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Rusai Paėmė Kauną
Nemunas Pilnas Lavonų

VOKIEČIAI ŠAUKIA ‘KA
PUT’ IR PASIDUODA.

Raudonąją armiją per Lie
tuvą veda žydas gen. 

Čemiakovskis.

Kaunas jau rusų rankose. 
Vokiečiai jį atkakliai gynė, 
nes čia buvo sustojusios ir 
tos jų spėkos, kurios buvo 
pasitraukusios iš Vilniaus. 
Sakoma, kad ir iš Rytprūsių 
buvę atsiųsta sustiprinimų, 
bet vistiek neatsilaikė.

Maskvos “Pravdos” ko
respondentas sako, kad ties 
Kaunu vokiečius ištikusi di
džiausia katastrofa. Jų lavo
nais užsikimšęs Nemunas.

į pabaigą naciai pradėję 
jau pasiduoti. Iškelia rankas 
aukštyn ir šaukia: “Kaput.” 
Reiškia: galas!

Rašant mums šiuos žo
džius. Berlyno žinios sakė, 
kad rusai buvo jau pasiekę 
Latvijoj Jelgavą (Mintau
ja), kuri stovi už 25 mylių 
nuot Rygos. Dėl Jelgavos 
ėjusi smarki kova.

c

Šiaulius Lietuvoje rusų 
armija paėmė pereitą ^sę-- 
vaitę.

Šį panedėlį rusų fronto 
atstumas nuo svarbiųjų pun
ktų buvęs toks:

Nuo Berlyno 335 mylios.
Nuo Silezijos 125 m.
Nuo Rygos 25 m.
Nuo Čekoslovakijos 13
Nuo Krokuvos 83 m.
Nuo Radomo 25 m.
Nuo Tallino 95 m.
Nuo Mariampolės 11 m.
Nuo įsiutęs 69 m.
Nuo Suvalkų 9 m.
Nuo Tilžės 60 m.
Nuo Klaipėdos 79 m.
Nuo Karaliaučiaus 120 m. 
Varšuva turėjusi rusus jau 

ties savo vartais. Berlynas 
sako, kad Varšuvos pietuose 
rusai buvo jau persikėlę per

m.

Frontų Palyginimas 
Negalimas Daiktas.

Associated Press kores
pondentas praneša iš alijan
tų štabo, kad vienas to štabo 
aukštųjų karininkų aštriai 
išbarė tuos korespondentus, 
kurie kritikuoja anglus, kad 
Caeno fronte jie nekaip pa
sirodę. kai tuo tarpu ameri
kiečiai paėmė Šerburgą ir 
paėmė daug belaisvių.

Tokių palyginimų negali
ma daryti, sako tas karinin
kas. Pas mus, karo lauke, 
nėra nei anglų nei amerikie
čių. yra tik alijantų armija, 
kuriai vadovauja vienas vy
riausias vadas. Jeigu anglai 
nesiskubino, tai tam turėjo 
būt priežasčių. Gali būt, kad 
priešo pozicijos toj vietoj 
buvo stipresnės ir pavojin
ga buvo jas imti šturmu. 
Žioplas butų tas generolas, 
kuris eikvotų kareivių gy
vastis vien tam, kad paimti 
arba išlaikyti poziciją nežiū
rint jokių nuostoliu. Alijan
tų armija kerta čia smar
kiau. čia lengviau, taip kaip 
jai diktuoja1 gen. Eisenho- 
wer:

Vėl Pradėjo Degtinę
i Daryti.
i 
i

Vislą, bet vokiečiai nuviję I 
juos per upę atgal.

Amerikos laikraščių ko
respondentai sako, kad šį 
panedėlį rusai įsiveržę jau 
iki 7 mylių Į Rytprūsius. Iš
tikrujų tai nėra Rytprūsiai, 
bet taip vadinamas Suvalki
jos “trikampis,” kurį Stali
nas dovanojo Hitleriui, kai 
1939 metais jiedu dalinosi 
Lenkijos žemėmis. Hitleris 
tuomet prijungė tą Suvalki-j 
jos plotą prie Rytprūsių, to
dėl Amerikos koresponden
tai dabar ir sako, kad tai 
“Rytų Prūsija.’’

Bet rusu įsiveržimas i Su- 
valkiją parodo, kad jie už-) 
ėmė jau didesnę pusę Lietu- i 
vos. Visi svarbesnieji Lietu
vos miestai, kaip Vilnius,! 
Kaunas, Alytus, Panevėžys, i 
Utena, Ukmergė ir Šiauliai, į 
jau jų rankose.

šį utarninką. 1 rugpiučio, 
degtinės bravorai vėl pradė
jo daryt degtinę. Per 22 pas
kutiniu mėnesiu degtinda
riai turėjo gaminti vien tik 
alkoholį karo reikalams. 
Degtinės gamyba buvo vi
siškai sulaikyta ir todėl jau 
sunku buvo jos gauti. Kaina 
pakilo dvygubai ir daugiau. 
Dabar gi, per rugpiučio mė
nesį, Karo Gamybos Tary
ba leido degtindariams vėl 
degtinę gaminti. Ir visi deg
tinės bravorai, kurių yra 
129, iš pirmos rugpiučio die
nos pradėjo distiliuoti bro-i 
gą, kurios jau iš kalno turė
jo užraugę.

Leidimas degtinei gamin
ti duotas tik šiam mėnesiui.

NAUJAS AMER1 
KOS GINKLAS.

Jis naikina japonus 
kaip muses.

Vengrijai Dreba 
Kinkos.

Fašistinė Vengrija yra pri
sidėjusi prie Hitlerio, todėl 
dabar dreba kinkos, nes jau 
mato, aitįpą^į.,
galas. Be to, siomis dienomis 
Turkija pradėjo ruoštis į j 
karą prieš Hitlerį ir įspėjo) 
Vengriją, Rumuniją ir Bul
gariją. kad jos tuojau išvy
tų iš savo žemių visus na
cius. Dėl to Vengrijos vy
riausybėj šį panedėlį įvyko 
krizė. Premjeras Sztojay 
rezignavo.

NACIAI DEGINA 
LIETUVĄ.

14-15 metų jaunimas va
romas j karą.

t

Karp Informacijų Biuras 
Washingtone gavo žinių, 
kad Pabalčio valstybių oku
pantai stvėrėsi paskutinės 
desperatiškos prie m o n ė s. 
Nacių armija degina Lietu
vos miestelius ir kaimus. Tas. 
pats dedasi ir Latvijoje. O 
kas sunku padegti, tą su
sprogdina. Tik keliai da nė
ra naikinami, nes jie reika
lingi nacių armijai.

Karo Informacijų Biuras 
cituoja Rygos laikraštį “Tė
viją” (Tėvynė), kuri sako, 
kad iš Vokietijos sugrąžinta 
daug latvių jaunimo, kuris 
buvo mokomas nacizmo 
ideologijos. Tai 14-15 metų 
jaunuoliai; jie dabar siun
čiami į Daugpilio frontą ko
voti su raudonąja armija.

Nacių armija sunaikinusi 
visus Letgalijos (Latvių Že
maitijos) kaimus ir miestus. 
Ji sunaikino visą Lietuvos 
parubežį nuo latvių sienos 
iki Kauno. Raudonoji armi
ja ten radusi tik pelenus ir 
griuvėsius.

Amerikos laikraščiuose 
pasirodė tokia žinia: Lietu
voje juodoj rindoj svaras 
sviesto kainuoja $10, sva
ras cukraus $7, o svaras la
šinių $12.

Mums nesinori tam tikėti, 
nes kasgi Lietuvoje galėtų 
tokias kainas mokėti

Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXXIX

Perkūnas Irenke
Lietuviu.

i

K mą
Pas šeimini o tarpu

buvo daug si 
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Pereitą nedėldienį Bosto

no apylinkėj «są dieną 
i siautė perkunijo%bPerkunas 
užmušė 3 žmonės ir trenkė 
daug trobesių. Stoughtone, 

HO Bostono, 
Prano ir 

25

Sumažino Subma
rinų Statybą.

Washingtono pranešama, 
kad laivyno departamentais 
liepė žymiai sumažinti po
vandeninių karo laivų sta
tybą, nes karas su japonais 
jau aiškiai pakrypo į gerąją 
mums pusę ir šimtai Japoni
jos laivų jau guli Pacifiko 
dugne. Vietoj submarinų, I 
dabar busią gaminami rei- Į 
kalingesni karo pabūklai.

Submarinų statybos suma-1I 
)

l
-

bus laivyno programos pa
keitimas. Pereitą rudenį bu
vo griežtai sumažinta nai- 

’ kintuvų-palydovų statyba, 
U-botai buvo 

Vietoj naikintu-

Normandijoj Susmuko Visas 
Vokiečių Frontas

! VIENĄ DIENA AMERI
KIEČIAI NUĖJO 18 

MYLIŲ.

vokiečius 18 mylių atgal.
Tai yra didesnis Blitzkrie- 

gas, negu tas, kuriuo vokie
čių armija stebino pasaulį 
karo pradžioje. Dabar vaid
muo pasikeitė: Blitzkriegą 
veda jau ne vokiečiai, bet 
alijantai.

Vokiečiai 
ne juokais, 
šį panedėlį 
armijai: “Prasižengimas bu
tų slėpti, kad musų padėtis 
pasidarė labai rimta, labai 
sunki.”

Gi propagandos ministeris 
ir naujas karo pastangų ko
misaras Goebbels pasakė 
nacių kabinetui, kad visos 
darbo jėgos turi būt įkinky- 

spaudon, amerikiečiai turi i tos į karą; civiliai darbai 
jau paėmę nelaisvėn apie visi turi būt sustabdyti. 
11.000 vokiečių. j Ragant mums šiuos žo-
v vien? tik si o panedė-l džius radijas praneša, kad 

......... . . ........... rusai jau veržiasi į Varšuvos 
priemiesti Pragą. kuri stovi 
dešinėj Vislos pusėj.

Bet svarbiausia yra tai, 
kad alijantų armija sutriuš
kino vokiečių atsparumą 
Normandijoj ir išėjo iš siau
ro Šerburgc pusiasalio į at
virą Francuzijos plotą. Iki 
šiol da vis buvo prisibijoma, 
kad tas pusiasalis nevirstų 
antruoju Dunkirku arba 
Dieppe. Dabar gi pasidarė 
aišku, kad vokiečiai jau ne
beturi jėgų ne tiktai puoli
mui. bet negali ir atsilaikyti. 
Alijantams dabar pasidarė 
atdaras kelias į Paryžių, o 
paskui ir į Berlyną. Eidami 
pirmyn, amerikiečiai paėmė 
jau visą eilę Francuzijos 
miestu ir miestelių.

Galas hitlerizmui išrodo 
jau nebetoli!

Per sąvaitę mūsiškiai pa
ėmė nelaisvėn apie 

11,000 nacių.

i
i 

kiečių frontas jau susmuko. 
Alijantų airnija tenai ritasi 
pirmyn, lyg tas “stym-role- 
ris,” triuškindama ir šluoda
ma viską, kas tik jai ant ke- i 
lio pasitaiko.

Alijantų ofensyva Nor
mandijoj prasidėjo pereitos 
sąvaitės antradienį, o šį ant
radienį, kai “Keleivis” eina

Iš Francuzijos atėjo labai 
žinimas yra jau antras stam-jgęrų žinių. Normandijoj vo- 

i

jau nusigandę 
Berlyno radijas 
pareiškė savo

I — —
apie 17 mylių n| 

; perkūnas skėlėj 
t Onos Perekšlių J|hamą,
Bradford st.

Pas pp. PerekSius tuo lai - j nes vokiečiu 
i ku buvo gražusSūrelis sve- išnaikinti, 
čių. jų tarpe Nariaksiai, Sta-: pradėta statyti invazijos

•siūbai. Palubeccai ir kiti. I ix, .. laivus.■ .Namiškiai tuose svečiams 
pietus, kaip sta» visas na 
mas nušvito nuo Žaibo. Pasi
girdo apkurtinantis trenks
mas. Visas nam|s prisipildė 
dulkių ir suodžių, nes per
kūnas kirto į kaminą. Pa
ruošti pietus buvo apnešti 
suodžiais ir sugadinti. Kai 

I kurie svečiai taipgi buvo 
išsuodinti. A. N^maksy tuo 
tarpu stovėjo taipdury, tai 
žaibo liepsna s 
jį iš kambario 
nubloškė jo m

Argentina Nutraukė 
Santikius.

Amerikos mokslininkai 
išvystė naują ginklą, kuris 
per kelis tūkstančius jardų 
naikina visokią gyvybę, 
kaip liepsna muses. Tai yra 
bloga žinia geltonsnukiams 
japonams. Sakoma, kad tuo 
-ginklu busią ga’* 
kinti visą jų veislę. Dėl to. 
esą, paskutiniais laikais ja
ponai niekur ir nebeatsilai- 
ko prieš amerikiečius. Mū
siškiai eina šuoliais nuo vie
nos salos kiton, vis arčiau 
prie Japonijos.

Gali būti, kad tas ginklas 
vartojamas jau ir prieš na
cius, nes paskutinėmis die
nomis jankiu armija eina 
per Francuziją kaip koks 
šturmas. Ir ji paima tiek 
daug vokiečių nelaisvėn, 
kad nespėja jų siųsti per jū
res į Angliją.

dama pro 
žko ne- 

U- Sta-

I

Argentinos.

Argentinos fašistų valdžia 
pereitą sąvaitę atšaukė savo 
atstovą iš VVashingtono, tuo 
budu nutraukdama santi- 
kius su Jungtinėmis Valsti
jomis. Bet ištikrujų tų san- 
tikių ir nebuvo, nes Wash- 
ingtonas nepripažįsta Ar
gentinos valdžios, kuri sėb
rauja su Hitlerio gėnge. A-

į lio dieną mūsiškiai nugrūdo I

Sunaikino 45 Japonų 
Orlaivius.

Keliasdešimts Amerikos 
bombanešių pereitą sąvaitę 
pirmu kaitų bombardavo

Kaminą perkūnas suardė 
nuo-pat viršaus iki’skiepo. 
Plytos išlakstė į visas puses; 

j kai kurios jų nukrito ant 
I automobilių.

Kunigiška Bolševi
kų Politika.

Montgomery Ward
1 salos Mindanao. Halmahe-I

II

Komunizmas Nacių 
Neišgelbės.

Anglijos parl a m e n t e 
Churchillas- buvo paklaus
tas. kaip Anglijos valdžia 
žiūrėtų i Vokietiją, jeigu 
vietoj nacių, tenai susidary- 
au komunistų vyriausybę? 
Churchilla^ atsakė, kad Vo
kietijos kriminalistai gali 
virsti ir komunistais, tačiau 
komunizmas jų kailio neiš
gelbės.

Maskvos bolševikai pra
dėjo skelbti, kad Lenkijos 
rytai turi būt atiduoti Sovie
tų unijai, o lenkai tegul už 
tai pasiima vokiečių Ryt
prūsius.

Tai lygiai taip, kaip kuni
gai sako: Tu, mužike, at
vežk mums gražiai nupenė
tą paršą, o atlyginimą gausi 
pas poną Dievą.

i

ANGLIJA PRIPAŽĮSTA 
LENKŲ VALDŽIĄ 

LONDONE.
______

MAX SCHMEL1NG ESĄS 
UŽMUŠTAS.

Vienas Bostono dienraš
čio reporteris praneša gavęs 
neabejotinų žinių, kad Max 
Schmeling jau užmuštas. 
Savo laiku jis buvo “pagar
sėjęs” Amerikoje kaip žiau
rios spėkos “sportininkas,” 
bei karui kilus išvažiavo 
Vokietijon ir įstojo Hitlerio 
armijon.

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Eden paaiškino 
Parlamentui, jog Anglijos 
vyriausybė pripažįstanti, 
kad lenkų vyriausybė Lon
done esanti vienintelė teisė
ta Lenkijos vyriausybė.

Vadinasi, Anglija nepri
pažįsta tų Lenkijos kvislin- 
gų, kuriuos Maskva laiko 
Lenkijos “valdžia.”

ROMMEL JAU NEBE
GYVAS.

vokie*

ANGLAI BĖGA NUO 
SKRAIDOMŲ BOMBŲ.

Anglijos sveikatingumo 
ministeris Willink praneša, 
kad dėl skraidomu bombų 
pavojaus per 13 dienų iš 
Londono buvo iškraustyta 
152,650 žmonių ir da 207,- 
468 asmenys užsiregistravo, 
kad nori būt išvežti. I

Paimti nelaisvėn 
čiai sako, kad jų feldmarša
las Romrnel, žinomas kaip 
Afrikos “tyrų lapė,” miręs 
r.uo žaizdų. Jis buvęs sun
kiai sužeistas apšaudant an
glų orlaiviams Caen’o fron
tą Normandijoj. Prancūzų 
civiliai sako tą patį. Bet kol 
vokiečių vadovybė nėra ofi
cialiai šitos žinios patvirti
nusi, aliiantai neima jos už 
gryną pinigą.

Pralaimėjo Bylą.
Montgomery Ward kom

panija vėl pralaimėjo. Ka
dangi tos kompanijos tūzas 
Sewell Avery atsisakė pil
dyti Karo Darbų Tarybos 
patvarkymus, tai prez. Roo
sevelto įsakymu armija bu
vo užėmusi tos kompanijos 
Įstaigas Chicagoje.

Prieš Karo Darbų Tarybą 
kompanija užvedė visą eilę 
bylų. Viena tų bylų buvo 
pasiekusi federalį apeliacijų 
teismą Washingtone.

Apeliacijų rūmai Montgo
mery Ward kompanijos by
la dabar išmetė, kaip netu
rinčią pagrindo. Teisinas 

1 pareiškė, kad šiame atvejy
je kompanijos žygis yra ly
gus sabotažui, nes priešin- 
damosi Karo Darbų Taiy- 
bcs nutarimams ir kiršinda
ma darbininkus, ji trukdo 
musų šalies karo pastangas. 
Bylinėtis su vyriausybe ga
lima, konstitucija to nedrau
džia., bet tam reikia turėti 
teisinį pagrindą. Montgome
ry Ward tokio pagrindo ne
turėjo.

Apeliacijų teismo spren
dimą gali atmainyti tik vy
riausias tribunolas. Spėja
ma, kad Montgomery Ward 
kompanija kreipsis ir į vy
riausi teismą. Išrodo tačiau; 
kad ir ten ponas Avery pra
kiš.

Averv yra didelis užsispy
rėlis. Jis žarsto pinigus pro
pagandai prieš Roosevelto 
administraciją ir unijas.

ŠERBJURGO UOSTAS 
JAU SUTAISYTAS.

Amerikos armijos inži
nieriai Francuzijoj jau sutai
sė šerburgo uosta, kurį vo
kiečiai buvo suardę. Ameri
konai paėmė Cherburgą 5 
savaitės atgal.

esanti labai stipriai japonų 
apginkluota. Priešas turi į- 
rengęs tenai net tris laukus 
orlaiviams. Amerikiečiai 
smogė bombomis visus tris 
tų laukų ir sunaikino 30 ja
ponų orlaivių žemėj, o 15 ki
tų numušė iš oro.

ADV. BULOTA ESĄS 
SUŠAUDYTAS.

Lietuviai komunistai ra
šo gavę žinių, kad Lietuvoje 
naciai sušaudę amerikie
čiams žinomą advokatą An
drių Bulotą, kuris pereitojo 
karo metu buvo atvykęs čio
nai aukų rinkti.

Nors komunistams daug 
tikėti negalima, bet žinant 
vokiečiu militaristų griežtu
mą, nebūtų nieko nuosta
baus jeigu šita žinia pasiro
dytu teisinga. Bulota buvo 
karšto budo žmogus ir nie
kam nusilenkti nenorėjo.

Vargas tiems Lietuvos 
šviesuoliams. Pirma juos žu
dė bolševikai, paskui naciai, 
o dabar vėl smaugs bolševi
kai.

AMERIKA DAVĖ 10.000 
ORLAIVIŲ RUSIJAI.

Edmonton, Kanada.—Iš 
Amerikos armijos šaltinių 
čia sužinota, kad nuo 1941 
metų iki šiol Jungtinės Val
stijos davė Sovietų Rusijai 
10,000 orlaivių. Pusė jų bu
vo nusiusta pro Edmontona, 
Alaską ir Sibyran. Da ir šį
met per 4 mėnesius šituo 
keliu buvo nusiųsta Rusijon 
2.200 Amerikos karo lėktu
vų.

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie- 

;tuvoje. 5

Maskvon Atvyko
Lenkų Valdžios 

Vyrai.
Šį panedėlį Maskva pra

nešė, kad tenai atvyko du 
tremtinės lenkų vyriausybės 
atstovai, būtent, premjeras 
Mikolaiczyk ir užsienio rei
kalų ministeris Romer. Apie 
ju kelionės tikslą Maskva 
nieko nesako, tačiau yra ži
noma. kad jie bandys atstei- 
gti diplomatinius santikius 
su Sovietų Rusija. Romer 
yra buvęs Lenkijos ambasa
dorium Maskvoje pirmiau 
ir asmeniškai rusai nieko 
prieš jį neturi. Mikolajczyk 
vra socialistas ir manoma, 
kad jis gali būt taip pat 
Maskvai priimtinas.

Amerika ir Anglija labai 
nori, kad rusų-lenkų santi- 
kiai pagerėtų. Atvykę Mas
kvon, lenkų ministeriai vi
sų pirma turėjo pasitarimą 
su Amerikos ir Anglijos am
basadoriais.

JURA IŠPLOVĖ DAUG 
LAIVYNO REIKMENŲ.

Maine’o pajūry, Old Or- 
chard Beach apylinkėj, pe
reitą sąvaitę vanduo išplovė 
krantan daur iurininku dra
panų ir kitokiu Amerikos 
laivyno reikmenų. Kaip visa 
tai pateko į jurą, kn] kas ne
išaiškinta. ’ ; )
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J APŽVALGA i
1 Kanuolės Sutrupino "Dievo Namus"

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS ŽYGIS Į 

WASHINGTONĄ.

Amerikos Lietuvių Taryba 
padarė da vieną sveikintiną 
žingsnį. Ji suorganizavo Pa
balčio atstovų kelionę į Wa- 
shingtoną ir įteikė V alstybės 
Departamentui ir Preziden
tui prašymus, kad Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai butų grą
žinta nepriklausomybė.

Delegacijoj dalyvavo estų, 
latvių ir lietuvių atstovai; 
pastarųjų tarpe buvo ir Dr. 
P. Grigaitis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos sekretorius.

Smulkesnių žinių apie šitą 
delegacijos žygį randame | 
26 liepos “Naujienų” laido- į 
je. Delegaciją priėmęs Vals
tybės Departamento sky-Į 
riaus Rytų Europai viršinin-1 
kas, p. Elbridge Durbrow. j 
“Naujienos” sako:

“Priimdamas delegaciją, ji-

laikytis j

mone, tuose kraštuose reikia 
pravesti teisingą, bešališką 
plebiscitą, kad patirti tikrąjį 
žmonių nusistatymą- O teisin
gas atsiklausymas gali būt 
tiktai tuomet, kai sovietai iš
trauks iš tų kraštų savo ka
riuomenę, savo agentus ir im
portuotus agitatorius.

“Maskva, žinoma, spardysis 
ir nenorės tokių balsavimų, 
nes ji supranta kad Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos žmonės mil
žiniška didžiuma pasisakys už 
pilną nepriklausomybę. Todėl 
kitoms Jungtinėms Tautoms 
teks sudaryti stiprų frontą, 
kad priversti rusus 
Atlanto čarterio.”

Visa tai labai gražu, bet 
klausimas, ar Jungtinės 
Tautos norės kelti Sovietų 
Rusijai karą, jeigu Maskvos 
diktatorius nesutiks geruoju 
iš Pabalčio trauktis?

Tiesa, Amerikos pagalba

Sekretoriaus Hull’o su ja pasi
kalbėti ir priimti dokumentus. [ 
kuriuos delegacija atvežė į 
Washingtoną įteikti Amerikos 
valdžiai.

“Delegacija įteikė Valstybės 
Sekretoriui per p. Durbrow i 
Memorandumą ir Prašymą iš 

t 16 mašinėle rašytų didelių pus
lapių, su Amerikos Lietuvių 
Tarybos įgaliotinių, Latvių 
Komiteto ir Estų Komiteto pa-j 
rašais. Prie Memorandumo yra 
pridėta eilė dokumentų, lie
čiančių Lietuvą, Latviją ir Es-1 
tiją, su angliškais vertimais.

“Kitas toks pat Memoran-j 
durnas ir Prašymas buvo įteik
tas Prezidentui Rooseveltu i, 
per jo administracinio sekre
toriaus p- Casey raštinę.”

Valstybės Departamento 
valdininkas užtikrinęs musų 
delegaciją, kad—

“Amerikos valdžia yra tvir
tai nusistačiusi laikytis tų 
principų, kurie buvo paskelbti 
Atlanto čartervje, ir kad ji 
dės visis pastangas, kad tie j 
principai butų pritaikyti vi-- 
sems tautoms, didelėms ir ma-1 
žoms.

“Tas faktas, kad Jungtinėse 
Valstijose iki šiol veikia, su ! 
pilnomis diplomatinėmis teisė-' 
mis, Lietuvos, Latvijos ir Esti- 

’-jos pasiuntinybės ir konsula
tai, liudija garsiau, negu žo
džiai, jogei Amerika pripažįsta 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę ir neketiną jų teisių pa
neigti. r

“Šituo atsilankymu Wash- 
ingtone dar kartą tapo išblaš
kytas propagandos rūkas, kurį 
skleidžia tam tikri svetimų 
valstybių agentai bei jų paka
likai.

“Priėmimo Valstybės De
partamente atgarsiai jau pasi
rodė ir didžiojoje Amerikos 
spaudoje.”

Sveikinam Amerikos Lie
tuvių Tarybą atlikus tokį 
svarbų Lietuvos nepriklau
somybei darbą!

karo. Jeigu Stalinas atsisa- 
Į kytų ištraukti savo anniją iš
Pabalčio kraštų, Amerika 
galėtų neduoti Rusijai jo
kios paramos po karo. Bet 
tada nagestų demokratinių 
valstybių santikiai su totali- 
taiine Rusija. Tai butų dir
va naujam diktatorių są
mokslui prieš demokratines 
valstybes. Ar Jungtinės 
Tautos norės tokio pavo
jaus?

KODĖL JIE BALSAVO 
UŽ LAUKAITĮ?

Šis vaizdelis parodo sutrupintą kataliku -bažnyčią St. Lo mieste, kurį šiomis dienomis pa
ėmė Amerikos kareiviai Francuzijoj. Ar tuos “Dievo namus” supleškino mūsiškių ka- 
'nuolės, ar nacių bombos, nėra žinios.

Republikonu Partijos Rekordas

Kas Sąvaitę
Naujas kaulas gerklėje.
Liepos 22 dieną Valstybės 

Depaitamente lankėsi lietu
vių, latvių ir estų delegacija. 
Ją priėmė Rytų Europos 

i Skyriaus viršininkas El- 
i bridge Durbrow.

Valstybės sekretoriui Cor- 
dell Hull buvo įteiktas Me- 
moiandumas ir Prašymas. 

Į Kita jo kopija buvo įteikia bandytų paversti Lietuvą 
i prezidentui Rooseveltui, peri antisovietiniu žvėrinčium.” 
'jo sekretorių Casey

Tai “baisi naujiena” 
: tuviams komunistams, 
rėkia ir šmeižia, 
taradaika, Vąbalas-Prusei-i 
ka, tačiau savo viernuosius ‘ tijo.

I i
Pranašauja “sudną dieną.”

Kas sakė, kad nėra prana
šų? Skaitykite sekamą pra
našystę :

“Jei Lietuvą užvaldytų 
smetonininkai ar klerikakai 
su socialistais, ten kiltu civi- v 
iis karas ir chaosas. Tos kli
kos paskelbtų karą liau
džiai. o liaudis joms. Klikos

Kas taip kalba?
lie- Į Į fliorą įšalusių padų spe- 
jie Į cialistas Pruseika, “Vilny-

KomunistųĮ je!”
Tas pranašas apsibalamu- 

. Jis girdėjo skambėji- 
tiešija: sekretorius Hull tos i mą, bet ne toj bažnyčioj, 

į delegacijos nepriėmė. Lietu įkuria nori kaltinti.
; Pirmieji Lietuvą pavertė 
jžvėrinčium bolševikai! Vė- 
; liau atėjo jų buvę partneriai 
naciai ir darė ta pati.

*

i Tas begėdis sako, kad 
i Lietuva turi būt tarybinė. 
Bet pats Į sovietų “rojų” jis 

į nevažiavo ir nevažiuoja. Jei 
kas užsimanytų vežti Prusei- 
ką i “rojų.” jis šauktųsi po
licijos ir advokatų.
Lenku kvislingų programa.

Lenkai jau turi savų kvis- 
lingų komitetą. Jis Maskvos 
padaras ir žinomas kaip Na- 
cionalis Lenkų Laisvinimo 
Komitetas. Maskva sako, 
kad tai via “tikroji lenkų 
vyriausybė.”

Komitetas paskelbė savo 
, programą. Joje lenkų kvis- 

Piimasis atsiliepė Buenos! liūgai plepa apie demokra-

A

i va bus tarybine...
Pruseika storai pamelavo, 

bet ar pirmą kartą jis meluo
ja? Melas jam buvo ir yra 

i “duona musų visų dienų.” 
j Šis komunistų riksmas da 
kartą rodo, kad baimė turi 
dideles akis. Lietuviški kvis- 
lingai bijo nepriklausomos 
ir demokratinės Lietuvos. 
Tai butų kaulas gerklėje.

Tegul jie rėkia, tegul ner- 
vuojasi — mes dirbsime už 

v“i nepriklausomą ir demokra 
tinę Lietuvą!

Caudilos tarnai šūkauja.

Valstybės sekretorius Hull: 
vėl pasmerkė Argentinos1 

Jis pasakė, kad

Robert Kerr, Oklahomos 
gubernatorius, demokratų 
partijos konvencijoje pasa
kė gerą kalbą. Reikia pasa
kyti tiesą, kad Kerr yra ga 
bus politikierius. Kas pajė
gia logiškai galvoti, galėjo 
suprasti, kad Kerr nepilsto 
iš tuščio j sausą. Jisai davė 
rimtą atsakymą tiems re- 
publikonams. kurie yra ne
patenkinti savo reakcine va
dovybe. Kerr sako: arba jie 

i eis su Rooseveltu, arba prie 
i valstybės vairo atsistos Hoo- 
įverio kraudės žmonės.
I

Trumpai suglaudus, Kerr 
i kalbos turinys buvo toks:

“Dėl savojo žlibumo repu- 
hlikonai pasirinko tą kelią, 
kuriuo Amerika neis. Dėl 
nesuvaldomo keršto jie pasi
ryžo stoti kovon, kurios jie 
nelaimės.”

Republikonu partijos va
dovybę Kerr lygino prie 
Francuzijos Bourbonų, apie 
kuriuos Talleyrand kaitą 
pasakė: jie negali nieko iš 
mokti, ir nepajėgia nieko 
užmiršti. Ken- mano, kad iš
rinkimas republikonu admi
nistracijos reikštų naują ne 
laimę — hooverizmo laikus. 
Republikonu kandidatas 
Dewey užsidėjo Hooverio 
paltą. Pataikaudamas savo 
partijos reakcinei vadovy
bei, jis nediysta savo pažiū
rų aiškiai išdėstyti — pai
niojasi bereikšmiuose žo
džiuose ir sakiniuose. Kiek 
aiškiau jis pasisakė tik vie
nu klausimu: prie valstybės 
vairo šiandien stovį “nuse
nę žmonės.”

Šitą priekaištą Kerrui bu
vo nesunku atremti. Nuse
nusių žmonių turi ir republi- 
konų vadovybė. Tie nusenę 
žmonės savo jaunam kandi
datui uždėjo Hooverio pal
tą. Vistiek Dewey buvo ir 
lieka da jaunas ir nepatyręs 
žmogus. Roosevelto admini
stracija pravedė visą eilę to
kių reformų, apie kurias re- 
publikonai ir negalvojo. 
Net daugiau, toms refor-j 
moms republikonai buvo Į 
priešingi!

Ryšium su tuo demokratų 
spokesmenas iškėlė aikštėn 
republikonu rekordą Kon
grese, kuris yra toks:

,1936 metais republikonai 
priešinosi karo laivyno didi
nimui.

1939 metų kovo mėnesyje 
Kongreso republikonai bal
savo prieš Amerikos oro jė
gų stiprinimą, nors buvo rei
kalaujama tik 6,000 karo 
lėktuvų.

1939 metų birželio mėne
syje tie patys republikonai 
balsavo už sumažinimą oro 
jėgoms prašytų lėšų.

Tų pat 1939 metų rugsėjo 
mėnesyje republikonai bal
savo prieš ------ 1------
atšaukimą.

1

rio legionai jau trempė Len- ko išmokti. Jie nenori, kad 
kiją. o republikonai norėjo Amerika da kaitą butų izo- 
užkirsti kelią Anglijai gautijliuota ir kad jų vaikams da 

kartą reikėtų savo kraują 
lieti. Jie balsuos už Roose- 
veltą. kuris Amerikai da ne
kariaujant jau sakė, 
reikia kvarantinuoti agre
sorius.

Tai buvo teisinga kalba.! 
Tai buvo atsišaukimas Į pa
žangiuosius republikonus iri 
milionus nepartiniu piliečiu. aiKtaturą. 
Visi sutinka, kad Kerro kai- Amerika nepripažins prona- 
ba buvus “a masterpiece, 
vyriausiai taikyta republi- . .
konų frontui ardyti j Aires dienraštis ‘ Cabildo. Į tiją, apie stiprią Lenkiją ir

Gaila tačiau, kad demo-įJ?? suriko: tai yra proyoka-C ' ’ ’ ’ ” ” ’
kratų kalbėtojas nebuvo cUa *r “jankių imperialistų 
toks detalus apie demokra- n?r^s; Argentina peips 
tų partijos Bourbonus. O jų Į 
yra, ypač Amerikos pietų 
valstybėse. Tie demokratų 
partijos Bourbonai padėjo 
ir ateityje padės republiko- 
niškiems Bourbonams. Jie 
ir šioje konvencijoje bandė 
įbrukti “baltųjų viršenybės” 
paragrafą rinkimų platfor-: 
mon. Demokratų partijos 
Bourbonai darė nuolatinius 
suokalbius prieš tokį ramų j 
vyrą kaip Wallace. Wallacel 
jiems buvo negeras tik dėl I 
to, kad jisai kalba apie “ei
linio žmogaus” teises ir jo: 
įytojaus užtikrinimą.

Jei negeri republikoniški 
Bourbonai, tai negeri ir de
mokratiški jų pusbroliai. I 
Jersey City majoras Hague,: 
Chicagos majoras KeHy ir į 
visa eilė jiems panašių daro 
demokratų partijai gėdą. 
Juk nėra paslaptis, kad toks į 
Kelly gražiai sugyvena su Į 
McCormickų šeimos organu 
“Tribūne,” kad jis remia re- j 
publikoną Illinois gubema-’1; 
torių Green—reakcinės Mc. 
Cormickų klikos žmogų.

RepubKkonų ,reko r d a s Į 
yra prastas, dėl to negali 
būt dviejų nuomonių. 
negeresnis ir reakcinių de
mokratų rekordas. Demo- Į 
kratų Bourbonams pavyko 
atsikratyti Wallace’o, į 
vietą jie butų statę garneri-Į Tai buvo tikriausias “ka- 
nio tipo žmogų Byme’a ar koncertas,” ir jis paken- 
kurį kitą, bet nedryso. Tuo; Wallace’ui. Net Wallace 
budu laimėjo Trumanas. Pa-1 šaiininkai skubinosi lipt į 
starasisi nėra Hague-Kelly- Trumano vežimą. 
Flynn mašinos žmogus, bet 
jie nors tuo atkeršijo Walla- 
ce’ui ir jo šalininkams. .

K. V.

iš Amerikos ginklų kovai' 
prieš nacių Vokietiją.

1940 metų rugsėjo mėne
syje, kada Hitlerio legionai 
buvo jau parbloškė Francu- 
ziją, republikonai ir jų kon
kurentai komunistai atkak ; 
liai kovojo prieš Rinktinės! 
Karo Tarnybos įvedimą. I 
Tuo metu visiems jau buvo į 
aišku, kad Amerikai teks 
kariauti prieš nacių Vokie
tiją.

1941 metų vasario mėne
syje republikonai priešinosi 
“lend-lease” įstatymo pro
jektui ir Kongrese balsavo 
prieš jį. Šiandien visiems jau 
aišku, kad be “lend-lease” 
pagalbos musų talkininkė 
Anglija, o vėliau ir Rusija, 
butų nepajėgusios atsilaiky
ti prieš Hitlerio legijonus.

Tų pat 1941 metų rugsėjo 
mėnesyje Kongreso republi
konai da karta bandė supa
ralyžiuoti Rinktinės Karo 

i Tarnybos aktą. O gruodžio 
i septintą japonai jau užpuo- 
| lė Perlų Uostą ir tuoj po to 
i nacių Vokietija paskelbė 

J karą Amerikai.
Kas butų atsitikę, jei re

publikonai butų savo užma
čias pravedę?

Amerika butų buvus už
pulta visiškai neparirengusi 
K -musu karas piieš agreso
rių ašį butų užsitęsis visa ei
le metų.

Tai yra skaudus republi- 
konams faktai, bet tai nėra 
viskas. Kerr pasakė, kad tie 
patys republikonai yra kalti 
dėl to, kad tuoj po pereitojo 
karo buvo atmesta Tautų 
Sąjunga. Ją sumanė tuome
tinis prezidentas Wilsonas 
ir kitos valstybės ją užgyrė. 
Republikonai padarė tai, 
kad Amerika butų izoliuota, 

j kad Tautų Sąjunga negalė
tų reikiamai veikti ir, pašė-i 
koje. šiandien turime antrą 
pasaulini karą.

i Ir budinga: republikonu 
I partijos reakcinė vadovybė 
j iš to nei kiek nepasimokino. 
Pereitoji republikonu parti
jos konvenciia. įvykusi Chi- 
cagoje, nepatiekė jokio rim
to plano pokarinio pasaulio 
tvarkymui. Demagogiškai 
įieškodami minių pritarimo, 
republikonai savo platfor
moje pažadėjo: po šio karo 
iu administracija tuoj grą
žins namo visus kareivius, 
tuo atidarant duris nau
jiems hitlerinio tipo avan- : 
tiuristams ir diktatoriams. 
O tas nuvestu prie naujo ir 
da baisesnio karo.

Kerr teisingai pastebi, i 
kad Amerikos žmonės, ku- i 
rių sūnus ir dukterys lieja i 
savo kraują, jokiu budu ne
sutiks rinkti tokios adminis
tracijos, kuri nepajėgia nie- kia 2400 laipsnių karščio.

I

” ciškos Argentinos valdžios.

i ir sako, kad jie nereikalau 
nebuvo cŪa *r “jankių imperialistų” Į ja Vilniaus.

Naivus žmogus gali pa
manyt, kad tai didelis daik
tas. Nieko panašaus, tai yra 
eilinis komunistų monas. 
Vilnius bus (jei bus) ne Lie
tuvos, bet Maskvos “pro- 
pertė.”

Lenkų kvislingai eis ir to
liau. Jie darys viską, kad ir 
Varšuva butų Maskvos “pra- 
peitė!”

Kvislingu veislė visur to
kia: niekšiška, išdavikiška. 
Kvislingas — lietuviškas, 
lenkiškas ir kitoks—tai vil
kas ėriuko kailyje. Jis kal
ba už demokratiją, bet tar
nauja svetimos valstybės 
diktatūrai.

Naujas “susipratėlis.”
Lietuviai komunistai gavo 

i da...vieną “susipratėlį.” Jis 
! —buvęs smetonininkas ir 
■ smetotines Tautininkų Są- 
i jungos pirmininkas Domas 
i Cesevičius.

Cesevičius buvo areštuo
tas ir bolševikų išgabentas į 

i Rusiją. Pati ’ komunistų 
! spauda tą pripažįsta. Čese- 
Ivičius buvo suimtas 1941 m. 
birželio 15 dieną, kaip H it- 

I lerio šalininkas.
Dabar Cesevičius giria 

i Stalino diktatūrą; jis nori, 
kad Lietuva butų sovietinė.

Tam šmutui buvo lengva 
sutapti su Smetonos dikta- 

itura. jis sutapo ir su Stali
no diktatūra. Ir kodėl ne? 
Savo esme visos diktatūros 
yra vienodos; jos skiriasi tik 

: spalva.
I Vyriausioji diktatūros gar
bintojo savybė yra ta: jis, 
kaip anas chameleonas, rei
kalui esant keičia savo kai
lio išvaizdą-spalvą.

Taigi, komunistai turi 
naują “susipratėlį,” ir tegul 
džiaugiasi. Mizaros doleris, 
aukotas smetoniniam “gink
lų fondui,” atnešė tinkamą 
procentą. ,

A fui! St. Strazdas.

Komunistų laikraščiai da- 
! bar giriasi, jog Laukaitis 

laimėjęs SLA rinkimus dėl 
'to, kad už jį balsavę 
žangieji” SLA nariai, 
praskit — komunistai, 
prisipažįsta, kad—

“Ponas Laukaitis buvo 
tininkų kandidatas. Už jį stojo 
ir ‘Dirva,’ kuri permirkus anti
semitizmu ir kuri skaitoma fa
šistiniu laikraščiu-..”

Jie pažymi, kad p. Lau
kaitis yra statęs savo kandi
datūrą į SLA prezidentus ir 

j seniau, tačiau nebuvo iš
rinktas, nes “pažangieji” 
komunistai tada jo nerėmė. 
Ir jie baigia:

“Jis turi neužmiršti to fak
to, kad jis ir dabar nebūtų iš
rinktas, jei pažangieji S. L. A 
nariai butų visi palaikę p. Ba- 
gočių kaip pirmiau palaikė.”

Tokį pareiškimą padarė 
abudu Paleckio organai, 
“Vilnis” ir “Laisvė.”

Taigi komunistai viešai 
prisipažįsta balsavę už tau
tininkų kandidatą. Jie pri
sipažįsta stoję už jį išvien 
su “Dirva,” “kuri permirkus 
anti-semitizmu ir kuri skai
toma fašistiniu laikraščiu.”

Bet kodėl jie taip “nupro- 
gresavo,” jie aiškiai nepa
sako. Turbut dėl to, kad p. 
Laukaitis turi užsitarnavęs 
Smetoncs medalį, o adv. 
Bagočius prie Smetonos 
“kavalierių” nepriklauso.

Kad jau “progresas,” tai 
“progresas” — visom ketu
riom atgal!

“pa-
su- 
Jie

tau-

■ " ■

SUMNER WELLES SIŪLO: 
PLEBISCITĄ PABALČIO I 

KRAŠTAMS.

“Sandaros” redaktorius 
sakosi perskaitęs nesenai 
parašytą Sumner Welles’o 
Knygą, “The Time for Deci- 
sion,” kur tas Amerikos dip
lomatas paliečia ir Pabalčio 
valstybių klausimą. Susipa
žinęs su jo nuomone, “S.” 
redaktorius sako:

“Kaip ir reikėjo tikėtis, p- 
Welles sukritikavo bolševikų 
pravestą plebiscitą Lietuvoje, 
liepos m. 1940 metais. Anot jo, 
tokiose aplinkybėse laisvas 
žmonių apsisprendimas nėra 
galimas ir patsai plebiscitas 
neturi vertės.

“Bet kaip p. Welles žiuri į 
Baltijos kraštų ateitį ? Jo nuo-

KUR TIE “RAUDONIEJI 
PULKAI r

musiš-“Amerika” sako: 
kiai bolševikai vis šaukė, 
kad Lietuvą išvaduosią 
“raudonieji lietuvių pulkai.”

Dabar pusė Lietuvos jau 
“išvaduota,” bet kur tie 
“raudonieji lietuvių pul
kai?” Ir kur yra generolas 
Vitkauskas, Karvelis ir kiti, 
kuriais “Laisvė’’ taip girda
vosi?

Jų nesimato ir nesigirdi. 
Lietuvon laužiasi ne lietuvių 
pulkai, bet rusų armija.

ginklų embargo
Tuo metu Hitte-

užstatytų savo nepriklauso
mybę.

Ant rytojaus buvo suruoš
ta demonstracija. Caudilos 
(vado) tarnai susirinko prie 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos ir šaukė: “Argentines 
Yes. Yankees No!”

Tegul pašūkauja. Kada 
hacijendų-dvaių pilkieji ba
ronai neturės kur iškišt savo 
mėsos ir grudų, jie sušuks: 
“myster janky, jės, jės!”

Beje, prie dienraščio “La 
Nacion” trobesio tie patys 
rėksniai padėjo popierinę 
bombą, kuri sprogo, bet 
nuostolių nepadarė.

Tuo buvo demonstruotas 
hitlerinis smurtai, 
demokratija žinos, 
turi reikalo.

Meškos patarnavimas.
Amalgameitų unijos va

das Hillmanas daro atbulą 
progresą. Jisai “adaptino” 
visus komunistų triukus.

Demokratų partijos kon
vencijoje Hillmano šalinin
kai švilpė ir rėkė. Kada jie 
išgirsdavo pirmininko žodį, 
jog Wallace gauna vieną 
balsą; tuoj šaukdavo “urah” 

! arba “three cheers for Wal- 
j lace.” Kai išgirsdavo, kad 
balsas atiduodamas kitam 

•y1^ kandidatui—švilpdavo.

I

Gerai, 
su kuo

• 4

AR ŽINOTE, KAD-
Ohio valstijos miestas Co- 

lumbus taip buvo pavadin
tas pagerbimui Amerikos 
atradėjo Columbus’o.

Pirmoji Amerikos indėnų 
civilizacija skaitoma majų 
civilizacija. Ją sekė aztekų 
civilizacija.

.Kada laimėjo Truman, 
Hillmano baubliai pranyko 
iš “galiorkos,” lyg kampa
ras. O pats vadas spaudos 
atstovams nevykusiai aiški
nosi: “Mes remsime vyriau
si komandierių ir Mr. Tru- 
maną...”

Jei taip — kuriems ga
lams buvo reikalinga toji 

kam

Kad cementas tirptų, rei- ■ Stalino
■ spjaudys.

HilJmano kapelija, 
baubta ir šaukta?

Hillmanas pasirinko ne
dėkingus talkininkus. Jie 
tikrai diskredituos HiHma- 
ną. 0 priedais, kada pakitęs 
Stalino “linija,” jį da ap-

Atlanto vandenynas seno
vėje buvo žinomas kaip At
laso jura., Atlanto vandeny
nu pirmasis jj pavadino 
graikų istorikas Herodotus.•

)
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. Trečias Pus^ųJ-j

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMASKAS SKAITO, KASO
TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS
«

Kriaučių piknikas buvo 
labai sėkmingas.

A. Žilinsko pastangomis ta- 
jpo įtraukti tie žmonės: V. 

, Pūkas, J. Urbonas. P. Ky- 
Liepos 22 d. Dexter parke; rjus, y Žukas, J. Bubnelis. 

kuvo.. kriaučių o4 skyriaus ,j Spudys ir J. Jacksonas. 
piknikas. Nors karo laikas, vra didelis pliusas už ju 
bet į kriaučių pikniką su- itlaukimą i darbą. Pas mu 
plaukė virs dui tūkstančiai ^is kaip kas iki šiol pražiu. 
žmonių Tai didziausis pik- rėta Lokalo darbams dau- 
nikas, koks Brooklyne vra s gjausiai skirta senieji vete- 

.. . . .. ' ranai, o naujų jėgų ne visuo-
Priess* pikniką kriaučių meį jįeškota. Pasirodo, kad 

diibtuvėse čermonai (dirb- toji pažiūra neteisinga ir ne- 
tuvių daąbininkų pirminin- Hogiška. Darant pastangų 
kai) susiorganizavo barius galima naujų žmonių įtrauk
ei jaučių kad turėti savo sta-!ti į lokaio veikimą. ’ 
jus, užkandžius ir gėrimus, i jš §io pjkniko liks lokalui 

dirbtuvės darbininkų iška- j 
bos: Atkočaičio, Armakaus-' 
ko, Diržio, Karvelio, Kas-! 
persko, Lapašausko, Mičiu- 
lio, Matulio. Šimėno, Šimai
čio. Šalaviejaus, Raubos ir! 
Yuškevičiaus darbininkų. 
Be to. visų dėmėsi atkreipė 
Amerikos Lietuviu Piliečių 
Kliubo vėliava su žirgvaikiu 
viduryje, o apie stalą triu- 
sėsi komitetas su Kliubo me- 
nedžerium J. Zakarausku.
Buvo Ackermano firmos 
darbininkų iškaba, neatsili
ko ir Harrv Alpren dirbtu
vės darbininkai. Visos tos 
iškabos rodė, kad čia yra 
susirinkę vienos šeimynos, 
Amalgameitų Unijos, nariai 
ir narės. Už šį gražų darbą 
kreditas priklauso musų lo
kalo dirbtuvių čermonams ir 
komisijų nariams, kurie kas
met puikiai pąsiruoš’a. Pa
siruošė ir šįmet.

Negalima nepaminėti pik
niko valdybos, sekr. A. Ži
linsko ir pirm. P. Blažaičio. 
Nuo pat išrinkimo dienos jie 
rūpinosi, dirbo, kad pikni
kas butų ko Dasekminsriau- 
sis. Jie sumobilizavo pikni
kui darbininkus, nes visas 
“biznis” buvo lokalo ranko
se. Tad reikėjo apsčiai ir 
gana rimtų bei patyrusių 
darbininku visokiems dar
bams dirbti. Pirmininkas su 
sekretorium juos gavo ir jie 
dirbo gana gerai.

Bartenderių setas, J. Jack
sonas, J. Spudys, M. Var-

piknikas.

plaukė virš du tūkstančiai

ranai, o naujų jėgų ne visuo-

kliaučių kad turėti savo sta-Įti į jokaio veikimą. *

Prie stalų buvo kiekvienos keH šimtaj dolerių.
Vyt. Katilius.

KULPMONT, PA.

Amerikiečių Subombarduota Rumunijos Sostinė BALSAS IS URUGVAJAUS

Apie lietuvių

Turtingiausis 
Kulpmonte yra 
Sviderskis. Nors 
turtų neskaičiau, bet jie ma
tomi. Jis skolina pinigus ki
tiems ir turi daug nejudo- 
mos nuosavybės.

. Ą. Sviderskis Įgijo nema- 
! žai turto susituokdamas su 
l Armoniene. Pastaroji, sako, 
I turėjjusi daug praperčių 
j Mt. Čarmel ir nemažai pini-, 
gų bankose.

j Turiu pasakyti kad A. j
• Sviderskis kaipo ilgametis i 
biznierius, ir pirm apsivedi-!

i mo buvo ne beturtis. Per ei-! 
j lę metų jis laikė ir laiko val- 
igomų daiktų krautuvę. Tu-j 
i rėjo ir dabar turi daug pra-; 
I perčių ir kitokio turto. I 
j Žmonės kalba, kad jis da
bar yra veltas kelių dešim-i 
čių tūkstančių dolerių.

Kiti lietuviai kiek dau
giau prasisiekę turte yra: 
Šiaulinskienė. K. Paleckis. 
S. Aleksa, B. Yurcikonis, J. 
Savukinas ir J. Malinauskas. 

Beje, pastarasis yra tik 
j angliakasis. Jis vra neišlai- i tojams gyręsis. kad jis ir jo 
: dus, ryžtingas ir darbštus! frentai per metu metus mo- 
! žmogus. Jis nuolatos dirba i kinę J. Buivydą. Bet kuo 
: ir visuomet gerą “pėdę” daugiau ji mokinę, 
Į parneša. Net depresijos lai
ku jam darbas nebuvo 

neckis ir J? Bubnelis dirbo trukdomas. Tūli sako, kad 
Žmonių apgulęs hs turi^ apie porą desėtkų 

o jie nei atsitiesti tūkstančių dolerių “caslr.” 
negali, tik duok ir duok tą' Didelė dauguma vietos 
aluti. Nors sušilę ir sukaitę, ■ lietuvių neturėjo laimes pa- 
bet musų bartenderiai pa

turtus.

lietuvis 
Antanas 

tiesa, jo

išsijuosę, 
“baras,”

tenkina visų ^^eikalayimą:<«inipinti 
Tai TTiiilma cctac i*’ .TieTai puikus setas!

Prie alaus bačkelių stovė
jo: V. Pūkas ir V. Žukas. 
Atsakominga pareiga, reikia 
žiūrėti, kad niekur nenusly
stų už dyka, kad viskas butų i 
tvarkoje. Jiedu savo užduo-1 
tį atliko kuo puikiausiai!

Musų geitmonai: J. Am
brazaitis, J. Urbonas, J. 
Pauliukonis ir A. Zizas ne
atsitraukė nuo geito, nes 
žmonės kaip pradėjo eiti 
pusė po dviejų, tai ėjo iki 
pusės po dešimtos naktį. 
Automobilių priėmėjai: J. 
Avmanas ir P. Kyrius pri
iminėjo atvykusius maši- 
n< m. Kasininkas J. Kairys 
su savo pagelbininkais Ch. 
Naciunsku ir A. čemausku 
irgi turėjo atsakominga dar
bą ir jį atliko pavyzdingai. 
Vienu žodžiu, musų komite
tas ir pikniko darbininkai 
atliko savo pareigas kaip 
reikia. Taip ir turi būti.

Kodėl reikia rimčiau pa
kalbėti apie piknike dirbu
sius žmones? Didžiuma dir
busių 
pirmu kartu pasirodė aktin
game lokalo darbe. Pirmiau 
buvo mada, kad vis tie se
ni#'ii. kurie metų metus pa
sidalindami musu parengi
muose dirbdavo. Šiame pik
nike. buvo išbandomi jau 
didžiuma nauju žmonių. 
Nereikia suprasti, kad jie 
nauji uniios nariai, ne. Dė
ka P. Blažaičio pirm, ir sekr.

f
i
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Štai kaip dabar išrodo Rumu nijos sostinė Bukareštas, kai ją aplankė Amerikos bombane- 
šiai iš .Italijos. Bukareštas yra daug arčiau rusams, negu amerikiečiams, bet rusų orlai
viai, kažin kodėl, nenori Rumunijos fašistų bombarduoti.

POLEMIKA IR KRITIKA.
Komunistų “mokslas.”
“Laisvės” pastogėje ko

munistai turėjo neva prakal
bas. Vyriausiu “spykeriu” 
buvo Rokas Mizara.

Kad jie turėjo prakalbas, 
tai nėra jokia naujiena. Jie 
turi daug prakalbų ir visada 
tos pat temos, tie patys kal
bėtojai ir klausytojai. Ko
munistų prakalbos kažkaip 
primena koltų kaladę x tos 
pat devynakės, tie patys tū
zai ir tas pats “gėmis.” Nie
ko Įdomaus, nieko naujo.

Apie tai nevertėtų ir ra
šyti. Aš rašau tik todėl, kad 
jose buvę žmonės man pa-

. “krauju sucementuo tos” 
| Hitlerio-Stalino “taikos?” 
Kas nepamena tų demonst
racijų, kurios buvo ruošia
mos prie Baltųjų Rūmų 
Washingtone?

Jeigu šitie komunistų 
veiksmai buvo daromi dėl 
darbininkų klasės labo, dėl 
komunizmo, tai “mokslin
čius” Rokas Mizara gali tu
rėt reikalo tik su tais, kurių 
galvose “gaidukai” gieda.

Tai ne viskas. Nuo pat 
rusų revoliucijos pradžios 
komunistai skersai ir išilgai 
pasaulį ardė darbininkų uni
jas. skaldė jų politines par-
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pasakojo tiesiog netikėtinu irJ'.1Kc,ek o,J<.ac ^^a 
Koko Mizaros prasimany-

, mų apie mane, kaip asmenį.
į Rokas Mizara savo klausv-

sidaryti koki rezervą — ap- 
i “lietinga'diena.’* 

Jie gyvena pakol dirba.
Yra ir lietuvių pauperių 

Kulpmonte. Bet tokių ne
daug—vienas kitas, ir tai 
tik viengungiai.

r
HUDSON, MASS.

šiame piknike veik ( kus.

j KOKIA TURĖTŲ BŪT Įjos priešai. Taigi dėl to ir 
, LIETUVA PO KARO? mūsiškiai totalitarizmo gar

bintojai dabar apsimetė 
, “demokratais.” Jie buvo ir 
pasiliks veidmainiai.

Susipratę užsienio lietu
viai turėtų burtis krūvon ir 
veikti išvien be pažiūrų skir
tumo, kaip veikia musų bro
liai Jungtinėse Valstijose, 

apie Amerikos 
Visi turė- 

vienybėj ir

Kadangi dabartiniu laiku 
musų tėvynės Lietuvos atei
tis dar vis neaiški, tai ma
nau nebus pro šalį panagr i
nėti, kokią Lietuvą mes, už
sienio lietuviai, norėtume 
matyti po karo.

Savaime aišku, kad kiek-, susispietę 
vienas doras ir sveikai pro- Lietuvių Tarybą.

tume laikytis 
kovoti tol, kol bus iškovota 
Lietuvai nepriklausomybė 
ir atsteigta demokratinė 
santvarka su demokratiniu 
Seimu ir pačios liaudies ren- 

vyriausvbė, pasmer
kiant kairiuosius ir dešiniuo
sius lietuviškus škurninkus, 
kurie niekad neturėjo ir ne
turi musų liaudies pritari
mo. Didžiausias ir svarbiau
sias oolitines organizacijas 
Lietuvoje sudaro ne komu
nistai ir tautininkai, bet 
Lietuvos socialdemokratai, 
vaMmčiai - liaudininkai ir 
krikščionys domoki atai.

Musų obalsis turėtų būti: 
demokratija dėmi kratams, 
o ne veidmainiams!

M. Krarinskas.
Montevideo, 
Urugvajus.

taująs lietuvis atsakys į šį 
klausimą tiumpai: “Noriu 
matyti laisvą, nepriklauso
mą ir demokratinę Lietu
vą!”

Šito trokšta visi Lietuvos 
ir užsienio pažangus lietu- karna 
viai.

Bet kila kitas klausimas: 
Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, ką turėtume daryti 
su tais užsierįo lietuviais, 
kurie vos tik prieš dvejis 

I metus tain nešvariai šmeižė 
'ne tiktai Lietuvos, bet ir vi
so pasaulio demokratiją, va- 

j l “supuvusia ir 
................l dvėselina.” o 

šiandien beveik gvoltu, tie
sink akyplėšiškai vadina sa
ve “domoki atais,” ir tai ne 
bet kokiais, bet “geresniais 
už kitus?” Tai Maskvos ir 
Berlyno “viešpačių” garbin 
tojai nseudo-komunistai ir 
“ekstra” tautininkai, kurie 
dabartinių aplinkybių ver
čiami “išsižada” tain “gar
bingo” komunisto ir fašis
to vardo ir be jokios sarma
tos dengiasi iiems taip ne- 

' k t nčiame s...... demokratijos
skraiste.

Me • gerai žinom, kad šitie 
tipai nebuvo ir nėra demo- 

Jie dedasi 
tik dėl to, 

šiandien 
o “dvokian- 
virto Musso- 

ir

i 

i

(tindami ją 
(kuri įusų tautai buvo skiepi- dvokiančia 

•amu senovėje, ir ja savo 
“komunizmą” puošti, tai 
nėra jokia garbė kad ir to
kiems komunistams.

Tiesa, pradžioje komunis
tai dėjo pastangų, kad rusų 
tauta šios rūšies agresijų ne
praktikuotų. Ir nemanykite, 
kad aš meluoju. Ar pamena 
te rusų-japonų karą 1904-5 
metais? Lenino vadovauja
mi bolševikai tada šaukėsi į 
kareivius, kad jie mestu 
ginklus ir gryžtų i namus, iš 
karo frontų. Jie ragino 
skelbti streikus ir neduoti 
laidžiai mokesnių.

Rusija prakišo karą su ja- kiatijos draugai, 
“demokratais’’ 
kad denyikratiia 
i asirodė jėga, 
čia dvėselina” 
iinio fašizmas ir tokiais 
greitai bus kiti demokrati-

E. BR!DGEWATE < MASS

Usevičiu šeimyną ištiko di
delė nelaimė.

Šioje apylinkėje yra gerai 
žinomas J. Usevičius. pa
žangus lietuvis ūkininkas. 
Dabar Usevičių šeimyna tu
ri įsitaisius gražų pieno ūkį, 
turi apie 50 melžiamų kar
vių. Jie pasiekė to per savo 
sunkų darbą. Diibo visa šei
myna ir gražu buvo žiūrėti, 
kaip Usevičių ūkis kila.

Bet pereitą sąvaitę juos 
ištiko skaudi nelaimė. Nuo 
elektros laidų užsidegė bar
nė ir viskas sudegė—barnė 
ir suvežtas šienas. Pašaro 
šįmet ir be to jau buvo labai 
trumpa, jis labai brangus—• 
ir visas nuėjo su durnais.

Dabar nėra nei kur galvi
jų padėti.

Barnė. rodos, buvo nuo 
ugnies apdrausta, nors var
giai bus galima už apdraudą 
naują barnę pasistatyti. Bet 
blogiausia yra su pašaru.

ponais: 1917 metais ji ka
riavo iau su Vokietija. Tie 
patys bolševikai, su Leninu 
priešakyje, vėl kurstė karei
vius mesti ginklus ir eiti na
mo.

Taip ir buvo, Rusija pra
laimėjo. O šiandien tie pa- 
tvs bolševikai giriasi, kad 
tik jie Rusiją padarė karin
ga. Tai vra melas! Kol Ru
sijos valdžia buvo ne jų ran
kose. tą karingumą jie slo- 
t iro.

Tiesa, šiandien komunis
tei au nesemia “stiprybės” 
iš Lenino. Jų vadas Stalinas 

rta stiprybę semia iš Tvano i • • • c-- — -  - —- •Baisio io, i
i
l

lių aaiLiniukai nėjo muštis 
su visų piliečių rinktomis 
valdžiomis. To ardyme ir 
skaldymo pasėkoje iškilo 
Mussoliniai, Hitleriai ir kiti 
Europos diktatoriai. Rezul
tatas buvo toks, kad šian
dien tinime antro pasaulinio 
karo gaisrą. Reikia aukoti 
milionus gyvasčių tik dėl to, 
kad savo “revoliucijomis” 
komunistai visame pasauly 

■suskaldė darbo žmonių iė- 
ęas ir leido Įsigalėti reak
cijai.

Iš gėdos už tokius savo 
darbus komunistai jau pa
naikino ir savo Kominterną. 
res io firma tas skaldymo 
darbas buvo vedamas. Toki 
skaldymo darbą vedė ir A- 
merikos komunistų partija. 
Buvo skaldomos ne tik A- 
merikos darbininkų, bet ir 
pačių komunistų jėgos, 
vpaė lietuvių komunistei.

panijos dirbtuvę ir pamatys. jr “nukrypėlių” ir da kito- 
kad aš diena iš dienos pal- kjų. Kain žmogus pagalvoji, 
tams rankoves duriu. Aš bu- kokios žalos darbo žmonėms 

ir tebesu, pridarė tie komunistai, tai

tuo jis 
toliau ėjęs nuo ju ir galuti
nai atsidūręs “darbininkų 
priešu abaze.“

Rokas Mizara vra didelis 
melagis, ir da didesnis pa
gyrų puodas. Ko ir kas gali 
mokytis nuo Mizaros. kuris ■ 
nėra baigęs net pradžios 
mokyklą? Juk tai neAra- 
motnas žmogus. Jei reikia 
kur prakalbėlę pasakyti, ją 
turi parašyti jam Vidikas. 
Bet girtis savo “mokslu” 

J D T < -^^zara nesisarmatija.

T?

vuojasi ir naujas melagystes 
skelbia.

Pas socialistus buvo ir lie
ka principas vienyti darbi
ninkus. O pas komunistus 
išlikc tik vienas “principas” 
—rinkti aukas. Svetimų 
centų ir dolciių rinkime jie 
turi tokių “specialistų,” kaip 
Bimba ir Pruseika. Į darbą 
jie netiki, diibtuvės jie bijo

Mirė Kazimieras Statkus.

Keliatas sąvaičių atgal 
čia mirė Kazimieras Stat
kus, susilaukęs jau 77 metų 
amžiaus. Velionis buvo gi
męs Lietuvoje, o Hudsone 
išgyveno 46 metus. Jis čia 
dirbdavo audeklinėj. Liko 
nuliudusi žmona Fane, po 
tėvais Baranauskaitė, dvi 
dukterys ir du sūnus.

Sūnūs Charles gyvena 
Hudsone, o Bernardas — 
Maynarde, Duktė Alicė yra 
ištekėjusi už Belmore ir gy
vena Marlboroj, o duktė Iza
belė yra ištekėjusi už Ma
jausko ir gyvena Hudsone.

Worcesteryje gyvena ve- 
įlionies brolis, Franas Stat- 
I kus.

Ir tas Mizara mane an- 
melavo. Aš kaip buvau, taip 
ir esu darbininkas. Jei jis 
tuo netiki, tegul jis atvažiuo- __ ________________
ja i Howard Clothing kom- Priviso visokiu “sukrvpėliu

I

Velionis Kazimieras buvo 
pažangus lietuvis ir per il
gus metus skaitė “Keleivį.” 
Dabar, kai atsisveikino su 
šiuo pasauliu, tai jo našlė 
Fannie užsisakė “Keleivį” 
ant dviejų metų.

Reiškiu gilios užuojautos 
likusiai našlei ir kitiems šei
mynos nariams.

I

menkey busi- jie nėra verti priimti Į jokią: 
nodo. darbininkų organizaciją. 

Jie nepataisomi žmonės, re
akcijos auklėtiniai. 

Komunistai šiandien di
džiuojasi raudonąja armija,

. . is Petro Didžiojo velnias joTas nebuvo apdraustas, ir
ir iš kitų Rusijos despotų, kryžiaus. ' ' ’ '------------------ "

i .i x i.......... jyS gaj sakysite, kad aš
šrneižiu komunistus? Nieko 
panašaus ir štai jums pavyz
dys. Kiek jie skandalijo apie 
J. Bekampį, apie jo overko- 
tus ir panašius dalykus? Bei 
štai, pernai tas pats J. Be 
kampis nuvyko į jų kermo
šių aiba “progresyvių lietu
vių suvažiavimą” ir patiesė 
50 dolerių auką. Visos jo 
nuodėmės buvo atleistos ir

vau darbininkas 
nes iš jokio “i 
ness” pragyvenimo neda
rau. Gyvenu iš sunkaus dari 
bo, kaip ir visi darbininkai 
kad daro.

Tiesa, komunistams jau 
neduodu pinigų, neinu į ių. kuria išauklėjusi komunistų 
parengimus, neskaitau jų partija. Dabar toii armija" 
laikraščių. Dėl to aš jiems taškanti fašizmą. Tai absur-' 
ir esu “darbininkų priešai” das. Rusi ios žmonės visuo-

Jųs gal paklausite: kodėl tnet atsidavusiai gynė savo 
aš tain darau? fali. Tain buvo pradedant

čia jau grynas nuostolis. 
Tai didelė nelaimė!

Katminka.
Prabėgs da metai ar kiti, jie 
fal ta “stiprybę” semsis ir 
i’ Mikės Antrojo—kas gali 
žinoti...

Pet jei«i sovietų valdžia 
šitaip sukalioja savo užsie
nio ir vidaus politika, tai ką 
su ia turi bendio kitu šalin 
darbininkai? Ar jiems rei
kia tuos rusiško bolševizmo 
pasisukimus sekti, Maskvai 
pataikauti?

Nieko panašaus! Vakarą Bekampis buvo įrašytas į 
Europa ir Amerika yra toli “susipratusių proletarų” ei- 
pialenkusios Rusiją. Jeigu ks. O tuo tarpu Bekampis 

— gyventų yra stambus biznierius, bet 
•taip, kaip šiandien gyvena už 50 dolerių da kartą liko 

pagarbos vertu “proletaru.” 
Tie patys komunistai bu

vo prakeikę ir Grikštą. Sa
kė, kad jis šioks ir da ki
toks, jo galvoje “gaidukai” 
giedą ir tt. Bet kada Grikš
tas tame pat komunistų 
kermošiuje paklojo 50 dole
riu. dabar jis iau “draugas 
Grikštas.”

Galėčiau duoti visą eilę 
tokiu pavyzdžių kurk rodo, 
icg “Laisvės” ir “Vilnies” 
komunizmas vra paprastas 
“morkev business.” Pado-

DETROIT, MICH.

i Rusijos žmones

M irė Bonaventūras
Sugentas.

Birželio 17 d. čia mirė 
Bonaventūras Sugentas, ku
ris gyveno po numeriu 8052 
Forest avė. Velionis buvo 
da nesenas žmogus, 66 me
tų, bet turėjo dusulį, kas ir 
sutiumpino jo gyvenimą. 
Paliko žmoną Uršulę ir bro
li Joną, kuris gyvena Phila
delphijoj.

Iš Lietuvos velionis buvo 
kilęs nuo Bartininkų, Suval
kijoj. Per ilgus metus Sugen
tas laikė valgyklą, jaunesnis 
būdamas daug veikdavo or
ganizacijose ir buvo ilgame
tis “Keleivio” skaitytojas.

Gaila žmogaus. V. M.

Amerikos žmonės, ir komu
nistu naitiją ir ios vadus jie 
senai butu pasiuntę šunims 
šėko niauti. Bet jie atsilikę 
ir kenčia žiaurią diktatūrą.

Viską suėmus į daikta, 
komunistai, kaip tarptauti 
nė Dartiia. neturi pagrindo 
ecristuoti ir vadinti save 
darbininkų draugų partija. 
Ptr 26 ios gyvavimo metus 
kcmnnistu “mokslas” tama- 
'reakcijos stiprinimui ir 
darbininku spėkų skaldy
mui. Tas buvo matvt senai, 
bet vis dar buvo vilčių, jog ms darbininkas turi šalintis 
kada nors komunistų vadai tokio komunizmo ir tokių

aš tain darau? _____ _ _ t________
Ogi štai kodėl. Komuniz- Ivanu. Baisiuoju ir einant iki 

mas, kokį skelbė Leninas 
191617 metais, jau pranv- jei ne karu pagalba Rusija 
ko, jo nėra. Komunistinėje pavergė didelius plotus sve- 
spaudoje šiandien jus ir su t>mu žemių? Tik caras Mikė 
žiburiu nerasite to garsaus Paskutinysis 
komunistinio Šukio.
karui.”
čios komunistų partijos. __
Liko vien liūdna atmintis to, me tokią iau politiką veda kus 
kad komunistų partijos va ir Juozas Stalinas. Jei rusų _________ r_________________ _______ t
dovybėje pirmiausia buvo carai save teritoriją didino tuščios. Komunistu vadai Lietuvių Socialistų Sąjun- 
pavergtos Ukraina ir Gruzi- didžiosios ir nedalomos Ru- buvo ir lieka politiški žuli- gą. Mes, socialistai, vieni ją
ją. Gi~ vėliau, 1939 metais, (sijos labui, tai Stalinas ta kai. Ir todėl jiems nesiseka me darbininkus, o ne skal-

■ A Buivydas.

A leksandro Antrojo. Kuo. ’ICTORY

šiuo atžvilgiu
“karas neoarižymėio ir 1917 me-

Jųs nerasite ir pa- tais io valdžia susmuko. ________________t_________ __________________ ,
Svetimų žemių užkariavi- susipras ir vienvs darbinin*: komunistu. Darbininkai ku- 

a • * S • « • > — * * a * * « . a * a •irie nori dirbti darbininku 
Tos viltvs tačiau pasirodė klasės labui, privalo stot į

BUY
UNITED 
STATĖS
DEFENSE
^BONDS
STAMPS

buvo užpuolimas ant Suomi . patį daro komunizmo labui, visą laika ir visus darbinin- dome jų eiles, 
jos. Be to, kas nepamena Skolintis tą agresijų dvasią, kus mulkinti. Už tai jie nėr ■ i j
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Paskutinis Oro Mohikanas Hitlerio ‘Likviduoti* Maršalaijams buvo geras uždarbis. 
Neužilgo pradėta balan
džius šaudyt po visą šalį. 
Ne tik šaudyt, bet ir tų pauk
štelių lizdus ardyti. Balan
džių perėjimo kolonijose at
sirado tokių beširdžių me
džiotojų, kurie pasilipę į 
medžio viršūnę ją purtyda- į 
vo. Iš lizdu krisdavo ne tik 
valgymui tinkami balandu- 
kai, bet ir vos išperėti ar da 
neišperėti kiaušiniai.

•

Koks baisus naikinimo 
darbas buvo vedamas, rodo 
sekamas pavyzdis. 1878 m. i 
tik Petoskey apylinkėse,' 
Michigan valstijoj, išnai
kinta apie bilionas laukinių 
balandžių. Į trejetą sąvaičių 
toje apylinkėje surinkta 300 
tonų balandžių ir pasiųsta 
New Yorko smaguriauto
jams.

Masinis laukinių balan
džių naikinimas tęsėsi iki 
T881 metų. Tais metais jis 
pasiekė čiukuro, ir kai kurie 
susikrovė didelius turtus; 
bet 1886 metais tas biznis 
jau neapsimokėjo, nes pri
stigo balandžių. Nekuri lai
ką atskiri žmonės ėjo dar 
naikinti balandžių lizdus, 
rankiodami valgiui tinka
mus balandukus. Tas galu
tinai pribaigė gražiuosius { 
cro mohikanus. Kadangi | 
•jauni paukščiai negalėjo už-| 
augti, o seni su'laiku gaišo, 
tai greitu laiku visame kraš
te neliko nei vieno kiek di
desnio būrio laukinių balan
džių. 1906 metais visoje 
Connecticut valstijoie buvo 
nušautas tik vienas laukinis 
balandis, o 1907 metais da 
vienas Kanadoje. Nuo to 
laiko niekur niekas nematė 
laukinio balandžio. Paga- tokios, kokios jos buvo tarp 
bau, už poros metų Cincin-ją jr jų balandžio pereitais 
nati zoologijos darže nugai- 1943 metais.
šo paskutinis oro mohika- Patvarkymas nustato šiuos 
nas. reikalavimus:

Daugelis šiandien kaltina! 1. Visose valgyklose ir 
vyriausybę, kad. ji nedariu- gertuvėse turi -būt matomoj 
si. pastangų tiems balan-1vietoj iškabintos 1943 me
džiams apsaugoti. Bet tai tu balandžio 4-10 kainos 
šaukštas po pietų: tų paukš-i 40-čiai svarbiausių valgių

1

I 
I

I 
Į

I
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Čia iš kairės i dešinę stovi Vokietijos feldmarša 1 a s von 
Brauchitsch ir vyriausis karo vadas feldmaršalas Wilhelm 
Keitei, žinios sako, kad abudu jie esą jau “likviduoti” kaip 
Hitlerio priešininkai. Generolus “likviduoti” Hitleris išmo
ko nuo Stalino-

Tai buvo senai, da 1672 tupėjo ant kiaušinių, 
metais. Francuzas Josselyn, ‘ Tyrinėtojai sako, kad per- 
aplankęs šiaurinės Ameri-.ėjimo metu kai kurį laiką 
kos pakraščius, tarė šiuos . buvo galima matyt tik pati- 
reikšmingus žodžius: . r ėlius arba pataites. Tik ret-

“Aš mačiau skrendant I arčiais į pataičių būrį įsi- 
laukinius balandžius. Jų maišydavo koks patinėlis, 
■skridimas neturėjo pradžios ir tik retkarčiais tarp pati- 
nei pabaigos, be galo irkra-įnėlių galėta pastebėti patai- 
što. Balandžiai skrido ne-jtę. Tai reiškia, kad tie ba- 
apskaičiuojamam aukšty ir landžiai griežtai laikėsi mo- 
ploty. Per juos negalėjau i ogamijos (vienpatystės) 
matyti saulės.” 'principo, nors tokių įstaty-

Josselyn kalbėjo apie A- mų niekas jiems nerašė, 
merikos laukinius balan- Į Budinga tai, kad perėji- 
džius—tuos oro mohikanus, mo metu jie griežčiausiai iš- 
apie kuriuos yra likusi tik laikydavo laiko taisyklę. Du 
gailesiu atmiežta ir labai su- kartu į dieną ir vis tuo pat 
vėluota atmintis. Pirm ke- I ” 
liclikos metų Cincinnati 
mieste nugaišo paskutinis 
šios rūšies oro mohikanas.

■ Nugaišo zoologijos darže, 
kaip retas belaisvis.

O buvo laikai, kada Ame
rikoje tų paukščių buvo ne 
milionai, bet bilionai! Jie 
skraidydavo dideliais pul- ryklius dideliam 'būryje 

į kais, nuo jų svorio linkdavo lengva pasiklyst ir sunku su- 
į ir lūždavo medžiai. Taigi, surasti. Bet artinantis rude- 
į francuzas Josselyn nei kiek niui, ypač prieš skridimą į 
' nenerdėjo, sakydamas, kad šiltus kraštus, balandžiai
■ balandžiams skrendant jis vėl pasidarydavo griežti
| nematė saulės. “Keleivio” komunarai. Vadinamuosius 
| skaitytojams gal bus įdomu pratimus, o paskui ir kelionę 
{susipažinti su tų oro mohi- laukiniai balandžiai dary- 
i kanu liūdna istorija. Ji bus davo visi kartu. Tu kelionių 
; tokia. ...................................

Kai Amerikos žemėn į- 
{žengė pirmasis baltveidis, 
i ii pasitiko anie ramus, tai
ka simbolizuoją paukščiai. 

{Gal ir tas baltveidis tuomet 
jda nemanė, kad ateis laikas, 
kada tie ramus paukšteliai

laiku, kaip dirbtuvės darbi
ninkai, pataitės ir patinė
liai pavaduodavo vieni ki
tus. -

Tik užauginę vaikus ba
landžiai pasidarydavo la
biau individuališki, mažes- 
r iais būriais skraidydavo. 
C ai dėl to, kad mokant jau-

VIDAUS FRONTAS
—Tegul bus pagarbintas, Į —Ar žinai, tėve, kad iš 
aikp! i šito atsitikimo butų galima

i suvaidinti neblogą kome- 
i diją.

—Olrait, Maike. gali pa
rašyti toki veikalą, o aš tuo 
tarnu eisiu ant blaivininkų 
mitingo, ba girdėjau, kad 
Ruzveltas jau pazvalijo 
snapsą daryti. < 
liežuvį pašlapint, ba jau pu
sėtinai išdžiuvo.

—Iki pasimatymo, tėve.

Maike! ■
—Sveikas, tėve!
—Maike, .aš atėjau tau, 

pasakyti, kad tu man gerą! 
rodą davei. Mano frentas 
Maslicnka jau gavo savo 
naują siutą atgal, ką jo bo
ba buvo komunistams paau
kavus. Kaip tik pasakė jai, 
kad jis nori nusivesti ją ant 
monki-pikčių, tai ji tuoj nu
bėgo į tą opisą, kur komuni
stai suvežą sekin-hend dra
panas ruskiąms, ir pareika
lavo, kad sugrąžintų jai siu
tą, ba jis per misteiką buvęs 
jiems paduotas. 'Ir' sugrą
žino.

—AŠ sakiau, kad sugrą
žins.

—Ale žinai, Maike, kad 
rekoks iš to pažitkas. Kaip 
Maslionka apsižiūrėjo, tai 
tas jo siutas dabar pilnas 
utelių. Taigi jis pasišaukė 
mane i sviestkus ir nunešėm 
tą jo siutą atgal, kad iškly- 
nytų. Onise radom porą ko
munistu pakuojant visokius 
rėksus į baksus. Aš, kaip va- 
iaunas žmogus, tuoj ir sa
kau: kas čia pas jus do pa- 
rėtkas, kad paėmėt čystą 
drapaną, o sugražinot pilną neketinę 
brudo? Išklynykit raidavei!

— Ar išvalė?
—Ne, Maike. Jie rokuoja, i 

kad Amerikoj uteles mušti! 
jiems neužsimokėtu, ba So-i 
vietų Rusijoj jas išmuša su’ 
mašinom. Sako, tenai pro
gresas ant visko. Prie caro 
ir nonų valdžios ruskiai tu

I

(Office of War Information)

viešbučiuose, kavinėse bei 
kefeterijose, delikatessenuo- 
se, stadijonuose. “hot dog” 
standuose ir kiekvienoj vie
toj, kur tik.yra viešai par
davinėjami valgiai ar gėri
mai.

Patvarkymas neliečia tik 
valgyklų geležinkeliuose, li
goninėse, mokyklose, labda-

I ringose įstaigose ir kliubuo- 
Į se, kurie patarnauja tik sa- 
i vo nariams.

i

metu balandžiai skrisdavo 
milžiniškais pulkais. Daž
nai būdavo taip, kad vieną 
diena pasirėdęs pulkas ba
landžiu tęsdavosi iki ryto
jaus. Vienas rašytojas sako: 

“Mačiau pulką balandžių, 
kurie virš mano galvos skri
do per keturiolika valandų. 
Toli-toli, kiek tik akys gali 
matvti, visur tik balandžiai 
ir balandžiai. Kiek .jų ten 
buvo, negalėjau suskaityti, 
bet spėju, kad jų buvo, daug 
milionų. gi plotis, kuriuo jie 
skrido, buvo šimtai mylių.”

> _______ ______ Tas kolektyvizmas galų
džiai buvo didesni už dabar- gale baigėsi didele nelaime 

patiems balandžiams. Pir
miausia Naujojoj Anglijoj, 
o paskui ir kitose valstijose 
pelnu jieškantieji baltvei- 
džiai ruošė tu paukštelių 
masines medžiokles. Balan
džiai buvo šaudomi ir tink
lais bei kilpomis gaudomi. 
Iš šruotinio šautuvo paleis
tas šūvis nukirsdavo po ke
bas dešimtis balandžiu. 
Tuometinis Massachusetts 
r ubernaterius Winthrop ra
šo: “Stačiai neįtikėtina, ko
kia dau'iybė balandžiu kas
diena buvo sunaikinama. 
Tik viena man žinoma šei
ma per viena diena nušovė 

kaip sako francu- šimtą tuzinų balandžių.” 
j Balandžius šaudyta

Įšaldė restoranų kainas.
Nuo liepos 31 dienos res

toranų kainos Amerikoje 
bus reguliuojamos Kainų 
Administracijos patvarky
mais.

Visuose šalies restoranuo
se kainos dabar turės būtipazvalijo

Gal gausiui bus negailestingai naikina-
1 ‘ mi. Bet taip įvyko. Pirmąjį

baltveidį sekė kiti. Pasiekę 
Amerikos krantus, jie nešė- 

i su savim mirtį ir pragaištį. 
Baltieji žmonės naikino ne 

; tik laukinius balandžius, 
bet naikino, ir čiabuvius 
žmones, indėnus.

Amerikos laukiniai balan- Į

tinius balandžius, ir gražes
ni. Turėjo gražiai melsvą 
.spalvą ir ilgus sparnus. Jų 
j buvo pilna Lawrence upės 
I žiotyse ir tolimų vakarų Da-
■ kotose. Kaip ir daugelis kitų
■ paukščiu, laukiniai balan
džiai būdavo sezoniniai 
paukščiai. Rudenį jie at-

‘ iš tolimų šiaurės 
'sričių i šiltesnes pietų sritis, 

Toki jo radijas p pavasari vėl grvždavo į 
šiaurės sritis. Ir skrisdavo 
dideliais pulkais. kaip 
skrenda lietuviams žinomos 
laukinės žąsvs, antys ir kiti 
paukščiai. Tik balandžių 
pulkai būdavo daug didesni 
—tokie, I 
zas Josselyn.

Veisimosi metu laukiniai sporto sumetimais, ir pasi- 
balandžiai gyveno didelėse pelnymo tikslu. Pasiturintie- 
komunose. Tos balandžiui ji smaguriautojai vis daž- 
komunos sudarydavo tuks- niau ėmė reikalauti kentų 
tančius akrų miško. Dažnai. balandžių. Pagaliau pradėta 
tik viename medyje buvo 1 
galima rasti šimtus lizdu.

JAPONAI JAU ATSIIMA 
GRASINIMUS.

Kai 1942 metais japonai 
suėmė kelis Amerikos lakū
nus,.kurie buvo nulėkę bom
barduoti Tokią ir turėjo nu
sileisti, jie tuojau juos su
šaudė ir paskelbė, kad taip 
busią visiems Amerikos la
kūnams. kurie dris bombar
duoti šventą Hirohito žemę. 
Japonai netiktai nenaisė 
tarptautinių įstatymų, kurie 
di audžia kare belaisvius žu-U 
dyti, bet norėjo kad ir visas Hkrisdavr 
pasaulis apie tai žinotų.

Dabar gi r j 
jau atsiima tuos grasinimusĮ 
ir sako, kad japonai niekad' 

j karo belaisvius! 
šaudyti ir nešaudysia. Ot. | 
kaip greit tie šunsnukiai iš-; 

I moko žmoniškumo!

PERKŪNAS SUARDĖ MI 
LIONINĮ TILTĄ.

Chester, III.—Pereitą są-
,vaitę čia siautė baisi perku- 

ir nonų vaiozios rusKiai ui- ■ nija kuries metu žaibas kir
kdavo pirštais uteles gala-Į t0 j didijį kuris eina

° d^is vadas per Mississippi upę. ir suar-
Stahnas išradęs tam tikrą dg jj per patj vidurį. Matęs 
masiną, kuri vadinasi Sta- jvvkį policininkas sako, 
lmo-sovietskaja Voseboi-( kad vjdurvs staiga įlin- 
nia" m • i x i ,. i ko ir numarmėjo į upę. Til- 

-'Tai ką su tuo kostiumu pamatymas kainavo virš 
Maslionka dabar daro? I$-į ggg

—O kągi darys, Maike!;’ ’ ’ *
Vėl atidavė komunistams.

—Bet ar jis nežino, kad 
kostiumą galima išvalyt? 
Yra tam tikros firmos, ku
rios už dolerį padarys kaip 
nauja.

—Taigi jis taip ir padarė, 
Maike. Užmokėjo dolerį ir 
kvoterį ir parsinešė nais iš
prašyta. Ale kai patrajino 
ansivilkt, tai kelnių kiškos 
buvo tik iki pusės blauzdų, 
0 cvp-i-n rankovės iki alku-

NORI NUTRAUKT SAN- 
TIKIUS SU ARGENTINA 

IR ISPANIJA.

KEIČIA GATVIŲ VAR- 
DUS.

šaukštas po pietų: tų paukš
telių jau hera ir, aišku, to
kia apsauga jau nereikalin
ga. G. D.

Kas Mums Rašoma

ir.
j

. Kai 1940 metais bolševf- 
1 kai okupavo Lietuvą, jie 

tuoj ėmė keisti gatvių var
dus miestuose. Kauno Lais
vės Alėja buvo perkrikštyta 
i “Stalino Prospektą.” Ly
giai taip daro ir naciai oku
puotuose miestuose. Iš Lvo
vo pranešama, kad tenai 
naciai pakeitė beveik visas 
gatves. Vietoj lenkišku pa
vadinimu, Įvedė vokiškus. 
Pavyzdžiui, Fošo Alėją per
ki i kštiio i Bahnhofstrassę, 
o Waly Hetmanskie dabar 
vadinasi Adolf Hitler Ring. 
Daugybė lenkiškų pamink
lų susprogdinta.

kokie toj įstaigoj yra gami
nami ir parduodami.

2. Nei viena valgykla nei 
gertuvė negali imti daugiau 
kaip 5 centai už puoduką 
kavos, įskaitant grietinėlę ir 
cukrų, išskyrus tik tas vie- 

jtas, kurios 1943 metų spa
liu 4-iO ėmė daugiau kaip 
| nikelį. Bet tokiais atsitiki
mais valgykla ar gertuve 

! privalo gauti specialų leidi- 
nfą iš vietinio War Price and 

jRationing Boardo. 
j 3. Įmonė negali imti di
desniu kainų teisindamosi, 

! kad ji yra padidinus ar pa- 
I gerinus porcijas. Jeigu prie 
maisto pridedama kokio 
nors naujo priedo, tai tas da 
nepadaro jiaujo maisto, už 
kurį butu galima imti aukš- 

Itcsnę kainą.
Ė ’ ’

' visus valgius ir gėrimus par-1 tus vokiečių armijos užnu- 
' duodamus restoranuose, gary.

I

SVEIKINIMAS IŠ URUG
VAJAUS.

Siunčiu iš Urugvajaus ge
riausių linkėjimu “Keleivio” 

{štabui. Darbuokite ir kovo
kite už laisvą ir nepriklauso- 

i mą Lietuvą!
Prašau mano vardu per

duoti nuo Urugvajaus pa
žangiųjų lietuvių sveikini- 

| mą Amerikos Lietuvių Tary- 
(bai ir visiems šiauriečiams 
lietuviams, kovojantiems už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Draugiškai,
M. Krasinskas.

Montevideo.
24-4-1944.

Ačiū draugui Krasinskui

I 
I

reikalauti jaunų balanduku. į
Tais laikais už tuziną ba-'

Perėjimo darbas buvo griež- landžių mokėta nuo vmno už gerus linkėjimus ir svei- 
tai aprėžtas: pataitė ir pati-, iki pusantro dolerio. Aišku, kinimus.

Kongresmanas Celler iš 
New Yorko reikalauja, kad 
Washingtonas nutrauktų 
diplomatinius santikius su 
fašistine Argentina ir Ispa
nija. Fašistus mes privalom 
mušti visur, sako jisai.
, Kainų administracija ne

rių. Kai natraiirnm iSte^p- senai paliuosavo kiaulieną
■ nuo “pointu,” o jautienai 

rakėlė iki 15 “pointų.” Da
bar iš Washingtono skelbia
ma, kad nuo jautienos visi 
“nointai” busią nuimti, o 
kiaulienai uždėti. Kainų ad
ministracija žaidžia tais 
“pointais” kaip maži vaikai 
akmenėliais, ,

ti, tai viena ^apkovė sutri
ko. Supykęs Maslionka metė 
ant flioro visą biznį ir sako 
savo pačiai: paimk ir ru- 

' nešk savo komunistams. Te
gul sau siunčia i Stalino ka
ralystę, gal kokiam komisa
rui susigadys. Ant tijatro 
neisim. *

nelis, skirtomis pakaitomis kad balandžių medžioto- . —------ _ .
Elzbieta Gravas is Chica- 

*gos prisiuntė prenumeratą 
už “Keleivį” ir praneša, kad 
Saipano saloje pirmą inva
zijos dieną buvo užmuštas 
ios sūnūs, Albert W. Bunec- 
kis. “Keleivio” redakcija 
reiškia draugei Gravienei 

i gilios užuojautos,
Petras Gadeika rašo iš 

Tampa. Fla.: “Aš susilau
kiau jau 75 metų amžiaus ir 
vis noriu skaityt ‘Keleivi’.” 
Sveikinam draugą Gadeiką 
susisukus tokio gražaus 
amžiaus ir linkim jam da il
giau džiaugtis saulėtąja Flo
rida.

Kruvini Laukai Žydi...

Keturios amerikiečių slaugės Normandijoj (Francu u j vj) 
džiaugiasi laukinėmis pievų gėlėmis. Laukai žydi, kad ir 
kruvink..

Iš Romos atėjo žinių, kad 
amerikiečių armija jau pa
ėmė Pizą, kuri yra pagarsė- 

j jusi savo pakrypusiu bokš
tu. Tas bokštas dar tebesto
vi, nors kiti trobesiai esą 
sunaikinti

Generolo Eisenhovverio 
štabas praneša, kad Belgi
joj prasidėjo smarkus pože
mio bruzdėjimas. Per 10 
dienų požemio organizaci- 

Šitie patvarkymai apima jos naiiai sunaikinę 26 til-
.1 •

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina............................................................$1.00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass.
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Įvairios Žinios.
AMERIKOS FAŠISTŲ VA- KUR HITLERIS BĖGS? 

DAS NETURI KANDI
DATO.

Ir Burton Wheeler nepriima 
jo malonių.

Amerikoje kadaise veikė 
fašistinė organizacija, “A- 
merica First.” Karui prasi
dėjus ji buvo likviduota ir 
jos vadai sulindo į palėpius. 
Liko tik vienas savo “princi
pams” ištikimas vyras, Ge- 
rald Smith. Jis bandė plak
tis prie republikonų, bet 'ne
pavyko. Smith baisiai supy
ko. Jis pasakė, kad “firste- 
riai” nominuosią savo kan
didatą i prezidentus; juo 
busią Montanos senatorius 
Burton VVheeler.

Wheeler vra ambicingas 
.žmogus. Jis sunyko ant 
Roosevelto. kad jo nereko
mendavo vice prezidento 
vietai, todėl dabar kiek ga
lėdamas bando kenkti Roo- 
sevelto administracijai. Bet 
kompanija su GeraM Smithu 
ir Wheeleiiui buvo nepriim
tina. Išgirdės Smitho pa
reiškimą. VVheeler šiomis 
dienomis pareiškė: “Aš ne
manau kandidatuoti nei pre
zidento vietai, nei 
nors kitą ofisą...”

Fašistuojančio Smitho jis 
Tai vei- 

dėl to. kad Smithas, 
VVheeleris. vra Roo- 
administraci jos prie-

Į kuri

betgi nepasmerkė, 
klausia 
kaip ir 
sevelto 
šas.

STALINAS PRIPAŽINO 
LENKŲ KVISLINGUS.

1/

HARTFORD, CONN.

Dar apie baisųjį cirko 
gaisrą.

Liepos 6 d. Ringling Bros. 
cirkas čia rengė savo meti
nę parodą: susirinko apie 
(>,000 žiūrovų, su kuriais da
lyvavo nemažai ir lietuvių, 
nes lyg tyčia pasitaikė dirb

tuvėse atostogų laikas. Po • V • . V 1 • V

vo išgabenti į Saratoga mie-Į 
stelį Floridoje. 

Dabar iš ten buvo gautas 
toks pranešimas: Ringling 
BrotheYs cirkas jau įsitaisė

i nedegamas palapines. Net
; liepsną paleidus audiniai
' tik gruzda, pavirsta į raudo
ną anglį, bet neliepsnoja. 
Cirko lankytojų gyvybė da
bar bus apsaugota. ,

Senai yra žinomas faktas, į vieno ar kito akto staiga už-
, , -- — — - —,_ -— — J— r -----  — ------I ~ UZ-

i ryti nedegamus, bet cirko tiestas audeklo tinklas, ir ne.' 
kad iis savininkai to nedarė. Tik žemai, bet aukštai. Esant la- 
Vllt. (labar» kaiP Pražudyta dau-1 bai dideliems karščiams, au-| 

giau 150 gy vybių, atsirado dėklas -greit paskendo lieps-- 
“pagalba.” Bet kas atlygins nose.
už Hartforde žuvusių žmo
nių gyvvbę, už artimųjų 
sielvartą?

Jam atdaros 3 vietos: Airi
ja, Argentina ir pekla. 
Kad Hitleriui galas jau; 

nebetoli, tai visi žino. Dabar 
tik kila klausimas, kur tas 
dcsperatas bėgs, kai visi jo:. T1“!/™ ^^ivieno ar kuo kkvo s<aig
frontai susmuks ir kareiviai!“ .!353!
mes ginklus?

Kai kas mano, I 
dums Argentinon, kur da
bar sėdi fašistuojanti val
džia. Bet Argentinos ekono
mistas Dr. D. Efron, kuris 
dabar randasi Jungtinėse 
Valstijose, sako, kad jeigu 
Hitleris nuvyktų Argenti
non, tai iis gyvas iš fenai 
neištruktų, nes sukilę žmo
nės padarytų galą ir jam ir į 
jo globėjams.

Airių rašytojas George 
Bemard Shaw mano, kad 
linkamiausia Hitleriui vieta 
butu katalikiškoj-fašistiškoj 
Airijoj. Gyvačių tenai nėra, 
tai jų vietą galėtų užimti 
namu erštas.

Bet pačiu nacių propa- 
gandcs ministeris Goebbels 
sako, kad prieš Hitlerį ir jo 
armijas dabar stovįs “pra
garo kelias.”

Ir išrodo, kad Goebbelsas 
sako tiesą. Nežiūrint kur 
Hitleris bėgtų, vistiek jį vel
nias griebs.

Jau veikia “Nacionalis Len
kų Laisvinimo Komitetas.”

Arčiau ir Arčiau Prie Japonijos ♦

Penktas Puslapis

v

Amerikiečiai paėmf Japonijos pašonėj Saipano salą, kurią japonai gynė pašėlusiu atkaklu
mu- Dabar mūsiškiai atakuoja Guamo ir Tiniano salas. Amerikos laivynas ir orlaiviai už
ima pozicijas vis arčiau prie Japonijos. Admirolas King sako, kad mūsiškiai bombane- 
šiai jau gali bombarduoti japonu gpštas Filipinuose, Kinijos pakraščiuose ir pačioj Japo 
nijoje.

I 
Į 

‘I
Tame gaisre, be kitų lie

tuvių sudegusių ir išlikusių 
syvų, yra sunkiai apdegęs ir 
Kazys Tamulionis, SLA 124 
kuopos narys. Jis labai ap
degė ir šiuo laiku kovoja už 
gyvybę. Man rodos, kad -Ka- 
zvs Tamulionis turi giminių 

pVaterburyie ar kur kitur, 
tai butų labai gerai, kad gi-, 
minės atsišauktu ar atva- 

an- žiuotų Į Hartford’ą.
t j Kazys Tamulionis buvo 

visų žmonių geras draugas; 
užtvirtino nau;ą ir prietelius.

Kas iš giminių norėtu- j 
mėt daugiau apie iį dažino-1 
ti. galėtumėt parašyti ar pa-! 
siklausti pas B. Vedeiki, 203 
Affleck st., Hartford 6, Ct.

Taio pat sudegė ir jau 
supuvusios,palaidota SLA 124 kp. narė 

į Katrė Vensienė, buvusi 
brooklyniškė. bet jau seno
kai Hartforde apsigyvenusi. 
Su ja sudegė jos dukters 
mergaitė i 
čiaus s^suo Ona Dilienė su 
mergaite. Vadinasi, iš lietu
vių. iki šiai dienai, liepos 11, 
numirė-sudegė du suaugu- 

į šieji ir du maži, ir viršuje 
minėtas K. Tamulionis gali 
su diena ar kita netekti gy
vybės.

Stasys Braznauskas.

TORPEDOS NEW 
YORKUI?

Naciai norėtų sugriaut visą 
pasaulį, bet...

mi-
44

t

Nacių propagandos 
nisteris paleido naują 
ti.” Iš Madrido pranešama 
tokia neva žinia:

Hitleris
planą, kuriuo einant bus 
sugriautas didžiausias Ame
rikos miestas New Yorkas. 
Jau turima naujos rūšies oro 
torpedų. Greitu laiku naciai 
i?s paleis i New Yorką—žus 
daug žvdu. žus “r 
demokratijos” šalininkai...

Hitlerio antroji sostinė. 
Madridas, smulkmenų ne
duoda. Gali būt. kad naciai 
planuoja atvežti savo torpe
das submarinais ir čia pa
leisti i New Yorką.

Gal būt naciai taip ir pa- 
jei Amerika šian

dien neturėtu stiprios apsau
gos. Amerikos pakraščius 
šiandien patruliuoja greiti 
laivai, i.' oro iurą apžvalgo 
lėktuvai ir balionai. Jei tik 

Kaimynams pasirodys koks Fricų sub- 
atvyko policija ir,marinas, gaus bombų ir bus 

.kaput. •_______
LENKŲ VALDŽIA KELIA 

PROTESTĄ.
i

GYVULIŠKAS TĖVAS.

Už kąsnelį duonos sumušė 
savo 5 metų dukrelę.

Pagaliau, Rusijos diktato
rius Stalinas pastatė ant 
savo. Nežiūrint to, kad Lon
donas ir VVashingtonas pri- 
pažysta tremtinę lenkų vy
riausybę. Stalinas davė pri
pažinimą “Naticnaliam Len
ku Laisvinimo Komitetui.” 
Tas komitetas buvo sudaly
tas Maskvoje iš lenku ko
munistų ir jų bendrakalei- 
viu.

Dabar tie kvislingai pradė
jo veikti rusu okupuoto ie 
Lenkijoje, kaip “vienintelė 
ir teisėta lenkų vyriausybė.”

Lenkai pasipiktinę ir ke
lia protestus. Nustebo Wa- 
shinetonas ir Londonas, bet jo jaugiau 14 valandų, 
kol kas tyli.

Tas lenku komitetas yra 
piadžia paleckijados Lenki
joje. Prasidės nauji lenkų 
areštai ir trėmimai. Tūks
tančiai. o gal milionai lenku 
atsidurs i šiaurinės Rusijos 
tundras, i Soloveckos salas.

Da karas nelaimėtas, o 
Stalinas jau organizuoja sa
vo kvislingus ir nori vis dau
giau erdvės.

Pirmasis Amerikos maso
nas nvkštukas buvo Thom 
Thumb.

i

i

Marlboro. Mass. — Nese-

/

j C ’ '
Providence, netoli Bosto- darytų, 

no, šiomis dienomis buvo 
i oks atsitikimas: Aptverto
je vaikučiu lovelėje buvo 
įasta penkių metų mer
gaitė. Ji buvo baisiai sumuš
ta ir pririšta, 
pranešus 
tą mergaitę nuvežė į Rhode 
Island ligoninę. Mergaitės 
kūnelis buvo mėlynas nuo 
mušimo, nulaužta kairėji 
koia.

Nustatyta, kad ją sumušė 
beširdis tėvas, sumušė užtai, 
kam ji be jo žinios pasiėmė prieš Maskvą, kuri nusiuntė 
šmoteli duonos. Pasigavęs Lenkijon tuziną komunistų Church and Religious Prac- 
pustą iis ją taip plakė, kad 
mergaitė nebegalėjo paeiti. 
Paskui Įmetė ja lovelėn ir 
pririšo. Mergaitės klyksmą 
išgirdo kaimvnai ir raporta
vo policijai. Bet kol ši atvy
kę, mergaitė pririšta išgulė-

los dukters; . _ . _ , ,
ir žento Staskevi- inal cia mirė Romos katali- 

----  I kų bažnyčios kunigas Tho- 
i mas B. Lowney, kuris paliko 
apie $100,000 pinigų. O ki
tus mokino “ant turtų nesi- 
lakamyt.”!

NUSIPIRKIT ANGLIŲ.

Valdžia Įspėja žmones, 
kad nusipirktų anglių atei
nančiai žiemai nelaukiant 
paskutinės dienos, nes kai 
rudenį visi pradės pirkti, tai 
anglių bus sunku gauti.

Reikalingas Fotografas.
Kas supranta visų fotografijos dar

bų, lai kreipiasi žemiau nurodytu ad
resu. Geram žmogui gera užmokestis 
ir darbas ant vistdos.

V. Velzis,
749 W. Baltimore st., Baltimore, Md.

NAUJOS KNYGOS
“Keleiviui” yra prisiųsti 

šie nauji leidiniai:
“Vistu Kaulija,” paraše 

Jonas Klaiufias. Apie 60 
puslapių įdomaus, gyvo pa
sakojimo. Kaina nepažy- i

“The Situation of the I 
ir apskelbė juos kaip “teisė- tices in Occupied Lithua- 
tą Lenkijos vyriausybę,” nia.” Part I. Under the So-! 

Idagi pridurdama, kad ta viet Occupation, 1940-41, i 
Lenkijos valdžia, 1

; Londone, “lenkų liaudies 
neatstovauja ir neturi teisės 
vadintis Lenkiios valdžia.”

Lenkų valdžia Londone 
kelia didžiausį protestą mėta.

Beširdis tėvas buvo arės-, 
tuotas.

CIRKAS JAU TURI NE
DEGAMAS PALAPINES.

Bet kas atlygins Hartforde 
padarytus nuostolius?

J CECILIJA MICKUVIENE

A. ® A. 
į

i

l

Noriu Pirkti Farmą.
Jieškau pirkti farmos nuo 40 iki 

sišaukit. Ir praneškit la'šku vislių 
teisingai, kokia ištikrujų juslų farma

Pirkit Karo Bondsus ir Stam- jqo akrų. Kai norit parduoti, tuoj af- 
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos
nemažiau kaip dešimtą savo yra. Adresuokit:

, v j i- M. A. Kasparas, (?•!;uždarbio dalj. ; 23600 St. Euclid, Euciid, Ohio.

INew Haven, Conn-
Po sunkios Operacijos, iš- 

sirgusi 7 sąvaitės, 18 ba
landžio New Havene mirė 
Cecilija Mickuvienė, po tė
vais Maisiutė. Tai buvo 
mylima “Keleivio” skaity
tojo Tado Mickaus žmona. 
Rašydamas apie jos mirti 
jis sako: “Mane ištiko di
džiausia nelaimė. Aš nete
kau savo mylim i a u s i o s 
draugės. Dabar vaikščioju 
apkvaitęs, nežinodamas ką 
vienam likus daryti-”

Draugas Mickus taria 
širdingą ačiū visiems gi
minėms ir draugams, kurie 
kuo nors prisidėjo prie jo 
suraminimo 
patarnavimo 
šiai draugei.

“Keleivio” 
čia draugui 
užuojautą!

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

I

ir paskutinio 
jo mylimiau-

štabas siun- 
Mickui gilią

Senovės Lietuvių žinyčii

kuri sėdi by A. Trakiškis. Kaip liūdi-1 
ja pats antgalvis, brošiūrėlė 
aiškina Lietuvos kunigėlių 
vargus no Sovietais. Išleido 
Lithuanian Bulletin New 
Yorke. Kaina nepažymėta.

“Current News on the 
Lithuanian Situation,” Vol. 
III. No. 6 (42). Compiled by 
the Lithuanian Legation, 
Washington, D. C. Tai yra 
Lietuvos Atstovybės Wash-< 
ingtone leidžiamas metraš
tis, kur rekorduojami spau
dos ir žymesnių žmonių bal
sai apie Lietuvą.

“Lithuanian Bulletin,”
Vol. II, No. 4. Šiame nume
ry yra du straipsniai anglų 
kalba, vienas A. Simučio 
“The Economic Revievv of 
Lithuania between two 
Wards,” o kitas pulk. K. 
Griniaus “Soviet Propagan
da and the Truth.”

' *

I

Musu skaitytojai jau žino, 
kad Hartforde buvo kilęs 
didelis cirko gaisras. Sude
gė Ringling Brothers cirkas 
ir liepsnose žuvo virš 150 
žmonių, daugiausia moterys 
ir vaikai. Cirko palaikai bu-

t

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglu kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
litiniai editorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai, Pabaltį.

Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklausomą ir De
mokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso 
Pabalčio. Metinė prenumerata—$5.00-

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).

Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Apie juos kas kart bus skelbiama spaudoje-

*
Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
BuHcten, 73 West 104-th street, New York, N. Y.

-- ■ ■ t ■ .

Londoniškė lenkų vyriau
sybė sako, kad tas komunis
tų komitetas, kuri Maskva 
vadina “teisėtąją Lenkijos 
vyriausybe.” susideda dau
giausia iš tokių tipų, kurie 
lenku tautai visai nežinomi 
ir nieko daugiau neatstovau
ja, kaip tik saujalę komunis
tų. Tai yra sauįalė uzurpa
torių, sako londoniškė len
kų valdžia, kurie prieš lenkų
tautos valią nori užkariauti! 

; iai savo politine vadovybę. Į 
“Lenkų tauta, kuri teisėtos! 
savo valdžios vadovaujama! 
nėr penkėris metus didvyriš
kai kovojo ir liejo savo krau- 
ia už Lenkiios laisve, nieka
dos nepasiduos svetimai at
ėjūnu valiai.”

Visos lenkiios politinės 
organizacijos ir visa pože
mio armija einančios su tei
sėta savo valdžia Londone.

k

II

PAJ1ESK0JIMA1
Pajieškau savo sesers Benediktos 

M ačiulaitytės, kilusios iš Daukonių 
kaimo, Seredžiaus parapijos, Kauno 
gubernijos. Po vyro jo- pavaldė yra 
Kafalienė. Pirmiau gyveno Raeine. 
Kas apie ją žino, arba ji pati, malo
nės pranešti man jos adresą. Mano 
adresas toks:

Frank Maculaitis,
Box 51, So. Barre, Mass.

t

ALIEJINiO KURO BUS 
LABAI MAŽAI.

Office of War Infonna 
tion praneša, jog karo rei
kalams reikia tiek daug alie
jaus. kad kurui sunku bus jo ( 
gauti. Kas turi aliejumi ku-: 
renamą pečių, turėtų pasi
rūpinti apie tai iš kalno. 
Kurui, taupt valdžia siūlo 
visokių patarimų. Sako: ne- 
šildvkit nevartojamų kam
barių; nakčiai pečius užge
sinkit; užtaisykit visus ply
šius apie langus ir duris, ir 
taip toliau.

HAIR

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER*S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO 

padarytas iš tikro
jo Castile muilo, 
• ■ H H f 
pleiskanas ir viso
kius kuus> nesy«u»* 
rn’in ’r 
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S 
REFRESHING TONIC 

Aliejų ir Odą Gydančiu Vaistu 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
Dlaukų šaknims ii Odos gydymui. 
50 centų už bonk<

Pasižymi savo gerumu. Priaiun- 
čiam per Paštų į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. RROKDVAY

SOUTH BOSTON, MASS.

(

n?. s- *‘ f A .

r. G.
AL '■ jį’ i

Y patingai dabartinei krikščionybės gadyn.je kiekvienai turėtų 
perskaityt, nei tik tada galės aiškiai sv prasti Dievo buvimų. a

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—11.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adrasuokit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
Aš, Antanas Kušleika, pajieškau 

savo tėvelio Jono Kušleikos. Jis yra • 
mėlynų akių, rudų plaukų, ant smak-' 
ro tuyi randų, šeši metai atgal gyve
no New Yorko valstijoj ant farmos, o 
dabar nežinau kur. Aš labai norėčiau ' 
su juo susižinoti, todėl prašau jo pa-1 
ties ar kas apie jį žino pranešti man 
jo adresų/už kų busiu labai dėkingas. 

Antanas Kušleika, (SI)
98 Railroad st., Chester, W. Va, į

APSIVEDIMAI
Pajieškau rimto vyro į šeimynišką 

gyvenimą, benoriu turtingo, kad tik 
turėtų kokį darbelį. Platesnių žinių 
suteiksiu per laišką. (29)

M. Bartkus
6239 S. Sacramento, Chicago, III. !

Pajieškau draugo apsiv^ftmui, 
tarp 50 ir 65 metų amžiaus. Gali būt 
našlys aroa gyvanašlis, bet turi tu
rėt divorsą. Geistina, kad butų Ame
rikos pilietis ir nusimanytų apie na
mų darbą. Aš esu 52 metų amžiaus 
našlė, turiu namus ir biznį. Geram 
žmogui šeimyniškas gyvenimas ir se
natvė užtikrinta. Atsakymą duosiu 
tik į rimtus paklausimus. (31)

Mrs. H. A. Dragon,
704 Washington avė.. Linden, N. J. į

t

t

Karas Europi
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasai 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas".

"Naujienos" yra piijnas Ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
*agą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—9&4A 

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

*
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Moterims Pasiskaityt
X K 8Į SKYRIŲ TVARKO

____________ M. MICHELSONIENĖ. _____________

Biuras, Kuris Rūpinasi 
Moterų Bėdomis

Kareivių žmonoms moka- turėjęs dvi žmonas atski- 
ma pašalpa pridaro dau

giausia painiavos.
ruošė miestuose. Kas dary
ti? Pašalpą gauna pirmoji 
žmona; antrajai patariama 

Nevvarko mieste, New Jer- kreiptis į vyrą, kad jis visą 
sey valstijoj, yra įsteigtas reikalą išaiškintų. Arba pa-i 
valdžios biuras, kuris tvar- imkim šitokį pavyzdį: mer-; 
ko kareivių moterims moka- gina susituokusi su 13 ka- į 
mą pašalpą. Oficialiai tiu- reivių— ar bent vienas jų! 
tas vadinasi “Office of l)e- turi mokėti jai pašalpą?, 
pendency Benefits,” o su- Biuras nusprendžia, kad pa
trumpinus—“ODB.” pašalpa turi mokėt pirmuti-

Kas mėnesį tas biuras iš- nis su ja apsivedęs.
siunčia moterims apie Viena moteris klausia, ar 
5,250,000 čekių, kurių ben.d- Biuras patartų jai įsigyti

“treilerį;” kita norėtų žino
ti. ar ji gali užsitraukti mor- 
gičių ant namo, kuomet jos

siekia apie $27ra suma 
000,000.

Biuro 
Gilbert. 
eina su visokiomis bėdomis šia, kodėl jos mieste kiauši- 
tukstanėiai žmonių, dau- niai brangesni, negu kitur? 
giausia moterų su vaikais. Yra juokingų iri

Štai, pavyzdžiui, karei\ io paikų laiškų, bet Biuro tai -; 
nautejai turi visus juos per
skaityti ir turi duot atsaky- J 
mą.

Viena moteris kreipėsi su 
tokia bėda:

“Nuėjau pamelžti karvę, 
pamečiau tamstų prisiųsta 
čekį ir karvė jį suėdė. Ką aš 
dabar turiu daryti?”

Kitas laiškas sako:
“Ponas generole: Siunčiu 

tamstai pelenus to čekio, ku
rį aš gavau. Kaip matai, jis 
sudegė ir noriu gaut kitą 
čeki...”

Tokiais ir panašiais reika
lais ODB biurą kvaršina mu
sų kareivių žmonelės.

Siunčiant kareivių žmo
noms pašalpos čekius taip 
pat reikia atsargumo. Armi
joje randasi 68,000 Smithų 
ir iš jų 3,450 Johnų. John- 
senų yra 46,000; iš jų 2,570 
Bilu. Dažnai supuola netik 
vardai, bet ir adresai. Jei če
kis nepasiekia skirtos vie
tos. Biurui pasidaro daugiau 
galvosūkio. O dažnai esti 
taip, kad čekis nepasiekia 
adresato tik dėl to, kad io 
gyvenimo vieta permainyta. 
Apie 150,000 kareiviu mote
rų kas mėnesį keičia savo 
adresus. Viena žmonelė net 
13 kartų mėnesyje keitė sa
vo gyvenimo vietą. Paskiau- 
siame savo laiške ji sako: 

___ x “Gerbiamieji, dabar aš gy- 
prremonių, atvežtų jas pas venų Alton, III., nes senojoj 
vyrų-kareivių gimines f; A- 
meriką. Antros be skatiko 
prie dūšios ir šaukiasi pagal
bos ; o jos gyvena tokiose 
vietose, kur karo metu ne
galima pinigu nusiusti. 
Anglijoje, Australijoje
Islandijoje ištekėjusios už ODB turi tūkstančius. Ne 
Amerikos kareivių moterys bereikalo todėl generolas 
gauna pastovią pagalbą. 
Anglijoje musu kareiviai iki 
šiol yra vede jau 1,700 gel
tonkasių ir juodplaukių. To
limoje/ Australiioje Amen- 
kos vyrai turi 1.000 autralie- 
čiu žmonelių. Nestoka jų ir 
šaltoje Islandijoje. Astuoni 
šimtai Islandijos paneliu jau 
vra susituokę su amerikie
čiais. i

Vien tik laišku atsakinė'i- 
mui ODB biuras turi samdy
ti 240 specialiai išlavintų 
skaitytoių-vertėių. Apeina 
tūkstančiai laiškų su reika
lavimais pašalnos, bet rei
kalautojų teisė yra abejoti
na. Tokie laiškai atiduoda
mi į teisiu departamento. 
Būna ir tokių laišku, kurie 
rodo, kad juos rašė protiš
kai pakrikę asmenys. Tokie 
laiškai atiduodami į specia
lų gydytojų-psichiatrų sky
rių.

Klausimų būna visokių. 
Pavyzdžiui:

Per penkioliką metų karei
vis Fredas buvo bigamistas,

vedėjas yra g n.
Kasdien pas jį ;>t- vyras armijoj; da kita klau-

moteris, kurios vyras yra ar
mijoj, susilaukė kūdikio. Ji 
tuoj ir kreipiasi į tą biuri: 
“Kiek aš dabar gausiu i i- 
šalpos? Aš jau ne viena.’’

Ateina ir kitokių. Dale’s- 
kime, moteris buvo savo vy
rą pametus ir su juo negyve
no ; bet kai dabar jį pašau
kė armijon, ji norėtų gauti 
puse jo algos ir kitą tiek iš 
valdžios iždo. Ji irgi krei
piasi į tą biurą su klausimu: 
“Kas man daryti, kad galė
čiau gauti našalpą?”

Tokių “keisų” yra tūks
tančiai, ir visus reikia vie
naip ar kitaip išspręsti.* Pa
galiau, ODB raštinė kas mė
nesį gauna apie milioną laiš
kų. Tuos laiškus irgi reikia 
atsakyti. Juokdariai todėl 
sako: generolas Gilbert pa
sidarė armijos “Dorothy 
Dix,” kuri jaunoms pienbv.r- 
nėms ir kuprotoms senėms 
visokius patarimus davi
nėja.

Tie laiškai siunčiami ne 
tik iš Amerikos miestų ir 
farmų. Daug jų ateina iš už
sienio, iš 50 Įvairių valsty
bių ir jie rašyti 37-niomis 
kalbomis, pradedant nuo 
velšų ir baigiant rutėnų, 
arabų, eskimosų, slovakų ir 
net kinų kalbomis. Vienos 
moterų prašo, kad vyriausy
bė duotų joms transporto

vietoj ‘kilo potvinis. Mano 
pašaloą siųskite senuoju ad
resu, tuojau kaip atslūgs po- 
tvinvs.”

Isnėk, jei gali, koks yra 
Tik jos_“senasis adresas.” 

ir Tokių ir kitokių keblumų

Gilbert iuokdariams yra ži
nomas kaip Amerikos Do- 
rothy Dix. Danutė.

APIE VALGIUS.

Darbo Moterų Madas

Karas yra baisi žmonijos nelaimė, bet kaip kiekviena nelaimė, taip ir karas daug ko žmo
nes išmokina. Štai, vietoj Paryžiaus madingų šlėbių, moterrys pradėjo dėvėti paprastas 
darbines drapanas ir gerai jose išrodo. Pigu, paranku ir išmintinga.

Naudingi Patarimai
Ką turi žinot išmintinga 

šeimininkė.

Dažna šeimininkė skun
džiasi, kad jos elektros bila 
“labai didelė,” kad greit nu
dega elektros laidai, o kar
tais ir gaisras kila.

Čia veikiausia bus kalti 
tie “ekstenšinai.” kuriais 
prijungiami visokie prie
taisais Kad jūsų bila butų 
mažesnė ir kad nekiltų gaiš-j 
ras, išjunkite visus tuos 
“ekstenšinus. kai jų nevar
tojai. Nes jeigu jie būna su-1 
jungti, daugiau elektros iš
sieikvoja. Be to, jei laido 
apvalkalas prasitrina, pasi
daro vadinamasis “short 
circuit,” ir gali kilti gaisras.

Kaip išvalyt “sweeperio” 
šepečius.

“Keleivio” Knygų
Katalogas

—------------ .
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
r išlika įr kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

j AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 

i kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 

i kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 
Įnus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveiažiai 
;r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- 

■ tai kitų 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- 

jnigų argumentas griūva. Mokslas ir 
i mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................ 25c.

ir
Tai buvo

LENGVAS BUDAS J
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankios reikalingiausių žodžių Ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kug 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir ttų 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
Kaina .............  -MM

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 4 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybes įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina................................  23c,

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARES 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ................................ 50c,

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-
| RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
: viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- 
i gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
■ daug pačiu, o žmonos po kelis vyrus.
-Labai užimanti ir pamokinanti kny- j KUNIGŲ CELIBATAS.
Ka. Su puveiKslais. Kaina .. 50c. į

'b\LA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

| puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
įlistai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
; ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
j -ais teisino rekordais ir liudininką 
parodymais. Kaina .................. 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
i Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti klek

inąs katalikas ir socialistas. Parašė
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
Kaina ........................................... 10c.

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terjs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų j tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, I). I)., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ........................................ j5c.

KODĖL Aš NETIKIU
1 DIEVĄ? ■

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

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-eiconomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratą teoretikas Kari Kauts- 
ky. Karna ................................ 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražią, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B Smelstorius. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knyga niekas nesigak 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $-.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje liet mokslus R<*ju 
visai atmeta. Mok-Jas mano, kad 
žmonijos lopšine buvo šiaurėje, ir ši 
knyga parodo, kmlvl ti.ip manoma. 
Labai plonius ir pamokinantis 
skaitymą.-. Kaina ................................. 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas pu rodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucines Lietuvos spė
kos vedė kovą su ca>-<> valdžia. ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžia rė
mė ir gynė; kaip :u-kui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Uetuva likos t>a- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Druė.taa 
didelis spalvuotas zemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra išdalyta į 
apskričius. Tai jra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė l.ietąvo- Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ..................... $1.00
DžlAN BAMBOS SPYčlAl.

Tr 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 juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.

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

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

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada norą 
bnti . kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitą knvmto Kaina 10c. 
“K-deivi*,” 636 Broadvray, 

South Bostorų Maa».

| dėl to, kad aš atsimenu
i kitokią virtuvę.
Lietuvoje, kur aš gimiau. Į 

i kairę nuo duru tenai stovėjo 
valyt karpetą, svyperis užsi-l didelė molinė'' krosnis, už
degė ! Laimė, kad supratau imdama kone ’ ‘ t ’ 
UŽlTiest paklodę Ugnis UŽ- j Krosnis pastatvta iki 2 pėdu Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
gęso.” (nuo lubų ir jos viršus plokš-r’'''"™

Kaurų valytuvo šepečius, čias, taip kad butų galima i 
reikia valyti _ nedegamuoju tenai susodinti vaikus, kuo-i-^ms 

met jie sušąlą žaisdami a 
žemės. Nežiūrint kaip būna 
šalta, krosnis kūrenama tik
tai tada, kada reikia valgyt 
virti — iš ryto ir vakare.

“Priešais krosnį buvo pa
daryta iš lentgalių lova, ant 
kuries buvo patiestas šiaudi
nis šieninkas... Kitam kam
pe stovėjo iš šiurkščių lentų 
sukaltas stalas, o tarp stalo 
ir lovos visados stovėdavo 
staklės. Pasieniais buvo suo
lai. ant kurių vakarais mes 
prisėsdavom. o naktį jau
nuoliai miegodavo.

“Aš mėgstu tuos laikus 
prisiminti, nes apie mus vi
si taip gyvendavo. Todėl...... ............
dabar aš niekad nesiskun-į žmogus silpsta? ir dėlko vienas mai- 

...\.l..stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- dziu, nes čia man viskas ge-į £jaa? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
rai. Bonai, i ' " ................ - - - -
taupymas---viskas lengva ll- mus suprasi tiktai iš šios knygutės,
viskas smagu.” T " ” '

Pasirašo: Mrs. Justina i 
Yankaitis.

MATERIALISTIšKAS
visą kampą. ISTORIJOS SUPRATIMAS.

skysčiu.. Tokių skysčių yra 
daug, jų galite nusipirkti ar
timiausioje krautuvėje, net 
aptiekose.

Kad gėlės ilgiau žydėtų.

Moterys ir merginos mėg
sta gėles. Prisiskynusios (ar į 
nusipirkusios) gėlių, jos; 
merkia jas į vandenį ir sta-I 

\ te ant stalo.
Gėles merkiant į vandenį j 

'reikia žiūrėti, kad nebūtų 
■ įmerkti lapai. Gražiai nu
sunkite lapus, tegul vande
nyje mirksta tik koteliai. 

; Paslaptis tokia, kad lapai
rašo: greičiau pūva ir pudami ap- 

šepečiai nuodija vandenį, tuomet gė-
Viena šeimininkė

“Mano svyperio i . 
prisivėlė aliejumi. Išvaliau lės suvysta. Be to, vandenį 
benzinu, o kada pradėjau reikia kasdien pakeisti.

Jis Džiaugiasi...
Karo maisto administra

torius • teisėjas Jonės sako: 
“Šiandien aš su džiaugsmu 
galiu pranešti, kad ačiū šei
mininkių pagalbai mes iš
gelbėjom 25,000,000 tuzinų 
kiaušinių, kurie kitaip butų 
sugede, nes sandėliuose ne
buvo jiems vietos.”

Ponas Jonės džiaugiasi, 
bet šeimininkės nesidžiau
gia, nes jos dabar turi mokė
ti po 20 centų už tuziną 
kiaušinių daugiau, negu pir-

_ . . . ma. Kelios sąvaitės atgal tu-
Ta malta mėsa piaustytuve... gęru ]riau§jnių buvo ga- 

Yra tokių šeimininkių, Įima nusipirkti už 40 centų, 
kurios namuose sumala mė- o šiandien jau reikia mokėti 
są — dešroms ar kotlietams. 60 centu.
Jos sako, kad namuose su- I kelias dienas kiaušinių 
malta mėsa “geresnė ir ska- kaina pašoko 50 nuošimčių, 
nesnė ” Tai yra negirdėtas lupimas.

Kaip ten bebuvę su tuo Tr tai Dadarė valdžios agen- 
*■ ’ ■ ■ ’ ' x-— valdžios,

kainų kė
li '■ 

itų už 
o ne-

gerumu ir skanumu, bet, bė- turą—tos pačios 
da. kad dalis mėsos lieka kuri kovoja prieš 
mašinėlėj, ir valant masinė- limą! 
lę tą mėea tenka išmesti.

Padarvkit štai ką: į ma
šinėlę įdėkite keliat* krekių 
ar porą nlutu padžiūvusios 
duonos. Išleiskit jas per ma
šinėlę ir sudekit į kotletus. 
Tuomet ir mėsa nenueis nie
kais ir mašinėlė išsivalys.

Kiekvienas vyras yra išti
kimas savo pačiai, pakol ji 
neišleidžia jo iš savo akių.

Keturiasdešimts ceĮt 
tuziną kiaušinių 
prasta kaina ir farmeriai ne- 
calėio dėl to skųstis. Bet 
maisto administracija pra
dėjo agituoti. kad kiekvie
na šeimininkė nusipirktų 
rV<?tra tuziną kiaušinių, nes 
iii nesą kur dėti. Ir kaip tik 
mes tos agitacijos paklau
sėm ir pradėjom pirkti po 
“ekstra” tuziną, beveik per , i

niin IįtHii rdiiL'č- ’bzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kasnuo 1UDU 11 JOS virsus piOKS ^bndo pasaulyje įvairiausius nuori- 
i i kius, tai perskaityk šitą knygelę. 

(Kalba labai lengva. Knyga prot.au- 
s darbininkams neapkai- 

rjį nuojama. Kaina ............ 25c

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiai? 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 

\ pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. ;

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

j AMERIKOS MACOCHAS.
I

Arba kaip Romos katalikų kunigas 
Hans Schmidt New Yorke papjovė 
savo meilužę, Oną Aumulfer’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina .................................. 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
i GERT IR VALGYT?

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

stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- 
. > : žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus,maisto racijos, ’dniskos ir kitų panašių dalykų? Ko- J - J dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi-

Parašė D-ras G-mus. Kaina ~7 15c.

naktį kiaušinių kaina pašo
ko nuo 40 iki 60 centų už 
tuziną.

Gal maisto administrato
rius ir džiaugiasi, kad mote
rys paklausė jo agitacijos, 
bet moterys nesidžiaugia, 
kada už tuziną kiaušinių 
jos turi mokėti 20 centų 
daugiau.

Aš dabar sustojau kiauši
nius pirkus. Manau, kad ir 
kitos moterys jų nepirks, 
nes kiaušiniai tiek pinigų 
neverti. Jų kaina turi nu
kristi. Šeimininkė.

LIETUVĖS STRAIPSNIS 
ANGLIŠKAM MAGAZINE

Mums yra prisiųsta iškar
pa iš angliško magazino 
l‘Woman’s Day,” kur yra iš
spausdintas gražus Justinos 
Jankaitienės iš Rockfordo, 
III., straipsnis-—“Old Coun- 
try and New.”

Jankaitienė daro palygini
mą tarp savo gyvenimo A- 
merikoje ir buvusių sąlygų 
Lietuvoje. Ji sako:

“Štai šitoj palaimintoj ša
ly, kuri taip maloniai mus 
priglaudė, aš sėdžiu sau pa
rankioj virtuvėj, išmalevo- 
toj baltom ir mėlynom spal
vom, ir geriu antrą puodelį 
kavos...

“Aš įvertinu šitą vietą

RACIJŲ 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi- į 
sos raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 yra geros neribo-! 
tam laikui.

Taip pat yra geros neri
botam laikui raudonos stam
pos A5, B5, ir C5. Kiekviena 
reiškia 10 pointų.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams. — Visos mėlynos 
stampos nuo A8 iki Z8 yra 
geros neribotam laikui.

Taipgi neribotam laikui 
galioja mėlynos stampos 
A5. B5, C5, D5. E5 ir Fa. 
Kožna stampa reiškia 10 
pointų.

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 30, Nr. 31 ir Nr. 32 
duoda po 5 svarus cukraus 
ir galioja neribotam laikui. 
Be to. stampa Nr. 40 duoda 
5 “ekstra” svarus cukraus 
prezervams.

Čeverykams. — Stampos 
su orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iš 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

Kuro aliejui. — Kuponai 
4-tam ir 5-tam perijodui bus 
geri iki 30 rugsėjo (Sept.).

Gazolinui. — Rytų valsti
jose gazolino kuponai A-10 
pratęsti iki 8 rugpiučio 
(Aug.). Kitose valstijose jie 
pasibaigė 21 birželio.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METEI.IONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, n*a peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai

1 ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti-

I na.
Kaina 25 centai.

Knyga rauna** “Katei* 
▼io” Knygyną.

Adraaaa: “KELEIVIS”

W BROADWAY,
SO. BOSTON, M A SS.

Taipgi ir pa«

A. M. METELIONl
7747 N avy Avanua,

Detroit, MicK
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Kaip Bus Po Karo?
-------------- -

New Yorko_ republikonų nį tautų bendravimą Welles 
ben- vadina Augėjaus tvartu, ku- 

dradarbiauja buvęs valsty- rĮ reikia apvalyti. Reikia 
bes sekretoriaus padėjėjas mesti nusenusius diplomati- 

Tribune” jos manevrus ir užkulisines 
konservatyvus j grupiruotes. To reikalauja w *1 • . I T"1 — • y *

dienraščiui “Tribūne”

Sumner Welles. 
yra gana I 
dienraštis ir dažnai kritikuo
ja Roosevelto administraci
ją, bet jis toli gražu nėra 
Chicagos “Tribūne” tipo. 
New Yorko dienraščio kri
tika yra konstruktyvi, o Chi
cagos republikonų kritika 
kone visuomet užsibaigia 
zauna ir nauju išmislu.

Sumner Meiles irgi kriti
kuoja musų vyriausybės po
litiką, ypač jos užsienių po
litiką. Pavyzdžiui, jis nepa
tenkintas valstybės departa
mento elgesiu, kuris kiminą 
Argentinds liaudį ir tuo pa
sitarnauja Martinezo dikta
tūros režimui. Bendrai 
imant, Welles mano, kad 
valstybės departamento po
litika yra “high-handed”—j 
atmiežta noru diktuoti. Toji- 
politika, be to, vaduojasi 
<enai atgyventomis formu
lėmis. kurios neatsako “lai-J 
ko dvasiai” ir “naujiems rei-į 
kalavimams.”

Welles’o valia kritikuoti' 
■ ai, kas jam atrodo netinka
ma. Jis gali suklysti, ir daž
nai suklvsta. Bet Sumner 
Welles pasako ir tiesos, su 
kuria reikia sutikti.

Liepos 12 d. laidoje iis 
kalba apie pokarini pasauli 
Sako:

“Mums artinantis Į Euro-. 
pos atvadavimo lemiančią 
stadiją, liaudies masėse vi
sur galima pastebėti naujo 
sąmoningumo ir ryškaus sa
vo jėgos pojūčio. Baigus ši 
karą neišvengiamai turės 
Ritėti moderniosios civiliza
cijos struktūra. Klausimas 
yra vien tame, ar šis pakitę- jjg saKo; 
jimas bus pravestas tvarkiu-; 
gomis ir kūrybinėmis prie
monėmis, prisilaikant laisvo 
žmonių susitarimo ir jų de
mokratinės valios: ar gal to 
bus pasiekta nesiliaujančia 
pnevaita ir noru niekais pa- vaįg^ ^vo praejtjes Įjai- 
yersti troškimus tų milionų, (jorns gydyti. Netenka kal
kime bus laimėję pergalę. anie tai, kad Francuzi-

Welles da sako, jog Euro- jos žmonės butų nedėkingi 
pos masėse girdėt vis griež- už ta pagalbą, kokios jiems 
tesnių reikalavimų, kad bu- suteikia Jungtinių Tautų 
tų kitaip sutvarkyti tautų armijos. Bet jie reikalaus 
be ndravimo ryšiai. Dabartį- teisės patiems kurtis savo

Europos žmonės ir šiame 
klausime jie nedarysią nuo
laidų. Šiuo klausimu visuo
menės galvosena esanti žy
miai pakitėjusi, ir ją buvęs 
musų valstybės sekretorius, 
charakterizuoja kaip “liau- į 
dies revoliuciją.” Girdi:

“Nuo 1940 metų vasaros! 
dažnai kalbėta, jog šis ant- Į 
rasis pasaulio karas yra liau- į 
dies revoliuciia. Aišku, taip, 
yra, bet aš linkęs abejoti, ar! 
visi musų oratoriai, kurie šią į 
teisybę pasakė, supranta sa- j 
vo fraze išreikštą tiesą?j 
Žmonės vargiai besutiks j 
sekti žlibą, liguistą ir sava-' 
naudišką vadovybe, kurią' 
jie sekė tuoj po 1919 metui 

i ir kuri juos nuvedė prie 1939 
metu katastrofos.

“Yra daug priežasčių ma-j 
jnyti. kad milžiniška daugu-1 
Ima Jungtiniu Tautų žmonių 
i griežtai nusiteikusi pati sa- 

. į vo likimą spręsti, sudaužant ( 
reakcijos ir privilegijų varž- J 
tus, kurie atsirado kaip pa-į 
seka jų pačių neveiklumo. į 
Žmonės darys viską, kas tiki 
bus galima daryti, kad jiems 
ir jų vaikams ateityje nerei
kėtų pergyventi to, kas per- 

, gyventa netolimoje praei
tyje.”

Welles pastebi, kad Nor
vegijoje ir Danijoje žmonių 
pasipriešinimas šiandien yra 
stipresnis ir geriau organi
zuotas. Tas pat centralinėje 
ir rvtų Europoje; tas pats 
Balkanuose ir kitur. Budin
gas vra Welles pranašavi
mas Francuzijos atžvilgiu.

Septintas PuslapiĮ

Numato 'Ankstyvesnį Galą

I

PROTESTAI DĖL ITALŲ 
KARO BELAISVIŲ.

Pagavo “notas” rašiusi 
vagišių.

Milijonai leidžiami su 
dūmais.

ha*ai gauną gerą maistą; 
jie vežami į privačius 

pobūvius.

'.■Old

sėdi kalėjime.Hurley remsiąs Tobiną.

Didelės kaitros Bostone.

V

Vietinės Žinios

McKay belaisvių stovyk
loje kilusios riaušės iššaukė 

; didelę reakciją. Jau Įvyko 
visa eilė protesto mitingų, 

i kur buvo daromi kaltinimai 
i armijos vadovybei, politi
kieriams ir valdininkams.

Vieni tų kaltinimų yra ne- i 
rimti, aistrų diktuoti; antri ■ 
turi pagrindo. Pavyzdžiui, 
armijos vadovybė via kalti
nama dėl to, kad italai karo \

i

viai turėjo neribotą laisvę— 
jie Įžeisdavo ne tiktai civi
lius žmones, bet ir armijos 
tarnautojus. Tik dėl to Mc
Kay stovykloje ir susilaukta

: riaušių. .
Karo vadovybė atsako, Į 

kad italai riaušininkai jau 
dissiplinuoti, o pati McKay 
stovykla atskirta nuo publi
kos nauja spygliuotų vielų 
t ve ra. Pačioje stovykloje 

■ Įvesta “griežtesnė tvarka;”’ 
(belaisviai jau negali daryt 
! ką nori, bet kas leistina.

Buvo dar protestuojama, 
j kam italai belaisviai yra 
siunčiami Į darbus. Karo 

(vadovybė atsakė, l.„__
! būtina. Belaisviai užima vie-

Massachusetts mokesnių 
departamentas skelbia, kad 
per šių metų pirmuosius še
šis mėnesius valstija yra ga
vusi $3,951,850.86 mokes
nio už cigaretus. Tai $22.- 
425.40 daugiau, negu tuo 
pat laiku pereitais metais 
gauta.

Vadinas, su durnais palei
džiami milionai dolerių.

Roxbury policija pagavo 
jauną vagišių, 17 metų am
žiaus. Jis apiplėšė vienuoli- 
ką butų ir biznio Įstaigų. Iš
eidamas vagišius palikdavo 

kad rai rašteli: “Ačiū už grobi. 
Kitą syki pinigus dėkite i

: to, jie gauną vištienos ir žu
vies, taipgi kitokių priesko
nių. O karo belaisviai ame- Į

I rikiečiai, laikomi Vokietijos I 
ir Japonijos belaisvių sto-| 

' vykiose, badu miršta; dis-; 
i ciplina ten yra nepaprastai i 
žiauri.

Karo vadovybė atsako, 
kad ji negali elgtis taip, kaip 
elgiasi su karo belaisviais 

, vokiečiai ir japonai. Amen-į Komiteto. '
politinę ateitį. Yra negudru žadėti anglų imperijos žem- kos vyriausybė laikosi Zene- ' Hurlev vra CIO unijų 

I vos konferencijos nutai^
kad belaisviai 'Akcij()S K’omitetag remia

Tobiną.

parodo Anglijos premjerą Churchillą su Ang- 
Francuzijoj. Nu skridęs 

ke, kad “karas gali pasibaigti 
Įsitėmykit, kad Angli- 

turi rankoj ne kardą, bet liet-

ši nuotrauka
lijos karo vadu Mohtgomery’u 
Francuzijcn Churchillas pasakė, 
daug anksčiau, negu mes tkimč 
jos karo vadas Montgome 
sargi. Ir medaliu jis nenešioja.

Demokratų politikierius 
■ Hurley davė viešą pareiški- 
( mą, kad jis sutinka remti 
'■majorą Tobiną, kuris nori: 
į gauti gubernatoriaus vietą, i 
■Hurley tačiau pareiškė, kad 
Tobiną rems tik viena sąly
ga, būtent: jei Tobinas atei
tyje nerems CIO Politinės

Pereitą sąvaitę Bostone 
ii apylinkėse vėl buvo dide
lės kaitros. Daug žmonių tu
rėjo išlikti iš darbų. South 
Bostono pajūris visą laiką 
buvo pilnas žmonių, jieško- 

: jusiu pagalbos vešiam juros 
i vandenyje.

“Civilis pasipriešinimas 
Francuzijoje, imant visų 
oolitinių nuotaikų žmones, 
šiandien yra atvirai organi
zuotas ir atvirai kovingas. 
Pati francuzų liaudis ras

AR ROMOS
TJopiezius y™ Kristaus

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nee joje ras daug reikalingų dalyką ir geriausiai galės 
susipažint ra visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Andimo viršeliais, graibi sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas. KAINA t2-00.
Tvšrtab popiereo viršeliais, kaina 11.14.

Galima gaut paa autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. L DALTON. PA.

Taipgi galima gnnš tą knygą noordyta kaina ir

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

eiugo—Indijos.
Pagaliau, Jungtinės Tau- kurie sako, 

tos turi ir kitą narį, kuris turi gaut . žmonišką maistą, 
jieškojo ir jieško naujų erd- patalpas ir užlaikymą, 
vių. Tai Rusija. Galimas 
daiktas, kad anglų konser
vatoriai bus pirmieji, kurie 
sutiks daryti kompromisą. 
Jie yra geri pirkliai; jei bol
ševikai pasižadės nekišti sa
vo rankų prie Indijos ir 
Dardanelių, kodėl jiems ne- __
padovanoti PabaltĮ, dalį vežami Į privačius pobūvius. 
Lenkijos ir Besarabiją? ----

Diplomatai mažiausia tiki 
pažadams,' ypač anglų dip
lomatai. Nereikia manyti, 
jog Chamberlainas nesupra
to, kad Muenchene buvo 
daromas “monkey busi; 
ness.” O vis tiktai tas “mon
key business” daryta, ir an
glai iš to ■ turėjo laikinės 
naudos. Anglai da buvo ne
pasiruošę karui, 
buvo paaukota Čekoslova
kija.

Jei anglai turės nors ir 
laikinės naudos iš kompro
miso su bolševikais, susi
lauksime naujo “dvlo.’’

Aišku, kad Jungtimi] 
Tautu vadai turės sunkią 
problemą. Kaip ji bus iš
spręsta, sunku pasakyti.

Francuzija tačiau yra lai
minga, lyginant ją su Lietu
va. Į Francuzijos nepriklau
somybę nebus daromi pasi
kėsinimai, francuzams vy
riausiai teks spręsti savo vi
daus fronto problemas. Lie
tuvos ir kitų mažųjų tautų 
problema daug sunkesnė. 
Pabalčio valstybių žmonės 
stovi klausimo ženkle—iš
likti ar pražūti. Šiandien tik

manyti. kad išlaisvintoj 
Prancūzijoj generolas de 
Gaulle ar kuris nors kitas 
vadas galėtų savo Įnorius 

■ liaudžiai diktuoti prieš jos 
valią. Bile pastanga šitaip 
daryti — sava valia ar sveti
moms vyriausybėms remiant 

i —Francuzijoj bus pasitikta 
ne 1939 metų, bet greičiau 
1792 metų nuotaikomis.”

Pasakyta aiškiai: francu- 
j zų liaudis neleis save valdy- 
' ti diktatoriams. Jei šią neno- 
I rėš to suprasti, pasikartos 
1792 metų istorija, su liūd
nomis pasėkomis diktato
riams.

Aišku, Welles čia daro 
j spėliojimą. Taip gali būti, 
j bet gali ir nebūti—priklau- 
i sys nuo to, kaip organizuota 
j ir sąmoninga bus ta liaudis, 
Į apie kurią jis kalba. Ir 1792 
i metais Francuzijos liaudis 
juk buvo išstojusi prieš “re
akcijos ir privilegijų varž
tus;” 1792 metais francuzų 
liaudis tikėjosi visko, bet... 

i nuo 1939 metų ji pergyvena 
! tai, ko mažiausia laukė.

Welles tačiau sako tiesą, 
j kad diktatūros save diskre- 
i ditavo. Net tokia Lietuva, 
i kurios žmonėms teko per- 
j gyvent savo miniaturinės 
diktatūros laikus, su pasi
piktinimu kalba apie “tau
tos vadą” ir jo pakalikus.

Welles neklysta,, kad ir 
pietų Amerikoje diktatūros 
palengva gaištą. Argentinos 
diktatūra da pasilaiko tik 
ačiū tam. kad ji turi progos 
apgaudinėti liaudi tariamo
mis “jankių imperializmo” 
blogybėmis. Žinoma, tai yra ___ _ ___________ ____
melas. Tos blogybės visų ‘komunistiški šarlatanai gali ■ 
pirma pareina nuo diktatu.- džiūgauti, kad bolševizmas' 
ros noro išlaikyti savo vieš- išlaisvins Lietuvą. Išmintin- 
patavimą ir padėti Hitleriui, gį žmonės —

Reikia pripažinti, kad reiškia bolševikų okupacija. 
Welles sako tiesą ir kitu at- Bus tūkstančiai naujų aukų 
žvilgiu. Jis sako, kad po šio ir, ko gero, fizinis sunaikini- 
karo daug priklausys nuo to, mas lietuvių, kaip tautos. 
!Šiel*ŠS Sumner Welles žodis, tar-
nieko nejtaria bet vistiek tes mažuW taut’l naudai ir 
a auteklrinakalba bendrai dėl geresnio 
aišku apie ką eina kalba. Europos bendravimo,

Šiaip ar taip kalbėsime, yra svarbus ir laiku tartas, 
nionarchistinės Anglijos va- Tikėsime, kad galingosios 
dai suks Į dešinę. ChurchilI Amerikos vyriausybė neuž
kartą yra pasakęs, kad jisai mirs Atlanto Carterio dės- 
nesutiks būti pirmininku tos nius. Tikėsime, kad jos žo- 
imperijos, kuri norima iš- dis bus svarus. Griežtai ir 
parceliuoti. Nežiūrint Chur- laiku tartas jis gal paveiks ir 
chillo ugningų kalbų prieš Maskvą ir Londoną, 
diktatūras, jis nesivaržyda- St Strazdas,
mas anądien gyrė Franko ------- I------
diktatūrą. Aišku, kad gera Brazilija yra vienintelė 
valia Churchill nesutiks Pietų Amerikos respublika, | 
konservatorių teises varžyti, kur valstybinė kalba yra 
ir jis taip pat nesutiks atsi- portugalų kalba.

i

Protesto mitingų ruošėjai 
tačiau sako, kad Ženevos 
konferencija nėra padarius 
tokio tarimo, kaip belaisvių 
vežimas į privačius pobūvius 
ir bankietus. O Bostone taip 
daryta; italai karo belais
viai buvo lepinami ir net

. Vežta jie ne vieną, bet daug 
kartų. Eikvotas gazolinas, 
kurio negauna civiliai gy
ventojai, nors dažnai jo rei
kia ne vien “joy ride’ui,” bet 
ir “svarbiems reikalams.” 
Pagaliau, ir karo belaisvių 
stovyklose ir privačiuose po
būviuose italai karo belais-

Pagavo šmugelninkus.

Bostono prieplaukoje fe- 
■deralės valdžios agentai su- 
lėmė keturis jurininkus, ku- 
:rie bandė Įšmugeliuot daug 

Buv skelbiama, kad nuo moteriškų pančiakų. žiedų, 
igniučia 1 dienos jautienos kosmetikų ir kitko, šmuge’i- 

stcikams ir mastams jau ne-; ninkai sulaikyti ir laukia 
bylos.

Jautiena da su pointais.

i

reikės nointų. Maisto admi-i 
nistracija tačiau praneša, 
kad pirmesnis tarimas buvo 
atmainytas. Pointų reikės 
bent iki rugpiučio 13 d. j

Traukinys užmušė lietuvi, 
Vincą Aliukonj.

Hitleriui
i

I

senai žino, ką

*

f

Dėdės Šamo atostogininkai. j
I Bostoną vėl gryžo būrys. 

Dėdės Šamo kareivių, tama- j 
vusių Įvairiuose karo fron
tuose. Tarp gryžusių randa
si keli lietuviai, paleisti ato
stogauti.

Prie Walpole stoties buvo 
užmuštas jaunas lietuvis, 
Vincas Aliukcnis, 30 metų 
amžiaus, geležinkelio kom
panijos tarnautojas. Jun-

‘ giant vagonus jis nupuolė 
nuo vagono laiptų ir buvo 
suvažinėtas.

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

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

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

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
' Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?

Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbe? Jaunosios žydras? 
Ryžip barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? 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 
opiausi* kiekvienos šeimynos klausi
mas. It “Teisingas Patarėjas” čia 

' patiekia įdomių informacijų.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

"Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evolruajos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija," D-io Gatės “Sexual Throths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

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

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei
singas Patarėjas’* pasakys jums vie
kų.

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus ? Kaip tori užsilai. 
kyu nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g.nti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

j visus šiuos klausimus ‘Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 22J 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

KELEIVIS
636 BROADWAY _______ SOUTH BOSTON, MASS.
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Mirė Kazimieras Vidugiris.
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Radijo programa.

Džiaugsiesi tatai padaręs!

Hfvm

Aštuntas Puslapis
g— —

♦
♦

SOUTH BOSTONO LIE
TUVIS PASIŽYMĖJO.

I

Arba kaip vienas lietuvis 
už $9 užmokėjo $250.

Daugelis toj pačioj bėdoj palengvino sau 
naštą perfinansuodami savo namus per Mutual 
Savings Banką. Mažesnis būna nuošimtis ir 
atmok ėjimai gali būt pritaikyti prie jusij 
reikalą.

Kodėl neužeiti į savo savings banką ir ncpa- 
sikalbėti apie tai. Tik pasiklauskit kurio nors 
viršininko.

SOUTH BOSTONO “VAI
NA” UŽ MALKAS.

Strazdų sūnūs atvyko iš 
armijos j svečius.

1
t

MCMICt

A «

South Bostono Piliečių Drau
gija nori, kad majoras butų 

gubernatorium.

Užmušti ir sužeisti lietuviai 
kareiviai.

25,000 kareivių reikalauja 
balotų.

Lietuvis majoras Peikus 
oro jėgose.

DR. G. L. K1LLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 23 
BOSTON. Telef. Fafayetto 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Policija suėmė gazolino 
kupčių.

Bostono krautuves pardavė 
daug bonų.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį 
nedėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir

a

kamp. Inman st arti Centrai akv.
CAMBRIDGE, MASS.

Dėdes Šamo karininkas 
lankė “Keleivį.”

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tek So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mass. 
Tek Parkway 1233-W

LIETUVIAI REMS TOBI- Vagys pavogė ir sudaužė I 
NO KANDIDATŪRĄ. '

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotuia ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARDE STREET

TsL ŠOU 280* 

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Beredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

vra
Iie 
Pa 

už ap- vyzdžiu gali būt adv. Jona-

varžomas saldžiosios grieti 
nės pardavinėjimas.

Albertas Ol«en-Alseika 
sužeistas Francuzijoj.

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1326

Karo departamentas pa
skelbė naują listą užmuštų 
ir sužeistų kareivių iš Mas- 10:30 ryto, bus tokia: 
?achusetts valstijos. Jame 
randame sekamus lietuvius:

DR. D. PILKA l

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

i 
i 
( 
(
i 
t

YWCA trobesy, 40 Bar- Pieno kompanijos skelbia, 
keley st., buvo kilęs gaisras, kad su rugpiučio t diena su-; 
Daugiau šimto merginų, gy
venusių Jame name, pusnuo
gės išbėgo Į gatvę.

('akcijos atstovu. Buvo nu- 
kad žmonės pasiimtų statytas pasimatymas.

j Komendantas Savaška yra 
'pražus vyras ir dailiai atro-

1. Muzika.
2. Birutės Radio Kvarte-

"ALE that įs ALE
TRADEMARK REGISTERED

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Man.. BkEWERS SiNCE 1870

nuosavybės. (32)

Walter Katunas, 
Holden, Mass.

Tel. 46—2

Eugenijus Barauskas is vadovaujant Valentinai 
Saugus, užmuštas Europos Minkienei.

3. Pasaka apie Magdutę.

k

Vietines Žinios
♦

Mes jau rašėm, kad Bos
tono majoras Maurice J. To- 
bin yra nominuotas kandi
datu į Massachusetts valsti
jos gubernatorius.

Dabar tenka pranešti, kad 
South Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija savo mitin
ge liepos 20 d.- irgi užgyrė 
jo kandidatūrą.

Majoras Tobin lietuviams 
patinka, nes jis visuomet at
vyksta į musų didesnius vi
suomeninius susirinkimus ir 
gražiai pakalba už Lietuvą.

_ r___7___ _____ „ Mes esam iau turėję daug
išnešiodavo vaikai? o dabar į co savo uniformoj. Jis sako- majorų, bet nei vienas nebu- 
•-------- ,J - ----- x----- gimęs South Bostone, ant vo mums toks prielankus.

Lixth st., 37 metai atgal. Jo kaip p. Tobin. Kviečiami į 
tėvas Petras Savaška buvęs musų mitingus, jie nekuo- 
t ikras lietuvis, bet motina met patys neatvykdavo, bet 
tenkė, todėl iis kalba lenkis- atsiųsdavo savo “atstovus.*’’ 
! ai ir lietuviškai, tačiau vi-'Tobinas atvyksta pats. Jic 
įur vadinasi lietuviu. Tėvas kartu su lietuviais kalbasi, 
mirė 1931 metais. įkartu su jais užkandžiauja

Juozas baigė Massachu- ir kiekvienam paduoda ran 
rėtis Statė College ir paskui ką. 
įstojo laivynam Į Be to. majoras Tobin

Jisai parodė musų atsto- paskyręs keliatą jaunų 
vui generolo Eichelbergerio tuviu į miesto tarnybą, 
kiišką su pagyrimu i 
sukrų pristatymą ginklų A- J Grigalius, p. A. Namaksy b 
i nelikus armijai Hollandi jos kiti, 
s aloje. Tarp kita ko genero-į — 
las rašo:

“Dear Commander:
“The unloading of your 

rhip here at Hollandia, New 
Guinea, has prcgressed wit.h 
such speed and efficiency 
that I wish to send my con- 
gratuiations to you and your 
cręw for your notable pait 
in this ac’nievement... You j 
may be sure that your suc- i 
c-ess has in no small measure 
advanced the pfogress of 
our march against, the Japa- 
nese...’y

Angliškai komendantas 
Savaška rašo savo pavardę 
Savvaska.

Jis pažįsta daug lietuvių 
South Bostone ir klausinėjo 
kaip jiems einasi. Per “Ke
leivį” jis sveikina visus 
southbostoniečius.

Malonu buvo su juo pasi
matyti.

Prieš lietuvių ’ bažnyčią 
South Bostone yra didelis 
tuščias laukas, kur valdžia 
nugriovė senus namus, bet 
naujų da nepastatė.

Ant to pleciaus beveik kas leivio” 
diena armijos tiokai atveža r oris pasimatyti su musų re- 
visokių lentagalių ir išve: 
čia, 
juos kuiui.

Iš pradžios tą medžiagą

Juozas J. Savaška pakeltas 
į laivo komendantą.

Pereitą sąvaitę Bostonan 
1 uvo atvykęs karo laivo ko
mendantas, Juozas J. Savaš- 
1 a. Apsistojęs Statlerio ho- 
toly jis paskambino į “Ke- 

redakciją ir pareiškė

T. Greviškio automobilį.

Titus Greviškis (Grevis) b 
neteko automobjliaus. Perei
tą nedėldienį vagys jį pavo- 

i gė nuo Silver streeto ir ne
trukus policija pastebėjo jį 
ant Old Colony avenue. Pra- 

: dėjus policijai vytis, leidosi 
bėgti. Nusivijo iki Uphams 

; Comer. Čia vagis atsimušė 
i kitą automobilį. Nusigan
dęs jis-iššoko laukan ir no
rėjo pabėgti, bet policija jį 
sučiupo. Pasirodė, kad tai 
buvo James Prane. 21 metų 
vaikėzas iš South Bostono. į

Paleistas be vairuotojo 
Greviškio automobilis tuo. 
tarpu atsimušė į geležinį 
stulpą ir sudužo.

jau pradeda rinktis moterys 
ir vyrai. Ant Fourth streeto, 
kuris eina to lauko viduriu, 
jau nuo pat ryto pradeda' 
rinktis žmonės.-Kai kurie at- i 
važiuoja automobiliais ir vi
si laukia, kada armijos tre
kas atveš medžio. 'Kai tik 
atveža ir išverčiu, tuoj visi ■ 
puola, kad pasigauti kur 
geresnį gabalą. Kartais bū
na labai gražiu lentų ir blan
kų. Visa medžiaga nauja, 
švari, verta gražaus pinigo. 
Tcdėl nestebėtina, kad žmo
nes nori parsivežti jos namo 
kiek kas gali. Ir nestebėtina, 
kad besivaržant už tą me
džiagą įvyksta peštynių. 
Ypač smarkiai už ją kovoja 
moterys.

Pašaliniai žmonės turi 
daug juoku žiūrėdami, kaip 
už tas malkas eina “vaina.” 
Žiūrėk tik. vienas nusitvėrė 
už vieno blankos galo, kitas 
už kito—ir prasideda tąsy- 
nės.

Vyrai tąsosi tvlomis, o 
moterys rėkia, koliojasi. Jei 
riksmu niek/) nelaimi, tai 
šoka muštis. Dabar jau poli
cija pradėjo saugot, kad 
muštynių nebūtų.

{domu, kad airiai neina 
tų malkų imti. Jie tingi, 
ypač jų moterys tingi. Mal
kas vežasi tik lietuviai, len
kai ir italai. Tūli prisivežė 
medžio pilnus skiepus ir 
pradėjo kitiems pardavinė 
ti. O pardavinėti nevalia, 
nes valdžia atiduoda tą me
džiagą žmonėms nemoka
mai. Todėl vienas lietuvis 
jau nusidegino pirštus tokį 
biznį dalydamas. Prisikrovė 
jis karutį gražiausių blankų 
ir tempia Fourth streetu. 
Prieina prie jo nepažįstamas 
vyras ir klausia angliškai:

—Gal parduotum man 
tas blankas?

-—Kodėl ne! Pirk!
—O kiek nori?
—Duok devynis dolerius. 
Nepažįstamas išsiėmė pi

nigus ir užmokėjo. Lietuvis 
įsikišo pelną kišeniun ir 
klausia, kur tą medžiagą 
nuvežti.

—O, čia netoli, tik ant D 
streeto, į polisteišiną, — pa
aiškino pirkėjas ir atsivertęs 
atlapą parodė policmano 
žvaigždę.

Musų , tautietis .pamatė, 
kad bus blogai, bet buvo jau 
pervėlu. Policmanas ii areš
tavo. Kaip teko girdėti, jis 
turėjo užmokėti $250 pa
baudos. Gavo $9, o kainavo 
pustrečio šimto!

Aš nutariau parašyt apie 
tai į “Keleivi” kaip įspėji
mą, kad kiti nepasidarytų 
sau tokios pat bėdos. Žino
kit ir kitiems pasakykit, kad 
jeigu valdžia atiduoda tas 
malkas žmonėms nemoka
mai. tai pardavinėti jas ne
valia. Vietoj Žvalgas.

Karolina ir Domininkas 
Olsonai Scuth Bostone gavo 
iš Anglijos žinią,, kad jų sū
nūs Albertas buvo sužeistas 
Normandijoj laike invazi
jos. Jis yra Staff-Saržentas. 
Šrapnelis sužeidė jam kai- 
’iajį petį.

Turėdama visa tai galvo- 
Įie, South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija pripažino 
kad geresnio kandidato i 
gubernatorius nėra ir todė’ 
ateinančiuose Massachusett? 
valdininkų rinkimuose lie
tuviai turi remti Tobinc 
kandidatūrą.

Netoli Bostono policija 
:uėmė tūlą gazolino kupčių, 
kuris greitai važiuodamas 
užgavo kito žmogaus auto
mobilių ir visą gatvę už
tvindė gazolinu. Policijai 
ėmus žiūrėti, iš kur tas gazo
linas bėga, jo automobiliuje 
rasta įrengtos keturios pen
kių galionų tankos ir'ilga 
guminė žarna. Policija ma
no, kad tas kupčius su ta 
“paipa” ištraukdavo gazoli
ną iš kitų automobilių. Su
imtasis betgi sako, kad ga
zoliną pirkęs jam nežinomoj 
pilstytuvėj.

Normandijoj buvo sužeisti 
du lowelliečiai.

Ix)welliečių Šatukų ir 
Gaulikų šeimos ga\ c liūdną 
žinią iš Normandijos. Kovo
se su vokiečiais ten buvo su
žeisti Kazys Galdikas ir Ig
nas Šatukas,

Pereitą šeštadienį drau 
gai St. Strazdai susilaukė 
brangaus svečio. Atvyko iš 
armijos jų sūnūs, kuris jau 
apie metus laiko mokinosi 
skraidyt karo orlaiviais. Ap
lankęs tėvus, jis vėl grįš Į 
Dėdės Šamo tarnybą.

Pereitą sąvaitę staiga m i 
i rė Kazimieras Vidugiris, se- 
! nas bostonietis. Priežastis 
tur būt širdies liga.

Vidugiris dirbo ligoninė
se, buvo viengungis: pri
klausė prie Lietuvių Piliečių 
Draugijos ir dviejų pašaipū
nių draugijų.

Federalė iždinė praneša, 
kad Penktosios Karo Pasko
los metu Bostono krautuvės 
gerai pasirodė. Jose parduo
ta daug karo paskolos bonų. 
Nuo birželio 12 iki liepos 8 
dienos krautuvės pardavė 
bonų už $9,589,840.

“karo teatre.”
Jonas Petrelis iš Lawren- 

ce, žuvęs “kur nors” Euro
poje. |

Edvardas Kalakauskis iš 
Cambridge, cužcictac “E" 
ropos fronte.”

Juozas Ledakauskas iš 
Brocktono, sužeistas “Vi
duržemio juros srityje.”

Pereitą šeštadienį į “Ke- 
’eivio” redakciją buvo užsu
kęs lietuvis karininkas, Pra
nas Kavaliauskas, sūnūs 
Wilkes-Barre, Pa., grabo- 
»iaus Kavaliausko. Pranas 
iau vienuolika metų tarnau- 
:a armijoje kaiD mechanikos 
'nstruktorius. Jis gražiai at- 
-■odo ir gerai vartoja lietuvių 
kalbą.

Massachusetts sekretorius 
Cook praneša, kad jo ofisas 
iki šiol gavo 25.000 “forma
liu reikalavimų’’ nuo karei
viu. kurie nori dąlyvaut pre
zidento rinkimuose. Massa- 
chusetts valstija turi kur 
kas dauriau vyrų tarnaujan
čių armiioje, bet visi balsuo
ti nenori.

Bostonietis gydy t o j a s 
Henrikas Peikus jau nuo 
nuo 1942 metų tarnauja A- 
merikcs ginkluotose pajėgo
se. dabar randasi “Vidurže
mio juros srityie.” Peikus 
turi karo aviacijos majoro

Dyleriui smagu parduoti jums

/

Jam patinka kad pasirenkat

laipsnį, ilgoką laiką buvo 
Airijoje, Škotijoje ir Afri-I 
koje:U^-’-; 1 ■ .. F |

__________________

Iš Frank Mėlio gazolino! 
pilstytuvės ofiso išnešta 16, 
960 galionų vertės kuponų.

NAMAS PARSIDUODA.
Wilmingtono miestely, apie 12 my

lių nuo Bostono, parsiduoda naujas 
vienos šeimynos namas, 6 ruimai ir 
sunporčius. Yra šilima, maudynė, 
baltos sinkos ir kiti patogumai. Vieta 
apgyventa lietuvių ir lenkų. Žemes 
arti 2 akrų. Kaina 53,700. Turiu taip
gi didelj namą, kur norėčiau įsileisti 
senų žmonių šeimyną, lengvom sąly
gom. Jie galėtų įsitaisyti sau gražų 
daržą, nes žemės yra daug. Kreipki
tės šiuo adresu: (32)

Mary Miller -
785 Woburn st.. Tel. WIL-581 

Wilmington, Mass.
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AR JUM SUNKU PALAIKYTI 
NUOSAVĄ NAMĄ?

Ar pabrangus pragyvenimui ir pakilus tak
sams sunku atmokėti morgičiu?

FARMA UŽ $4,900.
Prie Holden. miestelio, 119 

sužeistas “Eu- akrų žemės, stuba apšildoma 
karštų oru (hot air furnace), 
vanduo stuboj, yra maudynė, 
elektros šviesa, telefonas, tvar
tas dėl 20 galvijų, 4 vištininkai, 
šapa su tulžiais, 3 karų garažas, 
$4,900. Galiu išmainyt ant mie
sto

Policistas pašovė žmogų.
Prie Thompson skvero 

lenkas • policistas Edward 
(Jniewski pašovė nepažys- 
mą vyią. kuris šokęs jį muš
ti. Pašautasis atiduotas į 
miesto ligoninę.

SEE YOUR

Mntual Savings Bank

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas.

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

180 HUNTINGTON A VE, 
BOSTON, MASS. 

Tel. Commonwealth 4570.

LITHUANI AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Inaured 
Moven)

Perknustom 
čia pat ir j to- 
Hmaa vietaa.

Raugi priežiūra, kaina prieinama
226 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
TaL SOUth Boston 4C13

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKt 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tek SOUth Boston 2593 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Avė. 
TeL COLumhaa 2537

TeL 28624 Gyr. 3112J

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 fld 
nuo 2 iki I 
nuo 7 fld 

Seredom f iki U 
ir eusttana.

AKIŲ DAKTARAS 
Ittaiao defektuotas akis ir tink* 
tau laiku surrežinv šviesą tšsr 
«au>teuoju ir priskiriu akintas

114 Sununer Street, 
LAffRRNCR. MARŠ.




