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2,000,000 ARMIJA PASI
RUOŠUS SUKILIMUI.

Kitose vokiečių okupuotose 
šalyse žmonės taipgi

bruzda.
Laisvųjų Franeuzų 

įiausvbė

Chicagoj Suimtas
Baisus Piktadarys.
Plėšimo metu šį panedėlį 

Chicagoje buvo suimtas Ir- 
'vin Kadens, kuris per kelias 
savaites užpuolė ir išgėdino 
5 moterys, pavogė 16 auto
mobilių, peršovė policmaną, 
iš viso padarė apie 75 prasi
žengimus. Banditizmo kari- 
jerą Kadens pradėjo vos ke
lias sąvaites atgal. Pirma jis 
buvęs labai ramus ir pavyz
dingas šeimynos tėvas, tvar
kingas ir doras pilietis. Bet
užrimanė pralobti ir P1adė- pagalbos iš demokratinių 
jo gemblmt ant arklių lenk- vaistybjų, laj Amerikos Ag- 
t\mų ir kitokių raketų. Pi a- rįkulturos Departamentas 
lose visas savo sutaupąs ir kelbė skaitlines, kurios 
įsiskolino. Šių metų birželio ^arodo> kiek Amerika pri. 
menesi pamėtė žmoną it glatQ Rusijai vien tiktai vai-

KAIP AMERIKA MAITINA 
RUSIJOS GYVENTOJOS

iš
, ... ... . . sako, kad pereitąkareivi ir sustatė prie sienos Stalingradas 

;susaudymui. Bet kiti karei
viai atsisakė savo draugus 
i šaudyt. Tuomet suimtieji 
buvo uždaryti į koncentraci
jos stovyklą. Dykoj Norve
gijos šiaurėj, netoli Suomi

kad kova bus sunki.
Maskvos( Paskutinėmis dienomis ja- 

sąvaitę ponai pradėjo koncentruoti 
išgyveno juo- savo jūrių ir oro spėkas So- 

džiausias viso apgulimo va- lomono salų apylinkėse ir 
landas. Po atkaklios kovos jau buvo keliatas smarkiu
spalių 17 dieną, raudonoji susikirtimų. Japonų karo 
aimija buvo priversta trauk- laivai jau dukart bombarda- 
tis keturiose vietose ir užlei- vo amerikiečiu pozicijas, 
sti savo pozicijas priešui. Guadalkanalo saloje, o mu

škis laivynas apdaužė išsi-
i rraneuzų vy- gijos šiaurėj, netoli Suomi- . UOzieiias nriešui r
Londone skelbia, jos pasienio, esančios įtaisy- Berlvnas delbia" kad1 vokie- S 
vaitę Francuzijoj tos dvi koncentracijos sto- -• • *-• „„.„i.i , ov ciai prasimušė per visą v,kad šią sąvaitę

galinti kilti revoliucija. Jos vykios, kuriose laikomi “su- 
žiniomis. Francuzijoj esanti sibuntavoję” Hitlerio ka- 
slapta organizacija, turinti reiviai.
daugiau kaip 2,000,000 na- Belgijoj taip pat labai ne- 
1 ių, kurie laukia tiktai ženk- ramu. Tenai laukiama alian- 
lo sukilimui. tų invazijos, todėl visi vo-

Sprogimo laukiama šių kiečių sandėliai ir kareivi- _distriktas stovi aukšėiau 14 borabanežiu ku.
sąvaitę dėl to, kad Vichy nes apvedamos spigimotų Stalingrado; toda £ SCtataam.
valdžios vadas Lavalis šio vielų tvoromis, kad niekas C ... na±,„u.. vti i
utąrninko vakarą ketino pa- negalėtų prie jų prieiti. Bei-
sakyt, per radiją prakalbą f^uuų> ^"^J^Įšitą poz.rij? po keturių die- Z, S Z jau Skinu

jau prasimušė per visą kėlusius i tą salą japonus, 
miestą ir dviejų mylių fron- Be to, mūsiškiai orlaiviai 
tu pasiekė Volgos upę. Ru- nuolatos bombarduoja prie
šai prisipažįsta, kad priešas šo lizdus apylinkės salose ir 
užėmė pramonės distriktą, mėto bombas į ju laivus, 
kuris per kelias sąvaites bu- pereitą nedėldieni musiš- 
vo kruviniausių kovų laukas, kiai orlaiviai sunaikino visa

ir uaaiškinti ką jis mano da- sa,
ryti su Hitlerio reikalavimu vizavo dar 1,000 garveži- 
duoti Vokietijos fabrikams mių, 16,000 vagonų, išlupo 
150,000 mechanikų. Savo geležinkelių bėgius ir viską 
noru franeuzai atsisako eiti išgabeno, turbut į Rusijos 
Hitleriui dirbti, todėl Vichy frontą.
valdžiai lieka du keliai: ar- ' Vaitoja nacių jungo slė- 
ba Hitlerio reikalavimą at- giami žmonės Olandijoj če- j
mesti, arba imti Francuzijos koslovakijoj, Lenkijoj, Aus- 
darbininkus prievarta ir šių- tiijoj, Lietuvoj ir kitur. Vi
sti i nacių baudžiavą. sur nepasitenkinimas ir dan-

Jeigu ' Lavalis pasakys, JU griežimas prieš okupan-
kad jis ims franeuzus prie- u\V'sa EuX°.P“ ^.P. P3,™' 

fnh. ko bačka, reikia tik kibirks-
l ikus, tai Francuzijoj tikrai t,es’ kad l'7kt« sprogimas.
kilsianti revoliucija.

Jeigu Lavalis pasakys, kad
jis Hitlerio reikalavimą at
meta. tai tada patys vokie
čiai galės Vichy valdžią su 
Lavaliu nuversti. Taigi si
tuacija Francuzijoj šiuo mo
mentu yra nepaprastai į- 
tempta ir nervinga.

Čilės Socialistai 
Daro Spaudimą.

Reikalauja nutraukti santi- 
kius su “ašies” valstybėmis.

Associated Press praneša 
iš Santiago, jog Čilės Socia
listų Partijos Vykdomas Ko- 

valdžiai rei

nų nepaliaujamos skerdy- daugiau kaip 200 japonų or- 
r.ės. Rusai sako, kad tik vie- laivių Solomonu kovose, bet 
noj gatvėj jie sunaikinę 23 iaponai neatsitraukia ir kas 
nacių tankus, ir vis dėl to ne- šykis traukia vis daugiau sa- 
atsilaikė. Berlyno žiniomis, Vo jėgų tenai. Iš visko maty- 
vokiečiai dabar turi užėmę ti, kad dabar tenai vystosi 
jau pusę miesto. Kita pusė lemiamas mušis, ir musų 

Laivyno Sekretorius Knox 
Kaukazo fronte, į pietų gj panedėlį įspėjo visuome- 

rytus nuo Novorosijsko, vo- nę, kad kova su priešu bus 
viečiai irgi paslinko pirmyn. SUnki, nes japonai ruošiasi 

---------------- pulti visomis savo jėgomis.
Naciai Keršys Vi
siems Karo Be

laisviams.
Vokietijos valdžia pa- 

per Berlyno radiją,

T Urėsime >7 e/lft taui
i ,000,000

SIUNČIA NE TIKTAI 
MAISTĄ, BET IR VI

TAMINUS.
Be musų duonos, mėsos, vai
stų ir drapanų, Sovietų Ru

sija butų jau susmukusi.
Kuomet Maskvos agentai

vaikus ir įsirašė armijon.

Nepaminėtos taipgi dra
panos, marškiniai, avalinė, 
sveteliai, piratinės ir kitokia 
apranga, kurios Rusijos gy
ventojams visados stigo, o 
šiuo laiku beveik visai iš
nyko.

Jeigu ne šita Amerikos 
pagalba, vargiai Rusija bu-rėkauja mitinguose, kad Ru 

sija negauna pakankamai1 tu galėjusi iki šiol išsilaikvti. 
iš (i ' ‘

Bilius Kareiviavimo
Amžiui Sumažinti.
Šį ketvirtadienį Senatas 

ketino pradėt svarstyti bilių 
gomujų daiktų, neskaitant kereiviavimo amžiui suma-1 ,'nr.nc manosi ič ‘irmilnc nu 1 *1 “J'i ld\ UIIO dUlZlUI SUIIld-

blgo ir leidosi vogti piėši-' ±2 ’̂ kanU°'ių " ž,inti iki1«.,met«- RaP°rtu?- 
, j- sL.fj._u: amunicijos. damas si biliu Senato Dose-amunicijos. damas šį bilių Senato posė-

Per šių metų rugpiučio džiui, Senato komitetas ka- 
mėnesį vienų tik javų ir ja- ro reikalams rekomendavo 
vmių produktų Amerikos j j priimti kaip galima grei- 
laivai pristatė Rusijai 187,- eiau, kad greičiau pasibaig- 
000,000 svarų. tų karas ir kad mažesni butų

Kiaulienos mėsos per rug- jo nešami nuostoliai, 
piučįo mėnesį pristatyta ru- Administracijos šalininkai 

nukanka sams 75,439,000 svarų, o tikėjosi, kad bilius bus pri- 
nuo 1941 metų balandžio imtas ir paduotas preziden- 
mėnesio iki šių metų rugpiu- tui pasirašyti dar šios sąvai- 
čio pabaigos pristatyta iš vi- tės pabaigoje. Bet politikie- 
so 941,715,750 svarų kiau- riai tuojau pradėjo kaišiot į 
lienos. • K jį visokių “pagerinimų/’

Be to, per rugpiučio mė- Pavyzdžiui, senatorius Josh 
nesi Amerikos laivai prista- Lee iš Nebraskos valstijos 

, , , tė Rusijon dar šių dalykų, padare pagerinimą,“ kad
pranešė, kad nuo karo pra- skaitant svarais:
džios iki šiam laikui buvo Vitamino “A” 
jau nuskandinta ar sužalota 
530 priešo submarinų. Bet 
jisai įspėja visuomenę, kad 
jūrių karas da nėra laimė
tas ; ir kol priešas ant van

kauti, užpuldinėti, šaudyti. 
Dabar suimtas policijai pa
sisakė, kad šį ketvergą, spa
lių 22 d., jis ketinęs nusižu
dyti, nušokant nuo aukš
čiausio Chicagos trobesio 
stogo, todėl norėjęs paskuti
nes savo dienas paulioti. 
Spalių 22 d. jam 
33 metai amžiaus.

Sunaikinta Jau 530 
Priešo Submarinų.
Anglijos laivyno ministe

mo A lztvnnrlzii’ 
I IO .THV.A.ČIIIVIVI

amOl4

Kareivių Armiją.
Dabar Amerika turi kariuo-

skelbė per Berlyno radiją, menėj 4.250,000 vyrų.
kad nuo šiol visi karo belais- Amerikos Karo Departa-
viai — anglai, rusai ir kiti— mento sekretorius Stimson 
bus laikomi įkaitais ir turės pasakė, kad prie dabartinės 
atsakyti už vokiečių belais- musų armijos turi būt pridė- 
vių priešo rankose persekio- ta dar 3.250,000 vyru. Da- 
jimą. “Jeigu Rusijos fronte bar Amerikos kariuomenėj

~ Kitose nacių okupuotose kajavjm? kad Čilė tuoiau patekę nelaisvėn vokiečiai esą 4,250,000 kareivių. Tai- 
kad'?!' nutrauktų diplomatinius bus persekiojami, Vokietija gi išviso Washingtonas yra 

įoii^T onn nno santikius su fašistinėmis val-nai vokiečiai laiko 200,000 . , _ . ....
kareiviu, kurie labai nepa- st*bem,s .lr >^"‘1 
lenkinti savo būkle, nes gy
ventojai į juos šnaiiuoja, 
namo jų nepaleidžia, tuo 
tarpu artinasi
kuri Norvegijoj būna labai . • • x~ narius mimsterių kabi-salta. o šiitu drapanų vokie- , . v. . . • v .
čiai neturi. Tūkstanti vokie- net,e-,Bet įžiūrint socialistų 
čių iš Kirkenes miesto Hitle- reikalavimo nutraukti santi-

kius su asies valstvbemis, ns norėjo anądien paimu į . .. . , - -
Rusijos frontą, bet jie atsi- C u

savo
nesusipratimus su Jungtinė
mis Valstijomis.

Čilės Socialistu Partija 
kita žiema, nemenka jėga tos respu- 

, lahai bllkos politikoj. Ji turi tris

keršys visiems alijantų ka- nusistatęs sukelti 7,500.000 
reiviams, nežiūrint kokios kareivių armiją, neskaitant 
jie tautybės, kuriuos Vokie- laivyno. Tai reiškia, kad tu- 
tijos kareiviai yra paėmę ne- i ės būt šaukiama dar kone 
laisvėn.” Tas esą reikalinga tiek pat, kiek iki šiol buvo 
dėl to, kad apsaugojus Vo- pašaukta. Dėl to prezidentas 
kietijos kareivių “garbę.’’ Rooseveltas ir pareikalavo.

kad butų imami vyrai po 19
Mussolinio Kareiviaiir 18 metllamžlaus Ir Kon-

iz i • k • gresas tuojau su tuo suriko.l\€tia šlaistą. Šią sąvaitę įstatymas 18-19 
santikius*ItaIai atsisako vykti Rusijos metų vyrų ‘ konskripcijai,

sakė vykti. Tuomet juos ap-
supo, išrinko kas dešimta dėi°. dar>r! didesn! sPaudb 

‘ mą j valdžią.
Iš visų Pietų Amerikos

frontan. Vadai sušaudyti, manoma, bus jau gatavas. 
Anglijos žinių agentūra5 Visa tai parodo, kad A- 

“Reuters“ praneši B “Itali- merlka ruoslasl ll^am lr a”
jos pasienio," kad Goricijoj. 
šiaurės Italijoj, sukilo alpi- 
niečių pulkas, kurį Mussoli- 
nis norėjo nusiųsti Rusijos

Kanados Pakrašty respublikų, Čilė ir Argenti- 
Nimknndinn Lfiii n na yra vienintelės valstybės,lyusKanamo vaivą. kurios palaiko su Vokietija,________ ___ __________

Žuvo 137 gyvybės, 13 ame- Italija ir Japonija diplomą- frontan Hitileriufį talką. Ži-

deliam karui.

KUBA PRIPAŽINO SO
VIETUS.

Šiomis dienomis Kuba
rikiečių. tinius santikius. Todėl musų nia priduria, kad sukilę ka- P’ ipąžino Sovietų _ Rusijos

Kanados pakrašty, ties Valstybės Departamento reiviai buvo ištikimųjų fa- valdžią ir užmezgė diplo-
St. Lawrence upės žiotimis, valdininkas Welles ir pada- šistų apsupti, nuginkluoti ir matinius santikius su Mask-
pereitą sąvaitę priešo sub- rė joms priekaištą, kad jos be ginklų išsiųsti; bet maiš- S1°J Kuba nenol.'eJ°
marina nuskandino kana- duoda fašistų agentams to vadai buvę sušaudyti ant bolsevikll diktatūros pnpa-V 1 • • _-v V, —:__1—j— 1 :— J Zintl.diečių garlaivį “Caribou,” prieglaudą, iš kurios tie vietos.
su kuriuo žuvo 137 asmenys, agentai varo savo veiklą ----------------
daug moterų ir mažų vaikų, prieš Jungtines Valstijas. VOKIEČIAI TRAUKIASI 
Taip žuvusių žmonių buvo 1At>rkK,A1 tikici ii rn SUOMIJOS.
13 amerikiečių. KARO Londono žiniomis, vokie-

‘Caribou’ plaukė is ana- _ _ _. čiai nutarę ištraukti iš Suo-
pus jūrių į Kanadą ir buvo
jau vos tik 2 valandos kelio- yaitę įspėjo savo gyvento 
nės iki uosto, kaip jį užpuo- ius, kad jos karas su Ameri- 
lė priešo submarina, kuri ka Ramiajam Vandenyne 
tvkojo Kanados pakrašty, gali būt labai ilgas ir sunkus 
Užpuolimas įvyko anksti ry-l Pirmieji 10 karo mėnesių 
tą, kuomet žmonės da mie- esanti tik pradžia.

SPROGIMAS LIEJYKLOJ
SUŽEIDĖ 40 ŽMONIŲ.
Coraopolis, Pa. — Conti

nental Roll & Steel Co. lie
jykloj, kuri dirba dieną ir

mijos visą savo _anmją, ku- naktį, pereitą subatą Įvyko 
ri tenai siekė 7o,000 karei- sprogimas, nunešdamas visą 
vių. Viena divizija esanti dirbtuvės stogą ir sužeisda- 
iau atšaukta, o kitos busian- 49 darbininku, 
cios ištrauktos vėliau.

ČETNIKAI NUDĖJO 
4,000 FAŠISTŲ

ANGLIJAI KARAS KAI 
NUOJA KASDIEN PO 

$51,000,000.
Anglijos iždo minis//'

gojo- Daugelis jų nespėjo
nei apsirengti, nei apsiauti: NUSKANDINO 4 AŠIES J ž inios iš Istanbulo sako,'
iššokę iš lovų basi ir vien- LAIVUS. [kad šiomis dienomis genero- i.Vood šį panedėlį pasakė A
marškiniai bėgo prie valčių Amerikos ir anglų oriai- lo Michailovičo vadovauja- merikos iždo sekretoriui 

mi četnikai Bosnijoj paklo- Morgenthau, kad karas An- 
jo 4,000 vokiečių ir kroatų ę]ijai kasien kainuoja po 
fašistų. . j $51,000,000.

arti karinių įstaigų butų už- 
Vitamino “A” 155,000,000 drausta pardavinėti svaigi- 
Žuvies konservų 13,076,000 namus gėrimus ir kad netoli
Sūrio ............... 24,440,000 kareivinių butų uždaryti vi-
Pieno miltelių 3,870,000 si “prostitucijos namai.”
Žemuogių . ..... 8,870,000 Nors Senato komitetas šitą

, Čia da nepaminėti taukai, “pagerinimą” atmetė kone
oens nebus sunaikmtas, tol visokie valgomieji aliejai, vienbalsiai, Lee ketina rei-
kalbėti apie antrą frontą cukms ir visokie vaistai. kalauti “roll call,” tai yra,
neuzsimoka. Visų pirma turi__________—_ šaukti senatorius vardais.
būt.saugus juros keliai, kad rz * ęiVimrlZin Manoma, kad šitaip balsuo-
toki frontą butų galima pa- A-UlligaS dKUTiaZia įant. senatoriai nenorės te
laikyti.

Du

v . jant, senatoriai nenorės to- 
Kūtallkų Laikrašti, kiam “pagerinimui” priešin-
Kun. I, S. Brigmanas iš !is. !r jis praeir ?*•.?!' 

Pittsburgho praneša, kad ji- lok!a P? !t,ka ?ah.uzvllktl 
sai traukia teismo atsako- ',atles bll,aus P™™™?- ,

Stalinas Gavęs 
“Padėjėju.”

Associated Press praneša "Z? t Žinias,”
iš Maskvos, kad Liaudies flevelando sąvaitrasų, ap- 

smeizusį jo asmenį. Kun.Komisaru Tarvba paskyrusi asmen!-wdu “apsaugos komiiru” Ę^anas buvęs apsmeiz- 
Stalino “padėjėjais;” vienas
ju esąs pulk. A. Vasilevskij, bu™ P“™?'“ t?nl la/kras- 
o'antras-A. ŠČerbakov. Pa- OU1 15 P>Vbw«ho. Kores-
starasis esąs vyriausis Rau
donosios Armijos žvalgybos 
viršininkas.

Pirma Stalinas skirdavo 
savo šnipus, kad sektų ka- 
įiuomenės vadus, o dabar 
šnipai statomi jau patį Stali
ną prižiūrėti.

pondencija buvusi pavadin
ta : “Katalikai ir Nezalež- 
ninkai.”

Savo pranešime kun. 
Brigmanas sako

atitinka teisingiems fak
tams) tai šiuo aš pranešu vi- 

.. 1 1 suomenės žiniai, kad Cleve-
Aeronautikos Prekybos jan(je einąs lietuvių laikraš- 

Rumai praneša, kad _Ameri- ‘Lietuvių Žinios,’ yra 
kos orlaivių dirbtuvės sten- traukiamos teismo atsako- 
giasi da šįmet pasiekti pre- mybėn.
zidento Roosevelto nustaty- -Byla prieš ‘Lietuvių ži- 
tos kvotos 5,000 orlaivių į apšmeižusias mano as- 
mėnesi Ir manoma, kad ta nienį aš sutiksiu atšaukti tik 
kvota bus išpildyta, nes jau įUO atveju, jeigu sakyto laik- 
gegužės mėnesi buvo pasta- iaščio redaktorius, S. Gaba- 
tyta daugiau kaip 4,000 01- Hauskas, viešai (savo laik- 
laivių. Amerikai prade ius raštyje) mane atsiprašys už

PO 5,000 ORLAIVIŲ KAS 
MĖNESĮ.

Kurskis Nuteistas 
Elektros Kėdėn.

Petras Kurskis, 25 metų 
amžiaus vyrukas iš Terry- 
ville, Conn., pereitą sąvaitę 
buvo nuteistas mirti elektros 
kėdėn, užtai kad liepos I 
dieną išgėdino ir paskui nu
žudė Nellie Bourke, 66 metų 
amžiaus mokytoją. P-lės 
Bourke lavonas buvo atras-Kadangi šioje koreSpOn_ nuo Terry-denejoje nuo pradžios iki vi]le.Thomaft„n(, vieškelio, 

galo šmeižiamas mano as- Raj rodo K kj 
muo (nei vienas sakinys ne- ,enku ^bės VJTukas. 
oh+imL-o teisingiems ‘ J

ROOSEVELTIENĖ VYKS
TA LONDONAN.

Iš Londono pranešama, 
kad tenai laukiama atyvks- 
lant musų prezidento žmo
nos. Ponia Rooseveltienė 
aplankysianti Anglijos ka
ralienę.

RUSAI DŽIAUGIASI 
AMERIKOS DUONA.
šiomis dienomis Rusijos

ginkluotis, orlaivių fabrikai ^pYktos* korespondencijos U0?Jan Pribuvo didelis trans 
negalėjo daugiau pastatyti idėiima ” c, ^0,0.
per mėnesį kaip 500 oriai- ’ ‘_________
viu.

KAIP IŠKIRMIJĘS 
OBUOLYS.

“Vokietija yra kaip iškir
mijęs obuolys.” sako vienas 
rašytojas.
išrodo sveika ir tvirta,

1 vidurys iau išėstas.”

portas iš Amerikos su mais
tu ir vaistais. Išgirdę apei tai 
Maskvos gyventojai labai 
nudžiugo, nes tenai senai

, A .... .. . jau jaučiama valgomu daik- Pereitą subatą didieji A- tu hJvaistu gtokas r

AMERIKIEČIAI BOM
BARDAVO BENGAZĮ.

merikos bombanešiai dienos 
laiku bomdardavo Šiaurės Laikraščiai praneša, kad 

Iš paviršiaus ji Afrikoje fašistų uostą Ben-; dabartiniu laiku Anglijoj
bet gazp Nakties laiku aliantai, vieši Jungtinių Valstijų iždo 

bombardavo Tobruką. [sekretorius Morgenthau.



eg

JIE VISUR TOKIE PAT.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas" nėra socialistų laikraš
tis, bet ir jis piktinasi komu
nistais. kurie šmeižia gražų
socialistų vaidą. Sako:
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HITLERIS SIUNTĖ HES
SĄ ANGLIJON SUSI
TARTI PRIEŠ RUSIJĄ.
Apie sensacingą Hesso 

kelionę Anglijon musų skai
tytojai da nebus pamiršę. 
Hessas buvo Vokietijos na
cių šulas ir jo kelionės tiks
las buvo spėjamas visaip, 
bet tikrai iki šiol nebuvo vi
suomenei žinomas. Tik da
bar tą paslaptį atidengė 
Švedijos nacių organas 
“Dagsposten,” jeigu jisai 
lašo tiesa. Anot

“Sovietų priešai buvo įsi
kandę dainelę, buk Sovietų 
Raudonoji Armija neturi ga
bumo...

“Dabar ir kapitalistiniai ko- 
respor.denai iš Lenkijos prane
ša, kad Raudonoji Armija la
bai vikri. gabi. veikia kaip žai
bas. Jos tankai ir lėktuvai la
bai gabus. Tik į kelias dienas 
suėmė per 60.000 lenkų karei
viu...”

ke įvyko keturių partijų šuva-’ 
žiavimai: demokratų, republi-* 
konų, Amerikos Darbo Parti-' 
jos ir Komunistų Partijos...

"komunistų Partijos suva
žiavimas buvo pat netingiau
siai.”

Dėlei “Katalikų ir Socialistų Išvien Veikimo”
(Polemika ir kritika.) 'karalius pareiškė popiežiui, bendrais reikalais. Tai ir 
“Kploivin” \Tn ai an kad jisai žiūrėtų tik bažny- viskas. Gi. drg. Kučinskas 

žva.eo.e adkim anie £ičios- bet nesikištų į Austei- daro ekskursiją j Bismarko
Ju L. S J

organą 
dais L.,

Jau i.t-d 
piogicstv!

piogitsa . tat 
Net iki li.it-pa.-

zvaigoje Kalbama apie V.i. ., .. . ... . . . . . ... u. otoi; jos vidujinius-politmius rei-j laikus ir popiežiaus Pijaus
1 x. . ® kalus. Kad atkeršyti Austri- IX politiką. Tai yra visai at-

oeialistais karatui uz popiežiaus skira tema ir ji neturi nieko 
pažeminimą, reikėjo Austri- bendra su sroviniais lietuvių

oo

t ...'...’;.! per savo 

\ :SvXUUS

,:.>.\rt<:it..Ot • SOoiu-
listus vrdir.dami juos Hitlerio • !O.li.mo

agentais. Bet štai vietos ko-
munis.ą ‘Jjsticia’, šaiia di-'
ožiujų 2trr.vkrati.ics va.ių Roo-
sevelto. Churchilio itiėjo pa

OFVS REIKTAS.
“Maža tauta, 

ligentv. mažai 
Taiu tai mus

Lenkijos kareiviai buvo 
ne ponų vaikai, bet darbi- 

“Naujie- ninkai ir ūkininkai. Ir "Lai
svė" tuomet džiaugėsi, kad 
tuos darbininkus ir valstie
čius “vikriai” žudė “gabus” 
Sovietų tankai ir lėktuvai.

Jeigu Mizara dabar pri
pažįsta, kad gindamiesi nuo 

jie padėtų Vokietijai. Italijai užpuolikų Lenkijos daibi- 
ir Japonijai kariauti prieš bol- ninkai "gražiausia pasižy- 
ševikus. Už šitą pagalbą naciai mėjo,” tai tegul jis pasako, 
siūlė Britanijai garantuoti vi- kaip tada pavadinti užpuo- 
sus jos mandatus Vidurinėje likų aktą?
Azijoje: o Vokietija reikalavo Bet tai yra tik viena me- 
sau tiktai senųjų savo koloni- dalio pusė. Todėl pažiurė
jų. Iš Rusijos naciai norėję kim da ir antrą.
pasiimti Ukrainą ir Kaukazo Iki Šiol bolševikai skelbė, 
aliejų. Azijoje japonams ture- kad buržuazinių valstybių 
jusi tekti rytinė Sibiro dalis. darbininkai neprivalo eiti 

"Bet anglai, esą. pasirodė ne armijon ir neprivalo kariau- 
tižentelmenai. Užuot priėmę ti, nes iiems nėra už ką ka- 
Hessą, kaip ambasadorių ir liauti. Karai reikalingi tik 
leidę jam sugrįžti atgal, jie jį kapitalistams, sakydavo Le- 

kaiėji- nino biblijos išpažintojai.

nų”—
“Jisai rašo, kad Rudolf Hes> 

buvo Hitlerio pasiųstas į Bri
taniją su tikslu susitarti su j., 
prieš rusus. Hessas tikėjos, 
galėsiąs perkalbėti anglus, kad

veiks'?, ir Urugvajaus Socialis
tų Partijos lyderio, Dr. Emilio 
Frugonic. ir patalpino ilgoką valdžios žmonės, 
straipsni, užginant socialistų 
lyderio kovą darbo klasės la
bui. vadindami jį kolega.

“B t lietuviškos Kremliaus
davatkos kitaip dalykus su
pranta: d fanatiškai šmeižia 
socialistus ir savo "kultūrinę’ 
veiklą remia demagogijos 
ramsčiu. Prisimesdami demo
kratai . jie ' isaip šmeižia so
cialistus ir net tuos savo drau
gus. kurie plačiau žiuri į gy
venimą
mui.”

..ams, Rain jie 
tu "oecueviiiLc
"Keleivis taipgi paremia ...... ,r , . x.. ..... .
1 usiau oficiauo kataliku g ^l1.1 * ka^ su Vokietija, santikiais Amerikoje dabar- 
U r-a.) uien. Naujienų pal Popiežius prižadėjo Austri- timu momentu.
utabą, kad tociaūsuū gali J0g. Prancūzija duos pa- Autorius neturi gero žo-
veiku išvien su katalikais. f.aIb2 *5.ustiaial.’ kad įmušti džio nei katalikams, nei so- 

T, , . t. >, . } okietiją. Tačiau kai įvyko cialdemokratams, nei komu-
ivadangi Keieivis P11- karas, Austrija žadėtos pa- pjgtams, nei fašistam“, nei

ouoeta eaug svaioos “Nau- galbos negavo. “politikieriams.” Na, tai ko-
jienų pastabai deiei Širvy- Pijus IX buvo padaręs su- Rfai srovei pats drg Ku_
go pačiuoto "lakto, kad tartį su Bismarku kad nei Minskas priklauso?
Bismarkas persekiojo kata- Prancūzija, nei Italija ne
likus Vokietijoje, tai yra duos pagalbos Austrijai, 
įeikalas parašyti apie tai kuomet karas įvyks tarp tų 
plačiau. (Tą taktą nurodė dvieju šalių. Bismarkas už- 
ne Sirvydas, OLt “Draugas.” tai prižadėjo duoti pilną lai- 
—Red.; svę katalikų jėzuitams veik

si nudėvėtą "argumentą,’’ ti Vokietijoje, nes jėzuitai 
pasno-j Aact Bismarkas persekiojo už savo iuodus darbus buvo 

Vokietijoje, kleri- išvyti iš Vokietiios.

neturi mrt 
ir nuveikė.' 
klasifikuoja

i taip,
mums nėra reikalo dėl to 
pintis nei gėdytis. Propor- 
cionališkai. mes turime ge- 
icka nuošimti ir inteligenti- 
ics. Mums tik reikia daugiau 
’ieningumo svarbiuo e rei
kaluose.

mes maža tauta4 tr

Da vienas nenuosakumas; 
drg. Kučinskas sako, jogei 
dėl to, kad Bismarko laikais 
Vokietijųs socialdemokra
tai draugavo ne su katali
kais, bet su klerikalais, tai 
socialdemokratų ir katalikų 
(kodėl ne klerikalų?) tarpe

laikrasciucse
žinia, kad buvu=i jauna * katalikus .......... ...................

;lu pittsburghietė, lietu- kalai įr politikieriai skelbia Pijus IX norėjo, kad Vo- atsirado “minia vėplų,” ku
ir aklai netiki vadiz- Yaitė Izabelė ( ygelis, daba; per daugelį metų kaip gryną kietija atimtų nuo Austrijos taP° komunnistais ir la

jau turtinga Mrs. Harris, už- faktą. katalikišką teritoriją dėl su- slstais. Tuo tarpu gi faktas
sigavo tuo pareiškimu, kad Kad Bismarkas persekio- stiprinimo katalikybės liūte- Vra toks-kad dabartiniai ko_

Taigi matome, Kad MasK- mes maža tauta ir mažai nu-j j0 katalikus vra grynas me- roniškoje Vokietijoje.
vos agentų taktika visui vie- veikėm, ir ryžosi organizuo-|įas> kuriam duoda daug Popiežiaus tikslas buvo:

svarbos politikieriai ir kuni- gautį laisvę jėzujitų veiklai 
?ai, bet ne katalikai. Vokietijoje, skleisti kuo pla-
- Kad } Sirvydas m katali- šiaušia katalikybę tarp liu- 

: xai skelbia, jog Bismarkas feronų Vokietijoje, ir net 
D«y- ners e k įojo katalikus, -x“ • *

dė
Štai,

noda. Sukritikuoti socialistų ti lietuvius karo oonams 
jie negali, todėl jie juos ko- pirkti spalių 24 dieną, ne* 
lioja ir šmeižia “prona- toji diena esanti paskirta lie- 
ciais." tuviams kaip Lithtnnian

KOMUNISTU SUSIVIE
NIJIMAS ATMETĖ KA

REIVIU MOKESTI.
Jeigu spalių 24-ta ištikru- 

jų yra paskirta kaip Lithua- 
nian Day, tai mes turėtume 

Susivienijime parodyti, jog mes esame tau

munistai atsirado ne Bis
marko laikais, bet po pirmo 
pasaulinio karo, ir ne Vokie
tijoj, bet Rusijoj. Fašistai 
irgi atsirado po karo, ir ne iš 
“vėplų,” kurių “priveisė” 
Vokietijoj socialdemokratainera pulti protestonišką Vokieti-i s _ ___

1 socialistai orinažista už°tik- J-°S va! k^a °1k?et-~ Imio suorganizuotų Italijos
,r fX PkaT! Ksmarkt S dz? jųpr^5 kT h v

persekiojo katalikus, tai £ u“’ taVuoniežius Pb dafefe??raUge Ku’

ko stebėtis. Tačiau kuomet *• 'T' su klerikalais, bet iš Musso-

suareštavo ir uždarė kaiėji- nino biblijos išpažintojai. T susivienijime parodyti. jog mes esame tau- perseKiojo KaiaiiKus, tai veikimą, tada popiežius Pi- p;nabo n<»«ilfliiiwi9
me. Nacių laikraštis kaltina Kapitalistai varžosi už pa- <LDS) irgi buvo kilęs suma- ts> kuri supranta savo parei- ’ daugiau negu stebėtina. ;us IX atsišauks į Ratalikiš- ’ nesiKnJu°Ja‘
daugiausia Prezidentą Roose. ?2ulio rinkas ir už koloni- nymas uždėti nariams ext- gas Amerikai ir yra pasiry- # Kodėl kunigai n politikie- kag šalis—Ispaniją, Francu- PASTABA J. PA- 

KARKL1VL
pultų ir užkariautų (Polemika.)

... x. Vokietiją. ------
pankti nezinystėje, nes to- Vokietiją užkariavus, Is- Drauge! Man atrodo, kad 
kią liaudį klerikalams ir po- panija. Francuzija, Italija ir tamsta nori daug ginčytis, 
litikieriams lengviau įsnau- Austrija turėjo suvienytam Nori, kad aš kožną tamstos 
doti po priedanga katanky- jėgom pulti Rusiją ir, užka- žodį atskirai kritikuočiau. O

_ J_____ __ _ 21______ 2.* 1 A *•! Lnzl zsi

veltą, kad jisai sugadinęs visą jas. Darbininkus iie traukia ra moResti kareivių duok- žūsi ginti šią šalį nuo priešų. 4‘iai skelbia, kad Bismarkas zįj^ Italiją ir Austriją— 
reikalą. patardamas Chur- i kara sakydami, kad reikia lėms apmokėti, biulyta už- 5i{es turėtume ta diena pirk- įiersekiojo katalikus. Dėlto, kad vardan katalikybės ap= — . ------ — .. bonų Riektik kasi’-J ------ =------^išakydami. kad reikia . _
chillui atmesti ‘fiurerio’ pasiu- ginti savo tėvynę. Bet dar- dėti kiekvienam nariui po (j karo 
b-mą. bininkai neturi savo tėvynės \0c. kas menesį iki karas pa- gali.

“-Dagspcsten’ sako. kad ir jiems nėra kas ginti. * sibaigs. Bet jų seimas pave- Ir butų labai getai, kad
Hitleris, siųsdamas Hessą Bri- šalin kara* šalin tėvvnė* .sit^ sumanymą patiems vjcį lietuviai, kurie tik yra 

nariams išspręsti. _ pirkę ar perka bonų, surašy-
Balsavimas jau pasibaigė tų jų numerius ir pinigų su- 

ir LDS organas "Tiesa pra- mą, jr atcįųStu į vieną įstai- 
neša, kad—

Šalin
tanijon. buvo atsiklausęs savo gynimas, tai buvo 
talkininkų. Italijos ir Japoni- svarbiausi bolševikų 
jos. ir buvo gavęs jų sutiki- lįucijos tėziai.” 
mą. Rudolf Hess buvęs šitai Q ka dabar tie pliuškiai 
misijai parinktas dėl to, kad FlaHor ito rl-žiaricriasi• — • a_zc*Kzc*x J*''- v«^ ~ •
jisai esąs gimęs Egypte ir tu- jr Haupsi, kad darbininkai 
rįs daug draugų tarp anglų: “gražiausia kare pasižymi!” 
jisai esąs patyręs lakūnas ir Vadinasi, pats svarbiausi*

patys
“revo-

galėjęs vienas nuskristi škoti- tėzis__ į gurbą!
jon. Be to. jo misijai nepasise- Įr taip, tėzis po tėzio, ei- 
kus. buvę galima aiškinti jo pia j šiukšlvną visas bolše- 
skridima. kaipo sauvaliska zy- vizmo “mok*la*” ’ 
gį. atliktą be ‘fiurerio’ žinios.“ ___________

Panašių gandų buvo ir 
pernai, bet tuomet jie buvo 
remiami vien tik spėjimais.

DA VIENAS “REVOLIU
CIJOS TĖZIS” Į GURBĄ.

Paminėjęs tūlo lenko išsi
reiškimą, padarytą Varšu
vos gynimo metu. kad Var
šuvos darbininkai nepasi
duoda. R. Mizara "Laisvėj’’ 
(Nr. 241) sako :

“Taip, darbininkai 
duoda, šiame kare

kad žmonės nežinotų faktų c-< nlmo 
tikroje šviesoje, kad liaudi ir užkariautu

bes. padaryti katalikiška aš manau, kad nėra verta ei- 
Tada visa Europa ti į lankas ir užimti vietą 

po popiežiaus dikta- laikraštyje dėl tokio maž- 
skelbti spaudoje, kiek iš viso da atsirado ir Kunigas. Ua tura možio.
lietuviai vra bonų išpirkę. reikia pridėti: kuomet atsi- Kuomet katalikų jėzuitai Tamsta ir pats pripažysti, 

Daugelis musų lietuvių k^anvs, .tada jau atsi- pra(jėjo veikti prieš Vokie- jog kada ėjo reikalas apie 
. dabar perka karo bonus per rado ir politikierius. tijos valdžią, kelti katalikų Staliną ir Hitlerį, tai komu-

\ admasi. sumanymas at- darbdavių rankas. Kreditas Paduosiu faktus apie Bis- revoliuciją, tada Bismarkas nistai rašydavo daug rezo-
me?tas.. ........... tokius bonus eina darb- P?ark° persekiojimąkata- į5vijo katalikų jėzujitus iš Lucijų ir siųsdavo preziden-

Tautmio Susivienijimo daviui. Nors ant'bono ir pa .Hr. le į?.k‘ai ls ^2” Vokietijos ir likvidavo jų tai. bet tada nei komunistai,
_________ <SLA) seimas uždėjo savo duodamas pirkėjo vardas pieziaus Pijaus IX oiografi- veiklą Vokietijoje. nei tamsta neprotestavote

ŽIOPLA DEMAGOGIJA pariams P° kas mėnesį ^ei pavardė, bet nepaduoda- i05’ kur7,a Parasč kardinolas Xad užslėpti juodus jėzu- dėl tų rezoliucijų siuntimo;
kuopų nesiklausęs, t°dėl ma tautybė. Antonelli, buvęs popiežiaus jitij darbus Vokietijoje, kle-.bet kai dabar lietuviai išne-

“Laisvės 238-tame nu- kuopos dabar kelia tnuks- , ^kretonus. Nėra abejonės, Kkalai ir ju pastumdėliai po- ša rezoliucija už Lietuvos
mery Bimba rašo: mą. Mum? rodos, kad komu- As t!^ Kad sutra^ kad jisai parašė teisybę nes ntikieriai skelbia, kad Bis- nepriklausomybę, tai komu-

“‘Tėvynės’ redaktorius ne- nist21‘Pavesdami. S1 klaupi- ‘ uJL.o «11sai turęjo dukterį (benkar- markas persekiojo katali- nistai šoka piestu ir protes-
gali paslėpti savo tikrojo troš- mą patiems nariams išrišti, Karo bonus pasidantų tę) kuriai mirdamas paliko kus. tGoja prieš tokias rezoliuci-

“Balsavime dalyvavo 
kuopų. Už užsidėjimą po 
į mėnesį pasisakė 
prieš 1,025.“

pasielgė geriau.

913

118
10c. 

'.ariai.

kimo. Jis trokšta, kad po šio 
karo komunizmo Sovietu Sa-' _. »
jungoje nebeliktų. To paties URA-PATRIOTAI. 
trokšta ir Hitleris.” Nelabai senai da komu-

a-i. - - - t»- v nistai pravardžiuodavo so-Ši.ais žodžiais Bimba no- Ralistus “socialpatriotais.” 
n pasakyti, kad jeigu Hit e- patriota= pas juos reikšda- 
re Ko trokšta, tai jau doras v0 kei!isnla<odj.

nepasi- žmogus to paties trokšti ne
gražiausia gaii

pasižymėjo darbininkai...” Tai ^Ta Jabaį žiopla de-
Bet Mizara nepasako, ku- ™gogija Hitleris pavyz- ,.'šo 

rie darbininkai šiame kare dziui, trokšta, kad nekiltų 
“gražiausia pasižymėjo” — choleros epidemija. Ar tai 
Rusijos, ar Vokietijos. Dar- relskla-. kad.mes turim būti 
bininkai kaujasi iš abieju tam pnesmgi ir prasti! Die 
pusių. v0> --------  ---- -

Jei kalbėti apie Varšuvos 
gynima, tai ją gynė Lenki . , ..
jos darbininkai. Ir Mizara Jam ne, kad įls Pn,e_;
sako. kad jie labai gražiai ?m?as,'??ls7_lzB’;u1-.bet dėl
pasižymėjo gindami Lenki-

kad žmones 
choleros?

Prieš Hitlei i

mirtų nuo

mes kariau-

t -„ve to, kad jis užpuola ir paver-

Varšuvą, bet ir kitus

Dabar gi jie giriasi pra
lenkę net ir patriotus. Pa
vyzdžiui, “Laisvė” (Nr.206)

gą, kuri paskui galėtų pra-' Voltaire yra pasakęs, kada į,aHmi. 
nešti Washingtonui ir pa- atsirado pirmas kvailys, ta- butų 

turą.

pusėtinai stambi suma pini- §20,000,000. (Ką tas turi 
gų. Ir mums tas butu labai ?u Bismarko politika? — 
gerai žinoti. A. J. Viznis. f>e(k)
LENGVAS BUDAS K,atl dažmoti, kodėl Bis-
BMOKT ANGLIŠKAI. p’.arkas “persekioto katali-

Rankius reikalingiausių žodžių ir 161K1H paZVGlgtl 1 ISIO-

Ne katalikus Bismarkas jas. Kartu ir tamsta išėjai su 
persekiojo, bet jėzuitus, ku- savo pareiškimu prieš rezo- 
rie norėio nuversti Vokieti- iiucijas — nei kiek nepraš
ios valdžią ir įsteigti savo čiau už komunistus. Todėl 
valdžią Vokietijoje. aš, pastebėjęs tą tamstos iš-

----- _ ... - Politikieriai ir klerikalai sireiškimą, ir pąsakjau, kad
1 , xr i- tuos juodus jėzujitu darbus ta drg. Pakarklio paleista

vienas s£ui ?reitaVišmokt kalbėt ang. ..1866 metais įvyko \okie- plepia, bet kaltina Bismarką “musė” labai patiko korta-
džSi' be'J°ŽebelsITkinnSk plSKibS-' kaip katalik^ P1^’ nistams. Ir maniau kad tos
mai darbo jieškant, važiuojant ku* kara surengė popiežius Fi- pacįrpmiant noniežiau^ mano pastabos užteks tams- 
nors nuėjus krautuvėn, pas daktaru 1US IX. , • tai * bet tamsta rašai dan-
pas barzdaskuty pas knau«q ir tt. J Vo.-rtivizAio- Anfnnniu m, sekretoriaus Antonelli davi- u!1’ įam&ta rasai aau
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika Aaramoias Anioneiii nu- . . p-- ry surpn{Zp Vo- 8iau lr graibaisi uz kepurės
Antra padidinta ir pa?ennta laida rodo, lOg PlIUS IX Surengė P!31“.’ 1A 'U, e ir teirinieri buk tai cavnkarą dėlto, kad Austrijos laejnų-Francuzų karą 18<0 teumiesi. bukta. _avo

William M. Jeffers, Gumos 'Diktatorius'
metais. Paduoti visus faktus 
apie šį karą negalima, nes

minty turėjai tik savikritiką. 
Jeigu tamsta savo minty tu-

savo
krašto miestus, kuriuos ata
kavo Rusijos bolševikai.

Jeigu “draugas" Mizara 
šito jau nebeatsimena, tai 
tegul jis susiianda 1939 mė
ty rugsėjo 26 dienos savo 
“Laisvę." o tenai, ant pirmo 
puslapio, ras stambiomi s 
raidėmis padėtą šitokį ant- 
galvį: “Raudon ar m iečiai
Suėmė Dar 18,000 Lenkų 
Kareivių į Nelaisvę.”

Tegul jis atskleidžia ant
rą puslapį, o tenai ras net 
editorialą, gal ir jo paties 
parašytą, kur reiškiamas di
delis pasitenkinimas, kad 
bolševikų armija smarkiai 
muša lenkus. Girdi:

tu su HrtJenu užpuolė ir 
mėsinėjo Lenkija: 
jis užpuolė Suomiją, paver
gė Lietuvą. Latviją r Estiją.

Hitleris susipyko su Sta
linu kain su savo konkuren
tu. Gi lietuvių tauta yra ly
giai priešinga vienam ir ki
tam kaio savo skriaudikams. 
Todėl Hitlerio neapvkant?. 
bolševizmui ir lietuvių tau
tos nuotaika bolševizmo at-

paskui

žvilgiu neturi 
nieko bendra.

Šita faktą žino i1 Bimba, 
ir todėl ii? pasirodo labai 
žioplas demagogas, kuomet 
jis savo kaziono.j gazietoj 
pradeda plepėti, kad lietu
vių galvosena supuola su 
Hitlerio banditizmu.

tarp avė

“Per trumpą laiką New Yor.

Kairėj šio vaizdelio pusėj yra parodytas William M. Jeffers. prezidento paskirtas gumos 
administratorius. Jis pasakė. Kongreso politikieriams, kad jam pirmoj vietoj rupi tie žmo
nės, “kurie valgo virbtuvėj.” Ir jis pareiškė, kad naujos automobilių padangos turi būt da
romos su rajonu (dirbtiniu šilku), o ne su medvilnės audeklu, kaip to norėtų Kongreso 

politikieriai iš medvilnės vals tijų.

laikraščiuose nėra vietos. Po F®;!.31 tlk ^avilcntiką. tai rei- 
priedanga “veikti išvien su - ėjo taip ir pareiKsti. To ne- 
katalikais,” politikieriai už- Pr anus, tamstos straipsnis 
slepia klerikalų-jėzujitų juo- Pdnai supuolė su komunistų 
dus darbu* " protestais. Tamsta gailime-

Vokietijos politikieriai so- kad as turėjau progos »a- 
ciaidemokratai. po priedan- ^UKUOtl komunistus, o pasu- 
ga “veikti išvien su katali- ‘:avai’ tamstą. Mano niany-
kais,” draugavo su klerika- rr“, tamstai turėjo užtekti 

__ i - i___  tnc nastahn« kar| tamstoslai?. Pasekmės buvo tokios, . F.astab(?s’. kad tamstos 
kad išaugino minia? vėolų PczlclJa keista* atsiduo- 
tam socialdemokratu ir ka‘- <1a:. f regėjo pasižiūrėti ar 
talikų. kurie »auo kaiminis- netesimai. O vesti ųinęus 
tai ii fašistai. Dabar fašistai de^ tokių menku dalyku, vai 
Įima kaili visiem0. Tai vai- ^eyeita užimti \ietą laikras- 
siai politikierių ir klerikalųp-'Je-
darbo. Tamsta pabaigoje savo

T. J. Kučinskas, bereikšmingo rašinio sakai,
Redakciio-, prstaba: Ma- laika‘?i. ™»-

fvt, mimj bendradarbi, rašė11?'' P**es tezoliuenas..O
šita polemiką paskubom. n?ana."' ,k,ad rez31”.įS*J<>; 
ieiguji? tain nukrypo nuo ™’' nc a b osą- daiktas! 
temos! “Keieivvie” btrro tik 2,ka? -'T3. „""H“ . ar 
^aiškinta, ior “Draugas”
pripažįsta, kad katalikams I’1'3""1- ** ,amsta nesu- 
nėra prasižengimas veikti
išvien su socialistais, o 
“Naujienos” mano, kad so
cialistų principai irgi ne
draudžia veikti su katalikais

pranti skirtumo tarpe W ir
V. V. M. Rinks.

Šiuomi ginčą viršminėtu 
klausimu užbaigiu ir dau
giau neatsakinėsiu.—V.M.R.
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS PUONOK NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVE; GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Iš LSS 19 kp. susirinkimo, me ant politinių kojų ne tik

q tcc io New Yorko mieste, bet ir vi- Spahų 9 buvo LSS 19 kuo- K. w Y , .sam New Yorko štate.
Konferencijos šaukimo 

ekretorius J. Jokubauskas
jos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo gražus būrelis
draugų ir draugiu. Gautas ... , x .
vienas naujas narys į musų Paskaitė mandatus. Pasi 
kuopą rodė, kad konferencijoje da-

Vakarienės rengimo ko- tyvauja devyni lietrn ių kliu- 
rnisija pranešė, kad LSS 19 bal.?uc20 delegatų. Dalyva- 
kuopos metinė vakariene '° ls Bionx,_is uong Island,
ivyks šių metų lapkričio 14 £ Gieat Necko, ia Central- -_ .. hmn įc notiGc Ymrdieną, Grand Paradise sve
tainėje. Įžangos bilietas — 
$1.50. Visi nariai pasiėmė 
tikietus platinti. Tie, kurie 
manote dalyvauti puošnioje 
socialistų vakarienėje, Įsigy
kite tikietus iš anksto.

Brooklyno, iš paties New 
Yorko ir iš Williamsburgo 
kliubai.

Konferencijos pirmininku 
tapo išrinktas advokatas St. 
Briedis, o sekretorium—Jo
kubauskas. Nuodugniai šį 

nu- 
Yorko

IŠ CLEVELANDO PADANGES.Motina ir Sunus Stoja Armijon 
«• * -

ši nuotrauka parodo sceną VVa.shingtone, kur motina ir sunus Įstoja armijon. 

iš kairės, o motina vidury.

* • • Ž& £ fe ? X'' A, s"-'■s.

T„ T. , . ta v • i j klausimą išdiskusavusIs Lietuvių Darbininkų tam g*kurti New
Draugijos gautas pa^ty". štato Lietuviškų Kiiubų Fe- 
mas surengti greitoj ateity fieracjją įr išrinkta pastovus 
prakalbas. Tuo klausimu pecĮeracij0S komitetas, į ku- 
pasikeista po zodj kitą ir pa- ų įnėįo -ie asmenys; adv.
Įikte ant toliau nes LDD ir Briedis pirmininku> j.
LSS nariai dabai uzunti ki- jokubauskas sekretorium, 
tais parengimais. O kita, d.įšabunas vicepirmininku,
J. Januskis išvyksta au pra- j, Jocius kasininku, Višnius 
kalbų maršrutu į vakaiines raštininku, o kasos
valstijas, tad su vienu kai- globėjais _ p Veinys, ir J. ------------------------------------
bėtojum, d. J. V. Stilsonu, yjockevičius Maršalka iš- tokio darbo. Į šį darbą ture-
prakalbos nebūtų pilnos. w Roze„berg. ............................... ’
Bet jeigu pasitaikytų koks
naujas Įvykis, tai palikta

tų rimtai savo dėmėsĮ at- 
xt it,.,. kreipti ne vien kliubai ir

„ „ . . Nutarta, kad kiekvienas Kliubeliai, bet visos lietuvių
kuopos valdybai susitarti suNew Yorko valstijoje esan- organizacijos, kad New

Jaunas lietuvis armijos 
kapitonas.

skaitų, tai tie “geraširdžiai” 
mažai kuo Lietuvai tepasi-

Šiomis dienomis vietos Kaip tik pamato,
dienraščiai atspausdino lie- kad ižde jau ji a Keliatas do-

i tuvio Juozo Muliolio atvaiz- dar?. !-;al(*ab:
dą su komplementiškais ap- $ltaiP veikdami, jie vargiai 
rašymais jo tarnybos Dėdei °al«s, "au« sost« Smetonai 
Šamui. Juozas Muliolis yra pastatyti.
artilerijos kapitonas ir jau Iimokžj<> sko!os.
dalyvauja karo musiuose
kaž-kur už jūrių. Jisai čia Apie trįs metai atgal mu- 
yra žinomas kaip geras vei- sų kolonijos naujoji paiapi- 
kėjas demokratų partijoj ir ja turėjo $25,000 skolos, bet 
yra baigęs Ohio universite- šiomis dienomis jau sudegi- 
tą. Kapitono laipsnį Mulio- no morgičius, atmokdami 
lis pasiekė gana greitai. vyskupui paskutinę skolą—

Kapitonas Muliolis, Petro $687.03. Parapijonys džiau-
Muliolio sunus, savo laiške giasi, kad jų klebonas, xun. 
spaudai praneša, kad jeigu Angelaitis, moka gaspado- 
Amerikos gyventojai galėtų !iautl’ Jei Per t°ki_ pumpą 
pamatyti tas pavojingas vie- jVM. ^.u\° atmokėta tokia 
tas, kur Amerikos jaunimas didele skola. Tačiau, nerei- 
deda visas savo pastangas ketų užmiršti, kad jie patys 
karą laimėti, tai jie dėtų di- PĮni&us sudėjo, ir savo 
desnes pastangas padėti A- PimSals skol3 atmokėjo.
merikos valdžiai ir Ameri- „ , , ., .Clevelande atsibuvo Ar- 

rny Show, tai yra kariška pa
roda. Prasidėjo 18 rugsėjo, 
o pasibaigė 22. Parodą ap
lankė tūkstančiai žmonių.

Sunus Stovi kos kariuomenei.

LIETUVIŲ KLEBONAS PASISTATĖ 
PALOCIŲ UŽ $25J)00.00.

Išleido $800, kad surinkti 
$4,000.

CHICAGO, ILL.

Ar matėte tautininkų Miesto stadijone tilnsta apie 
spaudoje, kad jie surinko &o,OOO asmenų, ir' kasdien 
Lietuvai gelbėti arti keturių žmonės negalėjo sutilpti irr-inničkn darhn? Ar tai iip gciucu n nciuiių žmones negaieiO

taiomldo Kristaus naliktus tūkstančių dolerių o išlaidų parodą pamatyti.LDD 7 kuopos komisija ir. tis lietuvių kliubas, kuris no- Yorko Štate Lietuvių Kliu- Nesenai “Keleivyje” skai-taip pildo Kristaus paliktus dalė *.ti ašinių šimtu 
prakalbas surengti. lėtų prisidėti prie šitos a e- bų Federaciją išplėsti Į didi čiau korespondenciją iš Chi- nuostatus. doleriu per pereita meta’

Išklausytas atstovų prane- deracijos, užsimokėtų pen- ;r j plotįf ' ‘ cagos> kur faktais buvo įro_ Arba vėl, visos davatkos Iai * J didelės
Šimas iš rugsėjo 27 d. kon- kių dolerių duoklę. Kimbu --------- dyta, kaip tuščias yra Ro- kalba po Bndgeportą, kad dog fokiafmažai sumai pini_
ferencijos, kurioj buvo Įstei- Įstojimą ir kitus formalu- Penktakojai jau šturmuoja mos kunigų pasigyrimas lab- J'4 klebonas pasistatęs gražų Dabar jie patys galvas

New Yorko Lietuvių Tau- eteringais darbais. Toje ko- palocių netoli Hmsdale III., °uįa įr kalba, kodėl niekas
tinę Tarybą. respcndencijoje buvo aiš- “^Kainuoja daugiau kaip jiemg daugiau pinigų nebė

gta New Yorko Miesto Lie- mus palikta sutvarkyti ig- 
tuvių Tautinė Taryba. Ra- rinktai valdybai, 
portus is klausius, nuspręsta Kliubų Federacijos komi- 
New A orko Lietuvių Tauti- tetas įpareigotas sušaukti 
nėję Taryboje dalyvauti.

D-ro Klimo našlė Įstojo 
armijon.

Elena Klimienė-Grigas, 
slaugė, šiomis dienomis iš
važiavo armijon, kur tar- 

kaip slaugė su antro 
sniu. Elena 

Grigas yra pirmutinė karo
Kuomet organizacijom kiai i1’0^13’ kaiP Romos ka- 325,000.00! Matote kunige- duo(Ja Rai mat^i - naus kaip steu

g talikų kunigai išnaudoja pa- kai turi pinigų statyti palo- ___ _________leitenanto laip
Kad reikia — ---- —■--------------- ,z.. cius net karo metu! Vietojnors vieną per metus visos isteigti tokią lietuvių Įstai- labdaringumą. Ku- ^L^f^'Bon^'ir Lietuvoje. Tai buvo, rodos, «iaUgė iš lietuviu riame mie-

Išklausytas pranešimas iš New Yorko valstijos lietu- į gkuri Jdėt Amerikai mgai neleidžia žmonėms su- uetipm gusĮ^ Bonus r Jaugė k, netuv i^ia^mie,
LSS Vykdomojo Komiteto viškų kliubų suvažiavimą. kara laimėti ir pagelbėtų ^lptl. biednesmus bro- Pagc b t me ka/ . ,-nn(yns ratPiis tnnmpt niAŽ3
atstovo, kuris pranešė, kad Suvažiavimų laikotarpy ko- mu«ų broliams Lietuvoje kus
LSS Vykdomasis Komitetas mitetas gali laikyti Neiy pasflįuosuoti iš po Hitlerio 1,e,]®ti
su LDD Vykdomuoju Komi- V orko miesto apylinkėj kad priespaudos, ir kartu gelbė- kak‘uYe;
tetų bendrai ruošia d, J. Ja- ir kelias konferencijas, jei- ,u j gibyrą ištremtuosius lie- s ,• hėiirao 'reikalam“’ linkai o man, turbut, buvo sun- bar gi istoib i Dėdės Šamo
nuskiui prakalbų .mamutą gu matys, kad tokios konfe- tįv’ius įu;ie kenfia nežmo- 88 P----- --- - . ... g. p<»j . o.
vakarinėse valstijose. Pra- rencijos yra reikalingos. priespaudą nualintoje į’tą aP’e
nešimas liko priimtas. Tuo Taip pat pavesta komitetui Sovietu Rusijoje tai visos n-orom.,
ir baigėsi susirinkimas. ^ruošti Kliubų Federacijos organizacijos su ’tuo sutiko. ££* reikalu^Vort “S Lietoj ši^biaGrią ‘čsiu susirasti juodą šilkinę eina toro tarnybon jaunasis

A • KT v u Knauči^ lokale keli Penkta_ tai t^či^ n-rt ’enku ir bolševiku propa- £uknelS- Na, imk ir surask john Brazauskas. Jisai stoja
Apsivedė P. Tukevc.au. įoj> Nęw Yorko štato kojai (komunistai) buvo bet ka nadtaik • pmda prieš Lietuva reikėtų ,‘°kį daiktą, ypač Uis !aivynan. Lietuvių skaičiis

gk"S tai j^ verS p'amuŽk atremti'ner anglų skaudą O mkats! Islakscau visą apy- musų kolonijoj greiUi ma- 
Turam narsniin- be pinigų to nepadaiysi. Tai link§’ k2 suradau. . zeja, nes vienas po kitam

kode! musų kunigėliai nega- Pagaliau buvo nugalėti eina karo tarnybon 
estančių tam tik- visi sunkumai ir atėjo lau-

. . — , ... T v,u. 'zsv.-li9 kiamas vakaras. Oras gra- Buvo aptemdymas.duimiescio dangoraižių. Į- & r j

naudai.
Dabar aš Čia noriu priduiti dėjimo s-s-------------------------------------------------------

kita dalvka. pradeda pulti lietuvius; klausia, nes tuiėjau lošti mi- tarnybą ir jau eina savo pa-
Romos katalikų kligaf si komunistai irgi seilę varvi- rusu dvarpomo r^fe r<d«, reįgas. . 
ko, kad jie stoja už da.bi- na ir tiesia savo nagus prie šiomis dienomis iš-

sunus. Lietuvių Kliubų konferenci- prieš tai išsišokę, bet skau- F?!”135;.
LSS Vykdomojo Komite- vienbalsiai užgyrė J. Dra- džiai apdegė nagus. Brook-

w iždininko P. Tiškevičiaus gun°-Drake kandidatūrą į jyno jr ^ew Yorko lietuvių . j v • boue musu nu
sunus, P. Tiškevičiukas, spa- kongresmanus is 7-to kon- organizacijos susirinko rug- dzem orius mete darbą ir ;
lio 10 d. susituokė su Helena £res_in*° ^nkto. Ne tik uz- sėj0 27 d. ir Įsteigė New kltl da;bą viename vi- Da$voctr 
n-_____ •__x_ __ •_ .i- p-vre Dramino kandidatūra. t duimiescio dangoraižiu. I- ‘ >ct-v^.t,i.Tamsoniute. Vestuvių poki- p^e Diaguno kandidatūrą, yorko Lietuvių Tarybą, 
lis buvo Mikalausko ir Sta- konferencija ragino to 
lionio svetainėje. Dalyvavo dlStnkt° lietuvius atiduoti 
Tiškevičių ir Tamsonų^gimi- savo balsus uz Dra^ną 
nes ir pažįstami. Vyt. Kati- Nutarta Kliubų Federaci-___
liūs linki jaunai porai ko jos vietovę palikti Mas- pradėjo šmeižti musų,drau- ma ,ič nai-amio
laimmgiausio - šeimyniško pethe, L. I. gijų Įsteigtą Tarybą. ?70-f mėneri n-mėd^-n r? - - ___ _ ____  _____gyvenimo. Konferencija buvo rimta / . dlrtei ^o ndu i na^ ir gyventi milijo- rytas! Skirstykitės!”

-------- ' ir ėjo draugiškoje dvasioje. Tiems kenkėjams ir ardy- dirbti po lb vaiandų į pa’?. ------- „ .J',.
Sudaryta New Yorko Valrti- Tiesa, buvo diskusijų, buvo toJ.ams mes iau esam Pasakę neturėdavo nei vienom

jos Lietuviškų Kliubų skirtingų nuomonių vienu ir aP^e P°ra metų atgal: “Jus kluos.os. dier!°j.
Foderariia. kitu klausimu bot \nso« His- galit mus biauriot ir šmeižti Naujoj vietoj dzeniionus -s

ar kas girdėjo, kad žus, publika renkasi, o iries Rugsėjo 24 dieną buvo

Kaip kiekvienas darbas iš musų organizacijos susirin-

tai negirdėjo. Ta- kiemą policijantas ir rėkia dengti savo langus, kad iš 
aisyti sau gražius visa gerkle: “Vakaras uždą- oro nebūtų galima matyti 

šviesų. Blogiausia, kad tūlos 
rieriškai. tai pinigų yra. Tuo Mes apipuolėm policinin- dirbtuvės smarkiai švietė 
ta’P’i savo paiapijonams ką ir klausiam, kas pasida- savo krosnių liepsnomis per 
liepia kęsti vargus: kuo dau- iė? Juk mes leidimą turim! kaminus.
ciau vargsit, tuo daugiau; “Tai ne mano dalykas. ---------

Prezidento taip Įsakyta! 
paaiškino jisai ir vėl išdu

kiemo, turbut jieška- daugįau šeimynos: garnys 
i daugiau tokių vietų, atnešė astuonių ir pusės sva- 

kur žmonės susirenka. sunų. Motina ir sunus ge-
Mes jautėmės kaip per- raj jaučiasi, o tėvas didžiuo-

kit A DMr. r. A kuno P^trenkti. Tiek moki- jasj saVo Įpėdiniu.
MT. CARMEL, PA. nomės, tiek darbo padėjom, _____

Smetona rcums ne/eika- ir viskas suardyta! Skirstė- Petras Černius baigia ku- 
lingas. mės namo, savo mintyse nigystės mokslą ir greitu

Spalių 4 d. vietos lietuvių Smetoną keikdami (žo- laiku bus jau kunigu. Taigi 
apija minė- džiais nedrįsom). Tik vė- sulauksime da vieno lietuvio 

metų sukaktį. liav. sužinojom, kad tuomet dvasios vado. 
utrauku? daugiau žmo- įvyko Tauragės sukilimas --------

-.r. rrcin.-im,, turėti t iatni’o Voži nofraiKati a •’Ie gfiai z,n;u. ■>»i i.ių, i.’Uvo pakviestas “tautos prieš Smetonos diktatūrą. Lietuviai vienijasi, kad
miesto politikoj. įl.n tik Ynrkn šta^o msKkai’laimėti klebonams mpėtu parapiii - vadas” Smetona. Bankiete Smetona taip atkakliai savo padėti šį karą laimėti. Tam

Jis nurodė lenkus. Keturi Y>f"it>!tNe'» Yorko štato metiką, aimet. ka ą w kad Ru kišen, t£ jieP ,vį l;j. jis kė ir kalbą. Paskui sostą gynė. kad ir jaunimo ifeIui jau >-ra susidaręs ko
metai tam atgal, lenkai susi- "S. ■ ~ taip klebonijom gyventu: buvo parapijos mokyklos pasilinksminimus ardė. mitetas. Sekantis susirinki-

kur kunigai Amerikos Smetona tada ma' atsibus spalio 20 dieną, 
ginai Artai in= ir vei imi 117 r---- -------------- — --------- si vedę Smeto- negyrė. Kalbėdamas šaky- Lietuvių salėj.

"r\kUrė,^7riei toVveri!?s ^iim7" vtsic^ Ar ?ųs norit kad ižIįdll- . .. .. to-Jnejnant jiems į^lę kai davo, kad demokratija ir ---------
jie stoveio . prieš ketverius ¥ ... Hirhamn Lietuvi, likt,, Vokiečiams’ Kas gi nežino dažnu lietu- kūne žmones pradėjo stoti, parlamentarizmas jau atgy-

remeje
valstijos lietuviškų kliubų; "į~k1 ęXlas‘Tėra ko b itorė‘N^JYorko'uel darbininkas mato. kaip ne--
konferencija. Konferenciją L. , . . ... ’ v • t k t j žmoniškai vra išnaudojami'vfLrvofkzv t sklandus, tam ir sis. Yra tuvių Tarybą. Jus nednstat a-.susauke Maspetho Lietuvių • enmapli,, BpI tai atakuoti naciai dramnia* kunigų tarnautojaiPiliečiu Kliubo nariai, o to sP,ra^ ^JP1^11?;. Bet 131 atakuoti pačias diaugijas.

nuo kryžiaus.
Keleivio” skaitytojas

X^"k‘.Jn,^“ii7Z„iLiX"k^i liau priklausvs jau nuo ko- iyba įkūrė ne atskiri asme- "°.r0 ap?™*™*’ parapijomis . - u. , ,v
tolmdn kH ,toi n2nsi’or^d ritėto. Tikėkimės, kad jis nys. Ją įkūrė musų organi- '?*?»> moto baznyao? sv. K.yziąus par, 
lietuvių kliubai nesusiorga- , i=nWi ir iš- zaeiios. Tom« mipla vra A- darbininkams. Bet kitaip jo savo oO met
nizave neturi reikšmės ne tik , r" . A. VP‘, , .. * T -*i sako patvs parapijonai kv- Kad sutraĮc-f,-jae kot ?r Vnrbo tobulinti iki tiek, kad ateity- menka. Ir joms miela yra apgynei, tJ New York° je mes galėsime turėti ne Lietuva. Kid pagelbėti A- !,e5crai daIyk-T 21n0' : '•'u; b,V™

i nelit^e fedeve renciją, bet platu suvažiavi- tyti okupantų jungo, jos į- “‘F ■'ie'«nij<»e g.vvtn., „ovo .”a- Tai padaryti nėra leng- steigė Tarybą. Jus tam prie- Haug taupiau. rfdr- vaikų vakarei s ku.
Si? •*? “g1* va Bet nėra to. kas butu ne- sinti. Ar tai jus ir vėl jau už l^u parapijai bereikalmgų tau,ei buvo atsr.ed

metus. Jie jau turi nemaža >‘8“ tik P,anh*ai dirbama- Lietuva likt« vokiečiams?
savo vientaučių netiktai Kiek iš komiteto sąstato____________ Vyt. Katinu*,
valstijos ir miesto darbuose, atrodo, tai visi yra patyrę
bet ir valdžios Įstaigose, vyrai. Visi jau užgrūdinti 
Mes nesam prastesni už lietuvių organizacijų veikl
iuos, sako adv. Briedis, bet me. Visi žino praktišką dar- 
bėda tame. kad mes neorga- bą ir jie savo užduoti atliks, 
nizuoti. New Yorko valsti- Bet to negana. Kaip Į tai pa
joję mes turim kelis šimtus žvelgs plačioji musų lietu- 
kliubų, kurie turi kelis de-,vių visuomenė? Plačioji lie- 
sėtkus tūkstančių narių. Jei- tuvių visuomenė kilnių pasi

ryžimų dažnai neįvertina.
Jai reikia išaiškinti naudą iš

gu mes susijungtume Į fede
raciją, mes tada atsistotu

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir nuo 6 iki S:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 diena.
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
Tek Boulevard 8483

Smulkios žinelės.
Stasys Jarus susilaukė

Antanas Miliauskas nuo
vių klebonu vakacijų? žie- bet kiti stačiai užprotestavo veno savo laikus, kad reikia 603 E. 97th st. liko ligos pa
mos laiku išvažiuoja po p< - 'prieš tai. Viena moteris visai laikytis drausmės ir griežtu- kirstas ir randasi Marines 
rą mėnesių ir gyvena sau garsiai pasakė: “Ko mes čia mo, kaip Italijoj. ligoninėj.
Floridoj, o vasaros laiku turim stotis? Kas jis mums Bet kai reikėjo bėgti, tai ---------
važiuoja Į sakesnius kraš- do prezidentas, kad Lietuvą Smetona bėgo ne fašistiškon “Lietuvių Žinios” rengia 
tus. Ir už tas ilgas vak.acijas palikęs pabėgo kaip zui- Italijon, kur drausmė ir pramogėlę Lietuvių salėj 
ima iš parapijos kaso? sau kis?” ' grieštumas praktikuojami, spalio 25 dieną.
algą. O parapijos darbinin- Smetonai, kaip itališkojo bet atvažiavo demokratinėn ---------
kams neduoda netik vakari- fašizmo pamėgdžiotojui, bu- Amerikon, kur visi turi teis- Mirė Marijona Baltakie-
jų, bet nei vienos dienos tų daug džentelmoniškiau, 
liuosos nuo darbo sąvaitėje. kad jis po demokratinę A- 
Na, ar tokį romiškų kunigų meriką nemanevruotų, 

į elgesį galima skaityti krikš- Atsimenu vieną nuotikį

vę. Ir da važinėjasi mums nė; velionė išgyveno Ame- 
prakalbas sakydamas... rikoje nuo 1909 metų. Pali- 

A-jukš!... ko vyrą, sunų ir dukterį.
Mainierka. Jonas Jarus.

Tukevc.au
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r» j •jryr"—■Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

f Amerikos Lietuvių Socialistų 
Šios Dienos Uždaviniai !

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Tąsa)

su savimi 200 nepasitenkinusių

—Tegul bus pa-pa-pagar- bedieviai. Abudu buvo pa- 
bintas, Maike. darę sojuzą ir norėjo iškasa-

—Tas pagarbinimas ne- voti visus kunigus, bažny-

Pasiėmė
kolonistų, 30 indėnų ir jų vadą, kuris buvo 
pakliuvęs Į nelaisvę; taip pat įsidėjo tuos 
aukso pavyzdžius, kurie turėjo Įtikinti ka
ralių, jog, galimas daiktas, jų bus galima 
daug rasti naujosiose žemėse, ir 1496 metų 
kovo 10 d. paliko Naujojo Pasaulio kran
tus.

Kolumbo išlipimas Ispanijos uoste buvo

Bet kokioj veikloj reikia va- Jistų partijos (CCF).
duotis socialistiniais į 4. Musų LSS nariai, kurie 

principais. priklauso prie Įvairių savi-
Lietuvių Socialistų Sąjun- Šalpos draugijų, fraternalių1

gos suvažiavimas Fittsbur- organizacijų, kliubų, darbo 
ghe, Pa., šių metų birželio unijų ir apšvietos organiza-! 
ž,8 ir liepos 1 ir 2 d. pavedė cijų, neturi tenkintis eilinių 
Vykdomajam Komitetui iš- narių pareigomis, bet turi 
dirbti socialistų veiklai nu- būti aktingi tokių organiza-, dramatiškas. Jis buvo apsivilkęs vienuoli- 
1 odymus, pritaikintus prie cijų darbininkai ir neturi niu pranciškonų drabužiu, atrodė labai nu- 
šios dienos musų Sąjungos baidytis imtis atsakomybę siminęs, lyg didelio kalno prislėgtas, suny
gyvavimo sąlygų. LSS Vyk- tose organizacijose ir stovi 
domasis Komitetas, apsvars- jų priešakyje, jei nariai to 
tęs musų Sąjungos darbo pageidauja.
galimybes ir sąlygas dabar- ' Nepatartina socialistams 
tmiu metu lietuviškos išeivi- siekti vadovybės organizaci
jos tai pe. siūlo visiems drau- jose prisidengus svetimu 
gams vadovautis musų dar- vardu ar dedantis bespalviu, 
be sekamais nuostatais: bepartiniu ar panašiu “pil-.

1. Kiekvienas socialistas, ku” veikėju. Socialistas turi; 
musų Sąjungos narys ar pri- visur pasirodyti kaipo socia- 
jaučiantis, bet kokioje savo listas ir, dirbdamas Įvairiose 
veikloje turi vadovautis so- organizacijose kaipo socia- 
cialistiniais principais: bu- listas, turi Įsigyti sau narių
tent, visur ir visada stovėti pasitikėjimą ir per tą pasiti- 
L-loeii-i d u rKinink’n

Tiesa, jų gavo, bet tik po didelio vargo, 
Įvairių ir Įkyrių prašymų, Įrodinėjimų.

Pagaliau, viskas buvo sutaisyta, ir 1498 
metų gegužės 30 dieną su šešiais laivais jis 
išplaukė iš Sevilijos.

Dabar Kolumbas vyko daugiau pietų 
kiyptimi. Jam vis rūpėjo Azijos žemynas. 
Pasiekė Madeirą, paskiau Gomerą, Kana
lų salas. Iš čia tris laivus pasiuntė i Ispano- 
lę. Liepos 31 d. pasiekė Trinidado salą. 
Galų gale, nugalėjęs daug kliūčių, atsidūrė 
Pietinėj Amerikoj. Jis buvo piimutinis eu
ropietis, kuris iškėlė koją Į Pietų Amerikos

kęs, paliegęs. Visa jo didinga išvaizda bu-1 žemyną. \ ietos žmonės sutiko ji palankiai 
vo taip pasikeitusi, jog vargu kas butų ga- • b sp dideliu malonumu mainė perlus i eu- 
lėjęs pacakyti, kad tai esama to paties Di- topietiskus žibučius, šitas perlų atradi- 
džiojo Jūreivio ir Naujo Pasaulio atradę- F1135 Amerikos vandenyne buvo labai svar- 
jo... Panašų Įspūdį padarė ir kiti Kolumbo jUS Ispanijai.
draugai. Dabar daug kas pamanė, kari . Kolombas p;auxė vis toliau ir tonau. Pa- 
džiaugsmo butą nepagrįsto: vadinasi, at- siekė Margaritos salą. kur rado čiabuvius, 
rastas žemynas europiečiams gyventi ne
tinka. Karaliaus ūpas beregint atslūgo.
Kolumbas tad buvo sutiktas šaltai, b n to. 
neteko karalienės palankumo: Į ją neigia-. . 
mai atsiliepė indėnų belaisvių pristatymas, Paslėgto. Tiesa, tai galėjo būti dėl didelio 
Izabelė buvo prakilnios sielos, todėl nega- nuovargio. Tačiau, toli gražu, jis nebuvo 
Įėjo pritarti, kad indėnai butų laikomi ver- patenkintas ir savo laimėjimais. Jam ruj>ė- 

Taip rašo Bandelieras, kuris labiau Jo AziJa’ V1S didesnės ir platesnės sritys...
rafai rašo, įugniučio 15 d. (t. 

mėnesio kelionės) Kolum-
Tačiau Kolumbai pasisekė išsiteisinti, bas, bijodamas netekti maisto, sirgdamas 

Jis visur ir visada buvo geriausių norų. Iš- podagra ir akiu susilpnėjimu, paliko atras- 
aiškinus karaliams visą reikalą, pasirodė, tąsias žemes ir pasuko Ispanijos link. 
kad Įskundimo butą be jokio pagrindo. į Baltramiejus, admirolo Įgaliotas vado- 
Kolumbas vėl atgavo varda ir pasitikėji- vauti Izabelės kolonijai, ją paliko ir Įkūrė 
mą. O indėnų atvežimas Į Europą, kad jie kitą—Santo Domingo (Šv. Domininkas) ir 
tuo budu galėtų susipažinti su šito žemyno čia apsigyveno. Kolumbai būnant kelionėj, 
gyvenimu, nebuvo joks nusikaltimas. * reikalai europiečių kolonijose visai pašlijo.
TREČIOJI KOLUMBO EKSPEDICIJA. žernėra^'n^buvo unami vi«
BOBADILLA SKIRIAMAS ATRASTU- &£££ Stalai \iX'i 

JŲ ŽEMIŲ GUBERNATORIUM. 'ĘSši Uklokle padaSol

r Atgavęs karaliaus šeimos pasitikėjimą, 'ir nusikaltėliai, norėdami išvengti bausmės 
Kolumbas negalėjo užmiršti savo prana- ar kalėjimo. Kolonijose kilo rimtų nesusi- 
siškos misijos. Jam rūpėjo nauja ekspedi-į pratimų. Kolonistai suskilo Į partijas, iširo

mainais įsigijo jųbejieškančius perlų, ču 
tris maišus.

Kai kurie Kolumbo laiškai, rašvti iš šios 
kelionės, rodo, kad jo ūpo vis dėlto butą

klasių kovoje už darbininkų kėjimą patekti i organizaci- ^ais"1. AalP iaso t5anaeheras, kuris labiau * . ’ *
spėkų vienybę. Darbininkų jos vadovybe. Organizacijų lin,kęs PalalkyL Ferdinandą, bet ne! Kaip biografe
vienybės principą reikia vi- nariai turi Įsitikinti, kad so- KorIur?.bą- _ . . . •>’* P° P.Us.trecl°
-----  1  —,• . ■ ■ ■ • Tapiau Knlnmhiii issitPisinti bUs>. bliodamassur kuo gr iežčiausiai pa- eialistas yra geriausiai tin- 
brėžti, nes tik per vienybę karnas atstovauti jų reikalus 
darbo žmonės gali sau išsi- n- vesti organizaciją, 
kovoti geresnes darbo sąly
gas. Tik per darbo žmonių
vieningumą, jų susipratimą 
ir demokratiškumą bei mo-

taio jau svarbus dalykas, tė- čiose Įtaisė tijatrus, pradėjo kėjimą demokratiškoj, tvar-

Turim būti žmoniškumo ir 
kulturingumo pavyzdis 

visiems.
5. Mes socialistai, dirbda-

tas. vaike. šventa aptemdė
—O man išrodo, kad tė- ir jiedu puolė viens kitą nai

vas jau perdaug jį “šmera- kinti. Ir tegul gubija savo 
vai.” bedievišką pakaleniją. Kai

—Tu manęs nespaviedok, abudu gaus galą, tada ir mu- 
Maik, ba tu da ne-ne-neku- sų šventai Lietuvai bus ge- 
nigas. ras čenčius atsistoti ant savo

- -Aš nespaviedoju, bet kojų. O jeigu dar atliks koks 
vistiek norėčiau žinoti, kur bolševikas, tai atsivers prie 
tėvas buvai pereitą sąvaitę? dvasios šventos, ir bus vis- 

—O kodėl tu toks ę^ka.- kas oraįL Matai, Bimba jau T 
priėmė pašventinimą

ui razuma d . 1 1 kitur, turime visada išeiti I_m‘? ««”»■ demokratija, valsty- įš to, kad santykiai su nepar-■ 
bių karą prieš diktatūras. tiniais darbininkaistimais aarDinmKais ir ne- 

2. Antrame pasauliniame partiniais veikėjais butų pa
karę musų socialistų pareiga remti padorumo principu, j 
yra stovėti demokratiškų Turime vengti visko, kas 
valstybių pusėje ir viską da- gali Įžeisti bet ką. Turime

cija. Daug kartų tuo tikslu jis lankėsi kara
liaus rūmuose. Ekspedicijai reikėjo lėšų.

vienybė, truko 
mingumo.

stiprios rankos ir 
(Bus daugiau)

draus-

ryti, kad fašistinės diktatu- būti pavyzdys žmoniško su- bad_ KSS nariai, aukščiau mą, garbinimą neklaidingo tremti iš Lietuvos dar prieš 
ros butų sugriautos. Musų gyvenimo organizacijose. mi.nėtų tikslų siekdami, “vado Maskvos Kremliuje vokiečių-rusų karo pradžią, 
nusistatymą karo klausime kultūringo bendradarbiavi- atskirai nuo kitų sro- ir Įkalbinėja žmones, kad to Sovietų Rusija šiuo metu
LSS"šimetinis suvažiavimas mo ir savitarpės pagarbos. ).1^’ yra. bepartyvių vado kelias yra tikriausias yra karo nukamuota ir turi

Pri- Vykdomasis Komitetas Tiktai taip mes busime kul-! kelias į socializmą. Įtempti visas savo jėgas - —VHS? J/A » VII VAI I 111 1U, X. X « a II- —

—Žmonės kalba, kad tė- ims ir Mizara, ir Pruseika, -iau P^kelbe 
vas buvai belangėn uždą- kai pamatys, kad

ateina £iniš Valuk w »>.«
—Pasakyk, kas taip kai- ke, mudu su zakristijonu ir musŲ spaudą. Dabar tik pri- kreditą nepartiniams dar 

ba? Duosiu per marmuzą...

seniau ir visi turinės steigti Demokratijos ir Lie-4 /'-i » • i a ’
__ mono

Su komunistais reikia ko- rui. Todėl tremtinių padėtis

—Zakristijonas taip sako 
—Šerap...
—Ar tai ne tiesa? beč jur laif!
—Zakristijonas negalėjo —Tėve, man rodos, kad

taip sakyt, ba mudu kartu tu da nevisai išsipagiriojęs, 
baliavojom. todėl leisk man atsisveikin-

—Ant. kokios intencijos? ti. Pasimatysim kitą syki.
—Iš džiaugsmo, Maike,

kad velniui buvo iškirstas 
geras šposas.

—Nesuprantu, tėve.
—O jes, Maike, tu irgi ži

nai, kaip Saubostono protes- 
tonų kunigas

iscicrpipm O k-»-oi ’ Peikia viename draugams, kad šia- bininkams ir veikėjams, jei ' vardu. su socialistais ir kitų nurista- nimas. \ isos lietuviškos or-
ąaknm mrilink<5niinti kari me ^are mes» socialistai, tu- jie to “kredito’’ nusipelno ir Socialistams negalima da- tymų žmonėmis, jie nesivar- ganizacijos čia Amerikoj tu- 
* - i 1 ' r - aorai pina’ Ai ldme visomis išgalėmis remti jei jų darbas eina kultūrine bjauri tokiuose judėjimuo- žo jokiais padorumo ir žmo- lėtų rimtai tuo reikalu susi- 

musu šalies karo pastanga» ir pažangia linkme. Įse bei tarpsrovmių organi- mškumo sumetimais. Todėl įupinti ir mes, socialistai,
neturime tenkinti atlikę c j ; zacijų sanbunuose, kur pro- jie jau yra pasižymėję, kaip turime visur tą klausimą

pagulamos diktatoriškos šmeižtų skleidėjai, organi- kelti. Kur galima, šaukime 
organizacijų kon-

r____ . ... ... - - . , , pasitarimus ir
Įtrauktume visus Amerikos Ūkuojančiais katalikais, ku- įtraukti lietuvius Į rėmimą ge. Todėl mums tenka paro- gvildentam ta reikalą, kad 
lietuvius. Mes, socialistai, lilJ lietuviškoj išeivijoj yra į bet kokių diktatūrų. • v---,----- . ................—Šiur, Maik... Guoba!...

WASHINGTONE POT- 
VINIS.

ir
tiktai musu pareiga, bet turi- • ?.\ • PagpoJamos aiKiatonsKos šmeižtų SKleidejai, organi-kelti. Kur
me nesigailėti nei pinigų, nei bmlnka,s tun but draugiški, idėjos arba kur, po pnedan- zacijų ardytojai ir nesantai- lietuviškų < 
triūso, kad i karo pastangas Musų santykiai su prak- ga lietuvių vienybės, norima kų kėlėjai darbininkų eilė- ferencijas,

ku-į Įtraukti
dyti darbininkams visą ko- visi lietuviai išeiviai Ameri- 
munistų veikimo žalingumą koje žinotų, kad ten toli, šal- 
ir kviesti visus darbininkus tame Sibvre, yra. tūkstančiai 
griežtai atsiriboti nuo komu- lietuvių, kurie laukia jų pa- 
nistų vadovybės. galbos.

...................................... Santykiuose su komunistu r>i »: *• • , •
o. į^ieiuvibKoj išeivijoj įtakoje esančiais žmonėmis,

___________ , ... ..________ ™es tunme ir komunistų bei mes turime vartoti Įtikinėji-
buti, kaip ir su visais darbi- komunistų Įtakoje esančių pąO metodą, aiškindami ko-
ninkais, draugiški, paremti žmonių. Musų santykiai su munistu pažiūrų klaidingu- . . .
socialistiniu principu, kad komunistais, kokie jie šian- mą ir jį kovos budų kenk?. Amenkoj yra socialistines 
darbo žmogus, i kokią baž- dien yra, turi būti aiškus ko- mingumą visam darbininku Pa,eyniTa‘"- Mes są-
nyčią jis betikėtų ir kokius vos santykiai. Su komunis- judėjimui ir jo ateičiai.
poterius jis bekkalbėtų, yra Vjis reikia kovoti dėl to, kad 
musų draugas. Darbo vieto- Jle Rusijos interesų atstovai, 
se ir organizacijose mes tu- 0 todėl čia Amerikoj jie yia 
rime nevengti kontakto su svetimos valstybės agentu- 
katalikais darbininkais ir vi- *a- Rusijos interesus, dargi 
sada turime atmesti bet ko- jei tie interesai yra darbi- 

nepriimtini ir
kad kas nors vra tikintis. kenksmingi, komunistai vi-

.. . . , sada stato pirmon vieton,musų krašto i Kaip onjer.Iuoi s bendra- ,Todėl kova gu jais yra bu_ 
tina.įjom.

tunme būti visur pirmieji ,&ana didelis skaičius, turi 
aiškinti žmonėms šio karo Pa,‘en^*11 tuo sampiota- 
piasmę ir būtinumą sumušti . kad katalikų tarpe
fašistines diktatūras. milžiniška daugumamilžiniška oauguma yra

Mums sočiaiistamą šis darbo, dažniausiai sunkaus bai patvino rotomac upe,, ■ ociaiutam^, , žmonės Su tais darbi
nhni-io !karas Yra tiktai žūtbūtine aarDo. įmones, su tais aarm-Antaną Bimbą. kun plaukia pi o \\ariiingto- , fašistiniu diktatu- nmkais musu santvkiai turi --B?t ką su tuo turi vėl- ną. 1 tetomis vanduo pakilo IS*;“

4o pėdas aukščiau savo pa-
—-Kaip gi tai Petwe^’ socialistinio visuomenės per

auk jam buvo apieravota pnaare nemaža nuostonų iruiį.varvVTrin ateiti Pasaulis Rlmbos dūšia. O dabar Bim- I-gėrė apie 10 zmomą. S’thno^tai

i? !iguUr%tPcTvn“e v^ Wątch & Ward draugi ja i 
tiek jau dusios išganymas, ’-cikalauja, kad butų ares- 
vistiek
tiotkas. Taigi valuk to mudu r’ups policija užklups arklių 

lenktynių įstaigose. Bet ko-

Paskutinėmis dienomis la- 
pašv’entino bai pat\ ino I oiomac

rų ir demokratijos, bet, jei 
imti giliau, jis sprendžia ir

Su komunistais, kaip sveti
mos valstybės agentais ir 

diktatūros atstovais, reikia 
kovoti.

spaudą.
II. Vienas iš svarbiaurių 

uždavinių musų darbe čia

listinę

me galės išgyventi savo vi- 
roSari^Si tuojamFTiri lembferiaCku-i^jmius prieštaravimus ir 

Sd Skto mud" - iuos polici ja užklups arklių
su zakristijonu ir nutarėm lenktynių j&taigose. Bet ko- •. neišvengiamuose saaa turime atmesti net ko- j1;1 ue *
iškelti balių. Dabar da aš tu- ^.^lsnaikintl PacnI ^enk‘ persitvarkymuose ir su to,pinkams

ty 1.1 tvnm surištose kovose, šalia ak-”’“lesiu nuvažiuoti Į Bruklyną tymų 
prirašyti Bimbą prie musų

Sčeslyvos Smerties Susal
ti ės, kad butų lengvesnis ke
lias i dangaus karalystę. Ta
da kelsime da vieną balių.

—Keno garbei?
—Pono Dievo garbei, 

Maike, kad taip gerai viskas 
klojasi.

—Kur tą gerumą tėvas 
matai? Karas kasdien daro
si vis žiauresnis, o tėvas jieš- 
kai balių. Dabar ne linksmi- 
nimori laikai.

—Maike, ponas Dievas 
žino ką daro. Jeigu jis davė 
vainą, tai reiškia, kad ji bu
vo reikalinga, ir todėl reikia 
džiaugtis, kad pono Dievo 
valia pildosi. Ir aš tau pasa
kysiu. Maike. kad iš tos vai
nos bus daug pažitko. Svie
tas buvo perdaug jau ištvir- šitas 71 metu
kęs. Juk tu žinai, kad Hitle- F E Licbcy, <^rba ndaivių 
ris ir Stalinas vra didžiausi ’ g’, '.it;. K. r.

jungieciai neturime socialis- 
_ . w . .. tinio laikraščio, kurį leistų
Stoti uz laisvą, demoKratiš-'muSy Sąjunga. Bet yra trys 

ką Lietuvos Respubliką. lietuviški laikraščiai, kurie, 
9. Musų LSS narių parei- bendrai paėmus, laikosi so- 

ga šiuo metu—visur ir visa- cialistinės linijos. Tai yra 
da atsiminti Lietuvos liki- ( hieagos “Naujienos,” Pos
mą. Mes esame išeiviai iš tono “Keleivis” ir Brooklv- 
Lietuyos ir esame su musų no “Naujoji Gadynė.” Tuos 
senuoju gimimo kraštu susi- laikraščius mes turime rem- 
lišę tūkstančiais ryšių. Kaip ti, platinti ir kaitų turime 
visi, viso pasaulio sociali;- daryti Įtakos Į tų laikraščių

tingo rėmimo
karo pastangų, turi būti SO-! darbiaujan’ -v kitom or-
cialistų uždavinys. ganiza-ijom. ' §u komUnistais reikia ko- tai’ Jojame už visų tau- redakcijas, kad jų vedama
Stiprinti LSS organizaciją ir 7. Santykiuose su kitų sro- voti ir dėl to, kad jie atsto- tŲ laisvę, o todėl turime pa- socialistinė lini.a butų visa- 

vių organizacijomis LSS na- vauja diktatūros principąr___ i eigą ir musų senajai tėvy- da aiški ir be jokių kompro-
ekamai: darbininkų eilėse. Mes ma- ne’ Lietuvai reikaiauti teisės misų.

LSS nariai iri Kur klausimas eina apie r.ome, kad be demokratijo’ gyventi laisvu, demokratis- Palaikymas socialistinės 
drau- rėmimą Ame: i1 os karo pa- darbininkų judėjimas negali ku gyvenimu, be svetimos spaudos turi reikštis tų laik-

vadovauti kitur.
3. Lietuvių išeivijos tarpe riaHurėtų elg i 

čia Amerikoj 
mums prijaučiantieji
gai, kurie seka LSS nusista- stangų, arba kur Įvairios or- būti nepriklausomas ir ne- okupacijos jungo. įascių platinimu, rėmimu
tymą neturi imtis kurti nau- ganizuotos s evės buriasi gali laisvai siekti socialisti- Mes, kaip lietuviai ir kaip j ukomis, parengimais ir 
jas organizacijas, kurios pa- krūvon, kad parėmus Lietu- nes santvarkos. Komunistai socialistai, turime visur ir vi- bendradarbiavimu, 
vaduotų LSS organizaciją, vos išlaisvinimą aiba šiaip atstovauja visai kitą nuomo- ;a.Qa pasisakyti uz Lietuvos 12. Mu:ų veikime mes, so- 
Bet visų pareiga yra stiprinti lietuvių reikalu1', kaip antai, nę: jie tiki Į diktatūrą, kuri ^a.^vę ir turime keiti lietu- Ralistai, turime dirbti kuo 
LSS organizaciją, jos kuo- šelpimą lietuviu tiemtinių su bizunu ir kalėjimais nu- 'tškoj visuomenėj nuolatini širdingiausiam^ ryšyje su 
pas. Kur nėra LSS kuopos bei nukentėjusiu nuo karo varys darbo žmones Į koki susirūpinimą Lietuvos Ilki- rnusų broliška organizacija 
reikia ją sukurti. Kur tokios ir panašiai — tokiuose san- tai kalėjimiškai totalitarini mu čia paminėtoj dvasioj.
kuopos yra, reikia jas stip-,būriuose LSS nariu pareiga “socializmą.” Mes atmeta- Rūpintis Lietuvos tremti- 
rinti. -Reikia pagyvinti kuo- yra dalyvauti. Įreiti Į bend- me tą falšyvą “socializmą” niais Sibyre.

Lietuviu Darbininkų Drau
gija. Bendras darbas turi 
reikštis reneimu bendrų pa-

ruosius komitete-; ir juose ir skelbiame griežtą kovą 10. Musų LSS narių turi,sudidnk’rn^- Pa^en“
ką visuomenėj. Kanadoje, veikti bei būti iniciatoriais diktatūros apaštalams dar- butj neatidėliojamas uždą-Jr bendradarbiaujant
kur galima, reikia stiprinti tokių judėjimų. bininkų eilėse. vinys paremti Lietuvos trem- V,SUD kur tik ™usu nariai tu-amžiaus sene-'socialdemokratų kuopas, ar- Kur srovinis bendradar-j Su komunistais turime ko- tinius Sovietų Sibyre. Jų ten Į1 P’ogos, su LDD nariais u
ba gyvinti darba lietuvišku biavimas nėra galimas arba .voti ir dėl to, kad jie j darbi-[vra tūkstančiai ir daugumas JŲ > iz, _• ____ i______ .. ,- i v ...Ii.oHo i- i LSS Vykdomasis K-tas,

pų veikimą ir stiprinti jų Įta-i • «• • T T J Z

kuopų prie Kanados sočia- kur aplinkybės reikalauja, ninku eiles neša aklą vadiz-Įjų yra sovietų ^aidžios iš

i
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XXXL
Mėsos porcijas teks su

mažinti.

sam namui šildyti, tai išma
tuok kiekvieno kambario 
gi indų plotą, kiek iš viso bus 
keturkampiu pėdu. Bet ne-

ANGLIŲ KASYKLOJ ŽUVO DL LIE
TUVIAI, ANUŽIS IR GALINIS.

Mt. Carinei, Pa. jAnužiu pumpavo vaiul ni iš
Spalių 8 d. čia buvo palai- kasyklos' -He. vai tojo gazoli- 

, j • • p . . " ; nu varoma įnzinuka. Tam Goti cu jauni lietuviai mai- . . * • , , , , ;• • a ♦ * motorui veikiant, kasyklojneriai, Antanas Anužis, 2o ... . , ,. 'ir pnsirmko nuodingu dujų

lO gan neouil, \ OKietiams JO SllmKsminimu svetaines. “HitUtrprinSi” kasvklni kur ' r.a>yiuu» i>n.ui,
bus į valias. Tai reiškia, kad Visa tai reikės žinoti pil- angiisgkasama nelegaliai, be ^U'J° j?u PersUPni į nu;gg 
graikai, norvegai, lenkai, dant aplikacija aliejui gauti. i.i.«vk1(w cavininkn leidimo ii duobę atgal. Krisdamitraneuzai, danai belgai ir ------- iTokiu kasyklų PeL^fv™nb>i>.«du sunkiai susižeidė iri
kiti gali mirti badu, bet Hit- Automobilių vartotojams yj“a daug Jos atsirado mire nu°dingo?e (Krose, 
leris maistą iš jų atims ir ati- patarimas. depresijos laikais. Kada* Be Antano Anužio ir AI-
cuos vokiečiams. Tukstun- Taupydami gumą padėsi- kompanijos paleido anglia- j berto Galinio, toj kasykloj 

lėti karą, todėl laiky- kasius iš daibo, sakydamos anglis kasdavo ir da du ar 
neturinčios kur ir kam savo .trys vyrai. Visi jie oum-

ciai Europos gyventojų ir te lainį^ti 
dabar jau miršta dėl maisto kitėg šit taisyklių; 
stokos. Taigi nacių “Naujoji L Vartokit automt, *. . automobilį tik anglių parduoti, tai anglia-
Tyarka nesą žmonėms ne būtinam reikalui. kasiai piadėjo patys kasti
tiktai \ergiją, bet ir badą. ; 2. Nevažiuokit greičiau anglį iš kompanijų kasyklų

Bet Amerika turės pakan- kaip 35 mylios per valandą, ir pardavinėti ją. Susitaria 
karnai maisto ne tiktai sau, 3. Padangos turi but tin- keli vyrai, prasikala urvą

pavo vandeni pasikeisdami, 
“ant dviejų šiftų."

Abudu žuvę lietuviai bu
vo čia gimę ir augę. Alber
tas Galinis buvo baigęs ir

Taip Lavinasi Komandininkai

o ir savo talkininkams, ku- karnai išpustos, 
lie kovoja prieš “Ašį.” Mes 4. Duokit jas 
bandom dalintis viskuo, ką apžiūrėti.
turime. Mėsa yra labai rei
kalinga kareiviams ir sun
kaus darbo darbininkams.
Todėl mes dalinamės ir mė
sa, kad palaikyti žmonių 
spėkas, kurios atlieka sun
kias užduotis karo fronte ir 
dirbtuvėse.

Kad mėsos 
viams ir
tiems reikia nu-tatyti nedau- Amerikos pi oduktingumo 
giau kaip po 2l2 svaro me- rezultatas. Kada tie daiktai 
sos per sąvaitę. Daugelis pas mus pagęsdavo arba nu- 
žmonių ir dabar daugiau sudėvėdavo, mes juos galė- 
mėsos nesuvalgo, kaip du ir davom arba sutaisyti, arba 
pusę svaro per sąvaitę. Vai- naujus įsigyti.
kai, seniai ii- sergantieji ne- Taip buvo iki šiol. 
suvalgo nei tiek. O jei ku- Bet dabar viskas pasikei

o.
lium

Dalinkitės 
u kitais.

kalno šone, ir kerta anglį. į Mt. Carmel high ?ehoolę. Jo 
reguliariai Valdžia žiurėjo į tai per tėvai gyvena po numeriu 

pirštus ir šito biznio nes+ab-!109 South VValnut st. Be iė- 
automobi- dė, nes žinojo, kad anglia- vų, jis paliko da ir ,-eseris:

Ikarams reikia gyventi. 'Magda^ną. Ernui ą, Geno-
Bet tokiose “kasyklose”, vaitę, Da’atą. Marę. Oną,IKo daugiau tauoys'.t, to dažnai atsitinka nelaimių,' Agnę ir Eleną. Viso- namie, 

daugiau turėsite. r.es saugumo tenai niekas prie tėvų.
Musų automobiliai, skai- neprižiūri. Taip žuvo irį Antanas Anužis buvo ve-1 

čiuojamos ir rašomos maši- Anužis su Galiniu. Jų “ka- dęs, paliko žmona Helena, 
neles, visokie Įrengimai ir sykla” buvo apie 100 pėdų dukteiį Arlena. tėvą Jurgi,

ėsos užtektų karei- apaiatai, vienu žodžiu vis- gilumo ir paskutiniu laiku ją vieną broli ir dvi se.-ei B. 
darbininkams, ki- kas> ką mes turime, yra užtvindė vanduo. Galinis su Vargo Duktė.

Kas Mums Rašoma
Kaip tatai suderinti su 

faktais.
Brooklyno “Laisvė” 154-

čia parodyta, kaip Australijos 

lipti per aukštą tvorą.

komandininkai mokinasi

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau Antano Butrimavičiaus, 

ir Krank Frelik, ir kitų pažystamų. 
Pirma gyveno Utsville, III. Prašau 
atsisaukt, kurie žinot kur anie ran
dasi, prašau parašyt man žinių. (3) 
Mrs. Charles Mullin, % C. J. Puišių

Rt. 1. Box 25, Custer, Mich.

Pajieškau brolių, Antano ir Bene
dikto STANEVIČIŲ, paeina iš Skirs
nemunės parapijos. Pamarėlių kai
mo. Seniau gyveno Chięago, III., o 
dabar nežinau kur. Prašau jų pačių 
atsišaukti, arba kurie žinot kur jie 
randasi, meldžiu priduot jų adresų. 
Jieško Ona Puišiutė (Pilukė) po vy
ru pravardė Mullin. (3)

Mrs. Charles Mullin, % C. J. Puisis
R. 1 Box 25, Custer. Mich.

i MATEUSAS J. ŠVILPA, Jono sū
nūs, paeinu iš Kauno gub., Traškunų 
parapijos, Meduškių sodžiaus, pajieš
kau savo giminių ir artimu draugų. 
Kurie prisimenat esant mano gimi
nės, atsišaukit greitai, bus jums nau
dinga. M. J. švilpa (4)

1 P. O- Station A, Box 73,
Hartford, Cann.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau rimtos merginos arba 

našlės tikslu apsivesti, amžiaus nuo 
25 iki 34 metų, pageidaujama atsi
šaukti nuo farmų. Aš esu vaikinas 
34 metų, plačiau susipažinsime per 
laiškus. Malonėkite prisiųsti paveiks
lų. M. Pakialnis, 125 Manning st.,

Toronto Ont., Canada.

kas

nori, kad keli Lietuvos dar
bininkai išnaikintų vokie
čius piautuvais ir šakėmis!

įiems is mus dviejų ir pusės tė. Amerikos produktingu- tam numery įdėjo tūlo Bie- Jeigu keli Lietuvos bernai 
svaro per sąvaitę neužteks, mas dabar yra įkinkytas į liausko neva prakalbą, pa- galėtų piautuvais ir šakėmis

I Pajieškau gyvenimui draugės, ne- 
senesnės kaip 45 metų, pageidaujama 
kad butų rimta teisinga ir linksmauų 
budo, mylinti tvarku šeimvnos gyve
nimų. Prašau rašykik: P. J. (4) 

1602 Bidwell Street,
N. S. Pittsburgh, Pa.

' Pajieškau gyvenimui draugės naš
lės, galėtų turėt kad ir vienų vaikų, 
nejaunesnės 45 metų. Plačiau susi
pažinsime laiškais. S. T-as (3)' 

31 First avė., New York, N. Y.

HARTFORD, CONN.
Parsiduoda Restoranas

Geroj vietoj ir labai geras biznis, 
visi furnišiai geri, randa pigi, turiu; 
Lease. Apyvartos daroma $1,300— 
$1,400 sųvaitėj, vieta didelė ir smagi. 
Parduosiu labai pigiai—už $3,500. 
Bet kas mokėtų visus cash iš karto, 
atiduočiau kelis šimtus pigiau. Kurie'

Klamath Falls ' miestely, "?y.nt *?iznį; tai tikrai pinigų šai- 
! • ’ tims. Atvažiuokite pasižiūrėti. (4)
Oregono valstijoj, žmonės m. švilpa
apsupo salę, kur Jehovos------------------------------------
liudininkai” turėjo mitingą Kurie Norit Gyvent Floridoj

aprašyta labai aiškiai, arba laivynan, ir bus mielu 
nušviesti visi svarbiausi pa- noru priimtas, jeigu tik svei- 
saulio įvykiai 0 bolševikų Kas ir ne persenas.
“Laisvė” prasideda ir bai-i -------------—
giasi ta pačia malda: atida-' IŠARDĖ “JEHOVOS LIU-VOSrU

■ ykit antrą frontą ir atidary-1 DIN1NKŲ MITINGĄ, 
kit antrą frontą. B-tč.

Norėtų sudaryti lietuvių

As • Nupirkit mano vietų. Laikau Alų, 
armuni' ~ ~ * * " ’yn*’ Groserj, Gas stotį ir 7 kabins.

juj (las. Pagaliau pradėjo susi- *?rduodu labai pigiai Priežastis—
. .... -------------------------------------vietą. Tenai sakoma: “Jau- svės” redaktoriai deda tokią pusisarųiuiKia įsiarsyj un- rinkueiu? fanatikus šturmuo- i>. *7

pupos, žirniai n kiu pana- kad dvilmiems reikalams r.i darbininkai, mes šaukia- nesąmonę žymiausioj savo teiofieer) b dalyvavęs rusų ....... . j-
sus .daiktai yra labai mai-- apiupinti jau nebelieka nei me jumis prie naikinimo hit- laikraščio vietoj, kaili labai japonų kare 1904 metais, to- - .. . . ,,
tingi ir lengvai gali atstoti iaiko, „ei metlžiagos. Todėl krininkų Lietuvoje.. Nu- svaibu dokumenf. Kad i. dėl trokštu ir vėl eit tų ge!-, ,“ehov“j’ ™d,mnaals va;
mes3- _____ .turime saugoti ir taupyti kirsk okupantą piautuvių didžiausis absur< a-. bile tik ‘tongalvių gyvačių mušti. Aš : dmasi tikyome sekta, kun
Kiro aliejus pag^l korteles ttos kuriuos turim, -aiba subadyk šakėmis; nu- iš Maskvos, tai ; . va; bus norėčiau, kad giles lietuviaij priešinga vėliavai saliutuoti

Kiekvieno musų p'areigaJdėk jį kulka arba granata, dalykas. Lukšių Juoz -s u- —

ir išlaikė ją apsupę 4 valan- v>mųP Grose™ Gas 'suį

yra taup-rti kiekvieną daiy-flp koki tik Įranki turi, pa- 
Biuras nustatė 4, taisykles kė]L ir reikia žinotk kodėI r.audok prieš vokietį.”skystam kurui gauti. Kiek- fkė1*’ ir,reikia žįnoti’ kod^
vienas nrivalo tu taisvkliu tai >’ra daroma- Taupyti rei- vienas pnva;o lų taisyklių /4-1 ^oivtn
prisilaikyti, kas nori gauti

Butų bepiga okupantu; 
kia dėl to, kad naujų daiktų naikinti, jeigu tai butų gali- 

taip lengva - padaryti,

Sako, “Keleivis” palinks
mina ligonius.

Apie 3 savaitė? atgal užė- 
Brooklynekortelių ‘ Knygutę aliejui sunku arba ir visai negalima ma taip lengva padaryti, - j namu

ph-kti ?autI-lr.b?^d^iu3 sun- Kaip pokyti Galima butų J į; R
P ŠUi tos taisyklės: !ku ^dėl kuo dau- pakla^ri. kodei Us Bel.a^ nebuva’u J;j vaf|inK.

gau viską taupvsim, tuo pats neina vokiečių nai-
1. Patirk, kiek galionų dausrįau visko turėsime. kinti, bet sėdi kažin kur 

aliejaus turėjai (jeigu ture- Visų musų obalsis dabar Maskvoje pasislėpęs?
Ea\e- namie spalių piivalo būti: mažiau visko Pagaliau, kaip šitokią jo 

T d. Ta> įeikes pasakyti pil- varį0(k mažiau eikvoti, dau- kalbą suderinti su faktais? 
nant aplikaciją, kada regi-,mau lupyti! Prieš vokiečius neatsilaiko
struosiesi aliejui gauti.---------------milioninė rusų armija, kurią

2. Jeigu aliejų perki visa- D-ras Wei Tao-Wing, pati Maskva skelbė esant 
gos . !S to paties paidavejo, naujas Kinijos atstovas nenugalima, o Beliauskas

Delaware Camp, Winter Beach, Ffa.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožftj, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostį

I , Į- - # _ . . .' i’®1’ ncuumclzTnfJ. nunč (orite kukiūasudarvtume čia sAVo armiją ir kiekvienai patriotinei ap- nesveikumus, kreipkitės, duosiu getų
ir pirnmp Amprikai i natrnl- 4 • patarimų ir busit patenkinti. (-)n eitume AmęriKai j pagal eigal. pet. lamsargiene

bą. Amerika yra musų antra ----------------------------------- įsu s. w»ur su Phiiadeiphi*. p«.
tėvynė ir mes turim ją ginti PARSIDUODA
nuo. tų nuodingų geltonu oeram stovy medinis namas
biri čkii.ilin irvvačin M1K„i3-jų apartmemtu. 10 ruimų, ruimin- KUOI1U gyvačių. AlU^ų „as> su magni vartotais furnišia s;

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS

. „_ _____ ..._____ _________  ________ , Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių.
jaunuoliai deda savo gvvastį furnace šilima, šiltas vanduo, 3 karų Kaina tik 50c. metams.

----- ------------------------------ — o—J- lietuvių naujienos

332 N. 6-th sG. Philadelphia, Pa.
, y Ąmprikn hpt mpc cpniui ^»ražus- nesenai pentvtas. Rand.s L.Z AiiieilKJj, Del mCS Senidl neša $295 į mėnesį. Namas vertas 
esam tvirtesni ir gerai mo- $12,000, dėl nesveikatos parduosiu už 

Jacob lapenas (4)
,________ .iter avė., Harvey, III.

da nemoka, tuos galime pa
mokinti. Mes turime ir savų IŠRADIMAI. 
karininkų, kurie yra jau tar-

tai jis gali pasakyti, kiek pe- Washingtone pareiškė ore- 
įeitais metais aliejaus isvar-'2.;dentui Roo?eveitui,
toJaI- _ .. . . . Kinija kariaus iki galo irat-,

3. Jeigu iš .10 tokių infor- ?kiros taikos su japonais ne-
maci.ių negali gauti, tai z)-...-- 
kreipkis į vietini karo kainų --------
ir racijonavimo boardą. Lapkričio 9 dieną Bostone (]gj "numalevotos garažo du-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

“Kel.” skaitytojui. — Ko-

si Teofilis Daunaravicius. J.s kam „inkl vartoti_ 0 katrfe .n
pasisakė ilgai sirgęs, lo me- da nemoka. tuos L,a|ime Da. _
nėšių išgulėjęs lionmėj i
turėjęs per tą laiką ?' ope KannmK1^ Kurie yra jau tar- kelių rūšių gyduolės. 
racijų. Nors jis isii/o Amerikos ^rmiioi dh- ^ur’°s stebuklingai pagelbsti nuo
bet labai suvargę ir prašė, vvzdžiuii adv Bagočiis ir
^kamu^^Krieivk'Vumk r?' AŠ manau-.kad me? «a' "^T^vo dantų cklimo 

įienamus rveienio / . . „ letume sudaryti nemažą ir . (for Tooth Ache irritaūon and Hard-
riUS T)3S1SKHluVtl. ICIVjC.) vp'hlfio’M 54rmmi eningf of the Gūros). Prašalina užsi-F ‘ neoiogą armną. as esu pasi- vietrvjimą ir sustiprįna smegenis

ivosęs stoti bile valandą, nes ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
manė kaip magnetas traukia paAv^roįšMikcT m^Fs! ohg 
į karą ant Amerikos priešų, ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan- 

» ., 7X7*11 • ' tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma-Anthony Wilk.ns, žeęn&_t5oc

Manchester, N. H. '. mįEVMATOMO.m

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmu* P a m 
Expelleris. kuris yra stebėtinu Iinimentu ir 
kurį naudoja tūkstančiai žtnonhj. Viri 18 
milijonų bonkučių parduota, kas !iud;ia jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expellerio su Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-EXPELLER

LIEPOS ŽIEDŲ. PIRMO KCOI»tMO

bet
nu-

tuos

4. Jeigu aliejų vartoji vi- susirinks CIO konvencija.

Orlaivių Dirbtuvėj

po ranka aš neturėjau, 
turėjau nusipirkus . orą 
merių “Laisvė?.” tai 
jam ir padaviau.

Kitą sykį jis vėl pas man ? 
atėjo ir vėl pra? ' “Kelei
vio.” Sakau, aš nesenai 
daviau “Laisvę.” ; * ji- ^a- 
ko noris “Keltiv'

MEDUS

Amerikos karo ministeris Stimson stebi kaip mechanikai 

oria. ių dirbtuvėj stato motorą. Stimson čia parodyta* is 

flošjnov piięč* su .š’"'e'ir kostiumo.

rys nedžiusta, mes negalime
pasakyti, nes priežasčių tam
gali but daug. Gali but pras-;^. na~kaiWl 4.K
tas pentas. arba i gerą pentą ,.ai. 1

k.,4. __ Z linksmiau pasKi:;

koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau 
nariuose.

Sa-
Redakcijos pastaba: At- nariuose, Mosulubse. nuo Užsisaldv- 

skiros armijos Amerikoje mo.ir ašn-aus Kosulio. Kaina $1.00.
>ako. steigti negalima. Kas nori ow

TIKRAS BICIV

<100Tf PURE HOXEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
SaMumynas
..Sveikatai

galėjo but įpilta netinkamo 
skysčio. Gali but, kad durys 
buvo drėgnos, arba gali but, 
kad tamsta nedavei, pirmuti
niam sluogsniui gerai iš
džiūti. Kiekvenos iš tų prie
žasčių užtenka, kad numale
votos durys nedžiūtų. No
rint jas pataisyti, reikia visą 
malevą nuimti. Tas galima 
padaryti tam tikru chemika
lu, kuris vadinasi “paint re- 
mover” ir parsiduoda male- 
vų krautuvėse, arba galima 
nudeginti su “blow torch” 
pagalba. Bet ugnį vartoti 
apie garažą nepatartina, 
ypač jeigu tenai yra gazoli
no.

Elzbietai Anderson. —
Ačiū už “resipes,” bet kol jų 
r.eišbandysime, laikraštin* 
nedėsime.

F. Sbukliui. — Maikis ii 
Tėvas vra labai dėkingi už 
32 ir sako sunaudosią juos 
labai geram tiksiui. Ačiū 
draugui už gražius linkėji- 
įmus ij patarimus.

išneš L „ :

i,” tai eit mušt Amerikos priešų, tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 
i: a____ ___________ turite senas Ror.as, kurias Skauda ir.i— gali stoti Amerikos aimijon njei<as jums nepagelbėjo, tuojaos 

bandykite šitų Mostį. Geras nuo Vo
čių, Išbėrimų, Pai's, Sains. Gėlimų 
Ausies, nuo Užsišaldymo, žaizdų 
Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 
jimą. Nudegimų. Sumušimų, Skau
dėjimų Blauzdų arba nuo Nuovargio, 
ir įvairių Odo* Ligų. Kurie turi Eg- 
zimų, tai pažymėkite. Speciališkai 
Pranešimų gausite. Šitos mostis, tai 
Ginklas prieš Vėžio Ligas.
Kaina tik $1.0<». Mažesnė—50c.

Šalti orai ateina ir jie atneša daug 
ligų. Bukit pa įrengę apsigynimui.1 
Geriausias ginklas apsigint tai M. .L 
Švilpos Miracle Ointment: No. 1 — 
nuo Dantų; No. 2 ir No. 3—nuo įvai
rių ligų, paeinančių nuo šalčio.

Reikalaudami Gyduolių siųskite ir 
Pinigus Money Orderį arba Čekj ne
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 
mėt Gyduolių Gerumų tai duodam 
tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 
—vienų mažesnę. Vartok tų mažesnę, 
neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už
ganėdintas, gražink didesnę į 10 die
nų laiko, mes atitrauksime tik per- 

(->

:• N.-.- X X

ATT ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR B0 N KOMI S

Valgyklose ir T-uernose reikalaukite tikro lietuvidko 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visi? mėgiamas ir tikrai 
(teras. alus. Vestuvėms, ar parems,,visuomet užsisaky
kite* R r (h kert- \\X Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKER? BREW1NG C0., Ine
TELEFONAS

oro-atr-r _

BOSTONO 
South Boston.

skyrius
Mass.

81 LAFAYETTE ST.. 
WORCESTER MASS.

1410 Columbia Roud, 
Tel. SOUth Boston 2271.

KONČIAUS BrnNTNKYSTĖ
57 Rattrnr St.. Ns. SMsctm. Mm.

Simttt doUrhj dovanų, kuris įrodys, jog £ts 
medus nčra tikras bičių medus.

siuntimo kaštus—20c.
Adresuok it taip:

M J. ŠVILPA
Miracle Ointment 

Broad Str. P. O. A. Boa 73
HARTFORD. CONN.

TIKRAI GERI : 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

t padarytas iš tikro-
♦ io Castile muilo.
J U- S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
♦ kius kitus nešvaru- 
| mus ir sustiprina 
l odų. 50c. už bor.kų.
į ALEXANDER’S HAIR 
j REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odų Gydančių Vaistų 
{ Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
J 50 centų už bonka.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun-
• čiam per Pašta į visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S CO.
‘ 414 W. BROAPWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

OI K P1H.1CT
“The pnrpose of the A**ociata>ii sliall 
be to help pre»er»e the ideal* and 
tradition\ of onr enaiMry. fhe Fiii'.eo 
States of An.eriea, to re»ere ils tani 
and inspire others to re«p« et and «•' ) 
them. and in all nata to aid in inakint 
Ibis eoimtry greater and hetter" ,

I 1 i
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Moterims Pasiskaityt

Demonstruoja Plikas K'škas

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Kodėl Pakilo .Jaunimo Ištvirkimas?
Paskutiniais laikais laik

raščiai pilni žinių apie jau- 
namečių prasižengimus i. 
ištvirkimą. Tėvai, kurių vy
resni sūnus jau kovoja si 
priešu, tiek suminkštino dis
cipliną jaunesniems, dar na
mie tebesamiems vaikams 
kad šie eina kui- tik nori ii 
kada nori, girtuokliauja 
‘ gemblina” ir paleistuvau
ja. Kadangi tokiem “gudtai- 
mams” reikia nemaža pini 
gų, o jaunuoliai jų neturi 
tai tūli jų leidžiasi plėšikau
ti, dažnai papildydami žiau
riausias žmogžudystes.

“Nenorim perdaug varžy 
ti nei baili sūneli, nes neži 
nom kaip ilgai jis su mumi 
bus. Išėjęs armijon, gal jai 
negrįš, todėl tegul pasi
džiaugia gyvenimu kol da. 
gali,” dažnai išgirsti tėvu. 
teisinanties.

Šiuo laiku darbų ir gen 
uždarbių nestinga; tėvą: 
prakaituoja išsijuosę, o jų 
sūneliai “gyvenimu besi
džiaugdami ir besilinksmin
dami’’ eina šunkeliais.

Didžiuma jaunuolių nesu
pranta pavojaus tokiose pa
laidose linksmybėse. Jie ne
žino, kad viskam turi but: 
r ibos ir saikas. Jie niekuc 
nesivaržo. Juos daugiausi; 
vilioja tas, kas doroj draugi
joj yra draudžiama. Moti
nos pienui ant lupų dar ne- 
nudžiuvus, jie jau ruko, ge 
ria, užsikrečia bjauriausio
mis lytiškomis ligomis ii 
persisunkia visais ištvirkėliu 
papročiais.

Pas amerikonus yra tokia 
patarlė: “Duokite jiems už
tektinai virvės, tai jie patys 
pasikars.” Tai yra tikra tie
sa su jaunuoliais. Jie gavę 
perdaug laisvės, žus ir be 
karo. Praras savigarbą, pa
dorumą, charakterį ir viso 
kią atsakomybę. Jie taps 
šunvotėm geros draugijos 
tarpe. Nesidžiaugs jais nei 
tėvai, nei visuomenė. Ne vie
nas iš jų, vos pradėjęs gy
venti, negarbingai praras tą 
gyvybę ant kartuvių arba 
elektros kėdėj.

Čia paduosiu tik kelis pa
vyzdžius, kas atsitiko bėgyje 
paskutinių kelių sąvaičių su 
tais jaunuoliais, kurių tėvai 
nemokėjo ar nenorėjo savo

iuntė viršun, prisakydama. 
<ad neišdrystų tą vakarą 
tarnų apleisti. Vaikas supy
kęs užlipo viršun ir užtren
kęs duris nutilo. Po kiek lai
ko sesuo nuėjo pažiūrėti ką 
jis ten veikia. Ji suspygo ne
savu balsu, radus broliuką 
pasikorusį. Jis buvo jau ne
begyvas. Vaiko tėvas tuo 
arpu dirbo laivyno dirb- 
uvėj.

Spalių 2 d. Brooklyne įvy- 
<o dar šiurpesnė tragedija. 
Du high schoolės mokiniai, 
foseph Annunzeata, 18 me- 
ų, ir Neil Simonelli. 16 me
ti, apsirengę juokingais 
:oot kostiumais atėjo mo
kyklon ir pradėjo “funes” 
uėsti, todėl mokytojas su
čiupo juos už apykaklių ir 
įusivedė pas mokyklos prin- 
dpalą. Tas už tokius šposus 
švarė juos iš mokyklos. Ne
užilgo tiedu ištvirkę vaikė
zai sugryžo ir ištraukę revol
verį patiesė mokytoją ant 
vietos.

Mokytojas paliko jauną 
žmoną ir du 
našlaičiais.

Annunzeato ir Simonelli

s::o> Xew rorko šošikės irgi nori pas.rodyri renkančios laužę karo pramonei. Bet iš vis

ko ma y*, kad toms "darbininkėms ’ daugiau rup; parodyt s..\o plikas kiškas, negu darbą.

vežė kiton valstijon ir tenai 
paliko šaly kelio.

Piktadaiybė išėjo aikštėn 
ir Robertas Nash buvo suim
tas. Jam dabar gręsia taip 
pat mirties bausmė, kaip ir 
aniems tėvažudžiams.

Motina jį labai mylėdavo, i 
nes jis buvo pirmutinis vai
kas. Kuomet tėvas pradeda-

mažu kūdikiu v? J! barti uz palaidą gyve-:
mmą, motina visuomet uz 
sūnelį užsistodavo ir duoda-: 
vo pinigų, tėvui nežinant. Irdabar vra apkaltinti kaip . b lepinamas

airmo laipsnio žmogžudžiai. Nors buvo baigęs kolegiją, 
bet jokio darbo neturėjo ir 

Tą pačią dieną New Yor- nenorėjo. Jam rūpėjo tik 
įvyko ir kita žiauri mergos, baliai ir kitokie 

žmogžudystė, kurią papildė “good times.”

RUDENĮ.
Drebėdamas lapas išgeltęs nukrito, 
Praeinant, ant mano peties,
Ir kalba negyva pasaulio ne šito 
Sukuždo kurčiai prie ausies:
“Konvulsijos lapų, dar ką-tik žalių, 
Nereiškia mirties amžinos—
O, ne—nepakirs ji gyvybės gėlių,
Gyvos, amžinos žalumos!

•r

“Tu rudenio mirčiai aklai netikėk,— 
Pavasaris vėl sužaliuos;
Širdis ir Jaunystė bujos ir klestės,— 
Mirties neklausyk apgaulios!...”

Vargo Poetą.
Jų laukia elektros kėdė.

Ke

:aip pat nepilnamečiai vai
kėzai. William Diaz 18 me- kaltas auklėjimas.
.ų, Benitez De Jesus 18 me- motina, kad vaiką taip le- 
;ų ir Americo Romano 19 pino. ..
metų, būdami girti užpuolė Perdaug griežta discipli- 
apiplėšimo tikslu Edviną ria vaikams irgi blogas daik- 
Berkovitzą. 24 metų karei- tas. Viskam tui i but saikas, 
vį, įtraukė į bažnyčios tarp- Tėvas neprivalo buti vai- 
duri, peiliais subadė, atėmė kams tironas.

Aišku, kad ir čia

Ar Gali Moteris Iš
gelbėt Vyrą Nuo 

Armijos?

APIE VALGIUS.
PIERNINKAI SV MALĖSI .

šitie pierninkui nesunku pa-
----------- daryt ir jie labai gardus valgyt

Ar jai geriau būti namie, ar su pienu, su kava ar su arbata.
Imama tokia proporcija: 

puoduko riebalų.
4 puoduko cukraus.
1 kiaušinis, 
i puodukas maleso.
3 puodukai miltų. 
l2 šaukštuko sodės.
3 šaukštukai baking pauderio. 
I šaukštukas cinamono.
1 šaukštukas gvazdikėlių.
Vs šaukštuko druskos, 
ta puoduko rūgusio pieno ar 

maslionkų.
1 puodukas razinkų.
Ištrink riebalus su cukrum..

eiti dirbtuvėn dirbti?*
Šiuos klausimus dabar iš

aiškino pulkininkas Ralph 
M. Smith, rinktinės armijos 
tarnybos direktorius Massa
chusetts valstijoj.

Jis sako, jog klysta tos J 
motervs, kurios neina dirbti 
vien tik dėl to, kad jų vyrų 
nepaimtų armijon. Mat. 
tarp žmonių vra pasklidusi 
tokia teorija, kad jeigu mo
telis gali sau duoną užsi
dirbti ir turi darbą, tai ios 
vyrą tuojaus ims į armiją.
Bet jeigu motei is bus namie, Įdėk išplaktą kiaušinį. Sudėk 
tai užlaikyma iai turi duoti malesą ir gerai išmaišyk. Per. 
vyras, ir todėl iis bus paliuo- sijok miltus kartu su soda, ba- 
suotas nuo karines prievolės, king pauderiu, cinamonu, gvaz-

> Šita teorija vra visai kiai- tikėliais ir druska. Dabar Bu
dinga, sako puik. Smith. ! maišyk sausa medžiagą su ne-

Dalykas yra toks, kad da- bah!js- ”
bar vra keičiamos visos re- Ant galo sudek ra-

J zmkas. Išmaišyk, sutrink šauk
štuku į taukuotą blėtą ir kepkgistrantų klasifikacijos. Į

vedusio registranto moteri . . . , „ _A .
daba.- žiūrima: “Ar ji dirbi la,ps.n,Ų karsty,e tarp 10 ,r

ir ar ji gali dirbti.” ši frazė,!15 minuclų'___________________________

“ar ji gali dirbti,” yra labai . PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS pulk. KITOS APYSAKOS:
Smith. Nuo jos priklauso, ar! <1> Neužsitjkintis Vyras; (2) 2y- i • r . i • ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai-vedęs registrantas bus įrasy- ka? tik? i visokius prietarus,
tas į Class 1-A, ar atidėtas į h,irtos ir tt- ..........•••• 1Sc-
tolimesnę kategoriją.

reikšminga, sako

Šioje valandoje moteris 
gali darbo neturėti, bet jei
gu tik dirbti jinai gali, tai 
jos vyras bus statomas i

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS. 

PIRM.—Juozas Mačulis,
906 Prescott st., Waukegan. III.

multimilionieriaus Dodge kuo tik galim, kad jis kuo Class I-A, lygiai kaip ir tas, pirm. pagelb.—f. sedoravičia, 
žmona, paskutiniu laiku bu- greičiausia pasibaigtų ir kad kurio moteris dirba. pR7^
vo paguldyta Philadelphijos priešas butų sunaikinus. Taigi moterims, kurios 730 McAiister ave,nwaUkeį^siu.

gali darbą dirbti, pulkinin- IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas,. . Daktarų ligoninėje visai nu-
JU? 9 silpnėjusi nuo nedavalgymo. 
- , a j- dabar sunkiai serga užbadą aaoar suiiKiai serga 

dėjimu per savo jkvailą išdy
kumą.

Gydytojai sako, jog pilną 
sveikatą jai bus sunku at-

726 Eighth st., VVaukegan, 111. 
FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bros

111 McKinley ave., VVaukegan, IU. 
KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis,

G. Grinius.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus,

M. Kernagis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pie
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sts.. Waukegan, III.

KĮrniTV' >iii i c
IYEiDUISl

IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

kas Smith pataria eiti tuojau 
darbo jieškoti. Tuo budu jos 

Už 8-u kuponą duoda S paliuosuosančios nuo darbo
svarus, už 9-ta duo. 3 .varu.. dau<. nevedus,ų vyrų. O kai 
...... . , , . armija turės daugiau smge-
šeimininkėš tun daboti ]įų/’ tai vedusiųjų šaukimas 

savo cukraus korteles, nes busjąs atidėtas tolimesniam
kiekvienas jų kuponas yra jaikui. 
geras tik paskirtą laiką. Pa-

CUKRAUS GAUSIME 
DAUGIAU.

• 'gauti. Ji jau visą gyvenimą 
Jis turi b7tlbus. Pdjysi- g,tai <Įg>

S dolerius ir paliko. Dalyda- jiems globėjas, m0^dx>jas.vyzdžiui, 8-Us kuponas, už 
ieį^u1 j duoda 5 svarus cukraus, 

vra geras tiktai per ši mene- 
pačiai?-sį. Jisai pasibaigia spaUų 31

sten. Kareivi Berkovritzą Tuomet šitokių tragingų į 
policija rado jau nebegyvą, vykių bus mažiau. M. M.

Šių jaunų ištvirkėlių kari- 
jera taipgi baigsis elektrom 
kėdėj.

Bet iš visų tų tragedijų 
šiurpulingiausia buvo, tur
but, St. Louiso mieste, kur Kauntės 
26 metų amžiaus Robert Kliubas

peruaūg
truko tik gražios, 

figūros, kurią stengėsi 
marindama save badu. 

Jai niekas pasauly nerūpėjo, 
tik savo “aš.” Ir dėl to su
naikino savo sveikatą. Gam
ta ją nubaudė. Nebadauk.

dieną, tai yra, ateinančios 
sąvaitės subatoi. Po to jis 
iau negalios. Todėl neuž- 
miiškit suvartoti jį iki spa
lių 31 d.

Nuo lapkričio 1 iki gruo
džio 15 bus galioje 9-tas ku
ponas, už kurį duos 3 svarus 
cukraus.

Prašome skaityti “Kelei
vi,” nes jis visuomet tokius 
dalykus praneša. Tiesa, yra 
žmonių, kurie tariasi žiną 
įMiiorian laikraščio re-

SCHUYLKILL’O KAUN ,, 4 ,
7 ĖS LIETUVIU MOTERŲ kvaiI«’ ..jeigu turi ko pava?-

KLIUBO PRAMOGA. ‘ P3*- ^5lla > k?+ne badauJa 
neturėdami maisto. Bet ne-

Rugsėjo 27 d. Schuylkill o gajį but užuojautos tiems,
Lietuvių Moterų kurie badauja tyčia, kad iš- 

, , , . . turėjo gražią pra- rodytų “gražiau” už kitus.
Nash, labai tėvų išlepintai mogą Necho Alien hotelv. Teprasmenga visa ju veislė!
sūnūs, kirviu užkapojo moti- Pottsville, Pa. Buvo vėliau- __ ______ '
tą ir tėvą. Ir jis tai padarė ?iu madų paroda, arbatėlė RINKS SENAS ŠILKINES 
vien dėl to, kad tėvas atsisa- «u užkandžiais ir dainos su KOJINES.
kė duot jam daugiau pinigų muzika. , . .. . , - dygiau uz .
išdykauti. Kada tėvas paša- Stalai buvo nuikiai pa- ?au esam turėję visokių aakciją. Pavyzdžiui, viena 

liekanų nnkliavų karo pa- moterėlė anądien paskam-„ . „ .... - Kada tėvas paša- Stalai buvo puikiai
vaikų suvaldyti arba prižiu-] kė, kad iš tokio palaido gy- puošti sidabriniais indais ir - r»- i - • , . -. •, ,
rėti: " venimo nėra jokios naudos Ulėmis Arbatėle pilstė angoms .paremti. Rinkoms bino telefonu 1 musų redak-

ir pinigų negalima tokiems kliubo'dabartinė pirminin- 5enas P°Pleras- Renkame se- ciją ir girgždančiu balsu 
tikslams eikvoti, ištvirkintas kė. ponia Paserpskienė, ir ™b«; g?lz»aĮlus u įi’.o pradėjo rėkauti, kam Ke- 
sunus paėmė kinį ir pradėjo buvusi pirmininkė, ponia; ™etal° ,la^> ble-!lel'as.. pamelavęs, j1311
tėvą kapoti. Kai motina Brazinskienė įsmes, nebalus ir atliekamus valdžia dabar duoda .dau-j
puolė tėvą ginti, piktadarys Dainavo panelė B. Šau- '^us. Dabar valdžia pa-, giau cukraus. Girdi, as esu 
sūnūs tvojo kirviu ir jai į kiutė. akompanavo ponia s!;e1lb.e- kad “«»Z,IS5pradės t krautuvninkė azmo, kad. 
gaivą. Sukapojo abudu taip. Slavickienė. Pianą skambi- rlnktl sudėvėtas silkines U itas neteisybe. Valdžia duo- 
kad sveikos vietelės neliko, no Charles Snyder.
Atlikęs tą baisų darbą, jis Madas gražiai demonstra- 
paėmė tėvo pinigus ir žiau- vo pp. Alenskienė, Goblew, 
riai apiplėšė motinos lavo- Rurgers ir Burat. Taipgi pa
ną. Ji turėio ant piršto dei- neles M. Saldukiutė, M. 
mantinį žiedą. Negalėdamas Banioniutė ir Poseskiutė. 
io numauti, jis nukirto jį su

Šio skyriaus vedėjai vie
šint Šenandory pas seserį, 
spalio 3 naktį, trečiam na
me nuo sesers buto, pas lie
tuvį Joną Pekaitį pasigirdo 
nepaprastas triukšmas ir ne
žmoniškas klyksmas. Vė
liaus pasirodė, jog 17 metų 
amžiaus Pekaičio sūnūs pa
rėjo namon išsigėręs. Tėvas 
jį už tai tinkamai subarė. Iš
dykusiam vaikėzui tas ne
patiko ir jis pasiryžo tėvui 
už tai “atkeršyti.” Paėmė 
tėvo t evolverį ir vienu šuviu 
sau i kaktą ištaškė savo sme
genis ir krito ant vietos ne
gyvas.

Turbut, jau per vėlai tė
vas pradėjo sūneli mokinti, 
užtai dabar kenčia tokią 
širdperšą. Du vyresni Pekai
čio sūnus tarnauja kariuo
menėj. y

Kitas jaunuolis, dar jau
nesnis už Pekaituką. irgi 
“atkeršijo” šeimynai už su- 
barirna. atimdamas sau gy
vybe. Tai buvo vos 12 metu 
susilaukęs Ravmond Drabau
iš Queens, N. Y. Jis 4 spalio j 
anksti rvta išėio bažnyčion i 
ir nesugryžo iki vakaro. Ka
dangi jo motina yra mirus, 
tai jaunesnius vaikus prižiū
ri 18 metų sesutė. Ji savo 
broliuką už valkiojimąsi iš- nemažiau 
barė ir pavalgydinus nu-

visu pirštu.
Apiplėštus tėvų lavonus 

jis suvertė i automobilį, nu-

Viešnių buvo suvirs 60. no kojinių yra daromi mai- 
Viso? išsiskirstė patenkintos sėliai parakui didžiulėms 
ir linksmos. Dalyvė, laivyno kanuolėms.

nilonines kojines (panče- danti kiekvienam tik po pū
kas). Rajono (rayon) koji- sę svaro ant sąvaitės, ir dac 
nės netinka, todėl prašo jų pi.
nemaišyti, kad nepadarius Redakcija jai paaiškino, 
bereikalingo darbo jų atsky- kad prasta iš jos krautuv- 
rimui.’ ninkė. jeigu ji nežino, kad

Iš nudėvėtų šilko ir r.iio- cukraus racijos dabar padi
dintos. Pirma už vieną ku-

RVDENS VAKARAS.
Nėr jau žvaigždės mielos; Nėr mėnesėlio;Padangės nebvilios Nei debesėlio.
Ir lapų nebėr jau,—Žemyn nupuolę.Pranyks purve tuojau Ir baigsis rolė.
Sėsk prie širdies tylios, čia pat, prie tako;Klausyki nebylios,Ką ji tau sako.
Savo minčių keliais Eini ir klysti,Nes tankiais šešėliais Reikia tau lįsti.
Pritemusi šviesa Visai jau nyksta.Gamta liūdna visa.—Kažkur išvyksta...
Eik jau gaivint jausmus Ir tu į lovą,Pamiršk visus skausmus, Gyvybės kovą.

J. Steponaitis.

X
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilintą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai- Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų. 
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4.
P. O. Box 305. cimton. Ind.

Pirkit Karo Bondsus ir Stam-

MILiONiERIAUS ŽMONA 
MIRŠTA BADU. išmestų kojinių valdžia yra j 

surinkus iš skudurninkų. 
Kuomet lenkai, graikai ir vienok to neužtenka, todėl 

Įriti nelaimingi vargšai pa- prašo moterų nudėvėtų koji- 
liesti karo šmėklos ir Hitle- nių neišmesti. Prašo surinkti
lic žiaurumo miršta badu, 
neturėdami ką valgyti, tai 
mums jų gaila. Jei butų ga
lima, tai, rodos, paskutinį 
centą atiduotume, kad tik 
jiems pagelbėjus. Bet kuo
met Amerikoje skaitai laik- 
1 aščiuose, kad viena ar kita 
■ urtvo’ė šeria savo šunis ir 
kate: keptais viščiukais, o 
t ati marinasi badu kad butų 
laibesnė ir “gražesnė,” tai 

pas. Kas savaitę įdėkit į juos stačiai piktumas ima.
kaip dešimtą savo Viena tokia dykaduonė, 

uždarbio dalį. .būtent Mrs. Horace Dodge,

poną duodavo tik po pusę 
svaro; dabar gi, už 8-tą ku-

Daugvbe tokių senu ir jau Pon^ (luoda net 5 svarus; gi 
už 9-ta kuponą, kuris įnei-

SIELOS

jas ir palaikyti kol bus suor 
ganizuota ių rinkliava.

Kadangi šilko ir nilono 
labai stinga, todėl visos mo
terys privalo valdžiai padė
ti. Ištikro mes čia padedam 
ne valdžiai, bet pačios sau. 
nes šį karą veda musų pačiu 
vyrai, broliai ir sūnus. Musų 
šalis buvo užpulta ir visi me< 
privalome dėti pastangas, 
kad užpuolikai butų sumuš
ti. Kitaip, jie visus mus pa
vergs.

Taigi remkime šį kara

na galion su 1 lapkričio die
na. duos po 3 svarus.

Tuomet ta gudruolė atsi
prašė pasakė “ekskiuzmi,” 
ii uždarė telefoną.

Sveikata—Brangiausia 
Turtą*.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokina but Sveikais.

Gv<?'-n-^c vicnkių Jism šaknim?!,.
žievėmis, žiedais. Sėk-

->m>« ir T.anni* Jo?* tolna 311 vardo 
a,’>ralu lietuviškai, angliškai 

r lotyniškai, ir paaiškinimai kokia*
; '•a*-- t—or ir kaip reikia vartoti. 
Pra'->n i« rC.ona^or štampo neatoati. 

žanartos doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina «n nri«iuntimu $1.00. Pinųris 
-priausta smati Money Orderiu, arba 
•opiorini dolerį laiške. Adresas: (-)

P tUL MIK ALAUSKAS 
140 Athens street,

SO. BOSTON, MAM.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS. ■

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas tnrėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti besiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užražyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

636
“KELEIVIS”

BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

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

3514. Holišanskis, Kazys (Al
Į 3542. Charmanskienė, Stefa,60, šeimininkė, Verslava.3543. Charmanskaitė, Elena

3572. Chriatauskas, Vladimi-i^^ ras, 11.3573. Chripsevičius, Vacius • ■ -*•(Vaciaus sūnūs), 32, darbininkas, Kaunas. ! Rugpiučio pabaigoje Len-;skelbė, kad už dviejų vokie-3574. Chripsevičienė - Butke- Rijos vice-premjera? St. Mi- čių civ. tarnautojų nužudy-vičiutė. Mikalina (Kazio dūk- koiajczyk apkaitino lietu- mų Lietuvoje buvę sušaudy
to), 33, Kaunas. Mot ^^auiieuKad jie bu- ta ICO žmonių. •‘Mausner3575. Chripsevičius. Česlovas vę vokiečių nusiųsti į Liub- Zeitung” gegužės 22 d. idė-; (Vaclovo sūnūs), 6.357C. Christanskas, Česlovas ! (Jono sūnūs), 46, invalidas,Lipliunai. Kėdainiai.3577. Chritanskienė, Alina,44, šeimininkė.3578. Christanskas, Stepas (Česlovo sūnūs), 16.3579. Christanskas, Marijonas (Juozo sūnūs), 40, samdi-

Lenkijos Politikai”

aną žydų šaudyti; daoar vėl jo vokiečių gen. Komisaria 
jų (lenkų) oficialė telegrafo to komunikatą, kur paciky-

Aiškina “Quincy” Žuvimą

bino sūnūs), 32, Telšiai. Lįpiiunait Kėdainiai.3515. Hopienė, Stefa, 73, gyv. uozo u U »» is e, er 3580. Christanskienė, Marija. . x . ..... slava, Kovarskas. .A . . ■ . , -vieta Anykščiai. .. .. 40, seimininke.3o44. Charmanskis. Henrikas . i v n j. , , „„ , . 3o81. ChnstansKas, Vladas(Liudo sūnūs), 66, advokatas,3516. Hopėnas. Antanas (Ka zio sūnūs), 44, ūkininkas. Anykščiai.3517. Hopenienė, Marija, 42 ūkininkė, Anykščiai.3518. Hopėnas, Romualdas (Antano sūnūs), 11.3519. Horodeckienė, Jedvyga (Juozo duktė), 77, ūkininkė Vilnius.3520. Horodeckis, Zigmas 35, juristas. Vilnius.3521. Hovelkis, Stasys (Ha- miliaus sūnūs), gimęs 1892. ūkininkas, Pakirkšniai, Plungė
3522. Hovelkienė, Bronė (Vin-| co duktė), gimusi 1875. Pakirkšniai, Plungė.3523. Hunčvičienė, Stasė, 45 ūkininkė, Magarinek. Riešė.3524. Hunevičius, Titus, 20, gyv. vieta Magarinek.3525. Hrinoškevičius, Povilas (Antano sūnūs), gimęs 1893, vežikas. Vilnius.3526. Hurčinas. Juozas, 70, ūkininkas, Akmeniai, Kražiai.
3527. Hurčinienė, Gabrielė (Kazio duktė) 55. ūkininkė Šarkiai, Vaiguva.3528. Hurčinaitė, Elena (Juozo duktė), 17, mokinė.3529. Hurčinienė, Stasė (Tomo duktė), 52, Vilnius.UlflC 1 1ZUMD, * X •Kazys, 45,

LI i i i r» n c

3531. Hurkas,Vilnius.3532. Hurkienė,Vilnius.3533. Huvaldas.
Jadvyga.

Stasys, gimęs 1892. ūkininkas. Pakeršno- jis, Plungė.3534. Huvaldienė. Bronė, gimusi 1892, ūkininkė, Pakeršno- jis. Plungė.3535. Hopenienė, Stefa (Miko duktė), gimusi 1863, Anykščiai.3536. Hopėnas. Romanas (Antano sūnūs), gimęs 1930, Užu- gastis, Aukštadvaris.

Ukmergė.3545. Charmanskienė, Katri na. 55, šeimininkė, Ukmergė.3546. Charmanskis. Stasys (Henriko sūnūs), 23, studentas. Ukmergė.3547. Charmanskis, Zbignie- vas (Henriko sūnūs), 22, studentas.3548. Chelmeckienė, Marija (Ipolito duktė), 42, darbininkė. N. Vilnia.3549. Chelmeckytė, Marija, 20, N. Vilnia.3550. Chelmeckis, Liubomi-

(Marijonas), 10.3582. Christauskas. . Marijonas (Juozo sūnūs), 40, darbininkas, Josvainiai.3583. Christauskienė, Marija, 48, šeimininkė.3584. Christauskas, Vladimiras (Marijono sūnūs), 10.
3585. Chronstauskienė, Juze fa (Juozo duktė), 70, ūkininkė, Pašeivis. Batakiai.3586. Chrulis, Zenonas (Alekso sūnūs), gimęs 1920, darbi ninkas, Vilnius.3587. Chuceris, Mečys, 42, vežikas, Ignalinas.ras, 16.3551. Chyrek, Valentas (Si-j 3588. Ignačenskienė, Vanda, mo s’inus). gimęs 1900. seržan- 30, siuvėja, Daržyniškiai, Rudnia.3589. Ignačenskaitė, Kristitas, N. Vilnia.3552. Chlerinskienė, Ona 5 vaikais, 40, Šiauliai.3553. Chlebinskas, Liudas, Šiauliai.3555. Chlebinskas. Tadas, gyvenimo vieta Šiauliai.

3556. Chlodienė, ūkininkė. Velerava, Vendziogala.3557. Chmelevskis, Bronius (Jono sūnūs), 22, ūkininkas, Giniai, Gervėčiai.3558. Chmieliauskas. Juozas (Jono sūnūs). 42. mokytojas. Prienai.
PUmLil i o t re VionS _VllllirviiCT »rw — kjtvtavičiutė. Vincė (Jono duktė), 45, šeimininkė.3560. (originale praleistas.)

3561. Chmieliauskaitė, Laimė (Juozo duktė), 17, mokinė.3562. Chmieliauskaitė, Rūta (Juozo duktė), 16, mokinė.3563. Chmieliauskas. Leonardas (Jeronimo sūnūs), gimęs 1906. Kaunas.3564. Chmieliauskas. Liudas, 30. mokytojas, Naumiestis.3565. Chojnackis, Stepas (Liudo sūnūs), gimęs 1915. studentas. Kaunas.3566. Cholodas, Jonas (Vale-

nu na. (Vaclovo duktė), 8.3590. Ignašiunas, Jonas (Petro sūnūs). 35, mokytojas, šilą liškiai, N. Radviliškis.3591. Ignašiunienė, Liuda (Antano duktė), 26, šeimininkė, Latveliai, N. Radviliškis.
3592. Ignašiunas, Aloyzas (Jono sūnūs), 7. c3593. Ignašiunas, Algimantas (Jono sūnūs), 4.3594. (nėra vardo).3595. Ignašiunas, Gytis-Vi- lius-Antanas (Jono sūnūs), 1.3596. Ignatavičius, Aleksandras, 50, samdinys, Kaunas.3597. Ignatavičienė, Julija, 40, šeimininkė.3598. Ignatavičiutė. Laimutė (Aleksandro duktė), 13.3599. Ignatavičiutė, Aldona (Aleksandro duktė), 19.

agentui a •‘PAT-’ paskelbė, 
kad Lietuvos policija, vado
vaujant generolui “Paukš
čiui,” nukankino ir sušaudė 
kuo ne tūkstanti lenkų už 
dviejų vokiečių valdininkų 
nužudymą Lentupės kaime, 
Švenčionių apskr.

Pirmam kaltintojui tenka 
pasakyti, kad jokių “szauli- 
cų” Lietuvoje dabar nėra, 
nes Šaulių Sąjunga dar pir
mos okupacijos laikais buvo 
rusų išardyta ir paleista, ir 
naujieji šeimininkai — vo
kiečiai nekuomet neturėjo 
tai sąjungai ypatingos mei
lės, tad laukti, kad jie leistų 
jai dabar veikti, butų tas 
pats kaip tvirtinti, jog vo
kiečiai leido Strzelcams Na- 
dvvislianskiems veikti.

Dėl antro “PATO” šlykš
taus prasimanymo turime 
pasakyti štai ką: Lietuva 
yra okupuota lygiai to paties 
priešo, kaip ir Lenkija. A- 
biejuose kraštuose žmonės 
vienodai kenčia, todėl turi
me viens kitą daugiau su
prasti. Nepridera valstybi 
niams organams taip leng
vabūdiškai mesti apkaltini
mus kitiems tik dėl to, kad 
ir įusai ir vokiečiai neva 
priskyrę Vilnių Lietuvai. 
Priskirti tai priskyrė, bet 
patiems lietuviams tvarkytis 
neduoda, o visui- ir visose 
srityse valdo patys vokie
čiai.

Mes lengvai galime at
remti tą žudynę Lentupiuo- 
se. Visų pirma, lietuviai iš 
viso neturėjo generolo pa
varde Paukštys—nei armi 
joje, nei policijoje. O jeigu 
neturėjo pirmiau, tai juo la
biau negali turėti dabar, nes 
“General-bezirk Litauen” 
policijai vadovauja tūlas 
Wysocki. Pasiremiant ta pa
varde, jos kilme ir einant

,a: "Rytinėj dalyje ’ gene- 
ralbeziik’o Litauen vokie
čiai Joseph Beck ir Walter 
Giuhl. kuiie buvo tarnybi
nėje kelionėje (musų žinio- 
mis-rekvizicijos tikslais) ta
po “iš pasalų” nužudyti. At- 
silygir.ant (als vergeltung) 
už tai sušaudyta 400 ‘#?abo- 
tažninkų.” (Turime pilną 
tekstą to skelbimo).

Taip kaip, ponai lenkai, 
ar jus manote, jog vokiečiai 
prisipažintų savo oficioze 
prie dalyko, kuri atliko lie
tuviai ?

Matyti, kad vokiečių ad
ministracija ir toliau gyven
tojus laikė terore, nes tas 
pats “K. Z.” dar birželio 15 
rašo, kad Į Švenčionis atvy
ko iš Vilniaus “Stabsfuehrer

Puskarininkis Heneberger (iš dešinės) aiškina admirolui Nimitzui. kaip kovoje su japonais žuvo Amerikos skraiduolis "Quincy.”
kuris iam nriklau- niais» “dienynais” ir kito- PIRŠLYS SUVADžIOTOJAS----- Kuris jam priKiaU m orinio iru Irnri iiemc tai Vieno veiksmo Komedija. Paiasėsantiems organams Įsakė metiz.aga, kuu jiems tei- Ben Rumšas. Gana juokingas veika- 

nutraukti tolimesnį “tardy- kiama neva pabėgusiųjų iš
jyjo ” Keicho. lai p JOS įasime ap- -nedija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-

Beveik toks pat atsitiki- kaitinimų ir lenkams ir ki- vetoiai.. 2 vyr,, u
rnas pasikartojo Kaune, apie tlems-
ką tas pats “K. Z.” rašo: P™mama uz grynų pinigų .r ______  __ ___
“Kaune birželio 12 d. popiet »ęnąudojamą_ taip sau be
viename name pastebėti i- Patlkrinuįij>,*s kitu šaltin ų, jom8 ir daina^ml,į Kaina .... i5<.
tartim ginkluoti žmonės. "es,toks zin'V Pilsimas, ta.------------------------------------
Kuomet nimas buvo apsup- -'estaP°. metodas kiršinti
tas policijos, iš namo pasi- taut? Prįes tau > Tal.P J* e1’ i 

r r okupuotuose Krastuo- .

Runge,”

, ... i motervs. Abu veikalėliai vienojeBet ta medžiaga ne- <nv«rutėie Kaina ................
amžinos dainos.

pylė šūviai, kuriais vienas -6:as? . ,. .
policijos valdininkas tapo s«- ta.‘P .b?ndo veikti ir uz- 
užmuštos, o kitas sužeistas ir s,en>'e- Jei Jie traktuotų vi- 
vėliau mirė ligoninėje. Na- ;u? okupuotų kraštų gyven
oms tapo sudegintas.” Čia tu vienodai, tai jiems
uolicijos valdininku pavaš !elketM. m daugiau policijos 
dės nepaduodamos, lygiai lr. armdos ten 31 G11' ,J.le. J1 
kaip nepaduodamos ir tu eJiĮ1351 5enu ?b,ate?V—
žmonių pavardės, kurie tapo ,™Para ~ o 4
sušaudvti už tai. lokiu budu gali laikytis. Pa-

- vyzdžiui, olandams siūlo di-
Bet tuo Įvykiu pasinaudo- dėsnius žemės plotus Balti- 

jo vokiečių administracija jos kraštuose ir Ukrainoje 
išvalymui “įtartino” elemen- kolonizacijai. Flamandus 
to, prašalindama net ir Uni- kiršina prieš belgus ir pana- 
versiteto profesorius Roe- šiai. Jei “PAT” to žaidimo 
meri ir Bali Sluogą. Gal ir nesupranta, tai reiškia, kad 
juos lenkai paskaitys savo jame sėdi žmonės su siauru 
kankiniais? galvojimo orizontu. Ir jo

Ar tai gera lenkų politi- pranešima Įdėjo tik keli len
ką? Ar pridera oficialėms Į- kų laikraščiai. Redaktoriai

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

3537. Hopenienė. Marija (Po-> „jono sūnūs), «. ūkininkas.vilo duktė), gimusi 1892, ninkė. Užugastis.3538. Huščo. Ignas (Juozo sūnūs), gimęs 1910, ūkininkas, Šumskas, Vilnius.3539. Chainauskienė-Merky- tė. Ona (Justino duktė), 50, ūkininkė, Jankūnai. Obeliai.3540. Charitauskas, Kazys, 45, policininkas, Vilnius.3541. Charmanskis, Juozas (Liudo sūnūs), 68. ūkininkas. Verslava. Kovarskas.

t . ‘TATO” pėdomis, mes ga-3600. Ignatavičius, Mikas. lėtumėm kaltinti, kad polici- . . - . . o m • i- •• +...... ...  “ Ūkininkas, Lietuvoje sudaro ir vado-lft“«om8. W elgtis? Tai ge- su didesne erudicija to pra-
vauja lenkai.

(Juozo sūnūs), 40, Perzdaniškiai, Gervėčiai.3601. Ignatavičius, Vacius t Miko sūnūs), 26, ūkininkas, Užuraistis, Deltuva.3602. Ikanas, Vladas (Juozo sūnūs), gimęs 1896, Zarasai.

kurie pasiduoda 
Yra ir kitas, mažesnis po-'vedžiojami lenku ir galvoja 

licijos vadas su lenkiška pa- apie konferenciją! 
varde — Kozlowski. Bet _. x .. .
mes lietuviai rimčiau spren- Lietuvos oficialiems pa- 
džiame klausimus. Ir ištyrę ‘eiguliams užsienyje irgi 
.žinome, kad Wysockis fen-;tenka susidurti su “parodv- 
kams turi buti gerai žinomas

ra pamoka ir tiems musų lie- nešimo visai nedėjo.
Jonas Klajūnas.

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admmistracijon nevėliau PANEDĖ
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip par.edč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos 
sąvaitės numerĮ nespėjama patai- 
pint.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengima. trumpa prane
šimą nataįninąm už S1.00. LŽ dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

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

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

Norint pajieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.

ule-1 Valerava, Vendziogala.3567. Cholodienė. Eugenija 3604- Ikanas> Vytautas (Vla- (Vlado duktė)3568. Cholonevskienė54, ūkininkė. Minainiai. Pano- i bar ir sudaro Lietuvos poli-terjaj | 3606. Ilekys, Juozas (Antano; - - - - K 1
3569. Chotonevskienė. Tere- ;sunu-sL 40, Kaunas,sė (Igno duktė), gimusi 1890. 3607. Ilekys, Vaclovas (Juozo\ sūnūs), 3.

- - - . . „ ■ jš Danzisro. kaipo S. S. va-. 68. šeimininkė. Zara«“ &as. Visi buvę Danzigo S. S.;?ievskienė. Teresė. ..M-ene, Petrone, 30,^ g A jr da_,
Į bar ir sudaro Lietuvo? poli- 
įciją, kaip tai Lentzen, Jor- 
dan, Kozlotvski ir kiti.

Dabar dėl Lentupiu Įvy
kių. Vokiečių telegrafo a- 
gentura gegužė? 23 d. pa-

Pekla
ukininkė. Ukmergė.3570. Chriatauskienė, Marija. 50. Stasiūnai, Kėdainiai.3571. Chriatauskas. Marijonas, 44, eigulis. Stasiūnai.

Suimtas Kalėjimo Pabėgėlis

Dešinėj pusėj matosi Donald Blythe, kuris 11 metų atgal pabėgo iš Massachusetts valstijos kalėjimo, pakeitė vardą, apsivedė ir laimingai sau Brooklyne gyveno. Dabar valdžios agentai jį susekė ir apėmė už pabėgimą nuo bausmės.

3608. Uekytė, Elena (Juozo duktė), 2.3609. Ilekytė, Genė (Juozo duktė), 5.3610. Ilgūnas. Julius (Vinco sūnūs), 27, karininkas, Vilnius.
3611. Ilgūnas. Kazys, gimęs 1914, studentas, Kaunas.3612. Imbrasas, Povilas (Jono sūnūs), 27. ūkininkas, Užuraistis, Deltuva.3613. Indriunaitė, Elena (Prano duktė). 20, ūkininkė, Kama- jėiiai. Kamajai.3614. Indriūnas. Pranas (Juozo sūnūs). 50, KamajėRai.3615. Indriunienė, Kostė (Justino duktė). 45. ūkininkė, Ka- ma.iėliai.3616. Indriūnas, Algis (Prano sūnūs), 19, mokinys.3617. Indriunaitė, Vida (Prano duktė). 18, mokinė.3618. Indriūnas, Vytautas (Prano sūnūs), 11, mokinys.
3619. Indriūnas, Jonas (Juozo sūnūs), 40, ūkininkas, Bilai- 

i šiai. Dusetos.3620. Indriunienė, Ona (Antano duktė), 45, ūkininkė, Biliu- jšiai, Dusetos.
(Bus daugiau)

LIBERTY LIMERICKS

A chef who knew lots about 
dough

Said, "So far, w«’ve raised 
it too alow—

We*U beat Bitler whcn 
One dollar in ten

Ia put into War Bonda— 
Lrt’.gor

I V«*B , Dm Art,* i
hia aart. Doa'l 
*. d«wa. Pat aJT

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė

A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 
636 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONl 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.
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AR ROMOS
opiežius yra Kristaus 

Vietininkas? ’

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS H. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3, Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Rorr.os Katalikas?

SKABIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se- 
mir” ,e dėitydama? fundamentai inę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, iis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis firmomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. P-piežiu vardai ii devinto šimtmečio ir įų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiuos Kara' ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir pi-piežių prakeikimai.
SKYRIUS VU. Pomo bažnyčios nuopelnai Francuzij'ai. ĮS9S m. 
Filipinų rev kurija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos fcažnyč’.« Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIliS \ III. Aia“dieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kita bažn;. • ias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
rei imai pi.-v-iai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. K.. •> popiežius Leo ras X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes • ras daeg reikalingų daljkų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitoki su
pratimo apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinir j r:?/ r visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalą perskai
tyti. Taip ai ški* a savo knygoje kun. M Valadka.

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

gos vardas. KAIN V $2.99.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galina gaut pas aur>rių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. P. 2, DALTON. PA

Taipgi galiniu gaut Lą knygą nuordyta kaina ir

636
KELEIVIO” KNYGYNE

BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 43. — Spalio 21 d., 1942 m.

PROF. KARPOVIČIAUS 
NUOMONĖ APIE ANT

RĄ FRONTĄ.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
REIKALAIS.

Apsivedė Juozas Neviackas. SOUTH BOSTONO P1P1R-1 
Plačiai žinomas laikrodi- NYČIOS VADUI DU-

' ninkas Juozas Neviackas, DUCIUL
kuris ilgus

Ar nebus tik lietuviai. , Lietuvių radijo programa.
Trys jauni vyrai važiavo! Lietuvių Radijo Korpora- 

i General Electric dirbtuvę cijos programa duodama iš 
tu mano Duduci! 4irbti pereitą nedėldieni.)WORL stoties, 950 kilocik-metus gyveno Mielas ____

South Bostone, o dabar jau jęoiiu tau raportą "išduot?iš Sprogus vienai jų automobi- Iių.
keliolika metų gyvena Wor- įavo keijonės. Mat, viena daus padangai, jie sustojo šią subatą, 24 spąlių, nuo 
cestery’ ir tenai užlaiko gerai yaka,ą man teko nusileisti i ant kelio uždėti kitą padan- S :30 iki 9 valandos ryto, 

T‘-L—* A -- —programa bus tokia: (1)
__ ___  ______ __ dainos, (2) muzika ir (3)

...... . . ,------------------------ ---------------- net flae-e nrie duru užkabi- mašina ir primušė juos visus pasaka apie “Magdutę.”
Atidarius aliutam, tok, šiame sezone yra ar bus vei-|tono. Vestuvės buvo kuklios, nĮs o Int vi^uTtuui £°,. uis prie pastatyto jų veži- Nedėldienį, 25 spalių, nuo
f.ront.l\.pasl" .ęau(lonoJ° Rr>zlaus jaunavedžiai susikvietė tik tas vanagas ir kitoks paukš- m0- Frank Reynolds, 22 me- 9:30 iki 10:30 vai. lyto, pro-

paramai. . , .. . [artimiausius savo draugus ir tų vyras iš Jamaica Plain, gramą bus tokia: (1) armo-
Nuo pereito pavasario iki smagiai pavaišino. Pasiimk-! Toi užPia-oi vra nakabin- buvo užmuštas; Albertas nistai Jonas Šiurila iš W.

u. Kai kas klausinėja, kas

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

traukti iš kovos lauko
Ar bus antras frontas? Ai

leis Rusija Amerikos oriai- šiol veik niekas nėra veikta 
viams naudotis Sibyro bazė- iš 
mis? kas

Šitais klausimais pereitą daroma visai nežymiai, u mindos ateities. Neviackas 
nedėldieni kalbėjo isto.ijos Raudonojo Kryžiaus paia- budo vvras ir vieša-
profesorius padėjėjas Kai- mai pasidaibuoti reikėtų, ii gyvenime labai draugiš
FetoiChJil m’SŽ irlT'ija “ K™lXTV“rff but J?s.^u.dži?i P'^eda fei ku- Vra lietuvių ir Reyįold pa- Rudžius Adresuoto: WO
reto. jis yra rusas n nurija -uii>Ų likus ii nora. pne viešo lietuvių gyvenimo ų iuos vardus ir užprotesta- varde' !RL’ Lithuanian Program,

Boston, Mass. S. Minkus.

—Ar tiek daug?___ ___ Macpherson. Du pirmieji Burbulis.
-6^ jes!—jis° sako._ Jie gali but lietuviai. Šliužas yra Prašome

visi musų nariai.
_______ parašyti mums

aiškiai lietuviška pavaldė, atvirutę ir pasakyti savo Į-

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

ir nuo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

jam rupi gal daugiau negu vo. kad . Raudonajam Kry- ir kiekvieną lietuvių reikalą 
kam kitam. Pabiėzęs taktą, ziui remti Bostono ir apie- causiaį remia. Jo dabartinei a *T <1T.,.rkW5f ccnnrn
kad Jungtinėms Tautoms o linkės lietuviai įsteigtų ko- ^mon? ird aktvviai veikia —dlf 86110
ypač Amerikai butų labai Hą nors organizaciją. Mesi viguomeniniam * Hetuvi viii,Iv
c\7o>kn ♦nroti ^rloiv-m kava lietimai nnrc • • Vinot MIUSU KdbCIUSk

— pasisa-
, • - * Aijvrv Kasciuška. Jo-

kad šitame reikale padės tarpu- JvįT^^mVme^alinkėtU^ gailą’ Sinkevičių, Pilsudskį
s nesusipratimus i šąli ' • ' ? e pallo etl 2/ ir daugeli kitu, ir tą Dati daneliui atimu, saii,giausių metu. Rep. N.,rot čiag Amerikoj. 4 ‘

Halloween Parė! žiuri n^U‘
Dorchesterio Liet. Moterų - ar0<lžiau ; avarfes ^me 

kliubas rengia saunų pasi-,- - • cakan-
linksminimą ateinančio j su-!' _žiuržk, šitie yra musiš- 

d-,'

svai bu turėti orlaivių bazę manėme, kad lietuviai nors 
Sibyre, jisai daleidžia,
Rusija gal ir leistų Ameiikai savius nesusipratimus 
tokią bazę ar bazes įsitaisy- ir veiks visi kartu, kiek išga-j 
ti, jeigu aliantai sutiktų ati- lint. duos kas aukų, kas; 
daryti antrą frontą prieš kraujo, kas pagalbos ranką. 
Vokietiją. Deja, kol kas to nėra.

Tiesa, jis sako, Rusija la- Mes, bostoniečiai, Raudo-

Keistučio daržas beveik 
. išmokėtas.

Keistučio Draugijos dar-
Iki šios sąvaitės Bostone 

surinkta 6,470,000 svaru 
žas piknikams jau baigia- laužo. Bet tai esą labai ma
mas išmokėti. Draugijoj gir- £ak
dėti balsų, kad reikėtų suda- ——-------------- ---------------
ryti plačią lietuvių organiza- Reikalingos Dišvašerkos 
ciją ir daržą pavesti jai. i Darbas užtikrintas ir nesunkus.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 
Ausų. Nosies ir Gerklės.

J Vartoja vėliausios konstrukcijos 
t X-RAY Aparatų.

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

bai bijosi karo su Japonija: r.ojo kryžiaus paramai pas- . s ’lių-Oct. 
bet japonai dabar vargia: įodeme labai menkai. Pe- oTisra i v: kiai. Kaip čia jie pas jus pa-

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

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

BLINSTRUB’S RESTAURANT 
304 Broadway. South Bostone.

t«»į
i

334. BROADUAY, 
SO. BOSTON, MASS.

• Sibyro bazės Amerikai la- įitikome opoziciją. - ia
bai renta ingos, nes .s tenai abejones, kad opozicinmkų dovanas.Tžanra bv
butų galima bombarduoti ir vėl atsirastų, jei pradėtu- 
Japonijos miestus. Rusijai me ką veikti. Bet reikėtų su- 
gi baisiai reikalinga pagal- sitarti didesniam buriui ir 
ba. antras frontas. Todėl ga- veikti visai nepaisant jokios 
limas daiktas, jis sako, kad opozicijos.
šituo klausimu butų galima Aš jau syki prašiau, kad

—Nežinau, jie visada pri-
, . .j . , . įgulėjo prie mus—paaiškinobus apsirėdę juokui- r ‘ r1 t J lašale w

_ , T. , . Paargumentavę jnėjome imes dovanas Įžanga bus pi-dide, kurioje jauni;
gi. Neužmirškite pasimatytr mas /oko/čia ,adau da dau. 
su mumis ant Hallovveen Pa-, pažįstamu. 
res subatos vakare b _ Vaikeliai jus, vaikeliai.

6 J ■—pajuokavau vienai kitai 
Dorai šokių pertraukoje.

TelephoM

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic >-

Parsiduoda Pigiai Labai 
Puiki Farma.

Naujas penkių kambarių namas, 
apšildomas su steam heat. maudynė, 
elektros šviesa, šiltas ir šaltas van
duo stuboje. Beveik nauji vištininkai 
ir barnė. Randasi tik trys ir pusė 
mylių nuo miesto: 45 akrai žemas. 
Dėl platesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu: A. J. KUPSTIS, (4 

332 Broadway, South Boston, Mass.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. P aš ak ar nis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ild 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dir

Bnuu rvmuai.nu mulu Automobilistams įspėjimas. W uaurvvjv —
susitarti. Tiesa. Amerika ir musų organizacijos išrinktų l •• , ; Ką jums sandaros tėveliai
dabar duoda Rusijai neap- bent po keliatą narių j komi- i v..omobinų reąistracijo  ̂ kaį sužinos, kad
kainuojamos pagalbos. Duo- tetą Raudonojo Kryžiaus’Good\\inas pia- - -a jankotės? 
da ne tiktai duonos" ir gink- paramai, kurie susirinkę pa- £ese’ kad nuo sPallli -0 d.

bus stabdomi visi automobi- —Vuo kas ty sandarieči
lų. bet muša japonus iš Pači- sitartų ir veiktų jiems ge . _
fiko salų. Jeigu ne Amerika, riausia numatomais budais. kul?.e n^l^s S?°.,J T . ,KL1; m ei v a nevuvisru* mai
tai japonai jau butų Rusiją Šį prašymądar kartą paka r- *kld^utomo^lba "atsiargumentavo vienas

rudeni >'ra’ kad UŽ?11151 man šuo 
i kti? — kreiva lietuviška kal-

TA1PGI TAISOME AUTOMOBI
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. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
TeL Parkvray 1233-W

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

užpuolė. 
Bet iš io kalbos išlindo

toju. Ne tik draugijų atsto 
vai, bet ir pavieniai galėtų

viena iaoai reiKsmmga min- pne no darbo pi įsidėti. Im

pasirodys, 
liaus padangos blogos ar ki
tas Įrengimas netvarkoj, bus 
atimtos registracijos blėtos 

jtfiF toks automobilis jau ne
galės vieškeliais važiuoti.

jaunuolis.
—Jeigu norėtum pasi

šokti, tu neitum Į savo skle- 
puką, — pridūrė angliškai; 
viena lietuvaitė. ;

—Tavo teisybė, — ture-, 
j"au jai pritarti. — Aš nuei-

tis. Jis sako. kad atidarius atsirastų dvejatas-trejata: 
aliantams antrą frontą, ru- desėtkų žmonių,tada aš pasi 
sai nepasakytų: “Mes karia-rūpinčiau sušaukti bendrą 
vom iki šiol, o dabar kaliau- pasikalbėjimą, kad butų ga-1 
kit jus, mes gi pasilsėsim.” Hma veikti ir sukelti dėl 
Jie kariautų ir toliau, sako Raudonojo Kryžiaus 
Karpovich, nors ofensyvos mos. Atsiliepkite. Tokiame 
gal jau ir negalėtu ateinantį susirinkime pasikalbėtume
pavasarį išvystyti, nes ių ir apie ambulanso pirkimą, i vakare, po adresu 19 G st.
nuostoliai buvę'labai didelf Laikinai patariu veikti Reinas skiriamas hetuvių, pakištį sekretoriui po
Bet užtektu, esą. ir to, jeigu kad ir mažomis grupėmis, kareivių Kalėdų dovanoms. į, Kai ai
rasai galėtu nors apsigyni- padarant kur “whist” parę, Rengėjos prašo paremti jų čiaud^ tai f visu
mą tęsti toliau. kur arbatėlę, kur baliuką, darbą. D. P. Į------ -- ------ :---------- +

Pasakydamas, ko rasai kur laimėjimą ir panašiai. ————
nedarytų, jis kartu pasako, Maža parama yra taip pat■
ir ką jie galėtu padaryti, jei- gera, kaip ir didelė. ’ 1 a rtUol Uii
gu aliantai iškeltų savo ar- Dr. D. Pilka. CAFE
miu BasakrtL ‘ P^iškėjus, kad ig_i& Vincas balvkonis m sūnūs
šiol nSm’uščmės.' o dabar '"?tu jaunuoliai bus šaukia- SMAGI VIETA PASIVAlšINT
jus, buržujai, užimkite musu “* arW> s*J^ne?efįu??s- Pa'' VINCĄ BALUKONJ 
vietą.” tone daugiau kaip 1,000 to-į Visokių Stiprių ir Minkštų

a’ r
Balsieky ES ART KLAUŠIHO 

Ro. 1, Rov. 3-ią
Už Pagrindines 

Amerikiečių Teises

j savo 'vyrų ir moterų karių 
vardus ant toblyčios.

Šventa Dvasia.

Vy tautinės balius davė 
gražaus pelno.

Vvtauto Draugija turėio 
anądien vakariene ar balių, 
kurio easpadorium

kių jaunuolių 
noru.

įsirase savo

Reikalingi Darbininkai
Reikalingi patyrę bartenderiai. vei- 

terkss, virtuvės ir stalų darbininkai 
buvo ^uss b°ys)- Darbas pastovus, rao- , t, . . tz- i a kestis gera, žymioj lietuvių įstaigoj,org. I>. Kontrimas. Kiek te- Kreiptis asmeniškai ar laišku ir pa-

ko girdėti, ši pramoga davė a£ki?k? sa™ pTatbiTVi?? įstai^°T tr ' :advokatų F. J. BAGOČIŲ, (-)
V ytąutmei gražaus pelno. • 302 Broadway. So. Boston, Mass.

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. "^ieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

258-260 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Keistučio balius.
South Bostono Keistučio 

draugija turėjo gerą vaka
rienę. Kainavo $1.50, bet 
buvo kurkienos, kopūstų, 
alaus ir kitokios Dievo do
vanos. Ir visko davė į valias. 
Žmonių buvo apie 200.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų 
silpnėjime. Gyvenimo per 

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odoe Ligai. 

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

180 HUNTINGTON AV&.
BOSTON. MASS.

Tel. Commonwealth 4579.

♦TeL 28624 Gyv. 81122
♦ DrJoseph A.Gaidis

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nuo 2 iki 8, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 11 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka-
* mu laiku augrųžinu šviesų. Išeg 
I zanoinuoju ir priskiriu akiniua.
• 114 Summer Street,

LAHRENCE. MASS.

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.
KASOMOS 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.
Užtikite pas savo Laikiodininką.

KETVIRTIS & CO.

Aptamsinimo metu Lynne 
automobilis užmušė nežino
mą moterį. Vėliau nustaty
ta, kad ji vadinosi Mrs. Isa- 
belle Emerson.

BLINSTRUB'S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai

■ AU 46-šiose valstijose daktarai gali legaliai teikti mote- 
rims patarimų kaip atitolint naujos gyvybės PRASIDĖ-

JlMa-~ iki motinos ir kūdikio sveikatai nebus jokio pavojaus. 
Tokį patarimą leidžia teikti Federalinis Įstatymas. Tiktai 
dvi valstijos trukdo daktarų ir tėvų teisę naudotis medicinos 
mokslo žiniomis. Viena iš jų yra Massachusetts valstija. 
Medikų Laisvės Referendumas, kuris 3 lapkričio balsavimo 
balote eina Pirmuoju Klausimu (Question No. 1), .Įves ir 
Massachusetts valstijos daktarams bei tėvams asmens ir 
sąžinės laisvės principą.

Jis leis vien TIKTAI daktarams duoti patarimų 
vedusioms moterims... TIKTAI sveikatos 

tikslais. Jis parašytas taip kad moralybė butų ap- 
saugota. Už jį stoja tūkstančiai daktarų, dvasiš

kių. piliečių ir tėvų... ir jj stato balsavimui 50.000 balsuotojų
peticija.
Nesiduokit suklaidinti tai atkakliai ir melagingai propagan
dai, kurią veda daktaru ir tėvų laisvės priešai. Balsuokit, 
kad daktarai ir tėvai PATYS TURŽTŲ TEISĘ SPRĘSTI 
apie naudojimąsi medicinos mokslo žiniomis... jei tas reika
linga sveikatai.

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

arba Somerset 2044-J 
SPTCLALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
č.a pat ir j to
limas vietas.

Ssnpri oriežiura. kaina prieinama.
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

NAMŲ SAVININKAI 
Kaip su jūsų pataisymais?

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

312 BROADUAY,
(tarpe D ir E Street)

SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. SOU-th Boston 4619

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT FASISVE- 
ČIUOT I BLINSTRUBŲ VAT/JYKLĄ.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARĖTAS, DAINOS, ŠOKIAI!

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNE DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

rai snftK YFQKAD hassachusetts butų Geležies Reikmena
DAL0UU& I EO JUHCTINię VALSTIJŲ DAUS I PI i'URiVCT'

Parašyk Motinų Sveikatos Komitetui, kad prisiųstų lapelių, kūne 
bus padaryti iš šito skelbimo. Rašyk:
MOTHERS HEALTH COMMITTEE 
143 Newtoury Street. Boston, Mass.
Please send me extra copies of this adv. and booklet entitled: 

"Every Mother and Eather Should KnoW
SIGNED ....................................... ....................................................................
STREET ..................................... .................................................................
CITY ........................................................................................' ’

Mothers Health Committee
43 N«wbw'y Stvaat &©»»©*»•< *>4 S-o’» *• S Amu Et ^AU^iMAM

PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies 
PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokiu reikmeny 
prie Elektros. Visokia reikmenų ii
GUMOS.

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Te’.. ŠOU 4148
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