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Vokiečiai Traukiasi Iš 
Rusijos 700 Mylių Frontu

paima. Tai reiškia, kad jie 
landa tuos kaimus ir mieste
lius jau vokiečių apleistus. 

Pirmiau rusai

RUSAI JAU NETOLI 
SMOLENSKO IR KIJEVO.
Rusams perkirtus geležinke
lius, vokiečiai negali išvežti j pranešdavo, po kiek ”šim- 

savo karo medžiagos. tų” prįešo tankų ir orlaivių 
Vėliausios žinios iš Rusijos! jie sunaikindavo. Dabar ir 

sako. kad vokiečiai tenai i to nepraneša. Taigi išrodo, 
traukiasi 700 mylių frontu J kad vokiečiai traukiasi 
palikdami ištisus traukiniusJ Rusijos be musių—ir trau- 
su ginklais, nes rusai perkir-, kiasi labai greitai, nes iš An- 
tę kai kuriuos geležinkelius gli jos ir Amerikos jiems gi-ę- 
ir naciai nebegali savo karo šia daug didesnis pavojus, 
medžiagos išsivežti. į negu iš Rusijos. Vokiečiai

Išrodo,, kad vokiečiai gi- žino. kad rusai Berlyno ne
naši tik tol, kol jų gamizo- pasieks, bet anglai su ame- 
nai išsikrausto. Dabar rusų rikiečiais gali ji pasiekti. Jų 
armija jau nebetoli nuo Ki- armijos jau Italijoj. Iš Ang- 
jevo ir tik 30 mylių nuo lijos taipgi gali but padaryta 
Smolensko. Kijevas stovi invazija. Didžiausis vokie- 
prie Dniepro upės, kur žada čiams pavojus iš pietų ir iš 
buti vokiečių atsispirimo li- vakarų.
nija. Jeigu prie Dniepro vo-i
kiečiai neagina. tai jie turės Stato Trumpaiugius
trauktis da arčiau pne v o-
kietijos. ' Bombanešius.

Einant šiam “Keleiviui” Jie bus vartojami Vokietijai 
spaudon. telegramos iš Mas- pribaigti,
kvos sako, kad rusai jau? Londono pranešama, 
perkirtę gelzinkelį, kuns Amerikos karo aviacija 
jungia Kijevą su Krymu, dahar išvystė naujo tipo

Anglijos “Penktako
jai” Nori “Antro 

Fronto”
Bet jie nereikalauja “antro 

fronto” prieš Japoniją.
Pereitą subatą Londone 

susirinko Anglijos komunis
tų partijos konferencija, ku- 

kasdienįiioj tų “penktakojų” vadas 
Ted Bramlev apsiputojęs 
“kritikavo” alijantų strate
giją. Girdi, alijantai turi 16 
milionų kareivių armiją ir 

iš niekur jos nenaudoja, o tuo 
tarpu būtinai esąs reikalin
gas “antras frontas” prieš 
Vokietiją. Jeigu tas frontas 
nebusiąs atidarytas, tai faši
stai atsigausią ir tada vi
siems busią blogai.

Kaip matome, akli Mask
vos agentai visur skelbia tą i mento 
pati melą. kad alijantai turi 
didelę armiją, bet ji “neju
da iš vietos,” “jos kanuolės 
tyli.” Tie apjakėliai visai 
nemato, kad alijantų armija 
jau apvalė nuo fašistų yisą 
Afriką ir per Italiją žygiuo
ja jau Vokietijon. Jie vis no
ri kaž-kokio “antro fronto.”
Kodėl jie nepareikalauja, 
kad jų “galingasis” Stalinas 
atidarytų antrą frontą prieš 
Japoniją?

'Skaitalų Generolas Badoglio 
Apskelbė Karą HitleriuiTo niekas nežino/nes Mask- Jų atsišaukimas į vokiečių 

va viską sl«pia. armiją paskelbtas Maskvoje
Amerikos Karo Departa-1, Maskvos bolševikų “Prav- 

mento sekretoriaus padėję- da” paskelbė nacių generolų 
jas Robert Patteraon pereitą ir kitų karininkų atsišauki- 
sąvaitę buvo paklaustas se-, mą i Vokietijos armiją ir 
natoriaus Dowiw£ kaip di- žmones, kad jie nuverstų 
dedelė vra rusų armija, bet Hitlerio diktatūrą ir pasta- 
pasirodė. kad Washingtono tytų tokią valdžią, kuri turė-1 
Karo Depai tamentas neturi tų visuomenės pasitikėjimą.! 
žinių. . Tą atsišaukifną išspausdiųu-

Šis klausimas buvo iškel- si ir “Laisvoji Vokietija,” 
tas dėl to, kad Patter.-on bu- kurią bolševikų propaganda.x ls 
vo pareiškęs, jog Anglija leidžia Maskvoje kaip 
ir Rusiia turinčios didesni svos Vokietijos Komiteto 

gyventoj ų

ITALAI JAU IŠMUŠĖ
VOKIEČIUS IŠ SAR 

DINIJOS.
Dabar jie kartu su francu- 

zais pliekia nacius 
Korsikoj.

Vokiečiams kasdien darosi 
riesčiau. Juos pradėjo

“Lai- Jau buvę JU talki
ai ninkai italai. Italijos prem-

čių Aimija, kuriai vadovau- 
• ja gen. Clark, jau apsupo 
Neapolio uostą ir sustatė ar
tileriją ant kalnų. Neapoli 
laiko užėmę vokiečiai. Nea
polis yra didelis Italijos uos
tas ir turi 866.000 gyvento
jų. Jis tuoj bus paimtas. 
Tuomet seks Roma ir kiti 
Italijos miestai.

Mūsiškiems padeda ir pa-
savo gyventojų nuošimti organą. Jeras gen. Badoglio paskel- tys įta]aį, Hitlerio gaujos
ginkluotose pajėgose, negu Po tuo atsišaukimu viįs ĮSalijoj >>us likviduotos.
Amerika. Senatorių. Dov- rašę daugiau kaip 100 buvu-l?S rt>uk? Pei "“'J* Į visus Tuomet ateis eile-pačiai Vo- 
nev su tuo nesutiko ir parei- sios vokiečių 6-tos armijos ^mon® kad jie sto-. kietijai sąvaitę Chiii-
ka'lavo, kad Karo Departa- Stalingrade generolų ir kari-! Vi.ahjantij pu=ej ir kartu su ^,11^ pasakė Anglijos par

oto valdininkas pasaky- ninku Jie Buvo suvežti iš ^‘s_.m.u?t«.,H’tlen0 gau,a!> lament ui. kad Vokietijos 
invazijai planai jau padary-

armijoms ’ Komarmijoms įvyme n {ęy^as trumpiems žygiams, ------
*aiP vadinamoj Dniepro nereįkia vežtis su savim
kilpoj. rusams pa- ^aUg kuro, bet už tai galinta
vyktų persikelti per Dnieprą paįmti daug didesni bombų 
ir uždaryti tą kilpą, tai krovinį. Šitie bombanešiai 
vokiečiams čia gaietų būti es^ skiriami paskutiniam 
antras Stalingradas. smūgiui Vokietijai pribaigt.

Maskvos žinios sako. kad iki šiol Amerika dėjo 
vietomis rusai žygiuoja la- daugiausia dėmesio ilgo 
bai greitai pirmyn, kasdien skridimo bombaneš i a m s,
“išlaisvindami” “šimtus” kaip pagarsėję Boeingo 
kaimų ir miestelių. Tačiau “skraidomieji fortai.” Jie 
Maskva nieko nesako apie galį toli skristi, labai gerai 
karo belaisvius. Išrodo, kad apsaugoti šaivais ir sunkiai 
nors irisai ima kaimus ir apginkluoti. Jie yra suvaidi- 
miestelius kasdien “sim- nę įr tebevaidina labai svar
iais.” belaisvių jie visai ne- bų vaidmenį, kur reikia da

ryti tolimus žygius. Bet Eu-

iriT&ri'

tų: “Kiek Rusija turi savo belaisvių stovyklų į Maskvą ls .....
vyrų armijoj?” ir čia iš jų sudaryta “Vokie- . Įjal?.į muse^ypkiecius jau t} ir jį bus parblokšta.

Pattersonas patraukė pe- čių Karininkų Sąjunga,’* ku- Jlp^ienotnž u^uuolė bu- International Statistical
čiu,. ir atsakė: “To niekas rios pirmininku I artile-i1 kSniSkus Bureau New Yorke prana-
nežino. rijos geneiolas Waltei von ,. .. , . . . , ,. sauja, kad Vokietija bus pa-

Rusija pyksta, kad alijan- Seidlitz, kuns vadovavo oi- išfrnidr?ino<Ciš tenai tiesta už trijų menesių. Pla
tai sunaikino fašistų imperi- majį vokiečių armijos kor- ^FU. J. T sidėjtrt Balkanų invazijai,
ją Afrikoj jos nęatsiklausę. pusą Stalingrade. Dabar italai pradėjo ata- prje Alijantų prisidėsiariti
ir kad dabar išmušė iŠ karo Savo atsišaukime šitie mi’, kuoti vokiečius Korsikos sa- TnrViio fZafac nuMTrimi 
Italiją nedavę Maskvai iš litaristai pataria Vokietijos' loj, kur Napoleonas buvo
kalno žinios: bet Rusija pati žmonėms ir armijai “baigti gimęs. Italams į pagalbą 
viską nuo alijaritų slepia; tą betiksiu, tuščią karą, ku" i pribuvo iš Afrikos francu- 
ji neleidžia Amerikos ir An- ris bet kurią dieną gali virsti į zų generolo Giraud’o ko- 
glijos koyęgpęfiŽSBįy į^savo vokiečių tautos katastrofa.” įmanda.

ir Turkija. Galas nacizmui, 
kurį. /Molotovas su Stalinu 
norėjo išgelbėt, neišvengia
mas.; i br

lofo&rųH Trtmfcumi

Amerika Tuoj Turės l°p°ie karo situacija dabai
11 je/i f * - pasikeitė. Alijantai dabarLaiUlį. galės bombarduoti Vokieti 

1940 metų pradžioje musų ją iš Italijos. Čia toli skristi 
laivynas turėjo tik 1091 nereikia, todėl geriau tinka 

vienetą. trumpažygiai bombanešiai.
Ateinančių metų pabai- galės nesti dusyk dau- 

goje Jungtiniu Valstijų lai- Jpau bombų ir todėl dusyk 
vvna? turės 41.179 visokio greičiau susprogdys Hitlerio

Esą Išdavikai.
Pereitą sąvaitę Kinijos 

Kuomintano Centro Komi
tetas užbaigė savo 11-tają 
visuotinę sesiją, paskelbda
mas rezoliuciją, kad Kinijos 
komunistų partija dirba tė
vynės išdavimo darbą, ne« 
ardo tautos vienybę ir truk
do krašto gynimą. Rezoliu
cija primena išdavikams, 
kad 1937 metų rugsėjo 22 
dieną jie buvo prisiekę atsi
sakyti nuo komunistinės 
propagandos, žadėjo panai
kinti Kinijoj savo “sovietų 
valdžią” ir paleisti “raudo
nąją armiją,” kurią jie buvo 
sudarę gyventojų plėšimui, 
bet nei vieno šitų pasižadė
jimų neišpildė. Jie varo sa
vo ardomąjį darbą kaip va
rę.

karo frontą «* ----------- r- , .; ,
ko. kiek ji turi kareivių savo Kruvinu Sumišimu. į v.okiec.lus’ ka<? Korsikos par’

tinreplnnni Km, ' v ^°Ja - Jie ko«c„truoj. jėg.iHarcelonoj Buvę I savo rankovių miltines■ zen- inv«j,V
Kaip praneša vokiečių yra V'1',1 alijantų kai ei-

ls irtjų Fromą.
armijoj.

i
Churchill Laimingai 

Parvyko Namo.
Jis išbuvo Amerikoje iš viso 

6 sąvaitės laiko.
Anglijos premjeras Chur-

propagandos radijais Ba'rce’ ir [P™1? but vaišinami Sto^clme j^unama^^-
lonos mieste,..Italijoj, buvę W'" la
kruvinu riaušių, per kurias paimu nacių neiaisven. s
keliolika asmenų buvo už-į Vokiečių atsispi r i m a s v_ ______
mušta ir sužeista.

..į “^pi.....^>si. -fro koneentruoda
........... . , . ,r suzeiju. Riaušes pnes amerikiečius Sakino Į vj « j- Euro .

chill jau Londone. Kelionė įvykusios tarp franeuzų imi-1 apylinkėj irgi jau sulauzy- . įr vak*ruose. £ul.
orlaiviu buvusi laiminga, frantų ir ispanų falangistųi tas. Amerikiečiams ! pagal- JJ b prasįdėjo alijantų in- 
Amerikoje didis Anglijos, (fašistų). Vokiečių propiuIbą pribuvo anglų generolo vazija/u tiį
vadas išbuvo 6 savaites, per gandos radijas sako. kad Montgomeiy o .. Aštuntoji .. J kutinėmis Hienomis 
kurias jis turėjo visą eilę franeuzus imigrantus pa-, Armija ir-vok.ec.ai pradėjo »o^ie*Jai ištraukė 40,000 
svarbių konferencijų su mu- laiko Amenkos generalinis, trauktis iš Salerno j siauię. kariuomenės. Iš Rusijos 
sų prezidentu Rooseveltu ir Į\®n^ulafas. Erzindami fa-, Amenkos bombanešiai uz- fronto :je ištraukę jau apie

bombomis. 109 vokiečiu

didžio laivų, palyginti su. 
1091 laivu 1940 metų pra
džioje.

Tokį pranešimą padarė se-, 
natorius Walsh, Senato Ko
misijos Laivyno

‘tvirtovę.”

ANGLIJOS DVASIŠKIS 
MASKVOJ.

Maskvon atvyko Yorko 
reikalams arcivyskupas Garbett. ant- 

pirmininkas. Jis sako. kad ras aukščiausis Anglijos 
vien tik šiais metais laivų dvasiškis: tik Cantenbury’o 
f tatybai busią išleista 42 bi- arkivyskupas yra už jį aukš- 
lionai dolerių, už kuriuos tesnis. Jo tikslas esą* ne po 
busią pastatyta tar;) 1000 ir litinis, bet religinis: jis norįs 
2000 įvairaus didžio karo susipažinti su rusų stačiati- 
laivų ir šimtai pagelbinių kių cerkvės organizacija, 
laivų. Šitoj laivų statybos kurią dabar Stalinas atstei- 
programoj dalyvauja 300 ge.
laivų statybos dirbtuvių. , --------------

Pažymėjęs, kad visų, VOKIEČIAI GAUDO PA-
smulkmenų negalima karo
metu skelbti. senatorius i LAISVIUS.
Walsh vis dėl to paaiškino.; Italijoj buvo paleisti visi 
kad—“1930 metais šiuom alijantų karo belaisviai, kai 
laiku musų laivų statyboj Italija pasidavė, bet vokie- 
dirbo apie 50,000 darbinin- čiai dabar iuos gaudo ir šu
kų, o šiandien dirba daugiau ima iš naujo.
.k^nt'Tu’kurie'taT^n^ 8-NIEMS ŠNIPAMS GRĘ- 
"&l“ ŠIA MIRTIES BAUSME.

Be to. Amerikos laivynas Detroite yra suimti 4 vy- 
dabar paruošia per metus rai ir 4 moterys, kurias fede- 
30.000 lakūnų ir 100,000 ralis grand iury apkaltino 
naujų jurininkų. į šnipinėjimu Vokietijos nau-

Kas gi susilygins su musų dai. Visi jie vokiečiai ir 
Amerika! {jiems gręsia mirties bau<mč.

Baisus Amunicijos 
Sprogimas.

Apie 250 žmonių Sužeista 
ir 25 užmušti.

Norfolk. Va.—Pereitą są
vaitę čia sprogo amunicija, 
kuri buvo sukrauta laivyno 
aviacijai. Sprogimas buvo 
toks smarkus, kad 25 žmo
nes užmušė, o apie 250 su
žeidė. Beveik visi nukentė
ję yra kareiviai arba juri
ninkai.

parlamentas pasitiko 
jį dideliu atsidūsėjimu, nes 
jie buvo jau pradėję rūpin
tis dėl tokio ilgo jo užtruki
mo užjury. Stoty jį pasitiko 
Anglijos ministerių kabine
to nariai ir Amerikos amba

AIRIJOJ SUBOMBAR
DUOTA 56.622 TRIO

BESIAI.
Šiauiės Airijos vidaus rei

kalu ministeris painforma-
sadorius Winant. su kuriais vo savo parlamentą, kad
p. Churchill nuoširdžiai pa
sisveikino. Kartu su juo bu
vo jo žmona ir duktė.

ALIJANTAI
SICILIJOJ

ATIDARĖ
BANKUS.

esą nusistatę paimti
UVIIlVVIIlia. AVi7 VUIMCV1LĮ -v PiUSJjQS ffOntO 1.000 000
trokai buvo suplėšk,nt. , R j .į k if . 
skeveldras, o 137 sugadinti frontam‘s

Jeigu rusai butų stipresni, 
jie dabar galėtų išvyti prie* 

~ ~ |šą netiktai iš savo žemės,
Italai Neteko 75 Pro- bet ir Berlyną galėtų pa- 

centų Laivyno. !siektl- _______

ir sustojo vietoj.
Dabar Penktoji Amerikie

bombarduodami Belfasto 
miestą 1942 metais vokie-į 
čių orlaiviai užgavo iš viso. 
56.622 triobesius. Iš to skai
čiaus 3.200 pastatų buvo vi
siškai sunaikinta, o 3,9621

Alijantų rankose dabar yra 
apie 90 buvusių Musso

linio laivų.
Londono pranešimu, ali

smarkiai

FINAI NORI PASITRAU“ 
KTI IŠ KARO.

Stokholmo žiniomis, 
landija jau oficialiai,

tik ketvirta’ dalis to. ka Ita- no, i iš Pjaulai. Prem- 
Ė ma tmsin n,.9a«iumu Jera? Linkomies pasakęs,

žmonėms duota teisė išsiim
ti iš jų iki 5,000 lirų savo pi 
nnigų. Dabartiniu kursu Ita 
lijos lira verta •*' centus.

BALKANŲ PARTIZANAI 
PAĖMĖ 4 UOSTUS.

Londonas praneša, kad 
Balkanų partizanai pereitą 
sąvaitę užėmė 4 uostus prie 
Adrijo* juros, būtent: Spli
tą, Zazaką, Senją ir Bakarą formuoti

AMERIKOS AMBASADO 
RIUS GRĮŽTA IŠ RU

SIJOS
Amerikos ubasadorius

adm. Standlev -rižta iš Ma>- ^Qi ’
1 • lir ** - • Ikvos i \vasKirntuną pain

Splitas yra Dalmatijos sosti 
nė ir prieš karą turėjo 45,- 
009 gyventojų.

MASSACHUSETTS SU
KĖLĖ JAU $404,800,000.
Massachusetts valstijai yra 

paskirta sukelti Trečiai Ka 
ro Paskolai $783,009,000. 
Iki šios sąvaitės pradžios 
buvo sukelta jau $404.SO<>. 
090

IŠRADĖJAS APSKUNDĖ ]įja turėjo pradėdama šitą 
FORDĄ. i karą. Prieš karą Italija turė-

Išradėjas Grant C. Broun jo gana didelį karo laivyną 
šią sąvaitę Detroite apskun- ir todėl Mussolinis taip di
de Foido kompaniją už jo džiuodavosi. kad visa Vi- 
išiadimo pasisavinimą. Jis-dutžemio jura, kuria eina 
reikalauja iš Fordo $1,500, Anglijos susisiekimas su In 
000,990 atlyginimo. Broun dija ir Egiptu, priklauso Ita- 

kad 1926 metais jis lijai. Bet nuo 1940 metų Ita 
užpatentavęs išradimą auto- lija neteko apie 75 procentų

jog Finlandija nenori ka
riauti prieš Angliją ir ji su
tiktų taikytis su Rusija, jei
gu jai butų užtikrintos prieš 
1939 metus buvusios jos sie
nos

savo laivyno. Joe karo laivus 
išnaikino anglai. Kiek ge 
riau išsilaikė tik didieji ko 

......__ _ ______  vos laivai, šarvuočiai, nes
mas jam už tai jokio atlygi pajutę anglus jie visados 

MUNŠAINAs ATGIJA. !nimo bėgdavo.
Amerikos laiki aščiai pra --------------- Pradėdama karą. Italija

neša, kad pietinėse ir vaka Nacių okupuotoj Olandi turėjo 9 šarvuočius. 35 skrai 
rinėse valstijose farmeriai, joj beveik visai išnyko po-: duobus. 100 naikintuvų n 
jau pradėjo num.-ainą vary piera. Norint padalyti koki 125 submarinas. Dabar li 
ti, nes gero? degtinės jau jspausdinelį, kad ir mažiau ko 
sunku gauti ii labai bran šia korčiukę, reikia gauti 
gi leidimas

svbę apie 
Maskvą ji>

uos <alies vynau- 
Rusiją. Atgal į 
j .u mgryšiąs

mobil'u stabdžiams ekvali 
zuoti. ir kart Fordas pritai
kęs jo išradimo principą sa
vo automobiliams, neduoda
mas jam už tai jokio atlygi 
nimo.

RESPUBLIKOS FAŠISTŲ 
PARTIJA

Vokiečių propagandos ra
dijas praneša, kad Mussoli
nis sudaręs “respublikos fa
šistų partiją, kuri steigsian
ti Italijoj respubliką

Kainų Administracijos 
Biurą- Įspeia piliečius, kad 
Nr. 1K šlampa, su kuria gali
mu nas.pirkti porą čeveiy- 

5 šarvuočiai, 9 skraiduo- kų. pas.Maigia spalių 31 die-
liai. 27 naikintuvai ii 25 ną. Taigi Panaudokit ią. kol 
submarinos nepervdn

t



ggPVT5,~Sa. BOSTON. No. 39. Rugsėjo 22 d., 1943 m.

Pacifiko Frontas Taipgi Reikalauja Aukų

KUR DINGSTA VISAS 
AMERIKOS MAISTAS?

“The American Magazi
ne” Įdėjo Lend-Lea-e ad
ministratoriaus Stettiniaus 
straipsni “Kur Dingsta Vi
sas Musų Maistas?’’, kur iis 
sako:

“Jungtinėse Valstijose pra 
dedama jausti maisto stoką ir 
ateinančiais metais trukumas 
bus daug didesnis. Amerikoje, 
pertekliaus šalyje, rodos nega
lima tam tikėti. Juk 1942 me
tais musų derlius buvo di
džiausis visoj musų istorijoj. 
Tai kur gi ta milžiniška mais
to daugybė dingo?’’

eina iusu 
lend-lease

armijai,” sako 
administratorius.

."v

Amerikos Lietuvių Konferencijos 
Darbų ir Nutarimų Sutrauka.

Amerikos Lietuvių Tary klausimu: (a) kad Lietuva 
bos sekretorius, Dr. Pijus butų atstatyta, kaip nepri- 
Grigaitis, išsiuntinėjo buvu- klausoma demokratinė res- 
ein.= Amerikos Lietuviu Kon- nublika: (b) nepriklauso-

Žmonėms sunku toki reiš
kinį suprasti, sako p. Štetti- 
nius, o kai žmonės situacijos 
nesupranta, tai pradeda 
sklysti visokie gandai. Man 
teko girdėti gandų, sako ji
sai, kad Amerikos valdžia 
kvailai eikvoja maistą, švai
stydama ji eikvojančia ran
ka po visą pasauli.

Taip nėra, sako lend-iea<e 
administratorius. Pereitais 
metais Amerika nusiuntė 
Anglijon tik 18 milionų sva
rų jautienos. Nors tai išrodo 
daug. bet jei atsiminsime, 
kad tais metais Amerikoj 
buvo pagaminta išviso 9 bi
lionai svarų jautienos, tai 
pamatysime, kad iš kožnų 
500 svarų mes davėm Ang 
Ii jai tik vieną svarą.

Kinijai Amerika nedavė 
nieko, nes Kinija maisto ne
prašė.

Amerikos armijai Parin
ko pietuose mėsos pristato 
Australija ir Naujoji Zelan
dija, nes joms daug arčiau.

Namie Amerikos annija 
1942 metais paėmė iš viso 
tik 11 nuošimčių pagamin
tos jautienos.

Na, tai kurgi dingsta liku
si mėsa?

Mr. Stettinius aiškina, 
kad Amerikos darbininkai 
dabar daugiau uždirba ir to
dėl daugiau išper ka mėsos. 
Tai yra “balione.” Jeigu 
darbininkai galėtų dabar! 
nusipirkti daugiau mėsos, 
negu seniau, tai juk niekas

Pernai buvo nusiųsta apie 
2.000,000.000 kvortų kon
densuoto ir evaporuoto pie
no. Tai vra trylikta visos 
musų pieno gamybos dalis.

Ir prie to da 1942 metais 
Amerika nusiuntė Rusijon 
17,000.000 svarų gatavo 
sviesto.

Nore Rusija žemės ūkio 
šalis, ji neturi nei kiaušinių. 
Steninius sako, kad pernai 
Amerika išsiuntė 450.000,- 
900 tuzinų kiaušinių - - 
“chiefly to England and 
Russia.*.’

Ką gi Rusija darytų, jeigu 
Amerika neduotų jai mais-- 
to?

KARĄ GALIM LAIMĖTI 
IR BE RUSIJOS.
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Čia matosi amerikiečių laivės ties New Guinea sala. Jos ima sužeistuosius musų kareivius 
ir veža i saugesnę vietą. Musų laimėjimai Pacifiko pietuose reikalauja nemaža aukų. Ko
munistai to nemato. Jie vis rėkia, kad tik “viena” Rusija kariauja.

“Lietuvos prezidentas.” tu 
įėjo but pakviestas ir i Ame
rikos Lietuvių Konferenciją' pasaKe reisvuę, ts.au uemu- . v*.

kratinės vakvbės gali kara P>tt^urghe. \\ aterbuneUs ; 
laimėti ir be Rusijos; todėl P- Ąukstikalnis (Dr. tol-, 
jeigu Sonetai ir pritrauktu ne-v». Va.re,ske tokl> nuomo'! 
iš karo lauko. me= nepražm R« vlesal- Per ?Paud«-

“Naujienos” cituoja Har- 
ry Hopkinsą, kuris atvirai 
pasakė teisybę, kad demo-

tume. gal tik ilgiau karas už- Gerai 
sitęstų. j jienos,

Kas yia Harry Hopkins, 
kuiis šitaip kalba?

“Naujienos’’ sako:
“Harry Hopkin?

jam atsako “Nau-
” kurios rašo:

vra arti
miausias prezidento Roosevei
to patarėjas, gyvena Baltuo
siuose Rūmuose \Vashingtone 
ir atlieka tokius uždavinius, 
kuriems prezidentas skiria 
tiktai pilnai patikimus asme
nis. Rusijos-Vokietijos karo 
pradžioje prezidentas siuntė ji 
i Maskvą pasikalbėti su Sta
linu.

“TodėT yra įdomu žinoti, ką 
p. Hopkins mano apie karą.

“Jisai Įspėja tuos optimis
tus. kurie Įsivaizduoja, kad 
karas jau einąs prie pabaigos. 
Priešas dar anaiptol nėra su
muštas, sako Harry Hopkins. 
Vokietija dar tebeturi galin
giausią sausumos armiją, o 
Japonija yra Įsitvirtinusi sun
kiai prieinamose sąjunginin
kams pozicijose. Joms nugalė
ti. reikės daug didesnių pa
stangų ir aukų. negu kad A- 

nesiskųstų, kad mėsos- nėra. j merika iki šiol yra davusi. 
Seniau darbininkai suvalgy- “Didelę pagalbą Jungtinėms 
davo po 2 ir 3 svarus i dieną, i Valstijoms reiškia tas faktas, 
o šiandien visai sąvaitei kad Tolimuose Rytuose kovoja 
Žmogus gauna tik 16 mėsos prieš Japoniją kinai, o Europc- 
“pointų.” už kuriuos neišei- je naciu gaujas sulaiko rusai.”
Sno? T?e^SVuž° Kas bu‘« Rasi> 
tie o_. je^u trauktu iš karo lauko? Har-

po.nto nusipiHopkins, kain jį cituoja
1-o r o cvioctn tol ūmo mdiSl • .r i JNaujienos, atsako šitaip: i

r
“Jeigu mes jos netektume, 

tai aš nei vienai valandėlei ne
manau. jogei karas butų pra
laimėtas. bet aš pakeičiau savo ■ 
pranašavimą apie pergalės 
lauka.”

svarą sviesto, tai apie mėsą 
tą sąvaitę gali tik sapnuoti.

Taigi netiesą p. Stettinius 
sako, kad Amerikos darbi
ninkai šiandien suvalgo mė
sos daugiau, negu seniau.

Tai kurgi dingsta musų 
mėsa? Armija paima 11 
nuošimčių, sako p. Stetti
nius. Bet užtai kareiviai ne-

publika: (b) nepriklauso
mo- Lietuvos vieta Europos 
ir pasaulio taikos sistemoje 
(išklausyta pulk. K. Gri-

“Ką p. Smetona atstovauja, 
kurio taip pasigedo Pittsbur
ghe p. Aukštikalnis? Jisai at
stovauja fašistišką diktatūrą, 
kuri Lietuvoje sutrempė žmo
nių laisvę ir pilietines teises, 
kuri smurtu valdė kraštą ir 
stengėsi Įskiepyti liaudžiai 
Italijos juodmarškinių ‘idėjas.’ 
Jisai nėra joks prezidentas, o 
yra tiktai pabėgėlis, radęs 
prieglaudą šioje laisvoje šaly
je. Jokios valdinės pareigos

jisai čia (ir niekur kitur) ne
gali erti.

“Butų. iš tiesų, buvęs ‘pui
kus patarnavimas’ Lietuvai, 
jeigu Amerikos lietuviai, su
važiavę Į konferenciją tartis 
apie nepriklausomos ir demo
kratinės Lietuvos atstatymą, 
butų pasikvietę tą fašizmo 
praktikuotoją ir garbintoją— 
kaip tik :uo laiku, kai juod- 
marškiniu režimas Italijoje 
sugriuvo

“Amerikos Lietuvių Taryba 
nestatė ir nestatys savęs ir 
lietuvių tautos vardo viešai 
pajuokai...

“Su fašizmu—nežiūrint, ar 
jisai itališkas, ar ‘tautiškai’- 
lietuviškas — Amerikos Lietu
vių Taryba nesusidėjo ir nesu
sidės.”

Smetonos šalininkai turė

tų nors syki suprasti, kad 
W ashingtono akyse jis nėra 
Lietuvos prezidentas, o tik 
karo pabėgėlis, privatus as
muo, ir tik kaip tokiam yra 
suteikta čia prieglauda. Wa- 
shingtono vyriausybė pripa
žįsta nepriklausomą Lietu
vą. pripažįsta jos įstaigas 
Amerikoje, bet ji nepripa
žįsta Smetonos Lietuvos pre
zidentu. Prezidentą Lietu
vos žmonės ture? išsirinkti 
demokratiniu budu.

NACIAI GAUDO ITALUS 
DARBININKUS.

Iš Berno pranešama, kad 
naciai Italijoj pradėjo gau
dyt darbininkus ir smurtu 
gabena juos Vokietijon dar
bų dirbti. Senovėje tik ver
gai būdavo šiaip gaudomi.

Bostono Edisono 
Kostumeriams
Jungtinių Valstijų valdžia šiandien pradeda platų programą 

žmonių jėgai, transportacijai, kurams. medžiagai ir Įrengimam* 
taupyt. Tame vajuje dalyvauja War Production Board. Office of 
Defense Transportation. Administrator for Solid Euels ir Petro
leum Administration for ’.Var. Valdžia kviečia talkon visas kom
panijas. kurios gamina ir tiekia anglį, aliejų, gazą. elektrą, trans- 
portaciją. susisiekimą ir vandeni.

Bostono Edison Company yra gavusi iš Office of \Var Utilities 
prie War Production Boardo toki pranešimą:

! Ill'ltlėll’ ■Ju l\fixtn tneriti inx .•

Vadinasi, karą mes lai
mėtume ir be Rusijos, tik,valgo mėsos namie. Civiliai ,.ejkė , kariauti.'

pasilikę namie turėtų gauti R nelfžmiršli. kad it 
savo paprastą dai,. tačiau 191- metaię Ru.ija
negauna. Aišku, kad Ameri- toukė'iTkOTo lauko? patik- 
ko- trp-’s suvaldo kas kitas •. ’ 1ko= mee? suvalgo kas totas. d alijantu, vienus, ta-j
kas puma los negaudavo. Vokietija buvo sumušta 
Nik tai kas? Ponas Stettinius jr be R N4 |
rako: Tems. me. nu.mn- wWo? j 1 | at-i
tem 311 imt ams daugiau karp -i -b,,/1,000,000.000 •». kiaulienos pneS AmOTk? lr
Tai buvo tokia krūva kiau- £ J 
lienos, kurios užtektų pri
krauti 55 laivus, po 10,000 
tonų kiekvieną.”

Šita kiauliena sustiprino “Keleivy” buvo jau rašy-' 
Rusijoj armiją ir pakėlė jos ta. kad Ameriko? valdžiai 
dvasią sunkioj kovoj, sako įsileido ir traktuoja Antaną 
Stettinius. Smetoną kaip paprastą karo

Vadinasi, Amerikos kiau- pabėgėlį, o ne kaip Lietuvos 
lės padėjo rusam? atsispirti prezidentą. Yra tačiau žmo- 
prieš vokiečius, jr dėl to mes nių, kurie to nežino, ar ne- 
čia turėjom mažiau mėsos ir nori žinoti. Jeigu Amerikos 
turėjom mokėti aukštesnes vyriausybė pripažįsta nepri
einąs. klausomos Lietuvos atsto-

Nėra abejonės, kad daug vybę ir konsulatus šioje šaly, 
laivų su maistu žuvo ir nuo tai jiems rodosi, kad ji pri- 
priešo submarinų. pažįsta ir Smetonos “konti-

“Visas Amerikos maistas, nuitetą.” Ir todėl jiem? ro- 
ikurį mes siunčiam Rusijon, dosi, kad p. Smetona, kaip

War Production Board paskelbė, kad aukščiausia karo produkcija 

reikalauji ku6 didžiausio -aupymo žmogaus jėgų. transportacijos, ku

ro, Įrengimo, ir neapsieinamą medžiagų, tokių kaip varis, plienas, 

tungstenas ir kitos. Jas re: :ia taupyt daugiau negu iki šiol... Elektros 

Įmonių pramonėj esamas pajėgumas, kartu su dabar ruošiamuoju pa

jėgumu, galės pagaminti pakankamai elektros visiems reikalams. Bet 

vistiek elektrą reikia taupyt kur tik galima, taip kad sumažinti reika

lingas medžiagas, kurą, tra.isportaciją ir žmonių darbą... Dalyvaujant 

taupymo programoj milioi. ms žmonių, pageidaujamas tikslas bus pa

siektas. Kiekvienam prisidedant, daug greičiau ateis Pergalės Diena.

/ rhn

SMETONA NĖRA JOKS 
PREZIDENTAS.

J. A. KRUG
Office nf ll'nr Ctilitiex 

Z )i rėkt nei n .x

Boston Edison Compai v prižada pilną kooperaciją šitoj Nacio- 
nalėj Taupymo Programoj, ir ragina savo kostumerius namuose, 
ofisaose. krautuvėse ir dirbtuvėse kooperuoti taip pat. Atsargiai 
ir ekonomiškai vartodami elektrą, jus galit padėt sutaupyt daug 
medžiagos, kuro. transportacijos ir žmonių jėgos.

BOSTON EDISON COMPANY

Sept. 15, 1943

PALAIKYKIT ATAKĄ KARO BONAIS

•ios Amerikos Lietuvių Kon 
ferencijos Pittsburghe nuta 
rimų sutrauką, kad buvę de 
lagatai galėtų geriau atsi 
mintt konferencijos atliktus niaus referatas).
darbus iki bus paruoštas ir Priimtos Rezoliucijo,: 
paskelbtas pilnas protoko
ias. Kaip jau žinoma. Ame-1 L Rezoliucija, pasmer- 
rikos Lietuvių Konferenciją, kianti karo kriminalistus, 
kurią sušaukė Amerikos Lie- 2. Rezoliucija, pasmer- 
tuvių Taryba, įvyko Pitts- kianti barbarišką nacių tero- 
burghe šių metų rugsėjo 2 ir ia prieš žydus.
3 dd. Aukščiau paminėtų tele-

Savo pianešime sekreto- gramų, pareiškimu ir rezo 
rius sako: liucijų tekstai bu? paskelbti

Per keturias sesijas Kon- laikraščiuose, 
ferencija turėjo surasti lai
kc susiorganizuoti, išklausy
ti ištisą eilę žymių svečių 
kalbų, apsvarstyti dieno-
tvarkoje numatvtus klausi- asmens. Aukos dar tebeplau- 
mus kartu su atsiųstai? iš ko- kė. baigiantis paskutinei se- 
lonijų sumanymais, suvar- sijai. Pilnas aukotojų sąra- 
kyti ir paskelbti gautas iš šas gale? but padarytas, tik- 
kolonijų aukas ir patvirtinti tai i-uošiant spaudai proto- 
tolimesnių Amerikos Lietu- kolą.
vių Tarvbos darbų planas. Paskutiniai Konferencijos 
Šitoks didelis programas ga- tarimai lietė Amerikos Lie- 
lėjo buti atliktas tiktai dėka tuvių Tarybą, kuri sušaukė 
to, kad Konferencijoje vieš- šią Konferenciją: 
patavo graži sutikimo ir ko- L Amerikos Lietuvių 
operavimo nuotaika. Konferencija užgyrė Ame-

Delegatų į Ameriko? Lie- tikos Lietuvių Tarybos įsta- 
tuvių Konferenciją buvo iš tu*:
anksto užsiregistravę beveik 2. Patvirtino pakeistą 
360. Pačioje Konferencijo- Konferencijai busimų Tary- 
je buvo įteikta dar apie pus- b°s darbų programą : 
antro šimto mandatų; iš jų Išreiškė Tarybai pilną 
dalis jau buvo užregistruo- pasitikėjimą. įgaliodama ją 
ta; Mandatų komisija todėl veikti toliau ta pačia krypti- 
galėjo tiktai apytikriai paša- mi ir vykdyti Konferencijos 
kyti dalyvavusių delegatu nutarimus.
skaičių. Pilnai delegatų sa- Prie to bu? pravartu čio- 
iasas ‘bus padarytas. dar;n?į pridurti dar kelis žo- 
kartą peržiurėjus mandatus,: džius apie Ameriko? Lietu- 
mošiant Konferencijos pro- Konferen-
tokolą spaudai. eiJa jo veikti.

Konferencijoje dalyvavo,1 Amerikos Lietuvių Tarv- 
be to, Lietuvių Tautinės Ta- bos sąstatas dabar yra toks 
įybos atstovai patariamuoju (alfabeto eileje) adv. F. J. 
balsu ir keliatas garbės sve- Bagočius, iš South Boston, 
čių: Lietuvos ministeris ir Mas?.; P. Grigaitis, iš Chica- 
konsulai, estų ir latvių atsto- go, III.; Vincas T. Kvetkus, 
vai ir du J. A. V. senatoriai; iš Willkes-Barre. Pa.; J. B. 
James M. Tunnell. iš Dela- Laučka, iš Brooklyn, N. Y.; 
ware, ir James I. Davis. iš S. Michelsonas, iš So. Bos- 
Pennsvlvanijos. Konferenck ten, Mass.; Peter L. Pivori- 
ją sveikino taip pat Pitts- nas< iš Pituburgh. Pa.: J. V. 
burgho mero Įgaliotinis. Stilsonas. l^rookly no, I^»

Tvarkai vesti Konferenci- Šimutis, is Ch'.cago, III.; 
joje, Nominacijų komisijai kun. J. Švagždys. iš Brock- 
pasiulius ir delegatams pri?Ton, Mass.; M. Vaidyla, is 
tarus, buvo sudalytas prezi- Chicago. III.: M. J. Vinikas, 
diumas tokiu sąstatu: ’s ^ork, N. Y. Viso, 11

Pirmininkas. L. Šimutis ;• nanU- 
vice-ipirmininkai, S. Gegu- Trys nariai, kurie gyvena 
žis (iš Mahanoy City. Pa.) Chicagoje, sudaro Amerikos 
ir adv. K. Kūgis (iš Chica- Lietuvių Tarybos Vykdo
mo. Ilk). įmaji Komitetą, būtent: Ši-

Sekretorius, Dr. P. Grigai- — pirmininkas: Gri-
tis, o sekretoriaus padėjėjai ~ ^eki storius. Vaidy-
—p. K. Vilniški? ir p-lė E. —iždininkas.
Mikužiutė. Po Konferencijos Ameri-

Iždininkas, M. Vaidvla; Los Lietuvių Taryba poe«- 
Finansų Komisija. idžiavo Pittsburghe ir pri-

Konferencija pasiuntė rinko prie Vykdomojo Ko- 
sveikinimo telegrama^: pre- miteto dar keturis asmenis J 
zidentui Rooseveltui, valstv- ALT valdybą: Bagočių ir 
bės sekretoriui Huil ir Britą- Pl.v°,iun;3 \lce pinnįninkais, 
nijo? ministeriui pirminin- Viniką ir Kvetką iždo glo-
kui Churchill. bėjai?.

. ■ . Konferencijos nutarimam
Padaryti šie nutarimai: \yfcdvti ALT paskyrė įvai-
1. Remti Amerikos karo rias komisijas konkretiems 

pastangas iki pilnos perga- planams paruošti.
.lės: (a) nutarta parduoti ne Dr- Grigaitis,
mažiau kaip už 10 milijonų . ALT sekretorius, 
dolerių Trečiosios Karo Pa- Chicago. UI.
skolos bonų; (b) įsteigti ko- 1943 m. rugsėjo 8 d.
mitetą iš 9 asmenų šiam ka- ——------77
ro bonų pardavinėjimo va- KaTūS Prarijo Jau 
jui vadovauti. o f o j 000 Qfįo nnn

2. šelpti Lietuvos tremti-
nius ir organizuoti pagalbą Karo Gamybos Taryba 
nukentėjusiems nuo karo paskelbė pereitą sąvaitę 
Lietuvos žmonėms: (a) į- Washingtone. kad nuo 1940 
steigti centralinį Lietuvos metų liepos 1 dienos, kaip 
Šelpimo Fondą, kuris rinks Amerika pradėjo apsigyni- 
auka-- pinigais, drabužiais, mo programą, iki šių metų 
vaistais, ir tt; (b) raginti rugsėjo 1 dienos karo reika- 
visus esančius vietinius fon- Iam? išleista jau 124 bilio- 
dus dėtis prie centralinio nai dolerių.
fondo. Tik per vieną rugpiučio

3. Remti demokratijų tai- mėnesį šįmet išleista karo 
kos tikslus, reikalaujant, ^reikalams $7,529,000,000. 
kad Lietuvai butų pritaikyti Tai reiškia, kad per rugpiu- 
Atlanto Čarterio principai. į čio mėnesį karas Amerikai

4. Pareikšti Amerikos lie-j kainavo kasdien po $289,- 
j tuvių nusistatymą Lietuvos 600.000.

Konferencija priėmė dau
ginus kaip §6,000.00 aukų, 
kurias atsiuntė di augi jos, 
kolonijų komitetai ir paskiri

<
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KAS SKAITO, RASO

TAS DUGNO* NKPKAftO

Iš LSS 19 Kp. Susirinkimo Brooklyne
balsiai. Už dalyvavimą A- 
merikos Lietuvių Konferen
cijoje, d. F. Lavinskui iš
reikšta gili kuopos padėka.

Kalbėta kaip padidinti 
LSS 19 kuopos iždą. Pir
miau kuopa galėdavo su
ruošti vakarų, bet dabar to 
negalima, nes karo laikas ir 
reikmenų vakarienėms ne
galima gauti. Užtat pataria 
komisijai suruošti šiokį-tokį 
šuium-burum, kad nors kiek 
padalius pinigų ir papil
džius kuopo? iždą. Tuo su
sirinkimas ir pasibaigė.
Komunistai tebedirba Hit

lerio naudai.
Komunistai per savo kai

rumą tiek a p j a k o, kad 
nei nesijaučia kaip Goeb- 
belso piopagandą šinkuoja. 
Dažnai jie kalba apie “lie
tuvių vienybę,” apie “gelbė
jimą jungtinėms tautoms 
karą laimėti,” bet per savo 
apjakimą jie visai nemato, 
kad šmeiždami kitas srioves 
jie pasitarnauja Hitleriui.

Nuo pat karo pradžios 
Brooklyne yra įsisteigęs ka
io bonams pardavinėti ko
mitetą-. To komiteto pirmi
ninku buvo Juozas Garšva. 
Jie tą komitetą visaip per 
“Laisvę” niekino, šmeižė. O 
tas komitetas jau yra veik 
už milieną dolerių parda
vęs Amerikos karo bonų.

SLA penkto apskričio ko
mitetas suruošė Amerikos 
Raudonajam Kryžiui pikni
ką. Piknikas nepavyko taip, 
kaip rengėjai tikėjosi, tai 
dabar tie ablavukai biaurio- 
ja komitetą, kam jis rengė 
tą pikniką neatsikiausęs jų 
—dėl to piknikas nepavy
kęs.

Amerikos lietuviai susirū
pinę Lietuvos likimu, nes ji 
prislėgta po Hitlerio batu. 
Gi komunistai biaurioja tuos 
žmones, kurie dirba už Lie
tuvos paliuosavimą. Jie šau
kia. kad atei? Sovietų rau
donoji armija ir “paliuc- 
suos” Lietuvą. Bet Ameri
kos lietuviai žino, kaip So
vietų raudonoji armija “ap
gynė” Lietuvą 1940 metais. 
Komunistai triubijo. kad 
Sovietu Rusijos sutartis su 
Vokietija 1940 metais “nu
stūmė” karo liepsną nuo 
Lietuvos. Argi taip buvo? 
Nieko panašaus! Lietuva 
paskendo Hitlerio karo ma 
šinos liepsnose, ir Rusijos 
aimija atsilaikė vos tik ties 
Maskva ir Stalingradu.

Atlanto Čarteris žada lai
svę visoms tautom? po šio 
karo. Bet komunistai pri
mygtinai tvirtina, kad Lie
tuva turi prigulėti prie So
vietų Rusijos, nes 1940 me
tais ji taip “nusibalsavusi.” 
Bet tai pa melas, nes bolše
vikų armija užėmė Lietuvą 
be jokių balsavimų. Tik vė
liau bolševikai sufabrikavo 
“balsavimus,” kad priden
gus savo smurtą. Tie “balsa
vimai” bolševikų durtuvais 
buvo klasta prieš Lietuvos 
žmones. Tų “balsavimų” ne
pripažįsta nei Londonas, nei 
Wa •hingtonas. Ir dėl to 
Londone ir Washingtone 
sėdi dar nepriklau-omos 
Lietuvos valstybės ats.ovai.

Komunistai tiek apjako. 
kad pradėjo net Wa«hingto 
no valdžiai išmėtinėti, kodėl 
ii nepripažįsta Pabalčio kra
štu Sovietu Ru-ijai. (“Lais
vės” Nr. 210, 1943.) Girdi, 
Washingtono valdžia laiko 
tų kiaštų atstovus ir neati
duoda ruskiams Lietuvos 
laivo, kuris randasi šios ša
lies vyriausybės žinioje.

Taigi tie kvislingai norėtų 
ne tiktai Lietuvą įkinkyti i 
Stalino diktatūros jungą, 
bet magaryčioms norėtų jam 
paaukoti da ir laivą, kurį

Rugsėjo 10 d. buvo ALP 
Kliube 19 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Narių susirin
kime dalyvavo nedaug. At
rodo, kad musų draugai, ši
lumos ibaidyti. ir vasarai 
praūžus vis dar nenori lan
kyti susirinkimų. Tinginiau
ti, rodo;, jau užtektų. Oras 
atvėso, žiemos sezonas jau 
baladojasi į duris ir reikėtų 
vasaros tingini palikti na- 
muo-e, nes dideli darbai lau
kia musų priešakyje. Todėl 
kiekvieno LSS nario užduo
tis yra lankyti kuopos susi- 
įin kimus. Ateityje pasitai
sykit, draugai, ir. kiek gali
te, lankykite susirinkimus.

Dr. F. Lavinskas patiekė 
labai puikų raportą iš Ame
rikos Lietuvių Konferenci
jos Pittsburghe, kuri buvo 
rugsėjo 2 ir 3 dieną.

Drg. Lavinskas yra senas 
sąjungietis. Jis dalyvavo i- 
vairicse lietuvių konferen
cijose ir seimuoose Ameri
koje. Bet jokia konferenci
ja, jok; seimas, nepadarė 
jam tokio gilaus įspūdžio, 
kaip šis Pittsburgho suva
žiavimas. Jis sako: “Tai ne 
konferencija buvo, bet A- 
meriko- Lietuvių Seimas! 
Suvažiavo iš visų Jungtinių 
Valstijų ir Kanados delega
tai. Pradedant nuo anglių 
kasėjų, geležies liejyklų, 
lauko darbininkų, biznierių, 
advokatų, kunigų ir šeimi
ninkių — visi lietuviai, ku- 
riems tik rupi Lietuvos lais
vė, suvažiavo į Pittsburghą. 
Tiesa, konferencijoje nebu
vo oficialiai ątstovų nuo ko
munistų ir fašistų. Mat. toms 
grupėms demokratine Llet«= 
va neapeina. “Ką padarysi, 
kad mes turime dvi išsigi
mėlių grupes,” pridūrė F. 
Lavinskas.

“Amerikos Lietuvių Kon
ferencijoje,” tęsia jisai, “at
stovų suvažiavo nuo įvairių 
organizacijų 450. Pinigų tie 
atstovai suvežė konferenci
jai virš septynių tūkstančių 
dolerių. Jau tas vienas fak
tas parodo, kaip Amerikos 
lietuviai su Trupinę savo tė
vų žemele. Kas pranašavo, 
kad iš tos Amerikos Lietu
vių Konferencijos išeisiąs 
didelis ‘piššš,’ ta? skaudžiai 
apsiriko. Konferencija buvo 
vieninga ir sutartina. Katali
kų sriovė sudarė didžiumą. 
Jie savo sriovės delegatai? 
nustelbė socialistus ir sanda- 
iiečių;. Bet jie to nustelbi 
mo nepaiodė, nes ant visko 
kuogražiausia susitaikyta, 
susitarta. Katalikų sriovė 
parodė tiek tolerancijos, 
tiek draugiškumo ir sukal
bamumo bendruose Lietuvai 
vaduoti reikaluose, kad juos 
galima pasveikinti ir palin
kėti ateity laikytis tos lini
jos! Me; taip eidafni galėsi
me nudirbti didelius darbus 
Lietuvai vaduoti!”

“Ištiesų, draugai,” sako 
dig. F. L., “kaip aš prisime
nu 1936 m. musų su-idėjimą 
su komunistais į bendrąjį 
frontą, tai net pikta darosi, 
ko mes ten ėjome. Paskum 
kaip prisiminė 1937 metais 
ta Clevelande buvusį Ame
rikos Lietuviu Kongresą, ko
kį mes ten ‘tritmentą* turė
jome nuo tų komunistų? Vė 
liau jie musų draugus net po 
teismus pradėjo tašyti, no
rėdami pasiglemžti iždus. 
Didelis, dideli- skirtumas 
matosi mums susidėjus vei
kti su katalikais ir sandarie- 
čiais. Čia mes traktuojami 
kaip lygus su lygiu. Jeigu ir 
toliau reikalai taip eis. mes 
gaiš ime bendradarbiauti ir 
veikti kartu, ir mes laimėsi-J?me.

Išklausius to seno socia
listų veterano pranešimą, jo 
raportas buvo priimta? vien 
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Oro bsp.gcmis prisiųstas p. Rooseveltienės atvaizdas iš Pie
tų Pacifiko salų. Šalia jos stovi Amerikos admirolas Halsey.

Lietuvos piliečiai yra nupir
kę už savo pinigus.

1937 metais Bucharinui. 
Zinovjevui ir visai eilei kitų 
įevoliucicnierių Stalinas su-' 
rengė Kremliuje teismą.: 
Tėkmė piokuroras Višinskį?; 
surado, kad tie bolševikų! 
vadai nori “parduot” sveti-i 
moms valstybėms Rusiją, j 
Juos visus apkaltino valsty
bė? išdavimu ir sušaudė kaip 
valstybės išdavikus. Na, o 
dabar pas mus, Amerikoje, 
Bimbos, Mizarai ir Prusei- 
kes; o Lietuvoje Paleckis. 
Sniečkus ir kiti išdavikai 
parduoda Lietuvą. Jie ati
duoda Lietuvą tam pačiam 
Stalinui, kuris tokius išdavi
kis SuSauue.

Išdavikas yra išdavikas, 
vistiek kokios jis valstybės 
bebūtų; kas dirba svetimos 
valstybės naudai, tas yra iš
davikas. Jeigu Sovietų Rusi
joje 1937 metai; trockistai 
“pedliavojo” Sovietų Rusiją 
ir juos užtai sušaudė, tai ko
dėl Stalinas- globoja Lietu
vos išdavikus? Ar lietuviški 
išdavikai savo tėvynės yra 
geresni? Anaiptol ne!

Lietuviškoji visuomenė 
turėtų žinoti, kad musų tar
pe skerečiojasi išdavikų 
gauja. Ji drumsčia lietuvių 
vieningumą ir kenkia dėmė
ki ati jems laimėti karą. šita 
gauja drįsta net trukdyti ka
io bonų pardavinėjimą, 
trukdo Raudonojo Kryžiaus 
lėmimą. Ir šita gauja (ko
munistai) daro tai sužiniai. 
tiksliai. Ji atvirai tarnauja 
Hitleriui ir Hirohitui. o ne 
demokratijoms.

Vyt. Katilius.

CHICAGO, ILL.
Lituanica, Lithuania ir sal
dus sapnai telefono būdoj.j •

Kaip greit laikai mainosi! 
Rodosi, kad vakar buvo 
taip. o šiandien jau kitaip. 
Pui tesi daibdavis nuo 45 
metų daibininko, nes tas bu
vo jau persenas; bet šian
dien jau gęras ir 65 metų 
vyras, bile tik kojas pavel
ka. Chicagoje,’ kas tik gy
vas, šiandien gali gaut dar
bo.

Didelis darbininkų truku
mas įvairiose pramonėse rei
kalauja pagelbininkų, kva-' 
lifikuotu mechanikų, ypač 
apsigynimo pramemėje. ka
io darbuose. Daug moterų 
ir merginų dirba rankom ir 
mašinom visokius darbus 
dienom ir naktim. Jaunos 
mergino? daugiau dėvi keli
nėm. kaip kurios trumpom 
diesiukėm, atsiraitojusios 
lankoves operuoja mažas ir 
dideles mašinas. Darbą at
lieka kaip kurios geriau ne
gu vyrai.

Norint gauti darbo apsi
gynimo pramonėje, reikia

išpildyti tam tikrą aplikaci
ją. Į klausimus reikia atsa
kyti teisingai, paduoti savo 
vardą, pavardę, kur gyveni, 
gimimo dieną, metus, ir bū
tinai turi buti šios šalies pi
lietis.

To da neužtenka. Reikia 
ir paliudymų. Penki asme
nys turi paliudyti, kad esi 
geio charakterio. Jie neturi 
buti jūsų giminės; jų vieta, 
užsiėmimas ar biznis. Lietu
vių aplikacijos eina vis iš 
Lituanica ave. —“Lituanica 
Groceries and Meat Mar
kei.” “Lituanica Baking 
Shop.” “Lituanica Delica- 
tesen,” “Lituanica Barber 
Shop,” “Lituanica Shoes 
Ręparing.” “Lituanica TJn- 
dertaker” ir tt.

Darbdavis susidomėjo. 
Skaito aplikaciją, žiuri su 
šypsena, krapšto pakaušį ir 
klausia aplikanto: “What 
meaning'ha? thi? Lituanica. 
Lituanica. Lituanica, Litua- 
rica? I never heard such 
things before.”

Kur ta Lituanica randasi?
Jam atsakė, kad ant South 

side.
Kaip didelė?
Aplikantas: "Well, kokie 

du ir pusė bloko, tarpe Mor
gan ir Hal-ted gatvių.”

Darbdavį- nusigryžęs nu
sijuokė į įankovę. Aplikan
tas pasijuto nei šiaip nei 
taip. Pirma iis entuziastiš
kai didžiavos, kad Lituani
ca simbolizuoja tautiška pa
triotizmą. kaip tas Dimša su 
Smetonos medaliu, o čia pa
sirodo. kad iš tos Lituanicos 
amerikonai juokiasi. Išėjęs 
iš dirbtuvė? ji.' telefonuoja 
savo diaugui ant Lituanicos 
ave. ir klausia, ar bus gali
ma gauti kambarys nakvy
nei? Drauga- klausia, o iš 
kur telefonuoiat? Tas sako, 
iš telefono budos. Na, tai 
malonui sapnu tamstai, nak- 
vok telefono būdoj, nes pas 
mus vieto? nėra.

Jurgis Slabušk«.

ARMIJOS VADOVYBĖ 
UŽ TĖVŲ ĖMIMĄ.

Aukštoji a.mijos vadovy
bė įspėjo Kongiesą, kad di
delė butų klaida, jei Kon
gresas paliuosuotų tėvu? nuo 
karo tarnybos.

(Tęsinys)

Sveikinimas prezidentui.

Konferencijos pirminin
kas, padėkojęs už jam su
teiktą garbę, pasiūlė, kad 
Amei ikos Lietuvių Konfe- 
įencija nusiųstų sveikinimą 
šalies prezidentui Roosevel
tui i. sekretoriui Cordell 
Hullui. Rezoliucijų komisi
ja tuojau patiekė sveikini
mo tekstus. Šalies viršinin
kų pageibimas išreikštas at
sistojimu.

Konferencijoj buvo anks
čiau išreikšta ir dabar giliai 
atjausta, kad musų prezi
dentas Rooseveltas pasauli
nio konflikto ir invazijų lai’ 
kais sunkiai dirba.

Tarp delegatų buvo gir
dėtis pastabų, kad yra tokių, 
kuiie turi tik vieną frontą ir 
tai dejuoja, kad kiti neati
daro “antro fronto”; tuo tar
pu, girdi, musų prezidentas 
turi bent 50 frontų ir nesi
skundžia.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir “KELEIVIS”

Į pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
WORCESTFR. MASS.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuvių Visuotina 
Konferencija Pittsburghe.

500 DELEGATŲ MUSĖ ROOSEVELTUI IR CHURCHILL UI TELEGRAMAS, PRAŠY
DAMI ATLANTO ČARTERIO ĮGYVENDINIMO.

i Tūlos dvi delegatės, kurių 
pavardžių nepasistengiau 
sužinoti, vedė tokį pasikal
bėjimą :

—Ot, kad galėčiau sutikti 
prezidentą...

—Tai ką tu darytum? 
į —Nagi... nagi... nežinau!.. 
Gal į ranką pabučiuočiau.

—Prezidentui rankos nie
kas nebučiuoja.

—Bet vena pabučiuoti. 
Juk jis pasakė, kad musų 
Lietuva da nepražuvo... Ar 
tai neverta?...

Pirmininkas tuo tarpu 
pykšt kuju į stalą, ir visi nu
tilo.

Konsulas J. Budrys kalba.j
Pasveikinęs konferenciją 

konsulas prisiminė, kad 
praeity Lietuvos žmonės 
laukė pagalbos iš Ameri
kos. Lietuva dabar esanti 
da labiau nuteriota, apvog
ta. Jos geriausios jėgos tapo 
išvežtos Į Vokietijos gilu
mą, į fabriku-, į koncentra
cijas. Iš kitos pusės. Pabal
čio valstybės buvo užimtos 
klasta. Daugelis tūkstančių 
lietuvių be žinio? tapo išvež
ti į šaltus Sibyro kraštus gi
rias kiisti. Iš tų. kurie slaps
tėsi namie, giriose, daugelis 
tapo sušaudyta? vienų arba 
kitų okupantų.

1 Ameriką, susidedanti iš 
130 milijonų gyventojų,1 aion/linn lmu/iia uo lųuzun tt* ' cianuivjii nvvvja uzj iaiijTY 11
stovi už visų tautų, kartų ir 
Lietuvos, išliuosavimą. (Plo
jimas.)

Lietuvių tautai rodyklė 
yra padaryta 1918 metais. 
16 dieną vasario mėnesy, tai 
yra Nepriklausoma Lietu
va! (Gausus plojimas.) 

SESIJA TREČIA.
Trečia sesija, penktadie

nio rytą. piasidėjo beveik 
punktualiai. Šiek tiek užėmė 
laiko sveikinimų ir aukų 
pranešimas.

Po to buvo paprašytas 
i konsulas Daužvardis tarti 
žodį. Jis ragina susirūpinti 
Lietuvos žmonių gelbėjimu 
pinigais, drabužiais, vaistais i ir viskuo. Jis pataria nešti 
šitą mintį į kolonija’.

Pirnrrininka= dabar pakvie
čia vice-piimininką S. Gegu
žį vesti susirinkimą. Gegu
žis savo tiumpoj kalboj per- 
stato p nią Aleną Devenienę 
įeferuoti Lietuvos tremtinių 

■ padėtį ir jų šelpimo reikalą.

Worcesterio Žinios.
Apie 1,000 musų jaunuolių 
aronijoj; kai kurie jau žuvo.

Wor cesterio lietuvių gy
venimas sukasi su viso pa
saulio gyvenimu. Mes senie
ji dirbame be jokio poilsio, 
kaldami ginklus. O musų 
jaunimą? kariauja su bemo
ki arijos priešais po visą pla
tųjį pasaulį. Apskaičiuoja
ma, kad Worcesterio lietu
vių jaunuomenės yra ka
riuomenėj apie tūkstantis. 
Jau keliatas lietuvių neteko 
sūnų šiam kare; žuvo Stan
kūnų, Kalantų. Breivu, Ba- 
ravikų ir Stočkų sūnus. Be 
to, Kanapkų sūnūs dingo be 
žinios Sicilijo? mūšiuose, o 
Grigų sūnūs sunkiai sužeis
tas. Reikia pasakyti, kad 
Grigų ?unus 1938 metais da
lyvavo Ispanijos vidaus ka
re, bet gryžo sveikas; bet 
šis karas musų karžygiui bu
vo pavojingesnis.
, Parduota už $117,000 

Karo Bonų.
Užpraeitą nedėl d i e n į 

Worcesieiio lietuviai buvo 
suiengę “Gediminkalnyje” 
pikniką: per pikniką buvo 
pardavinėjami U. S. Bonai, 
tai lietuviai išpirko už 117 
tūkstančių dolerių bonų.

Pirmieji lie tu vią i baigią 
jau išmirti.

Gyvenimas bėga kaip Į 
vanduo. Jau baigia išmirti 
pirmieji Worcesterio lietu 
viai—pirmieji kultūros sklei
dėjai — draugijų tvėrėjai. 
Mirė Kupstai. Jablonskiui; 
šiomis dienomis mirė Juo
zas Pečiulis*, kuris išgyveno: 
Worcesteiyje 55 metus ir 
buvo sulaukęs jau 80 metų 
amžiaus.

Pradeda mirti ir draugi
jos. Mirtis apsireiškė pas 
komunistinio nusistatymo 
lietuvius, kurie garbina Sta
liną. Milė jų S. P. D. W., 
kini išgyvavo virš 30 metu: 
mirė Aido Choras; nors da 
nelaidota-, bet jau čieli me
tai kaip guli grabe negyvas. 
Jis išgyvavo apie 30 metų. 
Iš pradžios Aido Choras gė
lai gyvavo ir vadinosi LSS 
40 kuopos choras; bet užė
jus komunistinei pavietrei, 
iis prisidengė nekaltu vardu 
ir patapo komunistų propa
gandos įrankis.

Tai tiek šiuo tarpu iš Wor- 
cesterio lietuvių gyvenimo.

Vargo Sūnūs.

A. Devenienė kalba.
Ponios Devenienės refe

ratą; apie lietuvių padėtį 
Lietuvoje ir apie ištremtų 
lietuvių likimą į okupantų 
šalis palietė delegatų širdis 
ir jausmus. Ji sakosi norėtų 
ką nors gero. gražaus, žmo
niško pasakyti apie Rusiją, 
bet jos širdis tebesantį skau
smo ir liūdesio surakinta iš 
pa'yrimų, kuriuos ji pati 
pergyveno ir kuriuo? tuks
iančiai ir šimtai tūkstančių 
lietuvių dar tebekenčia. Ji 
sakė, kad jos žinios apie lie
tuviu persekiojimus, sušau
dymus. likvidacijas esančios 
autentiškt - tikros. Referan- 
tė verkė pati. verkė veik visi 
delegatai klausydami, kas 
via daroma su lietuviais Vo
kietijoje, Rusijoje ir pačio
je Lietuvoje. Ji aiškino, kad 
ištremtieji lietuviai visai ne
turi žmogaus teisių. Apie 
75,000 lietuvių esą ištremti 
į Rusijos šiaurę, prie Ledi
nuoto io Okeano. į šaltus Si
byro kraštus, kur rusai patys 
negyvena. Surisiekimas su

ištremtaisiais jokiu budu ne
leidžiamas. Joki siuntiniai, 
bunduliai, diapanos, mais
tas, pinigai, žodžiu—niekas 
neįleidžiama Į Sovietiją 
tremtiniam'. Ji ragino, kad 
Amerikos lietuviai pavarto
tų savo pilietiškas teises 
ti erotiniams padėti. Sovietai 
Maskvoje nepripažįsta Pa
balčio valstybių suverenu
mo. Išvežtieji lietuviai ir ki
ti yr a r kaitomi “rusais” ir 
apie juos Maskva nieko ne
atsako nei Amerikos Raudo
najam Kiyžiui. Rusų argu
mentas visad esąs vienas ir 
ta; pats: kad Amerika nesi
kištų i jų vidau? gyvenimą.

Devenienė aiškino su įro
dymais iš Raudonojo Kry
žiaus. kad daug lietuvių esą 
išblaškyti okupantų kraštuo
se ir miršta neapsakomose 
kančiose. Atsistojimu ir su
sikaupimu konfeiencija pa
reiškė užuojautą gyviesiems 
ir pagarbą tiems, kurie jau 
mirė ištrėmime.

Konfeiencija nutarė jieš- 
koti kelių per Valstybės ata
tinkamas įstaigas, kad pa
gelbėti ištremtiesiems.

Po Devenienės kalbos 
konferencijai buvo pasiūly
ta ir vienbalsiai tapo priimta 
r ezoliucija lietuvių šelpimo 
reikalais. Iš kitų kalbėtojų 
vėliau paaiškėjo, kad yra 
galimybių nusiųsti į Lietu
va raiirnlinmi vaisžfii ir kitų
sveikatai reikalingų daiktų 
iu Raudonojo Kryžiaus pa
galba. Čia, žinoma, kilo ir 
pinigų klausimas.

Iš karštesnių diskusantų 
Lietuvo? šelpimo klausimu 
pasižymėjo p. Petras Vilei
šis. Jis reikalavo, kad A. L. 
T. duotų daugiau direktyvų, 
kad patiektų veikimui pla
ną. Bet A. L. Tarybai tenka 
jįeškoti dar kelių susisieki
mui su tremtiniais, todėl di
rektyvų ir planų ji dar nega
li niekam davinėti.

Dabar buvo pasiūlyta nu
siųsti sveikinimo telegramą 
Winstonui Churchillui. Te
legrama tuojau buvo per
skaityta ir vienbalsiai užgir- 
ta.

P. Žadeikis vėl tapo pa
kviestas kalbėti. Šį kartą jo 
kalba buvo lyg ne vietoje ii’ 
perilga. ,

E. Varkala iš Chicagos 
įaportavo apie karo pastan
gų rėmimą ir siūlė, kad lie
tuviai sukeltų bent 25 mili
jonu; dolerių kaip Kalėdų 
dovaną Dėdei Šamui. Jis gy
rėsi, kad chicagiečiai savo 
šėlą išpildysią, duodami 
bent 10 milijonų dolerių. 
Karo pastangų rėmimo klau
simu tapo priimta rezoliu
cija.

Kaž-kas atnešė vietinį 
laikraštį su didele antrašte, 
kad nraridėjo alijantų inva
zija Itali icn. Konferencijo
je kilo sujudimas. Sustoję 
delegatai sugiedojo Ameri
ko’ ir Lietuvos himnus ir 
sušuko t’is syk “Valio.”

Popietinė i: paskutinė se
sija prasidėjo gana vėlai. 
Šioje sesijoje dalykai ėjo 
trumpai ir greitai, kad kuo 
greičiau pabaigus konferen
cija. Kiek ilgesnį raportą 
patiekė pulkininkas Grinius 
nepriklau omos Lietuvos 
reikalu. Jo paskaita bus at
spausdinta atskirai. Po Gri
niau'- kalbos buvo patiekta 
i ezoliucija Lietuvos nepri
klausomybė’ reikalu ir pri
imta vienbalsiai.

Dr. D. Pilk*. 
(Pabaiga)
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TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS
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keliaujami vienetai lanko 
kitas apylinkes.”

___ Tik ką sugryžęs iš savo
Tą parodo laikraščių antgal- kelionės Į Šiaurės Al rikos 
viai. Mes atakuojant. Karo'
fionte musų sunus ir vyrai 
eina i pergalę. Pareiga, ku
rią kiekvienas amerikietis 
tui i atlikti namie, labai aiš
ki. Mes turim paiaikvti ata
ką!

Greitai ir užtikrintai ata
kai mums reikia laivų, dau
giau tankų, daugiau lėktuvų, 
daugiau kanuolių. Kuo grei
čiau mes tų būtinų karo pa
būklų savo kareiviams pri
statysim. tuo greičiau pasi
baigs karas, tuo mažiau bus 
prarasta gyvybių. Mes turim 
paiaikvti ataką!

Dabar eina Trečiosios 
Karo Paskolos Vajus, ir 
kiekvienam amerikie č i u i 
kvota, kuris tik išgali, yra 
extra S100 Karo Bonas, 

i Tie extra bonai, ką ameri
kiečiai dabar perka, duos 
daugiau pergalės ginklų i 
musų kovotojų rankas. Mu
sų pareiga aiški—mes turim 
palaikyti ataką pirkdami 
extra Karo Bonus.

EINA TREČIOSIOS KARO 
PASKOLOS VAJUS.

Šis mėnuo yra kritiška

ARMIJAI LABAI REIKA
LINGA KRAUJO 

PLAZMA.
Ai mijai reikia daugiau 

kraujo plazmos! Musų pasi-

—Tegul bus pagarbintas.' —0 kas man iš tų laiškų, 
vaike! j Maike? Nei garbės, nei

—Gali sau garbint, tėve. šnapso! 
bet aš nesakysiu “ant am- —Jei tėvas nori garbės,
žiu.” 'tai turi atlikti koki

—Aš žinau, Maike, kad,žygi.
tu bedievis, ale vistiek aš ta-, —Nesuprantu, Maike, ka namįe ca^0 generalini; chi- 
ve myliu, ba tu pasakai daug • tu čia norėjai pasakyti. mrgas Norman Kirk. Kad 
teisybės. Ot, ir dabar aš no- —Būdamas generolu, tė-
riu kad tu man pamačytum 
iš bėdos išsirangyt.

—Ar ir vėl su kuo

dideli cekjmaį karo fronte nepriva
lo mažinti musų pastangų

šei?

Būdamas geneiolu. te- patenkinti mažiausi armijos 
vas galėtum organizuoti zy- feikalavimą, reikia'kad 90.- 
gi popiežiui \aduou. Juk qqq žmonių kas sąvaitę pa- 

susimu- Pat~ Paeitą syk) -kundei.-i, aukotų po paintę kraujo.
kad Hitlerį? paėmė jį ne- “Yra būtina.“ sako gene- 
lai>\en. rolas Kirk, “kad Amerikos
_ *^r ką ^monė; pilnai remtų Raudo
tai! pasanySiu: Kai BimOa - —~ * - - - * -
su savo vaisku važiuo; i ant
rą pruntą Staliną gelbėt, ta
da vyčių vaisko generolai

aš turiu ki—Ne. Maike 
tokį trubeli.

—Kokį?'
—Bobos neduoda man 

pakajaus. Rašinėja groma- 
tas ir baderioja visokiais . . , .. .
klausimais. Vienai reikia ei" tetą ratavoti.

najį Kryžių, kuns 33-juose 
miestuose turi Įsteigęs krau-

liekarstvų nuo gumbo, kita 
nori ženytis, o da kita kito
kių zbitkų.

—O ką reiškia “zbitkas," 
tėve ?

—Zbitkai, Maike, tai toks į 
bizni?, už katrą niekas neno
ri pinigų mokėti. Vot. pade 
kim, viena ilgaplaukė man ^is

frontą, generolas Kirk sako, 
kad kraujo plazma tenai iš
gelbėjo daugiausia gyvybių.

RUOŠKIMĖS ŽIEMAI,
KOL ŽIEMA DAR 

NEATĖJUS.
Jus galit tatai padaryti 

užsisakydami dabar kuro 
aliejaus; tuo budu jus pa- 
gelbėsit sau ir savo kraštui. 
Užsisakydami aliejaus da
bar, j ų s palengvinsite 
tiansportaciją; nes jei vi- 
mi aliejaus dabar, jus gausi
te transportaciją; nes jei vi
si lauks paskutinės valan
dos, neišvengiamai pasida 
rys kamšatis. Ir jūsų aliejaus 
pardavėjas bus dėkingas, 
nes jis iškalno žinos kaip su
tvarkyti pristatymą. Paga
liau, jeigu dabar prisipilsite 
savo tankus, tai aliejaus ga
mintojams paskui lengviau 
bus apiupinti kuru dirbtu
ves ir mu.-ų kovotojus už
jūry.

Musų valdžia ragina lai 
kytis šito patarimo: Užsisa- 
kvkit sau aliejaus tuojaus. 
Neužmirškit.
TREČIOJI KARO RACI

JŲ KNYGUTĖ.
Dabar galioja jau Trečio

ji Karo Racijų Knygutė. I 
Jos ruda? štampas su raide; 
“A” galima vaitoti mėsai, 
sviestui, suriui ir riebalams 
pirkti. Bet nenumeskit ir! 
Antrosios Knygutės, kurioj 
yra da nesuvartotų mėlynu-J 
jų štampų. Raudonos stam-' 
pos su raidėmis X, Y ir Z. 
yra geros iki spalio 2 dienos.
o mėlynos pampos su raiue 
mis U, V’ir W bus geros net

jo ėmimo punktus ir kurio ikį 20 spalio dienos.

ĮVAIRIOS žinios.Karalių Karalius 
Pakėlė Galvą.

Etiopijos imperatorius 
džiaugiasi Italijos

susmukimu. Amenkos oro jėgų virsi-
Iš Etiopijos sostinės, Ad- ninkas gen. Arnold sako,

____ _________ 5 Ababos. pasigirdo impe- kad aviacija yra geriausis ir
lašo ir sako: “Išklumočyk ratonaus Haile Selassie pįgįausį .-ginklas karuliai- 

-«'• Senoviškas poziciją 
tas skelbia pasauliui di- ka.as būdavo ilgas ,r re.ka-

ORO KARAS YRA PI
GIAUSIAS.

Amerikos

BALTIJON NUKRITO 
LĖKTUVAS BE LAKŪNO

Stokholmo žiniomis. Bai-! 
tijos jūron anądien nukrito 
vokiečių lėktuvas be laku-! 
no. Švedai mano. kad tai 
galėjo but koks nauja- vo
kiečių išradimas — orlaivis, i 
kuris gali lėkti be lakūno.

kvti žmonės šneka ale nie- džiausi savo džiaugsmą, laudavo labai daug gyvybių, valdomas ladiio bangomis 
kad Italija, kuri sumindžio- nes reikėdavo imti kaimą po nu? zen}ės. Vokiečiai nešė
jo jo imperiją, dabar pati kaimo, miestą po miesto, Pal_£Yfė' • kad neužilgo jie 

r guli paminta po kitų kojo- Orlaiviai šitokią strategiją turesi3 • aują ginklą.

MASKVA PUOLA

kas nepasako teisybės.”
—O kas gi jai neaišku? 
—Jai neaišku. Maike.

Amerika
ar

;mą ženotus vvrus mis’. ° Eti°PUa V«JĮ laisva ir išgyvendino. Tunisija paro-
i vaiska ar ne Sako viena nePnklausoma’ aclu Anglį- džiusi, kad karas oro jėgo- I vaiską, ar ne. baKo, vieną n - ^nRlam; 
rbnrn gazietos rašo, J mis eina greitai ir gali mušti

TURKUS.
Tzvie-tija” piktai ata-dieną gazietos rašo, kad Mussolinio vadovaujami priešą kur tik noripasirink- , -

ims, o kitą dieną rašo, kad j ly faši . už Juolė g =kaudžiauri2^ vie- ku,0Ja Turkl»- kad 
neims. Sako. mano diedas __ . 1 raluma? esąs talka Vokie-viena diena ualenda no lo 1936 metais. Nors tas. Kitas pavyzdis gali buti ... •
va. o kitą dieną išlenda. Net f‘'"{"g? Ploe?t’ .aIi?jau5, laukai Ru' =

* * popiežių^ neuzprotestavo munijoj, kur Amenkos or-
prieš Mus’olinį. Medinėmis laiviai nuskridę už kelioli- 

, įėtirni- ginkluoti Etiopijos kos šimtų mylių pridarė 
Veidiminut nš d i np- kaie,v’ai mėgino gintis, bet priešui labai dideliu nuosto- 

» ^^riŠk^ & pa^ gaii

prakalbą sakė Picbtirko sei- ± [Vo

r.ervai suiro.
-Ar tai čia “zbitkai,” iė

ve?

iš Pan-tvilvaniios šteito ai 'Ur^° bėgti Anglij°n-
k, ,TMlšiug?nį fe v“eną AnA°j * i5rod* labai >
ji buvusi velykinės spavied- 
nės, tai iis uždavęs jai labai 
sunkią pakutą. Sako, kaip 
tik supyksi ant ko, tai sukąsk 
liežuvį, kad negalėtum pras
to žodžio ištart. Valuk to ji 
beveik jau nukramčiusi sa- • ,
vo liežuvį. Tai matai, Maike.ign4,i,'“<‘'.';<‘''uu""- C1 . 
kokiu zbitkų vra ant ^eto. į Ha^ S ’aj e
Ką gi čia vyčiu generolas f-t 6 ę juokiasi Kmp
kalta-, kad durna boba lie- ‘klas f‘'oP'.ins liūtas tuo 
žuvį rau įkanda? Juk ne aš ‘ar-,,u ,n,s .,d^au;ia
jai tokią pakutą uždaviau, ka? t?XP 35,1119 H,t'
tai kam ji mane baderiuoja, 0 ta_______
f u savo gromatom? i Wasbingtono sulinktomis

—Tėvas be reikalo čia žiniomis, Jungtinėse Valsti-

100,000,000 ŽMONIŲ BE 
PASTOGĖS.

Associated Presskingai: mažiukas, apžėlęs' Asociaieu rress sako. 
iuoda barzda ir apsirengęs kad vokiečių ir japonų oku- 
kaip Romos katalikų kuni- P™ta??e Rastuose yra 100.- 
ga- prie mišių. Bet anglai 000.000 žmonių be pasto- 
nesijuokė. Jie žinojo, kad <fe- TarP t4)k,0 nelaimingu- 
jo vabtvbe sunaikino ta jė- es^:

kuri ir pačiai Anglijai Kinijoj ....... 50,000,000
Rusijoj ....... 38.000,000
Lenkijoj ....... 8.000,000
Čekoslovakijoj 775,000 
Jugoslavijoj 600,00Q
Belgijoj ....... 450,0001
Olandijoj ....... 400.000
Graikijoj ....... 150,000
Luxemburge 40.000 
Iš to skaičiaus, 68 milio-

las joms nakinki
butų 

įurio miestuose mis

(Tęsinys) kuri? patrauktų mu; prie savęs. Jis buvo
v- r... , . • , pasmerktas ir nužeminta? prieš žmones. Ir\ nuošė Europos kraštuose atsirado 1 i • - • F • i t-

žmonių, kurie apie jį pranašavo. Tiesa, tu-

įėjo Sabatajus ir priešų, kurie norėjo ji 
pražudyti, bet dar daugiau turėjo sekėjų. 
Kiti miestai siuntė i Smirną savo pasiunti
niu; Sabatajui pasveikinti. Ji vadino Izrae
lio karaliumi ir apkrovė dovanomis. Taip

jų nekenčiamas, ir nieku vertė jį. Bet ji; 
buvo sužeistas už musų nuodėmes ir kanki
namas už musų neteisybes.” (Isaija, sky
rius 53, 2-4 eilė.)

Pagaliau, tikint pranašavimais, išeina.
visos nuodėmės ir visi

- tiKejo.
V.sų Dievas. Sabatajus Cevi.” Jis taip darė 

visai Įsitikinęs, nuoširdžiai. Ir šimtai tūks
tančių žmoniu taip pat nuoširdžiai juo 
tikėjo.

Bet daug buvo jame ir nuoširdumo. Pats 
nenusimanydamas, jis ne tik kad melu ti 
kėjo. bet atsitikdavo, kad ir pats meluoda
vo ir naudodavosi gudrumais, norėdama; 
paveikti i miną stebuklais, pranašavimais
ir kitokiais budais. . ........................... .

Štai prasidėjo 1666 metai. Žydai dar la- į ^onlu^, varė is žmonių piktąsias dvasias, 
biau sujudo. Sabatajus išvyko į Konstanti- Visi jie matydavo Įvairius vaiduoklius: 
nopoli. norėdamas paimti sultoną i nelais- jiems pasirodydavo angelai, su jais kalbė- 
vę. Tada turkų valdžia sujudo. Pakeliui davo dievai.
i Konstantinopoli policija Sabatajų arešta i Visi tie stebukladariai turi dar vieną pa
vo. Veltui jis jai sakė, jog esą? Mesiją. Po našumą: visi jie tikėjo, kad jie esą nepa- 
licistai krikščionys jam atsakė: “Jeigu ir! prasti žmonės. Jie tuo labai nuoširdžiai ti- 
pats Kristų-- dabar ateitų, mes ji pasodin-; kėjo. Tas tikėjimas nuo jų pereidavo ir ant 
tumėm i kalėjimą ir pakartumėm.” Sukau- į žmonių.
stę Sabatajų nuvežė Į Konstantinopoli ir iš Į Iš kito? pusės žmonių tikėjimas jais taip 
tenai išgabeno Abidono pilin. Tenai Saba ; pat i juos veikdavo ir jų pačių tikėjimą 
tajus tvirtai atsisėdo. stiprindavo. Tatai dar labiau padidindavo

Bet šitas Mesi jos uždarymas nei kiek D.^ai jie ^Uvo tokie galingi,
nesumažino tikėjimo juo. Juk ir Šventąją- 1°^ milnonai žmonių klausė. Jie valde 
me Rašte pasakyta, kad Mesiją būtinai tu- zmoniy sielas ir tikrai darė stebuklu^, 
rėsiąs nukentėti. Tai. kas ligi šiol Sabata Argi ne stebuklą? matyti angelus ir kal
iui nutiko, jau buvo Šventojo Rašto iš bėtis su dievais?
pranašauta. Ir tikinčiųjų minios plaukė Į Gydyti ligonius, prikelti mirusius-—ar 
Abidosą garbinti kentančio Mesijos. Jie! ne stebuklas? O piktąsias dvasias iš žmu- 
papirkdavo sargus ir nueidavo pasimatyti varyti—ar ne stebuklas?

Pasakojimai apie regėjimus ir vaiduoklius. 
Stebukladariai tikrai daro stebuklus.

tebukladarių, 
Jie visi labai

Žemėje buvo daugybė 
pranašų, pa-ekėjų ir dievų, 
via i vienas kitą panašus.

Visi jie gimė nepapiastu budu.
Visi jie darė į vairius stebuklus: gydė li

su Mesiją. Jis tuomet galvojo, kaip per- 
diibti žydų tikėjimą ir pertvarkyti valsty
binę ir visuomeninę tvarką. Bet sultonas 
manė. kad toji tvarka visai gera ir nerei
kalaujanti jokio pertvarkymo. Ir iis nu
sprendė maištininką Sabatajų nužudyti.

Jeigu tai butų atsitikę, tad tikėjimas Sa
bata jum dar labiau butų išsiplatinęs.

Bet sultonas turėjo gerų patarėjų. Jie 
išaiškino jam. jog maištininko nužudymą^

Bet gal but visi pasakojimai apie tokius 
stebuklus tėra prasimanymas, prigaudinė-

GRĮŽTA Iš TURKIJOS

1 r*•A,!
VI

***** * <

z >-

pi ;

*5

Čia yra parodytas Laurence 

A. Steir.bardt, Amerikos amba

sadorius Turkijai, kuris dabar 

atvyksta Wa<hmglonan rapor

tuoti api numatomą Turkijos 

’ Aidu. nj planuojamoj Ralkanu 

’nvazij<»i

jimas, pagražinimas?
Kas be ko.—atsitinka kartai ir taip. Jau

esame pažymėję, jog visuomet pagražina
ma tas, kas laikoma per stebuklą. Apie tai 
atsiranda padavimų ir pasakų.

Bet ir padavimuose vra dalelė tiesos. Ta
tai mes matėme šiame straipsnyje, kur bu
vo kalbama apie giedančiu; akmenis, pa-

sukeltų tik žydų maištą. Daug geriau busią saulini tvaną ir tt. 
įkalbėjus Sabatajui, kad jis savo tikėjimą Rasit yra dalis tiesos ir pasakojimuose 
pakeistų: tada jis visai nustotų žydų pasi- apie vaiduoklius ir gydymą.'
tikėjimo. “Jeigu tu jį nužudysi, tai tik jo' Tatai reikia ištirti. Bet taip ištirti, kad 
garbė padidės, taip, kaip atsitiko nužu
džius Kristų.“ Ir sultonui įsakius pas Saba
tajų nuvyko rūmų gydytojas Gidonas. ku
lis pradėjo jį bauginti kankinimais ir mir
ties bau-me. Gidonas jam papasakojo vi
sus kankinimus, kurie jo laukia. Ir Sabata
jus netvėiė. Jis nusprendė, kad jo reikalo
pasisekimui reikią priimti Islamą. “Šitas v . .. ... .»
L j t- Ka;p galime regėjimą išvysti'bandymas yra man paties Dievo siųstas. H 5 5 *
aiškinosi jisai. Ėmė jieškoti Šventaiameį Štai regėjimai, kuriuos gali išvysti kiek- 
Rašte tokių vietų, kurios patei-intų tikėji-i vienas žmogus jei tik jis panorę-, 
mo permainą. Pasirodė, kad Šventajame' Nupiepkime 6 juodus ratelius vienas 
Rašte esama tokių pranašu žodžių, kurie ir kitame. Šitie rateliai, suprantama, nesisu- 
šitą atsitikimą pateisina. Vadinasi atsitiko, i ka, bet lengva padaryti, kad jie im- tary- 
kas turėjo atsitikti, kaip buvo Šventajame tum suktis. Reikia paimti ir pajudinti pa- 
Rašte pasakyta. Sabatajų nuvedė i sultono ukinėti prieš save, žiūrint su atyda Į juos. 
įumus, ir tenai jis atsisakė nuo žydų tikėji- Lyg tik akys pavargs bežiūrėdamos, tuojau 
mo. ir užsidėjo ant galvo- baltą turku mu-! pasirodys lyg tie rateliai greitai -ukasi į 
turą. Tuo sultonas buvo labai patenkintas vieną pusę. Žinoma, jie nesisuka, bet mum? 
ir paskyrė ji Į Adrianopoli savo rūmų var Į‘ik rodosi, jog jie sukasi. Taigi kartais 
tininku. mums pasirodo tas. ko visai nėra.

Tuo ir pasibaigė Mesijo- Sabatajaus žv-i Kaip apsiauna žmogų akvs, taip pat li 
giai. Žmonės nustojo juo tikėri Tukstan- apgauna ir ausys. Dažnai žmogus girdi 
čiai jo salininkų nuo jo atsitraukė eLiu I ž^-j Pvnio v’sai nėra. Daibininkai, kurie 
Sabatajus jiems aiškino, kad ir f’abar ji- jigaj dirba dirbtuvėse, namie tebegirdi nra- 
tebetarnaująs tam pačiam reikalui, v eltui ?iru skambėsimą ir ūžėsi. Ir ausv; gali gir- 
iis įtikinėjo žydus, kad jis tik dėl akių už- ^ėti ko visai nėra.
sidėięs mu ulmonų čalmą, norėdamas pa-j Taip pat apgauna ir lytėjimo jutimas, 
traukti ir musulmonus į žydų tikėjimą: tat pavvzdžiui, kare nutraukė kareiviui koja. 
esą ir Šventajame Rašte pasakyta. Prana- i jam* užoy(iė. pritai ė medinę koią. Ir atsi
sa? Natana= tain pat pranešdavo ame Sa u’i u1TY1 ir -kanHpt; t>,pat pranešdav 
bataių, “jog visi jo darbai yra gilios pa
slaptys, kurių žmogaus protas negali su
prasti, ir šventajame Rašte iie visi numa- 

jau buvo

Tatai reikia ištirti, 
nebeieikėtų abejoti, ar tai stebuklai ar ne 
stebuklai.

Pirmiausia turime išsiaiškinti, prie kurių 
aplinkybių Įvyksta Įvairus regėjimai, kurie 
atrodo mums stebuklingi, šių aplinkybių 
nežinodami, mes juk negalėsime pasakyti, 
kaip, kodėl ir kuomet jie Įvyksta.

tinka, kad jam ima niežėti ir skaudėti ta 
kr ja, kurios nebėra. Dar pavyzdys: kiek
vienas žmogus savo pirštais gali užčiuopti 
pas -ave ne vieną, bet dvi nosis. Tik reikia 
mkeistj du nirštu: vidurini uždėti ant 
. magurio ir abiem kartu paliesti nosies ga
lą. Tuomet žmogui rodosi, jog ji? turi ne 
vieną bet dvi nosi. Jeigu taip pirštais pake
rime kamuliuką. tad pajusime ne vieną, 
bet du kamuoliuku. Todėl vadinasi “lytėji
mo apsirikimas.

Kaip galima lubose pamatyti numirėlį 
arba velniūkštį ?

Tokių pavyzdžių galėtume daugybę pri
rinkti.

Iš jų me« matome esant daug tokių daly- 
Dievo rinktinis ir atėjęs žemėn išpirkti1 ku, kurie atrodo mum- kitokie, nekaip iš 
žmonių nuodėmių, ir jog visi jo gyvenimo t i kim jų yra. Ypač prigaudinėja žmogų jo 
Įvvkiai turĮ gilią ir paslėptą prasmę. Sabu- akys. Galima paprasčiausiu budu taip pa
rijui taikino pranašo Isajaus žodžiu;: “Nė-Į daryti, jog kiekviena- žmogus panorėje- 
ia jame nei iškilnumo, nei didybes, lr mes išvys paprastą nedideli regėjimą, 
įi matėme ir nebuvo jame to iškilnumo.' (Bus daugiau).

ir nemaža, 
kad Saba

tyti.” Bet Sabatajaus reikalą 
pagadintas galutinai.

Tiesa, iis dar turėjo sekėju 
Daugeli^ žydų nenorėjo tikėti, 
tajus butų parsidavęs, nes Šventajame Raš
te atsirado pateisinimų ir šitiems jo žings 
mams. Ir iš tikrųjų,—tikint Šventajam 
Raštui, kaip gi netikėti Sabatajumi? Da’ 
daugiau buvo kalbų apie Mesiją. Sabatajui 
mirus. Kalbėjo, kad jis pakilęs į dangų, ii 
kad paskum jis vėl atvyksiąs ir išgelbėsią- 
nukentėjusią tautą.

Kiti kalbėjo, kad Sabatajus esąs tikrai

t
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Kur Danai Nuskandino Savo Karo Laivyną

ffii^

KELEIVIS, SO. BOSTON.

ši nuotrauka parodo Danijos sostinę Kopen
hagą, kur nesenai Įvyko smarkus susikirtimas 
tarp danų ir okupantų vokiečių. Vokiečiai norėjo 
paimti Danijos laivyną, kuris stovėjo Kopenha
gos uoste. Danai užkirto jiems kelią į uostą, kad

t
davus savo jurininkams laiko laivus nuskandin
ti, taip kaip padarė francuzai. Ir kuomet miesto 
gatvėse siautė kova, Danijos jurininkai išsprog
dė laivų sienose skyles ir laivai nuėjo juros dug
nan. Iš kairės parodytas Danijos karalius Chris- 
tianas.

Gromata Maikio 
Tėvui.

Jo visokiai blogarodijai. star- 
šam vyčiu generolui.

Prisiunčiu Maikio tėvui porą 
rublių ant pantės ir prašau, kad 
staršas vyčių vaisko generolas 
išvirozytų man porą klausimu, 
kurių mano paties durnas razu- 
mas negali išfegeriuot jokiu 
spasabu.

Klausimas Nr. 1: Kokios pro
fesijos buvo Džiova Stalinas, 
kol da nebuvo Rusijos cieso
rium ? Aš žinau, kad Leninas 
buvo lojaris, o Trockis buvo žur-

davo savo kazionoj gazietoj, ką 
reiškia darbininkų klesa, o da- 

! bar ir jis jau nutilo. Taigi išro
do. kad dykaduonių dabar jau 
r:e iko ant svieto, visi pasidarė 
proletarai.

Skaitytojų Halsai.
Nuobodus butų gyvenimas 

be “Keleivio.”
Getbiamoji “Keleivio” re

dakcija ’ Prisiunčiu $2.50
Taigi gal Maikio tėvas, kaip senam Maikio tėvui ant lie- 

visokių sekretų žinovas, guiėtų k ai st vu, o man piašau už tai 
tuos klausimus davadl/vai iš\i- siuntinėti “Keleivi,” nes be
’.ozyt, ba dabar po visokių vi- 
keišinu senis turi gražaus čėso. 
Iš to butų pažitko ne tik man 
vienam, ale ir Bimbai ir visai 
bulšiu pakalenijai.

Su aukšta pavožone.
Pash'šnas Novobrancas,

Hudson. Mass.

“Keleivio” 
r\venima*.

butu nuobodus

P. Siaut ūsaitis,
Detroit. Mich.

nalistas, bet apie Džiovą Stali-i Atsakymas 1: Kai staršas 
ną nėra jokių žinių ir Bimba vyčių generolas služijo nestro- 
niekad apie tai mums nepaaiš- ievoj rotoj pas ruski vaiske, tai 
kiną. Stalinas buvo Kaukazo banku

Klausimas Nr. 2: Kokiais apžiuiėtojas. Jeigu atrasdavo 
žmonėmis baigiasi darbininkų banką, kuris neturėjo gero vač- 
klesa ir nuo kurių prasideda dy
kaduoniai? Kai aš buvau senam
krajuje, tai tenai darbininkais mieste Stalinas uždėjo net 350,- draugai: 
buvo vadinami tiktai tokie, ką 
nieko neturėdavo ir ką per va
sarą eidavo pas gaspadorius 
mėšlo vežti, šieno piauti, o žie-

mano. tai toki raidavei nufa:- 
nuodavo. Vienam bankui Tifliso

000 rublių štriopo. Jessa. jis bu
vo didžiausis bankų nedziratelis 
ant viso Kaukazo.

Atsakymas 2: šiur, kad šven*
mą malkas plaudavo. Bet kaip tas tėvas sunkiai dirba. Kai at- 
dabar “Darbininkas” rašo, tai važiuoja daug kunigų, tai jam 
didžiausis darbininkas yra po- reikia sėdėt ant sosto ir laikyt
piežius. o jau kunigai, tai tikri 
leiberiai; kartais jie tiek persi

SIOUX CITY, IOWA. 
Turėjom dvejas pagerb-

Vieno amžiaus su Maikio 
tėvu.

Geibiamieji “Keleivio” 
leidėjai! Siunčiu jums $3.00 
už laikrašti, nes mano pre
numerata jau pasibaigė. Aš 
e u vieno amžiaus su Maikio 
tėvu ii labai io laukiu kožną 
sąvaitę. V. Matevičienė, 

Scottville, Mich.
Tėvui po $5 prisiuntė šie!

K. Vasiliauskas,
Duųuesne, Pa.

J. Kursevich,
Baltimore, Md.

P. Papučka,
Kingiton. Ont.. Canada' 

Jos. Jaruševičius,
Easthampton, Mass. 

John Jakas,
Chicago, III.

Už $5.00 mes duodam!

aukątyn pakeltą koją, kad kož
nas gautų čenčiaus pabučiuot i 
švento Petro kuntaplį. Sakoma, 

gauna. O pagal bolševikų moks- kad tame kuntaplyje jau didelė 
lą. tai ir Rusijos carai buvo dar-1 skylė nuo bučiavimo. O kai pa- draugam? kredito dviem 
bininkai; už tai jie dabar šlovi-i sibaigia bučiavimas, tada. reikia metam, o UŽ $3.00 metams;

dirba, kad apserga ir smerlj

| nepaisydamas pavojaus. Tik kes pradėjo pardavinėti, džia darbininkus iš darbo 
dėka mašinistui, kuris, pa- Bet lupo labai brangiai, po Prasideda nedarbas, depre

tuves. matęs nuo bėgių nesišali- 1 rublį ir 50 kapeikų už pu- sija, sunkus laikai. Aaikščio- na Petrą Diktajį ir Ivaną Pik-j suskaityt auksa, kurį kunigai lt) sąvaičių
nanti žmogų, smarkiai už- dą. Žiežmarių miestely tuo- ja nosis nuleidę darbininkai tąjį. kad j

Nors jau piaėjo tūlas lai veržė mašinos stabdžius, met buvo rusas pristavas be daibo, ;ėdi nuriminę fao- seniau tai nors Dimoa parasy-igus ir žemesnių avasisKiu asauu p» įirčvniiMAę
kas. bet man vis lupi pasi- Meška išliko gyvas, tik sun- rusas, bet geras žmogus. Jis iikantai ir pirkliai. i_________________________ ... •• •' rAJitbKUJiiviAo.
girti, kad mano kaimynai kiai sužeistas. Jeigu masini- sušaukė žmones ir pasakė: ,T. - j-- .
lietuviai čia netingi pagerb- stas nebūtų Mešką pastebė- nepirkit pas žydus. Paruoš- Venu žodžiu, pertekhs LIETUVIŲ LAISVES MY-
tuves rengti. Tiumpu laiku jęs, ji? butų užmuštas vieto-į kit maišus ir pinigus, o vai- * ?e?a •čia įvyko net dvejos tokios j“ džia atsiųs vagonį nJgių pi- kaip t k prie-
iškilmė? pagerbimui tumu Nors Meška buvo sužeis- gesne kaina. Žmonė? suvežė ninfai- / Z\aUp?’
sų diaugų, kurie susilaukė tas gana sunkiai, tačiau kaip maišus, sužymėjo kiekvie- Ka.f. X1'K.° FįJ P, a' ■. Č1'}1
jau 25 metų šeimyniško gy- jaunas ir stiprus vyras, visus nas savo ir sumokėjo prista 1, a!t °,?aa? ’.
venimo. Draugams Jurgiui skausmus iškentėjo ir jau vui pinigu*. Už kelių sąvai- imn n£eTe' arPei
ir Agotai Milteniams tokios sveiksta. čių atėjo 3 vagonai su gru-
pageibtuvės buvo suruoštos Meška yra kilęs iš Stana-dais, kurie kainavo tik po 50 į- ?
8 rugpiučio dieną, šv. Kaži- lių kaimo, Gruzdžiu apylin- kapeikų už pūdą. Ir rugiai n<i.ui 0Ll' °» ' 5 . ' P g
miero parapijos salėj; vai- kė*. Iš Lietuvos į Urugvajų buvo kaip auksas. Tarp žy-
sės prasidėjo Z valandą po- atvyko 1929 metais, dirbo dų kiio sumišimas, kai pa-' ■ - - '

Adm:nistracijav

piet ir traukėsi iki 11 vai. 
vakaro. Gert ir valgyt buvo 
i valias: visi valgė net per

įvairiuose darbuose ir neblo 
erai stovėjo.! Bet vėlesniais 
laikais jo gyvenimo keliai

du kartu. Valgiai buvo labai pašlijo'; neturėjo pastovaus 
geri, nes juos pagamino darbo nei gyvenamos vietos. 
Pranas Razmanas. vyriausis ' Smilgius.
Jackson Hotelio virėjas. ---------------

Rugpiučio 10 d. panašios f^as Mums Rašoma
vaišės buvo Jackson Ho- --------
tclyje draugams Franui ir Apie badmetį Lietuvoje. 
Uršulei Kapočiams; praei

tas pats diaugas Razmanas. ** 
Draugams Kapočiams buvo 
įteikta graži dovana—elekt
rini; virdulis kavai virti, taip 
pat sidabrine cukrinė ir puo
delis smetonelei. Po vaka- 
į ienės jubiliatai padėkojo 
visiems draugams už tokias 
vaišes ii- už dovanas.

“Keleivy” andai buvo la
bai įdomus straipsnys apie 
mašinas ir apie jėgą maši
noms varyti. Ištikrujų, jeigu 
dabar mašinos staiga susto
tų, tai didmiesčių gyvento
jai išmirtu badu. Paimkim
kad ir musų Chicagą. kur as 

Abejo-e pagerbtuvėse da- gyvenu. Mašinoms sustojus, 
lyvavo ir kun. čėsna, šv. Ka visų pii ma šis didmiesti: ne- 
zimiero parapijos klebonas, tektų vandens, šviesos ir su- 
kui is taip pat dėkojo sve- sisiekimo priemonių. Susto- 
čiams ir rengėjams už vai- tų traukiniai, gatvėkariai, 
šes. palinkėjo “jaunave- busai ir automobiliai. Bema- 
džiam.*” gero- sveikatos ir tant pritruktų maisto ir kiltų 
visokio* laimės, ir pasiguo- badas.
dė. kad jis da negalįs tokių Bet žmonės mašinas kei- 
pa^erbtuv u turėti, nes jam kia ir sako, kad jos atima 
reik’3 laukti dar 3 metus, iki daibininkam^ darbą. Bet 
sukak- 25 metai kunigystės, jeigu mašinos sustotų, tai 

Taigi už t. i ju metų, jei ^įstotų ir visi darbai. Žmo- 
bus'm gvvi, gaf turėsime ir nės tuiėtų grįžti Į laukini 
savo klebono sidabrinį jubi stovį. kada nebuvo jokio su- 
lėju švęsti. P. Urbonas, driekime ir žmonės mirdavo

__________nuo bado ir ligų.
Mano motina pasakodavo 

apie badmetį Lietuvoje. Ta-j 
čiau ne vi-oj Lietuvoj žmo-' 
r.ės badavo. Apie Žiežma
rius ir Kalvius žmonės miiė

IŠ URUGVAJAUS.
Sunkiai sužeistu Kazys 

Meška.

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1943 METAMS. 
PIRM.—.Juozas Matulis,

906 Prescott st., Waukcgan. 111. 
PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia, 

733 Lincoln st.. Waukegan, III. 
PROT. RAST.—Susana L. Gabris, 
730 McAlister ave., Waukegan, III 

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

FIN. RAST.—Emilija K. Brothers, 
lll McKiniey ave., Waukegan, III.

; KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis. 
.... .. _ . . . . Į Paulina Vaitekūnas,

matė, kad pnstava? sužadi- Aišku, reikėtų pakeisti vi- maršalkos — Jonas Stoškus, 
no jiems gešeftą. Bet zmo- suomenė* santvarką. Kas m. Kernagis.
nėms tai buvo didelė pagal- turi gerą galvą, turėtų pada- 7^ok^Sn’v52-
ba, ir tai ačiū mašinoms. Jei- ryti planą geresnei santvar- re, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
gu ne geležinkelis, ne trau- kai. Aš turiu gerą galvą, bet ir Adams Sts-» w«nke<»n. iil
kinys. duona iš Ukrainos ne- esu nemokytas, tai mano .----------------------------------
butu galėjusi Lietuvos pa- programos niekas nepaisys.
siekti. Bet kai parašo ką nor* mo

kytas žmogus, tai kad ir pa 
bludęs, io žodžiai visiems 

ra visokių galvočių, ku- ’ imponuoja.
rie daro visokius išradimus Kaz. Karčiauskas,
ir jieško vis naujų jėgo? šal- i Chicago, III.
tinių. kad butų galima leng-----------------------------------
viau ir daugiau darbo pada- Reikalingas Darbininkas, 
lyti. Ir iie gerai daro. Bet . Tarp 2rt ir 4S metų amžiaus, prie 
dabartinėj santvarkoj nevi- vi’ty ukio’ ^mokesu, pradžia. $žo 
suernet tas išeina žmonėm* Į
gerą. Nes kaip visko labai 
daug užauga ir nėra kur 
maisto dėti. tai valdžia jį 
pradeda naikinti, kad palai
kyti kaina*. Taip būna ir 
pramonėj ir prekyboj. Kai 
visko atsiranda

Svarbus dalykas.

per sąvaitę ir pragyvenimas. Jaunam 
lietuviui gera proga išmokti paukščių 
ukj vesti. Yra galimas pasiliuosavi- 
mas nuo kariuomenės. Atsišaukdami 
duokit anie save informacijų. (39) 

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

Reikalinga Pusininke
Reikalinga . -50 metų amžiaus 

pavienė moteris prie biznio (ne sa- 
Dei’daUg ir liūnas). Priimsiu už pusininkę. Pi- 

. • , . * .. .^& nigai ir patyrimas nereikalingi. Ašpramonininkai negali ispar- esu pavienis'. Ateitis užtikrinu. Nc- (39)
Chicago, lll. 

9719.
duoti savo nroduktu, tai jie ..■ , • 14o8 M. l»th st.,uždaro .-avo Įmones ir palei- Telefonas: ■ anai

Šių metų gegužės 19 d 
neto'i nuo Montevideo mies- badu. o Eišiškių apylinkėj i 
to buvo sunkiai sužeistas duonos buvo į valias. Mar, j 
Kazy* Meška, 39 metų am- viena apylinkė nesusisiek-į 
žiau* lietuvis, kuris pralei- davo su kita, nebuvo tians- 
dę? naktį pas savo draugą poitaci os.
V. T valkūną gryžo i darbą Atsimenu, 1897 metais 
pas A. Evin-ką. taipgi lietu? apie Žiežmarius ir Kalviu* 
vi. kur o kalvėj jis dirbo jau ]edai išmušė javus; tų apy 
keli.- mėnesiu* prieš ivyku- linkiu gyventojai irgi butų 
šia i»<laimę. rr.hę badu, bet laimei tuo-

Fazi Meška sužeidė gele- met buvo jau geležinkelių, 
žinkelio mc.tokaras. Kaip Žvdai tuo pasinaudodami 
vėliau paaiškėjo, Meška bu- užnirko Volynė* gubernijoj 
vo neblaiviame stovyje ir (Ukrainoj) daug visokių ja- 
drąsini ėjo traukinio bėgiai*, vu ir atgabenę į šias apylin-

i: ■

ie sunkiai dirbdavę, suvežą iš visų karalysčių. Sun- 
nors Bimba parašy- j kus ir žemesnių dvasiškių asabų

gyvenimas, kada vienam reikia !
suvalo-vt kpnta kalakute ir iš As’ Ona KroVe’ P° v>'ru Kudinskie- SUVdlgvt Keptą kalakutą ir i pajukau savo sesers katrinos;
gerti bonka šampano. Katras Krovė. Ji yra Laukminiškių kaimo,’ 
lakamais, tai tokiam net KV?™

----- - (40)‘sirgti reikia nuo persivalgymo. Prašau atsišaukti šiuo adresu:
Ona Kudinskienė,

6 Lexinpton st., Laivrence, Mass.Už tai ir katekizmas sako: “Ne
ryk kaip kiaulė, ba apsirgsi.” O 
kam tas katekizmas parašytas,; 
jeigu ne kunigams? Juk pras
tas narodas

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.; 
neturi iš ko persi- Taipgi turiu Galingą Gydymo Mosti; 

a; i,,- >nu° Reumatizmo. Kurie turite kokius\algyt. Al bec jur laif- ^nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų'
Visu frentas, i patarimą ir busit patenkinti. (-) į

’ . .1 PET. LAMSARGIENfiStarsas Generolas. Į 1814 s Water SU Philadelphia. Pa..

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

1 t ♦ t >i i
* i 1 į
•
5 padarytas iš tikro.
• jo Castile muilo,
} U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru- 
} mus ir sustiprina 
I odą. 50c. už bonką

j ALEXANDER’S HAIR 
{ REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių VaistųJ Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui. J 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
I čiam per Paštą j visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S CO
{ 414 W. BRO1DWAY

SOUTH BOSTON. MASSL

Gaisras Sunaikino Philadeiphijos Stotį

1 ihatiirrff*^:
šioj nuotraukoj matosi sudegusi I’en 
Philndelphiioj. Per šj jmisrą buvo

uiijos geležinkeli » 
KM) žmonių.

stotis prie Broad streeto.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašom: Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

^patingti rtahnrTtnt*** . ryhe» gadynei* U’ek* torr*i|
t’fc bunir.4.

formato u»r Z?) Kaina p—I ’Hi, judim-i Niurna aIAm’* doten

KELEIVIS, 636 Broathvay, Co. Eorton, Mass.

K Europoje
Jei neriie žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
Įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (Išimant Chi- 
caK4). ęC.OO. Chicagoje ir Europoje—$8-(Xk 
Money CrderĮ cr čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
tiutpaiinimui kepiją pasiusima

aras

» f i
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M. MICHELSONIENĖ.

apie rožę.
Tikėkit, ar ne.

pačiam dvare buvo račius 
arba Stelmokas, kaip mes' 
tenai ji vadindavom. Sena 

“Keleivio” 37-tame nu- jo motina per iilgus metus 
mery tilpo straipsnis apie turėjo neišgydomu žaizdų 
ligą vadinamą “rožės” vai- ant vienos kojos. Jeigu vie- 
du. taigi noriu čia pasakyti, na išgydavo, tai kita atsiver- 
kas man teko apie tą ligą davo. Daktarai nieko negei- 
patirti. bėjo. Bet jai užkalbėjo rožę

Daktarai, kažin kodėl. tas Pats Talerau-kas, P° 
apie tą ligą nedaug tenusi- ’lUmP° laiko išgijo vu?os 
mano, tačiau išjuokia “va-
ražbitus,’’ kurie gydo ją už
kalbėjimais. Aš čia pasaky
siu, ką aš savo akimis ma-

iaizdos. Tai buvo 1895 me 
ais. Buividonių dvare, žiež- 
narių parapijoj.

Aš žinau, kad vra daug
čiau, nes ko aš savo akimis i ipgavikų. kurie dedasi 
nematau, kitų pasakojimam J -buitininkais,” užkalbinėja 
netikiu. Šivelionių sodžiuje, igas, ima užmokesti, bei 
Kalvių paiapijoj, mano lai- a- jų užkalbėjimas nieko 
kais buvo apie 14 metų am- liekam negelbsti. Aš nega- 
žiaus mergaitė, kuri turėjo iu to pasakyti apie Tale- 
rožę pačiam nosies gale. \’o- avišką. Tas žmogus nesi- 
sies galas buvo jau sugadin- eklamuodavo ir jokio atly
ta? ir mergaitė sarmatyda- ginimo už savo užkalbėji- 
vosi rodytis tarp žmonių, mus neimdavo. Ir jis nie- 
Gaila buvo žiūrėt Į ją. Syki kam to “mokslo” nepavy- 
tėvai susitarė ir nuvežė ją lėdavo, neslėpdavo. Kelia- 
Vilniun pas “didelius” dak- ą žmonių jis išmokino to 
tarus. Daktarai pasakė, kad užkalbėjimo, tačiau jų už- 
mergaitę tėvai turi palikti kalbėjimas niekam nepa 
Vilniaus ligoninėj, tai jie gelbėdavo. Matyt, kad vie- 
bandysią ją gydyt: nuo no- no užkalbėjimo neužtenka, 
sies reikėsią nuplauti visą bet reikia dar kad užkalbė- 
žaizdą ir tik tada gydyt. Ta tojas turėtų tam tikros Įta 
opeiacija kainuosianti 300 kos i ligoni.
rublių. Tokios Įtakos turėjo ir

Tėvai buvo biedni žmo- ;T‘ano motina. Ji buvo pa
neš. tai kur gi jie 300 įublių ?ra?ta, nemokėjo nei skai- 
gaus? O mergaitė kaip iš- Pra5ta moteris, nemokėjo 
girdo, kad daktarai nori jai nei skaityt, bet jeigu^ ka.' 
nosį piaut, pradėjo gvoltu motma sumegzdavo iš pa
rėkti, kad jos nnepaliktu verpalo Simų mazgą,
£įa ‘ sur? ji vadindavo nykstu-

Pasiėmę mergaitę, tėvai užrisdavo tą nykštu-
išvažiavo namo. Sustojus skaudamos vietos, ir
jiems Žaslių vagzale, juos uz kelių^ v alandų skausmas 
pamatė pono Rymševičiaus piaeluavo.
furmonas ir paklausė, kas Vieno ūkininko arklys 
yra tai mergaitei, kad jos nykstelėjo koją. Jis gyveno 
veidas aprištas? Tėvai papą- nuo mus už 9 varstų, tai ai- 
sakojo jam visą istoriją, o jis vyko žmogus pas mus, kad 
jiems sako: “Dabar aš va- motina padarytų jo arkliui 
žiuoju namo, tai jus yažiuo- “nykštuką.’’ Motina padarė, 
kit paskui mane: užeisit pas ir jis parvykęs namo užrišo 
mane, pažiūrėsim, ka? jai tą mazgą ant skaudamos 
kenkia, gal išgydysim.” arklio kojos.

Tėvai manė, kad ta; žmo- Rytojau? dieną jis atva- 
gus krečia juokus, bet vis-' žiavo pas mus pasikinkęs tą 
tiek nutarė važiuoti paskui arklį ir atvežė motinai žasi 
ji. Nuvažiavo ir užėjo. Fur- kaip atlyginimą, bet motina 
monas liepė atrišti skepetą užmokėjo jam už žasi vieną 
nuo mergaitės veido, apžiu- iUblį, sakydama: arba imk 
rėjo nosį ir sako :. “Gaila, rublį, arba vežkis žąsį na- 
kad as tavęs anksčiau nepa- mo. nes aš užmokesčio už 
mačiau. Bet mėginsiu, gal tokius daiktus neimu. Jeigu 
kiek pagelbėsiu.” paimčiau, tai mano “nykštu-

Jis užkalbėjo rožę ir liepė niekam daugiau nepa- 
už poros sąvaičią vėl atva- ulbėtų, 
žiuoti. Užkalbėjo da sykį, ir Panašiu atsitikimu man 
už poros mėnesių nosie; rau- teko matyti daug, bet viską 
donumas visai išnyko ir už- aprašyti užimtų perdaug 
sidėjo normalė oda, tik pats vietos laikrašty, 
nosies galiukas da pratruko.
Furmona-- aiškino, kad liga
jau užsisenėjusi. todėl sun- _______
kiai gija. Pirkit Karo Bondsus ir Stam-

Tas furmona' vadinosi pas. Kas savaitę Įdėkit Į juos 
Tamošius Talerau=kas ir gy- nemažiau kaip dešimtą savo 
ver.o Buividonių dvare. Tam uždarbio dalj.

Pirštinės, Kurias Galima Skalbti

Yra pirštiniu iš tokios medžiagos, kuries nepriima vandens; tekias visados galima skalbti 
ir jos visados išrodo švarios, kaip naujos čia parodyti trys tokių pirštinių pavyzdžiai. Iš 
kairės yra šiltos pirštinės, su pamušalu, bet ir jos skalbiamos.

Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

__________ v
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri

si ųs $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygą dovaną.
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. 
Galima pasirinkti knygą ir daugiau kaip už dolerį, bet to

kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $2.00, tai 50 centą reikės primokėti.

Štai čia paduodame tas knygas, kurią mes duosime dovaną:

AR BUVO VISUOTINAS LENGVAS BUDAS
TVANAS? IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks- Rankius reikalingiausių žodžių ir 
Las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės liškai. Joje telpa .netik atskiri zo- 
kamuoTj? Kaip jis galėjo tuos gyvu- džiai, bet čieli sakiniai, ^_pasikalbeji- 
ius prastoj savo arkoj sutalnir.ri? mai darbo jieškant, _ 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 tk 
bar 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. PusL 95. 
tai kitų klausimų, į kuriuos negali
atsakyti jokis kunięas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................. .. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai

itama •■••••••••••••••*••••*•* 35c.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai isguiUytl pilietybės Įstaty
mai su reikalingais klausiniais «r at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta tr pagerinta 
aula. . .................. 25c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
inv išaiškinta visa jų bepatystės istorija, .-.- . . - Pęr^aifyk šitą kny- • pasekmės ir doriškas dvasiškijos

gą. Is jos sužinosi, kad vyrai turėjo 'Klimas. Šią knyga turėtų per
daug pačių. o žmonos po kelis vyrus skfit ti kiekvie4nas ^yras, tėvas ir
gab^u “paveikslais Pk£l£i ‘ 50c’ 1*0™***^ kurie geidžia, kad jų mo- 

terįs, dukteris ir mylimosios nepa-Audek.o apdaruose .................... ‘5c. . ; p™,-™ „įnha. Parašė

JAUNUOLIU RAUDONO 
JO KRYŽIAUS NARIAI 
DIRBA KARO NUKEN

TĖJUSIEMS.
Mokykloms atsidarius.

pultų į tokią kunigų globą. 
k u n. Geo. Townsend Fox, D. D.. su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Piina argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? ŠĮ intri-

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

----------------------------- Dalijant Detroito lietuvių sočia’.is-
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, bet mes tikime, kunigo pakurstyti brostvininkai už-

, puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- kad VbSadOS taip neous: kad listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri
vėl madblaivvc Hanmit i-. yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- ei piU IDiU.VV.. flangu^ Ii saįs teismo rekordais ir liudininkų
nušvis saulutė, pasibaigs ne p®rodymais- Kaina ..................... 25c.

lemtas karas, sugryš iš karo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

tos dienos,DORCHESTERIO MOTE
RŲ KLIUBO VEIKLA.
Dorchesterio Lietuvių Mo

tei ų Kliubas nuolatos dirba 
šios šalie; pergalei. Jis jau 

... turėjo kelis parengimus, ku-į jau|.ų musų sunus. nudžius Labai įdomi knygutė šituo svarbiu_____________ ___________,
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- guojantį politiškai-ekonomišką klau-i * a ♦ i «i..... . t, — a —— u r* -T- - * *       • —milijonai berniukų ir mer- vlsn« n^lna^ buvo ntidno-l , , . . ___,____ .____— •.. ■ iii • ‘ penia-. UUVU atiuuu šųrdvs vėl nil<iDll- nas katalikas ir socialistas. Parašė išima aiškina garsuis Vokietijos so-gaicių grįžta Į mokyklas ir Įas Amerikos Raudonajam i ‘ E- Vandervelde, vertė Vardunas. Cialderr.okratų teoretikas Kari Kauts-

d Cross karo Krvžhn Gi Hahar im, kolin- d-VS džiaugsmu. Tąsyk mes Kaina ............................................... 10e.;ity. Kaina ................................... 10c.
busime laimėtojos. Žinoma. MATERIALISTIŠKAS

ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Jaunuolių Red Cross karo Kryžiui. Gi dabar jau kelin 
pašalpos programa vėl pra- tas mėnesi; kaip darom ban-
sidės. Iš visų karo aukų, vai- dažus. Kas sąvaitė antradie- nevisos. Vienų sūnus sugryš,
kn narlaric vra dano-iaiicia DIO Vakarai? SUSircnka gla= j kitu gal rie, bet meš nepavy- . » sayg^ie---------- ,--------------- ---- — =-=s_ == -

apga^Mna ir Jaunuol u žus bulelis moten» i Li«u' ^sime laimė, viena kitai.
apgailėtina u Jaunuolių vį pilieči kambarius po Koks bus musų likimas, toki g®, fi Kaityk šit, knygei, „IKI1IA S.TVMUP
Red Cross daro ką gali. kad nr 1436 Dorchester avė., mes stengsimės drąsiai su- w
sumažinus jų kentejimą. kur po vadovyste Mrs. Am- tikti. Gi dabar dirbkime ................... »«• juotoja sa

Tikslui pasiekti yra du ?ie įr Jos pagelbininkės Mis. kiek galime šios šalies lai- SOCIALIZMO teorija.
keliai. Vienas kelias eina per Alekna, vymojam visokius mėjimui ir Raudonojo Kry- sis veikai&s trumpais ir aiškiais
National Childrens’ Fundą, bandažus ”
kuris paiupina pagalbą vai
kams namie ir užsienyje.
Antras būdas, tai gaminti 
paketus su dovanelėmis 
toms nelaimingom; karo au
koms.

Praeitais metais National 
Childrens’ Fund parūpino 
Rusijos karo našlaičiams 
batų. įrengė ir užlaikė vaikų 
darželį karo sužeistiems vai
kams Anglijoje, ir parūpino 
pradinės mokyklos reikme
nų Lenkų pabėgėlių vai 
kams, kurie buvo perkelti Į 
Britu Rvtu Afrika. Šis yra

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių

eilių ir dainų. Daug gražių., spalyuo- 
igkins tariate fį. [ tu paveikslų. Popiera gera ir spauda

z» 
50

379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-

žiaus pagalbai Organizuo
Ruo-'ėjo 25 d minėta^ kime moterų kliubui ll diau- pakeistas kapitalizmas. Kama 25c KUR MUSŲ BOČIAI

moterų kliubas rengia vaka- ^zesnei ir geresnei
ą kareiviu naudai. ateičiai, o musų darbai tik-

rai nenueis niekais.
Labai girtina, kad mote Kliubietė B.

•ys skil ia nois kelias valau- -----------------------------------

K. Karčiauskas,
Chicago, III.

Ponia Rooseveltienč Australijoj

Iš dešinės stovi ponia Roosevdtienė su Australijos čiabu- 
ve vade.

naudojamas ir paiupinimui1 
specialių Kalėdų dėžučių 
Jungtinių Tautų karo belais
viams Europoje.

Gamybo- srity Jaunuolių 
Raudonojo Kryžiaus nariai 
išvystė programą, kuri ata
tinka jų mokyklos darbui. 
Mergaitės, namų ruošos kla
sėse mezgia megstinius ir 
siuva drabužius, kuriuos 
Raudonas Kryžius siunčia i 
kare sunaikintas vietas. Ber
niukai patys pagamina net 
peisiuntimui dėžių. Kiti pa
gamina žaislų ir žaidimų 
nuo karo nukentėjusiems 
vaikučiams.

Praeitais metais apie 100,- 
000 dėžučių buvo išsiųsta 
vaikams Rusijoj. Islandijoj, 
Airijoj, Anglijoj, Centraii- 
nė- ir Pietų Amerikos tau
toms. Piie to. 50,000 svarų į 
saldainių buvo išsiųsta į An
gliją ii 2.000 i Rusiją.

Nors Jaunuolių Raudono
jo Kryžiaus nariai pašvenčia 
daug savo darbo karo nu- 
kentėjusiem; vaikams, jie 
neužmiršta savo pareigų ir 
musų vyrams ginkluotose! 
jėgose. 17 milijonų jaunuo 
lių daug nuveikia. Pereitais 
metais buvo pagaminta dau
giau kaip 9.000,000 įvairių 
daiktų kareiviams.

Ameciran Red Cross.

dėlės savo laiko naudingam 
visuomenės darbui. Dabarti
niais laikai; daugumai mo
terų žiba ašaios akyse. Mo
linoms dabai tikrai ukano-

IŠAUŠ RYTAS.
Išauš gražus rytas, 
saulė užtekės, 
linksmai bokštuose 
varpai suskambės.
Ramybė pasauly 
tuomet prasidės, -. 
“Pasibaigė karas,’’ 
kiekviena.- kalbės.
Skubinsis kiekvienas 
į savo namus; 
džiaugeis tėveliai, 
kati gryžo ;unus.
Laimės ir džiaugsmo 
tik ten nebus, 
kur liko našlaičiai, 
žmona, sunus.
Paėmus paveikslą 
tėvelio brangaus, 
spėlios ji ūkimą
savo sunaus.
Jis žuvo už laisvę, 
jis žuvo už mus; 
mylėk ji visuomet, 
nes tu jo sunus.
“Koks geias tėvelis,” 
sunus pasakys... 
argi jis niekad 
pas mus nesugrįš?
“Aš laukiu kasdien jo; 
pareis jis, sakei; 
tai kodėl, mamyte, 
tu man melavai?”
Nesupras mažytis 
likimo skaudaus; 
jis kaičią teisybę 
patirs tik vėliaus.

Vargo Duktė.

MISS AMERICA’

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilfc 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys 
Su rašytojos paveiksiu, 126 pusla
piai. Kaina ....................................... 50c

AMERIKOS MACOCHAS.

GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

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

Arba kaip Romos katalikų kunigas kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
Hans Schmjdt New Yorke papiovė tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė- 
savo meilužę, Aumuller’aitę. mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
Knygelė su fotografiškaiš atvaiz- paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
dais. Kama ....................................... 10c. liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji

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

Ir kitos fonės. 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 IR 
DEKLAMACIJOS, 

šioje knygoje telpa daugybė nao- 
labai gražių ir juokingų monolo-

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.

Parašė
M. METELIONIS.

šita 19 metų amžiaus mergai-' 
tę, Jea.n Bartel iš Los Angeles, į 
šiomis dienomis Atlantic Cityje i 
buvo išrinkta iš 33 kontestančiu 
kaip gražiausia mergina ir pa
vadinta šių metų “Miss Ame
rica.”

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “KeM- 
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

jų, labai gražių ir 
gų ir deklamacijų. ' Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 26c.

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

uisitikintis Vyras: (2, žydinti Giria: 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraiė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 

namiej'i gėrimai atsiliepia jų vai
kam*. Ka* via arba tikisi kada nor* 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėta 
oerskaityti gitą knygute. Kaina 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broa<]way,

Soath Boeton, Mae*.
i

»
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IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS 
ŽMONIŲ VARDAI.

18pt Rus išvežtųjų Liet gy sąra 
Okupavę 1940 metais Lietu

vą, bolševikai išvežė Rusijos 
gilumon tukstancius žmonių.
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
surinko apie 12,000 išvežtųjų 
vardų ir pavardžių, kuriuos čia 
paduodant Amerikoje gyvenan
čių giminių žiniai.
k* ' —

(Tęsinys)

11528. Urbantaitė, Juzė (Jo
no duktė), 39. mokytoja. Ku 
dirkos Naumiestis.

11529. Urbelis, Antanas.
11530. Urbeiienė, Kotrina.
11531. Urbelytė, Dalia.
11532. Urbelis. Jonas, kari

ninkas, šilviškiai.
11533. Urbelionis, Stasys, 21. 

Vilnius.
11534. Urbetis, Petras (An

tano sunus), 27. karinnikas, 
Ukmergė.

1153. Urbickis, Jonušas. 29, 
Papilė, Jakai.

11536. Urbonas. Adomas (A- 
domo sunus). gimęs 1900, bat
siuvys, Babtai.

11537, Urbonienė, Aleksand-

11553. Urbonavičienė, Juzė, 
(Antano duktė), 60, šeimininkė 
Bankašeinai. Kaišedorys.

115545 Urbonavičius Vytau- 
as (Mykolo sunus), 45, polici-j 

ninkas.
11555. Urbonavičienė, Elena, 

13, šeimininkė.
11556. Urbonavičius, Vytau

tas, 16, moknys.
11557. Urbonavičius, Algi r- 

las (Vytauto sunus), 13.
11558. Urbonavičiūtė, Birutė 

^Vytauto duktė), 10.
11559. Urbonavičius. Albinas 

(Vytauto sunus), 2.
11560. Urbonovič, Zygmunt 

(Jono sunus), gimęs 1890, dar
bininkas, Vilnius.

11561. Urbonovič, Zigmas 
(Karolio sunus), eigulis. Mar
cinkonys.

11562. Urbonaitė, Julijona, 
gimusi 1883, Gružiai, Joniškėlis.

11563. Urbšys, Juozas, 45. 
buvęs užsienio reikalų ministe
ris, Kaunas.

11564. Urbšienė, Marė (Pra
no duktė), gimusi 1895.

11565. Uzlovskis, Eustachv

Kai Alijantai Bombardavo Italiją

Šiame vaizdely matosi Amerikos orlaivių bombas sprogstančios ant geležinkelio tilto ties 
Bolzano, šiaurės Italijoj, kuomet Italija da nebuvo pasidavusi.

11680. Vaitaitytė. Ona. (Juo
zo duktė), 12.

11681. Vaitaitis, Vytautas 
(Juozo sunus), 11.

11682. Vaišvilaitė, Aldona 
(Stasio duktė), 6, Krinčinas.

11683. Vaitaitis. Pranas, 45, 
samdinys, Vilnius.

11684. Vaitaitienė, Eugenija 
(Jokūbo duktė. 37, ligoninės 
tarnautoja.

11685. Vaitaitis. Aldas (Pra
no sunus), 13.

11680. Vaitaitytė, Vida (Pra
no duktė), 6.

11687. Vaitekaitytė, Palna 

(Stasio duktė), 16. Kaunas.

11688. Vaitekūnas, Konstan- 
tinans (Povilo sunus), 33. ūki

ninkas, Linkariai, Adutiškis.
11689. Vaitekėnas, Povilas 

(Povile sunus), 36. ūkininkas, 
Linkariai. Adutiškis.

11690. Vaitekėnas, Povilas 
(Povilo sunus), Adutiškis.

11691. Vaitekėnienė, Emilija 
(Stasio duktė). 41. Biržai.

far Heefc I«kj—TODRSi

var calls for evesy oonoe 
of eoergy. every ritme and doDar 
ve can muster far ahlpe—aod 
plente—and guns.

* Blt the enemy with a $2S 
Bond. Hurt hlm vith a $50 

Help to blov hlm sky- 
vith a $100 or $1.000 Bond. 

Doat delay —every h o ar 
eoonta. Buy United Statas 
□efenee Bonds aied Štampe 
TODAY.

,,, , , j ,, -x . • nCQo (Julijono sunus), 42. biznierius, ira (Mykolo duktė), kimus 1898. Vilnia
11566. Urmulevičius, Vincas. 

(Stasio sunus), 31, mokytojas,; 
11539. Urbonas, Mykolas (A- Kretkampis, Lekėčiai, 

domo sunus), 12. 11567. Urnežius, Antanas
11540. Urbonas, Pranas, 29, (Jeroslavo sunnus), kiemsargis 

Kaunas. Vilijampolė. Kaunas, Šančiai.
11541. Urbonienė. Stefa (Juo- 11568. Urnežius, Liudas (Pra- 

zo duktė), 27. no sunus), gimęs 1907, karinin-
11542. Urbonas. Algimantas kas. Vilnius.

11538. Ubronaitė, Birutė (A- 
domo duktė). 14, Babtai.

11580. Užbalis, Petras (Gab- 11624. Vaičeliunienė, Veroni- 
rio sunus). 38. kapitonas, šven- ka. gimusi 1910.
Čionėliai. 11625. Vaičekauskas. Boles-

11581. Užbalis, Stasys (Gab-povas. (Mykolo sunus). ukinin- 
rio sunus). 35. kapitonas. Varė- kas, Milaisaičiais. 
na, Poligonas. 11626. Vaičiulis. Albinas(Ka-

11582. Ūdra, Ipolitas, 30, mo- zio sunus), Mažeikiai, 
kvtojas, Šeduva. 11627. Vaičiulis, Jonas (Juo-

11583. Ūsas. Vincas (Jono , zo sunus), Šiauliai, 
sunus), gimęs 1911, samdinys, j 11628, Vaičiulis. Motiejus 
Tauragė. ; (Antano sunus), 54, ūkininkas,

1584. Usienė-Stulgaitė, Pati- Sutkiškis, Šiaulėnai.

11692 
nandas.

11693
11694

Vaitiekūnas, Ferdi-

Vaitekunaite, Jadvyga 
Vaitiekūnaitė, Halina 

(Ferdinando duktė).
11695. Vaitiekūnaitė. Anelė 

(Stasio duktė), 60. ūkininke 
Gražioniai.

11696. Vaitiekūnas, Antanas 
(Prano sunus), 49. Kaunas.

11697. Vaitiekūnas, Antanas

(Prano sunus). 8. 11569. Umežienė, Ona (Ka-
11543. Urbonas. Antanas (An- zįo duktė), 65. šeimininkė, Ur- 

driaus sunus), gimęs 1920, dai- nežiai, Dotnuva, 
lydė, Lapiai. Kaunas. 11570. Urnežaitė, Alina (Ba-

11544. Urbonas. Albinas (An- no duktė), 43. 
driaus sunus), 34, karininkas, 11571. Umiežaitė. Albina 
Švenčionėliai. (Balio duktė) 40.

11546. Urbonas. Balys (Kle- 11572. Uscilo, Antanas (My- 
menso sunus), 55. mokytojas, kolo sunus), 28, žirmuniai. 
Vosgeiiai, Dusėtai. 11573. Usnys, Vladas (Anta-

11547. Urbonas, Petras (Pra- no sunus), gimęs 1936. 
no sunus), gimęs 1901. Dėvi n-j 11574. Usonis, Alfonsas (Jo-
duoniai. no sunus). gimęs 1906, polici-

11548. Urbonas, Pranas (A- ninkas, Trakai.
lekso sunus), 17. Vilnius. 11575. Uševičienė. Stasė (Bro

li 549. Urbonavičius, Anta- niaus duktė), 32, Kaunas.
nas (Kazimiero sunus), 35. 
Kaunas.

11550. Urbonavičienė. Joha-

11576. Uškevičius, Petras (su 
šeima), 67, ūkininkas. Trakai.

11577. Utkevičius. Pranas
na. 70. ūkininkė, Plauginėliai, (Mykolo sunus), 20, Kaunas. 
Viduklė. 11578. Užmielienė, Marijona.

11551. Urbonavičiūtė. Jon^. 60. ūkininkė, Žiežmariai. Pagi- 
(Balio duktė). 35. agronome. riai.

11552. Urbonavičienė. Ona 11579. Uziembla, Algirdas, 
(Balio duktė), 34. šeimininkė. 21, ūkininkas.

liną (Povilo duktė), Tauragė.
11585. Ūsas, Martynas, 38, 

Kapččamiestis.
11586. Ūsas, Jonas (Jono su

nus), mokytojas. Tarpučiai.
11587. Usienė-Pušinaitytė. 38
11588. Usaitė, Eugenija, 15.
11589. Ūsas, Algis, 7.
11590. Ūsaitis, Jonas (Jono 

sunus), 40, mokytojas, Verpiai 
Pageležiai.

11591. Usaitienė, Verutė, 28.
11592. Usaitytė, Danutė, 9.
11593. Usaitytė, Birutė. 4.
11594. Usinienė, Marija (Pet

ro duktė), gimusi 1913, šeimi-1 
ninkė. Vilnius.

11595. Vabalas. Antanas (An
tano sunus), 30. kasininkas, 
Kaunas.

11596. Vabalienė. Veronika, 
30. pardavėja. Kaunas.

11597. Vabalas, Mečius. (Če
slovo sunus). 33, leitenantas. 
Radviliškis.

Albina. 30.

(Petro sunus), 13.
11666. Vaišnora, Petras (Jo

no sunus), 33, Vilnius.
11667. Vaišvila, Brunonas 

(Mykolo sunus), 39, knygvedis,
Šiauliai.

11668. Vaišvila. Domas, 32,
ūkininkas. Kapstatai. (Antano sunus), 2.

11669. Vaišvilienė, Barbora 11698. Vaitekunienė,
11670. Vaišvila, Juozas (Pet

ro sunus), 51, mūrininkas, Vil
nius.

11671. Vaišvila. Stasys (Juo
zo sunus). mokytojas. Krinčiną.

11672. Vaišvilienė, Ona (Jo
no duktė), mokytoja, Krinčiną.

11673. Vaišvila, Algimantas 
(Stasio sunus), 3, Krinčiną.

11674. Vaišvilienė, Stasė, gi
musi 1907, Šiauliai. 11703. Vaitiekūnas,

11675. Vaišvilaitė, Virginija i 48. ūkininkas. Pelyčiai, 
(Juozo duktė), 4. tai.

11676. Vaišvila. Vladas (A- 11704. VaitiekuTias.

11629. Vaičiulis,. Stanislovas 
(Antano sunus). 43, ūkininkas,
Sutkiškis.

11630. Vaičiulienė. Ona. 45,
Sutkiškis.

11631. Vaičiulytė. Ona (Mo
tiejaus duktė). Sutkiškis.

11632. Vaičiulis, Antanas, 12.
11633. Vaičiūnienė. Agota,

67, Radviliškis.
11634. Vaičiūnaitė. Bronė 

(Vinco duktė). 24. Kaunas. •
1135. Vaičiūnienė, Ona (Jur- leksandro sunus). Šiauliai, 

gio duktė). 37. mokytoja. Ma-; 11677. Vaitaitis, Benjaminas, 
dastava. Aukštadvaris. i (Juozo sunus), 24. ūkininkas,!

11636. Vaičiūnaitė, Aldona i Dakniunai. Krinčinas.
11678. Vaitaitis, Juozas (Ka- 

Danutė zio sunus), gimęs 1904, darbi-

Elena
(Jono duktė), 20.

11699. Vaitiekūnas, Rimutis
(Antano sunus). 3 savaičių. 

11700. Vaitiekūnaitė, Elena
(Aleksandro duktė). gimusi 
1908. ūkininkė. Plytiškiai.

1170-. Vaitiekūnas, Antanas 
(Aleksandro sunus), gim. 1920, 
studentas, Plytnikai, Vaškai.

11702. Vaitiekūnaitė, Felicija 
(Aleksandro duktė, Plytnikai.

Juozas

piai. Maironiškiai.
11710. Vaitkevičius, Atramas 

;Simc sunus), 32, Maironiškiai.
11711. Vaitkevičius. Simas 

Simo sunus), 36, Maironiškiai.
11712, Vaitkevičienė, Alina

(Vaclovo duktė), 11, studentė, 
žakiškių Kanapinės dv.

11713. Vaitkevičius, Vaclovas 
49, žemvaldis, žakiškių dv.

11714. Vaitkeviččienė, Marija 
Igno duktė), 39.

11715. Vaitkevičiūtė, Vanda.
11716. Vaitkevičius, Antanas, 

mokytojas, šakiai.
11717. Vaitkevičius, Antanas

(Jono sunus).
11718. Vaitkevičius, Algiman 

tas. (Antano sunnus), 2.
11719. Vaitkevičiūtė. Rasa.
11720. Vaitkevičius. Augusti

nas, 40. Kaunas.
11721. Vaitkevičius, Henrikas 

(Konstantino sunus), 40, inži
nierius, Kaunas.

11722. Vaitkevičius, Juozas 
(Prano sunus), gimęs 1902, ūki
ninkas, Plytinė, Pabradė.

11723. Vaitkevičienė, Kamilė 
59, šeimininkė, Kaunas.

11724. Vaitkevičius, Kostas
Viešin- 16, mokinys.

11725. Vaitkevičius, Petras.
11726. Vaitkevičius, Bronius, 

54. ūkininkas, Ožkabaliai.
11727. Vaitkevičius. Jonas 

(Stasio sunus). 32, seržantas, 
Vilnius.

11728. Vaitkevičius, Jonas 
(Miko sunus), gimęs 1906, mo
kytojas, Bukanciškiai, Daugai.

11729. Vaitkevičienė, Magdė,

AR ROMOS
yra Kristausopiezius 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS 1. Aiškinama laiicai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS HI. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučya, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentai inę 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 Urbonas II. Inkvizi- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leo ras X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nea joje ras daag reikalingų dalykų ir geriasaiai galės 
susipažint an visa katalikiškos bažnyčioa praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų ekaito kaipo žaislų ir tam- 
sinima plačios vūraomenls, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai- 

i. Taip aiškityti. Taip aiškina m?o knygoj* įcun. M Valadka.
Knyga apie 230 puftlapių, didelio formato; spauda aiški. 
Aidimo viršeliai*. gražiai sidabrinėm raidėm įspausta* kny 

KAINA $2.00.
Tvirtais viršeliai*. kaira $1.2$.

Galima gaut pas 
REV. M. VALADKA,

tanų, sekančiu adresu;
R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima tų knygų nuordyta kaina ir

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

11598. Vabalienė 
mokytoja.

11599. Vabalas. Antanas 
(Juozo sunus). 57, ūkininkas.
Lasavičiai. Veisėjai.

11600. Vabalienė. Paulė, 50.
11601. Vabalas. Albinas (An- 

itano sunus), 27. ūkininkas.
11602. Vabalas. Jonas (Anta

no sunus). v 25.
11603. Vabalas. Vytautas. 21.
11604. Vabalas. Pranas. 17.
11605. yabalaitė. Renė. 15.
11606. Vabalaitė, Marė. 10.
11607. Vadopalas, Petras 

(Juozo sunus). gimęs 1912, ka
rininkas, Vilnius.

11608. Vagerys. Stasys (Vla
do sunus), 39, Vilnius.

11609. Vegerienė. Eleonora
(Jono duktė), 23. siuvėja. Vii- rėnos poligonas, 
nius. 11650. Vailokaitis

11611. Vaiciekauskas, Mečys kunigas. Kaunas.

(Juozo duktė). 12.
11637. Vaičiūnaitė.

(Juozo duktė), 11.
11638. Vaičiūnas. Vacys (Vin

co sunus). 38. Radviliškis.
11639. Vaičius, Antanas, Kai- _

nėnai. Mažeikiai.
11640. Vaičius. Jonas (Liu

do sunus). 25. knygvedis. Kau
nas.

11641. Vaičius. Vladas (Jur
gio sunus). 44. major. Vilnius.

11642. Vaičienė. Joana (Pily
po duktė). 7'\ šeimininkė. Ei

girdžiai. Telšiai.

11643. Vaičienė, Stasė (Sta
sio duktė). 22. Mokolų-Naujie- 
nos. Marijampolė.

11644. Vaidakevičienė. A pol. 
33. mokytoja. Kasliškiai.

11645. Vaicakevičius. Rim
gaudas (Petro sunus). 7.

11646. Vaidekevičius ,Dan- 
guolis (Petro sunus). 3.

11647. Yaikasas. Bronius 
(Juozo sunus). 28. atsargos ka
rininkas. Vilnius.

11648. Vailionis, Pranas (An
tano sunus). Jovaišiai.

11649. Vaičius, kapitonas Va-

ninkas, Dadviliškis. 
11679. Vaitaitienė,

gimusi 1908.
Paulina

(Stasio sunus), gimęs 1909. 
biznierius. Kaunas.

11612. Vaiciekauskas. Anta
nas, 65. chemikas, Seirijai.

11613. Vaiciekauskienė, Liu
da. 48.

11614. Vaiciekauskas, Ričar
das (Antano sunus), 16.

11615. Vaicenauskas, Mikalo
jus, Bieliūnai. Zarasai.

11616. Vaičaitis, Jonas (Ka
jetono sunus). 52, ūkininkas. 
Kniečiai, Šimkaičiai.

11617. Vaičaitienė. Marijona, 
'46. šeimininkė.

11617. Vaičaitis. Petras, 20.
11618. Vaičaitis, Jonas, 18.11619. Vaičaitytė. Agnė, 16.
11620. Vaičaitis, Zigmas, 15.
11621. Vaičekauskas, Anta

nas (.Juozo sunus), Panevėžys.
11622. Vaičekauskas, Jonas 

(Juozo sunus. Kretinga.
i 11623. Vaičeliunas, Jonas,37, 
iMuškučių gelž. stotis.

Juozas,

EIz-11651. Vainenauskienė. 
bieta, Bieliūnai. Antanava.

11652. Vainikonis, Juozas 

(Mato sunus). 47. žagariškiai.
11653. Va ilavičienė, Bronė, 

ūkininkė. Kai nikai, Raseiniai. 
11654. Ya-r iavičienė, Marija.
11655. Vairilavičiutė, Ona.
11656. Vairilavičiutė. Stasė.

11657. V;, i-ilavičius, Petras, 
28. Šiauliai.

11658. Y. ilavieiutė, Teresė,
11659. Y. laičius, Donatas.
11660. Yainorius, Aleksas 

(Juozo sunii'). karininkas. Luo
kė, Telšiai.

11661. Vaisieta, Alfonsas 
(Mato sunus). 34. Šančiai.

11662. V; unas, Petras (Jo
no sunus). 13. mokytojas. Otena

11663. Vaisiunienė, Vanda 
(Jono duktė). 10. Utena.

11664. Va niunaitė. Nijolė 
(Petro duktė) 14, mokinė.

11665. Vaisiunas, Algirdas

-__ .
40, 40, ūkininkas. Pelyčiai. 

11705. Vaitiekūnienė, Elena
(Petro duktė), 28, Pelyčiai. 

11706. Vaitiekūnaitė, Bronė. 
-707. Vaitiekūnas, Vytautas. 
11708. Vaitkevičius, Aleksas

(Vlado sunus), 58. Meironiškiai 
11709. Vaitkevičius. Stasys

(Simo sunus), 34, siuvėjas, La- mokytoja.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kit4 dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. ,

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa s ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butą galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, kurių jus 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 kur ji pa

reina?
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Kų reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymai 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
daroma.

Kodėl tūlos motervs 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 juma vis
tų-

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga gt*ž>, «u paveikslais. 22$ 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—ls kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s "žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugy bė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

I I
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Vietines Žinios
Antras Lietuvių Bond 

Rally piknikas.
Lietuvių Radio Korpora

cija i engia antrą Bond Ral- 
iy pikniką, kuiis Įvyks Lie
tuviu Tautiškame

Dorchesteryje bus vakaras 
kareiviu naudai.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Piliečių Draugija tapo ofi
cialiai valdžios Įgaliota Ka

ro Bonus pardavinėti.
Dabar eina Trečios Karo 

Paskolos vaju? ir labai yra 
svarbu, kad tame vajuje 
gražiai pasirodytų lietuviai.
Kad lietuviams butų dau- karo tonams pardavinėti, 
giau kredito už perkamus kad nuplikti bombaneši

Dorchesterio lietuvių mo
terų kliubas rugsėjo 25 d. 
rengia ‘*\vhist party” vakarą 

ParkZ kaieivių naudai. Vakaia- 
prasidės 7 vai.. Emery Hali, 

avė. Pel- 
do-

Montelloj. 10 spaliu d. Ši , TA , 
kaitą rengėjai užtikrina. Dorchesr i
1 ad kiekvienas atvažiavę- na- ^mama? kareivių 
bu. pUnai patenkinus, nes vanoms- Malona. kviečiame, 

iu. alaus ir kitokiu i J'LT?enęT f1'a'tl‘.nSa‘ »«’ 
bu< serą programt lanKvtL, Lamieto^ms bus 

smagi muzika šokiams. ;»razn-> dovanų. Įžanga pigi.
\ įsus kviečia, Komisija.

šis piknikas rengiamas_______________________
Reikalinga Book-keeperka

bus vali 
gėi imu
li

PILIEČIŲ DRAUGIJA 
RUOŠIA ANTRĄ VAJŲ.
Delegatai patiekė raportus 

iš Pittsburgho Seimo.
Pereitą ketvirtadieni, rug 

sėjo 16 d.. Lietuvių Piliečių 
Draugija turėjo savo mėne
sini susiiinkimą ir Draugi
jos delegatai darė praneši
mus iš Amerikos Lietuvių
Konferencijos Pittsburghe. ....
Plačiausi raportą patiekė apylinkės lietuviai turėtų 
Draugijos* pirmininkas, adv. Pir^ti bonu; jrer South Bos- 
J. Grigalius. Kiti delegatai “>n° Lietuvių Piliečių Drau 
papildė io įaportą tuo. ko jis kun yra oficialiai Iždo
nepasakė. Bendrai, jo ra- Departamento tam t ksiui 
j buvo t b t* to«

Lietuvių Piliečių Diaugija no Piliečių Draugija lapor-

ra pi;kti
“Spirit of 1 iihuanian 
rieans.” Sukelti 
'■urną nelengvas darbas, lo
dė1 visi tini būt prisirengę 
piikti boną kiek išgalėdami. 
Kalbė' gerbiama* adv. E. J. 
Pagcčirs. piezidentas SI.A

Kuri gyvena So::' 
ko high schoolę. v-

i Bostone ir lan- 
dirbti popiečiais

<l|HldOd !r -'Ubatomis. K: ptis į Ketvirtis 
• -* t .v • Je»elrv to.. 312 Broad»ary, South 

dal bas. to- Boston.

organizacijos: taiogi kalbės
nu arė rengti dar vieną di- V°Ja parduotus bonus Ame- jr kųj svečiai kalbėtoiai. 
deli vajų Karo bonams par !ikos Lietuvių Tarybai, kuri Bus ir magi kas “Great Eu- 
davinėti. I vajaus talką •jegistruoja visos Amerikos oenie."

radijo valandų vedėju—ppJ Piliečių Draugija turės savo 
Minkų ir Kneiži. Taipgi nu- dideles pranalbas li
tai ta kreiptis f visas vieti-! t>on^. pardavinėjimo vajų. 
nes diaugijas. kad ir jos pri- ^ur v1?1 bostono ir apylinkės 
sidėtų prie šito didelio dar- lietuviai vra kviečiami ateui 
bo. Karo bonų vajus Įvyks ir nusipirkti nors po viena

nis iš Nashua, X. H.. Poniai 
V. Minkienei vadovaujant 
dainuos lietuviškais kost’u-

PARSIDUODA FARMA
Oxforde, netoli VVebsterio, šešių 

kambarių namas s visais forničia's. 
Vanduo stuboj. B. ė. didelis višti- 
nnikas. 47 akrai ž> '.ės. obelys, plūk
iąs malkom Diauti visi farmos įran
kiai. Užmokėjau S- "'‘O. o dabar ati
duosiu už pusę tie r.es sunui mirus 
likau tik viena. A'.važiavę pažiūrėti 
kreipkitės pas: ! er Kvietkowski, 
75 Prospect st.. VV -ter. Jis parodys 
kur aš gyvenu, ar j. kreipkitės laiš
ku: Mrs. Heler. itodnrelL

75 Prospect st., VVebster, Mass.

Nor’.u Pirkt Automobili
Privatus asmuo

mais apsirėdžiusios Birutės ^1^° autor
ir Saulutės radijo grupės. Frances Katinas 

Tei. Holden, 4

ori pirkti vėliau- 
bilį iš privačių

(40)
Holden. Mass.

Taupykite
spalių 3 dieną, kaip 
anksčiau 

Iš 
rodo
kclcnija yra kiek atsilikusi 
nuo kitų, nor= valstijos ko
mitetas ir turi tris žvaigždu 
tęs. To. žinoma, neužtenka. 
Karas reikia remti ir pini
gais — perkant U. S. War 
Bonds.

Mitinge taipgi buvo prisi
minta, kad S. Minkus rengia 
dideli pikniką karo bonų 
pardavinėjimui. Kad jam 
nepakenkti, o dar prigelbėti, 
draugijos vajus įvyk; sąvai-

jau i boną, nežiūrint kaip dideli atvažiuoti
gazoliną

tonnis dokumentas, šita- danei 
me vajuje bus Iždo Departa- ban 

. mento atstovas ir čia bus re
gistruojami visi seniau nu- ----
pirkti bonai. Atsineškit už
sirašę savo bonų numerius 
ir serijos raidę. Vistiek kur 
tuos bonus pirkot, ateikit čia 
:uos užregistruoti, kad val
džia galėtu pripažinti lietu
viams kreditą.

Atsiminkit du dalyku:
(1) kad karą reikia remti 
karo bonais ir (2) kad karo

savo
atsivežti drau

išsiduoda 
uriais langais 

ražioj reziden-
’ei reikėtų

, j • yra ir autoniot-mui garadžius. Norin-
pieayure drivmg Čiam butų galima :- valgį pagaminti

jau nuimtas. ragai susitarimą
-r , kreipkitės “ke įvio admmistra-
IkoresponaentaS. cijon arba telefonu hite: GEN 7190

KARO METU— GALVOK! NEVAŽIUOK SKUBOS VALANDOM!
Kambarys ant Rendos

Jeigu busi mieste, nelauk iki 5 vai. važiuot namo 

Nuo 5 iki 6 popiet ••EI” yra prisigrūdęs. Buk gud 

rus—paskubėk pirma minios.

Planuok važiuot TARP Skubos Valandų

RECEIVERIS PARDUODA IŠ VARŽYTINIŲ

CITY POINT

PO LABOR DAY patarnavimas ant subway ir tum 

lio linijų tarp 9 ir 5 v. yra padidintas.

823-825-827 KAST rHIKD ST.. SOI T H BOSTON 
ANT VIETOS

BOSTON VATZD
Pčtnyčioj, 24 Septemberio, 3 vai. popiet

tę anksčiau. Labai gali biitl.,, . ... .
kad draugijos vajus prasi- į ^onai >la ^augiausis mved- 
tęs iki “šurum-burum” die me.ntas mus^ P^igams.

Koiaas

Šitą praneša Draugijos 
pirmininkas adv. Grigalių'.nos.

S. Mockus pasiūlė suma
nymą, kad draugija papuoš
tų svetainę tautiškais, tarp- 
tautiškais ir pilitikierių at
vaizdais. Susirinkimas už-iwORL stoties, 950 kilocik- 
gyrė. kad reikia turėti musųijų.
ginkluotų jėgų vyriausiojo,! Sekantį sekmadienį, rug- 
prezidento F. D. Roosevel- sėjo 26 dieną, nuo 9:30 iki 
to, tinkamą paveikslą. 10:30 iš rvto programa bus

Tūli vyrukai ir šitame mi- tokia:
tinge neapsiėjo be insinua- j. Muzika
ciju. Vienas jų, taręs piktą- 2*. Dainininkė Akvilė Siu-
žedį pats atsisėdo, o antrą ryte iš Dorchesterio. 
susirinkimas pasodino ir lie- * 3. Pasaka apie Magdutę. 
pė tylėti. liečiąs, gal smeto- Prašom parašyti atvirutėj 
na pateptas, pasiremdamas savo ispudžius ir prisiųsti 
tų dvieių insinuacijomis, ir šiuo adresu: W0RL, Lith- 
gi nusikalbėjo, neigdamas uanian Program. 216 Tre- 

. Suvienytas Tautas ir jų va- mont st., Boston. Mass. 
dus. Susirinkimas ir jį paso- g Minkus.
d i no.----------------------------- -----

Draugijos finansų sekre- * S
torius. Mereškevičius, pada- CjouN /
vė rezignaciją ir pasisakė, ęyouR Cr
kad išeinąs i kariuomenę. > <?PčAK 7OAS7'

' Korespondentas,

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora- 

^'Įcijos programa duodama iš 
lž- '■ VVORT. ctritioc ViinoiL--

Trys 1-šeimynos muro namai bloke, parsiduoda skyrium, 
turi 6 iiaE. apUš. ūiuueiiiiztkų itiaU-jVnę i“ var,"; bOŠJ 
koj: du kambariai ir maudynė ant pirmo aukšto, o 4 kambariai aut 
antro. Apie 1500 ket. pėdų žemės. Asesuoti po $2900.

Ši apylinkė ideališka vaikams, nes arti prie City P-int su puikiai 
ir gamtiškai gražiais byčiass. Puiki proga darbo žm.gui įsigyti nuo
savą namą.

Sąlygos: ?2*>0 gatavais pinigais arba ccrtified ėek:- pardavimo lai
ku. Kitos išlygos bus paaiškintos parOuodant. Daugiau informacijų 
klauskit pas:

ROBERT A. Macl.El.LAN REALTOR
1270 ('dumblis Avė.. Koxbtsry Highlands 8400

Tokioj • -

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
TeL Parkvray 1233-W

Mt. Aubum ir De Wolfe 
gatvių kertėj, Cambridge’- 
uj, užpereitą subatą susikūlė 
du automobiliai, kuriais va
žiavo jauni vaikėzai. Sužei
sti 4 žmonės.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

» Specialybė: Akių, Vidurių Lig*. 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

{Vartoja vėliausios konstrukcijos 
• X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius.
J VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-»

Rimtai serga S. Norkūnas.
Miesto ligoninėj dabar 

randasi daug sergančių lie
tuvių. Viena? iš jų yra geiai 
žinoma? sandarietis, S. Nor
kūnas iš I)o7ch°'tcrio. Jis 
jau turėjo deeėtką ar dau
giau kraujo įleidimų. Se
niau jis buvo žinomas.kaip 
liberalas ir laisvamani?, bet 
ligos prispaustas priėmė 
dvasini ramintoją. Yra ta
čiau viltie-, kad Norkūnai 
neužilgo pasveiks ir vėl su
grįš į lietuvišką politiką.

Lankytojas.

Boston Edison Company sako
...duoną iš elektriško tosterio imk 
visados pirštais. Nevartok šakučių, 
nes gali sugadint kaitinantį elemen
tą—o kitą gauti šiandien beveik 
negalima.

Bcston Edison Company

SECOND LITHUANIAN RADIO

BOND RALLY PICNIC
SUNDAY, OCTOBER 10, 

Lithuanian National Park, Montello, Mass.
I.et's hack this Second Litln 

enough Bonds to buv the bom b 
This time we will be sure to ha 
Radio Pance Music! So let’s 
mare pienu that will guarant 
And don't forg« t, to r»uy, bu>. 
huy a bond for the I.iiuKt “Sp 
Second I.Ithlia man Ramo Bono 
tioiial FarK. Kvswi<k Road.

anian Radio Bond Rallv Picnic to huy 
<t “Spirit «f Lithuanian Americans"! 
ve- leer. delieious food, Juke Box, and 
enu this <ummer season with nite 
ee . o.i a "ran n-teari n” good time 
and buy ionds, and be piepared to 
įnt of Lithuanian Amencans” at the 

R..!i> pienu jit the Lithuanian Na- 
Montello, lirocKton, Mass.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

534. BROADWAT, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

TaL ŠOU 280B

DAKTARAM

28624 Gyv. 811W

Dr Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

• iMndos: 9 iki 13 
nuo 2 iki S, 
r.uo 7 iki •. 

Soredom 9 iki IStr msf
AKIU DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas alus ir tinka
mu laiku sugražinu srie«a. Usg 
zaminuoju ir priskiriu akintos.

114 Summer Street,
lawrence. mass.

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 *aSar»

Seredomis;
Nuo 9 ryto iio 12 

447 BKOAI)WAY,
SO. BOSTON, M ASS-

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central akt. 

CAMBRIDGE, MASS.

ALE that is ALE
.tAfFtNPEFtER į CC.r Iik., Maib.- uKtsvė«S it/v

r; t

DR. G. L. KILLOR}
60 SCOLLAY SQUARE. Room 22
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to 
limas rietas

Saugi priežiūra, kaina nneinam.
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS 
Tel. SOUth Porton

11 ... ir prašom gražinti bonkas 

kad mes galėtume visados turėti 

jums gatavo

FICKWICK

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonuealth 4570.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ' GRABORIUS IR 

BALSAMVOTOJAS 
Turi Notaro Teises.254 W. Broadway

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2590 

Sunaus gyvenamoji vieta: 
538 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

|Tel




