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JANKIAI PAiMĖ 95,000 VOKIEČIŲ 1

800 Lietuvos Partizanų
> suėmė ir laikė nelaisvėj iki
■ liepos 9.
į Anksti liepos 9 rytą vo- 

Bet plėšikus ir žmogžudžius kiečiai išvarę iš Kauno taip 
paleido iš kalėjimų į laisvę 3,000 ir 4.000 žydų ir visus 

-------- ; už miesto sušaudę.
Kaio Informacijų Biuras Tą pačią dieną popiet iš- 

paduoda šiurpių žinių apie varę užmiestin 800 partiza- 
vokiečių pasitraukimą iš Lie
tuvos. Tos žinios yra paimtos 
iš švedų laikraščio “Baltiška 
Nyheter.” To laikraščio ko
respondentas praneša, kad 
pasitraukdami iš Kauno vo
kiečiai paleidę Į laisvę visus 
spekuliantus, plėšikus, žmog
žudžius ir kitokius krimina
listus, bet Lietuvos patrio
tus, kurie stojo už nepriklau
somos Lietuvos atstatymą, 
sušaudė.

Kauno kalėjime vokiečiai 
laikė 800 suimtų Lietuvos 
patriotų. Tai buvę daugiau
sia Lietuvos partizanai, ku
rie buvo susiorganizavę ko
voti už nepriklausomą Lie
tuvą. Kadangi vokiečiai no
rėjo įtraukti juos savo armi
jom o jie pasipriešino, tai į- 
vyko ginkluotas susirėmi
mas, apie kurį jau pirmiau 
buvo rašyta. Lietuviai gy
nėsi nuo vokiečių iki išsibai
gė amunicija. Tuomet vieni 
pabėgo, o kitus vokiečiai

BE TO. NUŽUDĖ 4,000 
VIETOS ŽYDŲ

nu ir juos taip pat sušaudę.
Kiti Lietuvos gyventojai, 

nusigandę besiartina n č i ų 
bolševikų, 
vakarus, į Prūsų pusę, sako
Baltiška Nyheter”

pradėję bėgti i

: “Baltiška Nyheter” kores- 
. pondentas. Bėglių esą šim-
■ tai tūkstančių. Jų pilni vi
si vieškeliai ir kitokie keliai.

i Nusigandę žmonės bėga ir
■ patys nežino kur.

Liepos 10 d. vokiečiai už- 
i darę sieną pabėgėliams. Net 
! tiems lietuviams, kurie buvo 
j užsirašę darbams Vokieti- 
| joje, neleidžia pereiti į Tru- 
įsų pusę.

Įdomu, kad ir vokiečių 
neleidžia iš Lietuvos į Pru
sus. Kaip žinia, Hitlerio pa-! 
tvarkymu, į Lietuvą atga-j 

; benta ir apgyvendinta 30,-1 
į 000 “folksdeičų” (vokie- 
| čių). Nei vienas jų dabar ne- 
! galėjo grįžti atgal Į Vokieti-i 
Į ją. Katrie jų bėgo slapta ir 
buvo sugauti, tie t»jĮXO,Daim- 
ti prie karo darbų ir dabar 

i kasa apkasus vokiečių ar
mijai.

Rusų “riksmo ofensyva” 
tuo tarpu Lietuvoje sustojo. 
Vokiečiai toliau nesitraukia, 
ir rusai toliau nepaeina. Vė
liausios žinios net sako, kad 
rusai iš kai kurių vietų Lie
tuvoje jau pasitraukę, vokie- 

tomas Liberty tipo laivas, i 9ai .savo kontraatakomis 
kuris bus pavadintas “Ste-1 Ju2? išmušę, 
pas Darius.”

Šitą rekomendavo New 
Yorko lietuvių komitetas, 
kuris išpardavė už $2.000.- 
000 karo bonų. Valdžia tą 
rekomendaciją priėmė ir 
skelbia, kad Amerikos lai
vas nešios lietuvių didvyrio 
vardą.

Ryšium su tuo pranešimu. 
Karo Infoimacijų Biuras pa
duoda ir trumpą,Dariaus bi
ografiją. Esą, Darius gimė 
1896 metais ir užaugo Jung
tinėse Valstijose. Per pirmu
tinį pasaulinį karą jis tarna
vo Amerikos aviacijoj kaip 
lakūnas. 1920 metais jis iš
vyko Lietuvon ir įstojo ar
mijos lakūnų korpusan. 1927 
metais sugryžo Amerikon. 
Čia tapo skraidymo instruk
torium ir pašto lakunu. Vė
liau susidėjo su Stasiu Girė
nu, surinko tarp Amerikos 
lietuvių $$8,000, įsitaisė or
laivi ir nutarė abudu be su
stojimo nuskristi į Kauną. 
Jiedu išlėkė iš New Yorko 
J 933 metu liepos 7 d. ir per
skrido Atlantą laimingai, 
bet netoli Lietuvos sienos 
buvo nušauti žemėn. Spėja
ma, kad juodu nušovė nacių 
sargai.

Laivas '‘Stepo Da 
riaus” vardu

Office of War Informa- 
tion praneša, kad Panama 
City laivų dirbtuvėj, Flori
dos valstijoj, dabar yra sta-j

«
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RUSAI PAĖMĖ JASUS

Žinios iš karo lauko sako, 
kad šia sava’te rusu tankai 
paėmė J asu miestą Rumuni
joj Kuomet vokiečiai muša 
rusus Latvijoj, tai rusai puo
la vokiečius Rumunijoj.

Atskiro Numerio
Kaina K centai. METAI XXXIX

ŠITA SUMA SKIRIAMA j ia Lietuviu Šalpos Fondą
TIK TRIM MĖNESIAM : ‘ "

_________ 1
IPer metus lietuviai galėsią 

gauti $500,000 šelpimo 
reikalams

g® J1F
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ne-Amerikos kariuomenė Francuzijoj į kelias dienas paėmė 95,000 vokiečių 
laisvėn, ši nuotrauka parod o, kaip iškeltom rankom jie varomi Į uostą, kur juos pa
ims Amerikos laivai.

Paryžius Išlaisvintas!

I

LATVIJOJ MASINIAI 
AREŠTAI IR 

ŽUDYMAI

Šiomis dienomis Švediją
! pasiekė 60 Latvijos pabėgė- 
i lių, kurie praneša, kad vo- 
Į kiečiai Latvijoj dabar urmu 
suiminėja žmones ir siunčia 
Vokietijon. Kurie priešina
si, tuos vietoje nušauna.

I

ESTIJOJ PASKELBTA 
VISUOTINA MOBI

LIZACIJA

t

I I

£

SUKILĘ FRANCUZAI 
NUGALĖJO VO

KIEČIUS

Jankių tankai šturmuoja 
Vokietijos kryptim

ANGLAI REIKALAUJA 
KERŠTO UŽ ROBOTUS

Matyt, Lietuvoje dabar 
eina atkaklios kovos. Musų 
žmonių nelaimę sunku ir į- 
sivaizduoti. Jie nekenčia vo
kiečių, ir nekenčia bolševi
kų. Jie bėga nuo vienų, su
siduria su kitais.

226,416 karo belais
vių Amerikoj

Karo Departamentas Wa- 
shingtone paskelbė, kad ali- 
jantų ofensyva Italijoj ir 
Francuzijoj davė labai daug 
karo belaisvių, kurių šimtai 
tūkstančių yra jau atvežti 
Amerikon.

Iki rugpiučio (Augusto) 1 
dienos Amerikon buvo at
vežta jau 226,416 karo be
laisvių. Vien tik liepos mė
nesy iš Francuzijos buvo at
gabenta apie 30,000 suimtų 
nacių.

Karo belaisviai čia stato
mi prie visokių darbų, dau
giausia giriose, prie miško 
pramonės.

DIDŽIAUSIS KVIEČIŲ 
DERLIUS '

i

Agrikulturos Departameri 
to apskaičiavimu, kviečių šį
met busią prikulta apie 1,- 
132,105 bušeliu. Tai busiąs 
rekordinis derlius. Bet kor- 
nų busią mažiau negu per
nai. Pereitais metais komų 
Buvo daueriau, kaip 3 bilio- 
nai bušelių, o šiais metais 
numatoma 2,929,117,000 
bušelių.

OWI gautomis Washing- 
tone žiniomis, Estijoj vokie
čiai paskelbė visuotinę mo
bilizaciją. Vyrams įsakyta 
niekur iš namų neatsitolinti 
ir būti pasiruošusiais stoti 
prie fortifikacijų darbo.

Jauni Estijos vyrai išvien 
su naciais kovoja prieš ru
sus.

SKRAIDOMOS BOMBOS 
NEDUODA LONDONUI 

RAMYBĖS

Vokiečiai vis nesiliauja 
bombardavę Londoną skrai
domomis bombomis. Jos su- 
griauja baisiai daug namų 
ir daug užmuša žmonių. Ir 
nėra kaip nuo jų apsisaugo
ti.

NUSIŽUDĖ VOKIEČIŲ 
ADMIROLAS

Pietų Francuzijoj nusižu
dė vokiečiu admirolas Sieg- 
fried Wieder, kuriam buvo 
pavesta saugoti Pietų Fran
cuzijos pakraštį nuo Alijan- 
tų invazijos. Jis invazijos 
nesulaikė.

Pradėjus alijantams sup- 
Paryžių, vokiečiai ėmė 

trauktis iš miesto, kad ne
patekti į sląstus. Francuzų 
požemio armijai tuomet bu
vo duotas įsakymas pulti 
priešą iš vidaus. Ir apie 50.- 
000 ginkluotų francuzų per
eitą subatą pradėjo atakuo
ti priešą. Kova tęsėsi 4 die
nas. Pagaliau amerikiečiai 
pristatė Paryžiaus francu- 
zams kanuolių. Francuzai 
pradėjo liuobti vokiečių 
garnizono punktus artileri
jos ugnimi. Vokiečiai pradė
jo bėgti, o amerikiečiai su 
kanadiečiais, kurie jau tu
rėjo apsupę Paryžių, ėmė 
šaudyt bėgančius vokiečius 
iš visų pusių.

Šį utaminką Paryžius bu
vo jau išlaisvintas. Miesto 
gubernatorium paskelbtas 
francuzų generolas Joseph 
Pierre Koenig, kuris vado
vavo požemio armijai. Mies
te suplevėsavo trispalvės vė
liavos ir pasigirdo Marselie
tės aidai. Iškentėjusi 4 me
tus ir 70 dienų nacių oku
pacijos, Francuzijos sostinė 
vėl tapo laisva.

Alijantai dabar stengiasi 
sunaikinti 7-tą vokiečių ar
miją, kuri priešinosi jų in
vazijai Normandijoj. Iš 
400,000 jos kareivių beliko 
jau tik apie 90,000 nacių. 
Visi kiti jau krito arba ne
laisvėn paimti.

Tuo tarpu motorizuotos 
amerikiečių kolonos, kurios 
supo Paryžių, dabar eina 
šturmu Vokietijos kryptimi. 
Rašant šią žinią, mūsiškiai 
buvo perėję jau daugiau, 
kaip pusę Francuzijos ir iki 
Vokietijos sienos jiems be-

ti

; Vokiečiai griebėsi bom
barduoti Angliją skraido- 
mom bombom, kurios yra 
vadinamos “robotais,” ma
nydami, kad tuo budu jie 
privers Angliją greičiau tai
kytis. Bet jie apsiriko. Ang
lijos žmonės dėl tų robotų 
baisiai įniršo ir reikalauja 
keršyti už tai visokiais bū
das. Už visus nuostolius Vo
kietijos gyventojai turi būt 
priversti atlyginti. Taikos 
sąlygos vokiečiams bus la
bai skaudžios ir sunkios. I 

i

Lenkijoj dvi valdžios

i

GUAMUI ATSIIMTI REI
KĖJO 7,247 AUKŲ

Amerikos admirolas Ni- 
mitz praneša, kad Guamo 
salos iš ianonų atsiėmimas 
Amerikai kainavo 7.247 ka
reivius. iš -kurių 1.214 buvo,liko tik 160 mylių. Gali būt, 
užmušta. Užmuštų japonų- kad netrukus bus paimtas ir 
buvo suskaityta 10,971. • j Berlynas.• i Berlynas. 

» .

i nerinks, tik užsimokės nuo 
Į kiekvieno savo nario po $2 

duoklių per metus. Skyriai 
j dirbs tik American National 
i War Fund’ui, kuris skiria 
Į dideles sumas pinigų Lietu
vai šelpti.

Skyriai tačiau galės rink
ti- Lietuvos žmonėms drapa
nas. Drapanų rinkimo vajų, 
su valdžios pritarimu, nu
matoma turėti šių metų lap
kričio mėnesy. Platesnių pa
aiškinimų apie tai bus duo
ta vėliau.

Jei kas turi atliekamų ar 
surinktų drapanų pas save, 
tepalaiko jas iki lapkričio 
mėnesio, kuomet joms bus 
pasamdytas didelis sandėlis 
Neų* Yorke.

Visais lietuvių šalpos rei
kalais, kaip organizacijos, 

į taip ir atskiri asmenys, pra- 
Įšomi kreiptis į centro ofisą 
j šiuo adresu: United Lithua
nian Relief Fund of Ameri
ca, Ine., 19 West 44th St. 
New York City, N. Y.

'ji
Atmušė rusus nuo

Rygos

I

Iš Washingtono atėjo la
bai linksma žinia lietuviams. 
Mums pranešama, kad A- 
merican National War 
Fund. kurio pirmininku yra 
prezidentas Rooseveltas. pa
skyrė Bendram Lietuvių 
Šalpos Komitetui $135,000 
Lietuvai šelpti.

Šita suma mums duoda
ma tik spalio, lapkričio ir 
gruodžio mėnesiams. Jeigu 
per tą laikotarpį visi pini
gai bus gerai suvartoti, tai 
toliau gausime daugiau.

Manoma, kad per metus 
Bendras Lietuvių Šalpos 
Komitetas galės, gauti iš A- 
merican National War Fund 
pusę miliono dolerių!

Bendras Lietuvių šalpos 
Komitetas yra sudarytas iš 
visų buvusių “šelpimo fon
dų.” ir Washingtono vy
riausybė tik jį vieną pripa
žįsta. Kitokių lietuvių fon
dų Amerikoje dabar nėra.

Bendras Lietuvių Šalpos 
Komitetas atstovauja visus 
Amerikos lietuvius, išskyrus 
komunistus. Komunistai no
rėjo kurti sau atskirą fon
dą. bet valdžia jiems neda- 
leidimo. Todėl jie dabar 
prisišliejo prie Rusijos Šel
pimo Fondo ir surinktas au
kas atiduoda rusams, nors 
viešai skelbia, kad aukas 
renka “Lietuvos žmonėms.”

Mūsiškis fondo komitetas 
angliškai vadinasi: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America.

Dabar visose musų kolo
nijose yra steigiami Bendro 
Lietuvių šalpos Komiteto 
skyriai.

Tie skyriai aukų į Bend-

DĖL LIGOS “KELEIVIS’’ 
NEIŠĖJO

Maskva prisipažįsta, kad 
Latvijoj rusams pradėjo ne
sisekti. Vokiečiai jau išmu
šė juos iš Tukumo, kuris gu
li už 33 mylių nuo Rygos.

Rusai buvo pasiekę Balti
jos jurą ties Rygos įlanka ir 
džiaugėsi atkirtę apie 200,- 
000 vokiečių Latvijos šiaurėj 
ir Estijoj. Berlynas dabar 
skelbia, kad rusai atmušti 
jau ir nuo Baltijos juros, ir 
kad vokiečių armijos susi
siekimas sausžemiu vėl at- 
steigtas.

Prie Varšuvos rusai taip
gi sulaikyti.

Pereitą savaitę buvo užvi
rusi smarka kova ties Vir- 
balium. Čia, rodos, rusams 
pavyko pereiti per Prūsų sie
ną, bet toli jie nenuėjo.

Maskvos propagandinin
kai skelbia, kad rusu oku- 
puotoj Lenkijoj susidariusi 
“lenkų tautos taryba” ir ap
siskelbusi kaip nuolatinė 
Lenkijos šeimininkė. Ji jau 
paskelbusi įsakymą, kad vi
si Lenkijos vyrai stotų bol-

i ševiku armijom Taigi aišku, 
kad šita “taryba’’ yra Mas
kvos padaras.

Tuo pačiu laiku Lenkijos 
telegramų agentūra PAT 
praneša, kad Varšuvoje su
sidariusi tikroji nepriklau
somos Lenkijos vyriausybė. 
Ji valdanti dali Varšuvos 
miesto, pačių lenkų pastan
gom paliuosuotą nuo vokie
čių. Kovos tarp lenkų ir vo
kiečių Varšuvoj tebeinan
čios. Išlaisvintoj miesto da
ly eina jau 30 laikraščių. 
Lenkai turį užėmė elektros 
stotį, kuri jau pradėjus veik
ti. nors nuolatos vokiečių ap
šaudoma.

Prie sudarytos Varšuvoje 
lenkų valdžios esąs atvykęs 
ir londoniškės lenkų vyriau
sybės atstovas.

Taigi išrodo, kad Lenki- 
joi dabar veikia dvi val
džios: viena pačių lenkų, o 
kita iš Maskvos atsiųsta.

i 
i

Pereitą savaitę “Keleivis” 
negalėjo išeiti, nes susirgo 
raidžių rinkėjas. Pirmadie
nio rytą ant mašinos buvo 
palikta nota: “Sergu, šian
dien negaliu dirbti. Darykit 
ką norit.”

Teko jieškoti kito žmo
gaus. Dabar “Keleivį” stato 
drg. J. Steponaitis, kuris at
važiavo iš New Yorko.

Atsiprašom savo skaityto
jų, kad vieną savaitę riegalė- 
jome pristatyti laikraščio.

Administracija.

SAKO, ATLEISTA 15,000 
DARBININKŲ IŠ 

KARO DARBŲ

VĖL BOMBARDAVO 
JAPONIJĄ

Karo Produkcijos Taryba 
skelbia, kad iki šių metų pa
baigos karo pramonės dar- _ 
bams reikės dar 50,000 
darbininkų. Tuo tarpu gi 
Darbo ir Pramonės Departa
mentas šią savaitę paskelbė, 
kad vien tik Massachusetts 
valstijoj per liepos mėnesį 
iš karo darbų atleista 15,300 
žmonių, kurie negali rasti 
darbo nei civilinėj pramo
nėj.

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

<

Pereitą savaitę Amerikos 
B-29 superfortai vėl buvo 
nuskridę Japoniją bombar
duoti. Japonų radijas vėliau 
paskelbė, kad 20 didžiųjų 
Amerikos bombanešių buvo 
atskridę iš Kinijos kelios 
formacijos ir mėtė bombas 
į Japonijos miestus. “Japo
nijos orlaiviai tuojau pakilo 
oran tamušti užpuolimą,” sa- 
kb Tokijos radijas. Japonų 
radi i 25 priduria, kad nuo
stoliai da nebuvę suskaityti.

• •

SKATINAMA B-29 BOM- 
BANEŠIŲ STATYBA

Amerikos Karo Departa
mentas įsakė sumažinti libe- 
ratorių, thunderboltų ir 
commandų tipo orlaivių ga
mybą, o jų vieton liepė pa
didinti B-29 ir B-32 super- 
fortų gamybą. Šitos rūšies 
bombanešiai labai toli 
lėkti ir gali dideli rom- 
bų krovinį. Jie vra taikomi 
ypatingai Japonijai bombar
duoti.

«

v

f „
*



Antras Puslapis No. 33-34, Rugp. 16-23,1943

t APŽVALGA i
BLUMAS TURĖJĘS PATS 

PASISTATYTI SAU 
KARTUVES?

galėti negalimybę. Remda
miesi Anglijos garantijom, 
jie pasipriešino vokiečiams 
ir stojo į karą.

Kai Hitlerio “Blitzkrieg” 
Lenkijoj pasibaigė, lenkų 
tauta atsidūrė baisioj padė
ty. Todėl, girdi, Anglija tu
rėtų ištiesti pagalbos ranką 
lenkams nors dabar, kai ji 

I stengiasi išsilaisvinti, 
į Bet kaip Anglija galėtų 
į lenkams pagelbėti, neturė
dama su jais jokio susisie
kimo? Ginklų ir amunicijos 
lenkams galėtų duoti tiktai 
rusai. Tai kodėl jie neduo
da?

Lenkų Telegrafo Agentū
ra (PAT) praneša:

“Požemio armija negali ilgai 
laikytis be paramos ir sustipri
nimu. Trečią kovos dieną, kuo
met rusų šarvuočiai prisiarti
no prie Varšuvos ir pradėjo 
priemiesčio Pragos apšaudy
mą, padėtis pasidarė kritiška- 
Vokiečiai pradėjo deginti na
mus. Subatoj situacija pasida
rė ypatingai rusti. Lenkai pra
šė, kad sovietų aviacija jiems 
padėtų gintis nuo vokiečių 
bombanešių. Bet pagalbos ne
gauta.-.“

i 
Negana to, kad rusai ne

I
I

Hitlerio budeliai pakorė 
Fiancuzijos socialistų vadą 
ir buvusį premjerą Leoną 
Blumą, pirma privertę jį 
pasistatyti sau kartuves.

Taip raportuoja iš Liubli
no Simono v, rusų armijos 
organo “Krasnaja Zvezda” 
korespondentas.

Tai yra pirmutinė žinia 
apie Leono Blumo mirtį. Vi
sų pirma jį buvo suėmusi 
vichyninkų valdžia. Vėliau 
jį paėmė naciai ir išgabeno
iš Prancūzijos. Nuo to laiko i 
nebuvo jokių aiškių žinių 
apie jo likimą, nors gandui 
buvo visokių.

Liubline naciai buvo įtai-j 
sę žydams žudyti “fabriką,” 
ir kartu su kitais žydais jie 
tenai nužudę ir Blumą, ku-[ 
ris taipgi buvo žydų, kilmės. I 

Simonovas rašo “Raudo
najai Žvaigždei.” kad toj 
žydams naikinti stovykloj 
Liubline buvusi pastatyta • 
visa eilė “krematoriju” ir 
kartuvių, prie kurių statybos 
buvęs priverstas dirbti ii 
Leonas Blumas.

Žinoma, bolševikų kores
pondentams daug tikėti ne- duoda lenkams jokios pagal- 
galima. Atsimenam, kaip jų bes, bet Maskva da reikalau- 
spauda buvo “gražiai palai- ja, kad rezignuotų ir pats 
doius” Ekaterina Brėškovs-[ gen. Sosnovskis, kuris pra- 
kają. Kai socialrevoliucio- šo ginklų Lenkijos požemio 
nieriai paskelbė, kad šita armijai.
“revoliucijos močiutė” 
go be žinios ir todėl nesą 
abejonės, kad bolševikai 
bus ir ją nužudę kartu su ki- j 
tais socialrevoliucionierių : 
vadais, bolševikų spauda at- [ 
šovė, kad tai esąs melas, j 
Ekaterina Breškovskaja mi-[ 
rasi Archangelsko mieste [ 
savo mirtimi ir to miesto so- j 
vietas “gražiai ją palaido- , 
jo.” Vėliau betgi paaiškėjo, Į 
kad “gražiai palaidota”) 
Breškovskaja yra išvykusi 
užsienin.

Galimas todėl daiktas,! 
kad ir Blumas tebėra dar. 
gyvas, nors Maskvos korės-j 
pondentas jį “pakorė” na
ciu rankomis.

Liepos 6 d. iš Iruno (Ispa- £? 
nijoj) atėjusi žinia sakė.’ 
jog tenai esą manoma, kad 
senelis Blumas dabar randa
si vidurinėj Vokietijoj, už
darytas. kaž-kekioj pily.

Aiškių žinių gausime gal 
tiktai karui pasibaigus.

FRANCUZIJO S PATRIOTAS NUTVĖRĖ KVISLINGA

KELEIVIS, SD. EoSTOft.
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Kas Sąvaitę
Butų geriau, je’gu...

Francuzas sako: su jeigu 
ir Paryžių įkiši bonkon! Bet 
tas “jeigu” intriguoja žmo
nes. Tai dėl to, kad juo yra 
reiškiami geri ar blogi žmo
gaus pageidavimai.

Tas ‘(jeigu” intriguoja i) 
lietuvį. Dažnas sako: “Bu 

į tų gerai, jeigu bolševikų Ru 
|sija, sumušus nacių Vokieti- .
; ją, paliktų ramybėje Lietu-Į 
I vą.”

Taigi, butų labai gerai, 
jeigu taip butų! Rusijos at j 
žvilgiu, viso demokratinio Į

Prancūzijos policininkas tempia už čiuprynos vieną kvislingą, kuris tarnavo Hit žu ir kilnu! 
lerio gaujai

[tuvis.” O juk turėtų būt: 
“geras maskolis.”

Ką dabar sakys Bimbos 
vaiskas? Ar lieps, kad Pru
seika važiuotų spaviedotis 
į Maskvą, kad Rusijjos žmo- 
gų pavadino “lietuviu”?

! Medyje, bet kaitina puodą
Brooklyno savaitraštis 

“Vienybė” išspausdino Ste- 
; straipsnį. Jis, 

' kiek drūtas, smerkia Ameri- 
įkos Lietuvių Tarybą, kam ši 
'.atmeta Smetonos dvaro 
“kontinuiietą.” Girdi, tuo y- izvigiu, viso aemoKiatin.o I ra dal,,ma (|i(iž įa žala

pciSHulio nuotaikos pakitctu. (
; Rusija nereikalauja svetimų | šile;ka -i; v- ž u 
žemių, ji nenori silpnesnes į £uro j ..k.irs ( , • ■
.tautas vergti - juk tai gra- ra ^1^ A Sln(,t(in„s įpė. 

'dinis ir Lietuvos kontinuite- 
to reiškėjas.’

Nebėra Smetonos, bet yra 
įpėdinis — reikia karaliaus 

i ir ganaJ
Tai kaitimas puodo ba

landžiui, kuris da tupi me- 
'dyje. Tai politikos glušių* 
žaislas. Šileikis tur būt ma
no, kad Lietuva buvo Sme
tonos “prapertė” ir tokia 
lieka.

Jis klysta. Kai Lietuva at
gaus savo nepriklausomybę, 
jos žmonės išrinks sau tokią 

•vyriausybę, kokios jie norės. 
[Smetonos gaidžiai gali sau 
! giedoti, kiek jie nori — Lie
davos jie nebesužavės ir 
’ nebevaldys.
Į Draugas Mizara apie save

Kvislingų veislė — ruda, 
I juoda ar raudona — vis ta 
[pati išdavikų veislė. Net ta- 

•;da, kai jie barasi, gauni a- 
biem pusėm tinkamą argu
mentą. Skaitykite:

“Rusai pinniausia savo 
kailį gelbsti, bėga kaip pa
dūkę, ir lietuviškiems kvis- 

jlingams sako: jus durniai,
• pardavėte savo tautą, tarna
vote mums, padėjote Lietu- 
i vą mėsinėti, tai dabar sau 
[ir turėkitės! Jus mums dau
giau nereikalingi, mes žiuri- 

1 me, kad tik savo kailį kaip 
[nors galėtume išgelbėti...” •

Taip rašo Rokas Mizara 
iligpiučio 9 d. “Laisvėje.” 
Gal sakysite, kad jis blogai 
rašo? Juk tai grasiausia lie
tuvio komunisto charakte
ristika! Jis tarnauja bolševi- 

[kų Rusija*, jis padėjo ir pa- 
[ deda mėsinėti Lietuvą ir lie- 
, tuvių tautą. o

Rokais tačiau kalbėjo apie 
naciškus kvjslingus Lietuvo
je. Vietoj žodžio “rusai,” jis 
rašė “vokiečiai.” Reikėjo 
pakeist tą vieną žodį, ir tas 
kaip tik tiktų bolševikų kvis- 
lingams! L./

Puodas katdą vanoja, bet 
abudu suodini!

Kongreso atžagareiviai
Senato Rūmai atmetė

• Murray-Kilgore rekonversi- 
jos bilių. Su kai kuriomis 
pataisomis buvo priimtas se
natoriaus George bilius.

Senatorius George gavo 
republikonų talką. Jam pa
dėjo pietinių valstijų Bour- 

į bcnaj.
j Tai smūgis ne tik Kong- 
Į reso liberalams, bet visam 
j darbininkų judėjimui. Mur- 
Iray-Kilgore bilius siūlė fe- 
j deralę nedarbo apdraudą, 
[nuo hooverinių “viešbučių.” 
George bilius irgi kalba apie 
rekonversiją, apdraudą nuo 
nedarbo, bet rūpintis ta ap- 
drauda palieka valstijoms.

Padaryta lygiai tas pats, 
kaip su kareivių teisės bi
liumi. Valstijoms palikta rū
pintis, kad kareiviai galėtų 
•dalyvaut prezidento rinki
muose, bet vargiai pusė jų 
galės balsuoti.

Naujoji Amerika, kuri 
šiandien savo kraują lieja, 
anksčiau ar vėliu tiem Bour- 
bonm pasakys: už laisvę ka
riavę vergais nebūsim!

i Deja, taip nėra. Maskvai 
i da nepasakė, kad ji atsisa-;

Ą i t -į -į T / y r /'"'*! 1 k° sav*ntis suomiu Karelija, ;Ar Išsigelbės Lietuva Iš Kusų
I kva sako, kad tų kraštų žmo- 
Inės “jau apsisprendė” ir 
[priklauso bolševikų Rusijai! 

Tiesa, mes nekaltiname ’ 
rasų liaudį. Ne ji kalta; kai-1 
tas jos diktatoriškas rėži-' 
mas!

Diktatūra tam ir atsiran- 
jda, kad savo laisvę prarastų. 
Taip buvo su Italija, su Vo
kietija, taip yra ir su Rusi
ja-

Meška su lokiu, abudu te

i 
din-; Kokia gi čia talka, po ply-1 

nių!

LENKAI ŠAUKIASI AN
GLU PAGALBOS.

VIŠTOMS JUOKAS.

Čarteris nebūtų pritaikintas 
Lietuvai, tai jokiu atveju 

i Rusija negalės išsisukti pri- 
I taikinti Lietuvai tautų apsi-j 
! sprendimo dėsnį, kuriuo ji 
iki šiol remia savo politiką 
Lietuvos atžvilgiu.

Rusai aiškina, kad Lietu
vos gyventojai, 1940 metais 
rinkimuose, “laisvai” pasi- j ? 
sakė už prijungimą prie Ru-|J 
sijos. Nors tų rinkimų, bol-jk-af 
ševikų įvykdytų Lietuvoje 
1940 metais, grąsinant rau-i 
donarmiečių durtuvams, ne
pripažino lietuvių tauta iri 
nei viena sąjungininkų vals
tybė, išskyras Hitlerio Vo- 

I kietiją ir fašistų Italiją, bet 
[valandėlei sutikime su rasų 
aiškinimu ir sakykime, kad 
Lietuva gera valia prisidėjo 
prie Rusijos.

Tai ir tuo atveju Lietuvai 
lieka dar atviras kelias, pa
sinaudojant Sovietų Rusi
jos konstitucijos atatinka
mu paragrafu, išeiti iš So
vietų Sąjungos globos.
Tarptautinė komisija turi 
įvykinti Lietuvoje laisvą 
balsavimą, kad Maskvos 
čekistai negalėtų suklas- 

tuoti žmonių valios.
Sovietų Rusijos konstitu

cijoje aiškiai pasakyta, kad 
kiekviena sąjunginė respub
lika, . jei jai nepatinka gy
venti Sovietų Sąjungoje, nu- 
sibalsavusi, gali iš tes sąjun
gos pasitraukti ir pasiskelbti 
nepriklausoma valstybe.

Nėra mažiausios abejo- 
kad Lietuvos žmonės, 

tikrai laisvuose ir demokra
tiniuose rinkimuose, po šio 
karo, didele dauguma bal- 

I sų pasisakytų už pasitrauki- 
’ mą iš Sovietų Sąjungos.

Nenorime tikėti, kad So
vietų Rusija drįstų atimti tą 
paskutinę teisę, garantuotą 
pačios Rusijos konstitucijos. 
Lietuvos žmonėms pareikšti 
savo valią.

Kad šiuo atveju Lietuvos 
žmonių valia galėtų laisvai 
ir bešališkai pasireikšti, bal
savimai Lietuvoje turėtų 
vykti po kontrole tarptauti
nės komisijos, be kurios 
priežiūros sovietų čekistai 
vėl primestų lietuviams sa
vo valią, kaip tai atsitiko 
1940 metais.

Kaip matote gerbiamieji 
skaitytojai, lietuvių tautai 
dar yra visokių kelių į tikrą 
laisvę ir nepriklausomybę, 
tik visiems kietai ir vienin
gai reikia tos laisvės siekti. 
Tikėkime, kad šiokiu ir to
kiu keliu Lietuva išsigelbės 
iš naujos rusų okupacijos.

Maskvos agentų propagan
da rodo grobimo tikslus.
Šituo klausimu pittsbur- 

ghiškės “Lietuvių žinios” i 
davė gan rimtą straipsnį, su[ 
kuriuo verta susipažinti ir ■ 
musų skaitytojams. Visų' 
pirma to laikraščio redakci- i 
ja pažymi, jog šiandien jau kų propagandą tačiau reikia 
beveik nei a abejonių, kad kovotj reikia. nuo jos gintis, 
rusai sugryzo į Lietuvą ne į «Lietuvių žinios;> 
kaip išlaisvintojai, bet kaip į Gindamiesi prieš tą pro- 
tikn okupantai. . , rusišką svaigulį, mes turim

Sovietų valdžios oficia- j statyti argumentus, kad nei 
lios propagandos agentūros1 Amerika, nei Anglija nepri- 
su didžiausiu užsidegimu 
stengiasi įkalti pasauliui, 
kad Lietuva tai dalis didžiu
lės Rusijos imperijos ir nie
kad laisvėn negrįš. Apie Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
jos gyventojų teises beveik 
niekas šiandien, išskyrus 
Amerikos lietuvius ir jų ne
gausingų draugų būrelį, ne
užsimena.

Toje baisioje musų tautos 
tragedijos valandoje I__
kai

tų Rusijos grąsinamų tautų 
informacijų centrai bei pa
vieniai rašytojai, teikdami 
amerikiečių spaudai gerai 
argumentuotų straipsnių.
Kaip mušti bolševikų kėsi

nimąsi j svetimas žemes.
Prieš šitą nedorą bolševi-

Nein, Fuehr, nein...
Vokiečiai buvo smarkus 

vijikai. Jie gaudė rusus, jie) 
vaikė franeuzus Ir gavę pro- [ 

igos atsikviepti šaukdavo:1 
“Heil Hitler!”

Apie amerikiečius jie sa
kydavo taip: tuos jankių 
kralikus mes kepurėmis už- 
baniutysime...

Bet į kelias dienas ameri
kiečiai užėmė franeuzų Bre- 
toniją; rašant šiuos žodžius, 
amerikiečių mechanizuoti 
daliniai jau netoli Paiyžiaus 
vartų. Savo armijai Hitleris 
liepė kovot iki paskutinio 
vyro, bet... vokietukas bėga, Į 
kiek greitas ir sako: “Nein. 
Fuehrer, nein.”

Bėga jis per laukus ir 
miškus, bėga per franeuziš- 
ką karklyną i nacišką Ber
lyną. 0 francuzas lydi jį ir 
piktu žvilgsniu ir paniekos 
Šukiu: “boš. boš, boš!”

Taip pakitėjo rofės. Di
dingi “nordikai,” užsimoję 
visus valdyti, virto zuikiais. 
Nors ir vėlu, bet savos me
dicinos paragavę, naciški 
Fricai jau žino, ką gali “su
puvus demokratija.” Ji ne
ša “kanut” Hitleriui ir hit- 
lerizmui.

“Gero lietuvio” skarmalas
Chicagoje mirė vienas lie

tuvis komunistas. Ta proga 
Leonas Pruseika parašė tokį 
nekrologą:

“Stasys buvo visuomeni
ninkas, propagandistas, ge
rų idėjų, artimas komunis
tams žmogus, geras lietuvis 
ir geras Amerikos pilietis.”

Pruseika, visuomet Pru
seika — bailys ir melagis. 
Jis nedryso pasakyti ir to, 

ikad velionis buvo “geras 
komunistas.” Bet jam leng
va meluoti, kad velionis bu
vęs geras lietuvis.

Štai jums to “gero lietu
vio” atvaizdas. Savo dukterį 
Olgą perkrikštijo į Volgą— 
vis dėl didesnės garbės sve
timai valstybei.

Je, Volga, tik ne Muša, ne 
Širvinta, ne Vilija, ir ne Du
bysa! Svetima upė jam bu
vo viskas, o tėvų krašto u- 
pės

Gyveno svetimų vergas, 
toks ir mirė. Pruseika tačiau 

ir šiandien kabo Lee Memo-' paslėpė šią tiesą. Ant velio- 
rial koplyčioje, Washing- nies karsto jis užmetė skar- 
tone. [malą su užrašu: “geras lie-

pažino ir tikriausiai nepri
pažins Rusijai teisės už
grobti svetimas kaimynų že- į 

i mes, kad Atlanto Čarterio ir ■ 
i Keturių Laisvių Deklaracija 
i galioja visoms, ne tik vokie
čių, bet ir rasų pavergtoms 
tautoms, kad Rusija negali 
sauvališkai pasiimti sau ka
ro grobį, be kitų aliantų su
tikimo.

' Tie argumentai atšaldys 
kaž Pro-rasiško svaigulio apim- 

kaip kurčiai ir mažai pašte-! tas.£aIvas.ir tradicinis amė- 
bimai praskambėjo balsas, skiečių jautrumas, skriau 
musų pavergtų brolių iš Lie-! Yramųjų atžvilgiu, vėl atgis 
tuvos. Tik vos vienas kitas į vlS0Je pilnumoje, 
sąžiningesnis . rašytojas ar ■ šiuo tarpu labai svarbu, 
leidėjas Amerikoje per pusę ; kad pati Amerikos lietuvių 
lupų teprasitare apie trijų [ visuomenė nesusvyruotų ti

kėjime į Lietuvos prisikėli
mą. Jeigu tik mes patys 
nesusvyruosime, tai kitatau
čiai, pamatę musų ištvermę 
ir pasiryžimą, mums greit 
vėl ateis su savo pagalba. 
Gerai įsidekime sau į galvą, f _ 
kad dabartinėse aplinkybė-j 
se Amerikos lietuvių nusi
statymas bei veiklumas turi 
lemiančios reikšmės Lietu
vos ateičiai.

Lietuvos žmonės be abe- 
Į jo taipgi nesėdės rankas su- 
l dėję, ir jie pagal aplinkybes 
J veiks, kad priminti pasau
liui savo teises.

Kada visa tauta vieningai 
derins savo jėgas ir energin
gai gins savo teises, nėra jė
gos pasaulyje, kuri galėtų 
pastoti jai kelią į nepriklau
somybę.
Gauti iš Amerikos tankai ir 

orlaiviai neduoda Rusijai 
teisės plėšti beginkles 

tautas.

Kaip kariškai galinga be
būtų Rusija, ji po karo turės 
nusilenkti didiesiems tautų 
laisvės ir apsisprendimo 
principams. Jeigu Rusija 
tuos principus paneigtų, tai 
ii atsistotu ant Hitlerio ke
lio, kuris ją taip pat nuves
tų pražutin, kaip jau baigia 
nuvesti nacių Vokietiją.

Sovietų Rusijos vyriausy
bė yra pasirašiusi Atlanto 
čarterį ir Keturių Laisvių 
deklaraciją, kurių išpildy
mas jai yra taipgi 
mas.

Jeigu pagaliau

“Vilnies” L. Pruseika 
rašo:

“Keli mėnesiai atgal ‘Kelei
vis’ užtrubijo įvedąs skyrių 
Lietuvių Socialistų Sąjungos.

“Tas skyrius jau senai išny
ko.

“Socializmas jiems vertas 
tik tiek, kiek pernykščių metų 
sniegas. O jau ta jų organiza
cija—tik vištoms ant juoko-”

Jeigu vištos mokėtų juok
tis, tai gardžiausis joms juo
kas butų ne iš socialistų, bet 
‘š paties L. Pruseikos ir jo 
komunistų.

Pruseika buvo apskelbęs 
Bimbai vainą. Tuo tikslu jis 
suorganizavo Lietuvių Dar
bininkų Draugiją ir įsteigė 
laikraštį. Kelis metus jie 
drabstėsi purvais ir badė 
vieni kitus špygom.

Paskui Pruseika išsispa- 
viedojo Bimbos štabui, pa- 

Į skelbė laikraščiuose savo 
! “atgailą už griekus” ir vėl 
įsugrvžo dirbti komunistų 
i partijai, vėl pradėjo garbin- 
iti Staliną.

Dabar Stalinas uždarė 
komunistų partija ir liepė 
komunistams balsuoti už 
demokratus.

Ištikro, čia juokas ne tik
tai vištoms, bet ir visam 
šiukšlynui.

i
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Generolas K. Sosnows- 
kis, vyriausis lenkų armi
jos vadas, paskelbė Londo
no “Daily Telegraph’e” 

karštą atsišaukimą į anglų 
visuomenę ir valdžią, prašy
damas ginklų ir kitokios pa
ramos Lenkijos požemio ar-i 
mijai. Ta armiją Varšuvoj. 
paėmusi žymią miesto dalį, 
ir išlaikiusi ją savo rankose | 
ištisą sąvaitę, bet ilgiau lai-i 
kytis negalėsianti, nes n etų-; 
rinti reikalingų ginklų ir! 
amunicijos. •

“Ar įsivaizduojat, kas bus, 
jeigu vokiečiai užims Varšuvą 
iš naujo?“—klausia gen. Sos- 
nowskis. — “Ar įsivaizduojat, 
kad visi lenkai bus išžudyti?”

Lenkų kova Varšuvoje! 
esanti labai sunki ir nelygi. Į 
Vokiečiai varto  ją vėliausios 
technikos ginklus: tankus, 
orlaivius, artileriją ir lieps- 
nasvaidžius. Lenkai gi nau
dojasi tik paprastais šautu
vais, ir tų da neužtenka. 
Amunicija beveik išsibaigė. 
Padėtis rusti.

Gen. Sosnowskis lyg ir 
nusiskundžia, kad į tokią 
padėtį Lenkija yra patekusi 
Anglijos dėlei. Girdi, prieš 
p metus lenkai stengėsi ap-

PATARIA NEPIRKTI 
FARMŲ.

Federalinis * agrikultūros 
departame n t a s paskelbė 
miestu gyventojams įspėji
mą, kad nepirktų farmų. 
Viena, dabar farmų kainos 
yra perdaug iškeltos; antra 
—žemės ūkyje nepatyrę 
miestelėnai gali prakišt vi
sas savo sutaupąs. Po karo, 
kada sustos darbai, nupigs

i ir farmos ir jų produktai. J 
| blogą padėtį atsidurs ypač 
tie, kuriu farmos nebus pil
nai išmokėtos.

Tai sveikas įspėjimas. Ir 
pas lietuvius randasi nema
ža tokių, kurie pakėlę spar
nus nori lėkt farmeriauti. 
Reikia gerai apsisvarstyti, 
kad paskui nereikėtų gai
lėtis.

i

i

milionų Lietuvos gyventojų 
atsišaukimą i pasaulio tau
tų sąžinę, kad ir jie yra žmo
nės, kad ir jie turi tokius 
pat norus bei teises, kaip 
visi kiti, gyventi laisvai ir 
nepriklausomu gyvenimu.
Alijantams šiandien nepa* 

togu stoti prieš Rusijos 
užmačias.

Toliau Pittsburgho sąvait- 
raštis pripažysta. jog dabar 
kažkaip nemadoje ir lyg 
nepatogu, daugeliui ameri
kiečių atrodo, kelti mažųjų 
tautų, o ypač tų, i kulių tei
ses kėsinasi Rusija, nepri
klauso m y b ė s klausimą. 
Spauda ir dauguma radio 
komentatorių iki apsvaigi
mo bubnija apie nepapras
tus raudonosios armijos lai
mėjimus karo frontuose. 
Kai kurie musų ajnerikiečiai 
net iki tokio laipsnio yra ap
svaiginti ta pro-rusiška pro
paganda, kad nebegali tin
kamai įvertinti musų pačių 
narsių kareivių žygių pla
čiuose Pacifiko ir vakarų 
bei pietų Europos frontuose.

Šiandien, kada Amerikos 
ir Didžiosios Britanijos ka
reivis savo pečiais neša sun
kiausią karo naštą ir lieja 
Savo kraują pragariškose 
kautynėse, tai yra tikras 
amerikiečių jausmų įžeidi
mas taip išpusti visai neuž
tarnautus, tik aplinkybių 
dėka atsiradusius, raudce 
nosios armijos laimėjimus. 
Tai neišmintingai propa
gandai turėtų stipriau pasi
priešinti musų lietuvių ir ki-

t

t

I
I

privalo-

Atlanto

Amerikos revoliucijos tė
vo George Washington pir
mąjį atvaizdą piešė Charles 
Wilson Peale. Tas atvaizdas

tik nusispiaut.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Iš kriaučių susirinkimo, i vienbalsiai priimtas ir tuo

* susirinkimas baigėsi.
Vyt. Katilius.Liepos 26 buvo kriaučių 

<54 skyriaus pusmetinis susi-į 
.rinkimas. Susirinkime ne-j 
daug kriaučių dalyvavo, nes! 
Erooklyną kankino vasaros! 
karščiai. užtad ' daugelis i 
kriaučių susilaikė.

Iš unijos įstaigų buvo duo-! 
tas raportas. Pastebėta, kad tus ir daugiau nebuvo matę 
pas Griaučius eina smarki saviškių. Kai kurie sugryžo 
darbymetė. Daugelis dirbtu- net iš užjuric, bet didžiuma 
vių pradėjo dirbti jau nau-ibuvo da šiapus.
jus karo Field Jacket užsa-į Tarp viešėjusių buvo jau- 
kymus. Kaip kuries firmos n as lietuvis leitenantas Pet- 
nenoiinčios tų “Field Ja-’kaitis, gimęs ir augęs Cent- 
cketų” siūti, bet valdžia ren-’ralBrooklyne. 
giasi stvertis griežtų prie-i i 
ruonių, kad jas priversti tuos niškos 
užsakymus imti siūti. į Parko

Lokalus nutarė nusipirkti ^ai 
tūkstančio dolerių vertės ----
ketvirtosios karo paskolos j 
boną.

Delegatas ('h. Kundrotas 
savo pranešime pažymėjo, 
kad iš kaito buvo numatyta,! 
jeg dėl apmokamų vakacijų 
bus daug skundų. Bet vaka-į 
ei jos jau praėjo ir iš virš 121 
šimtų musų lokalo narių at- 

. sirado tik 76. kurie turi ne
smagumo dėl apmokamu 
vakacijų. Jų reikalas ....
duotas unijos centrui, ha-ip. 
kia manyti, kad didesnė pu- kasant 
sė tų netikslumų bus išly
ginta. Visiems vargiai pa-Į 
vyks gauti patenkinančius 
rezultatus, nes, kurie metė 
savo darbus “inside” (fab
rikantų nuosavose dirbtuvė
se) dirbtuvėse, tie vargiai 
ką gaus. Taip pat bus keb
lumo ir su tais, kurie dirbo 
kontraktinėse dirbtuvėse ir 
neišdirbo vietoje daugiau, 
kaip trys mėnesiai. Bet mes 
bandome išjieškoti apmoka
mų vakacijų sąvaitę kiek-j 
vienam kriaučiui. kur gali-i 
ma tai padalyti. Bet kur ne-l 
galima, suprantama, prie-1 
varta neatimsime.

Taip pat Ch. Kundrotas; 
priminė, kad yra bėdos ir su Į 
musų kriaučiais. Jie ateina I 
į lokalo tarybą, ar pas dele
gatą ir duoda skundus ar tai 
vakacijų reikale, ar ligos pa
šalpų reikale, arba unijos 
duoklių reikale. Mes priima
me už gryną pinigą ką kast 
sako. 0 kada nueiname į Į 
unijos įstaigas, pradedame! 
žiūrėti nepasitenkinusio as-Į 
mens rekordą, surandame 
visai ką kitą. Mums persta
tyti reikalai ne taip, kaip 
jie ištikrujų yra. Tada ir lo
kalo valdyba ir delegatas 
atsiduria keblioje padėtyje 
ir tankiausiai toks pralošia 
savo skundą. Geriausiai, sa
ko Ch. Kundrotas, reikia sa-- 
kyti teisybę. Jei esi kaltas 
unijai už duokles, tai ir sa
kyk, * kad kaltas, o nejieš- 
kok kas ir kur tave “apsu
ko...” Jeigu esi paliuosuotas 
nuo unijinių duoklių, ne- 
jieškok apmokamų vakaci
jų, aiba, ligoje pašalpos ar 
pomirtinės, nes žinai, kad 
nemoki unijinių duoklių iri 
prie tų dalykų nepriklausai.;

Buvo sakyta, kad bukit i 
uniiistai, nevengkit unijinių 
duoklių, nes ateina gerų 
dalykų. Bet kur tau! Jie ne
nori mokėti, nes jie esą tai 
pergeni, tai nesveiki ir tt. 0 
dabar, kada įėjo apmoka
mu vakacijų savaitė, ligoje 
pašalpa ir pomirtinė, tai jau 
butų gerai gauti iš unijos. 
Bet ieigu duoklių nemoki, 
tai širis dalykais negali pa
sinaudoti. Tokie dabar kei
kia visa svietą, tūli net pas 
advokatus bėga, kad be jų 
žinios lokalas Daliuosavęs 
nuo unijinių duoklių mokė
jimo. Tai jau perdaug. Tai 
negražus pasielgimas tų 
žmonių, kurių prašymo lo
kalo valdyba ir lokalo susi
rinkimas nepatenkino.

Delegato raportas

Čia viešėjo daug lietuvių 
kareivių.

Pereitą liepos mėnesį 
Brooklyne viešėjo daug be- Į 
tuvių kareivių, kurie po me-

Beje, Brooklynui kaimy- 
kolonijos Ozone 

gyventojai Latvai- 
susilaukė liūdnos ži

nios. Karo departamentas 
pranešė, kad žuvo jų sūnūs 

i Jonas, tarnavęs oro jėgose. 
Jaunasis Latvaitis žuvo ata
kuojant vokiečių miestą 
Muencheną.
Didelės kaitros Brooklyne 

ir apylinkėse.
Brooklyniečiams ši vasa- 

i ra yra pati blogiausia. Kone 
'visą liepos mėnesį buvo la
ibai šilta, o pradžioje rugsė- 

Rei- j° karštis tikrai “pabludo.” 
1 t šiuos žodžius “oro 
įodzyklis” buvo pašokęs ne
toli 100 laipsnių.

Dėl tų karščių daugelis 
silpnesnių žmonių negalėjo 
eit į darbą ar darbe nusilpo. 
Po karščių priedanga kai 
kurie ir stipresni žmonės 
užsimanė “palofinti.” Aną
dien pasitinku lietuvį siuvė
ją ir klausiu:

—Tai ką, pas Atkočaitį 
jau siekas?

—Noser! — atsako jisai. 
—Nesusirinko keli kito sek- 
šino kriaučiai, tai ir aš pa
sakiau, kad sergu... cha, 
cha! Galėsiu bent pasimau
dyti...

< <=> .J;
O

PARAŠIUTININKAI PUOLA JAPONUS

Ši nuotiauka parodo, kaip Amerikos parašiutininkai leidžiasi iš orlaivių Naujoj 
Gvinėjoj ir puola japonus iš užpakalio.

Kiek man žinoma, jokia gų apkaltinti, bundistai ir sūnus tarnauja Amerikos 
laivyne, o dukterys visos na
mie.

Paliko nuliudime vyras 
Aleksas, vaikai, brolis ir se
serys Shenandoah’ryje, o ki-- B’1’1 
ti broliai ir seserys Lietuvo
je.

Velionė palaidota rugpiu
čio 7 dieną Lietuvių šv. Kry
žiaus parapijos kapinėse, 
Mt. Carmel, Pa. J. D. T.

fe S*
Brooklyno lietuvių organi-, kiti amerikoniško tipo fašis- 
zacija neprisidėjo prie šio tai butų kėlę triukšmą, kad 
pikniko surengimo. Patys ’ vyriausybė su pagalba kri- 

į nori apkaltinti n
i Mergšė dabar žada liudy- 
■ ti prieš Bantą ir kitus fašis- 
' tus. Kuo viskas baigsis, da 
i matysime.

Brooklyno Petras.

I
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Ne jis vienas toks, ką nori ! 
pasimaudyti. Tik dabar bė
da : nėra gazolino toliau pa
važiuoti. o Coney Islandas 
užsiglaudęs moterimis ir vai
kais ; tenai nėra nei kur atsi
stoti.

Komunistė giriasi gavusi 
lupti.

Komunistų “Laisvė” įdė
jo vienos moteriškės raštelį. 
Ji giriasi buvusi “klerikalų 
piknike” ir ten gavusi lupti. 
Girdi: 
galvą apdaužė su rožan- 
V • • •• — - - --ciais.

imąsyk sužinojau, kad į kle
rikalų viešus parengimus 
negalima eiti.”

“Laisvei” tikėti negalima, 
bet šį kartą ji skelbia “su
muštosios” vardą-pavardę. 
Išrodo todėl, kad toji komu
nistų “veikėja” ištiesų galė
jo turėti kokio nors nemalo
numo. Galimas daiktas, kad 
ji buvo nuėjusi tenai kolek- 
tuoti pinigų “lietuviams rau
donarmiečiams” ir buvo iš
prašyta laukan.

j Komunistų “veikėjos” da- 
I bar visur landžioja. Vienur 
įjos prašo drapanų, o kitur 
pinigų. Daugelyje vietų iš
prašo jas laukan. Taip galė
jo būt ir tame piknike.

Bet ko tie komunistai lan
džioja į svetimus butus ir pa
rengimus? Jiems niekas ne
draudžia savus drabužius 
atiduoti ir savo pinigus au
koti f

Vis bando apgaudinėti 
žmones.

Viename užkampio dar
želyje Brooklyno lietuviai 
komunistai rengė “pergalės 
pikniką.” Ir “Laisvėje” ir 
specialiuose plakatuose jie 
garsino, kad ši pikniką ren
gia Lietuvai “pagalbos tei
kimo komitetas’’ ir “didžio
jo Brooklyno lietuvių orga-

“ten davatkos man

Ir ji priduria: “Pir-

tapo nizacijos.

komunistai tą pasako, nepa- ■ minalistų 
skelbdami organiz a c i j ų. “teisingus žmones, 
vardų.

Areštavo bundistą ir jo
“liudininkę.”

Federalės valdžios agen
tai areštavo seną vokietį, E. 
Bantą. Kartu buvo areštuo
ta ir viena mergaitė Kelly 
vardu. Ji bandė apmeluoti 
vieną vyriausybės liudinin
ką, buk jis kėsinosi ją išgė
dinti. Pasirodė, kad ji me
luoja, senio Banto prikal
binta. Dalykas yra toks: 
Washingtone dabar eina 
amerikoniškų fašistų ir bun- 
distų byla. Žmogus, kuri 
toji mergšė bandė diskredi
tuoti, yra svarbus vyriausy
bės liudininkas ' prieš fašis
tus. Jei butų pavykę tą žmo-

KULPMONT, PA.

Mirė Demidavičienė.
Rugpiučio 3 d. Shamokin

I

BOLIVIJOS PREZIDEN
TAS PRADĖJO ANTRA 

TERMINĄ.! _____ ___________
į Statė Hospitalyje mirė Jie
va Demidavičienė po tėvais 
Simonavičiutė. Ji sirgo apie 
porą metų, moterims žinoma 
“amžiaus permainos” liga. 
Ji buvo tik pusamžė, simpa
tiška ir visų gerbiama mote
ris.

j Velionė užaugino tris su- (
nūs ir tris dukteris. Visi trys1 junta nuvertė seną valdžią.

L

Generolas Gualberto Vil- 
larroel pereitą nedėldienį 
buvo prisaikintas kaip teisė
tas . Bolivijos prezidentas 
antrai tarnybai. Jis užėmė 
prezidento vietą pereitais 
metais, kuomet revoliucinė 
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Geriausias
Patarėjas

yra jūsų
Service

Reprezentante

OS visas laikas paskirtas telefono klausi
mams, taigi Service Reprezentante turi 

gerai žinoti tokius dalykus, kaip valdžios na- 
tvarkymai. atliekamos priemonės ir kiti te
lefoną lieėią dalykai- Jus galit tikėti, ką jis 
pasakys.

J

Jos paprastos pareigos yra paaiškint jums 
apie service, įrengimą. Hilas ir kitus deta
lius. Bet dabar ji autoritetingai atsakinėja 
ir nepaprastus klausimus apie karo sąlygas, 
kaip ve, kodėl negalima gauti telefono, ir ar 
jį bus galima įvesti į naują jusą adresą, 
ar ne.

s*.

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY
i.

/S KANADOS.
Quebec’o politikieriai ži

no tą eilinio franeuzo tam
sumą ir jam pataikauja. At
siprašau, ne tiek jam. kiek 
katalikų bažnyčios hierar
chijai. O ta hierarchija turi 
artimų ryšių su pramonės ir 
verslo karaliais — fabrikan
tais ir stambiaisiais pirk
liais. Dvasiškija ne bereika- 
lo savo pasekėjus ant saito 
laiko. Jei darbininko alga 
yra mažesnė, tai daugiau 
gauna klerikališki “švietė
jai.” Quebec provincijoj jie 
turi visokių ir visokiausių 
įstaigų, pradedant špitole ir 
baigiant aukštaja mokykla. 
Turtingieji sluoksniai tas 
įstaigas gausiai šelpia ir jos. 
savo keliu, jiems atsimoka.

Duplessis yia klerikalų 
žmogus. Be katalikų bažny
čios pagalbos jis nebūtų 
iii im ėjęs.

Quebec provincijos fran- 
euzu d vasin i n k a i 
tinki auklėtiniai 
reakcingiausias 
Taigi, fašistinio Duplessio 
laimėjimas kartu vra ir fran- 
euziško klerikalizmo laimė
jimas. Liūdna, bet tai yra 
neginčijama tiesa. Quebec 
provincijų j su žiburiu tenka 
lieškoti kiek pažangesnio 
kunigo. Jei toks kur atsiran
da, ir jei jis drysta išeit vie
šumon, jo laukia liūdnas li
kimas. Aukštieji francuzų 
katalikų bažnyčios vadai 
tok; kad ir neprakeikia, bet 
tikriausiai jį aprūpina “ne
dėkingo posūnio” padėtimi. 
Jam paskiria prasčiausią 
parapiją ir jis joje badmi- 
riauia.

Duplessis ir jo Nacionalės 
Unijos paitija laimėjo. Da
bar bus sunkiau pažangie
siems žmonėms. Jei fašis- 
tucjantieji unijistai ir nega
lės pakenkti karo eigai, tai 
jie galės daugiau peisekioti 
sau nepatinkamus žmones, 
šitos galimybės jie turės ei
dami savivaldybės Įstaty
mais. Mat, Kanados provin- 

. tai kaip jūsų steitai. 
Kanada susideda iš provin
cijų, kurios turi savo įstaty- 

' mus ir jais tvarko savo vi
daus reikalus. Galit įsivaiz
duoti. kaip jie šituos vidaus 
reikalus tvarkys. Klero-fa- 

raugu permirkęs 
valdininkas visuomet links 
į “dvasios vadą.”

Montreale ir viso i Quebec 
provincijoj jau veikė daug 
varstu ir pirma; dabar jų 
bus daugiau. Tuos varžtus 
ypač jaus ateiviai progresis- 
tai. jų tarpe ir lietuviai.

Quebec provincijos upė
mis turės nutekėti daug van
dens, kol plačios francuzų 
masės atsikratys jas slegian
čių prietarų.

Montrealietis.

NAUJIENOS 
Quebec provincijoj vėl Įsi
galėjo francuzų reakcinin

kai ir klerikalai.
Įvyko tai, ko mažiausia 

laukė Quebec provincijos li
beralai ir jus, “steitų” žmo
nės. Monteaie ir visoje Que- 
bec provincijoje gryžo mas
kuotas fašizmas. Nacionalė 
Unija, kuriai vadovauja bu
vęs premjeras Maurice Du
plessis, laimėjo provincijos 
seimelio rinkimus.

Rinkimai įvyko rugpiučio 
8 d. Nacionalistinės unijos 
paitija gavo 45 vietas. Ra
šant šiuos žodžius da nėra 
žinių tik apie dvi vieti, bet 
spėjama, kad ir jos teks 
Duplessio nacionalistams, 

i Kad sudaryti seimelio di
džiumą, reikia turėti 46 vie
tas. Tad, jei nacionalistai 
gaus ir tas dvi vietas, jie tu
rės didžiumą ir valdys Que- 
bec provinciją.

i- Liberalai, kurie iki šiol 
valdė Quebee’a, gavo tik 38 
vietas. O pirma jie turėjo 
net 59 vietas—reiškia, nete
ko 21 vietos. Tai yra didelis 
laimėjimas fašistiniam du 
plessininkam. Jie turėjo tik 
17 vietų, o naujajame sei
mely gal turės 47 vi-tas. Jau 
dabar, gavę 45 vietas, jie 

i 28 nauias vietas. Jei 
gaus da dvi, bus 30 naujų 
vietų.

To nelaukė ypač dabarti
nio premjero Adelardo God- 
bouto pasekėjai. Savo kam
paniją jie vedė tokiu obal- 
siu: remti Kanados ir Jung
tinių Tautų karo pastangas, 
už nugalėjimą naciškų ir 
japoniškų agresorių.

Išrodė, kad Quebec pro
vincijoj bus mažai tokių, 
kurie drįs priešintis šiam 
obalsiui. O taip buvo! Du
plessis ir jc leitenantai be- 

, gėdišku akyplėšiškumu skel
bė izoliacinius obalsius; jie 
pamėgdž i o j o “America 
First” fašistus “steituose,” 
ir laimėjo! Jie sakė, jog Ka
nada turi būt tikkanadie-' 
čiams; 
centralinę vyriausybę už da
lyvavimą “svetimuose 
ruošė,” ir—jie laimėjo!

Kodėl taip Įvyko?
Tam yra daug priežasčių, 

bet viena jų pati svarbiau- i šistiniu 
šia ir apie ją kalbėsiu.

Quebec provincijoje di
džiumą gyventojų sudaro 
franeuzai. Tai labai tamsus 
ir religingas elementas. Į 
juos darė ir šiandien daro 
nusveriamos įtakos katali
kų bažnyčia, kitaip sakant, 
tos bažnyčios vadai. Que- 
bec’o franeuzas žingsnio 
nežengia negavęs “dvasios 
vado” sutikimo. Net tokia
me Montreale, kuris turi ne
mažą industriją ir gerą 
skaičių svietiškų mokyklų— 
net čia klerikalizmas yra ne
ribotas viešpats. Francuzai 
čia turi savo katalikiškas 
unijas, o tų unijų vyriausia 
palva via vietos klebonas. 
Be io žinies niekas nedaro
ma. Religingas ir tamsus 
fiancuzas tiesiog kūdikiškų 
aistrumu pildo savo dvasios 
vado norus.

Keli metai atgal, kuomet 
Amalgameitų unija pradėjo: 
organizuoti k; jaučius, turė-i 
ta da1’^ kėdes. Franeuzas 
repriešingas unijai; jis ke- vyne ir negalėjo tėvo šerme- 
!ia aukštyn abidvi rankas ;nyse dalyvauti.
už aitros pakėlimą, bet... jis Likusi našlė, Nellie Ber
neli žinot, ai ta unija nėra natonis, prisiunčia prenu- 

ar jo klebo- meratą ir nori skaitvt “Ke- 
nėra priešingas algos leivį,” kurį velionis taip 

mčrrrl'ivn KoFSSp.
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: jie smerkė Kanados '

ka-

I
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ir jų svie- 
vra pats 

elementas.

BURGETTSTOWN, PA.

Mirė ilgametis “Keleivio” 
skaitytojas M. Bernaton's.

Martinas Bernatonis, il
gametis “Keleivio” skaity
tojas, mirė rugpiučio 7 d., 
susilaukęs jau 76 metų am
žiaus.

Velionis paliko nubudu
sią žmoną Nelę, duktcri Oną 
ir sunu Franą, kuris dabar 
tarnauia Amerikos karo lai-

“ bedieviška,”
nas
pakėlimui. Jei klebonas pa-'mėgdavo.
savc. kad unija “negera,”; 
relirinras franeuzas nuo 
jos bėgs kaip greitas; jis at- 
ripakvs ir nuo didesnės al- 
gcs. jei “dvasios vadas” pa- 1 • 1 •

$88,900.000.060 KARUI
PER METUS.

Biudžeto direktorius Ha- 
sakys. kad nereikia savo ar- rold Smith sako, kad šįmet 
tima (bosą) “skriausti,” nes karas Amerikai kainuosiąs 
darbininko “laimė” yra po 88 bilionus ir 900 milionų 
mirties. i dolerių.



Ketvirtas Puslapis

M t MUSŲ GAMTA . yra lengva vandenį pasver-1 
1 ti. Tas pats su gyvuoju si-' 
! dabru, nors šis daug sunkes- 
’nis už vandenį ir paslaptis 

Įvairios kūnų rūšys. Ikeis formą. Jei pilsim ant vien tame, kad vandens da-
_ , - . ■ kieto daikto, jie paplis ir lėlytės labiau prasky dusios,

bėgs į žemesnęjieną, pasi- o gyvojo sidabro glaudžiai

yra toks daiktas, kuris išga
luoja ir pavirsta dujomis, 

__  _ ko nedaro gyvasis sidabras 
Tad, skystieji kūnai neturi mums priprastoje tempera- 

pastovios išvaizdos. Jie vi-' turoje.
tuomet turi išvaizdą to daik- Daug sunkiau vra su oru 
*:o, kuriame esti — stiklo, ii- kitais dujiniais kūnais, 
bonkos, viedro ir tt. Balos ir Oro, taip sakant, žmogus 
’idieji musų vandenynai, nemato, nors jame gyvena 
udarą tūkstančius mylių ii- ir jį taip pat jaučia. Sakysi
mo ir pločio, turi išvaizdą- me, kai pakila smarkus vė- 
?ormą musų žemės įdubi- jas, jis medį laužia, žmogų 
mų. Didelis įdubimas, tai npo kojų verčia. Reiškia, jei 
vandenynas; mažas įdubi- medis lūžta, jei žmogus turi 
mas—ežeras ar paprasta virsti, tai juos kas nors stu- 
bala. mia. Tai oras, nematomas

O vis tiktai, vanduo yra kūnas.
kūnas, susidedąs iš tam tik- į Bet kaip dabar tą orą pa
rų dalelių, kurias mokslinin- sverti, kur jo pradžia ir pa
kai vadina molekulėmis, baiga. Pagaliau, kokią rolę 
Vandenį mums lengva pa- jis lošia viso gyvojo pasau- 
’iesti, į bumą pildami jau- lio buityje?
čiame kada jį pilam ir jau- Anie tai kalbėsime seka- 
čiame jį gerdami. Taip pat mą kartą. K. V.

—Tegul bus pagarbintas, FINAI SUNAIKINO DVI 
Maike!

—Sveikas, tėve, sveikas! 
Kaip jautiesi po vakacijų?

—Nešlekčiausia, Maike.
“Keleivio” daraktoriai per
eitą savaitę gazietos neišlei
do, tai turėjau čėso nueiti 
ant komunistų pikniko. Jie 
turėjo didelį kermošių ir 
džiaugėsi, kad ruskiai užė
mę Lietuvą, o netrukus už- 
imsią ir Hitlerio Prusus. Ale 
žinai. Maike. aš rakuoju, > 
kad tas jų džiaugsmąsmas 
gali būt da pęrankstyvas, ba 
Stalino vaiskas Prūsų da 

' nepasiekė ir Dievas težino, 
ar galės pasiekti. Bet ruskių 
tokia iau notura, kad jie 
mvli džiaugtis pirma laiko. 
Aš atsimenu juokingą isto
riją apie tai, kaip vieno rus
ki o džiaugsmą zuikis nusi
nešė ant uodegos. Tas rus- 
kelis ėjo per lauką ir pama
tė miegantį zuikį. Vot, sako 
Dievas davė laimę. Aš tą 
zuiki, sako, užmušiu, mėsą 
išsikepsiu, o kailiuką par
duosiu ir už tuos pinigus nu
sipirksiu kiaulaitę. Ta kiau
laitė užaugs, atsives 12 par
šų. o tie užaugę vėl atsives 
jo 12 paršiukų; kai aš vi
sus juos parduosiu, tai ga
lėsiu nusipirkti dvarą. Ta-

RUSŲ DIVIZIJAS

Per Stockholmą pereitą 
! savaitę atėjo žinia, kad į 
j šiaurę nuo Ladogos ežero 
finai sunaikino dvi bolševi
kų divizijas ir paėmė labai 
daug grobio. Matyt, rusai ti
kėjosi įsiveržti Suomijon. 
manydami, kad finai bus 
metę ginklus ir nebus kam 
priešintis. Bet rusai apsiri
ko.

JANKIAI IŠMUŠĖ 45,009
JAPONŲ
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ŽMONIŲ TEISMĄ S KV1SL1NGAMS

Ši nuotrauka parodo f rancuzų kvislingo likimą už 
imtame Rermes mieste, kuomet tenai įnėjo amerikiečių 
armija. Jis atsiklaupęs prieš žmones prašosi, kad jo ne
žudytų.

įvairi ir daug ko mokinanti, i cjaryS balukė. Pilsit ant že- susijusios. Pagaliau, vanduo 
tik reikia ją pažinti. Deja. mės t plis, bėgs j že. ................ • • • •-
ne visi ja domisi. Jiems ne- mumas įr> galų gale, susj. 
svarbu tai, kas vyksta jų gy- gers į žemę, pranyks, 
venamoje aplinkumoje ir - ’ “ >
toliau.

Tuo tikslu duosime eilę 
trumpų rašinėlių, kurių tiks
las bus aiškinti musų gamtą 
Pradėsime nuo kūnų.

Musų gamtoje yra visokiu 
kūnų, kietų ir skystų, mato
mų ir nematomų, gyvų ir 
negyvų.

Imsime dviejų rūšių kū
nus, kuriuos visi matome. 
Tai gyvieji ir negyvieji kū
nai. Vieni tų kūnų turi orga 
nūs; jie gimsta, minta, gyve
na ir miršta. Suminėsime 
tris rūšis: žmogų, gyvulį ii 
augalą. Taip, ir augalą, nes 
tai gyvas daiktas. Jis išdygs
ta, auga, minta ir miršta 
kaip ir žmogus. Skirtumas 
yra vien tame, kad augalas 
auga, gyvena ir miršta vieto
je, o žmogus turi galimybės 
kilnotis iš vienos vietos į ki
tą.

Bet yra ir kitų kūnų, ku
rie kaip ir augalas nemaino 
vietos. Tie kūnai neminta, 
neturi organų ir negyvena. 
Juos vadiname negyvais kū
nais. tai akmenys, pastatai 

j ir viskas, ką žmogus savo 
rankomis kuria.

Yra tokių negyvųjų kūnų, 
kurie žmogaus gyvenime lo
šia labai svarbią rolę. Tie 
negyvieji kūnai gali būt kie
ti, skysti ir dujiniai, bet jie 
yra kūnai. Skirtumas tarp 
jų bus vien tame, kad vieni 
turi pastoviu-išvaizdą. Pa
vyzdžiui, akmuo yra toks, 
kokį matote; namas, kėdė ir 
■ūsų peilis visados yra tokie, 
kokių pasidarote. Jų išvaiz
da nekinta, arba ji kinta tik 
pasėkoje žmogaus darbo— 
akmuo suskaldomas, peilis 
sulaužomas ir tt. Be to, kie
tieji kūnai turi pastovų svo
rį-

Kitaip yra suskystais ir 
dujiniais kūnais. Jie neturi 
pastovios išvaizdos ir jų svo
ris ne taip lengva apskai
čiuoti, 
svoris.

Pradėsime nuo išvaizdos 
arba formos. Musų geriamas 
vanduo yra kūnas, bet jis 
turi vien tokią išvaizdą, ko
kią turi indas, į kurį vande
nį pilame. Jei pilame į stik
lą, iis gauna stiklo išvaizdą, 
į viedrą—viedro išvaizdą, 
ir tt. Taip pat yra ir su gy
vuoju sidabru. Stikle laiko
mi ir vanduo ir gyvasis si
dabras turi aprėžtą formą: 
išpilk juos iš stiklo, vanduo 
ir gyvasis sidabras tuoj pa- čiai; jie iš draugo Mizaros

LAISVOJI SAKYKLA. DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

i

i

Iš Washingtono praneša- 
į ma, kad užimdami Guamo, 
Saipano ir Hiniano salas a- 
merikiečiai turėjo sunaikinti 
44,956 japonus, nes jie ne
norėjo pasiduoti nelaisvėn 
Iš viso nelaisvėn buvo paim
ta tiktai 100 japonų.

TYRINĖJA PHILADEL-
PHIJOS STREIKĄ

Philadelphijos grand ju-! 
iv pradėjo tyrinėt buvusio Į 
satvekarių streiko priežastį 

! Pašaukta keliolika gatveka- 
rių kompanijos viršininkų, 
kad duotų paaiškinimu. 

. -I 7----------------  “
da pačiam dirbti nereikės, iAI NUSKANDINO^ 
bet pasisamdysiu bernų ir: 1UKKŲ LAIVĄ
atsisėdęs ant gonkų tik pri-1 
kazus jiems davinėsiu: “Ei,1 
Vanka da Vaska, nakormite 
svinei!” Bet tas ruskis taip 
garsiai iš džiaugsmo sušuko, 
kad zuikis nusigando ir pa
bėgo, nusinešdamas ant uo
degos visas jo kiaules ir 
dvarą su bernais. Taigi, aš 
rokuoju, kad ir musų komu- j Islandijoj naujagimis sa- 
nistams gali taip išeiti. Jie vo pavardę gauna iš tėvo 
rengia piknikus ir džiaugia- vardo, o ne iš jo pavardės, 
si, kad Stalino vaiskas toks Sakysime, jei tėvo vardas 
krabras. o kaip aš pažiūriu yra Petras, sunaus pavardė 

bus Petrėnas.

Juodoj Juroj anądien bu
vo nuskandintas turkų lai
vas “Mefkura,” kuris vežė 
karo pabėgėlius iš Rumuni
jos į Turkiją. Dabar paaiš
kėjo. kad jį nuskandino vo
kiečių karo laivas.

per svo generolišką spakty-, 
vą. tai išrodo, kad Amerikos! 
jankiai greičiau gali paim
ti Berlyną, negu • ruskiai 
perkeis savo koją per Prūsų 
gronyčią.

—Tėvas negali reikalauti, 
kad rusai eitų taip greitai, 
kai d amerikonai. Pastarieji 
važiuoja automobilias, o ru
sai klampoja pėsčiomis ir 
prie to dar batų neturi.

—Vot, maladėc vyras, 
kad teisybe pasakei.

tik juokus padarė. Girdi: 
ana va, “Keleivio” zeceris 
Rokas Mizara nori redakto
rium būti... Bet jo gramati
ka esanti kreiva ir šleiva.

Prašiau, kad Plepys butų I 
toks geras ir atiduotų man ; 
tą “Sandarą.” Bet jis neda- j 
vė. tik pasakė, kad ir jam į 
yra reikalingas “svarbus do-' 
kumentas.” Taigi, šiandieni 
neturiu po ranka to “Sanda- i 
įos” numerio. Bet manau,! 
kad gražiai paprašius pats jos bematant gaišta 
draugas Mizara sutiks jį pa- tii psta.

Panaši substancija 
ir kiaušinio baltyme.

i pavadinta
7?

Sako, kad Buivydas nesu
pranta Robo Mizaros 

ir jo mokslo.

“Keleivio” Nr. 31 drg. J. 
Buivydas pakritikavo Roką 
Mizarą. Perskaičiau tą kriti
ką. bet man rodos, kad drg. 
Buivydas turi didelę klaidą 
dėl Roko Mizaros mokslo. 
Tiesa, aš nežinau, kas Rokui 
Mizarai rašo jo spyčius. Bet 
aš žinau kitą dalyką.

Rokas Mizara yra baigęs 
zecerio mokslą “Keleivio” a
spaustuvėj’e. Man rodos..! i odyti Buivydui, kad persi- j 
kad zecerio mokslą baigęs tikrintų ir ateityje nekriti- 
vyras yra pilnai užsitarna-} Luotų jo. 
vęs būti komunistų laikraš-i ,, . . , ., - -
čio redaktorium. Bet jei to- . stal lr?rt?s P^yzdis, ku- s.aneija. 
L-i,™ roHnlrformi reibia "S SUIUUSa drg. Buivydo ai- ■

Ei, taupykit savo ašaras! j si specialus fabrikas, gami- 
Well, neužilgo ff' -;-Jnas iš tu Duku “^bės 

tai}), kad reikės samdyti pro
fesionalius ašarot o jus- verkė - 
jus. Dalykas toks, kad gar
susis ’ penicillino išradėjas, 
Dr. Alexander Fl'eming, su
rado ašaros? labai stiprią 
cheminę substaieiią. kuri 
naikina pavojingas bakteri
jas ir grąžina sveikatą. Į tą 
substanciją įdėtos bakteri- 

ir su

■ai bus'nąs iš tų pukų
• švarkus.”

A R ŽINOT RKAD-
Kada Jehova sutvėrė pa

saulį, tai moteris sekė paskui 
vyrą. Dabar vyras seka pas- 

' kui moteri.
I

rasta 
Ji yra 

“lysozymo sub- 
Jau nustatyta, 

kad žmogus, kuris turi dau-

t;

Gera pati visuomet priva
lo sulopyt pančekas, kuomet 
vyras suplėšo jas besivaiky
damas paskui kitas moteris.

I

kiam redaktoriui da reikia gumenį-us Aš irgi nelankiau giau tos substancijos, netaip 
parašyt prakalba, tai nedi- Lui ugi neidimiau nae;,iIwwi./ 49i;rM;
delis daiktas. Tauras buvo 
klierikas, žino daug .Įotiniš- i 
kų žodžių ir tegul jis rašo! <• 
Kada jis Tauro rašytą pra- < ‘ 
kalbą skaitys, tai žmonės sa
lės manyti, jos draugas Mi
zara ir “versitetą” yra lan
kęs...

Pats Mizara žino, kad jis 
yra senai užsitarnavęs būti

bakterijų veikiai. Galimasnuo komunistų laikraščio į 
redaktoriaus Pruseikos. Jis daiktas, kad bus surasti bu- 

j sako, kad aš galiu būti ge- dai gaminti 
riausias korespondentas, tik žymą,” Ir?/ 
vienas žingsnis nuo redakto- gaminama chininą, 
riaus. O aš nei zecerio mok
slo neragavau, esu tik “Ke
leivio” skaitytojas.

(, _ 1 Drg. Buivyde, atitaisyk
ypač dujinių kūnų \ red_aktorium. Štai ir faktai. Į savo klaidą. O jei ne, tai aš 

j talką Vincą

i dirbtinį “lyso- 
kaip šiandien yra

!

Praktiškas vyras visuo
met paskiria susitikimą su 
keliom moterim ant skirtin- 

į gų kampų, o nueina su ta. 
kuri pirma pasirodo.

Pier.ė—Kapoko substitutas.

Mala jų salose auga žolė, 
kurią vietos 

1921 metais kartą man teko: pasikviesiu i talką Vincą (1,na napuku. 
pasitikti Ple^i (dabar jau I Paukštį. * 1922 metais, kada P? 
mirusi). Jis klausė, ar aš.Bimba norėjo pasiglemžti 
mačiau “Sandalą.” Paša-j “Laisvę,” ‘ 
kiau, kad nemačiau, Plepys-šėrininkų suvažiavimas. Bu- 
man na kiša “Sandaros” nu- vo daug 
merį, kuriame bnvb išspaus- diskusijos ir Paukštys tada 
dintas Roko Mizaros laiš-: pasakė: 
kas. Mat, tuo metu “Sanda
ra” jieškojo redaktoriaus ir 
Rokas pirmutinis 'pasiuntė 
laišką, pasisiūlydamas būti 
redaktorium. Bet tie sanda- 
riečiai buvo tikri besarma-

RINGING ’EM UP

PAĖMĖ N^^ISVtN 
NACIŲ GENEROLĄ

Kanados armija Francu- 
ziioj šį panedėlį paėmė ne
laisvėn vokiečių generolą 
Menri. Suimtas jis pasakė: 
‘ Jus ka a l^imėsit ”

Boston Edison Company

ICTORY
BUY 
u w iro© 
ITATtl

Boston Edison Company sako 
...traukit iš autleto visados pa
imant už junsrtuko—niekados ne- 
traukit už paties šniūro.

CORV^f^^ M™ 
ir OUT f

Briedžių ir stirnų apsau
gos įstatymai pirmiausia bu
vo pravesti 1694 metais 
Massachusetts valstijoj.

gyventojai va- 
” Ji panaši į 

pienę, nes jos galvelė
je yra daug pūkų, iš kurių' 

ivvko “Laisvės” rrusu kareiviams yra gami-į 
'narni “life iackets.” Dabar,! 

ginčų. smarkios: kada, susisiekimas su Mala- j 
- i.ių salomis yra atkirstas, o

armijos reikalavimai yra di
deli, pradėta vaitoti pienių 
nukai. Jie tai p pat geri, kaip 
6- malaiišku “kapukų” pū
kai. Jau raginama rinkti pie
nių galveles. Į tą darbą sta-, 
tomi mokyklų vaikai, duo-: 
dant jiems tam tikrą atlygi-' 
nimą ir pasižymėjimo liūdi-į 
iimus. Pienės pristatomos Į 
Pctoskey, Mich., kur randa-1

“Ar gali būt ‘Lais
vės’ redaktorium toks žiop- 
lvs, kuris Valnaraise bulves 
skuto?’ Tada visi juokėmės, 
bet Vincas Paukštys jau ne
sijuokia. Jis nesuprato drau
go Bimbos mokslo ir pada
lė klaida. Paukštys turėio 
apleist “Laisvę” ir eit i šapą 

i dirbti. O draugas Bimba, 
i brolučiai, ir šiandien redak- 
' toriauja. Nesvarbu, kad ex- 
: Bimbienė ir tavoriščius 
i Traktenbergas parašė Bim- 

. |bai knve-ą (“Klasių Kovos 
i Istorija”), bet draugas Bim
ba ir šiandien redaktorius.

Prašau Buivydo sutikti su 
manim, kad Bimba ir Miza- 
ra yra tikri mokslo vyrai— 
yes or no?

John Andrews.

PALECKIO SŪNŪS ŽUVO

Komunistų laikraščiai 
praneša, kad šių metų-gegu
žės mėnesy “tragiškai žuvo’’ 
Justo Paleckio sūnūs “Vil
nius.” Jo kūnas buvęs nu
vežtas Maskvon ir tenai su
degintas krematorijoj.

Ką komunistų kalboje 
reiškia “tragiškai žuvo,” ne
labai aišku. Paprastai, tra
giška mirtimi yra vadina
mas atsitikima*, kuomet • 
žmogus pats sau atima gy
vybę.

Rusija iki šiol yra gavusi 
7.800 Amerikos karo 
tuvų.

lėk-

Jungtinėse Valstijose 
gaminama daugiausia 
ko.

pa-
cin-

New Yorko mieste iš pik
tadarių atimama daug gink
lų. kurie kaitą metuose yra 
skandinami juroje.

Įbaugintas zuikis gali vie
nu šuoliu nušokti iki 20 pė
dų.

Kremlius Maskvoje užima 63 
akrų žemės plotą.

Pasauly yra 44,000,000 tele
fonų.

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 lįkos 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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Iš Viso Pasaulio
I IR VATIKANE ATSIRA

DO VAGIŠIŲ.

Mussolinis
norėjo mirt

“Man įgriso gyventi”—aiš
kinosi fašistų dučė.

Buvęs Italijos diktatorius 
Mussolinis šiandien gyvena 
Vokietijoje. Tuoj po to, kai 
nacių armijos generolai 
bandė nužudyt Hitlerį, du
čė atbėgo jį pamatyti ir pa
sveikinti.. kad išliko gyvas. 
Mussolinis jau neturi vilties 

Italijon, nes daugiau 
du trečdaliu Italijos 
ali’antai.
dabar paaiškėjo, kad 
atyal Mussolinis ban-

Popiežiaus “valstybės po- 
i lici.'a” šiomis dienomis pa
skelbė tokią naujieną: “Ne- 

! žinomi piktadariai pavogė iš 
Vatikano dešimtį padangų 

Į automobiliams. Piktadariai 
'da nepagauti.”

Į popiežiaus “valstybę” 
! niekas neįleidžiamas be spe- 
’ciab us leidimo. Vadinasi. 
' tai buvo saviškių darbas.

Romoje dabar stinga pa 
idanęu: iuodoioj rinkoj ui 

Amerikos marinas.!M**™- ™ 
i-,..- J juokdariai saro. kad uz vie KUi is i • i- - r.ų guminę padanga gauni 

I visą maišą sidabro.
- į Ir to sidabro popiežiaus

- - 'to’ici’a da neradusi.

AMERIKOS MARINAS 
VEIK TRIS METUS 
SLAPSTĖSI GUAMO 

SALOJE.

Sako, kad japonai nužudė 
daug suimtų amerikiečių 

belaisvių.

gr.vžti 
kaip 
valdo

Tik
metai
dė nusižudyti. Tai buvo pra
džioj? rugsėjo, 
kada Emanuelio 
jis .buvo 
Imperatorės
Sasso aukštumoje.

Į Santa Paula miestelį.! - 
Ca’ifomijos valstijoj, giyžojV 
vienas 
George Ray Tweed, kuris j 
buvo rastas Guamo saloje, j 
kad? ji buvo atimta iš ja- ■ 
fonu.

Guamo salą japonai už 
ėmė 1941 metų gruodžio 10 
dieną — trim dienom po to, 
kai buvo užpultas Perlų 
Uostas.

Tvveed per du metu ir sep
tynis mėnesius slapstėsi nuo 
japonų. Kada-japonai užė-

“PALA MINTI. KURIE
BĖGA...”

1943 metų, 
Įsakymu

uždarytas Campo mė Guamą, jisai ir keli kiti 
viešbuty. Gran! nepasidavė. Jie pasislėpė 

Vieną džiuglėse ir laukė, kada 
naktį Mussolinis pradėjo, su- gryš amerikiečių jėgos. Tik 
myti. Sargai tą išgirdę, pa- vienas Tweed sulaukė tos 
šaukė vyresnį karininką, valandos. Kiti jo draugai! 
Kai šis atėjo i kambarį, ra- buvo pagauti japonų ir su- Į 
do Mussolini su. britva ran- šaudyti. Tweed sako, kad 
koie. ir iš jo rankos riešo bė- Guamo saloje japonai nu-| 
go kraujas. Nieko nelaukda- žudė daug suimtų amerikie- 
mas
“Man įgriso gyventi.
mirti 
name išai

i

I

KELEIVIS. SO. BOSTON.
HERKIMER, N. Y.• v v — 

Palaidojom Adolfą Daniuną
Išsirgęs kelis metus, šių 

metų liepos 5 dieną atsisky
rė su šiuo pasauliu Adolfas 
Daniunas, ilgametis “Kelei
vio” skaitytojas, Amerikos 
pilietis ir SLA narys.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, laisvų pažiūrų, ne
kęsdavo rymiškos tikybos, 
jž tai tamsuoliai buvo pik
tai prieš jį nusistatę jam gy
vam esant ir jam mirus.

Iš Lietuvos Daniunas bu
vo kilęs nuo Raseinių ir vi
sados karštai stodavo už lie
tuvybę. Kitaip pasakius, bu
vo susipratęs lietuvis.

Pašarvuotas buvo savo 
namuose, Mohawk. N. Y„ 
j palaidotas Oak Kili kapi
nėse, liepos 8 d. Liko nuliū
dusį moteris, viena duktė ir 
rys sunūs.

- Visi draugai ir pažystami 
eiškia šeimynai kuo širdin-j 
riaušių užuojauta.

O tau, drauguži Adolfe, 
ai būna amžina ramybė ir 
itilsis laisvoj Jurgio Wash- 
ngtono žemelėj.

J. Matulaitis.

visi. kuri

Taip ra n vokiečių kareivis 
patekęs i nelaisvę.

Londono radijas paskel 
be vieno nacių kareivio die 
nyną. Dienyno autorius pa 
teko Į anglų nelaisvę ir pa: 
jį rasti užrašai buvo pa 
skelbti. Vienoj vietoj ta- 
kareivis rašo:

“Palaiminti
bėga, nes jie turės progof 
da kaitą matyti savo tėvym 
ir artimuosius...”

Toliau nacis belaisvis sa 
ko, kad Vokietija retur 
progos laimėti karą. Pirmo 
■i klaida buvus padaryt; 

kai nacių legionai į 
vienam kalne olą. kurioj vi- žengę i "rusų žemės neapre 

i. ____ Dienos! piamus plotus;” antroji klai
slėpėsi savo oloje. į da—paskelbus karą Amen 

kai. “Amerika daro stebuk 
lūs. ii nušlavė musų luftva 
fą. ji dabar šluoja musų ver 
machtą — tankus ir kanuo 
les...’

NACIAI PUOLA ARIS
TOKRATUS.

Mussolinis pasakė: čių. bet iis nežino kas atsiti-
noriu 

štai mano laiškas, ku- 
kinu visą padėti.” 

Tačiau buvusį savo vadą 
karininkas nuramino. Mus
solinis leido aprišt žaizdą ir są laika ir gyveno. Dienos! piamus plot 
lindo į lovą.

Neužilgo Į Gran Sasso 
aukštumą nusileido nacių 
parašutininkai ir dučę išlais
vino. Kurį laiką iis da gyve
no šiaurinėj Italijoj, bet ali- 
iantų armijai užėmus Romą, 
naciai išvežė ji Vokietijon.

ko su tais, kurie buvo išvež-j 
ti Taponijon.

Kad išvengti japonų per
sekiojimo, Tweed susirado) tada.

Šveicarija Nepriims 
Hitlerio Gengsterių.
Pakeitė senai galiojusį pa

bėgėlių glcbos aktą.

metu jis 
o naktimis išeidavo jieškoti 
maisto.

Tweed buvo skaitomas 
dingusiu be žinios, o paskui; 
ir mirusiu. Jis šiandien ran
dasi Santa Paula miestely, 
kur gyvena jo žmona ir du 
sunūs, vienas 9 metų am
žiaus, o antrasis trijų.

Minnesotos valts. iššoki 
iš bėgių ir sudužo traukiny? 
su keleiviais. 26 žmonės bu 
vo sužeisti.

Kai naciams pradėjo la- 
■ai nesisekti karas, tai jie 
labar kaitina Vokietijos 
■ristokratus. didžiūnus. Jie 
są tautos priešai, jie “mė- 

;yn kraujai intemacionalis- 
ai,” jie norėję net Hitlerį 
mgalinti. Ypač piktai tuos 
■mėl.vnkrauius” atakuoja 
lar bo ministeris Robert 
'.ey, kuris kitaip jų ir neva
dina. kaip “mėlynkraujės 
Jaulės.” Lygiai taip savo 
‘mėlynkraujus” puldavo ir 
Tusi jos bolševikai, kurie va- 
iindavo juos “kulokais.

Vėžys beaugdamas per 
kelis atvejus numeta savo 
lukštų.

K

Hitlerio ir io nacių gau
jos laukia blogi laikai. Švei
carija. kuri per ilgus amžius 
duodavo prieglaudą politi
niams kitu valstybių pabė
gėliams, dabar Įsakė visiems 
savo kantonams stropiai da
boti iš kitų valstybių atvyks
tančius žmones ir reikalui 
esant juos ištremti.

Hitleriui ir jo saikai da
bar lieka tik Argentina. 
Bet ir joje diktatūros reži
mas laikosi tik armijos dur
tuvu, milžiniška krašto gy
ventojų dauguma laukia 
ptopos tą režimą nuversti.

Nacizmo smuitininkams 
ateina rusti valanda.

NACIU ROBOTAI NAI
KINA ANGLIJĄ.

4735 žmones užmušti; 14,- 
GCO sužeistų; sugriauta 

17,000 namų.

Anglijos parlame n t u i. 
premjeras Churchill davė 
šiurpių skaitlinių apie nacių 
oro torpedų padarytus nuo
stolius. Jis sako, kad per 
septynias sąvaitės į pietų 
Angliją naciai paleido virš 
5.000 oro torpedų, kurios 
užmušė 4,735 žmones ir
daugiau kaip 14,000 pavo- ( 
jingai sužeidė. Be to, 17,000 
namų visiškai sugriauta ir 
80.000 sužalota.

Iki šiol iš Londono buvo 
išvežta 100,000 darbininkų, 
kurių Įmonės buvo arba su-; 
griautos arba nebūtinai rei
kalingos karo pastangoms 
vykinti. Be to. išvežta 225- 
G00 moterų su kūdikiais.

Nacių robotai vis dar le-

AMERIKOS ARMIJOJ
700,000 JUODVEIDŽIU.
Juodveidis generolas Oli-

ver Davis pasakė spaudos kia i Anglija. Churchill bet- 
korespondentam* Francuzi- gi sako, kad tai nepakreips 
joj. kad A menkos armijoj karo eigos: naciu Vokietija 
dabar yra 700,000 juodvei-bus sumušta ir turės atsakyti 
ežiu. už padarytus nuostolius.

!

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglų 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, Pabalti.

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-

čekiu? ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Bulieien. 73 West 104-th street, New York, N. Y.

t . i •
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Penktas Puslapis
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Mzmyte, kw yra siera, kurią Tėvelis sake 
esąs pasteięs apliptai snūsų nainą?"

i

^Thats the way I likę to see thcm,” said Geii. 
MacArthur xvhen he saw the ruws of dead Japs 
in the Admiralty Islande, 
ccsthest, cruelesc war ot ali 
our boys mušt fight -.vith 
fury. Kili or be killed! And on how 
xvell each plays his part depends the 
lives of many of his buddies.

Here on the home front, too, just 
cheerir.g the attack on isn’t enough.

H
Ir. this 
tlJTK — 

avaęe

'T?
®

That's why there’s a Fifth War Bcntl

\var—the

drive on 
now, a drive in vvhich you're nceded to support the 
men on the hghting fronts who are facing the 

raost treacherous torces American: 
ha ve ever niet in combat. We on the 
home front can't let tncm down ar.d 
we won't. So resoive nou- to at kast 
double your Bond buying in the 5th 
War Loan drive. This is the rime to 
do better than your best.

Bact Me Mžrat/- BUY MORE THAN BEFOREI
J

I-JeP.E’TĄ NAKTĮ JI GIRDA-
JO JUOS... apie sieną. Ank

stį gražų ryt';. jt -ir išėjo sienos 
ieškoti.

Tai b’r.n per rekriacija pus
valandi prieš eisiant gultu, kada 
Tėveli.: žaidė sa ja, kol riamytė 
juodu pašaukė j namus.

Paskutiniems saulės spindu
liams šviečiant ant gėlės šakų, 
ten žaidė mergaitė su savo tėve
liu “partifikuodami” storu popie
riumi eglės liemenį skubiai statė 
storas sienas...

"Pastatyk aukščiau. Tėveli”, 
Marytė diktavo, “prašalinti ne
pageidaujamus indi jonus!”

Mainai pasaukus tėvą j Vidu, 
tėvas pagriebęs mergaitę ant 
rankų nešdamas ją į grjčią sau 
kalbėjo “Ačiū Dievui, aš pasta
čiau stiprią sieną apie savo na-

į
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JAV R. BMXT

insurance/
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TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

Reikalingas Advokatas
Aš pajieškau lojario. Prašau atsi 

Jaukti laišku. Mano adresas- toks: 
John Lenartowich. (34)

R. D., Richland, N. Y,

Laikraštis yra geriausia; 
dovana, kurios jūsų draugas 
negalės užmiršti. Užrašyki
te jam “Keleivį.”

I
t
»
•
I
I
I
•

• 
t 
f

J padarytas iš tikra- 
I io Castile maita, 
J V. S. H. Išplauna 
J pleiskanas ir vioo-
• alus kitus nešvtru-
• mos ir sustiprina
• qž bnnk<.

; ALEXANDER’S HAIR 
J REFRESHING TONIC

!

dalis So-

»

i

ALEXANDER’S CO. 
čl< W. RROWWAY

SCrUTli BOSTON. MASS.

HAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau Onos Tamošaitienės, 

tėvais Ona Visockaitė- Paskutinį kar
tą girdėjau ja gyvenant Detroite. I 
Mich. Turi dvi dukteris ir du sunu. 
Vyriausios dukters pavardė po vyru: 
Mrs. Magdalena Saldauskienė. Gir
dėjau ją gyvenant (levelande. Aš la
bai norėčiau kad Ona Tamošaitienė 
ar Magdė Sadauskienė atsišauktų, 
arba kas jas pažįsta kad praneštų ' 
man jų adresą. Busiu labai dėkinga. 
Mano adresas toks:

Mrs. Mary Visockienė,
1138 P’Argenson st., 

Point St. Charles.
Montreal, Canada.

APSIVEDIMA1
Nuo 16 iki IR metų ir daugiau Ame

rikos lietuvė, svorio apie 135 svaru ar ■ 
daugiau, santimentaŪška ir sveika, 
nyiinti sau šeimynišką gyvenimą. 
Meldžiu rašyti ir savo paveikslą pri 
siųsti. <34)

j. B. I-, Brooklyn, N, Y,

Ūkis ant rendos ar ant puses
Tariu gerą ūki < farma). 240 akru 

• em«. su gyvuliais ir mašinom, ir j 
ieškau pusininko arba rendauninko. 

Kas interesuojasi, atsišauki! šiuo ad
resu: (34) j

Mrs. Mary Balakavage.
R. 1, Custer. Michigan.

Karas Europoj
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauli* 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas".

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas“ šiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
ragą), $6.00. Chicagoje ir Europoje— 

Money Orderj ar ėekj siųskite!

NAUJIENOS 
1739 South Halsted StrMt 

CHICAGO, ILLINOIS <
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Šeštas Puslapis
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Moterims Pasiskaityt Į

X 61 SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.M. MICHELSONIENĖ.

Du Amžiai Viename
’ -Jie sako, kad vakare žmo- 
! gus nėra daugiau pavargęs, 
kaip rytmetyje. Tiesa, jisai; 
jaučia nuovargi, bet dau-į 
giausia dėl to, kad ateina i 
natūralaus poilsio metas, i 
Reikalui esant jis gali atlikt 
tokį pat darbą, koki atlieka

Skaitytojas gal nusistebės, 
kaip galima sudėti du amžių 
į vieną?

Galima. Yra tokių dva
sios ligonių, daugiausia mo
tei ų laipe, ką Įsikalba sau 
nebūtą ligą, pradeda ner
vuotis. visko neapkęsti, ant 
visų pykti, ir vienas jų am I rytmetyje. Vien pojūtis, kad 
žius pasidaro kaip du. Toks 
žmogus be laiko pasensi;, 
surūgsta, ir pasidaro nema
lonus nei sau, nei kitiems.

Linksmo budo žmogus n t - 
Įkalba sau ligos. Jis sveika . 
tui i draugų ir jam viskas st. 
kasi. Gi “surūgėlis” visut - 
met skundžiasi vienokia 
kitokia negerove, 
mu. -Tis nepatenkintas sa\ 
daibu. nuolat pyksta ant n; 
raiškių, pyksta kad namuos 
jam nei a ramybės, poilsi 
ir tt.. Jis rūpinasi visokia' 
mažmožiais.

Tokią žmogaus nuotaiką 
amerikonas vadina “anxi< - 
ty.” O tai yra silpnos valios 
rezultatas. Toks žmogus ik - 
drysta pasakyti, kad jis ma
žai žino, negali lygintis s.i 
kaimynu. -Jis rūpinasi ir pyk. 
sta, bet nesistengia daugiu, i 
sužinoti ir vengti blogų sa
vybių. Pasėkoje to. iš vieno 
nepasisekimo jis eina Į kitą; 
vieną blogą nuotaiką seka 
kita ir da blogesnė. (Jalų ga
le toks žmogus pasidaro tik 
tu ligoniu.

Mokslininkai ši reiškinį 
tyrinėjo. Jiems buvo svarbu 
patirti, iš ko pareina negera 
nuotaika ir susirūpinimas? 
Juk sakoma, kad be priežas
ties nieko nėra. Tai iš ko pa
reina bloga žmogaus nuo
taika? Ar ji yra fizinio pa
krikimo rezultatas, ar ko 
kito?

Gomeli universiteto pro
fesorius Howard Lidden su
galvojo būdą stebėti nervų 
krikimą. Iš patyrimo lietu
vis jau žino, kad kiaulių vei
slė neturi nerviškų pakrikę - 
lių. Į savo laboratoriją pro
fesorius Liddel atsinešė ma
žą, sveikutėlę kiaulaitę. Šė
rė ją gerai ir ji atrodė svei
ka. Profesorius pabandė ją 
sunervinti ir sunervino.

Ji buvo verčiama “rūpin
tis.” ir štai kaip. Į gardeli 
Liddell padėjo obuolį, kurio 
•kiaulaitė nepajėgė apžioti. 
Zei kariais ii tą obuolį su ės
davo, Liddell padėdavo ki
ta obuolį, su kuriuo ii nepa
jėgė apsidirbti. Galų gale, 
ėmė iiti kiaulaitės nervai, 
šiaip jau ii turėjo geriausias 
sąlygas. Ir jeigu ji butų su
pratusi, kad nrofpsorius da
ro su ia “fones,” ji to obuo-< Anglijai, Rusijai 
lio nebūtų lietusi. Ji visuo- T '
met buvo soti, gi tas obuolis 
buvo tik jos erzinimui.

Iš to mokslininkai nusta
tė, kad nervų pakrikimas ne
pareina nuo alkio ar darbo.

c- ■

negalav -
i

i

žmogus pavargęs, mažai pa
kako. Tikrasis nuovargis 
pasireiškia tada, kai sumaž- 
ta žmogaus pajėgumas dirb
ti. Dr. Austen Riggs sako: 
“Sunkus darbas, protinis ar 
fizinis, pats savaime neiš
šaukia prastos nuotaikos ir 
nervų pakrikimo.’’ Dr. A. A. 
BrilI sako: “Nei vienas nėra 
kentėjęs dėl persidirbimo; 
da mažiau iis susilaukė ner
vu pakrikimo. Tokios ligos 
nė’a.” Tą patį sako Dr. Paul 
Dubois ir Dr. Ira Wile: “iš 
visų ligonių, kuriuos teko 
apklausinėti, nerasta nei 
vieno, kuris dėl pei-sidirbi- 
mo butu sirgęs nervu pakri
kimu.” '

Iš to yra daroma išvada, 
kad mąstą nuotaika ir nervų 
pakrikimas pareina iš atbu
kusios sąmonės. Ne darbas, 
b,et nenoras dirbti yra viso
kiu “surugimų” priežastis. 
95 atsitikimuose yra kaltas 
žmogaus; dvasinis atbuki
mas. Tas atbukimas p-a 
priežastis visokiausių nepa
sisekimų — ir šeimoje ir vi
suomenėje. Jis pasireiškia 
žmogui to nejaučiant ir vė
liau plinta, iš sveiko žmo
gaus daro ligoni.

Geriausias vaistas atbuki
mui ir prastai nuotaikai gy
dyti yra stipri žmogaus va
lia. jo ryžtingumas. Kito 
vaiste nėra. Jei yra koks 
vaistas, tai fiziniui atbuki
mui gvdvti. Bet ir šiame atsi
tikime yra reikalinga valia 
—sudaryti galimybę pasil
sėti. atgauti išeikvotas jė
gas.

Patyrę žmonės, ypač pro
to ligų gydvtojai, senai p-a 
nustatę liūdną faktą: di
džiuma ligų yra pačių žmo
nių “įsikalbėtos.” Jei taip, 
tai turėtu būt galima jas ir 
“išsikalbėti.” Ir gydytojai 
sako, kad tai galima, tik 
reikia “stiprios valios.” Bet 
paties svarbiausio daikto jie 
nepasako, būtent: kaip ir 
kur gauti tos “stiprios va
lios,” jeigu dvasios ligonis 
jos neturi. G. D.

KELEIVIS, SO. BOSTOR.
-------  ------------------į . , r • i - t

LENKŲ MOTERŲ ARMIJOS KORPUSAS
t

s ©TFICML W*C PHOTOGftA-B 
čia matom lenkų armijos moterų korpuso nares, išsirikiavusias tarnybai.
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Verkė žemė
Kažkur verkia smuiko stygos 
Ir bučiuojas su tamsa,
Visur tylu, vienas smuikas 
Ardo širdį su daina...
Ach. nutilk raudojęs, smuike, 
Negraudink nakties tylos, 
Paklausyki valandėlę.
Ką žvaigždutės pabylos!
Susimąstė šviesios žvaigždės, 
Klauso smuiko vien dainos;
Dailiai mirksi... išsigando, 
Kad tiek žemėje kančios...

Ir pravirko pačios žvaigždės, 
Kad kankinasi žmogus, 
Verkė smuikas, verkė siela. 
Verkė žemė ir dangus...

“P. G”

ALIJANTŲ INVAZIJOS 
EIGOJ.

No. 33-34, Rugp. 16-23,1944

Keleivio” Knygų
Katalogas,

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

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS? .

l’ė IfcįTIS

•1U- KU»>

ks p gi Nojus 
kebas dienas

: kurie ejaena išsimėtę po visą žemės 
i kamuolįKaip

prastoj su... „...„j .
kur fmč;d tiek vandens, kad visą 

apsemtu ? Kur tas vanduo da- 
y ra Kaip iš Nujaus šeimynos 

i;-- atsirasti po tvano juodveidžiai 
i ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- 
1 tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
i atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
’ ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Kny;-u !,e galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 

pradžios iki galo.
............................... 25c.

k<». kMil •»

G4?buvt« JtUu buv •. lai 
butu nurinkti i
visų veislių gyvūnus,

is gulėjo tuos gyvu
li arkoj sutalpinti?

V ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

■Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
v. no, tai perskaityk šitų kny- 
j«.s sužinosi, kad vyrai turėjo 

■aėių, o žmonos [x> kelis vyrus, 
užimanti ir pamokinanti kny- 
r-aveiksiais. Kaina .... 5O<-.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 

1 kuniyo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams byla, kuri 

.ra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
feismo rekordais ir liudininku 

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

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių tr 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas geli greitai išmokt kalbėt ang. 

i hskai. J aje leipa netik atskiri io~ 

į iziai, bet cieli ^akiniai, pasikaibėji- 
j na: darl»> jieskant, važiuojant kur 
j nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
• pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tą. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.

I Antra padidinta ir pagerinta laida, 
i Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. <?5.
Kaina ................................................jįc.

! KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pili-(ybė< įstaty
mai su reikalingais Kia-». n at
sakymais lietuvių ir ai.glų \:dix>xa. 
Antra peržiureta :r 
laida. Kaina ....................................25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARES 
METU.

Lietuvos šelpimo Kordo 
Su rašytojus paveikslu, I2C. 
piai. Kairia ...........................

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, 

popiežiaus Kunigai i 
išaiškinta v isa jų Lepi 
jos pasekmės ir dori ’ 
nupuolimas. šią knyt 
skaityti kiekvienas vy 
jaunikaitis, kurie g- idž.i 
teris, dukterįs ir uiy: 
pultų į tokią kunigų g 
kun. Ceo. Townsen<i ;•< 
lietuvino Eerdimii;! <!<• 
Kaina .......... .............

i

h-uiinys. 
btisla 

. .. 50c.

kodėl Romos 
nesipuciuoja. čia 
jatysLes istorija, 
iškas dvasiškijos 

į'a turėtų per- 
a.~, ievas ir 
i, !.a<’ jų ino- 
mosios :>“pa- 
iob.j. Parašė 
x. Ii. !•.. s’J- 
Sa«i!':a.

KODĖL Aš 
Į DIEVĄ?

l.aisv aminis
negali tikėli I 
nesumuš joks jėzuitas, 
knygutės ......................

NETiKIU

Dreba Hitlerio tvirtovės, 
Dreba naciška gauja.-. 
Musų vyrai gerai kovės. 
Švinta ateitis nauja.

7-28-1944.

j

Eglutė.

IŠ “ŠUNADAKTARIO” 
GARBINGAS VYRAS

NĖRA PINIGŲ-

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato 
Ii Zofijos 
gimdo p: 
kius, ta 
Kalba labai lengva, 
jantlems 
nuojama.

fi- 
moksią. Jei nori žinoti, kas 
asaulyje įvairiausius nuoti- 
.; perskaityk šitą knygelę. 

Knyga prot.au- 
darbininkanis neapkai- 
Kaina ................. 25c

SOCIALIZMO TEORIJA.
I. «Sis veikalas trumpais ir aiškia:?

Jurgis: Jonai, eikim išsigert faktais. parodo, kaip iki šiol kertes; 
ix> stiklą.

Jonas: Neturiu pinigu
Jurgis: O kur padėjai? Į IR STRAIPSNIAI.
Jonas: Pralošiau ant arkliu- daJS^ŠpsJdų et!“*

kų. 0 kur pats savo pinigus Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c 
dedi?

Jurgis: Aš savo pinigus palie
ku saliune, o policija duoda 
nakvynę už dyką.

■ dratig-ijos formes, ir kodėl turės 
! pakeistas kapitalizmas. Kaina

būt;
25c

DU IR DU, TAI DU.
Tėvas:

i ir du?
Sūnūs:
Tėvas:

bus du ir du.
į
ir

Petruk, kiek bus

Du ir du ? Nagi du 
Ne. aš klausiu, k

Kongresas yra priėmęs 
taip vadinamą “lend-lease'’ 
Įstatymą. Einant juo musų 

. vyriausvbė duoda pagalbos 
i ir kitiems 

-Jungtinių Tautu nariams. 
1943 metais “lend-lease” 
pagalbos gavo: Anglija 42 
nuošimčiu. Rusija 27 nuo
šimčius o likusis 31 nuošim
tis duota kitiems.

Diktatūros mums grūmojo, 
Siautė Hitlerio valia;* 
Jie ramias tautas teriojo. 
Džiaugės grobiu ir galia.

žaibo karo ugnį sėjo, 
Manė—svietą nugalės! 
Bet jų viltys subirėjo, 
Diktatūros sutrupės..

FRANCUZA1TĖ ŠOKINA AMERIKIEČIUS

pradėjo mokinti musų kareivius šok-

» .... Ja .

Užėmus amerikiečiams francuzų miestą Rennes, be
matant francuza’tės į 
ti “živę” (jive).

Mussolinj nukovoję, 
Veja priešus mus kariai; 
Ir tiesos kardu sumoję, 
Gina laisvę atkakliai.
Garsią Romą išvadavę. 
Paliuosavę ten vergus, 
Didi žygi suplanavę. 
Tuoj išlaisvins francuzus.

žengia alijantų galia 
Francuzijos gilumon; 
Traukias Hitlerio sauvalė 
Ten i Reichą, tolumon.

Vis pirmyn eis musų sūnus. 
Pasišventę šioms kovoms. 
Kol išvys jie atė jurtos-— 
Laisvę sugrąžins tautoms.
Slapto požemio karžygiai 
Ruošės kovai nuostabiai; 
Nustatyti jųjų žygiai. 
Laukė ženklo neramiai-..
Pasigirdo karo maršas... 
Davė ženklą mus vadai! 
Nuaidėjo lauktas garsas: 
Kila priespaudos vergai!

Francuzijos sostinėje Pa
ryžiuje randasi didelė Sek- 
vardo aikštė.

Tai vardas vieno daktaro, 
gyvenusio Paryžiuje devy
niolikto amžiaus viduryje. Į 
Bet tais laikais Sekvardo' 
vardas paryžiečiui buvo pa

juokos ir išniekinimo var- 
i das. Paryžiaus gydytojai 
! daktarą ^ekvardą boikota
vo, gi fanatikai jį vadinda
vo “velnio apsėstu” šundak- 

i tariu.
Kuogi Sekvardas nusikal

to, jei kolegos jį boikotavo, 
o tamsus žmoneliai 

i “velnio apsėstu?” 
i Sekvardas kreipė 
zų gydytojų dėmesį 
gaus kūno dinamą, jo liau
kas. Jis argumentavo taip: 

i pitutarinės, tiroidinės, su- 
prarenalinės. ovalinės ir 

i skonio liaukos yra būtinai 
j reikalingos, kad žmogaus 
i gyvybę palaikyti. Be tų liau
kų žmogus negali normaliai

' gyventi.
I Gaila, bet tų laikų Pary
žiaus gydytojai apie šias 
liaukas nieko nežinojo.. Dėl 
to jie ir stojo prieš Sekvar- 

i dą. apšaukė jĮ sensacijų 
jieškotoiu. Vėliau betgi pa
sirodė, kad tiesa buvo Sek
vardo pusėje. Šiandien ir 
menko išsilavinimo žmogus 
jau žino, kad liaukos yra 
reikalingos. O mokslo žmo
nės jas vadina žmogaus kū
no dinamų —- varomaja jė-_ 
g:a.

! Taigi, jei šiandien atsi
keltų devyniolikto amžiaus 

■ gydytojai ir tie fanatikai, 
kurie Sekvarda apšaukė 
“velnio apsėstu, jie labai nu
stebtų, kad didžiausioji Pa
ryžiaus aikštė turi Sekvardo jose gazolino kuponai A-10 
vardą, ir kad tas niekintas pratęsti iki 8 rugpiučio 
žmogus yra skaitomas žmo- (Aug.). Kitose valstijose jie 
gaus anatomijos pionierium, pasibaigė 21 birželio.

vadino

francu- 
Į žmo-

I

t

ir

Sūnūs: A, du ir du... bus du 
du!
Tėvas: Asile, nesupranti! Du 
du bus keturi!
Sunūs: Tai kur tada pasidės

du ir du?

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ................................. 10c.

(h] DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Ret dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas nia- 
žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 

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

RACIJŲ 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi į 
sos raudonos stampos nuo Į 
A8 iki Z8 yra geros neribo- į 
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 
A-5. B5, C5, D5. E5 ir F5. 
Kožna stampa reiškia 10 
pointų.

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

Čeverykams.
su orltiriaas-ĮJr. 1 ir Nr. 2 iš 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

Kuro aliejui. — Kuponai 
4-tam ir 5-tam peri jodui bus 
geri iki 30 rugsėjo (Sepf.).

Gazolinui. — Rytų valsti-
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Stampos

1

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS' 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga raunama **KaM- 
vio” Knygyną.

Adreaaa: “KELEIVIS”

M« BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir paa

A. M. METELIONI 
7747 Navy AvnmM, 

Detroit, Mich.

4

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai 

žmonės kuria per ainzim 
guojantį politiskai-eK<>:.< 
simą aiškina garsuO 
cialdemokratų teorės įkas 
ky. Kaina ...................

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė 

eilių ir dainų. Daug yra 
tų paveiksiu, popiera gera 
graži. Parašė J. ii. P 
puslapių. Audimo apdarais .

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. į 

knygos neįsiteidž’;..laibai 
379 puikiais paveik Jais 
čiais įvairius nuotikius n 
tvėrimo pasaulio iki užgimir 
taus. įgijęs šią knygų niekas ne 
lės. 382 puslapiai. Kaina ....

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje, liet inokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas įimtiu, kad 
žmonijos lopšinė buvo ėiautIr ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA. 1

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

1 kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos t>a- 
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatine knyga, 
kuri, parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimu 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
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
ciai,” 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) No- 

utsitikintia Vyras; (2) Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro- 

įdoma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiuri- 
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

kuriuo* 
lutri- 
kinu— 

i jos so- 
Kari K aut 3- 
............ 10c.

labai gražių 
; :i>, spalvuo- 

ir spauda 
Srnelstorius. 221 
•Unrr.tj $1.25

Marianą tos 
juokinga su 

per> tątan- 
><> prieš sū

ri Kris- 
-igaū 
$.00

1
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Mano Pastabos ■Thvienoje Kas Mums Rašoma

Generalinis Lietuvos kon-! kuriuos mes matėm kai ku- 
sulas p. J. Budrys rašo vie- riuose kituose miestuose: 

kad nepri- geiai aptvertą spigliotomis 
Lietuva buvo vielomis, pastatyti sargai 

kampuose. Bet liogerio ne
buvo, mes nepravažiavome 
arti jo.” (Žiūrėk: “Readers 
Digest.” March 1943.) Will- 
kie atvirai nenori kalbėti 
apie Sovietų Sąjungos poli
tinę santvarką, nes buvo 
šiltai priimtas Kremliuje 
pas patį Staliną: operas lan
kė, šampaną gėrė ir ikras 
valgė. Bet kituose miestuo
se šio to nemalonaus matė. 
Kaip ten nebuvę: 

o į žemė sukasi...
I

nam laikrašty, 
klausomoji 
surinkusi aukso ir sudariusi 
iš jo kelių dešimčių milionų 
dolerių atsargą, kurią “pa
sisavino pirmieji šio karo 
okupantai ir už tuos musų 
pačių pinigus dabar varo 
prieš mus propagandą.“

Nėra abejonės, kad p. 
konsulas' čia rašo tikrą tie 
sa. Bet už tai, kad Lietuvos 
pinigus pagrobė , pirmieji 
Lietuvos okupantai, manu 
manymu, reikia kaltinti ne Į 
liktai pačius okupantus, c ( 
taip pat ir buvusia Smeto
nos valdžią. Juk daug di
desnės ir pajėgesnės valsty
bės, negu Lietuva, gabeno 
savo aukso atsargas į Jung
tines Valstijas. O Smetonos 
valdžia darė kaip tik prie
šingai: savo šalies žmonių 
sunkiai sutaupintus pinigus!

O visgi

parašė knygą: 
of Soviet Russia.” 
jos vietoje Duranty kalba, 
kad uolus tėmytojai drąsiai 
gali tvirtinti apie Komunis
tų partiją kaip kunigų orga
nizaciją, kurios vaidenas 
yra Stalinas. Apie komunis
tus jis kalba kaip apie Ma
hometo Mekką (puslapis 
167). Bolševizmas, rašo Du
ranty, turi daug panašumo 
į naują fanatikų organizaci
ją. kuri išsigimė iš senųjų 
religijų.

Kalbėdamas apie “pagar 
sėjusias” Maskvos bylas, 
Duranty sako, kad ios labai 
primena i 
mus šešioliktojo šimtmečio i amžiaus, tai bus tiek mėne- 
Anglijoj, kur kaltinamieji‘šių. o ne metu. Skaitant mu
ku vo priverčiami prisipažir.-‘ sų laiku, bus tik 80 metų, 
ti, kad jie ištikrujų yra nusi-j Bet čia atsiranda kliūtis, 
dėję ir papildę “grieką.” ! Skaitant Mozės pirmosios

Taigi tas Durantv, kurį

Kritikuoja Well»ą, aiški
nusi biblijos metus.

“Ke’eivie” num. 30 radau 
rašinėlį po bendra antrašte 
• D- lykai. Kuriuos Verta Ži
noti.” Jame eina kalba apie 
anglį; ašvtojo Wclls aiški- 
■irr.a k it Ii ios metų. Sako, 
kad kibiuos metai buvo mė
nesiai, skaitant nuo jauno 

.iki delčiaus. Bet nuo jauno 
i iki delčiaus išeis trylika mė- 
'liesiu per metus!

We'-so pažiūra yra tokia: 
•jei biblijoj sakoma, kad 

inkvizicijos teis-Į žmogus sulaukė 940 metų

i 
k 
!

I t
i

Walter Duranty 
ką buvo New York 
korespondentas Sovietų Są
jungoj. Jo prielankiu atsine- komunistai taip gyrė. Stali- 
šimu link Rusijos santvar- no vieros kunigus pusėtina* 
kos ne sykį ir musų komu- pašiepia, 
nistai džiaugėsi. Dabar jisai

ilga lai- 
“Times”

P. Kručas.

AMERIKONAI IMA ST. NAZAIRE UOSTĄ

knygos penktą skyrių ir tre- 
č;a eilutę randi štai ką. 
Adomas būdamas 130 metų 
amžiaus susilaukė sunaus 
Srto. Laikantis Wellso teo
ri bis išeitų, kad Adomas 
buvo tik 10 metų amžiaus. 
Da blogiau, kuomet skaitai 
M'aižiaus pasakojimą apie 
Ma’alelosą (Genesis 5:15). 
Jis buvo 65 metų amžiaus ir 
pagimdė sūnų Jaredasą. Iš
ritu, kad jis buvo tik 5 me
tų amžiaus!

Tur būt Mr. Wells šitą 
“mažmožį” nepastebėjo!

Butų neprošali, kad ir pa
ti Redakcija geriau susipa
žintų su biblija (O kam bu
tu reikalingi biblijos “aiš
kintojai”?—Red.). Tuomet 
mažiau pasitaikytu tokiu ne
sąmonių (?) parašyti ir klai
dinti publika. Galima sutik
ti ar nesutikti su biblija, bet 
lašėjai neprivalo iškraipyti 
tieses. (Iš kur F. Z. žino, 
kad biblija yra visokios tie
sos šaltinis?—Red.) Bibli
jos metai vra lygus musų 
metams. F. Zavist.

Čia matosi St. Nazaire uostas Francuzijoj. Dabar jį turi apsupę amerikonai.

PAT šią savaitę praneša, žmonių. Suimtieji esą išva-1 maisto. Tuo budu vokiečiui 
kad slopindami Varšuvos ryti užmiestin ir uždaryti ‘ nori priversti sukilėlius pa ’ 
gyventojų sukilimą, vokie- į koncentracijos stovyklą, duoti, kurie turi daug g:-" 
čiai suėmė tenai 70,000 kur jiems neduoda jokio nių tarp suimtųjų.

SI - 
gini i-Anglai Stebisipaliko Stalino valdžiai, kuri! 

dabar per savo agentus de
moralizuoja lietuvius.

Kada Stalinas.
rudeni atsiuntė savo garni- tyt anglų laikraščius ir nero- 
zonus i Lietuvą, lietuviai so l 
cialistai Amerikoje aiškiai Į 
numatė kas atsitiks su Lie
tuvos nepriklausomybe. Bet 
ka tuomet kalbėjo Lietuvos 
užsienių ministeris Urbšis? 
Opi visą laika pasakojo,, 
kad Raudonosios armijos 
įgulos Lietuvoje elgiasi la
bai korektiškai. Bet gi ne 
nuo tu raudonarmiečių pri
klausė politikos vairo nu
statymas. Tatai priklausė 
nuo Kremliuje sėdinčių te-1 
tusių. Stalino klika sugalvo
jo visą Lietuvą okupuot ir 
patį Urbšį “korektiviškai” 
paėmė už sprando...
F --------

Musu lietuviški komunis
tai iš “Laisvės” pastogės ne
retai pagiria republikorrą 
Wendell L. Willkie kaipo 
“labai pažangų žmogų,” 
ries iis atsiliepiąs labai gra
žiai apie Sovietu Sąjungos 
tvarką. Vienoje vietoj Wen- 
dell L. Willkie sekamai ra
šo: “Mes išvažiavom Ja- 
kutskan dideliu juodu sovie
tų automobiliumi. Tarp

i
I II

1939 m. i Kareiviams draudžia skai

TEISINGAS PATARĖJAS

M

t

STEBĖTINAS VAISTAS 
LYTIES LIGAI.

AMERIKA TURI “NAUJĄ 
GINKLĄ.” KERAMIKOS 

MINAS.

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Į

- ckansto?/-#hobe islamo

merikai. Todėl jį reikia tuoj 
atšaukti, jei nenorima, kad 
musų sąjungininkai Ameri 
ką vadintų politinių idijotų 
šalimi. New Yorko dienraš
tis “PM” da pastebi: “Jei 
skaityti politika ir partyviš- 
kumu viską, kas žmogaus 
protą aštrina, tai geriau pa- 
siiupinkime tuo, kad musu 

į kareiviai butų suvynioti į 
i vatą ir vilną ir nepajaustų 

.........vii-j gyvenimo tikrovės, išski-
; riant priešo durtuvus ir kul- 

čia pildė-kas’ kurių jie laukia... Jei 
i-i-vAJūv/įžodžius ‘nepartinis’ ir ‘nepo- Kuii piavc- . , T ,..r

valstiios se-P ltmis reikia suprasti tikra- 
— ‘ ’ - i ia jų sąvoka, tuomet musų

Taš"‘'ištatvma» kietakakčiai gerai padary s 
- - uzdrausdami skaityt ne tiK

“politinio turinio | £bber., M<£ee į M“11.? 
Jie gali skaityt tik-; Dangiškas Dienas. bet ir 

“nennv ' vlsoki skaitymą, kartu ir 
p j.’.'.bibliją. Ir tas šventraštis yra 

a* . • , • •

na kalba apie kupranugarį 
ir adatos skylutę. O tai gv- 

‘ " t, ji

do tam tikrų filmų.

Anglijos žmonės labai nu- 
.tebo vienu Amerikos karo 
vadovybės patvarkymu. Tas 
patvarkymas draudžia prie 
Amerikos barakų Anglijoj 
pardavinėti laikraščius ir 
žurnalus. Be to, tuose bara
kuose uždrausta rodyt nau
joji Amerikos filmą “W 
f on.”

Karo vadovybė 
vieną įstatymą, 
lė Michigano 
natorius, republikonas Ro 
bert Taft. r 
draudžia musų kareiviams 
skaityti 
raštus.” 
tai “nepolitinius” ir 
tinius” raštus. Taip pat
filmus turi būt “nepolitinės’’ pajotzargiškas, nes jame ei-

“Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus ? Kaip tun užsilai
kyti nėščia moteris? kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

Knyga graži, su paveikslais, 223 
pusiapių, stipriais audimo apdarais.

’’ pasakys Jums trumpai ir aiškiau 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—Ir daug-daug kitų {domių dalykų*

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunauu •'ti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordane “Evpliucijoa Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės ‘\Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.50 Lžsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

“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 kariais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina
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 šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vą? “Medaus .Vi 6n uo ?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas’

Nacių sapiorai nesuranda ' 
priemonės nuo jų gintis. 
Amerika turi da vieną 

“naują ginklą,” žemės miną. 
Jos negali susekti jokie na
cių detektoriai, jokie elektri- 
kiniai aparatai užkastoms 
minoms jiekoti, nes šitos 
daromos iš akmens skaidi
nio. Ji neturi nei trupučio 
metalo, kuris darytų reakci
ją i derektorių. Iš keramikos 
padarytas minos lukštas yra 
taip stipuis, kaip iš geležies, 

žemės minos yra .daro
mos priešo mechanizuotų 
daliniu—tankų, trokų ir kit
ko naikinimui. Mažesnio ka
libro minos yra dedamos ir 
kareivių naikinimui.

Naujosios rūšies mina pa- 
iralyžiuoja naciu kontr-ata- 

, dui užtenka tik 7'/G valau-, kas. Nežinant kur tos mi- 
dos. Kitam budui reikia išti-'nos sukastos ir negalint jų 
sos paros. Seniau reikėdavo rasti, naciai daro “aklas ata- 
kelių mėnesių. kas” ir turi daug nuostolių.

I -------------------------------------------------------------------------------------------
..........................................

ir “nepartinės.”
Anglai stebisi; jie stato venimo posūnių politika 

klausima: ką reikia skaityti■ gali paskleisti Naujosios da- 
nepartiniu ir nepolitiniu— i lvbos bacilų...“

Pasakyta teisybė. Musų 
įstatymų leidėjai ir jų aiš
kintojai bei saugotojai, no
rėdami pasirddyt savo “iš
mintimi,’’ dažnai sumuša vi
sokios kvailybės rekordą.

“džiokus” ar pasakaitei 
apie viršžmogius?

Amerikos liberalai kelia 
erordomu ir miestų mes iieš- protestus. Jie sako, kad šis 

koncentracijos Tafto sugalvotas įstatymas 
tiems, yra asiliškas, daro gėdą A-

kojom tikro 
liogerio, panašaus

AR ROMOS ,
opiežius -v/7/ Kristaus

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pašau!: mej* 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.

J (3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Katone 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 dama;
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas U. Inkvizi- 

i cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai m
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.

t

SKYRIUS VIII, šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitos 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, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gaies 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas sutariu, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D, 2, D ALTO.N. Pa.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO? KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

United Statės Public 
Health Service skelbia, kad 
naujas pencilino vaistas iš
gydo gonorėjos ligą į vieną 
dieną. Vienam gydymo bu-

I
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Tiesa, kad Narragansett dabar yra pilsto
mas į kenus, bet VIEN TIK SIŲST PER 
JURAS GINKLUOTOMS PAJĖGOMS
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Aštuntas Puslapis

Vietinės Žinios
KAFO DARBAMS STIN

GA DARBO RANKŲ

Tuo tarpu Bdstone jieškoma 
c'arb’ninkų važiuot Alaskon

Organizuojamas Bend o Lie 
tuvių Šalpos Fondo skyrius

■ — —------- - , . 
•i

, spalio mėnesį ir po trumpo' 
laiko buvo pasiųstas Šiaurės 
Afrikon, o paskui Italijon. 

L’udi jaunojo kario tėve
liai, netekę sunaus.

i Be tėvų velionis dar pali 
ko du brolius ir keturias se
sutes — Antaną (gyvena 
Lynne), Jokūbas (armijoj), 

i Marijoną. Alena, Liuce i ‘
South Bostone pradėta or- Juzę.

ganizuoti Bendro Lietuviu 
šalpos Komiteto skyrius. 7 
d. rugsėjo bus tuo reikalu j 
veikėjų konferencija South 
Bostono lietuvių salėj, o vę-' 
liau bus sušaukta steigiamo
ji draugijų įgaliotinių kon
ferencija.

Bendras Lietuviu Šalpos 
Komitetas užėmė labai svar
bią poziciją šelpimo dirvoj 
ir gauna iau $135.000.00 iš 
National War Fund’o Lietu
vos žmonių šelpimui. Šita 
milžiniška suma mums yra, 
Neiriama spalio, lapkričio ir ' 
gruodžio mėnesiams. Po tri-- 
’ų mėnesių vėl gausim $135,- 
000.00, jeigu busime gerai 
susiorganizavę ir galėsime 
tinkamai tuos pinigus suvar
toti. Todėl visose kolonijose 

darbininkų valdžios projek- lietuviams reikalingi Bend- 
tams vykinti. Verbuojami ro Lietuvių šalpos skyriai, 
tik tie, kurie nedirba karo šitas musų komitetas dabar 
pramonėje. Kurie dirba prie veikia išvien 
būtinų karo darbų, tų vai- War Fund’u, kurio pirmi- 
dž’a neima.’’

Bet darbdaviai sako, kad 
tai padėties nepataiso. Bos
tone yra nemaža karo dirb
tuvių. kurios neturi pakan
kamai darbininkų, nes Bos
tone bendrai darbininkų 
trūksta. Tuo tarpu Ne w 
Yorke visuomet buvo ir yra 
darbo ranku perviršis. Tai 
kodėl gi valdžia neiieško A- 
laskai darbininkų New Yor
ke, bet verbuoja juos Bos
tone, kur ir be to jų st’nga?

Garnes i tai atsako:
“\Vell. jeigu Bostone ne

sudarysime 2.000 žmonių 
kvotos, tuomet gal kreipsi
mės į New Yovką.”

Bcstono fabrikai ir val
džia nusiskundžia, kad būti
niems karo darbams stinga 
darbo rankų. Bet štai, tuo 
pačiu laiku valdžia verbuo
ja Bostono darbin’nkus dar
bams Alaskoje.

šitą faktą patviitino ir 
federalinės War Manpower 
Komisijos pirmininkas Gar- 
nes. Jo raštinė čia gavusi i- 
sakyma sumobilizuoti 2.00J 
mechanikų ir paprastų dar
bininkų daibams Alaskoje. 
Jiems siūlomos didesnės al
gos. nesu moka vietos fab
rikai. Vietos fabrikantai dėl 
to pakėlė protestą. Garnes 
atsakė į tą pretetą taip:

“Alaskoje būtinai reikia

Nuogieji “okupavo” 
Harwich’ių!

Harwich yra pajūrio mies 
telis ir netoli jo gera vieta 
maudytis. Ypač sekmadie ; 

, niais ten suvažiuoja daug 
žmonių. Jie maudosi ir 

į vaikšto “bathing ' siutais” 
apsirengę. Kai kurie įsidrą
sinę pasiekia ir miestelio 
centrą.

Senų leidžiu organizaci
jos kelia protestus, kad “si 
garbinga miesteli okupavo 
nuogieji.” Policija nežino, 
ką daryt.

Svečiai iš Brooklyno

KELEIVIS. SO. BOSTON

>

su National

ninku yra prezidentas Roo
seveltas.

Šią seredą “Keleivio” Įs
taigą aūlankė svečiai iš i 
Brooklyno. Tai .buvo drg. I 
Aukštuolis su žmona, kurie- ’ 
du svečiavosi pas draugu 
Januškas.

Leg’onierių piknikas per 
Labor Day

Sandeliai užverst’ žuvim r

Boyle vėl Massachusstts
Darbo Federacijos vadas

Springfielde buvo Massa- 
chusetts Darbo Federacijos 
metinė konvencija, kuri pa
sisakė už karo pastangų rė
mimą ir už pokarines refor
mas.

Darbo Federacijos pirmi
ninku šiai valstijai dar kai
ta išrinktas bostonietis Wii- 
liam Boyle.

Bostono šaldvtuvuose ran į 
dasi 16,277.000 svarų žu-Į 
vieš, nauioms atsargoms de-1 
H jau maža vietos. Ryšium j 
su tuo plačiai kalbama, kad | 
vėl turėsime “žuvies krizę”! 
— nebus kur dėti vėliau pa-] 
gautos žuvies, gal reikės ver- ■ 
sti ia jūron.

Taip buvo ir šį pavasari-1 
Bet žuvų kaina vis augštaj 
rinkos karaliai nenori ma-’ 
žinti kainu — geriau pūdo! 
ir meta į jurą!

Žuvo haverh’lliečių Gazuke 
vičių sūnūs Jonas

Seni Hav-erhill gyventojai 
Gazukevičiai gavo liūdną 
žinią. Karo departamentas 
praneša, kad liepos 12 d. I- 
talijoj žuvo iu sunūs Jonas, 
20 metų amžiaus. Žuvo ko
vose su vokiečiais.

Armijoje Jonas buvo ži
nomas. kaip John Gazriick. 
Tarnybon įstojo 1943 metų

METINIS PIKNIKĄ S
Rengia SLA 2’ras Apskritis

Nedėlioję, Augusto 27, 1944 
LAKE CHAUNCY PARKE 

WESTBORO, MASS.
Brangus Broliai ir seses Lietuviai!

Kviečiame jumis visus dalyvauti šiame SLA 2-ro Apskričio 
piknike ir užtikrinam, kad atvykę turėsit labai smagią gegužine

Šiame piknike kalbės naujas SLA prezidentas adv. William 
Laukaitis ir buvusis SLA prezidentas adv. F. J- Bagočius.

Turėsime taipgi gerą dainų programą. Dainuos morcester ie
čių Aušrelės Choras Jonui Dirvcliui vadovaujant, ir southbos- 
toniečių Gabijos Choras Stasio Pauros vadovybėj.

Prie to visko bus gerų užkandžių ir visokių gėrimų-
KELRODIS: Lake Chauncy randasi prie Bostono-Worceste- 

rio autcinobilių kelio, Route 9, kur tą kelią perkerta Lyman 
streetas. Važiuojant nuo Bostono, reikia suktis Lyman streetu 
j dešinę, o važiuojant nuo Woreesterio—į kairę.

Bušai iš Bostono eina nuo Park skvero. Reikia imti Worces- 
terio busą ir išlipti prie Lake Chauncy, Westboro.

Iš Worcesterio reikia imti Bostono busą nuo Worcester Sq. 
iki Lake Chauncy, Westboro. Visus kviečia Komitetas.

METINIS
Le gi jono Stepono Dariaus 

Posto
IŠV AŽIAV1M AS

*

DOMINI N KAS SIMON A-
VIČILS (SIMON)

A. S A
So. Boston. Mass.

Išsirgęs tik kelias dienas 
nuo širdies smūgio. 9 dieną 
rugpiučio mirė Dominin
kas Simonavičius (Simon), 
susilaukęs 64 metų amž. 
12,d. rugpiučio tapo palai
dotas Mt. Hope kapinyne 
su gražiom ceremonijom.

Mes, pasilikusi šeima, 
norim viešai išreikšt kuo- 
šfrdingiausią padėką kal

bėtojam: Dr. A. Reime- 
riui. Dr. Pilkai ir “Kelei
vio” redaktoriui S. Michel- 
sonui už gražias kalbas ir 
suteikimą paskutinio pa
gerbimo musų mylimam 
vyrui ir brangiam tėveliui. 
Po draug dėkojam visiems, 
kurie prisiuntėte gėles ir 
užuojautos laiškus, arba ir 
šiaip išreikštus suramini
mo žodžius. Ačiū ir grabo- 
riui J- Casperui uš gerą pa
tarnavimą.

Nuliudusi velionio žmo
na ir vaikai:

ĮVYKS
OAKLAND GROVE, EAST DEDHAM, MASS.

• Sekmadienį, Rugsėjo 3,1944

f

Legionieriai nuoširdžiai kviečia visus lietuvius 
atvažiuoti ir pasisvečiuoti su lietuviais karo veteranais. 
Bus žaidimų, valgių, gėrimų ir Wally Janson’s Or
kestrą. Visi smagiai ir linksmai praleisite laiką ty
rame ore.. .

Labor Day dieną. 3 rug
sėjo, Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Postas tu- 

> rėš savo metinįį pikniką 
Keistučio parke, Oakland 
G rovė, East Deriham, Mass. 
Legionieriai tikisi daug sve-
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čių ir uoliai ruošiasi gražiai Lankėsi Anita Adalian 
visus priimti. Bus žaidimų. Šicmis dienomis Bostone 
gardžių užkandžių ir gros lankėsi Anita Adalian, drau 
Wallv Janson’s orkestrą.

J. J. R.

Pereitą savaitę Bostone 
buvo nepakenčiami karščiai. 
Daug žmonių apsirgo ir ky
lėtas mirė.

! 

gų V’šniauskų duktė, kurie' 
gyvena Floridoj. Išvykdama! 
atgal Anita paskambino j 
“Keleivio” redakcijai paša-! 
kyti “Heilo” ir “G-ood-by.” į 

Laimingos tau keionės. j 
Anita!

TOMIGHT
POST DAILY DOUBLE B
Y1VE VflMDOttS CLOSE

Vieną naktį Bostono gy
ventojai matė, kaip dangus 
lijo žvaigždėmis. Tas “žvai
gždžių lietus” būna kasmet 
12 rugpiučio naktį.

Radijo programa.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa atemafitį 
nedėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1) Armonistas Jerry Tra- 
mont iš Brightom

2) Dainos. V-
3) Kalbės adv. Laucaites, 

Susivienijimo Pres.
4) Pasaka apie Magdutę. . '

i

JU1YI4 SEPT.9
r

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

BOSTON MUTUAL 
PAKILO ’44

Boston Mutual Life Insurance 
Company apdrauda per pirmuosius 
šešis 1944 metų mėnesius pakilo 
§5,547,461. Tai yra kone dviejų treč
dalių prieauglis. Tuo remdamasis, 
prezidentas Jay R. Bcnton numato 
rekordini metą.

Kitas dalykas, kuris rodo progre
są, yra tas, kad priaugo 12,207 poli- 
cyholderiai, kas iš viso padaro 364,- 
264 su §125,330,449 veikiančios ap- 
draudos birželio 30 d.

Per šį pusmetį pajamų buvo 
$1,043,841 daugiau negu išlaidų. Po- 
licyholderiams ir pašaipgaviams per 
pirmus 6 mėnesius išmokėta §963,- 
728; iš viso nuo įsikūrimo §39,377,- 
763.

Prezidentas Benton mano, jog poli- 
cyholderių padidėjimas liudija, kad 
Naujos Anglijos žmonės pasitiki 
Boston Mutual Life Insurance Kom
panija, nes jie daro tokius inšurans 
investmentus kartu pirkdami War 
Stamps ir Bonds. Apdrauda yra prak
tiškiausia apsauga.

Iš §17,190,662 investuotų į Šerus ir 
bondsus, ši kompanija turi įdėjusi 
§14,949,741 į U. S. Valdžios Bond-

A. J. NAMAKSY
V

Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
Office TeL So Boston 0948 J
Bes. 37 ORIOLE STREETT , 

West Rozbury, Mass.
TeL Parkway l233-W

• TeL 28624 ’Gyv. 31183

DrJoseph A,G didis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitama.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir 
mu laiku sugrąžinu šviesą. Uog 
zaminuoju ir priskiriu aldaiBS.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

i

i

U 
I.
8.
11

M. Simon,

I

B

Mrs.
Miss E- Simon. 
.John Simon. 
Mr.& Mrs. B. Simon.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1329
Casper’s Tel. ŠOU 4645
Exclusive Būt Not Esuensive

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

♦

*

t

*

Back th« Attack — buy mori Bond* thon b«for*

KfVfZl

I
(

AR JUS TEBESAT PRILIPĘ 
PRIE SENOVĖS MORGIČIŲ?

I
i

Atmokėjimai gali būt pritaikyti prie jūsų 
reikalų, ir jūsų namas gali bus išmokėtas per 
kelis metus.

Kodėl neužeiti j Mutual Savings Banką ir 
nepasikalbėti apie tai su banko tastovu?,

Morgičiaus pinigai laukia jūsų.

ii

Ar senoviški morgičiai neduoda jums pa
kilti?

Nėra reikalo mokėti didelius nuošimčius ir 
vargti su nepasibaigiančiais morgičiais, kuo
met jus galit sufinansuot namą pigiai per 
Mutual Savings Banką.

COLD WAVE
Firm Long Lasting Curle
Soft pliable waves. No stiff- 
nes- No brittleness.
Creates the Cold Wave if 
Naturally Curly Hair.
While you Relax in GlamoroU3 
Surroundings.

CASPER’S BEALTY SALON 
738 E. Brnadvay, South Boston

T.L ŠOU 1805

DAKTARAI

J. L. Pasakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
N no 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Noo 9 ryto Ud U diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILU)R}
60 8COLLAY SQUARE, Room n
BOSTON. Telef. Fafavette 2371 1

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ ' 

IR NERVŲ 1JGŲ. 
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiso 

Nedaliom, nuo 10 ryto iki 1.

I

POST 7.0 A DAILY 7 Afl
įTlME /.Jv DOUBLE 7.20

Ūse the EL via Maverick Station

SEE YOUR

Mutual Savings Bank

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Are. 
Tel. COLumbia 2537

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterą. Moterą ir Vyrą ligas 
Kraujo ir Odos Ligas.

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

180 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS. 

Tel. Commonwealth 4570.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 4-8 

Nsdėliomis ir S renta dieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai iki 

CAMBRIDGE, MASS.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Iniured 
Moti n)

Perkraus tom 
a> pat ir j to
limai Matai.

S«ur< oriašinra, kaina
828 BROADWAt. 

SO. BOSTON, MAS*. 
TaL SOUth Bestas 4418 J: i

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.




