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Sustreikavo S30,000Mainerių 
Valdžia Paėmė Visas Kasyklas

Valosi Chorvatų 
Fašistų Partija.

Jc$ vadas kun. Jurič užmuš 
tas kovoj su partizanais.
Chorvatai (kroatai)

Įtaisė Žydams Žu- Šios Sąvaitės Rinki- 
dyti “Virtuvę?” mų Reikšmė.

Londone leidžiamas ien- antradienį, kai “Kelei
kų biuletinis, “Polish Labor vis” ėjo spaudon, kai-kurio- 

vra; klaikų <e valstijose vyko rinkimai.
PAŠAUKTA ARMIJA 

TVARKAI PALAIKYTI.
Prezidentas Rooseveltas 

įsakė streikieriams tuojaus
grįžti prie darbo.

Šį panedėlį 530,000 mai
nerių neatėjo į darbą. Visi 
jie sustreikavo ir visos ka-

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
Nev England, and about 1,000.000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Ratea 
on Application. . Sį
KELEIVIS

636 Broadvay, So. Boston, Mass.

Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXXVIII

Maskvoje Užtikrintas 
Pasauliai Saugumas

administrato- pietydavų dalis. kuri su šer
nus, tuojau paėmė savo ži- bate u kitais slavais buto nu- 

dariusi vieną Jugoslavijos
kietojo kuro 
rius, tu< 
nion daugiau kaip 3,000 ka
syklų. kurios yra išmėtyto- P° .PereitoJ° £*«>•
26-šiose valstijose, ir ant Bet chonatai yia katalikai, 
kiekvienos kasyklos liepė P '^axai scaciatiKiai,
iškelti Jungtiniu*Valstijų vė- tode! talP J]i nebuvo sutiki- 
H mo, ir kain tik naciai uzpuo-

Tvarkai palaikyti kasyk- >« /"goslavijų, chorvatų va- 
- stojo jų pusėn.

fašistu lyderis,

pranešimą iš Lenkijos apie kulių daviniai, be abejo, pa- 
mirties namus, kuriuos na- rodys, kuria kryptimi pučia 
ciai įtaisė Irebljnkos girio- politiniai vėjai Jungtinėse 
je Lenkijos žydams žudyti. Valstijose, o ta kryptis savo 
Tuos namus galima esą pa- ruožtu galės parodyt, ko ga- 
vadinti “virtuve,? nes žydai ijraa tikėtis prezidento rinki- 
tenai suvirinami veidan- rnuose, kurie bus 1944 metu 
čiais garais. Laikraštukas
tvirtina, kad Treblinkoje na
ciai tuo budu nužudę jau 
2.000,000 vyrų, moteių ir

IR NUTARTA “SUTRUM 
PINTI” KARĄ.

Sutartį pasirašė Amerika,
Anglija, Sovietų Rusija 

ir Kinija.
Keturių didžiųjų valsty

bių konferencija Maskvoje 
jau pasibaigė, prižadėdama 
pasauliui, kad daugiau karų

noias. Drl tų dalykų nie
kas niekad ginčo nekėlė, 
taigi nebuvo reikalo ir dide
lių nutarimų dėl to daryti. 
Bet gali but. kad konferenci
ja padarė ir tikrai svarbių 
nutarimų, tik jie negali but 
skelbiami.

Tuo tarpu visa konferen
cijos svarba išrodo tik tame, 

j kad ji nepakriko, bet pasiža-

muose, 
rudenį.

Nevv Yorko valstijoj 
sąvaitę buvo renkama; 
bernatoriaus padėjėja:

šia
dai tuoj 
Chorvatų 
Ante Pavelič, virto Chorva- 
tijos diktatorium po vo
kiečių globa. Jo patarėju 
buvo Romos katalikų kuni
gas Dioniziju= Jurič. Dabar 
žinios iš Kairo sako. kad 
chorvatų fašistai pradėjo 
“valyti” savo partiją. Visi 
jos nariai, kurie tik buvo nu
žiūrėti simpatizuojant ali
jantų puses, esą slapta žudo
mi. Gi kunigas Jurič, kuris 

frontą su- 
(usta-

čųj dvasią, buvo užmuštas 
kovose su generolo Michai- 
1 ovičo četnikais.

syklos sustojo, nes per 6 mė- lo?e bus pašaukta kariuome- 
nesius unija negalėjo susi- nė, jeigu reikės. Preziden 
tarti su kasyklų savininkais tas užtikrina mainerius, kad 
dėl naujo kontrakto, o tarp teisingi jų reikalavimai bus 
Amerikos angliakasių nuo patenkinti ir aprūpinti. Jų 
senai jau yra įsigyvenęs teks skriaudos valdžiai žinomos, 
obalsis: “Nėra kontrakto— Jie dirba sunkiai ir turi gau- 
nėra darbo.’’ ti tinkamą atlyginimą. Bet

Šįmet jau net kelis kartus darbas turi but tęsiamas, nes 
jie metę darbą. Šis streikas anglys būtinai reikalingos 
jau ketvirtas. Bet kiekvieną karui vesti.
sykį vis įsikišdavo federal i- šią sąvaitę mainerių uni- 
nė valdžia ir liepdavo unijai jos vadas Lewi? busiąs pa
vesti deiybas su kasyklų šauktas su savo draugais pas 
kompanijomis toliau, o mai - sekretorių Ickes’ą tartis dėl buvo nuvykęs } 
neriams tuo tarpu liepdavo darbo sutarties. Sutartis tu- shpnnti >a\o fasirtu 
grįžti prie darbo, nes anglys įėsianti but tokia, kokią Na

tional War Labor Broad yra 
nustatęs Illinojaus maine
riams. Tai reiškia S1.121 2 j 
dieną daugiau, bet užtai 
maineriai turi dirbti kasdien 
po pusantros valandos il-

vaikų.
Ant pa-kutinės stoties, 

kur žydus atveža, esąs pri
kaltas toks užrašas: “Jus

gu
Re-

publikonai iš kalno jau tikė- ne ,US' 
josi laimėti. Jų laimėjimas 
keliais balsais nedaug te- 
reikštų: bet jeigu jie surink

galit ne>irupinti apie savo tu didelę balsų didžiumą, 
ateiti. Jus važiuosite i Rvtus * -
dalbų diibti ir visi jūsų rei
kalai bus aprūpinti. Bet 
prieš išvažiuojant jus turit 
išsimaudyt ir jūsų drapano
se turi but išnaikintos utelės. 
Jūsų nuosavybė bus sugrą- 
žinta pilnoj tvarkoj.”

Visi turi nusirengti ir eiti

tai reikštų, kad ir preziden 
to rinkimuose Nevv Yorko 
valstija demokratams butų 
dingusi. O jeigu šią sąvaitę

Ar taip bus, ar ne, bet te- dėjo veikti išvien, 
legramos sako, kad Ameri- Vokiečiai turėjo didelių 
ka, Anglija. Sovietų Rusija vilčių, kad demokratinių 
ir Kinija susitarė visais valstybių atstovai negalės 
opiausiais klausimais ir pa- su komunistinės Rusijos 
sižadėjo veikti išvien, kad žmonėmis susikalbėti, kad 
po šito karo pasauliui butų jų tarpe įvyks skilimas ir 
užtikrinta taika. tuomet naciams bus gera

Kitas svarbus nutarimas, proga padaryti atskirą taiką 
- su viena ar kita puse.tenai laimėtų demokratu..........................................

kandidatas i Įeit. gubernato-,tai tu°Jau imtls zmgsmų si
tai republikonų viltvs tam karui sutrumpinti Eu- Dabar tos viltys vokie- 

' ropoj.
Trečias

rius 
kristų. 

Kentucky sutarties
čiams dingo. Matydami, kad 

punktas nėra vilties karo laimėti, vo-
1 “Pirtį” radinįUrinko“^bearnltoX ateteigti nepriklauso- kiečiai greičiau pasiduos

labai reikalingos karo pra
monei, ypač plieno išdirbys- 
tei ir geležinkeliams.

Paskutinis terminas dery
boms buvo nustatytas iki 
spalio 31 d. Buvo tikėtasi, 
kad iki to laiko unijos vado- giau. 
vybė galės su kompanijomis j

GOEBBELSAS AIMA
NUOJA.

ir nefašistinę

susitaikyti, 
pu nuėmė 
kasyklų.

Bet pasibaigė spalio 31 
diena, o prie sutarties nepri
eina. Todėl šį panedėlį, lap
kričio 1 dieną, visi maineriai 
sustreikavo. Ir todėl prezi
dentas, kaip vyriausi? gink
luotų j ėgli vadas. įsakė sek
retoriui Ickes’ui paimti Į sa
vo rankas visas kasyklas ir 
padaryti su maineriais sutar
tį dėl darbo sąlygų ir atlygi
nimo. Bet maineriai tuojau 
turi grįžti prie darbo. Toks 
prezidento įsakymas. Val
džia duosianti maineriams 
“padorią sutartį” ir “karo 
metu jie neturi teisės atsisa
kyti nuo darbo,” nes “prie
šas nelaukia.”

Sekretorius Icke^. kaip

Valdžia tuo
savo globą

tar-
nuo

ARGENTINOJ AREŠTUO
JAMI UNIJŲ VADAI.

Didžiausia Vokietijos ne
laimė yra alijantų orlaiviai, paleidžiami verdantys garai. 

Vokietijos propagandos
ministeris Goebbelsas prisi
pažįsta, kad Vokietijai pra-

Iš Montevideo atėjo žinių, sidėjo tamsios dienos. Jai 
kad La Platoj, Argentinoj, nesiseka Rusijos fronte, bet

varomi pirma. Kas nesisku- td“““kratIT" tvirtovė Austri^
bina. tą paragina vokiečio ?.ena^. .pmo. - tvirtove.Nuo Civilio Karo tenai buvo . . .bizūną*. ., - I Ketvirtas nutarimas rei-

Kai suvaro visus i vidų, . . , • - - ,d skalauja bausti karo kaltinin-tenai uždaro po keli/asmė- t0™k .Ir Jel^-k ke?tueks\ kus už žvėriškumu 
nis i viena celę. Visos celės vaktlJ0J ^publikonai pra-
uždaremos aklinai ir tada (įie ° lašėdavo ^aprezi- mato “visų taiką mylinčių Maskvos, kad pereitą s ubą- 

dento rinkd±0 PaSi- j v^tybių tĮrĄ' orga'- tą “Pravda” paskelbus, 

niuose gubernatoriaus rinki-i
muose demokratai tetai to- „a. laisvinimą.”

skvoje posėdžiavo, tai buvo 
renka- skelbiama, kad joje daly-

‘Pravda” Skelbia 
Laisvę Lietuvai.
“The New York Times”

vauujoj repuuuKonai pra-j penkto „araerafas nu- korespondentas praneŽa išvesdavo savo gubernatorių,! ‘'euktas paragralas nu M . k , nf>,.„ita suba.

rrciaimxxx “broliams lietuviams, lat
viams, estams ir karelarris iš-

pusiau
gujų riksmas if vaitojimas, 
bet už 15 minučių viskas nu- 
tila. Žmonės užtrokšta ir su- 
šunta. Tada mechaniškai 
atsidaro celių grindys ir visi 
sukrinta į gilų skiepą. Su-

T1L

sustreikavo 10.000 darbinin
kų Svrifto ir Armouro skei ... _____„_.7___ . . . . . _
dykiose. Ryšium su tuo strei- griauja miestus ir naikina krinta jau nebegyvi žmonės.

didžiausia jos nelaimė esan
ti alijantų aviacija, kuri

rėjo 100.000 balsų 
mą.

Šią 
mas ir
torius. Daviniai buvo numa
tomi glaudus. Tik stambus 
kurios pusės laimėjimas čiair inter- fabrikus. Be fabriku Vokie- Tada lavonus sulieja šaltuku buvę areštuoti 

nuoti 48 unijos veikėjai 
Apie streiką ir areštus Ar 
gentino? laikraščiams esą jos reikalingais ginklai
uždrausta rašyti. Apie stu- ---------------
dentų streikus ir universite
tų uždarymą Argentinos 
spaudoje taipgi nesą jokių 
žinių.

Kokį “išlaisvinimą” Mas
kvos bolševikų organas turi 
galvoj, kol kas nelabai aiš
ku. “Times’o” koresponden* 

' tas sako, kad “Pravda” la
bai susižavėjusi Anglų-So- 
vietų-A merikos konferenci
jos pasisekimu ir pereitą su
batą paskelbusi tris labai en
tuziastiškus Šukius: .

“Lai gyvuoja Anglų-So- 
vietų-Ameriko? karo sąjun
gos pergalė ant aršiausio 
žmonijos priešo, Vokietijos 
fašizmo!

“Lai gyvuoja Anglų-Ame
rikos armijų kova prieš vo
kiečius fašistus Italijos že-

sąvaitę buvo ____ _ . „ x ,
Nevv Jersey guberna- vauJa bk trys valstybės-—

' Amerika. Anglija ir Sovie
tų Rusija. Dabar gi pasiro 
do, kad joje dalyvavo ir Ki 
nijo? ambasadorius, kuris 
taipgi pasirašė po konferen
cijos nutarimais.

Šitie konferencijos nuta
rimai buvo paskelbti vienu 
laiku VVashingtone, Londo
ne ir Maskvoje.

Tiesa, paskelbti konferen
cijos “nutarimai” nedaug 
pasako. Ištikrujų, jie nieko 
nauja nenustato. Kad pasau
liui butu užtikrinta taika, tai

tija negalinti palaikį fron- vandeniu ir pab^be- —
to, negalinti aprūpinti armi- na juos laidoti., LamO-ia m krvp5ta visuomenės senti-

BOSTONE PRASIDĖJO 
UNITED WAR FONDO 

VAJUS.
Šią sąvaitę Greater Bos-! 

ton United War Fund

sus vienoj gilioj duobėj. 
Tokiu pat budu esą žudo

mi ir vyrai.
Kiek tame tiesos, mes ne- 

siimam spręsti.

kryp 
mentas

Pra-1
dėjo vajų pinigams rinkti. 
Bostonui paskirta kvota yra 
$7.500.000. Pirmą dieną bu
vo gauta $55.000 auka. Šito 

pinigai skiriami lab
darybės tikslams: pavargė-

PRASIDĖJO CIO KON 
VENCIJA.

Šį panedėlį Philadelphi- 
joj prasidėjo šešta metinė 
konvencija. Pirmininkas 
Murray savo raporte pasakė, 
kad nuo 1942 metų rugpiu
čio mėnesio iki šiol prie CIO visiem*

JUGOSLAVUOS KOMU 
NISTAI PADEDA NA

CIAMS.
Londono žiniomis, vokie

čiai Jugoslavijoj susilaukė

NORI APSKELBTI ROMĄ 
NEITRALIU “ŠVENTU 

MIESTU.”
Iš Šveicarijos pranešama, 

kad Romoje susidaręs iš ei- fondo 
vilinių žmonių komitetas. . 
kuris siūlo apskelbti Romą. Įiams,

mies- Į čiam«. ir
tą.7’ kad išgelbėjus jį nuo be- giems žmonėm 
siartinančių karo veiksmų.
Miesto neitralumui prižiū
rėti esą siūloma sudalyti nc- 
itralų komitetą iš Šveicari
jos piliečių.

Itatija Priėmė Sun- iuaiTSą 
kias Sąlygas. ”L « -

Šiomis dienomis Londone 
buvo paskelbta, kad rugsėjo 
29 d. Italija pasirašiusi su 
alijantais sutartį, kuri užde
da jai ekonomines ir finan
sines sąlygas. Tos sąlygos ATti ff 
kol kas viešai da nėra pa
skelbtos. pasakyta tik tiek, 
kad jos labai sunkios.

NEAPOLY PASIRODĖ 
GEN. BADOGLIO.

. .jvzj_____,_________________________________ priimtinas dalykas.
didelės pagalbos iš komuni- Pjmmo 1,104,936 nauji na-j Kad karas turėtų but “su-

bet kiek CIO turistų pusės. Komunistų gau- lia1, ... 
ceneliams, ' našiai-įjos. kurioms vadovauja 50.narių, jis nepasake. 
kitokiems nelaimin-/‘draugas Tito.” pradėjo ata- ^ls >la ištraukęs įs CIO

į kuoti generolo Michailovičo raugiau kaip puse miliono 
partizanus, kurie kovojo an?^ .asių^^^Kanadoj CIO 

Yra *......*’ŠVEICARIJOJ IŠRINK
TAS PARLAMENTAS.
Pereitą nedėldieni Švei

carijoj buvo renkamas nau
jas parlamentas visuotinu 
balsavimu. Rinkimų davi
niai da nežinomi, bet prieš 
rinkimus labai stipriai reiš

VĖL IŠRINKTAS
DARBO PARTIJOS 

VADU.
Pereitą sąvaitę Anglijos ^ėsi Socialistų Partija. 

Darbo Partija vėl išrinko 
elementą R. Attlee savo va
du. Arthur Greenwood iš

prieš vokiečius. Yra žinių, 
kad komunistai padarę net 
sutartį su Hitlerio gaujomis 
išnaikinti generolo Michai
lovičo pulkus, kuriuos palai
ko Anglija ir Amerika.

!s^'i' trumpintas.’ tai irgi visų

mėj!
“Sveikinam

Neapoli,, mieste, kuri, da- k Administracija Ko
se, pereita savaite viešai pa- ’ Aparėte™” dabar
siiodė generolas Badoglio, įta ____

ali-1

KĖSINOSI UŽMUŠT 
MUSSOLINJ.

Francuzu Alžyro radijas 
paskelbė, kad nesenai buvo 
kėsintasi padalyti Mussoli
niui galą. Kai jis ruošėsi lėk-

kuri. japta susitaręs su an-į CH|LĖJ SUSTREIKAVO 
jantai* Uųeiao juos Italijon UOSTy DARBININKAI, 
ir sustabdė pnes juos kara. „

Sį panedėlį Čilės valdžia 
pašaukė kareiviu? užimti 
streikuojančių uostų darbi
ninkų vietas. Darbininkai 
sustreikavo reikalaudami 
žmoniškesnių darbo sąlygų.

KANADOJ PABĖGO KA
RO BELAISVIAI.

Pereitą nedėldieni Kana
doj pabėgo 19 vokiečių karo 
belai-vių iš koncentracijos 
stovyklos, kuri randasi Rid- 
ing Mountain National Par
ke, apie 240 myliu į šiaurės 
vakarus nuo VVinnipego. 
Kai kurie ju ian suimti, kiti 
dar slapstosi

PASMERKĖ SUŠAUDYT 
DA 8 OLANDUS.

Už “sabotažą.” “šnipinė-
einaiJM” kitokius nusikalti- ti pas Hitlerį, jam paruoštas 

mus, pereitą sąvaitę Olandi
joj naciai sušaudė 7 žmones 
ir da 8 pasmerkė miriop.

orlaivis buvo sugadinta? ir, 
jeigu nebūtų apsižiūrėta, 
skrendant butų nukritęs.

“MAIŠTAS PRIEŠ CIVILI 
ZACIJĄ”

Šitas karas yra “Hitlerio 
maištas prieš civilizaciją,” 
pasakė Amerikos generolas 
John C. Lee

KONGRESAS ATMETĖ 
“SALES TAX.”

Žemesnieji Kongreso rū
mai pereitą sąvaitę atmetė 
sumanymą uždėti pirki
niams 10 procentų mokes
nio.

, SABOTARAI SUDAUŽĖ 
TRAUKINJ.

Fiancuzijoj sabotarai su
daužė Paiyžiaus-Marseiio 
traukinį, kurio katastrofoj 
žuvo 7 asmeny- ir 25 buvo 
sužeisti.

New Yorke. Brooklyne ir 
jų priemiesčiuose Kainų Ad
ministracija leido pakelti 
anglių kainas 30 centų ant 
tono.

Madrido žurnalas “EI Es- 
panol” rašo. kad Ispanijos 
masonai padarę sąmokslą 
nuversti generolą Franką ir 
atstatyti monarchiją

turinti 290,000 narių.

VOKIEČIAI NETURI GA
ZOLINO ORLAIVIAMS.

Madrido žiniomis, vokie
čių armijai stinga gazolino, 
todėl jie negali paleisti dai- 
ban visų savo orlaivių ir 
tankų Rusijos fronte, ir to
dėl negali prieš rusus atsi
laikyti.

8,000 ŽMONIŲ MIRĖ 
BADU.

Anglijos kolonijų minis: 
teris Amerv pranešė parla
mentui, kad Kalkutos mies
te. Indijoj, per du paskutiniu 
mėnesiu mirė badu 
žmoniu.

ARGENTINOJ UŽSIDA 
RĖ 4 UNIVERSITETAI.

Mes jau rašėm, kad Ar
gentinos diktatorius pašali
no daug valdininkų, kurie 
pasirašė manifestą reikalau
jantį atstatyti Argentinoj 
demokratinę santvarką. Po 
tuo manifestu pasirašė ir kai 
kurie universitetų profeso
riai. todėl diktatorius Raini- 
rez ir juos prašalino. Dabar 
atėjo žinių, kad 4 Argenti
nos universitetai visai užsi
darė, nes jų studentai, pro
testuodami prieš valdžio- 
represijas, apskelbė streiką.

KVIEČIA GRAIKUS 
VIENYBĖN.

Graikijos karalių? George

A nglų-A me
ri kos aviacijos lakūnus, ku
rie sprogdina svarbiausius 
fašistiškos Vokietijos cent
rus.”

Kitoj “Pravdos” vietoj 
esą pasakyta:

“Broliai ir seserys, rusai, 
lietuviai, latviai, estai ir ka
relai. kurie laikinai esat po 
vokiečių fašistų niekšų jun
gu, jūsų išlaisvinimas jau ar
tinasi.’’

Prieš Maskvos konferen
ciją “Pravda” rašė, kad apie 
Pabalčio valstyvių klausi
mą negali but jokių diskusi
jų. lygiai kaip jų negali but 
apie Californijos klausimą. 
Kaip Californija priklauso 
Jungtinėms Valstijoms, taip 
Pabalčio kraštai priklauso 
Rusijai. “Pravda” argumen
tavo.

____ _________„___ Ar buvo Lietuvos klausi-
8.000 jj kuris ?u gavo valdžia gy- mas svarstomas Maskvos 

vena Kairo mieste, Afrikoj, konferencijoj, kol kas nėra 
per radiją atsišaukė į Grai žinių. Bet prezidento Roose- 
kijo? žmones, kad jie nesi- velto pareiškimas, kad Mas 

i peštų savo tarpe, nes artina- kvo? konferencija pavyko 
si išlaisvinimo valanda ir labai puikiai, verčia manyti, 

jog Amerikos nusistatymas 
tenai nenukentėio. O Ame-

ŠVEDAI IŠKĖLĖ PROTE 
STĄ VOKIETIJAI.

švedų valdžia pereitą są ----- -------- --------- ..
vaitę iškėlė Vokietijai pro-j graikams reikalinga vieny

bė. Komunistu sukurstvtitestą, kam nacių orlaiviai 
nušovė žemėn švedų kelei
vinį orlaivį su žmonėmis.
Tai įvyko Švedijos pakraš
ty, kur nacių karo orlaiviai organizacijas, kurios kovoja tams 
neturi tei-ės skraidyt prieš nacius

tamsus elementai paskutinė
mis dienomis pradėjo ata
kuoti demokratines graikų

rikos nusi?ta‘vr'a< iki šioi 
buvo toks. kad Lietuvai ir 
kitiem? pavergtiem* kra*- 

turi but atstatyta ne; 
priklausomybė 4

r
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AR GALIMA LIETUVĄ !
LYGINTI SU CALI 

FORNIJA?

Bimba išgirdo, kad Mask
voje kažin koks gluša? pasa
kė. jog Lietuvos negalima 
nuo Rusijos atplėšti, taip 
kaip Californijos negalima 
atplėšti nuo Jungtinių Vals
tijų.—ir išgirdęs šitą nesą 
menę jis Įsivaizdavo, kad 
tai “nesumušamas” argu
mentas Maskvos imperializ
mui pateisinti. Jis pradėjo 
“aiškinti” ji ir “Lasvėj,” 
kad sustiprinti savo vaisko 
ūpą. Tik pasiklausykit:

“Californija kadaise buvo 
dalimi Meksikos. (Turėtu but: 
Meksikos dalis, o ne dalimi 
Meksikos!—“Kel.” Red.) Bet 
1846 metų birželio 14 dieną 
kapitono Fremont vadovybėj 
mes užpuolėme Meksiką. (Kas 
buvo tie “mes”? Ar Bimba su 
savo vaisku?—"Kel.” Red.)

“Prasidėjo karas tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Meksi
kos. Tą karą mes išprovoka
vome...

“Musų šalis karą laimėjo. 
Meksika buvo sumušta ir višą 
Califomiją atidavė mums. 
Šiandien ji yra musų. Kas 
šiandien drįstų reikalauti, kad 
Californija butų grąžinta 
Meksikai ?’’

Kadangi Californija šian
dien priklauso Jungtinėms 
Valstijoms, tai ta? Maskvos 
kočerga mano. kad Lietuva 
turėtų prigulėti Rusijai.

Bet “Naujienos” šitą Bim
bos “argumenta” sumuša 
vienu spritku. Jos parodo, 
kad—

“Su Californijos padėtim 
čia. žinoma, jokio palyginimo 
negali buti. nes Californija nė
ra tauta. Ji nekuomet nuo 
Jungtinių Valstijų nebuvo at
siskyrusi. jos gyventojai ne
kuomet nėra pareiškę noro nuo 
Jungtinių Valstijų atsimesti, 
ir ji nekuomet nebuvo atskira, 
nepriklausoma respublika, tu
rinti kitų valstybių pripažini
mą.”

Tuo tarpu gi Lietuva per 
amžius yra buvusi atskira 
valstybė, tik laikinai buvo 
carizmo smurtu okupuota, 
bet ir per tą visą okupaciją 
lietuvių tauta rusicizmo ne
priėmė ir visą laiką prieš ji 
kovojo. Žmonių kalba, pa
pročiai ir visa kultūra buvo 
grynai lietuviška. Viskas, kas 
Lietuvoje per tuos laikus bu
vo įusiška, tai tik žandarai, 
kalėjimai ir degtinės mono
poliai.

Ir kaip tik pasitaikė pirma 
proga, Lietuvos žmonės tuo
jau nuo Rusijos atsikratė ir 
vėl apsiskelbė nepriklauso
ma valstybe, kurią pripažino 
visas pasaulis. Pripažino ne- 
priklau-omą Lietuvos res
publiką ir pati Sovietų Rusi
ja 1920 metų sutartimi, ku
rioj pasakyta labai aiškiai:

“Rusija be atod«>irų pripa
žįsta Lietuvos Valstybės sava
rankiškumą ir nepriklausomy
bę su visomis iš to pripažinimo 
einančiomis juridinėmis sėk
mėmis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto teisių, 
kurių ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir jos teritorijos at
žvilgiu.”

O kur vra panaši sutartis 
taip Jungtinių Valstijų ir 
Californijos? Ar Bimba ga
li nurodyt?

To nenurodys nei visi 
Ma-kvos galvočiai, nes to
kios sutarties niekados pa
sauly nebuvo ir nėra!

Tai kur tuomet tinka tų 
vėplų daromas Lietuvos su 
jCalifornija palyginimas?

SAKO, POPIEŽIAUS PI
NIGAI ŽLUGO MUSSO

LINIO BONUOSE.
“Naujienos” rašo:

“Vienas žymus korespon-! 

dentas. Lawrence Fernsuorth.' 

spėja, kad ilgos kelionės, ku

rias nesenai atliko Brooklyno 

arkivyskupas Francis SpelI- 

man, aplankydamas Romą. 

Šiaurės Afriką, Londoną ir 

Portugaliją, turi ryšio su fi

nansiniais Vatikano keblu

mais. Didelė dalis Vatikano 

turto yra įdėta į Italijos vals

tybės bonus arba yra laikoma 

Italijos bankuose.

“Kai Italija bus priversta 

paskelbti bankrotą, visi Vati

kano investmentai Italijos val

stybės bonuose ir indėliai Ita

lijos bankuose gali palikti be 

vertės.

• Toks pavojus gręsė Vati

kanui po pereitojo karo. Ro

mos Bankas, kuriame buvo pa 

dėti Vatikano pinigai. 1921 m. 

subankrutavo. Tuomet situa

ciją išgelbėjo fašistai.”

Dabar gi amerikiečių dva
sininkas lankėsi pas kitų 
valstybių kapitalistus prašy
damas popiežiui pagalbos.

NE DEMOKRATAI, BET 
DEMOKRATIJOS 

DUOBKASIAI.
Tysliava “Vienybėj” ra

šo, kad “Laisvės” bolševi
kai. kurie dabar šaukia “de
mokratinių lietuvių suvažia
vimą,” yra ne demokratai, 
bet demokiatijos duobka
siai. Jie galva? guldo už Sta
lino diktatūrą ir norėtų, kad 
Lietuva taipgi butų Įkinky
ta i tos diktatūros jungą.

ištiesų. kas gi šiandien 
nežino, kokia buvo Lietuvo
je “demokratija,” kai Sovie
tų Rusijos armija ją užėmė? 
Tuojau buvo užgniaužtos vi
sos part i jo-. visos organiza
cijos ir visi laikraščiai. Lie
tuves žmonėms buvo už
drausta net Lietuvos himną 
giedoti!

Tikras šitokiai priespau
dai vardas yra ne demokra
tija. bet despotizmas.

MIRĖ RAŠYTOJA PET
KEVIČAITĖ

LKF spaudos biuras sako
si gavęs žinių, kad šią vasa
rą Panevėžy mirė Gabrielė 
Petkevičaitė, kuri po .-avo 
raštais pasirašydavo Bitės 
slapyvardžiu. Pirmas jos 
plunksnos darba? pasirodė 
1894 metų “Varpe.” Vėliau 
ji rašinėjo “Ūkininkui” ir 
“Vilniau? Žinioms.”

G. Petkevičaitė buvo gi
musi 1861 metų kovo 18 die 
ną. Puziniškiu dvare, Pane
vėžio apskrity. Velionė pri
gulėjo katalikų srovei.

Fašistai Nori Šaudyt 
Fašistus.

Berlyno radijas skelbia, 
jog Romos fašistai iškėlę 
reikalavimą, kad butų su
šaudyti visi Italijos fašistų 
partijos nai iai, kurie prisi
dėjo prie Mussolinio dikta
tūros nuvertimo. Prie tokių 
“nusikaltėlių” vi a pri skaito
mas ir paties Mussolinio 
žentas, grapas Galeazzo 
Ciano, buvę? užsienio reika
lų ministeris Mussolinio val
džioje.

PANAMOJ UŽDARYTAS 
UNIVERSITETAS.

Panamos valdžia pašali
no iš valstybės universiteto 
vieną profesorių už prieš
valstybini veikimą. Studen
tai užsistojo už pašalintąjį 
profesorių, apskelbė streiką 
ir pareiškė negryšią mokin
tis, kol tas profesorius ne
bus sugrąžintas. Valdžia už
darė universitetą.

Italai Stebi Karo Veiksmus

KELEIVE, 50. BOSTON.

Canosos miesto gyventojai k alijoj išėjo kalną žiūrėti, kaip 

armija atakuoja vokiečių pozicijas.

BRAZILIJOS SVARBA JUNGTI
NĖMS TAUTOMS.

anglu generolo Montgomerio

Paaiškinimas Apie Nebūtus 
Žydų “Pogromus” Bostone.

Brazilijos prisidėjimas lių ūkį, daugiau kaip 94,- 
piie Jungtinių Tautų šiame 000,000 galvų gyvulių. Bra- 
kaie yra trigubai svarbus. žili ja užaugina ir vaisių Ia-

Pirma, jis aiškiai sugrio- b?' dafg' Besėkliai orančiai 
vė Ašies propagandistų ii- R“mu kartu P35“ode Braz)- 
gas ii nepaliaujamas pa-
stangas privylioti Lotynų Piamonė Brazilijoj taip 
Amerikos respublikas prie gi nemenkai išvystyta. Da- 
Hitlerio. Tie propagandistai bar valdžia pradėjo orlai- 
ir penkto? kolumnos agentai vių gamybą. Brazilija taip 
visokiais budais gąsdino ir pat turtinga anglimis. Jos 
kalbino Pietų Amerikos res- kalnuose yra geležies, mi- 
publika? prisidėti prie jų. kos. kvarco vario, aukso.

Antra. Jungtinės Tautos deimantų, toomijam. vana- 
dabar turi talkininkę, kurios d'Jaus 11 ki:okl» mlner3l«- 
ištekliai, karinis pajėgumas
ir strateginė pozicija 
joms pagelbės.

Trečia, tas duoda kitoms viso Pietų Amerikos konti- 
Pietų Amerikos šalims cent- nento. Brazilija yra viena iš 
ra, aplink kuri galima stip- didžiausių šalių pasaulyje, 
riau Įsteigti solidarumą Pie- apie 3.300.000 kvadratinių 
tų Ameriko? kontinente. mylių—už ją didesnė tik

Brazilija buvo vienintelė Britų Imperija,
Pietų Amerikos šalis, kuri ^k^jos, Rusija n Ki- 
paskelbė karą prieš Vokieti- 111 Ja-B >:a didesne negu \i- 
ia pirmame pasaulio kare. ^a . Amazones upe
Ii- pirmutinė paskelbė karą turi apie 4,000 mylią ilgio; 
nrieš ašį dabar. Abu kartu tai didžiausia upe pasauly je. 
priežastis buvo vienoda— Okeaiį° -aivai gali plauku 
priešo submarinai skandino net ^,o0J mylių jos ilgiu. 
Brazilijos laivus. Brazilija buvo Portugali-

Brazilija užima svarbią ^eP!;^au'°"
strategine vieta. Vienoj vie- m>be paskelbta n be kiauio 
toj jos krantas taip toli inei- taP° nepriklausoma rugsėjo 
na į Pietų Atlanto okeaną, 1822 m kada jaunasis 
kad jos teritorija yra arčiau- B* in.c^ Regent. Don F edro. 
šia prie Europos. Faktinai, neleido grvzti po Poitugali- 
Brazilija butu lengva bom- 10S Kontiole. Teismas Lisa 
bai duoti iš Dakaro, franeu
zų uosto Afrikoj. 1.600 my
lių nuo Brazilijos.

Iš; 45,000,000
si didžiulė Pietų Amerikos būna musų molto, žalia ii 
respublika gali mobilizuoti geltona musų spalvos.” Ir 
milžinišką armiją. Taikos taip ligi šiol yra. 
laiku ji turėjo armiją iš 400.-
000 vyrų su išlavintais re- 
zervais. Bet nuo 1939 m.
Brazilija labai greitai tvar
ko armiją i stiprią kovojan
čią jėgą.

Iš visų Pietų
įespubiikų. Brazilija turi di- dėti sunaikinti visam 
džiausi karo laivyną. 1939 Ašies pavojų.
metais ji turėjo 3 šarvuočius, ‘ ____
3 skraiduolius. 16 naikintu
vų ir torpedininkų. ir 4 sub
marina?. Dabar tas laivynas 
žymiai padidintas. Padidė
jo ir prekvbo? laivvnas, nes................................
Brazilijai teko daug Ašies IPareiguot. sios salies 
laivu, kurie buvo pasislėpę dz!? P13'“1’ Juro; la,varas 
ios uostuose keh? St' Bawrence o upe i

Oro' spėkos taipgi nemen- Didžiuosius Ežeru;. Kadan- 
kos. Brazilijos oreiviai jau K>.5<ta upe eina per Kanada,
skandina priešo .submari- tal Pne t0 d?.rb.° Pn'K,etu " 
nas Kanados valdžia.

Brazilija vra svarbi Jung-tinėms Tautoms ne tiktli ate*į lkl Chicagos, Det- 
strateginiu ir militariniu ro.,to; Cievelando u kitii 
žvilgsniais, bet daug reiškia Kut pagi in-
ir ekonominiu žvilgsniu, nes ta 1 1 “ ‘ !)e -
gali pristatyti daug maisto Krantų sutvirtinimas, uos- 
ir karinės medžiagos. Brazi- tų Įtaisymas ir kiti darbai 
lija pagamina daugiau ka-,kainuotų apie $429,000.000. 
vos. negu kuri nors kita vai-: Iš tos sumos Kanadai tektų 
stybė pasaulyje; ji užaugi- $144,000,000 ir New Yorko 
na labai daug komų. med-' valstija primokėtų $93,375. 
vilnės, ryžių, kakao ir taba-. 000, o likusią sumą užmokė- 
ko. Ji turi labai didelį gyvu- tų Jungtinių Valstijų iždas.

Geografiniai Brazilija yra 
daug milžiniška ir Įvairi šalis. Jos 

teritorija užima kone pusę

bene Įsakė Don Pedro grvž 
ti, bet iis prisiekė išlaisvinti 
Biaziliją. ir kada jis tapo 
jos galva—jis sakė—“Lai 

gyventojų nepriklausomybė ir mirtis

Kcmunnistų išpustas 
burbulis.

‘Komunistai reporteriai 
paskutinėmis dienomis išpū
tė kai kuriuose Nevv Yorko 
laikraščiuose didžiausį bur
bulą apie žydų “skerdynes” 
Bostone, kai tuo tai-pu Bos 
tone nieko panašaus nebuvo. 
“Laisvė” net iškoliojo “Ke
leivi” ir “Darbininką.” kad 
šiedu laikraščiai Bostone 
spausdinami, o “slepia” to
kius svarbius “Įvykius.” Ne
radę musų laikrašty jokių 
žinių apie žydų “skerdy
nes.” laisvininkai išvadino 
mus “anti-semitais,” “fašis- 
tais ir tt.

Šitas šlykštus komunistų 
melas ir kurstymas vienos 
rasės prieš kitą užpikdė net 
Massachusetts gubernatorių 
Saltonstallą. Bill Cunnir.- 
gham. bostoniškio “Heral- 
do” bendradarbis, rašo:

“Žmonės, kurie pažįsta 
gubernatorių Saltonstallą.

SLA. REIKALAI.
Juozas V. Stilsonas Į SLA 

sekretorius.
Pastebėjau. "Keleivis” 

pranešė adv. F. J. Bagočiaus
nurėdytu- kandidatus i SI.A fako' ,.kad J“ tik du kaitų 
viršininkus. Mano nuomone matę jį taip supykusį. ŠĮ sy

ki jis buvo Įniršęs spaudos 
atstovų konferencijoj State 
House. kur jis parodė Nevv 
Yorke leidžiamą laikraštu
ką ‘PM’ su ‘smirdančiu 
straipsniu’ ir viešai liepė iš
mesti iš State Hou-e salė; 
įepoiteri, kuris ta straipsni

dabartiri “SLA bu™ P31?^' . . .'
-- „ Tai buvo pasaka, buk

Vim- Bostone siaučiąs nesuvaldo
ma? anti-semitizmas, buk 
žydai yra mušami, sinagogų

visi jie via geri SLA nariai, 
bet ne visi tinka i SLA virši
ninku?. Kai kurie iš jų ne
tinka.

Bet tame sąraše vienas 
geras vardas liko nepaminė
tas. tai—Juozas \ . Stilsonas 
i SLA sekretoriaus vietą.

Ar prieš
sekretorių, dr. M. Vinik 
i eikia priešintis? Ne. 
kas gerai sekretoriauja. Bet 

nebeišgali duoti tiek11 ■ • qt a ez/J langai daužomi akmenais, irenergijos, Kiek bKA is sex- - ,*J - - • — • ouk Bostono spauda susita-

rinkimais. rodo?, kandidata- “K“ "“g8*“’- 
vo tik per kitų prašymą. John Roy Carbon, kurio

Kaip žinome, iš asmenis tikra pavarde yra Derounian 
ku patyrimu ir iš oficialiu lr ku?is Parase komunistų 
pranešimų ’“Tivynėj,” dr’. pamėgtą knygą EnderCo- 
Vinikas iau gerokas laikas "g’ klt« d,en? P?k“>W-’ 
sirguliuoja. Buvo rašyta. melą gyvu žodžiu. Kal- 
kad viena svki ręikėję šauk- bedamas knygų, parodoj Bo
ti i raštine nįt tris gydyto- st°ne Jisai pareiškė jog jam 
i,,e KoHarod io «veikata ro- asarO; rieda pei veidus, kad 

Bostoną-, žinomas kaip lais-

Brazilija jau ilgai stovi už 

viso žemyno solidarumą, už 

bendradarbiavimą su kito

mis Amerikos respubliko

mis ir su Jungtinėmis Tauto

mis. Šiandien ji yra tauta 

Amerikos kalėje, ir ji pasiryžus pa- 

laikui 
FLIS.

JUROS KELIAS PER 
KANADĄ.

Vermonto senatorius A;- 
ken Įnešė Senatan bilių. kad

va!

ius. Kadangi jo sveikata, ro 
dc-. tebėia silpna, tai ar ne
butu geriau jo vieton pasiū
lyt kitą sekretorių?

Geras SLA sekretorius nė- 
la taip lengva gauti, nes jo 
vieta nėra užtikrinta (jis 
renkamas tik dviem me
tam). Dabar kur nor? Ame-

žydų, pora žydukų atėjo 
mokyklon su amerikoniš
kais vėliukais ir pradėjo ba
dyti kitiems vaikams tais 
vėliukais i panoses, sakyda
mi : “Me? geresni ameriko
nai už jus!” šitaip Įžeisti 
amerikiečių vaikai parėję 
namo pasiskundė motinai. 
Motina sui amino savo vai
kus, kad nereikia tokių prie
kaištų paisyt. Girdi, jūsų 
tėvą? dabar kariauja už A- 
meiikos laisvę, tuo tarpu 
kai tų žydukų tėvas pasislė
pęs už Amerikos vėliavos 
vai o “black marketo” bizni. 
Rytojaus dieną vaikai nuėjo 
mokyklon ir piadėjo prikai
šiot žydukam-, kad jų tėvai 
vai o šmugeli “juodoj rin
koj.” Fai odė viens kitam 
liežuvį ir viens kitą pastū
mė. Mokytoja visus subarė, 
ir tuo viską? pasibaigė.

2. Kita? atsitikimas Įvyko 
gatvėj. Tenai susimušė 14— 
16 metų padaužos. Atvyko 
policiia ir 4 mušeikas su
ėmė. Du iš jų buvo žydukai, 
Jacob Hodas ir Harvey 
Blaustein. Visi buvo pasta
tyti prieš teismą. Teisėjas 
Walsh atrado, kad dėl tų 
muštynių buvo kalti abudu 
žydukai, ir abudu nubaudė 
po S10.

Tai tokia yra tikrovė.
Taigi nereikia klausyti, 

ką rašo ir kalba Maskvos 
agentai. Visos jų kalbos apie 
“žydų mušimą” Bostone yra 
niekas daugiau, kaip provo
kacinė propaganda. Jos 
tik-la? vra aiškus: fabrikuo
ti žydu “persekiojimą” ir 
dėtis “persekiojamųjų” už
tai ėjais. Kitaip pasakius, 
tos. anot gubernatoriaus 
Saltonstallo, “smii dančios” 
propagandos tikslas—trauk
ti žydus komunizmo pusėn, 
kuistvti iuo? prieš Ameriką.

Tai yra penktosios kolo
nos darbas!

vės lopšinė, dabar pavirtęs 
i “fašizmo lopšinę.” kur 
“anti-semitai chuliganai” 
muša gatvėse žydus ir “dau
žo akmenais jų maldo? na
mus.”

Sekančia diena Nevv Yor-
rikoje randasi Juozą; y.; ko "Evening Poste" tilpo to 
Stilsonas. Ji Amerikos lietu- Karlsono provokatoriška;

straipsnis, kurio antraštė. 
“Storm Troopers Ride In 
Boston,” buvo padėta per 
visą puslapi. Tame straipsny 

Aš esu Prirašyta nebutų dalykų. 
Bostonas su savo apylinke 

kurio-

vietą. Jis’ pažį;ta ir sekreto^ dėjimas. j Pnmenąs prnna- 
rystės. ir administracijos, ir ;la; _ Rūdmarškinių dienas 
s'pauduvės darbą. 'VcKietiJoj. Žydų rausimas

Aš manau, kad reikėtų Bostone esąs almost a dai-
Stilsoną rinkti i SLA sekre- -v OCCV?anc</ ’ . 
toriam-urėdą. SLA Narys. *r „ cituoja

mus. Girdi, tūlas Samuel

viai gerai pažįsta. Jis taip 
pat pažįsta Amerikos lietu
vių gy venimą, žino organi
zacijas, dirba lietuvių labui 
visą savo gyvenimą 
Įsitikinęs, kad Juozas V. 
Stilsonas
tinkama

s, kad -Juozas V.
; vra visapusiškai Ylrtes "ė^1? dirv?’. kur?« 
; i SLA sekretoriau; .v.v?tos! ‘ sturraininkų ji

‘atsitiki-

Londono “Daily Tele- P 35 
graph” sako. kad bombar- Bet> 
duojant alijantų orlaiviams ma;'.

ar tai “žydų pogro- 

Juk tokių užpuolimų 

į Okietijos “‘'mfestuš?" Venai | ?tsit.inka I.r U^PU?'

iau užmušta nemažiau kaip ?e. . ^et ’r
1.200,100 civiliu g>’ventoįu.;lie,tHv,ai’ ir ^ai. ir kitų tau-
šitokiu informacijų Londo
no laikraštis sakosi gavę; iš 
Ciuricho (Šveicarijos).

MOKĖS SUBSIDIJĄ PIE
NO FARMERIAMS.

Kaio Maissto Administ
racija sutiko pakelti pieno 
farmeriam? po 20 centų ant 
100 svarų pieno, kuri3 pri
statomas i Nevv Yorką, bet 
šitą pridėčką mokės pati 
valdžia, kad pieno kaina 
žmonėm- nepakiltų. Kovo
dama prieš kainų kilimą, 
valdžia’ tikisi atitolinti in
fliaciją.

tybių žmonės. Banditai tau
tybės nežiūri. Nelabai -enai 
South Bostone buvo patam
sy sumuštas ir apiplėšta; lie
tuvi? Mickevičius. Kiek 
anksčiau taip pat buvo ap
muštas ir apiplėšta5 J. Vir
bickas. Tačiau niekai nekė
lė triukšmo, kad South Bos
tone prasidėjo “lietuvių po
gromai.”

Tikrovė yra štai kokia: 
Bostone jokiu anti-semi-

tizmo reiškinių iki šiol nėra 
buvę ir dabar nėra. Buvo tik 
pora šitokių atsdtikimų:

1. Bostono priemiestyje 
Dorchesteryje, kur yra daug

RAUDONOJO KRYŽIAUS 

PAGALBA UŽSIENIAMS.

Nusiųsta reikmenų ir Lie
tuvos žmonėms.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atskaita parodo, kad 
nuo 1939 metų rugsėjo 1 d. 
iki šių metų birželio 30 d. 
kaio pašalpa užsieniams pa
siekė $73.942.424.42. Iš tos 
sumos, $34,317,145.46 išėjo 
Raudonojo Kryžiaus išlai
doms padengti, o $39,625,- 
279.00 buvo valdžios pifti- 
gai. Reikmenys buvo dalina
mi per Raudonąjį Kryžių. 
Kinija. Indija, Viduriniai 
Rytai, Šiaurės Afrika ir be
veik kiekviena Europos šalis 
gavo pagalbo-: tam jų buvo 
Belgija, Suomija. Francuzi- 
;ia, Didž. Britanija. Graikija, 
Rusija. Ispanija. Norvegija. 
Lenkija, Olandija, Islandi
ja, Šveicarija ir .Jugoslavija. 
Karo pradžioje dang reik
menų buvo išdalinta taipgi 
Lietuvoje ir kitose Pabalčio 
šalyse. Neaplenkta nei Ru- 
mun’ia, nei Vengri ia. Daug 
pagalbo? duota Lenkijos ka
reiviams ir civiliams, kurie 
-kapstėsi nuo kare. Daugiau
sia buvo išleista drabužiams, 
nes anie 820.000.000. Medi
cinos ir sanitarės reikalams 
$13,500,000.

Maista? užima trečią vie
tą — $8,000.000. Patalinės 
apie $3,750,000: ambulian- 
5ai ir kitos transporto prie
monė? anie $600,000. Pini
ginės pašalpos per Raudoną
jį Kryžių Įvairiom? šalims 
siekė* $2443,000.
INDIJOJ SIAUČIA CHO

LERA.
Iš New Delhi pranešama, 

kad bado apimtose Indijos 
vietose greitai plečiasi cho
lera. Per 10 dienų spalio 

į pradžioje buvę 460 mirčių 
nuo to? epidemijos.

«
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NIEKO NEVEIKIA 

NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. NE^IJI^Y<V^iA1l AMERIKOS LIETUVIŲ KONFEREN-NUPIRKO Jl.OOftOOO | CĮJOS ATBALSĮAL

li New Yorko Lietuviškų kiu? metodus naudoja len- 
Kliubų Federacijos. kai, žydai ir kitos tautos, už-

Apie metai laiko atgal tat jįe turi =av<>. žmonių 
Brooklyno priemiesty Mas- įvairiose valdžios įstaigose, 
pethe įsikūrė New Yorko Q
štato Politinių Kliubų Fede- nin^1 
racija. Jos tikslas buvo pri- 8ei ~ 
traukti kiekvieną New Yor
ko valstijos lietuvių politini 
kliubą prie savęs. Lietuvių 
politinių kliubų yra: Wil- 
liamsburge, Central Brook
lyne, Long Islande, Bronxe.
Great Necke ir Maspethe.
Mes tuiim 8 kliubus New 
Yoiko apylinkėj. Taigi gera 
pradžia kliubų federacijai.

Kur randasi daugiau lie
tuviškų kliubų? Ogi Amster
dame, Rochestery, Buffalo j.
Uticoj ir dar keliose mažės

VERTĖS KARO BONŲ 

Newark, N. J.
New Jersey Lietuvių Ta-

kas butu ėję palaidai, tai per 
ir

Antanas Vienius išrinktas 
Kliubo vedėju.

Staigiai pasimirus 
šiam kliubo vedėjui, 
mierui Vieliui, teko

PHILADELPHIA, PA. 
Užpuolimai.

Philadelphijos dienraščiai
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Spaliu 17 d. Įvyko Sūnų

ir praktikuoti tas metodas R^^eriT l«)rSas ir mas po va.aro, kardavo tarne neti Fcm.tetus Komisijas n s jJetpvos Draugi-
‘a ° u P • verti tarp lietuvių agitaciją • j* ■;... ę *

Kriaučių reikalai.
Pas kriaučius darbai eina 

gana gerai, nors esamuoju 
laiku uniformos pertraukia
ma dirbti; bet ta? neatsilie
pia ant kriaučių padėties

už bonu pirkimą.
Siu metų rugpiučio 31 d.

Nevv Jerrev Lietuviu Tary
ba per nia katu*, radiją ir 
spaudą pakvietė visus Nevv

ja, kaip ir Ritos, vasaros me 
tu susirinkimų nelaiko, jei 
nėra svarbių reikalų; pa- 
pia-tus reikalus aptaria val
dyba.

Perskaičius

Duvu- 
Kazi-
šiame dabar pilni žinių apie užpuo- 
naują. limus. Užpuolamos daugiau-2 dienas laiko ir dalyvau- ?usirįnkįme Hnkti

jant apie 4o0 delegatų ne- -pasinė, kad kandidatų ne- ria mergino, ir moterys. Po- 
butų buvę galima padalyti «įokuoja Atidarius nomina- licija anądien suėmė 2 ka- 
nei dviejų nutaiimų, paais buvo nominuota čielą įeivių. kurie nakties laiku
kino jisai. Konferencija bu- edė kandidatų visi palaikė buvo užpuolę žilaplaukę, 
vusi demokratiška, padą- kan(jidaturas ir visi buvo bet dar jauną moterį. Ji va- 

geri vyrai. Rinkimu, laimė- žiavo gatvėkaiiu ir tiedu ka- 
jo Antanas Vienius. reiviai važiavo. Kai ji išlipo,

Reikia pasakyti, kad iš- jiedu išlipo paskui jos įt
rinkdami Antaną Vienių, piadėjo sekti. Tunelyje jie 
nariai nepadarė klaidos, pagrobė ją už rankų ir par- 

' ' * bet pradėjus

riusi daug geių nutarimų, ir 
jei kurie delegatai turėjo 
kokių gerų sumanymų, tie 
sumanymai buvo perduoti 
tam tikroms komisijoms ir 
komisijo? rekomendavo juos

Unijoje yra naujo. Būtent 
nėse kolonijose. Kaip pada kas heeia unipsio geia.ii 
ryti su jais susisiekimai? Jie ?,nv' he-
nepriešingi tokiai politinių

Jeis?y lietuvius į viešą susi- __ .___
. . .. . ..... rinkimą, kuris ivyko Newar- protokcią, buvo išklausyti pare š.^.

nes užtektinai yra civilinio ko betUvių čv Jurgio salėje, valdybos i: direktorių tapot- žiausia? Amerikos lietuvių
caibo. . . . . Susirinkame buvo išrinkta? ta*- Sekretorius \ainauska? nuvažiavimas, kokį jam ka-

Kaip Kas Amalgameitų jį ix nariu knri<; padalė pa tabą. kad butų tpkp matvti

, . .. . A V JU 5 nes kliubo gasnadoriaus pa- sivertė žemėn, bet ]
nuėmus konfe!enc!Jal- Bedamas j reikalauja to biznio jai šauktis pagalbos, 
priėmus ?avo raportą, p. Mekiomr 

kad tai buvęs gra
,» , . . reigos reikalauja to biznio jai šauktis pagalbos, jie pali-
Mekioms žinojimo, daug kantrybės ir ko ją. Buvo pat? vidurnaktis.

u-

stovį su duoklėmis. Nuo lie 
pc? pirmo- piadėjo išmokėti

kliubų federacijai, bet kol 
kas artesnio susirišimo nepa
daryta. O tas reikėtų pada
ryti neatidėliojant, nes atei
nančiais 1944 metais pri
puola Amerikoje prezidento 
rinkimai: jie turi but ir mu
sų lietuviam? reikšmingi. 
Užtad reikia Įsijudinti į dar
bą. į veikimą.

Nevv York State Federa
tion of American Lith. Poli- 
tical Clubs pirmininku yra

iš apdraudos fondo pomitti- Rvie Xew Jer5ey Uetuvių 
nes likusiom šeimynom TPa'Įk„ioa;jy atstovų suvažiavi- 

L ’’ j mą pasitarimui ir galutinam 
pirktu bonų užregistravi- 

. . . ,mui Wa"hingtone. kad ga-nms S8. Bet norint pne tų! New Je“ey lietuviams
pašalpų turėti mina; teise;,; p.-iĮt'auianti kreditą, 
teikia bui, gerame stovyje į g, field — 
se su duoklėmis unijoje. O

šalpas. Veikiausiai nuo Nau
jų Metų inei? į galę ligos pa
šalpa, vyrams $12, o mott

geras stovis skaitosi tik ta
da, kuomet nary* nedaugiau 
užsilikęs duoklėmis, kaip 
tris mėnesius. Kas užsilikęs

advokatas St. Briedi". Sek- daugiau kalP ."'į menenus. 
,etoriu« — J. Šlapikas. Fe- <■« “tsių neturi. Tad patarti- 
deracijos buveinė — 60-36 na kiekvienam umu-tui ap- 
56th Dri ve, Maspeth. N. Y.
Užmanytojai tos federacijos 
yra Maspetho Lietuvių Pi
liečių Kliubas.

Tiesa,

na kiekvienam uni ji-tui ap 
sižiurėti iš anksto, o ne po 
laiko gailėtis.

tolerancijos. Antanas Vie- Neužilgo policija juos 
nius visas šitas kvalifikaci- gavo.
jas turi; jisai yra buvęs nuo- Tą pačią nnaktį try? jau- 
savam biznyje, turi pakan- ni juodveidžiai užpuolė iau- 
kamai kantrybės ir moka ną merginą Vine gatvėj, 
mandagiai su žmonėmis ap- parmušė ją žemėn, apiplėšė 
sieiti. Be to, Mis. Vienienė ii' pabėgo.
yra gana plačiai žinoma Tokių atsitikimu yra per- 
tarpe Pittsburgho lietuvių daUg kacį butų galima visus 
kaip dainininkė ir ne kartą apiačytį. Seniau buvo mano- 

tu Amerikos Lietuviu Kon- *,u.Eavo sesute Paukštiene ma, kad užpuolimai ir plėši-
ferencijoj ir atstovavo Sunu feina'P, oer ,ir siaip mai įvyksta dėl to, kad žmo-

Piimininkas p. Jankus pa- Lietuvo- Draugija. Milleriš ^etuyiskuose parengimuose. n^s petulj iš ko gyventi, ne
kviečia Amerikos Lietuviu mnr,-tP ražvmėio kad len,p jaunes dukre.es irgi gab ęauti darbo, tai skurdo

Lietuviu Tarvba j6 .atsi^le^a nH° savo mamos verčiami eina plėšti. Plėši- 
7o ‘ a! damose; io? iau nekaltą yra kaį jr vagyP yrii kapitalisti-

pąlmksmmu=ios musų pub- nfe cantvarko? padaras, sa
liką savo gražiais ba.sai? ir kvdavom. Bet dabar darbu 
gražioms damomis. netiuksta. Tik tas nedirba.

Todėl reikia tikėtis, kad kp? nen01į dirbti. Ir uždar- 
Lietuvos Sūnų Draugijos na- biai geri Dar niekad Ame_

komitetas iš 15 narių, kuris Padalė pa tabą. kad butų c:a tekę matyli, 
vedė visą darbą, ir to pasek- isklav.*-ti ir Amerikos Lie- Kria Mažuknos argumen- 
mės via netoli milijonas do- tuviŲ Konferencijos delega- tą r’ėl konferencija? *‘nede- 
leriu išpirktų bonų. tų raportai, nes ir jis pats moLiatiškumo,” kad buk

Net-ukus komitetas su- buvęs toi Konferencijoj kai- Amerikos Lietuvių Taiyba 
po delegatas. esanti niekeno nerinkta, la-
Mažukna sako, kad konfe- bai gerai atrėmė Kazys Mil- 

rencija buvu* “nedurno- kuris ilgi buvo delega-
kratiški.'

Elizabeth,
Hillside, Nutley ir Nevvark 
jau yra suregistravę bonų 
pirkėius, o jeigu da kas nė
ra užsiiegistravęs, tai yra . . .. .
prašoma? kaip galiniai grei- konferencija buvusi 

riesmu laiku tatai padaryti.

, .. , , savo raporte Dažyme jo
Konferencijos delegatus, Amerikos ’ 
kad duotų raportus; pir- sudaro trys žymiausios A 
miausia gauna balsą buvęs merikos lietuvių srovės, kat- 
delegatas J. K. Mažukna, ros |jkj į demokratiją, visos 
kuris savo raporte sako. kad didžiosios Amerikos lietu-

Ul?e<Ie- vių organizacijos, kaip tai 
mokratiška,’ nes nebuvę SLA SLRKA, Sandara.

Bayonne, Jersey 
Trenton, Paterson ir kitos 

i lietuvių kolonijo? yra pra 
somos bonų registraciją pa

liai tikrai turės malonumo 
i laleisti liuoslaiki savo kliu-

vriokių įnešimų ir viską įauda. išskvi^ bolševikiis fe “UI1S feS PrizluniPa' P- 
svarstyti. Konferencijoj vi- irPfašistus, sako p. Milleriš. Is £aV° PUSeS
:okie inesimai turėjo eiti .

tam tikra? komisijas. ^ra tai puma? atsitiki- 
P-nas Mažukna sako, kad ir mas. kad Amenkos lietuvių 
jis tu’.ėjęs gerų įnešimų, bet demokiatinės srovė taip ?u- 
neturėję- piogos inešti, tik tarimai dilba dėl Lietuvo5 
nepasakė, koks tas jo ineši- išlaičvinimo. Milleriš pareiš- 
mas buvo. 0 su'įlinkimas jam karš-

__ ___ ’_ _  , tai paplojo. Delegatų rapor-
Kita? konferencijos neaė- ^aj buvo priimti, 

mokratiškuma? 'buvęs tame, .....
Nularta prisidėti pri z bom- 

banešio r.uoirkimo.

City. ta.iP’ s^a!ae susirin- Lietuvių Socialiau Sąjunga
kime. kur galima butu duoti ir visa Amerikos lietuviu

Jeigu narvs serga ir po 
sirgimo nori gauti nuo uni-

i.c-a, orieš tokią kliubų . duokJ!y Pabuo=ayimą!mite^£ 
federaciją* išstojo komunis- uz sirgtąjį laiką, «.ai tun pn-,yew jersey Lietuviu Bonų 
tai ir ią pasmerkė. Tą pada- puvusia gauti iš dai x.a\ io Komitetas. 314 Walnut st., 
iė, nors ne tokiu aštriu tonu, ir dirbtuve? darbininkų pir- NewarR N j
ir Brnnklvno Tautininkų mininko liudijimą^ Paskum, A. S. Trečiokas.
Kliubas. Vadinas, ir kliubų oęeunty
apvienijime abidvi kraštuti- ofiso liudijimą, kad sirgo, ir 

^u tais liuduimais kreiptis i

skubinti ii galimai greites
niu lajku užsiregistruoti ko- per 

sekančiu adresu:

Komiteto sekr.

ne? musų srove? supuolė, 
kad tokios federacijos ne 

kad ji

25JU00 KARO KRI
MINALISTU.Lokalo Pildomosios Tary-

reikia, kad ji nenaudinga *?os po.=ėdi ir iš čia gauti liu- 
jr tt dijimą. Visą tai perėjus ir

Bet Maspetho Piliečiu «av* liudijimus, reikia dar 
Kliubas nenustoja vilties^ P° septynesdesimts penkrus 
iis ta klauiima varo phmyn. c?ntus primokėti uz kiek- Okupuotų Europos kraštų 

vieną mėne-i; tada Jom* valdzio- Londone suregist

Visus juos numatoma bausti 
po karo.

kad Amerikos Lietuvių Ta
ly ba, kuri šaukė tą konfe
renciją. esanti “niekeno ne
rinkta.” Net pajuokiančiai 
p. Mažukna pasakė, kad 
konferencija dirbus dvi die-

Šiame susirinkime buvo 
pia nešta, kad Pittsburgho 
lietuvės m
vaju karo bonu

•ry • • 1 2? r-- - J viena mene-i* tana lomi vaiozio- lonnone -urep-i«r nas’ ir Paskutinėj serijoj kad nupirkti bombanešį,
Pereitoje konferenfnoje da- 'ieną, men1e. l3G<J .d?3n‘ ‘diaz-° hzmaone .j egu- b pei varytas nutarimas, kurjc bu, DakrikšMas lietu- 

Boaidas paliuosuoja uz ;ng- ravo daugiau kaip 2o,000 u,,? '..„„iriami knnfaran- ° J. ;J E?'3 .lyvavę atstovai pareiškė pa Doai,uas panuo.-uoja uz sug" ravo uaugiau Kaip kurfuo'“užeinami konferen
geidavimų. kad valdyba ‘aJl Ialk« nu0 «™Jinių duok- kaio knnunahstų. daugiau- cjjo; nuveikti darbai.”

. nedirbtų ir organizuotų kliu
bus į federaciją. Spalio 17 
buvo praplėstasis valdvbos 
posėdis: persimetę po žodį- 
kitą. viršininkai nutarė dar
bą varyti pirmyn. Nutaria

lių.

kiu naujam gaspadoriui sėk
mingos darbuotės.

Rengs narių vaikams 
Kalėdų vakarėli.

Šiame susirinkime buvo 
nutaria rengti narių vaikams 
Kalėdų “parę.” Tai jau bus 
ne sirnaa tokia nramogėlė. 
re? praeitais metai? irgi bu
vo panašus vakaras sureng

kcje žmonės tiek daug ne- 
uždiibdavo. kiek dabar. Ir 
kaip sykis dabar turim dau- 
ęriauria užpuolimų. Tai kas 
čia kaltas? Skurdas? Ne
dai bas?

Ne, čia kalta paties žmo
gaus prigimtis — žmogaus 
gyvuliškumas. Kuo žmogų5 
munesnis. tuo daugiau pas 
ji gyvuliško instinkto. Kaip

na daugiau 
reikalais, o

užimtos kitais 
mažiau prižiūri

i?s. I iotuvo' Sūnų Draugija tva,kos jr di*?iplinos, visuo 
turbut vienintelė draugija, met pra?ideda jaUnujų pik- 
kuri neužmušta palmksmm- ----- t— —.*tadariu siautimas. Juos rei- 

Viešaietery? piadSda d vaikučius Kalėdų proga. kėtu ^3^ bau?ti. Vieši 
onų pardavimui, Staigiai mirė Kazim^-a* i eikėtų plakti ivkštėmis.

Tvarkamyli*.Vieliu*.
Kazimieras Vieiius, kuris 

per keliatą metų tarnavo 
Lietuvos Sūnų Draugijoj 
kaip kliubo gaspadorius, 
spalio 14 d. buvo nuvykęs

CHICAGO, ILL.
Įvyks debatai krikščionybės 

skelbėjo su laisvamaniu.
7, antrą valan- 

Mildos svetai-
Viskas ka? buvę konferenci- mcteių sumanymui Lietuvos vės. Pribuvus policijai, buvo nėj?- Bridgepoite. įvyks įdo- 
joj gera, tai konferencija gVT1Ų Draugi jo- -usirinki- nuvežtas i ligoninę, bet jau debatai. Debatuos Si-

višku vardu ir kuriuo narsus 
Amerikos lakūnai galės 
daužvt račių* ir japonus, 

Lietuvos iš-
c iv • v v l ria naciu \aldininkų oku- tikiujy gi buvo užgirti dauzvt raciu* ir
Gal kaip kas pasakys, kam puotose salvse u parsidavu- k Ameri- i j ' -u t -to didelio vaikščiojimo rei- šių jiem; “kvislingų,” kurie Č Lietuviu Tarybo" nu- —S u J‘5

kia? I^a kad Per dide- karui, pasibaigus turės but «ikti Sai. - Ko'resp.l ..........
lis vaikščiojimas — nuo Ai- baudžiami. Tokią žinią įs-
nešiaus prie Kaipošiaus. Bet, spausdino “The London 

Sketch.” Viena tik 
turinti sura-

laisvinimą iš Hitlerio jungo, i didmiestį su leikalais, stai- 
Šiam Pittsburgho lietuvių giai ap*irgo ir krito ant gat-

Lapkričio 
dą po pietų,

mėginti įtraukti i kliubų fe- yra tokia tvarka, ir ji visų lo- Daily Sketch. viena uk - ~sjnus lietuviu vardą 
deracijų lietuvišku; advoka- ka>« atstovu užtvirtintą. L z-; lenkų valdžia turinti suia- fary amerikonu> „daugiau 
tus. kuriu vra Nevv Yorke ir ,at...’"s. reikia kiekvienam siui, 11.000 šitokių piktada- njeko

* * unijistui prisilaikyti, nes ki- rių.
taip tų pašalpų ir duoklių I enkiio* požemio organi- 
paliuosavimų galima nega i-į zaciįa dilba išvien su tremti- 
ti. Kad išvengti visų ne=ma- ne Lenkijo? valdžia Londo 
numų, geriau prisilaikyti to- ne ir pristato jai vi-us naciu 
kio 7 organizacijoje tvarkos,
kekia ii via per lokalų atjo
vus visiems nariams nusta
tyta. Vyt. Katilius.

Brooklyne apie pora tuzinų. 
Įpareigotas pirm. St. Brie
dis užmegsti ryšius su tais 
advokatais. Adv. St. Briedis 
prisižadėjo tą padalyti.

Mu*:ų lietuviški advoka
tai. kuriu čia yra gana aps
tus būrelis, dažnai politiko
je glaudžiasi prie svetimų
jų, bet nevisiems pavyksta 
toji prieglauda. Tiesa, per
nai Dragūnas-Drake gavo 
nominaciją nuo repubbkonų 
partijos į kongre manus ii 
surinko virš 40,000 balsiu 
Bet jeigu butų lietuviai or
ganizuoti, butų savo tautie
čiui padėję, ir ji? butų lai
mėjęs kongresmano vietą. 
Bet taip nebuvo. Komunisti
nė srovė išėjo prieš Dragūno 
kandidatūrą ir visaip jį nei
gė rinkimų eigoje. O kiti 
nedirbo, kiek reikėjo. Užtat 
Draguna- šiandien nėra 
kongresmanas.

Jeigu musų politinių kliu
bų federacija spėtų iki rin
kimų susiorganizuoti, ji len
gvai galėtų tūluose apkri- 
čiuose išreikalauti iš politi
niu partijų, kad mu«ų nuro
dytus a*menis nominuotų į 
valdininkus. Be abejo, mes 
bent keliem? lietuviams ad
vokatams gautume tokias 
nominacijas. Bet dabar, 
kuomet mes iškrikę, nomi
nacijas gauna tie, kurie yra 
vieningi, organizuoti. To-

kriminalistų rekoidus.’ Apie 
bolševikų piktadarybes Len
kijoj tuo tarpu viešai nekal
bama.

Skelbia Anglų Patvarkymą
** v r

Vaizdelis parodo italą vertėją, kuris aiškina italams ang

lų armijos patvarkymus išlaisvintose Italijos vietose, šalia 

jo matosi anglų armijos karininkas, kuris skaito jam tą 

patvarkymą iš rašto anglų kalboj.

mas karštai pritarė ir nuta- buvo be sąmonė?, 
rė pirkti karo bonų už neatgavęs ir mirė.
$5.000, kad prisidėti prie buvo anie 50 metų amžiaus, 

Labai gaila, kad p. Ma- bembanešio nupirkimo. Kad ki’ę? iš Vainių miestelio; 
žukn2; sena? veikėja?, tik bombanešį nupirkti reikė? 1 uvo nevedes ir artimų gi- 
tiek tenusimano apie demo- parduot’ už $300.000 karo mir.ių čionai neturėjo, 
kratiją. Taip apie konferen- bonų laike 6 savaičių. Korespondentas.
cijo55 demokratiškumą kalba —
tik bolševikų “Laisvė.” Ver
tėtų d. Mažuknai nuvykti į 
Harrisbuigą pasižiūrėt, kaip 
musu valsti ios legisliatura 
tvarkosi, arba atsilankyti į 
kokią nor? amerikonų pana
šią konferenciją. Jo<? tvar
kosi tokiu pai budu, kaip ir 
Amerikos Lietuvių Konfe
rencija. 0 ar Amerikos įstai
gos ne demokratiškos?

Sumušė Mažukno* argu
mentus.•

Mažuknai pabaigų? savo 
įanoitą, piimininka? pa 
kviečia draugijos vice-pre- 
zidentą Sta Į Mekionį. kitą 
delegatą, kad duotų raportą 
iš Amerikos Lietuvių Kon- 
feiencijos. ši? delegatas yra 
čia gimęs jaunuoli? ir. tur 
but, nepriklauso jokiai lietu
viškai politinei partijai, bet 
jisai daug geriau nusivokia 
apie demok: etiškumą, negu 
musų *eni veikėjai.

P-nas Mekionis savo ra- 
poite ati ėmė p. Mažukno? 
“nedemokratekumo” prie-i 
kaistą konferencijai labai i 
gražioje fonu oje ir be už
gauliojimo; “jei konferenci 

Joj nebutų buvę komisijos 
'įnešimam? tvarkyti, jei vis-

Kandidatas Kaltinamųjų Suole

Šioj nuotraukoj yra parodytas (iš kairės) buvęs Xew Yor

ko teisėjas Thomas A. Aurelio teismo atendanto sargyboj. 

Aurelio stato savo kandidatūrą i Supreme Courto teisėjus, 

tuo tarpu teisme jam yra iškelta byla už visokius prasikal

timus.

Sąmonės man**s Elijdšius ir T. J. Ku- 
Velionis činskas.

Dabatų tema: “Ar Krikš
čionių Skelbiamas Biblijos 
Mokslas Atnešė Žmonijai 
Naudos?”

ŠĮ klausimą debatuos Si- 
manas Elijošius, kuris yra 
pagarsėjęs tarp amerikonų 

■Kaipo biblijos skelbėjas, ra
dėjas ir Rosicrucian Broli
jos organizatorius. Elijošius 
gins krikščionybę, gi T. J. 
Kučinską- kalbė- prieš bib
lijos mokslą.

Simanas Eliiošius yra A- 
meriko? lietuvis, tačiau jisai 
lergvai vaitoja ir lietuvių 
kalbą, taip kaip ir anglų 

, kalba.
Debatai bu; iflomų*. nes 

abudu kalbėtojai vra savo
iri’ specialistai.
Debatus i engia Lietuvių 

Rosicrucian Brolijo? Drau
gijos skyrius. Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.

V/ORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
gaunama ir “KELEIVIS” 

numeriais.
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imas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bu- pagarbima*. 
Maike!

—Ir vėl ‘‘pagarbintas!”
—Jes, Maike. ir pagarbin

tas. ir kaitų gudbai.
—O ką tas reiškia?
—Tas reiškia. Maike. kad 

aš atėjau atsisveikinti su ta
vim.

—Na, na, nejaugi važiuo
ji japonų mušti?

—Ne, Maike, aš pastana 
vijau važiuot i mainas parėt- 
ko prižiūrėti, ba anglių vi
siems reikia, o maineriai 
streikuoja, nenori dirbt. Juk 
taip nagaii būt.
... --^GąĮi J)ut, tėve, kad tai 
negerai: bet jeigu tėvas bū
tum mainerys, tai ir pats 
streikuotum.

—Ju rong, Maik. Staršas 
vyčių vaisko generolas savo 
šoblės ant pikio nemainy? ii 
anglių kasti į mainas neis.

—Nešok taip aukštai, tė
ve. nes aukščiau bambos ne
iššoksi.

—Šerap, ba už tokią šnek 
tą gali gaut per marmuząi

—Tėve, aš kalbu tiesą. 
Pi ieš angliakasius nebur- 
r.ok. .Jie dirba sunkiausi ir 
pavojingiausi darbą. Ir jų 
darfca' labai svarbus. Be an
glių per vieną sąvaitę suirtų 
visa šalis.. Sustotų visi gele- 
žinkel ai, vi-i fabrikai, mies
tuose užgestų žiburiai ir pri
truktu vandens. Sunku ir ap 
.‘akyti, kain daug reiškia an
gliakasiu darbas. O ką jie 
gauna už ta darbą? Jie Be
rauna nei tiek. kiek kunigai 
1 uiie nieko naudinga kraš
tui nepadaro. Ir kasyklų 
kompanijos atsisako dagi 
-utarti su jais pa-irašvti. Tai 
kas gi jiems daryt? Streiką' 
yra vienintelis ju ginklas. 
Jie žiro. kad kraštui reika
lingos anglis. Jie žino, kad 
jų streikas trukdo karo pra
monę. Bet streiką^ yra nuos
tolis ir iiems patiems. Kai 
jie nedirba, jie negauna al
gų. Už tai gi jie nori, kad 
valdžia paimtų kasyklas i 
savo lanka-, ir tada jie dirbs 
valstybei.

—Tai tada bus socializ
mas. vaike.

—O kas tame blogo?
—Maike, kol aš gyvas, aš 

nenoriu kad ateitų tokie lai
kai.

—Ar tėvas nori. ar ne, 
gyvenimo progresas neklau
so. .Jis veda pacaulį i sočia 
lizmą. nes dabartinė san
tvarka pradeda jau nebe
veikti. Tą aiškiai parodo be
tvarkė anglies pramonei. 
Ka. vklo* užsidaro kaiD tik 
tuo laiku, kuomet kraštui 
daugiausia reikalingos ang
lys.

—Taip yra valuk to. Mar
ke. kad mainose nėra paiėt- 
ko. Bet jeigu aš tenai nuva
žiuočiau. tuoj butų kitokia 
rokunda.

—Kokia? Ką tėvą- tenai 
padarytum ?

—Nežinau. Maike.
—O aš žinau, ką tėvas ga

lėtum padam:.
—O*ką? *
—Galėtumei pi įsirašyti 

piie mainerių unijos ir eiti 
su jais anglių kasti. Tai butų 
naudingas, patriotiškas dar
bas.

=0 ar unija duotų man
už tai medalį?

—Ne, tėve. maineriai me
dalių už savo darbą negau
na.

—Jeigu taip. Maike, tai 
nėra ko man tenai važiuot.

Polemika ir Kritika.
“LAISVĖJ” SKEREČIO- 

JAS1 ŠNIPAS.
Spalių 26 d. laidoj “Lais

vė” išspausdino šnipo A. 
Sniečkaus rašinį “Lietuvių 
Tauta Tarybinėj Santvar
koj” kaip didelio autoriteto 
žodį. Tas šlykštus sutvėri
mas, kuris naktimis gaudė 
Lietuvos žmones ir išdavi
nėjo kruviniems čekistams, 
dabar skerečiojasi 3-čiame 
“Laisvės” puslapy, “aiškin
damas” apie Lietuvos pra
monę ir ūkį. apie ką jis labai 
mažai išmano, štai viena? 
io “žemčiūgų”:

“Iki’aiybinė- Lietuvos lai
kais (suprask: nepriklauso
mos Lietuvos laikais.—K.) 
valstiečiai materialiai smu
ko ir jų žemė ėjo į stambių 
žemvaldžių rankas... Tary
bų valdžia aprūpino žeme 
visus bežemius ir mažaže
mius...”

Iš šitų žodžių aiškiai ma
tom. kad šitas provokato
rius nieko nežino net ir apie 
“tarybų valdžią,” o jeigu ži
no. tai sužiniai meluoja, kas 
da blogiau, negu nežinoti. 
Visiems yra žinomas faktas, 
kad bolševikų valdžia Lietu
voje žemės niekam nedavė, 
bet atėmė žemę iš visų ūki

ninkų ir iš tos žemės prade-; 
jo steigti savo komisarams* 
dvarus, “kolchozais” vadi
namus. Buvę ūkininkai bu
vo paversti tų “kolchozų” 
oidinaminkais, kitaip pasa
kius—komisarų bernais.

Kitoj savo straipsnio vie
toj šnipas Sniečkus sako:

“Ikitarybinės Lietuvos 
liaudies ūkis visiškai pri
klausė nuo užsienio kapita
lo... Šita priklausomybė 
stabdė Lietuvos pramonės 
raidą, vietinės žaliavos šal
tiniai nebuvo išnaudojami... 
Lietuvoj yra milžiniškų ga
limumų išplėsti cemento ga
mybą. bet joje nebuvo nei 
vieno cemento fabriko.”

Čia irgi ignoranto kalba. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
net kelis kartus buvo ban
doma steigti cemento gamy
bą. bet pasirodė, kad nėra 
tinkamos žaliavos ir cemen
to fabrikas neapsimokėk 
Cementas yra gaminama? iš 
kalkinio akmens, kuriame 
yra tam tikras nuošimtis si- 
likos. Kalkinio akmens Lie
tuvoje galima rasti, bet tas 
akmuo neturi siliko-, todėl 
cemento gamybai netinka. 
Vadinasi, tas “Laisvės” au
toritetas nežino ką plepa.

Kauniškis.

KAS MUMS RAŠOMA

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys) kas buvo matyta, girdėta ir pergyventa.
... i • • i - i-,i Atevia vaizdai ir mintys. Ir štai girtas\ ienas kareiviu pasakė generolui, kad . J . . ... , - \ t-,, i • ‘ ‘ • žmogus mato namus regėjimu* arba tie-ne be reikalo jo žmona sapnavusi nu- .™ ..muėlius. nes toje' vietoje, kur pastatyta j«- įS^uSu

palapinė, buvę užkasti lavonai. m A 1...... vyzdžiui. uodu, n musės, kūne
nelaimingi 
prieš kelius
kilimą. Generolas isakė kasti žemę, kur •

buvo stovykla. Po generolo žmonos.pala- ya >«*>»&<»« kar?nT M^edami 
pine kareiviai tikrai rado keturiolika pu- mato l>a'! ib' r g‘ “T
siau supuvusiu lavonu. P’ . ni-'beK‘i'1 aUklrtl to> ka-5 .vra' nu° t0-

Šitas atsitikimas daugelio liudininku pa-. _. ..... . . ... ...
tvirtintas. Išeina tikras stebuklas: numirė- . Plasta...kaip.degtine ir spiritas.. veikia 
liai lve tyčia davė žinia apie save generolo ! smegenis ir kiti nuodai, pavyzdžiui, opiu-
žmonai, ’pasirodydami jai per sapna. ma‘- hasJaa:r. Opiumas yra daromas is 

‘ .. ? aguonų, hasisa* iš indų kanapių. Ypač
Bet visa buvo daug paprasčiau. Jie buvo! ^markiai veikia hašišas. Apsinuodijus ha- 

visai negiliai užkasti. Puvant lavonam-, isę šišu. legėjimai eina paskui vienas kitą. 
žemės ėjo smarvė. Ore jos negalima buvo Ta.ip antai nedideli atstumai atrodo lyg be- 
pajusti. Taip pat ir palapinėj ne iš karto galiniai: laiptai, kuriais eina žmogų*, de
ją galėjai pajusti. Bet generolo žmonai sįekia. Mato pragarą ir dangų, ange- 
miegant smarvė, kad ir silpna, betgi p; ie- ius jr velnius. Žmogus junta, kaip jis pats 
kė jo, nosį. Smarvė užgavo no*ies neivu* virsta angelu,—tokiu lengvučiu, lyg jam 
ir tatai pajuto smegenys, žinoma, toks ju- butų sparnai nugaroj išdygę. Laiko supra
timas nebuvo malonus. Smegenyse atgijo timas visai sukrinka: sekundės atrodo nu
pūvančio lavono atsiminimas. Ji nekartą tais, minutės—amžiais. Regėjimai slenka 
kelionėj buvo mačiusi pūvančius lavonu-. pa«kui viena- kitą
Per sapną atgijo matyti vaizdai ir ji pama- į . g veikia ir iumas.
LAnUm,Vlkus-Ja?JY^°.naiit:l.5el.to::k?d Norėdanri regėjimų pamatyti, jį ruko, kaip
geneio lene miegodama daugiau nieko tabaka g, j tufe!anėių kinieėiu juo nuo- 

taip aiškiai, kaip lavonų kvapų nejuto. D.e- dijasi; Jiems 1()dosi !vp ji.. j danUgį pakila
ra kvapo jutimas buvo nuslopinamas viso- ;/ di ; kalba-d. Opiumo .okymas
kių kitų jutimų, o naktį ne. Todėl jos ‘ “sap. i

via didžiausias
Opi

jų pasismaginimas. nors

ANGLIJOJ KAREIVIAI 
UŽĖMĖ STRLIK1ERIU 

VIETAS.
Pereitą savaitę Londone 

sustreikavo 1.000 laivų kro
vėjų. reikalaudami daugiau 
atlyginimo už pavojingą 
dalbą. Prie laivų krovimo 
valdžia tada pristatė karei
vius.

ATVYKS ČILĖS PRE
ZIDENTAS.

Washingtono infoi maci- 
jcrni , netolimoj ateity į 
Jungtines Valstijas atvyks 
Čilė? respublikos preziden
tas Rios. Prezidentas Roose- 
veltas nusiuntė jam pakvie
timą.

LVOVE IŠŽUDĖ 35,000 
ŽYDŲ-

Lenkų Telegramų Agen
tūra skelbia, kad Lvovo mie
ste. Galicijoj, žydų jau ne- 
bėia. Naciai visus juos išžu
dė. Prieš karą Lvove buvo 
apie 35,000 žydų.

CURLEY SUNKIAI 
SERGA.

I c. eitą sąvaitę Bostone 
buvo pa-klydęs gandas, kad 
buvęs šio miesto majoras, 
Dži’m Curley, pasidarė sau 
galą. Vėliau i aaiškėjo. kad 
ji' gyvas, bet pankui dien- 
laščiuose pasirodė žinia, 
kad jis sunkiai serga.

Lietuvos likimas.

Visapusiškai svarstant, 
kaip ši suimsi pasaulio tvar
ka atsitaisys ir kaip sunai
kintos šalis ir tautos atsi
kels, kįla klausimas, koks 
bu- Lietuvos likimas po šio 
karo ?

Buvo dėta vilties, kad 
Maskvos konferencija išaiš
kins mažųjų tautų klausima. 
Bet kaip rodos, tai tas Hullo- 
Edeno-Molotovo pasitari
mas mažųjų tautų klausimą 
da giliau nugramzdino. Lie
tuvoj likimas tokiu budu gal 
taps militarinės jėgos auka 
—gal būt Sovietų. Bent da
bar visi ženklai rodo, kad 
1 ietuva bus Sovietų kolo
nija.

Amerika ir Anglija ka
riauja už žmonių teisių at- 
steigimą. Jos tai pareiškė 
Atlanto Čarteryje. Baltasis 
Narna- vėliau tą čarterį pa
pėdė keturių laisvių princi
pais. Tuomi Amerika ir An
glija pasižadėjo atsteigti 
mažųjų tautų laisvę, pamin
tą po diktatorių batu. Bet 
kitaip žiuri į mažųjų tautu 
laisvę Sovietai. Jie iškėlė 
klausimą, ar Britanija bus 
kada nors įtikinta, kad Ry
tuose daugelio mažų tautų 
etisės tebėra paneigtos, ir 
kad Indijos aspiracijos turė
tų būti patenkintos? Sovie
tai žiuri labai kreivai i At

lanto Čarterį ir pasisakė tik 
už dvi laisves—“freedom 
from want” ir “freedom 
fiom fear.”

Nepaisant musų Ameri
kos nusistatymų, nepaisant 
Maskvos konferencijo? tiks
lų. iusų laikraščiai pareiškė, 
kad 1939 m. užėmimas Fin- 
landijos, E-tiįos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos ir Rumu
nijos ra 22J >00,000 gyven
tojų ir i05.000 ketvirtainių 
mylių žemės esąs pateisina
mas sekančiais trimis punk
tais: (1) kad kalbamosios 
teritorijos buvo atimtos iš 
Rusijos po pirmo pasaulinio 
karo: (2) kad ten žmonėm 
didžiumoje ‘yra rusai arba 
ukiainai: (3) kad Rusijo* 
saugumas reikalauja tuos 
kiaštus okupuoti. Taigi So
vietai mano juos ir pasilai
kyti.

Vadina . ar kas rėk* 
“ma !” už Sovietu-, ar prieš, 
L;etuvn v;'t?ek bu* ių kolo
nija. (Gal bus, o gal ir ne.— 
Red. ) P. Žvalgas.
INDIJOS ŽMONĖS MIRŠ

TA BADU.
Badas Indijoj šluoja žmo

nes i kapus tūkstančiais. IŠ 
New Delbi miesto praneša
ma, kad užpereitą sąvaitę 
Kalkutoj mirė badu 1.927 
žmonės, o pereitą sąvaitę 
jau 2.154. Kitose Indijos 
vietose tas pat?.

nfekoanūo‘uba™k'ingaS’ nO‘'5 " i ™ai « sveikat* iuardo- Vienas dak‘
& '• . taias išgėrė opiumo, ištirpdyto spirite.

Kartą vienas ponas sapnavo, kad jam į Tuojau jis pamatė įvairiausių regėjimų, 
koją įkando šuo. Po kelių dienų toje pačio- yiat, jis plaukė jūrėmis pas vieną savo gi- 
je kojos vietoje pasirodė vėžys. Rodosi. minaitę ir gulėjo kajutėje. Ji- išgėrė opiu-
sapno Luta labai ženklingo. Be: ir čia taip mo. nei ėdama* apsisaugoti nuo jūrių Ii 
pat atsitiko, kaip ir generolienei: miegoda- Staiga pamatė priešai? save giminaitę, 
mas jis pajuto tai. ko budėdamas dar nega- pUria važiavo. Ji lyg gyva prieš jį stovėjo. 
Įėjo jujti. Liga jau buvo prasidėjusi tada, Daktaras tuomet nemiegojo. Jis geriausiai

ligos.
pas

Rusijos Fronto Žemėlapis

Give enongh
* »

* *

...sooa enough!
Q»tATt» tOSTOH UNITfD WAK fUND

kada jis nei negalvojo apie tat. Liga ei žino 
odą: iš odos skausmas nervai* ėjo į smege
nis. Ligos pradžioje skausmas buvo leng
va-. nežymus. Smegenyse jis buvo slopina
mas kitokių jutimų, kuriuo* tuo pat metu

suprato matąs regėjimą, sužadintą opiu
mo. vis dėl to jis negalėjo jo išblaškyti.

Regėjimai iš ligos.
. . ... Yia matomi regėjimai ir sergant įvairio-
jusdavo ta? ponas. Per miegą visi jutima: „.į, Hgomi*, šiltine, drugiu, bet daugiausia 
nusiipnėjo; jie lyg nutil-ta. Jiem* nurimus, —sergant neivu ir galvos smegenų ligo- 

§abma skausmą kojoj, i ainį mįs Dažniausiai regėjimų mato nervingi 
is tikrųjų ir buvo. Taip ir paaiškėjo ženK-[2monė* ir pamišėliai. Toksai buvo pavvz- 
lmgarsis. stebuklingasis sapną?. j ^^iui musulmonų pranašas Mahometas,

To, pačio? priežasty* juo? pagimdo, kaip marindavo įvairiai? budais savo kūną ir pa- 
ir visus kitu* regėjimus. Kad jie įvyktų, galiau išeidavo iš galvo*. Todėl jų gyveni- 
reikalingas didelis Įvairių atsiminimų iš- mo aprašymuose ir kalbama nuplat apie

ZHITOMIR ->
, KIEV

Rusijos karo frontas dabar eina Dniepro paupiu. Pilkas 
plotas yra rusų rankose, baltas—vokiečių. Kaip parodo šis 
žemėlapis, tarp čerkasų ir Pniepropetrov-ko rusai jau yra 
persikėlę per Dnieprą ir varo vokiečius I'.jgo upės krypti
mi. Vokiečiai tuo tarpu bėga iš Krymo pusiasalio. Juodos 
rodyklės parodo rusų puolimo kryptį, o margos- vokiečių 
traukimosi krvpti.

Ir visa tai iš tikrųjų atsitinka, atsiminimai, ną franeuzų žandai ą, kuris susirgęs ner- 
atgyja—tvarkingai ir netvarkingai. Ir at- vais, pradėjo matyti įvairius regėjimu*, gir- 
gyja kaitai* taip ryškiai, jog žmogų*, sap- dėjo slaptingus balsus ir pagaliau visai pa- 
navęs sapną, pats nežino, ar tai buvo sap- mišo.
ras ar tikrybė. Tatai atsitiko 1862 metais vasario mė-

. . ... nesi. Fiancuzu imperatorius NapoleonasDubuma, regėjimą.. III p??i,ašė vienam nelaimingam varguo-
Bet štai kas įdomu: regėjimus ir sapnus jjui sprendimą. Jis pasirašė balta ranka, 

galime -užadinti dirbtiniu budu. padėjo plunksną ir nurimo, lvg nekuo ne-
Pa-akoja apie įžymų vokiečių poetą dėta*. Ka pasirašė imperatorius, tą turėjo

Gėtę. jog jis savo noru sužadindavę? savo įvykdyti žandarai ir budeliai. Vienas žan- 
smegenyse įvairius regėjimu*. “Kai aš už- dara? turėjo dalyvauti vykdant mirties 
merkiu aki- ir nulenkiu galvą žemyn.—ra- bau mę. Iki pusiaunaktų jis saugojo pa
šo įsai—tad pamatau prieš save žiedą, smerktąjį, matė, kaip budelis ii rengė ir. 
Taip aš ji piiverčiu atrirasti. Žiedas prade- da:ant jam gala stovėjo per keliatą žings- 
da savo pavidalą keisti. Aš matau jį išsklei- nių nuo jo. Žandaras tuomet buvo labai su
ūžiant ir iš vidaus išeinant naujus žiedu- sijaudinę*. Ji* matė beginklį žmogų, kurį 
įvairiaspalvius ir žaliu*. Taip ir randasi įergėsi nužudy ti ginkluoti žmonės, apsitai 
žiedai po žiedų ir vi= įvain|s. Jie man rodo- ?e mundurą'*. Žandai ėmė krėsti nervų 
si tcl, kol aš noriu. Kartais aš noriu, kael drebulv*, kurio jis niekaip negalėjo nu- 
man pa-įrodytų įvairiaspalvis ratelis, ir jis *tabdyti. Paprasto kareivio, butą jautres- 
tikrai pasirodo.” nio ir geresnio už ta. kuri? pasirašė spren-

Yia žinoma ir daugiau atsitftimų, kada d mą. Mirties bausmė buvo atlikta. Pa- 
žmonės matydavo tokiu? regėjimus* kokie veikslą* žmogaus, nu.galabvto prisilaikant 
jiem* buvo* reikalingi. Vienas vokiečių visų Į, ta tymo taisvkkų, iigai_ per*ekiojo 
daktaras Brozius galėdavo savo noru suža- žandara. Ji* ly g mat'fe ii mate prieš save. 
dinti šitokį regėjimą: jis matydavo pat* Žandaro nei vai vis labiau ir labiau iro. Ne- 
: avė. Jam lyg pasirodydavęs jo paties at- trukus jo galvoje kilo mint:?, jog jo virsi- 
vaizdas. Ši- regėjimas trukdavo kelias se- ninka? ga’įs ii į-kusri. ši mint * dar labiau 
kundes ir vėl išnykdavo. Kartais taip pat -uiudino žandara. Po keliu dienu jis sap- 
atsitinka ir per sapną. Viena* franeuzu Tavo. tartum irn pačiam be jokio teismo 
mokslininkas sapnavo pats save. ir tatai ji. ministerio įsakymu. pa=kir‘a mirties baus- 
labai gąsdino. Yra tokių žmonių, kurie gali Žandaro sapnai, tartum ;į surise vilko 
sapnuoti tą žmogų, kurį panorės. Prieš gul- ant ešafoto. Ta sapną ji* sapnavo žinoma 
darni jie stipriai apie jį mąsto, ir dėl to jį Į todėl, kad io sielą sujaudino mirte.* baus- 
užmigę sapnuoja. Yra ir tokių atsitikimų T^Jymas. Ta? sauna* dar labiau suju
buvę, kad atsiskyrėliui ilgai ir karštai mel- diro žandarą. Jis pradė’o apie savo sapną
Ūžiantis dykumoje savo šventajam, pasiro- galvcti, ar ne pranašinga tiktai ji. sapną 
do jam tas šventasis tą ar kitą naktį per sapnavęs? Jam pasirodė kiti žandarai kaz 
sapną.

Dar ir kitai- budais galima sužadinti re
gėjimus. Pavyzdžiui, panašiai į žmogų vei; 
kia degtinė ir kiti nuodai. Kas geria daug

ką apie jį šnabžda tarpusavyje. Jam pasi
girdo, kad jie kalbą apie jo bausmę.

Kartą jis vakare atrigulė ir staiga išgir
do ba’są, kuri.- ėjo iš sieninio laikrodžio.

degtinės, tas ja nuodijasi. Degtinė patenka Balsas jam sakė: “Tu žūsi. tu žūsi. Po dvie- 
į kiaują ir kartu su juo išvaikščioja po vi*ąi jų dienų tave nužudys.” Žandara? pašoko, 
kūną. nueina į smegenis ir tenai smal kiai pažvelgė į laikrodi, bet tenai nieko nebu-
įžeidžia smegenų ląsteles. Nuo to žmogui 
atgyja senieji įspūdžiai Atgyja atmintyje.

vo
(Rus dauginu)

i I
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Penktas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.

Įgriso Komunistiški
Plepalai.

Medžioja Submarinas Kaip Antis

iš tavo Rusijos 
daug pinigų, 
mus komunis-

Nors musų šalies žmonės, nistais. 
piadedant žymiais valdžios “Kas nors 
pareigūnais ir baigiant isto- atsiuntė čia 
rikais, laikraštininkais ir ra- kad paversti 
dijo komentatoriais, yra ga- tais. bet tas, kuris čia kalba,
na kantrus ir pripažįsta vi- svetimos paramos nereika- 
siems spaudos ir žodžio Uis- lauja. Jie taipgi daug pini- 
vę. bet komunistų plepalais, gų užsidirba čia Amerikoje, 
skleidžiamais keliais atvė- kurią jie tiek daug niekina, 
jais prieš Amerikos tvarką Jie nori nuversti musų de- 
prasikaltusio jų vado Bro\v- mokratinę tvarką ir Įsteigti 
deiio ir visų jo pasekėjų, ku- komunizmą, 
įių taipe randasi ir lietuvis-; “Kuomet Jungtinės Vais
ki komunistai—jau pradeda rijos pradėjo ruoštis gintis

AMERIKOS ARMIJA ITA
LIJOJ NETEKO 6,774 

VYRŲ.
Karo Departamento sek

retorius Stimson paskelbė, 
kad iki Yolturno mušiu. A- 
merikos Penktoji Armija 
Italijoj neteko iš viso 6.774 
vyrų. Iš to skaičiaus buvo 
879 užmušti, 3 071 sužeisti
ir 2,848 dinge be žinio-.7 -* £

pasipiktinti. nuo gręsiančio Hitlerio pa-
Dabartiniu laiku jau daug vojaus, tu tuomet buvai jo 

būna kalbų per radiją, ku- diauga=, tą atsimeni. Tu mė- 
riomis pasmerkiama komu- ginai Hitlerį sulaikyti nuo 
nistų veikla šioje šalyje, bet planuojamo puolimo ir pats 
tos kalbos ne visada būna; mėginai prisirengti puoli- 
nuo darbo liuosomis valan-! mui. Bet tavo amerikoniški 
domi? ir ne visi jas išgirsta- kemunistai to nežino. Jie 
me. Štai. per radiją pasakė manė, kad tu mvli Hitlerį, 
žymią kalbą Rūpėti Hughes,1 Jie darė viską, kad sutruk- 
kuris žinomas kaipo karei- dyti Amerikos pasiruošimą 
vis, novelistas. istorikas ir atmušti pavojų. Jie sulaiky- 
humoristas. Jo pasakyta davo laivus, trokus. organi- 
kalba buvo kaip “telefonu zuodavo streikus ir mušda- 
pasikalbėjimas” su Rusijos vo žmones einančius dirbti, 
diktatorium Stalinu. Tarp Jie staugdavo prieš musų 
kito ko jis štai kaip kalbėjo: i uošimąsi apsigynimui ir net

“Sveikas, Juozai — turiu piketuodavo Baltuosius Na 
mintyse—p. Stalinai. Kalbu mus. protestuodami prieš 
aš. Kalbu iš Jungtinių Vals- prezidento teikiamą pagal- 
tijų. Tu žinai tą šalį, kuri bą, kuri dabar
tau atsiuntė dviejų ir 
bilionų dolerių vertės 
mos, tūkstančius lėktuvų, dei Šamui ir taipgi trukdė 
tūkstančius tankų ir tonus savo brangiam Dėdei Juo- 
maisto. Ir dabar da tebe- zui.
siunčiame. Ir dabar da ame- “Visą savo amžių, Juozai,
rikiečiai kenčia 150 laipsnių —turiu mintyje p. Stalinai.

- - . - «— •

Čia matosi dvi vokiečių submarinos, kurias 

visa apsupta dūmais, o kitos galas rūksta.

Amerikos orlaiviai sudaužė bombomis. Viena

yra pasidarbavę. 
“Dabar eina kalba

METHUEN. MASS. 
Padėka.

Nuoširdžiai dėkoju Maple

šiidyje nebus užmirštas 
kartą dėkoju visiems.

Izabelė Želonis
apie

tai, kaip Amerikos komunis
tai pakeitė savo vardus ir
pasivadino Amerikos Žmo- Parko Bendrovės nanam- 
nių Paitija, ar kitaip. Bet už surenginą banketo mano 
jie vistiek dvokia, kaip A- paramai Pirmiausia dėko- 
merikos komunistai. Musų ju komisijai: A. \ ečkiui, I. 

l. nosys juos labai gerai užuo- Chuladai ir J. Budžiui, tai-
džia. pogi ir gaspadinėms: R. Pi unskis paskelbė žinią, kad

ATITAISOME KLAIDĄ.
Ne Saulės Brolis, bet Saulė; Sūnūs.

43-čiame “Keleivio” nu
mery t’p • eilėraštis “Kai 
kurių išeivių papročiai,” po 
kuriuo per klada buvo pa
dėta.- Saulės Brolio parašas. 
Ištikruiu turėjo būti ne Sau
lės Brolte. bet Saulės Simus. 
Šiuo ta klaida atitaisome.— 
Red.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostj 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarima ir busit patenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. VVater St.. Philadelphia. Pa.

CHICAGO, ILL.
Plėšikai buvo užpuolę 

kun. Prunskj.
Šiomis dienomis kun. būt turtinga, užtai turės gerą vyrą.

APSIVEDIMAI
Pajieškau jaunos moteries dėl gy

venimo; aš pats esu 43 metu amžiaus,

LOS ANGELES, CAL.
Lietuvių čia nedaug, bet 

yra 4 draugijos.
Musų mieste lietuvių ne

daug, bet sugyvenant neblo
gai. Turim ir 4 draugijas, tik 
gaila, kad daugumas narių 
nesilanko i susirinkimus; 
ateina tik pašalpos pasiimti, 
Kai ištinka .kokia nelaimė.

Turim gerą kliubą. bet ir 
čia mažai darbštumo. Kliu- 
bas laiko savo susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmą 
utarninką po numeriu 246 
S. Hill st.. kaip 7:30 vakare. 
Visi turėtų tuose mitinguose 
lankytis ir naujų narių atsi
vesti. Galima prisirašyti iki 
50 metų amžiaus.

Uršulė.
Reikalingas darbininkas

Dirbti prie fanuos darbų. Gali būt 
ir senyvas žmogus, kad tik mokėtų 
karves melžti. Platesnių žinių duosiu 
ptr laišką. Rašykit šiuo adresu:

P. Kalėda. (46 j
K. Nr. 3, Williamston, Micn.

Vžsirašykit Amerikos
“Lietuvių Naujienas”

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių 
paveiksluotas ir daug skelbimų. Kai
na 50c. metams. Adresas toks:

Lietuvių Naujienos (46)
332 N. 6th st., Philadelphia 6, Pa.

TIKRAI GERI 
! PREPARATAI
J ALEXANDER’S 
J CASTILE OLIVE OIL 
J SHAMPOO

; | padarytas ii tikro- 
i i io Castile muilo, 
į U. S. P. Išplauna < t 
i pleiskanas ir viso- * F

■ • kius kitus nešvaru- 
| mus ir sustiprina 
I odą. 50c. už bonką.

į ALEXANDER’S HAIR 
♦ REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu

Gali būt ir farmerka arba ui 
tik ne iš Michigano valstijos 

Zig. John.
P. O. Box 32, Union City,

“Ponas Stalinai, ką tu da- Chuladienei, Večkienei, Ru- plėšikai jį norėję apiplėšti.
I • 1 4 • T *4 J 4 A.   zJ 4 4-4 Z\ 4 4 4» Ta <4 4 1 4 Z\ 4*4 4 V-v Z". V— T zl j 1 j |

veidą.
pradėtų veikimą nos prisidėjo medžiagiškai Jeigu mušeikos davė kun. 

tikslu nuversti tavo valdžią ar darbu. Per jų pasidarba- Pru-kiui į veidą, jis turėtų 
ir įsteigti demokratinę tvar: j vimą gavau kaip dovaną, užtai būti dėkingas. Nes šv. 
ką," kokią mes turime? Jei- $198.48. Tai pelnas nuo pa; Lukošius savo evangelijoje 
gu jie, pasivadinę ameriko- rengimo. Be to, mano geri peiskyrime 6:29, sako: 

statytų savo kandi- draugai, kurių aš niekados
neužmušiu, prisidėjo auko
mis.

Žemiau paduodu aukoto
jų vardus

nistais, 
datus i valdžios ofisuskarštį Irane, besiskubinda- —aš stojau už pasiruošimą.

mi tau pristatyti reikalingą Rašiau straipsnių ir kaįbė-! vfet stalinai k jei. 
pagalbą. -au. kad mes privalome buri | -fe Sp^U(Irtu ant viso5

“Mes prieš tave Beprotes- pasiruošę karui su \ okietija ir daiiės. kas vra
tavome. kam leidi japonam? ir turime galimais
žuvauti savo vandenynuose, gelbėti Anglijai ir

ir

rusiška. o ne amerikoniška?
_. . . - . 1 Jeigu jie sulystų i RusijosMes neprotestavome pnes užpultoms valstybėms. Bgt m„k k|a? kJiegijU ir lir- 
tave, Kad neuuodi mums kuomet as> reikalavau pas-.; stvta iaunjma D?ieš SovietŲ 
lėktuvu bazės Sibvre. Mėš luosimo tai amenkomsKi — į. •Jei -jje g0 valand]į 
neprotestavome ir dėl to, komunistai koliodavo mane ■ darho , Ru.įjoj 
kad internavai Kamcatkoje tauriausiais vardais ir sa; artmįipinti iki 40 valan- 
nusileidusius Amerikos la- ke, kad as nonų sau įtraukti Z - Viršlaiki o-anti Hvi-

kunus po bombardavimo Ja- į baisų karą. Jie mane vadi- į atlve-inima I? jeigu iie 
ponijos. Daugelis žmonių no ‘degeneratu,’ kuris nori g^ą atlyginimą, ir jeigu jie 
sako. kad mes neturėtume Amerikos žmonių kraujo.
nei paminėti, ką tu darai ai “Amerikoniški komunistai jos patriiotus vadinti dege- 
nedarai, neštai gali sug<* veikė jaunimo tarpe ir vadi- nėra tais? Ką tu darytumei, 
dinti draugiškumą. no jį ‘žuvusio karta’, užde- p. Stalinai, su tais Rusijoje

“Kuomet tu Rusijoje or- darni jiems dideles tuščias-gimusiais amerikonistais? 
ganizuoji ‘laisvos Vokieti- galvas. Tie jaunuoliai ko-l ... . , . Q.
jos valdžią’, o mes norime munistu išmokinti baubda- ,. Ąr JU°™’ P-
kad Vokietija pasiduotų be vo prieš prezidentą Roose- I1”31’ kAr -ka\ma?°
sąlyginiai, mes nuduodame: veltą ir jo žmoną. Tokiu ^džri^ave'sakant 3 kad™ 
to nepaisą. j vo elgesiu jie tau draugų ne- ^rdz į .je Racl tu

“Nemanyk, p. Stalinai, padarė. Mes leidžiame jiems l*vl uo ume * 
kad aš tave kritikuoju. Tu gyventi, nes pripažįstame Bet mes čia komum-tų ne
dabok savo biznį, o mes žodžio laisvę. Mes čia ne- likviduojame.

“Kas tau muša į vieną vei
dą. atsuk jam ir antrą.

Tačiau vietoje atsukti an
trą veidą, kun. Prunskis 
pradėjo lėkti, šauktis polici-

RAUMENŲ
SKAUSMŲ

$50. E. Radzevičienv S5, A. 
Paulauskienė $3.50. P. Ya- 
nukonis 83; po $2 aukojo 
Šie: P. Shiman, J. Valiuke
vičius, J. Balčiu? su žmona, 
Markevičienė. K. Paltanavi
čius, J. Churlonytė. Aiex. 
Lapinskas ir A. Večkvs; po 

pradėtu pikietuoti Kremlių j SI aukojo: Mrs. Mikulis. \. 
ir pradėtu tave ir kitus Rusi-Į Varnei, Anderson, l rbočius, 

Malloli, M. Kulish su žmo
na. J. Bal-kvs, M. Sakalaus
kas. S. Siekis, J. Rudis, P. 
Aleksoms, Petronėlė Rudis, 
Alma Vaitekūnas (81.50), 
Karolina Kaminskas. E. 
Kvadaravičienė, L. Baka- 
nauskas. K. Churlonis. A. 
Rackauska?. Jenne Yuraiio 
nis, Paul. Alex, Paul. Mack- 
svitis. J. Benkus. John Šlei- 
vis su žmona. And. Majaus-

J°s pagalbos. Rodos, kuni-

P»IN-EXPELIER
I

nuo 1867 metu ...

patikimas šeimos tepalas I

daugiau dabosim savo biznį, šaudome žmonių už politi-' Tai taip kalbėjo p. Rupert ka=, Masienė. Joe Valuke- 
Aš manau, kad tu daugiau nius prasikaltimus. Mes ne- Hughes, ir ta jo kalbą persi- vich, Anna Raluka-. AL Pau- 
mus gerbsi, jeigu mes patys , šame nušovę nei vieno šnipo spausdino “Nevv York Jour- lukaitis. J. Chulada. , J. \ a 

J.save gerbsime, kaip tu kad pereitame Pasauliniame Ka- nal-American“ spalio 20 d., latka. John Kazlausku- 
darai. Bet palikime tai nuo- re. Mes nenužudėme nei 1943 metų laidoje, Jo kalba Kaminskas. D. Benkus, Joe 
šaliai; aš tik noriu su tavim vieno šnipo ir šiame kare. iš- aiškiai parodė, kad komu- L’ždavinis, -L Sakalaus/as 
širdingai pasikalbėti apie skyrus tik tuos nacius, kurie nistu pliauškimai ir jų veik- su žmona. A. Karmag;n..=. 
tuos juokingus žmones, ku- atplaukė submarine sprog-Ja šioje šalyje nėra pralei- J- Kibildis, X. Vitkauskas ir 
riuos čia sutinku ir kurie sa- dinti musu dirbtuves, kurio-'džiama pro Amerikos žmo- J. Egenis: po 50c. davė: P. 
ko, kad jie gerbia tavo pa- se darbų trukdymui Ameri- nių akis ir ausis. Cilčius. Bill Brovvn. Lena
žiūras. Jie vadinasi komu kos komunistai tiek daug! K. J. Paulauskas. Navicki. A. Gross. J. Shu;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------petris. B. ShimkonB. Teofi

lė ShimkonL, F. Zula, M. 
Bulota su žmona. P. Navic
kas. J. Želonis A. Remeika. 
B. Zurwell. EI. Zurwell. Br. 
Gumauskas. J. P. Milvidas 
F. Vanaeas. Karolina Gu
daitis, Ver. Bakanauskienė, 

’A. Galinis P. Valiulis, S. 
Yuškus. J. Ui bočių-. K. Sau- 
lėnas. J. Glaveckas ir /\. Ba 

jrišauskas: po 25 centus: VI. 
Kasneras. Anna Ačiū-. Lv- 
cv Žirnis, B Leguna- »r A. 

Pateki?: po 15 centu: Milie- 
nė ir Kostanciia Milienė.

Gal kai kurios pavardė? 
užrašytos k’aidingai, už tai 
malonėkite atleisti! To~ 
Bendrovė- parengimas ir at
siliepimas mano gerų drau
gų mane ta;n paveikė, kad 
jaučiuo- d; ng -tipresnė savo 

1 nelemtoje ligoje. Jau penkti 
metai kam :; atsiskyriau su 
iumis vis/- ir esu suparali 
žinota, bet u- mane at-imi- 
nėt. Todėl tariu visoms ir vi- 

įSiems nurimdu ačiū. šita 
i atjautimo b kuomet mono

Mihvaukev meisto ugniagesiai 

gesinti ugnį akmenų dirbtuvėj

įieško žuvusių savo dvieju draugų, kurie buvo nuvykę už- 

ir buvo užberti nuslinkus!j nuo kalno griūtimi.

gas turėtų pildyti švento Ya- 
što nurodymą: atsukti antrą 
veidą. _ •

Da ne viskas. Kun. Pruns- j 
kis sako. kad jį norėję ap
vogti, todėl ir mušę jį. Jeigu 
kunigą- pasipriešino vagiui, 
tai jisai peržengė ir antrą 
šventraščio prisakymą.

Šv. Lukošius savo evange 
iiioje. 6:30. sako: “KurP ta
vęs prašo, tam duok; ir kurs 
tau atima, kas tavo yra. iš to i 
neiieškok.” Toj pačioj evan-j 
gelijoje 6:29, šv. Lukošius 
aiškiai sako: “Ir kas tau at
ima skraistę, tam neužgink 
nei seimėgos.”

Jeigu kunigas tikrai pildo! 
šventraščio mokslą, jisai tu-į 
»ėtų atiduoti plėšikui viską: 
cavo Šveiką, laikrodį, marš
kinius. ir tt. Tada butų tikrai 
pa ielgęs pagal krikščiony . 
bės mokslą.

Bet kuomet kunigas pasi
priešino vagiui, tai jis pasi
elgė kaip tas, kuris neprak- 
tikuoja Kristaus mokslą.

T. J. Kučinskas

AMERIKOS DARBININ
KAI LANKYS ANGLIJĄ.

Amerikos valdžia siunčia 
cavo lėšomis 4 karo pramo
nės darbininkus Anglijon, 
kad papasakotų anglams, 
kaip darbininkai dirba ir 
gyvena Jungtinėse Valstijo- 
se.Grįžtant jiems iš Angli
jos atgal, kariu su jais at
vyks keturi Anglijos darbi
ninkų atstovai, kurie papa- 
akos amerikiečiams, kaip 

žmonės dirba ir Anglijoj.
Iš Amerikos vyksią šie 

unijų atstovai:
1. Joseph Smith, CIO au 

‘omebilirių unijos atstovas 
iš Detroito.

2. Stanley Ciežyk, mašini- 
ta- iš Califomijos.

3. Otto O. Butler, chemi
nis darbininkų unijos atsto
vas iš Ea-t St. Louis, III.

4. Huęh T. Maloney, plie
no darbininku uniios atsto
' as iš Bethlehem. Pa.

Du iš iu at-tovauia Ame- 
ikos Darbo Federaciją, o 

riti du— CIO. Jie bus Ang
lijoj vi a mėnesį.

Lithuanua — 42

I tii
{ ĄI’fĮ’l
i plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centai už bonką.
i Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
i čiam per Paštą į visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.
J ALEXANDER’S CO.
{ 414 W. BRO1DWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašoa*'. Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

-movės Lietuvių Žinyčia

4p»lin-«i rfalinrtmea knkw>-nyhėa gadynėje kiekvienas turėtų 
p> r nen tik tada galėe aiškiai anpraati Dievo buvimą.

Knyea didelio fnruito. tnri 271 poalapj. Kaina popieros apdarais 
— i ėni, audimo apri. f 1 26. Pinigus rahma siųsti popiennj ooierj 
arba “Monev Orderi”. Adraauokit sekančiai:

KELEIVIS, 633 Broadway, So. Boston, Mass.

aras
Jei noriie žinoti fipie 

įvykius, tai skaitykite

uropoj e
karą ir kitus pasaulio Naujienas".

“Naujienos" yra pi-mas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje.Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- cagą), J6.00. Chicagojs ir Europoje—$&(Xk 
Money Orderį ar čekį siųskitsi

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted StreetCHICAGO, ILLINOIS

Suiipaiinimui kopiją pcuiųtima ►;V—

f

1 t
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KI NO HIGIJENA
Kaip reikia užsilaikyti, kad 

butume sveiki.
Kad butume sveiki, reikia 

sekti tam tikras taisykles, 
remianties sveiku protu.

Švarumas, švarumas yra 
geriausia? apsigynimas nuo 
užkrečiamųjų ligų. Kasdie
ninė maudynė netik apgina 
žmogų nuo užkrečiamų ligų, 
bet ir sustiprina jo sistemą. 
Maudynė gali buti šalta ar 
šilta. Šalta maudynė padil
gina nervus. Žmonės silpni 
arba seni nelabai pakelia; 
šaltą maudynę. Užtai ji re
komenduojama jauniem; ir 
stipriems. Labai gerai yra 
išsitrinti šaltu vandeniu ir 
abrusu. Tas sustiprina odą 
ir apsaugoja nuo šalto oro 
įtekmės.

Šilta maudynė turi visai 
kitokią reikšmę. Ji ramina 
žmogų, nekalbant apie tai. 
kad ji nuplauna purvus. 
Žmogui suerzintam niekas 
taip negelbsti, kaip šilta 
maudynė. Ji yra gera gy
duolė nuo nemigos. Bepro
čius. kui ie daužosi, paguldo 
i drungną maudynę ir laiko 
kol nenusiramina.

Rankų mazgojimas. Ran
kų mazgojimas yra svarbu- 
dalykas. Rankos visur dasi- 
lyti. Ant jų patenka purvai, 
išmatos, bakterijos. Užtai 
rankos reikalauja nuolatinio 
prausimo su muilu ir karštu 
vandeniu. Vaikus reikia 
pratinti, kad atėję iš tualeto 
nusimazgotų rankas. Nagus 
laikyti trumpus ir išvalyti 
panages, nes jos suteikia ge
rą dirvą visokioms bakteri
joms.

Plaukai. Plauku? reikia 
dažnai plauti, kad išplauti 
pleiskanas, dulkes, suodžius. 
Taipgi reikia išplauti ir 
muilą ir iššluostyti vandeni 
su abrusu. paskui išdžiovin
ti. Jeigu išplauta galva jau
čiasi sausa, gerai ištrinti rie
balais, aliejum ar vazelinu.

Akys. Akys reikalauja 
priežiūros. Musų laikais 
akys yra vienas iš labiausiai 
varginamų organų. Jo? yra 
pritaikytos tolimam maty
mui. Žiūrint i toli. jos pasil
si. Arti žiūrint—pavarg-ta. 
Žmogus, mieste gyvenda
mas. retai kada pažiūri Į to
li. Užtai musų akys visada 
pavargusios. Ypač jas var
gina skaitymas. Nedyvai, 
kad didžiuma žmonių turi 
matymo nedateklių, kuriuos 
galima ištaisyti akinių pa
galba.

Skaitant, reikia sėdėti 
taip, kad šviesa pultų iš kai- 
rėsės pusės. Reikia mokyti 
vaikus laikyti raštą taip, kad

šviesa kii-tų ant rašto, o ne i 
akis. Daugelis vaikų mokyk
loje skaitomi žiopliai? vien 
dėlto, kad jie gerai nemato, 
negali perskaityti kas ant 
lentos jiems rašoma. Akies 
nelyguma? padaro nuovar
gi, nuo kurio paeina nerviš
kumas. Jeigu vaikai turi 
matyme nedateklių. reikia 
pritaikyti jiems akinius. Su 
akiniais tankiai nusiseka 
akis pataisyti. Akiniai reikia 
nuplauti kasdien šiltu van
deniu ir nušluostyti švaria 
minkšta skepetaite.

Dantys. Dantys reikalau- 
’a kasdieninės priežiūros. 
Po kiekvieno valgio reikia 
dantis išvalvti su šepetuku. 
Vakare, einant gulti, nuvaly- 
i juos tam tikrais milteliais 
(tooth powder). Ant dantų 
usirenka taip vadinamas 

‘artaras. kuris žeidžia ir er
zina dėsnis. Tartaras susida
ro nuo susijungimo maisto 
liekanų, danties medžiago= 
ir seilių. Jis buna kietas ir jį 
nukrapštyti nėra lengva. 
Todėl reikia duoti dantis iš
valyti dantų gydytojui du- 
svk ant metų. Nuo tartaro 
dėsnys nueina žemyn, po 
jom susirenka bakterijų, pa
daro puvimą, negerą kvapą. 
Daugelis ligų paeina nuo 
pulėtų dantų. Pavyzdžiui, 
reumatizmas, kuris surakina 
narius, labai tankiai paeina 
nuo nesveikų dantų. Bakte
rijos persisunkia i kraują, 
apsigyvena naryje ir padaro 
ligą. Manoma, jog vidurių 
votys ir inkstų ligos taipgi 
dažnai kila nuo pulėtų dan
tų. Užtai dantys reikalauja 
gero- priežiūros iš mažens.

Yra patėmyta. jog musų 
karta turi prastesnius dan
tis, negu musų bočiai turėjo 
Priežastis, turbut. yra mais
te. Moters nežindo kūdikių 
užtektinai ilgai. Musų duo
na perdaug nubaltinta. Pe
luose nusimeta reikalingos 
dantims druskos. Apskritai. 
—nevartojame užtektinai 
kieto maisto, katras duotų 
dantims progos išsidirbti 
Vaikų dantys taipgi genda 
ir nuo saldumvnu. Viena 
kad saldumynai užima vietą 
kito maisto, kuris duotų me
džiagos dantų budavojimui 
o antra—cukraus dalys, pa 
silikusios burnoje, suteikia 
gerą dirvą bakterijoms. Jo 
veisiasi burnoj, suardo dan- 

; tų sieną ir supudo visą dantį.
Nosis. Nosis nereikalauja 

į ypatingos priežiūros. Tik 
• kada vaikas nekvėpuoja per 
! nosį, reikia kreiptis prie 
daktaro. Tankiai tas reiškia 
augimą užpakalyje nosies, 
kuris užkemša nosi. Toks

Rudens Skrybėlės iš Kailiukų

Madų išradėjai sako. kad tai 

skirtingos išvaizdos skribeles. 

vos uždėtos.

yra vėliausios mados skrybėlė, kuri gali but pakeista j tris 

nors mums visos trys jos išrodo vienodai, tik kitaip ant gal-

Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika. Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS IVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- 

as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
;elias dienas visų veislių gyvūnus, 
iurie "vvena išsimėtę po visą žemės 
<amuoiį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 

‘ nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
oar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitu klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- į 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 25c.

augimas galima išimti be di
delės sunkenybės. Užpaka
lyje nosies yra gilė, vadina
ma adenoid. Kada ji pasidi
dina, kūdikis kvėpuoja per 
burną, o nosis negauna pro
gos išsivystyt; žandai pa-i- 
daro siauri, žiauni? nesutin
ka su žiaunim. Tas sugadina 
veido išvaizdą, sugrūda 
dantis pertankiai. o kūdikis, 
kvėpuodamas per burną, 
greičiau gauna bent kokią 
ligą. Čia reikalinga operaci-

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA Jl'ŠKEVICIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- i 

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 K AT AUKŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

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

io L-nri noro cnnlcinui i Iivx C*

Sis vaizdelis parodo nužudytos milionierkos, Patricios Lo- 
jiergan’ienės, gimines jos šermenyse, šios nuotraukos deši

nėj yra jos motina, sunkiai šydu užsidengus. Iš kairės, su 
pakelta skrybėlė, matosi jos tėvukas, šiame puslapy yra
parodytas ir nužudytosios Lonergan’ienės atvaizdas.

Kojos. Kojos reikalauja 
švarumo. Ant jų veisiasi 
bakterijos, kurios padaro 
negerą kvapą.

Kojos yra tarpe labiausiai 
varginamų organų. Civili
zuoto žmogaus koja yra su
gadinta. Tik kūdikis turi 
sveiką, tiesią, gražią koją. 
Suaugę? žmogus suspaudžia 
čebatu. sugrūda pirštus į 
riauią čebatą, neduoda rau
menims progos atlikti savo 
darbą. Koja apsilpsta, pėda 
išsitiesia, kaip vėžio, didysis 
pirštas žiuri į laukus. Pėdos 
nuvarginimas padaro daug 
nesmagumų. Paprastai ge
lia blauzdas, skauda strė
nas. pavargsta greit kojos. 
Žmogus guodžiasi turįs 
“reumatizmą.” o ištikrujų 
jis turi šleivą koją.

Daugiausia blėdies padaro 
moterų čeverykai. Jų kul
kos aukštos, galai smaili. 
Pilstai sugrusti vienas ar.t 
kito. Pii štai netoli nuo kul
kų. padaro moters koją la
biau panašią į gyvulio kano
pą, negu į žmogaus pėdą. 
Vaikščiojama kaip ant laz
dų. Kam tas viską-; daroma, 
—tik dievai gali žinoti. 
Smaili čebatai yra madoj, 
ne? iie išrodo gražus, bet ka
me ta grožė, šių žodžių au
torius negali įžiūrėti. Gražu 
vra tik tas. kas naturališka. 

I sveika. Suvaržymas, .^raki
nimas kojų yra barbariškų 
laiku palikimas, kuriam mu
sų dienoje vi'ai neturėtų bu
ti vietos. Kad koja butų svei
ka, batai turi buti luimingi. 
•u plačiais galais, ilga ir že
ma kurka.

Sunkiam žmogui, kuriam 
reikia daug stovėti, tankiai 
pavargsta pėdo*. Tokiam at
riekime gerai prikalti milo 
čebate po kojos išlenkimu 
arba įdėti geležini parėmi
mą pėdos išlenkime. Bet, 
apskritai imant, geležys pa
daro daugiau blogo, negu 
gero. Jo? apsilpnina kojų 
raumenis. Sustiprinimui rei
kalinga gimnastika, lavini
mas, platus čebatai.

Nuo siaurų batų ant kojų MAISTO 
susimuša oda. pasidaro ant- KNYGUTĖS 
spaudos (komai). Jų išgy KALENDORIUS.
dymui įeikalingi platų? ba- Rudos Stampos su raidėm Vandervelde, vertė vardunas

K _ G ir H vra geros iki 4 gruo-
Kai kurie žmonės guo- (J210 Už jas salima pirkti • MATERIALISTIŠKAS 

džiasi kad jų kojos perdaug mėsa, sviestą, surius, kenuo- ISTORIJOS SUPRATIMAS. 

piakaitUOja. Pagelbsti tar* ro žuvi ir visokius riebalus. Si knygelė aiškina proletariato Ti
kus plovimas ir kojoms Pa- * Mėlynos Stampos su rai- ^a^usYuTįuoti*
gaminti milteliai. Is gyduo- x, Y. Z vra geros iki Pakaityk šitą knygelę
lių vartojama formalinas. 2o lapkričio. Jos randasi J SSJ^daitSam^^p^d 
atskiestas su vandeniu. knygutėj Nr. 2. nuojama. Kaina ........................... 25c

Drapanos. Daugiausia var- žalįOi Stampos su raidėm SOCIALIZMO TEORIJA,
tojama medžiaga drapa- \ B ir C iš 4-torio-knvvu- , Sis veikale trumpais ir aiškiai.-
noms yra medvilne. ir vilna. įnėjo galion šią sąvaitę ir draugijos formos. ir kodėl turės but’
Šilima drapanos priguli nuo ganos iki 20 gruodžio. Už
to, kiek oro randasi mezgi- jas perkamos kenuotos daf
nyje, kadangi oras nelabai žovės.
oerleidžia šilimą. Vilnonis ------
audeklas už tai yra šiltesnis, 
kad ji? palaidesnis. Vilna 
sugeria daugiau prakaito ir 
vis jaučiasi sausa. Už tai 
žiemos laiku vilnos yra ge
resnė? už medvilnę. Dauge
lis mano. jog žiemą reikia 
vaikščioti be viršutinio ži- 
pono. Tokia praktika nėra 
pagirtina. Teisybė, yra žmo
nių, kurie viską pakenčia.
Bet vidutinio civilizuoto .r,™™,,
ŽmOgaUS kailis vra perdant? *,rK11 įvaro KOnaSUS ir Šiam- druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

Voa'mont Pas- Kas savaitę įdėkit į juos dėl jam reikia riebalų? šituos klausi-■ išlepinta^. Nešiojant pei . '.U. . f mus suprasi tiktai Iš šios knygutės,
lengvą drapaną Žiemos lai- n*maziau ka,P desimtą savo Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. 
ku. išsieikvoja perdaug ku- uždarbio da,i-

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė

--pakeistas kapitalizmas. Kaina
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

25c

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėj- 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . — 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Scbmidt Xew Yorke paplovė 
savo meilužę, Oną Aumu’ler'aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz- 

Kad taip greitai neplyštų, dais. Kaina ............................ ioc.
Šalčiuos, audroj ir pusnyne DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
Senas Tėvas kelius mina. GERT IR VALGYT?
Keliauk Tėvuk tu pas mus. Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
x- 21 _ _ nonai, atšaus nepagalvojęs žmogus.Nešk žinia? į mus namus. Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio

T. Laukaitienė, žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
__________________*____________ " stas duoda daugiau spėkų, kitas ma

žiau? Dė'ko žmogui reikia cukraus,

MAIKIO TĖVAS.
Šilta, šalta, lyja, griauja 
Maikio Tėvas vis keliauja. 
Reik batelių jam drūtų

no šilimos, reikalaujama 
perdaug nervų energijor. 
Ypač veikia nuo to daboti 
senus ir jaunus. Iš kitos pu
sės, daugelis žmonių per
daug savo kailį čėdina. per
piltai užlaiko, perdaug ap
rėdo. Ypač negerai šiltam 
kambaryje uti sunkiai apsi
rėdžiusiam.

Drapana turi buti iiuosa ir 
lengva. Tada ji geriausia šil
do, nestabdo kraujo cirku
liacijos.

D ras F. Matulaitis.

UŽMUŠTA MILIOMERKA

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

MAŽIAU GAUSIME MAI
STO UŽ POINTUS.”
Šiam mėnesiui Kainų Ad

ministracija nuėmė po vieną 
iki dviejų pointų veršienai, 
avienai ir kiauliena, bet jau
tiena palieka kaip buvo.

Sviestui pasilieka 16 sva
rui. Iš viso žmogus ir gauna 
tik 16 pointų per sąvaitę. Jei 
nusipirks svarą sviesto, tai 
tą sąvaitę nebus nei mėsos, 
nei sūrio, nei riebalų.

Šią sąvaitę jau mažiau 
galima gauti sūrio, varškės, 
oleomargarino ir ir valgomų 
aliejų.

Varškę iki šiol buvo gali
ma pirkti be pointų. Dabar Wayne Lonerganai Nevv 
gi varškei, baltam suriui už- Yorke užmušė Patrisią Loner- 
dėta nuo 3 iki 5 pointų UŽ gan’ienę, 22 metų amžiaus m:- 
svarą. lionierką. Jos kūnas buvo atrastas ištaigingam apartmente. kuriame ji gyveno.Oleomargarinui pakelta 
nuo 4 iki 6 pointų už svarą.

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

Kaina 25 centai.

Knyga ga
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS" 
636 BROADWAY,

SC. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

liankius reikalingiausių žodžių lr 
lasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
ienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 

tiška;. Joje telpa netik atskiri žo. 
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieskant, važiuojant kur 
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95. 
Kaina............................... 85c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- 
nai su reikalingais klausimais Ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
aida. Ka’na......... .. .......................... 25c.
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 

METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinya 
5u rašytojos paveikslu, 126 pusla- 
>jai. Kaina ...................................... 60c.

aUNIGŲ celibatas.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
šaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
os pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
mpuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
,aunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
erįs, dukterįs ir mylimosios nepa

pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
;un. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ................................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
cegali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
cnygutės ........................................... 20c.

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

žmonės kuria oer amžius? Šį intri- 
zuojantj politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ...................................... 10c.
SIELOS BALSAI.

Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Audimo apdarais ... $1.50
rjIIJT STA S i o’vm/iT'E’KIBLI J A 3AI IftViJD.

Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą toa 
knygos neįsileidžia. Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šia knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kaa 

' žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga* parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ......................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1903 metų revoliucinės Lietuvos spė
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 j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri uarodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ......................... $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

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

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

DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingą monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ..................... 25c.

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

utsitikintis Vyras; (21 žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų 
neįskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 
“Keleivis,” 636 Broadway,

South Boston, Mass.
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Nepaprasti Reiškiniai 
Gamtoje.

Čia Sunaikinta 361/ Japonų Orlaivių

“Stebuklai ant dangaus.”
Kanais tenka girdėti žmo

nes pasakojant apie visokius 
“stebuklus ant dangaus.” Y- 
pač mėgsta pasakoti seni

žiūrėk, jau jo nėra, dingo. Ir 
tada visiems aišku, kad ten 
tik paveikslas toks buvo pa
sirodęs.

Šitokiu leginių, vadina
si

žmonės. Vienas pasakoja • mujų “stebuklais,” buna vi-
matęs nakti ant dangaus rau
donus stulpus, antras—kry
žių, trečias — nepaprastą 
šviesa ir tt. Teko ir man gir-

ssr;
ur ir visokių. Jie gali atsi

rasti tik tada, kada buna ra
mus oras. o ore buna miglų, 
rūkų. Tose miglose kartais 

dėti pa-akojant senelius, i atsimuša, lygiai taip kaip 
kad jie kadaise, nedideli bu-; veidrody, tie daiktai, kurie 
darni, dar tai; laikais, kai iu- via ant žemės ar šiaip že- 
sai su turkais kariavo, kartą miau tų miglų, arba už tų 
iš vakaro matę ant dangaus miglų. Tie kaimai ir miestai, 
jojant raitelius; raitelių bu- kurie pasirodo ant jūrių, iš 
vę labai daug. Žmonės visa tikrųjų yra sausumoje, tik 
tai vadina 'tebuklais. Sako, kartais atsimuša jūrių mig- 
kad visa tai rodosi ant aan- ’ose. Ir pasirodę dykumose 
gaus ne prieš gerą: prieš ka- miestai ar šaltiniai, žinoma, 
rus, ligas, blogus metus ar yra kur toliau, kitoj vietoj, 
prieš kitas nelaimes. i Jeigu jurose pasirodo laivo

Šitokių reiškinių kai kada paveikslas, tai tasai paveiks- 
ir dabar buna matyti ant ias buna toliau esamo, ne- 
dangaus. ne tik senovėje.į matomo laivo pa\eiks!as, at- 
Čia jokių stebuklų nėra. -imusęs miglose ar debesy- 
Ypač tokių gražių reiškinių se- Buvo atsitikimų. n.ad ju - 
buna pietų kraštuose. Kar- :'V£e Pa'b'odė tas laivas, ku
tais pietų Italijoj, Mesinos 11S bu\o prieš kokią valandą 
Įlankoj, saulei tekant toli praplaukęs pro sali. Taip at- 
mariose pasirodo nepapras- simuša ore daiktai, gyvuliai 
ta? reginys: ant vandens at- žmonės, kalnai ir kitkas, 
siianda didžiuliai mūriniai Vokietijoj yra ne per auk- 
rumai, bokštai, eilės stulpų, šitas Brokeno kalnas. Ant to
namai su balkonais, ištisi kalno tyčia eina žmonės pa- gnuinon tūkstančius 

kaimai, pievos, kaimenės įžiūrėti nepapra-tų reginių. Lietuvos Raudonasis 

gyvulių, raitų ir pėsčių žmo- užlipęs ant to kalno žmogus surinko apie 12,000 išvežtųjų 

nių. Tie visi paveikslai tai prieš save ore pamato nepa- vard„ jr pavardžių, kuriuos čia 

išsiskiria, greit slenka viens prasto didumo žmogų, mil- paduodant Amerikoje gyvenan- 

paskui kitą viršum vandens, žiną. Tasai milžinas daro vi- giminių žiniai, 

tai vėl susieina, susilieja, kol sa tai, ką daro esąs ant Bro-
visai neišnyksta. keno kaino žmogus. Iš to

Panašiu reginiu buna pie- aišku, kad ten yra žmogaus 
tų dykumose. Joja kartais atsimušimas. Bet ir ten ne 
ant kupranugarių per dyku- visada toki reginiai buna: 
mas žmonės. Joja vieną die- jie atsiranda, tik saulei te

.X':

/y*

'j

*3

čia yra parodyta japonų skraidykla ties Rabailu. New Britaino saloje, kur mūsiškiai lakū
nai sūnaikino 360 japonų orlaivių. Visas plotas apsemtas durnais. Per 16 sąvaičiu Pietų 
Pacifike japonai prarado 1.800 orlaivių.

12831. žurauskas. Antanas,
70. Muravanka. Biržai.

12832. žurauskienė, Balbina 
(Antano duktė). 70, Pavovėjai. 

Papilė.
12833. žurauskas, Antanas 

(Antano sūnūs), 30.
12834. Žurovska, Marija 

(Stanislovo duktė), 50, siuvėja, 
Vilnius.

12835. žvikas, Vladas, 22, 13. 

karys, Vilnius.
12836. žvinakevičius. Ignas 

(Igno sūnūs), 38, darbininkas, 
Kybartai.

12837. žvinakevičienė, Pauli
na, 39, šeimininke.

12838. žvinakevičius, Vytas 
(Igno sūnūs). 7, mokinys.

12839. žvinakevičiutė, Rasa 
(Igno duktė), 4.

12840. žvinakis, Juozas, po
licininkas, Kybartai, čemerkinė

12841. žvingila, Antanas 
(Jurgio sūnūs), 30, mokytojas,j 
Milašiai. Marijampolė.

12842. žvirblys. Liuda, gi
męs 1914. mokytojas, Tauragė, 

i 12843. Ancerevičius, Vytau
tas (Čerlovo sūnūs), gimęs 1929, 
Vilnius.

12844. Vasauskienė, Sofija 
(Domo duktė), gimusi 1985, 
Vilnius.

tų

12859. Draugelis, Keistutis, 9. 
12860. Kulebikinas, Stasys, 9. 
12861. Paulauskas. Albertas.

14.
12862. Burokevičius, Mikas

12863. Dambrauskas, Liudas. 
12864. Žukauskas, Jonas. 
12865. Višinskas, Algimantas,

12866. Budrevičius, Bronius,

12867. Trinyla, Edvardas. 13. 
12868. Malialskaitė, Vladė, 10. 
12869. Čeikaitė, Aldona. 12.
12870. Abromavičius, Keistu

tis, 10. i (f
12871. Steponavičiūtė, Euge

nija.
12872. Cerasimovaitė Lydija. 
12873. šeškytė, Filomena, 8. 
12874. šeškytė, Adelė. 12. 
12875. šeškys, Vytautas, 11. 
12876. Aranauskaitė. Olė, 8. 
12877. čikauskaitė, Birutė, 8. 
12878. Cerasimokas, Styras. 9 
12879. Bilkys, Vytautas, 8. 
12880. Bučukas, Edvardas. 
12881. Bartasevičius, Vladas,

10.

12818. žulytė, Aldutė (Kazio 12815. Galinskienė. Jadvygai 
duktė), 11, mokinė. i (Leono duktė), gimusi 1906,

12819. žulytė, Laimutė (Ka- Vilnius.
---------------- zio duktė), 9. 12846. čeciecka, Vanda (Al-

I8pt Rus išvežtųjų Liet gy sąra zo duktė), gimusi 1938. 12820. žulytė, Teresė (Kazio girdo duktė), gim. 1900, Vilnius;
Okupavę 1940 metais Lietu- 12785. Žukas, Antanas (Alek- duktė), 7. i (su dviem dukterim).

IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS 
ŽMONIŲ VARDAI.

vą, bolševikai išvežė
Rusijos

žmonių.

Kryžius

(Tęsinys) 
žižys, Alfonsas,12755.

14.
darbininkas. Kaunas.

12756. žižienė, Genovaitė

29,

sandro sūnūs). 29. leitenantas, 

Vilnius.

12786. Žukauskas,

(Adomo sūnūs). 38. ukininkas,

Žemaitkiemis, Lazdijai.

12787. Žukauskienė. Marija, 

53. Vilnius.

12788. Žukauskas, Stepas 

(Boleslovo sūnūs. 48. vežikas. 

Vilnius.

12789. Žukauskas, Viktoras 

(Juozo sūnūs), 16, darbininkas, 

Vilnius.

ną, antrą, trečią—ir vis vie- kant. jeigu is pakalnes prieš (Prano duktė), gimusi 1916
nassmėlis.sauiė kepina, gy- Brokeno kalną : 1275L žižmaras, Pranas (Pra- (Antano sūnūs), 25, studentas, 12826. žurauskas,
vuliai ir žmones ištroškę, tose miglose ^aLimu^a Ui, g mokyt. Anykščiai. (Prano sūnūs). 4.
niekur nėra pavėsio nei van- Kas nona am na»iv ias Vilnius f 12791. Žukauskas. Liudas 12827. žurauskas. -Juozas
dens. Ir štai staiga tolumoie pūstelia vejas ir miglas is- ias” unius- 1 .
pamato kalnus, medžiais sklaido, tada ir pasirodę ore

12821. žulienė, Ona (Jono 12847. čeciecka, Sofija (VIa-j 
duktė), 27, mokytoja. Maskabu- do duktė), gimusi 1928.

Antanas džiai, Keturvalakiai. į 12848. čeciecka, Marija (Vla-
12822. Žumbruskis. Stanislo- do duktė), gim. 1932. 

vo sūnūs). 32, Vilnius. (Vaikai, išvežti iš Druskinin-
12823. žubas. Jonas (Kazio kų Sibyro gilumon.) 

sūnūs). 31. darbininkas, Juodei- 12849. Šonas, Stasys. 18. 
kiai. Žagarė. 1 12850. Konatskaitė, Teresė,

12824. žurauskas. Pranas 8 metų.
(Prano sūnūs), 33, samdinys, 12851. Stankevičius, Edvar- 
L’kmergė. das, 8.

12825. žurauskienė - Paulia- 12852. Vaitukaitis, Leonar- 
konytė, Janina (Kazio duktė), das. 12.

12790. Žukauskas. Stasys 26, mokytoja.

12758. žygelis, Kazys. 40,
1 . - 14.-’ • - rofriniu? “c+ahnldai” dina- sadminys, Kėdainiai,apaugusius, šaltinius, upes. regima — stebuklai ding- žvgelienė Stefanija=kuba i ta j ta. Vėl pakilu? iš žemumos ^ygenene, oteiamjaV i i nudžiunga, . vėinacirnfln nū- (Antano duktė). 35,- Josvainiai,vieta: ištroškę gyvuliai ir migloms — tel pasuodo pa ' . . . ’
žmonės tikisi rasią vandens veikslas. Šitie reginiai visuo- nedarniai, 
ir pavėsi. Visi skuba, eina. met atsiranda priešai? sau-
eina. o tasai viliojantis regi- vakaruose. Aplink pasi- 
nys, kaip buvo kažkur toli. rodžiusius ore paveikslus 
taip ir vra, nei kiek ne ar- kai kada dar buna matyti 
čiau. Pagaliau, saulei nusi- šviesus ratai, panašų- Į tuos, 
leidus, o kai kada ir anks- kuriuos matom kartais ap

link mėnuli.
(Bus daugiau)

čiau. visa tai dingsta, išnyk
sta. Žmonės Įsitikina, kad 
tai buvo tik toksai ant dan
gaus reginys. Toki regini 
vadina miražu.

Kartai? žmonės, plaukda-

VOKIEČIAI NUSKANDI
NĘ ANGLU LAIVĄ.

12760. žygelytė, (Kazio duk
tė), 10 mėn.

12761. žygelis, Vimutis. 6.
12763. žlubeckis, Valerijus 

(Alekso sūnūs). 30. darbininkas 
Vilijampolė.

12764. žmuida, Antanas, 39, 
darbininkas, Vičiunai.

12765. žmuida,' Vladas (An
tano sūnūs). 40, ukininkas. Sas
nava, Marijampolė.

... . 12766. žmuidzinienė, Magdė,
Vokiečių radijas pasigy- 28 šeimininkė.

12767. žmuida. Vladas (Vla-mi iuromis tolumoj pamato rė, kad Francuzijos pakraš- 
garlaivi. Atrodo lyg tikras ty Įvykęs Anglijos laivų su do*šunuš)~*5* 
garlaivis. Žmonės ir patikę- lengvaisiais vokiečių laivais 12768 žmui<Jaitė, Ona. (Vlado 
tų. kad tai buvo tikras gar- susirėmimas, per kui Į vokie- duktė). 4. 
laivis, jeigu jis staiga neiš- čiai nuskandinę anglų skrai- 12769 žmiza Vincas (Juozo 
nyktų: piaukia. plaukia ducli (kreiseri). sūnūs). 25, elektrotechnikas.

Po Naciu Liko Tik Ašaros

ši nuotrauka parodo italų moterys Ricnero miestely, kurį 

už.ėmė kanadiečių kariuomenė. Moterys verkia, nes naciai 

sušaudė 16 vyrų tame miestelyje už tai. kad vienas italas 

šovė naci višta vagį.

12882. Gasiunas, Jonas, 8. 
12883. Gasiunaitė Janina, 12. 
12884. Monkaitė, Zita, 9.
12885. Gasiunas, Vytautas. 10 
12886. Valiauskaitė Aldona, 
12887. Pisažauskas, Anatolis. 
12888. Bilkys, Vytautas.
12889. Vaikelis, Leonas, 12. 
12890. Sabaitytė, Regina, 8. 
12891. Sabaitytė. Jadvyga, 14. 
12892. Rimkevičiūtė, Vanda, 

4 metų.
12893. žibąs, Adolfas, 14. 
12894. žibąs, Liudas, 12.
12895. žibaitė, Leonora. 11. 
12896. Žibaitė. Jadvyga, 8. 
12897. Mačinskas. Stepas. 11. 
12898. Mačinskaitė, Ona, 12. 
12899. Navickaitė, Regina, 9. 
12900. Makarevičius, Juozas, 

13.
12901. Makarevičiutė, Janina, 

10.
12902. Sokolovaitė. Elena, 13. 
12903. Profinavičius, Liongi

nas. 12.
(Pabaiga)

! 12853. Aleknnaviėius, Vaclo-Vykintas vas.
12854. Valauskas. Zenonas, 

13.12855. Stankevičius, Vytau
tas, 11.

12856. Kazlauskaitė.12857. Andriuškevičiutė, Marija.
12858. Steponaitė, Tatjana. 

10 metu.

35.
(Andriaus sūnūs), gimęs 1894. geležinkelietis, Radviliškis. 
Kaunas. 12828. žurauskienė. Janina,

12792. Žukauskienė. Juzė 35. samdinė.

sūnūs), 25,
Rokiškis.

12770. žosinienė, Danutė. 35, 
šeimininkė, Radviliškis.

12771. Žukovas, Vosilius (My
kolo sūnūs). 70. kasierius, Vil
nius.

12772. žudickienė - Andrijau
skaitė. Vanda (Edvardo duktė), 
42. Mikolaičiai, Plungė.

12773. Žukas. Boleslovas (Jo-

(Stasio duktė), 39. buhalterė. 
Kaunas.

12793. Žukauskas, Liudas 

(Liudo sūnūs), gimęs 1923, stu

dentas.
12794. Žukauskas. Stasys 

(Liudo sūnūs), gimęs 1927. mo

kinys.
12795. Žukauskas. Juozas 

(Liudo sūnūs), gimęs 1931.

12796. Žukauskas. Jonas (Jo

no sūnūs), gimęs 1905. teisinin
kas. Kaunas.

12797. Žukauskas. Petras 

(Kazio sūnūs), gimęs 1899. Sal

dutiškis, Linksmenai.

12798. Žukauskienė. Anelė 

3p metų amžiaus.

12799. Žukauskas. Algirdas 
(Petro sūnūs), 13, mokinys.

12800-Žukauskas, Mindaugas 

1 (Petro sūnūs). 8.
12801. Žukelvtė, Emilija (Vin

co duktė). 30. Rokiškis.

12802. žukelis, Juozas (Vinco 

sūnūs). 40. ukininkas.

12803. žuke’.ienė, Regina. 28,

12804. žukelis, Juozas (Juozo 

sūnūs). 7.
12805. Žukclis, Povilas (Juo-

12829. žurauskas, Vytautas 
(Juozo sūnūs), 10. mokinys.

12830. žurauskas. Juozas 
(Juozo sūnūs), 6.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 

beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. i • » •

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako

jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 

pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt,,o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai

dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku

riu jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek

vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre

tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina?

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

no sūnūs), gimęs 1912. darbi-1 
ninkas. Didžiasaliai, I^ipalingis j

12774. Žukienė. Marija. 27., 
šeimininkė, Kariniškiai, Biržai.

12775. Žukas. Algimantas. 3.
12776. Žukas, Juozas, 2.
12777. Žukas, Juozas (Igno 

’ sūnūs), 50, biznierius, Pilviš
kiai.

12778. žukienė, Erta, 45, šei
mininkė.

12779. žukienė - Valančiūtė. 
Ona (Justino duktė), Kaunas.

12780. Žukas, Jonas (Kazio 
sūnūs), gimęs 1896, mokytojas.

12781. žukienė - Lukaitė, Jo
nė Kazimiera, gimusi 1901, mo
kytoja.

12782. Žukas, Juozas Cezaris 
t Juozo sūnūs), gimęs 1929, mo
kinys.

12783. Žukas. Algimantas- 
Stasys (Juozo sūnūs), gimęs 
1933.

. 12784. Žukaitė, Marija (Juo-

! zo sūnūs).

12806. Žukas, Antanas. 50. 

duonkepis. Vilnius.

12807. žukelytė (Juozo duk
tė). 2 mėn.. Rokiškis.

12808. Žukovskis, Mykolas. 

44, Vilnius.

12809. žukovskienė. Zinaida.

35.
12810. Žukovskytė. Domini

ka (Mykolo duktė), 14.

12811. žukovskytė, Irena 
(Mykolo duktė), 9.

12812. Žukovskis, Jonas, 54. 

Vilnius.
12812. Žukovskis. Stanislo

vas. 45. rangovas, Vilnius.

12814. žukovskienė, Natalija 

40 metų.

12815. Žukovskis. Zdislovas 

(Stanislovo sūnūs), 19.

12816. Žulys. Kazys (Stasio 
sūnūs), 70. ukininkas. Moliškis, Utena.

12817. žulienė, Marija (Pra

no duktė) 38. agronomas.

se,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vą? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktj? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas" atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais. 223 
puslapių, stipriai* audimo apdarais.

Be to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 

Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi

rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei

kalai, kaip VVeilso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin

dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo

liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo

kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 

Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROADIVAY SOUTH BOSTON, MASS.

I
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APTEMDINIMO PATVAR-i 
KYMAS SUSPEN

DUOTAS.
Bet apsaugos organizacijos 

paliekamos budėti ir toliau.
Bostono žiburiai vėl nu

švito. Nušvito ir kitų pajūrio 
miestų šviesos, kurios iki 
šiol buvo aptemdinto?. Lan
gų jau nėra reikalo užtrauk
ti. Automobilių lempos, ku
rios buvo iki pusės užteptos, 
dabar gali but jau nuvaly
tos. Vienu žodžiu, miestų 
aptemdinimo patvarkymas 
nuo lapkričio 1 dienos su
spenduotas, nes submarinų 
pavojus jau praėjo. Ameri
kos laivynas išvystė tokių 
getų priemonių priešo sub
irai inom? naikinti, kad tie 
juros vilkai jau nebepasiro
do Amerikos pakraščiuose. 
Tai linksma žinia. Miestų 
gatvės ir krautuvių langai 
vėl apšviesti, nors valdžia 
prašo taupyt elektrą kaip ga
lima.

Civilinės apsaugos orga
nizacijos tačiau palieka ir 
toliau budėti. Jų tikslas yra 
saugoti miestus nuo oro už
puolimų.

Žiburiai buvo aptemdinti 
tam. kad priešo submarinos 
naktimis nematytų laivų še
šėlių prieš apšviestą dangų. 
Submarinos dabar prie A- 
merikos nebeatplaukia: bet 
tai nereiškia, kad čia nega
lėtų atskristi vokiečių orlai
viai ir numesti bombų. Oro 
užpuolimo pavojus nėra pa
šalintas. ir todėl reikia budė
ti, kad toks užpuolimas ne
užkluptų mus nepasiruošu
sius.

“Ar vokiečiai bombar
duos musų Rytų Pakraštį. tą 
žino tiktai viena Aukštoji 
Vokiečių Vadovybė, niekas 
daugiau,” sako musų pa
kraščio apsaugos viršinin
kas. gen. George Grunert. O 
kadangi priešas klastingų 
savo planų niekam neskel
bia, tai mes turim budėti 
dieną ir naktį, kad jis neuž
pultų mus netikėtai.

Šis pranešimas skiriamas 
ne vienam tik Bostonui, ir 
ne vienai Massachsuetts val
stijai, bet Maine’o, New 
Hampshire, Rhode 1-lando. 
Connecticut, New Yorko. 
vienu žodžiu—viso Atlanto 
pakraščio apsaugos organi
zacijoms.

■—v--- z s/—~~V—\
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Jurgis Likas buvo užpultas.
Pereitos seredos vakarą 

buvo užpultas ir sumuštas 
ties savo krautuvės durimis 
Jurgis Likas. gerai žinomas 
South Bostono biznierius. 
Tą vakarą pas pp. Liku- bu
vo svečių. Jiems išvažiuo
jant, Likas palydėjo juos iki 
automobiliaus, kuris stovėjo 
ant Broadway. Vos tik sve
čiai Įlipo automobilin, prišo
ko užpuolikas ir kino Likui 
kažin kokiu įrankių į galvą, 
padarydamas joj gana skau
džią žaizdą. Policija pikta
darį sučiupo.

Jei taip butų atsitikę žydų 
tautybės biznieriui, komu- 
istai jau rėktų, kad South 
Bostone buvo “žydų pogro-
.___ f ynicb.

Kinijos vado Čian Kai- 
šeko žmona prisiuntė Wel- 
lesley kolegijai, kurią ji pati 
lankė, $25.000 auką. Wel- 
leslev netoli nuo Bostono.
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Boston Edison Company sako
...neperkaitink elektrini prosą. Jis 
gali sudegint drapanas, sukelti ug
nį ir gali pagesti šildomasai ele
mentas.

Boston Edison Company

JfcK® be re Judo elektros.

Karui bteM nr.e» tiro tanp-'ti k’-’T tr a-nota

ciją, toomj ir Via tai rtfoSap

elektro pa^-riir.*rat

Borton Compary pa^.žn.Rjo Ko-opernoti

IiMW Tau— 

mo i) tory! ų je<l

Legijonierių įvesdinimas 
atidėtas iki 12 lapkričio.
Mus prašo pranešti, kad 

Stepono Dariaus legijonie
rių įvesdinimo (Installa- 
tion) iškilmės, kurios turėjo 
įvykti šį penktadienį. 5 lap
kričio, via atidėtos sekan- 
čiam penktadieniui, 12 lap
kričio.

Taigi kas turi pakvietimą 
lapkričio 5-tai dienai, ta- 
pakvietimas bus geras 12-tai 
lapkričio dienai. Iškilmės 
bus 7 valandą vakaro. For- 
resters Hali salėj, 679 4-th 
Street.

Nubaudė vž rendos pa
kėlimą.

James Fanell iš Dorches
terio pereita sąvaitę buvo 
nutei.-tas 15-kai dienų kalė
jimo ir užmokėti dar $200 
pabaudos už tai. kad pakėlė 
savo namo gyventojams ren- 
das. Bet kai gyventojai išsi
krausto neužmokėję namų 
savininkui rendos. tai jų nie
kas nebaudžia.

Pereitą sąvaitę automobi
liai užmušė 13 žmonių Mas
sachusetts valstijoj.

Išplėšė Leono Silkinio 
barbernę.

Cambridge’uje buvo iš
plėšta lietuvio Leono Silki
nio barbernė. Plėšikai pavo
gė daug cigaretu. cigarų ir 
visokių tonikų. Buvo daug 
smulkių pinigų, bet tų neuž
ėjo. Matyt, labai skubėjo, 
kad kas neužeitų. Bet buvo 
nupliktas bilietas į policijos 
balių, tai tą pavogė. Dabar 
galės su policmanais pašok
ti. L. S.

Pabrangs skalbimas.
Karo Darbų Taryba ir 

Kainų Administracija leido 
skalbykloms pakelti darbi
ninkų algas ir pakelti kai
nas už skalbimą. Turbut jo
kios šakos daibininkai ne
buvo taip prastai apmoka
mi, kaip skalbimo pramo
nės.

BANKETAS PRIĖMIMUI
SLA 2 ro APSKRIČIO 

DELEGATŲ.
So. Boston, Mass.

Šių metų lapkričio 7 d.,
So. Bostone Įvyksta SLA 2- 
ro Apskričio metinis suva
žiavimas. šio suvažiavimo 
delegatų pagerbimui SLA 
43 kp. rengia vakarienę 
6:00 vai. vak.

Šioj vakarienėj, apart 
skanių valgių ir gėrimų, tu
rėsim muzikos, dainų ir. ži
noma, biskį kalbų. Todėl 

i šiuomi visi SLA nariai ir 
draugai esate kviečiami pri j
buti linksmai laiką praleisti. — 
arčiau vieni fu ’kitais susipa- — 
žinti ir pasikalbėti apie Su
sivienijimo, Lietuvos bei lie
tuvių reikalus.

Dar kartą visus kviečiam. 
Banketo Rengimo K-ja.

Laivyno sekretorius Bostone'
Pereitą • -ąvaitę Bostone 

lankėsi Laivyno Departa
mento sekretorius Frank 
Knox. Sako kalboje čia jis 
paieiškė. kad mes turim pa
siekti pačią Japoniją ir išar
dyti jo? centrą.

» TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
‘ (LANDŽIUS)
į
» Specialybė: Akių, \ idurių Ligą, 

Ausų. Nusies ir Gerklės.
* Vartoja vėliausios konstrukcijos 
»\-RAY Aparatą.

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

East Bcstone šį panedėlį 
nusišovė jurininkas Walter 
Solomon iš Ne\v Jersey. Jo 
lavonas atrasta? ant šaligat-

Bostone labai sunku gauti 
anglių, bet valdininkai rami
na žmones, kad padėtis pa
gerėsianti.

DAUGIAU
ENERGIJOS PERGALEjI

. . . ir Vėliau

Boston Edison s nru generating station et Evorett. Cround hrokm. Augusi 1941. Station in s^rt ico. \ nl»r 1943. 

Jackson & Ooreland, Sugert ising Engsnoers. Thomas O'Connor <č (io.. Ino. (,mrral Com-. irs.

B
OSTON EDISON COMPANY’jos nauja elektros stotis

Mystic River upės. Everett. jau veikia.

Ją užbaigus. Edison Company galės pagamint 50.00<> Kilov.a " ; 

elektros daugiau. Bet ii padaro daugiau negu tą. -Ji sustipr;. ■ 

visą Naująją Angliją tam darbui, kuris tebėra da priešaky, p,. . 

Bostonas pirmučiausia naudosis tuo jėgos šaltiniu; gi sujun; 

jėgos laidu.-, v sas kraštas turės naudos iš tų 50.000 Ki! w; 

jėgos. Nes elektros jėga turi didelės svarbos ir visas musų na:: 

frontas priklau o nuo pakankamo jos pristatymo.

Iš pradžios buvo planuojama statyti tai stočiai du vienetu. . .- 

rie duotų 1< '>.000 Kilo’.vattų. Eet leidimas antrajam vienetui l.i'l 

metais buvo atimtas, nes kitose šalies vietose reikėjo dauginu 

elektros negu Naujoj Anglijoj, ir tas leidimas nebuvo sugrą/. - 

tas. Statybos pamatai ir vienas vienetas buvo pabaigti, o jei i. ;s 

gautas leidimas pradėti antrojo vieneto darbus, ši Kompanija ga

lės da geriau aprūpinti didėjantį energijos pareikalavimą ateity.

Energijos stotys nepastatomos per naktį. Jas reikia planu i 

daug metų iš kalno, ir planuojant reikia numatyti visokias są - 
gas. Pirmutinio viėneto pastatymas Everette yra Boston Edis ,u 

ekspansijos tęsinys. Ta ekspansija prasidėjo 1937 metais ir. pa

didindama savo pajėgumą 150.000 Kilovvattų, galėjo pakankamai 

aprūpinti elektros energija karo meto reikalavimus, šitas Ko - 

panijos sugebėjimas patenkinti visus reikalavimus niekad nebuvo 

pavėluotas nei permažas.

BOSTON EDISON COMPAN)

- James \ . Tnner. Prosidont

ri

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nu<> 2 ik, t 

ir nu<> 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS 

Telefonas: SOUth Boston t t2i>

534. BROADWA¥. 
SO. BOSTON. MASS

Tel. ŠOU 2M>»

daktaras

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos- 
Nuo 9 ryto iki

Seredomis:
Nuo 9 ryto ilci 11 <•!»,%

A. Lucas serga.
Alex Lucas praneša: 

mums, kad jis buvo sunkiai 
susirgęs plaučių uždegimui 
(pneumonia) ir jau dvi sa
vaitės kaip gulįs lovoj. Bet 

į ligo? krizis jau perėjęs ir da
bar drg. Lucas pradeda tai-1
sytii-ęjena Do.“che5te'i Dr. Joiia Repshisryje, 461 Ashmont st. ‘

447 BROADWAY. 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. TRObridge 6330

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos progiama duodama iš 
WORL stoties, 950 kilocik
lių.

Sekantį sekmadienį, lap- j 
kričio 7 dieną, nuo 9:30 iki,

110:30 iš lyto programa bus j 
tokia:

1. Muzika.
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę.
Prašom parašyti atvirutėj

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

S. Minkus.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nao 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

kamp. lnman sL arti Central skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

«
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S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGEI.BININK6 
LIETUVIU GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broaduav 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
Tel. COLum'oia 2537

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ, Room 22 
BOSTON. Teief. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainą

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 
J nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar*

ISO HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Coir.monvvealth 4570.

Tel. 28824 Gyv. 81182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 8, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitaraa.

AKIU DAKTARAS /
Ištaiso defektuotas akis ir tinka- į 

J mu laiku sugrąžinu šviesa. Išog- 
i zaminuoju ir priskiria akiaiua. 
i
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!
114 Summer Street,

LAURENCE MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rorbury, Mass.
TeL Parkvray 1233-W

O. K., KAREIVI... SUPRANTAM
Mes skaitom tavo laiškus, kareivi. 

Mes žinom, ką galvoji. Mes girdii i 
tavo balsą iš ten... "Kaip viskas na
mie?”

Tu pasakei mums trumpai. Tavo 
reikalavimai teisingi. Musų namai, 
ta musų šalies vietelė kurią tu myli, 
tikrai šventa vieta.

MES DAROM PRIŽADĄ, KAREIVI.
ir tą prižadą ištaikysim. Tavo mies
tas bus užlaikytas gerai... apsileidims 
tur išnykti. Mes žiūrėsim, kad kiek- 
vienas benamis, koliekas vaikas but i 
priglaustas. Kad visi pavargę tėvai 
ir motinos butų aprūpintos. Mes pa- 
remsim kožną karo paliestą šeimyną.

Seneliams rasim šiltus ir patogius 
namus... Tai kainuos mums milionų-, 
kareivi. Bet tai vistiek pigi kaina. 
Mes rinksim ir tiiupysim... Mes duo
sim ir duosim. Mes “Duosim. Nes 
Reikia.”

KAI TU SI GRYšI NAMO...
mes pasitiksim su muzika ir viskas, 
už ką tu kariavai, bus tvarkoj. Rasi 
gerus, švarius ir sveikus vaikus. Jie 
žiūrės tau tiesiai į akis. Tu negirdėsi 
vien tik skundų iš Užmirštųjų tavo 
draugu.

Tą mes prižadam. kareivi. Tai yra 
dvasia, kuria remiasi Greater Boston 
United \Var Fund... musų didis fon
das, kuris pagerins musų miestą, pa
gerins kareivius ir pagerins pasaulį.

82 Gujo
f ^7

DUOK, NES REIKIA!

ORIATIK fcb 5 TO N UNITED »




