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Kaina 6 centai. METAI XXXVIII

Paėmę Neapolį, Mūsiškiai 
Dabar Eina Ant Romos

CLARKO ARMIJA TIK 70 
MYLIŲ NUO ITALŲ 

SOSTINĖS.

vo ta kryptimi geroką gaba
lą. Rašant šiuos žodžius, 
per radiją buvo skelbiama, 
kad iki Italijos sostinės 
mūsiškiams beliko tik apie 
70 mylių atstumo.

Žinios sako. kad bėgdami 
iš Neapolio, vokiečiai tenai

‘Nuodai’ Rusijos
Žmonėms Užtikrinti

Kai 1917 metais Rusijos 
bolševikai iššaudė popus, o 
cerkves pavertė propagan
dos prieš tikybą centrais, 
Leninas liepė prie buvusių 
cerkvių durų prikalti lentas

Harrimanas Atsto
vaus Maskvoje 

Ameriką.
Stambus kapitalistai vado

vaus musų užsienio po
litikai.

Valdžia Reikalauja Dar 16 
Bilionų Dolerių Taksų

DAL| JŲ ŽADA PO KARO'jų taksų našta kristų ant tų,

Bėgdami iš Neapolio, vokie
čiai tenai viską plėšė, 

sprogdino ir degino.
Pereitos sąvaitės pabai

goje Penktoji Amerikos Ai- vjską plėšė, sprogdino, nai- 
mija, geneiolui C laikui \ a- kjno Uosto įrengimai be- 
dovaujant, paėmė Neapolio vejk v-įsįškai suardyti. Ta
uoctą, trečią žymiausį Itali
jos miestą. Prieš karą Nea
polis turėjo 925.000 gyven
tojų, bet dažnai jį alijan- , . _ . - . ,
tams iš oro bombarduojant, kiečiai tą patį padarys ir su 
daug gyventojų pabėgo. Vis Koma, kai jiems reikes iš te-
dėl to Neapolis turi didelės naį.^^b, . , .
strateginėj vertės alijan- *Se?a Pa^Ys puta,
tams, nes -tai vienas geriau- vokiečiai jiesko kaip galima 
šių Italijos uostų, iš kurio geresnių pozicijų apsigyni- 
geležinkeliais galima bus-IPP1- Rusijoj jie "pasitraukė 
lengvai siųsti reikalingos lkl Dniepro upės ir čia atsi- 
medžiagos mūsiškiams. * sustojo. Italijoj jie irgi

Neapolio paėmimas atida- laik<*? tos pačios strategi- 
ro Amerikos arini jai kelią :įo.s-.Pia jie. ^at0 Siegfnedo 
tiesiai į Romą. Ir generolo Liniją palei Po upę. Bet šią 
Clarko armija jau nužvgia- ^vaitę anglai jau išlipo iš
___________________ _ juros antroj tos linijos pusėj
„ . . r, -. ir užėjo vokiečiams iš užpa-rartizanai KontlS- kalio. Jeigu iš tų sląstų na-
kuoju Fašistų Mėsą. ciai neišsmuks, tai jie pa

. ' . x. o . m • teks nelaisvėn.Chnstian Science Moni- _________
torto“ korespondentas pra
neša, kad šiaurės Italijoj yra
apie 100,000 partizanų, ku
rie atakuoja ir sabotažuoja 
vokiečių armiją. Jis sako:
“Rugsėjo 25 d. apie 800 vo
kiečių atakavo partizanus 
tarp Cuneo ir Chiusa. Pa
sekmės buvo tokios, kad vo-

čiau amerikiečiai tikisi i po 
rą sąvaičių uostą atstatyti. 

Dabar bijomasi, kad vo-

Iš Afrikos Bombar
davo Miuncheną.
Pereitą sąvaitę didieji A-i 

merikos bombanešiai nu
skrido iš Afrikos per Al- 
i pių kalnus, ir vieni jų bom- 
i bardavo Miuncheno miestą

Iš tVashingtono praneša- Vokietijoj, o kiti atakavo 
su užrašu: “Tikyba—nuodai ma. kad W. Averell Harri- strateginius punktus Austri- 
žmonėms!” man, kuris iki šiol buvo A- joj, Vienos apylinkėj. Skren-

Dabar Stalinas vėl atstei- merikos lend-lease “ekspe- dant viršum Šveicarijos kai- 
gė popų valdžią, “švenčiau- ditorium'’ Londone, yra pa- nų. šveicarai vieną bomba- 
sį” sinodą, ir cerkvėse vėl skirtas Jungtinių Valstijų nėšį nušovė žemėn. Šitoj ke- 
laikomos pamaldos. Anglai ambasadorium į Maskvą. lionėj Amerikos bombane- 
nenoiėjo tam tikėti, todėl Admirolas Standley. ku- sius kelis kartus atakavo ir 
vienas jų dvasiškijos šulu. lis ėjo tas pareigas Maskvo- vokiečių kovos orlaiviai, ku- 
Yorko arkivyskupas, nuvy- je iki šiol. dabar yra sugry- rie sakosi numušę žemėn 5 
ko anądien* Rusijon savo žęs Wa-hingtonan ir pade- musų skraidomus fortus. II- 
akimis pamatyti, ar ištikru- da \ alstybės Depantamen- gi skridimai visada būna 
jų taip yra. Grįždamas iš tui daiyti planus sekančiai nuostolingi. Ištikru jų tas 
Maskvos* per Afriką, šitas trijų valstybių konferenci- vietas turėtų bombarduoti 
arkivyskupas pereitą sąvai- jai, kuri žada šį mėnesį į- rusai, nes jiems daug ar- 
tę sustojo Kairo mieste ir vykti Maskvoje ar Londone, čiau; bet rusai savo orlaivių
pareiškė. kad “Religijos at
eitis Rusijoj užtikrinta.” 

Vartojant Lenino žodžius,
tas reiškia, kad Rusijos žmo- Pacific geležinkelio kompa- 
nėms dabar yra užtikrinti niją. Be to, jisai pasidarė 
“nuodai.” * daug milionų laivų statyboj,

užsienio kasyklose, aviaci
joj ir bankų biznyje. Dabar 
jis vairuos šios šalies reika
lus Sovietų Rusijoj.

Edvardas Stettinius, kitas

Hanimanas yra stambus į priešo teritoriją neleidžia, 
kapitalistas, geležin kelių ir neduoda vietos Amerikos 
magnatas. Jisai valdo Union orlaiviams nutūpti.

LIETUVOJE NA
CIAI IMA VAIKUS.
Visi 16 ir 17 metų jaunuo

liai privalo eiti darban.
Žinios iš Berlyno sako.

GRĄŽINTI ATGAL. kurie turi tarp $1,000 ir 
$6.000 pajamų. Jų taksai 
pašoktų daugiau kaip dvi
gubai.

Iš darbininkų, kuriems da
bar atskaitoma nuo uždar
bio po 20 procentų, pagal 
naują valdžios planą turėtų 
būt imama po 30 procentų.

Matyt, ir pati valdžia su-

Pasirodė Nauji Vo
kiečių Ginklai.

Iš Rusijos pranešama, kad 
vokiečiai pradėjo vartoti 
prieš rusų tankus visai naują 
ginklą. Tai tam tikrą torpe
da. panaši į tą lovį, koks 

kiečiai turėjo bėgti,’ palikda- dažnai būna pritaisytas prie 
mi nesurinktus savo lavo- motorcykliaus šono antram 
nūs. Apie 300 vokiečiu buvo asmeniui. Toji torpeda esan- 
paimta nelaisvėn.” * ti pastatyta ant ratų ir valdo-

Kur gi tie partizanai gau- ma radijo bangomis iš tolo. 
na maisto? Korespondentai Ji lekia tiesiai į tanką be

“Darbo Didvyriai.”
Iš Maskvos pranešama, 

kad Vyriausi? Sovietas ap
dovanojęs “Darbo Didvy- stambus Ameiikos k^pitelTs- kad Lietuvoje vokiečių val- 
rio medaliais siuos komisą- šiomis dienorais buvo džia įvedusi privalomąjį
rU™ . i paskirtas i Valstybės Depar- darbą vaikams 16 ir 17 me-
, MoloJbvą,.uz tankų garny- lamentą kuris \eda visus tų amžiaus. Visi tų metų su- 
bos padidinimą (kažin kieK -iog šalies už?ienio reikalus. miaukę berniukai ir mergai-
tankų Molotovas pastate.). ■§tettinius via b«®ęs Uniięd vokiečiu

Vidaus komisarą Beną, gtate; Stįel k^ori7J^darbo famyton. 
uz karo medžiagos gamybą :valdv'bo5 pirmininkas, o šita Toks pat patvarkymas 
(prie kurios jis nei negu ne- korporacija vra didžiausia ??a išleistas Latvijoj, Esti- 

plieno įmonė visame pa- j°L Lenkijoj ir Ukrajinoj, 
šauly.

Washingtonas skiria stam
biu? kapitalistus į tokias

prikišo)
O komisarą \ akruševą,

kuris nėra buvęs kasyklose, 
už anglių kasimą.

nes Vokietijoj jau pritruko 
darbo jėgų.

sako. kad jie konfiskuoja 
buvusių fašistų tūzų gyvu
lius ir mėsą. Fašistų vadukai 
turėjo po 20-30 kiaulių, ku
lia- ūkininkai buvo priversti 
auginti. Dabar partizanai 
tas kiaules konfiskuoja ir

žmogaus ir atsimusus sprog
sta.

Kitas naujas vokiečių gin
klas pasirodė ant jūrių. Ang
lai praneša, kad vokiečių 
submarinos pradėjo vartoti 
naujos rūšies povandenines

Ii taip v ha eilė komisarų atsakomingas vietas dėl to, 
buvo apdovanota medaliais; jie vra «praktiški įr ea- 
kalP. darbo didvyriai ’ nors .bus.,Jžn;onės
tie tinginiai jokio darbo ne- _________
dirba. Tuo tarpu gi paprasti REIKALAUS KEISTI 
darbininkai, kurie nedavai-: FRONTO KAREIVIUS, 
gę prakaituoja Rusijos fab- T. ,
rikuose ir kasyklose. “Darbo ^\ekų senatoiių grupe bu- 
Didvyrio” medalių negauna. Ą° lsv?kusi pei \asaią ap-

KAIP YRA SU GAZO
LINU?

Pereitą sąvaitę kainų ad
ministracija paskelbė, kad raPolt3

NAUJAS BUDAS JUROS
VANDENIUI KEISTI.
Tūlas laikas atgal “Kelei

vy” buvo rašyta, kad Ame
rikoje tapo išrastas ir karo 
laivyno priimtas aparatas 
juros vandeniui keisti, taip 
kad jį butų galima gerti. Bu- 

kareivių vo tai labai naudingas išra- 
pasaulio dimas jurininkams ir laku-

žiurėti Ameriko? 
būklę įvairiuose 
frontuose. Dabar tai grupei nams patekus į tokias sąly- 
sugryžus ir patiekus Senatui gas, kur nėra šviežio van- 

Senate susidarė dens. Dabar gi iš Washing-
skerdžia savo maistui. Pas torpedas, kurios turi daug 
vieną fašistų bosą partiza- didesnę jėgą ir tiksliau pa
nai radę didelį sandėlį, pri- taiko, negu iki šiol buvusios 
kiautą geriausių mėsos kon- torpedos. Galimas esąs 
servų iš Amerikos. Pas kitą daiktas, kad ir jos yra valdo- 
Mussolinio leitenantą radę mos radijo bangomis, 
kelis šimtu? svarų geriausio--------------

automobili^tarn^ ^ii “A” nusistat.vmas uz tal» tono Panešama, kad ši? iš-?e“aXo pri,lėta da“- kad. kareiviai, kurie senai radimas pavyko dar žymiai 
“B“ ir “C” korte- ^Ta lssl^ptl • uz/urj, tuojau pagerinti.

šveicariško sūrio.
Taigi, kuomet Italijos

žmonės badavo, tai fašistai 
gyveno apsikrovę ameriko
niškom mėsom ir šveicariš
kais sūriais.

SUOMIJA NEPRIPAŽINS 
MUSSOLINIO VALDŽIOS

Stokholmo laikr a š č i o 
“Svenska Dagbladet” kores
pondentas praneša iš Hal- 
sinkio, kad Suomijos val
džia visai neketina pripažin
ti Mussolinio “valdžią.” ku
rią Hitleris sudarė “Italijos 
respublikai įkurti.” Tas pats

Aparatas
Temis ” bus nukirsta! Vietoj' but« pakeisti tais. kurie da- esąs perpus mažesnis ir pe. 
2's galionų, busią duodamais 3™ galutinai išlavinti ir 20 nunuc,ų žmogus gali pa
tik 2 galionai už kuponą. , .

Šią sąvaitę ta pati kainų koje

giau. o su dabar

laikomi stovyklose

administracija skelbia, kad 
“B” ir “C” kortelių savinin
kams ne tiktai nebusią nieko 
nukirsta, bet busią da pri
dėta.

BUVO PRISTATĘ MINŲ 
KANADOS PAKRAŠTY.

MEKSIKA SUSTABDĖ 
MĖSĄ AMERIKAI.

Meksikos prezidentas Ca 
macho paskelbė, kad 20 va- ]<orej;pondentas informuoja, 
gonų jautienos, kurie buvo kad Italijos atstovybė Suo- 
ęiunciami i Jungtines \ aisti- į^oį.tinėj irgi nepripa-
jas be Meksikos valdžios lei-j^jsta Mussolinio fašistų kli- 
dimo, buvo sugi ązinti nuo ko?. jj pasilieka ištikima Ita- 
nenos atgal į Jaurez miestą. ]jjos karaliaus valdžiai, kuri

?tin^a Pac!al i pasidavė alijantams. Meksikai. Matyt, smugelnin-; __________
kai norėjo atvežti 20 vago
nų jautienos į Ameriką ir 
parduoti “juodajai rinkai” 
geromis kainomis.

ORLAIVIŲ GAMYBAI
REIKALINGI MECHA

NIKAI.
Karo orlaivių gamybos 

taryba pareikalavo, kad me
chanikai šitoj pramonėj bu
bu paliuosuoti nuo kareivia
vimo dar 6 mėnesiams, ir

RUPINASI UŽSIENIO
RINKOMIS PO KARO.
Senate pereitą sąvaitę bu

vo sudaryta iš 7 asmenų ko
misija. kuriai pavesta rupin kad prie to da butų grąžinti
tis, kad po karo Amerikos atgaj į orlaivių dirbtuves 
prekybai butu užtikrinta tin-jtie, kurie yra jau paimti ar- 
knma vieta užsienio rinkose, mijon.

Bet Kongresas nesutiksiąs 
tokią naštą žmonėms ant 

pečių krauti.
Šią sąvaitę valdžia for

maliai pasiūlė Kongresui 
priimti tokią taksų progra
mą, kuri duotų iždui $15.- 
860,000,000 pajamų. Tai 
yra beveik 16 bilionų dole- pranta, kad tokia taksų naš
lių! Tai yra tokia krūva pi- ta butų perdaug sunki, nes 
nigų. kokią žmogaus protui siūlo, kad po karo apie 
sunku įsivaizduoti. ' $3.000,000,000 tų mokesčių

Iždo sekretotoriu? Mor- butų sugrąžinta tiems, kurie 
genthau siūlo, kad iš tos su- mažiau uždirba, 
mos $10,560.000,000 butų Tačiau Konjp-ese pasireiš* 
sukelta iš tų žmonių, kurie kė stipri opozicija šitokiam 
turi mažiau pajamų, nes pi- valdžios planui, ir šalies 
niguočiai esą jau pusėtinai spauda mano, kad šitas pla- 
apkrauti. nas bus atmestas. Kongresas

Jeigu šita programa butų nenori apkrauti žmonių to- 
priimta. tai sunkiausia nau- kia sunkia našta, ypač da

bartiniu laiku, kada nebeto
li linkimai.Ką Parodė Kava?

Krautuvės Amerikoje tuš
tėja ir moterys laukia tos 
dienos, kada vėl galės lais
vai pirkti sviestą, mėsą, cuk- 
įų ir kitus daiktus. Todėl 
biznieriai dabar kelia klau- formuoja, kad vėlyvų dar* 
Simą: kas bus, kai bus nuim- žoviu. derlius pasirodė daug 
ti visi suvaržymai? Ar žmo- geresnis, nog/hnvn tikėtasi, 
nės nenuver? jų krautuvių todėl maisto per žiemą ne* 
besiverždami pirkimų? pristigsią. Ypač gerai užde-

Atsakymą į šį klausimą rėjo tos daržovės, kurios su
davė kava. Kaip visi žino, daro svarbiausią maisto da- 
kava buvo suvaržyta ir žmo- jj. Pavyzdžiui, bulvių šimet 
nės negalėjo jos prisipirkti busią prikasta 90,000.000 
kiek norėjo. Bet staiga tas, bušelių daugiau, negu per* 
suvaržymas buvo nuimtas. nai. Taipgi didelis esąs ko* 
Ir dabar pasirodo, kad ka- pustų ir morkų derlius, 
vos pareikalavimas staiga Orančių busią daugiau negu 
nukrito, kai kuriose vietose pernai, o vynuogių busiąs 
nukrito lygiai per pusę. j stačiai rekordinis derlius.

Taigi galimas esąs daik-jNors vynuogių daug paima* 
tas, kad bus taip ir su kitais ma armijos razinkoms, ju 
produktais. Šiandien žmo- liksią užtektinai ir civili
nės stovi eilėse po kelias va-niems gyventojams. Pynacų 
landas, kad gauti pusę svaro taipgi labai daug reikalauja 
sviesto. Bet kai sviestas bus ai mija, bet užtai šįmet ju ir 
paliuosuotas. žmonės gal užaugo 260.000.009 svarų 
mažiau jo pirks, negu dabar daugiau negu pernai. Pernai 
gauna. buvo pustrečio biliono sva*

--------------- rų. Taigi nereikia bijotis,
sako Agrikultūros Departa
mentas, bario nebus.

Buvo Geras Daržo
vių Derlius.

Jungtinių Valstijų Agri
kultūros Departamentas fa*

Ameri- sigaminti sau geriamojo 
vanden? visai parai. Tas 
aparatas esąs krepšio pavi
dalo, kurio apačioje yra 
spenys. I krepšį paimama 
juros vandens ir per tą spenį

DARBININKAMS SU
STREIKAVUS, DIR

BA KAREIVIAI
Halifaxo uoste, Kanadoj! 

pereitą nedėldienį sustrei
kavo uosto darbininkai, ku
rie kraudavo laivus ir trauki-

Kanados apsaugos mini., _ .... ..
teris pranešė anądien parla- ls aPaclos čiulpiama. Kiep-. .. . et’ neo rv-i o -» ohAmilzoloe otelzi.Kažin, ką ta kainų admi- mentui. kad prie įnėjimą į

nistracija praneš kitą sąvai
tę...

ATMETĖ FULBRIGHTO 
REZOLIUCIJĄ.

Kongreso atstovų butas 
buvo priėmęs Fulbrighto re
zoliuciją, kurioj pareiškia
mas nusistatymas, - kad po 
karo Amerika dalyvautų

Halifaxo uostą pereitą bir 
želio mėnesį priešo submari
nos buvo pristačiusios minų. 
Kanados laivynas jas išnai
kino.

šv esama? chemikalas atski
ria kenksmingas juros drus
kas ir gaunasi visai šviežias 
vanduo.

SPROGIMAS SUNAIKI
NO LIZBONOS TVIR

TOVĘ.

AUSTRALIJA DUODA
PAGALBOS AMERIKAI.
Australijos atstovas Wash- 

ingtone skelbia, kad perei
tais metai? Australija davusi 
Jungtinėms Vals t i j o m s

DAUGIAU NELAIMIŲ
NAMIE. NEGU KARO 

LAUKE.
National Safety Council 

nius. Kanados Darbo Depar- Pianeša, kad nuo tos dienos, 
tamentas tuojau patvarkė,' kaiP[ JaPor)ai užpuolė PearI 
kad streikierių vietas užim-** ^ar^,a’ Išraukdami musų 
tų kareiviai ir jurininkai. Ir 1 karą iki šiol karo veik* 
žinios sako. kad kareiviai su smuose Amerika neteko 
jurininkai? tenai iškrauna aP>e -0,000 vyrų uzmustah>. 
laivus, ir krauna traukinius, į 28,000 suzeisteis ir 32,000 
o greitai gendamas prekes dingusiais. Tuo tarpu gi na- 
aimijos aviacija ižvežioja nue per tą pati laiką įvairio- 
nrUiviaic še nelaimėse buvo 80,000°rlalVal" ............................... 7,000-

ITALIJOS KAREIVIAI 
VOKIETIJOS DARBAMS.

Žinios iš Šveicarijos sako. 
kad pasitraukus Italijai iš

se nelaimėse buvo 
žmonių užmušta ir 
000 sužeista.

IŠ PIENO GAMINA 
ACTĄ.

Iki šiol iš pieno buvo ga-

Iš Lizbono? pranešama, 
pasaulio pertvarkyme. Bet kad senoj Ameizoeira tvir- $19,000.000 vertės paramos, 
senato komisija užsienio rei- tovėj pereitą savaitę įvyko o šįmet tokia parama siek- 
kalams tą rezoliuciją atme- baisus amunicijos sprogi- sianti $350,000.000. Mat.

ANGLIJOS JURININKAI 
PADEDA SKINTI 

OBUOLIUS.
Prezidentas Rooseveltas 

patvirtino įstatymą, kuriuo 
skiriama $18.620.000 karei-

fiko pietuose.

karo. naciai nuginklavo vi- minami sūriai, o likusios is- 
sus Italijos kareivius, katrie rugos atiduodamos kiau- 
buvo jų kontrolėje, ir dabar ]ėms. arba išverčiamos lau- 
gabena juos Vokietijon kaip kan. Dabar chemikai surado 
baudžiauninkus priverstinų būda iš išrūgų gaminti actą.
darbu dirbti.

Iš Australijos pranešama, 
kad tenai nutarta sumažinti 

vių moterims motinystės iš- ginklų gamybą. Iš ginklų 
laidom? apmokėti. Kareivių pramonės busią paleista 50 - 
ir jurininkų moterys, susi- 000 darbininkų, kurie esą

riams į talką obuolių skinti, laukusios naujagimių, galės reikalingi kitose pramonė* 
ir tuojau visi buvo priimti. gauti iš to fondo paramos. srityse.

Apie 100 Anglijos juri
ninkų šiomis dienomis pasi
siūlė Massachusetts farme-

Visų pirma iš išrūgų dabai 
išimamas pieno cukrus, pio- 
teinai, mineralai, ir iš tų me 
džiagų da’om’« koncent
ruotas lesalas vištoms ir ki

SUDEGĖ ODŲ DIRB
TUVĖ.

Salem, Mass.—Kelios die
nos atgal ugnis čia sunaiki- tiems paukščiams, o paskui 
no 2 aukštų odų dirbtuvę likusi? skystimas paveicia- 
prie Butler gatvės. mas į actą • — — A

I I
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ruoju Miunchenu, po kurio 
galėtų kilti nauja visapasau- 
linė skerdynė.

Bet tikėkimės, kad taip 
nebus. Turėkime vilčių, kad

Sukaks SS Metai Nuo ‘Varpo’ 
įsikūrimo.

I Po Mūšio Skaito Lavonus

jausmingai? zoAR GALIMA IŠGYDYTI 
GIRTAVIMO PAPROTĮ?

Girtavimas via paprotys, 
taip kaip ir rūkymas. O pa
protį nusikratyti nelengva. 
D-ras A. Montvidas “Nau
jienose” sako:

"Visi žinome, kad tabako 
rūkymas yra paprotys. Pradi
niai rūkytojai net apserga • 
vemia, išblykšta, apsvaigsta 
vidurius paleidžia. Vėliau jau 
nieko blogo neįvyksta. Apeti
tas gali kiek sumažėti, širdis 
kiek sparčiau plakti, kraujo 
spaudimas biskuti pakilti. Ta
čiau rūkytojas viso to nejau
čia. Nuo Įtužaus rūkymo gerk
lė gali kiek papurpti. Įvyksta 
sausas kosėjimas, balso pasi
keitimas ir ausų užkritimas. 
Pas saikius rūkytojus tų Įvy
kių nėra.

"ir’.Tūkyinas pasidaro tokiu 
papročiu, kad be jo jau keblu 
aps{«tf.ri Tabako pristigimas 
erzina rūkytoją. Ką jis neval
go. ką negeriai. ką nedaro, vis 
kažko norisi, kažko stokuoja. 
atsiranda kažkokis neramu
mas. susikaupimo stoka.

“Papročiai nelengva nusi
kratyti. Vaikas čiulpia piršta 
ir ima daug vargo, kol motina 
nupratina jį tai nedaryti, žmo
nės Įpranta keikti, kaziruoti, 
kitus erzinti. Vienas negali iš
vengti nosies čiupinėjimo. ki
tas nereikalingo dantų krapš
tinėjimo. trečias akia pamer- 
kimo.”

Šitie papročiai tačiau nė
ra tokie žalingi, kaip girtavi
mas. Įpratęs girtauti žmogus 
yra stačiai nelaimingas, to
dėl savaime kįlą klausimas: 
ar galima tą paprotį išgydy
ti? D-ras Montvidas sako. 
kad—

“Esama specialių Įstaigų 
alkoholikams gydyti. Jos vartoja įvairius metodus, dau
giausia paveikimui proto—pa
pročio sulaužimui. Pastaruoju 
laiku pradėta duoti ligoniams 
benzedrinis sulfatas, kuris pa
skatina kūno veiklą ir sumaži
na apetitą. Šis vaistas yra ne
blogas ir nutukimo sumažini
mui. Alkoholikas pasidaro gy
vesnis, veiklesnis, jo protas 
tampa našesnis ir noras gerti 
alkoholi laikui bėgant dingsta. 
Vaistą prisieina vartoti tik iki 
vidudienio, nes vakare jo pa
ėmus pasireiškia nemiga. Be 
gydytojo priežiūros šis vaistas 
yra pavojingas vartoti.’’

Taigi išrodo, kad girtuok
li galima išgydyt.

NUO TO LAIKO PRASI- “Vrrpąs.”
DĖJO TAUTINIS LIETU- džiąįs lęiškia jam ,ąvų gilų 

VIŲ ATGI?4ĮMĄS. u puoši?dų kovotojo liuke-• • y • w
Ateinančiais mętąis sau- jfrną. Jis lašo:

demokiatines valstybės nėr šio mėnesy :e sueina lygiai "Tal skambin'- ‘Varpei’ tecui
padalys tokios klaidos Mas- 55 metai, kaip Tilžėje bure 
kvoje, kokią jos padarė lio pasišventusių ir pašiau- ema per Lietuvį

Miunchene. koju-ių lietuvių pastango-
(Čia kalbame apie Mask- mis buvo pradėtas leisti mė- 

vą, nes iki šiol buvo skelbia- nešini? iiteratuio®, politikos 
ina, kad Amerikos. Anglijos ir mokslo laikrašti-—“Var-

"audimas Tavo

Ilucitik ir šfcvk graudžiu balsu »avo. 
o Tas šaukimą- perniek tenežūva?’

Ir ta? šaukimas nežuvo. 
‘ Varpo” balsas pasiekė netii Rusijos derybos bus veda- pas.” Ši? laikraštis su mažo- Ti - , rmos Stalino Sostinėj. Tenka mis neuraukomia ėio iki kam^h,u''sostinėj. tenKa mis pe 

tačiau pastebėti, kad vieta 1906 metų. tai yra beveik 
toms deryboms da nėra ga- iki tol kol rusų despotiška 
lutinai nustatyta. Girdėti, caro valdžia grąžino lietu 
kad Wa®hingtonas siūlo su- viams nor? daliną spaudos 
sirinkti Londone. Jeigu de- laisvę, ir lietuviški laikraš- 
įybos įvyktų Londone, tai čiai pradėjo eiti Lietuvoje, 
atmosfera butų daug palan- Vadinasi. “Varpas 
kesnė demokratiniu valstv- ai)įe 17 metu
biu

samanotas lūšnas, sulinku
sius nuą sv.nkau- darbo bei 
vargo brolius aitoių®, prisi
minę jiems jų pareigą tautiš
kai atbusti ir buti pilnaver
čiai-: žmonėmis.

Vaipininkai pradžioje bu
T . t . .e’° vo daugiau idealistai—sva-

ur-rnvum- nptni ini-j- - • v . ai laI}'! jotojai: vėliau jie pakrypo
„-f - ilenln‘° ■lletu'3sk“ la!k??s'ri praktišką realizmo, bet nei
;am>- ’ CIO gyvenime nemažas laiko-:____  . . _ x ... A tada, nei vėliau nenukrvpo
SUVAŽIAVIMAS PACAI Bet Pria.mlnu? tuos t nuo tiesaus kelio, vedančio
čvvaziavimas kagal sunkiu- svetimųjų pnespau- ;.- t ; t

MASKVOS KOMANDĄ. dos ia;ku®. darosi ” ' !J L atbudima. į Lietuir
“Naujienos” rašo: 
"Komunistai gavo Įsakymą

supiantama. koks sunkus ii
i vos Nepriklausomybe.

erškėčiuotas kelias buvo tu,i ?a,lPa~. .nfPat^.°

je raudonuosius kvislingų.®. \ ai pas ir jo gadyne vi- 
Nes Amerikos Lietuvių Konfe- sada liks gražiu spindinčiu 
rencija. Įvykusi rugsėjo 2 ir 3 pavyzdžiu kartu kartoms, 
dienomis Pittsburghe, sudavė kaip reikia dirbti nuošii- 
skaudų smūgi Maskvos propa- džiai savo. tauto? labui. Be* 
gandai prieš Lietuvos nepri

klausomybę.
“įsakymas bus vykdomas.

O kad publika nesuprastų jo 

tikslo, kcmunistų suvažiavi

mas bus vadinamas ‘demokra

tiniu.’

ir visokių bajoi-ų kelia? ne
kartą sukeldavo iš jų pusės 
tikią audrą. Kovoj su “Var
pu” jie tiek buvo nusmukę, 
kad drįso griebtis išdavys- 

veik visi varpininkai, prade-. ^? ir provokacijos. Apie tai 
dant nuo didelės ir stiprios smulkiau galima rasti >en<> 
dvasios galiūno Vinco Ku- \arPinln^° P*o£ d1-J-Bag- 
dirkos, baigiant kitais, yra dono knygutėje, Kova
iyškic? atbundančios lietu
viu tautos asmenybės, kuriu
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čia matome vaizdą iš Sicilijos kovų. Po mūšio. 

Sicilija dabar jau mūsiškių rankose.

Amerikos kareiviai skaito Ašies lavonus.

Maskvoje Bus Mušis už Kauną 
Rygą ir Talliną

Čia bus laimėtas ar pralai- Į Lietuva. Latvija ir Estija 
mėtas visas karas už de- neturi kitokių gynimosi 

mokratiją. įpiiemonių, kaip tik teisingu-
Rugsėjo. 22 diena “Nowv W Kaip tik todėl toj byloj

Suiaf’ laidoje tilpo' lg. Ma'- lssl'>>ręs 1<leo|oPne Pufe- 
tuszetvskio straipsnis “Iš- Nėra abejonės, kad Baiti- 
klibusio akmens jieškoji- jos valstybių byla bus pir
mas.'* kuri sutrauktai ir at- muoju apkasu, kuri “šarvuo-

dviem frontais.” Bet tas ne
atbaidė vaipininkų nuo ko-

žygiai. lyg graži ir maloni! Yos ir pasirinkto' kelio. Į tai 
-Lietuvos pardavikams vis- pasaka, neišdils iš atminimo'-’H03 skatino meile savo bro- 

„O dalvko netruko, taikinis- ru. kurie seka atgimstančios tautiečiams, kūne ta
rno. Jie nepripažįsta lietuviu >r kovojančios už laisvę Lie- 'k k“™ pa=ineię varge •
tautai nei tiek teisiu kai Etio- tuvos k^-žiaus kelius.^ i įu^metin Lietuvoje vieš- 

pija.; bet .ne apsimeta demo- Ko sieke \ arpas? { tai natavus:a buile eražiai at. 

krat^':'' k'azla15 zooz,als ^iiduoji “Varpo” 2-rame

taip rašo: “Išmo^inti;’’^1'’' >
.......................... . ius lietuviškai ealvoti.'n,£klE «le-astyje Giesme.

ar

Komunistai dirbo ir tebe- 
dirba Stalino diktatūrai. Betuioa sianno aiKiaiuiai nei Hetuvius lietuviškai galvoti.! 
ir jie yra užsiregistravę Ju®- ?ujudinti ir 5utiaUkti Į dar- Ulp raso:

ticijos Departamente kain mipratinti kaip pridera “Pasakvk m-no my,imas 
svetimos valstybės agenta/? .v vietelė ki

krašte,

lietuviams elgtis, išaiškinti Ar vietel* k’jr y* Lietuvoje, 
kelius, kuriais eidami gar- Kad but *a::ma ten r*sti« 
šiai galėtume pasakyti ‘Lie- Kuri? Iinksrrai be vargo gyvuoja? 
tUV’iaic esame’.” Visur vargsta tie musų žmoneliai.

Kaip gražiai skamba po- vargams nematyt pabaidos.

AMERIKOS ORLAIVIAI 
NUSKANDINO 3 SUB- 

MARINAS.
Laivyno Departamentas sakis išmokinti lietuvius lie-.1>t J’e tikis miaukti tą dienelę

Washingtone pereita sąvai- tuviškai galvoti! Juk kiek;Kada viska- kitaiP «onai stos...” 
tę paskelbė, kad plaukiant lietuvių, net gana žymių, j parašytu
Amenkos laivų konvojui per nemokėjo ar nenorėjo lietu- ž ia y f iį - -
Atlantą, vienas Amerikos viskai galvoti! konstatuoti kad
orlaivis sunaikino 3 vokiečių Tuometinis “Varpo” atsi-
submarinas.

tj marksistai” 
bandys paimti. 

Bandv? dėlto.

AR VIRS MASKVA ANT 
RUOJU MIUNCHENU?

Miuncheno konferencijoj 
demokratinės valstybė? suti
ko Hitleriui dali
ČekąsĮpvakijos, manyda
mos, kad'^ai užtikrins taiką 
Europoje. Dabar visi jau ži
no, kad nuo to tik padidėjo 
Hitlerio apetitas ir jis pra
dėjo grobti kita- šalis. Vie
toj taikos, po Miuncheno už- 
liepsnavo baisiausis karas.

Dabar žada Įvykti kita pa
naši konferencija Maskvoje. 
Čia Hitlerio rolę vaidins Sta
linas. Ji? reikalaus, kad A- 
merika ii Anglija paaukotų 
jam Pabalčio kraštus, Suo
miją, Lenkiją ir dalį Rumu
nijos, ne® kitaip Europoj ne
busią taikos.

Kaip Amerika ir Anglija i 
tą reikalavimą leaguos, tik
rai da niekas nežino, tačiau 
kai kas bijosi, kad Maskva 
gali virsti antruoju Miun
chenu.

Jeigu demokratinės vals
tybės sutiks sušerti bolševiz
mo Molochui Pabaltį ir ki
tus kraštus, manydamos kad 
tuo budu bus numaldytas jo 
plėšrumas ir užtikrinta tai
ka Europoje, tai jo plėšru
mas galės tik padidėti

Maskva tuomet butų ąnt-

gus atėmimui laisvės Olan
dijai, kadangi pastaroji už
ima Reino žiotis.

Tiečias argumentas—is
torinis. “Rusija nenoii dau
giau kaip ji turėjo prieš pir
mąjį karą.” Ir čia Rusija ne
riui nei mažiausių teisių, 
kadangi rusų valdymas Bal
tijos pakraščiai? visais lai
kais buvo tiktai okupacinis. 
Be itjsu kaiiuomenės, valdi-

pasakojame:
Neapolis ir Kaunas:—

Šiuo metu ne tik karas yra 
svarbus — Ivgiai svarbi ir 
taika. Nuostabu, kad visuo 
menė mažai supranta, jog terializmo gerbėjų suprati- daugiau rusiško nebuvo, 
deiybos jau prasidėjo. Mu- mu, dėl idealinių vertybių Lietuvių, latvių ir estų tau- 
šių laukas taip patraukė vi- bendiai nekuomet niekasnekuomet nesusiliejo ir 
suomenė® dėmėsi, kad dery- nekovoja. Tad komunis- nieko bendro neturėjo su rū
bų stalas beveik nepastebi- tams, Įbaugintiems erezijos saįs? ber gyveno savo nuosa- 
mas. Tuo tarpu ir ten ir čia apkaltinimai?, nevalia tikę- vu gyvenimu. Tos tautos 
vyksta lygiai svarbus Įvy- ti, jog anglai ar amerikonai gyveno atskirais nuo rusų 
kiai. Ir ten ir čia eina kova: kariauja dėl tautų laisvės;! interesais, turėjo atskirą 
sprendžiama ar bus laimėta jie turi tikėti, kad tos tautos istoroją. religiją, papročius 
ir kas bu? laimėta. /kovoja dėl rinkų apgynimo jr kultūrą. Ta nuosava isto-

ar praplėtimo. ? ija per dešimts šimtmečių
Sovietų ataka Baltijos vai- paruošė iš lietuvio, latvio ir 

stybėms pasiglemžti bus ę£to laisvą žmogų, o per ta- 
ypatingai atkakli. Todėl tei- žmogų bendros dideles 
singai įkainuojame sakyda- vakarų kultūros ir visuome- 
mi. jog tai visu karo tikslu pės narį. Per tą patį tukstan- 

mų. Tų keturiolikos mene-1 bandymo punktas. ‘ {į metų istorija pagamino iš
siu laikotarpv vyko propa- Ar tai pavienis žmogų®, baltųjų ar raudonųjų carų. 
gandinę ii diplomatinė ko- ar tauta, nusidėdama tiems pavaldinių sutvėrimą, kuns 
va. kurioje “agresorių” buvo devyzams. ir paneigdama pasqd.a^ tumiai kaipo li- 

6 tikslu, dėl kurių ėjo i kovą, ^imui. Taigi, tas žmonių gal-
nust<s svarbiausio kiekvie-' vosenos ir budo skirtumas

reikalavi- noje kovoje ginklo: savo 
žygių teisėtumo pajautimo.

Todėl šiandien mušis už 
Talliną, Rygą bei Kauną— 
atrodo svaibesni? kaip už 
Neapolį ar Romą. Ties Nea-

Per keturiolika mėnesių 
po p. Molotovo vizitų Lon
done ir \Vashingtone, tarp 
Rusijos iš vienos pusės ir 
Anglijos ir Amerikos iš ki
to? pusės nebebuvo pasitari-

pirmiausia

jog nema-
no. kad tą apkasą kas nors ninkijos, kareivinių ir kalė- 
panorės ginti. Realinio ma- jimu. tuose kraštuose nieko

Sovietai, gi apsigynėjai?— 
anglo saksų valstybės. So
vietai pakišdavo 
mus: kariškoje srityje—
“antrojo fronto” atidarymas. 
Francuzijoje: nesikišimas i 
Balkanus; gi politinėje sri
tyje — pripažinimas Stali-

kaip tik ir teikia istorinę tei
sę Baltijos tautoms i nepri
klausomybę. Tik neišmanė
liams Europos istorija prasi
deda 1914 metais.

Ketvirtas ir paskutinis 
pretekstas, tai “žmonių va
lia.” Bet tikroji žmonių va
lia buvo pareikšta ne per 
plebiscitu? Sovietų praves
tais “a la Hitler” 4940 me
tais, bet per kovą ir kraują 
prieš rusus. Lietuviai kovo
jo prieš Maskvą kelis kart 
sukilimuose drauge su len
kais. Visos trys tautos kova 
ir krauju iškovojo sau laisvę 
1918 metai®. Ir nustojusios 
laisvės tos tautos prie tinka
mo? progos vėl griebiasi

mas. Den-bų stalo" kovos lai- & tų valstybių pusės; Sinkia ir pnes vieną ir• pnes

nui teritorialinio ir politinio poliu išsispręs tik vieno mu- 
sutyarkymo teisių rytų ir vi- čį0 likimas, gi mūšyje už Ry- 
durinėje Europoje pagal jo ga Tallina ir Kauna—viso 

lyg replėmis spaudžia nuožiūrą. Po keturiolikos karo idėju?ikimas. 
mėnesių “stygų tempimo.’’

. dar toli g? ažu neviskas kili' pn- t->_____ i..........radimas buvo būtina^ n un-brende- reikalą® Ne® «u®to-itaIp ?t0J0’ Dar ,sunkus var* hrendę; reiKaia®. Nes. susto; lvg replėmis spaudžia 
;‘AušraP“™buvo nriri " i Da/truksta Jaug ko

Iš TVafhingtono praneša- no periodinio lietuvių kalbaį'^'rpinink-^didžfe^tauto’ 
ma, kad valdžia leido gele- leidinio, kuris žadintų tauti-Į P. . . - . "žinkelių kompanijoms* pa- ni susipratimų ir varnų k-ųdffa' ^kiekv-ienas “

f K’ « ” 'ietUViU " lak'!^ KePjvi'SSKii
nimą po 32 centu į dieną. \ę. ., ««varnnn įr bendra
nes depresijos metais jų ai- V. Kudirka, šio laikraščioųj bi lodyta- kelia® bu® 
gos buvo numuštos. Jie rei- iniciatorius, atsidavę? jo lei- - • ; 7
kalavo. kad butu pakelta po dimui bei redagavimui su ? e • n e1‘7_t f-^., • as-’
$3 Į dieną, bet valdžia tą visa siela, pirmajame “Var- ^1Qs.^1ll.nuvestl hetuvius > 
įeikalavimą atmetė. po” numeryje, eilėraštyje ? lal^ al'v€- Bernotas

PAKĖLĖ GELŽKELIE 
ČIAMS ALGAS.

Stalinas apsisprendė pradėti 
derybas.

Šis faktas yra nemažiau 
svaibus už Italijos pasidavi
mą. Spalių mėn. Maskvoje 
turi įvykti Sovietų. Didžio
sios Britanijos ir Amerikos

Kad gauti Baltijos valsty
bes. Sovietai pateikia ketu
ris pretekstus; tačiau tikru
moje teturi tik vieną argu
mentą.

Susipažinsime su jais. Nė
ra mažiausio? abejonės, kad

Jungtiniu Valstijų užsienio noia? aneksuoti Baltijos ya! 
politikos' vadovu susitiki- £tybes yra gryna! imperialis

Dienų Kelionė Indijos Džiunglėse

Burmos dykumose nukrito Amerikos oro transportas. Jo 28 žmonės iššoko su parašiutais 
į džiungles. Tuomet .jiems ėmė 26 dienas iš tų džiunglių išeiti. Susižeidusius amerikiečius 
čiabuviai Indijos gyventojai neša ant nešyklių.

mėjimas bu.® svarbesnis 
gu kovos ties Neapoliu 
mėjimas išsprendimui l_ . 
merika išloš ši karą. Vienas Ja ;Hda.rF® pavojų 
mušis karo dar nelemia, ta- navijai ir Lenkijai 
čiau prie dervbų stalo atsi
sakymas nuo kurio karo tik
slo. gali reikšti pralošimą 
taikos.

j>Kanai- 
Antras

—ekonominis pretekstas— 
irgi neišlaiko kritikos. Jei 
didelė valstybė mažesnei 
valstybei uždaro priėjimą 
prie iuros, tai tuomet ma-

nepiiklausomybės prieš mil
žinus. bet iie atkakliai, des
peratiškai priešinasi vienam 
ir kitam okupantui—tame 
tai tikra žmonių valfe! Be
veik dešimtie? nuošimčių vi
sų gyventojų išvežimas, su

U1UVUV7 nauiijuv. žaviau jei
mažoji valstybė skiria milži- 

Lietuvos, Latvijos ir Esti- ną (kuris ir be to turi tiek 
jo? nepriklttusorąybė yra uostų ir išėjimų į kelias ju- 
giynai idėjini? klausimas, ras bei vandenynus) nuo 
Nei Anglių, nei Amerikos vieno kurio uosto, tai kaip 
Jungtinė; Valstijos1 dėl Lie tik toji mažoji valstvbė yra 
vos, Latvijos rr Estijos netir!užinteiesnota' suteikti di
li jokių teisinių prievolių; džia jai valstvbei kuo dau- 
bet jos turi lygią moralę pa- giau lengvatų, ir jokiu budu ' Jeigu prieš tą argumentą 
vergėjui — ar ji? ateis iš ry- ne atvirkščiai. nusilenktų galvos, tai taika
tų ar iš vakarų. Vienodai Baltijos valstybės per 25. butų pralaimėti’, ir sekanti® 
vertina jėgas, atimančias ne- metu® savo egzistavimo aiš- karas 
priklausomybę laisvoms Lie- kiai tatai įrodė. Todėl ir atė- ’ 
tuvos. Latvijos ir Estijos mimas lietuviams, latviams 
tautoms, kaip ir laisvę to- ir estams laisvės dėl to. kad 
kioms pat laisvoms Jugosla- iie gyvena ties Nemuno ir 
vų bei Graikų tautoms. , Dauguvos žiotimis, yra ly-

mas. žmonės nori tik viena — ne
priklausomybė®.

Tad atmetus pretekstus, 
lieka tik vienas Sovietų ar
gumentas. Ta® jų argumen
tas yra šaltas ir sunkus kaip 
akmuo; tai trumpas: “Taip 
noriu.”

tebutų laiko klausi
mas.

Baltijos tautos yra mažos 
tauto-1, bet jų byla—didelė 
byla. Tai yra vakarų kultū
ros žmonės. laisvi žmonės.

1
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į-KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.}
-------------- .. '

Kas naujo pas kriaučius. (turi but Sovietų Rusijos da-. 
Rugsėjo 22 buvo kriaučių Ar dėl to Lietuva tui i i

54 skyriaus mėnesinis susi- dali;. kad bo-
rinkimas. Joint Boardo at- vietų Rusijoje musų broliai 
stovai J. Pianckevičius ir F. padeca rusams kariauti 
Vaitukaitis, pranešė kad nuo Pnes vokiečius. Supranta-
1944 metu gegužės 1 d. A- ma; . d ne ■ ,
malgameitų unija jau įves , . J,eiF PaVusus butų nors
viena sąvaitę kriaučiam? ap ?im?n.ls?u.m1o.’ .° ne. 
mokamu vakacijų. Toliau penahstiniai siekiai, tai jie 
pi įdūrė/kad šiuo laiku civi- uz tokią talką patys pn mu- 
liniu daibų neperdaugiausia turet^ ^įsakyti nuo
randasi. Jeigu militarišku L?etuvos pavergimo. Bet jie, 

r trūksta. rai krian- vl«toj atsisakymo, vis griež
čiau leikalauja, kad visasdaibų kur trūksta, tai kriau 

čiai jaučia nedarbą.
Spalio mėnesyje bus New 

Yorko Štato CIO konvenci
ja. Musų lokalas, kaip ir vi
sa Amalgameitu unija, pri
klauso prie CIO organizaci
jos. Mes išrinkome du dele
gatu (J. Pranckevičių ir Ch. 
Kundrotą), kad atstovautų 
musų lokalų.

.J. Nalivaika išrinktas i 
kriaučių lokalo Pildomosios 
Tarybos sekretorius 
miau ta? pareigas ėjo A. 
Linkutis, o dabar eis J. Na
livaika.

Kaip visur, taip ir musų 
lokale tiuksta veiklių žmo
nių. Kiek piimiau išėjo i ap
sigynimo industriją dirbti 
F. Milašauskas. Dabar išėjo 
A. Linkutis. Abudu buvo 
jauni ir gana darbštus musų 
lokalo nai iai. Jiems išėjus 
dirbti apsigynimo darbų, jų 
vietas turėjo užpildyti senie
ji žmonės, kurie, prie geros 
t vai kos, jau turėtų gyventi 
be darbo.

Šis susirinkimas buvo

Pabaltis tui i prigulėti Sovie
tų Rusijai. Taip pat ir musų 
penktakojai (komunistai): 
jeigu jie turėtų nors kiek 
meilės prie lietuvos žmonių, 
prie pačio? Lietuvos, jie pir
mutiniai tuiėtų pasmeikti 
tokią šlykščią Maskvos im
perialistų politiką link Lie
tuvos ir kitų Pabalčio kraš
tų. Bet jie to nepadaro, nes 

pjr. Jie yra imperialistines Rusi
jos agentai, o ne lietuviai.

Rusai valdė Lietuvą nuo 
1795 metų. Per tą 163 metų 
valdymą rusų valdžia nieko 
gera lietuviams nedavė. Ji 
plėtė savo ribas užkariavi
mais. Kas buvo geresnio lie
tuvio sukulta, atiminėio. Per 
tuos 163 metus ji rusino lie
tuvius, buvo net lietuvių 
spaudą uždraudus. Kiekvie
ną tautinį judėjimą slopino. 
Šimtai musų geriausių sūnų 
mirė Sibyro tyruose vien dėl 
to, kad priešinosi įusifikaei 
iai.

Amerikiečiai Apsigyveni Japonų Laive

Čia matosi statys Kiskos salos krantai ir užvėjoj paliktas japonu laivas, kuriame dabar 
apsigyveno amerikiečių sargyba. Japonai buvo šitą salą užėmę, bet turėjo bėgti, kai ame
rikiečiai užkure jiems pirtį. Kiška priguli Aleutu salynui, kuris prasideda nuo Alaskos ir 
traukiasi beveik iki Sibyro.

KENOSHA, WIS.
Nereikia rugoti, kad

dabar bloga. .moteris, o sumų
Dalbai pas mumis eina;karo laivyne.

gerai, net darbininkų stinga. 
Ot, atėjo Amerikoje laikai’ 
Net vaikai po 10 metų am
žiaus dirba pas ūkininkus ir 
gauna po $16 į sąvaitę. O- 
mes atvažiavę Amerikon j 
diibdavom už 15 centų į va- 
landą.

Šiandien darbo jieškoti

Vėliavos Pašventinimas ir Karan
Išėjusių Jaunuolių Pagerbimas.

Pittsburgh, Pa. vo Palikimų Teismo teisė-
Pas mus Pittsburghe yra!ias’ ta*P Pa^ gražias ir įspu-

dingas kalbas pasakė kun. 
P. Lumski? ir '‘Lietuvių ži
nių’’ redaktorius p. S. Gaba- 
liauskas.

Kliubo prezidentas p. Ūž
ia pianešė. kad Kliubas yia 
nuplikęs $1,000 vertės karo 
boną kožnam tų jaunuolių, 
katrie via pašaukti karo tai 

gi jos Klfubas,’bet šių kliubu oybcn? Tai yra sektinas pa- 
apeigose neturėjau laimės yvzdy?. sis Kliubas netik 
dalyvauti, todėl ir negalė- apmoka pasauktų karo tar- 
jau nieko parašyti. .nybon nai ių mėnesines duo-

Lietuvių Pašalpinis Ne- klės. bet skiria da ir dova- 
priklausomas Kliubą? nese- nas karo bonais. Na, o SLA 
nai buvo surengęs savoje Paeitas Seimas nutarė, kad 
svetainėje Vėliavos Pašven- kožnas naiys turi mokėti tik 
tinimą pagerbimui savo na- P° lo centu ka? mėnesį per 
rių, išėjusiu i karo tarnyba, tam tikią laikotarpi į kaiei- 

“ vių Fondą kareivių duok
lėms apmokėti, ir tai SLA 
nai ių tarpe radosi tųkių. ku
rie laistė katino ašaras dėl 
tų 15 centu ir gerėiosi komu
nistiniu Susivienijimu, kad 
komunistai nemoka nei cen
to už kareiviu?., kurie gina

paprotis daryti Vėliavos pa
šventinimus, kuomet su tam 
tikromis iškilmėmis yia pa
gerbiami draugijų, kliubu ir 
parapijų jaunuoliai išėjusie
ji kai o tarnybon. Toki Vė
liavoj pašventinimą jau yra 
darę Lietuvių Piliečių Kliu 
bas ir Lietuvių Mokslo Drau

Tame parengime ir man te 
ko dalyvauti, tad noriu pasi
dalyti įgytais įspūdžiais su 
gerbiamais skaitytojais. Pir
miausia reikia pasakyti, kad

Įkad jis mne nuo širdie, su- ir buvo jau gavęs aukštesni tokie ngimai nėra pasi 
, stojimo Jis vadinosi Jonas laipsni, kaip netikėtai įvyko iinksmįnįmo pramogos, bet 
^karupskis. Liko nubudusi nelaimė Buvo doras vaiki- jaudinantis ir liūdnas prisi- J

„ ------ tarnauja na-. Paliko nubudusius tė' minima< tu musu iaunuoliu demokratiją. Žinoma, nėra
vėlius, du broliu ir vieną se- v1irio nabuHi v««h> ko stebėtis, kad lietuviški

Kitą lietuvį. 22 metų am
žiaus Edvardą Naviką, rug
sėjo 4 d. automobilis užmu
šė. Jis tarnavo kariuomenėj

vieną
selę. !

Lai buna abiem lengva
šios šalies žemelė!

Lietuvis.

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.

jau nereikia; darbas jieško 
kad stojo už lietuvybę.. dai bininku ir kas tik nori 

imas mivn aa Pagaliau Lietuva išsivadavo dirbti, visi pasidaro pinigo.
na taikus, „.politiką iie jį™Š„^ŠeSi

ta pati Rusija, tik pakeitus mi. Jie rugoja, kad da per- 
savo kailio -palvą, vėl kesi- mažai moka, kad valdžia 
naši pavergti lietuvių tautą. Įvedė korteles maistui, kad 

Musų penktakojai gązdi- reikia taupyti valgomus 
na lietuvius Smetona. Girdi, daiktus. Tie žmonės nepa-

ciancių klausimų nebuvo.
Pereitam lokalo susirinki
me komunistai ir jų sanke- 
leiviai susiorganizavę triukš
mavo prieš Amerikos Lietu
vių konferenciją Pittjbui- jejgu Lietuva bus nepriklau-’traivoja apie tuo« mirų kar- 
ghe. Kadangi jie buvo iš kai- * ® tai nrio T U- - • J r - i , ,iL «,«Ar<r9ni79w tai i’ipm, soma valstYbe, tai prie Eie žygius, kūne karo laukuoseno susiorganizavę, tai j ems tuvos valdžios grįš Smetona, kovoja kurie už musu lais-pavyko delegatų ^untimo Absurda5, Sm«to'na • KOVOJa’ uz musų Ims
klausima atmestu Bet kiek tonizma5 atgyve„0
teko matyti is jų spaudos, tai £ja ejna jęap,a ne apje t-'m ;okju sunkumų' gal da
dabai jau 11 jie Paty» Jioi i valdžių Lietuvos žmo- pamatysim o dabar nėrasaukti suvažiavimą, tik kito- - * - • T • f , Pą r aiy.im, o uauar neia
L-i,, tiv-in L-od t ietiiva nar- nes tures> oet aPle Lietuvą. del ko murmėti. Mums Ame- km t klu Kad Lie u ą p turj neprikhuso- nkoje dar šimtas kartu me
duoti Sovietu Rusijai. Kiek „„ JovnnVvot-’nS rJcmiHliVo • J Miiųgev ma demokiatme respublika, nau. negu musu giminėms

Kada ii bus nepriklausoma, i Lietuvoje ir kitur, 
tai ji išsirinks tokią valdžią, C. K. Braze.
kokia jai patiks. ---------------

Kaip Smetonos valdžia

numatoma, jie stengsis ir 
pašalines organizacijas prie 
to savo suvažiavimo pri
traukti. Jie, be abejonės, at
eis ir į kriaučių lokalą ir į ki
ta: organizacijas. Demokra
tiško nusistatymo lietuviai 
turi buti atsargus ir savo at
stovų i penktakojišką komu
nistų jomarką nesiųsti.

Lietuviai muša nacius, tai 
Lietuva turi tekti Sovietų 

Rusijai.
Amerikos penkta kojų

$3.00 ant batų.
Aš, Antanas Čepulis

Neteko vyro ir sūnų.
iš Biangųs draugai kelei- 

Thompsonville. Conn.. siun- viečiai! Mano vyras mirė 
čiu $3.00 Maikio tėvui ant jau beveik metai atgal, o vi- 
batų, kad jis galėtų mus lan- sus tris sūnūs paėmė armi- 
kvti ir žiemos laiku. “Kelei jon. Pasilikau vienui viena, 
vis” yia geriausis apšvietcs ir tik Maikis su Tėvu mane 
laikraštis ii aš linkiu jam gy-. suramina. Todėl siunčiu

kurie yia pašaukti karo tar , . . . ,, ...
nybon, kurie turėjo palikti lakiai triukšmavo dėl tų lo 
savo tėvus, savo namus, sa- centų ne? jų tikslas buvo su- 
vo mylimuosius ir vykti į to- kelt daugiau triukšmo SLA; 
limus ir jiems nežinomus bet kad juos buvo pasekę vi- 
kraštus, kad apsaugoja? mu- sai pe lusisko- vieros na
šų ir visos žmonijos laisvę
nuo gręsiančio pavojaus.

Tokiuose parengimuose
yra atidengiamos Vėliavos 
su tiek žvaigždžių, kiek to 
kliubo ar draugijos narių 
yra išėję karo tarnybon. Mo

nai. tai tikrai išrodė juokin
ga.

Kliubo atidengtoje Vėlia
voje matėsi ir auksinė žvaig
ždė, nes Kliubo narys. Kazi
miera? Kačinskas, 23 metų 
amžiaus jaunuolis, vra pa-

vuoti ilgiau-ius metus.
A. Čepulis.

tinos" ir tėvei, skaitydami .sav? £alva muš\° laV‘
žvaigždutes, prisimena sa- Afrikoje uz sios šalies ir 
vuosius; ypatingai darosi vl?os žmonijos laisvę. Kazį 
jaudinantis jausmas, kada P}let!° tėveliui. Antanui Ka- 
matai taipe paprastu žvaigž- cll?*kui, sėdinčiam ant pa- 

,r- dučių ir vieną kitą auksinių ?pndų kartumu kalbėtomis.
Keleivio” daiio išmoki žvaigždučių, kurios reiškia, ašaros per ūktuosius rieueju. Keleivio daug išmoko. kad de ja* nuoliai jau aip kaip ir visiems kitiems,

Nors paviestkos nuo Mai- žuvę tolimuose karo laukuo-.*2^, Kazumerą pažinojo 
io Tėvo da negavom, bet se, ir kad jie įau negriš prie Kazimiera? Kačinskas bu- 

• ’ • misų... ,yo pasauktas karo tarnybon
Pašelpinio Nepriklausomo .1942 «e«u“s.?.2 į?"

Kliubo Vėliavos pašventini- I»cnj metų lapkričio 11d.

$6.00, tegul jiedu lanko ma
ne ir toliau?. Mary Bagdon,

Be “Keleivio” negali but.
Gerb. “Kel.” Administra

cija ! Atleiskit, kad truputį

Iš

ir • musų ais‘ cija! Atleiskit, kad truputi kio Tėvo da negavc
.avo bd- Pav°Jun5avo pavėlavau prisiųsti prenu- nujausdami, kad prneV^e -ratą: Dą/ar siunčiu P$3.00. -ta jau pasibaigė, sienume- 

įunčiam
n tegul “Keleivis” eina pas tris dolerius. Keliauk, seni.
mane kaip ėjęs. Aš be jo ne- - veikas pas mus. mes tavęs mc iškilmės buvo tikrai iš

WORCESTER, MASS. į
neatstovavo Lietuvos gyven- ..... . . .
tojų, taip ir Paleckio vai- L,e‘“v,a' Perk» ų’ro bonus., 
džia ju neatstovauja. Kaip: Lietuvių komitetas karo. 
vieną įkėlė ginkluoti kari- bonams pardavinėti darbuo- į 
ninkai/taip antrą įkėlė rau- jasi labai energingai. Nors 
donoji armija. Todėl abidvi vajaus diena jau piaėjo, bet. Geibiamieji! Siunčiu tam 
neteisėtos ir neatstovauja lietui iai vis dai peika kai o <£.5 qq du metu iš
Lietuvos žmonių valios. Ka bonus—netiktai atskiria? 
da bus didžiųjų valstybių menys, bet ir draugijos. Štai. 
pripažinta Lietuva kaip ne- Lietuvių Piliečių Kliubas 
priklausoma valstybė, tada nutarė nupirkti da $5.000 

vertės bonų. Tai jau bene

galiu but. Jis man patinka laukiam ka? penktadienis, kilmingai ir įspūdingai pra
gėriau už visus lietuviškus Tik žiuiėk, Maikis su Tėvu vestos. Jose dalyvavo Ame- 
laikraščius ir aš jį skaitau, jau ii sėdi musų meilbaksy. rikos Legijono skyrių: ir sv. 
su mažom pertraukom, nuo As visada stengiuos peiskai- Vincento parapijos vyrų 

į pat jo įsikūrimo. tyt pirmiausia
Su gilia pagalba.

K. Mickevičius

spauda su pasigardžiavimu .
spausdina iš Sovietų Rusijos J°s piliečiai demokratišku 
įaudonujų kvislingų: J.Mar- balsavimu įssinnks sau tei- 
cinkevičiaus. P. Cvirkos. Sa- valdžią.
lomėjos Nėries, Liudos Gi- Demokratinio^ nu«’staty- 
įos ir kitų raštus, kuriuose 7° ^letuv/iai turėjo Pittsbur- 
iškeliama lietuviškų pulkų nuvažiavimą. Tą šuva-į Tz 
narsą raudonojoje armijoje. ziąvimą boikotavo komunis- 
Ar yra tie lietuviški pulkai tai ir smetoninmkai. Bet A 
Sovietų raudonojoje armi
joje, ar ne. mes čia nekalbė
sime. Daleirime. kad jie yra 
ir narsiai kovoja prieš vokie
čius.

Bet jeigu tokie pulkai So
vietų Rusijoje yra ir jeigu jie 
gerai kovoja prieš išsiveržė 
liūs nacius, tai Sovietų vy
riausybė-- elgesys link Lietu
vos labai neteisingas. Lietu
viai kaujasi, padėdami ru
sams nugalėti vokiečius, o 
rusų vyriausvbė, vietoj atsi- 
dėkuoti lietuviams už tą jų 
talką — kėsinasi pasiglemž
ti Lietuvos teritoriją!

Kiekvienas lietuvis, ku
riam yra brangi Lietuvos že
melė, kuiioie ji? augo. kur

trečias toks Kliubo pirkinys.
Atsisveikinimas su vasara.

Pasibaigė vasara, pasibai- 
ir vasarinės pramogos. 

Kad atsisveikinti su vasaros 
sezonu. Lietuvai Remti

žuvo Afrikoje. Apie jo did
vyrišką miitį kovos lauke 
daug rašė ir Pittsburgho 

1 dienraščiai: Kazimieras bu- 
‘vo labai populiams jaunuo
lis ir tame vietos lietuvių.

žinia skaudžiai 
tėvą ir kitus 

namiškiu?, bet visus jo arti
muosius.

McKee? Rocko lietuviai 
šiuomi laiku pasigenda savo 
darbščių jaunuolių. kurie 
yra pašaukti karo tarnybon; 
bet kol kas dar mes laukiant 
jų giįžtant karui pasibaigus, 
nors gali but. kad rasis ir 
daugiau Kazimiero draugų, 
kurie negrįš ir kuriu mes jau 
nematysim... S. Bakanas.
LIETUVIŲ LAISVES MY-

LETOJŲ DRAUGYSTE
WAUKEGAN. ILL.

VALDYBA 1943 METAMS. 
PIRM.—Juozas Mažulis,

906 Prescott st., Wauketmu. TU. 
PIRM. PAGELB—F. Sedoravi^ia. 

793 Lincoln st.. tVsukeean. UI 
DeCaro! pkot rast. — Susana L. Gabri*.

730 McAIister avė., tVaukegar., III. 
12D.—Kazimieras Vi,it«kvr>a«.

726 Eitrbtb et.. tVaukeran. TU 
FIN. RAST.— Emilija K. Brothers, 

111 McKinlev avė.. '.Vacue^n, UL 
j KASOS GLOBfi-TAI — I). '.auraiti*. 

Paulina Vaitekūnas.

Moterų Sky- choras, kuris pradėjo ir bai- ": "
rių, o pa-kui ir kitus raštus, gė iškilmių programa Ame ' *JVdna 5“ 

, kurie man geriau patinka. riko? ir Lietuvos himnais.j l,alle.l®. ne į11/
Tenyville, Cl. Aš labai

iš “Keleivio” ir vis da mo- 
kinuos. Randu tokių straips
nių, kad ir apie save turiu 
pagalvoti, ar ne taip ištikru
jų Via?

. ji- Mamo vyrui “Keleivis”
kaito, nes dabai pinigų yra, jrg: ]abaj patinka, ir jis sa-

Kol yra pinigų, užmoka 
už 2 metu iš kalno.

daug išmokau Programą vedė Povilas Dar
gi?. kuris tinkamai atliko sa
vo užduoti.

Pirmuoju kalbėtojum bu-

ir
Ko: "Tegul ‘Keleivis’ visa-o ateity gali buti blogi lai-']

užmoku dabar, ,f]os kuna man ant stalo.”
kad Maikis su Tėvu lanky-į Linki™ ilgu metu 
tų mano namus per du metu. > “Keleivio’

J. Kowaleskis.

THOMPSONVILLE CT.
Apiplėšė žmogų, nužudė jį, 
paskui grobį numetė nuo 

tilto.

Tariffville, Ct.

visam
štabui.
Anna Mažetienė-
Turtle Creek, Pa.

Patinka “Teisingas Pa
tarėjas.”

Gerbiamoji “Keleivio”

Užpereitą subatą. 25 rug
sėjo, pas mus buvo toks atsi 
tikimas. Vieno saliunininko 
sūnūs. 19 metų amžiau? 
Carlo DeCaro, apsiėmė nu
vežti į darbą 64 metų am
žiaus- italą Salvatore Bo- 
nellį, kuris turėjo prie sdvęs 

0 apie $2,000 pinigų. Bet vie
toj vežti iį į darbą

XT nuvežė ji į krumus, tenai at-ateinanciu- metu-. Nežinau.,ėrng jo jr suvarė i
gal ta, bus tau paskutinė jj 7 ,evįIvį,io' šuvius Pas; 
mano prenumerata, nec esu kuj
įau 90 metu amžiaus. Ra-

90 metų amžiaus ir vis 
dar skaito.

Geibiamieji. siunčiu $3
meiikos Lietuvių Suvažiavi- Draugija suruošė da vieną Redakcija! Knygą “Teisin- už “Keleivi.” Pusė dolerio 
ma- Pittsburghe buvo auto- pikniką pereitą nedėldienį gas Patarėjas ’ gavau ir jau. šių metų skolą, o $2.50 už

Trvs didžiausios Lietuvių Kliubo vasarnamy, visą perskaičiau. Gera kny-
Amerikos lietuviu sriovės_  Rengėjai kvietė ii guberna- ga, gaila kad a? būdamas
socialistai, katalikai ir san- torių atsilankyti. Buvo parų- jauna? neturėjau progos to-

ritetineas.

dariečiai — -usitarė veikti pinta pakankamai
bendiai Lietuvos klausime, yalgyt, taip pat buvo damų 
Komunijai ir smetoninin-; įpuzikos. ir atsilankę sve- 
kai neigia tą suvažiavimą to- ciai P1-aleido laiką linksmai.

gert ir kią knygą perskaityt.
K. Karčiauskas, 

Chicago, III.

dėl. kad ten pasisakyta už 
nepriklausoma ’r demokra
tinę Lietuvą. Diktatūros gar
bintojams ta-- nepatinka.

Vyt. Katilius.

A. J.

PHILADELPHIA, PA.
Nupirko už $5,000 karo 

paskolos bonų.
Philadelphijoj gyvuoja 

Northsidės Lietuvių Repub- 
jo tėvai, broliai ir seserys Ii- likonu Surivienijimas. kuris 
ko. turėtų paklausti tų lietu- rugsėjo 21 d. susirinkime 
viškujų kvislingų: “Ar gali- nupirko net už $5.000 Tre
ma sutikt su kvislingais čia čiosio? Karo Paskolos bonų. 
Amerikoje, kurie dieną iš Kas daugiau? 
dienos skalija, kad Lietuva Sekr. J. Rutkauskas.

HOOSICK FALLS, N. Y.
Nelaimingai mirė du lietu
viai: vienas po automobi- 
liaus ratais, kitas upelyje.

Lietuvių čia nedaug, ir tie nenorėčiau 
patys labai religingi, kuni
gėliui rankas bučiuoja. Yra

Pataria “duot velnių.”
Gerbiamas “Keleivi” i 

Maiki su Tėvu! Siunčiu tė
vui du rubliu ir pusę ant 
padnackų, kad galėtu ir to
liau pas mane lankytis. Aš 

su juo skirtis
nes ir aš služijau pas*ruski Benld, III. 
vai-ke. taip kaip jis, todėl Fitchburg,

atsivežė kastuvą ir da 
.uu .-7v .netu ! p^gyvį Bonellį UŽka ė kni* i ’
sant laišką jau ranka dreba. g • I!ej jj įamatė 4 vai. , 
Genausių jums lmkenmų!

Leono Miluch,
Providence, R. I.

Šie draugai prisiuntė po 
$5.00, užsimokėdami ii kal
no už du metu:

Juozas Pakudaiti?. Chica 
go, Ilk: Mike Lawrenee.

Charles Alson, 
Mass.; Jonas

keliatas ir laisvamanių, bet aš supianlu ką ji? kalba. Bet Armoška. Omaha. Neb.; G. 
nedaug. duokit daugiau velnių lietu-1 Mačys. Brooklyn, N. Y.;

Vieną gerą kataliką čia iš- viškiems ruskeliams. De Vincas Kiakauska-, South- 
tiko nelaiminga mirtis. Jo Kalbe jau nedaug jų beliko, būry, Conn.; Antanas Baka- 
lavoną rado upelyje. Iš pra- ir tie patys jau baigia nykti, vičius, Detroit. Mich.; Geo. 
džios manyta, kad jį kas už-į Tegyvuoja “Keleivis” ii- Bakas, Clinton, Ind.; P. Sto- 
mušė ir įmetė upelin, bet gus metus! John Karėta, nis. VValpole, Mass., ir Jo- 
valdžios daktaras nustatė, j De Kalb, Ilk seph Gaidelis. Chicago, Ilk

pamate 4 vai-, maršalkos — Jonas Stoškų?.
• •• »• . • , • M. Kernagiskai. kurie jį pazpta, n; tuoj į Susirinkjmai bona pa,kutini kct.

nubėgo 1 kilimus pažiūrėti. verM kožro mėnesio, 7:30 vai. vaka-
kfl ii- tonui ir/kuco R-hIp Linosybė? Svetainėje, kamp. 8thKa ji.- ienai uzhase. uauę fr st, vvaukepan. m
U3£R?tą žmogų, vaikai tuoj:
pianešė policijai, ir žmog
žudys bematant buvo suim- j 
fa* Policija sako, kad ji? 
prisipažinęs jai kaltas. Klau
siamas, kur jis padėjo pa ' 
vogtus pinigus, jis sako nu
metęs juos Springfielde nuo 
tilto į Conneetirut upe. Ta
čiau nustatytas prieš teisė-; 
ią DeCaro nasi-akė esąs ne
kaltas. Dabar jis uždarytas, 
kalėjiman be kaucijos, o by
la perduota i Hartfordo su- 
perior teismą.

Antanas Čepulis.'

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagaminti; Val

giu ir Užkandžių.
d* ir»un»nm ir “KELEIVIS”I**virtuali iiuintriais

90 MILLBURY
WORCESTER.

STREET
MASS.
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“New York Times” Plaka 
Maskvos Propagndą STEBUKLAI IR 

PASLAPTYS
PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

Nežiūrint kiek Amerika ir 
Anglija deda pastangų pa
laikyti galimai geresnius 
santykiu^ su Rusija, tos pa
stangos neduoda teigiamų 
rezultatų. Ir dar net atvirkš
čiai. kuo geriau raudonajai 
armijai sekasi vokiečių fron
te. tuo didesni antro fronto 
reikalavimai ateina iš Mask
vos, tuo daugiau kritikos pa
juodo Rusijos spaudoje A- 
meiikos ir Anglijos adresu.

Dėl tos nelemtos padėties 
pasisakė rugsėjo 21 dienos 
‘•The New York Times” ve
damajam straipsny, kreip
damas dėmėsi Į tai, kad

tas kaltinimas padarytas, jis 
gali būti interpretuojamas 
tiktai kaipo musų vidaus po
litikos kritika.

“Straip>nis taipgi pasmer
kia Rytinių Europos Valsty
bių Federacijos projektų. 
Tvirtina, kad toksai planas 
yra pastangos ‘priversti Bal
tijos ir Balkanų valstybes 
pasiduoti Lenkijai ir tuo pa
ruošti din ų lenkų planui už
pulti Sovietų Sąjungą.’

“Jeigu tokia federacija iš 
viso galima, tai ji tikriausiai 
galėtų būti atsiekta tiktai 
laisvu paliestųjų tautų suti
kimu. Tokia federacija, be 

bendradarbiavimas su Rusi- abejo, turėtų daugiau jėgos 
ja reikalingas, bet jis turi apsigynimui, negu dabarti- 
buti abipusis. Šį vedamąjį nės tautos, imant jas atski-
ištisai ir paduodame:

“Ir be pasakymo turėtų 
būti aišku, kad karui vesti 
prieš Vokietiją turime siekti 
kaip galima pilnesnės ko
operacijos su Rusija. Tačiau 
kooperacija turi būti abipu
sė. Yra ryškėjančių žymių, 
kad Rusijos vadai manev

rai. Tačiau jeigu tokia fede- 
butų sudaryta tiktai 

laisvu apsisprendimu, tai ne
įtikėtina. kad ji turėtų norą 
ar jėgą agresijai prieš Rusi
ją. Rusijos vadų mėginimas 
iš anksto tiukdyti rimtą to
kios sąjungos svarstymą ga
li paskubinti peranstyvius

.uoja dėl diplomatiniu pozi- ginču? dėl taikos sąlygų, ka, 
ei,u ir kad kai kurie ju var- neatrodo kad padidintų ben-cijų ir Kad Kai Kūne jų

—Tegul bus pagarbintas,' —Maike, visokių yra pra- tojami metodai gali labiau r„-Has ir Rritannn« ir 
Maike? pesorių ir daktarų. Aš žinau sugadinti negu pataisyti Ru-

—Sveikas, tėve! O kur gi tokį muzikantą, ką tik ant sijos santikius su Amerika 
žmona? , vienaeilės armonikos pagro- bei Didž. Britanija.

—Kad aš da neapsiženi- ja, ir tai prapesorium vadi-

dradarbiavimo galimumus

jau, Maike.
—Tai ko lauki?

(Tęsinys)
Nuo kraujo užpludimo šitie atsiminimai 

atgijo, ir tarnaitė prabilo tomis kalbomis, 
kurių ji nesuprato.

Į smegeni? lyg įsispaudžia visa, ką žmo
gus kada girdi.

Kaip ir kodėl žmonės smegenimis pažįsta 
visa, kas tik aplink yra?

Panašiai užsilieka kaip ir įsispaudžia 
smegenyse visa, ką žmogus mato, girdi už
uodžia. liečia, ragauja. Jau kalbėjome, jog 
galvos smegenų pilkoj luoboj yra ypatin
gos vietos arba centrai, kurie vadinasi “re
gėjimo,” “girdėjimo,” “uoslės,” “lytėji
mo” ir “skonio” centrai. Jeigu žmogus ką 
junta, tat reiškia, kad jo yra kuris nors 
smegenų centras suerzintas, sujaudintas. 
Kada žmogus mato, yra sujaudintas regė
jimo centras; kada girdi—girdėjimo cent
ras, kada liečia — lytėjimo centras ir tt. 
Bet nei vienas centras neveikia savai.ne, 
vadinasi, jeigu jo nepasiekia iš oro koks 
sujaudinimas arba suerzinimas. Tie suer
zinimai ateina nuo kūno paviršiau'. Į re
gėjimo centrą sujaudinimas ateina iš akių. 
į girdėjimo centrą—iš odos ir tt. Akyje, 
ausyse ir odoje yra nervų, šviesa ir spalvos 
.-ujaudina regėjimo nervus; valgymai ir 
gėrimai sujaudina liežuvio nervus; kvapai 
—nosies nervus: kūno judėjimai—raume
nų nervus. Vadinas, visuomet pirma yra 
suerzinami nervų galai, tuomet sujaudini
mas nervais nueina į tą ar kitą smegenų 
centrą—žmogus pradeda justi: centro ner
vų ląstelėse įvyksta kažin kokio? atmainos. 
Tuomet žmogus pajunta šviesą, kvapą, 
garsą, šilimą, šaltį. Šitie pojūčiai labai il
gai gali pasilikti ir, reikalui esant, atgyti. 
Jiems atgijus, žmogus pamato, išgirsta, ly-, 
ti tą. ką jis anksčiau buvo matęs, girdėjęs, 
įvtėięs. Jutimai, pasiekę centrus, palieka. 
Todėl ir jutimai nepranyksta visiškai,—jie 
pa-ilieka atmintyje. Atmintis ir yra pėdsa
kai to, kas smegenų centrą pasiekė. Kiek
vienas žino. jog atmintis gali ištisais me
tais daugybę įvairiausių jutimų išlaikyti. 
Senieji jutimai nuolat atgyja musų smege
nyse. Kiekvienas žmogus tatai žino, saky
damas : “aš tą ir tą atsiminiau.” “tat man, 
tą ir tą priminė.”

Bet kaip tie visi jutimai ir atsiminimai 
gali kartu sukilti? Kodėl žmogų? gali kar
tu ir matyti ir girdėti, kodėl mes galime iš 
kaito prisimint ištisus sudėtingus praeities 
paveikslus, bet ne vieną kurį jutimą? Taip 
yra todėl, kad musų regėjimo, girdėjimo, 
uoslės, lytėjimo ir kiti centrai nėra atsisky
rę nuo vienas kito, kaip nėra atsiskyrę ir 
tos ląstelės, iš kurių sudarytos smegenys.

Jau kalbėta, jog kiekviena ląstelė turi 
daugybę nelyginant plaukelių. Tais plau
keliais susisiekia viena ląstelė su kita. Tie 
plaukeliai gali judėti. Vienos ląstelės plau
keliai gali susisiekti su kitos ląstelės plau
keliais. Tuo budu ląstelė su ląstele gali su
sijungti ir vėl išsiskirti.

Be to, iš vienos smegenų dalies eina į ki 
tų nervų siūleliai, pluošteliai. .Jais jungia
mi viena smegenų pusė su antraja, viena 
smegenų vieta su kitomis. Pavyzdžiui, ta 
rietą, kur nueina akių nervai, susiėjusi su 
tomis vietomis, kur nueina akių, liežuvio, 
nosie-, odos nervai. Tuo budu jutimai ir 
įspūdžiai, kurie ateina iš paviršiaus.—iš 
akių, ausų, liežuvio, odos.—nepasilieka 
smegenyse skyrium. Jie lyg su-ijungia ir 
susilieja. Dėl to žmogu= gali įgyti suprati
mo apie kiekviena daiktą, kurį įis mato, 
girdi, užuodžia, paliečia, ragauja ir patiria 
įvairiais budai', įvairiais jutimo organai'.

Štai, pavyzdžiui, apelsinas. Jis yra apva
lus, oranžinės spalvos, saldrukštis ir gar
džiai kvepia. Palytėti jį? yr a nelygus ir ap
valus. čia yra įvairus apelsino jutimai, su
žadinti įvairiu įspūdžių, atėjusių į smege
nis iš akių, iš liežuvio, iš nosies ir rankų. 
Vi-i tie jutimai smegenyse susijungia. To
kiu budu smegenyse gauname bendra vai
zdą, kurį vadiname apelsinu. Apelsinas, 
taip ir kiekvienas kitas daiktas, žmogui 
yra tik jutimai, smegenų sujungti draugėn.

Panašiai msidaro smegenyse ir visi kiti 
jutimai. Visa. ką žmogus žino, susidarė ir 
susidaro tiktai taip, bet ne kitaip. Kiekvie 
r.ą valandėlę įvairus įspūdžiai, taipgi ir 
įvairus jutimai tikromis srovėmis p’aukia į 
žmogaus galvą. Jie plaukia pro akis, pro 
ausis ir pro visus kitus jutimų organus. Jie 
gali įvairiu įvairiausiai susijungti, susikom
binuoti. Jie susidaro ir pasilieka. Didelė 
daugybė ju yra kiekvieno žmogaus galvo
je. Iš jų ir susidaro visi žmogaus proto 
turtai.

Kaip ir kodėl žmonės vieną dalyką 
palaiko per kitą?

Kiekvieno žmogaus galvoje, kaip -a ko
ma, yra daugybė įvairiausių įspūdžių

pėdsakų to. ką žmogus kada matė, girdėjo, 
žodžiu sakant,—juto. Bet štai žmogus ma
to, giidi. apskritai,—junta ką nauią. Nau- 
jausis jutima? eina į smegenis. Bet tenai 
jau yra tas, kas ankščiau atėjo į smegenis. 
Bet kas anksčiau atėjo, tai ne tas pat. kas 
dabar ateina. Todėl naujieji įspūdžiai su- 
mįšta su senaisiais. Iš to pasidaro mišinys. 
Tiktai tą mišinį žmogus ir težino. Nieko 
grynai nauja žmogus negali žinoti, nes jo 
galvoje visuomet tėra mišinys, susidaręs iš 
sena ir nauja. Todėl žmonės tolydžio pa
laiko naują dalyką per seną. nežinomą— 
per žinnomą.

Štai, pavyzdžiui, ką pasakoja keliau
ninkai.

Vienos salos laukiniai pirmą kartą pa
matė laivą su burėmis. Laivo vaizdas pir
ma kartą pasiekė jų smegenis. Prieš tai io- 

I se nebuvo nieko panašaus.
Laukiniai nustebo. Kas čia galėtų būti? 

Lyg eldija, lyg paukštis baltais sparnais.
: Laivas jiems atrodė labiau panašus į pauk- 
i štį ir jiems iš tikrųjų pasirodė, kad laivas 
panašus į paukštį. Vadinas, laivo pažymiai 
laukinio galvoj susijungė su paukščio. Taip 
jie ir pavadino laivą paukščiu. Kitoje salo
je laukiniai pirmą kartą pamatė arklį. Jie 
palygino jį su kiaule ir pavadino “kiaule, 
kuri žmogų nešioja.”

Taip galima supainioti daugybes daiktų, 
visai nepanašius į vienas kitą. Taip nuolat 
atsitinka kiekvienam žmogui, žmonės to
lydžio viena daiktą palaiko per kitą. Pa
vyzdžiui. toli matyti bokštas. Vienas sako: 
“tenai yra kalėjimas.” Kitas sako: “tatai 
bažnyčia.” Kodėl jiems taip rodosi? Juk 
matant tiktai bokštą, nieko negalima pasa
kyti. Taip jiems rodosi todėl, kad galvoje 
jau yra daugybė panašių vaizdų: juk su 
bokštais yra ir kalėjimų, ir rūmų. ir bažny
čių. turėdami galvoje tą. ka jau yra matę. 
žmonės sprendžia apie tą. ką pirmą kartą 
temato. Tokiu budu sprendžiant, žinoma, 
labai lengva apsirikti. Taip ir atsitinka, ir 
net labai dažnai.

Atsitinka taip. kad žmonės per seną ne
mato naują: jie mato nę tą. kas prieš juos 
yra, bet tą, kas jų galvoj yra.

Štai pavyzdys. Kartą į mėnulį pro žiūro
ną žiurėjo kunigas, karininkas ir ponia. 
Žiūronas buvo ne per geriausias, ir mėnesy 
buvo galima matvti tik kažin kokios dė
mės. Kas tat per dėmės? įsižiūrėjo kunigas 
ir mato seną bažnyčią. Pažiūrėto karinin
kai ir pamatė pilį, sienas ir bokštą. Pažiu
rėjo ponia į tas pačias dėmes ir pamatė 
dailia palapinę, o joje įsimylėjusią porelę. 
Kas ką galvojo, tas tą ir pamatė: kas jų 
galvose buvo, tas jiem? ir mėnulyje pasiro
dė. Bet kodėl taip pasirodė? Todėl, kad 

i mėnulio dėmės buvo neaiškios. Norint iš
aiškinti. reikėjo noromis-ne-noromis pridė
ti ir ši-tą savo. Štai kiekvienas ir pridėjo 
savo. Bet ką gi? Ogi tą, ka? jau jų galvoje 
buvo. Tuo budu kiekvienas pamatė tą, ko 
visai tenai nebuvo.

Tas pat atsitinka kiekkviename žingsny 
kiekvienam iš musų. Visa. ką mes mato
me, papildome iš savo galvos. Vienas dau
giau prideda, kitas mažiau, vienas vienaip, 
kitas kitaip. Be tokių retai kada išsiverčia
me. Kartais per tokius priedu? sunku besu
vaikyti, kas iš tikrųjų buvo. Pavyzdžiui, 
taip yra atsitikę ir tiems, kurie kadaise kal
bančios Memnono statulos klausė. Ta sta
tula aidėdavo kažin kokiais garsais. Todėl 
kiekvienas, kuris tų garsų klausė, nenu
klausė. kas iš tikrųjų buvo, bet prie jų pri
dėjo savo priedus. Vienam atrodė dejavi
mas, kitam—skambėjimas, trečiam—sty
gos trūkimas, žodžiu sakant, prie to. kas 
buvo girdėti, kiekvienas pridėdavo savo. 
Tai darė visai netyčia, nesąmoninkai.

Žmogus, matydamas kokį neaišku daik
tą. negali nedaryti savo priedų, šitie prie
dai savaime atsiranda, atgyje galvoje. 
Jiems atgijus, žmogus tarytum matyte juos 
mato.

štai dar pavyzdys. Viename laive buvo 
šlubas virėjas. Vienoie kelionėje jis mirė. 
Jurininku papročiu, užsiuvo įį į drobe, prie 
ko’u pririšo armotos šovinį, atgiedojo ir 
nuleido į vandenį. Praslinko kelios dienos. 
Pradė'o jurininkai kalbėti, kad virėjo vėlė 

I vaikščiojanti kur netoliese. Paprastai liau- 
d‘ apie kiekviena mirti panašias kalbas 

1 kalba. Žinoma, t’ems, kurie tuo tiki. tokios 
kalbos yra baisios, o baimė turi dideles 
akis. Kartą pasklido gandas, kad ių virėjas 
eina- bangomis paskui laivą. Jurininkai 
puolė pažiūrėti, ir iš tikru ių pamatė virėją, 
paskui laiva besiūbuojantį. Su "iri n ko visi 

! ir tikrai mato: eina virėjas vandeniu. Ir ei
sena jo pažino, nes įis ypatingai šlubavo, 
turėdamas vieną koia trumpesne. Laivas 
eina greitai, bet virėja; dar greičiau. Ir vis 

I artyn ir artyn prie laivo.(Bus dailinau)

Amerikos.
“Vieša britų ir amerikie

čių politikos kritika Rusijos! 
“Kadangi Rusijos spauda vyriausybės leidiniuose ne-

i • O m0? yra visiškai valdžios kontro- abejotinai iššauks tokia pati
kinoti, ale kunigai išvijo, tai nunjama. tai faktiškai ji yra kritiką musų spaudoje, kas i 
dabar irgi prape-onum va- pačios valdžios dalis, viskas, bus žvmiai sunkiau sukom i

naši

—Aš nelaukčiau, jeigu . ,
galėčiau bagotą partnerką 9in^Sk O vienas komunistas 
gauti, ale kad toks biznis, Ju°dus akulionus ant byčių 
Maike, greitai nepasidaro. vasar^ perliavojo. o ant žie 
Reikia gerai aprokuoti, kad m?s 10,1
nepadaryt misteiko. Mat, 
apsiženyt, tai ne kilbasą su
valgyk Ot. kad ir ta našlė,

Vnria aa neroita-- sivki

jau "daktaro'7 sainą 
prie durų prisikalė. Tai ko
dėl aš negaliu daktaru ar 
prapesorium pasivadinti? 
Juk aš priguliu prie Ščesly- 
vos Smerties Sušaldė', kuri 
yra registruota ir čarteriuota 
policijoj, kur ir pereitą su
batą čėrmonas buvo nuvež
tas ant nakvynės. Je-. Mai
ke, aš rokuoju, kad aš turiu 
pilną tiesą prapesorium pa
sivadinti ir niekas manęs už 
tai į džėla nepasodins.

—Tas tiesa. tėve. i belan-

pacios
kas toje spaudoje pasirodo, troliuoti, nes musų spauda 
turi būti vertinama kaip ofi- yra laisva. Bendradarbiavi

mo interesų sumetimais. Ru
sijos vyriausybė turėtų su
mažinti jos kontroliuojamo
je spaudoje kritiką iki mini
mumo.”

kalbėjau; kaip aš ją susiti
kau kliube. tai buvo visai ne- 
špetna boba: feisas nupen- 
tyta?, o kaip juokiasi, tai 
dantys balti, kaip pienas.
Bet kaip nuėjau pas ją į au- 
zą, tai pamačiau, kad ji dan
tų visai neturi. Ant sinkos 
buvo padėti. Kąi mane pa
matė. tai pagriebė juos ir nu- . . ,
bėgus į kitą ruimą įsidėjo. f‘euz
Sugryžo ir vėl juokdamosi darys, 
rodo baltus dantis. Aš pa- 
mislinau sau: tu kytra. ale ir 
aš ne durnas. Paklausiau, ar 
turi tabako pypkei prikimš
ti, o kai atsiprašė, kad netu
ri, tai pasakiau gudbai ir iš
ėjau.

—Ir 10,000 markių jai ne
parodei?

—Ne

Bet žmonės iš tavęs 
juoksis. Ir ta našlė tave iš
juoks. jeigu ji tikrai inteli
gentiška moteris.

—Na. matai. Maike, tai

cialaus nusistatymo ist 
mas. Dėl to ir į pastarąsias 
Amerikos ir Britų politikos 
kritikas žurnale ‘Karas ir 
Darbo Klasė’ tenka žiūrėti
eu tum tiL-m ciisimninimnK.~V< *.«**«> V»m V* UĮZIIZllIIVt. ■
Pagal Associated Press pra
nešimą iš Maskvos, straips-: 
nis prasideda su nurodymu• 
į tai. kad sekretoriaus Hull’o 
nesenai pareikšti paneigi
mai kaltinimui, jog esą State 
Departmentas esąs nedrau
giškas Sovietų Sąjungai, bu
vo iššaukti Amerikos viešo
sios opinijos. Straipsnis tę
siamas. išreiškiant abejoji
mą Amerikos ambasado
riaus Rusijai, admirolo 
Standley, nuoširdumu. Į 
tuos pareiškimus galima bu-

... . tu žiūrėti pro pirštus, kaip i
tu ,r vėl suspoilinai man ro pastaba?> padarytas vien tik 
kunaą. savisaugos sumetimais. Ta-

neparodžiau.
—O kodėl tėvas nepajieš- 

kai sau žmonos per laikraš
tį?

—Maike. sykį aš jau jieš- 
kojau. tai jau užteko.

—Kodėl?
—Sarmata ir sakyt, vaike. 

Gavau labai meilišką gro- 
matą nuo kažin kokios 
špritkė-', kuri padavė savo 
adresą ir prašė, kad aš tuoj 
pas ją nuvažiuočiau, ba ji 
numirsianti. jeigu manęs 
tuoj nesulauksianti. O kai 
nuvažiavau ant to adreso, 
tai radau jeną arklių staldą. 
Tai nuo to svkio aš never 
daugiau garsintis per gazie- 
tas.

—Kaip išrodo, tėve, tai 
jau tau nėra vilties ką nors 
susirasti.

—Palauk, Maike, da gali 
but veselija. Aš sužinojau 
kitą našlę, ale ji nori. kad 
vyras butų mokytas. Taigi 
su tom germanskom mar
kėm nrie jos neprieisi, ba 
ant pinigu ii ne.-ilakamiia.

—Matai, tėve, ar aš nesa
kiau, kad reikia eiti vakari-

PAKĖLĖ KAINĄ OBUO
LIAMS.

Kainų administratorius šią 
sąvaitę pa-kelbė. kad obuo
liams pakeliama kaina. Už 
45 svarų dėžę, obuolių au
gintojams busią mokama

eiau straipsnis eina toliau, 
ka-tirdamas, kad sąjungi- 
rinku okupuotų teritorijų 
karinė valdžia esanti ‘nusi
stačiusi prieš demokratijos 
principus'. Iš tikrųjų keista, 
kad totalitarinės vyriausy
bės reprezentas duotų Didž.

52 .55. Tai via 34 centai dau- Britanijai ir Amerikai ‘de
giau negu pirma buvo. Ir kas mokratijos principų’ pamo- 
mėnesį busią keliama vis po kas.
IT eentų dėžei. Ir tuo pačiu “Straipsnis toliau atiden 
laiku kainų admimstratonug' gįa įr patjes autoriaus 
ske.bia. kad pragyvenimas mokratijos principų’
atpinga.

de- 
supra-

JAPONAI PRASTAI MAI 
TINA KARO BELAIS

VIUS.
Tarptautinis Raudonas 

Kryžius praneša iš Šveicari
jos. kad karo belaisvių būk
lė Japonijoj truputį pagerė
jusi, tačiau “toli nemaloni.” 
Osakos stovykloj esą 580 
amerikiečių ir anglų karo 
belaisvių, kurie niekad ne
mato sviesto, kiaušinių nei 
riebalų. Jų maistas susideda 
daugiausia iš ryžių, miežių, 
daržovių ir duono'. Tik ret- 
karčia’s jie gauna po šmo- 
čiuka mėsos ar žuvies.

timą, kada jis reikalauja iš 
musų vyriausybės uždaryti 
balttujų rusų laikraštį ‘Rusi
ją’, kuris čia leidžiamas. 
‘Kai kurie naivus asmenys 

kad tai esanti i 
spaudos laisvė. Tačiau kada,

SAKO. PRAGYVENIMAS 
ATPIGĘS.

Kainų administratorius, 
praneša, kad paskutiniais įsivaizduoja, 
laikais pragyvenimas atpi
gęs beveik pustrečio cento kur ir kurioje demokratiško- 
ant dolerio. Gaila, kad žmo-Je valstybėje šnipai naudo- 
nės. kurie perka maistą, to josi teisėtomis spaudos bei 
atpigimo niekur nemato. Iš
tikrujų paskutiniais laikais
daug kas pabrango, pavyz
džiui: svie-tas, kiaušiniai, 
mėsa. o dabar da ir pienas 
žada pabrangti.

susirinkimų laisvėmis? Ar 
laikraštis, kuri? pasirinktų

PALAIDOJUS ARTIMĄ.
Šalia kelio, ant kalnelio, 

puošnu? kapinynas.
Tenai ilsis mus mieliausi 

ir ne viens kaimyną'.
Palydė jom, apgailėjom, 

vien ašaras braukėm:
Skausmingame nubudime 

ly? sugrįžtant laukėm.
Bet atei? skiria valanda— 

ir mes greta gulsim.
Po gyvenimo kelionės, 

kai akis užmerksim...
Senus, jaunus ir didžius— 

visu? skina mirtys:
Nežiūrint kaip negailėtum, 

o bet reikia 'kirtis.
Nemaloni ta valanda, 

tiesą reikia tarti...
Visų musu tn’-c likimas— 

ka- gimė. tur mirti.
Pririuntė Dadėlis.

KARO DIEVAIČIUI 
MOLOCHUI.

savo profesiją užgaulioti. Oi, tas karas, baisus karas, 
sąjungininkę Ameriką, bu-i Siaubinga- p’ėšimais! 
tų toleruojama Anglijoje ar, Kryžiuočių su- engtas maras, 
kurioje kitoje sąjungininkų! Nekaltų žudomais, 
valstybėje? Tačiau toks lai- (Tai aukos mibtarizmo 
krašfis egzistuoja Jungtinė- Kas diena vri žūsta,ŠULINY PRIGĖRĖ 2 

STIRNOS.
Merrimac, Mass.—Netoli yra įprasta totalitarininkų 

nuo čia farmerio Hoyto vai- praktika daryti tos rūšies 
nėn mokyklon pa-i mokyti? kai rado senam šuliny prigė- kaltinimus laikraščiui, kurį 

—Maike, su vakarine šku- rusias dvi stirnas—ožį ir ož- valdžia nori uždaryti. Jeigu 
le čia nepasirodysi. Čia rei- ką. Šulinys vra 9 pėdų plo-.toks apkaltinimas butų tik- 

čio ir apie 20 pėdų gilumo.' rai pateisinamas, tai šiuo at- 
Ji? buvo pridengtas lento- vėju jis galėjo būti padary
mus, bet tos lentos buvo jau tą? be triukšmo, reguliariais 

įpuvusios. Stirnų bėgta per diplomatiniais keliais. Ta-'

kia kokio daktaro ar prape- 
soiiaus titulo.

—Bet tokiems laipsniams 
įsigyti reikia aukšto mokslo, 
tėve.

s n
tn šulini ir ilužta.

se Valstybėse’. Žinoma, tai j O plėšrumas hitlerrimo 
Dar vig tebeduk=ta.

Kur jie gavo tą troškimą— 
Žaisti žmonių krauju? 

Neapykantą sukėlė 
Apginkluotų gaujų.

Gal netoli jau ta' laikas, 
Kad sustos jie siausti; 

Prisipildė skriaudų saikas— 
Gal jie bus nubausti...

Prisiuntė Dadėlis.cinu toje formoje, kokioje

»1
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Penktas Puslapis

Suimtas Submarinos Kapitonas nes. kiekviename žingsny ty- rių su puse metų viskas baig-’• Ir ■» «■» 1^ s-'. I ^s s»»/\Mo s Li a f/MA i _ X _ _  _x “

Čia matosi bemarškinis vokiečių submarinos kapitonas, ku
ri klausinėja Amerikos laivyno karininkas ant Amerikos 
laivo denio. Vokiečių submarina, kuri atakavo Amerikos lai
vų konvojų Atlante, buvo sunaikinta, bet 30 gyvų vokiečių 
amerikiečiai išgelbėjo.

koja konkurentai. Europie
tis — genesni? klijentas— 
duoda nuo dešimts iki dvy
likes centų. Dabar, kada ja

ta, ir mes—pas savo protė
vius. Mes, kaip arkliai, pri
rišti prie jienų—ar turime 

Į todėl spardytis ir nežmoniš-

Rikša! Rikša!
(Tęsinys)

Vienas Mėnaro tėvynai
nis Beipine turėjo didesni 
pasisekimą. Jis sugalvojo

ponų laivų kulkosvaidžiai kai bliauti, kaip tie arkliai? 
verčia kiniečių namus į dul- Juk po keturių su puse metų 
kės ir gi iuvėsius, dalykai su, viskam galas.” 
euiopiečiai? eina gyviau:
pastebimas čia ir kitos vals
tybės. kurios bijo pražiopso
ti prie neišvengiamo Kinijos 
padalinimo, ir jų laivyno ju
rininkai bei kareiviai važi
nėja iš baių j uostą, j savo 
plačia rias valtis. Savo žmo
gaus ekipaže jie jaučiasi tai- 
tum rols-roise; iie įsako iš
vystyti didžiausią greitį— 
nors iš išvargusio motoro į 
pavakarę išėjo viso? dujos— 
ir maloniai linkčioja rusų 
damoms - emigrantėms, ku
rios be įatu ir be guminių 
kamerų šlifuoja įvairiomis 
krypt’mis, į kalną ir pakal
nėn, dieną ir naktį Žoffr 
aveniu t’otuarą, pristoja 
prie bet kurio vvro ar stabdo 
jį išeinant jam iš namų.

Jei rikšos veža tarp savęs 
pažįstamos keleivius, tai bė
ga vienodu greičiu greta, 
kad jų važiuotojai galėtų 
tęsti pasikalbėjimą. Bet 
žmogaus-arklio jėgos dažnai 
nevienodos.

—Kodėl ėmėt šitą seną 
kuiną? Žiurvk, kaip mitriai 

. mano rikša meta kojas.
Aš visuomet kreipiu dė 

mesi į blauzdas, 
blauzdomis net 
mikliai bėgioja.

Važiuotojai retai nurodo

Neapsirik, .į svetimas šir
dis besiskverbiąs skaityto
jau ! Tūlas rikša galvoja, 
galbūt, taip, kaip tu spėji, 
bet yra daug tokių, kurie va
karais susirenka viename 
name. prie kurio išstatyti 
=argybiniai, kad policija ne
lauktai neįsibrautų, o tuo 
metu prie peiktųjų vežimu
kų stovi ju (tfaugai, nes išti
na vežimukųąrirtinė be rikšu 
atrodytų įtartina. Mokosi 
rikša, ginčiai ir sprendžia.

Tokių susirinkimu valan
dos jiem* kainuoja jų darbo 
laikas o jei juos sugautu, tai 
'r galvos, jei jie įkliūtu, 
iiems nebeliktu nei keturių 
'u puse metų bėgiojimo, jau 
kita ryta tekiu vykti i ešafo-

Egipto Karalius Džypėj

Amerikiečiai buvo nuvežę Egipto karalių Faruką pamatyti 
pasidavusį Italijos laivynų, čia jis matosi amerikiečių džy
pėj (su turbanu ant galvos).

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

of August 24, 1912,
OF KELEIVIS—THE TR/.VELER 

(Lithuanian Aeekly)
Pufcrisbed at Boston. Mass..
Suffolk County. for October 1, 1942.

nesunku, o mums tai bus di
delis palengvinimas. Visais

tą. Tada jie miltų, kaip mirė reikalais prašom adresuoti
ių Beinino draugai, bet jų 
paskutiniam; šuk;me nebe
būtų tramvajaus sunaikini
mo noro. >

Išvertėf O. K.

ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS.

Pranešam,? kad knyga
Arijonų Pmikėlimai” jau

nėnomis|Pasiba«ž- )
Kita knyga, kuri turėtų 

but kiekvienuose namuose,
ir senieji

taip:
“Keleivis.”
636 Broadvvay,
So. Boston 27. Mass.
“Kel.” Administracija.

Kefore me. a Notary Pu M • in imi for 
aJly appeared Stanley MlcI aison. ulo 
having been dulv <worn *ėeortl:n< to

i«n<l says I Imt Ik* is t ne Bus Alfp*. 
of the Keleivis and that the fol- 

■ iowing is, to the best of hu» kftottiedatį 
ai.d belief, a true stat^u^nt of tTe 

I ou nersiu p, tnctnageinent (anrf 1f a daily 
j pa.;h-r. the <*irculalion>. etc., ' <«f the
i aforeautd puhlication fui the dnte showa 
Į in tiu* ab«ne caprion. rvųuired by the 
Act or Augusi I - din sec-
ti«;n 411, P<hst U Lauš and fite<ulationa» 
pi.nted on the re\erse <»f tfcis form, to 

| wlt:
• 1. Tltftt the narnės and ad»Jrej»>es of 
, the puhlisher, editor, ia;ii:;iging edilor„
; arui business tnanager-s are:
PuiulMher—K«-teiY» PuNisitin«

636 Broadway. So. Boston. Masi
IMit«*r -Stanley Mi<h»*ls»n.

636 Broodvcay, So. Boston, Mas j.

Manivtnjg r—St.«nle\ .MieMson,
6.36 Brasui wa y, So. Bofeton. Mass.

Bitsiives's Manągrr—Sta.nl**y Mi«*hel«>cn.
636 Brooduay, So. Boaton, Mass.

2. That the owner is: (lf < w ned by a 
»rp«»ration. Its natne :.r«l ad<i -e.se mušt

be stated ari also im: ..»• ■;: •t • ,‘v I. 
under the narnės and add:« -sės of' 
stockhoiders ovvning or h«’d*jiK “ne per; 

, <ent or nuirę of totai anumnt of stock.i 
lf net owned by a Corporation, the« 
rintes and addresses of individuali
otvners mušt be given. lf ovaed by a* 
firm, coinpacy. or oih**r :ni uccrp »ra:ed* 
concem. its name and addre&s. as weQ? 
as th'»se <»f each ri •. :uber,i
mušt l«e iri ven )
Keleivis Puhiislung 

636
St. M ichelson

636 Broad wa\
Estate of J. G. Ge3f4(fc

3. That the knnu n bondholders, mort-, 
gagees. an«l other security i; i lers oun-,

i ing «>r Holding 1 per cent or in<»re of the»
• totai a mount of bonds. mortgages, or 
other securtties are: None.

riečia riarvriamas vidutinis-‘ vazlu°tojai retai nurodo tai “Sveikata.” Ją vertėtų
kai šimtą trisdešimt meti u kur važluotl> — rikša nežino purėti vien tik dėl jos gražu-
per minute iki dešimties ki- eVroPietlsky gatvių pavadi-į mo. Gražiau padarytos kny- Pe . .. . nimn — iam nacakn kurioms liptnvin kulbnip turbut

H. R. S. H.—“Civil Servi
ce” reiškia civilių žmonių 
tarnybą valstybės įstaigose.
Pavyzdžiui, pašto tarnauto
jai. ugniagesiai, policininkai 
—tai vis '“civil Service” tar
nautojai.

M. L>UlM~n.IU*. ----- ivcgamil . aiH.ve. gtvln_
: tamstai rfieko pasakyti apie• e«7^k-
taksus. nes nežinom kiek' pesu* upon the books of the cornpany but 
♦ Jalso. in cases wl.ere the stockh dders or
IcIITIk txi turėjai pajamų perei security h^dder appears upen the boolc.s 1.^1, 4-,, * °f the companv as trustee or in anytai^ metalS ll KieK tirtieji tu* j Other flduciary relation. the n.une of the 
..^4- . i person or Corporation for whom «uch1 et Sjmet. Gaujas taK>U p^ta- trustee Is acting. is Kiven: also that tho O-'/A A-Į- I two paragraphs contaln KtafementsttyiTIHS dovanoja 5>Ov taKSU I embradng affi*nt’« full knovvbnlge an<I

-f. , • helief as to cireumstances and condl-TIUO pereitu metu pajamų, i tions under Which stocki Iders and 
• • • *" * j* u* • eurity holders who d«» not appear uponjenru pernai žmoerus uždirbo the books of th»- compan> as trustee*.
w. v a • • hold stock and securities in a capacity*.... mažiau nesu šįmet; bet jei-,other than tu.t n a b..n,. r.de owner:;

** 1 i l and thls afflant h:is re - lievąOUVO . that anv other t**rs n. a s sočia tion. cr 
Corporation, has anv lnterest direct or 
indirect in the said steck. bonds. or 
other securitles than as so stated by 
hlm.
fSigned) Huuiley Mtchels<‘»». Bus. Mgi. 

... am* «art'«fcr,Ked befnre nio
thts 3»»-th dav of S*-pt*-mN r. 11*43

Kort';nat«« J. Bau*vius. Notary Public
M y conimission < xp;res Feb. 8. 1D46. •

Mass.’I
MascJ

RblirL-iuŠ Nugalim 4 Th:,t the two Parasrraphs next,OH11CK1U*. ----- iNegdliin glving tb.e narnės - f The <.wi.ersj

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI :

Dadėliui.—Du eilėraščiai 
bus neblogi, trečia? silpno-1 
kas ir jo nespausdinsime.

A. Janušoniui.—Jūsų pra 
nešimą negalėjome 
pikniką išspausdinti, 
dabar įdėjome nors 
kad piknikas buvo.

pnes Pernai jo pajamo 
todėl1 didesnės, negu šįmet jis tiki- 
tiek !turėti, tai iš šių metų taksų 

’' jam bus išleista $50. Įstaty-
------ma? yra toks painus dėlto,

kad valstybė galėtų paimti 
daugiau taksų.

Detioitiečiui. — Knv°^

inimų, 
sustoti, 
arklys,

. v;i* • galėjo kilti idėja CUIC.ILI. Juu'cm Viei.cvai-
nors au omo i iai si rjp§ų lenktynes. bieji kūno organai parodyti
pnpazin i a =isa 'o. jr pOiįci jaį jįs nėra nįekas paveiksluose ir išaiškinta

lometrų per valandą. Šis bė
žmogaus-ekipažo ratus ap- girna? ardo plaučius, o jie 
traukti fiancuzų guma. Šios juk dar turi eiti signalo pa-
idėjos dėka jis įsigijo milži
niškus turtus, kas tebuvo tik 
nedidelis procentas pelno, 
kliuvusio pneumatiškų ka
merų fabrikantams. Yra į- 
monininkų, pas kuriuo? dil
ba keliatas šimtų rikšų, kiek
vienas kasdien atneša 1 do
lerį 70 centų; be to, ekipa
žas nereikalingas daržinės, 
arklys—avižų ir arklidės, ir 
jo nereikia kaustyti.

Rikšo? laksto gatvėmis 
basi; įvairiomis kryptimis; 
į kalną ir pakalnėn; ten ir 
atgal: zovada ir riščia: visai 
jauni ir visai seni; tokie, ku
rie ant žemės stato visą pė
dą. ir tokie, kurie tik pirštų 
galus: ir tokie, kuriuo? tu- 
berkuliozo visai nežymu. 
Taksometro, kurį galima bu
tų pritvirtinti prie plaučių ir 
širdies, joks misijonierius 
dar neišrado.

Jmonininkas įsigyja rikšų 
darbo jėgą. bet verčia dar 
jam mokėti. Aštuoniasde
šimt? penkis centus įteikia 
kasdien rikša savo “darbda
viui” vien už tai, kad šis pa
skolino jam ratukus. Ir tik 
už keturiolika valandų— 
nuo trečio? valandos po piet 
iki penktos valandos ryto. 
Už laiką tarp penktos valan
dos lyto ir trečios valandos 
po pietų kitas savininkui 
moka tuos pačius astuonias-J 
dešimt penkis centus, bet 
užtat jam sekančią dieną 
leidžia bėrioti keturias va-, 
landa- ilg’ati. Daug vežimu
ku r ptair.au :a tik vienas 
iii ša — jo darbo laika? ne
nustatytas.

Šanchajuje oficialiai pri- 
skaitoma 24.378 rikšų, o 
s kaičius jų išlaikomų šeimes 
nariu siek ą 100.000. Rikšos 
vidutinės paiamo? — dvyli 
ka kiniečių dolerių per mė
nesi. tok:os profesijos vidu
tinis amžiau- ilgis — keturi 
su nu e metų. Po to rikša 
mušta.

Dvylika markių už tai, 
kad tri-dešimt kartų į mėne
sį. d’ena iš dienos, ir šiokia- 
dier.'a's ir sekmadieniais, 
r.uo pu i; udienio iki pat ry
to bėra iis iš uosto uostan, 
nuo Nar.tao iki Capeio. nuo 
Zikkavėio iki Brodvėjau-', Į 
visa* kryptis, ten ir atgal, į 
kalną ir pakalnėn, zovada ir

reigas,
signalą pripažinti 
Beveik kiekvieną dieną ga
lima matyti užvažiuojant 
ant rikšų, ir po kiekvieno su 
sidurimo šoferis iššoka iš ari

jam pasako, kur;gos lietuvių kalboje, turbut. 
Važiuotojams jis—.'nėra. Popiera gera, spauda 
ir tik jų smegenyse Į graži ir knyga labai gausiai 

surengti iliustruota. Beveik visi svar

daugiau, kaip arklys. Dar kaip jie veikia. Nurodyta,
gerai, jei ant jo tik nusileis 

‘su švilpesiu guminė lazdutė 
vž tai, kad jis nepastebėjo 

Blogiau, jeitemobilio ir sumuša rikša. -
Trūkio skausmai, širdies, skausmai, džiova, navniaiJ^ieztas P°hcminkas’ baUi!"
,, i • PaxoJai: damas ji atims iš jo minkšta-blogas elgesys su juo - sta. ■ j vežiį,uko sėdir t0, 
nksos gyvenimas per ketu-':“______x.-__ i.ri, _

kokį i eikia maistą v algyti, 
kaip alsuoti, kaip sėdėti, 
kaip išvystyti mu-kulus. 
kaip išlavinti%alsą, kaip ap
sisaugoti nuo parazitų, nuo 
džiovos ir nuo kitokią ligų. 
Knyga turi 340 puslapių,

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti (.j 

PET. LAM SARGIENE
1814 S. Water SU Philadelphi*. Pa. 1 beturim.

PAJIEŠKOJIMAI

rius sunu=p metu no ko iis Jos H^žins. kol nepama-į apdaryta stipriais ir dailiais 
rč+o P tys tnsdesimties centų kyšio, apdarais, kaina $2.o0, betmiršta.
Negalėdama; padidinti 

pravažiavimo atlyginimo, jis 
priverstas aplenkti tramva
jų ir autobusą ir būti piges
nis už juos abudu. Negalima 
gi paprastai apversti tram
vajaus vagonus, kaip tai da
lė rikšos savo didelio streiko 
Beipine 1929 m. lapkričio 
mėn. metu,—dėl šito du 
šimtai dešimts rikšų neteko 
galvų. Atsidavę bausmei, 
rikšos mirė su graudžiai nai
viais Šukiais:

—Šalin kapitalizmą, šalin 
tramvajus, tegyvuoja solida- 
iuma-!

Dvidešimt varioku (šešis 
fenigius) siūlo keleivis-ki- 
nietis už labai ilgą nuotolį, 
už kuri rikša prašo trisde
šimt. Abi šalys derisi, ir pa
siūla seka su savo ratukais 
paskui pėsčią paklausa, kol 
rikša pagaliau nusileidžia.

Jeigu gi rūstusis įstatymo 
saugotojas veikia pagal tai
sykles. tai atsuka prie veži
mėlio pritvirtintos lentelės daug. Taigi prason 
sraigtą. Vargšui rikšai belie
ka tada savo vežimėlį vilkti 
tiesutėliai į namus. Tuomet 
jis jau nebegali, vilkdamas 
po miestą tai į šiaurę, tai 1
pietus, tai risčia, tai zovada, 
pradžioj pilnas jėgų. pas
kiau išvargęs, girdėdamas

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
lė ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

. v v , - . . Labai įdomus senovės filosofų u«-PopHS ll’ v elnias senai jau leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
pasibaigė ir daugiau jos ne knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok

slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kaina

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki p&t krikščionių gadynės.

Pajieškau tikro savo draueo. Juo 
zo Pranckevičiaus, kuris angliškai 1 
rašosi Joseph J. Bores. Seniau jis gy- ! 
veno 93 Ward st., Worcester, Mass. j 
Per pirmąjį karą buvo Amerikos ar- ; 

. . ! mijoj, paskui buvo parvykęs Lietu-“Keleivio” skaitytojams ati-i von. Laisvas vyras ir gero budo, tik-
dnndam Ivffiai 117 knl Ha ras mano Priett!is- Po pirmojo karoauoaam Ūgiai UZ SOi aa buvo atvažiavęs pas mane į 152 Ri-

'verdale avenue, Yonkers, N. Y. Iš 
čia nuvažiavo į iVorcesterį ir gyveno , 

, po Nr. 93 Ward st. Mes dažnai susi- naudoti, kol dar neišribaigė. rašinėjom, bet nesveikata pertraukė 
• musų ryšius. Mylimas drauge Prane-) 

namo* kevičiau, prašau greit atsišaukti, nes 
” i turiu svarbų reikalą. Parašyk man

ve
nų pranešk apie savo sveikatą. O jei
gu kas iš “Keleivio” skaitytojų jį ži
no, tai busiu labai dėkingas už prane
šimą apie jį. Mano adresas toks:

Peter J. Barkow. (42)
174 3rd st., Elizabeth, N. J.

turime, bet turim jau nebe- 
pasi-

lar neiš>ib 
Taipgi vėl turime

, . TN 1 i vuriu bvaiuų icibdią. iuiusjk mRinanČią ĮJ-IO (jarmaus knv- laišką ir duok žinoti, kur dabar gy1 
gėlę “Dėl Ko Žmogui Reikia
Gert ir Valgyt.” Kaina tik 
15 centu.

Be to da sykį prašome 
tai “go!”, tai “stop!”, užsi-i draugų skaitytojų, kad keis- 
dirbti savo ryžių lėkštę. Tik j darni savo gyvenimo vietą 
sekančią dieną ji? tegali po- visuomet pa duotumėt abudu 
liciios valdyboj atgauti savo įadre=u: serą ir naują, pa- 
vežimuko numerėli. 'vyzdžiui

Šitų gatvės scenų liudyto-) 
ias prieina išvados, kad rik-J 
šos susitaikė su savo likimu:, 
“Mes—gyvuliai, mus plaka' 
rimbu, mus blogai maitina, 
jie—ponai: mes velkam iš i 
paskutiniųjų, mes bėgiojam,) 
kur tik panori ant musu nu- i 
garo? sėdis ponas. Po ketu- i

Mano serus adresas buvo: 
Jonas .Jonyla.
000 Zer<> Street,
New York, N. Y. .

Naujas bus toks:
Jonas Junyla,
000 Cabbage avė., 
Lynn, Mass.

Draugam? tas padalyti

Prezidento Pasveikinimas Submarinai

čia matosi Amerikos submarinos “Nautilus” įgula, kuriai admirolas Nimitz skaito prezi
dento Roosevelto pasveikinimą, ši submarina nuskandino daug japonų karo laivų, ju tar 
pe ir lėktuvų laivą ties Midwa> sala.

Norima infoi macijų kur randasi 
Paulina Goydiso.i, Adolf Goydison ar 
Francis Laiknicl.oy, kurie atvyko į 
šia šąli 7 rugsėjo, 190f> m., ir išlipo 
New Yorke. Pr. neškit šiuo adresu:

Francis J Smith ( 12
709 Market st., Camden, N. J.

APSIVEDIMAI.
Reikalinga Gaspadinė

Norėčiau- rasti namų gaspadinę, 
kuri neužsiima gėrimu, nerūko ir ne 
jaunesnė kaip 4" metų. Aš esu pavie
nis, 04 metų. g.venų iš savo nuosa
vybių, esu sveikas ir savo dvejuose 
namuose viską ^apdirbu pats. (42>

Napoleona- I’odskoshem,
210 Swan st., Buffalo. N. Y.

Mergina apshedimui, nuo 19 m. a. 
ir daugiau, darbininkė, mokanti pa
gaminti maisto man ir sau, prižiurė- 

| ti kambarius ir gyventi kaip Adomas 
įso Jieva. (42)

L. B. M at Mar.
449 Grand st Brooklyn, N. Y.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE 
SHAMPOO

OIL

HAIR
TONIC

t 
t 
i 
« 
i » 
i 
i t 
•»
t
J padarytas iš tikro-
t jo Castile r.ioilo.
• U. S. P. Išplauna
t pleiskanas ir viso-
• kius kitus neS/aru-
• mus ir anstitiv'.na
i odą. 50c. už b >nką.

• ALEXANDER’S 
; REFRESHING
• Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų i l
! M išinys. Pažymėtina gyduolė dėl ' ' 
i plaukų šaknims ir Odos gydymui. Į
• 50 centų už bonką. i
{ Pasižymi savo gerumu. Prisiun- • 
i čiam per Pasta į visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.

{ ALEXANDERS CO
414 W. BRO\DWAY

SOUTH BOSTON, MASS. !

Senovės Liet avių Žinyčia

Ypatingai dabartines knkėzionybes gadynėje kirktivna* turėtų 
perskaityt, nes tik tada <aies aiškiai supranti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, ton 271 puslapi. F aina pocieroS apdaraia 
—10*i, audimo apd.--41.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Mnnev Orderi” >4rsinntit segančiai:

KELEIVIS, 63S Broadway, So. Boston, Mass.

aras uropoje
karą ir kitus pasaulio 
Naujiena;", 

ir didžiausia* lietuvių

Jei norite žinoti apie 
įvykius, tai akaitykite
“Naujienos” yra pirmai 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų). 16.00. Chicagoje ir Europoje—$8-0(k 
Money OrderJ ar čekj siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Siuipaiinįmul kopiją patiųtizu

I t

r.de
ptair.au


teSteS Puslapis KELEIVIS, 50. BOSTON. No. 41. Spalio 6 d., 1943 m-

TVJoterims Pasiskaityt
Naujos Mados Jaunuoliams

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

RŪPINKIMĖS KINO ŠVARA.
RŪPINKIMĖS KŪNO 

ŠVARA.

Švara yra didžiausias 
ligų priešas.

Dauguma žmonių Įpratę 
tik vasalą maudytis. Rude
ni, žiemą ir pavasari van
dens matyti netenka.

Mat, vasarą Į vandeni lys
ti priverčia karščiai, o orui 
atvėsus maudytis, rodos, i* 
įeikalo nėra. Maudymosi 
svarbiausias tikslas — palai-

prakaitą juntam tik kai po, 
sunkaus darbo ar ligoje su- • 
.• idaro prakaito lašai. Bet iš 
tikro oda piakaituoja visuo-! 
met. Ypatingai palyginti Į 
daug prakaito išeina pro ko
jų odą. 98G prakaito suda-. 
.o vanduo. Be vandens ten 
vra ir riebalų, ir druskų,- ii 
<ai kurių šlapimo dalių ir kt.

Pi akaitas eina ne iš kur ■ 
kitur, o tik iš to paties krau
jo. Jeigu prakaitas negalės 
visas iš kiaujo išeiti, tai

kyti odos švarą. Nešvari oda kraujas nebus apvalytas nuo
negali tinkamai atlikti tų už
davinių, kuriuos jai skyrė 
prigimtis, o tie uždaviniai 
žmogaus organizmui yra la
bai svarbus. Pakanka pri
minti, kąd nusideginus žy
mesnę odos dali, žmogus 
miršta, nors visi kiti organai 
lieka sveiki. Reiškia, musų 
oda yra svarbi kūno dalis, 
svarbesnė gyvybės palaiky
mo atžvilgiu net už raume
nis ir kai kui iuos kitus orga
nus, nes juos išpiaujant gy
vybei pavojus negręsia.

Oda atlieka gana daug už
davinių.

Odos kvėpavimas.
Visų pirma mes pro* odą, 

nors ir nedaug, bet vis tik 
kvėpuojame. Žemesnių or
ganizmų tarpe randame ga
na daug tokių, kurie nei

nereikalingų dalių, 
tik negrynas krau ja

Oam 
xai
vaikščioja po musu smege
nis ir kitas svarbesnes kūno 
dalis, tai žmogus pajunta 
•>a!vo; sunkumą ir kitokius 
neealavimus.

Prakaitas išeina pro kana
lėlius, kurių musų kūno pa
viršiuje yra be galo daug. 
Dulkės ir kitoki nešvarumai, 
usirinkę ant odos, užkemša 
uos kanalėlius ir sukliudo 

normalų prakaitavimą. O 
iau žinom, kad neišėjus rei
kalingam prakaito kiekiui, 
rinkamai neišsivalo kraujas, 
j tas kenkia musų sveikatai.

Bakterijos odoje.
Gamtoje visur sutinkame 

mažų gyvūnėlių, bakterijo
mis vadinamų. Visiems teko 
girdėti apie jų mažumą. Čia

Čia parodyti keli pavyzdžiai vėliausių madų jaunuoliams. Įsidėmėtas 
mergaičių ir berniukų drapanų. Mergaitėms suknelės trumpinamos 
naitė siuvamos ilgos.

yra kontrastas 
o berniukams

tarp
keli-

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Isterija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo- 
r;st:ka ir kitos. Visos geros, visos Įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS 
i TVANAS?i

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- 
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
;elias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
lamuoi) ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 
ius prastoj savo arkoj sutalpinti? 
(š kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
iemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 

galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
r kitų veislių žmonės? Šitie ir žirn
iai kitų klausimų, į kuriuos negali 
įtsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 

’.r 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.

i .
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
. asikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang- 
’škai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieskant, važiuojant kur 
.-.urs, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
as barzdaskutį, pas kriaučių ir tt, 

:>u fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
kntra padidinta ir pagerinta laida.

Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95. 
■varna.....................................................tbc

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- 
uai su reikalingais klausimais ir at- 
akyniais lietuvių ir anglų kalbose, 
vntra oerziureta ir pagerinta 
aida. Ka>na....................................... 25c.

t ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
i METU.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- į Lietuvos šelpimo Fondo leidinys, 
viai jęyveno, tai perskaityk šitą kiiy-| 3® rašytojos paveikslu, 126 pusla

piai. Kaina ........................................ 60c.gą. iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
Audeklo apdaruose .................... 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-

KUNIGŲ CELIBATAS.
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
-lupuolimas. šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
^erįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų j tokią kunigų globą. Parašė 
Sun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Šamogitia. 
Kaina ................................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kūnų

nas katalikas ir socialistas. Parašė nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
E. Vandervelde, vertė Vardunas. knygutės ............................................ 20c.
Kaina .............................................. 10c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria Der amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ....................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė iabai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Audimo apdarais — $1.50

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toa 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai- 

S2 puslapiai. Kaina .... $1.00

o jos žmogui nėrasios votys, 
malonios.

LAIŠKAS MOTERŲ 
SKYRIUI.

Net varlės išbūna gana ilga ;?0Jam°s tūkstantinėmis mi.-1 Gerai, kad žmogaus orga- širdingai ačiū ‘'Keleivio , 
vipn nrn ndn kvčnnn'- limetr0 dalimis, ir jų viduti- nizmas yra atsparas prieš Moterų Skyriui už pamoki-laiką vien pro odą kvepuo ni? ilgis sieki tūkstantines bakterijas h. joms pakliuvus „imą kaip raugti agurkus.;

milimetro dalis. Jos ypatm- . Runa baltiejj krauj0 kune. Kadamri aS esu našlvsv tai! 
gai melsta nesvarias vietas.!;. . . . ... ,
Ir ant nešvarios odos yra ne- į*>
suskaitoma daugybė ivairių tuoj kelių dienų ar

P _ bakterijų lizdų. Mes jų ne- sąvaičių kovo? jas sunaiki- 
matome, bet brakštelėję pei- na. Tačiau, esant silpnes- 
liu per odą ir nuskustas da nįam organizmui, arba m i- 
leles nukratę ant stinliuko, ngtais keliais didesniam kie-

^m,k^PU,!kiui kenksmingų baktei,ja

plaucm. nei z.aunu neturi. g iminti kad josma.
Kvėpuoja vien tik pro odjp ruojamoPs tūkstantinėmis m;.. 

gana ilgą
damos. Mes žinom, kad var- lf'' niekia 
lės žiaunų neturi, o žiemą 
gyvendamo? po ledu vande-

vis buvo moterėlių viena ki
tos pamokinimai, kurios pa
čios nedaug težinojo.

Ii, tad čia kvėpavimas 
odą jas ir išgelbsti nuo pra
žūties.

Kvėpuojant organizmas 
paima i kraują vieną oro su
dėtinę dali, vadinamą de
guonim

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos” mokslą. Jei nori žinoti, kas 

o. i | gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- ■jiepuKAS. įįiujų taj perskaityk šitą knygelę.
_______________ į Kalba labai lengva. Knyga protou-

DAurTr et oaa r' K.\rr\ jantiems darbininkams neapkai-PAMETE $1.300, GAVO nuojama. Kaina .......................... 25c
DIDELIO DŽIAUGSMO. !soc1auzmo teor1Ja.
Tūla Mrs. Cora Steven>; §js veikalas trumpais ir aiškiai*

K p- atvyko iš Floridos į Ncw Taktais parode, kaip iki šiol keitėsi 
r’-'- it , , - i - drauviios formos, ir kodėl turės buti

25c

matysime mirgant jvainau-į T™/™" aeruikus žaliu? kaip rūta, o
sias bakterijas. Y ienos bak-į P .j - .. JŽ dviejų sąvaičių išėmiau

Plaučiai yra taip sutaisyti, terijos yra labai pavojingos, i gali visai pavojingai 
kad ten Įnėjus orui, deįuo- kitos mažiau, o lotos net j Gana dažnai pasitaiko,
n!-‘ Per, P'?nut,e; PlaVc;^ naHdlnS°s-,B.et lrlad lengviausiai susižeidus
pieveles labai patogu patek- pavojingosios, kol jos esti , 6 .■ , .
ti Į kraują. Kartu per šias ti odos paviršiuje, žmogui rankas ar kūnas kita.' nesv 
plėveles patogu yra ir išeiti nėra kenksmingos. Kunoj rias kūno vielas, žaizda ne

Kadangi aš esu našlys, tai 
vis dažniau ir dažniau tenka 
susidurti su Įvairiais šeimi
ninkių reikalais. Taigi Ke- - . . ' draugijos formos, ir kodėl tur
Įeivio” Motera Skyrius man 'orką n pamėtė savo lanki- s pakeistas kapitalizmas. Kaina

suteikia daug malonumo. : EIL8S IR STRAIPSNIAI.
Padaliau lygiai taip. kaip Atsiseou*i parke ant raoio
buvo nurodyta, o pasekmės 'Ji.kaičiai.v ei keiki vidurnak- daug.yb- straipsnių, juokų ir tt. 
kuo DUikiaurio«? Idėiail C1°- Kal P°llC1Ja paklausė, Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c 1 J ko ji verkia, moteris pasakė ^erjkos MACOCHAS.

savo nelaimę. Neverk, sako: Arba kaip Romos katalikų kunigai 
policija. Vienas vyra? rado Hans Schmidt Xew Yorke papiovė
tavn ninimią ir na« savo meilužę, Oną Aumuller’aitę.rav o pinigus ir atnese pat Knygeiė su fotografiškais atvaiz-
mus. Ir moteris atgavo savo dais. Kaina .......................  ioc.
rankinuką su visais pinigais. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
Tai buvo tok? jai džiaugs- qERt VALGYT’ 
mas. kokio ji savo gyvenime Va]gyt ir gert reikia to, kad
da nebUVO turėjusi. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
----------------------------------------------------------Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio

Pirkit Karo Bondsus ir Stam- žmogus silpsta? ir dėlko vienas mai- 
Įdėkit i inog stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- pas. Kas sąvaitę ĮaeKlt Į juos zlau? Dėlko žmogui reikia cukraus,

geltonu?, kaip pribrendusių 
•ugių-kviečių varpas. Ogi 
tas skanumas!... Dar prisi
menu lyg per sapną kaip ma

ino moteri? įaugdavo. Ro- 
^os, ji užvirindavo kartuA CJ «. J S • _ , v I J * v A A 1 V VZ A k VA A V Vt

iš plaučių ten esančiom ne- cda saugi ir pro ją bakteri- tik per Kelia? dienas neužgy-Į vandenį, uksusą ir druską, o 
reikalingoms dujoms, kaip jo® negali Įlvsti, tačiau jos ja, kaip paprastai turėtų bu ! ?ai jr agurkus ~ pavirindavo 
angliarukštis, kuriai užsili- randa kitokius kelius do oda ti. bet žaizda ir didėja-ir pu-pudėjus Į stiklus. Agurkai 
kus kraujuje ilgesni laiką, pakliūti. Odą dažnai pasi- liuoja ir per keliatą sąvaičių' pradėdavo rūgti taip. kad 
organizma= butų nunuody- taiko sužeisti ir bakterijoms neužgyja. Ir čia yra bakteri- net vigelius išpūsdavo. Tai

jų ir nešvarumo kaltė. Nors l 
dažniausiai tokios žaizdos’ 
anksčiau ar vėliau užgija. j 
bet vis tik patogiau yra pa-. 
laikyti švarą, kaip žaizda? i 
nešioti. Be to, pūlių didžiau-! 
šią dali sudaro kovoje su 
bakterijomis žuvę baltieji į

tas. " atsidaro kelias Įneiti Į vidų.
Pro odą deguonis taip pat Bet ir be sužeidimo; dažnai 

pakliūva Į kraują, o iš krau- nuo darbo, trynimosi ar ki
jo išeina angliarukštis. Reiš- tokiu priežasčių paviršutinis 
kia, ir pro odą eina šibks (raginis) odos sluoksnį? su
tek? kvėpavimas. Gi esant skyla, ir bakterijos lengvai 
odai padengtai Įvairiais ne- nors ir pro nedidelius plv- 
švai ūmais, šis kvėpavimas sius pakliūva kūno gilumon.
apsisunkina ir jau organiz- o ten jom? visa Amerika: ir kraujo kūneliai. Tad puliuo 
mas šiekltiek nukenčia. šilumos pakankamai yra ir iant naikinasi dalis kraujo..

maisto netrokšta ir visi kiti įkas taip pat nėra naudinga.
_ . , . ! patogumai yra Šioms bakte- Be šių smulkesnių susirgi-

~ Pro odą nuolatos garuoja oloms veisiantis, atsiranda rejkia priminti. ka<l yra 
įs musų kūne prakaitas. Mea oi,oje spuogeliai, įvairiau- j £iaoala labai daug atsitiki- 

mų. kai nuo užsikrėtimo pre 
mažas žaizdeles ant odo? 
esančioms bakterijoms tek
davo sunkiai, o kartais ir ne
pagydomai susirgti.

Maudanti, ir plaujant oda 
su muilu, mes nuvalome sr 
visais kitais nešvarumais ir 
bakterija«. o iei kiek ir lie
ka, tai mažesniam kieky jos 
yra netaip pavojingo5.

Prakaitavimas.

Amerikos Slaugės Azijoj

Šitcj nuotraukoj matosi dvi Amerikos karo slaugės, Ber- 
nice Taylor ir Nancy Cooke, kurioms kiniečiu karininkas 
kaž-ką aiškina. Nuotrauka padaryta kaž-kur Azijoj.

Nešvara kenkia nervams.
Musų odoje yra daugybė 

plonyčių nervų šakelių. Jie 
prieina prie odos jaučiamų
jų kūnelių ir jų pagalba mc; 
jaučiame šilumą, šaltį, spau 
d ima ir kitus oda juntamu* 
Įspūdžius.

įvairus odo? nešvarumai 
atsiliepia ir Į nervų veikimą. 
Jie atbukina nervų veikimą, 
o kartais sukelia visokius 
kūno paviršiaus niežėjimus, 
sopėjimus ir kitokiu? nema
lonius jutimus.

nemažiau kaip 
uždarbio dali.

dešimta savo druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

TOKS TOLIMAS—IR SAVAS VIS...
Ilgai dar liesis pievoj rasos 
Ir žaros degs danguj rausvai.
Laukų takais bris kojos basos,
Degs aky? sode po klevais.

Ilgai lakštingala šauks naktį,
L ligi ryto neprišauks...
Bet ar pradės širdis vėl plakti 
šešėliuos vakaro svaigaus?...

0 būdavo—laukai rasoja.
L vos tik vakara- užges,
D obines kelnes paraitojęs 
E ni sau švilpdams pa- mergas.

Oi, ligi įyto krečia ia<ą 
L udnos armonikos balsai.
Ii gelsvo lino ilgos kasos...—
Dėl jų apsvaigsti tu visai.

?<e toks tu, žalias kaime mano,
L aš. gal but, kitoks tapau.
Tau vai va varga? nuo kaštanų,
Aš gatvių brukę suklupau.

Dabar me? žiūrim viens Į kitą 
Ii širdyje kažko graudu, 
čia viska3 man tavy matyta 
I» viskas nauja čia kartu.

Ii žmonės čia nauji išaugę.
(Senų nebepažint dabar).
Ii naujo? liepos piikias saugo,
Tik vargas liko senas dar.

I: gal todėl kažkaip savaime 
Tavy atbunda man širdis.
0 sveikas miela? mano kaime,
Toks tolimas—ir savas vis!

Juozas Knimina*.

i1

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga 
vio” Knygyne.

Adresu: “KELEIVIS”
536 BROADVVAY,

SC. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pu 

A. M. METELIONl
7747 Navy Avannn,

Detroit, Mich.

lės. 382 puslapiai. Kaina .

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro* valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kuni giai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
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 
musių 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. Kama ................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
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 ..................... 25c.

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

užsitikintis Vyras- (2i 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. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KUDIKIAL
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šita knygute. Kaina 10c. 
“Keleiviu” 636 Broadway,

Roiion Maaa



Septintas Puslapis KELEIVIS, SOBOSTON.

IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS 
ŽMONIŲ VARDAI.

Tariasi Apie Pasidavusį Italijos Laivyną

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

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

(Tęsinys)
11924. Vasiliauskaitė 

(Jono duktė). 15, Šiauliai.
11925. Vasiliauskas, Balys, 

39, Kaunas..
11926. Vasiliauskienė, Elena 

(Antano duktė), 39.
11927. Vasiliauskas, Balys, 5.

11953. Vasiliūnas, Vincas, 52,
Pabradė.

11954. Vasiliūnas, Petras 
(Jono sunus), 50, advokatas, 
Bobenai, Radviliškis.

11955. Vasiliunienė. Pranė. 
40, gydytoja.

11956. Vasiukevičius, Jonas 
ukininkas,(Kazio sunus), 67,

Klanas, šaltininkai.
11957. Vasiukevičius, Vincas 

Anelė 40, ukininkas.
11958. Vasnevskis, Aleksand

ras, gimęs 1898. knvgvedis, Ma-, 
į teliai.

11959. Vasnevskienė, Janina 
(Zigmo duktė), gimusi 1899.

11960. Vaškelytė, Eleonora
(Balio gimusi 1912, Kaunas.

: 11961. Vaškevičius,
11928. Vasiliauskas 

sunus). t. i 11961. Vaškevičius, Jonas1
11929. Vasiliauskas. Juozas, (Mykolo sunus), 57, ūkininkas, 

42, ukininkas, šimuliai, Igliškiai Gervėčiai.
11930. Vasiliauskas, Vytas 11962. Vašmivskas. Boleslo- 

18. studentas. vas (Jokūbo sunus), gimęs
11931. Vasiliauskienė. Juzė. 1911, ukininkas, Ataukai, Adu- 

45, ukininkė.

Iš kairės matosi anglu admirolas Cunningham. ku s vadovauja alijantų jūrių jėgomis Vi
duržemy, o iš dešinės, Amerikos generolas Eisenhovver, vyriausis alijantų sausžemio jėgų 
vadas Europoje. Jiedu tariasi, kaip vartoti pasidavusi Italijos karo laivyną.

ų V*
oo

11932. Vasiliauskas. Bronius, 
20. studentas.

11933. Vasiliauskas, Vincas 
(Juozo sunus). 15, ukininkas.

t iškis.
11963. Vaškys, Aleksandras 

(Vinco sunus), 38, Akmenė.
11964. Vaškelis, Vladas (A-; 

leksando sunus), 38, ūkininkas.;
11934. Vasiliauskas, Vincas, Vilnius.

gimęs 1910, sekretorius. Pilviš
kiai.

11935. Vasiliauskienė. Česlo
vą, šeimininkė.

11936. Vasiliauskas, Kostas, 
60. samdinys, Vilnius.

11937. Vasiliauskienė, Teofi
lė. 47.

11938. Vasiliauskas. Kostas 
(Kosto sunus). 20. studentas.

11939. Vasiliauskienė, Liuda 
(Jeronimo duktė), 88. Jurevi- 
čiai. Onuškis.

11940. Vasilevskienė. Valeri
ja (Kazio duktė). 62.

11941. Vasilevskis, Vladas 
58. inžinierius.

11942. Vasilevskienė. 42. šei
mininkė.

11943. Vasilevskis, Liudas 
(Vlado sunus), 47, agronomas.

11944. Vasilevskienė. Salo
mėja. 38, šeimininkė, Vilnius.

11945. Vasilevskaitė, Janina.
11946. Vasilevskas. Eduardas

11965. Važinskienė, Elena,- 
43, ukininkė. Šveicarai, Ruda-Į 
mina.

11966. Važinskas, Simas, 17.
11967. Važinskaitė, Marija.
11968. Vobeliunas, Jonas. 38 

mokytojas, Šventežeris, Seinai.
11969. Vobeliunienė, Emili-i 

ja (Juozo duktė), 28.
11970. Vobeliunaitė, Aldona. .
11971. Vobeliunas, Algiman-, 

tas (Jono sunus). 6.
11972. Vobeliunas, Gintautas 

(Jono sunus), 3.
11973. Večerskis, Antanas 

(Antano sunus), gimęs 1908, 
geležinkelietis, Kybartai.

11974. Večęrskienė, Pranė 
(Antano duktė), gimusi 1910.

11975. Vedlė, Česlovas (Igno 
sunus), 30, vežikas.

11976. Vegienė. Agota (Povi
lo duktė), 45, ūkininke. Kiemo 
niai. Saločiai. (Po-11977. Vegis, Anicetas 

Vasilevskas Henrikas, vilo sunus), 8.
Vasilevskas. Povilas. 11978. Vegytė, Regina (Po- 

Vasilevskis, Petras vilo dukkė). 6. 
sunus), 39. vežikas, 11979. Vegis, Algis (Povilo 

sunus), 4.
11980. Vegneris. Aleksandras 

49. ukininkas, Kaunas.
11981. Veis. Eugenijus, 25. 

studentas, Vilnius.
11985. Vėjelis, Juozas (Jono

sunus), gimęs 1904. mokytojas, 
Salamiestis, Vabalninkas.11986. Vejelienė, Viktorija (Petro duktė), 38, ukininkė.

11987. Vėjelis, Rimantas 
(Juozo sunus), 11. mokinys.

11988. Vėjelis, Skirmantas 
(Juozo sunus), 8.

11989. Veleckis, Stasys (A- 
nupro sunus). 22, Vilnius.

11990. Veleiša, Cėsys (Stasio 
sunus), 20, vežikas, Vilnius.

11991. Velička, Bronius (Ka
zimiero sunus), 30, ūkininkas. 
Švenčionėliai.

11992. Velička, Alfonsas(An- į 
tano sunus). 23.

11993. Velička, Romualdas 
(Vincento sunus), 18, ukinin
kas.

11994. Velioniškis, Stasys, 
28. Marijampolė, Balsupiai.

11995. Velioniškis, Vytautas, 
22, knvgvedis.

11996. Velioniškos, Juozas, 
-20, studentas.

11997. Vėlyvienė - Dusevičiu- 
' tė. Marė, gimusi 1888, šeimi
ninkė. Vilnius.

11998. Velžys, Jonas (Igno 
sunus), 37, Pasvalys.

11999. Velžienė. Kazimiera 
(Antano duktė). 28, ukininkė.

Klemensas

11947.
11948.
11949.

(Prano 
Vilnius.

11950. Vasilevskienė Marija. 
11951. Vasilevskis, Tadas, 

gimęs 1919. knvgvedys, Vilnius 
11952. Vasiliūnas, Antanas 

(Antane sunus). 36, Vilnius.

AR ROMOS
opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SK YRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKI RIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas f unda mentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reil šmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiand>< n yra romiškoje bažnyčioje. 
SKVRIUS V. Popiežių vardai ia devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Ditvo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo inouigencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 

katalibiisusipažint su visa kiškos bažnyčios praeitimi
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį sr kitokį ąu- 

p ra t imą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės. ypatingai reikėtų tą veikalą pankai, 
t/ti. Taip aiškina savo knygoje sun. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm ptpauntae kny- 

gos vardas, KAINA
Tvirtais popieros viršeliais, kaina tl.U.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D . J. DALTON. FA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

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

No. 41. SpaTo 8 d., 1943 m.
K" i ■■ ■ ■ - —

12077. Vierchnickis, Aleksan
dras, 45, Vilnius.

12081. Vieversys, Juozas 
gimęs 1914, Utena.

12082. Vieversienė, Natalija 
(Juozo duktė), gimusi 1912.

12083. Vieversytė. Nijolė 
(Juozo duktė), gimusi 1938.

12084. Vidmantas, Albinas 
gimęs 1909. Vilkija.

12085. Vidmantienė. Morta 
gimusi 1910. mokytoja.

12086. Vidmantas. Vidas, 5.
12087. Vidmantaitė, Asta, 2.
12088. Vidugiris, Povilas (An

tano sunus). 33. mokytojas. 
Panevėžys.

12089. Vidugirienė, Stasė, 25.
12090. Vidunas, Juozas (Jur

gio sunus), 34. mokytojas, Ver- 
šai, Leipalingis.

12091. Vikis, Algirdas (Sta
sio sunus), 11, mokytojas, Kau
nas.

12092. Vikienė, Jadvyga, 30.
12093. Viktoravičius, Jonas 

(Vlado sunus), 38, ukininkas, 
Baušiai, Šalčininkai.

12094. Vilainiškis, Antanas 
35. mookytojas, Jonava.

12095. Vilainiškienė, Elena 
(Stasio duktė), 34, samdynė.

12096. Vilčinskas, Jonas (Ju
stino sunus), 34, ukininkas. 
Žviniai, Tverečiai.

12097. Vilčinskas, Kazys (My
kolo sunus), gimęs 1893, Paliū
nai, Pabradė.

12098. Vileikienė, Marijona 
(Povilo duktė), 76, ukininkė. 
Butėnai. Padubysis.

12099. Vileikienė, Zosė (Jono 
duktė), gimusi 1919, šeiminin
kė.
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duktė), 30.
12112. Vileišytė, Danutė 

Vinco duktė). 11.
12113. Vileita, Motiejus (An- 

ano sunus), 52. ūkininką.-, A- 
dutiškis.

12114. Vileita, Česlovas (Mo
tiejaus sunus), 20.

12115. Vileita. Jonas (Juozo 
sunus), gimęs 1916, studdentas, 
Vilnius.

12116. Vileniškis, Jurgis (Ig
no sunus), 34, gydytojas, Užu
saliai.

12117. Vileniškienė^ Veroni-
40. policininkas,no sunus), 

Linkuva. 
12063 Verkelienė, Julija, 30.
12064. Verkelis. Arimantas.
12065. Veršickis, Jonas (Ka

jetono sunus), gimęs 1913, mo
kytojas, Trakai.

12066. Veršinskienė, Natali
ja (Miko duktė), 73, ukininkė.
Vilnius.

12067. Veršylovičius, Sergi
jus (Zinovijus), gimęs 1915, 
darbininkas, Vilnius.

12068. Veržeknickas. Leonas 
(Jozo sunus), gimęs 1899, Vil
nius.

12069. Veseris, Pranas (Juo- ! Panevėžys, 
zo sunus), 53, Veviržėnai. 12101. Vileišienė.

12070. Vesulas, Erikas (Jono musi 1906. 
sunus), gimęs 1913, Kaunas. ' 12102. Vileišytė,

,(51^ , 12071. Vetta, Antanas (Ipo-'zo duktė). 9.
! lito sunus), 20,

Danu- 
. Ky-

(Jono

(Jono

Juozas

Ja,dvy-

Halina

12000. Velžytė, Ona 
duktė). 10, Panevėžys.

12001. Velžys, Jonas 
Įsunus), 3.

12002. Vencevičius.
' 45, ukininkas, Grinkiškis

12003. Vencevičienė. 
ga (Stasio duktė), 37.

12004. Vencevičaitė.
1 (Juozo duktė). 14. mokinė.

12005. Vencevičius, Zigman-; 
;tas (Juozo sunus). 10.

12006. Venckaitis. Jonas, gi-į 
męs 1909. Kaunas.

12007. Venckaitienė. TėSdora 
gimusi 1917. Kaunas.

12008. Venckevičius. Jonas 
(Eugenijaus surrffs), gimęs 
1900. ukininkas. Pakuoniai. Ru
damina.

12009. Veckevičienė. ' Irena 
(Juozo duktė), gimusi 1897.

12010. Venckevičius, Zigmas 
(Eugenijaus sunus). gimęs 

Į1892, ukininkas.
12011. Venckevičius, . Balys 

(Eugenijaus sunus), gimęs 
1886, ukkininkas.

12012. Venckevičienė. Elena 
(Juozo duktė), gimusi 1901.

12013. Venckevičienė, Ona 
(Juozo duktė), gimusi 1902.

12014. Venckevičius, Zbigne
vas (Zigmo sunus), gimęs 1922, 
studentas.

12015. Venckevičius, Eugeni
jus (Jono sunus), gimęs 1926.

12016. /Venckevičiutė, Kristų 
na (Jono duktė), gimusi 1932

12017. Venckevičius. Vaclo
vas, 59. teisėjas, Vilnius

12018. Venckevičienė. Sofija, 
45. šeimininkė.

12019. Venckus. Jonas, 12. 
Geidžiūnai. Biržai.

12020. Venckus. Aleksandras 
9. mokkinys.

12021. Venckus, Kazys (Sta-

12024. Venckus,
(Vaclovo sunus). 13.

12025. Venclauskaitė.
<ė (Aleksandro duktė), 
bartai.

12026. Yenclavičius, Stasys, 
70. darbininkas, Kaunas.

12027. Venclavičienė. Teresė, 
70, šeimininkė.

12028. Venslauskas, Zenonas.
4 L policininkas, Vilnius.

12029. Venclavskienė, Ona, 
42, šeimininkė.

12030. Venclavskaitė, Marija 
(Zenono duktė). 18.

12031. Venclovas. Petras 
(Juozo sunus), 30, ukininkas 
Raginėnai, Šeduva.

12032. Venclovienė, Eleonora 
(Juozo duktė), 60.

12033. Venclovienė.
(Balio duktė), gimusi 
ukininkė. Vilnius.

12034. Venclovaitė, Gražina 
(Jono duktė), gimusi 1926.

12035. Venclovaitis. Jonas 
(Mato sunus), gimęs 1888. dar-
kirUnL-oe Voiimioctic ūmumą.'',

12036. Vendziagolskis, Bro
nius (Mykolo sunus), 65, pulki
ninkas. Jovaravas, Jašunai.

12037. Vengrys. Klemensas 
(Leono sunus). 38, samdinys, 
Šiauliai.

12038. Veniukevičius, Mikas 
(Jono sunus). 33. darbininkas. 
Alytus. Dakniškiai.

12039. Venctavovič, Zigman
tas. 82. ukininkas. Dalinas. Rie
šė.

12040. Venstavovičienė. Ele- 
i na. 75.

12041. Ventaitė, Stefa (Bro
niaus duktė). 21. Vilnius.

12042. Verbeiytė, Kosta (An
tane duktė). 31. tarnaitė.

12043. Verbeiytė, Ona (An
tano duktė). 33. tarnaitė. Kau
nas.

12044. Verbickas. Adomas, 
46. mokytojas. Palkunai. Va
rėna.

12045. Yerbickienė, Janė.
12046. Verbickaitė. Birutė.
12047. Verbickas, Petras (Ka

rolio sunus). gimęs 1909, mo
kytojas. Kaunas.

12048. Verbickienė, Elena gi
musi 1908. Kauras.

12049. Verbickaitė 
(Petro duktė) 2.

12050. Verbickas,
(Alekso sunus), 14, samdinys, 
Madeikiškiai. Irr.bradė.

ka (Antano duktė), 21.
12118. Vileniškis, Jurgis i Jur- 

io sunus), 2.
12119. Vineliškis (Jurgio su- 

us), 9 mėn.
12120. Vileniškienė, Juzė, 70,

’ eimininkė. Užaenunis, Pane
munėlis.

12121. Vinčevskaitė, Elena
(Antano duktė), 18. studentė, 
Rinkšeliai, Šiluva.

12122. Vingrys, Eduardas 
(Stasio sunus), gimęs 1914. ka
rininkas, Užtrakiai, Trakai.

12123. Viniaršykas, Stasys
(Felikso sunus), gimęs 1901, 
veterinorius, Nemakščiai.

12124; Vinkšnelis, Povilas 
(Povilo sunus), 42, Tauragė.

12125. Vinkšna, Ignas (Igno 
sunus), gimęs 1907. Mažeikiai.

12126. Vinikas. Stasys (Mo
tiejaus sunus), 45. ukininkas, 
Bartininkai.

12127. Vinikienė, Olga. 41, 
rnū>ytOjH.

12128. Vinikaitė, Marija, 12. 
12129. Vileniškis, Jonas (Ig- 

np sunus), 45, ukininkas, Užne- 
munis, Panemunėlis.

12130. Vileniškienė, Stasė, 
12111. Vileišienė, Zosė (Jono (Petro duktė). 28.

12100. Vileišis. Juozas (Kazi
miero sunus), 47, gydytojas,

Tačeraukštė.
Saločiai.

12072. Vetta, Balys (Ipolito J 
sunus), 40. Biržai.

12073. Vičarskis, Antanas, 
40, darbininkas, Kybartai.

12074. Vičarskienė. Pranė 
(Antano duktė), 30.

>jf*.

Aldona, gi-

Danutė(Juo

12103. Vileišis, Algirdas (Juo
zo sunus), 6.

' 12104. Vileišis, Matas, 55, 
ukininkas, Melaišiai, Papilys. 

12105. Vileišienė, Emilija, 30. 
12106. Vileišis, Edvardas, 14. 12107. Vileišis, Jonas. 9. 
12108. Vileišytė. Emilija, 5. 
12109. Vileišis. Kazys (Vinco12075. Vidunas, Juozas (Juozo sunus), gimęs 1900, mokyto-j sunus), 7, Kaunas, jas. Vilnius. j 12110. Vileišis, Vincas

12076. Vienožinskas, 
sandras, 45. Vilnius.

Alek- zio sunus), 35. Kaunas.
(Ka-

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
* • * v

Ar galima nustatyt busimo kūdikio

Nijolė
)

Aleksas

12051. Verbickai, Dominin
kas (Alekso sun s), 3.

12052. Veri liek ienė, Veronika 
(Antano duktė). 40.

12053. Verbyla, Antanas 
(Juozo sunus). gimęs 19o9. 
samdinys, Vilnius.

12054. Verbyla, Viktoras 
(Antano sunus). 51, mokytojas. 
Vilnius.

12055. Verbų'. Pranas, 33, 
mokytojas. Pu . .

12056. Verbuvienė, Jadvyga.
12057. Verbuvaitė, Gražina.
12058. Verb-.vaitė, Dalia.
12059. Verec kas, Feliksas

įsio sunus). 20. ukininkas. Alek-l39, eigulis. V; inkai, 
sandrava. Ariogala. 12060. Venckienė, Jadvyga,

12022. Venckienė. Morta. 70. 25. samdinė, 
šeimininkė, Raudėnai. Šiauliai. 12061. Ver <as, Silvestras12023. Venckus, Antanas (Vaclovo sunus). 18. darbininkas.

(Silvestro sun i. 
Sakoniai. Dau,'.

12062. Verkelis

gimęs 1907.

Kostas (Pra-

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų ? "Medaus Mėnuo ?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Si; 
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą 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 (domių informacijų.

lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėja*” 
paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patari jas’’ pasakys jums vis
ką-

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

Moteries anatomija ir fizietogŲa.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbjt apia šeimyniškus rei
kalus?

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

Knyga graži, su paveikslais, 223 
apdaraipuslapių, stipriais audimo aia.

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

636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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PASEKMINGAS BUVO 
PILIEČIŲ DRAUGIJOS 

VAJUS.

bet ilgu ir nuobodžių kalbų 
nebuvo. Publika turėjo labai 
smagų, naudingą vakarą.

Reporteris.Į porą valandų parduota arti 
$40,000 vertės karo bonų.
Pereitą nedėldienį South 

Bostono Lietuviu Piliečiu

Per metus Bostone sužei
džiama 25,000 žmonių.

...... - . - Massachusetts Safetv
salėj įvyko jau antras vajus Council ' praneša, kad per 
kaio bonams pardavinėti, pastaruosius 6 mėnesius tik 
davęs netikėtai didelių ir vienoj Bostono ligoninėj bu- 
grazių rezultatų. vo gydoma 9.000 sužeistų

Žmonių prisirinko tiek žmonių, kurie buvo sužeisti 
kad X??1. nega.ėjo su- tokįose nelaimėse, kurių la- 

tilpti salen. Piliečių Draugi- lengvai buvo galima iš
vengti. .

Kadangi Bostone yra 
daug ligoninių ir tenai taip 
pat buv«» gydoma nemaža 
sužeistųjų, o lengviau susi
žeidė i ligonines visai nepa-

jos pirmininkas adv. Grigą 
liūs turėjo gerai nustatytą 
programą. Pauros vadovau
jamas Gabijos Choras su
dainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Gabija šiandien
ne tokia gausi. kaip būdavo tekoy Counci„ J
Miko Petrausko laikais;I fkaiįiuoja kad 
ypač įyskiai matosi vyrų laiRo
stoka; bet užtai prie choro , 23 000 žmonių, ne
yra Stakių jaunų merginų ir. SUsižeidimų fabri-
reikia pripažinti, kad jos ge- k ii prie kitokiu darbu, 
rai dainuoja. Mergaites, ku- Apie 25 žmoniy‘ sužeį.,

džiama arba susižeidžia “vi
sai be reikalo,” sako Safetv

nos turi gerų balsų ir mėgs 
ta dainuoti, tui etų visos ra
šytis prie choro.

Nustatyta dienos tvarka 
iš eilės buvo tokia:

1. Bonų pardavinėjimas.
2. Judomų paveikslų ro

per metus 
sužeidžiami

Council. Jie susižeidžia dėl 
stokos atsargumo arba sta
čiai dėl savo tamsumo.

Tas žmonių neatsargu
mas dabar yra vadinamas 

prieš j 
kova.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
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SECOND LITHUANIAN RADIO

BOND RALLY PICN1C
SUNDAY, OCTOBER 10,

Lithuanian National Park, Montello, Mass.
Let’s back this Second Lithuanian Radio Bond Rally Picnic to buy 

enough Bonds to buy the bomber “Spirit of Lithuanian Americans”! 
This time we will be sure to ha ve beer, delicious food, J ūke Box, and 
Radio Dancc Music! So let’s end this summtr season with one 
iwore picnic that will guarantee you a “rarin-tearin” good time. 
And don’t forget. to buy, buy, and buy bonds, and be prepared to 
buy a bond for the bomber “Spirit of Lithuanian Americans" at the 

^Siecond Lithuanian Radio Bonu Rally picnic at the Lithuanian Na
tional Park, Keswick Road, Montello, Brockton, Mass.

ORO UŽPUOLIMŲ PA
VOJUS DA NEPRAĖJO. J OR. D. PILKA

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8. 

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

dymas. '“Septintąją kolona,”
.3. Amerikos ir Lietuvos kurią organizuojama

himnai ir kartu, mitingo ati- kurion štoja Raudonasis 
darymas. ... Kryžius, jnokyklos. automo-

4. Adv. Grigaliaus Įveda- bilistų kliubai. draudimo
moji kalba. ; kompanijos, bankai ir kito-1

5. Treasury Departamen- kios visuomeninės įstaigos,
to Mr. W. P. Burkinshavv _T . ? - - x • I
kalba ir grįžusio iš karo , pnes septintąją
veiksmu lakūno F. Capiano ko*°"l Pridėjo pereitą
su publika supažindinimas, nedeldiem. Pnsidekim prie

Brangesnis padaryt. i. Bet daug gardesnis gerti

PICKWICK
"ALE that is ALE

UOSTE* E D

BREWED BY HAFFENREFFER t CO.,

r/

Ine., Boston, Mass , BREVVERS SINCE 1870

Civilinė apsauga turi but pa-' { 
laikoma ir tęsiama toliau. I ‘

Vietinis civilinės apsau
gos direktorius, Joseph M.
Laughlin, gavo iš Civilinės 
Apsaugos Biuro viršininko 
šitokį įspėjimą:

“Eina kalbos, kad Civili
nės Apsaugos Biuras greitu 
laiku paskelbsiąs viešai, jog 
oro užpuolimo pavojus 
Jungtinėse Valstijose jau 
praėjęs. Civilinės Apsaugos 
Biuras neketina tokio prane
šimo daryti ir nedarys.

“Karo eiga Europoje pa
darė daugeliui žmonių tokio 
įspūdžio, kad karas jau lai 
mėtas ir pavojaus jau nėra.
Žmonės taip jaučiasi nežiū
rint to fakto, kad šioje pat 
valandoje tūkstančiai musų 
vyrų krinta kovų laukuose, 
ir kad mes vos tik pasiekėm 
Europos kontinento pakraš
tį-

“Nežiūrint kas bus ar ne
bus, vienas dalykas yra aiš
kus, būtent tas, kad šioje va
landoje negalima nuimti tos 
apsaugos, kuri budi musų; 
miestų ir kitų svarbių punk
tų sargyboje.

“Savo kalboje Amerikos 
Legijono Konvencijoj Oma- 
hoje prezidentas Roosevel- 
tas pareiškė: ‘niekas negali 
musų priešams padėti dau
giau. kaip mūšų apšileiuD 
mas vedant karą.’

“Nežiūrint ką kas mano' 
apie galimą musų miestų j
bombardavimą iš priešo pu- j so- Boston, mass. 
sės, toks užpuolimą? yra mi
litarinė galimybė. Ir tokiai 
galimybei mes turim but 
pilnai pasiruošę.”

li

TeL SOC 2808

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ild 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

TeL TRObridge 6330 '

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 4-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais j 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREE7T 
kamp. lnman st. arti Central 

CAMBRIDGE, MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Lin. ; 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

!

Prisidėkim
jo ir mes. Bukim atsargus 
gatvėse ir namuose. Patam
sy nevaikščiokim laiptais:

6. Adv. Juoze- Cunio kal Tėvai, siųskit vaikus į 
mokyklas.

Bostono mokyklų valdyba
Mr B. Shea kaiba (per jo krosnį kerosino; neikim gul-j£Į^ ^kafnebSgę mokSo 
banką buvo perkami bonai). tl su pypkėm ar cigaretais: nuėj0 dirbti apmokamų dar-

8. M. Karbausko ir K. Sa- dantysenedegmkim skiepe ^bų, kad jje tuojaus atimtų
malio dainos su muzika. palėpėse degtukų; nemė- juos įš tokių darbų ir leistų

9. Adv. C. J. Kalinausko tykim cigaretų ar cigarų į mokyklas baigti mokslo,
kalba. nu.°.ru_^ . i SĮuksles, kunos i Bostone esą apie 3,000 mo

ba.
7. Mt. VVashington Co- ypač nestatykim ant laiptų 

operativo banko iždininko jokių daiktų; nepilkim i!

Nepamirškit radijo pikniko.
Nep imirškit, kad ateinan

tį nedėldienį, spalių 10 d.,

Reikės .registruotis 4-tai 
maisto knygutei gauti.
Apie 20 spalio bus da vie

na registracija dėi maisto 
knygelių.;Šį sykį bus duoda-, r n ... „
ma jau 4-ta maisto knygutė, tuvių Radijo Korporacijos 
Registruotis reikės mokyk- piknikas karo bonams par- 
lose. Massachusetts valsti- davinėtu Dalvvaukit visi. 
joj prie tos registracijos}kas gaht. 
dirbs 25,000 mokytojų. Re

AT ZYYT ♦ ZY I 1 ZYCiM ųn i L r; iv? TA____a aunaT miltinu

kam Parke bus Bostnoo Lie

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora-

. w. ,, - , ... .. ciio> programa duodama iš, virsi- tesne. V įsą aplikaciją išpil- wnpi osn kilnrik.
Boston Elevated reikalingi ninkas sako: “Dabar gali iš- dys mokytojos. Registrantai Ru ’

darbininkai. rodyt gera proga vaikams turės tik nusinešti savo vė- šekantį sekmadienį. spa-
Boston Elevated valdyba! pasidaryti pinigų. Bet vaikųfliausiąs lAr. 3) knygutes n ]i(, ()iį| a nuo 9.30 jki

stengiasi padidinti savo tai- ateičiai mokslas yra daug pasirašyti aplikaciją Sena- 10;30 iš " progn,ma bus 
nautojų skaičių. Manadže- svarbesnis dalykas. Kiekvie- sia« knygutes (Nr. 3) mokj- tokia-

10. D-ro P. Jjikmauh kai- užsidegti. Bukim atsar- kurie da nėra sugryžę gistracija šį sykį busianti
ba. vjsur lr visuomet. j mokyklas. daug lengvesnė ir papras-

11. “Keleivio” redakto- Mokyklų komiteto
riaus S. Michelsono kalba.

12. Vilimo Si malio solo.
13. “Darbini! ko” redak 

toriaus A. Kneizio kalba.
14. St. Mockau= kalba.
15. Muzika ir dainos. ris Edward Dana prašo mus na? jaunuolis- turėtų baigti
16. Adv. A. V oungo kai- pranešti, kad naujiems apli- nors high schoolę ir gauti

ba. ; kantam- priiminėti “EI” turi diplomą. Mokslu apsišarva-
17. Užbaiga: Amerikos jr atidaręs nuosavą samdos vęs, jis galės susikurti sau

Lietuvos himnai kuriuos iš- biurą savo ofise prie Sulli- gražią ateiti, o tie keli doie- 
pildė-Gabijos choras. Van skvero, Charlestovvne; riai. kuriuo, jis šiandien uz-

Mitingui pasibaigus, pro- arba galima užsirašyti Uni- dirbs, greitai iseis ir jokio 
gramos dalyviams buvo pa- ted States Emplovment Ser- pėdsako nepaliks. Jie tik 
rūpinta užkandžių ir gėri- vice, 9 Beacon st. Yra pri- sutrukdys jo apšvietą.” 
mų- imami vyrai ir moterys. Ap-

Tai jau antra? toks South likantai bus mokinami ope- 
Bostono Lietuvių Piliečių ruot gatvėkarius. busus ir
Draugijos vajus karo bo- elektriškus traukinius. Po ___ ____ _
nams pardavinėti. Pereitą vienų metų darbo, motormo- reitą sąvaitę buvo toks atsi 
sykį bonų buvo parduota pai gauna $1 į valandą, o tikima . I viena saliuną užė- 
340.000 sumai. Apie tiek pat konduktoraitės merginos bei jo Anglijo? jurininkas ir te- 
parduota ir dabar. Už perei- motervs gauna po 90 centų i 'nai prie jo prisiplakė dvi 
to sykio pinigus buvo lietu- valandą. 1 mergos. Jurininką

Mergos apiplėšė Anglijos 
jurininką.

Ant Hanover streeto pe-

konstrukdjoaVartoja vėliausios
Aparatą.
Pritaiko Akinio*. 

VALANDOS: nuo 3-4 n 
534. BROADVVAY,

7-3

DR. G. L. KILLORY

toja pažymės 
atgal.

ir sugrąžins

vių vardu nuuirktas tankas 
Ameriko? ai mi jai, o šį sykį 
manoma pirkti kovos orlai
vį, kuris irgi bus užrašytas 
lietuvių kreditan.

Reikia pažvmėti, kad šį 
sykį bonų pirkėjų buvo dau
giau negu pereitą sykį, bet 
pereitą sykį buvo 
stambesnių bonų.

Pati South Bostono Lietu
vių Piliečiu Draugija ši sykį

joms uz-
--------------- fundijo ir jos pradėjo kvies-

Bravorai užgyrė mielių per ti jį pas save i svečius. Juri- 
dirbimo programą. ninkas sutiko ir visi try? išė- 

Massachusetts bravomin- .1°- Mergos nusivedė jį i tam- 
kų draugija vienbalsiai pri- sų užkampį, kur jau laukė 
ėmė rezoliuciją, pasižadėda-1-iv “f i erta-. Tas tuoj grie-
ma rčniti valdžios planą kė jurininką už gerklės, o 
mi*eliy perdirbimui. Valdžia mergos pradėjo krėsti jo ki- 

i ve ofliolzomn olovic S Atėmė $1.500 pini-nori, kad iš atliekamų alaus seniu
mielių, Kuriu per metus pasi- numovė kelines ir visi 
daro daugiau kaip 200.000,- i tr>7? pabėgo. Kol jurininką* 

nnn f 000 svarų, butu gaminami kelines užsimovė, plėšikų
nupliko $3.000 vertes bonų. maięto produlętai, nes tose Jau nebuvo nei pėdsakų.

Cambridge’aus Lietuvių mielėse yra labai vertingų . “
Piliečiu Kliubas per savo maistinių medžiagų, kurios Baą|c»i nupirko $227.500,- 
pirmininka Joną Beliacką ypač reikalingos laivynui ir vertės bonų.
nuoirko $1.000 boną. armijai. Tie produktai bu* Savings Banks Associaci-

DLK Vytauto Draugija— labai reikalingi ir užsieny, ja praneša, kad 191 mutual 
$500. • ; kaip priedas prie darbinin- savings bankas Massachu-

Saldžiausios Širdies D-ja kų maisto. setts valstijoje nupirko
—$200. ( | Massachusett? valstijoj į $227,500.000 Trečios Karo

Mitingas buvo labai įvai mielių perdirbimo centras Paskolos bonų. 
ius ir įdomus. Publikai labai buvo įsteigta® ir dabar vei- Mr. Harrison

1. Muzika.
2. Dainininkė Emilija Ru-

a » j u * i dokiutė.AptemdiAit languo. _ _ 3 ,)ialogą EmiHja
Kaio vacovybė Naujoj Buibidienė ir Valentina 

Anglijoj pereitą sąvaitę iš Minkienė iš So. Bostono, 
naujo įšl -įdo įsakymą. Kad 4 pasaRa apie Magdutę. 
už pu ės valandos po saulė; Prašom parašyti atvirutėj’ 

visi įspūdžius ir prisiųsti
. -iuo

gai turi bu; aptemdinti ta.p, uar iart. Program, 216 Tre- 
kad iš lauko nesimatytų mont Boston. Mass. 
šviesos. s. Minku».

Aptemo nimas kasdien ---------------
prasideda už pusės valando? Netoli nuo Revere atras- 
saulei nusileidus ir tęsia-i tas prigėręs Northeast Air- 
per visą naktį iki saulėtekio, line- lakūnas McClemens.

Per vasarą aptemdini- kuris buvo prapuolęs per 10 
mas buvu lyg ir pamiršta.. dienų.
bet dabai' jis vėl sustiprina
mas, nes ilgesnės naktys via 
palankesnė- priešo submari 
noms veikti, kurios vaduo
jasi tuo ttspindžiu, ką nuo 
miesto s iesų atsimuša ant 
dangaus. Todėl visos šviesos 
mieste privalo buti aptem
dintos. .

leibžio b itų aptemdinti sav0
langai ir kitos šviesos. Lan- -iuo adresu: W0RL, Lith-

Apiplėšė lietuvį.
Rugsėjo 27, apie 8:30 vai. 

vakaro, ant kampo P ir First 
st. buvo užpultas ir apiplėš
tas Andrius Mickevičius. Pa
reinant jam iš darbo, vienas; 
atkišo revolverį ir liepė pa
kelti rankas, o kitas iškratė 
kišenius, atėmė apie $7 pini
gų, dokumentus ir pabėgo.

Bostono metrikacijos biu- 
Įras praneša, kad šįmet čia 
buvo 1,400 vedybų mažiau 
negu pereitais metais.

60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVE, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

{ TeL 28624 Gyv. llltt

Noriu Pirkt Automobilį • Dr Joseph A.Gaidis
Privatus asmuo nori pirkti vėliau- 

: šio modelio automobilį iš privačių
! rankų.

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

Šiais metais Bostone gimė 
jau 14,517 kūdikių.

PARSIDUODA NAMAS
3 šeimynų namas, visai šeimynai 3 

kambariai, o kitom dviem po 4. Visi 
parankumai. Geras pirkinys darbi- 

1 ninkui.
Vakarais telefonuokit: Hig. 8503

j

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 ild 13 

nuo 2 iki 8, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 13 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir 
mu laiku sugrąžinu 
žeminuoju ir priskiriu

, 114 Summer Street,
J UAWRENCE. MASS.

Sunku gauti anglių.
Bostone jau artinasi žie

ma, o anglių gauti beveik 
negalima, žmonės, kurie gy
vena šildomuose apartmen- 
uose. kelia triukšmą ir rei

kalauja šilimos, o namu sa
vininkai teisinasi, kad jie 
negali gaut kuro.

Bo»|on Edison Company sako.. 
...jus gausit —5O'/č daugiau
šviesos iš tos pat lemputės, jei nu- 
vslysit dulkes ir purvą. Retkarčiais 
nušluostykit drėgna muilina skepe
ta, kutfmet lemputė šalta.

Boston Edison Company

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMLOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester A»e.
Tel. COLumbia 2537 

ibeoooooooooeeeeoooosisooo!

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET

West Roibnry, Mass.
Tel. Parkvay 1233-W

Al L konvencija.
Šį panedėlį Bostone at.-i-

_ _ G. Taylor. darė Ameiikos Darbo Fede-
patiko jodomieji paveikslai, kia Haffenreffer & Co. įmo- Associacijos prezidentas, i racijos konvencija. John 
kuriuos D.’Zaletskas rodė. nėj, Bostone. Kiti bravorai *ako kad tai esąs geriausis Leivis prašysią5, kad Fede- 
Taip pat geri buvo oainmin- sitis savo mielo? perdirbimui įrodymas, kaip mutual ban-j racija priimtų atgal jo vado- 
kai. Kalbėtojų huvo daug, į šitą firmą. 'kai remia šį karą. paujamą mainerių uniją.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ A L
(Insured
Movsra)

Perkraustom
«a pet ir i to- 

rietas.

mnnūfRiRnR
8b r U S i o

Oeari orfeHnre, kaine prieinama
324 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS 
Tel. SOUtb Rostnn 4618

t




