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Amerikos Orlaiviai Buvo 
Nuskridę Netoli Lietuvos
ORO OFENSYVĄ SPROG 
DINA VISĄ VOKIETIJĄ.

Per 8 dienas buvo numušta
500 vokiečių lėktuvų.

Amerikos ir Anglijos
bombanešiai vėl pradėjo negali veikti,
sprogdinti Vokietijos karo. Alijantams tas kainuoja 
pramonės ir susisiekimo cen-' nepigiai. Bet kartu ir Vokic- 
trus. Amerikos skraidomieji tijos oi Iaiviai naikinami, 
fortai buvo nulėkę iš Angii- Londono apskaičiavimu, per 
jos net i Lenkiją, kur jie su- 8 paskutines dienas ir naktis 
bombardavo Danciją ir buvo sunaikinta 500 Vokie- 
Gdynią. Šituo
darė 1,800 
Nulekiant 
gal, juos smarkiai
vokiečių kovos lėktuvai, ir fortai buvo jau netoli nuo 
30 mūsiškių bombanešių ne- Lietuvos sienos, nes jie bom- 
sugryžo; bet vokiečių nuos- bardavo didijį Focke-Wulf 
toliai buvo daugiau kaip oi laivių fabriką Marienbur- 
triskart didesni, nes musiš- ge, Rvtų Prūsuose. Marien- 
kiai numušė jų 102. lėktuvu, burgąs guli už 30 mylių Į 

Kita Amerikos bombane- pietų rytu- nuo Dancigo, tai- 
šių rinktinė tuo pačiu laiku gi netoli nuo Lietuvos, 
buvo nulėkusi Graikijon ir šito užpuolimo vokiečiai 
tenai suardė 8 nacių aero visai nesitikėjo, nes prie 
dromus. Fccke-VVulf fabriko jų tik

Anglų bombanešiai bom- ką užbaigti karo orlaiviai 
bardavo Berlyną. buvo išrišti ir stovėjo prieš
į Gdynia prieš karą buvo saulę sustatyti eilėmis. Ka- 
lenkų uostas prie Lenkijon dangi amerikiečių ataka bu- 
Koridoriaus. Dabar tenai vo dieno? laiku, tai tos orlai- 
buvo pasislėpusi vokiečių vių eilės labai aiškiai metėsi, 
karo laivyno dalis, taigi A- ir musų bombanešiai palei- 
merikos skraidomieji fortai do i juos savo bombas. “Mes 
ir buvo nulėkę tuo? laivus juos užklupome be kelinių,” 
bombarduoti. Gdynia yra sako leitenantas 
tik 450 mylių nuo dabarti- Wattson. vienas musis 
nio įusų fronto, tačiau So lakūnų.
vietų orlaiviai nenulėkė vo- Nauji vokiečių orlaiviai, \mei-iko* 
kiečių laivyno bombarduoti, be abejo, buvo ruošiami Ru- kUiia anais me’tai 
Amerikiečiai turėio skristi ?ijo« frontui. Bet dabar jiem vo ištraukė-.
1,800 mylių, kad šitą darbą ’ —~~ -1---- 1J-------- 1 “ ‘ ’
atlikti. Kiek tai butu sutau-

giau nuostolių, negu rusai, 
kurie taip smarkiai kariauja 
“vieni patys.” 15 didžiųjų 
Vokietijos pramonės centrų, 
kaip Hamburgas ir Breme
nas, jau visiškai sugriauti ii
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Šiurpi žmogžudys
tė Kenoshoj.

Stepas Urbonas kuju užmu- 
mušė moterį savo kambary

Užmirštas Pirmas
Karo Frontas.

Kai Maskva reikalauja 
‘antro fronto,” tai savo ka-

Opųs Klausimai 
Prieš Maskvos 
Konferenciją.

Reikės susitarti dėl Suomi
jos, Lenkijos, Lietuvos ir

JugOSValijos, . .. ,
Washingtono korespon- nyko šiurpi trage ija. Ste- ' įsiiKrujų

dentaisako. kad preziden- pa? Urbonas, 25 ietų am-jHitlenu miegojo dar vienoj
tas Roo-eveltas pataręs Vai- 2iaus vyras, susipa ano saliu- kal -

’ našle, Įbudu išsi- *ront3 pnes \okietiją Tai 
buvo po to, kai suklupo

< Kenoshos mieste, Wiscon-' ™ ^atrą ji skaito “pirmuoju '
sino valstijoj, lietuvių tarpe <^ltu .Piaes } °kjetlJą. 
ivnzkn žinrni truorp na Bet isllklUJŲ SlHiinuS SU

Submarinų Užpuolimas 
Ant Laivų Konvojaus

KOVA ŠIAURĖS ATLAN 
TE TĘSĖSI 4% DIENU.

buvo sunaikinta iš viso 90 
Vokietijos submarinų, taigi 
po vieną submarina kasdien. 
Po to, submarinų siaubas vi
sai sustojo

Vasalo- laikas submarinu

Užpuolikai turėję daugiau 
nuostolių, negu mūsiškiai.

Francuzija. Ta frontą laikė Per kelis mėnesius vokie _
Anglijos laivynas ir- aviaci- čių submarinos buvo prany- veikimui nėra palankus, nes 
ia. Ir kai Hitleris neįstengė kusios. Dabar jos vėl pasiro- naktys trumpos ir šviesios, 
per ta frontą prasilaužti, ta- dė. Manoma, kad per vasa pavojinga iškilti paviršiun, 
da ji-- nutarė “persiimti” >u ros mėnesius jos buvo re- Laivai ir orlaiviai tuojau jas 
savo bičiuliu Stalinu. Tik ta- montuojamos, kad pritaikyti pa-tebi ir sunaikina. Todėl 

išrastų gink- per vasarą jos buvo atšauk
tos i laivų dirbtuves ir ap-

tas prieš Vokietiją, o ne pir- Šiomis dienomis Wa-h- ginluotos naujais ginklais. 
ma?_ ' ’’ ingtonas ir Londonas pa- Vokietijos submarinų admi-

Pirmas frontas buvo Ang- skelbė pranešimą, kad grįž- rola? anądien pasakė, kad 
lijoc frontas. Kažin kodėl jis tant alijantų laivų konvojui jo submarinos parodys, ko 
tapo užmirštas. O ištikrujų iš Europos į Ameriką, Šiau- alijantai visai nesitikėjo ir 
iis juk buvo ir tebėra svar- rėš Atlante juos užpuolė ru- nelaukė.
biausis frontas, daug svar- ja submannų. Musų preky- Ir štai dabar girdim, kad 
besnis negu Rusijos frontas. bo* laivus lydėjo karo laivai musų laivų konvojus jau bu- 

ir orlaiviai, kurie tuojau sto- vo užpultas
jo kovon su nardomais pr ie 
šo laivais.

Pranešimas sako, kad šita 
kova tęsėsi 4 dienas ir nak
tis, ir tik penktą dieną pasi

stybės Departamento sekre-!ne sa tūla 
toliui Hullui, kuris vyksta gėrė ir jis ją parsn ėdė į savo 
Maskvos konferencijon. kad kambarį. Vėliau :enai tarp 
ji? pamėgintų tenai sulaikyt jiedviejų kilo piki i- ginčą.--.
Rusiją su Suomija. Ar ji leikalavo ii jo perdr-

. Maskvos konferenci joj delio atlyginimo, ąr šiaip ko 
bus svarstomi labai opus jiedu susirėmė, niekas tikrai
klau-imai. Lenkijos klav-r-, nežino, gar.a to, jtad Cibo ~ -c,... įas mie namai
ną bus nemažiau kiršinau- nas paėmė sunkųįkūjį, ku- da pa-»<xle fronta=” Jds p,le ndUJai

'nvs, ir
Kai ji parkri 
dar kelis smu 

paėm i jos lavo-
organrzacrjos, Runos Kovoja ną n pauejo ske rsai lovos, 
prieš okupantus. Vieną tų Jos galva buvo viįa kraujai 
organizacijų rėmė Maskva, apsiliejusi.
o kitą—Anglija ir Amerika. Atlikęs tą baisų darbą.
Dabar bus klausimas, kuriai Ur boną- sakosi p įžiūrėję? i 
jų pripažinti pirmenybę, ku- veidrodi u pamatęs. kad jo 
ri bus prileista pne busimos veidas kruvinas. Marškiniai

pyta gazolino, laiko ir maši
nų. jeigu tą darbą butų pasi
ėmę rusai. Bet viskas, ką ru

t sai žino, tai reikalauti “antro 
’ fronto,” ir rėkti, kad tik jie

mo. bet tai buvo jau antras fron- lŲ

Jeigu ne Anglijo-- jūrių ga
lybė ir jos aviacija, kuri su-

nuga- nuėjo į teatr ą.
Tuo tarpu į jo butą atėjo

--------------- vienas jo draugi i ir rado
A. D. Federaciia Gu- skersai ioX°? negvą I?.0“ri-

-zizi zi/izi *T • <>is pranese apie tai policija',
VO OUUfOOu Narių. ir policija Urboną suėmė. 
Šiandien Amenkos Darbo Jis tuoj prisipažino kaltas ir

su ja daryti, kai ji bu 
lėta? ISPANIJA ESANTI SĄ

MOKSLININKU LIZDAS.
Iš Portugalijos sostinės 

Lisabonos pranešama, kad

Šitas submarinų pasirody
mas liudija, sako Washing- 
tono pranešimas, jog priešas 
yra pasiryžęs nesigailėti 
nieko, kad tik pridaryti 

baigė. Tiys musų karo laivai mum? kuo daugiauda nuos- 
ir “nedidelis skaičių? preky- tolių. Iš musų pusės todėl 
bos laivų buvo nuskandinta, bus reikalinga? didžiausis 
Kaip tas “nedidelis skai- budrumas, kad šitą pavojų

buvo didelis, praneši- visiškai pašalinti.
joia ant sąmokslo. Visa šalis P13? nesako, tik pabrėžia.

_ ----- , , _ , ? viimkin ------kad Dneso nuostoliai buvęFederacija turi puse miliono į papasakojo. kaip*isa tai at- 'I! -<*i nuramini • musi«kiu nuo-narių daigiau. negi pereitą IlitikT Dabar jii sėdi uždą- M lizdą. Dvarminkai su ku- d,df-"'- musi.kių nuo 
ąvaitę turėjo. Per jos kon-:lytas kalėjime be kaucijos, nigai- esą sudalę at tebeda-

Ispanijoj dabar sąmokslas C1US

angliakasių unija. Nužudyto

vieni kariauja, kad alijantų vokiečiai jau pradėjo trauk

bu« sunku ir skeveldras susi - j Ameriko? Darbo Federa 
rinkti, sako Įeit. \\ attson. cija užgyrė “free enterprise ’ 
__ , . JT-; ~ . (kapitalistinę sistemą), ne?
I okieCiai Fvakuoja prie tokios santvarkos Ame- 

KHčTfl** rikos darbininkams daug ge
Ma.-kvos žinios sako. kad

Levvis bu-; ir pavardę angliškas laikraš
ti? lašo: Alice Korzilius. Ji 
buvusi jau 51 metų amžiaus.

i minkai su Kunigais esą nu
sistatę nuversti Franką ir 
panaikinti fašistų organiza

Submarinų ruja buvusi 
labai didelė.

Iki šito užpuolimo, per vi
są rugsėjo mėnesį alijantai 
neprarado nei vieno laivo 
Atlanto vandenyse.

Augusto mėnesy išleistas 
Washingtono ir Londono 

kad

Nutarė Atidaruti Ki-• J
niečiams Amerikos 

Duris.

inau esą gyventi, negu 
kitur.

KAIP INFORMUOJAMI 
RUSIJOS ŽMONĖS.

Šiomi? dienomis Ameri
ka’ kos armija, po kelių sąvaicių 

atkaklios kovos su vokie-

cija. Ramiausis elementas Pranešimas skelbė, Kad per 
Ispanijoje dabar esą komu- tns mėnesius sį pavasaii 
nistai.

aimija “nejuda iš vietos.”
Amerikos ir Anglijos 

aviacija “nieko neveikda
ma” pridaro Vokietijai dau-

AMERIKIEČIAI
PAĖMĖ CAPUA.

Mūsiškiams priešinasi 90.-
000 vokiečių armija.

Žygiuodama Romos kryp
timi. Penktoji Amerikos ar
mija pereitą sąvaitę Italijoj 
paėmė Capua miestą. Ame
rikiečiam?- priešinasi 6 vo
kiečių divizijos, kas reiškia 
90.000 kareivių armiją. 
Priešas stengiasi sulaikyti 
mūsiškių žygį į Romą, bet 
mūsiškiai eina pirmyn. Jie 
pasiekė jau Volturnos upę ir

& « Kiiev?.’_'?e!..l?Sa.LP^i: TRYS. ANGLU SUBMARI- (Udžiau^ "įjali/^ mLų‘ b
kėlę per Dnieprą pradėjo 
supti tą miestą iš šiaurė? ii 
iš pietų. Miestas da neap 
supta; ir vokiečiai 
peisikėlusius

NOS ATAKAVO “TIR- 
PITZĄ.”

Anglijos jūrių žinyba šią 
stengiasi savajĮę paskelbė, kad rugsė- 

rusu? suvaiytiįjo £9 try? mažutės anglų
į patvinusi Dnieprą.
>ai \i?omi; jėgomis stengiasi !fjorfja Norvegijos pakraštv 
atsilaikyti ir vis toliau eiti. ir tOrįedavo stovėjusį tenai 
Mūšiai esą labai atkaklus. vokiečiu

Jeigu tiesa, kad vokiečiai . za Vhos 
iš Kijevo jau traukiasi, tai

bet 5 u.’Į submarinos ismuko i Alteno

šaivuotį “Tirpit- 
trvs submarinos

reiškia, kad jie nesitiki tenaii^’Jį-"JJ, JJ(Ii!pj’z'' buvSs|kiom eilutėm, ^pakaliniuo 
atsilaikyti ir bijosi, kad ,-u-|'ma,k,al ™Sad'nta’- ?« puslapiuose telegrafuo-
sai ju neapsuptų 1------------------l la Associated Pres? korės-

NEAPOLY SPROGSTA 
VOKIEČIŲ PAKASTOS 

MINOS.

žuvo. bet

Iki šiol kiniečiai ateiviai 
nebuvo Amerikon įleidžia
mi. Azijatam? buvo uždary
te? durys dviem sumetimais: 
viena, nenorėta kad čia išsi
plėtotų mongolų rašė. o ant- 
la, darbininkų organizaci
jos budavo priešingos kinie
čiams, kurie labai pigiai dir
ba ir išstumia iš darbo balt- 
yeidžius darbininkus.

Bet dabar, kai Kinija yra 
Ameriko- karo talkininkė, 
kai jos žmonės taip sunkiai 
kovoja, tai Amerikoje atsi
rado jiems simpatijų ir pra
dėta agituoti, kad reikia at
šaukti tą įstatymą, kuris ne
įleidžia jų Amerikon,

Ir pereitą sąvaitę Atstovų 
Buto komi-ija imgracijos 
įeikalams nutarė 8 balsais 
prieš 4 rekomenduoti bilių, 
kad kiniečiams butų atida
rytos duiys Amerikon. Ži
noma. šitą bilių turi da už
pilti pats Atstovų Butas ir 
Senatas, bet že-tas padary
tas jau kiniečiams palankus.

Galim Susilaukti 
“Sales Taxų.“

Kaip žinia, valdžia yra 
padavus Kongresui reikala
vimą .uždėti gyventojams da 
101 <> bilionų taxų, ka< reiš

UNIJĮJ RAKETIERIAI.
Buvę. Chicagos unijų va

da? Bioff išsėdėjo federali- 
niame kalėjime jau du metu 
už “laketeriavimą.” Jisai.
kaitų su kitai? unijos rakė- , . . , ■ ,

■ • • - v, •• kia maždaug apie 8440 kiektienais grasinimais buvo is- s *
reikalavę iš judomujų pa
veiksiu gamintojų daugiau
kaip $1.000.000. Dabar ta- K ,savo sėb ^akut degtinei, pasilinksmi 

dav V 1- n’mams’ biznierių ir profe- 
( a e ' sionalų pajamom?. Kongre

se šitam reikalavimui reiš
kiasi didele opozicija. Bet

vieną geriausių jo? uostų.
Tai buvo stambiausis Ame
rikos ginklu laimėjima? Ita
lijos invazijoj.

Bet ar žinot, kaip apie tai 
buvo painformuoti Rusijos - r>- • , -
žmonės? -Anie Neapolio fal .?!<’« pandare 
paėmimą Rusios žmonėms ™..lsd2\lkas ,r-ls . .. . 
buvo pranešiu Maskvos laik- 'J71111 ki.tu‘ ,.’n,-'os vlrs.,nl"’ s.
raščiuose keturiom smul- kuy kur.le Pne ‘o k

raketo

vienai šeimynai. Valdžia siū
lo uždėti didesnius moke-- 
nius darbininkų algoms, ta

paties ______ pinigu valdžiai vistiek rei
PREZIDENTAS ROOSE- kla’ Tode’pradėta kalben
VELTAS GAVO KARDĄ. sales taxų įvedimą.

. Siūloma 10 nuošimčių mo- 
Saudi Arabijos karalius Česnio visiems pirkiniam'

VVILLKIE NUMATO SO- pondentas iš Maskvos.
CIALIZMĄ AMERIKOJE. o t<io tarpu Amerikos . . . . _____ _____  t_____ ___

Polemizuodama? su kai|spauda kiekvieną i ūsų žing- prisiuntė prezidentui Roose- §joj Kongresas budavo 
kuriais republikonai-. Wen- snį skelbia stambiomis rai- veltui menisko darbo skimi- ]aoai priešingas “sales ta.\'- 

tarą—arabišką kardą dova- ams,” nes tokiais taksai?
Skimitaro ašmuo esąs 3

pusla-deli "VVillkie pasakė, kad jei dėmis pirmutinuose 
Neapolio mieste sprogo ateinančius prezidento rin- piuose.

r____ ,__ __________ rr .. .iąv< kelios minos, kurias vo-i kimus laimėtų izoliacijonis-1 Tai parodo, kaip Mask
priešakiniai daliniai jau per- kiečiai traukdamiesi is tenai tai, tai Amerikoje įvyktų so-jvos cinikai “džiaugiasi” de
sikėlė antron jos pusėn. Ta pakasė po žeme. Anądien cializmas. Aš netikiu, ji? sa mokratinių valstybių laimė
upė dabar patvinusi ir turi V1^a tokių minų sprogo ka(j izoliocionistai yra jimais. 
nuo 100 iki 200 jardų pločio, pašto aikštėj, užmušdama '?ocialistatai. bet jų politika 

Paimtas Capua miestas ^auS va’kų ir moterų. Šią 'privestu šąli prie socializmo 
nėra didelis, apie 10.000 gy- savaitę vėl pranešama, kad, VVillkie nesupranta socia- 
ventoju. bet garsus savo pra- tokios minos sprogimu 23 lizmo.

amerikiečiai buvo užmušti __________
ir daugiau kaip 30 sužeista. I AUSTRALIJOS MAINE- ! „ilnas troka.. dainės, kurk

---------------- RIAI GAVO ŠVENČIU.
DANUOS ŽYDAI BĖGA Australija

eitimi. Senovėj ji? vadinosi 
Carilium ir yra matęs dide 
liu kovų. Apie 215 metų 
piieš Kristaus gimimą jį bu
vo apsupęs ir po ilgų kovų 
paėmęs Hanibalas. Senovės

PAVOGĖ $15.000 VER
TĖS DEGTINĖS.

Pereito nedėldienio naktį 
Nevv Havene buvo pavogta*

i buvo prikrauta' siusti į Bos- 
norėjo pasku- tona. Degtinės vertė apskai- 

jbinti anglies gamybą, todėl i tomą į $15,000.
Pradėjus naciams perse ji prižadėjo duoti angliaka- '--------- ---

Romos laikai? čia budavo kieti Danijos žydu*, pasta-įsiams apmokamų švenčių. ARGI TAI GALĖTŲ
lavinami gladijatoriai, ir čia rieji dabar šimtai? bėga Šve-i jeigu jie užvarys daugiau BŪTI TIESA?
Spartakas suagitavo tuos d i jon. Sakoma, kad daug Į anglių, negu reikia. Jie pa-i ; Vokiečių rad. * Berlyne 

paskelbė, kad vokiečiai pa-

ŠVEDIJON.

gladijatoi ius sukilti prieš laivelių su žydais vokiečiai 
Roma* !.iau nuskandino, nes iš Dani-

Dabar šita istorine vieta jos į Švediją reikia plaukti 
amerikiečių rankose. tvandenin

skubino ir užvarė, todėl per 
Kalėdų ir Naujų Metų laiko- liuosavę dar 16" - alkų. ku- 
tarpį jie gau* 9 dienas šven- riuos italai buvo nuteisę ka
čių. į Įėjimam

nu.
pėdų ilgio ir visa- dailiai iš
rašytas. Gi įankena esanti 
padaryta iš aukso ir dailiai 
apsiūta juoda oda.

ANGLIJOS VALDŽIA 
KONTROLIUOS 

PRAMONĘ.
Anglijos valdžia daro pla

nus pramonei kontroliuoti 
po kaio. iki viskas sugrvš į 
normales vėže-. Churchill

daugiausia skriaudž iami 
biedni žmonės, bet dabar 
jau ir Kongresas piadėjo 
linkti prie tos nuomonė.', 
kad be “sales tax’ų” nebus 
galima apsieiti.

3 ČIOJI KARO PASKOLA
DAVĖ $18375,000.000.
Iš Washingtono praneša

ma, kad Trečioji Karo Pas 
kola davė iš viso 18 bilionų

... i n • * i ir 375 milionus doleriu. Pa-neužilgo paskelbsiąs tą pla- fko]o9 tjks|as buv() )5 biIio.
nu doleriu.ną parlamente.

VOKIEČIAI KABINASI 
PRIE TURKŲ.

DIRBTINĖS GUMOS GA
MYBA GREITAI KILA.
Amerikos Chemikų Drau

gijos susirinkime New Yor
ke buvo pranešta, kad iki 
ateinančio kovo mėnerio 
dirbtinės gumos gamyba A- 
merikoje bu? jau pasiekusi 
pilno' normos ir galės paga
nanti per metus 875,000 to
nų l obo. To pilnai užteksią 
visiems būtiniems reika
lams.

PORTUGALIJOJ REKVI
ZUOTI VISI VEŽIMAI.
Portugalijos karo ministe

rija rekvizavo armijos reika 
lams visus privatiniu? auto
mobilius. trokus ir kitokius 
vežimus. Sa’ ma. kad P' 

ruošiasi

SUĖMĖ 7 NACIŲ ŠNIPUS.
Nevvark, N. J. — Pereitą

Vokiečiai pradėjo kabi- sąvaitę federalinės valdžios tugalija ruošiasi paskelbti 
nėtis prie turkų, kad šie ne- agentai čia suėmė 7 vokie- Japonijai karą dėl užėmimo 
šaudo į anglų orlaivius, ku i čius, kurie e*ą įtariami šni- Portugalijos -alų Pacifikv 
rie skrenda viršum Turkijos, pinėjimu Vokietijos naudai. vanden,vn«>

Ot’
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KĄ PASAKYS MASKVOS 
KONFERENCIJA APIE 

LIETUVĄ?
Pereitą sąvaitę mes rašėm 

vardus ir pavardes, bet tai šioje vietoje, kad Amerikos, 
da nepasako, kaip tie žmo- Anglijos ir Rusijos konfe- 
nės buvo areštuojami ir ve- rencijai vieta da nebuvo ga- 
žami. lutinai nustatyta. Rusija siu

Šitą terorą gerai nušviečia lė Ma-kvą. o Amerika—; 
Juzė Sadauskaitė, kilusi iŠ Londoną. Dabar šis klausi- 
Raseinių miesto paprasta mas jau išrištas: konferenci- 
mergina, kuri taip pat buvo ja bus Maskvoje. Tai reiš- 
vežama i Sibyrą. bet kuriai kia. kad vietos pasirinkime 
pasisekė pasprukti ir sugryž laimėjo Rusija, šis fakta< 
ti Lietuvon atgal. nelemia nieko gera Pabalčio

Jos pergyventą tragedija kraštams. Jeigu Amerika ir 
atpasakoja* LKF Spaudos Anglija nusileido Rusijai 
Biuras, kuris paduoda jos konferencijos vietos klausi- 
žodžius taip:

KAIP JUOS VEŽĖ i 
SIBYRĄ

“Keleivi?” spausdina iš
vežtųjų Lietuvos žmonių

gĮOHVB, sa BOSTON.

Si oficiali Karo Informacijų Biuro nuo'.;auka parodo Amerikos oro transportą, kuris ve

ža sužeistuosius Amerikos kareivius iš Sicilijos j Afriką. Tarp šitų sužeistųjų via ir italų.

Polemika ir Kritika
ant audeklo nupiešti: Leni
no, Stalino. Hitlerio ir kitų 
“žymių” komunistų vadų 
atvaizdai

Dabar, kuomet Stalinas

‘'Suimta ji buvo 1941 m. 
birželio 15 d. Audžgirio kaime. 
Girkalnio vaisė, pas savo moti
ną. Nors ji sirgo ir gulėjo lovo
je, bet be jokių ceremonijų 
liepta jai keltis ir pasiruošti 
kelionei; leido pasiimti, kiek 
norėjo drabužių ir kitų daiktų, 
išskiriant baldus. Kratė ją 
daugiau, kaip valandą, bet nie
ko herado; dėl ko ji buvo suim
ta ir tremiama ji nežinojo, nes 
ji yra paprasta, neraštinga 
darbininkė.

“Atvežta i Raseinius ii buvo 
išlaikyta kalėjime ištisą parą. 
kol surinko daugiau tremtinių 
—apie 15 žmonių—ir išvežė i 
Viduklės stoti. Iš Viduklės sto
ties išvežė juos birželio 17 d., 
išlaikę be jckio maisto ir be 
vandens. Radviliškio stotyje 
leido jiems pasiimti vandens; 
čia, Radviliškyje atskyrė vedu
sius vyrus nuo žmonų ir vaikų 
ir šiaip darė
tymą 
kuriuo 
žmonės

mu. tai jos galės nusileisti 
jai ir “sti ateginių sienų" 
klausimu.

Iki šiol Amerikos spauda 
t vii tai sto jo už pripažinimą 
Pabalčio kraštams nepri
klausomybės. Pavyzdžiui 
Albany* dienraštis “Times 
Union” straipsny “The Fu-- 
ture of the Baltic States” an
dai rašė:

“Jeigu šis karas, ši pergalė, 

kuria mes tikimės laimėti, ne

galės apsaugoti tokių mažu 

tautų, kad joms nebūtų išplėš

ta nepriklausomybė ir sutarti

mis garantuotos teisės, tai ke

no tuomet teises musų pergalė 

apsaugos?“

Tai yra labai rimtas klau
simas. Jeigu šalys, kuria? 
dabar tui i okupavę vokie
čiai, po kai o butų atiduotos 
Rusijai, tai koks tada butų 
tikslas Amerikai aukoti sa

tas. kad tarp Rusijos ir Angli- 

jos-Amerikos jau nebėra rinito 

skirtumo dėl saugumo priemo

nių. kurias kiekviena šalis 

skaito sau reikalingom. Kai 

kas gali abejoti, kad ‘saugu-' 

mas’ butų sveikas pagrindas* 

bendradarbiavimui. Bet oficia-

I
lėse sferose, kur stovi atsako- ■ 

mingamas, jaučiama kad ne

ginčijamas 'saugumas’ yra ’ 

sveikiausis pirmutinis žingsnis ; 

i tautų bedradarbiavimą. tarp 

kurių nebuvo jokio bendradar

biavimo praeity.“

Tai via paini fiazelogija, 
bet jeigu ją gerai pastudi
juosime. tai pasirodys, kad 
Amerika ir Anglija turi pri
pažinti Rusijai tokį “saugu
mą.” koks jai pačiai išrodo 
įeikalingas. O kas gi Mask 
vai išrodo reikalinga? Jai iš- 
įodo būtinai reikalingi Pa-

KODĖL JIE BIJOSI AME 
RIKOS KARIUOMENĖS?

STALINAS PABUČIAVO
POPŲ PANTAPLJ.

Pirmiau rašiau “Keleivy
je,” kad Stalinas leido Ame
jėzuitu^ iš Worceaer. Mass.'. £«»>«“•*?
i- • -į.-n •• • ii • kuomet tie popai darė proce-!.uo_a. veikti Rusijoje, sklei- y L ' haznvčį. pu
sti Romos katalikybes tikę- Jj. p! oc4ura vėl -ta*Pat.

. -• ,-n i- !kartota: devvnio. kariuo-Ta.pg, rašiau delko Stali- me . . iR Hi ,
nas uždare laisvamanių or- . oaveikfto nebuvo.

“ Buvo Stalino ii metropolito
sijoje. popo atvaizdai.

Kuomet Rusijoj buvo ve
dama “bedievybė-” propa- Be abejonės, skaitytojui 
ganda. mokyklose Įsteigė bus įdomu žinoti, ką tos de- 
kuisus aiškininmui palygi- vynios žvaigždės reiškia, 
namosios įeligijos. Kuomet visi esate girdėję pasaką 
tokiuose kursuose buvo gvil apįe devingalvį smaką. Tas 
denamas Dievo sūnų ir kito- baisusis smakas turėjo dė
klų šventųjų atsiradimas, vvnias galvas, kiekviena su 
vaikai ir mergaitės pradėjo {/enkiaL baisiais ragais. Kad 
dar>11 mokytojams Pa?ta‘ ta smaka numalšinti, kuni-

fb J ba?i kad jie (mokytojai) oįį liepdavo aukoti netik
uoje saiyje, taip pat garbiną Staliną, tmtUs, bet ir savo vaikus de

“Bairy
kad Browderis 
veda Hitlerio 
dą.”

R; u v. deri- jau nesvkį įssi- kritikuoti Staliną ir jo žiau- 
seko savo neapgalvotais is- ria tvarka. 
sireiškimais. Kai Amerika ™ruošėsi gintis nuo hitleriz- h i d g Staliną-- tą baisųjį devin-
mo. tai šita? komunacių ly- ‘ galvį smaką sudarė iška-
deris tiešijo Hitlerį, kad A- Stalinui pasirodė, kad pa- įiuomenės. kuomet pasitiko 
merika neisianti Anglijai Į lyginamosios religijos mo- Hitlerio atstovą pasirašymui 
pagalbą. “Yanks are not kyklose dėstymas yr a pavo- šutai ties Amerikos ir Angli- 
ėeming?” tvirtino Browde- jingas io teroro valdžiai. To- os demokratijom? sunaikin
ti?. O dabar jisai pliurptelė- dėl jis uždarė laisvamanių ti. Kuomet Hitleris ir Stali- 
jo visa savo burna, kad Ru- organizaciją ir jos spaudą, nas susipyko dėl grobio, da-
sija neduosianti Amerikos; Pažvelgkim nuodugniau, bar ž«?ta mi,ionai žmonių- 

kur,ame g-vena ,r duona vai- orlaiviam, bazių. ,5 kur all- kai Stalfnas savo v/ldžio5 Dabar 
go) tie patys \ įlmes ir Lais- lentai o-alptn Janoniui hnm- i_-._i n.
vės’ redaktoriai?

Juozą? Tysliava “Vieny
bėj” rašo:

“ ‘Vilnies* redaktoriai ugni
mi spiaud" kiekvieną, kuris tik 
išsireiškia. kad i Lietuvą rei
kėtų pasiųsti Amerikos ka
riuomenė.

“Kodėlgi ‘Vilnies’ ir ‘Lais
vės’ redaktoriai taip bijosi A- 
merikos kariuomenės?

“Kągi blogo gali padaryti 
ta kariuomenė, kuri bus pa

siusta i Lietuva iš to krašto.

piopagan- kaip tikįntįeji garbina savo ginti ant laužo. Taigi, dabar
; ’dievus- Vaikai Padėjo net Stalinas visus minėtus bui-nesyk, rs.-i- i., į(iėjo . naują re,igi.

ją-komunizmą.

vo tuitus ir žmonių gyvybe.'

klišieji—moterys ir Valkai. ir Anglija šitokį “saugumą”už nacių priespaudą
Radviliškio stoties atvežė i N. iia tačiau pa\ojau?, Kad Kurijai pripažintų tai jos
Vilnios Stoti birželio 18 d.' va- taip gali atstikti. Amerikos pripažintu jai Lietuvą ir ki- amerikiečiai atneša jiems 
kare ir čia buvo ligi birželio 20 spauda, kun' iki šiol taip JaQ kaimyne? šalis Rusija * iai?vę. ir palikę juos laisvus 
d. nakties. Per visą tą laika tvirtai ir logiškai gynė Lie ' -----n---

. .. .. , ____ —, ---- — —— Stalinas, kaip tas
/antai g<detų Japoniją bom- formoje skiepijo ir palaike devingalvis smakas, reika- 

n - •• rot.,,--'- laiduoti. Rusija neisianti, reHginius burtus. lauja aukų: Finlandijos.
, J k i & Pn^s j3?0, kaimenę Japoni-. Kuomet Stalinas su Hitle- Norvegijos, Švedijos, Lietu-
. * 6 U°? Pa U 'a' k^-d aim^v -5me!.lkai ka- iiu padarė bendrą frontą už- vos. Latvijos. Estijos ir Bal-
U“Ti-nnn' kad i r ietį,va ate-’. !?* i -1K £vailiai &3?1 t,ketis, kariauti Ameriką ir Angliją, kanų tautų.

h.-t p ;, • kad Rusija aukosis Amen- jr kuomet į Maskvą atvažia- Da neviska-: Kuomet 
’ us « - kos kapitalistų interesam^ vo Hitlerio pasiuntinys Ri- Maskvoje popai maršavo į 

° ' Šitokio turinio prakalbą bentropas pasirašyti tą cerkvę, komisarai metė po-
Italijos gyventojai džiau- /HĮai nupliauske anądien«“krauju cementuotą” mir- pams po kojų gėles. Taipgi

.grasi pasitikdami Amerikos Lnicagoje. lodei Amenkos tįes Skietą prieš demokra- buvo išrikiuota kariuomenė
kareivius, sako p. Tysliava. -Pal1da ir Kongreso atstovai :įja? Maskvos stotyje buvo pavidale devynių žvaigž-
Jie džiaugiasi, nes žino, kad .?* 11 ant didelių paklodžių nu- džiu—komunizmo smako,leikalauja Ktirti. kodėl sitas pieėtj gtaljno jr Hit.

pliuški- šitaip pliauškia.

nedavė valgyti ir neleido van
dens pasiimti; žmonės troško, 
šaukė uždarytuose vagonuose, 
daužėsi; už tat viena moteris 
buvo išvilkta iš vagono, (kad 
reikalavo vandens) ir pagra
sinta šautuvu Į krutinę, kad 
busianti tuoj nušauta. Vagonu 
langai buvo visą laiką užkalti, 
čia N. Vilnioj tremtinių vago
nai buvo stumdomi (manevra
vo) visą nakti; uždaryti žmo
nės manė. kad juos kažkur jau 
nuvežė, bet. rytui išaušus, pa
sirodė. kad iie tebestovi toj 
pačioj N. Vilnios stotĄ’je: bu
vo daromi mat nsfuji tremtinių 
vagonų paskirstymai.

“tš N. Vilnios jucs išvežė 
penktadieni birželio 20 d. nak
tį. bet kitų pravažiuojamų sto
čių ji neprisimenanti. Jiems _
neprivažiuojant Bobruisko. dėl 
priartėjusio fronto kilo pani
ka. Mašinistas, sargybiniai ir 
kiti palydovai pametę trauki
ni išbėgioję; vienas sargybinis 
bėgdamas atidarė jų vagoną ir 
tremtiniai išbėgiojo kur kas 
įmanydamas. Iš viso ešelono ji 
matė tik apie 50 žmonių, o kur 
dingo kiti vežami tame ešalo- 
ne—ji nežino. Ji ir dar viena 
motetis lietuvė, kuri mokėjo 
gerai rusiškai, slapstėsi pas 
kolchozninkus, o kadangi ne- 
rusams buvo pavojinga ten 
slapstytis, tai Sadauskaitė ap
simetė esanti nebylė ir su savo 
bendrakeleive nesikalbėjo pas 
kolchozninkus.

“Grįždamos ins apie 60 my- f 
liu ėjo pėsčios, paskiau trauki
niais atvyko į Vilnių. Čia Sa- 
dauskaitė kurį laiką gulėjo Ii-, 
gobinėje, paskui buvo bėhdra- 
butyje; iš viso Vilniuje išbuvo 
3 sąvaites. Nors ir baisiai iš
vargusi, laimingai grižo Į savo 
Raseinius.“

tuvos. Latvijo? ir Estijos ne- 
piiklausomybę. dabar, arti- 
nanties Maskvo- konferen
cijai, staiga pakeitė savo to
ną.

už tai pi ipažintų “saugumą” Amerikon.
Amerikai ir Anglijai. i Lietuvos gyventojam-

Bet Amerika ir Anglija! merikos kariuomenė 
svetimų žemių nereikalauja reikštų laisvę, 
ir į kitų žmonių laisvę nesi- į Bet jeigu Lietuvon ateitų 

Da daugiau, jos sa-i bolševikaį, tai musų žmone-kėsina.

A-
irgi

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS.

ARKIVYSKUPAS SPELL 
MAN NIEKO NENU

VEIKĖ.

lerio snukiai su įvairiais 
obal-iais. Vienas užrašas 
skelbė: “Šie vvrai, Leninas. 
Stalinas ir Hitleris, yra pa-

Visiems yra žinoma, kad 
komunistai vadina Staliną 
“saule-dievu.” Protiškai išsi
gimę žmonės turi turėti ko
kį nors dievą. Jeigu nebūtųšaulio .sgelbetoja, nuo Ame- Stalin0; komuni?tai gal 

nkos ir Anglijos impenahz- ^int kitokį atvėrimą. 
,no T,e vyra, vra žmonijos jei \as iš ,f0 pasjjuoktu. 
gerbūvio pranašai, zmom- koį,u»istai apšaHukli, tokiŠtai, pavyzdžiui, ką daba, ko=i vedančios šitą karą už lianis ir ašarų pritruktų. .

(t spalio) \\ ashingtono paveigtujų tautų išlaisvini- —---------- Ameriko? spaudoje buvo jos laimes kuiejai ir tt. komunizmo priešu. Protiš-
pl“nr‘“ ■■ mą. Tas aiškiai pasakyta BROWDERIUI GALI BUT daug rašoma apie arkivys-’ Aikštėje raudonoji armi- kai išsigimę žmonės turi tu- 

Atlanto Čarterv. Amerikai RIESTAI. kupo Spellmano. nuopelnus; ja buvo išrikiuota sekamoj lėti dievą. Jie be dievo ne-
ir Anglijai, o kartu ir Rusi- ., . ^tabJ?s pasidavimui. Apač foimoje: sustatytos iš karei- gali gyvent. Bet jų dievas
jai. pavojus gręsė tiktai iš komunistų katalikų spauda gyrėsi, kad vių devynios žvaigždės: turi buti žiaurus. Gero. ma-
Vokietijo? ir Japonijos mili- .P?.’ Earl Brouoei, yra jau Spellmanas. kuris buvo nu- kiekviena žvaigždė turi pen- lonaus dievo, komunistai ne 
tarizmo pusės. Vokietiją irl?*1^8 Kalėjime uz valdžios vykęs iš Am ”

rašo “Christian Science Mo 
nitor’o” korespondentas Jo 
seph C. Harsch:

“Pasiruošimai Maskvos kon 

ferencijai jau pabaigti. Išrink 

ta didelė ir imponuojanti (im 

pressive) delegacija, kurios de- Japoniją nugalėjus 
legatai jau pakuoja savo valy- 

zas ir portfelius. Ir visa tai da

rosi gana optimistinėj atmos

feroj. nes tikimasi pasiseki

mu...

“Svarbiausia priežastis opti-

puse
s. tas

savaime išnyks. A’
f

a-’l^aigų
aj kreivą priesaiką

Amerikos į Vatika- ]<į= kampus, žvaigždė? vidų- garbina, 
ną. atlikę? visas derybas dėl 

Preziden- Italijos pasidavimo. Bet po-‘
apgaudinėjimą n ną atlikę? visas derybas dėl: ryje buvo ištemuti dideli

koki čia “saugumą” Rusija; tas Roo^veltas paleido jį is piežiaus organas “L’Ossei- 
gali Amerikai ir Anglijai,išrodo, kad jis m vatore Romano” dabar ofi- 
garantuoti. kuomet jo? bus gali įkliūti. Jis yra viešai cialiai paskelbė, kad šitas; 
c augios ir be jos? .kaltinamas moraliniu sabo^ Amerikos airių dvasiškis

Sunaikinus Vokietijos ir ^žu. Apie tai raso “Naujoį netuiėjo nieko bendra su, 
mistinei nuotaikai yra tas fak- Japonijos militarizmą, iš-j Gady’nėj ’ drg. St. Strazdą-. Italijos pasidavimu.
.............— i—- nyks ir Rusijai pavojus. Tai ---------------

kokio gi “saugumo” ji nori? : “Biovvderis savo kalba. NUSKANDINO 500 JAPO
Nuo ko ji nori but “apsaugo- j kaip tas Pilypas ir Kana- • SU LAIVU,
ta?” Nuo mažutės Lietuvos?) pių. nelemtai išsišoko. Lai- Tokijo radijas pnsipaži- 
Juk tai butų be galo juokiu-i kraščių redaktoriai ir ko- no, kad pereitą sąvaitę aii 
ga. jei nebūtų taip šlykštu... mentatoriai stebisi to fruk- jantų -ubmarina priplaukė 

Sauguma: ištikiujų yra to begėdiškumu ir jį smer- prie Japonijos pakraščio ir 
įeikalingas, bet ne milžiniš-i kia. C) buvusieji komunistų nuskandino laivą su 500 ja
kai Rusijai, o tokioms ma- partneriai izoliacioni-tai ponų. Nu-kandintas japonų 
žoms ir pažangioms šalims, kelia gvoltą. Neduot Rusi- garlaivis vadinosi “Hondon 
kaip Lietuva. Latvija ir E?- jai pa) amo?—šaukia Hear- Mai u.” Matyt, submarina 
tija. Jo? turi but apsaugotos) ptas it kiti. buvo amerikiečių.
nuo bolševikiško Molocho., “B’.ovvderi? norėjo pasi- --------- - —
kuris jau tuk-tančiu= jų gy- tarnauti batiuškai Stalinui, VOKIEČIAI TRAUKIASI 
ventojų yra praryjęs. bet jis patarnavo taip. kaip IŠ LIETUVOS?

Jeigu Amerika ir Anglija anoji meška, kuri su plyta Švedijos laikraščiai pra- 
ištikrujų sutiktų paaukoti Į nuo savo pono kaktos mu- neša. kad vokiečių armija 
mažasias tautas Maskvos
imperializmui, tai kartu su 
“Times-Union” ir me« turė
tume klau- ti: už keno teises 
ir laisvę mes vedam šį karą9

RVSIJOs FRONTAS

Nejaugi mes aukojam savo 
pinigus ir žmonių gyvybę 
vien tik tam, kad patenkinti 
Staliną, kuri? da nesenai bu
vo susitaręs ?u Hitleriu su
naikinti ir Angliją su Ame
rika?

Bet ne, mums nesinori
šis žemėlapis parodo, kurio- 

Maskvos agentai papras- mis vietomis Rusijoj dabar eina 
tai aiškina, kad Lietuvos mūšių linija, šią sąvaitę rusai tam tikėti. Ir šiandien, Mas- 
žmonės “savo noru” išvykę daro didžiausi spaudimą ties fcvoę konferencijo? išvakarė- 
j Sibyro katorgą. Kažin, ar “A” ir “B”, taikydami į Mogi- me<? (ja turime vilčių, kad 
šita mergina irgi “savo no- liovą ir Gomelį. Beveik visamu- skaistusis Amerikos idealiz- 
ru” važiavo gyvulių trauki- šių linija dabar eina Dniepro mas nentirilenks prieš krovi
niu į Sibyrą? 'paupiu. najį despotizmą.

T. J. Kučinskas.

Kliubas Kareiviams
i i

"r3S3Si&
'X—‘ Bfc. -r rs***>>-'

sę vijo. pradėto iau traukti? iš Esti-Į
“Su Browderiu gali atsi-i jos, Latvijos ir Lietuvos.

tikti dar blogiau. Jisai gali Kasdien iš Pabalčio val«ty-
but apkaltintas ir nubaus-(bių esą ištraukiama po vieną Čia matosi kareiviams ir tius kur jie gali gauti viso- 
tas, kaip ‘moralis sabotaž- nulkf. kareivių -u visais sun- jurininkams Įsteigta;, kliu- kių informacijų, jeigu jie 
ninka= : Vienas Atstovų kiaisiai- karo pabūklais. ba-. kurį užlaiko Bostono yra čionai at-iųsti iš toliau,
Rumu aarys, kongre;ma- —: ----- 1— United War Fund. ii gali gauti kitokių patama-
nas Bany. reikalauja, kad GRAPIENĖ MOLTKĖ PRI- Mus prašo pranešti , kad vimų savo liubslaikiųi pra- 
Brouderis butų pašauktas SIPAŽINO KALTA. Bostono United War Fund leisti. Ji steigia tokius kliu- 
aiškiniis Militarių Reikalų Grapienė Mariana von lapkričio mėnesy turės vajų bus kareiviam - ir užjury. 
Komisijai. Barry sako: Moltkė, buvusio Wayne pinigams rinkti. Seniau šita United War Fundą yra

“‘Jei JO pareiškimai Universiteto profesoriaus oi gan iZaci ja vadinosi Com- sudariusios tokios organiza- 
apie Rusiją yra teisingi, žmona, pereitą sąvaitę Dėt munity Fund ir rinkdavo pi- cijos. kaip YMCA, YWCA. 
tuomet Amerika privalo roite prisipažino esanti kai- nigus įvairioms labdarin- National Travelers Aid As- 
but praktiška ir atatinka- ta šnipinėjimu.. Kariu su ja ,goms įstaigoms. Dabar, ka- sociation ir kitos, 
mai veikti* Bet jei jie yra yra kaltinami 7 kiti asme- ro laiku, ji pasivadino suvie- Aukščiau paduota nuo-
neteisingi. jį reikia traukti 
abakomybėn, kaip morali 
sabotažninką.’

nys. visi vokiečiai. Jie jau nytu karo fondu ir renka pi- trauka parodo vieną tokių 
prisipažino, šita iki šiol vis nigus kareivių naudai. Ji kliubų Bostone, 
gynėsi. steigia jiems tam tikrus cen-
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KAS SKAITO, RASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
irecias rusiapu

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Kunigų piknikuose mėgina

ma įvesti naują tvarką,
bet nesiseka.

ignoravo “Naujienas.” ku
rios per metų eilę imponavo 
savo koncertais ir sutrauk-

Prieš katą vasaros metu bav0 didęles.zmon,, mintas. 
Chicagos lietuvių tarpe pik-Ja«> Naujienų talka čia 
nikaibudavo labai populiu-! but,< dauš Pa8«»>ejU5i. 
rus. Tai būdavo it Lietuvos, Koncerto metu, kaip jau 
jomarkai. Žmonės tuos pa- atėjo laikas pradėti progra-
rengimus labai mėgdavo ir 
noriai į juos vykdavo. Ypač 
didžios žmonių minios suva
žiuodavo į “Naujienų” pik
nikus. Bet dėl karo suvaržy
mų jau pernai piknikai buvo 
sumenkėję, o šįmet dar la
biau. Atsilaikė tik parapijos. 
O jos atsilaikė dėl to, kad 
turi bendrą piknikams vie
tą, Vytauto Parku vadina
mą, kur lengva nuvykti 
strytkaiiais. Todėl parapijų 
piknikai ir šią vasarą ėjo 
veik po senovei, tik su ta at
maina, kad juose atvirai ne
simatė vienos Dievo dova- 
vos—degtinės. Jau per ke
liatą metų ėjo kalbos, buk 
arkivyskupas pranešęs vi
siems klebonams, kad visos

mą, salės apačioje tik kur ne 
kur sėdėjo žmonių būreliai. 
Estradoj pasirodė p. Juška. 
Jam bedainuojant, publika 
nesidaugino. Tada, kaž-ke- 
no paliepimu “usheriai” ėmė 
varyti žmone? nuo galerijų į 
apačią. Didelių raginimų 
žmonėms nereikėjo. Visi 
tuoj ūžtelėjo trepais žemyn. 
Tokiu budu prisipildė apa
čia. Pasidarė šiek tiek sma
giau žmonėms ir artistams 
savo roles pildyt.

Dabar žodelis apie artis
tus. Tiesą pasakius, aš nesu 
nei muzikas, nei muzikos ži
novas, bet susižaviu kaip ge
ra muzika, taip ir geiu dai
navimu. Pi ipažistu, kad 
kaip dainininkė Kaskas, taip

Sunaikintas Neapolio Uostas

Sicj nuotraukoj yra parodyta dalis Neapolio uosto, kuri vokiečiai traukdamiesi sunaikino.

Naujienos iš KanadosI

kosi. Prasčiausia čia sekasi įsileistų juos savo bažnyčion 
bimbiniams. Nors Bimbos pasimelsti už batiušką Štali-pramogos, įvykstąnčio? ant jr ju«ka sužavė mane. Kas ............ .......

parapijų žemes, tun būti be ^as dainavo angliukai fran- ParaPUa čia ir nedidele, bet ną. Jeigu juodžiai juo- įsi 
degtinės. Bet iki šiol vi^as(cuzičkai itališkai ir lietuvis- v^£^ek norėtų dabar įsigyti leis. tai Bimba prisiusiąs 
Įvykdavo su degtine, tik šiųįkai \ai’p vjcf mU’u paprasti £au cerkvę, kai Stalinas at- '
metų oaiapiju piknikuose • žraon& taip ir aš’nekenčiu stat« P?PV‘.er5 komunizmo 
pasireiškė nauja tvarka. Pa- ita|įęku dai nol, muziko3 tėvynėj. Taigi teko girdėti, 
rapijonai tačiau per deset- Į£jnovaį įas aukštai stato Be* kad musu bimbimai Stalino 
kus metų buvo pripratinti jj už tokiu dai ipynima garbintojai dabar veda de- 
pne pilnos laisvės, tai negi i pateisinama tuo, kad buvo r>’bas su juodukais, kad tie 
galima tikėtis, kad jie‘tokį tikėtasi svetimtaučių. Juška

. ramlai pmintų. į dajnavo angliškai, vokiškai,
Juk is degtinės per piknikus, k usį^Raj j, lietuviškai. Šiuo 
bazaius ir fėrus Dievo gar- metu. dėl suprantamų prie- 
bei daugiausia pinigų būda-; ^a?^jy lietuviai negali žavė- 
yo surenkama. Todėl įvykus,^ rusišku, nei vokišku 

menu. Be to p. Juška nepasi- 
į
tarti

1” tarė 
j;

barzdotą popą iš Brooklyno. 
Visa bėda tik tame. kad mu
sų komunistai užrašė savo 
dūšias Rusijai, o rusiškai nei 
persižegnoti nemoka.

Ivan Pattersonskij.

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.

tokiai “prohibicijai," para 
piių piknikuose tuoj prasi 
dėjo “butlegerystė.”

! Gavo r.aują draugą Maikio 
Tėvui.

Redakcija ir Administraci-į Gerbiama Redakcija! Aš 
Mano prenumerata pasi- girdėjau, kad Maikio Tėvas

Paprastai kiekviena para- Į jis tardamas Volgą, 
pija vasaros metu turi po du; minkštai. Tas gadino išpūtų 
pikniku, šiaip-taip dar gau-į Tai tiek apie pati kon 
na po syki Draugas, Lab
daringoji Sąjunga ir Vv-

POLEMIKA IR KRITIKA, kas nois daroma susitarus.
Gerbiamas “Keleivio” re- ° kat.a,ikai barimo 

daktoriau! Tariu širdinga ne™1??0’ , .
ačiū už patalpintas "Kelei -Tol‘au.s. “T1,-
vyje” žinutes apie Kanados laso’ katallk« Pajotų 
Zi-----Saskachewano ParenSime publikos visai

DabL mie mažai tebuvo’ ir kad tie pa‘ 
u ir ši mano ty? mažai teaukav^ būtent,

riaiškmi natahdnt š katoo P® 25 centus' “tas-'’,a ‘a- '“čiu P E kaln° tų vakar, gryno pelno
Man teko pastebėti “Ke- a * ' .

leivio” No. 16 laidoje korės- , Anbra neteisybe yra ta. 
pondenciją apie Toronto ka- ^U1. *<>iespondeiitas sako, 
talikų patrijotų paminėjimą 13011
16 d. vasario, kur buvo ne- " ’ ..............
teisingai pasakyta, apie so
cialistų parengimo boikota- 
vimą. Bet jeigu katalikai tuo 
sykiu ir neatsilankė į sočiai- noma, kad tą žurnalą ‘’Ne- 
demokratų kuopos parengi- priklausoma Lietuva įsi si
mą. tai da nereiškia, kad įap Kč Kanados Lietuvių I ary- 
boikotuoja. Mes einame į ba. kui i susidėjo iš trijų si o- 
parengimus tik kaip išpuola, yną: socialdemokia.ų, kata- 
Boikotas buna tuomet, kai b’kų ii tautininkų. Ir kad 
------------------- SLA kuopo- centias, domi

nuojamas socialistų, pats 
piimutinis paskyrė tam žur
nalui šimtą dolerių. Tuo tar
pu katalikai su tautininkais 
nusiuntė tiktai 90 dolerių. 
Bet kad tas žurnalą • nėra 
priešingas socialistų idėjai,

f armėnus 
provincijoje, 
progos prašau

fašistiniam laikraščiui pa
laikyti.

Tuo tarpu visiems Kana
dos lietuviams yra gerai ži-

įvairios žinios.
LENKAI REIKALAUJA 
BELAISVIŲ PALIUO 

SAVIMO.
Apie 1,000,000 jų tautiečių 

esą laikoma Rusijos 
nelaisvėj.

Pavyzdingas Laiškas.
Gerbiamoji “Keleivio

stovavusių 300,000 savo or 
Šitas su- 
visą eilę

. . . ,, , . , , . rezoliucijų, kurių tarpe vie-nrnkų ir nesuspejat visiems į burghe ir, be abejo, nuplėšė na reįkalauja, kad Rusi ja

FRANCUZAI UŽMOKĖ
JO $16,340,000.

NacįonalĖ Francuzijos Iš- k“ad'“h
l?,‘STlnL° Komlte,a? ’teika socialistai tame žurnale ben- 

V"a“?ybel dradarbiauja. Pavyzdžiui,
$16.340,0410 etiniai čeki uz jokubynaį Butkevičienė ir 
Amerikos maistą 11 kitokias kdk Klausimas kodėl tas

šiomis dienomis Bostone .eikmenis civiliems Francu- žmogefe taip šmeižia katl- 
buvo lenkų Zvviązko (Su-i- 2ų siauiės Afrikos gyvento- Hku^pat.ii.^ue? Atsakymai 
vienijimo) priesmetims su- jams. Is viso sis komitetas ajgkusF J
važiavimas, kuriame daly- yra užmokėjęs Amerikai už 
vavo apie 600 delegatų, at- tokias reikmenis jau $41,-

“v*. ,<•." “ . TT . ja: Mano prenumerata pasi-; girdėjau, kad Maikio ievas —jm'-zanUnc nariu <5iupino išmokti taisyklingai L, ė n £ ė beV ži. įėk<čia< turėio eiti i Ameri- g3?.123?1}08 nar?^_ s?arti ru’i’kus žodžiu* Pav “‘“.“eP^ menesy, Dėt zi , peivcia. rurejo eiti į Amen važiavimas pneme vi aru luj.bu. zcuziu . rd». nau kad jum3 stinga darbi-1 kos Lietuvių Seimą Pitts- -- -- - -

340,000.
Susitarus Amerikos veikė

jams bendrom i- jėgomis 
dirbti kulturinį bei Lietuvos 
vadavimo darbą, tas nepraė
jo nepalietęs nei Toronto

į Tai tiek 
certą. 

Noras

KAIP BUS SU ITALIJOS 
LAIVYNU?

.. _ _ _ _ _ _ . - ...... . __ - __ Nto— buvo na«kelbta kad lietuviu, kui įe padai ė i? ■. a-
laiku išauntingi pranešimusįpadnackus. Tątetasciapri- liuosuot-lenko. belais. .." Uivfni pasidavė ‘ I»«Kjo bendradar-
kad užsimokėtų, todėl as siunčiu jam So.00 ant naujų £u. Rezoliuci ja sako, kad aHįa„tams dabar aUina ži liauti su lietuviškom dai- 
siunctu savo uzmokestĮ ne- batų. Mat, gavau tentui nau- bo|ševiku kalėjimuose ir Si- nių kad iii tebėra italu ran- "'im- B«ent atgaivino jau 

didi Uukd^as paragtmmo. b j? draugų, kunsjton kad tr b st(jvyklose esą kanki- ko* i, Jad italai atrijo suirusi Auš.ot chorų.
čiai. Vienuolynų rėmėjos ne- koppirnm^kle'oš ope- kart» kreipiuosi i kitu? se- iį Maikis su Tėvu lankytų
gauna sau dienos. O jei gau 
na, tai tik po Labor Day, ka- 105 Iumuose m a 
da smetonėlė jau buna nu

pašutina* nus “Keleivio” skaitytojus: Todėl mudu abudu 
‘ Bet jl ieikėjo "rengti kitam draugai, jus taip pat pasi- jiedviejų lauksime 
- J s tai naukit Maikiui — ------  -

dabar

«riebta Pav *imet kazimie- tlkslui 11 kitokiu budu. Rei- tainauKit Maitom su Tėvu. gneoia. rav.. nmei Kazimie . .• mariionu nusiųsdami savo užmokesti
necių lėmėjo; gavo Vytauto Ke^°, ne manJonV —x------- —
- jo . —0 Lietuvos naudai,Paiką savo 
sėjo 26 d.

Lietuvių kunigai dažnai 
giriasi patrotizmu. Bet jei 
primintum, kad jų valdo
mam Vytauto Parke vasaros 
metu bent sykį reikėtų su
rengti pikniką Lietuvos nau
dai. tai pasirodytum tikras 
“bedievis.” Greičiau dangus 
ir žemė praeis, negu Chica 
gos lietuvių klebonai vasa
ros metu užleis Vyauto Pai
ką Lietuvos reikalam?. 

Marijonų koncertas.
Chicagos lietuvių ludens

pramogai rug- naudai.
ir ne vienos sroves jėgomis, 
o visų srov.ųi Taip, o ne ki
taip rengiant galima tikėtis 
pripildyti milžiniškus ope
ros rumus.

Ten buvęs.

PATTERSON, N. J.
Bimbiniai jieško vietos 

cerkvei.
Čia yra nemaža lietuvių, 

ir jie pasidalinę į visokias 
sioves. Katalikų srovė gal 
gausiausia: iie turi nuosavą 
vetainę. bažnyčią ir klebo-

Simonas Naujalis ir 
Juozas Burba.

Hoosick Falls. N. Y.nelaukiant paraginimo.
Štai, aš siunčiu $5.00,

kalno užsimokėdama;- už 2 Nuobodus butų gyvenimas...
•”»» ^akau- gyvuos. DraUgai, nuobodus butu 

Kėlėm, kaip mums se- man Genimas be “Kelei- 
mems, taip musų jauniems !vi prisiunč.iu S2.5C
vaikams, nešk sviesą, skelbk

is

tiesą, kol mes gyvi esam.
K. P. Šimkonis. 

Worcester, Mass.
Iš kalno $6.00.

Brangi “Kel.” Administ
racija ! Gavau iš jus prane
šimą, kad mano prenumera
ta .jau paribaigė, todėl siun
čiu $6.00, užsimokėdamas 
net už du metu iš kalno.prasidėjo dideliu tn^giYr^,Xnrinak«akU£ <UŽ *«°° siuntinėaim dtat,sezonas

koncertu, kuri surengė mari
jonai kaitų su “Draugo” šta
bu. Rengė, žinoma, savo 
naudai. To daibo ėmėsi su 
nepapiastu užsimojimu. Iš 
Nevv Yorko parsikvietė ope
ros dainininkę Kaskas (Kat
kaus kaitę). o iš Philadelphi
jos — vargonininką Jušką.
Pasisamdė garsiąją Civic 
Opera Hcuse. Koncertas i- 
vyko spalių 3 d. Po koncer
to pasirodė, kad norėta iš
šokti aukščiau bambos. Susi
rinkusi publika paskendo 
milžiniško teatro tuštumoj.

“Draugas” niekados savo 
koncertais neimponuodavo.
Nekuomet į jo koncertus ne
sueina daug žmonių. Pa
prastu saliu negali tinkamai 
piipildvti. Tai kaip jis galė
jo tikėtis dabar geresnių pa
sekmių turėti? Tiesa, pa
kviestieji artistai imponavo; 
pastangos išanksto išplatint 
tikietus buvo nemenkos, tik. 
gal ne visai tisklingos. Pav., 
vargonininkai ir jų veda
mieji chorai nebuvo įkinkyti New Ycrko daktaras Atkin- 
idarbą. Bet keista, kad ren- son čiepija jauną kinietį nuo 
gėjai matė reikalo garsinti? raupų ligos. Daugiausia ta liga 
angliškuose dienraščiuose, O serga—kiniečiai ir rusai.

ČIEPIJA KINIETI

gui “Keleivį” 2 metu ir 20 
savaičių.—A dm.)

J. J. Sussman,
Detroit. Mich.

‘Ke-

Maikio tėvui ant liekarstvų, 
o man už tai siuntinėkit 
“Keleivi’’ kaip siuntinėjo! 
iki šiol.

Chas. Kaziun^s,
S. Gardner, Mass.

ir da
bar smarkiai ruošiasi su nau
jom dainom. Žinoma, tas 
komunistams labai nepatin
ka. Ir jie norėtų kaip nors 
sugriauti. Labiauda jiems 
nepatinka, kad ir socialistai 
bendradarbiauja su katali
kais pabijotais, todėl kai 
kurie lietuviški įuskeliai, 
prisidengę socialistų vardu, 
ir rėkia prieš kataliku- pat- 
įijotus, neva tai pasitarnau
dami socialistams, bet tikru
moje. norėdami sugriauti 
vienybę, kas anksčiau jiems 

BAIGIASI LAIKRAŠTI- s?kdavo?i tai padaryti.
NĖS POPIEROS ME- Ir man buvo labai gaila 

DŽIAGA. skaitant “Naujiena;,” kur
Karo Produkcijos Taryba buvo parašyta, kad socialis-

audringa, tačiau 60 žmonių Washingtone sako, kad iki tai buvo sušaukę specialų
iš nuskendusio karo laivo pavasario pasibaigsianti vi- mitingą pasitarimui dėl to-i-
buvo išgelbėta. Juos surinko -a medžio pulpės atsarga, iš metnio bendradarbiav mo 
pakraščių sargybos greitlai- kurios dabar yra gaminama tu dešinesnėm srovėm. Ten 
vis. Kanuolėlaivį nuskandi- laikraštinė popiera. todėl 'sakoma, kad ;ocialisb 
no du smarkus sprogimai po teksią mažinti laikraščius.

narna dar apie 1.000,000 vaitoti savo laivus karo tiks- 
Lenkijos piliečių, kuriuos lams. Alijantai tuo tarpu ne- 
per vienerius okupacijos me- daro jokio spaudimo, nors 
tus bolševikai išgabeno is tje laivai stovi ju uoduose.
Lenkijos. ! ______ '

Kita i ezoliucija reikalau
ja. kad Lenkijai butų užtik 
rintes tos pačios sienos, ko- ‘
kios buvo iki vokiečių-rusų 
užuolimo ant Lenkijos.

LIETUVIU LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1943 METAMS. 

PIRM _.Jur»za- VlačnliK.
90G Prescott st., VVaukeean. TH. 

PIRM. PAGEI.R.-F. Sedoravičia, 
733 Lincoln st.. VVaukegan. III. 

PROT. RAST.—Sn?ana L. Gabris. 
730 McAlister ave., Waukegan, III 
I2D.—Kazimieras Vaitekūnas.

72G Eighth st.. TVaokecnn, 111. 
FIN. RAST.—Emilija K. Brothers, 

111 McKinky ave.. tVaskeran. IR 
, KASOS GLOPf’Al — D. Lauraitis, 
į Paulina Vaitekūnas.

GREITLAIVIS ISGELBĖ 
JO 60 ŽMONIŲ.

AVa-hingtonas paskelbė, kalba? 
kad rugpiučio mėnesį ties 
North Carclinos pakraščiu 
žuvo kanuolėlaivis “Ply- 
mouth.” kuris lydėjo laivų 
krnvojų. Jura buvo labai

VOKIEČIŲ KALBA NA
CIŲ OKUPUOTAI 

ITALIJAI.
Nacių armijos vadovybė

Italijoj nutarė, kad visose 
Italijos dalyse, kulias turi 
užėmę vokiečiai, oficialė 
kalba privalo but vokiečių

Patinka dabartinė 
leivio’* kriptis.

Geibiamieji Tamstos! At-' mamalkos - ’onaa Stoškus, 
leukit uz apsileidimą. Vi
suomet pavėluoju. Bet kad 
nemanytumet. jog esu tok* 
prastas, kaip išrodau, siun
čiu prenumeratą iš karto už 
du metu. Taipgi patariu 
“Keleiviui” neiškrypti iš se
nų, i imtų vėžių.

Draugiškai,
J. Zigmantas,
Detroit. Mich.

vandeniu. Ar tai buvo mi
no-'. a: submarinų to* pėdos, 
žinia nesako.

Susirinkimai huną paskutinį ketvergį kožno mėnesio, 7:30 vai. vakare. Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sts.. YVa įkepa n. III.

u

Maikio tėvas pralobo.
Gerbiama “Keleivio” Re

dakcija! Nuoširdžiai ačiū 
tamstoms už gerą mano far-; 
mos paskelbimą. Tuoj atsi- 
įado pirkėja? ir farma jau 
parduota.

Už tokį gerą patarnavimą 
siunčiu Maikio tėvui dovanų 
—10,000 markių Vokietijos 
pinigais. Su pagarba,

V.’ORCESTER, MASS

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Grrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai- 

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir "KELEIVIS”

(■MvtcrtiAia
90 MILLBURY STREET

WORCF>TER,

TREČIOJI KARO PASKO
LA UŽBAIGTA SU

KAUPU.
Trečio-ios karo paskolos 

laikas jau pasibaigė. Nors 
visų davinių da neturima, 
bet manomu, kad bus sukel
ta apie 18 bilionų dolerių. 
Valdž:a norėjo tik 15 bilio- 
nu.

Pirkit Karo BondMM ir Štam
pas. Kas savaitę įdėkit į juos 

, , nemažiau kaip <Mhut4 •aro 
P. Adomaitis, už<iarbio dalį.

Boylston, Mass.1_____________________ _

tai gau
na rapoitų. kui nusiskun
džiama dėl katalikų bei tau
tininku neprielankumo.

Kiek mar. yra žinoma, 
čia. Toionte. katalikai tauti
ninkai visuomet pageidavo 

o Ivgųs 
su lygiais, dirbant kultui ini 
bei Lietuvo- vadavimo dar
bą. Bet tame sociali-tų atsi
rasdavo tokių, kurie norėda
vo bendro fronto su komu
nistais, aiba kad katalikai 
padėtų jiems šmeižti pado
resniu’ bei patri’otiškemio 
nv-i.-t;itvmo žmones. Kata-

Gali pakilti ir kaina, kuri šį
met iau dusvk buvo kelia
ma. “Keleivis” ir dabar per
ka sau popiera iš Kanados.
Bet ir Kanadoj ji brangsta.
Pereitą mėne-j kaina pašoko bendradarbiauti kaic 
$4.00 ant tono.

PROTESTONAI NESUSI
TAIKO DIVORSO KLAU 

SIMU.
Clevelande pereitą sąvai

tę buvo susirinkusi 54-ta 
i protestonų episkopais kon
vencija. kur buvo labai karš

11C,CCO KARO BELAIS- gmču^dėl divorsų kJausb iikai patrijotai tam visada
VIŲ PRISTATYTA PRIE 

DARBO.
W:i hingtono žiniomis A- 

meiikon na atvežta iau 
141,000 italų ir vokiečių ka
ro belaisvių, iš kuriu 110.000 
jau pi įstatyta prie laukų 
darbo.

mo. Svietiškiai delegatai 
reikalavo, kad konvencija 
priimtų libeiališke-ni pa
tvarkymą divorsams, bet 
dvasiškiai tam labai prieši
nosi. Kaip ši’ klausimas išsi
ris. lašant šią žinią da nebu 
vo aišku.

I
'MIRĖ WILLKIES SESUO.

buvo piieš'ngi. Ir tuo pasi
naudodami nenktakojai rėk
davo kad su ua'riicta!’ nc- 
gal’ma benrtmdarbiau To
dėl ir kreiniuo' i vi-m 
veikėju- iš kiriant komunis
tu’. lagirdama’ kad -*eng- 
tųsi pažinti savo vidujini 
pi ieša, o pažine prašalintų iš 
savo tarpo. Kad daugiau ne- 
knaisvtų nnpų pamatų, o 
tuomet bendradarbiavimas 

Linkiu,
57 kad taip įvyktų.

Petras Vedeckia.

PALIKO $125,000 TAR
N AMS. Į Pereitą sąvaitę Bridtre-

Worcestery nesenai mirė norte mirė Miss Julia Will- 
tula Mis-. Rvan, kuri paliko kie, žinomo pobtikieriau’ tikrai bu’ galima’. 
$75,000 savo šoferiui, o AVillkies sesuo. Ji buvo 
$50.000 tarnaitei. metų amžiaus.

t
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I NAUDINGI PATARIMAI FARMERIAM

šiomis dienomis 120.000 japonų armija buvo Įsiveržusi i 

F2ngchangą ir pasiekusi Ningkwo. kurie guli i pietus nuo 

Nankino, bet kiniečiai puolė priešą kontratakomis ir išmu

šė iš šitų vietų. Traukdamiesi japonai paliko daug karo me

džiagos.

KODĖL KARTAIS PA- , Toks pienas nustoja pieno • 
GENDA PIENAS? skonio ir kvapo. Kraujai iš

Kartus pienas gali buii tešmens gali pasirodyti, kai;
dėl dviejų priežasčių, bu- ka!ve „P? aI l!-

J - 1 - gai neissivalo, aiba, kai kar-
Viena Driežasti- <rali but vė priedą jvairių balų žolių: 

pašaras. Jeigu 'pienas būna ''ėdiynų, vik vų arba kai ku
kėtus tik ka pamelžtas, tai i«. To
jo kartumo priežasties reikia del sla P1 >° 
jieškoti kamių pašaruose. kovct.1-. "a” k j? 
Pienas apkarsta kuomet kar- ll",de kJ’ C''
vė. gauna ropių. Taip pat:raud<>naa- !' kal ra,udo.nas 
pienas esti kartus, kai kar- ĮJ,enas tuP J?? skon! ■ 
vėms duodama daug lubinu,1 kvaM tai >..udpnumo prie- 
vykių, arba kai jos gauni zadls -vra' «* te^os- “ ku‘ 
ganyklose priėsti šunramu
nių (daisiu), arba kitokių 
karčių žolių.

Kita priežastis gali but 
bakterijos,
pienas nėra kartui, w«, va - • • . ,r . , • .tovėies nekuri laikų apkar- Kova tokia pa.
sta. tii to kartumo priežastis ka‘J! ir “ •a"‘ ",P"n h”U
bus bakterijos, kurias reikianaikinti. Naikinimo būdas Tysu. pūras, juta pieno 
gali but toks: Pirmiausia g?a P38““:'* daznla®iar.r 
reikia visi indai išplauti kar- f® Panašus r
štu vandeniu su kalkėmis ar «k.,vf:.JP,fe'įl sluIaIS
soda ir saulėje ar karštoje ^.p klijai Toki pienų pa-;

ti Ypač rinio tam tikos bakterijos.

i lenus pana-ai kovojama,; 
kaip ir su ka aus pieno bak j 
terijomis.

Mėlynas ir geltonas pie-
^Jei ' pamelžta? nas esti dėl akteriJV šiUs
kartui bet S piena? turi labai šlykštų sk0'

p‘ ni ir kvapą. Kova tokia pat 
kaip ir su ka taus pieno bak

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys)
Vi ne im ininlriic nuėmė sitll)b:i;

, Kodėl gi Mikolai juos matė? Todėl, kad 
tu kraujo mušimas sujudino, suerzino tas

jo. ir Kasgi pasi------  .... . . x., .-. x- r •» -.......~~Tai buvo suvis ne virėjas ir net r.e žmo- Nikiai Juos. mate. Ir kraujui mųw

Tai buvo paprasta seno sudužusio lai- ;l galvų jie Vei atgijo. ■ -/>
* Bet dar atsitinka, kad sumjstą tas. kasgusvo plaukianti atlauža. Tad kodėl gi ją pa- . dar atsitinka, Kad sumištą tas Kas 

laikė per virėją? Kodėl apsiriko ne vienas įvairiu metu ir įvairiose vietose matyta. ; 
kek- bailus žmogus, bet visi jurininkai ir Vienas gydytojas pasakoja: Kartą as 
karininkai, kuiie tik laive buvo? Tatai ir Popiet žiurėjau Šveicarijoj į Rigi-Kuhm 
vra įdomiausia. Visi apsiriko todėl, kad jie kalną. Aš pakaitomis žiurėjau pro žiūroną 
matė netik tai, kas prieš jų. akis buvo. n-šiaip akimis As taip bent 10 minučių 
Prieš jų akis buvo stiebo gabalas, kui is aku varginau. Kalnų viršūnes buvo sonais 
vandeny plūduriavo. Prie šio jie pridėjo ludes, sonais tamsiai žalios. Mano akys 
tą. kas jų galvoje buvo. Galvoje gi buvo Pavargo. Aš nusigręziau ir nuėjau namo. 
mirusio virėjo vaizdas. Tą vaizdą ir primi- Pet įtaiga priešai- pamačiau savo pazjsta- 
nė plaukiąs stiebo gabalas. Kai virėjo vaiz- kuiio tuomet nebuvo S\eicanjoj. Jis 
das atgijo atmintyje, jis papildė tą, kas stovėjo pnes mane ir buvo negyvas. Jis 
buvo matyti. Tat ivvko savaime taip, jog stovėjo pageltęs, lyg pažaliavęs ir nejude- 
nei vienas negalėjo atskirti, kas vra prieš j°- pažvelgiau i ji ir tuojau supratau, 
io aki- ir kas yra jo galvoje, vadinas, nega- kas per vaiduoklis. Pereitą nakti aš sapna-
lėjo atskirti to, kas yra, nuo to. kas rodosi. 
Visiems laivo jurininkams rodėsi, jog jie

vau tą savo draugą. Paskum pamiršau. 
Dabar jo vaizda- vėl iškilo mano smegeny-

Franeuzu Laivynas Nuskandintas 
Amerikos Pastangomis

T z. i b'

8.COO.C9C FRANCUZU
SKAITO POŽEMIO 

SPAUDĄ.
Francuzų Nacionaii

laisvinimo Komitetą? prane
ša, kad Francuzijoj dabar 
reguliariai eina 70 “pože-

Valstybės Departamentas 
AVashingtone parodė spau
do? atstovams dokumentus, 
kurie nušviečia Amerikos 
valdžios pastangas, prisidė
jusias piie Francuzijos karo 
laivyno sunaikinimo Toulo- 
no uoste pereitą rudeni. Do
kumentai parodo, kad iš pra- mio ’ laikraščių, kurie turi 
džio? Washingtoifb valdžia daugiau kaip 8,000,000 pa
dėjo visas pastangas, kad ėmėjų. Požemio laik-
patraukti savo pusėn Vichy račiais. vadinasi nelegalus 
vyriausybę. Bet kai pradėjo laikraščiai. kurie būna lei- 
aiškėti, kad vichyninkai vis džiami slapta ir slapta plati- 
datigiau ir daugiau Unkšta narni, Daugiausia esąs iš?i- 
į nacių pusę, tada Wa?hing- platinęs dvisąvaitinis “Com- 
tono valdžia pradėjo daryti bat, kuiis turis 120.000 skai 
planus, kaip “apsaugoti” tytojų. “Liberation/ 
Francuzijos laivyną, kad vi- dvisavaitinis laikrašti 

100.000 skaitytojų.

krosnyje išdžiovinti. Ypač 
geiai reikia išplauti koštu
vas. Tą kambarį, kuriame 
yra laikomas pienas, reikia 
karštu šarmu ar soda išplau

ki. sienas bei lubas išbaltinti, 
o paskui nuplauti karšta 
vandeniu. Melžėjų drabu
žiai įeikia gerai išskalbti.
Prieš melžimą reikia tešmuo grūdelių 
mazgoti. Visa tai reikia da- yra kalkių 
ryti vienu laiku, nes kitaip via labai pavi j ingi. nes mei 
gali visas darbas nueiti nie- žiant. gali sržei-ti tešmenį 
kais. ir spenius. Tie kalkių trupi- i

Raudonas pienas esti ga nėiiai tešmer.yje atsiranda' 
na danžai. Jisai esti arba aiš- dėl netinkamo pašaro ir j 
kiai raudonas arba tiktai vandens, pavyzdžiui, gir-
rausvas. Tok; buti gali pie- dant gyvuliu šulinio ar šal
nas dėl dvieju priežasčių: tinio vandeniu, kuris turi
(1) Pienas gali buti raudo- daug kalkių. Išgydyti gali
na- dėl kraujo, kuris tešme- ma. pakeltu- į asams ir van-
nyje ištriško iš kraujo takų. denį.

kurios pieniui cukrų paver
čia gleivėm: šios bakteri 
jes atsiranda dėl nešvarumo 
ir šlapių tvaru. Kova ta pa
ti.
bakter

tikrai mata vaiduokli. Nei viena* neabejo: se- Suprantama, jog tai įvyko todėl, kad 
juk jie matė savo akimis. Jurininkai buvo aš d?ai Pro žiūroną žiurėjau; mano akys 
sveiki žmonės, visai ne pamišėliai. Bet tas11’ mano smegenys pavargo, ir atgijo drau- 
butų buvę, jeigu butų bangos atlauža nuo ?.e vai5,das: Bet kodėl as jį negyva pama- > 
laivo tolyn nunešę? Žinoma, tuomet juri- S!au;.Tat ?vyko ^a^ai paprastai. Muo ilgo

• i • i v - -i _ - , .. . , vmi’AUmA i Izolnnc mon oL’v’? įloroi onc-l-

•liu ka: 'smiltelių Tai P« pasaulį.” Kas juos tuomet butu galėjęs ma!?0 drau«° gidas;,Jo paveikslas ir spal- 
alkiu tepinėliai/ kurie Įtikinti, kad jie apsiriko? ‘ ’ va j vienų-tKiliejo.
, . . . Atsitinka kad tain nat susilieia ta* kp?rr ■ ■ ■ . . * • j Atsitinka, kad taip pat susilieja tas, kasTaip ir yra visose tautose atsiradę pasą- fcuvo n(? y. metu irfvairiosc vJietose ma. 

kos apie regėjimus ir vaiduoklius. Buvo at- Taip jš dviejų vaiz(lų 5U?idaro vienas
sudėtinis. Žmogus matė skyrium žuvį ir 
moterį. Iš tų dvieju vaizdų galvoje gali su
sidaryti pusiau moteris, pusiau žuvis, toki 
butvbė. kokios nekuomet nebuvo ir negali 
buti. Tokių sudėtinių vaizdų kiekvieno 
galvoie yra nemaža. Taip antai angelo pa
veikslas taip pat yra iš kelių dalių sudary
tas: moters plaukai, vaiko veidas ir gulbės 
parnai. Visur tokio pavidalo ir piešia an-

apie regėjimu 
sitikimų, kada žmonės žvėris palaikydavo 
per viinius. c debesis per angelus. Tokiu 
pat budu žmonėm* pasirodo šventieji ir 
dievai. Tokiu pasakų daugybę žino kiek
viena tauta. Ir štai kas įdomu: kiekviena 
tauta mato būtinai savus šventuosius, sa
vus dievus, vadinas.—tuos. kuriais tiki, ku
rie yra jo galvoje ir atmintyje.

Tokių atsitikimų buvo ir yra. Vienam

ŽINIOS IŠ VISUR.

kitas 
tui i s

chyninkai neatiduotų jo vo
kiečiams. Ir tie planai pavy
ko neblogai. Beveik visas 
francuzų laivynas nuėjo ju
ros dugnan. Ir tai įvyko kaip 
tik tuo laiku, kuomet naciai
ėjo tą laivyną perimti į savo išrodo kaip tikros armi

jos veiksmai. Jie stoja i atvi-

PARTIZANU VEIKSMAI 
STIPRĖJA.

Partizanų kampanjja Ju
goslavijoj pasku/niais lal-

rankas.
ią ovą su vokiečiais, užima 
miestus, ima kaio belaisvius 
ir tt. Žinios sako. kad pasku
tiniais laikai? jiems pradėjo 
vadovauti alijantų karinin
kai. Partizanai turi netikri’i 
tankų ir orlaivių, bet turi ir 
juros laivų, ne- nesenai už

(jis čia gimęs), jis atsakė: ėmė vieną salą Egėjo* juroj. 
“0 kodėl aš turėčiau už tą Išrodo, kad partizanų pa
šalį kovot? Ką ji man da- raiba alijantai ruošia savo 

invazija1 kelią į Balkanus.

KOMUNISTAS MOKARS- 
KIS NETEKO TĖVYNĖS.

Hartforde buvo suimtas 
Stanley Mokarski. kuris atsi- 
iakė stoti armijon. Paklaus 
tas teisėjo, kodėl jis nestoja 
aimijon už savo šalį kovot

SAKO, POPIEŽIUS RUPI 
NAŠI NACIAIS.

Anglijo? Informacijų Mi
nisterija cituoja vokiečių ra
diją. kuris sako, kad popie
žius įsakęs pastatyti Vatika
ne specialių kareivinių Hit
lerio kareiviams, kurie “sau
goja” popiežiau-- dvarą. Iki 
šiol tie naciai miegoję savo 
vežimuose, bet popiežius jų 
pasigailėję? ir nutarę? pasta
tyti specialių patalpų jų nak
vynei. -

Re to, Berlyno įadijas gi
riasi. kad popiežiau- patvar
kymu Vatikane buvusi įtai
syta ligoninė sergantiems ir mutiniar 
sužeistiems vokiečiam?.i

SENATAS NUTARĖ IMTI 
TĖVUS.

Ir užgyrč didelę paramą 
kareivių vaikams.

Kadangi armijos vadovy-: 
be reikalu ia imti aimijon 
ir vaikų t ivu?, tai Senatas 
pereitą są-. aite atmetė sena
te: iau? W elerio bilių. kū

lė atidėti tėvų 
o naujų metų, ir' 
tėvus taip greit, i

nuo jis - 
draftą iki 
nutarė im.- 
1 aip gal i:

Bet kar 
i ių mote 
ritate du 
kam.- did

>alengvinti 1 i ku
bu klę. Senatas 

i, kareiviu vai- 
paramos. Pir- 

sikui nutarta mo-

budistų šventajam pasirodęs pats Buda. Net žijoį ?enovėj—aisčiai, graikai
Atėjės ir atsisėdęs jo^ kambaryje. *At?i?ė jr rvmėnai—tekiu? paveikslus vaizdavosi, 
oęs ir sėtus tamsiame Kampe, uikiirtų sveri- pfjg tokių angelų paveikslų paprato visos 
tas:? apie tai papasakojęs anglams, kui ie i tautos. Dėl to žmonės ir savo regėjimuose 
netoli jo gyvenę. Jie nuėję budisto triobą mato tokius nat aagelus. Ir tie jų regeji- 
ištirt. kas ten yra. Ir štai ką jie patyrę: bu- mai taip pa^—atsiminimai: jie atsimena 
distu šventasis matęs Budą tokiu pavidalu, angelo vaizdą, matvta kokiame paveiksle, 
kekių jis buvęs artimojoj šventykloj at- žinoma tas vaizdas šiek tiek apkinta ir 
vaizduotas. Prieš tą regėjimą jis ilgai var- su?ilieja su kitais atsiminimais, 
ginęs savo kūną pasninkais. Jo buto kam Panašiai budistams ir mahometonams 
j e. kur jam pasirodęs Buda. kaboję drabu- pasirodo ju dievai ir dvasios. Juos jie vaiz- 
žiai. Jie buvę taip pakabinti, jog priminę dUGjacį tokiai*, kaip jų krašte juo? piešia 
Budos drabužius. Todėl atminty ir kilę? jr lipdo, ir piešiai tik tokius, kokius įsivaiz- 
Fudcs vaizdas. Ir taip sventasi; pamatė duoja. Taip buvo ir yra visuomet ir visur. 
Ruda save kambaryje ir savo akimis, visai Panašiai sukurtas ir velnio arba pikto- 
ranašiab kaip jurininkai matė•mirusį.virė-,?įc dvasios paveikslas. Jis pasirodo toks, 
ją. Ir niekas negalėjęs įtikinti šventąjį, kad į kokį jį piešia paveiksluose, žmogus matė 
J°kl° re..?ėjimo ji; nematė ir negalėjo ma- raguotą ožį ir matė žmones. Iš tų dviejų 
yti. i aip pat ir kitų kraštų ir tikybų šven vaizdų susidaro pusiau žmogus, pusiau 
t’eji prie panašių aplinkybių yra matę įvai- ožy?,—nebūta* padaras su ragais ir su na-

vė?”

Palijo? valdžia buvo ap 
skelbusi Hemą “atviru mies
tu,’’ kad alijantai jo nebom
barduotų. Dabar gi, kuomet 
Romon ir Vatikanan susi-

er meneų, o vi- 
tiem?—no $20 i

keti $30 : 
riem- seka 
mėnesį.

Už šitokią paramą balsa
vo viri senatoriai, iš kyru?' 
tiktai Minnesotos senatorių

nų regėjimų.
Kur yra visų tokių regėjimų priežastis

gomis. Kartais tam padarui prisiduria dar 
ilga beždžionės uodega, liūto nagai ir vilko 

Jl yia žmogau? smegenų įtaisyme ir tuo- mindančios akvs. Iš tokio mišinio pasida-

.Teigi, t« šitaip jautieri. Sakoma kad partizanams k ė ginkluotos vokiečiu Balla kurbahavo'nrie^ 
tai tu netun teises šioje saly- , aug narieda ir Italijos lai- ėk ; «U1 ą, kui. Pakavo pne..
je gyventi, pareiškė jam tei- vyr.a~
.cėias. I 30 dienu tu turi šia
šalį apleisti ir niekad dau 
giau nesugrįžti.

Mokarskis esąs komunis
tas ir dabar jis neteko tėvy-' 
r.ės.

ITALIJOS LAIVYNAS 
BOMBARDUOJA NA

CIUS.

pėkos
vis atpuolė ir alijantai galė
tų Romą vėl bombarduoti, 
jei tik norėtų, o juo labiau, 
kad ir Vatikanas duoda na 
ciam? prieglaudą.

VOKIEČIAI PLĖŠIA 
ROMĄ.

Meno lobiai gabenami 
vež mais.

se įspūdžiuose, kurie yra smegenyse.

Kaip žmonės mato tai, ko nėra.
Tokie regėjimai nėra kokia apgaulė. 

Ypatingas žmogaus smegenų įtaisymas, 
tam tikra ruotaika ir tinkamo aplinkvbės 
veikia taip. jeg tokie
neišvengiami. Jie yra paprasti

ro bjauriausia būtybė. Ka- gi gali buti toks 
biaurus? Nagi piktoji dvasia, velnias.

Piktąją dvasia, velniu, tiki visi žmonės, 
net ir laukiniai. Kodėl tiki? Todėl, kari 
kiekvienas žmogus žino, jog pasauly yra 
ne tik gera, bet ir pikta. Gera—tat laimė, 

regėjimai pasidaro malonumą*, o pikta—nelaimė, kančios, 
laprasti gamtos reis- $u tuo cUtinka visos Tautos, šviesios ir lau-

NUSTATE PIENO 
KVOTAS.

Kaio Maisto Administra
cija nustatė pieno kvota*, 
kurios taikomos beveik visai 
Naujai Anglijai. Nuo atei
nančio nedėldienio pieno 
kompanijos galės išvežioti 
nedaugiau pieno, kaip šių 
metų birželio mėnesy. Gi 
smetonėlės. minkštųjų sūrių 
ir kitų
kvota
ketvirtadaliu.

Ix>ndono datbiečiu dien-
Iš V i dui žemio fronto pra-1----------------- rastis “Daily Herald”* gavo

nesama, kad Italijos laivy- LAIVYNAS BOMBARDA- žinių, kad vokiečiai iau p:a- 
vyna*. kuri-- iki šiol nieko; VO JAPONUS WAKE dėjo* plėšti Romą. Jie lupa
reveikė. šiomis dienomis 
pradė’o 1 ombarduoti nacių 
i czicijas Dalmatijos pakraš
tyje.

kiniai, bet ne stebuklai. kinės. dabartinė? ir senovės. Pikta, tat ir
Bet atsitinka ir sudėtingesnių, nuosta- yra jiemc- piktoji “dvasia.” Tikėjimas pik

tomis dvasiomis laba?senas. Įvairių tautųbesuių dalykų: štai, pavyzdžiui, ka pasa
koja viena; mokytas akademikas Nikolai. 

“Tatai atsitiko 1791 m. vasario m. 24 d..
žmonės savo įegėjimuose mato kartais pik
tąją dvasią. Suprantama, ji tėra jų galvo-

susiginčijus man su kažkuo ir įsikarščia- je> kajp sudėtinis paveikslas. Bet tas pa 
vus. Mano galva buvo karšta, ne? į ją mu- veiksi?* gali kartai? pasirodyti tikrybėje, 
šė kiaujas. Ir staiga aš pamačiau numirėlį, ne tiktai galvoje. Tatai paeina r.uo nesvei- 

sa, kad stiprus Amerikos ka- gas ir istoriniu* rankraščius,1 Jis buvo per dešimt žingsnių nuo manęs, katos, nuo galvos smegenų, nuo žmogaus
ro laivynas pereitą sąvaitę grobia garsiuni skulptorių Aš sustojau, kaip Įbestas, o numirėlis prieš nuotaikos, nuo aplinkybių.
smarkiai bombardavo kari- kurinius ir vi ką ęabena į mare stovėjo. Aš nejudėjau ir numirėlis Kaip žmonė; mate numirėlį, taip jie gali
nius japonų įrengimus Wa- savo gene. alinio štabo bu- nejudėjo. Taip mes prieš vienas kitą sto- matyti ir velnią.

vėjome astuonias minutes. Paskui vai- Taip žmonės mato ir savo dievus, ir 
duoklis pianyko. Bet popiet jis vėl pasiro- šventuosius, ir daug ka kitą. kas kieno gal- 
dė. Kitą dieną numirėlis vėl pasirodė ir voje vra .
pranvko, o jo vietoje aš pamačiau daugy/ . / , _ ..... a A . v -
bę kitų vaiduokliu. Vis tai buvo žmonės) zmone» Slrd» ir junta tai, ko ner«^.
pažįstami ir nepažįstami. Tatai buvo vyrai,- Atsitinka, kad žmonė; ne tiktai mato. 
moterys, kurie susirūpinę kažin kur ėjo. i bet irgirdi tai. ka visai nėra, ir nešąli bufcb 

žiu iškelti iš Vatikano į šiau- j askum atsirado raitų. Jų žingsniuose,! Charkovo ligoninėj būvo ligonis., kuris 
drabužiuose, išorėje nebuvo nieko nepą- .tvirtino girdis piktąsias dvasiaa. Jo ausyse 
prasta, tiktai iie buvo labiau, kaip papras- nuolat aidėję jų balsai.—grasymai, šauki- 
tai, išblyškę. Po keturių sąvaičių dar dau- mai. švilpimą*. Ir jis tikrai girdėjo ir net 
giau atsirado vaiduoklių. Jie pradėjo ka!- matė juo . Tiktai viena jis negalėjo supras- 
bėt's. kreipėsi į mane ir kalbėjo man ma-, ti: kad visa tai yra ne prieš jį. bet jo viduj, 
lonia* kalbas.” Gydytojas pastatė akade-! štai darnuotikis, kurį papasakojo vokie- 
mikui dėles: kraujas nuo galvos atslūgo, ir čių gydytojas. Vienas ligonis jam tvirtinęs

SALOJE. brangius paveik ’u? nuo mu-
Admirolas Nimitz prane- ziejų sienų, vag'a reta; kny-

MAISTO
KNYGUTĖS ke saloje, kuri guli vidury veinę.
KALENDORIUS. IPacifiko vandenyno, beveik; KT..VTTrrv.-?"

Mė>ai ir sviestui nidos P^įaukęlėj tarp^* .Jaaponijos NAC^ *E'
starr.no? iš Trečiosios Knv- Havajų salų. Atakoje da

aite 
ių 
;e-

geros iki spalio 30 dienos. 
Mėl ynos stimpos iš Ant-PAKĖLĖ VAISIU P^E 

ZERVAMS KAINAS.
Kainų Administracijos 

Biuras praneša iš Wa*hing
tono. kad vaisių prezervam?
ir uogienėms yra pakeliamos geros iki 20 lapkričio.

rosio? Knygutės su raidėmis

rėš Italiją, o gal ir Vokietiją. 
Naciai sakosi no i “užtikrin-

SUŠAUDĖ KATALIKŲ 
KUNIGĄ.

Kiniečių karo vadovybė ti jam saugomą.” Jeigu ali-j 
U, V ii \\ bus geros tik iki praneša, kad Taiyuane japo jantai norės paimti Romą1 
spalio 20 dieno*. Stampos nai sušaudė katalikų kunigą, mierte kilsianti kova. sako 
su raidėmis X, Y ir Z bus o Fengohenge sudegino ke- naciai, ir popiežiui buriąs’ 

lias bažnyčias ir areštavo du didelis pavojus tenai.
manoma, 
saugumas

kainos—do 3 ir po 4 centus Cukraus stampos NTr. 14, kunigu. Matyt, užmiršo lie Bet Šveicarijoj 
sva» ui. Ir tuo pačiu laiku 15 ir 16 iš Pirmosios Knygų- barbarai, kad prisidėjus kad popiežiau?

iam pasidarė lengviau. Vaiduoklių jude
siai ėmė eiti lėtvn ir lėtvn. Po kurio laiko

kad nuolat girdįs balsus: aš tikrai juo? gir
džiu. Kas čia yra. aš nesuprantu, bet tik

skelbiama, kad valdžia esan- lės pasibaigs šio mėnesio 31 jiems prie Hitlerio-Mussoli- naciam- nerupi, jie tik nori jie ėmė blykšti. Jie lyg mišo su oru. Kuo-;balsai man taip pat aiškų?, kaip ir tamstos
ti pasiryžus numušti maisto d'eną. Kiekviena jų duoda nio bloko, popiežius nusiun- paimti jį nelaisvėn, o iš Va 
kainas, .po 5 svarus cukraus. tė jiems palaiminima. titano išvogti visus turtu*

met visai 
išnyko.

krau ja* atriugo. visi regėjimai baisa*. (Bus daugiau)

<

starr.no
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Trumpa Internacionalo Istorij a
Kaž-Kur Pacifiko Vandenyne

Pirmasis Internacionalas. nizacijos formas ir princi
pus. Tame laikotarpy Inter-Socialistų Internacionalo - Ad, --7ri -pradžia siekia 1864 metų. raelonalas. ?'?k“1 at,slrlboJ° 

Tais metais Londone Įsikurt nu0. anarcĮ»*>»H» lementų 
Tarptautine Darb įninku
Asociacija (Draugija), vė
liau pasivadinusi Pirmuoju 
Internacionalu.

Darbininkų judėjimas pir
miausia sustipiėjo Anglijoj. 
Praeitojo amžiaus penkias
dešimtuose ir šešiasdešim
tuose metuose anglų darbi 
ninku piof. sąjungos 
didelius streiku- ir anglų

socialistiniame judėjime. 
Piie Internacionalo galėjo 
dėtis tiktai tos darbininkų 
oiganizacijos, kurios pripa
žino politinę klasių kovą 
kaip priemonę darbininkų 
klasei siekti socializmo. 
Briusely buvo įkurtas Inter
nacionalo biuras, kurio pir- 

veda menkas buvo belgų socia
listą: E. Vandervelde

pramonininkai tuo metu di- Pap-Saus kongrese 1900 
dėlių mastu pradeda naudo- me,a* ,r sekamama kon?e‘ 
ti kontinento streiklaužius.
Tas sukelia mintį kurti tarp
tautinę dai bininkų organi
zaciją.- Ta mintis 1862 m., 
lankantis francuzų darbi
ninkų atstovams Londono «_ .■ * „
pasaulinėj parodoj, tado vi- ‘ ypatingose apystovose so- 
r . ciahstai gali dalyvauti val

džioje bendrai su buržuazi-

se 1904 m. Amsterdame bu 
vo sprendžiamas klausimas 
£p:e bendradarbiavimą so
cialistų su buržuazija val
džioje. Tų metų sąlygos bu
vo nustatyta, kad tiktai

sų pritarimo. Pagaliau -usi 
artinimas jvyko darant rink
liavas badaujantiems audė
jams Anglijoj (Medvilnės 
badas iš prieža;ties pilieti
nio karo Amerikoj) ir re
miant Lenkijos sukilėlius.

nėmis partijomis. Po karo 
šis nustatymas daug pasikei
tė. Padidėjus darbininkų 
įtaka valstybėje vertė daug 
kur socialdemokratines par-

Formaliai I-jo Internaciona- ‘V3? ir. n,e“rint daugumos 
Io įkurtuvės įvyko Londone akt,"gal dalyvauti .valdžioje 
1864 m. rugsėjo 28 d. viena- bendra-1 kai tonomis bur-me susirinkTme dalijant Inte.-
atstovams nuo anglų, fran- . , <
cuzu italu airiu ir vokiečiu raclonaI° kongresai. 1907 aižų, italų, amų ir voKiecių Štutgarte, 1910 m. Ko- 
darbininkų. Susirinkimas . r,
pavedė rinktam komitetui >enhagoje ir 1912 m Baze 
išdirbti statutą. To komiteto >»«•. dąugiatMat. dėmesio
narys KarolLMarksas tais k.re,1.Pe. L*1310 P3™!* Impe' 
nat metais naruos “TarD- liallstlnes varžytines pra- fautin^arbSų aSL dži°i XX amž padidino ka-
ėijos” statutą ir deklaraciją. ’^r^stl
Tiek statutas, tiek deklara- Ron^e?ai stengėsi surasti

stangos ėjo ton pusėn, kad internacionalais tuo metu 
atstačius vieną vieningą, buvo negalimas, tai :>uvo nu
stiptų Internacionalą. Tos tarta kviesti ten platesnę so- 
pastangos ir iki šiol dar ne- cialdemokiatinių partijų 
pasiekė savo tikslo, nors jau konferenciją Vienoje ir u- 
didžiulė, sprendžia m o j i rai Intelnacionalo klausi 
tarptautinio proletariato mą svarstyti. Toki konferen- 
dauguma yra susivienijusi Į cija Vienoje 1921 m. vasa- 
Socialistinį Darbininkų In- rio 22—27 d. Įvyk-, ir čia iri 
ternacionaią. kuris susidaiė kui ė “Taiptautinis Soči? 
1923 m. gegužės m. dietinių Partijų Susivieniji

Tuoj po karo, 1919 m. va- mas,” trumpai vadinama 
sario 3—10 dd.. Berne įvy- Vienos Internacionalu. Ve 
ko tarptautinė socialistų ros Intemacionaian Įnėjo, 
konferencija, kurioj dalyva- be jau minėtų aukščiau, vi a 
vo 96 at tovai iš 26 kraštų, eilė socialdemokratiniu į ; - 

Greit po to vyko konferenci- tijų.
ja Amsterdame ir kongresas vienos Internacionalas ii 
l.nrceino e. Si,o,e konfe,en- t p,a()žics pari akė e<s- 
cncce ir kongresuose nepa- įranki. (!a.,bininku vienvi.:; 
vyko at u-tj-t, vieningą In- .iektj ir ,U() tiks!u'is v? 
ternacicnaa. Skirtumai ir Intelnacionalo p.,sfi buv„ 
priešingumai tarp socialistą daroma vi.a
buvo P«-dideli ir surasti viena? £varbiau .;į žv!,.ą,
bendra kalbą buvo per sun-, v;envMs reikalu 1)a . -
ku. Suadaie tik dešiniojo lnte!Taeionalu kor.fere ?' 
socializmo sparno totemą- ja kur buvo • .
ciona'as. kurs sekamame ninku vienybfel 
kongrese 1920 m. liepos ol gabumai. 'Pirm 
iki rugpiučio 4 d. Ženevoje . telnaciona]u
pneme statutą ir sudarė i ko 1922 ,į. o2 ,,
vykdomąjį komitetą su bu Po ,o la22 ,3 .

Penktas Poslapis

Šis vaizdelis parodo Amerikos kariuomenę keliantis 
kurios dabar yra vejami janonai.

vieną salą Pacifiko vandenyne, iš

i uvo didelis, kapitalistų ro i Socialistinio Internacio KomunLtų Partija ir Vokie-:

buvo galutinai susitarta, karingą, Rusijos pinigais re\ suskilus Norvegijos. Švedi-j 
Tais metais gegužės mėn. miamą sektą. Juo greičiau jos, Francuzijos ir kitų šalių

veine Londone. BerlymVIw*ko InteTna^o-ia- la!P:aut’n^5 socialistų kon- Komintemas išnyks aiba komunistams, bandė susida-
Bolševikai užgrobę Rusi- ju ‘atstovų konferencija g?€?as. Hamburge įkūrė So- likviduosis juo geriau, nes ryti dar vienas naujas Inter-

jos valdžią stengėsi savo ko- pį-je susitarimo nebuvo c 'i- tia^sHnį Darbininkų Inter tas palengvins visiems dar- nacionalas. Į tą naująjį ske-
vos metodus perkelti ir i Va- riripiti R„=nn- b nacionalą. Vienos ir Londo- bininkams greičiau susijung- veldrų Internacioalą manėkarų Europą. Tam tikslui tu- ®omfaSorci g.U *=

budus karo pavojui pašalin
ti. Iš karo patyrimų mes ži- 
rome, kad socialistinės ma
sės ir su jomis daugumas va
du karo metu nematė gali- 
mumo silpninti savo krašto galimai didelę svaibą darbi- „ujiurini atsnarum* ir tuo 

rnarh ar^lnitn1-^ ii* riri P-rdiu eiti: talkon svetimiems
^nS^O T^r&r A rptauti-
k »• v J nio proletariato idėjini: ir

Pirmasis Internacionalas organizacinis pasiruošimas riima.b iniemaciondiao knvn*: ę,, i/oroję hnvn Hnr
gyvavo nuo 1864 m. iki 18/3±ria... t. i______ - __i.~ neužtenkamas ir todėl po

karo tenka jieškoti naujų

cija aiškiai stoja ant klasių 
kovos pamato ir darbininkų 
judėjimo tikslą mato ekono
miniame išsivadavime. Sy
kių deklaracija pabrėžia be1 J •

rejo patarnauti jų, neatsi- monėmi: persekioja ir 
klau-us A akaių Europos kjra socialistu:. Socia'd - 
daibininkų nuomonės, įkur-:mokralai Soc. revoliuc'n 
tasis Komunistų Intel nacio- nieriai, anarchistai ir kitokie 
nalas (Komintemas), kitaip socialistai Rusijoj via i 
vadinamas Trečiuoju Intel- kirami kalėjimuose^ šand-.- 
nacionaiu. Įkurtuvės įvyko mi. ištremiami į tolima Si’v- 
Maskvoj 1919 m. sausio 24 rą? Turkestaną ar kur kit r', 
dieną. Rusų revoliucija, sa

sūkiai

flietų. Jo kongresai vyko 
1865 m. Londone, 1866—
Ženevoj. 1867—Lozanoje,
1868—Briuselyje, 1869—
1871—Londone, 1872—Ha
ągoje. Haagos kongrese dė- „ koai;pinėi VaWioi kain liai kilusių griežtų nesutiki- k<>a icinej valdžioj kaip 
mą tarpe marksininku ir ba- ,lk. «ah. b“u "ena, tok,ą 
kunrninką ir dėl pavojaus k°™t> ?“ k“**:,
subirėti nutarta Interniio- , ,Ka,as- ;u«7°ve Antrąjį 
nalo buveine perkelti i« Lon- Internaci° n a 1 Galinga dono į New Yorką Faksai ^Ptautinio proletariato or-
tai buvo ne kas kitas, kaip ”us$° ^lku?!-
nutarimas likviduoti Pirma- ^et Has.nrs darbmrnką sol.- 
i; darumas reiskesi ir karo me-

2 t >«• Tarptautiniai santykiai irkongre:ai 18/3 m. Ženevoje , . npn,ltnikn
ir 1874 m. Briuselyje buvo *ar° -v 1 Penut™k°- - Nekalbant jau apie vienasa-kvieciami anarchistinio spar- , , a • • » •les konferencijas, kurioseįokiol “ė? i,etSėT^2al\VaV° tiktaiVien°Sa,ki 

~irPVend',u
STK^ sociaidem: buptautini, ^ialfetą kon- 
kratų ir bolševiku Pirmai ferenciJU- 1915 m- pradžioje KaciZte p6 ite mėnesio Cimervalde

priemonių, naujų būdų karo 
pavojui pašalinti.

I Dalyvavimas stipriai or
ganizuotų darbininkų atsto-

viduje organizaci ioy aiškiai 
sto;o ant marksistinio darbi
ninkų judėiimo supratimo 
ir tuo padėio pamatus šių 
dienų socialdemokratijai.

Jo įeikšmė darbininkų ju
dėjime ir šiandien yra labai 
didelė. Nustoju: veikti Pir
majam Intei nacionalui. dar
bininku judėjimas neilgai 
buvo be tarptautinės organi
zacijos; 1889 m. Paryžiuje 
įsikui ė Antrasis Intei nacio* 
nalas.
‘‘ Nustoju? veikti Pirmajam 
Internacionalui, greit vėl ki
lo būtinas reikalas sudaryti 
internacionalinę organizaci
ją, kuri beauganti socialisti
nį judėjimą jungtų ir jam 
vadovautų. Po kelių bandy
mų. 1889 m., Paryžiuje, so
cialistų kongiesas tokiai or

buvo sukviesta tarptautinė 
socialistų konferencija, ku
rioj dalyvavo atstovai iš Vo
kietijos, Francuzijos. Itali
jos, Balkanų, Švedijos, Nor
vegijos. Lenkijos, Rusijos. 
Olandijos ir Šveicarijos. 
Konferencijoj buvo atsto
vaujami visų srovių socialis
tai ir čia griežtai buvo nusi
statyta prieš karą, kaipo 
imperialistinį. Išleistas ma
nifestas ir sudaryta “tarp
tautinė socialistų komisija,” 
kuri vėliau ir palaikė kon
taktą tarp Įvairių šalių so
cialistų.

ganizacijai ir padėjo pama- ternacionala. kas tik po ka 
tu'. Vėlesnieji kongresai, io tepasisekė padarvti.
1891 m. Briuselyje. 1893—
Ciuriche. 1896—Londone ir- 
1900—Paryžiuje galutinai' 
nurtate Intemationalo orga-l

no Internacionalai likvida- ti apie vieną galingą centrą, dėtis ir Lietuvos k. eserai 
vo i, o partijos, kurios tuos apie Socialistinį Darbinin- Bet bandymai kiek rimtes- 
irtemacionalus sudarė, ėjo kų Internacionalą (SDI). nių rezultatų nedave. 
i Soc. Darb. Internacionalą, j .... .

Komunistinės skeveldros.
Komunistų Internaciona-, .

las po to pradėjo irti ir men- Komunistų Internaciona 
keri. Daibininkų judėjimo la-c’ susijungus socialistams 
centras dabar aiškiai pasvi- 1 Soc. Darb. Internacionalą, 

pradėjo smukti ir trupėii.
Dar anksčiau, Įvedus Rusi
joj “Nep’ą,” atskilo nuo ko-

PARSIDUODA FARMA

Galų gale, 1943 metų va- 
sąrą, Stalinas “likvidavo” ir 
patį Kominterną.

EUROPOJE BUVO GE 
RAS DERLIUS.

Rusijos komunistai iri
su savo kariuomene 

socialdemokratinę Gruziją 
ka *Rusijo: darbininkų kova prijungė prie Rusijoj I z- 
prieš savujy svetimųjų im- speniuose komunistai smei- 
ne.iialis.tu įsiveržimus, trvva zia socialdemokratu-, jie
ir triukšminga bolševikų vartoJa ąpgayur.ą.. 
agitacija, revoliucini? ūpas, clJas- veidmainiavimą, ir 
ir didelis pokarinis skurdas tas nesvarias priemones, kad 
sudalė gana patogias salv- tik suskaldžius kaip noi - SO* orui. daugiau žmonės 
gas komuni:tų Internaciona- cialdemokratines partiją :. tne ni ,r darbo 
lo Įtakai plėsti. Jau buvo be- ^au nekalbant apie klaKon- 
įsivyraujanti kai kur mintis, f? komunistų taktiką i - 
kad Maskvos Internaciona- kiant socializmo, sitop j 
las galės buti tuo centru, [ie£varb veidmainiška poą.. 
kuri-; sujungs pasaulio so_'^a nedavė galimybė- su ja 
cialistus į stiprią internacio- susitaiti. Dė. to ir be?.. ■ > 
nalinę organizaciją. Bet trijų Internacionalų kome- 
II-sis Kominterno kongre- re,}clJa P116 susitarimo i e-
sas. prasidėję- Maskvoje Prl^'ef*ė- 
1920 m. liepos 17 d., parodė Bet vienyoės reikalas t.vn.

vo neva pasisekimu 
dinusi daugelį Vakarų Eu 
ropos darbininkų, didvyris

puolė

provoka- 
ki-

ką kita. Bolševikai laimėję 
kova frontuose. pasiekę 
Varšuvos vartų, tikėjosi vi-

Petronelė Lamsargienė
Užlaikau visokiu vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
- ~*-l. Taipgi turiu Galins.’, Gycijmo .Vosfi

SUKeltl rUSISKO nuo Reumatizmo. Kurie turite k«>’ iu-
tipe revoliucija. Tuo tikslu nesveikumus kreipkitės dl',,ib / r. 
. T x _ patanma ir hn<nt nateri”’-” i-ir is Internacionalo jie noi e- pet. lamsargienė 

jo padaryti kariškai organi
zuotą, paklusnia proletaių 
armiją. II-a=is Kominterno 
kongresas norinčioms Į ji 
įstoti partijoms pastatė 21 
sąlygą, kurias priėmus par
tijos tui etų išsižadėti savo 
savistovumo ir turėtų buti 
ne ka-- kitas, kaip Įrankis 
Maskvos boiševikų rankose.

Daugumas Euiopos darbi-

;-ame pasaulyi;

1814 S. W*ter SL. Philadelphia. Fa

PAJIESKOKn jA i

Pajieškau tikro savo draugo. .0 
zo Pranckevitiaus kuris ani’ii.' 
rašosi Joseph J. K rės. Šen - u /- 
veno 93 Ward st.. Worcest ?r. Ma 
Per pirmąjį karą buvo Ameriko
nujoj. paskui buvo parvyk 
von. Laisvas vyras ir gero I 
ras mano priete’is. Po pire 
buvo atvažiavęs pas mane į 
verdale avenue. V-nkers, X. Y. .' 

. . . čia nuvažiavo i Woreesteri ir f .. - ■įėjo tų sąlygų po Nr. 93 Ward st Mes da
rašinėjom, bet nesveikata per'' ■ 
musų ryšius. My nas drau :e 1‘ran 
kevičiau. prašau jreit atsišauk:;, i-■ 
turiu svarbų reika’ą. Parašyk m i, 
laiškų ir duok žino-:, kur dabar :y-, 
ni, pranešk apie savo sveikata. O 

Vokiečiu Npnri- kas iš “Ke ;vi ' skaityte/ jį
. ' y ,PlI no. tai busiu labai dėkingas už prai.’

klausomųjų, Italijos. Čeki- Šimą apie jį. Ma-• adresas tok:-: 
jos, Fiancuzijos ir kitų kraš- Peter 1 R,-rkow-
tų socialdemokratų buvo ty- _________
Čia bolševiku iššaukta?. Norima inf

ninku neg; 
priimti. Pastatęs “21 sąly
gą.” Komintemas sąmonin
gai ėjo prie socialdemokra-
tiškujų
Skilimas

partijų skaldymo.

152

174 3rd st.. Elizabeth, N. J

„ . .. , . Paulina Goydi?'Daug socialistų, kurie r.e- Francis Iaikr
utiko nei su Londonu, nei 

su Maskva, buvo priversti 
arba sudalyti atskilą tarp
tautine oiganizaciją. aiba

rug---
orke. T’

Francis .1. 
709 Market sv.

locijų kur randa
Adolf Goydison 

y. kurie atvyko 
’906 m., ir

-kit šiuo adresų, 
smith ■

Camden. N. .1

RO akru. netoli miesto ir prie šteito 
kelio. Gražus, lygus laukai. Yra 7 
kaniba-iu namas sa elektra. Yra ba
ri1. Kaina $2.000, įmokant pusę. 
Kreipkitės pas: (4č>)

F'rman. Hotel Kaireross, 
Saratoga Springs, X. Y.

Washingtono Agiikuliu- 
munistų kairieji komunistai ios Departamenta? praneša, 
ir bandė sudaryti Berlyne kad Europoje šįmet buvęs 
savo Internacionalą, taip va- labai didelis javų derlius, 
dinamą IV-ąjį. Olandijos išskyrus tik Sovietų Rusiją. .

1916 m. balandžio mėne-sį buti visai be tarptautinės o;- 
susirinko Šveicarijoj, Kinta ganizacijos. Anglijo? nepri- 
Iv. kita panaši konferencija.
Čia dar aiškiau buvo pasisa
kyta prieš karą. Visų socia
listų buvo jaučiamas reika
las atgaivinti socialistų In-

Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas.

Po karo visų socialistų pa

APS1VEDIMAI.

klau omu jų, Šveicarijos,
Vokieti io« nepri klausomų
jų. Austi ijos, Čekijos, Vo- 
kietiios. Francuziios ir Rusi- vrt-ri. esu ?v 
jo socialdemokratu atsto- Napoiem 
vai 1920 m. giuodžio 5—7 210 Swan
d. srci ink r Berne i konfe- Mergina^
lenciia aptarti susidariusiai ir d?«Kiau, j--. . 1 gaminti maisto
padėčiai. ti kambarius ir

Kadangi susitarimas nei su J'ev;,I p
>u Londono, nei su Maskvos 449 c,-'an(’i

Reikalinga Gaspadinė
Norėčiau rasti 

kuri neužsiima 
jaunesnė kaip i11 - 
nis, 64 metų.

namų gaspa 
imu. nerūko ir 
ietų. Aš esu pav. 
:u iš savo nuo
ir sav'* d ve juo 
rbu pats. ( 

’odskoshem, 
Buffalo. N. Y.

irr.ui, nuo 19 m. , 
nkė, mokant i t 

n ir sau, pr iu. 
venti kaip Adom;

dar.
A.moklv N. Y

SVARBUS Išradimas.
STEBUKLINGOS kelių rūšių Gy

duoles. kuries gelbsti nuo daug įvai
rių ligų. Prasidedant rudens šaltam 

serga; ypatin- 
žmonės turėtų 

pasirūpinti apsigint nuo pavojaus li
gų, kurias šaltis atneša. Nereikia 
laukt kol apsergi smertelnai, bet 
jausdamas kokį negerumą, tuojau.-, 
vartok tinkamus vaistus, kurie ne
duos ligai įsigalėt. M. J. Švilpas Mi- 
rach Ointment (Stebuklinga Mo.s- 
V.-) visada pagelbsti nuo šių ligų:

NO. L NUO DANTŲ GĖLIMO 
(for Tooth Ache Irritation and Hard- 
ening of the Goms). Prašalina užsi- 
vietryjima ir sustiprina Smegenis 
ant ilgo. laiko. Nelauk kol dantis so
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo
jau? pavartok Miracle M. J. S. Oint
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma- 
žesnė—50c.

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR 
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose. Mosuluose. nuo Užsisaldy- 
mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00

NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 
ruo Old and Fresh Sores. šita Mostis 
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 
turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus 
bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo
čių, Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą 
Ausies, nuo Užsišaldymo. Žaizdų 
Burnoje arba Nosėje. bile užsivietry - 
„■imą, Nudegimą. Sumušimą, Skau
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 
r įvairiu odos ligų. Turėtu žėdnas tu

rėt namuose šitų mosčių, sučėdys 
sveikatą ir pinigus. Kaina hik 50c.,
2 -•/. ši. dėžutė.

NO. i M. .J. S. MOSTIS nuo Poison 
įvy ir kitokių niežėjimų, greit pa. 
v- lbsti. Kaina $1. Užsisakydami mos- 
• - siųskit ir pinigus money orderį 
rc-iatiau dolerio. Nenorint, prisiusk 
•ampu 30c. Likusius apmokėsi COD, 

Kanadoj 25c. extra. Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA 

Miracle Ointment
P. O. Box 73. Sta. A, 

Hartford (<5), Conn.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

mus

i padarytas iš tikro-
• in Castile muilo, 
J I’. S. P. Išplauna 
t pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru

?LEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

ir sustiprina 
i oda. 50c. už bonką. 
t•
» 
t
• Mieįų ir Odą Gydančių Vaistu t 
I Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl •
• plauku šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už bonką.

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

5 ALEXANDER’S CO 
5 414 W. RRO\DWAY

SOUTH BOSTON. MASS

t ii i 
» i t ■ii

• į

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašom: Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki p>t krikščionių gadynės.

-A

:.j,
į' si

it -* —

-•nn**? l.ietavių Žinyčia

Ypatingai dabartine* kriksr''. nybea gadynėlė kiek vienai* turėtų 
1^-rnKaiiyt, neu tik tada <>tee aiškiai H a prasti trteve kūrimą.

Kry ga‘didelio formato, tnr 271 puslapi. Raina popieros apdarais 
—i 'io, aurtimu apa.--<l.Ž5 P-nigia galima siųsti pcpiennj dolerį 
arba -M-.t-mv A-traaiiovu sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Karas Europoje
karą ir kitus pasaulio 
Naujienas”.

Jei norite žinoti apb 
Jvykius, tai skaitykite
‘'Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$&OQk 
Money Crderj ar čekj siųskitei

“NAUJIENOS"
, 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
tiuipaiinimal kopiją peuiųtijm

I I
X V



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 42. Spalio 13 3.. 1943 m.

Moterims PasiskaitytA. T ar Oirvuni trUADVA

Mergaitėms Verta Mokintis Siuvimo
M

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. 1CCHELSONIENĖ.

KRAUJO PLAZMA IŠ 
GELBSTI DAUGELI GY

VYBIŲ.
Raudonojo Kryžiaus 

pranešimas.
Žinios iš užsienių mums 

vis praneša, kaip kraujo 
plazma išgelbsti kovose su
žeistų Amerikos kareivių ir 
jūreivių gyvybę. Iš Naujos 
Gvinėjos ir Aleutų, iš Sicili
jos ir Italijos bei iš kitų fron 
tų kasdien gaunami rapor
tai, kad ši stebėtina medžia
ga, parūpinta savanorių au
kotojų iš visų Suv. Valstijų 
dalių, išgelbsti musų vyrus 
iš mirties nasrų.

Pirmas leitenantas Char-

tymas i karo laukus neturi 
buti sustabdytas. Kiekvie-• 
nas geros sveikatos asmuo, 
tarp 21 ir 60 metų amžiaus, 
gali kraujo aukoti. Paskam-• 
dinkite i Raud. Kryžiaus 
kyrių savo mieste ir susitar

kite. Kraujo aukavimas už
ima tiktai kelias minutes, 
teskausmingas ir nepalieka 
jokio blogo efekto.

American Red Cross.

KAIP SUNKU ŽMOGUI 
BE MOKSLO.

Kolei nepradedi kuo nors 
užsiimti, tai manai kad jau 
jakankamai žinai ir daugiau 
jau nereikia. Tas buvo ir su i 
manim. Aš atvažiavus iš Lie- \

le? F. Buckle iš East Orange uvos vos galėjau savo var-
buvo pašautas Kasablankos 
pajūry; brooklvnietis juri
ninkas Alvin Kolinsky buvo 
sužeistas Solomonuose: Ar- 
nold Hinz, kareivi; iš South 
Haven. Mich., sužeistas 
Naujoj Gvinėjoj; kapitonas 
Max Goldman, medicinos 
karininkas iš Bostono, pa
kirstas bombos sprogimu 
per netikėtą užpuolimą 
Port Moresby; visi jie ir tūk
stančiai kitų šiandien yra 
gyvi tik todėl, kad kraujo 
plazmos perliejimai juos iš
gelbėjo. Ir tie perliejimai 
buvo galimi ačiu tiems vy-

4ą pasirašyti, ir tą tik iš di
lelės akvatos pramokau. [ 
Vlano tėveliai, patys būda
mi mažai mokyti, manęs ne
galėjo išmokinti. O gal ge- 
iau ir nežinojo.

Patekus Į šią laimingą ša- 
i gyventi, neilgai trukus su- 
iradau sau draugą ir jau 
labar turim užaugusią šei
mą. Visi vaikai jau vedę. to
dėl mes vėl pasilikom vieni. 
Pasidarė nuobodu. Pamisli-į 
nau sau, kas čia reikia dary- į 
i? Žinoma, moteries priva

lumas — namus gerai apžiū
rėti ir laukti vyro pareinant

Jaunoms mergaitėms labai svarbu yra išmokti s iuvimo. štai. čia yra parodytos trys vidu

rinės mokyklos (high school ės) mokinės, kurios išmoko ir pačios pasisiuvo šitas sukneles.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo- 
ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.
\R BUVO 
IVANAS?

VISUOTINAS , j.KNGVAS BUDAS \
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- Rankius reikalingiausių žodžių ir 
Ias sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai rasikalbėjimų. Si knyga sutaisytu 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
r.elias dienas visų veislių gyvūnus, 'ienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės škai. Joje telpa netik atskiri io- 
kamuoTi ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- džiai, bet čieli_ sakiniai, pasikalbėji
mus prastoj savo arkoj sutalpinti? nai darbo jieškant, važiuojant kur 

' ia visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta la ‘ 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.

' Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 

i atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—-tai viiCTIir PIT IFZIITV faktas; kas sakinys—tai naujas ku- VALi&lIJV nLIttlV. 

Mokslas irrupų argumentas griūva, 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
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 bylų, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................. 25c.

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at- 
-^aymais lietuvių ir anglų kalbose. 
<ntra peržiūrėta ir pagerinta 
aida. Ka>na................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARfiS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidiny*. 
3u rašytojos paveikslu, 126 pusla- 
»iai. Kaina .................................. 50c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

□opiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
šaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
tos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per- 
ikaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
aunfkaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 

;erįs, dukterįs ir mylimosios nepa- 
oultų į tokią kunigų globą. Parašė 
<un. Geo. Townsend Fox, D. D., su- 
ietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .................. ....................... 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, j DIEVĄ?

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- negali tikėti. Pilna argumentų, kurių

--------------------------------------------- j nas katalikas ir socialistas. Parašė uesumuš joks jėzuitas. Kaina
j E. Vandervelde, vertė Vardunas. knygutės ......................

Gertiuda, germaniškai, Kaina .............................. ioc.
priedas. , į pilna tiesa. . MATERIALISTIŠKAS I Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos

Adomas hebrajų kalboj I Jullu?’ Kiniškai, švelnu- Jieva hebrajiškai, gyvas., ISTORIJOS SUPRATIMAS. žmonės kuria per amžius? šį mtri- ... . , . ... t nlaukai 'tlP^ guojantj politiskai-ekonomisną klau-reiskia raudona žemę (žino- 1 T , _ ! įz „ • ...... . . Ši knygelė aiškina proletariato fi- <simą aiškina garsuis Vokietijos so-™ Pn-ii-oi LUKOŠIŲ:, giaiklSKai, mis- ; Katanna. graikiškai, skai- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-
. ,ma’ ne OOJSeVIKU KUslją). Į, • it- 1^: ® .gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- ky. Kaina ................................... 10c.

Gavus daugiau llUOSO lai-: AUVcanriroc oroilru kai i Tl „ -i • j i -i • tdns’ Ui perskaityk šitą knygelę,
kn ancirinrAlaii kad iau lai-L Ąlek&anaia* graikų kai Martinas, latyniskai, mar- Magdalena, svnskai, ne-! Kalba ^bai lengva. knyga pro KO, apsiziurejau Kaa jau lai .bojg reiškia žmonių gelbė čalka vadas -----1----------- jantiems darbininkams neapkai

f?OTte. ‘rkuriete^kojo "saT-oĮ « dabotai jau ir visa links- Į KĄ MUS V VARDAIREIŠ1 Juozapas, hebraji škai.
kraujo Raudonajam Kry-jmybė- Daug lengviau kaip 
vin. J J * į tun su kuom pasikalbėti ir

T bėgančius reikalus apsvars 
- tyti.

KIA KITOSE KALBOSE.

tos 
20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?

Z1U1.
Aukotojai yra iš visų gy 

venimo sričių. Paprasti dar
bininkai, ofisų tarnautojai 
ir profesionalai, visi aukavo 
savo kraujo, kuris yra per
dirbama? i gyvybę išgelbs- 
fnnnia nla7mn

Raudonasis Kryžius pra
neša, kad labai daug kraujo 
aukoja ateiviai, už tai jis 
juos labai giria.

kas tapti šios šalies piliete, m : ja i,„
nemirštantis

Ta- *u‘manvma<= ir narodė ka iT v - • Morkus, lotyniškai, plak-J!. A.!"*“!?"5’ gra,kl5ka'' tūtos, kūjis.
*•* *~     —— ripmirvi-aru IV t . fe

mas. Pamačiau kad reikia 
eiti į mokyklą. Čia jau reikė
jo gerai apmislyti kaip bus,

Magdalena, syriškai, 
apsakoma grožybė.

Marija, hebrajiškai, karti.
Morta, hebrajiškai, kar-.

...kx ; Šis veikalas
tyuc. faktais parodo

Uršulė, lotyniškai, meški
nė.

Zofija, graikiškai, išmintis.' EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Zuzana, hebrajiškai. .Ie- Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

i' • ! daugybė straipsnių, juokų ir tt.
“J**- 'Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

AMERIKOS MACOCHAS.-
| Arba kaip Romos katalikų kunigas 
Hans Schmidt New Yorke papiovė 

meilužę, Oną Aumullcr’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ................................. 10c.

Knyga protau- 
neapl

Kaina ........................ 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių

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

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos

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

>iai. Ka

.VI Oi ie jus, HL-biajiškai, do-
drą- vana.

1 Mikolas. hebrajiškai, die- 
bijo- viskas.

į Povilas, lotyniškai, mažas. 
rar‘, Petras, graikiškai, akmuo.

svetimšalių grupėms buvoįe*na’ ta^ kodėl paėmus drą-į Bernardas, germaniškai, Į Pilypas graikiškai arkliu 
paskirtos tam ti&os savaitėsI508..35 negaliu.Emiau "Imeškos širdis. Avietojas
kraujui aukoti. Clevelanda? naeJau- sirdis kratinej! Danielius, hebrajiškai. "Sebastijonas, graikiškai,

nes aš gerai lietuviškai ne-
Vajus Detroite parodė-Į™1™- o čia.jau reikės ang- 

kiek galima nuveikti, kada ?1?kai njlklnj1?1* Sakau. klll bingas.

Andrius, graikiškai, 
sus.

Antana?, lotiniškai. 
iantis.

Augustas, lotiniškai,

ir kiti miestai sekė panašų! P.'aka’..ket 38 laikausi. kiek
būdą. Tautinės fraternalės galėdama. Mokytoja pa-j Dovydas, hebrajiškai 
organizacijos irgi remia ši P^° rĮiane su £įazĮa šypsena į>aj mylimas 
svarbu darba. Šiame darbe 11 malonumu. Tuoj pradėjau

atsižymėjo Ame- genau J^stis. Paklausus

Viešpats ir tiesdaris.

ypatingai vardo, ji mane supažindino

šlovinama-.
la- Simeonas hebrajiškai, pa

klusnus.
Edvardas, saksoniškai, už- Steponą-, graikiškai, vai- 

veizda. . nikas.
Emanuelis, hebrajiškai. Į Tamošius. hebrajiškai,

drau;
pake:

trumpais ir 
aKzl

aiškiai? 
ip IRi aiOi kSltSSJ 

gijos formos, ir kodėl turės būti 
-ntas kapitalizmas. Kaina 25c

lės. 3S2 puslapiai. Kaina $1.00

žvdai sav0
ir

liko? vengru organizacijos Į . . .ir spauda. |kltais mokiniais. Po kelių [ viešpats su mumis. dvynukas.
Raud. Kryžiaus kraujo c‘^nU apMpiaUu n labai pa- Feliksas, lotyniškai, links- Vincas, lotyniškai, apga-

ėmimo centrai veikia 33 mėgau mokytis. Manęs me- :mas J
miestuose. Armija ir laivy- kas> netrukdė, mano \akarar Gabrielius, hebrajiškai 
nas prašo net 4.000,000 au- ^uv0. nes vyras, dirbo Viešpaties stiprybė,
kotojų 1943 metais. Turėsi- nakti1.IP-T- AS Patl,nen.or^au Jurgis, graikiškai, artojas 
me pergyventi dar daug mu- Jokūbą* hebrajiškai, pei?

Įėjimas.

šių. Kraujo plazmos prista

v*
 e 

v

NE GRAŽUOLĖ...

icnivn.au MdUMIIiU5> II J. . .

atsakymus. Kaip man reikė- -°<,n .
jo stoti ant egzamino dėl po- J.0M8' ^bjajiskai, 
pietų, tai aš jau visai nebijo- Patle-malone' 
iau, nes viską gerai išmokus
buvau.

Agnieška, germaniškai. į 
dora.

Agota, graikiškai, gera. į 
Barbora lotyniškai, .^-vėli

mą.
Vieš- Darata, 

dovana.

VARGDIENĖLĖ.

graikiškai. Dievo

Netik kad dabar jau esu 
šios šalies piliete, bet kartu 
pramokau ir angliškai pa- 
t kaityti. Rašyti tai negaliu, 
nes mano amžiui tas jau į 
persunku.

Aš labai džiaugiuosi to 
pasiekus. Tapti šio- laimiu-j 
gos šalies piliete, didesnio i 
džiaugsmo nereikia. Dabar 
abu su vviu esam piliečiai.1 
Nor? mudu ir neturim daug, 
bet sulvg išgalė.- pirkom ka- i 
ro bondsus irnesustosim pir-! 
kę kol karas nebus laimėtas. 
Juk tai musų vi-ų užduotis. 
Vieni perkam bondsu-, o ki
ti svnus aukotam. Nor; aš 
pati dar neturiu sūnų karo 
tarnyboj, bet aš Dtlnai atjau
čiu kitų motinų širdžių grau
dumus. Tik pamisimu • aša- 
rc? iš akių krinta.

Sakoma kad ka- ne;daug 
nori, ta -: gale nieko netenka. 
Taip bus ir su demokratijos

Si mergaitė, Patricia Ix>wry užpuolikais. Su savo talki- 
iš Chieagos, tikrai yra graži ninkais Dėdės Šamo narsų? 
jaunuolė. O betgi ji nėra pripa- vyrai aplaužys jiem; ragus, 
jtfnta jokia “ąrožio karalaite,” Tąsyk SUgryš dauguma mu- 
nfe “gražuoliu” kontestuosc ne- Sų sūnų ir vėl užtekė- laimės 
dalyvauja. saulutė. Bemokslė Mama.

Ten už jūrių giaži šalis Lietuva.
Ten mane mokino močiutė biedna; 
Nois ji netuitinga, bet myliu aš ją,
Ji tokia maloni, ka'p auštant diena.

.Manęs negalėjo da helių mokinti. 
Turėjau kaimely gyvulius ganyti;
Ant sti rytą kelti, l.aip teka aušra, 
Reikėjo Į mišką va yti banda.

Bf ‘ aš pamylėjau t as gražias lankas. 
Tn žalią girelę, it j,iros banga-,
Po kurią man teko basai bėginėt, 
Todėl aš išmokau ;ą karštai mylėt.

Nieks pievoj gražiu gėlių nesodina, 
l l: motina gamta as čia išaugina, 
:<atiiem? teko tą laimės šąli matyti, 
J; s garnio? giožio negali aprašyti.
Ten mu giaži Juru i Nemuną teka. 
Apie j raeitie- laikus maloniai šneka;
•To kiantai apaugę karklai;, lazdynais, 
Kaip jucs’.a vingiu ja aplinkui žolynais.
Taip gražiai apsupu- laiko Žemaitiją,
Viri ją taip myli. kaip gražią leliją;
Eina Į maudynes pu dienos kaitros,
Kai šviesa užgęsta saulutės šviesios.
Ten už jūrių graži šalis Lietuva,
Iš ten mu? lydėjo močiutė sena;
Kad ji mu- auklėjo, už tai mylime ją,
Ti mums dar meile nė, nei auštanti diena.

Prisiuntė B. Gurtkienė.

DIEVO VARDAS ĮVAI
RIOSE KALBOSE.

Hebrajų kalboje 
Dievą vadina Jehovah 
Eleah.

Chaldų kalboje jis vadi
nasi Eiiiah.

A?yrų—Eleah.
Syrų ir turkų—Alach.
Malajų—Allą.
Arabų—Allach.
Egiptėnų—Teut.
Armėnų—Teuti.
Graikų—Theos.
Lotynų—Deus.
Keltų—Din.
F r an euzų—Dieu. •
Ispanų—Dios.
Portugalų—Deos.
Senvokiečių—Diet.
Bretonu—Done.
Italų—Dio.
Airių—Dia.
Vokiečių—Gott. ,
Anglų—God.
Teutonų—Goth.
Danų—Gud.
Lenkų—Bog (taria Bug). 
Rusų—Bog (taria Boh). 
Suomių—Jumala. 
Indostanų—Rain.
T otorių—Magatai.
Persų—Sire.
Kiniečių—Piussa.
Japonų—Gvezer. 
Madagaskariečių — Zan-

nar.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo 
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.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
! GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
, norisi, atšaus nepagalvoięs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio

SJlp’,ta? -Ir dėl’-? vTLaS mai' veikalas parodo, kaip nuo
: n*’daUp’-au ?pek.?-. klta? ma- 1905 metu revoliucinės Lietuvos špi
žiau? Deiico žmogui reikia cukraus, Uo<5 kova su caro valdžia ir ‘ 
druskos ir kitu panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Parašė

M. METELIONIS.

BUS BLOGA SU KURU.
Kuro administratorius Ic- 

kes pasakė Naujosios Ang
lijo- kongresmanams, kad 

į šią žiemą su kuru bus bloga. 
Blogiausia busią biedniems 

į žmonėms, kurie perkasi ang- 
, lis? nedideliais maišiukais. 
Biznieriams irgi nebus pyra
gų. Ne vienam jų teks užda- 

| ryti savo krautuvę ar ofisą, 
kai nebus kuo patalpų apšil
dyti. “Keleivis” dar pavasa
rį įspėjo savo skaitytojus, 
kad prisipirktų anglių. Ku
rie paklausė, tiems bėdos 
dabar nebus.

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, dm peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai an
ga. Ir pridėta* “peklos” 
žemėlapis tatai pa t virti-

Kaina 25 centai.

Knyga gaunas
vi©” Knygyne.

~Keiel-

Adresas: “KELEIVIS”
636 BROADWAY,

SC. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METEUONI 

7747 N avy Avenoe,
Detroit, Mich.

kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai 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 į 
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 SPVŪIAL

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj muršaino. šioje knygo
je telpa net 72 "Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............. .. 25c.
APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė 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 apvafkščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) No- 

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

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ju apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 

namieji gėrimai atailiepia jų 
karna. Kas yra arba tikisi kada 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtu 
oerskaityti šita knygute. Kaina 10c. 
“KdefeU,” 036 Broadvray, 

South Boston, Mass.

vai-

I

icnivn.au


KELEIVIS, So. BOSTON. No. 42. Spalio 13 d., 1913 m.
IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS 

ŽMONIŲ VARDAI.
18pt Rus išvežtųjų Liet gy sąra 12158. Vilkaitė. Elena (Anta- 

Okupavę 1940 metais Lietu- no duktė), 9.
vą, bolševikai išvežė Rusijos 12159. Vilkas. Antanas, gi- 
gilumon tūkstančius žmonių, męs 1914. Kėdainiai.
Lietuvos Raudonasis Kryžius 12160. Vilkienė. Vanda (Vac- 
surinko apie 12,000 išvežtųjų lovo duktė), gimusi 1919. 
vardų ir pavardžių, kuriuos čia 12161. Vilkauskas, Kazys
pa d uodam Amerikoje gyvenan- (Antano sūnūs), 42, Kaunas, 
fių giminių žiniai. 12162. Vilkauskas, Vladas

(Mykolo sūnūs). 30. Vilnius. 
12163. Vilkonis, Keistutis 

Jurgutė (Kazimiero sūnūs), gimęs 1935, 
į Viešintai. i

Lyvija 12164. Vilkonienė, Bronė(An- 
jtano duktė), gimusi 1908, mo 

Teisutis kytoja.
, 12165. Vilkonvtė, Jūratė (Ka-

imiero duktė), gimusi 1938. !
12166. Vilniškienė, Elenai

(Tęsinys)
12131. Vileniškvtė, 

(Jono duktė), 6.
12132. Vileniškvtė. 

(Jono duktė), 5.
12K13. Vileniškis, 

(Jono sūnūs), 2.
12134. Vilimavičienė, 

kė, Umievras, Babtai.
12135. Vilimavičius, 

35.
12136. Vilimavičienė, 
12137. Vilimavičius,

ukinin-

Jurgis.

32.
Adolfas

(Antano duktė), 34, siuvėja. 
Šiauliai.

12167. Vilutis, Feliksas (My
kolo sūnūs), 37, mokytojas, 
Aukštadvaris.

12190. Vinikaitė, Danguolė, 7 
12191. Virbickas, Jurgis (Vin

co sūnūs), 40, mokytojas, Žalio
ji, Vilkija.

12192. Vinikaitė, Valerija 
(Stasio duktė), 10.

12193. Virbickienė, Ona (A- 
domo duktė), gimusi 1907.

(Marcijono suims). 36, darbi- Meteliai, Simnas 
ninkas, N. Vilnia.

12242. Vitonis. Mykolas (Jo
no sūnūs), 70, ūkininkas. Gai
žiūnai, Vyžuona

12243. Vitonis. Juozas (My
kolo sūnūs), 35 kininkas.

12244. Vitonienė. Ona (Jono
12194. Virbickas, Mindaugas duktė) 25

12245. Viton . Juozas (Juozo(Jurgio sūnūs), 10, mokinys. 
12195. Virbickas, Bonaventū

ras (Jurgio sūnūs), 13.•
12196. Virbickas, Jonas, gi

męs 1905, mokytojas. Babtai.
12197. Virbickas, Rimvydas! 

(Jurgio sūnūs), 4.
12198. Virbickienė, Jadvyga,! 

gimusi 1910.
12199. Virbickaitė. Rūta. 5.
12200. Virkštis, Augustinas 

(Petro sūnūs), 50, Biržai.
12201. Virkstienė. Joana (Ta

do duktė), 33. mokytoja.
12202. Virkstytė. Zinaida 

(Augustino duktė), 14.
12203. Virkutis. Pranas 

no sūnūs), 30, karininkas,
(Jo-
Va-

12168. Vilutienė, Marija (Vin- rėna, Poligonas.

Į 12319. Vosiliunaitė, Filome- 
12294. Voiciekauskis, Vladas na (Petro duktė), gimusi 1897,' 

(Stanislovo sūnūs), 52. vežikas, mokytoja, Ukmergė.
Vilnius. 12320. Vosylius, Vaclovas, 35

VIBERTY UMtRICKS

A chef wfao lene*' lot* aboat 
doagh

Said, "So far, ws’t* raisad 
it too ilow—

W*T1 bust Hklcr 
Oa* dollar ia taa

Ia pat bito Var 
Lat’s go!"

12295. Voiciechovsltis, Stepas 
(Jono sūnūs), gimęs 1907. inži
nierius, Vilnius.

12296. Voiciechovičius. Vac
lovas (Pulgeno sūnūs), 42. kari
ninkas, Vilnius.

12297. Voiciechovičienė, Ona. 
39, šeimininkė,

12298. Voiciechovičius, Ste
ponas (Vaclovo sūnūs), 9.

12299. Voiciulenytė, Janina 
(Zigmanto duktė), gimusi 1919, 
Vilnius.

12300. Voidok, Eduardas (Va
ciaus sūnūs). 28, technikas, 
Vilnius.

12301. Vokietaitienė, Marija,

mokytojas. Kaunas.
12321. Vosylienė, Stasė.
12322. Vosylius, Algimantas

(Vaclovo sūnūs), 11.
12323. Vosyliūtė, Dalytė (Vac

lovo duktė), 9.
12324. Vosylius. Raimondas

(Juozo sūnūs), 2, Kaunas.
12325. Vosylius, Juozas (Jur

gio sūnūs), 40. mokytojas, Kau
nas.

12326. Vosylienė, Ona (Anta
no duktė), 35.

12327. Vosylius, Eliziejus, 5. 
12328. Vosylienė, Marija, 50, 

šeimininkė, Kaunas.
12329. Vosiliunas, Juozas.

ūkininkas,1

sūnūs), 3 mėn.
12246. Vizgirda, Pranas (Pra

no sūnūs), 21. "tudentas, Vil
nius.

12247. Vizgirdienė, Marijona 
(Juozo duktė), 36. Kaunas.

12248. Vizgirdas. Mečius, 
(Vlado sūnūs), 26. Kaunas.

12249. Vizgirdas, Pranas, 45. 
samdinys, Kybartai.

12250. Vizgirdienė. Marijona. 
34. Kaunas.

12251. Vizgirdienė. Felicija 
(Jono duktė), 48. Kybartai.

12252. Vizgirdaitė, Regina 
(Prano duktė), 19. studentė.

12253. Vizgirdaitė. Irena 
(Prano duktė), 19.

12254. Vizgirda, Aigimantas 
(Prano sūnūs). 15, mokinys.

12255. Vizgirda. Gediminas 
(Prano sūnūs), 11.

12256. Vižbickienė, Sofija,

6<b šeimininkė, Keturvalakiai. (Jono sūnūs), 37,
12302. Volaišienė, Stasė, 55, Mediniai, Pabiržė.

ūkininkė. Juodoji, Mickūnai. 12330. Vozbutis. Antanas.
12303. Voleiša, Juozas, 50. 77, ūkininkas. Medsėdai, Kuršė-

ukininkas. nai.
▼•m.

I te:12304. Voldemaras, Pranas 
(Juozo sūnūs). 63, ūkininkas, 
Disna. Tverečius.

12305. Volkovičius, Boleslo
vas (Jono sūnūs), gimęs 1911, 
dadrbininkas, Vilnius.

12306. Volkovskis, Stasys 
(Benedikto sūnūs), 25, N. Vil
nia.

12307. Volodkevičius, Juozas 
(Juozo sūnūs), 50, Vilnius.

12308. Volonsevičienė, Sbfija 
(Igno duktė), ūkininkė, Dumb
liai, Lazdijai.

12309. Volonsevičius, Jurgis 
(Viktoro sūnūs), 27, gydytojas.

12310. Volonsevičiutė, Laima 
(Viktoro duktė). 7.

12311. Volonsevičius. Anta
nas, 37, Karkliškiai, Daugai.

12331. Vozbutienė, Ona. 65, 
šeimininkė.

12332. Vozbutis, Kazys (An7 
tano sūnūs), 31, ūkininkas, 
Medsėdai, Kuršėnai.

12333. Vozbutaitė, Aleksand
ra (Antano duktė), 28, ūkinin
kė.

12335. Vozniek, Stefan, 25. 
Kaunas.

12336. Voznickas, Eduardas, 
40. policininkas, Vilnius.

12337. Vozniekienė. Stasė, 31
12338. Vozniekaitė, Danutė 

(Eduardo duktė), 16.
12339. Vozniekaitė, Irena, 13.
12340. Vroblevs kaitė, Stefa

nija (Viktoro duktė), gimusi 
1899. vienuolė, Vilnius.

121341. Vrublevskis, Aloyzas,
I

12207. Viršila. Antanas (Vac
lovo sūnūs). 27. karininkas, Vil
nius.

12208. Viršinskienė. Natalija 
(Mykolo duktė), 74. šeimininkė.

m*Stasė co duktė)> 30-
12169. Vilutytė. Danutė (Fe

likso dukė). 10, mokinė.
12170. Vilutis, Algimantas 

(Felikso sūnūs), 8.
12171. Vilutytė, Nijolė (Fe

likso duktė), 6.
12172. Vilutienė, šeimininkė, 

Darviniškiai, Linkmenai.
12173. Viltrakis, Antanas 

(Motiejaus sūnūs), gimęs 1895. 
darbininkas, Barzdai.

12174. Viltrakienė, Albina 
(Prano duktė), 30, samdinė.

12175. Viltrakis, Valdis (An
tano sūnūs), 5.

Judita

Jonas

(Antano sūnūs). 31, inžinierius 
Telšiai.

12138. Vilimavičienė,
(Juozo duktė), 32, mokytoja, 
Telšiai.

12139. Vilimavičiutė,
(Adolfo duktė). 5.

12140. Vilimavičius,
(Adolfo sūnūs). 2.

12141. Vilimienė, Zosė (Jono 
duktė), 20, darbininkė. Šiauliai.

12142. Viliunas, Antanas, gi
męs 1898, samdinys, Meškui
čiai.

12143. Viliunienė, Bronė (Jo
no duktė), gimusi 1899. moky
toja.

12144. Viliunas,
(Antano sūnūs), 11.

12145. Vilys, Jonas, 39, sam
dinys, Kaunas.

12146. Vilienė. Veronika, 37

Algirdas. 12176 yimberga, Albertas 
40. samdinys, Tauragė.

12177. Vimbergienė. Kons
tancija (Jono duktė), 41, mo
kytoja.

12147. Vilytė. Genovaitė (Jo- 12178. Vimboras, Kazimieras 
no duktė), 12, mokinė. i (Kazimiero sūnūs), 19, studen-

12148. Vilytė. Elena. 11. tas, Vilnius.
12149. Vilys, Laimutis, 6. 12179. Vinciunas, Leonardas
12150. Vilkaitis, Vincas (Juo- (Domo sūnūs), 34, ūkininkas, 

zo sūnūs), 45, lektorius, Dotnu- Jagaudžiai, Pabiržė.
va. T.7Z__ ------ ----~1ZISU. V inciumtnic, noiit, Ofi,

Vilkaitienė, Sofija, 40. • 12181. Vinciunaitė. Augė, 4.
12182. Vinciunas. Vincas, 2. 
12183. Vinča. Stasys (Domi

ninko sūnūs). 29, Kaunas.
12184. Vinčienė, Elena (Jono

12209. Visockienė, Jadvyga, 49. Šeimininkė, Vilnius.

Kazys (Jur- 
policininkas.

- 12151.
12152. Vilkaitis, Vidutis (Vin

co sūnūs), 12, mokinys.
12153. Vilkaitytė, Audengė

(Vinco duktė), 7.
12154. Vilkas. Antanas (Pra

no sūnūs). 60. Virmėnai, Neva- 
rėnai.

12155. Vilkienė, Elena. 35. i
12156. Vilkaitė. Viktorija 

(Antano duktė), 17. mokinė.
12157. Vilkas. Henrikas (An

tano sūnūs), 14.

duktė). 26,
12185. Vinčaitė, Irena (Sta 

šio duktė), 3.
12186. Vinča, Valentinas, 1. 
12187. Vinčevskis. Antanas. 

65. Rinkšeliai, Šiluva.
12188. Vinikaitė, Janina, 15. 
12189. Vinikas, Stanys, 13.

AR ROMOS
opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinam* Mui ir aplinkybė* kada j Pasaulį atejc 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS Ui. Ar Jėzus Kristus buvo Ron.os Kataliku? 
SKYRIUS IV. Kaip profeovriun Pr. Bučya. Kaune Kunigų Se
minarijoj*' dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai ia devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai 1S96 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kario* tų revoliucija iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis Supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir p* 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikaladja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežias Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, ne* joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galėa 
susipažint Su via* katalikiško* bažnyčia* praeitimi.

KIEKVIENAM ŪKTU VIU 1. kuris turi vienokį at kitokį stt- 
prstimų apre tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų if tam- 
sianna plačios risuunsuaša, ypatingai teikėlų tų veikalų perskai
tyti Taip silkina šarvu knygoje kaa. M

ra didelio (orstato; apauti* aiški 
sidabrinėm raidėm įaųSsstas kny-

Knyga 2*0 
Audime viršeliai*, gra 

ges eardaa, KAINA »XW»
Tvirtam popterm eirteHais. kaire gf U.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresui 
REV.. M. VALADKA, R. D. Z, DALTON. PA.

Taipgi galima gauk tų knygų ouordyta kaina ir

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

40, ūkininkė. Ašmena.
12210. Visockis, Ipolitas, 60,

ūkininkas.
12211. Visockis, Leonas. 43.

Vilnius.
12212. Visockas, 

gio sūnūs), 36,
Vilnius.

12213. Vvsockis-Boreiša, Va 
cvs (Prano sūnūs). 22, ukinin 
kas), N. Vilnia.

12214. Vvsockis-Boreiša, Pra-! 
nas (Kazio sūnūs), 70, ūkinin
kas.

12215. Viskauskas. Aleksand
ras, 20, studentas. Kaunas.

12216. Viskauskas, Romual
das, 10, Kiaulakiai. Tryškiai.

12217. Visnievskis, Pranaši 
(Jono sūnūs), gimęs 1911, siu
vėjas, Vilnius.

(Juozo duktė), 67. ūkininkas, 
Zyzartoriai, Panevėžys.

12219. Vitaitė, Vida (Prano 
duktė), 6, Vilnius.

12220. Vitas. Jonas (Jono sū
nūs), 32, karininkas.

12221. Vitašas, Leonas (Balt
ramiejaus sūnūs), gimęs 1905, 
Panevėžys

1Ž222. Vitaėienė. Elzbieta 
((Kazimiero duktė), gimusi 1906 
samdinė.

! 12223. Vitašas. Adolfas (Le
ono sūnūs), gimęs 1926, moki
nys.

12224. Vitašas. Julius (Leono 
sūnūs), gimęs 1927, Panevėžys.

12225. Vilkauskas, Juozas 
(Prano sūnūs), 42, amatninkas,

12257. Vyčienė. Sofija (My
kolo duktė), 32, ūkininke. Pušy
nas. Tryškiai.

12258. Vyčiutė. Taida. 12.
12259. Vyčius. Vaitiekus, 10.
12260. Vyromiej. Elena (Pet

ro duktė). 19, Vilnius.
12261. Vyšyvac, Viktoras, 34, 

Vilnius.
12262. Vysokinskis, Eduardas 

25, eigulis, Taurage.
12263. Vyškovskaitė. Joana 

(Vytauto duktė). 18, mokinė, 
šliubiškiai, Paberžė.

12264. Vyšniauskas. Antanas 
47. samdinys, Pasvalys.

12265. Vyšniauskienė, Marija 
27. darbininkė. Vilnius.

I 12266. Vyšniauskienė. Marija 
35. šeimininkė, Pasvalys.

12267. Vytašas. Leonas. 37, 
dailydė, Panevėžys.

12268. Vytašas, Aigimantas 
(Leono sūnūs), gimęs 19:14.

12269. Vytošaitė. Regina 
(Leono duktė), gimusi 1940.

12270. Vytinauskas, Stasys 
(Prano sūnūs), 18, darbininkas, 
Kazlų Ruda.

12271. Vladimirovas, Večes- 
lovas, 38. samdinys. Vilnius.

12272. Vlasevas. Vladimiras 
(Jokūbo sūnūs), 29. Vilnius,

12273. Voiciešokienė, Emilija 
50. šeimininkė, Vilnius.

12274. Voiciekauskas, Tadas 
(Domininko sūnūs), 35. moky
tojas. Juodšiliai.

12275. Voiciekauskienė. Ele
na. 28. šeimininkė. Vilnius.

12276. Voiciekauskas. Bogda
nas. 6.

12277. Voicekavičius. Vacys 
dar-

12349. Zabarauskaitė. Irena 
'Valerijaus duktė), 8.

12350. Zareckas. Pranas 
Antano sūnūs), gimęs 1903, 
amdinys, Šančiai.

12351. Zabelskas, Juozas(An- 
ano sūnūs), 45. ūkininkas, Pet- 
očkiai. Veisėjai.

12353. Zabelskaitė (Juozo
tuktė).

12354. Zabelskaitė (Juozo
luktė).

12355. Zabelskaitė (Juozo
luktė).

12356. Zabelskaitė (Juozo
duktė). 

12357. Zabelckienė, Jadvyga,12312. Volungevičienė, Joana 22, elekrto-technikas, Kaunas.
(Juozo duktė), 27, šeimininkė. 12342. \ rublevskis, Jonas 28. šeimininkė, Kelmė. NaudvH'

12313. Vondelkovskis, Ste- (Stepo sūnūs), 24. ūkininkas, 
pas (Liucijono sūnūs), gimęs1 nr'“
1899, policininkas, Vilnius. 

12314. Von9ovskienė, Zofija
(Domininko duktė), 46, šeimi
ninkė, Vilnius.

12315. Vorietaitienė, Marė, 
60. Keturvalakiai.

Bobriškiai, Trakai.
12343. Vrublevskis. Ferdi

nandas, 48, vežikas, Amenai, 
Pabradė.

12344. Vrublevskis, Klemen
sas (Izidoriaus sūnūs), 32, dar
bininkas, Konstantinavas.

ns.
12358. Zableckis, Zigmas (Juo 

’jo sūnūs), 6.
12359. Zableckytė, Renuvė 

(Juozo duktė), 4.
12360. Zableckienė-Micutienė. 

Petronėlė, 55, Moskabudkiai, 
Keturvalakiai.

1 001 z» V—v urvvjvvcus, 109 lt IjiįllSS 100X511£OQ1.

! Švenčionys.
12226. Vilkauskas, Jonas (Jo- (Pulgendas). gimęs 1899. 

no sūnūs), 35, ūkininkas. Le- bininkas. Vilnius.
! dziškiai, Liubavą.

12227. Vitkauskas. Vladas 
(Stasio sūnūs). 29, karininkas.
Vilnius.

12228. Vitkauskienė. Albina 
(Petro duktė), 26, ūkininkė, 
Ledziškiai, Liubavą.

12229. Vitkauskaitė.
.guolė (Jono duktė), 7.

12230. Vitkauskaitė,
'(Jono duktė), 1.

12231. Vitkauskas, Steponas, 
į 7. Vilnius.
1 12232. Vitkauskas. Richardas
5. Vilnius.

12233. Vitkauskas. Juozas

(Mykolo sūnūs). 67. Kaunas.
12317. Vorobjovienė, Adolfi

na (Karolio duktė), 70, šeimi
ninkė.

12318. Vorotinskas, Vaclovas 
(Viktoro-sūnūs), 32. mokytojas 
Vilnius.

jaus sūnūs), 31, ūkininkas, Ve- 
lykiškiai, Lentupis.

12346. Vidžiūnas, Jonas (An
tano sūnūs), 40, miško sargas. 
Seirijai.

12348. Zabarauskienė, Bar
bora (Kosto duktė), 42.

13 i x x e.Ui \zii
34, darbininkas, Kaunas.

12362. Zablockienė, Kotrina 
(Aleksandro duktė), 47, šeimi
ninkė, Pabradė, Karkoziškiai.

12363. Zablockaitė. Leokadi
ja (Bernardo duktė), 18, stu
dentė, Plytinė, Pabradė.

12278. Voicekavičienė, Ona, 
40, šeimininkė.

12279. Voicekavičius (Vacio 
sūnūs). 9.

12280. Vokieckis, Kazys (Juo
zo sūnūs). 55, mokytojas. Vil
nius.

12281. Voiciekavičius, Juozai 
(Valerijaus s.mus), gimęs 1922.

Nijolė ūkininkas. Kreivanosiai. Svyrai.
12282. Vo ciešoneckas. Bro

nius, 66. Vilnius.
12283. Vcidakas. Eduardas 

(Vaclovo suius), gimęs 1913. 
technikas. Vilnius.

12284. Voi ias, Roch-Donatas

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

Tai yra vienintėlis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesa: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
vodotfailima be baimės gyveni mo ir nepadaryti klai-

dos. "Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
meilė ir ii kur ji pa- ar

Dan-

i (Jurgio sūnūs), gimęs 1914. 53, gydytojas. Pernarava, 
darbininkas, Jančiai. Bubeliak 12285. Voiničius, Jonas (Ka-

12234. Vitkauskienė, Jadvyga. polio sūnūs). 33. Vilnius.
(Antano duktė), gimusi 1905.1 
slaugė, Suvalkai.

12236. Vitkauskaitė, Stasėj 
(Jurgio duktė), gimusi 1921.! 
Jančiai. Bubleliai.

12236. Vitkevičius, Feliksas 
(Prano sūnūs), 60, ūkininkas, 
Teneniai, Kvėdarna.

12237. Vitkevičienė, Marija 
(Leono duktė), 52.

12238. Vitkevičiūtė. Irena 
(Felikso duktė), 17, mokinė.

12239. Vitkevičienė, Stefani
ja (Vlado duktė), gimusi 1886, 
šeimininkė, Šiauliai.

12240. Vitkevičius, Stepas 
(Kazio sūnūs), gimęs 1907, 
samdinys.

12241. Vitkevičius, Bronius

12286. Voinilavičius, Stasys 
(Juliaus sūnūs), 65. ūkininką*. 
Kalniškiai. Raseiniai.

12287. V ilavičienė. Bronė. 
52.

12288. V nilavičiutė. Stasė 
(Stasio duktė), 23.

12289. Voinilavičiutė. Marija 
(Stasio duktė), 18. studentė.

12290. Voinilavičiutė, Ona 
(Stasio duktė), 16. mokinė.

12291. Vo:-.:ovičius, Gustavus 
(Leono sunu-), 67. ūkininkas. 
Vilnius.

12292. Vcitas, Paulius (Pau
liaus sūnūs t 43, policininkas. 
Vilnius.

12293. Voitkevičius, Stepas 
(Vlado sūnūs). 48, agronomas,!

Kų reiškia 
reina?

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Kų reiškia '^pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios filėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?” •

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reiki* žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausi' 
labai svarbus, nes nuo lo prikiš 
gyvenimo laitui ar nelaimė, 
visi slepia, tų atvirai
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolė* Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas“ čia 
patiekia įdomių informacijų.

48-5

Įima nustatyt busimo kūdikio 
Ietie M kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tuk>s moterys netari vaikų, 
kad If labai nori ? "Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų at«ako.

Kokios vyrui moterys myH? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums ria- 
kų-

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

Moterie* anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt api* šeimyniškus rei
kalus?

Į visus šiuo* klausimus "Teisinga* 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdama*.

Knyga graži, su paveikslai*. 223 
puslapių, stipnaia audimo apdarais.

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

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Pas kareivio žmonų rado I Kas laimėjo dovanas 
plėšikų. j ' Radijo piknike.

Pereitų sąvaitę Dorches-į Antį ame Radijo piknike, 
teryje buvo areštuotas Al- kuiis įvyko pereitą sekma- 
bert Murray. 22 metų am; dienį *Montellos Lietuvių 
žiau* plėšikas, kuiis per 5 Tautiškame Parke, dovanas 
pastai uosius mėnesius y’ra Į laimėjo šie asmenys: 1-mą 
apiplėšęs daug žmonių. Apie dovaną, Alice Sandra iš So. 
tuzinas apiplėštų asmenų jį Bostono; 2-rą, Nellie Žilins

iu W. New tono; 3-čią, 
Ira Friedman iš Bostono:

Šiurpulingas girtuoklio Bus masinis lietuvių
gaudymas. mitingas.

GilITiOi ltlu,C L1JC <11)4 tukti A t pi n ji nt t *Al\m^Hipni - - . . 
ią buvo toks atsitikimas. !spaliol7di Souh Bostono pažino policijos n^yado^

o v,i „n kartu su Murrayum buvo foTi atiko policmanas ant }įįob School salei 2 vai do
Kendall skvero tvaike auto- pie\ bus dideli* masinis mi- ;Uim*a Yar>r Maloney, ku-, 4.tą> Joseph Dioi iš Norwoo- 
mobiltų judėjimą. Bet vie-•£ngas Lietuvos reikalams riof ^mbaiy policija jį ar.do; 5-tą. F. Jankauskas is 
nas automobilistas parode apsvarstyti. Bus priimta tam iado' Ma!7 Malone>’ >'ra -2 So. Bostono; 6 ą, Wm. Ju- 
jam amenkomšką špygą irtikra, rezoliucija, kuri bu* ™etų amziau* moterele, ku-jdeikisiš Brockuno; 7-tą. P. 
nesustojęs nuvažiavo pro nusiusta Prezidentui Roose- nos y\'ras - kaIe įY1S- ,,a-r Raptelis iš So. Bostono,
trafiką, nubraukdamas šonu veltl^ Valstybė* Departa- e£as Afrikoj. Policija kaiti-į s. Minkus, Liet. Radijo 
du troku. Policmanas ko- . - . . . no io tvjzbn; Mnrravin ani-.

mandiiavo 
leidosi Ll:

lengvą troką ir 
, bet tvarkiaužys

mentui ir visiems 
manams.
Montellos aiškins

kongres- Pądė ,u? Mureay ui api-į Korp. vedėjas, nuoširdžiai
Kun Švaeždv* iš P^stl vlen3 vaistinę apie są- Į dėkoja visiems, kurie pikni- 
— - - - vaite atgal. Abudu buvo nu- ^g dalyvavo ai- darbu prisi-ką Lietu

pasuko į tamsią gatvę ir din- įoTlabuT nutarė veikti Pitts- vežti l]ždaDti Cl?ade.;!dėjo. 
go. Policmanas sugryžo at-į burgho Seimas. Be to da ' ~ ~ ~ - - -
gai i savo vietą. Neužilgo kalbėti yra pakviesti guber-
pro ji praūžė vėl ta-pats au- ratorius Saltonstall. majo- 
lomcbjlis, ir vėl is jo is.indo ra5 Tobin, senatorius Lodge, 
tapati špyga. Policmanąs į kongresmanas McCoimiek

streeto kalėjime. Bet kodėl 
22 metu vyras nėra paimtas 
armijon?

Šiame piknike buvo pai- 
duota bonų už .<35.000, kad 
nupirkt bombaneši.

sove
Ar nebus tik lietuvė?

Bostono dienraščiai pra-Į 
neša. kad pereito nedėldie-

Kalbės senatorius Lodge.

Senatorius Henry Cabot

sugautas. važiavobuvo
per miestą 
Dabar policija jį kaitina 
6-šiais nusidėjimais: už gir
tuokly bę, už važiavimą au
tomobilium esant girtam sto
vy, už važiavimą be laisnio, 
už pergreitą važiavimą. už 
važiavimą pavojingai visuo
menės saugumui ir už nesu- 
stojimą nelaimės vietoje. Jis 
tik 23 metų amžiaus.

Savaitė prieš tai

70 mylių greičiu.
statytą kvotą orlaiviui pirk 

Šį mitingą rengia South
Bostono lietuvių draugijos, 
kliubai ir kito* organizaci
jos.

Automobili valdė jo* duktė. I meuniaiu =uva-
kuri taipgi buvo sužeista.™'™6; kuri? įvyks Bono- 
Skoiiastika vra lietuviškas r^ -iatlerio vi€'bu;>, spalio 
vardas, o Traku is lietuviškai 2',11' 22 <Jd. Konferencijoj 
skambanti pavardė. . dalgaus daugiau kaip 1,000

_ ______ savings bankų atstovų.
6 mėnesiai kalėjimo už 

gazolino kuponus.
VVilliam O’Neil, 49 metų ,___ _ ___

amžiaus airys, buvo nuteis- namiškiai įveria Dorche^ i reikalingi laivų krovėjai, 
tas šešiems mėnesiam* kalė- teryje po numeriu 39 Cedar įj.rauti laivus> kLrie >Ta siun' 
jimo už tai. kad pardavinė- pereitą sąvaitę žuvo

Cam- jo kuponus, kuriais gauna- bombanešio katastrofoj, ku

Julius Klapeckas žuvo bom- ... . ...
kmecn kabistrofoi Reikalingi laivų krovėjai.banešio katastrofoj.

Julius Klapeckas, kurio; Bostono ekspedicijos uo-- Ar.t geležinkelių dirba 
47,000 meksikiečių.

Amerikos Darbo Federa- 
ciami uzjunn su karo me- cijos konvencijoj Bostone 
džiaga musų aimijoms, ku- pereitą sąvaitę buvo pranes-

naturally, they feel deeply the 
pangs of lonliness. Many homes 
have originated the daily cus- 
tom of vvriting letters to those 
away, būt there are many for- 
gotten persons to whom a letter 
would bring a ray of sun- 
shine. It’s not what you sav būt ' 
the fact that you thought to say 
it that reallv counts. How letter- 
hungry person hangs on to 
every word and how much plea- 
sure they really get from just a 
little news from home!

It is both a eharitable and 
patriotic duty for everyone to 
write letters during these criti- 
cai days.

During the coming week spe- 
cial programs will be developed
in the schools on the subject of 
letter-writing. and group letters

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

ir nuo 7 iki S.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas; SOL'.b Boston 1320

VIi*si**inni valsti-i^os dabar įvairiuose parau ta. kad šios šalies geležinke- 
- - " P bo frontuose veda smarku P'a importavę iš Mekri-

bndge’ųie buvo kitas pana
šu* atsitikimas, kur policijos 
vejamas pavogtas automobi
lius sudaužė D-ro Kapočiaus ti 1,000 galionų gazolino 
automobili. Kapočius važia- Valdžia pristatė keli* liudi- 
vo su adv. šalna ir jiedu tik ninkus, kurie parodė nupir- 
per plauką nebuvo užmušti, kę iš O’Neilo 6,000 kuponų. Orlaivis* 'pakilo~~iš~ Piieblo, valandų skaito-i viršlaikis.
Kapočiui automobili šutai- Kur O’Neil tuos kuponus Coloradoj aviacijo* lauko ir Reikia kreiptis į: Employ-
syt kainuos anie §200 ir jis gaudavo, tas slepiama, kad nuskride* i MississioDi vals- ment Office. Boston Port of

“V Nr— ,F - *• Embarkation, 683 Atlantic
avenue, arba į U. S. Employ- 
ment Service nfisą

-----------------
Radijo programa. 

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa duodama iš 
WORL stoties, 950 kilocik- 
lių.

Sekantį sekmadienį, spa
lio 17 dieną, nuo 9:30 iki 
10:30 iš ryto programa bus 
tokia:

2. ’Dainininkė Emilija Bur- 
bulienė ir So. Bostono ir Ele
na Juknevičiūtė iš Revere.

3. Pasaka apie Magdutę.
Prašom parašyti atvirutei

savo įspūdžius ir prisiųsti 
šiuo adresu: W0RL, Lith- 
uanian Program, 216 Tre- 
mont st., Boston. Mass.

S. Minku’.

ma* gazolinas. Už S15 jisai jvvĮ;O 
parduodavo 500 kuponų, ku- joj klapeckas buvo užsitar- 
riais dabar galima nusipirk navę? jau saržent0 laipsnį ir 

skraidė keturiais motorais 
varomu bombanešių. Iš viso 
tame orlaivy buvo 9 vyrai

ofensyvą. Už Civil Service kos 47.000 darbininkų, ku- 
darbą mokama S37.96 i są- ne dabar užima armijon pa- 
vaitę. Už viršlaikį mokama imtųjų gelžkeliečių vietas, 
pusantros mokesties. Virš 40

TEL. ŠOU 2712

negalės gaut: jokio atlygini- neįkliūtų “aukštesni” vagy
mo. nes inšiurans kompani- * ;-----;----------
ia neatsako, kuomet pavogs Kolombo šventė,
tas automobilius pridaro ki- .. . . . . : Massachusetts milicijos
tiems nuo’olių. radlenū. SP_° Sharono kompanija pasisiu-

------ ——— dieną, Bostonas švente Ko- farmeriams i talką bulvių
Amenko* Darbo Feoera- lumbo dieną, kun yra sven- ‘

cijos konvencija Bostone vėl čiama visoj Amerikoj. Bos- ~ * ________
atmetė vienybę su Rusijos tono gatvėmis ėjo paradas.! Somervillės policija jieško

tiją nukrito. Visi devyni vy
rai užsimušė.

GOYERNOR’S PROCLAMA-
TION ON NATIONAL LET-

TER VVRITING WEEK.
The opening gun in the great 

Sixth National Letter Writing 
\Veek was opened by Govemor
Levėrett SaltORSuiii VI
chusetts when he issued aPio- 
clamation calling upon all citi- 
zens of the Commonuealth to

j Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

J Specialybė: Akių, Viduriu Liga, 
Ausų. Nosies ir Gerklės.

į Vartoja vėliausios konstrukcijos 
» X-BAY Aparatų.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nao 7-i

534. BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

darbininkai?, nes 
laisvi žmonės, 
iranki*.

jie nėra 
\ aidžios

o Boston Common sode bu- žmogaus, 
vo Amerikos ir visų Jungti
nių Tautų vėliavų iškėlimas.

kuris pardavė te
nai seifą už S20. Pirkėja* 
nežino kaip jį atidaryti.

commemorate the week bv writ- ivvvy* — w a auu £,xvzv»^z ivvvv*.?
ing an extra letter to someone,wįjj send to individuals who DR. G. L. KILLORY 
near or dear. are away from home. Clubs, or-

This year the comfort from ganizations. groups can combi- 
letters is needed sorelv bv th
millicns \vho have gone to dis- 
tant shores to keep America 
Free. Countles other millions 
mat be found in army camps 
and navai establishment3 
throughcut the entire nation. 
For many ii is their first expe- 
rienc* awav from home and.

n j i*™ imt <
-nė/C OULLET? Y(X/LL ■ If 10J T>ON - i

.WALCR 0dLt

PICKVVICK
■MTai yra standardas 

pagal kurį
buna sprendžiami Alės.

’i . ' : : ; .

B»EW«r> HAFFSHtEFEJUt A CO,. Ha. Uite, M«m . MEWERS SMCE t«70

a C t

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI 

(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas

Sauri priežiūra,
S26 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS 
Tel. SOUth Boston <618

prieinama

Kambarys ant Rendos
Dorchestery. vienam asmeniui, he 

skirtumo vyrui ar moterei, arha it 
porai. Kambarys didelis ir saulėta-. 
Transportaciją Į darbų paran’-’i. Gaii 
ma pamatyt Vile laiku. 40 King st., 

‘Dorchester, Mass. (44)

LITHUANIAN 
FURNITURE CO

Boston Edison Company sako

...neperkrauk elektros laidų savo 
namuose įjungiant perdaug prie
taisų į vieną išlaidą. Daryk atsar
giai.

Boston Edison Company

ne to send a mass of letters to 
an individual whu may be cele- 
brating a birthday, a wedding. 
an aniversary. a birth. a promo- 
tion cr similar causes for re- 
joicing. Postmaster Patrick J. 
Connelly has advised that he 
will be pleased to hear of any 
special program.* that are uni- 
que so that he may enter the 
plans in the National Archives 
of the Postai Service.

Write your letter tonight and 
an extra one this week. This is 
vour national dutv.

Tai ŠOU MOS

OAKTARav

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 -skers

Seredomis:
Nuo 9 rvtn iki 13 diena

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

eoeee6ieoooooeeeeoooooccooooooooeeooceeoeoeeoooeo^

RECEIVER1S PARDUODA IS VARŽYTINIŲ

Keturis 1-šeimynos namus 
• 50-52-54-56 1’ Street. South Boston.

Ant vietos

Pėtnyčioj, 15 Spalio, 3 vai. popiet.
Keturi 1-šeimynos namai vienam bloke, parsiduoda skyrium. Kož- 

nas turi po 8 kambarius ir patogumus su fumice šilima.
Ši apylinkė ideališka vaikams, nes arti prie City 

kiais ir gamtiškai gražiais by čiais. Puiki proga darbo 
šeimyna įsigyti nuosavą namą.

Sąlygos: $206 gatavais pinigais arba certified čekis pardavimo 
laiku. Kitos išlygos bus paaiškintos parduodant. Daugiau informa
cijų klauskit pas:

ROBERT A. MecLEI.LAN, REAI.TOR 
1270 Cnlumhua Avė.. Roxhury Highlands 8460

Point su pui- 
žmogui su

60 SCOLLAY SUVARĖ, 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 19 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
8ilpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterų ir Vyrų ligM 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 
nuo 2 iki i, nuo 7 iki S vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.

Tel. Com:nonwealth 4570.

t TeL 28624 Gyv. 31122

į DrJostph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

• andos; 9 iki 12
nuo 2 iki I, 
nuo 7 iki 2. 

Seredom 9 iki 19 
r -usitarna.

DAKTARAS
Iš’au>o defe’ctu«ta» akis ir tinka- 

t mu įaikj ••urrarimj avieną Ičeg 
t žeminuoju ir priskiriu akioiua.

114 Summer
S eAtVRENCE,

Street,
M t SS.

. Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP4YS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Esiate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Ros būry, Mass.
Tel. Parknay 1233-W

3csW« 765 į

X[V(P[
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