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Visas Italijos Laivynas 
Perėjo Alijantų Pusėn

PANAŠU I 1918 “Mussolinio Valdžia”

KARALIUS IR GEN. BA
DOGLIO PABĖGO 

SICILIJON.
Bet su vokiečiais Italijoj bus 

dar ilga ir kruvina kova.
Pereitos sąvaitės “Kelei

vy” rašėm, kad Amerikos ir 
Anglijos armijos jau įsiver
žė Italijon ir žygiuoja Ro
mon. Vos tik tas “Keleivis”

lOftOO Komunistų
Stojo Japonų Talkon

«• “The Chunking Press,” 
anglų kalba leidžiamas laik
raštis laikinoj Kinijos sosti-

------  • nėj. per visą puslapį išspaus-
suorganizavo savo jėgas Ita- dino pranešimą, kad 10,000 
lijos uostams užimti. Kai komunistų kareivių užpuolė 
musų spėkos išlipo ir užėmė Centralinės Valdžios kariuo- 
pozicijas, tada Italijos vai- menę Šantungo provincijos 

(džia paskelbė savo žmo- pietuose, padėdami tuo bu- 
nęm? ir armijai“Sustabdy- du japonams vesti karą prieš 
kit visus karo veiksmus, mes Kinijos vyriausybę. Tai at- 
pasiduodam alijantams!” ! sitikę rugpiučio 6 d., Šanta- 

Sakoma. kad vokiečiai to no provincijos pietuose, 
nesitikėjo, todėl Berlyno ra- Ginklu o t o s komunistų 
diias pradėjo raumoti, kad gaujos Kinijoj siaučia jau

sams. , venų daugiausia iš plėšimų
x linksma žinia. Italija sutiko išpildyt vi- ir iš Rusijos paramos. Kai

Bet dabar pasirodo, kad sas alijantų išlygas, būtent: kurios Kinijos dalys buvo 
kovos Italijoj da nepabaigė. 1. Tuojau nutraukti karo pilnoj jų kontrolėj. Kai ja- 
Vckiečiai tenai labai įsi- veiksmus. ponai užpuolė Kiniją, tų
stiprinę ir siunčia vis dau- 2. Neduoti vokiečiams jo- gaujų vadovybe pasisiūlė
giau sustiprinimų. Jiems va- kių priemonių, kurias jie ga- Kinijos armijon į talką, ta-
dovauja jų pagarsėjęs gene- lėtų panaudoti prieš alijan- čiau savo klastos neišsižadė- 
rolas Rommel, visų pripa- tus. jo: kur tik jos užėjo, tenai
žinta? kaip labai gabus ir 3. Atiduoti visus alijantų plėšė, ėmė iš gyventojų
gudrus strategas. karo belaisvius. , “mokesčius.” Centraline Ki-

Vos tik alijantų karo va- 4. Tuojau perduoti alijan-!nijos Valdžia šitokį komu- 
das Eisenhovver paskelbė tams visą karo laivyną ir or- nistų banditizmą anądien 
pasauliui kad Italija pasida- laivius, perkeliant juos į to- pasmerkė, ir todėl 10,000 
vė, generolo Rommelio pui- kią vietą, kurią nurodys vy- ginkluotų komunistų užpuo- 
kai tuojau sumaimėjo i Ro- liausis alijantų karo vadas, lč v aidžios kariuomenę, kuri
mą ir užėmė Italijos sostinę. 5. Alijantai gali rekvizuo- 
Bet Italijos karalius ir gene- ti karo reikalams visą Itali- 
rolas Badoglio spėjo pa- jos prekybos laivyną, 
s 0 rakti i Sicilija ir dabai' iie- fi- Tuo iau užleisti aliian-
du esą saugioj alijantų glo- tams Korsikos salą ir visas 
boj. Pabėgo su jais ir kuni- Italijos teritorijas, salose ir 
gaikštis Umberto, Italijos žemyne. ,
sosto įpėdinis. 7. Pavesti alijantams vi-

Penktoji Amerikos armi- sus aerodromus, 
ja. kuri išlipo Neapolio apy

buvo laikoma Šantuno 
tuose tvarkai daboti.

pie-

Rusijoj Išrinktas
“Popiežius.”

Su Stalino palaiminimu, 
Rusijos popų suvažiavimas 
išrinko episkopą (vyskupą) 

ioumvf 8. Tuojau atšaukti Italijon Vergėjų visos Rusijos pat-
linkėj, susidūrė jau su labai visas italų karo spėkas iš vi- narchu, kuris pas pravosla- 
stipria nacių opozicija. Vo- sų karo frontų ir okupuotų vus turi tokl3 Pat reikšmę, 
kiečiai pradėjo atakuoti žemių. į kaip pas Romos katalikus
amerikiečius tokiomis stip- 9. Ilatijo? valdžiža garan- šventas tėvas. Suvaziavi- 
riomis orlaivių ir tanku spė- tuoja, kad ji panaudos visas ™as kartu atsteige ir svei
komis, kokiu jie neturėjo nei savo ginkluotas spėkas, kad ciausr sinodą, kun revoliu- 
Afrikoj. nei Sicilijoj. Pasi- šitie punktai butų tuojau clJa buvo sunaikinus kaip 
rodo. kad jie sugabeno tas įvykinti. Ir bendrai Italijos apiau?Į reakcijos lizdą.
spėkas Italijon iš Rusijos valdžia imsis bet kokių prie- Švenčiausia
fronto. Eina grandai, kad ge- monių, kokių iš jos vyriau- < bviatejsij 
neralinis vokiečiu štabas nu- sis alijantų karo vadas rei-aukščiausia .
taręs ištraukti iš Rusijos kalaus. Jeigu alijantų inte-. nyčios valdžia ne tiktai pa- 
1,000.000 kareivių, ir jau resai reikalaus, tai vyriau- C1OJ Rusijoj, bet ir Balka- 
žymią ju dali ištraukęs. Ru- si? karo vadas galės įsteigti nuošė, ir visame pasauly, 
sijoj vokiečiai nutarę trauk- ir marinę alijantų valdžią Patriarchas Sergejus dabar 
tis iki Dniepro-Dauguvos li- Italijoj. | bus vynausis to sinodo gal-
nijos ir toj linijoj įsikasti, o (11 ir 12 punktai kalba xa-

didžiąsia? spėkas siųs- apie nusiginklavimą ir de-!visas

METUS.
Jei paimti šių dienų karo 

įvykius ir palyginti juos su 
įvykiais 1918 metais, tai pa
sirodo labai daug panašu
mo. 1918 metais Vokietija 
pasidavė alijantams, bet pir
ma negu ji pasidavė, nuo jos 
atkrito Bulgarija, o paskui 
ir kitos jos talkininkės padė
jo ginklą. Dabar gi iš karo 
tapo išmušta Italija, pati 
stambiausia Hitlerio talki
ninkė Europoj; kitos irgi 
nerimauja. Nesenai Hitleris 
turėjo audringą konferenci
ją su Bulgarijos karalium 
Borisu, kuris sugryžo namo 
peršautas ir jau mirė. Sako
ma, Vengrija ir Rumunija 
taipgi labai nusigandusios, 
kai Italija susmuko. Tai la
bai panašu į 1918 metus.

Be to. 1918 metais staiga 
sumažėjo Vokietijos subma- 
į inų siaubas. Tokį pat reiš
kinį m&tom ir dabar. Ame
rikos bombanešiai praneša, 
kad vienu žygiu jie 5 vokie
čių submarinas sunaikinę, o 
kitas 5 sužaloję. Anglijos 
transporto ministeris prane
šė parlamentui, kad alijantų 
laivai dabar nuskandina 
daugiau submarinų. negu 
submarmo- nuskandina lai
vų. Taip buvo ir 1918 me
tais, kuomet Vokietija pra-. 
dėjo silpnėti.

Vokietijoj.
Vokietijos radijas pereitą 

sąvaitę paskelbė, kad tenai 
įsteigta “fašistinė valdžia.” 
Tai buvę padaryta “Musso
linio vardu.” Ką toji valdžia 
veiks, radijas nepaaiškino, 
bet spėjama, kad vokiečiai 
mėgins ją kelti Italijon. 
Jiems pavyko laikinai užim
ti Romą. kai Badoglio val
džia paskelbė pasidavusi 
alijantams, ir gali but, kad

Vokiečiai Skelbia Atstatę 
Fašistų Valdžia Italijoj
MUSSOLINIS ESĄS 

IŠLAISVINTAS.
jeigu Mussolinio valdžia su
grįš, tai jie galės but už tai
baudžiami.

Berlyno propaganda dar
skelbia, kad Romoje jau pa
sirodę tūkstančiai ištikimų
jų Mussolinio fašistų, kurie 
pakeltomis galvomis susi-

Bet Šveicarijoj manoma, 
kad tai Berlyno blofas.

Mussolinis veikiausia 
jau nebegyvas.

Berlyno propagandiniu 
Romoje jie bandys atstatyti kai paskelbė pasauliui, kad rinkę Venecijos aikštėj po 
fašistinę diktatūrą kuri bu- Vokietijoje esanti atstatyta istoriniu balkonu ir šaukę: 
vo pašalinta Mussoliniui su- Italijos fašistų valdžia, ku-(“lai gyvuoja Mussolinis.” 
smukus. Italijos karalius ir rios priešaky vėl atsistosiąs, šitokios propagados tiks- 
gen. Badoglio, kurie pasida- ar Jaa . atsistojęs. Benito jas yra |abai aišku?—demo- 
vė alijantams, pabėgo iš Ro- Mussolini. ralizuoti Italijos gyvento-
mos į Siciliją ir dabar ran-' Kai generolo - Badoglio jus, kad jie bijotųsi priešin- 
dasi alijantų globoj. Atstatę valdžia pasidavė alijantams, tis vokiečių armijai.
Romoj “Mussolinio vai- vokiečiai užėmė Romą, kad Savo blofą išduoda ir pa- 
džią,” vokiečiai su italais fa- neįsileidus tenai alijantų. tys vokiečiai, nes jie jau pa- 
šistais. be abejo, mėgins tęs- Taigi Berlynas skelbia, kad skelbė Romoj karo stovį ir
ti karą toliau.

Ekvadoras Priim 
siąs Zmones Be 

Tėvynės.
Amerikos unitarijonų 

stovas. Dr. Charles Joy, bu
vo nuvykęs Ekvadoro res-

Mussolinis dabar galėsiąs išleido reikalavimą, kad gy- 
sugrįžti Romon ir iš tenai ventojai atiduotų jiems vi* 
valdysiąs Italiją kaip valdė, sus ginklus, o kas neati-

s i n o d as 
Sinod”) yra 

stačiatikiu baž

duos, ta? bus sušaudytas. 
Jeigu Romos miestas bu*

tų jau . toks prielankus na
ciams ir Mussoliniui. tai 
kam reikėtų karo stovio ir 
grąsinimo šaudymais? Tais

Kad vokiečiai sudarė iš 
pabėgusių Italijos fašistų 
“valdžią’’ savo patarnavi
mams, tai labai galimas 
daiktas; bet kai dėl Musso
linio išlaisvinimo, tai daug

publikon ir praneša, kad jos kas Berlyno pranešimais giąsinimaįs ir karo stoviu 
valdžia sutinkanti įsileisti abejoja. Berne (Šveicarijoj) vokiečiai aiškiausia parodo, 
15,000 nelaimingų žmonių, yra manoma, kad tai yra pa- kad Ręimos gyventojai jiems 
kurie dabar yra susispėtę prastas vokiečių propagan- priešingi! Vokiečiai bijosi 
Ispanijoj kaip karo pabėgę- dininkų blofas. Kaip prane- ginkluotų italų sukilimo, ir 
liai ir laikomi tenai kaip be- ša “Nevv York Times” ko"- todėl nori atimti iš jų gink- 
laisviai, ne? jie neturi tėvy- renpondentas. Berne esąs lūs.
nės nei jokių asmens doku- toks įspūdis, kad Mussolinis Londoną?! irgi nenori ti- 
mentų. Be to, Dominikonų buvęs jau nebegyvas, kuo- keti Berlyno triubijimui, 
Respublikoj esą apie 1,000 met vokiečių parašiutininkai kad Mussolinis buvo “išlais- 
buvusių Ispanijo? lojalistų. jį pasiekė, jeigu ištikrujų jie vintas.”
kuriuos tenai atgabenusi yra jį matę. O jeigu jie ne- 
tremtinė Ispanijos respubii- rado jo lavono, tai Mussoli- 
kos vyriausybė. Tiems žmo- nis veikiausia esąs alijantų 
nėms irgi būtinai reikalinga rankose. Skelbdamas blofą 
pastovi vieta apsigyvenimui, apie Mussolinio išlaisvini- 
ir Ekvadoro valdžia sutin- mą, Berlynas norėjęs ištrau
kanti atidaryti jiems savo kti iš alijantų paaiškinimą, 
dūri.', nes jai reikalingi dar- ką jie žino apie Mussolinį ir 
bininkai. kur jie jį laiko. Bet alijantai

--------------- nėra tokia žuvis, kuri užsi
kabintų ant Berlyno 
kerės.

Šitoks

at-

Pietų Amerika ir Ha
lijos Pasid avi mas.
Pietų Amerikoje Italijos 

pasidavimas priimta? nevie
nodai. Peruvijos respublikos 
prezidentas Manuel Prado 
ir parlamentas išreiškė dide
lį pasitenkinimą ir nusiuntė 
pasveikinimų prezidentui 
Rooseveltui ir Anglijos ka
raliui. Čilės respublika taip
gi nudžiugo, kad Italija jau 
išmušta iš karo ir kad da
bar alijantai galės jau leng
viau pribaigti Vokietiją. 
Džiaugiasi Amerikos ir An
glijos laimėjimais ir Brazi 
lija. Tačiau Argentinos val
džia nesidžiaugia. Iš visos 
Amerikos, Argentina yra 
vienintelė sali', kuri iki šiol 
vis sėbrauja su fašistiška 
ašimi.

NUSKANDINO 6 JAPO
NŲ LAIVUS.

Amerikos laivyno vado
vybė skelbia, kad pereitą są 
vaitę musų submarinos pa
leido juros dugnan da 6 ja-

Kaip iš Orlaivių
Mėtomos Armotos.
Associated Press korės-* 

pondenta? praneša iš Piet
vakarių Pacifiko, kaip Ame
rikos orlaiviai mėto kanuo- 
les iš oro. Į Markhamo klo
nį, New Guinea saloje, oriai-

meš- viai išmetė kareivius su pa
rašiutais. Paskui tiems ka-

naciu blofas gali reiviams numetė kanuolių ir 
turėti ir kita tikslą. Skelbda- šovinių. Artilerijos dalys, 
mi, kad Mussolinio valdžia sveriančios po 130 ir iki 400 
vėl grįžta į Romą, naciai no-

ponų prekybos laivus su ka- r\ sudemoralizuoti ir nugąs- 
ro medžiaga, o keturius ki- dinti Italijos žmones, kad 
tus sužalojo. Tai padaro jau jie neremtų alijantų, nes 
319 japonų laivų, kuriuos ~ - - - ~~“
nuskandino vien tik Ameri
kos submarinos. Sunaikinti 
priešo laivai jūrių mūšiuose 
skaitomi atskirai.

ALIJANTŲ PARAŠIUTI
NINKAI VOKIETIJOJ?

mobilizaciją.)
13. Šitoš išlygos nebusi

viešai skelbiamos iki vyriau- Vokietijos žinių agentūra 
si? alijantų karo vadas su'anądien per radiją įspėjo 

mano, kad kova su vokie- tuo nesutiks. Angliška šitų (Vokietijos gyventojus, kad
čiais Italijoj bus labai ilga ir »lygų kopija bus oficialus kartas nuo karto Vokietijon
kruvina " tekstas. jnusileidžią alijantų parašiu-

Bet Italijos pasidavimas , ^Išlygos buvo priim-i tininkai kurie “stengiasi su-
vistiek buvo didelis alijan- os ragsejo 3 d o paskelb- krėst. Vokietijos vidaus

.... — tos tik rugsėjo 13 d. frontą. Radijas jspeja, kad
sunkios bausme? gręsia

ti prieš alijantus.
Todėl, nors Italija ir pasi

davė. karas tenai nepasi
baigs. Visi dalykų žinovai

tam? laimėjimas, nes visas 
Italijos karo laivynas perėjo 
musų pusėn. O tas laivynas 
buvo ne menkas. Italija tu 
rėjo 7 šarvuočius. 11 skrai
duoliu (kreiserių), 25 nai
kintuvus, tarp 50 ir 60 sub- Pereit$ sąvaitę išspausdino 

3 laivus orlaiviams pranešimą įs \ ichy, kad 
Hemot, buvęs

Edouard Herriot IŠ- tiems, kurie tokiems alijan-
™ Prntn itų a^entams duos kokios€JO IS rrOlO. ; nor. pagalbos.

“Neue Zuericher Zeitung”

marinų
vežioti ir daug mažesnių ka
ro laivų. Beveik visi tie lai
vai dabar alijantų rankose. 
Tiktai vieną šarvuotį “Ro
mą” nuskandino vokiečių 
orlaiviai.

Be to, alijantams teko d i

Edouard 
Francuzijos premjeras, esąs 
patalpintas sanatorijoj pro
to ligoniams gydyt. Herriot 
(ištark: Erijo) buvo Fran-

AMERIKAI REIKALIN
GAS DIDELIS PREKY

BOS LAIVYNAS.
Yice-admirolas Emory

Land, Jūrių Komisijos pir
mininkas. sako, kad po šio 
karo Amerika turėtų palai-

cuzijos radikalų partijos va- j^y^j bent 2,000 laivų preky-
das. Matyt, jo tėvynės nelai

ČIANGKAlsEKAS NAU
JAS KINIJOS PREZI

DENTAS.
Vyriausis Kinijos karo 

vadas gen. čiankaišekas šią 
sąvaitę buvo išrinktas Kini
jos prezidentu, mirusio Dr. 
Lin Seno vieton, čiankaiše
kas siūlo Kinijos valdžiai 
laikytis švelnumo politikos 
komunistų atžvilgiu. Jis sa
ko: “Nežiūrint kaip komu
nistai mus šmeižia ir nežiu 
l int kad jie nuolatos sten
giasi kelti suirutę, jeigu mes 
busime švelnus ir nuolaidus, 
musų nuoširdumas turės 
juos sugėdinti ir jie turės 
dirbti savo tėvynės labui.”

BALDWIN PASKIRTAS
DIREKTORIUM ITA

LIJAI.
Valstybės Departamentas 

Washingtone paskelbė, kad 
Calvin B. Baldwin esąs pa
skirtas direktorium

delis Italijos prekybos lai-. labai paveikė jo protą.

Boeingo Dartrinin-

tonų, buvo mėtomos su pa
rašiutais. Jos nusileido ke
turkampės mylios plote. Šo
viniai buvo mėtomi skrynio
mis. taip pat su parašiutais. 
Visa tai nusileido į klonį, 
kur žolė stovi aukščiau žmo-

kams Pakėlė Algą. gaus galvos. Bet į tris valan- 
Karo Darbų Taryba leido laiko parašiutininkai su- 

Boeingo orlaivių "kompani- r.inko visas dalis, sustatė ar- 
jai pakelti darbininkams al-j^^eriJ^ ir Praflėjo šaudyt, 
gas, kad paskatinus skraido-

BULGARIJĄ VALDYS 
3 VYRU TARYBA.

mujų fortų gamybą. Tai yra 
nepaprastas nukrypimas nuo 
bendros valdžios linijos ai-

.. . tjų srity. Paprastai, valdžia dijas, Bulgarijai valdyti 
Italijai, dabar jau neleidžia algų kel- esanti sudaryta taryba, ku- 

kuomet mūsiškiai pradės te- ti. kad apsaugojus šalį nuo rion įneina 3 vyrai, būtent: 
nai tvarkyti civilinius rei- infliacijos. Bet Boeingo premjeras Filov, kunigaikš-

Kaip praneša Berlyno ra-

kalus.
VOKIEČIAI UŽDARĖ 
ŠVEICARIJOS SIENĄ.
Berno radijas sako, kad

kompanija stato pagarsėju- tis K i rylas ir karo ministeri.-; 
sius skraidomus fortus (fly- gen. Nikola Michov. Jie už- 
ing fortresses), kurio? vaidi- imsią buvusiojo karaliaus 
na labai svarbų vaidmenį Boriso vietą, kuris kažin ko- 
bombarduojant Vokietiją kiom misteriškom aplinky- 
vaidins tokį pat vaidmenį bėm buvo peršautas ir pavokiečiai uždarė siena tarp

Francuzijos ir Šveicarijos. japonjją bombarduojant, kratė kojas.
Dabar niekas negali pereiti ne?igailima nieko, kad ---------------
is Francuzijos j Šveicariją. tų skraidomų fortų butų pa YRA 1,000,000 BEDARBIŲbos laivyną. Amerikos laivų 

dirbtuvės dabar pastatan- 
čios daugiau laivų, negu vi
sos kito? pasaulio šalys su
dėtos krūvon, jis sako. ir 
butų labai neišmintinga, jei
gu po karo butų leista tiems 

suputi, kaip buvo

vynas.
Beveik visi tie laivai da

bai yra susirinkę prie Mal
tos. Malta yra anglų juros Karo medžiagos direkto- 
tvirtovė į pietus nuo Italijos, rius gen. Lucius D. Clay pra-

Italija pasidavė alijan- neša, kad per fi pastaruosius laivam? 
tams rugsėjo 3 d., ir tą dieną mėnesius tankų gamyba A- padaryta po pirmojo pasau- 
buvo pasirašyta paliaubų su- merikoje sumažėjo 40 nuo- linio karo. Prekybos laivai 
tartis, bet tas buvo slepiama šimčių. nes Anglija ir Rusiia reikabnci prekybai palai 
iki nigsėjo 8 d. k<»i alijantai atšaukė savo užsakymus (kvti

SUMAŽĖJO TANKŲ 
GAMYBA.

PROHIBICININKAI NORI 
BABSONO.

Lapkričio 10-12 bus pro- 
hibicininkų konvencija In 
dianapoly. kur turės but no
minuotas jų partijos kandi
datas ateinantiems prezi 
dento rinkimams. Iowos 
prohibiciniukai jau paske! 
bė. kad jie siuly.' Rogeri t' 
ftMh'tona i H<..t<,oo

kas neturi vokiečių armijos 
ir Francuzijos valdžios lei
dimo.

statyta kuo daugiausia.

NACIAI UŽMUŠĖ ŠUŠNl 
GO SUNŲ.

Nevv Yorke gau*a žinių 
kad koncentracijos stovyk

ĮSCenzo Biuras praneša 
VVashingtono, kad rugpiu
čio mėnesj samda nukrito 
400,(MM- žmonių šių metu 
liepos pabaigoje pasamdv- 

|tų zn. anų buvę 51,300,000.

NEVV YORKE SUIMTAS 
31 VOKIETYS.

Per rugpiučio mėnesį
Nevv Yorko apylinkėj fede loj, netoli Berlyno, naciai o lUg^i^.u pabaigoje jau 
ralines valdžios agentai su užmušė Gurtą von Schusch tik ū ,ot»o. Rugpiuio pa
ėmė 31 vokieti, kurie n*»ra niggą. buvusio Austrijos baigoje buvę 1.000.000 žmo- 
\ merikos piliočini valstybes vedėjo šonu. niu d*«rhn

l
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DĖL POPŲ VIEŠPATAVI
MO RUSIJOJ ATSTA

TYMO.
Mes jau rąsgn “Keleivy/ 

kad su Stalino pritarimu Ru
sijoj tapo atsteigtas stačiati
kių cenrkvės švenčiausi? Si
nodas, išrinktus. patriachas 
(kaip katalikų popiežius) ir 
dabar vėl prasideda popų 
viešpatavimas.

Ryšium su šita reakcija. 
“Naujienos” rašo:

“Garsusis rusų poetas. Alek
sandras Puškinas, parašė labai 
vykusią ‘Pasaką apie auksinę 
žuvytę.’ Tos pasakos esmė yra 
tokia, kad žvejas buvo auksi
nės žuvytės visokiomis gėry
bėmis apdovanotas. Bet kai 
pasaka pasibaigė, tai žvejas 
stovėjo prie tos pat sudužusios 
geldos, kurią jis turėjo prieš 
susitikimą su ‘auksine žuvy
te.’

“Su Rusijos žmonėmis iš da
lies atsitiko tas pat. kas su 
anuo žveju: juo labiau bolševi
kiška pasaka artėja prie galo 
juo arčiau Rusijos žmones at
siduria prie savo ‘sudužusios 
geldos’, kurią jie turėjo prieš 
bolševikišką revoliuciją.

“Pavyzdžių butų galima su
minėti daugybę, bet šį karta 
pakaks vieno, būtent, atstei- 
gimo stačiatikių bažnyčios si
nodo ir išrinkimo patriarcho.

“Pravartu pabrėžti, kad vi

jos, Britų Dominijos: Kanada, 
Pietinė Afrika, Australija. 
Naujoji Zelandija ir Pietinių 
ir Centralinių Amerikos res-j 
publikų (ispaniškai kalbančių) > 
atstovai. Keli tų šalių diploma-

* tai žino bent ką nors apie Lie- 
•tuvą ir jos bylą? Mes, Ameri
kos lietuviai turime juos supa
žindinti. Supažindinti pridera
ma, rimta musų propagandine 
literatūra. Ją galėsime paga
minti ir išversti i ispanų kalbą,, 
ir buti prisirengę, kada tinka
ma valanda išmuš.“

Adv. Bagočius mano, kad 
šitą darbą turėtų atlikti 
Amerikos Lietuviu Taryba.

MASKVOS BERNAI ME
LUOJA APIE ALIJANTŲ 

ARMIJAS.
Pasiklausykit. ką rašo 

“Laisvėj” (Nr. 208) Mask
vos agentai apie Amerikos 
ir Anglijos armijas:

“...visi žmonės laukė ir tikę- 
josi, kad dabar... kai Raudono
ji Armija taip smarkiai muša 
mirtinąjį priešą. Anglija ir 
Amerika taipgi kirs jam iš va
karų. Bet laikas bėga, o musų 
armijos nesijudina: jos yra
Afrikoj, jos yra Sicilijoj. 1<», pa! ke,'Maspeth, N., Y

KELEIVIS, 50. BOSTON.

Pakrikštijo Naują Lėktuvų Laivą

Kovose apie Guadalkanalą yra žuvęs Amerikos lėktuvų laivas "Wasp.” šiomis dienomis 
Quincy laivų dirbtuvėj, netoli Bostono, buvo pastatytas naujas lėktuvų laivas ir pakrikš
tytas žuvusiojo vardu—“\Yasp.“ kas reiškia “Vapsvą.“ Šiame vaizdely yra našlaičiai ir 
našlės, kurių tėvai ir vyrai žuvo su pirrr. icju “\Vasp.” Jie dalyvavo naujojo “Wasp“ 
krikštynose.

Polemika ir Kritika

Gyvieji Nežineliai
Sakoma, kad nėra viską-įneš ištikrujų ji tik vieną 

žinančio žmogaus. Bet pa- frontą teturi. Ji galėtų antrą 
prastus kasdieninius įvykius atidaryti prieš Japoniją, 
žino visi. išskyrus tik proti-i Taigi ir čia komunistai neži-
nius tinginius ir “Laisvės“ 
redaktorius. Komunistas čia 
gal .-ušuks: “Tai šmeižtas! 
Tai pronaciška propagan
da! Kaip galima vadinti ne 
žinėliais tokius mokslo vy
tus, kaip Bimba. Mizara, D. 
Šolomskas ir kiti?”

Bet visgi yra faktas, kad 
jie daug ko nežino. Pavyz
džiui. visi žino, kad 1939 
metais Anglija ir Francuzija 
labai norėjo sudalyti su Ru
sija bendrą frontą prieš na
cišką Vokietiją. Franeuzų ir

no ką jie šneka.
Arba štai kita- pavyzdys.

Laikraščiai nesenai paskel
bė. kad Stalinas likvidavo 
Kominterną. Atsiiiepė tuo 
klausimu ir Bimba. Anot jo. 
dabartiniu laiku komunijų 
internacionalas neatatinka 
gyvenimo reikalams, todėl 
ir buvo uždarytas: o jeigu 
toliau pasirodys, kad reika
lingas, tai ir vėl busiąs ati
dalytas. Tai jau stačiai iš- 
dergimas aukščiau-io Leni
no idealo. Kominternas tiek

anglų delegacija tuo tikslukiek klumpė: nereh
kla—mest jį per tvorą; o jei 
reikės, vėl pasiimti. O juk 
Komintemo tikslas buvo iš
daužai. išgriauti buržuazi
ne demokratijas ir ant jų 
griuvėsių pastatyti proleta
riato diktatūrą. Tai buvo 
svarbiausis komunizmo už
davinys. aukščiausi? Lenino 
idealas, ir dabar jis jau ne
betinka, kaip nudėvėta 
klumpe.

Vakar aukšėiausis idealas, 
šiandien niekam neverta?

išsėdėjo Maskvoje 6 mene
sius. bet Stalinas padarė 
bendrą frontą su Hitleriu ir 
tuojau abudu užpuolė Len 
kiją, užkurdami dabartini 
karą. šių metų rugsėjo 17 
dieną sukaks lygiai 4 metai 
nuo to laiko. Tą žino visi, iš
skyrus tik protinius tingi
niu? ir “Laisvės” redakto
rius. "Laisvės” nežineliai 
-ako, kad Rusija kariaujan
ti tiktai du metu. Per savo 
nežinystę jie sumažina Ru

Pastabelės iš Šalies.
O kaip jus jaučiatės?

L. Pruseika "Vilnv” rašo:IR lankytis Į draugijų susirinki
mus su kvietimais. Šv. Jur

Rugpiučio 29 d. Klasčiau? ^oL^Š^-uoDa'lo^bilietu kiu -u kunigais, ° kunigai sa
u. alke, Maspeth, N., Y., įvy- . *A •? tkv Smetona!”

\ra Anglijoj, jos vra Artimuo- i._ niVnii-o- Ra,. Lietuvių Amerikos Piliečiu • - -•»-•* L * • * - . ko piknikai Amerikos Kau- V1. l;i-hl « t Bet kam jaučiatės jus, po-«e Rytuose, bei jos stovi ant donojo Ktyžiaus paramai, limbas 50 bilietų, o Ljetu- komu£jstai? Jys tarnau
vietos, jų kanuolės tvli...“ «T xtI 907 9 vių Knauciu o4-tas Lokalas . 1 vr , ; AT 1pai;Ąe - XA hėi1Ptn nardav:- ial Maskvai, o Maskva su

Taigi tiktai Stalino armi- dienos laidoje, leido sau . vLrnteto nariai- n
sa tai buvo padaryta su pilnu ja “desperatiškai” kovoja, pikniko surengimą atiduoti 11 TasiunaV
Stalino sutikimu ir pritarimu! O alijantų armijos ir judėt kokiems tat 0. Lukoševičius ir'aš. Iš ank- garbinai Staliną,

Gal tai mažmožis ir nieko “nesijudina; jos stovi ant U3nb. SLA o apskiiti ji
ypatingo tame nėra ? vietos’' ir “ju kanuolės ty- vadina negyva raide, mini

“Taip manyti gali tik tas, H Į...” ' * kokius tai rengėjus, kurie
kuris visai nieko nežino, kas Ar galima butų šlykštesni Pikniko rengimą s v-rnH uz. - - * - -
dėjosi Rusijoje. Ten juk per melą apie Amerikos ir Ang-taip kad vėliaus ir “progre- « 2* _ . . “ į kioj kompanijoj
metą eile buvo skelbiama, kad Įjjos armijas sugalvoti? '^5.00. Kaip matote, 'pik- o.:..

Tos armijos jau sudaužė todėi kad “Laisvė” ir ko- n!k? niekas. .n^adl?? 11 
muni-tų draugijos nebu v u- ;^lekas petane. Jį renge kon- 
sios kviestos prie rengimo.

Turiu 
“Laisvės

Per metų eilę buvo leidžiamas 
žurnalas ‘Bezbožnik’ (‘Bedie
vis’), kuriame su valdžios pri
tarimu ir palaiminimu Jaros- 
lavskis visokiausiais budais re
ligiją plūdo.

“Sakytas žurnalas liko už
darytas. O dabar tarp bažny
čios ir

fašizmo įmDema Al n ko i:----r---- .r s. — -----------9 r

iš Afrikos jos persikėlė juro
mis i Siciliją ir ją užkaria
vo; iš Sicilijos jos įsiveržė 
Italijon ir paklupdė pačią

“LAISVĖS” MELAI 
ŠMEIŽTAI. “Na. ponai socialistai, kaip sijos nuopelnus lvgiai dviem daiktas, o ryloj gal ir vėl rei- 

tamstos jaučiatės? Jus, sy- metais. kės jį traukti' iš šiukšlyno.
Sumėsinėjus Lenkiją, Sta- adinasi, komunistai neži

lino Rusija, anot draugo n°J° 11 nezin° ką jie daro. 
Bimbos pasakymo, “pašėlu- Nore viską žinančių žmo- 
siai pleškino Suomiją.” Bet nių nėra. visgi atsimena 
tada laisvininkai rašė. kad daug ko iš praeities, kiti at- 

i tarp savęs mušėsi. Va- simena daug dalykų iš pat 
buvo skriau- kūdikystės“ bet* “Laisvės”

jat Maskvai, 
japonais!

Bet tai da ne viskas. Jus 
o Stalinas

finai tarp 
dinasi, ir
džiama proletariato tėvynė pa?enę vyrai neatsimena ką 
—nepripažinimas jai užtai- jie kalbėjo ir rašė 13 dienų 

-• • o- j 4 • nauto kredito. Tai vis neži- atgal. Štai, 1941 metų birže-
n’oadinp Prie pikniko vartų parda- f13?4./ - a, tai paša- nystė! ]jo 9 d_ “Laisvė” visa persi-
„g vpttia hiliAhK už £268.- kvkit, kaip jus jaučia e» to- Laisvininkai kalba ir ra sunkus naciška propaganda 

šo. kad 1940 metai? Lietuva prieš Amerikos ginklavimą- 
pati save “išsilaisvino” (su- si. Ji tenai džiaugiasi, kad 
prask: išsinėrė iš laisvės), komunistų vadovaujamas 
O tuo tarpu visi žino, kad ją “moksleivių - artistų” “kon

P-
£t<
SI 06.50.
sto pardavėm 213 bilietu už bičiuliuojasi su popais av- 

r steige jų autontetą, Šven-

ferencijos išrinktas komite
tas ir daug sunkaus darbo

Pr ieš Pittsburgho seimą 
ir po.

Prieš Pittsburgho seimą

čia

išlaisvino” raudonoji armi- grešas” iškoliojo prezidentą 
.......................” Štaimusų tautos priešai kain . . , , - , Tb n. « -•■»■ ’ ia? 11 uaug sunkaus uaruu ixdipĮjaj čirpė iš patvorių Ja’ ir kad sovietų diktatūrą Kooseveltą apgaviku,

j pasakyti, kad tokie teko atlikti pirmininkui p. įad nieką- i'a se:ma neva- suorganizavo ne patvs lietu- jos žodžiai:
, ės” išvedžiojimai yra A. Lėliui, iždininkui 3 .Ja- ziuo,jir nieko'iš'jo neišei- viai-bet sovietų tanke atva- “Rašytojai ir artistai visi

Italiją su 40,000.000 gyven- melagyste ir šmeižtas. siunui ir man, kaipo komi- gia vieniems iu buvo pikta, žiavęs “draugo” Stalino pasakė ugningas pneskan-
__ tojų, paėmė jos karo ir pre- pikniko istorija ve kokia: l.et0 sekretoriui. Me? prade- j

.. bolševikiškos valdžios kivyną, užėmė svai- gLA 5 apskričio valdyba, -ome pikniką rengti ir pa- kviečiamas
įvyko ir pilnas susipratimas, liausiu? uostus. Tai juk di- kurioje vra A. Lukoševičius, baigėme. todėl Laisve dantimis, kad seimo progra- 
Vadinasi, po visokiu pasakų ir <^ausi laimėjimai! V. Ambrozevičius, R. Ži- peluoja sakydama, kad mes

— - - ~....................sugadinome, o tuzinaspasakaičių apie opiumą ir ki
tus dalykus Rusijos žmonės 
vėl grįžta prie tos pat ‘suski
lusios geldos.’ kurią jie turėjo 
prieš bolševikų įsigalėjimą.“

Ištikro liūdna!
Įėjo tikėtis, kad Stalino dik 
tatura taip greitai sunaikins 
Rusij o? revoliucijos laimė
jimus?

šia. Vieniems jų buvo pikta, ziav?5 _ .
^eima Smetona nėra agentas Dekanozovas. Taigi nes kalbas. Jie isdeste šio
mas n kiti griežė “laH'vmmkai” ir čia daro karo imperialistini pobūdi,

skriaudą matuškai Rasėjai. šaukė liaudį kovoti prieš
kad jos nuopelnus atiduoda Ameriką? traukimą i karą.
pačiai Lietuvai. Vadinasi. Kalbėtojai pabrėžė, kad jie
nežinystė! priešingi imperialis t i n e i

m v 4. • - * • i • skerdynei ir jų neprigaus io-Turbut visi atsimena, kaip kje R^veltai7^
Vadinasi, 1941 metų bir- 

‘Laisvė” rašė. kad 
> Rooseveltas. ku-

. . .... .. . . , , . ris ragina kraštą ginkluotididžiausios Amerikos lietu- Šiems J akis ir rėkę, kad tai HitIerj bu% «
vių organizacijos, SLA, LR- esanti “pikta pnesų propa- k -£ traukė iįandi “im- 
KSA, LDD. ALTS, visa eilė ganda.” Laisvininkai tvirti- “skerdy^ėn”

Bet po 22 birželio, kai tik 
Hitleris davė Stalinui Į alų, 
“Laisvė” pradėjo šaukti,

nepriklausoma
Lietuva.

mon Įrašyta 
demokratinė

Dabar jau po seimo, ir ką 
gi mes matom. Seime daly
vavo arti 500 delegatų. Jį 1941 metai? visi laikraščiai

lietuviu drau- šmeižti? Jeigu tik turite no- sveikino Jungtinių Valstijų skelbė, kad Hitleris apgaut ^“9‘d
tendrai ŠSti X ro ir pasišventimo, galite ir senatonai ir Jungtmių Tau- Staliną, puls Rusiją; bet lai- prezidentas Rooseveltas. ku-

nika“ Raudonoj?Kn-žfaus pasidarbuoti, me? jūsų ‘M atstovai. Seime dalyvavo svinmkai tuomet spiaudę vi- fis ra^na kraS,a „;nUI„Ati
naudai. Man teko draugijas nešmeišime ir už jūsų atlik-
kviesti ir aš išsiuntinėjau '^da[bu' KŠA. LDD. ALTS, visa eilė ganda.”'Laisvininkai tvirti

draugijų, kliubų. kuopų ir no, kad draugas Stalinas ir 
visų laikraščių redaktoriai, draugas Hitleris padarę so- 
išskyrus tik komfašistus. Su juzą dešimčiai metų. kad tą
sveikinimais seimui prisius- sojuzą “krauju sucementa- . , ... .
ta daugiau kaip §6J)00.00 vę” ir kad tos judviejų bro- kad reikia ^nk!uotis. reikia 

& 1 r J - kariauti. Vadinasi, visai už
miršo, ką ji rašė 13 dienų 
atgal.

akyvaizdoie džiunas. A. B. Strimaitis ir JI .gadinome, . ?3S.
ini=tai neri- K. J. Paulauskas, kuriuos atsilankiusių laisvįninku in..tai_ nea vadįna ’„smefe)ni. j, “pataisė.”

Ir visa to
“Laisvės” komuni__  __  t .
gedi meluoti savo skaityto- t
jams, kad Amerikos ir Ang-: nmkais ir “grigaitimnkais/ 
li jos armijos “nesijudina iš^kūne tokiais nėra, sumanė

Tr vietos,” kad jų “kanuolėir Kas ga- j. gjjas
Biauru! jniką Raudonoj'o Kryžiau? J1^

patai:
Ar tai gražu labdaringu? 

ą darbus dirbančius žmones 
9 Jeigu tik turite no-

R AGI NA SUPAŽINDINTI 
PASAULI SU “LIETU 

VOS BYLA.”

SMETONA IR STALINAS. kvietimus?‘‘TaisiS” žaviname. Yra visokių pro-
Vienas Maskvos agentėlis nekviečiau, nes ji užimta iš- Raudonojo Kryžiaus

3 rugsėjo “Laisvės” krisluo- imtinai rusų rėmimu. naudai pasidarbuoti. Galite
se kartoja Bimbos išreikšta T • on renSt^ balius, koncertus ar
troškimų, kad Smetona butų K,9ZVi?,?J' ,ne'

ą, nau aPiliečių Kliube įvyko kon-,niekink5te kitų. kurie dirba, ta daugiau kaip §6,000.00 yę ir kad tos judviejų bro- 
SLA prezidentas Bago- ? LL? • vJJ ?, 7^ ferencija arba pasitarimas T .. aukų! Seimą- įsklause du lybes niekas nesuardysiąs.

ius rašo “Tėvynėje,” kad Kai° Knnnnanstas. Girai. pjknjko rengimui. Daly va- Nuo šio surengto pikniko labai svarbius referatus apie Reiškia, jie tikėjo į Stalino- 
k Lr z”* 11 a C “Antano^ Rimbo < irti o Ai z-v I z-1 Randonarim Krvžiui lieka

cius
Amerikos lietuviai turėtų su
pažindinti angliškai ir ispa
niškai kalbantį pasaulį su 
“Lietuvos Byla.” Jis sako:

“Politiška akcija iš musų 
pusės turi buti labai atsargi ir 
rimta. Prezidentas Roosevel
tas Amerikos lietuvių delega
cijai pareiškė, kad ‘Lietuva 
vėl bus laisva’, ir to mums už
tenka. Nenorėkime, kad jis tai 
nuolatos ir kartkartėmis at
kartotų. buk mes jo žodžiams 
nepasitikėtume arba bijotu- 
me. kad jis neužmirštų ką pa
sakė ir ką prižadėjo... Bet ta
rime atminti kokie dabar yra 
tarptautiniai įvairių šalių san
tikiai ir interesai bei apetitai; 
ir nenorėkime, kad prfe"ziden-

apskričio valdybos Raudonajam Kryžiui lieka bolševikų išgabentus Lietu- Hitlerio bičiulystę kaip da i a - v “ d ? 
nevisi) ir atsiuntė at- $249.17 pelno. Prie to, pik- vos žmones ir jų pasibaisėti- vatka į rožančiaus galybę. ‘ * r

Antanas Bimba šioje vie- vome 
toje pastebėjo, kad Smetona nariai (nev.„ __________
turėtų buti Jungtinių Tautų stovus šios draugijos: Šv. ™ke Raudonajam Kryžiui ną padėtį. Išklausė visą eilę O tikėjimą? juk yra nežiny-
baudžiama.s už žmonių šaudy- Jurgio Draugija. Lietuvių gavome narių, ir jie sumokė- referatų kitais klausimais, stė.
mus, kai savo banditizmu. Amerikos Piliečių Kliubas. j° aPie Nors ir pavai- Padarė visą eilę svarbių nu- šiomis dienomis laisvinin-
uzurpacijos budu, turėjo už- Liuterio Martino Draugija, gome, bet jaučiamės atlikę tarimų. kai kniurkia ir kniurkia “an-
grobęs valdžią Lietuvoje. Bet LDD kuopa, SLA 38 kuopa, gražų darbą, o “Laisvė už Vienu žodžiu, Pittsburgho trejo fronto,” kaip mažas
tai dar ne viskas. LSS 19 kuopa ir “Naujoji taj m.u? hneižia. Dėkų jai ir seimas buvo gausiausiu rim- vaikas cukierkos. O juk visi

“Smetona kvietė Hitlerį už- Gadynė.” tai. Mes dirbome ne gar- čiausis ir svarbiausis Ameri- žino, kad Amerika ir Angli- St. Louiso dienraštis
imti Lietuvą. Pats Hitleris Konferencijoje iškėlėme jieškojimui, bet Raudo- kc- lietuvių suvažiavimas ia frontų turi, kaip sakoma. “Post-Dispatch” praneša,
pareiškė pasauliui savo šuo- SL4 5 apskričio sumanymą n°‘,° Kryžiaus paramąi! musų išeivijos istorijoj. devynes galybes. Tai ką kad Lindberghas dabar dir

galviai.
Pilypas is Kanapių.

KUR DABAR YRA LIND
BERGHAS?

kalbi 
karui. 

“Taigi

su Smetona ruošiantis pikniką rengti, ir visi dele-
A. . ,gatai vienbalsiai pritarė.

Smetona yra tiesio- japO išrinktas rengimui ko- 
gimai prisidėjęs pne karo su- mitetas ?ekančiai: A. Lelis.
kūrimo krimmalybės ir uz tai. • R j Paulauskas,
jis turi buti baudžiamas kartu • ?eRr ; j jadunas> ižd^ įr 
su Hitlenu. Mussolimu, Tojo komiteto nariai: A. Zizas, 
ir kitais didžiaisiais karo kr., p Bajora?, J. Glaveskas, J. 
minahstais. Andriuškevičius. St. Starz-

BUS KONFERENCIJA 
SU RUSAIS.

Washingtono žiniomis, 
Rooseveltas ir Churchilla? 
tikisi turėti su rusai? pasita
rimą, kurio iki šiol Stalinas

Ot kain gaila kad laisvi- f^as ir J- V. Stilsonas. Komi- YJS. vengdavo. Nors aiškių 
’ P g ’ - - tetas ant vietos turėjo savo zini^ .apie tai da nėra, bet

pasitarimą ir pavedė valdv pranešama, kad yia ruošia- 
bai pasiteirauti apie parką. J113 konferencija, kurioj da- 

eities. i pabėgo nuo karo, butų pa-iVisi ..trYs valdybos nariai ^vaus trijų valstybių uzsie-
“Mu«ų dabartinė svarbiau- kartas kaip “didžiausis karo,nuvažiavome į Maspethą • 0 a ’Š®. ir^ada^o3 

s>& užduotis yra supažindinti kriminalistas,” o Stalinas, ,P?s P- Klascių ir> jisirugpiu-: £ ataotai Kur ir Kada to 
kuris susitaręs su Hitleriu čio 29 dienai parką davė ne-; konferencija bus. da ne-

tas Rooseveltas. p. Churchill
ar kas kitas dabar keltų bent ninkai neturi ragų! Jeigu jie Ie^as 
kokius tarptautinius inciden- butų tokie galingi, kaip jie 
tus dėl Lietuvos pokarinės at- kvaili, tai Smetona, kuris

angliškai ir ispaniškai kalban
tį pasaulį su ‘Lietuvos Byla*. 
Prie taikos stalo lietuvių dele
gatų nebus, o jei ir butų—o tą 
stengiamės atsiekti!—tai ten 
bus apart Amerikos ir Angli-

•«

įmonėj, kur esą 
aukštam bomba- 

lėtų atidaryti tiktai Rusija, nešiu skridimui.

K. J. Pauliuskas Na, tai iš kokių gaidų da-' reiškia komunistų “antras ba Fordo 
Komiteto sekretorius, bar girgždės patvorių svirp- frontas?” Antrą fronntą ga- bandymai 

— liai? Pittsburghietis

Amerikos Galybė Artinasi Prie Japonijos
iweawi

žvaigždėtoji vėliava šiame žemėlapy parodo, kad Aleutų salos jau visos musų ran
kose. Tomis salomis Amerikos galybė artinasi prie Japonijos. Iš Attu salos iki Tokijo 
yra dar 2005 mylios; bet iš Attu mūsiškiai jau atakuoja Paramuširi salą. kuri priklau
so prie Kurilų salyno. Iš Paramuširi iki Tokijo bėra tik 1180 mylių. Neužilgo išgirsime, 
kad mūsiškiai bombanešiai jau pleškina pačią Japoniją.

užpuolė Lenkiją, iš ko užsi
kūrė dabartinis pasaulio gai
sras—tas Staliną? butų ap
vainikuotas kaip taikos an
gelas...

mokamai.
Valdyba ir komitetas ėmė

si darbo, nes laikas buvo 
trumpas. Atsispausdinę pla
katus ir bilietus, pradėjo

žinia.
Pirkit Karo Bondsus ir Štam

pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 

nemažiau kaip dešimtą savo 

uždarbio dalį.

i
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KAS NIEKO NEVEIKU 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuvių Visuotina 
Konferencija Pittsburghe.

500 DELEGATŲ MUŠĖ ROOSEVELTUI IR CHURCHILL UI TELEGRAMAS, PRAŠY

DAMI ATLANTO ČARTERIO ĮGYVENDINIMO.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Kas dedasi kriaučių tarpe.

Šiuo laiku kriaučiai ne
blogai dirba. Nuo liepos 1 d. 
unija pradėjo mokėti jau 
pomirtinę pašalpą. Tiesa, 
pomirtinę gauna iš Amalga
meitų Unijos Apdraudos 
skyriaus tik tie, kurie ne 
daugiau kaip tri? mėnesius 
yra atsilikę duklėmis. Tos 
pomirtinės (500 dolerių) 
masina kriaučius užsimokė
ti i uniją duokles. Šiandien 
kiekviena? kriaučius rūpina
si. kad jo unijos mokesčiai 
butų apmokėti, nes su rnir- 
čia nei vienas kontrakto nė-

narių. ALP Kliube taip pat 
yra. Pas kriaučius kiek “ge
rėliau.” bet vistiek negerai: 
čia susirinko 125 nariai, o 
lokale priklauso virš 12 šim
tų. Kada būna skaitlingi su
sirinkimai, tai komunistai 
savo planų čia negali pra
vesti.

Kuomet visur veiklumas 
verda, kunkuliuoja, tai pas 
musų pažangius, demokrati
nio nu; įstatymo žmones, Įsi
vyravo apsnūdimas, šian
dien kiekvienam lietuviui 
turi rūpėti karas ir kas bus 
po kare—kaip bus išspręs-

, • tas io tėvvnės Lietuvos klau-ra padaręs - šiandien svei- . į Tįkj k!audmai tie. 
o ryt gali but miręs. . ; a.. ate,na j He.

Penki šimtai dolenu vra • • •• , •, . .. , , • , “ * tuvių organizacijas, ir orga-ner.Ki sim/ai dolenu! . ®ai mm v u. mzacijų pareiškimai, jų nu-
Kiek numatoma, tai nuo sjstatvmas, turi didelė? svar-

1944 metų sausio 1 d. pas bos. Tad kiekvienas pašalpi- 
Arnalgameitus pradės veikti nės organizacijos -usirinki- 
n ligos pašalpos fondas. mas vra svarbus ir jį reikia 
Kiekviena? vyras, būdamas kiekvienam nariui lankyti.

Laimingai Sugryžo

cijos! 
“Aš

Štai Amerikos bombanešis, laimingai sugrvžęs Anglijon 
iš save pavojingos misijos Vokietijon. Tik isižiurėkit. kokia 
skyiė išrauta orlaivio sienoj! Bet lakūnai juokiasi.

(Pradžia pereitam numery)

P. Žadeikis kalba.

P-nas Lietuvos ministras 
prie Washingtono valdžios 
nusiminusiai prabila: Bran-

žadėti savo laisvės ir pasi
duoti užpuolikams?

Net šiurpu darėsi klau
sant jo aiškinimų, kaip japo
nai organizavosi užpulti 
Jungtines Valstijas iš lauko

ANTRA SESIJA.
Ketvirtadienį popiet prasi

dėjo antra konferencijos se
sija. Daugelis delegatų dar 
tebesisveikina. Komisijos, 
matyt, labai užimto? priren
giamais darbais.

merikos nepavyko, nors jie Arti pustrečios valandos 
ne gerti, ne ulevoti ir padarė šiek tiek nuostolių, popiet pirmininkas muša 

$4 citatą išfiau-

dies daine.. p. ministras pa revoiįucįnjų valstijų, iš ku- Pirmininkas skiria grupę 
" rių prasidėjo Jungtinių. Vai- jaunų moterų ir merginų 

stijų respublika. Iš trylikos prisagioti delegatams ženk- 
silpnų valstijų betgi išaugo lėlius. Ženkleliai atrodo ge-

usi ALDLD 1929 metais, sų nemalonę, kiti bijosi pra- , C,ia A^oje į™ didelė galinga ir turtinga m speciališkai padaj-ti su
ai 21 puslapy sakoma: rasti geiesnius darbus, ir tt. le™ta’ mlmst™s sako, įį.ir J*Į» Amerika šiandien nesi- prasti Lithuanian-Amen-

gus broliai lietuviai dalyviai ir iš vidaus. Kaip žinome, 
šios reikšmingos konferen- japonų užpuolimą? ant A-

aiškino, kad ir jis čia šian 
diei: atėjęs aplankyti savo 
“geią šeimynėlę.”

kuju Į stalą ir atidaro posė
di. Salėje užviešpatauja ty
la. Laukiam, ka? dabar bus.

' prie nepaprastų aplinkybių bijo priešo smūgių. (Ploji- can Conference, Sept. 2-3, 
nepa- susiiinkti ir apkalbėti savo mas.) Ji šiandien turi kuo ir 1943, Pittsburgh, Pa.” že- 

seka delegato 
kokio miesto, 

ženklelio pridėtas A-
kiaūšimuš? Jos daro paireiš- diiušaitį; rado pas abudu me'rįina?Hsdina, ba diplomatiškai. Jis aiški- j^ulvaTku- fe"1““ “BpalV'S kaspme‘
kimus, pasižadėjimus. Jos P° b—gą <kad Distrikus 50 numuš U^U“ ,.^k^ rfos^ia buvo Skeltos Tbiem Kol sagstomi ženkleliai,
duoda finansines ir morali- cla Knygelę su užrašau.. M a Joms uždarbi nuo 6 iki 20 b ? estrados pusėm. Tos dvi vė- pii mininkas prašo daktarą

Goreli. =večią nuo Latvijos 
r^^DublLkos DHSiikvti kelis

pasveikinti! kiekvienos organizacijos su- Ju°du išgabeno iš Kalvarijos darbą, gauna ir atlyginimą ki|os pusės stojo ginti savo ' oa«4tikėiima *S* laisva^at- žodžius.
Bet atsiranda narių, kui ie shinkimas vra svarbus ir į Suvalkų kalėjimą. Toliau } XArrai, teises ir žada visoms tau-11

ir tame suranda unijos nege- nalįaį daro ” daug žalos pa- Y K- ?ako • ~Suemę minėta- Į Man rodos kad v m w. toms grąžinti laisvę^šita ~plojimas.)
P351 e " į Senatorius tę?ė kalbą, aiš- Pasveikinęs konferenciją,

Tr . , . , ,kindamas, kad šiandien yra Latvijos konsulas aiškino,ga. Kas nori dirbti nedėldie- .................. — ’ *’ - -
nį ir viršlaiki, gali uždirbti
dvigubą šešių dienų algą.

Rumfordo Seniukas.

gerame stovyje (“geras sto
vis” skaitosi, kada narys yra 
ne daugiau kaip tris mėne
sius atsilikęs duoklėmis), 
gaus 12 dolerių per sąvaitę 
pašalpos, o moterys—po 8 
dolerius. Ir nariams nereikia 
nieko ekstra už tai mokėti.

leidu 
Tena
‘1905 m. gruodžio 21d. dra-

Rodos, tai gera? dalykas iš. nė?, paramos tūliems reika- nampoles apskrities zem- centų valandą. Dabar ?r pareikalavusios daug au- ®“auus puem 
unijos pusės, ir jį reikėtų tik iam£. Arba atbulai. Užtat ^rgių yirsminkas sausio 9 d. Merginos, kurios dirba vyrų Demokratinė? salys, is viena sana
pasveikinti! kiekvienos organizacijos su- Juodu išgabeno iš Kalvarijos darbą, gauna ir atlyginimą kltos P^J5- stojo <nnti savo

Bet atsiranda narių, kurie sirinkimas yra svarbu1, ir i Suvalkų kalėjimą. Toliau Jvgų su vyrais. teises ir žada vi;
ir tame suranda unijos nege- nariai daro daug žalos pa- Y- K. sako: ‘Suėmę minėta-Į yjan rodos. kad U. M. W. tor^; grąžinti lai
rūmą. Jie vistiek protestuo- tys sau ir visai organizaci- JI studentą Grigaitį, dragų- Distriktas 50 turėtų laimėti, dvikovė dėlto pa
ja prieš unijines duokles. jai, jeigu jie neateina į susi- ^ai kartu s¥ j.uo nukeliavo į nes darbininkų dabar stin- dėlė ir baisi,
nripš dirbtlivill Čėrmonu? imVImne Gudeliu valsčiaus susirinki- ' o-o Voc yiAm' Ji'ckfi' narlnUm. T s:

Dr. Gorel kalba.

pnes dirbtuvių čėrmonus, .'rinkimus. Gudelių
kam tie ragina užsimokėti Būtinai reikia išjudint m3-’ Ir toliau nurodo, 
užvilktus mokesčius. Toks musu lietuvius, kad jie lan- dragūnai darė kratas, 
peiktinas narių nusistaty-į kytu organizacijų susirinki
mas. Duokles vistiek juk rei-, mus. Musu veikėjai, redak- 
kės užsimokėti, nes organi-l toriai ir kalbėtojai turi ža- 
zaciios remiasi ant duoklių, dinti žmones prie veiklos.
Geriau jas užsimokėti da- visur reikia nurodinėtiko-
bar, negu ištikus kokiai ne- kią žala musų išeivijai neša kalėjimo kaliniai, daugiau 
laimei buti atstumtas nuo apsileidimai Kai nariai ne- šimto žmonių, protestuoja- 
pašalpos ir pomirtinės. .......................

Nepateisinamas apsilei
dimas.

Europoje ir Azijoje karas 
liepsnoja visu smarkumu.
Visos tautos ir tautelės žiuri 
su vilčia į aliiantus, kad jie

kaip 
areš

tavo vyrus ir kratų metu ap
vogė valstiečius.

“Dar toliau, ant 26 pusią-Į 
pio, V. Kapsukas sako:! 
‘Mes, politiniai Kalvarijos i

MEXICO, ME.
Viena lietuvaiti užmušta, 

Įrita įlinkiai yužąista.
Paskutini rugpiučio

savo politikai.
Komunistai jau mokinasi 

A. Smetonos raštų.
Karta vienas komunistu

ciui, Kasakaičiui, Liorentui, važiavo nemaža ir lietuvai- 
Overaičiui. Paskutiniųjų da- čių su pažį-tarnais vaikinais.
lykai visai neišrišti. Savo Griždami nuo to ežero na- 
įeikalavimą paturime visuo- mo? fje ra<j0 į medį atsimu- 
tir.u badavimu. Tas parodo, §usj jr sudužusį vieną auto-

Fak«leivisjnan sako: “Kam ka(i ne už monopolių daužy- mobili/kuriame buvo ir dvi 
’ .avo tėvynės uva jus tą Roką >nzarą pielma- mą P. Grigaitis buvo areš- lietuvaitės. Valerija Drak-

t musu lietuviai ka- te }r pielinate?”........... tVotas: bet už kėlil?5 valstie- jaitį jr Lilija Lcbikaitė.
P° čių prie caro valdžią. Vieto- Drakšaitė buvo užmušta ant 

je pasisemti žinių apie 1905 vietos, o Lobikaitė sunkiai

si, kad 
duoti. Be
žin ko snaudžia. Saųjalė Kas čia jį “pielina.” 
penktakojų turi viltį į Stali- ka? pats “pielinasi.”

Lietuviai dėl šitos dviko- pavojuje ne tik mažos šalys, kad Pa baltės valstybių žino
vė? nėra nei blogesni, nei bet ir didesnės ir net pačios nės—lietuviai, latviai ir es- 
geiesni. Lietuviai, jis aiški- didžiosios. Šalies didumas tai—turi savitą kultūrą, ga
na, deda pastangas, kad iš nebėra apsauga nuo agresi- vilus papročius, savitą kal
tų tamsių jėgų išsilaisvinti, jo?. Francuzija. rodos, buvo bą, savitą valdžią ir istoriš- 
Laisva Amerika ir jo? paža- didelė ir stipri tauta, bet kai yra žinomi kaipo taiką 
dai visoms tautoms duoda šiandien guli paminta po ka- mylinty? gyventojai. Kalbė- 
didelės vilties. Daug vilties io batu. Jam. kaip franeuzų jo labai dramatiškai, 
tui ime ir mes. tautos ainiui, esą skaudu Konferencija jam gausiai

Yra žinoma, kad požemi-^yti Francuzija du syk plojo.
Dr. K. Pakštas kalba.

andenynas sian
idėja. Tą idėją remia ir A- dien jau nėra apsauga nuo Dr. K. Pakštas savo kalba 
merikos lietuviai. Ameriko- priešo. Jungtinės Valstijos manęs niekad pirmiau nepa- 
je yra apie 25 nuošimčiai šiandien randasi lygiai to tenkino. Ne kitaip buvo ir 
visų lietuvių. “Jus čia esate kiame pavojuje, kaip ir ma- dabar. Ir keistas dalykas, 
prisidėję prie gyvenimo ir žos šalys. Bet kaip didelės, kuomet tik man tenka ji gir- 
piie šios šalies pakėlimo.“ taip ir mažos šalys šiandien dėti kalbant, ji? visad man 
sako p. Ž. “Bet brolį ir drau- kariauja už tuo? pačius prin- pnmena senos moteriškės
gą gali pažinti, kuomet esi 
nelaimėje. Musų broliai ir

CIpus—uz laisvę. Atlanto vaizdą, kuri vinioja ir riša 
Čarteris yra tų principų de- rišulėlį gal šimtą sykių, o tas

ną. Jie mano. kad ji? išva- “Kaip gi ne... Kitąsyk Ro- metų sukilimus iš V. Kapsu- 
duos Lietuva. Ka Rusijos ka? davė dolerinė į A. Sme- kQ raštų. Rokas semiasi ‘ap- 
vaidonai “vadavo.” tai ir li- tonos ginklų fandą, tai jus svietą’ iš A. Smetonos. Jei, , , • c, r_____ . .... - . -. ----- - --------------------- - - sti du svetimtaučiai karei-ko i ūsų globoje. Stalinas ne lam vis pnkaisiojate ir pri- dar liko koks Gedimino or- vįaį Su kuliais musu lietu- 
kitoks. Jis nori Rusija maty- kaišiojate. Juk tame pačia- dinas pas A. Smetoną, tai jis vaitės važiavo.
ti didelę ir galingą. Bet ko- me susirinkime A. Bimba su galėtu ji prisiųsti savo talki- 
kia nauda iš to lietuviams? kun. J. Balkunu buvo pasi- ninkui Rokui už socialistu 

net lietuvišką legijoną vadu šmeižimą.”štai, kai buvo šaukiama sov£
Amerikos Lietuvių Konfe- 
įencija Pittsburghe, užkvie- 
timus gavo šv. Jurgio drau
gija. A. L. P. Kliubas ir 
kriaučiai. Šv. Jurgio draugi
ja atsisakė astuoniais bal
sai? prieš du pasiųsti į Pitts 
burghą delegatus; A. L. P

oiganizuoti, ir patys buti jo 
generolai;.”

Mizara ir Bimba yra abu
du tokiu. Ką vienas kala. tai 
kitas zalatina. Jie šiandien 
šaukia už legijoną, o ryt 
juos apspiaudo. Mat. tokia

Vyt. Katilius.

RUMFORD. MAINE. 
Lietuviai miršta.

... laimėje. Jie šaukiasi įusų
sužeista n nežinia ar pa- užuojautos, jusu pagalbos 
veiks. Taip pat buvo suzei- rankQ;

Valerija buvo Kazimiero 
Drakšo duktė. 22 metų am
žiaus meigina. Palaidota 
rugsėjo 2 d. Sužeistieji tebė
ra ligoninėj.

Mexico senis.

Kliubas taip pat tik keliais P.učią ten šliekis. Jie šiaušia- 
balsais atmetė delegatų Pnęs-A. Smetoną, o reika- 
siuntimą. Kriaučių unijoj lui atėjus į io ginklų fondą 
penktakojai penkiais balsais doleriu? duoda. Jie verčiasi 
nutarė nesiųsti į Pittsburghą per galvą, tam kaip bezdzio- 
delegatų. O juk Pittsburgho n,ukė ant šniūrelio vedama, 
konferencija buvo šaukia- “Tai naujas išmislas,” sa- 
ma suvienyti Amerikos lie- ko man komunistas.

Mirtis pradėjo retinti mu
sų lietuviu? šioje kolonijoje, 

jau jų taktika: iš kur vėjas Nesenai mirė šie asmenys:
Mikolas Lobikis,
Stanislovas Lengvinas 
Alicija Šimėnas,
Petras Valuntukevičiu? ir 
Antanas Valiušis.
A. šimėnienė buvo da 

jauna moteris; Lobiki? irgi 
buvo nesenas, vos 50 metų

PITTSBURGHO LIETU 
VIU ŽINIAI.

“Keleivio” stotis.
pranešame pitts-

Atsidarė
Šiuomi 

burghiečiam? draugams 
kad nuo šiol Pittsburghe bus 
galima nusipirkti “Keleivį” 
atskirais numeriais, adresu:

diaueai šiandien randasi ne- klaiacija, kurios musų vai- nsulėlis neturi kitos vertės.
džia yra nusistačiusi laiky- ąPart siūlų, kūnais jis vinio- 
ti? ir vykinti gyvenimam Jarnas-
(Smarkus plojimas.) Pirmiausia p. Pakštas svei-

“Y.a sakoma, kad ‘ant pa- Po senatoriaus kalbos dar k™ konferenciją kartais
linkusio beržo visos ožkos - -vpikinn dpUoStii -^a^a’ patinka, jis sakė, 
lipa . Musų tėvynė yra kaip žodi ir ;veikino delegatui gimutiį" Grigaitis ir
tik tokioje padėtyje. Pirma prieš pat pietus atėjo pul- Vaidila atstovauja ALT. O 
am jos užlipo raudona oz- kįnjnka;. p a. Fairley pa- Amerikos lietuviams jis da- 
ka. o vėliau ruda. sveikinti lietuvių konferen- vė įsakymą skambinkit lais-

Gausu? plojimai padėko- (ciją už Pittsburgho majorą vės varpą “dieną ir naktį.” 
jo p. Žadeikiui už patiektą Scully. Jisai labai išgyrė lie- kad žadintų Lietuvą. Jis 
raportą. Iš publikos buvo i tuvius, kad karo pastangose taipgi davė vėjo Hitleriui ir 
gildėtis pastabų, kad ant jie visur stovi pirmoj vietoj. Stalinui už padarytą 1943 
Lietuvos žemės užlipo rau-1 o ypatingai čia Pittsburghe. m. paktą, kuris paneigia ma
nas ir rudas ožiai, o ne ož- Lietuvių kolonija Pittsbur- žujų tautų teisę gyvuoti, 
kos. ;0ic siekianti jau 100 metų. Baigdamas kalbą jis pagyrė

. ,, . . , M Jis palinkėjo, kad lietuviai gavo Biuletiną ir LTT.J. V. .enatonu. James N. nort'' tur4tų duQti prt).
Ttnmell kalba. į kaj|į ,jekj kad jje

Senatorius Tunnell. užsie- daugiau nedrįstų kelti koją
1013 Libeitv Avė., Liberty n‘° reikalų žinovas Wash-|i Lietuvą. (Plojimą? didelis. 
News laikraščių parduotu- ingtone. pasakė lžibai intere- .Pasakymas, matyt, visiem?
veje.

tuvius kovai už 
laisvę ir padėti 
kąra laimėti.

amžiaus; Valuntukevičius SVEIKATA.
ėjo 51 metus, o Valiušis bu- Arba tiesa® ir trumoas kelia® i
vo susilaukęs jau 68 metų.

Visi jie buvo palaidoti 
nepiigulmingose, laisvose uodimo apdaruose k»im .

Lietuvos “Ne, ne išmislas.” sakau
Amerikai aš jam. “Paimkite ‘Laisvę’ 

iš rugpiučio 31, jus pamaty- 
Ar jau visos tos organiza- site. kad komunistai net sau 

eijos pasuko į Denktakojų politinio peno iš A. Smeto-
pusę? Ne! Jo? kaip buvo nos pasisemia. Rokas Miza- lietuvių kapinėse, išskyrus 
taip ir yra demokratinių lie- ra tenai rašo: ‘Smetona pri- tik Valiusį, kuris buvo laido
tuvių orjranizaciios. Tų or- rimvgusiai tvirtina ‘Dirvo- jama? su bažnytinėm apei- 
ganizacijų narių 95 nuošim- je,’ kad Pijus Grigaitis orga- gom ir nuvežtas į airių kapi- 
tis yra priešingas Lietuvą nizavę? monopoliu daužy- nes.
atiduoti Sovietų Rusijai. mą Lietuvoje 1905 metais?

Bet jus paklausite, tai kas,Padaręs ištrauka iš A. Sme- 
pa-idarė, kad ios atsilakė tono? šmeižtų. Rokas pridu-
Dasiusti delegatus i Pitts-pia: ‘Bet ką tuomet veikė 
burgho konferenciią? Valią!pats ‘tautos vadas’? Jis tuos per 10 metų A. F. of L.-uni- 
nariu organizacijoje nusta-!monopolius gynė nuo dau- ją, bet liepos 28 d. nubalsa- 
to tie. kurie ateina į susirin- žytoių. vom prisidėti prie Lewiso

Pasirinkom naują uniją 
ir nusigandom.

Rumforde mes turėjome

WORCESTER, MASS
CHESTNEY’S

CANTEEN

ringą kalbą.
Jisai pabrėžė, kad lietu

vių tauta nori but nepriklau
soma; ii turi pilną teisę te

patiko.)
L;etuviai gyvena savo

Jis retkarčiais gavo ir plo
jimų, gal but ne už kalbos 
turinį, bet už vaidinimą.

Pabaigų? p. Pakštui, kal
bėjo pittsburghietė p-nia Pi- 
variunienė. Ji ragino konfe-

krašte daugiau kaip 1000 renciją išpirkti karo bondsų 
metu ir yra žinomi kaip pa- bent už 100,000 dolerių.

Dabar mandatų komisija

kimus. Tokioj organizacijoj 
kaiD šv. Jurgio, kuri turi 
virš 700 nariu, delegatų 
siuntimą sprendžia dešimts

Dabar paimkime jūsų U. M. W. 50-to Distrikto. 
Kapsuko-Mickevičiaus para- Bet kai reikėjo į tą uniją 
šytu? atsiminimus, ‘Caro stoti, tai daugelis pabūgo. 
Kalėjimuos.’ kuriuos yra iš- Vieni bijosi užsitraukti bo-

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimu, Akus.
gardžiai pagamintų Vai*

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET 
STOBCESTER,

kia buti ir gali buti. Jei kas vyzfjinsra ir rami tauta, sako 
mano. kad maža tauta nega- pulkininkas. Lietuviai esą 

1250 li but nepriklausoma, nes ii iau davę geriau-ių piliečių 
neturi jėgų gintis nuo už- šiai šaliai. Jis gerai žinąs, 
puolimų, tai tas klysta, nes kas tarpe Pittsburgho lietu- 
ir didžiausios valstybės nėra vių yra veikiama ir kas de- 
ansaugotos nuo užpuolimų, dasi. Jie esą darbštus, loįa- 
Mes manydavom, kad Ame- lūs. pavyzdingi Amerikos 
rika via geriauria nuo to ap- piliečiai. delegatus*
nujota, ne® ii didelė, turtin- Dabar da minutei-kitai pi*mininka L. šimuti ir 
ja irjhpnsabr.be to. ji yra buvo pakviestas Esti jos nu- du vice-pirmininku, K. 'Gu-

raportuoja delegatų priėmi
mą.

Tuojau po vardošaukio 
teisėjas Birštonas, raportuo
ja nominacijų komisijos var
du. kad jie nominavę į kon
ferencijoj prezidiumą šiuos

atskirta nuo kitų valstybių nistras Pusta jiasakvti keli’ 
plačiais vandenynais; o bet žodžius. Jis sveikino lietu- 
gi japonai ėmė ir užpuolė vių tokią gausingą konfe- 
mu-. Taigi matome, kad ir renciia ir linkėio, kad try» 
labai stiprios valstybės šian- Pabaltės valstybės — Lietu-

gį ir S. Gejpižį; sekretorių 
P. Grigaitį ir du pagelbinin- 
ku. E. Mikužiutę ir Vilniškį. 

Komisijos raportas užgir-
dien nėra apsaugotos nuo va. Latvija ir Estonija —su- tas vienbalsiai be diskusijų, 
užpuolimo. Bet ar tai reiš- sidėtų į vieną sąjungą dėl <Bus daugiau)
kia, kad dėl to jos turi išsi- saugumo. Dr. D. Pilka.
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ŽEME AŠAROTA.

ėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas vakaras.
—Jes, Maike, vakaras ne

šlėktas, ale naujienos pras
tos.

—O kas atsitiko?
—Tu turėtum geriau ži

noti, kas atsitiko, ba skaitai 
visokias gazietas. o aš nela
bai gramotnas, tai man sun
ku ir susivokti kas dabar ant 
svieto darosi.

—Tai kodėl sakai, kad 
naujienos prastos?

—Ogi zakristijonas sakė, 
kad Hitleris užėmė Rymą. 
Jis rokuoja, kad dabar tas 
bestija gali šventą tėvą už- 
daryt i lakupą.

—Neuždarė jo Mussoli
nis, neuždarys ir Hitleris.

—Ale komunistams, Mal
ke. tai šiur dabar bus sunkus 
laikai.

—Kodėl?
—Nugi Stalinas sugrąži

no popų valdžią Rusijoj, tai 
ir Bimbos vaiskas dabar tu
rės eiti Į ruskių cerkvę mels
tis.

—Tai kokia čia bėda, tė
ve? Ims ir nueis.

—Jes, Maike, nueit tai ne 
didelė štuka, ale ką darys 
nuėjęs, kad ruskai nemoka? 
O juk tamsunais pasirodyt 
negražu. Reikia mokėt ir 
persižegnot ruskai ir prieš 
ikoną tris rozus pasikloniot 
iki žemės, ir kožną sykį že
mę pabučiuot, ir “Gospodi 
pcmilui” reikia sugiedot. ir 
kitokiu- zababonus reikia 
žinot. Na, tai ką dabar Bim
ba darys, kaip ruskai nesu
pranta? Vienas jo partijos 
barabanščikas jau klausė 
manęs, ar neturiu lemento- 
riaus, iš katro jis galėtų iš
mokti įu-kių azbuką ir kate
kizmus. Aš jam daviau rodą. 
kad parašytų gromatą pas 
Staliną, tai, sakau, gal pri
sius kokią kantičką. O jis 
sako, jeigu mokėčiau para
šyti Stalinui gromatą, tai le- 
mentoriaus man nereikėtų. 
Tai matai, Maike. į kokį 
durną padėjimą Stalinas da
bar pastatė savo garbinto
jus. O lietuviškiems ablavu- 
kams tai prasčiausia, ba Ra 
sėjui parsidavė, o ruskai ne
moka.

—Ta<= tiesa. tėve. komu
nistai atsidūrė juokingoj pa
dėtyje. I k i šiol jie darė iš 
popų juokus, o dabar turės 
juos gerbti.

—Šiur. Maike. Pirma pri- 
spiaudė į šulinį, o dabar 
gers.

—Bet iie prie to jau pri
pratę. tėve. Ar senai jie 
spiaudė i prezidentą Roo?*1- 
velta7 Tie važiavo i Wash-

ingtoną net pikietuoti jo 
Baltuosius Rumus. Jie kolio- 
jo jį “streiklaužiu,’’ “Wall 
Streeto agentu” ir kitaip. O 
dabar kepures prieš jį nusi
ima. kad tik daugiau suėsto 
nusiųstų Stalinui. Saimatos 
pas juo? nėra.

—Ju rait. Maik! Kaip 
Stalino katarinka groja, taip 
jie šoka. Jie savo razumo 
neturi. Tu dažnai juokiesi iš 
manęs, ale vyčių vaisko ge
nerolas savo vieros nemaino 
taip kaip bimbiniai. Valuk 
to, Maike, mane viri myli. 
Ir bedieviai, ir katalikai, vi
si manęs laukia, ir da ant 
padnackų prisiunčia. O Bim
ba kaip tik atvažiuoja į Bo
stoną pinigų rinkti, tai gau
na špygą. Matai, koks dif- 
rensas!

—Taip. tėve. Tau seka-i 
geriau, negu komunistų va
dui.

—Na. tai koman. Maik, 
aš tau užpundysiu čiujingu- 
mo, kad tu man pripažįsti 
kreditą.

—Ačiū, tėve, aš tokių 
daiktų nevartoju.

—Na. tai pasimatvsim ki
tąsyk. Maike.

PRASTOS ŽINIOS IŠ 
ITALIJOS FRONTO.

Einant “Keleiviui’’ spau
dom iš Italijos atėjo nema
lonių žinių. Jos sako, kad 
stipriems priešo šarvuo- 
čiams -paudžiant, Penktoji 
Amerikos aimija Neapolio 
pietuose turėjo trauktis at
gal. Bi itu pranešimas sako, 
kad šitoms kovoms gali pri
lygti tiktai kruvinieji Gali- 
polio mūšiai per Pirmutinį 
Pa-aulinį Karą.

Penktoji Amerikos armi
ja buvo išlipus Neapolio 
apylinkei ir nuėjus gilyn pa
ėmė Salerno miestelį. Bet 
vokiečiai turėjo sustatę ka- 
nuoles ant kalnų aplinkui 
tas vieta- ir pradėjo bom
barduoti mūsiškius taip 
smalkiai, kad jie turėjo 
trauktis atgal ir jieškoti savo 
laivų, kuriais galėtų išsigel
bėti.

Priešo pranešimai sako, 
kar tarp 8.000 ir 10,000 mū
siškiu kareivių krito ir kita 
tiek buvę paimta nelaisvėn. 
Anglai siuntė mūsiškiems 
pagalbą, bet šita pagalba 
jau nesuspėjusi laiku ateiti.

(Baudžiavos poema)
1.
Lietuva. Lietuva!
Lietus tave lijo.
Graudžiai verkė merginarūtų ir lelijų.
Graudžiai verkė mergina 
vainikėlio rūtų.Brolį išginė dalia Į eiles rekrutų.
Lietuva, Lietuva— 
ašarų upeliai!
Pakabino po šaka 
mylimą bernelį.

Verkė motina žila
ir dukters ir vaiko.
Tėvą graužė nedalia, 
rūpestėliai klaikus.

Lietuva, Lietuva— 
žemė ašarota!
Tave ėdė baudžiava 
juoda, nemazgota.
2.
Myli, myli mergina 
berną mėlynakį.
Laimė skrido zvimbdama, 
mirė kaip plaštakė.
Laimė skrido zvimbdama, 
juodas skausmas spaudžia. 
Tai valelė nevalia!
Ašarėlės graudžios!
Tai valelė nevalia— 
ponas pasileidęs.
Graudžiai verkė mergina 
už raudonus veidus.
Pono rumuos gražuma— 
sidabrai ir šilkas, 
ir nuvyto mergina 
kaip rudens vosilkos.
Kai nuvyto mergina, 
mainė ją į šunį.
Ji... nuskendo verkdama 
ežere ar liūne.
3.
Tai ulioja! Tai gražu!
Visas dvaras žiba.
Pilnas kraštas ubagų—_KiCKvirna

•. . • < ’Stygos rauda taip liūdnai... Rėžk linksmiiau mazurą! šoka Lietuvos dvarai beprotybės turą.
Šoka ponų Lietuva 
valsą, minuetą.
Ėda. graužia baudžiava 
žmogų naginėtą.
Ei. pašok, pašok, pašok! 
Išrėdytas pone!
Tik neverk ir neraudok, 
kai pakars dejonės.
kai pakils didžia banga 
žmonės naginėti.— 
ir eis darbo Lietuva 
žūti ar laimėti.

4.Laukė, laukė merginos tėvas ir motulė; mylimasis be galvos,— meilė liūne guli.
Bernas sėlina dvaran pasiklaust pas poną: vai kodėl nuskendo ten meilė jo raudona?
Aušta skaistus paryčiai. Ponai dvaro parke.
Žiuri, bernas taip graudžiai 
mylimosios verkia.

Ei, nerėk čia, neraudok! Daug tokių jau matėm !... Gegute mums užkukuok liepoj šimtametėj.
Ir įkėlė ponai jįgegute kukuoti...Skausmo plyštančioj širdy jiems neišmatuoti.

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys) visai nedaug. Apie įvairius pranašavimus

. . . .... .. , , ,, , . . tikintieji žmonės paprastai visur ir visuo-. 'VSuomet didieji stebuklą danai ; ir dabar tebešau-
n- naujo tikėjimo skelbėjai laike save visos kja B ;; anašavimu kurie neivyko 
žmonijos išganytojais. Ir tikintieji juos lai • • T- K , -• i * ;kė tokiais išganytoj'ais, kurie nevi paties '™ J,e » al ba nez'"° nepastebi.
Dievo tam darbui įatepti. Senovės hebra-;a pamušto. o kartais ir tyčia ne
ju kalboje pateptieji vadinasi ••mašijah.-’!'!°''?astebet,lrneriU0SSlep,a;., . . 
arba “mesiją.” Tokiais mesijais tikintieji . Čia yra taip pat, kaip ir su netikusiu sau- 
laikė ir savo Zaratustrą, ir Budą ir Maho- -*u ♦ žinome, jog ir nieko nevertas šaulys 
metą. ir Tijano Apolonijų. Bet be ju dar|gali bilais į taikiklį pataikinti. Iš daugelio 
įvairiuose kraštuose yra buvę daug mažės- pranašavimų vienas jų netikėtai į tikslą 
nių mesijų. Per du tūkstančiu metų tiek .pataiko. Bet ar čia yra stebuklas ar ne? 
daug ju perėjo, jog nei suskaitvti negali- i žinoma. kad čia nėra jokio stebuklo. šiaip 
ma.‘ " & i iš tikrųjų ir krikščionims reiktų tikėti, kad

visi Budos ir Mahometo darbai buvo išpra- 

Didieji ir stebuklingieji pranašavimai. našauti...

Bet štai kas yra įdomu: apie visus tokius Pa(!lvimas apie naują mesij^ “Sabatajj 
Cevį,” ir jo gyvenimo istorija.

GEN. DE GAULEE PRO
TESTUOJA.

Franeuzų generolas De 
Gaulle užprotestavo prieš 
alijantus, kad jie nepainfor- 
mano jį iš kalno apie Itali
jos pasidėvima

AMERIKOS IR ANGLI
JOS “BENDRA PILIE

TYBĖ.”
Kalbėdamas šį panedėlį 

Harvardo Universitete, An
glijos premjeras Churchillas 
išsireiškė, kad pagrindinė 
anglų kalba yra geras pa
grindas ne tiktai Amerikos 
ir Anglijos sąjungai po ka
ro, bet ir “musų bendrai pi
lietybei.” Iš Harvardo p. 
ChurchilI gryžo vėl į Wash- 
ingtoną, iš kur jis buvo čio
nai atvykęs, ir vėliau radijas 
pranešė, kad Washingtone 
yra vedamos rimtos derybos 
“bendros pilietybės’’ klausi
mu.

Ką šita “bendra piliety
bė” reiškia, tuo tarpu pla
tesnių paaiškinimų da nete
ko matyti: bet remianties 
papras tų žodžių sanvoka. 
išrodytų, kad Amerikos pi
liečiai butų kartu Anglijos
piliečiai, ir atbulai. 

—
REZIGNAVO GUMOS
ADMINISTRATORIUS.

Pereitą sąvaitę padavė 
prezidentui Rooseveltui re
zignaciją pagarsėjęs gumos i “diktatorius” William Jef- 

ifers. Jam buvo pavesta or- 
1 ganizuoti dirbtinės gumos 
gamybą. Savo rezignacijoj 
jisai pareiškia, kad tas “di
dis darbas jau užbaigtas.” 
Jis grįžta atgal vadovauti 
Union Pacific gelzkelioi

Vai ku-ku. ku-ku, ku-ku,— visas kraštas aidi. žudo tūkstančius vergų ponai pasileidę.
Ei, garsiau kukuok! Garsiau! 
Matot paukštį šitą?!Paplasnos jis man tuojau iš šakų iškritęs.
Girtas ponas akimis išmatuoja aukštį... 
šūvis skamba giriomis, 
bernas krint kai paukštis. .

Guli bernas po medžiu; 
jau nebeprikelsi...
Grįžo ponai pamažu 
tęst pradėtą valsą.

6.
Vaikšto kiykianti žinia 
po girias tankiąsias, 
kaip nuskendo mergina, 
krito mylimasis.

Ak, valia, valia, valia ponui dūkti, siausti: geležinė baudžiava mus visus sukaustė.
- * , ■

Ak,:valia, .valia, valia 

biedną žmogų ėsti.
Bet... pakilsim gi kada 
laimės atsiplėšti!
Už sesers jaunas dienas, 
už aną gegutę— 
ponus viesulai nuneš 
į tikrą ncažuti!
Už jaunas dienas sesers, 
užu mirtį draugo— 
jaunas brolis neištvers: 
juodas kerštas auga.
7.
Aš išeisiu į girias, 

poną nudabosiu 

ir už rūtas, lelijas 

pakabinsiu uosy.

Aš išeisiu į girias...
Pakabėsiu poną 
už nuskendusias dienas, 
kraują taip raudoną.
Ak, netark tu žodžių tų. 
nekalbėk taip balsiai!
Ponas turi daug tarnų,— 
niekur neišeisi.
Skuba, atskuba tarnai 
jauno brolio rišti 
ir išsiųsti amžinai, 
niekad nebegrįžti.
Dvaro ponui tai gerai: 
kad saugiau jam butų. 
brolį išvežė tarnai 
į eiles rekrutų.
8.
Liko motina sena. 
senas tėvas liko...
Graudžiai verkė Lietuva 
vidur lauko plikoi.

Graudžiai verkė Lietuva 
šunį apkabinus.— 
rieda ašarų rasa 
rūtom, žal-žolynais.
Ėdė. niekino dvarai, 
ponai šilkašvarkiai...
Visas kraštas—ubagai, 
visas kraštas verkia.

Lietuva! Lietuva! žemė ašarota!Tave ėda visada tie ponai barzdoti.
Tave ėdė baudžiava,— Nepaliauja ėsti,—
Bet... ,)akilsim gi kadalaimes atsiplėšti!
•Kulnį'a”) Antanas Rnk;,s.

nepaprastus žmones kalbėjo ir kalba, kad 
jų atsiradimas buvęs iš anksto išprana
šautas.

Tiesa, įvairiose senovės knygose, vi»;uo-
Štai koks yra buvęs nuotykis Turkijoj

____________ ____ prieš du šimtu penkiasdešimts metų. Žydų
met galima rasti keliatą senovės pranašų' tarpe atsirado žmogus, vardu Sabatajus, 
vnfl-žin kurie sutinka su tun ar kitu atsiti- puAarde Ceri. šis žmogui nuosiidziai tiKėžodžių, kurie sutinka su tuo ar kitu atsiti
kimu. Tiesa yra ir tai, kad tokie žodžiai lyg 
iš tikrųjų išpranašauja tą ar kitą atritiki-

pav
jo, kad esąs mesijas, ir kad jis turįs išgel
bėti Izraelio tautą ir visus žmone-.

mą. Yra išpranašavęs ir Budą, ir Mahome-1 Sabatajus buvo labai gabu^, piotingas 
tą, ir Zaratustrą ir visus kitus. Kas per ste- ir karstas žmogus. Jis gimė Smirnos mies- 
buklas tie pranašavimai? Ir kodėl jų yra į te 1626 m. Jo tėvas buvo tutingas pirklys, 
visose knygose? Apie tai jau senai ir daug!Bet sabatajus nepanorėjo eiti tėvo pėdo- 
galvojo įvairių kraštų galvočiai, ir štai prie i mis ir tapti pirkliu. Ji? daugiau mėgo skai- 
kokių išvadų jie priėjo. tyti žydų šventąsias knygas. Ir daug jis jų

Daug žodžių iš senovės knygų galima] perskaitė. Bet beskaitydamas įsitikino, kad 
suprasti ir aiškinti taip, jog pasirodys, kadimesUa dar nėra atėjęs, bet tikrai ateis. Sa- 
jie iš ištikrujų pranašavimai, kalbą apie batajus žinojo, kad jau buvo keri žmones 
kuri nors naujos tikybos skelbėją, apie ne atsiradę, kurie laikė save me>ijomis >et jie 
papra-ta žmogų. Pavyzdžiui, sako senovės ■V1S1 buvę netikri. Jie neisgelbeję žmonių, 
knygos: “Ateis laikas, kuomet dievas nu-,nesuteikę niekam laimės n; neisvadavę sie- 
sileis žemėn ir įsikūnys ir gims nepaprastu ;U- Sabatajus .nutarė, kad jis tatai tuns pa- 
budu.” Ir lig tiktai atsirado, pavyzdžiui. į daryti, o ne kitas kas.
Tijano Apolonijus, tuojau jo sekėjai ir mo-, Ir štai Sabatajus metė turtus, apleido 
kiniai tuos senovės knygos žodžius būtinai ■ žmones. gyveno atsiskyrėliu, ilgai pasnin- 
jam ir pritaikė. Šimtai tikinčiųjų ir net pat- kaudavo, kasdien melsdavosi ir juroje mi
sai stebuklą darys pradeda tvirtinti, jog tik riplaudavo. Pasninkas ir kiti nepritekliai jį 
rai apie jį čia yra kalbama. taip įveikė, jog pradėjo jam rodytis Įvairus

Bet štai tame pačiame krašte atsiranda vaiduokliai. Pasirodydayę jam angelai, 
kitas žmogus, kita? naujos tikybos skelbė- pranašai, pasirodydavęs ir pats Dievas. Ir 
jas. ir tie patys žodžiai yra taikomi ir jam. Sabatajus tikrai juos matęs ir su jais kai
nos jie jam taip pat pritinka. O toliau tas bėjęs. Ir savo ausimis jis išgirdęs iš jų. jog 
pat daroma ir trečiam ir ketvirtam. Ir tik- jis esąs tikras mesiją, Sabatajus apie tuos 
rai tie žodžiai gali pritikti ne tik vienam,.regėjimus papasakojo savo draugams, jis 
bet daugeliui pamokslininkų. Kiekviena-' pasakojo nuoširdžiai ir karštai, nes jis pats 
pamokslininkas gali sakyti, jog jame esą- .t’kė.io savo pašaukimu. Sabatajui tebuvo 
dievas Įsikūnijęs; ir kiti žmonės gali nuo dvidešimt metų, o jau jjs turėjo daug mo- 
širdžiai tuo įsitikėti ir kalbėti apie jį, kaip kinių ir apaštalų, kurie karštai tikėjo neto- 
apie dievybės Įsikūnijimą. Paskum atsi- Įima mes ijos karalyste.
landa gandų ir pasakų apie jo stebuklingą Tuomet žydų tarpe buvo išriti kini mas,. 
gimimą ir dievybės įsikūnijimą. kad greit ateisiąs jų išgelbėtojas. Krikščio-

Tas pat nutiko Zaratustrai. Budai. Ma- nys taip pat laikė antrą kart ateinant Kris- 
hometui ir Tijano Apolonijui ir dar daug, tų 1666 metais. Šitą skaičių—1666—krikš- 
kam. i eionys laikė Antikristo skaičium, nes apie

Bet štai dar būna šitaip: pirma at-iran- jį kalbama Apokalipse. O 1666 metai arti- 
da tas, apie kurį yra kalbatna senovės kny-. nesi. Jau prasidėjo 1648 metai, šitais me- 
gose. o jau po tam jieškoma tose knygose i tais Sabatajus paskelbė save visiems, kad 
apie jį pranašavimų. Pirma žmogus gim- ' jo asmenyje jau yra mesiją atėjęs, 
ta, o paskum jau pradeda kalbėti apie jo Tataį sužinoję žvdai, tuojau išginę ji iš 
nepaprastą stebuklingą gimimą. Smirnos. Sabatajus išvyko į Konstantino-

Bet kaip galima patikrinti tuos pranaša- poli. Tenai tuomet buvo kažkoks pranašas, 
virnu? ir pasakojimus? Visi pranašavimai Abraomas Jachimi. Jis senai iau pranaša- 
yra labai neaiškus, ir juos galima šiaip ir vo, kad jau tuojau turįs ateiti tikras mesi- 
taip aiškinti. Bet kiti pranašavimai yra la- įa. toksai, kokio nekuomet dar nėra buvę. 
bai tikslus. Iš tikrųjų lyg atatinkama aplin- šitas Jachimi labai gerai žinojo Šventąjį 
kybėms. Pavyzdžiui, senovės indų knygo- Rastą. Jis kalbėdama? taip ir bėrė Švento
se iš tiki uju yra sakoma, kad Buda turėję- įo Rašto žodžiais, kuriais įrodinėjo, jog 
gimti iš mergaitės Majos. Bet kuomet ta dabar tikrai esąs laikas tikram mesijui at- 
knyga apie Budos gimimą buvo parašyta? eiti. Ir iš tikrųjų Šventajame Rašte atsira- 
Yra žinoma, kad ji parašyta suėjus daug?- do daug tokių vietų, kurio? lyg ir kalbėjo 
liui metų po Budos mirties. Ka? gi ją para- apie Sabatajų Cevį. O čia kaip tik ir atvy- 
šė? Tie žmonės, kurie karštai tikėjo Buda. ko Sabatajus. Tikinčiųjų skaičius greitai 
Gal tyčiča, gal ir netyčia, bet iš meilės savo didėjo. Tuo tarpu Gazos mieste atsirado 
Budai, jie parašė apie jo gimimą taip, kaip naujas pranašas Natanas. Jis apie sa\e kal- 
huvo kalbama pranašavimuose. Tad ir at- bėjo. jog jis esąs ne Natanas, bet atgimusis 
lodo. kad pranašavimai apie Budą lygis pranaša- Elijošius, kuris turįs prajninti 
tikiujų išsipildė tiksliai. Bent jie sunku pa- Mesijai kelią. Ir Šventojo Rašto žodžiai 
tikrinti tiem? žmonėms, kurie gyveno po tiko ir jam. Natanas pranašavo, kad 1666 
Budos praslinkus šimtams metų. Jeigu gi metais būtinai turįs atvykti Mesiją, kuris 
negalima patikrinti, tad lieka tikėti, arba išgelbėsiąs žydu? iš turkų vergovės ir pa- 
netikėti. Ir Budos tikėjimo žmonės šituo imsiąs į nelaisvę sultoną. Ir Natano žodžiai 
padavimu tiki, o kitų tikėjimų žmonės ji atatiko Sabatajui. Jo sekėjų dar daugiau 
laiko prasimanymu, ir net peikia už tai at-irado. Jų buvo jau daug tūkstančių. Sa- 
budistus. batajus važinėio iš vieno krašto Į kitą, sa-

Bet ir jie patys turi tokių pat prasimany- kė pamokslus, ir tikinčiųjų skaičius augo ir

• X

mų. tiktai ne apie kitus tikybos skelbėju-, 
bet apie savuosius. Ir apie jų prasimany
mus reikia pasakyti tas pat. kas apie budis-

augo.
Atėjo jau 1665 metai. Visi žydai tuo me

tu sujudo, nerimo ir krikščionys. Sabata- 
tų, kiniečių, indusų ir visų kitų prasima- ius nuvažiavo į Jeruzolimą ir pasiskelbė 
nymus. į Mesiju. Dauguma Jeruzolimos žydų juo

Tuo budu į Įvairių senovės tikybų skel- įtikėjo. Tuomet Sabatajus iškilmingai nu- 
bėjų aprašymus įdėjo daug pranašavimų, vyko Į-avo gimtinį miestą Smirną, ir tenai 
lyg įvykusių. Iš tikrųjų gi jie visai nėra įvy-' per žydų Naujuosius Metus pasiskelbė tri- 
kę. Bet būna ir taip, kad kai kurie pranaša- mituojant rikiuoju Mesiju. Žmonės džiu-• • A *1 •• •• I Į • 1*1, A • •• * 1 _ 2 C’* - Tvimai tikrai įvyk-ta ir įvyksta labai tiks
liai. Ir milijonai žmonių tatai mato. tuo 
stebisi, laiko tatai didžiausiu stebuklu ir 
savo dievų ženklu.

Bet klausimas, ar visi tų pranašų pi-ana

gaudami jį sveikino. Visų Smirnos žydų 
pakilo ūpas. Jie visi meldėsi už Sabatajų. 
Kiekviename jo žingsnyje jie matė stebuk
lą. Turtingieji matė savo turtus, ir savo rei
kalus. ruošėsi besiartinančiai Mesijos ka-

šavimai įvykrta? Kiek yra tokiu pranaša-1 ralystei. Daug ka--sunkiai save kankino, 
vimų, kurie visai neįvyko. Prirašyto ju la- nasninkavo ir naktimis nemiegojo, kiti 
bai daug visose įvairių tautų ir tikėjimų irksmincsi ir šventė šventes Mesijos gar - 
senovės šventosiose knygose, bet ivyko jn bei (bu« daugiau^

I * t 4
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Lenkai Sako, Kad Lietuvių Tautinę 
Tarybą Sukurę Vokiečiai...
(Prisiųsta.)

Pastaruoju metu Ameri
kos lietuvių spaudoje kii 
kas mėgino įrodinėti, ka* 
Lietuvai iš Lenkijos pusės 
pavojaus nėra, kad dabarti
nėmis sąlygomis musų ir 
lenkų interesai reikalauja 
didesnio vieni kitais pasiti
kėjimo ir bendrų interesų 
gynimui sutartino veikimo. 
Panašų- tvirtinimai turi lo
giško pagrindo, todėl vienas 
kitas lietuvis buvo pradedąs 
tikėti lenkų gera valia ir 
jieškoti bazės naujam “mo- 
dus vivendi.” Deja, lenkų 
propagandistų elgesys pa
staruoju metu turėtų atida

.*• -

usu KAIMYNAS

lyti akis ir tam keliatui švy
luojančių.

Lenkų Informacijos Cent- 
įo (The Polish Information 
Center) pastangomis lei
džiamas propagandos biule
tenis “The Polish Review” 
šių metų rugsėjo 6 dienos 
numeryje įdėjo straipsnį, 
“Rytų Lenkijos Etnografi
ja,” kuriame tarp kitko pa
sakyta, kad Lietuvių Tauti
nė Taryba buvusi vokiečių 
sukurta.

Ko siekia lenkai tokioje 
šviesoje vaizduodami Lietu
vos Tautinės Tapybos, kuri 
paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę, atsiradimą?

distas negali išaiškinti, ko
dėl šitas “naujas politinis 
vienetas” negalėjo susitarti 
su Lietuva, tai jis tik pami
nėjo, kad Lietuvių Tautinė 
Taryba buvo vokiečių pada
las. Ar ne sklandžiai viskas 
išeina? Vilnius, atskilo nuo 
Lietuvos todėl, kad Lietuva 
buvo vokiečių padaras. 
Budinga, kad prie to straip

snio yra žemėlapis, rodąs 
kokia Lenkija buvo 17 ir 18 
šimtmetyje, į kurią įneina ir 
Lietuva. Parodytos praras
tos teritorijos ir pirštu rodo
ma į Lietuvą, kuri taip pat 
yra prarastų teritorijų tarpe. 
Vadinasi, dėl Lietuvos pra
radimo kalti vokiečiai, kurie 
sukurė Lietuvių Tautinę Ta
rybą...

Kam dar neaišku lenku

Mat, tame straipsnyje kai-' 
bama apie Vilnių, kur len
kai yra priversti paminėti f 
lenkų smurtą, būtent, kaip 
“1920 metais spalių 9 dieną 
Laisvas Lenkų Korpusas, 
generolo Želigowskio vado
vaujamas. įėjo į Vilnių. Mie
stas su jį supančia teritorija 
buvo nuorganizuotas į nepri
klau. omą teritoriją, tuo lai
ku žinomą kaipo Centralinė 
Lietuva. Bet kadangi visi 
mėginimai susitarti tarp šito 
naujo politinio vieneto ir 
Lietuvos respublikos nepa
vyko. tai buvo sušaukta vie
tinis parlamentas, kuris 
vienbalsiai pareikalavo, kad 
Vilnius butu inkorporuotas 
į Lenkiją (1922 m. sausio 9 
dieną.)”

1 Kadangi lenkų propagan-

pažiūros Lietuvos atžvilgiu, 
tai tegul pasiskaito rugsėjo 
6 dienos “The Polish Re- 
view.”

Pastebėtina, kad tam pat 
straipsnyje sakoma: “Prie
šingai keliatui tvirtinimų 
reikia pabrėžti, kad Vilniu
je lietuviai sudaro tiš 0.80 
procento visų gyventojų, su 
1,600 asmenų; baltarusiai- - 
0.90 nuošimčio, ukrainiečiai 
—3.80 procentus...”

ANGLIŲ SITUACIJA 
BLOGĖJA.I

Kuro administratorius Ic- 
kes sako, kad anglių situaci 
ja yra labai prasta, o alie
jaus reikalas stovi da pras
čiau. Kas iki šiol kuru neap- 
siiupino, gal dabar jau nebe
galės jo gauti.

5 i

REIKIA 600,000 BUTŲ 
KARO DARBININKAMS.
Federalinės valdžios agen

tūra, žinoma kaip National 
Housing Agency, nori suras
ti karo gamybos centiuosei 
600,000 butų darbininkams? 
Ji atsišaukia į žmones, kurie į 
turi pakankamai vietos savo i 
namuose, kad pasidalintų! 
savo kambariais su. karo 
darbininkais. Dabar esą 

Į 200,000 šeimynų ir 400,000 
pavienių darbininkų, kurie 
neturi pastogės arti darbo.
ROMOJ"VYKSTA KOVOS

Vokiečių radijas prisipa
žįsta, kad Romoj įvyksta 
“rimtų susirėmimų.” Italai 
atakuoja vokiečius. Bet na
ciai tuos italus vadina “kri
minalistais.”

(ištari

MIRĖ MOKSLININKAS 
HRDLICKA.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tone mirė Dr. Alės Hrdiic- 
ka, visame pasauly žinomas 
antropologas, susilaukęs jau 
74 metų amžiaus.

Dr. Hrdlicka 
Hailička) buvo čekų kilmės 
ir pagarsėjo dirbdamas 
Smithsonian Iristitution’o 
anthropologijos skyriuje. 
Antropologija yra mokslas, 
kuri; tyrinėja žmogaus atsi
radimą žemės paviršy. Dr. 
Hrdlicka šitoj srity yra ati
dengęs daug įdomių faktų 
ir palikęs daug medžiagos 
tolimesnėms studijom-.

Jo laidotuvės buvo labai 
kuklios; jose dalyvavo tik 
Čekoslovakijos amba-ado- 
rius Hurban. buvęs Prahos 
universiteto filozofijos pro
fesorių? Kozak. Smithsonoį 
Institucijos sekretorius Dr. 
Abbott ir keliatas kitų žy4 
mesnių asmenybių.

MOKYTOJAS AREŠTUO
TAS KAIP JAPONŲ 

AGENTAS.
Pereitą sąvaitę New Yor-t 

ke buvo suimtas John C. Le 
Clair, 41 metų amžiaus vy
ras, kuris pirma mokytojau
davo New Yorko kolegijose. 
Jį kaltina dirbus išvien su 
Japonijos šnipais, kurie bu
vo susisukę lizdą Japonijos* 
ambasadoj Washingtone ii; 
konsulate New Yorke.

NACIAI NUTARĖ LAIKY^ 
TIS ITALIJOJ.

Stokholmo žiniomis, vo - 
kiečių karo taryba turėjo ne- 
paprastą posėdį ir nutarė 
laikytis Italijoj kol tik bus 
galima. Todėl vokiečiai da" 
bar siunčia Italijon daugiau 
kareivių ir stiprina liniją pa» 
lei Po upę.

APDEGĖ PHILADEL 
PHIJOS STOTIS.

Pereitą nedėldienį Philaį 
delphijos gelžkelio stoty ki- 
gaisras. kuris pridarė $250,- 
000 nuostolių.
VOKIETIJOJ ŠAUKIAMI 

60 METŲ VYRAI.
Stokholmo žiniomis, Vo 

kietija šaukia armijon jau 
50-60 metų amžiau? vyrus.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų 
patarimą ir busit patenkinti. (-)

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

Reikalingas Darbininkas.
Tarp 20 ir 48 metų amžiaus, prie 

vištų ūkio, užmokestis pradžiai ?20 
per sąvaitę ir pragyvenimas. Jaunatr. 
lietuviui gera proga išmokti paukščių 
ūkį vesti. Yra galimas pasiliuosavi 
mas nuo kariuomenės. Atsišaukdami 
duokit apie save informacijų. (39)

John Stevenson,
298 High st., Randolph, Mass.

Jūsų kaimyno lange iškabinta tarnybos flagutė. Tai ženklas, kad

Amerikonas tarnauja ginkluotose šios šalies spėkose. Tie, kurie eina

karan, gerai žino kokios kainos iš jų gali pareikalauti pergalė, bet jie su-

tinka tą kainą mokėti. Palikdami namie mes taipgi turim sutikti savo da

lį už pergalę užmokėti. Be rezervacijų, mes turim aukotis patys ir savo

turtus tam pačiam šventam tikslui—apsaugoti ir įamžinti laisvę žemės

paviršy... REMKIT ATAKĄ KARO BONAIS!

FAMOUS

brewing company
CRAMSTON, R. I.

BACK THE ATTACK WITH WAR BONDS

Pajieškau gyvenimo draugo, nese 
nesnio kaip 50 metų ir ne jaunesnio 
kaip 45. As gyvenu pasiturinčiai, ir 
norėčiau tokio pat draugo. Galėtų bu> 
ir iš biednesnių. kad tik butų geras 
žmogus. Daugiau žinių pranešiu per 
laišką. A. M. (38)
6219 lafayette \V , Detroit, Mich-

Reikalinga Pusininke
Reikalinga 40-50 metų amžiaus 

pavienė moteris prie biznio (ne sa- 
liunas). Priimsiu uz pusininkę. Pi
nigai ir patyrimas nereikalingi. As 
esu pavienis. Ateitis užtikrinta. N< - 
sigailėsite. (-'>9)

1458 W. 15th st.. ( hieago, Iii. 
Telefonas: Ganai ų“l9.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas iš tikro
jo Castile muilo,
U. S. P. Išplauna
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
odą. 50c. už bonką.

ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dė. 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
50 centų už bonką.

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. RRP\DWAY

SOUTH EOSTOM, MASS

I
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yVVraiMs Pasiskaityt
Dabar Madoje Rankų Darbo M e z ginu kai

81 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Alenos Devenienės Referatas Amerikos 
Lietuvių Konferencijoj.

Jai kalbant, daug delegatų 
▼erke.

Amerikos Lietuvių Konfe
rencijoj Pittsburghe buvo 
daug referatų, bet daugiau
sia suvažiavimą sujaudino 
p. Alenos Devenienės pa
skaita apie pasibaisėtinų 
Lietuvos tremtinių gyveni
mą bolševikų nelaisvėj.

Ponia Devenienė yra Jo 
r.o Vileišio duktė, ištekėjus, 
už Amerikos piliečio. D-rc 
Devenio iš Waterburio. Ji 
su savo vyru ir vaikais buvc 
Lietuvoje, kai tenai Įsiveržė 
Rusijos bolševikų armija ii 
tuojau pradėjo areštuoti vi
sus Lietuvos valdininkus ii 
inteligentus. Dr. Deveni.- 
taipgi buvo pagrobtas ii 
kartu su kitais ištremtas i 
šiaurę. prie Ledinuotoje 
Vandenyno. Jos turimomit 
žiniomis, bolševikai išgabe
no tenai tarp 50,000 ir 75,- 
000 Lietuvos žmonių, kurių 
apie pusė jau esanti išmirus 
nuo šalčio ir bado. Žmonės 
buvo areštuojami ir tremia
mi vasaros metu. be šiltes
nių drapanų, taip kaip stovi, 
todėl atėjus šalčiams Rusi
jos šiaurėj daug jų sušalo. 
Šalčiai tenai neapsakomi. 
Žiemos laiku naktis tęsiasi 
ištisus 3 mėnesius; saulė pa
sirodo tik pavasari, ir tik 
birželio mėnesy pradeda 
tirpti sniegas; žemė atsdlei: 
džia kokią porą pėdų, o gi
liau stovi amžinas pašalas, 
kuris niekad neištirpsta. To
dėl nėra jokių daržovių, jo
kių žaliumynų. auga tik nu
skurusios pušaitės. kurių 
šaknelės trumpos. Nėra nei 
duonos, nei bulvių, nei pie
no. Žmonės maitinasi tik žu
vimi; kurios prigaudo neršto 
metu, pasūdo ir valgo žalią. 
Nuo tokio maisto jie serga 
liga, kuri vadinasi šiaurės cinga. Dar jauniems vyrams 
iškrinta dantys, nutrupa na
gai. odoj atsiveria žaizdos ir

ti žinias, sąrašus ir ruoštis 
tai begalei darbų, kurie gali 
ir labai greit ant musų už
griūti. Taigi, reikia pasi
ruošti.

Prisiminus apie rusų oku
paciją Lietuvoje, p. Deve- 
lienė tarp kitko pareiškė:
‘Aš, jau kaip amerikietė, 
abai ir labai norėčiau ką 
ražaus. ką kilnaus, ką nors 

dek žmoniško pasakyti apie 
nusų šiandienini sąjungi- 
inką, kuris kartu lieja krau- 
ą tam pačiam tikslui—na- 
ius sunaikinti. Nors ne ben- 
Irų idėjų, bet bendro reika- 
o sąjungininkas, todėl norė- 
ųsi, kad jis butų daugiau Į 
nūs, negu i musų priešą pa- 
įašus.”

Či a kalbėtoja suglaustai 
įpasakojo apie savo paty- 
imu? Lietuvoje rusų okupa- 
■ijos metu. apie savo vyro 
Jr. Devenio pergyvenimu^
Desibąstant po plačiąją Ru- 
’i ją ir pergyvenimus, apie 
airiuos jau anksčiau buvo 
•ašyta lietuvių spaudoje.
Taip pat anie tas gyvenimo lgininkai? nesistenkite buti 
ąlygas. kurias lietuviai blogesni už vokiečius ir ja- 
remtiniai turi Rusijoje per- pOnus kuriuos musu Raudo- 
ryventi. Iš^ p. Devenienės nasis Kryžius pasiekia, kur 
talbo? paaiškėjo, kad Rusi- plaukia laivai su siuntiniais.
:ose dabar yra dvi tremtinių Kodėl gi i jusu (rusu) kraš- 
categorijos: politiniai trem- Raudonasis Krežius netu- 
iniai ir paprastieji tremti- rf teisiu?
liai. Pirmieji varžomi ir lai- ‘ \ . -
komi stovyklose kaip kali- Ar užtai, kad mes dieną geriausis, nes šitaip sudėto

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Čia matome tris rankų darbo pavyzdžius: (1) megstinė bliuze su dviem spalvuotais dis
kais; (2) balta megstinė skrybėlė iš medvilnės siūlų; (3) žieminė jūreiviška kepurė, nu- 
megsta iš baltų siūlų.

APIE VALGIUS.
GERIAUSIS BUDAS TO- 

MEITĖMS KENUOT1.

NEVIRTAS AGURKŲ PRIESKONIS.

“Keleivis” Duoda 
Dovanų

Knygų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
sius $2.50, tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanu.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet tokiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pasirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
AR BUVO VISUOTINAS TVANAS? LENGVAS BUDAS 

IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- Rankios reikalingiausių žodžių ir 

as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 'iškai. Joje telpa netik atskiri žo. 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- džiai, bet ėieli sakiniai, pasikalbėji- 
rius prastoj savo arkoj sutalpinti? mai darbo jieskant, važiuojant kur 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
oar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida, 
ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šim- Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Kaina ............................................... .. 85c,
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. KAIP TAPTI SL\IEN\TŲ 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tei VAISTUI! PITIFCIV? faktas; kas sakinys—tai naujas ku- f, C _
nigų argumentas griūva. Mokslas ir Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- 
mokslas r.uo pradžios iki galo. su reikalingais Klausimais ir at-
Kaina ................................................. 25c. saKymais lietuvių ir anglų kalbose.

Antra peržiūrėta ir pagerintaLIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- *’“»• ............. 25c.
RIJA JUŠKEVIČIAUS i KUNIGŲ CELIBATAS.DAINOSE. 5* knygelė parodo, kodėl Romos
.Jei nori žinoti. Kaip senovė* lietu-

viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- - na<-eknlss ir doriškas dvasiški io2 
«. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo šį tavga tSrltų įr-
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. } ’ ^S) tėvas ir
Labai užimanti ir pamokinanti kny- i „jga. Su paveikslais. Kaina .... 50 c. h‘kt^ i^ nt
AndtaL-’o urvkri.neo teiųs, dukteris ir mylimosios nepa-Audek.o apdaruose .................... ibc. puJtų j kunigų globą. Parašė

kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.BYLA DETROITO KATALI

KŲ SU SOCIALISTAIS. Kaina 25c.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, nim, a •»
kunigo pakurstyti brostvininkai už- { DIEVĄ?
puolę juos ir žiauriai sumušė. Sočia- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
.:stai įskėlė užpuolikams bylą, kuri negali tikėti. Pilna argumentų, kurių

KODĖL Aš NETIKIU
6 dideli agurkai, nulupti ir

smulkiai supiaustyti. ________
Moterys, paprastai, išver-i 3 svogūnai irgi smulkiai joks^itas?’

da tomeites, sudeda į Stik- Pjaustyti. parodymais. Kaina .................... 25c. "c/"’, vvvctI,

Ius ir pa.tato. Tai yra leng- l,tu trintu ni >SOCIAL1ZMAS IR REUCUA. Kur „yk5t, „si ,obiai. luriu0.Viausis būdas, bet JIS nėra 1 sauKbiUKa-> oaitų irimų pi Labai įdonii knyęutė šitu0 svarbiu įmonės kuria per amžius? šį intri-pirų. klausimu. Ją turėtų perskaityti^kiek- guojantį politiškai-ekonomišką klau-1 pante balto uksuso. nas katalikas ir socialistas. Parašė simą aiškina garsuis Vokietijos so- 
E. Vandervelde, verte Vardunas. cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- Sumaišyt sukapotus agurkus Kaina ............................................... 10c. ky. Kaina .................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražią

----------- r--------— ------ ------ . . . . TT. eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo-
riausia, bet supilant tomei- P*Pirus .Ir uzPlk.uksus^- Lksu- h

liai. antrieji turi daugiau naktį dirbame jūsų pagal- tomeites dažnai sugenda.
’aisvės.
oa^iUntu^us1*1 “tremtinius, i dau& ko atsižadame kad viskas padary ta kuo šva- tada nusunkt. , sudėt svogūnus, ISTORIJOS SUPRATIMAS.

padėti? Atsakykite Iriausia, r _ ___
tęs Į stiklus, jas paliečia oras. sas _butinaį turi buti baItasis. 
kuriame yra visokiu oaKte ....

bai, kad mes aukojame savo Nors stiklai bus išvirinti, gu
mintyje šiuos kraują, skatikus, kad mes minė? rinkės sterilizuotos ir su druska ir palaikyt i valandą; MATERIALISTIŠKAS

kalbėtoja sako: ■ Jum -,
UT. z z .jmums, tik susimildami neat-
.ne. i paprasti tremtiniai: sakykit. kuri dviejų mėnesių

Rusijoje) gali.parašyti, kad kūdikiai, 90 metų seneliai 
gyvena daugiau laisvai ir pavojingi buvo jusu didžia
jai! gauti siuntinius. Pinigų įai valstvbei.
siųsti neapsimoka. Dėl $50
eikia eiti 40 mylių pėsčiai,; “Bet Plr™ ,neg? eitl I dar 

kad juos iškeisti ir gauti pir- ^a- susitvarkykime patys 
kti 5 svarus miltų, o už pa- padalykime nutarimą gel 
klode, kad ir sulopytą, gali-įbėti. Me? privalome, turėt: 
-na gauti 10 svarų miltų.’’ stiprią centrinę įstaigą ša 

_ . . , pos darbams, kuriai nei ru
- - . . , , Toliau kalbėtoja nurodo, gai^ nei vokiečiai negalėtu

mėsos pradeda knsti.gaba-, kad Rusijoje už drabuži gali nrįme?ti politikos ir kuri galais. nes? kūno mezginiai ne- gauti serą kolchoze, o is ten Į iptl] VPįkti čia ir užrienvip 
Jauti maisto produktų. Esą, O bendradarbWų tu £ 
kiekvienas senas drabužis, j kiom pačiom nepolitinėm 
kiekvienas ryšelis, vertina- i įtaigom. kaip Amerikos 
mas daugiau negu pinigas.
Siųsdama i Rusiją siunti
nius, kalbėtoja sako, Įdeda 
žuvie? taukų pilių formoje,

Si knygele aiškina proletariato fi- tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas graži. Parašė J. B. Smelstorius. 221 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuori- puslapių. Audimo apdarais ... $1.50 
kiūš, -- — — ——vai prrrsikaiv j ivČvariiii stikliK ir už-K7 v «*a avn-z aa ■wn

Į.Yu.T'j™ tiL-r-jc nrk darykit. Laikvs kelis metus, kalba labai lengva. Knyga protau- BIBLIJA SATYROJE.
;1JU« tam llKrat, OIO KieM ..... . . jantiems darbininkams neapkai- T..- R.-Miin,, T K»n«Užsidaro ir stikluose, būtent Tlnka Prie blle mesos ar ZUVie-\ nuojama. Kaina .......................... 25c. kaygos ^eiS^bai jSk,?

toj tuštumoj, kuri lieka tarp
-tikiu viršelių ir tomeičių. 
Tas oras ir yra ta priežastis, 
dėl kurios prezervai dažnai 
sugenda.

Todėl geriausis būdas to-

OBUOLIŲ IR TOMEIČIŲ
KONSERVAS.

Imama tokia proporcija:1 kvorta nuluptų ir į ketvirtadalius supjaustytų tomeičių.

Kanadą tos
juokinga so

379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai? įvairius nuotikius nuo prieš su- 

Šis veikalas trumpais ir aiškiais tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi taus. Įgijęs sią knyM niekas nesigai- 
draugijos formos, ir kodėl turės buti ^s. 382 puslapiai. Kama .... $1.00 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c KUR MUSŲ BOČI \I

SOCIALIZMO TEORIJA.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.

lais. nes kūno mezginiai ne 
tenka ryšių.

“Mano kalba yra paremta 
faktais, mano žinios nėra 
prasimanytos, ir už savo žo
džiu? aš visados drįstu imti 
atsakomybę,” pareiškė aša
rodama p. Devenienė.

meitėms prezervuoti (ke
rnoti) yra tas. kuris neįlei
džia i jas žalio oro. Daroma 
ve kaip:

1. Tomeites reikia nuplau

, , - Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės1 kvorta nuluptu ir taipgi SU- daugybė straipsnių, juokų ir tt.
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

Jai kalbant, daug delega-; aspirino, vitaminų, adatų ir

Raudonasis Kryžius ir Tarp
tautinis Raudonasis Kry
žius. Ši centrinė Įstaiga turė
tų veikti neprigulmingai 
bet nuolatos.

piaustytų obuolių.2 lemonai. nuplauti ir supiaa- ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS styti Į mažus šmotelius. METU.6 puodukai cukraus. Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
.... -- , - . - . , , Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-\ įską sumaisyt ir Vinnt tol. piai. Kaina ................. .............. 50c

i, kad nebūtų žemių ar kito- kol bus konservas tirštas ir tv- uirnruic
du nešvarumų. Tada jas nu- ras. Tada supilt i švarius karš- \1r'K*K „ MACOCHAS. __ -------------------------
upti. .Jei žalios nesilupa. tus stiklu, ir tuoj karštus gerai HaA„rsbasSd^'”N,Swka1,“& r”r’£l s ^?okilk’u’Lc„a£„vUdvaadS,kŠ 
lušutinti verdančiu vande- uždaryt. ž-a_'?_^e-.uz5tx-221-x. mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
iiu. Nelaikši karštam van .

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė-

žuvims gaudyti kabliukų, 
nes ten gausu žuvies, o kab
liukų nėra. Be to, Įdeda bliz
gučių iš dešimtukų krautu
vės, už kuriuos tremtiniai 
gali nusipirkti kampą trio- 
boje, daržą, bulvių ir pana- 

nebus lietuvių, nereikės ir šiai.
Lietuvos. Vaizdžiai pailiustruoda-

Vežasi vokiečiai musų Ima savo kalbą tokiais pa- 
žmones i Vokietiją, bet prieš reiškimais, kalbėtoja toliau 
mirtį nori juos dar išnaudo- sako: “Nežinoti, nesistengti 
ti, todėl grūda juos Į karo sužinoti, neveikti, pamėgi- 
dirbtuves, kurios yra nuolat nūs veikti ir patyru- sunku- 
musų alijantų bombarduo- mus nuleisti rankas, neimti 
ja mos. Žūsta griuvėsiuose atsakomybės, nesiimti dar- 
dirbtuvės, žūsta jose ir dar- bo, o delsyt ir palikti ji ki- 
bininkai. bet ne vokiečiai, o tiems, tai didžioji nuodėmė, 
lietuviai, latviai, čekai, len- ir išrišimas tik darbe tam
kai, danai — visi mažieji, tikslui.” Ix. . . . ,. .
visi nuskriaustieji. “Niekas taip nelaukė toskomitetus. įtraukiant,

O ka- iš musu neeirdėio konferencijos, jos nutarimų. Ju?' .kodaugiausia Įvairių 
u Ka- iš musų negu dėjo , . trprntin:n rp;ųaia;» pakraipų žmonių, draugijų.

kas daroma su žydais? 100 * * -i -v *-• • • vnač moterų kurios dabartiik^nčin iii cnvarvtn i knn Amerikos piliečiai, . Kurios oaoartuKstantių jų suvaryta i Kon- v f :• otvvko nnri- laisvesnes galėtų ciacentiacijos stovyklas, badu konferencija atvykę not. „^dėti
marinami, ligonii, apkreSa- me d‘rl?tL . M,e.! "k v,enl tu’ P ' 
mi. šaudomi, kariami. O ju klau<lm:Į ^Pręs-
kaltė. kad žvdai Hitleriui 0 ’el.neissoręsime. tai mus 
nepatinka. ‘ vienus ir kaitins.

Vokietijoje šiandien veik- “Nei Lietuvos atstovybė, 
ti ir šelpti eilinius žmones, nei Lietuvių piliečių sąjunga

leny daugiau kaip 1 ar l'/> “VICTORY” DARŽAI DA-

Oną Aumul___
Knygelė su fotografiškaiš atvaiz- paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
dais. Kaina .....................................  10c. liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji

tų verkė.
Lietuva pergyveno dvi

okupacij'as. sako p. Deve
nienė. ir abi jos siekė bendro 
tikslo — išnaikinti Lietuvą; 
abi jos turėjo tas pačia? prie
mones — išžudyti lietuvius;

“Jos darbas: padėti jieš
koti giminių ir tremtinių Ru
sijoje ir Vokietijoje: tarp- 
pininkauti susirašinėjant: 
padėti siuntinius išsiųsti, in 
foimuoti kaip juos siusti: 
prašyti leidimo nusiųsti 
tremtiniams dėvėtų drabu
žių ir jieškoti garantijos, 
kad jie juos gaus: rinkti są
rašus žuvusių, kad vėliau po 
karo pranešti kur reikia: 
rinkti drabužiu? per visą A- 
meriką: rinkti auka? šelpi
mo Tikslui: palaikyti nuola
tini kontaktą su visomis, 
kad ir mažytėlėmis, kolonu 
jomis; ruošti ten mitingus 
teigti gelbėjimo ar pana

“Visų kelių ir veikimo bū
dų aš negaliu čia per trum- 
na laiką pasakyti, bet kaip 
-akiau, turime nuspręsti im
tis rimtai šio darbo.”

lypiai kaip žmones vokiečių čia padėti tremtiniams ne- OBUOLIŲ DERLIUS BU-
l’cf’.ivoio ners oru- ooli noc mcai m nonrino7K-užimtoje Lietuvoje, nėra ga- gali. nes rusai jų nepripažjs- 

limybės; galima šelpti tik ta. Bet rusai turi pripažinti 
karo belaisviai kariai, nes mu«ų amerikiečių teises šel- 
tik juos gali pasiekti Ameri- nti savo artimuosius, kaip 
ko? Raudonasis Kryžius, kad jie pripažįsta musų tan- 
Betgi suteikti žinias apie ar- kus, aeroplanus, ginklus, 
timuosius galima. duoną, sviestą, lašinius.

Svarbu šiandien yra rink- “Jus. geriej’i musų sąjun-

SIĄS MAŽESNIS.
Agrikultūros departamen- 

o apskaičiavimu, obuolių 
derliu šimet duosią? apie 
^2.490.000 bušelių obuolių 
Vidutinis derlius skaitoma? 
apie 121,700,000 bušelių.

mnutė-.
2. Lupant tomeites, kartu 

reikia smailiu aštriu peiliu
ku išpjauti jų kotus ir su-

VĘ 8.000,000 TONŲ 
MAISTO.

Agrikultūros departamen
to sekretoriaus Wickardo 

Maustyti Į tokias dalis, kad apskaičiavimu. “Victory” 
daržai šįmet davę apie 

torneites i 8,000,000 tonų daržovių. To- 
?tiklus ir gerai suspausti kiems daržam? buvę paru- 
oirštais žemyn, kad neliktų pinta 20,000,000 sklypų.__
USČių tal pų. Spausti reikia Pirkit Karo Bondsus ir Stam- 

tiek, kad s puskvortinių pas> j^as sąvaitę įdėkit į juos 
tikiu nubėgtų apie pusę nemažiau kaip dešimta savo 

puoduko sunkos, o iš kvor- uždarbio daiį.
inių stiklų—apie puodukas _

neitų į stiklu?. 
3 Supakuoti

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

GĖLIŲ KARALAITĖunko- turi nubėgti. Į pus- 
kvoitini stiklą Įpilti pusę 
taukštuko fhuskos, o i kvor- 
tinj—čielą -aukštuką. Nu
šluostyt stiklo kraštus, uždė
ti švarią guminę rinkę, pas
kui stiklini viršelį ir lengvai 
ji priveržti.

4. Sustatyt stiklus Į katilą
(boileri) ir užpilti vandeniu 
liek, kad vandens butų ne
mažiau kaip 1 colis aukščiau 
-tikiu. Tuomet vandenį pa
lengva užvirinti ir virinti: 
puskvortiniu? stiklus 30 mi
nučių. o kvortinius stiklus 
40 minučių. e

5. Išimti stiklus iš katilo 
ir kietai užveržti viršelius.
Kai atauš, stiklus sužymėti 
ir pastatyti Į vėsią, tamsią 
vietą. Šitaip galima prezer- Sugryžę iš Pacifiko lakūnai 
’UOti visokias daržoves ir Šiomis dienomis Floridoj išrin- 
vaisius. Jie stovės kelis me- kO šitą mergaitę “gėlių karalai- 
iUS ir nepages. te.” Ji vadinasi Tess Daniels.

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 
riša tai yra melas ir ap
gavystė, nes pekloe vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai sa
ga. Ir pridėtas “peklos" 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama **KsM- 
▼io” Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS”
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONl

7747 Navy AvenM,
Detroit, Mich.

buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Cia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ...J............... $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fones. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IRDEKLAMACIJOS.
šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų monolo-
Sų ir deklamacijų. Visokios temos;

arbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (1) Ne- 

afsitikintia Vyrai; (i> žydinti Giria; 
:<$) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėto 
oerakaityti šitą knygute. Kaina 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broadi

Sooth Boston, Mato.

i s



Septinta* Puslapi* 1 j » J Va k SO. BOSTON. No. 38. Rugsėjo 15 3., 1943 m.

IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS 
ŽMONIŲ VARDAI.

Vaizdas iš Pereito Karo Lietuvoje

18pt Rus išvežtųjų Liet gy sąra 
Okupavę 1940 metais Lietu* 

vą, bolševikai išvežė Rusijos
gilumon tūkstančius 
Lietuvos Raudonasis
surinko apie 12,000 išvežtųjų 
vardų ir pavardžių, kuriuos čia 
paduodam Amerikoje gyvenan
čių giminių žiniai.

11476. Ulinskas, Petras (Juo
zo sūnūs), givęs 1894.

11477. Ulinskienė, Antanina.
11478. Ulinskaitė. Ona. 35.
11479. Ulinskas. Juozas, 42.
11481. Ulinskas, Vincas (Igno 

sūnūs), Kaunas.
11482. Ulys, Simonas, (Myko

lo sūnūs), 17, Kačiai.
11483. Ulozas, Pranas, kari

ninkas. Pabradė.
11484. Ulozas, Alfonsas (An

tano sūnūs), 19, ūkininkas. Tve
rečius, Kriauciškiai.

11485. Umbrazas, Alfonsas 
(Prano sūnūs), 10, Kuršeniš-, 
kiai, Malėtai.

11486. Umbrasas, Stasys (Jo
no sūnūs), policininkas. Vilnius.'

11487. Umbražiunas, Alek
sandras, ūkininkas, Eržvetas. ■

11488. Umbražiunas, Kazys, 
32, žurnalistas, Galalaukiai. į

11489. Untulienė. Ona (Leo
nardo duktė), 45. ūkininkė. Šir
vintai, šešuolė. 1

11490. Unduravičius, Jonas 
(Stasio sūnūs), 44, ūkininkas,' 
Žarėnai. Telšiai.

11491. Undorovičienė, Ona j 
(su 3 vaikais), 34.

11492. Uogintas, Petras. 47, 
ūkininkas, Šimoniai.

11493. Uogintienė, Morta, 43.
11494. Uogintaitė, Bronė, 18.
11495. Uogintas, Petras, 17.
11496. Urbaitis. Antanas

LIBERTY LIMERICKS

Ši nuotrauka parodo kaip vokiečių artilerija šaudė per Augustavo mišką j caro kariuome

nę per pereitąjį karą.

A chef who kncw lot* about 
dough

Said, "So far, we’ve raiaed 
it too tlow—

We’ll beat Hitler wbea 
Ona dollar in ten

Ia pat Into War Banda— 
Lat’s gol”

11332. Trainavičius, Gabrie
lius (Petro sūnūs), 68, Kabelių 
II kaimas, Barcinkoniai.

11333. Trainavičienė, Rožė 
(Juozo duktė), 64.

11334. Trainavičius, Vincas' 
(Gabrieliaus sūnūs), gim. 1920.;

11335. Trakinskas, Povilas 
(Benedikto sūnūs), gimęs 1918. 
karininkas, Vilnius.

11336. Trapas, Jonas su šei
ma (Simono sūnūs), 40, polici
jos viršininkas, Taugarė.

11337. Trapikienė - Akelaity-'1 
iė, Marija (Broniaus duktė), i 
įimusi 1912, Kaunas.

11338. Trasytis, Juozas (Ka- 
•zio sūnūs), 45, ūkininkas, Dar-’ 

Juozas kiškiai, Vabalninkas. ,
11339. Traškevičius, Pranas; 

(Petro sūnūs), 52. policijos vir
šininkas, Adomiškiai.

Traškevičienė, Emili-

žmonių.
Kryžius

(Tęsinys)
11310. Tomkevičiutė, Valeri

ja (Jokūbo duktė), 10.
11311. Tomkevičiutė, Elena 

(Jokūbo duktė). 8.
11312. Tomasevičius, Vladas 

(Boleslovo sūnūs), 21, siuvėjas, 
Vilnius.

11313. Tonkūnas,
(Mykolo sūnūs), gimęs 1894, 
profesorius agronomijos Dot
nuva.

11314. Tonkunienė - Milvidai- 
tė, Janina (Viktoro duktė).

11340. 
ja, 48.

11315. Tonkūnas, Rimantas 11341. Traškevičius, Juopa- 
(Juozo sūnūs), 7. pas (Prano sūnūs), 15, ukinin-

11316. Tonkunaitė. Vida (Juo- kas. 
zo duktė), 5. 11342. Totarenkaitė, Marija

11317. Tonkūnas. Petras (Mi- (Napoleono duktė), 14. 
ko sūnūs), gimęs 1888, ukinin- 11343. Traškevičiutė. 
kas, Stačiūnai, Pasvalys. (Prano duktė), 12.

11318. Tonkunaitė, Irena (Pe- 11344. Traškevičiutė, Danutė

35, mokytoja, Gargždai. (Motiejaus sūnūs), 34, darbi-
Qnai 11360. Triušytė. Gražina (Juo j ninkas. Pašlapiai, Pažaistil.

ro duktė), 10.
11319. Tonkunaitė, Aldona 

(Petro duktė). 8.

11320. Totarenkienė, Elena 
(Motiejaus duktė), 35, šeimi
ninkė, Ignalinas, Švenčionis.

11321. Totarenkaitė, Jadvy
ga (Napoleono duktė), 16, mo- no duktė), 38.

(Prano duktė), 5.
11345. Trebytė, Ona (Juozo 

duktė), 20, darbininkė, Kaunas.
11346. Trečiokas, Vincas (Ta

mošiaus sūnūs), gimęs 1898. 
samdinys, Kybartai.

11347. Trečiokienė, Ona (Jo-

zo duktė), 6.
11361. Triušis, Juozas (Juozo

sūnūs), 2.
11362. Triušis (Juozo sūnūs).

11442. Tumelienė. J ieva (Do

mininko duktė), 41, ūkininkė, 

Alksnėnai, Punskas.

11403. Tumelis. Vincas (Juo-

>.U Mtok th. Ji 
„h—a aad onljr wl 
body daasbb 
Ut tba U. S. 
tastb af yon»

Alfe

11363. Trockis, Povilas (A- zo sūnūs), 18, ūkininkas, 
domo sūnūs), 37, samdinys,1 11404. Tumelis, Valentinas, 
Grikiškiai, Trakai. 17, studentas.

11364. Trockienė. Ona (Vin-Į 11405. Tumelis. Vytas, 15.

kine.
11322. Totarenkaitė, 

(Napoleono duktė). 12.
11323. Totilas. Jurgis

11348. Trečiokaitė, 
(Vinco duktė).

11349. Trečiokas, 
(Jur- (Vinco sūnūs), 8.

Elena
Aldona

11406. Tumelytė, Irena, 6. 

11407. Tumėnas. Jurgis (Vin

co sūnūs). 68, ūkininkas, Juk-

co duktė), gimusi 1909, vienuo- 
' lė, Vilnius.

11365. Truchanovičius, Sta
sys (Andriaus sūnūs), 55, vai- nėnai. Daugailiai.

1 dininkas, Vilnius. 11408. Tumėnas, Napoleonas
Albinas H366. Truikas, Marcelijus (Juozo sūnūs). 27. šoferis, Kau- 

' (Jono sūnūs), 35, samdinys, nas.
i 11409. Tumonis, Balys (Kos- 

Truikienė. Marija,: to sūnūs), 21, ūkininkas, Neve- 
rai, Žvigių Kamajų, Rokiškis.

11446. Tutlys, Alfonsas, 13.

11447. Tutlys, Valentinas, 11.

11448. Tutlytė. Jadzė, 9.
11449. Tbuoraitis, Bronius,

43, mokytojas, Marijampolė.
11451. Tutoraitis. Vytautas] (Stasio sūnūs), 30, šiaudinė. 

(Broniaus sūnūs), 17, mokinys. 11497. Urbaitis, Antanas, 32.
11452. Tutoraitytė, Birutė. 11498. Urbavičius, Bronius 
11453. Tutoraitis, Algirdas. , (Jurgio sūnūs), 36, mokytojas. 
1159. Talačka, Balys, poliei-į 11499. Urbavičienė, Adelė, 24 

ninkas, Anykščiai.
11462. Trinkuniienė, Sabina,

55, ūkininkė, Kroštai.
11463. Ubeika, Kazys (Felik

so sunnus, 49. mokytojjas.
11464. Ubeikienė, Elena. 44.

11511. Urbonavičius, Vaclo
vas, 38, A. Panemune.

11512. Urbonavičius, Jonas 
.Kazio sūnūs), 55, ūkininkas, 
Berezninkai, Punskas.

11513. Urbonavičienė, Magdė 
t Kazio duktė, 45.

11514. Urbonavičius, Anta
nas, Vilnius.

11515, Urbonavičiene Stefa
nija. 23.

11516. Urbonavičaitė. Leono-
11500. Ubravičius, Vytautas, na, 4, Vilnius.

(Broniaus sūnūs), 6. Į 11517. Urbonavičius, Juozas
11501. Urbonavičius, Juozas ]

(Jono sūnūs), 29, dailydė, Pa

gio sūnūs), 45. ūkininkas, Rau- 11350. Trimonis, Stasys (Pe- Kaunas 
dėnai. Raudonė. tro sūnūs), gimęs 1910. samdi-' 11357

11324. Totilienė. Marijona, nys, Utena. j (Jono duktė), 30, samdinė.
48. į 11351. Trinkūnas, Pranas, 30,, 11358. Truikaitė, Gedrė(Mar-

11325. Tatilas. Jonas, 18. samdinys, Buitunai, Kutkiškis. i ceHjaus duktė). 2.
11326. Totaraitis, Juozas (Si- 11352. Trinkunienė. Jadvyga. 11369 Truikas. Kęstutis

į (Marcelijaus sūnūs), 6.
Algirdas 11371. Truškovskienė, Alek-

mano sūnūs). 46. ūkininkas, 30.
Slavikai, Aukštosios. 1 11353. Trinkūnas,

t t Tot ara it if>nž

(Konstantino duktė. 44, ūkinin
kė.

11328. Totaraitis,
(Juozo sūnūs). 15.

11329. Totaraitvtė,
(Juozo duktė). 13.

11330. Totulas. Jurgis

/TPi-orm ctinncl
\ x x tsrrv ctvixiv«»7 j • Sandra, gimusi 18S4.

11354. Tkikolskis. Povilas 11372. Tšecieckienė, Vanda 
(Leono sūnūs), 26, darbininkas,: (Algirdo duktė), 45, šeiminin- 

Pranas Vilnius. i kė. Vilnius.
11356. Triponis, Jonas (Jono 11373. Tšecieckytė. Sofija, 13 

Dana 2^.gimęS ’903' m°kytOjaS-' 11374. Tšecieckytė, Marija. 9

(Jur- 11357. Triška. Juozas. 23, 
gio sūnūs), 50. ūkininkas. Rau- batsiuvys. Biržai, 
donėliai. Raudonė. į 11358. Triušis, Juozas (Juo-

11331. Trainauskas, Vladas zo sūnūs), 35. samdinys, Gargž-. 
(Prano sūnūs), 26. mūrininkas, dai.
Ąžuolų Ruda. Kazlų Ruda. 11359. Triušienė, Stanislava, j

11375. Tšepočius, Ignas. 40, 
karininkas, Varėna.

11376. Tšepačienė. Marija, 29 Marijampolė.

11410. Tumonis, Petras. 2 
vaikai. 42. šateksnis. Rokiškis.

11411. Tumonienė. šateksniai
11413. Tumonas. Jonas (Jono 

sūnūs), 31. mokytojas. Akme-
-» t S t S TmMMMėbMJkluimimciic, otase,

nė. Mažeikiai.

(Stasio duktė). 39. mokytoja.
11415 Tumosaitė. Aldona, 10.
11416. Tumasaitė, Nijolė. 7.

11417. Tumosaitė, Dalija, 4.

11418. Tumosa, Juozas (Miko 
sūnūs), 45. ūkininkas. Patašinė,

bradė.
11502. Urbonavičius, Vytau- 

11465. Vienas, Matas, 44, po- j tas, 40, policininkas, Kaišedorys
licininkas, Vilnius.

11466. Ubovskis. Stepas (Vy
tauto sūnūs), 40.

11467. Uleckas, Juozas (An
tano sūnūs), Kaunas.

11468. Vleviččius, Kazys, 41,
ūkininkas. Trakėnai.

11469. Ulevičienė, Izabelė, 39 
11470. Ulevičius. Juozas. 
11471. Ulevičius, Vitas.
11472. Ulevičiutė, Birutė. 
11473. Ulevičiutė, Irena. 
11474. Ulevičiutė, Ona.
11475. Ulinskas, Juozas, 78,

ūkininkas. Blogiai. Lukšiai.

11503. Urbonavičius. Vladis
lovas, 35, eigulis, Šalčininkai.

11518. Urbanavičius, Boleslo
vas, 59. Trakai.

11519. Urbonavičienė, Zofija. 
11520. Urbanavičius, Stasys.
11521. Urbanavičius, Liudas 

(Jokūbo sūnūs). 26. ūkininkas,11504. Urbonavičius, Vincas Giriai, Gervėčiai.
(Stasio sūnūs), 29, Igliškėliai. 11522. Urbonavičius, Stasys

11505. Urbonavičienė, Eleo- (Mykolo sūnūs), 54. 
norą. 21, mokytoja. 11523. Urbantis. Juozas (Jo-

11506. Urbonavičius, Vincas, no sūnūs), gimęs 1912, šakiai.
11507. Urbonavičius, Balys 11524. Urbantienė, česlova- 

poiieininkas. Kaunas.
11508. Urbonavičius. Mykolas 

(Martyno sūnūs), 56, ūkininkas 
Užpaliai, Bigliškis.

11509. Urbonavičiūtė, Geno
vaitė. 13.

11510. Urbonavičiūtė, Elena.

T---- -_____2 1A1Uįima, gimusi uno.
11525. Urbantaitė, Juzė, mo

kytoja, Naummiestis.
11526. Urbonavičius. Vladas, 

30. plumberis, Vilnius.
11527. Urbonavičius, Zigmas 

(Silvestro sūnūs), 36.

AR ROMOS
opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinam* lai Kai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo----- _ ---------- -----

11377. Tčepaičiutė, Inera,( Ig
no duktė). 6.

11378. Tčepačius,
(Igno sūnūs), 2. ,

11370. Tučinskas,
(Juozo sūnūs), 20,
Vilnius.

11380. Tuinyla.

Ričardas

Kristus. Pagoniška tų laiką vienybė, 
nuskriaustoms minioms.

nrmieji Kristaus žodžiai

SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS ril. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoj* dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urboną* II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai 1«96 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandienini* aupratimaų tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčia*. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kua. M. Valadka.

Knyga apie 230 poslapių, didelio formato, apauda aiški.
Audimo viršeliais, grasiai sidabrlaėm raidėm įspausta* kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliam, kalas $1.35

Galima gaut pas aut ynų, sekančiu adresu.
REV. M. VALADKA. R. D. 3, DALTON. PA.

Taipgi galim* gaut tų knygų nnordyta kain* ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

11419. Tumosienė, Marija 
(Motiejaus duktė), 32. ūkinin
kė.

11420. Tumosaitė. Janė(Juo-
Marijonas zo duktė). 14. mokinė, 
studentas. 11421. Tumosa, Justinas. 14.

11422. Tumosa. Jonas. 9. 
Edvardas: 11423. Tomas, Antanas (An-

(Antano sūnūs), 13, Alytus. taną sūnūs), Kaišedoris.
11381. Tukanavičienė. Sofija 11424. Tupikas, Jonas (Jono

(Kazio duktė), 45. šeimininkė, sūnūs). 34. knvgvedis, Kaunas. 
Vilnius. 11425. Tupikienė. Aniceta,

11382. Tukanaviččiutė. 4. (Jono duktė). 25.
11383. Tulaukienė, Katrė 11426. Tupikaitė, Dalia, 3

(Andriaus duktė), 44, ūkininkė 11427. Ttfpikevičius, Juozas
Belevičiai. Veiveriaų (Prano sūnūs). 46. Biržai.

11384. Tulauskait, Marija, 11428. Turavičius, Dominin-
(Juozo duktė, 18 studentė. kas. (Vinco sūnūs), gimęs 1868,

11385. Tulauskas, Juozas, 14. ūkininkas, Rudnia, Alytus.
11386. Tulauskas, Algirdas 11429. Turi navičius. Balys 

(Juozo sūnūs, 2. (Juozo sūnūs). 33, mokytojas,
11387. Tumanovičienė, Jani- šakiai, 

na. 21, šeimininkė. Vilnius. 11430. Turla. Petras (Kristu-
11388. Tumas. Adolfas. 26, po sūnūs), 18. ūkininkas. Raki- 

mokytojas. Gataičiai, Trinkūnai ta. Adutiškis.
11389. Tumas. Juozas, darbi- 11431. Tursa. Karolis (Bene- 

ninkas. Šiauliai. dikto sūnūs. 43, Vilnius.
11390. Tumas Kazys (Jono 11432. Tursienė-Vileišytė, Bi- 

sunus, 34. karininkas. Vilnius, rutė (Jono iuktė). 36. inspek-
11391. Tumas. Pranas (Anta- tore. Vilnius 

no sūnūs), gimęs 1906, samdi- 11433. Tursa. Gediminas. 6. 
nys, Paprudžiai, Pilviškiai. 11434. Tursaitė, Reda-Ona

11392. Tumas, Pranas (Ado- (Karolio duktė).
■ mo sūnūs), 46, valdininkas, Ku- 11435. Turskis, Pranas (Juo- 
piškis.

11393. Tumas, Stasys (Kosto 
sūnūs), 44. pirklys, Kaunas.

11394. Tumienė, Elena (Vin
co duktė), šeimininkė, Kaunas.

1

zo sūnūs), gimęs 1902. Plungė. 
11436. Turskienė, Filomena. 

Turskis, Algimantas, 
T : -kaitė. Genutė.
T uilskis. Narcizas.

11437. 
11438. 
11439.

11395. Tumas. Kostas (Stasio 34, kunigas. Vilnius.
sunus), 10.

11397. Tumasonis.
34. mokytojas, Lapiai.

11398. Tumasonienė,
Domini (ko duktė), 28, 
toja.

11399. Tumasonis, Vidas (Pra 
no sūnūs). 3.

11400. Tumasonvtė 
duktė).

Pranas.

I
11440. Ti ik;. Antanas (Juo

JI

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių j'ūs kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.. štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Kų reiškia meilė ir iš kuT ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
K* reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryži " ‘tyžių barstymas jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
darom*.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis- 
kų-

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja.,” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, au paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisinga* Patarėja*” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės ?—Ir daag-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.”
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

zo sūnūs). 2 .. leitenantas, Men- 
kupriai. Kalvarija.

11441. Turutienė. Marija 
(Antano dukri). 32, mokytoja, 
Igliškėliai.

11442. Turutaitė, Danutė. 5. 
11443. Tušas. Jonas. 25, in-

(Prano struktorius. Kaunas.
11444. Tutlys. Mykolas 35.

Vanda
moky-

l 401. Tumašauskas. Stasys 11445. Tutlieuė, Olesė, 26.

I t
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Kur Pabėgo Danų Laivai

Aitunlas Paslapli

Šio žemėlapio vidury, apskritam žiede, parodyta Danija ir 
du Švedijos uostai. Malmoe ir Landskrona. kur pabėgo 
trys danų laivai su Danijos valdininkais ir karininkais. 
Kitus laivus danai nuskandino Kopenhagos uoste, kad ne
patektų Į nacių rankas.

Bostono laivų dirbtuvėms 
reikia 25,000 darbininkų.

Žmogaus jėgų komisijos 
diiektorius Cabot skelbia, 
kad iki šių metų pabaigos 
laivų dirbtuvėms Bostono 
apylinkėj reikėsią apie 25,- 
000 naujų darbininkų, nes 
daug dabartinių darbininkų 
busią paimta armijom

Prie laivu statvbos dabar-c *
tiniu laiku Bostono apylin
kėj dirba 112,000 žmonių, 
sako jisai.

FICK1VICK
ALE that is ALE rr

Vietines Žinios
SLA 359 kp. susirinkimas.

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.
Įnėjo galion 3-čioji knygutė.
Šią sąvaitę jau Įsigaliojo Ra
cijų Knygutė Nr. 3. Jos ruda 
stampa su raide A yra gera 
mėsai, sviestui ir riebalams 
iki spalių 2 dienos.

! Raudonos stampos iš 2- 
rosios knygutės su raidėmis 
X, Y ir Z taipgi yra geros iki 
spalių 2 d.

: Mėlynos stampos su rai
dėmis R, S. ir T galioja iki 
šio mėnesio 20 dienos, o su 
raidėmis C, Y ir W galios, 
iki spalių 20 d.

Cukraus stampos Nr. 14.
Į 15 ir 16 vra geros iki spaliu 
i 31 d.

Kūrenamojo aliejaus 5 
periodo kuponai pasibaigs 
šio mėnesio 30 d. Suvartokit 
juos.

j Čeverykų kuponas Nr 
geras iki spalių 31 d.

18Gamins maistą iš alaus
mleliu. j gig; penktadienio vakarą. __________

Agrikultūros Departamen- 17 rugsėjo, Dorchesterio lie- Radijo programa, 
to iniciatyva Bostone buvo tuvių piliečių kliube, 1436 T Knmnra
sušauktas alaus bmvontinkt, Dorchester ave.. bus SLA
konferencija, kur karo Mai- 3o9 kuopos susirinkimas. \^0R[ sĮoti 950 kilocik. 
sto Administracijos atstovai Visi nariai prašomi susinnk- jju
Aiva Richards aiškino, kad ti, nes po vasaros atostogų -įekanti «kmadienį. rug. 
atliekamos is po alaus mie- yra daug reikalų ir reikia ęėjo ,,, (jiena nu0 <l;:w iki 
les yra labai svarbus mais- užsimokėti duokles kune 10J:30 g • programa • bus 
tas. nes turi daug vitaminu skolingi. Taipgi pakalbinkit ‘
ir proteinų, todėl tas mieles ir atsiveskit naujų narių i 
reikia taupyti. Dabar yra Susivienijimą, 
steigiamos dirbtuvės, kurio- Delegatas Jonas Jankaus- 
se alaus mielės bus džiovi- kas duos raportą iš Ameri- 
namos ir perdirbamos Į mai- kos Lietuvių Konferencijos 
šią. kuris po karo busiąs vai- Riti-burghe, kas irgi 
tojanias badaujantiems .kra- svarbu visiems išgirsti, 
štams maitinti.

Tat'..Z? V7LCO

b*
1. Muzika.
2. Saulutės mergaičių gru

pė vadovaujant Valentinai 
Minkienei. . ;i • ' ___

3. Pasaka apie Magdutę. LEND-LEASE MEDŽIAGA
Prašom parašyti atvirutėj 'NĖRA VISIŠKA DOVANA

savo Įspūdžius ir prisiųsti

įvairios žinios.
Kalbėtojas aiškino, kad 

Raudonasis Kiyžius senai 
jau siuntinėja džiovintų 
mielių alijantų kareiviam?,

SOLOMONUOSE DREBĖ
JO ŽEMĖ.

Seismologijos stotis netoli 
Bostono šį utarninką užre- 
kordavo smarkų žemės dre
bėjimą už 8485 mylių i va
karus nuo Bostono. Spėja
ma, kad žemė drebėjo apie 
Solomono salas.

Karo Departamentas pra
neša, kad ateinančiais me
tais jo operacijoms reikėsią' 
.$50,000,000,000. ‘

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STRECT 
kamp. lnman st arta Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Alai), Vidurių Lirų, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

{Vartoja vėliausios konstrukcijos 
• X-RAY Aparatą.

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

534. BROADVVAY,
SO. BOSTON. MASS.

I i
ti ♦ ♦ ♦

< •įti
♦

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų it Vyrų liga* 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVE, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonvealth 4370.

įDERTOITE VĖL RIAUŠĖS
d Anksti 1 pereito nedėldie

nio rytą. Detroite vėl užjieps- 
nayO , juodveidžių riaušės. 
Apie 1 valandą nakti polici- J■irt Į-va-a-ar^ rxriCinnL-tQ i 4DUVV paoaunu* į juvvitv,*
džių distriktą, kur vienas 

ktirie šiandien juodveidi? mušė savo pačią. ’

1945 METAIS MAŽIAU 
BUS “PORČAPŲ.

DR. G. L. KILLORYP. Brazaitis, rast. aJr^7* W0RL’ Lith-! Kaž-kaip spaudoj pasiro 
uanian Program. 216 Tre- <įė žinia, kad prezidentą? 
mont st., Boston. Mass.

S.
Keleivio” ofise.

“Kelei-
Lankėsi “

Pereitą sąvaitę 
vio’’ ofisą aplankė ponia 

kurie yra patekę Į priešo ne- Anna Chapas iš Cambridge.

Rooseveltas siūlo nurašai

Žmonės,
aimanuoja dėl stokos “por- Kai policija norėjo tą juod- 60 scollay square, Room 22 

į čiapų,” turės da daugiau nu- veidį suimti, juodveidžių B0STfr£į somerset f2ouu 2371

KUR GALIMA GAUTI 
“KELEIVĮ.”

Cambridge:

Minkus. alijantams teikiamą lend-1 siminti išgirdę, kad 1945 Į minia pradėjo atakuoti. Be- specialistas“kraujo inkstų

lease medžiagą kaip Amei i į metais bus da mažiau kiau-, matant susirinko apie 500 IR nervų ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdienkos dovaną, už kurią jiem? lienos. Dėl grudų stokos, juodukų. Pribuvo daugiau Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.nereikės at-ilyginit.
Prezidentas Rooseveltas

Ji tik ką buvo sugryžusi iš
alaus kompanija Nashua, N. H., kur buvo _____

jau Įsteigusi labo- Juknevičių dukters Stellos Ajausko’ vaistinėj, kuri tuojau tą žmią atitaisė, pa- — ” r ■ ’ • • • į* «/ v —• 1 n z-I - Im z-I r-,«-» I v TC I ”, v

laisvę 
Viena

Bostone
ratoriją, „ „ „ . ______ _____
yra perdirbamos i maistą, progos ji jiems dėkuoja uz 725 Cambridge st. 
Dabar projektuojama ją iš- pakvietimą i vestuves, nes Yinciuno krautuvėj, 
plėsti, kad butų galima ir tikrai turėjo “gerus laikus.” pOitland Street, li

Karo Maisto Administraci- policijos ir išsklaidė minią
Keli J Te L *2862 4 

suimti.
as ja nutarė ateinarftĮ pavasarį; ašarinėmis dujomis, 
a--sumažinti kiaulių skaičių 17 . juodveidžiai buvo šuii

kur ‘alaus mielės vestuvėse. Taigi prie šios vadinasi Hvatt’s> Pharmaey,(aiškindamas. kad šalys, ku- nuošimčių. Šį pavasari Ame 
---------- ------ --- -- * ' rios gauna is Amerikos lend-1 rikoje buvo užauginta 74.-1 X „ X „I'aaaaaaI* u • i • . •

kitų bravorų mieles perdirb
ti. Kita panaši Įmone bu
sianti Įsteigta pietuo;e. Ka
ro Maisto Administracija 
tikisi pagaminti apie 200,- 
000.000 svarų maisto per 
metus iš atliekamų alaus 
mielių. Džiovintos mielės 
turinčios nemaža gydomos 
galios pellagrai. anemijai ir 
kitoms ilgoms. kurio= atsi
randa nuo stokos maisto ar
ba nedavalgymo.

Ponia Chapas uzsirase 
“Keleivį’’ ne tiktai sau, bet 
parvežė ir naują skaitytoją 
iš Nashua.

Ši utarninką popiet Bosto
ne buvo padaly tas oro už
puolimo bandymas, bet la
bai nevykęs.

barbernėj.Silkinio 
Main st

South Bostone:
“Keleivio” ofise, 

Broadvvav, ir
Pas Y. BalukonĮ, South 

Boston Cafe. 258 Broadwav.

233 lease paramos, turės pagal >000,000 kiaulių, o ateinanti 
išgalę už tai atsilyginti, nors • pavasarį busią užveista tik

797 ne būtinai doleriais. Jos ga- 61.000,000 paršų.
į lės duoti Amerikai žaliavos ---------------
įir kitokių daiktų, kurių A

g3ę merika neturi.
VOKIEČIAI PASITRAU- 

IŠ BRIJANSKO.
185,000 MIŠKAMS GE

SINTI.
Civilės Apsaugos Biurą?

Pereitą sąvaitę pro Bosto-j praneša, kad vakarinėse val- 
Nuo 1 spalių dieno? Bos-jną pravažiavo Willkie. Jis stijoee yra organizuota jau 

tene bus Įvesta 48 valandų' važiavo iš Maine’o i Rhode 185.000 žmonių mišku gais-
darbo sąvaitė visose 
vėse.

dirbtu- Islanda tarti- su republiko- 
nais del prezidento rinkimų.

rams gesinti jeigu japonų 
orlaiviai juos uždegtų.

Berlyno radijas paskelbė, 
kad vokiečių garnizonas jau 
pasitraukę? iš Brijansko. bet 
pirm pasitrauksiant sunai
kinęs visus Įrengimus ir me
džiagą. Brijanskas yra svar
bus geležinkelių mazgas, 
todėl jo netekimas yra dide
lis vokiečiams nuostolis.

INDIJA ŠAUKIASI 
DUONOS.

Iš Indijos atėjo prašymų, 
kad Amerika ir Anglija nu
siųstų tenai maisto. Indijos 
didmiesčiuose Kalkutoje, 
Bengalyje ir kitur žmonės 
badauja. Yaldžia steigia 
maitinimo punktus, kur ba- 
duoliams duodama sriubos, 
bet ką Įdėti Į tą sriubą.

Gyv. 81122

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandoi: 9 iki 12 
nuo 2 iki 2, 
nuo 7 iki 2.

Seredom 9 iki 12 
ir rusitarna.

AKIŲ DAKTARA3 
■štaiso defektuotas aku ir tinka- 
au laiku sugrąžina šviesą, 
zaminsoja ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street,
lavvrence. mass.

Šiurpi automobiliaus ir 
buso katastrofa.

Boston-Post vieškely, ne
toli nuo Shrevvsbury. pereitą 
subatą Įvyko baisi katastro
fa, kuomet smarkiai lėkda
mas automobilis susikūlė 
priešakiu su Worcesterio 
busu. Busas ėjo iš Bostono f 
Worcesteri, o automobilis 
važiavo iš priešingos pusės. 
Kai jau vienas nuo kito buvo 
nebetoli, automobilis staiga 
pasuko iš savo pusės kelio ir
tiesiai i buso.*

Kolizija buvo tokia smar
ki, kad trys žmonės automo
bilyje buvo užmušti ant vie
tos. o ketvirtas miltinai su
žeistas.

Bu-e važiavo 17 žmonių ir 
tūli jų buvo pusėtinai su
krėsti, tačiau nei vienas ne
buvo sužeistas.

Policija mano. kad auto- 
niobiliaus valdytoja? galėjo 
turėti širdies ligą ir staiga 
prie vairo mil e arba tiek nu 
alpo kad nebegalejo <av<> 
maši n a suvaldvti.

T

Amerikos Žmonės
Remia Ataka 

Perka Karo Bonus

+ + ■* * 4 * 4 ★

BOSTON EDISON COMPANY

LEVVIS ŠAUKIA KON 
FERENCIJĄ.

John Levvis sušaukė ang
liakasių unijos distriktų va
dus Į VVashingtoną 16 rugsė
jo dieną kad painformuotii 
juos, kaip progresuoja jo de-. 
įybos su kasyklų kompani-, 
jomis.

DANIJOJ TĘSIAMAS 
SABOTAŽAS.

Nežiūrint karo stovio ir 
kitų suvaržymų. Danijos 
žmones nesiliauja savotaža- 
vę vokiečius okupantus. 'Fa-j 
brikuose gadinamos maši
nos. ardomi geležinkfeliai 
ir tt.

ARGENTINA NEGAUNA 
GINKLŲ.

Argentina kreipėsi Į Wa- 
shingtoną, kad duotų jai 
ginklų. Washingtonas, atsa
kė: visą laiką flirtuoji SU 
ašininkais ir nori ginklų 
Nothing doing.

Noriu Pirkt Automobilį
Privatus asmuo nori pirkti vėliau

sio modelio automobilį iš privačių 
rankų. (40)

Frances Katinas. Holdcn, Mass. 
Tel. Holden, 46-2.

Kambasys ant Rendos.
Geram, švariam vyrui išsiduoda 

gražus kambarys su keturiais langais 
ir štymu apšildomas. Gražioj reziden
cijų daly Dorchestery. .Jei reikėtų 
vra ir automobiliui garadžius. Norin
čiam butų galima ir valgį pagaminti 
nagai susitarimą.

Kreipkitės “Keleivio" administra
cijon arba telefonuokite: GEN 7190

(38-39)

Tel ŠOU JSC4
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto ild 12 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ooea

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0943
37 ORIOLE STREET 

Weat Roibnry, Mass.
TeL Parkway 1233-W

A/40 « f'. 3 £ i ' A ‘A

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 

(Disured 
Movers)

Perkraustetn 
čia pat ir į to
limas Getas.

^anvl oriešinra, kaina
S2€ BROADWAY,

SO. BOSTON, MASH 
TcL SOUtb Eccton <618

uionomo

BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMLOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOL'th Boston 2590 
Sunaus gyvonamoji vieta:

538 Dorchester Ave.
Tel. COLimbia 2537
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prieinąs: a.




