dvasiai pa-1 Vykdomasis Tarybos ko- Į žmona Elena, sūnų Vili 
laikyti, bet tą “čajų” galėtų mitetas nutarė surengti va-iTna. ir (lukteri Eleną 
išvirti ir eilinis komunistas, sario 16, 1943 metais, Lie-įv°Je Vra brolis.

Be to, Dr. Palevičius, kaip : tuvos nepriklausomybės pa-į Ačiū visiems laidotuvių 
profesionalas, turėtų būt minėjimą ir išrinko tam dar- dalyviams, taipgi labai ačiū 
nors kiek ir mandagesnis..bui sekamus savo narius:

Averką, Mrs. Jankuviene,
J. Buivydą, J. Glavecką ir J.

Kad ir bolševikų daktaras, 
vistiek jis neturėtų vartoti 
“riebių” žodžių moterų pa
rengimuose. Bepartyvė.

Lietu-

už gėles.
Ilsėkis lamai, mano my

limas vyie, šaltoj Amerikos
Baltų. Patarta komisijai, .žemelėj, 
kad Lietuvos nepriklauso-i Nubudusi žmona ir vaikai.

piknikus pinigų nesigaili.
Gaila tik, kad ūkininkų

piknikai būna trumpi. Kaip 
tik 5 valanda oopiet, tai ūki-įgavo žinią, kad iu 
ninkai iau važiuoja karvių
melžti, nes iš pieno jie pasi
daro daugiausia pelno.
Juozą; Stankus užmuštas.

Lietuvį Juozą Stankų iš
tiko nelaimė. Važiuodamas 
automobiliu, ant kryžkelės 
jisai susikūlė su kitu auto- 
mobilium ii- ant vietos buvo 
užmuštas. Kitu automobi- 
lium važiavo 3 kareiviai, ku
rie buvo labai sunkiai su
žeisti.

Juozas Stankus buvo ne
vedęs ir jokių giminių čia 
neturėjo, bet turėjo brolį ir

urr? jau
miręs. Jis nebuvo fronte, 
bet šiaip susirgo kempėj ir 
mirė. Kūną žadėjo parvežti 
namo už kokių trijų dienų. 
Tai yra labai skaudi žinia 
tėvams.

Apie 20 musų jaunuolių 
išėjo armijon.

Kiek man yra žinoma, tai 
iš musu Fountain. Couster ir 
Scotville apylinkė? išėjo ar
mijon jau anie 20 lietuvių 
jaunuolių. Keli ių stojo sa
vanoriais, o kiti buvo paim
ti. Keliat as jų yra jau išvež
ta Anglijon. J. Š.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LENKAI KALTINA LIET VYKS 
ŽIAURUMAIS.

Amerikos lenkų laikras- Pavyzdžiui, 1941 metų ra
čiai išspausdino lenkų žinių denį lietuviai sušaudę 500 
įgenturos PAT pranešimą buvusių Vilniaus krašte ien- 
iš Londono apie žiaurų “len- kų bolševikų valdininkų it 
kų naikinimą’’ Lietuvoje. atidavę juos vokiečiams

Suglaudus, pranešimo tu- kaip komunistus. Iš Lr.kiš- 
įinys toks: 'kių kalėjimo išvedę 320

Vokiečiai okupantai susi- lenkų kalinių ir visus sušau
tai^ su lietuviais “išnaikin-' dę. Areštavę beveik visus 
ti’’ lenkus Lietuvoje. Ir nai- lenkų kunigus, zokoninkus,

j kiną. Generolas Paukštis,į seminarijos profesorius ir 
[ lietuvis, paskelbęs okupan- klierikus, ir arba sušaudę 
tu Įsakymą, kad “visi 17—Juos, arba atidavę vokie-į
45 metų amžiaus vyrai ir 17 

10 metų amžiaus moterys
turi užsiregįstruoti privalo 
miems darbams 
karo pramonėj. Gi jauni
mas, gimęs tarp 1919 ir 
1922 metų, privalo regist- 
ruotis pagelbinei karo tar
nybai pafrontės rajone.” 

šitas Įsakymas sudaręs

ciams. Naudodamiesi Hitle
rio neapykanta žydams, lie
tuviai taip jau skerdę ir žy- 

Vokietijos' dus, kurie bolševikų okupa
cijos metu buvo užėmę va
dovaujamas vietas valdžio
je.

Savo kaltinimais lenkų 
PAT prieina net prie to. kad 
sako, jog “lietuviai karei- 

įtuaciją len- viai piaustė lenkų moterims 
kams. 'ausis, krūtis ir žudė nėščias'

Vilnijoj pirmoj vietoj bu- moteris. ’ .
vę registruojami lenkai, nes ^es šitiems lenkų kaitini-
lietuviai, policijai padedant, mams netikini. Lietuviai nė-
regist racijos išvengtą. ia bai barai ir motei r ausų

Jaunimas (suprask, len-i* kničių nepiaustys. Tai jau
kų jaunimas) per tris dienas ne tik propaganda, bet aiš-
buvęs paimtas Į pafrontę, i ^us u* kiaurus šmeižtas.
Visos pastangos išgelbėti Pagaliau ir visas šitas
jaunimą nepavyko, nes di- pranešimas prieštarauja ži-
džiuma lietuvių padeda vo- nomiems faktams. \ isi žino,
kiečiams. “Visa policija ir kad lietuvių .kariuomenės
administracija vra lietuviu dabar nėra. Bolševikams is
lankose,” sako pranešimas. Lietuvos vyti buvo susidaręs

... , .. “aktivistų frontas,’ bet jisJie (lietuviai) galį bausti n i A ■
čiai aktivistus nuginklavo.

Pasakymas, kad “lietu-

nelaimingą

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Tąsa) [valdovų, šie atsistojo—tai buvo aukščiau-

Yaldovai, nieko nelaukdami, per spe- sius pagarbos ženklas. Lenkdamas savo 
cialų pasiuntinį pasiuntė Kolumbai laišką, kelius, jis norėjo pabučiuoti jų rankas, bet 
prašydami jį tuojau atvykti į Balceloną. valdovai nesutiko leisti šitos pagarbos sau 
“Donui Kristupui Kolumbai, Okeano van- daryti. Švelniai jį pakėlė ir paprašė atsi- 
denynų admirolui, musų Vicekaraliui ir at- sėsti salia.
rastųjų žemių Gubernatoriui”—taip skam- Karaliaus ir karalienės prašomas, Ko- 
bėjo laiško viršuje įrašytieji žodžiai. lumbas papasakojo apie savo kelionę, apie

Negana to: laiške jam buvo dar daugiau Įvairius nuotykius, apie atrastąsias žemes, 
prižadėta. Kolumbas negaišo nei valandė- ju turtingumą Įvairiais metalais ir augme- 
lės. Valdovams pasiuntė sustatytą antro- nija: apie klimato palankumą gyventi eu- 
sios ekspedicijos planą, o pats, davęs kai rooiečiams: parodė jiems kai kuriuos atsi- 
kurių nurodymų įstaigoms Sevilijoje, naši- vežtus daiktus, kaip atminimą iš anos oke- 
ėmęs su savimi šešis indėnus, pavyzdžius ano pusės. Karaliai ypačiai domėjosi Nau- 
kai kurių metalų, augalu ir gyvulių, kurių ioio Pasaulio žmonėmis—indėnais, kurių 
atsivežė iš Naujo Pasaulio, išvyko, minių šešis čia pat jiems Kolumbas pristatė. Sa- 
krykštavimų palydėtas, Į Barceloną. vo pasakojimus baigė pabrėždama s f akt-'.

Žaibo greitumu žinia apie Naujo Pašau- kad šituo atradimu atidalytas kelias nau- 
lio atradimą paplito po visą Ispanijos im- .1°™* didelėms dominijoms įkurti anapus 
periją. Su didžiausiu džiaugsmu ji buvo :vandenynų.
sutinkama ir kituose Europos kraštuose. Pabaigus Kolumbai savo kalbą, karalius 
Visa jo kelionė buvo viena triumfo proce- karalienė puolė ant kelių; jų skruostus su
simi Pasiuntiniai, pašto įstaigos, vežikai Bgė džiaugsmo ir dėkingumo ašaros, ir 
turėjo puikaus pelno. Skubiosios žinios bu- susiėmę rankas, nuoširdžiausios mal- 
vo siunčiamos arkliais. I svarbesniuosius dos jausmo pagauti, ėmė dėkoti Dievui už 
žinių punktus buvo siunčiami pasiuntiniai, viską: kad laimino ekspedicijos žygius, 
plačiau sužinoti apie nepaprastus atradi- kad tiek daug gausių malonių siunčia ispa- 
mus. Minių smalsumas buvo nepaprastas, nų tautai... Savo valdovais pasekė visi iš- 
Kunigaikščiai, grafai, hidalgai, mokslinin- kilmės dalyviai—tiek pačioj rūmų salėj,
kai šitame atradime matė dideliausi per
versmą. Kiekvienas iš jų norėjo pats pasi
matyti ir pakalbėti su Kolumbu.

Ne vienas teologas ar filosofas buvo su

trėk miesto gatvėse. Suskambėjo bažnyčių 
varpai.

Šitokių faktų mums duoda anų laikų 
i metraščiai, kronikos ir patys rimtieji isto-

—Tegul bus pagarbintas, 1ku. ba jis per vieną vakarą 
Maike! j pragėręs visą savo pėdę. še-

—Tėvas išrodai suvar-Įšioliką dolerių, o dabar rei- 
gęs... ' įkalauja, kad pakeltų jam

—Jes, Maike, dabar tik algą. Dženitorius supyko ir der.kus mirtimi be teismo, 
iš vagzalo pareinu. įšivadino Bimba durnium.Sa- Švenčionyse ir Valkinin

-O kas vra yagzalas? ko. kaip aš galiu 16 dolerių kuose nesenai buvo padary-^ ,. bausti , R
—Tai toks pleisas, Mai- prageni, kad tu iš viso moki t« visa eile žydų pogromų. , - ” irH vra np_

ke, kur treinas ateina. Ame- man tik 15? Bimba atsakė, “Musų turimomis infor-į - - ’• ‘‘.L , .
nkoj dypu vadina. kad Stalinas nei tiek savo macijomis, sako lenkųbe

—Tai gelžkelio stotis, tė- dženitoriui nemoka, o šnap- PAT, “vokiečių valdžia vi-įx
paty;

teismo nebaudžia
ve O , . , , - - .... ! žmonių mirtimi. Kaipgijieis® Maskv;>J daug branges- siskai susrtare su lietimais( ,ž .(,ki Ua £i ,.

—Gali būt. nis, negu Bruklyne, ir Stah- išnaikinti šitame krašte
—O kur tėvas važinėjai? no dvorninkas vistiek vra kiškajį gaivalą. Buvę Lietu- to- i- a
—Buvau pakviestas į Bru- satisfait, o tau vis negerai, vos piliečiai tapo paįiuosuo- .neima paro darbams Vokie-

sirupinęs įvykusiu faktu. Kaip bus su anti- pikai.
podu klausimu? Ar ta pažiūra į žemę, ku- Bet Kolumbo atradimas vistiek sudavė 
rios bažnyčia laikėsi tiek amžių, bus, pa- mirtiną smūgi klaidingam bažnyčios mok
sliau, Kolumbo sugriauta? Žemė ligi šiol slui, kad žemė vra plokščia kaip blynas. 
laik.Ma plokščiu disku, kaip kokiu blynui Prasidėjo didysis tautu kilnojimosi lai- 
kaip bus tada su sv. RastuT Kam bus su jo, fc } k •> pidusi duris

Ne. taip negali būti! Ir dauge- ■ • Vj į gyvenimą, davusi
lūs IS jų netikėjo Kolumbu. Kolumbas jiems ( į

atgal, užleisdami vietą ne siauram kunigu Kolumbo gyvenimas buvo tikrai tragis- 
argumentavimui, bet mokslo šviesai, kad ji kas. Jis, kaip Alpių erelis, savo galingais 
galėtu pasireikšti platesnio galvoiimo «ro- pamais kilo Į padanges. Savo laimėji- 
ve. Ne su žeme negerai, tik su klaidingu: uose jieskojo didelių dalyku: troško su- 
dvasininkų protavimu, o dar klaidingesniu i urėti. surišti visą žemės rutuli Į vieną di- 
aiškinimu ne viskas tvarkoje. Kolumbas delį organizmą, kuriame dominuotų visos

klyną revoliuciją malšinti. 
—Revoliuciją?
—jes, maine,

raudondvary buvo kilusi 
Špygų revoliucija.

—Ką tėvas nori tuo pa
sakyti?

Kibą tu Hitlerio agentas? 
—Na, ir kas toliau’

t __ •‘T

nuo privalomųjų darbų

išrodo, jog

sako: aš nesu Hitlerio
tas, ale aš noriu daugiau pė- privalo iegistruotis 
dės. Bimba atkišo jam špy- Vokiečiai pareikalavę, 
gą ir sako, ve tau daugiau kad “lietuvių valdžia” pri-

—Na, ar jau tu, vaike, pėdės. Ale dženitorius ne- statytų jiems darbininkų. Iš
T v* • 1 Oll- 1 Tnebežinai, ką reiškia revo

liucija! Tai yra buntas. Ka
da mužikai susibuntavoja 
prieš ponstvą, tai gazietos 
sako. kad mužikai pakėlė 
revoliuciją.

—Bet “Laisvės” pastogė j [ špygų revoliucija 
nėra nei mužikų, nei ponų.

—J u rait, Maike, mužikų 
nėra. ale mužikų vietoj yra 
dženitorius. o ponų pleisą 
užima Bimba.

pėkščias. Sulenkė abiejų vieno tik Vilniaus pareika- 
rankų pirštus ir atkišo Bim- lavę 30,000 žmonių. Pildy
tai. Sako, še tau dubeltavą darni šitą įsakymą, lietuviai 
dūlią. Raida vai po visą Bm- sudarę sąrašą iš vienų len- 
klyną pasklido trevoga, kad kų. Jeigu užsirašė lietuvis, 
“Laisvės” raudondvary kilo [tai komisija jį išbraukusi iš 

Dominin- sąrašo, o jo vieton įrašiusi 
kas Šolomskas, vajaunas lenką.
komunistų nadziratelis, ne- Registracijai pasibaigus, 
galėjo to špygų faito su- lietuviai padarę lenkų na- 
stabdyti, tai aš turėjau va- muose visą eilę revizijų ir
žiuiot parėtką daryt.

—Na, tai dabar, eik, tėve,
išsimiegot, nes pailsęs esi. 

—Orait. Maike, pasima-

—Ar jiedu susipešė?
—Buvo taip, Maike:

Bimba išdrožė dženitoriui 
prakalbą ir išvadino jį pijo- tysim kitą syki.

1S LIETUVIŠKŲ KOLO
NIJŲ TRUMPAI.

STALINAS NORI ANT 
RO FRONTO.

Toronto mieste, Kanado- Stalinas pareiškė viešai, 
je, Tėvynės Mylėtojų Drau- kad aliantai “turėtų išpildy- 
gija turėjo surengus šokius savo pareigą ir atidaryti 
spalių 3 d. i antrąjį frontą paskirtu lai-

; areštų. Šimtai žmonių (su
prask—lenkų) buvę sukišti 
kalėj iman.

Šitoj medžioklėj dalyva
vę vokiečių kareiviai ir Geš- 
tapo agentai. Lietuvių na
mai buvę aplenkiami.

Gegužės 19 d. nežinomi 
įusų partizanai sulaikė vo
kiečių automobilį tarp Lent
upio ir Senų Švenčionių, ne- 

kaimo.

Kad lenkams
Vilniaus krašto vežami "vie
ni lenkai,” nes to krašto gy
ventojus jie visuomet skaitė 
“lenkais."’

PAT tvirtina, kad “vokie
čiai susitarę su lietuviais iš
naikinti lenkus” Vilniaus 
krašte. Esą. lietuviai dirba 
išvien su okupantais. Bet 
PAT parodo, kad ir lenkai 
dirba su vokiečiais. Rusų 
partizanai sulaikė automobi
lį su trim Hitlerio agentais, 
ir kartu su jais buvo lenkė.

Bendrai, iš šito PAT pra
nešimo sunku suprasti, kas 
dabar valdo Lietuvą. Sykį 
tenai viską daro visagalė 
“lietuvių policija” ir “lietu
vių kariuomenė,” o kitą sy
kį įsakymus duoda vokie
čiai okupantai.

Iš visko matyti, kad tai 
yra tik gandai, ir daugiau 
niekas. Nenurodytas dagi 

iš kuriotoli nuo Vygadlos kaimo, i nei vienas šaltinis, 
Partizanai užmušę vokiečių jie butų kilę.

Brooklyno lietuviai namų 
savininkai turės pirmutini tmko skyręs, 
šio rudens rusirinkimą šį V-
penktadieni, 9 spalių, 3386 Pittsburgho
Atlantic avė. ter>'s atidarė

•ku. Bet_aliantai sako. kad Rreiskomendantą Becką ir 
niekas nėra antrajam fron- ęju vokiečių policininku, bet

lietuvės 
skyrių karo 

bonams pardavinėti.
North Manchestery, Conn., ------ --

yra šaukiamas SLA 4-tojo REDAKCIJOS 
apskričio suvažiavimas, ku- a fra A mai
ris įvyks 11 dL spalių, Lietu- iri Ai
vių salėj, 24 Galway st. i p M B^L_Tamsta

Po vi., Amerik, SLA Eak,ai k?d V-Vn« «aIima 
kuopose eina karštos disku- P?da>yti ir daug paprastes- 
sijos ir net aštrus ginčai dėl ?lu tJudu’ negu Keleivyje 
15 centų, kuriuos paskutinis ',uv0 nurodyta. Taip pat ir 
SLA seimas mitai? uždėt fu tomeicro rauginunu. Be.

k..s mėnesį "e X®1 budal >Xa ‘•v£laį «en-

buvusią su jais lenkę vertė
ją paleidę, liepdami jai bėg- 

mc>" ti (baryšnia, udiraj).
Po šito įvykio, “lietuvių 

kariuomenė” ir Gestapo pra
lieję “žudyt lenkus” Senuo
se Švenčionyse. “200 asme
nų užmušta gatvėse ir na
muose, daugiausia iš švie
suomenės sluogsnio; aukų j 
tarpe buvo ir pora kunigų. 
Tuo pačiu laiku beturiu po- j 
licija suėmė apie 1,000 žmo
nių, daugiausia lenkų... Su
imtuosius suvežė Į Lentupį, 
Senuosius ir Naujuosius 
Švenčionis, kur visus juos 
sumasekravo (išskerdė).
Skerdynės vyko šių 1942! 
metų gegužės 20 ir 21 die
nomis. Kapturunų kaime bu- 

risi vyrai, dau-

LIBERTY VlMEfTICKS

A chcf who kncw lots about 
dough

Said, ”So far, we’vo rai.sed 
it too »low—

We'll b«at Hitler when 
One dollar in ten

Is put into War Bonda— 
Let’» go!”

visiems nariains k„s menesį t, . * ė-.-;*'
armijon paimtųjų narių Nonnt geresnio produkto, 
duoklėms apmokėti. Išrodo, reikJa pridėt daugiau darbo, 
kad didžiuma narių nenori Cementeriui. — Nepiliete 
tų duoklių, iš savo kišenių ištekėdama už piliečio ne-, , ,.
mokėti. gauna pilietybės teisių. Ji v? 1S?U<1^1, . „

7 . pasilieka nepilietė kaip bu- ?iaį,sia en ai- .
Brookklyne taksi automo- vUs. .

bilis sunkiai sužeidė Joną
Paduodama ir daugiau 

panašių “lenkų skerdynių.”
Žilinską, kuris tarp kriaučių Jonui S velniui.—Ačiū uz Nuo to Miko, kaip vokiečiai 
žinomas kaip lietuviškas žinias. Prašom*- rašinėti (užėmė Lietuvą, lenkams 

(dažniau, prasidėjusi baisi Golgota,
žinomas kaip 
“Jack Dempsey,”

when and only when every-
____» hia part. INvri’t
let th« U. S. down. Put a 
tenth oay into

ar dtanapa—r h t

nebuvo tamsuolis. Besitaisydamas Į ekspe
diciją. iis per keliolika metų išvertė visą 
literatūrinės žinijos libirinta: išstudijavo 
smulkiausias nuotrupas. kurio« lietė pasau
lio. ypačiai žemės apvalumo klausimus.

Apie balandžio mėnesio vidun Kolum
bas atvyko į Barceloną, kur viskas buvo 
paruošta jam triumfališkai sutikti. Miestas 
buvo minių užtvenktas. Visur plevėsavo 
tūkstančiai vėliavų. Namu balkonus puošė 
kilimai, gėlės. Garbingi Ispanijos riteriai, 
aristokratų jaunuomenė, apsitaisę savo 
žvilgančiomis uniformomis pasiuntiniai, 
hidalgai, karaliaus ir karalienės asmens 
gvardija, svetimų valstybių ambasadoriai, 
net popiežiaus nuncijus su savo palydovais 
tūkstančiai kariuomenės, artileriia. su vė
liavomis, orkestrais ir sidabriniais trimi
tais išėjo toli už miesto pasitikti didvyrio, 
laimėjusio Ispanijai be kovų. be mūšio, be 
kraujo praliejimo turtingas šalis, lig šiol 
visiškai nežinomas tų laikų pasauliui.

Kolumbo priėmimas savo grandžioziš- 
kumu galėjo būti lyginamas nebent tik su 
sutikimu Romos imperatorių, kai ue snyž- 
davo su turtingu grobiu iš pergalės kovų. 
Triumfalinės procesijos priešaky žygiavo 
indėnai savo papročiu įvairiomis spalvo
mis nusidažė ir pasipuošę savo puošmeno
mis; paskui juos buvo nešami ivairus ne
matyti Ispanijoje paukščiai; toliau—auga
lu. mineralų ir metalu pavyzdžiai, indėnų 
dekoracijos iš aukso. Už jų ant žirgo jojo 
pats Kolumbas, apsitaisęs puošnia admiro
lo uniforma, apsuptas Ispaniio^ riterių ka
valkados. Žandarmerija tvarkė tirščiausių 
minių eiles. Namų balkonuose, galerijoje, 
languose, net ant stogu buvo pilna žmonių. 
Visų akys smalsiai krypo tik i vieną taška 
—tautos herojų, Kristuoą Kolumbą. Krvk- 
štavimu garsai liejosi Į vieną milžiniška 
šūkį, lyg griausmas.

Norėdami Kolumbą tinkamiau pagerbti, 
karaliai įsakė sostą perkelti i pačia puoš
niausią rtimu sale. Viršuj sosto buvo pa
statyta* snecialu* baldakima*. padiibri* i’ 
brangiausios medžiagoj čm karalių* i’’ 
karalienė su savo įpėdiniu kunigaikščiu 
Juanu. su visais palydovais ir tarnautojai* 
visoj savo "arbėi ir didvbėi. sėdėdami *o*- 
te, laukė djdžioio svečio. Į iškilme susirin
ko Kastilijos. Valencijos. Katalonros iv 
Aragonijos diduomenė pagerbti žmogų 
tiek daug laimėjusi krašto garbei. Paga
liau į sale Įžengė Kolumbas. Jo išvaizda 
buvo kilni, majestotiška: balti, kaip snie
gas, plaukai puošė jo galva ir visa darė 
ypatingai rimtą; jis atrodė tarsi koks Ro
mos senatorius; daugiau buvo susitelkęs 
negu išsiblaškęs ar pasidavęs nuotaikai: 
maloni, lengva šypsena lydėjo jo žingsnius 
—matyti, buvo patenkintas, kad įvertino 
jo laimėjimus. Kolumbai prisiartinus prie

žmonijos kultūra ir laimė. Savo genijum 
troško apimti visą pasaulį, panaikinti jo ri
bas, sugriauti antipodus ir atskleisti igno- 
rancijos uždangalą. Šitokiais pagrindais 
ouvo pareimi visi jo planai, visi sumany
mai ir visos jo gyvenimo svajonės. Visa tai 
jame kristalizavosi, augo. stiprėjo. Jis ta
po žmonijos didvyrių šviesiausiu kuni
gaikščiu. Bet jo troškimai neįvyko.

KOLUMBAS PO IŠKILMIŲ BAR- 
CELONOJE.

Ne vienoj Ispanijoj Kolumbo atradimas 
padarė dideli įspūdį: per valstybių pasiun
tiniu*. mokslininku korespondenciją, gyvu 
žodžiu, pirklių susirašinėjimų ir iš keleivių 
pranešimų visa Europa sužinojo šitą dide
lę nauiieną. Spaudos, kokią šiandien turi
me, tada nebuvo. Daug kas būdavo klai
dingai perduodama, žmonės, gavę gyvu 
žodžiu iš kurio nors asmens žinią, perduo
dami ja kitiems, paprastai mėgsta ką nors 
“padailinti,” savo “pridėti”—taigi, sunku 
būdavo tada anie pati faktą orientuotis. 
Rimtesnieji piliečiai, patys negalėdami 
būti tikri žinios teisingumu, priimdavo 
pranešimus atsargiai. į Naujo Pasaulio at
radimą daugumo žmonių kuri laiką žiūrėta 
kaip i sensaciją. Tik no kelių mėnesių Eu
ropos visuomenė tinkamiau įvertino Įvy
kusi faktą. Kas kita su valstybių vyriausy
bėmis: jos gaudydavo žinias per savo pa
siuntinius tiesiog.

Genova šiuo atžvilgiu buvo laiminga. 
Tos pasiuntiniai Francesco Marchesis ir 
Giovannis Grimaldis pirmieii paskolomis 
išvyko i savo sostine pranešti svarbios ži
nios. Kolumbas juk šito miesto niliet’s. 
ne gimė* ir augės. Kiek garbės, kad š»s 

duriu didvvri* čia gimė. augo ir gvveno! 
Bet kartu kiek nu*ivvlimo, kad jo laiku n> 
i" ;asta. neparemta...

Anglija tada Har nebuvo tokia galinga. 
Londone tam istoriniam ivvkiui paminėti 
• adarvtos iškilmingos vaikštynės su deg- 
b’ai*. vėliavomis iv muzika. Labiausia šiuo 
atradimu susižavėjo Sebastiiona* dabotas. 
Vėliau jis pats tapo garsiu jūreiviu ir pir
mas iš europiečių pasiekė Šiaurinę Ame
riką.

Tačiau Naujo Pasaulio atradimas ne vi
siems lygiai rūpėjo. Inteligentai norė’o 
^augiau patirti apie to krašto žmones, jų 
kultūrą, apie pačia gamta, augmeniją 
Fiik'iai svajojo apie prekybos galimybe-. 
Kiekvienas laukė tolimesnio «muikesnio 
ištyrimo, susisiekimo patobulinimu, nes 
"os žemės europiečiams kol ka* vi dar liko 
naslapties šydu aptraukto-. Vi*u bendr s 
troškimas buvo gauti apie jas daugiau ži
nių ir susilaukti su jomis sang —mm su- 
sisiekim* >

(Rur: daugiau)
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Štai Kur Eina Musų Renkamas Laužas PRAŠO PAGALBOS.

UŽDRAUDĖ APIE Ragina Ardyt Nacių
20 MAGAZINŲ. į Geležinkelius.
Per du pastaruoju mene- Anglijos propagandos mi

šių Jungtiniu Valstijų pas- nisteris Selborne atsišaukė 
tas uždraudė siuntinėti “se- į Europos gyyventojus, ra- 
cond class” teisėmis apie 20 gindamas juos ardyti nacių 
magizinų, kurių tarpe pami- okupuotuose kraštuose gele- 
minėtini: “Police Gazettė,” žinkelius, kad vokiečiai ne- 
“College Humor,” “Fiim galėtų privežti pagalbos sa- 
Fun,” “Real Screen Fun,” vo armijai ties Stalingradu. 
“Real Detective” ir “Fiont Be to, jis ragino žmones 
Page Detective.” Jiems at- slėpti nikelinius pinigus, nes 
imta “second class” teisė, nikelio metalas labai reika- 
kuiia naudojasi visi laikras- lingas orlaivių gamybai. Vo
čiai, dėl to, kad juose deda- kiečiai nikelio neturi, todėl 
mi paveikslai būdavo taiko- jie renka nikelinius pinigus, 
mi daugiausia lytiškiems Jeigu juos paslėps, nuken- 
jausmams dilginti. Ištikru- tės priešo orlaivių gamyba, 
jų tie žurnalai tokie ir buvo.
Juose nebuvo nieko įimto, 
nieko pamokinančio, ištik- 
rujų tai skaitymo beveik ir 
nebuvo, vien tik nuogos 
mergų kiškos ir krūtys.

TIKRIEJI OLANDIJOS 
IŠDAVIKAI.

NE SUBMARINA- BET
DIDELIS BANGINIS.

Northampton, N. H.—Pe
reitą nedėldienį čia kilo di
delis sumišimas, nes netoli 
nuo pakraščio iškilo iš juros 
kažin koks padaras, kuris iš
rodė kaip submarina. Gy-

Visokis geležies laužas, kuri dabar renka Amerikos žmonės, yra vežamas į tam tikras 

dirbtuves, kur jį sutirpina irpaverčia j plieną, iš kurio paskui stato tankus, laivus ir ka- 

nuoles. Čia matosi milžiniškas samtis, iš kurio liejamas jau sutirpytas laužas.

Atsišauk’mv i gur.ines ir 
draugus.

Aš, žemiau paskašęs, esu 
gavęs laišką r.uo Kazio 
(Charles) Skamėno, kuris 
lašo iš Bufra.o State Hospi- 
tal, N
ligoninėj uždai y ta? virš 4 
metu

STATEMENT OF THE 
Ownership, Menagement, Etc.
Reųuired By The Act of Congress 

of August 24, 1912.
OF keleivis-the traveler 

(Lithuanian VVeekly)
Published Weekly at Boston. Ma» . 
Suffolk County, for October 1942.

Uefure me. a Nutary Public in aini fur 
I. .yri iic z-'-o . Slfzsi ’’■“ n» t -.s-i'' ,n-

1 ., ivctl .. V.-ąS SllOJ ally appeared J. G. Gejįuzis, wtu> having 
UŽdaiVtaS virš 4 1*en ^uly sworu accnrding to law, <!•_— 

, . , . * . , , paneš and siys that he is tlie Bua M Kr.
De jOi.lO lelkalo, bet of the Keleivis and that the f«4- 

negaiis išeiti, nes niekas tuo
nesnvpira. Jis j arašęs jau
•ittio c i m t ti 1 cyItyaI ąforęsMid puldication t»>r the <SmtciplC a alTlLH lc. I-.-.vt . JvO glRU’ i-: '..v t nove capti<>n. • i . • : • e

ntms, Let netąs gavęs iš jų 
nei vieno atsakymo. Jis pa
duoda ir kai k u iuos jų var
dus, pavyzdžiui: Alex Va- 
riall a iš Mas:
Stan’ev L’kr.: 
keliatas kitu.

:eth, 
iš ten

N. Y., 
pat, ir

<Ltily 
f the

reųuue
Act or Ausust 24. 11012. emh*»diwl tn s^c- 
t*' n 411, P-’Stiil Laws and Re*^i.Litior»s, 
printed on the re\ei>e oi this fortu, to 
uit;

1- That the narnės arui addreNses oi 
the puldisher, editor, uianagtng editor, 
and Business inanager-s are:
PuBIisber—.1. G. Gegužis fr C-».

636 Broaaway, So. Boston, Mas;-.
Edit«»»- -S*;«nlev Michei<-»n

636 Bruodvav. So. B«wtt >n. Mass.
Man.u-'ng Mditor—Stanley jii< ’ < ls<>n.

636 Broadvay. So. Boston, Msm*.-.
Bus n* •« y«sn«srer—J. G.

626 Broadvvay, So.

Olandijos žinių agentu: a ventojai nusigando, nes ma- 
Aneta praneša šitokį įvyki, nė, kad priešas pradės i jų 
Vienam Olandijos miestely miestą šaudyt. Pagaliau ju- 
nežinia kas užpuolė nacių vos bangos išrito tą baisų

LENKAI NUMUŠĖ 488
PRIEŠO ORLAIVIUS.
Lenkų karo vadovybė 

kareivį. Naciai tuoj suėmė padarą Į krantą. Pasirodė, Londone išleido pranešimą,
to miestelio buimistią ir pa- kad tai ne submarina, bet Į;ad iki rugsėjo 10 d. lenkai
reikalavo, kad jis nurodytų didelis banginis, užmuštas lakūnai numušę 488 vokie-
3 asmenis, kurie galėtų būt gilumos bombos sprogimu. - 1 ~--
atsakomingi už* priešvalsty- J° pasturgalis buvo visai nu-
binitis veiksmus. Burmistia? trauktas.
nurodė naciams uis pavar
des. Kai naciai dalyką išty
rė, tai pasirodė, kad du nu
rodytųjų yra idijotai, o tre
čias yra okupantų agentas, 
sakysim, kaip Lietuvos Pa
leckis.

Kazys Skamėnas via kilęs 
iš Skominėliv. i-aimo, Pabai
sko valsčiau
!ski ičio.

Jis įnašo savo gimimu ir m»>-» and 4d,ir«»s «f mdci.i . i
_ 1 , , ners mušt be given. lf owned by adraugu, kad pasirūpintų 11 f,r,n- Co.ntwr.y. or ..ther „m I

5 ° eoncern. its name and address. as wellisiaisvinti iš to- i Pagos, nes as v*?* <>f ’
lūs tenai esąs aižomas uzda- j. g. c-r-n, 
lytas be reikalo. Be pagal- St. 
bos iš šalies, jis pats išsilai
vinti negalįs.

A* 2 Kagees. and o the r securay holders oab-
Sj JO HtSISciJIS pi d“ ;ng «.r Holding 1 per cent or more <»f the 

* 1. 1U+2 4* TA:..-. 2^*0 2- totai amount of t»ciids. mortgages, orSO pH-SkclOti Ull\Oje lf other secunties are: None. 
iLtr y • • yy i ii i 4- That the two paragr.aphs next

JVClClVVjC. J. UTDOnaS, above. giving the narnės of the o v. ners.

Gesuz s. 
Boston.

2. That the ouner is: <lf cuned by a 
< ••i lM.ratior., its narne and ad<liex* mu-t 
ie s.ire.j ;md also Imm* .

U ivlTiC. SCS H D- under the narnės and addi» of
si«?ekholders owninx oi' h ddmg one per 
c«m or mere of totai amount «»f stock. 

. . e K n«d nwned by a Corporation, the

individual nicmber.

€36 Bruodu-uy, 
Mi<*hel*on

636 ^Broad«ayr

So.

So.

BosUni. Mas.:.

Boston. Mas:;.
Geo. J. Gegužis. South Boston, Ma.:s.

3. That the kn>»wn bpndhotders, tnort-

Kas Mums Rašoma
SCRANTON. PA.

Mirė uolus “Keleivio” 
skaitytojas ir draugas.
Gerbiamoji “Keleivio” 

Redakcija! Pranešu, kad 
netekot uolaus “Keleivio” 
skaitytojo ir draugo—Prano 
Kumskio, kuris gyveno prie 
1022 North Summer avenue.

Jo biografija trumpa: gi
mė 1867 metais, Užvenčio 
parapijoj, Šiaulių apskrity, 
iš neturtingų tėvų. kurie ne-

INDIJA. TA -c ZAV stocltholders. and security holders. ifUa\TOn, L/tllO. any, cuntatn net only the 1 st «.f st<-ck- 
i holders and security hvlders as they ap-400,000,000 žmonių jėga.

-Jeigu šita jėga nebus pa
vartota kaiui prieš “Ašį,” 
tai Amerikai ir Anglijai bus
didelis nuostolis, sako Žy-jdiktoSTANEVIClV, paeina iš Skirs
nius visuomenės veikėjai, nemunes parapijos. Pamarėlių kai-

pear upon the books of the coinpany būt 
jalso, in casea where tire stockholders or 
security hoMer appears ui < n the hooks

| of the company as trusb&e or in any 
i other fiduciary relation, the name of the 
1 i»erson or Corporation, for wh«,:n auch

------------ j trustee is act mg. is given; also that the
Paiieškaa broliu. Antano ir Bene-i^i*! t»o paraitr-.iphs contaln Ktatetnenti;

»------------------ . . ■ etnbracing affiant's full knoule -
bei ef as to dreumstanees and ęon.i,- 
tions under uhich stockholders and >•*- 
cur:ty holders who 'd'* not appcar up<»n 
the ’oooks of the cotnpany as trust^es. 
hold stock and secunties in a captc:ty 
otner than tikat c.f a bona fide owner: 
and this afflant has no reasvn to In-Ueve 
th:*t anv other person. assodation. or 
Corporation has any interest direct <«r 
indirect in the said stock. bonds. rr 
ouier secunties than as so stated by

(Signed) J. G. Gegužis, Bus. Mgr.
I and snbscribed before ine

PAJIESKOJIMAl
ių orlaivius. Vien tik Dije- 

po žygio metu jie nukirtę 16 
priešo mašinų. Lenkų lakū
nai dalyvavę anglų puoli
muose ant Bremeno, Diusel
dorfo, Karlsruhe, Duisburgo 
ir Saarbrueckeno.

1 urie mo. Seniau gyveno Chicago, III., odabar ragina piezi- dabar nežinau kur. Prašau jų pačių
(lenta Rooseveltą, kad jis atsišaukti, arba kurie žinot kur jie 

T j-* j i randasi, meldžiu priduot jų adresą.SUVestų IndijOS vadus SU Jieško Ona Puišiutė (Pilukė) po vy- 
Anglijos vadais ir sutaikytu ru pravardė Muiiin. co
• - J J - ( Mrs. Charles Mullin, cc C. J. Pulsis
JUOS. i R. i Box 25, C'uster, Mich.

NEGALIMA KLAUSYTI 
NEATSAKOM INGU 

ŽMONIŲ.
Majoras Clement Attlee. 

Anglijos ministeris domini
joms. pereitą nedėldienį 
pareiškė Kanadoje, kad

RUSIJA SIUNČIA LEN
KUS ANGLIJON.

Sovietų Rusija, matyt, ne- 
“Jungtinių Tautų karo pla- pasitiki lenkais, nes apie 
nai liečia žmonių gyvybę, 50,000 lenkų kareivių yra 

Alzacijos žmonės taip ne- todėl.,įV <”J Planų) negali išsiimtus į Afriką, o likusius 
kenčia nachj, kad pradėjus paveikti neatsakommgu dabar siunčia Anglijon. An-

JIE GALĖTŲ UŽSI
MERKTI.

teatruose rodyt nacių pro
pagandos filmas, jie tuoj iš
eina iš teatro. Beįeitą sąvai- 
tę nacių valdžia liepė užra
kinti teatro duris, kuomet 
buvo rodomi jų propagan
dos paveikslai, kad žmonės 
negalėtų išeiti. Bet ką na
ciai darytų, jeigu publika 
užsimerktu?

žmonių reikalavimai.” šiuos glija svetimų kareivių nesi- 
biio.. z] A11A 4 f Iri T-uilzo

kurie reikalauja 
fronto.”

tiom.VXV BI‘"antrojo

100,000 ANGLU STATO 
AMERIKIEČIAMS STO

VYKLAS.
Anglijos darbo ministeri;

Pajieškau Antano Butrimavičiaus, 
ir Frank Frelik, ir kitų pažystamų. 
Pirma gyveno Utsville, 111. Prašau 
atsisaukt, kurie žinot kur anie ran-

FRANCUZIJA.
Pabėgo 2 generolai.—Ei-__________

išmokino jo nei skaityt, r.ei 'na gandai, kad generolai idtsl- prašau parašyt man žinią i3> 
rašyt. Bet jis pramoko rasto AVevgand ir Giraud pabėgo Rt. i. box 25, custer, Mich. 
atvykęs Amerikon ir prisi- iš Yichy Francuzijos į Ang-
dėjęs prie socialistų. Skaitv- liįą.

MIESTELIS ŠILDOSI 
PIUVĖNOMIS.

Farmington, Me. — Šio 
miestelio gyventojai šią są- 
vaitę pradėjo kūrenti savo 
pečius piuvėnomis, nes alie-į^uslu

davo vien tik socialistinio 
turinio laikraščius ir knygas, 
kurios tuo laiku daugiausia 
skleidė apšvietą tarp Ame; i- 
'kos lietuvių. Velionis labiau
sia mėgdavo “Kovą." bet 
kai vėliau susipažino su 
“Keleiviu,” tai pasakė: aš 
nesiskirsiu su juo kol gyvas

LIEPOS ŽIEDV. PIRMO KĖOPIMO

TIKRAS BI<H

MEDUS
1100% PURE HONTYI

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

this JO-th day of Septeml>er. 1942
Fortūnatus J. Bagoclus. Notary Public

My coinmission expires Feb. g. 194S.

Senyvas Vyras
Bajieškau senyvo ir rimto žmo 

gaus. kuris mokėtų ūkės darbus, as 
esu moteris, man reikia gero žmo- 

Pajieškau FELIKSO YUŠKOS ir gaus, vieta ant visados, atlyginimas 
kas praneš tikrą jo adresą, tam duo- geras. Antrašas: (2,
siu $10.00 dovanų. Plaukai tamsiai Mrs. P. Klasavitch

i juodi, garbanuoti, plono sudėjimo, Į St. Calixte Co., į apie 5 pėdas 10 colių aukščio, biskį Montcalm, P. Q., Canada.
s, paeina iš Kaunijos nuo

Parsiduoda Farma
akęriai žefnės — 25

pranešti, jam pačiam bus iš to nau- karv m^'^ado^ma
da. J. Raradinskas i?ls ? V įLri O nrmui’- >• t>«* ■ siįvi. I)uoink3i mūrine. 9 ru.mų| 8020 SuffoU avė., Ph.ladelphia, Pa. sfuba, visį jrankiai ir mašlnos, 2 geri

! .. .. , . arkliai, 1,500 vištų. Parduodu pigiai.
au Pus°’'’1-'1 Jono RAMA- Atvažiuokit pasižiūrėti. Arti Fitch- 

NALSKO ir puseseres Petrusės Ra- burgo. Frank Bružas (2)

Jurbarko. Prasisalino iš Philadelphi-__ _ _ ___
jos I54ZŪ m., panko mntrrų. SUSU 
dukteri. Kūne žinote, malonėkite

WASH1NGTONO VAL
DŽIA TURI 2327,930 

TARNAUTOJŲ.
Iš Washingtono praneša

ma, kad dabartiniu laiku 
ekzekutyvis valdžios skyrius 
samdo 2,327,930 tarnauto
jų. Daugiausia tarnautojų 
įuri priėmęs Karo Departa
mentas.

jaus negauna. Ir jie džiau- _ Ir tiesa, kad velionis skal
sią sąvaitę pranešę parla- gįasi, kad gali nors piuvėnų tė “Keleivį iki paskutinės 

gauti, nes kitur ir to nėra. i savo gyvenimo valandos. Jis 
i persiskyrė su šiuom pasau-

KONČIAUS BITININKYSTĖ
37 lUtt^ry St.. No. AMartoa. Mam.

mentui,
100,000

kad daugiau kaip 
angių darbininkų

šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šia 
medus nėra tikras bičių medus.

manauskaitės; abu paeina iš Kauni
jos, Ariogalos mi(<telio. Prašau at
sišaukti, kurie žinote jų adresą ma

lonėkite pranešti. (1)
Adelė Sadauskaitė

| 3210 Victory avė., Racine, Wis.

esą pristatyta prie statybos Wobum, Mass. — Prūde i Hu šių metų rugsėjo 21 die- 
darbų. stato Amerikiečių čia buvo atrastas prigėręs ną, susilaukęs jau 75 metų 

stovyklas ir aero- L. Hansen, 56 metų vyras.armijai
dromus. Petronėlė Lamsargienė
PAVOGĖ 2 KARVES IR 

PARDAVĖ MĖSĄ.
East Bridgevvater, Mass. 

—Kadangi mėsa dabar 
brangi ir sunku jos gauti, tai 
du vyrai čia pavogė 2 kar

ną, 
amžiaus.

Visą laiką velionis gyve
no Throop miestely.

»
i «< ♦

Pajieškau draugo JONIKIO, gir- į I 
dėjau kad dirba VVisconsine prie far- i } 

rvrviTm mer’V- pirmiaus dirbo pas Gierybie- \ ' 
.... nę Michigane. Turiu svarbų reikalą, j ♦

kurios stebuklingai pagelbsti nuo prašau greitai atsiliepti, kurie žinot i ! 
*,iaUS raaAWJi. KlT^ kur jis randasi, malonėkit pranešti. G 

Mrs. A. Arlauckienė 
3831 Archer avė., Chicago, III

IŠRADIMAI.
KELIŲ RUSIŲ 

kurios stebuklingai

167 Wheel Road, Ashby, Mass.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

Buffaloje orlaivis nukrito
ant Curtiss orlaivių dirbtu- ves. papiovė jas ir išpardavė 
vės stogo ir įlūžo vidun. Ne- mėsą, nešiodami ją nuo na- 
Jaimėj 2 darbininkai buvo mo prie namo. Dabar jiedu Kalna tlk n,,c 
užmušti ir 42 sužeisti. sėdi už grotų.

U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
netoli viu Šeimynoj.

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių. J ‘ 1 . • . , , KO. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO
ronotu kojų ir nuo kaulų gėlimo i UUO oCl'antonO, 11' nieKaClOS (for Tooth Ache Irritation and Hard- 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį ripnriltlpiicp ingiai ruiruni- ening of the Gums). Prašalina užsi- 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius l . J " . . 1 1 , . vietrvjimą ir sustiprina Smegenis
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gera ; lai, bet kai mil'e. tai palai- ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su- 
patarinną ir busit patenkintt (-) . (|otag SU didelėmis baŽnvtl- P«s- Apsireiškus nesveikumui tuo-

PET. LAMSARGIENĖ . . . _ jaus pavartok Miracle M. J. S. Omt- merys, pavieni < 48 metu amžiaus.
1814 S. Water St-, Philadelphia. Pa nemiS apeigomis, 1 aUilSKO- rnent for Tooth Ache. Sučėdysi dan-;Turėtų smag i gyvenimą. Rašyt se-

---------------------------------------------------------1 ep Kailinėje *r P’n’Sriis. Kaina tik SI.00. Ma- gančiu adresu* John I-aučėnas
R * žesnė—50c. 916 W. 31th place. Chicago, III.

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR_______________ 1___________
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- Pajieškau apsivedimui merginos > tn rentu n4 

. . koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są- arba našlės be šeimynos, nuo 28 iki I _
Jei kas norėtų daugiau in- nariuose. Mosuluose. nuo Užsisaldy-1 40 metu: aš esu vaikinas, gerai atro-

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui 

moteriškės, gali l»ut našlė. Esu fai- 
merys,

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių, 

metams.
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 6-th st., Philadelphia. Pa.

Liko nuliudusi duktė, 
sūnus ir daug draugų

du

i padarytas iš tikro-
I io Castile muilo.
• U. S. P. Išplauna 
l pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru-

________ { mus ir sustiprina
pusamžės • °dą. 50c. už bonką.

j ALEXANDER’S
• REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu
, Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
I plaukų šaknims ir Odos gydymui.

HAIR

Senos Kanuolės Eina į Laužą

' .perikos klariuomenės valdininkai Minneapolyje atiduoda pereitojo pasaulinio karo ka- 

pttoloo j Jąnžą. -los bn« sutirpintos ir suvartotos nieiiems ginklams.

foimaciiu anie velioni teirul rrn Ir astrans kosulio. Kama $1.00. <jaU. mylėčiau susirasti sau gyveni- IO1 macijų apie venom, tegu NO 3 MIRaCLE M. j. s. SALVE mui gerą draugę iš Detroito apylin- 
kreipiaSl ŠIUO adresu: r. J. nuo Old and Fresh Sorcs. Šita Mostis 1 kės. Prašau rašyt šitokiu adresu

tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 
turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus 
bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo
čių, Išbėrimų, Pails, Sains. Gėlimą 
Ausies, nuo Užsišafdymo, Žaizdų 
Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 
jimą, Nudegimą, Sumušimą, Skau
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 
ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
ziraą, tai pažymėkite, _ Speciališkai 

Ne\varko miestas 11 ma- Pranešimą gausite, šitos mostis, tai

S. 1512 Wood st., Scran- 
ton. Pa.

“Keleivio ’ skaitytojas.

NEWARK. N. J.
Korespondentai užmigo.

ir nomflža vra lietuviu Gink,af! Prie» Vėžio Ligas, zas 11 nemaža yia lietuviu. Kaina tjk Mažesnė_50c.
ivio’ SKaKVtOJU, šalti orai ateina ir jie atneša dj daug “Keleiv 

tačiau žinių iš musu koloni
daug

ligų. Bukit pasirengę apsigynimui.
. Geriausias ginklas apsigint tai M. -J.JOS visai nesimato apie lie- Švilpos Miracle Ointment: No. 1— i 

1,,..;,, AT t-*' Iza nu® Dantų; No. 2 ir No. S—nuo įvai-i IU\ ių udejimą. \ rjų ligų, paeinančių nuo Šalčio,
respondentai iru i as PO ll Reikalaudami Gyduolių siųskite ir 

"c,,.,,, ; /Dino- Pinigus Money Orderį arba čekį ne-11 ingi rašinėti, onau-.i ci^uj b«i vv ‘II AO
lengviau. Kai geriau , ...
žiūrėsiu ir daugiau apie šią 
koloniją patirsiu, tai pa«i- 

istengsiu ką no:? a’ ip lietu
vių gyvenimą pabrėžti.

Angliakasio Sūnūs.

J. K, 11.
1182 Cadi’lae si., 

VVindsor,

(D
Ont., Canada.

I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
I čiam per Paštą į visas dalis Su- 
• vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S
{ 414 W. BROADMAY

SOUTH BOSTON, MASS.

CO.

mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 
iip?l- mčt Gyduolių Gerumą tai duodam 

— r'---—“ Dėžutes 
mažesnę.

neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už- 
ranėdintas, grąžink didesnę į 10 die- , 
nu laiko, mes atitrauksime tik per- 

(-)

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir knio nuo tu nnsi t ""‘i Pi’rrrif 

Į D-ras F. Matulaitis. >♦••• zi-v-ė. i 
ta ir papildyta laida. Kaina . . 25c.

siuntimo kaštus—20c.
Adresuokit taip:

M. J. ŠVILPA 
Miracle Ointment 

Itroad Str. P. O. A. Bos 73.
HARTFORD. CONN

AAA AI.E IR STOCK ALE 
Iš KRANO IR R0NK0MIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 

alau* X\X arba Stock Ale. Yra visę mėgiamas ir tikrai 

geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

<5

OI R l’OI.K Y
• • :>p juirpose of th«' Astocletion slinll
• • to liclj, pre-erre the litrais and 
l 't!i»e» •>! imr coiinlry. the I n lt Pu

o; Anirrica, t» mere its laws 
, • olm-a- In H »pri*l and nl»ey

m. an t in all nttys tn aid in innking
i ils roiiiitry irrcnler and better" ,

TELEFONAI 

Worr_e»ter —S-47.34

BROCKEHT BREWING C0., Ine
81 LAFAYETTF. ST., 
WORCESTFR. MASS

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



Puslapis

Motėmis Pasiskaityt
ŠJ SKYRIŲ TVARKO M. MICHELSONIENĖ.

AUŠROS VARTA!.
Didžiumai tikinčiųjų dau

giau rupi pomirtinis gyveni
mas negu dabartinis žmoni
jos likimas. Man kalbantis 
su viena motei ia, ji pradėjo 
dejuoti, jog kur nors skaitė, 
kad vokiečiai sunaikino Vil
niaus “cudauną” Aušros 
Bromą. Niekas nesidžiaugia 
kad jie naikina tą kas mums 
yra brangu, vienok palygi
nus tą su didesniais Lietu
vos nuostoliais ir vargais, 
kuriuos musų broliai kenčia, 
tai sunaikinimas Aušre? 
Vartų tik menkniekis.

Aš iš savo patyrimų žinau 
kiek naudos atneša “cu- 
dai.” Iš to gera nauda vien 
tik kunigams. Aš esu lankiu
si tą vietą Vilniuje ir ma

tik gyvybę galėdama palai
kyti, o vienok didesnę dali 
savo uždarbio aukojo Die
vui ant garbės. Kunigai ži
nojo jos sunkų gyvenimą, 
vienok jos aukas godžiai 
priėmė. A. Liutkuvienė.
ar tiesa, kad musės 
BIJO MĖLYNOS SPAL

VOS?
Anglijos architektas G. B. 

Athoe sako, jog keliauda
mas po Francuziją jis paste
bėjęs, kad daugumas ligoni
nių ir klinikų tenai turėjo 
vidujines sienas nudažytas 
šviesiai mėlynais dažais. Ir 
jis patyręs, kad jos taip nu
dažytos dėl to, kad musės 
neitų į vidų.

Nuvykęs Danijon jisai sa-čiau koks ten “biznis” eina

nuo mušiuEilių eilės žmonių laukia su
pinigais rankose. Jau iš kai- .
no pasakyta netrukdvii pini- . Bet ,ar ištikrujų muses bi- 
gų rinkėjams laiką! kurie J° mėlynos spalvos? Ar tas 
paėmę pinigus

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nepavykusio 'Antrojo Fronto Didvyris
—......

yra parodytas Am. rikes Oro Jėgų pulkininkas B. Hilisinger. kuris dalyvavo Djepo žygyje, kur aliantai bandė atidaryti “antrąjį frontą,“ bet per 9 valandas neteko daugiau kaip 50 nuošimčiu savo žmonių ir grvžo atgal, žuvo tenai ča.ug Kanados ir Amerikos vyrų. Pulkininkas Hilisinger išliko gyvas, bet jis neteko vienos kojos ir da kitaip sužeistas. Jis čia parodytas kanadiečių ligoninėj Anglijoj, šalia jo stovi kanadietė siaugė A. Dalton. Iš kitos pusės stovi Anglijos, Kanados ir Jungtinių Valstijų kariškiai. Generolas Truseott prisega sužeistajam Amerikos didvyriui medalį.
Knyga Apie Lietuvą Anglu Kalba. nebukitartistai...

Sako. Lietuva gali būti pa- paruošė dirvą kooperatyvų 
vyzdžiu atsistatymui po plitimui po karo. 
antrojo pasaulinio karo. “Dabartiniu metu nacių 
Vienas iš rimčiausių Ame- rėžimas pajungė anksčiau

kunieas mišias baieia o ki- Kiek metų atgal tokie r,ikos mokslo žurnalų, -The žydinčius rytų Europos ko
to^ > gatavas Žkristijoj bandymai buvo daromi ^™aak °f The American operatyvus griežtai kontro-
iaukb. Vienas nuo altoriaus Francuzijoj. Vienas francu- of koltl.ea mpaverte juos ekonomo

zas pa(iarė didelę dėžę ir iš- Sočiai Science, įdėjo rug- nes ir politines priespaudos

aukavusiu Yra Įrodyta moksliniais ban-
varda užrašo. Ten vienas rf.'niais?

tai tuoj kitas jo vieton. ... . _ _
torius panašus i amerikoniš- visokių spalvųjx>-
ką auksinių ir
daiktų krautuvę, 
vo motinos paveikslas 
bintas žmonių ___ [_____
brangenybėm. Nestebėtina, musių nutups. Kasdien jis

mėnesio numeryje Si- Įrankiais. Kooperacijos jau-

retėžiais su- ?us bandymams, tas francu- duodame: dos draugijos, ir kad Koope-
“ zas turėjo nustatęs šitoki re- šlta P310^1 kn-vša yra racijos judėjimas buvo toli 

nuginčijamas visų tų \ersa- nuo pasitenkinimo tuo me- 
Europos kritiku, kurie tu, kada kraštas vėl prarado.

nos stovėdavo 
varžyta ir slaptingai užra 
kinta skrynia, Į kurią per kordą:
maža nlvšeli rralima idėti ^8 musių pašinnKo . ... ,
auksą * 'ją spalvą; paskui sekė raus- perdėti vaizdavo ekonomi- nepriklausomybę.

Tokie dalykai verste ver- va 'spalva, paskui šviesiai ^us sunkumus, su kūnais “Anicetas Šinr 
čia apsvarstyti tai, kad vieni geltona. Ant mėlynos spal-aukojPa. o kiti tyko pavogti, vos per visą bandymo laiką ce^^S po X
Hitleris apiplėšdamas Auš- nutupe tiktai viena muse. Pos tau.os, po cO Kai jo. gam

liozana- —

Artistų aš darbą 
Pamėgau iš mažo,
Vis troškau gyventi 
Prie scenos, prie dažo.
Ir va jums, Įvyksta 
Pasauly stebuklas,— 
Nuo šiandien skaitausi 
Jau scenos pabūklas!...
Mane artistu jau, 
Žinokit, padarė,— 
Tarytum peliukę 
Į spąstus uždarė...
Ir pikta, ir gaila,
Širdis net nuliūdo: 
Darbų iš peliukės 
Jie laukia verbliudo!
Čia reikia ir juoktis,
Ir verkti, kovoti,
Sykiu tave varžo,
Net draudžia galvoti!... 
Net čiaudėti rengias
o it: ====== n'7/4»»oncrfiHitui jau u£ux au^i,

No. 41. — Spalio 7 d., 1942 m.

JAPONŲ ŽIAURUMAI.
- _

Mes dažnai gilėdavome, ji aitimo buvęs areštuotas ir 
kad japonai neapkenčia bai- ii a imas. Bebūdamas kalė
tųjų žmonių. Dėi tos neapy- ūme per šešis mėnesius jis 
karnos labiausiai nu-iskųs- gavo kojos gangrena. 
davo mLionieiiai. Kilus ka- . J... liepsnai, neapkanta pa- . kul,e giy-
rikeilS i tikrąjį barbarišku-“ *.aaPf iJ<* nelaisves- 
mą, kankinimus. Japoną i No™\U'?W’ “ klt‘-
žiaurumus dabar patvirtino *)tUai\0Ja. ap1.? luos 
ir J. C. Grew. buvęs musų
ambasadorius prie Tokio, , . , , , .V5Ji,l*in< pasakoja, kad daugelis An-

i glijos kareivių, paimtų į ne- 
Ponas Grevv sako, Kad ja- laisvę Hongkongo tvirtovė- 

ponai yra pasirengę paau- je buvę nužudyti jų pačių 
Kauti gyvastį už savo Rara- atimtais durtuvais. Su civi
lių ir už savo taute- rasę. Jie liais japonai elgėsi kaip su 
esą Įsitikinę i ba ie žmogaus gyvuliais. G\ven Dew sako: 
silpnybę, L ?ie esą pasiryžę “Naktį, su žvakutės šviesa, 
jį nukaiiauti. Dėl to jie pa- japonai peišaukė musų su
gavę baltą žmogų cabar į rašą. Vienas pusgirtis japo- 
nelaiivę visokiais budais nas patraukė durtuvą per 
kankina. Ir tie kankinimai mano kaklą kelis kartus, 
yra begalo žiaurus. duodamas suprasti, kad gali

“Kankinimas vandeniu.” ir &i!*au paspausti... 
Pasigavę baltą žmogų, ja-- Daugelis manęs klausia, 
ponai taip ji sulenkia, kad jo sako Dew, ar japonai karei- 
galvą Įspraudžia tarp kelių, y-iai gėdina baltas moteris? 
Tada virvę perveria per pa- .Ji atsako: taip. Pavyzdžiui, 
Rinklius ir piiriša už spran- kuomet Japonijos kariuo- 
do. Rankas gi stipriai suriša menė užėmė britų kliubą ir 
užpakalyje. Taip suiišę jie ligoninę Hongkongo vidury, 
parverčia žmogų ant žemės,Įjos kareiviai tuojau pradėjo 
kad jo veidas ir burna butų prievarta vestis po dvi ang- 
aukštyn. Dabar jie pila van- tų slauges ir vartojo jas po 
deni i nosį ir burną. Kiek-; kelis kartus per naktį. Ji sa- 
vienam kankiniui jie suvar-jkogį daug daugiau žinanti 
toja apie šešius viedrus van-'apie baltųjų moterų gėdini- 
dens. Kuomet žmogus ap-imą Hongkonge, negu kas 
alpsta, tada sustoja pylę kitas, nes moterys ir mergi- 
vandenį ir leidžia jam atsi- nos, kurios buvo pakliuvu- 
peikėti. Paskui vėl atkartoja • sios i tuos spąstus, jai pasi-

žiauru-
mus, kuliuos jie patys matė, 
žino ir gavo jų patirti. Jie

tą patį kankinimo būdą. 
Amerikiečiai gryžę iš Japo
nijos pasakoja, kad jie bu-

pasakodavo.
Karo žinios iš fronto su 

japonais šiandien patvirti-
darni nelaisvėje gavo po še- na tai, ką ambasadorius 
šis ir daugiau tokių “van- Grew aiškina, kad jie yra 
dens kankinimų. (pasiryžę nukariauti baltąją

Japonu policistu brutališ-7 asę. Gen. MacArthur jėgos, 
kūmas kartais eina iki kaulu (pavyzdžiui, susitinka burius
__  Vienas kankinių; japonų, kurie kad ir mato

pasakoja, kad kai iis buvęs pražūti, vis tik nepasiduoda.
kur kitokio

ros Vartus padarė lygiai Iš šitų davinių anglų ar- nptiivsi ”5-
taip kaip anuomet kun. Ma- chitektas daro išvadą, kad * F ' * •’ _t• " •kaip
cochas, kuris nuėmęs žem- musės tikrai nemėgsta 
čiugus nuo Čenstakavos Die- lynos spalvos, 
vo motinos, papuošė savo
mylimos Marytės krutinę.
Ktip vieno, taip ir antro 
rankos neprilipo.

Tokias “eudaunas” Įstai
gas daugiausia lanko ir šel
pia moterėlės. Jos visus savo

SIKEMŠALAS ŽĄSIAI OBUOLIAIS.
3 puodukai duonos trupinių. % puoduko ištirpytų riebalų. 1 puodukas sukapotų obuolių. % puoduko sukapotų virtų

tokiais bu- slyvų {prunes).
Paimkim % puoduko sukapotų riešutų.1 šaukštas lemono sunkos. Druskos ir pipirų.Viską sumaišius prikimšk

- _ tuo atveju yra ypatingai Įdo
mi, nes tai kraštas be dide
lių gamtos išteklių, neturin
tis nei anglies, nei geležies, 
nei aukso, ir kuris turėjo 
išvystyti agrikulturini lygi

šimutis davė 
mums knygą, kuri išnagri
nėja ekonominę sritį, bet 
tuo pačiu metu jis davė skai
tytojo patogumui savo tau
tos istorijos santrauką ir pri
dėjo rinkinėli ivairių doku
mentų, kurių kitu atveju tu
rėtume jieškoti mažiau pri
einamuose šaltiniuose.

Tikrai jau iš gėdos 
Turėtų parausti...
Štai prakaitas visą 
Mane jau išpylė... 
Lengviau but išlįsti 
Per adatos skylę...

J. Steponaitis.

laužymo.
i, . .. .

surištas, nukankintas ir gu-: Atsitikimuose,
Įėjęs ant žemės, japonų po-:išėjimo nėra, kaip pasitrsu- 
licistas be jokio žmoniško ’ kti aiba pasiduoti, tai japo- 
pasigailėjimo spardės jį Į • nai krinta ant žemės ir nusi- 
veidą ir i šoną. Kuomet jis j duoda negyvais. Kai musiš- 
pasiskundęs, kad šonkaulis kiai prisiartina, tai pa jonai 
esąs lūžęs, tai policistas pa- šoksta ir puola juos reyolve-

“smutkus” tikisi 
dais prašalinti.
kad ir mano nabašnihke mo
tinėlę. Ji būdama našlė su 
dviem kūdikiais sunkiai
dirbo ir vargo, dažnai vos žąsį ir kepk.

Sugryžo iš Japonijos

“Mes sutinkame su auto- 
kiek pajėgdamas, kad su- riu, kad tai buvo griežtas 
stiprintų savo politinę ne- nusistatymas ir pilnas vilčių 
priklausomybę. Autorius ra- entuziazmas atgautoje lais- 
šo su simpatija Lietuvai, vėje, kuris davė šitai naujai 
kaip to galima laukti iš Lie- respublikai reikalingą pa 
tuvos patrijoto, bet vis tik skatinimą.”
su pakankamu kiekiu objek- 
tyvumo, kuris paremtas rin- buti kįekvieno 
k,I?}u .statistikos davinių, ]jetuvj0 namuose. Ją dar ga- 
..albancių uz save. _ bma įsigyt; pasiunčiant pus-

“Lietuva, kaip ir kitos anlro do|erio (S1 50) čekį 
mažosios mtų Europos vals- ar money orderi šiuo adre- 
tybes. pacare stebėtiną pa- £u: Columbia University 
zangą per palyginti trumpą p Columbia University, 
nepnkiausomvbes laiką ku- New York x y. 
ik tęsėsi tik dvidešimts dve
jus metus. Reikia atsiminti, 
kad per pirmaji pasaulinį 
karą tas kraštas buvo mūšio 
laukas, kad i iį po kelis kar
tus buvo įsiveržė vokiečiai 
ir rusai, ir kad Lietuva ne
priklausomą gyvenimą pra
dėjo visiškai iš nieko. Žemės 
reforma. kurią autorius 
smulkiai nagrinėja. buvo 
vienas iš svarbiausių veiks
nių pokarinės Lietuvos eko
nominiam gyvenime. Bet vis 
tik dar įdomesnis yra koope- 
istyvų atliktas darbas. Pisi- 
redo, kad kosceratyvii bu
vo pagrindu Lietuvos eko- 
romirio progreso ir atsista- 
b mo. todėl kila mirčių, ar 
tik

Dešinėj vaizdelio pusėj yra parodyta Mrs Grew. buvusio Amerikos ambasadoriaus Japonijoj žmona. Neitralėr Švedijos laivas “Gripsholm’’ atvežė ją iš Japonijos į Brazilijos miestą Rio de Janeiro. Dabar ji jau pasiekė Jungtines Valstijas. Iš kairės sėdi jos duktė. ‘

liais, durtuvais, peiliais ir 
kitokiais rankiniais gink
lais. D. P.

čiupinėjęs ir smogęs kumš- 
čia į tą vietą.

Vienas amerikietis, kuris 
buvo išgvvenęs Japonijoje. 
daug metų, be jokio nusi-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS. 

PIRM.—Juozas Matulis,
906 Prescott st., Waukegan. 111. 

PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia,
733 Lincoln st.. Waukegan, III. 

PROT. RAŠT.—Susar.a L. Gabris.
730 McAlister avė., Vvaukegan, Iii. j 

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eighth st., Waukegan, Iii.

FIN. RAŠT.—Emilija Kernagis Bros ! 
111 McKinley avė.. Waukegan, Iii. i ir nuo saviškių pradeda KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis, i

jausti nuobodulį. Tokiais atvė- „Jr^KOS - Jos,, Sioite, jais gera knyga yra nepamai- M. Kernagis.noma. Susirinkimai btina paskutini nedėl-
.. . . . • dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pie-Naujausiai išleistas Šaltinis tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8thapie Lietuvą yra šimučio kny- «r Adams Sts.. VVaukegan. III. ga. The Economic Reconstruc- tion of Lithuania After 1918.Knyga yra kietais viršeliais, gražiai išleista. Tokią dovaną gavęs karys tikrai bus dėkingas. o dovaną pasiuntęs bus atlikęs gerą darbą savo tautai.Knyga kainuoja $1.50 ir gaunama šiuo adresu: Columbia University Press, Moraingside Heights, New York. N. Y.Jei nusiusite pinigus ir paduosite kareivio adresą, jie nusiųs jam knygą. Pažymėkit knygos vardą.

NAUDINGA DOVANA 
KARIAMS.

Amerikos kariuomenėje šiuo metu yra daug lietuvių. Namie likusieji dažnai sukame galvas, kokią dovanėlę pasiųsti jiems, kuri primintų, kad mes nuolat apie juos galvojame. Tinkamą _ dovaną kareiviui išrinkti yra gana sunku. Maistu ir drabu-_ . ... žiais jie vra apruDinti. Pasiusti
Pastaba: Si knyga turėtų ncreui pakeivie su.

susipratusio -
Kareiviai kartais turi daug laisvo laiko ir būdami toli nuo miestų Tokiais atvė

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

ICTORY

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

SIELOS
BALSAI

BUY
UNITED
STATESDEFENSE
ŽONDS
STAMPS

j

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILES:

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

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas tarėtų papuošti save kayryaų minėta kayga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knyrų pasidžiaaf*. Pinigas geriausia 
siųst “Money Orderi a." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte. bet reikia aiškiai užrašyti aavo ir "Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt oig centus markų.

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

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins bot Sveikais.

SteOukiingut, Gyduolės, Kurios f’a 
Lietuvos pavyzdys neto- Zilimą. I'l.-Iiikų slinkimų iii i • j. Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų nag 1 Kuri?. OI- turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- 

d'lč daliį atsistatymo po šio arl)a pieiskar.noja plaukai. Jos
. _ i: • i ' i ’ti taiso žilus plaukus koki bu-antlOIO oasaulimo .<aro bu- nėra dažai. Nėra nieko už

tr atriekta (Pabraukimai ias geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
^.,,-.-,,4 supažindinimui pas.ulome didelį S2.0CmUc j). I 01 piimaįį pasauli- pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir .. „„„
rd karą dauguma kooperatv- sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai Kanados doleris dabar tik' 80 centų.)

, t ’ u flirėin smeiVin-ti Patenkintas jums pmirai bus sugra- Raina su prisiuntimu Sl.M. Pinigus
J KU. lUiejO SUSlKUltl zjnti. Reikalaujame agentų. gerinusia siusti M«nev Orderiu, arba

Lietuva sugriuvo; o vis tik VALORTONE HERB CO., popierini dolerį laiike. Adresas: (-1
tai buvo tos pirmosios anks- Dept 4. ’ , mikalauskas140 Atnens street,

SO. BOSTON, MAM.

Vrvptics
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk- 
lomis ir Tipais. Joje telpa 311 varde 
"’sokki augalu lieturiėkai. anpliikai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
b<ras gvdn ir kaip reikia vartoti. 
'■Prašau i« Kanados štampu

iyvos organizacijos, kurios P. O. Box 305. Clinton. Ind.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.^~-**'r» V <-» |

(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašų, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

Amerikos Lakūnai Anglijoj

(Tąsa)

3266. Grinkevičius, Bronius į 3296. Grodeckią, Edmundas 
(Miko sūnūs), 22, Kaunas. '(Stasio sunus), 31, vežikas,

3267. Gri.škunas. Kazys. 53. Šelviai, Vilkaviškis,
dženitorius, Kaunas. 3297. Gro r. ic'-as. Ctasvs (Jo-

3268. Griškunienė-Stankevi- no sūnūs), 36. kareivis, Vilnius, 
čaitė. Domicėlė, 59, šeimininkė. 3298. Gromcva. Nina (Feodo-

3239. Griškunas. Ignas (Ka- ro duktė). 39, Švenčionys, 
zio sūnūs), 29, Kaunas. 3299. Grotas, Eugenijus, 40,

3270. Griškunaitė. Julija (Ka- inžinierius, Kaunas.
rio duktė), gimusi 1922. 3300. Grubliauskas, Antanas

3271. Girštautas, Bronius (Jurgio sūnūs), gimęs 1912, 
(Alekso sūnūs). 33, ūkininkas, prievaizda. Šiauliai.
Ariogala, Kėdainiai. 3301. Grubliauskaitė, Pranė

3272. Girštautienė, Marija. (Andriaus duktė), gimus 1913,
33. šeimininkė, Ariogala. Skaudvilė.

5273. Girštautas. Bronius 3302. Grudzinskas. Juozas
(Broniaus sūnūs), 13, mokinys. (Antano sūnūs) gimęs 1916,

3274. Girštautaitė. Nijolė kareivis, Vilnius.
(Broniaus duktė), 3. 3303. Grudzinskaitė, Janina

3275. Girštautienė. Anelė. 79. (Vinco duktė), 23. 
ūkininkė. Naujupis, Gudžiūnai. 3304. Gruodis, Antanas (Ba-

3276. Girštautas (Broniaus ko sūnūs), 40, Kaunas,
sūnūs), 2 savaičių amžiaus. 3305. Gruodienė, Jadvyga,

3277. Girštautas. Vladas (A- 20, šeimininkė, Kaunas,
•eksandro sūnūs), 15, juristas, 3306. Gruodis (Antano su- 
Panevėžys. nūs), 10.

3278. Girštautaitė, Elena 3307. Gruodis. Henrikas (Sil- 
(Vlado duktė), 11. mokinė. vestro sūnūs), gimęs 1917, uki-

3279. Gritis, Bronius, 25, ka ninkas, Mirkliškiai, Adutiškis.

Amerikos lakūnai Anglijoj studijuoja Vokietijos žemėlapį. Jie operuoja pagarsėjusias 
Amerikos skraidomas tvirtoves, kurios dabar naikina Vokietijos pramonės centrus.

Antanina (Antano duktė). 31, 
mokytoja.

3137. Graužinytė, Danutė 
(Jurgio duktė), 13.

3138. Graužinytė, Nijolė(An- 
uki- tano duktė). 3.

3139. Graužinis, Rimgaudas 
(Antano sūnūs), 2 metų.

3140. Gražišauskas, Viktoras 
(Silvestro sūnūs), 37, samdi
nys, Kaunas.

3141. Gražišauskienė, Kazė------------------------------------------
(Juozo duktė), 26, šeimininkė, no sūnūs), 34, mokytojas, Šilą

70.3097. Goškovskis, Vacys, 
ūkininkas, Olor.ai, Trakai.

3098. Goškovskienė. 62.
3099. Goškovskienė, 30, 

rinkė, Rudziškiai, Trakai.
3100. Goškovskytė. Ona, 9, 

Olonai.
3101. Goškovskis, Jurgis, 7.
3102. Gotautas, Edvardas 

(Stasio sūnūs). 30, fotografas 
Vilnius.

3103. Govinskis, Andrius 
inžinierius. Kaunas.

3104. Govinskienė, Ona, 
šeimininkė.

34, Kaunas. lė, Tauragė.
3142. Gražys, Jonas. 46, sam- 3178. Grigaitienė, Anelė (Jo-

33. dinys, Švenčionėliai. no duktė), 30, šeimininkė.
3143. Gražienė, Marija (Juo- 3179. Grigaitis, Gedeminas

3105. Govinskis, Andrius zo duktė), 44, šeimininkė, gyv. (V’aclovo sūnūs), 8.
(Andriaus sūnūs), 3 metų. vieta Švenčionėliai. 3180. Grigaitis, Antanas

3106. Guvulova. Aleksandra 3i44. Gražulis, Jonas (Jono samdinys, Ruda. Gižai.
(Mykolo duktė). 75, Kaunas. sūnūs), 42, girininkas, Vilka- 3181. Grigaitienė, Ona.

3107. Grabauskas, Leonas viškis. Ruda. Gižai.

sūnūs), 27, darbininkas. Jos- kas, Žemaitkiemis, Lazdijai, 
vainiai. i 3231. Grigutienė, Marija (Jo-

3214. Grigienė. Emilija, 20. no duktė), 34.
ūkininkė. Josvainiai. 3232. Grigutvtė. Birutė (Mo-

3215. Grigas, Julijcnas (Ju- tiejaus duktė), 10.
liaus sūnūs), 68, girininkas,‘ 3233. Grigutis, Juozas (Mo-

35, “ Marentoniai, Musteikiai. t’ejaus sunus), 7.
3216. Grigas, Ignas (Vinco 3234. Grikietis, Antanas (Jo-

rininkas. Sapaliai. Kupiškis. 3308. Grušauskas, Vytautas

(Tomo sūnūs), 49. knygvedis.
Vilnius.

3108. Grabauskas, Stasys, gi- ia Keturvalakiai. 3183. Grigaitis,
męs 1901, lektorius, Vilkaviš- 3146 Gražulis, Liudas (Jono (Antano sūnūs), 8.

3145. Gražulienė, Marija 3182. Grigaitienė, Ilona (An- 3217 Grigauskas, Jonas (Jo- 
(Broniaus duktė), 35, mokyto- tano duktė), 42. no sunusR 29, Jonava.

3218. Grigelis, Pranas (Pra
no sūnūs). 37. policininkas,

3280. Grivnickas. Jurgis (Va- (Vlado sūnūs), gimęs 1917, ka- 
lerijono sūnūs), 29, Lentvaris, reivis, Kaunas.

3281. Grižas. Povilas (Vinco 3309. Gružeckas, Vladas, 21, 
sūnūs), gimęs 1904. karininkas, kirpėjas, Šiauliai.
Kupiškis. 3310. Gruzdienė. Kristina,

3282. Grižiene-Stepanavičiu- 60, ūkininkė. Suvarstuva, Kel- 
■ tė, Yalė (Benedikto duktė), 28, mė.

40 sūnūs), 45. ūkininkas. Maren- ™ sūnūs), gimęs 1913, ukinin- Rvt j Rozalimas 3311. Gruzdys, Antanas, 36,
toniai, Musteikiai. kas, Viliusiai, Jankai.

Romualdas

kis. Pilviškiai.
3109. Grabauskienė, Izabelė

(Juozo duktė), gimusi 1920. no duktė). 2. 'sierius, Panevėžys. zio sūnūs) 32.
Pilviškiai. 3148. Grebliauskas, Albinas. 3185. Griganavičienė-Urbo- Panevėžys.

Buuęo xwxui>A^. 3220. Griganiec, Juozas (To-otoz» — • 
3149. Grebliauskienė-Kazlau- 

skaitė, Elena (Adomo duktė), 
gimusi 1908, Kaunas.

3150. Grebliauskaitė,

sūnūs), 6. i 3184. Grigalavičius, Juozas §jauijaį
t 3147. Gražulytė, Regina (Jo- (Jono sūnūs), gimęs 1906. ka- 3219 Grigėnas, Adolfas (Ka-

3110. Grabenskis, Edmundas gimęs 1907, samdinys, Kaunas, naitė, Malvina, gimusi 1913.
(Viktoro sūnūs), 50, technikas, 
Vilnius.

3111. Grabys. Juozas (Anta
no sūnūs), 50, ūkininkas, Rau
piai. Raguva.

pat ama u to jas,

3235. Grikietienė, Eleonora, 
gimusi 1921, Viliušiai.

3236. Grincevičius, Stasys 
(Andriaus sūnūs), vargoninin
kas, Ilguva, šakiai.

3237. Grincevičiutė, Kristina
(Andriaus duktė), 23. ūkinin
kė, Ilguva. . .

3238. Grincevičienė, Stasė,

3283. Grižas. Ramutis-Alfre- mokytojas, Trupis, Raguva,
das (Jono sūnūs), 4. 3312. Gruzdienė-Riškaitė, So-

3284. Grizas, Aloyzas-Jonas fija (Antana duktė), 27 mo-
(Jono sūnūs), 2. kytoja.

3285. Grižas, Benito-Ričardas 
(Jono sūnūs), 3 mėn.

3286. Grybienė. Elzbieta. 70, 
šeimininkė, Pakalniškiai. Nau-

(Bus daugiau)

PAGAUSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administraci jon nevėliau PANEDĖ
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa- 
siektą mus nevėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaitės numeri nespėjama patal
pint.

Norint. kad garsinimas nesusi- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitok) parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo čo?iv.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žod|. Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žod). Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 65c.

Norint pajieškotl su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS. 636 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.

3287. Grybas, Kazys (Juozo 
sūnūs), 31. ūkininkas, Pakal-

, niškiai.
3288. Grybaitė, Viktorija

SU"?S8 VmęS.1887’ AaŽrkiU |vieta KaU"aS- ” vi1“8’' gimę8 19"’ ,eChn‘ka8’ G^'s^Alfo^Uuo.
Eglė: 'j188- Gri^hene, Anele (Jo- 3222. Grigiškienė. Marija x 1,nius- ukininkas pakainiš-

no duktė), 49, Mažeikiai. ' (Jono duktė), 49. šeimininkė. 3241- Grinienė, Jadvyga (Po- kiaj N ’ amiesti/’
Jurgis 3189. Grigelis Romas (Igno 3223. Grigiškytė, Irena (Juo- duktė), šeimininkė. Vilnius. ‘«

zo duktė), 19. , 3242. Grimus. Vaclovas (Juo- - . p R , j
Stasys 3224. Grigonienė. Marija 20 sūnūs), gimęs 1911. samdi- b ja»

•j 186. Grigalavičiūtė, Aldona- mo sūnūs), gimęs 1919, ukinin- šeimininkė, Magarynek,
Liucija (Juozo duktė), gimusi kas. Starvilė, Švenčionys. Rieše.
1939. 3221. Grigiškis, Juozas (Juo- 3239. Grincevičius, Titas, 20.

Rita 318/. Grigelis, Ignas (Juozo SUnus), 49, pulkininkas, gyv. 3240. Grinius, Juozas (Juozo
____ _ ___ _______ sūnūs), gimęs 1911, technikas,

3112. Grabienė, Vanda (Oto 
duktė), 35, ūkininkė.

3113. Grabys. Jonas (Juozo
sūnūs), 11. (Baltraus sūnūs), 30. mokyto-'sunus)’

3114. Grabys, Stasys (Juozo jas Nartai> Marijampolė. A319t». Grigaliūnas,
sūnūs), 5. 3153. Grebliunas. Adomas (Antano susas), 30,

(Motiejaus sūnūs). 38, mokyto- kas’ Janiūnai, Pabiržė. Puzonys, Rokiškis. 3243. Grinius, Juozas (Juozo
jas, Lazdijai. 3191. Grigaliunienė-Rastaus-, 3225. Grigonis, Antanas (An- sunus); 61 ’ ūkininkas, Baliai.

3154. Grebliunienė-Ęilnaitė. ,*^arija (Kazio duktė), tano sunus), 29. Šiauliai.
3226. Grigonis, Martynas

3115. Grabys, Pranas (Juozo 
sunus), 2.

3116. Grabys. Domas (Anta-

(Albino duktė), 4 metų.
3151. Grebliauskaitė, 

(Albino duktė), 2 metų.
3152. Grebliauskas,

z4oi*Kinir»_ (Liudo duktė), 54. ūkininkė, n-ys’ Vilnius. ----- 1__oriuausKas, A. —A___ _Amanas

no sunus). gimęs 1897, samdi- Marija (Antano duktė), 36. 2°. darbininkė, 
nys, Linkaičiai. mokytoja, Lazdijai. 3192. Grigaliūnas. Rokas (Fe-

3117. Grabovski, Kazys (Ipo- ‘ 3155 Grebliunienė, Uršulė. likso sunus), 78,
lito sunus), 49, darbininkas, 33, seimininkė, Kaišedorys. Satkunai. Joniškis 

3156. Grebliunas. Vytautas

Šiauliai.
3244. Grinienė. Barbora, 66, 

šeimininkė. Baliai.
3245. Griniūtė. Jura (Juozo

Vilnius.
3118. Gradauskas, Petras 

(Kazio sunus), 25, samdinys, 
Kaunas.

3119. Grajauskas. Jonas (Va
lerijono sunus), 32. studentas, 
Kaunas.

3120. Grajauskaitė, Vincė 
(Antano duktė), 28, knygvedė, 
Kaunas.

3121. Grajauskaitė, Laimutė 
(Jono duktė), 4.

3122. Gramackienė. Henrika 
(Henriko duktė), 62, šikšniai, 
Kybartai.

3123. Gramackis, Jurgis (Liu-
V

(Liudo sunus), 9 metų.

.... (Jono sunus), 27, karininkas, ūkininkas, , . ,
S? r.. ’ duktė). 19, studentė.

3193. Grigaliūnienė. Ona. 67. ° j . I??a7_e‘ ,‘.n. . . , 3246. Grinius. Manigirdas
maro duktė), 3o. ūkininke, gy-šeimininkė, Satkunai.

3194. Grigaliūnas, Jonas (Ro- venimo vieta Kruonis.

32. mokytojas.

Stasė

Ramut'i

SZ91.

(Jono sunus).
Telšiai.

3292. Grybauskienė 
30. šeimininkė.

3293. Grybauskaitė,
(Antano duktė), 9.

3294. Grybauskas. Algiman
tas (Antano sunus). 6.

3295. Grybauskas, Vacys 
3247. Grinius, Antanas (Au- (yiado sunus)t 21, gaisrinin-

gustino sunus), gimęs 1902, kas šiauliai.

(Juozo sunus). 17. mokinys.
3157. Grebliunas. Jonas (Ka- , 3228. Grigucevičius, Antanas

zio sunus), gimęs 1905. vežikas, ? SU^U^?’ U n ’ (Vlado sunus), 45. Ukmergė.
Vilnius. Vieoi\- ^nah™ , 3229. Grigulevičius. Broniu^ sekretorius, Pasvalys.

3158. Greimas. Julius, 59. ri8'alIurias, (Juozo sunus), gimęs 1900. ar-' 3248. Grinienė-čižaitė, Pranė
mokytojas, Prienai. i (- ugust.no sunus), gimęs ’ tįstas. Vilnius. (Kazio duktė), gimusi 1904,

batsiuvys, Kovarskas.
2196. Grigaliūnas, Petras

(Vinco sunus). 40, karys, Vil-
no sunus), 24. policininkas, gyv. R1U,b' _ .
.. . K 319/. Gngavicius, Bronius
'‘sUl.^Gribauskiėnė. Janina ĮTeoflliaua sunus), 30, vežikas. 

(Nikodemo duktė), 30. ūkinin
kė, Mielegianka, Melagėnai. vežikas, Kaunas.rv. ___

3159. Oeimienė. Koste (Kos
to duktė), 55, Prienai.

3160. Gribantas. Juozas (Jo-

3230. Grigutis. Motiejus 
(Martyno sunus), 35. darbinin-

3162. Gricevičius, 80. gy

Kaunas.
3198. Grigavičius/Juozas. 35,

3199. Griganavičienė, Anelėdo sunus). 38, ūkininkas, gyv. vjeU siauliai
,lėta Šikšniai. : S163. Grice^iutė, Elzbieta.' *•*«>. »»1. *>-

3124. Gramackaitė. Cecilija.mokytoja. siau,iai.
(Liudo duktė). 32. šeimininkė. ! 31M Gricevjčius. Antanas

3125. Grasis. Juozas (Kazio. (Antano sunus) 64 šiau]iaj 
sunus). gimęs 1921, ukininkas,

3165. Gricevičienė. Juzefą

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Delgizda, Melagėnai.
3126. Gratkauskas, Henrikas 

(Ferdinando sunus). 65. ukinin
kas. Pasuose. Viešintai.

3127. Gratkauskienė-Butkytė 
Sofija (Miko duktė), 55, ūki
ninkė.

(Biko duktė), 56. Šiauliai.
3166. Gricevičius, Antanas 

(Antano sunus.
3167. Gricius, Augustina^ 

i (Liudo sunus). gimęs 1899.
samdinys, Kaunas.

3168. Griciūtė. Liuda-Laima

rnininkė. Šilalė. Tauragė
3200. Griganaitis-Griganavi- 

čius. Gediminas (Vaciaus sū
nūs). 9, mokinys.

3201. Grigas. Adolfas. 22,; 
karys, Pabradė.

3202. Grigienė. Elena (Anta
no duktė). 60, Kaunas.

3203. Grigas. Antanas, 
rinkas, Sendvaris, Šiauliai

3204. Grigienė. Anelė,

uki-

uki-
3128. Graužinytė, Danutė uiaiuic.^ rnnkį

(Klemenso duktė. 20, studentė./August'no ’̂Jktė), 15. mok:n->. 3205. Grigas, Juozas (Anta- 
Kaunas. 3169. Gricius. .Jonas-Rimtas no sunus). Sendvaris.

3129. Graužinis, Kazys (Kie-' (Augustino sunus). 12. 3206. Grigaitė, Birutė (Anta-
menso sunus), 17, mokinys.Į 3170. Gricius, Algis (Augus- no duktė). Sendvaris.
Kaunas. j tino sunus), 8. 3207. Grigas. Adomas (Ro-

3130. ( jrauži n ienė-Budrytė,
Bronė (Igno duktė), 47, ūkinin
kė. Kurkliai. Ukmergė.

3131. Gražinytė, Rita (Kle
menso duktė), 12.

3132. Gražinytė. Aldona (Kle
menso duktė), 9.

3133. Graužinis, Jurgis, 80. j vėją, Stalgėnai. Plungė
ukininkas, Vaikučiai, Giedrai
čiai.

3134. Graužinienė, Viktorija, 
50. ūkininkė, Vaikučiai.

3135. Graužinis, Antanas 
(Jurgio sunus), ukininkas. Vai
kučiai.

3136. Graužinienė-Vainaitė,

3171. Gricius. Kastytis (Au- rnano sunus), gimęs 1912. plom-! 
gustino sunus), 5 mėnesių. beris, Kaunas.

3172. Gricius, Norfcertas-Pet 3208. Grigienė, Teklė, 24,
ras (Petro sunus), gimęs 1905. mokytoja, Burbiškiai. Anykš- 
biznierius, Stalgėnai. čiai.

3173. Gricienė, Olimpija (Liu- 3209. Grigaitė, Vita (Antano 
do duktė), gimusi 1910. parda- duktė). 4.

3210. Grigas (Antano su- 
(Nor nūs). 2.

3211. Grigienė-Kilčjaus'kaatė,3175. Gricienė-Oškinaitė, A- Anelė, 65, ūkininkė, Josvainiai, 
nelė (Antano duktė), gimusi Kėdainiai.
1899. šeimininkė. Kaunas. 3212. Grigas, Antanas (Ka-3176. Gridveinienė, Petrone- zio sunus), 31, ukininkas, Jos-
lė, 67, Kaunas. vainiai.3177. Grigaitis, Vaclovas (Jo-1 3213. Grigas, Jonas (Kazio

3174. Gricius, Liudas 
berto sunus). 9.

A.

Parašė
M. METELI0NIS.

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

Kaina 23 centai.

Knyga Kaunama “Kelei
vio'’ Knygyną.

Adreeaa: “KELEIVIS" 

636 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METEUONĮ

7747 Navy Avenua,
Detroit, Mich.

mokytoja. Pasvalys.
3249. Griniūtė, Danguolė (An

tano duktė), gimus 1932.
3250. Grinius, Antanas (Au

gustino sunus), 40, girininkas, 
Kraujaliai, Malėfai.

3251. Grinhofienė, Sofija. 65, 
Jakšiškiai, Vydiškiai.

3252. Grinhofas. Stasys (Sta
sio sunus), 25, ūkininkas, Jak
šiškiai.

3253. Grinhofienė, Vladė (Sta
sio duktė), 26, šeimininkė.

3254. Grinkevičius, Juozas
■ (Motiejaus sunus), mokytojas, 
Kaunas.

3255. Grinkevičienė, Pranė 
| (Miko duktė), 44. mašininkė, 
i Kaunas.

3255a. Grinkevičius, Juozas 
i (Juozo sunus), 17. Kaunas.

3256. Grinkevičiutė, Dalia 
j (Juozo duktė). 14. mokinė, gyv.
vieta Kaunas.

3257. Grinkevičienė. Melani
ja. 39, šeimininkė. Kaunas.

3258. Grinkevičiutė. Aldona. 
16. mokinė, Kaunas.

3259. Grinkevičienė, Domicė
lė (Adomo duktė). 27. šeiminin
kė, Jočiunai, Žasliai.

3260. Grinkevičiutė, Jane, 10.
1 3261. Grinkevičius, Antanas

(Kazio sunus), 8.
3262. Grinkevičiutė. Antani

na (Kazio duktė). 4.
3263. Griškelis, Jonas (Ado

mo sunus), gimęs 1898, sekre
torius, Lazdijai.

3264. Griškevičius, Antanas 
(Mato sunus), 35, girininkas, 
Pasvalys. Biržai.

3265. Grinkevičiutė, Monika 
(Mato duktė), 37, Pasvalys.

AR ROMOS
opiezius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ių darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežiui Urbonai II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina ll.ZS.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Ait tintas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Ko. 41. — Spalio 7 d., 1942 m.
******★★★★***★★

Kaip Jas galite 
pagelbėt atidaryt 
Antrąjį Frontą

Padėk jiem.-, i ištiš. Reikalingi 
.žmonės ir materiolai laimėt karąi 
—reik jų daug. Tad šilkinės pan-' 
ėiakos, padarai, radios, budavoji- 
mo medžiaga, automobiliai ir kiti 
daiktai, kuriuos jus duodat Dėdei ; 
Samu:, praskina kelią laimėjimui. •

Vietinės Žinios
SOVIETAI SOUTH BOS

TONE NEĮSIKŪRĖ.

Dženitorius “užmiršo” ati
daryti salę Bimbos-Rotom- 

skio mitingui.
Pereitą nedėldienį South 

Bostone turėjo įvykti “Visų , 
Lietuvių Masinis Susirinki- į 
mas,” kurį rengė komunis-

Mirė Antanas Pinkevičius, 
Brockerto kompanijos 

pirmininkas.

DORCHESTERIO SLA | 
359 KUOPA. 

Tėmykžt! Whist Party.
Spalių 10 d., ateinančios su
batos vakare nuo 7 vai. bus 
puikus pasilinksminimas L. 
Piliečių Kliube, 1436 Dor-

“Pakrikdytos valandos.”

Karo metu padaroma 
daug naujų išradimų ne tik
tai technikoj, bet ir kalboj. Pereitą subatą popiet mi- 
Štai, šiomis dienomis Ame- Antanas Pinkevičius, pla-

vietoj Stalino rublio, o da- Hkos spaudoje pasirodė ciai zmomas Brockerto alaus 
bar sugryžo į Brooklyną tin- nauja frazė — “staggared oi avoro kompanijos pirmi- 
kamai pašventintas. Jei at- hours.” Ji reiškia “pakrik- ninkas. Alaus bravoras ran- 
važiuosiąs da trečią sykį, tai dytas valandas.” Gal tai nė- Worccesteryje, bet Pin-
gausiąs Trockio vieros krik- ia tikslus vertimas, bet ge- kevičius gyveno Meridene, iaU.ięJUU<>Uu..
štą. Vietos žvalgas. resnį0 mes nerandam. Pa- Conn. Velionį laidos šią ga 25c. Nepamirškite, daly-

t krikdytos valandos reiškia seredą. Pinkevičius buvo saukite pirmose 359 kuopo 
tokią tvarką, kad darbas į- dar jaunas vyras, negerda- lenktynėse ir tikrai turėsite 
vairiose įstaigose ir kiautu- vo ir nerūkydavo, išrodyda- daug smagumo.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2*4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET Ltmp. lnman st- arti Central skv. 
CAMBRIDGE, MASS-

Kas per paukštis tas 
Rotomskis?

s vietos komuni- vėse prasideda ir baigiasi vo raudono veido ir sveikas,
ju prakalbose da- ne paprastu laiku, bet įvai- tik nutukęs, f o žmona buvo

b-imoos Kaioesiąs "Massa-įj p Rotomskį So- riomis valandomis, taigi pa- jau mirus, liko rodos, *:1'
cnusetts valstijos gubema- - Rusijos generalinio krikdytomis valandomis. Pa- kelios dukterys. Velionis

Paskelbus Komitetas.
tai. Jie skelbė, kad šalia: . , -
Bimbos kalbėsiąs “Massa-i" ’ 

toriaus atstovas,” “Bostono ietų Rusijos generalinio
.„ . konsulato atstovas, nesenai vyzdžiui, didžiosios Bosto- liko nemaža turto, 

miesto majoras. Tobm ir atvykęs iš Europos lietuvis, no krautuvės skelbia, kad ———
Eiti, gi tayoiTscius Rotoms- South Bostono lietuviai pra- nuo dabar jos panedėliais Is Cambndge aus

tik
pa-

L. Stulpinienė mirė.
Spalių 2—3 naktį mirė 

Lena Stulpinienė, apie 58 
metų amžiaus moteris, gy
venusi po numeriu 82 Bax-

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

TEL. ŠOU 2712
• Sovietų Sąjungos ge-

kažin
kas saukė telefonu prezi- ter Liko, rodos, viena

lietuvis.
Paaiškinsimturbut, ruuošiasi steigti So

Bostone “sovietų tvarką.A.. ...... taoie jį žinoma.šitas istorinis mitingas tu-; -

Padėk jiems plaukti. Gazoiinąs, 
,<urĮ jc- galit gaut ir naujos pa
dangos, kurias jus galite pirkt, 
tai ekstra šmotas cukraus, kurio 
gjp-tuntv issižadėt, bet tuomi jus . 
pabuoy aojatc laivus, kurie ptr-

vvrtiiiįą krovų:* musu ką- . 
riadjantiems vyrams—greit. Kož-į 
nara kareiviui reikalinga prista-' 
tyt dešimts tonų transporto kaip 
reikšmingos nagelbinės medžia
gos.

rėjo įvykti South Bostono 
municipalinėj salėj. Bet visą 
biznį komunistams sugadi
no salės dženitorius. Jis 
“užmiršo” atidaryti salę.

Paskirtu laiku prie salės 
susirinko komunistų publi
ka, apie 100 žmonių. Atvy
ko ir kalbėtojai. Žinoma, ne
buvo nei gubernatoriaus at
stovo nei majoro, nes jie

Taip
kiek mum’ Marsh Co., Filene’s,
Jo tautvbė< White ir kitos- Kitais nlais lždo apartamentas pa- 

mes tikrai nežinom. Be't ži- > atsidarys 15 minučių skyrė Massachusetts vaistė
nom tiek. kad kokie 6—7 P;I£S 10. .,
metai atgal jis buvo išmes- Kam tu reinia. 
tas iš Panevėžio mokytojų
seminarijos pirmojo kurso 
—išmestas už priešvalstybi
nį veikimą. Jau tada jis pa

Tai

Visose valstybinėse įstai
gose tylomis buvo pravesta

........... . „ investigacija, kad patirti, ar
iai išpirkti uz 30.500.000 ka- n£ra tarnautojų tarpe ko-
ro bonų per šį mėnesį.

dai omą del to, kad, perejtą sąvaitę viešam su- vienas 
pa.eng\inti nanspoitaciją. sjrįnkirae krito negyvas ’
Aiat, kada u>i važiuoja tuo \Valthamo majoras Hansen. 
pačiu lamu į darbą ir tuo

munistų ar nacių bundistų. 
Sakoma, kad nesusektus nei

Dr. J. C. Seymour •
(LANDŽIUS)

Specialybė: Aldų, Vidurių Ligų. * 
Ausų. Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.

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

I
534. BROADUAY. ♦

SO. BOSTON, MASS. •

PARSIDUODA KARAS
1938 Buick Sedan—i-riom durim. 

Padangos vidutiniai geros. Parsiduo- 
<TS- labai pigiai. Matyt gali bile laiku.sirodė piktas Lietuvos prie- pačiu laiku tūkstančiai mo- Somervillėj suimti 9

penktakojL. teių \ažiuoja ŠapyT, tai kuriuos kaltina pa- Sunus kariuomenėj, nėra kas važiuo-
ir VOgUS Va.15°mV^ daiktų UŽ So. BosSl^Tel^SOU ?>85.' 8_th SJį’
11 tiaubimu^, ^,1 pra- ČIA AAA ie molelr. conrlflll’n ■ ----

Kai Rusijos armija oku- žmones 
ivo Lietuvą, Paleckis buvo. kąnus ir trauRimus; gi pra 

turbut, nebuvo nei kviečia- pasiuntęs Rotomskį favo ėjus skubos valandai gatve-
mi- o ieieu ir butu tai i ko- “ambasadorium’’ Maskvon; kanai n traukiniai \aikscio- mi, o jeigu ir outų, tai į ko bolševikai vėliau apytuščiai. Dėl to ir su-mumstų mitingą neitų. Jie kai oolseuKai venai. J p- “nakrikdvtas
buvo skelbiami tik dėlto, Lietuvos respubliką panai- -t-•• paKnkdyta* 
kad sutraukus daugiau pub- kin0 n* toks “ambasadomis’ jVaiannas.
likos. • nasidarė nereikalingas, tai

Susirinkę prie salės ko- Rotomskis buvo atsiustas

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryta iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto ild 12 dien*.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

810,000 iš maisto sandėlio. _ „ ,. - , ._______ • Reikalingi Darbininkai
Lietuvių radijo programa. SSTSS&&

t - . - t* j-- tt Hbuss boys). Darbas pastovus, mo-LietUV ių Radijo Korpora- kęstas gera, žymioj lietuvių įstaigoj, 
f'iios programos yra duoda- Kreiptis asmeniškai ar laišku ir pa- 1 ° - * -a aiškinkit savo patyrimą, pas įstaigos

.dvokatą F. J. BAGOČIŲ, (-) 
302 Broadway, So. Boston. Mass.

mos iš W0RL stoties, 950 advokatą f. j. bagočių, <-)
kilociklių.

Šį šeštadienį, 10 spalių,1 
Savo laiku buvo jau rašv- EUO 8:30 iki 9 vai. ryto pro-

ima bus tokia: 1, muzika; 
dainos; 3, pasaka apie 

Magdutę.”
ir Balso—padarė sumany- Sekmadienį, 11 spalių,
mą tas draugi įas suvienyti. nuo q:3o iki 10:30 ryto,: Pas VINCĄ BALU KOMĮ 
Pereitą nedėldienį buvo pil- piOgrama tokia: 1, muzika ri Visekių Stiprių ir Minkštų 

_ ras Vytauto draugijos susi= g. dainuos Jeanne Balkus išri Gėrimų ir Užkandžių,

Vytauto Draugija nutarė 
vienytis su Balsine.munistai klabina duris, su- Amerikon prie Sovietų j 

kinėja renkenas—neatsida- “genkonso neva sekreto-

toiletus — dženito- Amerikos lietuviai dabar 
jį vadina “bolševikų konsu- 

girtas bestija,” į lato dženitorium. 
spėja vienas komunistas.

žiuri į 
riaus nėra. 

“Turbut

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SUNUS
SMAGI VIETA PASIVAIšINT

Dr. Leo J. Podder
U Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų **- 
silpnėjime. Gyvenimo pei

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nao 10 iki 12 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8

180 HUNTINGTON AV&.
BOSTON. MASS.

Tel. Commonwealth, 4570.

“Reikia šaukti majoro 
ofisą,” kitas duoda patari-

Vytauto Dr-stes Vakariene

Ateinantį nedėldienį, spa-
rinkimas 
buvo pav

Padėk jiems iekiot. Turint kelia
tą progų išleist, jus dabar turite 
daugiau progų taupyt. Ir kuo
met jus atidarot bankoj apyskai
tą, praktiškai jus pagelbite ati
daryt antrą frontą, nes kiekvie
nas naujas doleris sudėtas į 
Massachusetts Savings Rankas, 
apverčiamas j valdžios bondus. 
Tad pridėK daugiau prie savo 
Bondus kad "padėt jiems Iekiot. ’ 
taupyn.o apyskaitos ir pirk Karės

mą. “Juk uz salę duota 10 liu n d nuo 6 vakare? £ie. nams jsspręsti. Nariai suma- 
dolenų ant rankos. tuvių salėje bus pldkiai su- r>mul Prltare ir vienbalsial

“Majoro ofisas šiandien; rengta Vytauto Dr-stės va- nutare vienvli?.
bus uždarytas, pastebi tre- karienė. Po vakarienės bus Dabar lieka tik Balso
Cia^' .7er^ nuvažiuot į pasilinksminimas. Vytauti- draugijos nariams šį suma-polisteisiną. i - • , . b..................... *

“Jes, jes, į polisteišiną,”
pasigirdo balsas.

Nuvyko į policijos nuova
dą. Dėsto reikalą. Kokia čia 
tvarka, sako. Salė pasamdy
ta, publika stovi, o dženito
rius neatidaro durų. Bet nie
ko nepešė. Policijos nuova
doj jiems paaiškinta, kad 
policija dženitorių neturi.

Šalia municipalinės salės 
via italų unitarijonų bažny
čia, kur klebonauja italų ku
nigas Luca. Pradėjo komu
nistai prašytis, kad jis įleistų 
juos savo bažnyčion. Kuni
gas sutiko. Gerai, sako, užsi- 
mokėsit po 10 centų, kaip ir

nės visados būna puikiai su- nvmą užgirti—ir dvi pažan- 
i engtos ir valgiai gardžiai g ios draugijos susilies į vie- 
pagaminti. R. ną.

u tas sumanymas South Bostono ir Helen Juk-į Puikų patarnavimą užtikrina- 
resta- patiems na- nevičiutė iš Revere. me. Vieta gražiai įrengta. Pra-

Po programos prašome ** mus P1'^
parašyti atvirutę ir pasakyti ®etl* 
kain patiko, adresuojant:
W0RL. Lithuanian Pro- 
gram, Boston, Mass.

Steponas Minkus.

258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 ild 12 S 
nuo 2 iki 6, J 
nuo 7 iki 9. 1

Seredom 9 iki 12 J 
ir susitarta.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas airis ir tinka- 
mu laiku sugrąžinu švies*. Išag- 
zaminuoju ir priskiriu aluniua.

48-TA

METINĖ Vakarienė
BAY VIEW 

MOTOR SERVICE

Reikalingas Vyras
Kuris moka išvirt paprastą valgį 

ir abelnai padirbėt lengvai. Valandos 
ir mokestis gera. Užeikit persitik
rint.

312 D Street, So. Boston, Mass.

Reikalingos Dišvašerkos
Darbas užtikrintas ir nesunkus. 

Moterys, kurios būna blaivios sąly
gos geros ir mokestis palyginamai 
aukšta. Kreipkitės bile laiku. (-)

BLINSTRUB’S RESTAURANT
304 Broad»ay, South Bostone.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29

BOSTON. Telef. Lafayette 2871 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
N*dėlxnn. nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Mcver* i

Perkraustom
5ia pat ir į to
limas vietas.

nri^žiura. kaina prieinama. 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASa. 
Tel. SOUth Boston 4618

l’elrphvno

South
Boston

IO5SD. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖ
Rengia puikią vakarienę, kuri bus sekmadieny,

11 SPALIŲ-OCTOBER 11, NUO 6 VAKARE.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kamp. E ir Silver Sts., South Bostone.

Įžanga $1.00 ypatai.
Rengimo komitetas rūpinasi kad vakarienė duotu malo

niausi pasitenkinimą viešiems, kurie dalyvausite. Vaka
rienė bus skaniai pagaminta. Bus ir pamarginimų ir visi 
pasilinksminsime prie smagios muzikos ir gardžių gėrimų 

Visus kviečia KOMITETAS.

STUDEBAKER AUTOM»»KlLlŲ 
IR TROKŲ AGENTVR4 
Kainos Stebėtinai Kijr«<r.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais

TAIPGI TAISOME Al TOMOBI- 
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta. 
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 3< ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

= Ii»xox užsimoka, ir as ju„ 
priimsiu.

Komunistai suėjo, kiek
vienas užsimokėdamas po 
dešimtuką prie durų. Kas 
ten buvo toliau, man neteko 
savo akimis matyti, nes as 
bažnyčion nėjau; vienas as
muo, kuris buvo su komunis
tais tenai įnėjęs, sako, kad 
-usėdus komunistams į lom- 
kas, kun. Luca juos peržeg
nojęs, pasakęs trumpą pa
mokslėlį, pašventinęs ir pa
likęs toliau jiems patiems 
savo programą pildvt.

Vietos lietuviai dabar 
juokiasi, kad komunistams 
nepavyko įkurti South Bos
tone sovietų. Vietoj įsteigti 

j čia “proletariato diktatūrą,” 
jie gavo tik “dubeltavą pa
šventinimą.” Iki šiol juos 
šventindavo min. Kubilius 
savo Zinyčiui. u dabar da 
pašventino ir unitarijunų 

' kunigą*.
Daugiausia žmonės da»o 

’uokų iš komunistų vado 
Rimbus. Sako, iam niekur 
taip nesiseka, kaip South 
Bostone. Anąsyk jis čia ga
vo didelę lietuvišką špygą

VISI
1

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

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

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

Akmenimis.
RAŠOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. 

PERLŲ KAROLIAI. Laketai, Branzoletai. 
RADIOS—Philco, Victor, Zenith.

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

iš Senų į Vėliausios mados.
Užeikite pas savo Ištiki odininką.

KETVIRTIS & C0.
312 HR0ADWAY,

(tarpe D ir E Street;
SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. SOc-th Boston 4649

-•-
&

BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai į
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVfc- | 

ČIUOT J BLINSTRUBŲ VATGYKLA.

NAMŲ SAVININKAI 
Kaip su jūsų pataisymais?

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

Geležies Reikmenų

VA1DOVIL1S-FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės ii žymiausių artistų.

KIEKVIENA VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRO? BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUOS VAKARO IKI UŽDAROMA

Kampas ’D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies 
PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokia reikmenų 
t>rie Elektros. Visokį* reikmenų Iš 
• ŪMOS.

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Si.ln.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
7eL ŠOU 4148
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