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Bendras Lietuvai Šelpti 
Komitetas Jau Veikia

GAMINA LIETUVOS AT
VAIZDUS AMERIKOS 

PUBLIKAI

Panašus plakatai bus lei
džiami kasmet.

Šiais metais musu valdžia
•-------  patarė gauti fotografiją iš

Ši daibą vžgiria Prezidento dabartinio kai o Lietuvoj 
Roosevelto globojamas Na- nukentėjusių. Joje reikėjo 

War Fundtional

AMERIKONAI RUOŠIASI ORO ŽYGIUI

atvaizduoti Lietuvos skurdą
-------- ir gyventojų būklę. Sunkiai

Be straipsnių, kuriuos pavyko iš Lietuvos gauti au- 
skaitote spaudoje, Bendro- tentišką fotografiją, kuri, 
jo Lietuvai Šelpti Fondo va- tačiau N. W. F. užgina.
dcvybė ir raštinės štabas Paveiksle atvai2duojamos 
r?m»na ir leidžia eilę Iei- dvj „ motelys/kurių
ūmių. Nesenai išleistas pla- j k f ( Junaikin'! 
katas (poster) prasąs tie- ; B f
a™ikPa™ P5S dfenasPT<if nies ir kulk« su sa™ Dasi’ 
if-, ° i w^r A griebta manta, kiek jiedvieisiąs National War Fondo |alėjo j5 ugnies ,o tlįte,io 

\ minimu. pasigriebti, jos susirado vie- į
Kai Fondai kitoms vals- telę prisiglausti pašiūrėje,' 

tybėms remti veikia jau per kuri irgi nuo šūvių apdras- 
eilę metų. mes, lietuviai tik kyta. Liūdnas ir vertas pa-į 
nesenai tegavome leidimą, sigailėjimo vaizdas. Vaizdo 
Dėl to darbas buvo labai tikslas — iššaukti Ameri- 
užvilktas ir reikia labai kos visuomenės pasigailėji- ‘į 
skubėt. Išleistieji plakatai mą kenčiantiems Lietuvos 
išsiuntinėti po visas 48 vai- žmonėms.
stijas. | Kai kam gali atrodyti,

■■ — ■ —--------------- =• kad perstatomas Lietuvos
ISPANIJOS LOJALISTAI skurdas Taip via. Juk Lie- 

IMA FRANKO KON- į ^oje dabar JTa skurdas.
SULATUS Jei kitaip sakytume, apsi-

_____ _ lenktume su teisybe. Prie . __ __
❖inic iš ParvžiaiK sakn to, iei perstatytame gera- Šiomis dienomis Ameriką Musų skaitytojas, K i. čes- Paryžiuje dabar eina lo 

kad Ispanijos lojalistai ku- sias Lietuvos puses, ar Na- pasiekė Kauno požemio lai- MiUvičim Vfifefcffe tw. UiirmS/.™ T.-v« m dabi
ne pralaimėję su Franku tional War Fund pa- kraščiai. kuriuose randam
karą. 1939 metais pasitrau- ramos? žinių ir apie buvusį Lietu- . , , .
kė Francuzijon ir iki šiol Visu taut^ atsišaukimai vos generolą Plechavičių, i lium, krovinys buvo sun kus, ketvirt daliu popierą visiems 
tenai pasiliko, dabar prade- P^rstato skurdą ir vargą. Kaip jau žinoma iš pirmes- Į o padangos silpnos. Staiga leidiniams ir prie to da už-
jo imt i savo rankas Franko 7^ ^ai 
konsulatus Francuzijoj ir Padaįlinti n r

besiartinančio nacional-bol-'daus išeiti. Tuo tarpu išsipy- žiuri valdžios “sąmokslą”

Amerikos skraidomos armijos kareiviai ruošiasi oro žygiui Olandijoj. Apie 1000 
oro transportų nunešė juos ir nuleido ties Amhemu. kad paimtų strateginį tiltą. 
Amerikonai tą tiltą paėmė, bet paskui juos apsupo vokiečiai. Rašant šiuos žodžius, 
tenai eina miltina kova. Aliiantai stengiasi apsuptuoju parašiutininkus išgelbėti.

Stalinas Liepęs Ple-\ Suvaržė Paryžiaus
charičių Likviduoti1 kelionę Lmkrascius

nulevičius, kraustėsi iš Buf- laikraščių. Trys jų dabar 
falo, N. Y., Į Worcester. pakėlė triukšmą prieš val- 
Mass. Važiavo automobi- džia. kad ji sumažino vienu

1
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Eisenhswer Ginkluoja 
Vokietijos Darbininkus

kelti ant ju Ispanijos respu- Z1'au atrodo. Bet fotograf 
blikos vėliavas. Tokios vė- Ja Jra autentiskesnė negu 
liavos dabar plevėsuojančios piešinys, todėl N. W. Fon- 
ant Ispanijos konsulatų Pau, do daugiau pageidaujamas 
Perpignan. Toulouse, Mar- paramai gauti. ... 
seilles. Bordeaux ir kituose _ Bus išleista ir daugiau lei-

ševiku teroro. Ryšium su 
tuo Plechavičius viešai pa-

lęs Unt karšto motoro alie- prieš spaudos laisvę. Val- 
jus pradėjo degti ir auto-;džia sako. kad toks suvar- 

daręs toki pareiškimą: “Ži- mobiliaus viduje prisirinko žymas reikalingas dėl po- 
nau, kad Stalinas, pradėjusį troškinančių dujų. Pribuvę pieros stokos. Ir ištiesų, kai

Francuzijos miestuose. Ispa- d’.n’U- Turėdami daugiau man organizuoti Vyrų Rink-* žmonės ištraukė lietuvius kurie laikraščiai eikvojo po
nijoj respublikos vėliavos laiko, juos mėginsime, kiek tinę, yra davęs įsakymą pa
yra uždraustos. sąlygos leis. geriau techniš- į šalinti mane iš gyvųjų tar-

_____ _2____ j kai paruošti. Bet pagrindas !po; manęs tai nestebina, nei
miitvictao A 11/017X1^17 ■yra ne gy\enimo baugina.”
NU ĮEIS T AS LAWRENCE pusę perduoti, o liūdnus i Bet gen. Plechavičius bu- 

vaizdus ir nelaimes žmonių, vo nusistatęs ne tiktai priešLIETUVIUKAS

per langą. Česnulevičius ra- piera be reikalo. Pavyz- 
šo: “Vėliau turėjom da du džiui, Maskvos pinigais 
bloautu. Pirkom dvi naujas spausdinama komunistu “L’ 
padangas ir uzmokėjom 40, Humanite” buvo dalinama 
doleinų. bet ir tos t*™0-'visiems nemokamai. Komu- 
Vaziavom 15 mylių į valan- nistai giriask kad jie turi

JŲ PAREIGA BUS PULTI 
NACIUS IŠ VIDAUS

Naciai turi importavę Vo
kietijon 12,000.000 žmonių 

iš kitų kraštų

Alijantų karo vadas Ei- 
senhovver šią savaitę pra
nešė viešai, kad Vokietijoj 
yra organizuojami ir gink
luojami darbininkai, kuriuos 
nacia yra importavę iš ki
tų kiaštų priverstiniems dar
bams. Tokių vergų Vokieti
joj esą apie 12,000,000.

Jau pirmiau musų karo 
vadovybė ragino tuos dar
bininkus mesti karo darbus 
ir slapstytis nuo žvalgybos. 
Ir sakoma, kad daugybė jų 
jau apleido dirbtuves ir 
slapstosi miškuose. Dabar 
gi pranešama, kad jiems 
pristatomi jau ir ginklai.

Kur tie žmonės gauna 
maisto ir kokiu budu juos 
gali pasiekti ginklai, tai pa
slaptis, kuri nėra viešai skel
biama.

Pranešimas sako, kad to
kie darbininkai veikia ne 
kas sau, bet yra organizuoti 
grupėmis ir turi vadus, ku
rie gauna instrukcijų iš a- 
lijantų karo vadovybės.

Kiekvienas tokių darbi
ninkų gauna ginklą ir prie 
to ginklo esąs pridėtas nu
rodymas, kaip tą ginklą 
slėpti ir kada ir kaip jį var
toti. Tas instrukcijas kiek
vienas privalo išmokti at
mintinai ir tuomet jas su
naikinti.

Patys naciai prisipažįsta, 
kad importuoti darbininkai 
sudarą labai rimtą pavojų

CIANO LIEPĖ NUŽUDYT 
ROSSELLI

Vokietijai. Vokiečiai įspė
jami budėti, kad nebūtų už
pulti iš užnugario.

Nacių spauda praneša, 
kad sabotažas esąs organi
zuotas labai plačiai. Peržiu
rėjus artilerijos šovinius, 
pasirodę, kad kas trečias šo
vinys “negyvas.” Tai esąs 
importuotų darbininkų sa
botažas.

Nusigando naciai, kad tie 
dvylika milionų vergų gali 
iškasti jiems duobę ir pa
laidoti visą Vokietiją.

Tačiau kol Hitleris turi 
kareivių ir medžiagos karui 
tęsti, jis nenori pasiduoti. Ir 
toks jo nusistatymas yra 
lengvai suprantamas. Juk 
žino. kad pasidavęs jis bus 
sušaudytas, arba pakartas. 
Tai nejaugi jis baigs karą, 
kad priartinti sau mirtį?

JAPONAMS SUDUOTAS 
DIDELIS SMŪGIS

Ties Filipinais nuskandinti 
103 laivai ir sunaikinti 

405 orlaiviai

„ .. .. T kuriuos musų ištaiga šel-'bolševikus/bet ir prieš na- dą:.tai®n?® '?1^nd.asPar'!“200,000 skaitytojų,” reiš-
Mums prisiųsta iš Lavv- pia, veikdama išvien su Na-: cius; todėl hitlerininkai ii: vaziu?t,1, 1S ! v* or” t kia, daug šalininku. Ištik-

rence’o dienraščio iškarpa, tional War Fondu.
kur pasakyta, kad 16 metų 
amžiaus vaikėzas nuo Park 
štreeto atsidūrė kriminalia
me teisme, tačiau atsižiūrint 
į jo jauną amžių, teisėjas at
leido jį nuo bausmės ta są-

i areštavo dar bolševikams
Dr. J. B. Končius. Lietuvos nepasiekus ir išga-

—-----------— . beno ji į Stutthofo koncent-
NULINČIAVO ROMOS racijos stovyklą, kurioje jau 

KALĖJIMO VIRŠININKĄ daug lietuvių yra dingę dėl
--------  bado ir aršaus apsiėjimo.

».Iš pranešama, kadį Buvo gandų, kad Plecha
vičius iš naciu nelaisvės pa-

cesten. i rujy daugumas jų laik-
qoo vnvicriAi PAm raščio visai neskaito ir po- 36.389 VOKIEČIAI PAIM- pikvoiarn^i hp rpik?lo

TI BRESTO TVIRTOVĖJ J R J reiKaio.

lyga< kad per du metu ne-'šį panedėlį inirsusi žmonių 
nusikals iš naujo. Jis buvo minia įsiveržė teismo salėn.
kaltinamas dalyvavęs vieno kur buvo teisiamas buvęs šio? da nėra patvirtinti, 
banko įvyky ir nedorai pa-,fašistu kalėjimo viršininkas, 
sielgęs su 13 metų mergaite. į Dr. Donato Carretta. išvil- 
Musų korespondentas sako. ko jaukan, nulinčiavo ir 
kad tas jaunas nusikaltėlis įmetė Tibros upėn. Paskui 

ištraukė iš vandens ir pa
kabino už kojų iš vieno ka
lėjimo lango.

esąs “lietuvių boisas.” Pa
vardė neminima.

AMERIKA PRIPAŽINO 
LONDONO LENKUS

Pereitą savaitę Washing- 
tono vyriausybė paskyrė Ar- 
thurą Bliss Lane’ą ambasa- 
dcrium prie tremtinės lenkų 
valdžios Londone. Tuo bu
du Washingtonas pripažino 
lenkų valdžią, kurios Mask
va nepripažįsta ii nenon 
nei tartis. Maskva noietų 
pasodinti Lenkijoj komunis
tiškų kvislingų “valdžią.

Pereitą savaitę Francuzi
joj amerikonai paėmė Bres
to uostą ir tvirtovę, kurią!

NORVEGIJOJ MASINIAI 
AREŠTAI

• • ■] • _ Lv U'7C L C* ii l ' i* vv > y, Ui tu
vicius is nacių nelaisvės pa- -ie turėj0 apsUpę 26 dienas.; Norvegijos ambasadorius 
bėgęs, bet tie gandai iki Amerikiečiams pasidavė su Morgenstieme Kanadoje šį

PIRMUTINĖ ŠALNA 
BOSTONE

visais ginklais 36,389 vokie- panedėlį pranešė, kad vo 
čiai. Iš pat pradžios jų te- kiečiai suėmė Norvegijoj a- 

jnai buvo ansupta 40,000, pie 9.000 inteligentų ir iš-
bet kiti jau žuvo.

Bostono apylinkė šį pa
nedėlį turėjo pirmutinę šio 
rudenio šalną. Apie Sudbu- 
ry temperatūra buvo nukri
tus net iki 24 laipsnių, kas 
reiškia 8 laipsnius šalčio, 

Alexandro Hamiltono sta ”es pradeda šalti
tistikų institutas apskaičia-

FARMŲ VERTĖ PAKILO 
36 NUOŠIMČIUS

vo, kad nuo 1939 metų ko-

PARYŽIUJE SUIMTA 
6,000 KVISLINGŲ

Įgabeno Vokietijon kaip į- 
kaitus. Norvegijoj esą dar 
apie 250,000 vokiečių oku
pantų.

Associated Press žinių a-i 
gentura praneša, kad Parv-Į 
žiuje franeuzai suėmę jau 
daugiau kaip 6.000 visokių:

SAKO. GALIMA GY
VENTI 130 METŲ

Dr. Tbeodore Klumpp sa-

Romoj tapo suimtas tūlas 
Emanueli. buvęs Mussolinio 
valdžios bernas, kuris iškė
lė aikštėn, kad broliai Car
lo ir Nello Roselliai buvo 
nužudyti Francuzijoj 1937 
metais paties Ciano įsaky
mu. Ciano buvo Mussolinio 
žentas ir Italijos užsienio 
reikalų ministeris. Gi Ros- 
selli dalyvavo Ispanijos lo- 
jalistų kare su fašistais ir 

i vėliau sugryžo Francuzijon. 
Kadangi jis žinojo daug 
Mussolinio valdžios šunybių 
ir buvo fašistams pavojin
gas, tai Ciano paprašė 
Francuzijos kogularų (taip 
vadinosi francuzų fašistai), 
kad jie Rossellį nužudytų. 
Ir jie jį nušovė. Kartu buvo 
nušautas ir buvęs jo brolis 
su juo. Kai kurie žmogžu
džiai tada buvo suimti, bet 
tas skandalas greit buvo už
glostytas.

Mūsiškis karo laivynas su 
orlaiviais užklupo japonų 
laivų konvojų ties Filipinais 
ir pradėjo liuobti priešą ka
nuolių ugnimi ir oro bom
bomis. Kova tęsėsi ištisas 
dvi paras. Pagaliau japonų 
laivynas, kuris lydėjo savo 
konvojų, leidosi bėgti. Bet 
pabėgo jau ne visas. Ame
rikos admirolas Nimitz pra
neša, kad juros dugnan bu
vo nugramzdinti 103 prie
šo laivai ir sunaikinti 405 
orlaiviai. Musų pusės nuo
stoliai buvo tik 11 orlaivių 
ir 15 žmonių.

Tai buvo pereitos savai
tės pabaigoje.

Gi šį utarninką atėjo ži
nių. kad ties Davao sala 
vienas mūsiškis orlaivis ma
garyčioms nuskanidno da 3 
japonu karo laivus!

BELAISVIŲ STOVYKLOS 
JAPONIJOJ NEBLOGOS

•iau nu° laipsnių. , Fa- kvislingų, kurie talkininką- į ko. kad biolioriniai žmogus' 
čiam Bostone buvo apie 30 v0 okupantam'. Kai kurie gali gyventi iki 130 metų.

vo mėnesio iki šiol farmų i daug dar- jų jau sušaudyti, kitiems nu-Į ir ateity žmonės galėsią to
.. —»., «« —r. - - 7ii įskųstos ga!v</o kiti laukia kio amžiaus pasiekti. Šituo■ ■■ — . • i _ •    -1 rt L t n t ztt vtvertė pakilo 36 nuošimčius. Zli* 

Pigiausios faunos buvo 
1933 metais, didžiosios de
presijos pabaigoj. Šitas in
stitutas mano. kad po karo 
farmos vėl atpigs.

STREIKUOJA 10,000 
ŽMONIŲ

teismo.

SAUJAMOJ1 MEDŽIAGA 
PALIUOSUOTA

dabar rūpinasi medicinos 
chemija, kurios srity ir jis 
pats darbuojasi.

AMERIKOS KARO NUO
STOLIAI VIRŠIJA 400,000

Senatorius Walgren tei
ravosi Valstybės Departa
mente apie karo belaisvių 
būklę Japonijoj. Ar tiesa, 
girdi, kad karo belaisviai 
Japonijoj gyvena tokiose 
baisiose sąlygose, kaip laik
raščiuose rašoma. Spaudoj 
buvo gandų, kad musų mer
ginoms japonai nukapoję 
rankas, nupiaustę liežuvius 
ir t. t. Valstybės Departa
mento vedėjas Hull atsakė, 

i kad jo turimomis žiniomis, 
karo belaisvių sąlygos For- 
mozos stovykloj neprasčiau- 
sios. Kaip musų belaisviai 
evvena Filipinų stovyklose, 
žinių stinga, nes čia japonai 
svetimšalių tyrinėtojų neį
leidžia: bet kitose japonų 
kontroliuojamose teritorijo
se belaisvių sąlygos nesan
čios tokios prastos, kaip bu
vo manoma.

Karo Departameptas pra
neša. kad Jungtinių Valsti
jų karo nuostoliai dabar 
prašoko jau 400.000 skait
linę. Čia įneina kritę, su
žeisti ir nelaisvėn patekę 
musų vyrai. Vidutiniškai 
imant, dabartiniu laiku, 
kuomet Vokietijoj ir Itali
joj eina dideli mūšiai, mū
siškiu nuostoliai siekia po 
20.000 kareiviu kas savaitė.

MASKVA REIKALAUJA 
IŠ FINŲ $300,000,000SUNAIKINO 80 NUOŠIM

ČIŲ TROBESIŲ
J.š Din d nno pranešama,kreive* nri’i jiuw i*/ spaliu Jlici vuvn v uai i/<au ; ž*v.

dienos anglimis ir malkomis apie 20.000 streikierių, bet pirkimas. Dabar medžioto- g*1' anĘ h.;«»
kūrenamų pečių bus galima apie 10.000 žmonių dar te- jai ir farmeriai gali pirktis T^narodančio^ fototn-i- 
nusipirkti be valdžios leidi- bestreikuoia įvairiose pra-1 amunicijos be jokio suvarP
mo. . menės šakose. ‘ į žymo. 1 }ne'

Associated Press surink-
tomis žiniomis, šį panedėlį ' Valdžia atšaukė patvar-kuria Stalino agentai suda- . . . .

re Maskvoje. Bet Anglija ir Kainų administracija pa- Detroite. Washingtone ir kymą, kuriuo buvo suvar-
' skelbė, kad nuo 15 spaliu, Bervvick’e sugryžo darban žvtas šaujamos medžiagos j;___ _ __ i:_ i- i..__ ii___i/ ' on nnn v ’• i •___ ’ ta., irAmerika kvislingų nepripa

žįsta. Išrodo, kad Maskvai 
teks nusileisti, nes kitaip ji 
galėtų netekti demokratinių 
valstybių para mos

Stockholme gautomis ži- 
' niomis. Maskvos taikos są
lygos Suomiiai reikalauia 
atstatvti 1940 metu siena ir 
sumokėti Rusijai $300.000.- 

■ 000 kar<> kontribucijos.

i
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KAMGI TAIP MELUOTI?
~d. “.Vilny”

šimtai grupių” buvo smar
kiai atakuojami kaip “rau
donųjų frontas.”

“Monitoro” bendradarbis 
pripažįsta, kad Washingto- 
nas ištiesų esąs užveistas vi
sokia propaganda. Visokie 
laiškai, prašymai, pareiški
mai. protestai, skundai, pe
ticijos, visokie spausdiniai 
kasdien užverčia kongres- 
r.anų stalus, prezidento ofi
są ir kitas valdžios ištaigas.

Rugsėjo 18 
Andrulis rašo:

“Kai naciai valdė Lietuvą ir 
smaugė lietukus, ‘Naujienos’ 
garbino nacius kaipo didelius 
kūrėjus...
“Kada naciai vejami iš Lie

tuvos, ‘Naujienos’ kaip patra
kusios rėkia, kad Lietuva o- 
kupuota ir lietuviai žudomi.
“Ar reikta geresnio Įrodymo, 

kad ‘Naujienos’ Hitleriui tal
kininkauja ?”

Bet gi Andrulio melą 
nėra joks “įrodymas.’’ -
skaito “Naujienas,” tas ge- (lond‘ 
rai žino, kad jos naciu nie- , . , .. , -kad negarbini ir Hitleriui kaiP kad.Pe buu-' Kremliaus 
netalkininkauja. Priešingai. i,,austuv“ h«
jos visada nacizmą smerkė 
ir dabar smerkia. Juk dėl 
to “Naujienos” ir komunis
tus daugiausia kritikuoda
vo, kad jie padėjo Hitleriui 
ir naciams sunaikinti Vo
kietijos demokratiją. .

Na, tai kamgi taip begė
diškai meluoti?

Andruliui nepatinka, kad 
“Naujienos” rašo apie bol
ševiku terorą Lietuvoje. Jis'1?,?5, , .
sako. ios “kaip patrakusios dzia??s‘ J ^a'>Įngtono lal 
rakia ” krascių redakcijas iš visų į

pusių plaukia ilgi straips- 
Ju autoriai aiškina, i 

nos. - Apie tai rašo visa lie- kad jeigu Amerikos valdžia 
tuvių spauda, išskyra? tik uepagelbes tos ar kitos sa- 
komunistu laikraščius, ku- ‘}e\ ' eiKojani^, tai \ :sa.-
rie tarnauja Maskvai. AtLant(į, tun .

Apie pasibaisėtiną bolše- nu^rayktas kaip gryna \eid-
vikų terorą praneša Lietu- mamt, ' . ,
vos pabėgėliai, kuriems pa- Laikraštininkams si pro- 
vyko pasiekti Švediją. paganda esanti tikras gal- 

Latrijos pabėgėliai pra- vcsukl1s;.n^ įe negah ^je 
neša apie tokį pat terorą suslvokn- Kartais sugaismi 
Latvijoj. Taigi ne “Naujie
nų” šitie dalykai prasima
nyti. ,fiordas Andrulio melas. sa^°

Bet netiesa, sako 
žurnalistas, kad visą 
propagandą gamintų

sitas 
šitą

Tau-
frontas.” Tiesa, kad 
spausdiniu skamba.

i spaustuvėj pagaminti. bet 
nemaža esą ir tokių, kurie 
smarkiai atakuoja Sovietų 
Rusiją.

Propagandininkai reika
lauja beveik visko pasauly. 
Beveik nėra žemės paviršv 
tokio sklypo, kuriam nerei
kėta pagalbos ar užtarimo. 
Nežiūri r kad popieriaus la
bai stinga, propagandai su
vartojami tonų tonai rašo- 

ir spausdinamos me-

Bet apie bolševikų terorą 
‘rėkia” ne vienos “Naujie- niaL 

rašo visa lie-

iVI3, 50. EOSTOR.

PAIMTOS DVI SVARBIOS SALOS

š’< mis diem mis Amerikos laivynas su orlaiviais paėmė Japonijos pašonėj dvi 
labai svarbias salas. Pala 'fortai. Pirmutinė jų paradyta dešinėj šio žemė
lapio pusėj, o antroji—kairėj. Iš šitų salų amerikiečiams bus lengva atakuoti Fi
lipinus. o paskui ir pačią Japoniją.

r- PALAU IS^ĮĮĮ-ž V\ Kas Sąvaitę
Lunatikas prie vairo, j “lygy balsą.” net ir tokia

Naciu Vokietijoje nebe-; vaW* kuri I«*8ovw «K- 
gerai. 'Hitleris pasiskelbė leslJal! S1 Y?ktybe ha- 
vyriausiu armijos koman-| P™?. ~
dierium.

Tai rodo, kad naciai
: tų valstybių nutarimą ir šios 

teisės stvertis sank-dės- i netu"Cljų...
Kokia gudrybė! Bet ji la

bai panaši į Adomo “gėdą,’
is Hitlerio toks ko/kuli«. den"J fygos lapu.Kur ir kada buvo toks ag-

peracijoje, Hitleris jau ne
pasitiki savo armijos vado
vybe.

Bet
mandierius, kaip iš ožio
muzikantas.
salas Montgomeris šitaip, 
Hitlerį charakterizuoja:

“Prie armijos vairo atsi
stojo lunatikas, ir gerai. 
Vokiečių generolai nepajė
gė jį išdinamituoti — tą pa-“ “ 77

resoiius, kuris butų norėjęsAngių feldmar- j ‘ >ornmeris šitain "ank<UJU- . .Aišku, busimoje taikos 
organizacijoje Maskva nori 
turėt “loopholą”; aišku, ji 
neatsižada agresijos.

Komunistai sakė tiesą: 
“po Hitlerio mes.” Po hit
leriniu agresijų seka stali-

mą. Ir jie turi daug drąsos, j
Bet tos gerosios jų pusės: 

skęsta bloguose dalykuose.} 
Johnstonas nurodo šias blo
gybes :

1. Sovietu Rusijos vyriausybė 
yra griežtai totalitarinė (dik
tatoriška). Vyriausybė regu-

KOMUNISTAI APGAUDINĖJA 
LIETUVIŲ VISUOMENĘ

J u renkami pinigai ir drabužiai eina ne Lietuvon, 
bet Rusijon

darysime mes/
Nėra mažiausios abejo- niškos agresijos 

nės, kad taip ir bus — su- . , . . ...
sprogs Hitleris ir hitlenz-
mas. Filipinų kvislingas Jose

Hitleriui bepigu buvo ka- P. Laurel paskelbė karą 
riauti su lenkais, kuriems Jungtinėms Valstijoms — 
vadovavo didybe apjakę “verkit aniuolai, verk ir 
bajorai. Lengva buvo ir dvasia šventa,” bus didelė 
Francuzijoje, kurią ėdė iš-; bėda.
davikiškas gaivalas. Tas Laure! buvo japonų

Kitaip su anglais ir ame- pasodintas į prezidento ke- 
rikiečiais. Šie drožia iš pe- dę, jo galia yra lygi “~2 
ties ir Fricai bėga. atgal ne
pažvelgdami.
Antausis Thompsoniutei

Lietuviški komunistai here on — vve dor.'t knovv.
,....................... skelbia, kad jie turį sudarę The nationality groups are
liuoja visa žmonių gyvenimą. “Lietuvai Pagelbės Teikimo active onlv in the United
2. Sovietu Rusijoj \ra žemas, j^omjtetą” ir kad tas komi- States as Committees of Q ..Ka

tėtas renka Lietuvos žmo- Russian War Relief to col- ' *.T -V1.1. s ~
lect and work as a part of nas I^iest.ja smarkiai

gyvenimo
3. Stoka 

spaudos ir
4. Stoka

standardas. 
laisvės, tokios, 
radijo.
tokio šeimos gyve- 

Amerikoje. 
minties iš

kaip

galia yra lygi noliui. 
filipinų gyventojai į 

kain i išdaviką.
Paty
li žiuri,

Kaip greit Mac Arthuro 
jėgos ateis i Filipinus. Lau

kėjas valandas laiko iki 
peržiūri krūvą raštų, kad 
gauti reikalingų informaci-. 

“Monitoro” bemi
radarbis. kaip staiga užtm-

įel jau pustys padus ir dums 
“okio — žinoma, jei gausnėrot drapanas. Pavyzdžiui, lect and work as a part ut AnwM.ikns. j

ju “Laisvė” 14 rugsėjo lai- R WR. No guaranty iš made uza.aka\o Ameiiko.libeia .
doj, 3-čiam puslapy, dideliu that articles they donate ^Tzvfe^tija^’ pasakė
atgairių rėkia: “Už Lietu- will reach their ovvn nen- P^P?01!-. izviestija pasakė, 
vos Laisvę! Specialis Vajus ple.”
dėl Greito Suėelpimo Lietu- Taigi pats Russian War 1

ms reikalaujama vos žmonių.” Relief komitetas parodo. į1Ul° JiemS
mo valstybei. . -pai yra giynas melas ii kad mūsiškiai komunistai oausmę. .
ama. kad kiekvie- visuomenės apgaudinėjimas. apgaudinėja lietuvius šaky- , 001 P. ,a PaJ»V.e?’
dirbtu vienuolika - ' , d^mi buk surinktus drabu- kur pabėgo buvęs \ okieu-

valandų i dieną ir šešias die-: Faktas Via toks, bari .• •• ąJnrčia T iptnvoc kaizeilS Vilhelmas,
nas j savaitę. į munistai neturi jokio fondo ‘ 1 ' " Thompsoniutė dabar ba-

Lietuvos žmonėms šelpti. P(VP aiškiai kad žijasi. Ji nieko panašaus ne-VIdfia/^»->2’siSFmn^ž^"saki^ b' «'b“b k^>
toki ionaa sieigti. vaiuzia .. .yra pripažinusi tiktai viena !n“ "f
toki/ ortranizaciii tai — ltems>’ kam 3ie 1x111 but a' f i ~ tiduoti. Daiktai išskirstomiBendrą Amerikos Lietuviu RusijcJ B Amefi.

kos daiktus paima Rusijos 
laivai, ir kas su jais daro
ma toliau — “we dont’ 
krow,*’ sako Russian War 
Relief.

Tautybių grupės veikia 
prie Russian War Relief tik 
čia. Amerikoje. Reiškia, So-

nąs žmogus

kad “Naujienos” “garbino ..... , ,
nacius,” bolševiku teroro kl P‘desin£°s. P’^pagandos čiais.

daviniu. Kuriai pusei tada
Taigi.

8. Griežta cenzūra ir begali
nė propaganda.

9. Nepasitikėjimas užsienie-

okupuotuose kraštuose 
paslėps nei išteisins.

ne tikėti? ’ i Taigi, p. Johnstonas pa-
Pavyzdžiui, vienas pamf- tvirtina apie Sovietų Rusiją 

lėtas atakuoja Angliją, kam viską, ką apie Stalino dik- 
ji laiko pavergus Indija. In- taturą yra rases “Keleivis”
dai nori būt laisvi, ir tada ir klti musų laikraščiai.

--------  jie butų musu draugai, kai -----------------
Nesenai buvo sušaukta dabar jie vra‘priešai. Kitas

“specialė spaudos konferen- pamfletas " .giria Anglijos i

AR TIESA, KAD STREI
KAI KARO NETRUKDO?

JUDOŠIAI

aponų leidimą.
“My dear Mr. Bimba”...

Lietuviams komunistams 
vėl tenka zylioti. Mat, bu
vc įrodyta, kad Russian War 
Relief neduoda užtikrinimo, 
iog komunistų renkami dra
bužiai ir kitos _aukos pa
sieks Lietuvos žmones.

Bimba dabar paskelbė 
jam rašytą laišką iš vasa
rio 14 d. Vienas Russian 
War Relief pareigūnas sa
ko. kad —

“We shall be most happy
„ u- . . . . to send throueh Russiansaules garbintojų profesi- Wal. Relief whJtever gifts. 

ją. nors pati ir banuo juos -n k d coĮ| 
pamėgdžioti. Kaip nors ji Soviet ūnion.”
turėjo nukrypti ii gavo Koks čia įrodymas?
antausi. - - , Vien toks, kad iš lietuvių

1 bo.!np??,’lui?.'i?1'1 J.lod^- sulinktos aukos yra siun 
čiamos Rusijon! O kiek ir

,, ,, , . . ko gauna lietuviai?ziais ’ Maskvos 
galvų nelaužo.

kad Thompsoniutė užtaria 
naciškus kriminalistus ir 

Doorno pilies

Vf „„1---- diviiFaSti? tokius
niekus rašo.

Pasirodo, kad Thompso
niutė mažai pažysta Stalino 

ojų _
banuo 

nors

Irą Amerikos Lietuvių 
Šelpimo Fondą, į kurį ko
munistai visai neįeina.

Komunistai jia prisidėję 
prie Russian War Relief 
fondo ir surinktu? ar nu
pirktus drabužius atiduoda 
jam._ ’ \

O gal Russian War Re-cija, ' kurion buvo sukviesti skiepijamą kultūra Indijoj, 
tie rašytojai, kurie rašinėja .Jeigu Anglija iš Indijos pa- “uKvfe’^bolševi’karSkundė lief F“nd J1? surinktus dra-
fcb“A?"I.M'?buvoni£ įuSS rt-i‘«ai “r”“’ 'aWŽiai Amerikos L‘etuvi1 Lužiu®„n.?siunčia Lietuvos ciu nėra- Ir naialiau RWR 

buvo is- njįmanais del^savo religijų šelpimo Fondą, sakydami,
..........  * " kad tas fondas šelpsiąs tik

“Hitlerio agentus.” Bet jų 
Amerikos skundas nuėjęs į gurbą.

“Amerika” rašo. kad
mų. kuo ji nusikalto. Tuščia 

“i
pakalikai

pastanga. Tokiais "mazmo-

Toj konferencijoj
keltas ir streikų klausimas: išsipiautų ir Indiją užimtų
ar streikai ginklų pramonėj japonai. Kuriai čia pusei “Hitlerio agentu* Bet
trukdo karo pastangas, ar turėtų pritarti *---- ‘ •
ne- A spauda? t

Į sį klausimą Karo Me- Negalima tačiau sakyti,- 
džiagų Direktorius gen. kad visa šita propaganda 
Clay atsakęs, kad “dėl jo- turėtų ardomųjų tikslų ar 
kio streiko negali karei- pobūdžio. Ji tik parodo, kad 
viams amunicijos pritrukti, ne visi žmonės vienodai i

U2DARĖ TAUTININKŲ 
FONDĄ

žmonėm?” pių nėra. Ir pagaliau RWR
pasako aiškiai, jog niekas Užmiršo minėt nuopelnus 

kad tos dra-Ne!
Russian War Relief Fund 

buvo apie tai užklaustas ir 
atsakė štai ką:

“We cannot and do not _r . . . ,
send packages or articles to vadinasi, jei aukosite 
indiriduals. There i? no drapanas ar pinigus komu-

negarantuoja. 
panos ar daiktai, kurias čia 
renka tautinės grupės, pa
sieks jų pačių žmones.

Vadinasi.

“My dear Mr. Bimba” ši
to da neįrodė. Viskas, ką 
jis įrodė, yra tas. kad šel
piama sovietų vviiaupybės 
užlaikomi kvislingai. kaip 
Paleckis ir kiti!

Naujienos” praneša, kad
nes armija visuomet yra ap- ta pati dalyką žiuri. Ame- šelpto fondų kontrolės 
rūpinta šešiems mėnesiams rikos demokratija. plati 8031x1 uždarė tautininkų į“d'
iš kalno.” spaudos ir žodžio laisvė. Iei- foi?d^ kuris. buvo Įsteigtas and

Vienas Chnstian Scie-džia kiekvienam laisvai sa- aPle metai atgal ii ang- bought here are shipned out didžiausią visam pasaulyje
ncece Monitoro skaitytojų vo pažiūras skelbti. Tame f on Fus?lan ships: what dts- lėktuvu nešiotoją-laivą, “Sa-

j j a na pip i n p0Sįtj0n tafces place fnom ratoga.”dabar kelia klausimą: ’ ir yra didelis"demokratijos National Relief Fund.
‘Jeigu tai tiesa, kad streikai nuopelnas. Tokio? laisvės priešaky stovėjo adv

netrukdo karo pastangų ir ne- nėra nei^ Hitlerio \okietijoj, 
prailgina karo. tai reiškia, kad nei Stalino Rusijoj, 
medžiaga, kurią butų paga-minęs nepertrauktas darbas, nebuvo ir nėra reikalinga. Jeigu taip, tai kam tie vyrai ir moterys yra samdomi . ir kodėl
dėlės

Logiškas klausimas.

KĄ JOHNSTONAS PATY
RĖ SOVIETU RUSIJOJ

“Keleivy” buvo rašyta, 
jiems mokamos tokios di- kad Stalinas pasikvietė pa? 

ės algos ?” gavę į svečius Amerikos Pre
kybos Rūmų (Chamber of

----------------- Čommerce) pirmininką p.
WASHINGTONAS UŽ- Johnstoną. Dabar šitas PA

VERSTAS PROPAGANDA merikos biznierių vadas pa-
_____  pasakojo, ką jis Sovietų Ru-

“Christian Science Moni- sijoj patyrė *

ir kiti tautininku

Jo 
Olis 

srovės
žmonės.

Washingtono vyriausybė 
pripažįsta tiktai vieną lietu
vių šelpimo įstaigą, tai — 
Bendra Amerikos Lietuviu 
Šalpos Fondą.

South Bostone gyvena 
vienas komunistiškas špic- 
bukas. Chicagos “Vilnyje” 
ir Brooklyno “Laisvėje” jis 
niekina sandariečius. kurie

_________ ____ _ _ _ _ _ ruošė pokili SLA preziden-
earmarking of items of any ni?txI komitetams, tai auko- tui Laukaičiui. Pastaraii ji- zys Rimvydis) gaus trūkį,
kind. Distribution i? made ?ite Sovietų Rusijai. Lietu- sai charakterizuoja šitaip: Papei mirus jis turėjo susi-
in the U. S. R. R vvhci e vos žmonių jie nepasieks. Laukaitis — politinis pa- rast darbą ir, be to, kas sa-

as needed. Clothing-taikunas. Susivienijimą jis vaitę turi rašyt vis naujus
articies collected or Jungtinės Valstijos turi nepagydys; SLA serga vė- “manifestus ’ apie katalikiš-

' - • kus ir socialistiškus “dely-

Suraminkit tą kronprincą
Julius Smetonukas (Ka-

AR ŽINOTE, KAD-
Didysis franeuzų laivas 

“Normandie,” kuris buvo 
iškeltas iš Hudson upės. 
New Yorke, dabar riogso 
Todd Shipbuilding kompa-

Budamas praktiškas biz-,ni.l°s Jalfle netaisomas. 

Johnston sa- Spalio 15 yra
tor’o” vvashingtoniškis ko- .-y—.......... į

respondentas praneša, kad nierius ir budrus dalykų
New Yorko kongresntanas ^^ė^jas. p. i$«untimui ka
Reed įtraukęs i “Congres- kb»» įsvazmejęs Rusiją sker- mena issiuniimui ka 
sienai Record-’' paraišgimą rai ir Klcį. padMTdamas d""»į,/

paskutinė
kareiviam
siuntiniai

užvardinta “Three Hundred 18 V18° mylių Kelio-
Groups Flood United States nės, kurios metu jis paste- 
Mail with Adverse Propa-1 bėjęs ir gerų ir netikusių 
ganda,” kas reiškia: trys dalykų.
šimtai organizaci iu užver- Pr,e genų dalykų jis skai- 
čia šios šalies paštą ardo- to &tai k£: ’usai myli savo 
maia propaganda. ‘ k««U- stengiasi pakelti

Tas pareiškimas esąs pa- savo pramonę. Jiems labai

35,000 mylių kelio- nebu/ priimami kaip Kalė
dų dovanos.

Oklahoma ir Kansas vra 
skaitomos labiausiai vėjin
gomis valstijomis.

KUNIGAIKŠTIS SUGRYŽO

žiu. KUS ir
Tai sena komunistu melo- riumus.” 

dija, išleista tik kelios no- Kas bus. jei kronprincas 
tos, būtent: patraks?

Savo laiku tas Laukaitis Amerikoje gyvenantieji 
buvo labai geras žmogus smetonininkai turėtų šaukt 
komunistams. Laukaiti jie “seimą” ir savo kronprincui 
gyrė, nes SLA seime Balti- P’nkt dvarą. Su vištomis jis 
morėje gavo jo protekcija, geriau susikalbėtų, ir gai- 
Buvo taip: seimo posėdžiu dž»ai iam himnus giedotų— 
salėje komunistai baubė, karaliautų ir lietuvių demo- 
lyg tie žalmargiai, bet po- kratinei visuomenei po ko- 
licija ramiai stovėjo ir klau- IV nesipainiotų.
sėsi. This is a grand ?ho\\ Radaus savo medicinos 
— sakė vienas tvarkos sau
gotojas. O komunistai vė
liau gyrėsi: “Gorai turėti 
šitokį įtakingą vyrą”...

Kodėl šis nuopelnas už
miršta?
Nauja Maskvos gudrybė

Dumbarton Oaks viloje, 
greta Washingtono, eina 
svarbi konferencija. Ji svar
sto tai, kaip išlaikyti taiką, 
kada pasibaigs šis karas.

Svarsto ir negali susitar

remtas Washingtoniškiame 
“Times-Heralde” tilpusiu

imponuoja Amerikos tech
nika. Jie stengiasi sumažin

Straipsniu, kur tie “trypti savo liaudies neraštingu-

Vokiečiai buvo pirmieji 
kurie sugalvojo legenda 
kad naujagimį atneša 
balos mainys.

Kodėl?
Rusų atstovai reikalauja.

Čia yra parodytas Liuksemburgo kunigaikštis Fe- kad busimoje taikai išlaiky- 
lix, kuris šiomis dienomis sugryžo namo, amerikie- ti organizacijoje butu 
čiams išvijus vokiečiu? iš jo tėvynės. Liuksemburgo ku- kia tvarka: 

iš! nigaikštija guli tarp Vokietijos ir Francuzijos. Ji daug Valstybės, kurios 
mažesnė už musu Lietuva. I r.vs šią organizaciją

ei

butų šito-

suda- 
turi

Alijantų invazinės armi
jos vadas, generolas Hei- 
senhov/er, paskelbė dekre
tą. liečianti okupuotas sri
tis Vokietijoj. Už nepaklus
numą ir kenkimą okupaci
nei vyriausybei naciški Fri
cai bus nubausti mirtimi. 
Nacių valdininkai, be to, 
okupacinei vyriausybei turi 
perduot visus dokumentus 
ir turtą. To nepadarius bus 
“kaput.”

Naciai dabar ragaus sa
vos medicinos. Su okupuo
tu kraštų žmonėmis jie elgė
si kain žvėrys. Dabar ant 
-avo kailių patirs, ką reiš
kia but kitų valdomam.

St. Strazdas.

> 1
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KAS SKAITO. RAŽO

TAS nUOMK \F’'RA3O AMERIKOS LIETU'
AMERIKONAI IMA BRESTĄ

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPKIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
A. Jankauskas Išrinktas CIO Galva

' .* ’ fjn

ras Amerikos Lietuvių Šel
pimo Fondas gavo leidimą 
tik po to, kada vyriausybės 

Kas da neužmiršo lietu- žmonės gavo visas jiems 
viu komunistu darbų praei- reikalingas informacijas. li
tyje. dabar negali atsistebė- daugiau: patys komunistai 
ti bimbiniu ir mizeriniu ‘‘pa- skundė musų fondą ir jo 
triotizmu.” Pirmiau jie kei- vedėjus. Nežiūrint to, leidi- 
kė ir prakeikė viską, kas mas buvo gautas. Reiškia, 
bet kuo buvo surištas su vyriausybė yra viską ištyrus i 
patriotizmu. Net smulkius ir žino, ką daro. 
lietuvius verslininkus jie Komunistai meluoja per 
buvo apšaukę “imperialisti- akis tik dėl to, kad nori 
nės buržuazijos” pakalikais diskredituoti Bendrą Ame- 
ir tarnais. Toks Bimba kar- rikos Lietuvių šelpimo Fon- 
tą net saviškius barė, kad da. ir kad jie patys neturi 
jie savo “klasinę sąmonę” vyriausybės leidimo rinkti 
išmainę j keturis automobi- aukas neva Lietuvos žmo- 
Iio ratus. Mat, “trečiojo pe- nėms šelpti. Jie yra prisi- 
riodo” metu (1929-1931 glaudė pnre svetimos vais
inėtais) ir automobilis jiems tybės (Rusijos) komiteto ir 
buvo tik “buržuazijos išmis- tik jam renka drabužius ir 
las,” darbininkui kenksmin- pinigus.
gas padaras. Taigi, ir tokiam darbe.

Dabar tavorščius Bimba kaip rinkimas pinigų Į Na- 
pats važinėja automobilium tional War Fund. komunis- 
ir nei nemano, kad jo “kia- tai neišsitenka; jie bando
sinė sąmonė” išmainyta Į kelti vaidus. Jie fašistma i 
keturis automobilio ratus, žmones, kurie neturėjo ir;
Ir daugiau: Bimba jau sto- neturi nieko bendro su fa- i 
ja ne tik už visų lietuvių, ristais, kai tuo tarpu patys j
bet ir amerikonų “naciona- komunistai talkininkavo fa-■ gjs vaizdelis parodo amerikonus atakuojant Bresto uostą Francuzijoj. 
lę vienybę.” Jis agituoja sistaras susilę, ir gal talki-1 ^restas jau mūsiškiu rankose. Jie paėmė tenai 37,000 vokiečiu nelaisvėn.
remti Roosevelto kandida- ninkaus ateityje. :________________ _____________________________ ♦__________________
turą — to paties Rocsevel- Brooklyno lietuviai jau . . . . . ..
to, kurio rumus Bimbos vai- turi komitetą, kuris daly- nuausia atskiri veikėjai, o
skas pikietavo ir kuri ko- vaus National War Fund gėliau ir organizuotos gru-
munistai vadino “Wall gat- vajuje lapkričio mėnesį. Lie-, Pes eme kelt kovą pnes Ku jau iaįkas biski parugoti vienos savaitės be
vės bankininkų bernu.” Jie tuviai, remkit tą komitetą ?yax. Klaną, vilkt aikštėn ant Maikio, kad jis ne kož- vio.”
agituoja remti ir Amerikos kuo tik išgalite. National kiamecių mktus daigus, bu- ną savaitę ateina. Aš čia“ Marcelė Pasais,
karo pastangas, nors savo War Fund skiria stambias nnktu& taktus pakaitoje n įdedu penkis dolerius ant Chicago, III.
laiku Datvs reikalavo taikos sumas pinigų šelpimui nu- ĮĘauca;, _° 5° , on kelionės, bet tu. Tėve, žiu- -----------------
su Hitleriu. kentėjusių Lietuvos žmonių. Klux Klan eme nykti Daug rėk ka(j butum pas mane

Brooklyno lietuviai komu- Tas fondas skirs ir daugiau, buvusių klaniecių mete sa- gu Maikiu kas savaite per

Lietuviai komunistai vėl 
mulkina žmones

Vermonto CIO konferencija 
padarė reikšmingų nu

tarimų

Šiomis dienemis Vermon- 
to valstijoj Įvyko CIO uni
jų atstovų suvažiavimas, 
kuris išrinko naują valdy
bą ir padarė visą eilę reikš
mingų nutarimų. Tarybos 
prezidentu išrinktas lietuvis 
Antanas Jankauskas - Jen- 
kins, žinomas CIO organi
zatorius.

Vermonto valstijoj CIO 
pradėjo organizuotis da ne
senai. Metai atgal ji turė
jo tenai vos 1,200 narių, o 
dabar turi 10,400. Jankaus
kas mano galėsiąs pakelti 
narių skaičių iki 20.000. 
“Mes turim organizuotis ir 
turim daiyti kas tik gali-

mano geriausias draugas.
Su pagarba,

Mike Kežai,
Rumford. Me

Dabar

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.
‘Kelei-

tyti. Viena leidė priėjus man

Drg. Roy Morris iš Rock- 
ford, Ilk, rašo: “Atsipra
šom. kad taip ilgai užvilkom 
preumeratą. bet skolingi 
nebūsim. Dabar siunčiam 
$3.00 ir tegul ‘Keleivis’ ei
na toliau, nes mes nenorim 
su juo skirtis. Nors aš esu 
da ne senas ‘Keleivio’ skai
tytojas, tačiau lygindamas 
jj su kitais laikraščiais ma
tau, kad jis yra geriausis iš 
visų. nes paduoda visokių 
pranešimų ir teisingai vis
ką nušviečia. Aš patariu vi
siems skaityti ‘Keleivį’.”

ma, kad išrinkti Rooseveltą 
prezidentu,” pasakė jis su
važiavimo delegatams.

Vermonto valstija nedi
delė ir sunkiosios pramonės 
daug neturi, todėl darbinin
kai tenai ikį šiol buvo ne
organizuoti ir jų algos la
bai žemos. Audėjų unijos 
delegatas Anthony Martin 
pasakė: “Pats svarbiausis 
klausimas čia yra algos. Jos 
yra labai, labai žemos — 
apie 5 ar 10 dolerių į sa
vaitę mažesnės, negu kitur.

Suvažiavimas priėmė ei
lę visokių rezoliucijų. Svar
besnės jų yra šios:

Remti senatoriaus Aike- 
no bilių St .Lawrence van
dens keliui įrengti.

Remti darbininku mokyk
los atidarymą St. Michael’s 
kolegijoj.

Prašyti War Labor Board 
kad pakeistų savo nusista
tymą kapoti darbininkų al
gas Vermonto liejyklose ir 
mašinšapėse.

Atnaujinti pasižadėjimą 
nestreikuoti.

Užgirti Senato rezoliuci
ją, kuri siūlo algų grindims 
65 centus į valandą.

Reikalauti, kad butu at
šauktas Smitho-Connally įs
tatymas, kuris draudžia 
streikus karo pramorėj.

“Keleivis” sveikina drau
gą Jankauską-Jenkinsa lai
mėjus jam CIO prezidento 
vietą Vermonto valstiioj ir 
linki jam geriausios kloties 
einant tas pareigas.

Kad nutarė dalyvauti ir 
rinks aukas — tame nieko 
blogo. Už tokį darbą ver
tėtų juos tik pagirti.

Bet į savo mitingėiį, kaip 
rašo komunistų “Laisvė,” 
jie pasikvietę vieną Natio
nal War Fund atstovą. New

tus paraginkim. kad auko-

Brcoklyno Kriaučius.
LU

AMŽINĄ ATILSI KU 
KLUX KLANUI

Organizacija diskredita- 
VOSI, JOS pajamos sumažėjo.

RAGINA PRADĖTI MO
KYKLOS LANKYMO

j*
mčflrct tintiI V Iįve »y« ittiiivc cuniai.vjv. z/Tr""? • i • " • i —

Jei Ku Klux Klan išsilaikė Gentlemen: keleivi skaityti, bet ne
iki 1944 metų, tai vien ta , Enclosed please find $3 tun užsiprenumeravus As
viltimi kad bus progom da *01’ my subsenption to the jai atsakiau: Olrait, duok
karta atsigauti. Bet tos pro- mother bas pinigus, tai aš tau užrašy-
gos nesulaukta ir, lvg ty- been a reac«er of Keleivis siu. Na. ir gavau $2.o0. Čia

■čia da nrikibo f^de’-alė vv- for about 30 years and now. juos prisiunčiu ir tegul se-

V A UOiMI I A ŽMONĖS MIRŠTA NUO 
GRYBŲ

paklausimų ir diskusijų, nas, paskubusi baltamarski- Ku KIuy Klanai hnvn i by continuing the subscrip- 
Vienas Stalino “saulės” ap- niu teroristų organizacija - ,ė- U č ‘ vkninXosė tion in name.
kvaitintas kvislingas pasta- Apie tai, kad Ku Klux 1^,,, • ien.in£u?'e
tęs tokį klausimą: Klanas yra likviduojamas, P etu9'e’ taipgi kai kūno- į ajso want to thank you

“Lietuvių fašistu spauda pirm iausis pranešė “Sunday t?, 'jom-vakarų valstijose, very much for the nice vvay . .
giriasi, kad iie gavo iš Na- Journal.” leidžiamas Atlan- Klameciai ypatingu atkak- jn which “Vargo Sūnūs” Gerb. Administracija:
cior.alio Karo Fondo $135.- tos mieste. Vėliau tą žinia '.umn pu.davo pažangiuosius pU( the announcement of Aciu uz pranešimą, kad

atvirtino Ku Klux Klano ir oiyranizuotus dar- my mother s death in vour prenumerata jau pasibaigė.
- - - bimnkus.* Paaiškėjo, kad

Su pagarba.
Elzbieta Turla,

Great Neck, N. Y.

000 trims mėnesiams ir kad patvirtino 
per pusmetį gaus apie pu- centro raštinė, 
se miliono. Ta suma iie kad nutarimas

Paaiškėjo. paper.
likviduoti sukt^s fabrikantai Klano Wishing you

vadams duodavo stambias

Prašau siuntinėti “Keleivį’ 
continued *r toliau. Čia įdedu $3.00.

avo stambias success vvith vour paper and Noriu priminti, jog aš skai- 
kad persekio- may jt aj interesting to tau “Keleivį’’ jau 34 metusgaus per savo ‘United Lith- Ku Klux Klaną buvo pada- 

uanian Relief,’ kuris nėra rytas da balandžio mėnesy- 8uma* J?-1? 
nei ‘united’ (vieningas), nei je. Viename Atlantos vieš - įanikaius.

may
ypač unijų other people as it i? to me.

yours,
Martišius.

Millburv. Mass

ir skirtis su juo nemanau, 
kol akys galės skaityti. Kiek 
aš gavau iš “Keleivio” mo
kslo žinių ir visokių patari
mų. tai negaliu nei atminti, 
nei tinkamai jų įvertinti.

Su pagarba,
L. Maliauskas,

Worcester. Mass.

tuves žmonių. Kaio galima sa ir kartu pati Klana. .Pu(ialeist. kad' renkami kare ' Kodėl taip padaryti? , Tik fizines J«os bi jodami j 
nakentėjusiems nuo fašiz- Tam buvusi svarbi prie- Iraniečiai susilaikydavo nuo.
mo oinigai butų suvartoja- žastis. Paaiškėjo, jeg fede- er®1(?- v ... • l Gerbiama Keleivio Ad-
rci kvisiingams?” ralė vyrirausybė susekė,iM .^e’.u * ,x „Klano ministracija:

Tai nėra klausimas, bei kad r.uo 1915 iki 1927 me- rausias pranašas sako,i. prjsiunčju -ris popierinius 
rikt"s šmeižtas ir visai tų Ku Klux Klanas nesumo- ’a, .01 -ne;a dolerius, kad man atnaujin- Gerbiamieji:
Uonlas. Iš kw iis žmo. kad kėjo apie 600.000 dolerių Pala,(1 ta- Klano skyriams tumėt “Keleivio” prenume- Skubinu siųsti $3.00
Bendras Amerikos Lietuviu taksu. Kada vyriausybė na- paiiKta teise spięsu a- t metams ir 10 savaičių. “Keleivi.” — ------
Fundas “per pusmetį gaus reikalavo tą sumą sumokė- P,e 8370 {lkl^ ~ ^vuot in„
apie pusę miliono?” Ir kur ti. susirinko Klano didieji a.1 n,egvuot. Bet
o jrodvmas. kad musų fon- ir mažieji vadai ir nutarė *?^ buvo jau pirmiau uzsi-

das šelps “tik hitlerinius paskelbti, kad Ku Klux darę. Kūne da liko, tai li-

organizacija izriums .*;■«;* —.1'“- _ uz
nenoriu su

JauFškv- Aš-"enorėėiau prakišti nei juo skirti, -Keleivis- yra
HITLERIO VYRAI NELAISVĖJ

Klanas daugiau negyvuo
ja

ko kain senovės palaikas. 
Kai kas spėja, kad juod-

kvislingus”
Bet komunistų “Laisvė

raneša, kad National \Var Ar tuo nutarimu jie bus i nugariški klaniečiai gai - *

'--ų
asmeniška i toji padėtis yra ką ji darys ir kokių galimy 
nauja, nežinoma ir kad čia biu bus tuos piningus iško- 
įeir.a politiškas klausimas, lektuoti.
kurio jis negali atsakyti. Bet Ku Klux Klanas buvo ar- 
iis mano. kad President’s šiaušių smurtininkų organi- 
Control Board padėti patai- zacija. Savo galios čiukuro 
sys, ieigu jo turimos infor- ii buvo pasiekusi 1919-1927 
macijos narodvs. kad r>ini- metais. Nuo Klano priklau- 
gai naudojami netikriems sė išrinkimas valdininku ir 
tikslams.” net paskyrimas nolicistu.

Kitas komunistų parani- Klanui nepalankus žmonės 
jonas da klausęs: “Dėl ko buvo visaip persekiojami, 
fondas skyrė pinigus neiš- plakami ir net žudomi. Da 
tyręs?” 1935 metais šities teroristai

Fcndo atstovas pakarto- nukankino Tampa (Flori- 
jęs viltį, kad “klaidos bus doj) darbininkų vadą Jo- 
pataisytos.” seph Shoemaker. Bet tai

Ko norima pasiekti, taip buvo Ku Klux Klano pas- 
per akis meluojant? Bend- kurinis pasispardymas. Pir-

—K. V.!

RUSAI “PADĖJO” LEN
KAMS LAPELIAIS

Iš Londono pranešama, 
kad vieną dieną, kai naciai 
tankais ir kanuolėmis žudė. 
sukilusios Varšuvos lenkus, 
per Varšuvą perskrido So
vietų orlaivis, numesdamas 
į miestą lapelių, kuriais vo
kiečiai buvo kviečiami “pa
siduoti.” Vadinasi, vietoj; 
bombų, vokiečiai gavo po- i 
piergalių. Tuo tarpu aliian-i 
tų orlaiviai atskrisdami neti 
iš Italijos nuleisdavo len

Tėvai, bendruomenės ir 
unijos raginamos organi
zuoti kampaniją mokyklinio 
amžiaus vaikams raginti šį 
rudeni grvžti į mokyklą. 
Jungtinių Valstybių Darbo 
Departamento Vaikų Biuras 
ir Federalinės .Apsaugos A- 
genturos Švietimo Įstaiga 
bendrai išleido knygutę su 
Karo Informacijos pagalba, 
kurioje dėstoma mokslo rei
kalingumas Amerikos ber
niukams bei mergaitėms.

Ten aiškinama, kad da
bar labiau, nei bet kada, 
aukštesnysis išsilavinimas 
reikalingas ir jaunimo ir 
musų šalies ateities gerovei, 
nes mokslas yra lyg raktas 
į ateitį.

Toliau pabrėžiama, jog 
lygiai kaip šių laikų karai 
priklauso nuo mokslo žinių, 
taip pastovi taika remiasi 
inteligentišku ir išlavintu 
protu. Žinodami, kiek daug 
tautai reiškia jos piliečių 
sveikas kūnas ir protas, 
mes, kaip tauta, tikime, kad 
musu vaikai privalo buti 
protingesni, sumanesni ir 
apsukresni žmonės, nei mes 
kad esame. O šito atsiekti 
jiems padės musų mokyk
los.

Knygutė ragina visą ben
druomenę Įsijungti į kam- 
: uniją, kuriai privalėtų va
dovauti komitetas, atstovau- 
■; s v isas gi upes žmonių, be
sirūpinančių jaunimo reika- 
' Komitetas raginamas 
įtraukti Į darbą vietinę spau 
vir radijo stoti.

—OWI.

URAGANAS PADARĖ 
$200.090,000 NUO-1 

STOLIŲ

Pereitą savaitę Bostono 
apylinkėj keliatas žmonių 
mirė nuo gTybų. Dudley 
miestely mirė dvi seserys 
Laskauskaitės. Zofim 65 m. 
amžiaus ir Marė 67 metų. 
Jes prisirinko grybu apie 
savo namus ir valinė juos 
per tris kartus. Nakti jos 
sunkiai apsirgo ir rvtoiaus 
dieną abidvi mirė. Valdžios 
gydytojas Dr. Gibson nu
statė, kad jos užsinuodijo 
grybais.

Kitas panašus atsekimas 
buvo su vienu italu. Tis nar- 
sinešė namo grybų, kuriuos 
jis rinkdavęs ir valgvdavęs 
nėr 15 metu. Jo moteris gry
bų bijanti ir niekad ių ne
valganti. Šį sykį irgi val
gęs tik iis vienas. Ir prival- 
gęs tuoj mirė.

Patartina nežinomu gry
bų niekad neimti ir neval
gyti. Grybai nėra ioks mais
tas ir neverta dėl ju staty
ti pavojun savo sveikatą ir 
gyvastį.

ĮTALPOJ ARDOMI KA
TALIKU MITINGAI

Ši nuotrauka parodo pirmutinius Olandijoj paimtus
kams amunicijos ir ginklų. Į vokiečiu? belaisvius. Jie vaiomi iškeltom rankom.

Prrrž '? Atlanto pakraš
čiu uraganas pereitą savai
te j ridai č apie $200.000,- 
CCO nuestolių. Labai nuken- 
tėio Atimtie City. New 
London, Westerly ir Cape 
Cod vasarvietės.

Be to, uraganas nuskan
dino 3 laivus, vienas jų bu
vo kariškas.

Klerikalu vadas kaltina 
komunistus

Italijos valdžioje dabar 
dalyvauk’ 6 nartims. b<t su
tikimo tarp i” nma. Krikš
čioniu demokratu parti ios 
lyderis Gasne i iau nnrašė 
komunistu vadui Tnp-iiačiui 
protesto lai«ka kad komu
nistai užnuola ir arde kleri
kalu mitinėms. at
sakė. kad komunistei “la
bai gerbia kataliku i«itiki- 
nimuš” ir neri su :a;s bend
radarbiauti. De Gasoeri. ta
čiau ranortavo savo parti
jos tarybai, kad no šito To- 
gliačio laiško, komunistai 
vėl išardė 4 kataliku mitin
gus. Spraga tarp tu partijų 

I darosi vis didesnė ir dides
nė. Socialistai irgi neturi 
meilės klerikalams.

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



Ketvirtas tfMS, SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ralius Michailas buvo tik 
figūra, politikos šachmatų 
žaisladaiktis.

t Antonescu ir šiandien
ja jau kariauja sutvęs. Jo vieta teko kunigaik- stovėtų prie valstybės vai- 
partnerka nacių ščiui Karoliui pirmajam, da- ro, jei ne Hitlerio bėdos.
Ton boin ir Tto. Kortinin Vomlizi nirmtil b,l_

Rumunija Ir Jos Karaliai
Rumunija jau kariauja su 

buvusia 
Vokietija. Ten. kaip ir Ita
lijoje, Įvyko palociaus revo
liucija. Kada buvo aišku, 
jog Italija pralošė karą, ka
ralius Emanuelis nutarė pa
varyti Mussolini ir pasida-

bartinio Karolio pirmtaku- Nacių Vokietijai nebesise- 
nui. ka, Vokiečių ir rumunų ar-

Prastas buvo Karolis pir- mijos buvo atmuštos nuo 
mąsai, nekoks buvo ir Ka- Stalingrado* jos buvo išvy- 
colio tęva£ Ferdinandas, bet tos iš rusų žemės. Pagaliau.

_____ _______ t_____ Karolis antrasis juos toli raudonoji armija užėmė Be-
ė alijantams. Taip buvo iri pralenkė. Da jaunas būda- sarabiją ir susidarė didelis ••--------------------- u. ------i— rumunų karaliausV\^ „ _

RumvnĖoiė?’Jaunas rumu-l'^as jis pasidarė nesuvaldo- pavojus 
nu karalius Michailas-(Mi-f^s^^merginmkas. Karalie- dvarur 
b ai) Įsakė areštuoti fašisti
nę premjera Antonescu ir 
nusidavė alijantams. Be to. 
iis nudarė ir daugiau—pa
skelbė kąra Vokietijai. Skel 
bė. nes to reikalavo Mask
va’

Rv«irm su tuo Amerikos 
c-raude^ pasirodė keistu 
žir’". Ta -mauda karalių 
vaikėzą Michailą padarė 
heroinm! Ot. erirdi, jaunas, 
bet labai išmintingas kara
liui ^ovo valstvbę jis iš
traukė :š fašisto Antonescu 
žabangų Nors Rumunim 
kariavo prieš ab'iant’is. be* 
šiandien ri su aliiantais — 
geria vėliau, nesru niekad.

Tik Maskva, kažin kodėl 
tuo “herojum” da nepaten
kinta. Iš ten gauta tokių ži
nių: Stalinas nori. kad Ru
muniją valdytų buvęs ka
ralius Karolis!

Išmintingi žmonės tuc Į 
Maskvos plepalu tik pasi- j 
juoks. Po te. kada Rusijoj'

ne Marė bandė sūneli vai-Į Kerštinga motina dantis 
lyti, bet neturėjo pasiseki- sukandus tylėjo, bet ir gal
ino. Jis pasidavė mamės no- vojo, kas reikia daryti. Ga
rams valstybės klausimuose, lų gale ji užšriubavo sūneli 
bet ne mergų. Tuo klausimu Michailą, kad šis darytų pa- 

, Karolis buvo “tikras demo- lociaus revoliuciją, 
tkratas.” Jam buvo gera ir vis dėlto jei ne nacių

Vokietijos bėdos, Antones
cu ir šiandien butų geras, 
kaip jis buvo geras pir
miau, kol nacių Vokietija 
buvo galinga.

Bet Maskva nori Karolio. 
Tame nieko naujo. Krem
liaus politika nesuvaikoma. 

, , , . Da nesulaukus Karolio,
ra sakęs, kad jo sūnūs Mi- Maskva gražiai susitarė ir 

'Ta -i^ano klaidų ir su Raraliaus Michailo val- 
tidybes karikatūra. džia. Susitarė nežiūrint to,

Ir Karolis ir jo sūnūs Mi- kad alijantai (kartu ir Ru- 
ihailas yra nieks daugiau, sįja) yra pasižadėję neda- 
<aip Karikatūros. Prie Karo- ryt saparatinės taikos su 
io tikrasis Rumunijos vai- agresorių ašimi ir jos sate- 
donas buvo jo motina Ma- litais. Maskva to susitarimo 
e; pne Michailo — šio mo- nepaisė. Žinių agentūros 
ina Aleną. Savo jaunystėje praneša, kad Rusijos ir Ru- 
Arena buvo negraži, be rei- munijos vyriausybės jau 
kiamų maneru ir gabumų, susitarusios. Rumunija suti- 
Europos karalių palociuose kusi Rusijai atiduot Besara-

nekarališka sugulovė. To
kią jis turi ir šiandien — 
Magdą Lupescą.

Su graikų princesa. žiop- 
’a, bet didele intrigante A- 
ena. Karolis apsivedė tik 
no to. kai ši buvo nėščia. 
Neilgai trukus jiedu persi- 
?kyrė ir Karolis ne karta
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TAI NE GĖLĖS...

i

Tai ne gėlės žydi šiame vaizdely. Tai amerikiečių 
bombos sprogsta atakuojant vokiečius Bresto pusiasaly. 
Šitoj vietoj buvo paslėptos priešo kanuolės. Mūsiškiai 
orlaiviai užpylė jas bombomis. Nuotrauka padaryta iš 
didelės aukštumos.

DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

_ .TVomi bus pagarbintas, brendus. Jeigu tokiose są- 
i^gose ir butų galima nau-

—O ką tėvas dabar gar- ją tvarką Įvesti, tai jai pa
kini. kada nosis pamėlyna- laikyti reikėtų vartoti gink- 
vus nuo šalčio? Į luotą spėką. Tai butų ma-

—Dabar, vaike, aš over- žumos diktatūra, taip kaip
kouta šlovinu. šiandien yra Rusijoj. Vietoj S1OS

—Bet kodėl jo neužsivel- laisvės, žmonės tenai gyve- narchijos vietą 
ki? ; na priespaudoj. Socialistai Jokiam Europos

—Kad neturiu. {tokiai santvarkai priešingi, palociuje nebuvo
—Matai, tėve, kaip blo- Jie sako. kad socializmas tybiu. lėbavimų ir dorovinio 

a, kad jaunas būdamas ne- turi reikšti ne tiktai leng- supuvimo, kiek jo buvo 
irupinai apie senatvę. Kiti vesni darbininkams darbą, Rumunijos monarcho palo- 

žmonės pagyvenę Ameriko- sotesni gyvenimą ir apru- ciuje.
' Z^Z^ZZ^. ninto cnn o t trr* iv
~ ISIgyčt SIILUS IU&HIUS, au- finva xx j/xa

iomobilius, o tėvas ir pa- tesnę žmonėms laisvę. Ka- tūli Europos monarchai su 
rasto žipono neturi. da tokiai santvarkai pritars pasišlykštėjimu žiurėjo i
—Matai, Maike, aš vis visuomenės didžiuma, tada rumunų karaliaus dvarą, 
"iau tavo pasakoms, kad pritars jai ir buržujai. Tada Švedu karalius Gustavas. 

' merikoj socialistai Įves nebus nei reikalo juos per- nepaisydamas karališko 
■"resni parėtką ir kad o- sekioti. Jie bus naudingi mandagumo, kartą atsisakė 

rkcutą aš gausiu už dy- žmonėms. lošt golfą su karalium Ka
pą. į —Maike, tu man meluoji rolių. Gi Anglijos karaliaus

Overkoutai, tėve, ir per akis. Pirma sakei, kad dvare iis buvo žinomas kaip 
ris socializmo patys ne- ant overkouto aš turiu pats “moralis džiovininkas.” To- 

?ugs. Juos reikės pasiūti. O užsidirbti, o dabar sakai, kiu ii apšaukė torių dienraš-
lad butų iš ko pasiūti, bus kad prie socializmo visi bus tis “Daily Mircr.”* 
roi kalingas audeklas; au- ant senatvės aprūpinti. Tai- Jei tiesa, kad Maskva no

gi tu čia man meluoji, kaip ri Karolio, ii galės turėti tą 
bolševikas. “morali džiovininką.” ir

—Taip. tėve, prie sočia- dėliai to mes nesistebėsime, 
lizmo žmonių senatvė bus Kremlius irgi turi politinių 
apiupinta. Jie gaus ir dra- džiovininku, bus gera kom- 
panas, ir pastogę, ir maistą.
ir ko tik jiems reikės. Bet 
šiandien mes socializmo da 
neturim. Todėl šiandien tė
vas turi pats- apie savo ži- 
poną rūpintis. O jeigu jau
nas būdamas nieko nesusi
taupei, tai dabar turi Rao 
tėti.

—Okei. Maike, dabai j. u 
žinosiu. Bet overkouto man 
vistiek reikia.

kini reikalingi bus siūlai, 
'nlams vilnos, ir taip to- 

VjguS tuos dalykus rei- 
nm'nri. Taigi nežiu-

•. kokia bus visuomenės 
.rntvarka, o be darbo žmo
nės vistiek negalės gyventi.

—Tai kam tas socializ
mas reikalingas, jeigu aš 
negalėsiu gauti overkouto 
už dyką?

—Socializmas reikalin
gas tam. tėve. kad darbo 
žmonių niekas neišnaudotų 
savo labui.

—Kaip aš atsimenu. Mai
ke. tai ir Bimba rašė savo 
razritoi. kad Rasėjuje bus 
darbininku roius, ba visi 
buržujai bus išgalabinti ir 
nebus kas darbininkus iš
naudoja. O dabar jis pats 
rėkia, kad žmonės aukotų 
senu'? šiušius ir drabužius, 
ba Stalino rojuje darbinin
kai iau visai nupliko. Tai 
nal ir prie socializmo taip, 
butu. jeigu socialistai visus 
buržujus iššaudytų.

:UVE LIETUVIAI 
KAREIVIAI

•ubu ėjo Romanovu dinasli ’’ ,turŠ° žioplos mergšės ti- biją ir Bukoviną, o priedais 
ia. Rumunija užėmė pirmo- , % ,s joje iššaukė daug ij duosianti 300 milionų do- 

ir paškudniausios mo- keisto, kerštu ji ir pritvinko. leriu Rusijai. O ką gaus ki-
EuroDoie kada Karolis pasitraukė ti Rusijos talkininkai?
monarcho sPst0..ir aPjeido 
tiek suk- niJ3- karalium buvo paskelo 

tas jo sūnūs Michailas.

Nekalbant apie 
čins Rumunijos žmones.

pa-
net

prnija. Anglai ne bereikalo 
sako, kad miserv loves com- 
pany — bolševikiški mize
rijos mylės karališka mize
rija. bus zgada ir pakajus!

jau
nas ir be jokio charakte
rio. Tuoj sugryžo Michailo 
motina Alena ir valdė Ru
muniją. tampydama kara
liaus palociaus užkulisių siu
lus ir šokdydama premjerus 
bei ministeįių kabineto na
rius. Jie darė tai, ko norė
jo piktoji Alenutė. O kara
lius “herojus” — jis tik me
džiojo ir išdykavo.

Rumunijoj visi žino. kad 
išgarsėjusi Geležinė Gvar
dija atsirado, kaip pasėka 
Alenos intrigų. Tos gvardi
jos šulai gaudė kiek pažan
gesnius žmones ir iros ga
labijo. Tai buvo hitlerinio 
modelio organizacija, bet 
jai pritarė ir Karolis, ši ru
munų teroristu gauja Ale
ną paskelbė “Maica Nost- 
ra” — musu motina, -Ia ne
užmiršo ir Hitleris. Nacių 
Vokietijos fiureris iai itei-

Rumunija, kaip valstybė, 
da nesena. Ji atsirado 1861 
metais, iš dviejų provincijų 
— Moldavijos ir Valakijos. 
kurioms duota bendras var
das. Rumunija. Pirmasis ru
munų karalius arba “hosoa- 
dai ’ buvo kunigaikštis Gu 
za. Kaip nepataisomas iš
knkelis jis buvo pavarytas 

Pereitą savaitę buvo pa- nuo sosto jau 1866 metais, 
skelbtas da viena? užmuš- vos penkis metus karalių 
tų. sužeistų ir dingusių ka- -
reivių bei jurininkų sąra
šas. kuriame yra keliatas ir 
lietuviškų pavardžių, bū
tent:

Saržentas Povilas Podols- 
kis iš Dedham, Mass.

_ x į Henry Jackevica iš Brock
—Bet socialistai, teve.»tOno.

Juozasžmonių nešaudys. Buržujai 
yra daugiau apsišvietę už 
.. ijeTng prifclau- 

o aktarai, inžinieriai ir 
kitokie aukšto mokslo spe
cialistai. Tokie žmonės Vi
suomenei labai reikalingi. 
Bolševikai juos išžudė, o 
patys valstybės aparato 
tvarkyti nemokėjo, dėl to 
iie ’»• susilaukė skurdo. So
cialistai to nedarys.

—Bet ka jus darysit, Mai
ke, jeigu tie mokslinčiai bus 
jums priešingi?

—Tėve. socialistai tiki Į 
demokratiją. Jie sako, kad 
kol visuomenės didžiuma

Šimkevičius iš •
Gardnerio.

Bronius Budriunas iš 
Atholo.

Alfredas Gelinas iš Co- 
chituate .

Albertas Saulevičius iš 
Lavrence’o.

Vladas Rimševičius iš 
New Bedfordo.

Praėjusi nedėldieni South Į 
Bostone mirė Kazimieras 
Zulonas, ilgametis “Kelei
vio” skaitvtoias. Velionis 
buvo kilęs iš Šimonių para-, 
’ ijos ir buvo susilaukęs j’au j 
68 metu amžiaus. Paliko,

ę-ociaHzmo nenori, tol sočia- žmoną Oną (Tribuliaūskai- 
lizmui dirva da nėra pri- tę). dvi dukteris ir <5imų

Stalinui. kaip išrodo, ta
tai nerupi. Šiuo atveju jis 
padarė tą pati, ką savo lai
ku darė kaizeris. Kada Ru
sijoj prie valstybės vairo 
atsistojo bolševikai ir pra-

k? jivgni- jin _
diktavo, kurių teritorijų Ru
sija turi atsižadėti ir kiek 
kontribucijų mokėti. Gal ir 
šiandien Rusija tas kontri
bucijas mokėtų, jei ne kiti 
jes talkininkai, kurie kai
zerinę Vokietiją paklupdė 
ii- Brest Litovsko taiką pa
vertė niekais.

Ar pasikartos 1918 metu 
istorija ir Rusijos atžvilgiu?

Mes nežinom ir to nesa
kom, bet iau aišku, kad 
Maskva elgiasi sauvališkai. 
Ji nori, kad jos talkininkai 
pildytų visus savo pasižadė
jimus, bet pati jų nepildo.

Rumunijos fašistinio ka
raliaus dvaro mums negai-

Kas yra garsas?
Visi ir visokius garsus 

girdim — paukščių čiulbė
jimą. žiegų čirškėjimą, žmo
nių kalbą ir kitokius gar
sus.

Kas yra tas garsas?
Tai pasėka oro virpėji

mo. Lietuvis sako, kad o- 
ras neša balsą ir jis neklys
ta. Jei savo “budilninką.” 
kuris rytmetį jus kelia iš 
miego, padėtumėte i vaku- 
mą. jo garso negirdėtumėte. 
Vakumas reiškia tokią vie
tą. kur nėra oro. O kur nė
ra oro, ten nėra ir garso.

la. bet ne tame ir dalykas, 
kė deimantini krvželi irka- Juk ne karaliaus dvaras mo 
riebus, vertus 100,000 dole- kės kontribucijas, bet Ru
nų! Tai buvo dovana di- munijoš žmonės. Buvęs ka- 
desnio brolio tyrono. duota ralius Karolis apiplėšė to 
j > mažai sesutei dvasioje, krašto žmones. Sako, kad

1. pau Antonescu Įiko 
pienelei u tik pasidėkoiant

Moterims gera naujiena
Monsanto laboratorijose 

surasta naujos rūšies che
mikalas. kuris bus tikra pa
laima musų moterims, tu
rinčiom daug vargo su ko
jinėmis. Dabar kojinių au
dinys greit Įra ir kojinėje 
pasidaro praira.

Naujasis chemikalas yra 
tokia medžiaga, kuri suce
mentuoja audinį, kad jis 
neirtų. Svarbu ir tai, kad 
tas “cementas” žmogaus a- 
kiai yra nepastebimas: au
dinys išrodo visai natūra
lūs, lyg nieko jam nedaly
ta.

Šitą chemikalą busią ga
lima vartoti visoje audimo 
pramonėje. I vilnoni drabu
ži jis veikia taip, kad šis 
nei susitraukia, nei raukš- 
iėjasi.

bandymus su Įvairios mšies 
statybos medžiagomis. Jieš- 
kota priemonės toms me
džiagoms insuliuoti, kad 
per jas neitų šaltis nei ši
lima.

Dabar vartojamos me
džiagos yra tokios, kad jos 
greitai pasiduoda oro at
mainų Įtakai — šalčiui ar 
šilimai.

Universiteto žmonės su
radę budus toms medžia
goms insuliuoti. Jų many
mu, ateityje bus galima sta
tyti tokius namus, kuriuose 
vasarą nebus šilta, o žiemą 
nereikės drebėti nuo šal
čio.

Tai išrodo, kaip kokia 
sensacija, bet tai gali būt 
tiesa.

Kodėl vanduo verda?
Vanduo visuomet turi pa

linkimo garuoii. Bet garavi
mui priešinasi oro slėgimas. 
Jeigu šitokio slėgimo nebū
tų. tai vanduo visuomet vir
tų ir gaurotų. Lee vandeni 
Įkaitinus, jo veržimasis Į ga
ro pavidalą pasidaro toks 
stiprus, kad apgali oro slė
gimą ir prade la virti. Tai
gi virimas reiškia vandens 
persikeitimą iš skysčio Į 
gara.

BAIGIASI GAZOLINO 
KUPONOI “B-3” ir “C-3”

palociaus intrigoms. Alena 
simpatizavo Hitleriui, kaip 
Europos gelbėtojui.“ o Hit
leris n jo leitenantai rūpi
nosi tuo. kad prie rumunų 
valstybes vairo stovėtų na
cizmui įsi'Kuni žmones. Ka-

PAĖMĖ ‘NEPRILl NAMĄ” TVIRTOVĘ!

tu:i tiaug milionų dolerių. 
Tų dolerių jis turi Meksiko
je ir kitur. O tai vis rumu
nų liaudies pinigai, sunkiu 
daibu ii sūriu prakaitu už
du bll

Rumunai turės da ilgiau 
ir da sunkiau dirbti, kol 
bu» sudėti nauji milionai, 
Kurie yia prižadėti Mask
vai tai. kurt nori kai a 
liaus palaidūno Karolio.

Ir Karolio ir jo sunaus 
Michailo istorija yra bega
lo Įdomi, butų verta su ja 
plačiau susipažinti. Tą gal 
padarysime prie kitos pro
gos. —S. S.

Insuline ta statybos me
džiaga

Illinois valstijos univer
sitetas per eilę metų darė

Rytinėse valstijose gazo
lino kuponai B-3 ir C-3 ga
lioja tik iki 30 rugsėjo. Nuo 
1 spalio jie bus jau nebe-" 
geri, todėl kas jų turi. te
gul suvartoja šią savaitę.

ŠEIMININKIŲ ŽINIAI

Suvartokit mėlynuosius 
maisto ženklelius

Kainų administracija pra
neša. kad šią savaitę reikia 
suvartoti visus mėlynuosius 
maisto ženklelius (tokens), 
nes po 30 rugsėjo jie bus 
jau nebegeri. Bet ir šią sa
vaitę juos galima išleisti 
tiktai čielais desėtkais. Jei
gu šeimininkė turi mažiau 
kaip 10 ženklelių, tai ji ga-

........ ......... . . Ii susidėti su savo kaimyn-
Čia matom amerikiečius paėmusius Belgijoj Eben- ka ir sudarv*i pilną dešim- 

Emael tvirtovę, kurią vokiečiai skaitė “neprieinama.” ti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

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

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

RELEI VIS
f35 Broadway, :?o«ton. M
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: skelbta 
zacija.

’ šaukti
der.tai. Todėl teko uždary
ti 8 universitetus ir 43 ko-

BELG1JA riuo konfiskuojamos Musso- legijas, nes jos neteko stu-
--------  linio žento Ciano ir 95 ki- dentų.

Jstatė regentą.- Belgijos tų fašistų nuosavybės. ' , . !O larnvbai netinkan-
parlamentas nutarė paskei- Kaip žinia, Ciano jau ne- liei, ,. u.;, ntai iv mokytojai 
bti karaliaus broų Sarlą ląi- gyves. Ji nužudė naciški 
kinu krašto galva, nes ka- gestapininkai užtai, kad jis

URAGANO SUGRIAUTAS ATLANTIC CITYjaunų vyrų mobili- kad jie nori mirti, gi bol- 
Karo tarnybon pa- ševikai pildė jų “laisvai pa 

net universitetu stu- reikštą valią”...
Maskva to nedaro. Ji ži

no, kad tai butų perdaug 
kvaila zauna, kuria netikė
tų ir savi bendrakeleiviai.

Lietuva, gyvenusi bolše
vikų ir nacių okupacijas, at
sidūrė klausimo ženkle. Jei 

piamonę, tejs;ngj tįe pranešimai, ku
rių yra gavusi Amerikos ■ 
Lietuvių Taryba, tai Vilka
viškyje? Šiauliuose, Uteno
je ir kituose miesteliuose 
neliko nei vienc lietuvio gy- J 
ventojo. Jei taip —ar laukt 
bolševikų pranešimo, kad 
tuose miestuose lietuvius iš- ■ 
žudė “bestijos naciai”? Ne-J 
gyvi žmonės juk nekalba: į 
už juos gali kalbėti ir na
cis ir bolševikas. Taip ir da-i 

jaunuo- roma; dėl Katynio miške j 
namus. Jie tragedijos naciai kaltine 

ir pajų- bolševikus, c dėl LiubHnr 
— bolševikai nacius! Vie 
nur ir kitur buvo rasti la 
vonai, bet... jie nekalba. 
Rasti nužudyti žmonės, bet 
nėra tikrų įrodymu, kas žu
dė. Tokiame atsitikime lie
ka tik spėliojimai. Pavyz
džiui. rusai, buvo suėmę 
tūkstančius lenkų karinin
kų, bet kada buvo atnaujin
ti ryšiai su lenkų tremtine 
vyriausybe, tų karininku 
Maskva neatidavė. Stalinas 
da šiandien nepasako. ku> 
dingo tie lenkų karininkai 
Šitaip dalykams susidėjus 
savaime prašosi atsakymas 
lenkus karininkus galėie 
nužudyt bolševikai, nes Ka- 
tyno miškas tuo metu bu
vo rusų rankose. Tas pat1 
su Liublinu: per ilgą laiką

K"'? iš'- ,
/

- £ed

< -1

siunčiami i Karo
nes

ralių Leopoldą vokiečiai tu- sutiko pašalinti nuo vai- (ia-bii.inku. 
ri suėmę. džios Mussolįnj.

Vokietijoj labai stinga

LENKIJA ANGLIJA

Dėkoja už paramų.—Len- Sudarė žydų kareivių pul-
kijos premjeras Mikolai- ką. — Per tris metus žydai

OLANDIJA

Gaudomi jauni vyrai. — 
Olanduos tremtinė vvriau-

iL o. Tai buvoŠtai kas beliko iš garsaus Atlantic City board 
nutiestas i jurą vasarotojams pasivaikščioti. Dabar jis suardytas ir P 
lis visai nunešta. Iš viso At'antie City nuostoliai siekia $30,000,000.

puošnus tiltas, 
priešakinė da-TURKIJA

nepntare. Dabar Londonas 
praneša, kad tokia brigada 
jau sudaryta ir kad ji da-

Išdavė išdaviką. — Buvęs lyvauja mūšiuose.
Bulgarijos užsienio reikalų ------------
rr.misteris ir premjeras Gra-
1 o\sVs. kartu su kitais pro- 
naciais, buvo orlaiviu pabė
gęs Turkijon. Bet turkų val
džia ji tuoj suėmė, nugabe
no prie sienos ir atidavė 
naujajai Bulgarijos val-

VOKIETIJA

Uždaryta daug švietimo 
įstaigų. — Vokietijoje pa

liai ap’e 
slapstosi 

, rio ka’v<>se. 
i vietose buvo 
lucti olandų 
mis buvo 
medžioto Vi. 
buvo nudėta ir užkasta, kad 
gestapininkai nerastų.

miškuose
Kai kuriose 

sudaryti gink- 
buriai. Vieto- 

ž pulti naciški
Daugelis j u

ežiai.

ITALIJA

Lietuva Klausimo Ženkle
Lietuva jau gyvena nau- ševikai pralenkė ir caristi- 

ją bolševikų okupaciją, nius Klingenbergus, kurie 
virsi- Raudonosios armijos spau- buvo suruošę skerdynę Kra-Sušaudė policijos

ninku. — Pereitą savaitę džiami, naciški okupantai žiuose. 
buvo pasmerktas mirti ir turėjo pasitraukti iš trijų Vis dėlto bolševikai gali 
tuoj sušaudytas buvęs Ro- ketvirtadalių Lietuvos, pri- būt dėkingi ir savo buvu- 
rnos policijos viršininkas darę neapsakomų nuostolių, siems partneriams naciams.
1 ietro Caruso. Vienas jo Pirma lietuvius teroriza- Nes tas pat atstovybės pra- 
prasižengimų buvo tas, kad vo naciai, dabar juos tero- nešimas sako, kad prie Pru-
jis išdavė naciams 50 Ita- rizuoja bolševikai. Lietuvos sų sienos nacių žvalgyba
Iries patriotų, kuriuos na- Atstovybė Washingtone yra sulaikė daug lietuvių. Bijo- j- v aidė naciai ir jei ter
ciai sušaudė. Caruso prašė gavusi šiurpių žinių. Jos darni bolševikų teroro, ar- rasta nužudytu žmonių ta'
pasigailėjimo, bet negavo, sako: čiau rubežiaus gyvenusieji apku kacj juos nužudė na

---------------- “Antroji bolševikų oku- lietuviai bandė pereiti Pru- ’ J
AMERIKA pacija yra daug baisesnė, sų pusėn, bet vokiečiai jų

-------- negu jų pirmoji okupacija nepraleido. Tačiau jie pra-
Tirs japonų užpuolimą 1940 metais. Dabartinė oku- leido rusus, tur būt balta- 

ant Periu Uosto.— Kongre- pąęįja buvo pradėta pogro- gvardiečius. Reiškia, kurių 
se iškeltas reikalavimas, kad mu Svyriuose. Ir šiandien patys naciai da neišskerdė,

ais
ciai.

Bolševikai da nespėjo pa
skelbti tokio dalyko, kaij 
Lietuvoje surasti nužudyt: 

lAčipeti. iau jei

apsisprendė,” į kia padėti nestorą slucgsni jąs pakelti visiems savo 
vaikštančiais‘medžio drožilių ar kitokios • darbininkams algas, ir jis 

Gražus pavyzdis minkštos medžiagos, ant'jas pakeisiąs tuoj, kaip tik 
:kurios paklojama vynioja- valdžia leisianti tatai pada- 

Bet tikėkimės, kad ir mo ar laikraštinio popieric. ryti. Dabar Fordo dirbtuvė- 
klausimo ženkle būdama Lentynose vaisiai dedami ;se Jungtinėse Valstijose dir- 
Lietuva da kelsis; kelsis iš eilėmis taip, kad vienas ki- ba apie 160,000 žmonių, ku- 
pelenų ir griuvėsių, kaip to nesiektų. Laikas nuo lai- rie gauna vidutiniškai po 
nepriklausoma ir laisva vai- kc vaisius reikią peržiurę- $1 i valandą.
tybė. —S. S.’ti ir piadedančfus gesti tuo-i

jau pašalinti.
» Jei vaisių yra nedaug, tai• 
juos galima išlaikyti švaiio-i 
se statinėse ar dėžėse. Į sta-i

Žmonės juk 
nes padaro 
lavonais.
yra Gricius-Pivoša

—S. S.

PATARIMAI FARME- 
RIAMS

PAKELSIĄ ŽUVIES 
KAINĄ

Kainų administiacija pra- 
Kaip ilgiau išlaikyti vaisius tinęs ai- dėžės dugną įdeda- neša, kad šaldytos žuvies 

Kas turi sodą. tam svar- ma nestorą sluoksnį medžio,kainą žiemai reikėsią pakelį 
bu žinoti, kaip galima ii- drožlių. Vaisiai dedami ei- ti, nes sandeliai brangiai 
giau išlaikyti vaisius nuė- lėmis. Vertingesnius obuo- atsieina. Bet žiemą šalti san- 
mus juos nuo medžių. liūs ar kriaušes atskirai su-' deiiai turėtų būt pigesni,

Geram
būtinai yi „ t ____  ____ ____ .
sąlygos: ma išlaikyti ilgai. ginti, o ne kelti.

1. Vėsus ir pastovus oras------------------Į
I (temperatūra). Tinkamiau- 
j šia temperatūra yra tarp 
į 35 ir 40 laipsnių pagal Fah- 
j enheito termometrą, kuris
į

5 nuo meazių. nūs ar Kriaušes atSKirai su- ueaai iuieią uul pigesni, 
i vaisių išlaikymui vynioti j ploną popiet j. nes oras šaltas, taigi žuvies 
■ra reikalingos šios Tokiu budu vaisius gali- kainas reikėtų žiemai nupį-

FORDAS PAKELSIĄS SA
VO DARBININKAMS 

ALGAS
Ta Vartojamas Amerikoje.!

Uždarydamas mainerių 
konvenciją Cincinnati mies
te, John Lewis pereitą sa
vaite pareiškė, kad main£-

butų ištirtas japonų užpuo- ten yra vedamas masinis tuos paliko bolševikams, 
limas ant Periu Uosto, Kaip žmonių naikinimo darbas 
žinia, dėl to puolimo yra Dar kartą atsikraustę I Lie 
kaltinami keli aukšti kari- tuva bolševikai jos gyven-
ninkai. Jie buvo suspenduo- tojams išdalino ' specialias svie£o akhj na.
t. ir neteko vietų. Ryšium blankas su tokiais paklaust- daj vadinami bestijo- 
su tuo repubhkonų partijos mais: kodėl pasilikai Lietu- mis -Tadau svetimu žemiu 
masina kelia truksmą ir ne- voje. kai is jos bego raudo- grobime ir žmonių‘^alabi- 

noji armija (1941 m.); ką -- - -- - - * -
veikei vokiečiu okupacijos
metu; kaip ir kuo padėda
vai vokiečiams: koki sabo
tažą organizavai prieš vo-

a: paskandinta daug kiečius; jei taip — pasakyk 
trijų sabotažninkų vardus.

__________ kurie galėtų paliudyti.”
DANIJA J tuos klausimus turėjo

O musų komunistai nuo
lat plepa, kad nacizmas ir 
bolševizmas — du skirtingi

Fordas paskelbė viešai, nai r 
2. Vaisių patalpa turi butikatd jis galvojąs ir planuo- mo.

, švari, be jokių pašalinių
singi tie pranešimai, kokiu ' 
gauta Amerikoje, už sker
dynes Svyriuose. Vilniui i'
Utenoj

’i Li
“ Lietuva vr? maža ir šilo V1U’ rauglnamiI Lie,.uva yia maža n šilę- j kitoki^ daiktų

kvapais, nes tais kvapais at-

• "u ū n; ? u kvapu. Neturėtų tenai bu- .— .1 bus kalti patys bol- tj daržo.j) .
kopūstų ar; 

stipriais

eikalausią algų pakėti-

tiesioginiai kaltina Roose- 
velto administracija.

Japonų užpuolimas Ame- 
rikai buvo padaręs daug 
nuostolių. Perlu Uoste su
žalota
laivu.

jirne bolševikai su tais “bes
tijomis” ir šiandien koope
ruoja.

Bolševikai savinasi Lie
tuvą. Jie sako. kad Lietu
va jau “apsisprendusi.” Tai 
buvę padaryta 1940 metais 
“laisvu balsavimu,” renkant 
“liaudies seimą.” žinoma.

nei
nei
Jei

na šalis. Savomis 
ji negali apsigint 
Rusijos bolševikų. 
Vokietijos nacių, 
gali apgint silpną
tai tik didžiosios valstybės 
tekios, kaip Anglija ir A 

Kol kas ir joms sur 
tarp Francuzijos ir R u 

sijos guli Vokietija, sų ku 
ria erna karas. PiimiUusii

merika. 
ku

su J
nuc 
nuc
V* c I
‘a>|5L bet oras turi būt tyras 

ie uvą ų. pakankamai drėgnas, kari p 
vaisiai nesuvystų. Jeigu oras 11 
sausas, tai reikia pastatyti J 
keliatą vierirų tyro vandens, 
kuri reikia mainyti bent 
syki Į perą savaičių.

4. Patys vaisiai turi būt'

siduos vaisiai.
Patalpa turi būti 

oras
tam-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

-------  atsakyti kiekvienas Lietu- tai melas ir apgavystė. Jo-
Streikas ir kovos su oku- vos gyventojas ir sugrąžin- kiu laisvų balsavimų Lietu- 

P^ntais. — Danijoj buvo ti. Iš tų atsakymų bolševi- vos žmonės neturėjo. To- 
ki’ęs streikas ir mūšiai su kai pasidarė sau reikiamų kiais balsavimais savo lai- 
rama's. Naciai paleido 12.- išvadų ir už keliu dienų iš- ku net patys bolševikai pik- 
000 danų rolicistų. kuriais siuntinėjo specialius pašau- tinosi. Štai. bolševikų 
jie nepasitikėjo. kimus. Gavusieji raudonos sis popiežius Leninas

Susirėmimų metu žuvo spalvos pašaukimą turėjo pasakė:
nemaža danu ir nacių, 
liau okupantai vedė
nius areštus. Vieni danai mais buvo skiriami į vers
tuvo ištremti i Vokietiią, tino darbo» burius, o gavu- 
ki i uždaryti koncentracijos šieji baltos spalvos pašau- 
stovykiose. kimus — ištrėmimui.

Kurie negavo jokiu pa
šaukimu, tie buvo 
šaudomi.

Vė- stot i rusų armiją; žmonės 
masi- su žalios spalvos pašauki-

ITALIJA

Donfiskuoi fašistų nuo- 
sav F — Bailios vyriau
sybė paskelbė dekretą, ku- tėnos aikštės! Reiškia, bol-

Senovės (.tetari? Žinyėii

reikia nugalėt Hitlerio ar ,
mijas, atidaryt kelia i Len 1 sveiki, nesudaužyti, ir žie- 
kiją ir Paboti, (f tai ne; miniV veislių, 
vienos ar keliu dienu dar- Tokias sąlygas galima 
bas. Gal ims mėnesiai, gaJį^i kiekviename gerame 
ir daugiau, kol bus nugalė skiepe. Tačiau gerus skle- 

didv- ta Vokietija. Iki to laike' P?-s toli gražu ne visi uki- 
karta Lietuvoj šeimininkaus bol- ninnkai turi, todėl čia ir pa- 

‘ ševikai. Pasėkoje, iš dau- 'kalbėsime apie paprasčiau- 
giau ti įjų milionų žmonių
Lietuvoje gali likti tik sau- 
jale, ii tai tik tokių, kurie 
Šoks pagal bolševikų 
ką. Tiesa, bolševikai nega-

laikymo budus 
kiekvienam uki-

SIUS vaisių 
pi įeinamus 
ninkui.

muzi- Vaisius galima laikyti
tuščiuose kambariuose, ypač,

les savo piktu darbu pasTėp- ikurie y, a siaurės pusės ir j
ti, bet kas iš to? ‘Stalinas \ apsaugoti nuo saulės snin-j
juk nepaisė tų milionų Uk-| ^Iių. Vaisiams laikvti švie-
ramos žmonių, kurie žuve ' :a nereikalinga, todėl lan-j
didžiojo badmečio laiku r.ejk^a užtaisyti. _ j
Jis nepaisė te. kad Rusijos i Tokiame kambaryje gali

met toks Įjungimas bus a- platybėse dingo dideli skai-i;™ti padalytos lentynos. Jei’ met toks Ijuneimas Dus a ga/,enk _ karininkų ir entynos Įtaisomos ndurvje
civiliu. Ko jam paisyti ma- <ambario, reikia palikti tar-
žos Lietuvos gyventojų! JHus praeiti. Ant lentynų rei-
Lietuvą bus sugrusti bolše-j
vikiški poselencai. Taip da
rė carinės Rusiios valdonai, i 
kodėl bolšėvikinės Rusijos Į 
valdonams to nedaryti?

“Bet koks mažos ir silp
nos šalies Įjungimas dide- 
lėn ir stiprion valstybėn, 
neturint galutino, aiškaus ir 
laisvo tes šalies sutikimo...” 
arba “jei tokiai šaliai ne
pripažįstama teisė apsi- 

vietoje spręsti laisvu balsavimu, iš
traukiant iš jos tokio ijun-

Dvi tokios skerdyklos iau gimo norinčios arba stiprios 
žinemos — Vilniaus ir U- valstybes kariuomene—tuo

Užsisakykite Lithuanian BuUetin
AnjJii kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 
litin'ai cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbiu žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai, Pabaltų

Li r : nir.n Ilulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- 
i..< k.-;;Ur.ę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 

ai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities.
<ia. aidės ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

T '•d teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso
Pab.i' io. Metinė prenumerata—$5.00-
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
I žsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera- 
u • iais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
Apie juos kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Lulitlen, 73 West lOLlh stteel, New York, N. Y.

neksija, reiškia, savavalis 
svetimos šalies užgrobi
mas.’’ — (Lenino Raštai, 
Tomas B XXII pusk 13.)

Tain sakė bolševikų po
piežius Leninas. Bet jo mo
kiniai elgiasi kaip tik prie-

TIKRAI GERI
PREPARATAI

Ypatingai dabartinės kriUėionybėa radyr-.-]« k:ekrienaa turėtą 
perskaityt, nes tik tada ga<ėa aiškiai atprasti Uiera kurias*.

Knyga didelio formato, tori 271 pnalapj. Kaina popieros apdarais 
—1 00: audimo apd.—f 1.26. Pinigas ralima siųsti popierinį dolerį 
arba 45Money Oraerj”. Adreaookit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mas*.

šingai. Jie prievarta vertė 
gyventojus balsuoti už Dar niekad Lietuvai ne-
Maskvcs pakalikų išstatytą gręsė_ toks pavojus, kaip

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
jo Castile

K Euro
sąrasą ir tam “liaudies sei- šiandien, parėkus tarp na- J ’* u*7“
mui” buvo išakyta prašyt, ciško priekab ir bolsevikiš- i ♦10 - »- (i
kad Lietuva butu iiungta Į ko kūjo. Senovės kryžiokų J pleiskanas ir viso-
“sovietiniu respublikų” sa- darbai buvo tik žaislas, pa- ’
jungą. Tuo pačiu laiku Lie- lyginus su tuo. ką yra pa-Jod*. We. «i bonka
tuvos žmones bolševikai darė naciški ir bolševikiški { ALEXANDER'S HAIR 
gaudė šaudė ir Sibyran trę- kryžiokai. Jei ris kaias tęsis | REFRESHING TONIC 
mė ’ Nežiūrint to. Maskva da metus ar daugiau. Lie- }Aii*jq ir od» Gydančiu Vaistą 
neturi gėdos sakyti, kad tuva gali būt visiškai nu-j 
I ietuva “fau ansisnrondė”.. trinta nuo žemėlapio. Ir »50 centų už benk* 
je; utpĮ.-; smurtą 'vadinti daugiau: iei karas užsibaigs !

“apsisnrendmiu,” tai reikė- tuo .kad PaLučio valstybės «vienytų valstijų.
vadint “ansisnrendimu” teks bolševiku Rusijai, gero , ALEXANDER‘S f G 

kurios Lu- taip pat n» Dus. Bolševikai J 414 w. bkoiuh ay 
ivvkdvtos Vii- vra tikri eksnertai ne tik ! soutii Boston, mass

tu
ir fas ‘skerdynes, 
vo bolševiku 
niaus ir Utenos

taip
Vii- yra ukh e 

aikštėse.. žudyme; jie gy'u.- zmo į ———

Jei aorita iinoti apie kary ir kitus 
Jvykrua, tai įkaitykite "Naujienai".

?£2
"Naujienos" yra pirmai Ir didžiausias lietvrk| 
dienraitls Amerikoje.
Užsiraiykite "Naujienas* iiandiea. Naajtaaą 
prenumerata metama Amerikoje (iiimaat Chž> 
•agą), 96.00. Chicagoje Ir
Money Orderj ar čekį tiųakitei

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, nJJNOIS
faWpaž//t(mW kapf/f paefąaimg
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KAIP DŽIOVINAMOS 
GĖLĖS

Ne visos gėlės duodasi 
išd'ri- virti, bet kai kurios 
išeina gerai. Jei džiovinsit 
jas atviram ore, tai jos su
sina;. i < ir nieko iš to neiš
eis. Bet paimkit smulkaus 
smėlio ii gerai ji viedre iš
plaukite. Plaukit vandeni 
pakeičiant, pako! vanduo 
bus visai tyras. Tuomet

Aš Ir Stalino Ūsus 
Pabuč iuoe tau, Jeigu...

Nesistebėkite ii nemarų/- išvien, mes da neisšižadam 
kitę. kad aš esu kokia Mas- savo idėjų. Kokių Įsitikini- smėli nasKieisKit ant svarios

se. Bet visgi aš jį pabučiuo- dyti savo priešams ir drau- ?af?iai apiberiGt Ją Visa, . 
eiau, jeigu... Bet palauk:., gams, kad Lietuvo© nepn- ^a(| jO5 nesimatytu,
pirma paaiškinsiu dalyką klausomybes klausimu mu- t-į. rejj.-ja žiu-ėt kad pilant 
plačiau. sų tauta yra vieninga. Jeigu gmėI- nesus}janĮįtvtu iape-

Paskutiniu laiku nekurtos mes šioje valandoje prade- Haį. Tuomet vazona pasta- 
draugės ir draugai pradėjo tume pešti™ ---- —
re
kam 
gentai 
čiai
Lietuvos Nepriklausomybės tys nesusikalbat?’’ o-eriausia duodasi
klausime. Girdi, kam to re: - Todėl, nežiūrint skirtingų narnos gėlės tuščiais žie- 
kia. Nejaugi jie non, ka . muSy ideologijų, dėl Lietu- dais. Pilni ii tankus žiedai 
po karo Lietuvą valdytų k> - vog jaįjO mes turim veikti netaip lengva smėliu pri-

JAS VARO GALVAS SKUSTI

yhi

Keleivio” Knygų

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
r st > kilos. Visos gero’, visos {domios ir naudingos.

• V O VISUOTINAS LENGVAS BUDAS 
' * v N A S? ' IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Lažr.yėia sako, kad buvo, o moks- Raukius

..s n. ... kad nebuvo. Jeigu buvo, tai oasi-kalbėjimų. di knyga 
r- i . i Nojus butų galėjęs surinkti į taip lengvai ir suprantamai,

• us ..ieuas visų_ veislių gyvūnas, • vienas gali greitai išmokt k! 
į kurse išsimėtę po visą žemėn ! liekai i^;., .

reikalingiausių žodžių b 
sutaisyta 

. kad kiek-
gali greitai išmokt kalbėt ang- 

Joje telpa netik atskiri žo.

i t ar yra.' Nojaus šeimynos

Šitos franeuzų merginos sėbravo su vokiečiais oku- 
... . pantais. Užtai franeuzai patriotai dabar varo jas į sku-
dziovi- tykią, kur joms bus -nuskustos galvos.

APIE VALGUS.

ayaoe
• > r:.-t, po tvano juodveidžiai 

r . \:i vi -eų žmonės? Šitie ir šim- 
ti-rusinių, j kuriuos negali 

.• įsakyti okis kunigas, yra nuosakiai 
ir slrZia: išdėstyti šitam veikale. 
K’\- «a be galo jdemi. Kas žodis—tai 
raktas; kas sukinys—tai naujas ku- 
nigu argumentas griūva. Mokslas ir 
:::>>•lykis ..tn pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gy veno, tai perskaityk šitą kny-

Su fonetiškų ištarimu ir gramatika 
Antra padidinta ir pagerinta laida 
Sutaisė St. Michelscnas. Rusi. J5 

j Kama ...................... >>oc

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybė įstaty
mai su reikalingais klausimas ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kama .................................... 28c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KABĖS 
METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinya 
Su rašytojos paveiksiu, 126 pusla-

na .................................... 60cfra. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. 
daug naciu, o žmonos po kelis vytus.
I4.bs.'užimant įr p.-n^kinanti Vny- KUNIGŲ CELIBATAS, 
ga. Su paveiKshus. ruimą .... 50c. v-•v na

nięj?. Mes turime, kovo I vigi išvien; ' ** ild ,
atskirai ir tik uz tokią lai - Stalinui aš neturiu ma_ 
vą ir nepriklausomą Lieti - žiausios simpatijos, bet jei-
i^itak^nevieŠDaSiftu’ ”“ gu jis PaliktŲ Lietuv4 »a- _z.7 2 kvortas nunokusių
jų ne icsuc a u. mybėj, zs ir jam bučiau de- p.ješ keturis melus veik- tų ir smulkiai supjaustytu to- geriausios. 'Bet šparagams parodymai.

Tai yra labai siauras pro- kmga. Jeigu jis šiandien įm- lesniosios Pittsburgho ir a- meiččų. .reikalingas labai giius ir
tavimas. fai yra nejauti- tų ir pasakytų: “Lietuviai, pylinkės motery? suorgani- 2-kvortas nuluptų, taip pat lengvas dirvožemis. -Jie bv-

IŠ PITTSBURGHO MOTE
RŲ VEIKIMO

Marmaledas iš obuolių 
tomeičių

3 Y LA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Si knygelė parodo, kodėl Romo* 
popiežiaus Kunigai ntsipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bejatystėa istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. KCDfiL Aš NETIKIU
mas tikro Lietuvai pavo- imkit savo Lietuvą ir tvai- zavo
jaus. Mano supratimu, pir- kykitės, kaip jums patinka, dino _________
ma reikia zuikį nušauti, o man jos nereikia.” — jeigu CJub of Pittsburgh
tik paskui galvot kaip jį is- jis taip pasakytų. _ asiš gijos tikslas — labdarybė ir
kepti ir stalan duoti, Šian- džiaugsmo pabučiuočiau tautinis bei kultūrinis dar 
dien Lietuvos nepriklauso- jam i usus. bas.

draugiją, kurią pava- smulkiai sukapotų obuolių 
“Lithuanian "omens 4 orinčiai.

DIEVĄ?

Drau-

mybė yra kiekvieno lietuvio 
opiausiu klausimu. Nepri
klausomybė ir pagalba mū
sų nelaimingiems broliams 
ir sesutėms, nežiūrint jų po
litinių ar religinių nusista
tymų. Tuo. ir vien tik tuo

—Kapse. Laike savo veikimo

:x *-abai jdonu knygute šituo svarbiu *•113 geli tik 1S p<tt Pct\a>ario, klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- Laisvnmanx čui panike-. kode- p, 
kuomet tik pradeda rodytis katalikas ir socialistas. Parašė negali tikai Pilna arguinvnių, kurių
-- x _ ~~ j-___ • rp ' , E. Vandarvelde, vertė Vardinas. n«s?un»uš joks jė::oi'-xs. Kiui-s te*is žemes diegai. Tuomet Kaina ........ .................... n:-c knygutės

Įjuos tam tikrais peiliais iš-
nulupk, pašalink pjauna giliai iš žemės, išver- MATERIALISTIŠKAS 
istyk ir sudėk i da su druska, užnila svies- ISTORIJOS SUPRATIMAS.

10 puodukų cukraus.
3 šaukštukai cinamono.

2IR

Orančius
sėklas, šupiaustyk ir sudėk Į da su druska, užpila svies

ši tomeites su obuoliais. Orančio tu, apibarsto tarkuota duo- Si kn:-re;; aiškina proletariato n 
— lizcfijos mokslą. Jei neri žinot:,

s.Al NYKSTA?
Kur nyksta visi ne lobia; {u'iuoe 

žmonės kuria r-cr s-ož: s Ai ii.iri 
gU'>jantj *•:<• >„<-• . ,:au
simą aiškio er.r..-j; Vb-ki so
ciaMemnfcratv K*.
ky. Ka:rx .................................. l!k

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Oaug graži-;, spalvuo
tų paveik?’-?. Popiera geru ir spauda 

Paraįs j. g. Siaekstyriss:-, 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaioa. J Kanaaų to- 

krygos ni i .i;< ■-žia '.arai j.i..;-i;-.ga si 
279 p'šikLi* j,a7?i’.i- j -. per»SSŽaB 
ėiais įvairius nuoLikrus ; • r - su 
tvėrimo p&sau'io ik: užv.r. > Kris 
tsss. ’r'ięii šią knyg-i rieiirs rcsi ’ai 
lės. 3S2 puslapiai. Kaina . . i- 0®

K» R MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

b' f Uj.i .-ako, kad pirmutiniai žmo- 
gy\e:;c Rojuje. Bet mokslas Rojo

;sj: atmeta. Mokslias mano, kad 
Mpšinė bu-o šiaurėje. Ir ši 

kr.vga parodo, kodėl taio manoma.
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

draugija prisidėjo prie kiek- žievę sukapok smulkiai, kaip na ir valgo. Tai yra praban-gin-.do pasij yje r.uir.ajsiua p ^-.i

RUDENS vifeno lietuviško kultūrinio kruopas, ir taip pat sudėk. Su-,gos daiktas, bet kas turi sa-
ir tautinio darbo. Šioje or- dėk cukrų, gerai išmaišyk ir vos žemės, gali ir to užsi- jkntifcms““oar

______ ganizacijoje nuo pat jos Į- užvirink. Virink ant lėtos ug- ’ auginti. Kai oras atšyla. "w>jawa
Dabar geras laikas sodinti sikurimo yra įsigyvenusi te- nies mažiausia porą valandų, šparagai išeina į didelius au-

__________ kia tradicija: kiekvienomis

DARBAI DARŽE 
METU

rskiaityr.
ier.įfv v Knyca proiao 

darbmi/i sams neapfcai- 
• ain* ... . 2?*

kia tradicija: kiekvienom:’? Dažnai maišyk, kad neprisvil- tralus, kurių lapai panašus ‘ ''v orvnnc--------- ----------
šiandien rūpinasi kiekvienas Evergrynais ^mes čia va- Kalėdų šventėmis nusiųsti tų. Kai košė bus apytirštė ir 
sumanus ir geras lietuvis, iš- dingint tUOs dekoratvvius Kalėdų dovanų Pittsburcho tyra, sudėk verdančią į karš-

semybei gręsia didelis pa- tuoj bus ]ajųas juos sodinti. menėje ir la 
vėjus, reikia visų sujungtų Jn nilsi<rkti

maledas. kurį galima valgyti 
su krekėm. duona prie arbatos 
ar pieno, su Myriais ir omle
tais. Vaikams parėjus iš mo
kyklos, jis laba: patinka ir yra 
sveikas, maistingas užkandis.

Į krapų lapus. Šparaeų kel- fakuis^^. 
mus reikia sodinti ame tris t-mo-i. kodėl -.urtu hui
pėdas vieną nuo kito. -takaus kar/tuinx«s Ka™

Rubarbų galima pasiso
dinti ir patvoriais kelintą 
kelmų. Iš ju lanų stiebi} ke
pami pajai, daromi sosai. 
sriubos ir prezervai. -Jie tu- 

■ ri agrastų skonį.

• Lf:S STRAIPSNIAI.
S---: kny’,ip^ 

- a-?p’. l>ė strair^niv
ebrazio? eilė- 

j’iok.j ir tt.ir laivyne.
cnėkr kad tn nnvoin ntrrr £alima nusipirkti mede- Sukėlimui tam tikslui p;-Rrfkil 1-fninJ? afc !-™"ose F kuriose k,al!: ni^ j°s r?.nK>a įvairią? pn- 

mogas. v ienas tokių pa
rengimų, t. v. “card partv.”

7?P,-rri nrieSu Atviru rištos burlaPu- Sodinant, įvyks šių metu spalio (Oc- z.ajru pnesu. Atskirų a. burlapą nėra reikalo nuim- tober) 1 diena Lietuviu Pi- menu. bei grupelių balsas tj G ap,fma istatvt mede]i & Ke«u salėje sjimbside lie
čia nieko nereiks. Čia re.- kaston duoįžn įu visu į rf. , e. « eJe- 60U-n S1(le 
Ina vieno griausmingo sauk- 5imu nQckni ntb-nncnn? ‘ <;
smo. kad jis butų išgirstas, 
čin reikia visu srovių.
lietuviu vienybes, nes tat o sulenktu šaknų, tai ištiesti Dargienė, prez.: M. Šimkie-
Svm, bf£tSCawS > visas Puses- už- nė, rice-prez.: Izabelė Guc-

piltl Jutimo dirvožemio kert, sekr.: Izabelė Petrai- mė«kad" a pa^aIaska ir gerai suminti, kad nelik- tienė, iždin. Parengimų kc-
. tų žemėj skylių, kaip švei- misija: Brone Pivaroniene, oupmuMivn nuiupiu.^ pači m

Su /ųngtom spėkom pir- cariškam sūry. Užbaigti Amilija Pikelienė ir Ona liūs ir nuluptą lcmoną i a;? - i «rwvr i ire-c 
miassia išreikslaukim Liet- taip. kad apie medelį butų Malokis. žus šmotelius, sumaišyk ;c
tbvai nepriklausomybę, o lyg, ir bliudas vandeniui. Linkime naujai vadovybei rum ir duok pastovėti kokią v; dRALtr’IM,KI
raskui galėsim argumentuo- Palieti reikia tuojau paso- pasekmingos darbuotės. landą. Spalgenas nuniauk, u.-. Mėsai ir riebalans.—Vi
ti anie ;os tvarką ir viduji- dinus. , Ir^ liejimą kartoti. Prie progos turiu primin- pilk vandeniu ir pavirink sm^r-Įsos raudonos stsmnos nuo

reikalus. Antra, jei ka- kada tik žemė išrodys sau- ti. jog ši draugija savo su- kiai kokias 5 minute.--: :;urin;-tA8 iki Z8 vra reros neribo

paskui atliuosuot iš ši mėnesi minėta draugi- 
viršaus ir audeklo kraštus ja išrinko 'visiems metams

Obuolių ir Spalgenų 
Marmaledas

T*®1 nustumti apačion. Jeigu via sekančią valdybą: Gertrūda riesf?
1 kvorta spalgenų (eranber

2 puodukai vandens.
8 dideli obuoliai- 
,1 djdelis lemonas.
4 puodukri cukraus. 
Supiaustyk nuluptus

Puikiai i:ia«*ruota. Kaina

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kun;ca> 

Har.s Schmidt New Yorke papjovė 
t- j , savo meilužę, Oną Aumulferaitę.IS rudens galima taip pat Knygelė su fotografiškais atvaia-

sėti salotas, krapus, petruš- dai3- Kaina ....................... 10c
kas ir svogūnus. Pasėti iš dėLKO REIKIA ŽMOGUI ' 
rudens, jie daug greičiau GERT IR VALGYT?
patašai į sudygsta ii prade-į Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
da augti. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

talikai gali prisitaikyti prie sa. Karštomis, saulėtomis • sirinkimus laiko Womer.s 
'ocinlistu ir sandariečiu, tai dienomis, patartina vakare Congress Club namuos*I_ Iri __  _ _______ ___ • J,. T>__  A ..kodėl mes negalėtume pri- apšlakstyti ir lapus, 
sits’kvti prie ių? Nejaugi Evergrynus patarti 
mums Lietuvos gerovė ma- kti
žiau runi ? dviejų pėdu, nes tokie daug NAUDINGI PATARIMAI

Padėm laikinai srovinius. pigesni ir lengviau prigvją. ---- — .
reikalus i sali ir dirbdami Už dviejų-trijų metu jie busi verdant valgi arba šiaip

rergrynus patartina pir- 
nedidelius, vienos ar

syk su obuoliais ir virini, lėtr i j tam laikui, 
nemažiau kaip 45 minutes. Su-Į

Penn Avė., Pittsburgh, Pa. pilk karštą į sterilizuotus stik-!. Taip pat yra geros neri-
—Girdėjusi. lūs, atvėsus užpilk parafinu, už- ^etam laikui raiidonos stam-
-------  dėk viršelius ir padėk vėsioj j Ba, H Co. Kiek\ iena

vietoj. reiškia 10 pomtų.
Skanus marmaledas yrio b!y-! Kenuotoms daržovėms ir

Lietuve? nemikla^somyboi jau pakankamai dideli. So- drėgnam orui užėjus, veid 
___________________ ;______________________________rodžiai labai apsisarmoja.

nu, otnletų ir prie keptos 
tos ar kalakuto.

Kad tą prašalinus, reikiaURAGANO ATNEŠTAS NAUJAGIMIS

O-. X T . 1 Bet dėl ko gi norisi? E«ėl ko be valgi* ISTORIJA.Sėjant ar sodinant daržo- žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- _ ... . , .
vps i? mrlonc žemo ir.ilrio stas duf>fla daugiau spėkų, kitas ma- veikalas pare.o, kaip nuiVes 1S limens, žeme įeiKia įiaa? Dėlko žmogui reikia cukraus ,netlJ revoliucines Lietuvos spž-
paruošti taip, kaip ir nava- druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-’ k°Y* SV ca.ro 7^ldž;a.-.i.1: ka5T

. ' dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- tu? Paciu Įąikal.u.ngai tą valdžią re-
>ari. mus saprasį tiktai iŠ šios knygutės me-,r. ^a P ?a?kui evoliucija
________________________ Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. P®eme vn:s^- ‘'kos

■ 1 ■ - ‘ - - 1 ■ • -- ; linosuotr. iš po caro valdžios ir kaip p
buvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemiapi? paroA 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. i.ii yia vienatinė knyga 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos lies 
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamoje Sei:n.i nn;a 
rimai, taikos sutartis su bolševikais 
sutartis su latviais, s,prašy:..as visų 
mūšių su lenkais ir ’* Yra tai n« 
knyga, bet tiesiog žibintnvas, kurie 
apšviečia visą. Lietuvą is lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.00

DŽIAN BAMBOS SPY ČIAI.
Ir kit.03 fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj mur.šaino. žioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kama ............... 25c

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ir.gersolas. Kaina ....................... 25c

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šiokį knygoje telpa daugybė nau
ji), labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos. revolincionieriškon, 
tautiškos, hųmoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaiksčiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysako*: H) Ne- 

□žsrtikrnti, Vyras; <2) Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso-

vaisiam*. — Viso? mėlynos 
stampos nuo A8 iki 7.8 yra 
treros neribotam laikui.

juos valant patrinti gliceri- Špinakai ir šparagai r-ikic. Taipgi neribotam laikui 
nu. o paskui gerai nušluos- sodint iš rudens galioja mėlynos stampos
tyti, taip kad žibėtų, tąsyk Yra daržovių, kuria? rei- A5. B5, C5, D5. E5 ir F5. 
nei garai, nei drėgnas oras kia sodint iš rudens. Prie Kožna stampa reiškia 10 
jų neaptrauks. jų priguli rubarbai šnara- pointu.

-------- gai ir kiti. Žemvuoges irgi PRašalu sulietas arba vai- Cukrui. — Cukraus stam- 
...j,,., pos Nr. 30. 31. 32 ir 33

r •’ o > • •/!’» saitam ore toaei ir juos na- ^u<x1a P° 5 svarus cukraus,
oxalic acid. citnc acid j J įr p-alioia neribotam laikuiir “mnratic acid ” Visos trvs kartina sėti is rudens. Se- įT ganoje ne.ino,am laidui, ir muiatic acin. visos trvs . čninakus nradėdavo i? Bc t0- stamoa Nr. 40 duoda rugstys sumaišomos lygio- oiau .pinamus pranetu oi 'cv-irus cukraus

mis dalimis Suterštas knv- rasodos arba iš sakehų. Pa- 'J eKstia svarus CuKrans mis aanmis. suterštas Kny- iresnis bud?« ^rezervams.gos lapas tuo mišiniu gerai geream. ui ir . o-imon?sušlnninnmas ir snsnaiidžia Sekios sėjamos tiesiai l dar- Cey®ITk.a,7;- “. susopinamas n suspaudžia- R-tJtas daroma vėlai ?u orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iš 
mas tarp dviejų nusausina- z*' a“į1<^ld ‘.1 Tmėinsiną knvmitčsmi-.i^lapu. Šitas mišinys y- ^e.nl- Pietos eiles apmu.- _ • _ - į-
a ireras tuo. kad rašala iis jojamos, o anksti pavasa- neribotam lai.u.i.

geriausia sodinti rudeni.ku aprašinėtas knygas gali- A . . .
ma nuvalyt šitokiu mišiniu: , Spinaka; geriausią 
“nviilin 0/1 iri ” <4nifvin oni/1” Saitam Oi e. todėl 11 JUOS P3

Ta? atsitiko Revere miestely, netoli nuo Bostono. Kad supiaustytos bana 
Uragano metu. kuomet užgeso visi žiburiai, patamsyje nec ir obuoliai nepajuostų, 
gimė kūdikis. Slaugės dirbo pasišviesdamos kišeninėmis reikia juos patrinti su_ciU 
lemputėmis. i rina.

geros

- u <i!lU ga j žiedus.

dai, sausa žolė, ilgas mėš-ijose gazolino kuponai A-10 
las ir tt. Sėkliniai špinakai i pratęsti iki 8 rugpjūčio 
daug geriau auga ir neišbė-į (Aug.). Kitose valstijose jie

pasibaigė 21 birželio.

iu:os:t r*, su peklos 
žKMfiL.vriU f R KI- 
1 AIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A M. METELIONIS.

? t;ą.«:iina tamsuo-
amžina peklos ugni

ui: r uz pinigus apsiima 
i v r.ą išgelbėt nuo
amžinų kančią 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 saku buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai sa
ga. Ir pridėtas “peklos" 
žemėlapis tatai patvirti- 
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gauaams “Katei- 
• Knygyaa.

Adresas: “KELEIVIS" 

SM BROADWAY.
»O. BOSTON. MAS*.

Taipg: ir pas
A- M. UETEUONI 

7747 Navy Avanoe,
Oatroit. Mirk.

kiną prietarus, bur‘c-i įr tt. loc.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti Parašė 

D-rae F. Matulaitis. Arrira. n ro
ta ir papildyta laida Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 

namicjl gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tik ir i k-«ia nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 
“Keleivis,” 636 Bro«dway,

South Boston, Mas*.

-
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J. Valstijos Ir Argentina
WELLES KRITIKUOJA VALSTYBĖS DEPERTA- 

MENTO POLITIKĄ

Sako, kad toji politika daro žalos ir šiaurės ir pietų 
Amerikonas

Vis labiau aiškėja, kad bet Argentinos vyriausybė: 
buvusio valstybės sekreto- nutraukė diplomatinius ?y- 
riaus padėjėjo Suraner Wel- sius su Ašies valstybėmis; 
les rezignacija buvo pasėka Farellio vyriausybė depor-j 
nesutaikomu prieštaravimų tavo Ašies diplomatus, jų 
tam jo ir Hull’c. Musų Vai- šnipus ir šiaip veiklesnius 
stybės Sekretorius yra seno- agentus. Be to, ji stvėrėsi 
sios kartos diplomatas, jis ekonominių ir finansinių 
laikėsi senų diplomatijos varžtų politikos prieš Aš i. 
manerų ir nelinkęs pasiduo- O tai buvo padaryta einant 
ti “laiko dvasiai.” Be to, Rio de Janeiro konferenci- 
Hull labai skupus pareiški- jos tarimais. Patys musų ša
mais; jo departamentas kar- lies karo autoritetai jau Ša
tais daro tokių pasisukimų, ko. kad šnipų veikla Areer- 
apie kuriuos krašto piliečiai tinoj yra sumažėjusi; ji ne-' 
nėra informuoti. sudaro jokio pavojaus mu-

Welles yra lankstesniu ®a^a*’ da mažiau jos ka- 
tipo diplomatas, nons tas l° Pastangoms.
lankstomas kartais yra pa- Dėl Argentinos režimo 
diktuotas tik sentimento. Welles sako taip: iš visu

SOUTH BOSTONO RAJURIS PO URAGANO Istorinės Datos

J*?-

Svarbu žinot kai kurias 1536-39 metais Anglijoje
.isterines datas. Dėl jų daž- buvo uždaryti visi kiiošto- 
r.ai eina ginčai; ir šiaip jau: riai.
gerai yra žinoti, kas kada- 1541 metais Anglijoj pra- 

lįvykc. Čia bus keliatas to-i dėta gaudyti ir bausti vadi- 
ikių davinių: i namas raganas.
i 1453 metais turkai užėmė
Konstantinopolį (dabar

’tanbuią) ir padarė jį < 
manų Imperijos 

i 1481 metais 
i pradėjo pirklybą vergais. 
Jie gaudė Afrikos negrus ir 
apkaustę pančiais gabenda
vo į kitus kraštus. Iki 1777 
metų jie pardavė apie de
vynis milionus negrų.

1492 metais Kristupas

1568 metais Rusijos ca
ras Ivanas Baisusis įsteigė 
slaptąją policiją, žinomą 

‘‘opričniki.” Jų pagalba 
port ga <i įvanas darė “čistką,” žudė 

sau nepatinkamus didikus. 
Taigi, bolševikų čekistai

Is- 
Oto- 

sostine.

pas
ika.Kolumbus atrado Ameri

1492 metais Ispanija iš- 
j trėmė visus žydus gyvento
jus. Nuo to laiko žydai ven- 
Igia Ispanijos.

štai South Bostono pajūrio vaizdas ant rytojaus po uragano. Luksusinės jach- ' 1^98 metais Florencijoj
tos ir kitokie prabangos laiveliai išvaryti krantan. suversti vienas ant kito, sutrinti. kunigai sudegino garsų vy

rą, Savanorolą. Jis buvo ap-

ra Ivano Baisiojo ainiai, nes 
ir jie daro “čistkas.’’

1572 metų rugpiučio 24, 
tai yra šv. Baltramiejaus 
naktį, Paryžiuje katalikai į- 
taisė protestonų (hugenotų) 
skerdynę. Dabar “Šv. Balt
ramiejaus Naktis” yra skai
toma didžiausia Francuzi- 
jos gėda.

1588 metais Ispanija bu
vo paskelbus kryžiaus karą

Vis dėl te, pastarasis dau- Pietų Amerikos respublikų tinentalio kongreso - konfe- oartamento politiką charak- čionai veržėsi Rusijon V o- sauktas atskalunu ir žuvo, Anglijai. Ispanai sudarė di-
giau skaitosi su realybe

Sumne> Welles’ui da bu 
vant Huil’o padėjėju spau 
dos atstovai ir kartą ir

kiečių armija buvo pasiekus an* Jayzo. . Idelj laivyną ir vyko neieti-
departamentas tokiam kon- “Politika, kurią iki šiol Maskvą ir Kaukazą—tuks- 1^4 metais Anglijoj bu- kų sau nubausti. Anglai įs-

Gera dalimi ją tokia pada- gresui nepritaria ir jo ne- veda valstybės departamen- tančiai vokiškų naujakurių X°. paskelbtas Viršenybės PaP}Į laivyną sunaikino,
ki- f® žiaurusis generolo-dikta- šaukia. O tai, savo keliu, tas, via ne konstruktyvė. vyko į rytus, Ukrainon ir Aktas, kunuo karalius bu- Mūšio metu žuvo daugiau

Argentina buvo ir yra la- rencijos, bet musų valstybės terizuoja šitaip: 
blausiai nacionalistinė šalis, denartamentas tokiam kon- “Politika, kuria

tą rašė. kad valstybės de- toriaus /Įuan Manuel Po- blogai veikia lotinų Ameri- bet destruktyvė 
partamentė galima laukti sas režimas, viešpatavęs-kos žmones. Jie da atsime- apibūdint pavy 
eksplozijos. * Arba sekreto- k'irm šimto metų. Tiktai na šiaurinės Amerikos ves- nereikia daryti

ė. Ji galima net Kaukazan. Tai buvo jų ™ padarytas 
yzdžiu, kaip didysis “Drang nach Osten” bažnyčios galva.

- •••»• -----------------------  ---- ------- — ---------- —./d itakos i — žygis i rytus. i , 1/34 metų *ti
rius Huil turėsiąs nasukti žmonės, kūne nepažįsta lo- tą “Big Stiek” politiką ir. žmones ir kaip galima pra- t«c j'- ^uv? l^urtas Jėzuitų or-VXe : arba^nat?Roo^ve Amerikos istorijos ir natūralu, via linkę manyti, rasti draugus.” P J*dinas' vadu yra skai’
lai,r,es;.pf b2S°°leve: savitos lotinu nsicbnJnHins bud i.- i; „„n™™ ,-ru Jonės _sudaužė. Primausią tomas Lojolą.

padarytas anglikonų kaip 20,000 ispanų, jų tar
pe daug minykų, vykusių 

1534 metų rugpiučio 15 Anglijon būti inkvizitoriais.

tas” turėsiąs darvti “tvar
ką.”

Dabar V\ eiles bendradar
biauja Xew Yorko “Herald- 
Tribune” ir Bostono “Glo-

avitos lotinų psichologijos, į kad jankių Amerika ir vėl Ši Welles nuomonė yra aMLibi*!?,1,* tomas Lojolą.
gali sakyt, kad Paneli re gryžta prie tos politikos. sveika. Jei prezidentas Roo- •• teritorini naskuiV vi- ,153-5 lsl^_
i imas yra kas nors daugiau.; Welles mano, kad ilgiau seveltas sako, kad visos vai- J vn tas Pirmasif biblijos verti-
rS!UiS^riOfinTi«nnSn?!i'Z' Redel£,iant ■',“ik‘>tų šauki vi-. stybės didelės ir mažos, buvo užčiupti Itali- maS anglų _________
no išraiška. Jis nėra joks i su Amerikos resoubnku: onvalo turėti lvcias teises. — _ (ja|)ar Francuzijoj

VISKO PO B1SKJ.

ka Pietų Amerikos atžvil- . nacionausuuĮveiu. . Kaip s
giu. Jisai sako. kad toji po- f'ian.° .(l[. taiP Kaa J-^ėtis yra nesveika. Ji ga-
litika gali sudaryt tokią pa- didysis Kolis tiaunje rp- ii nuvest prie to, kad pa
dėtį, kuri ilgiems metams £erai elgiasi ir sknaudzia khks gero kaimyno santy- 
trukdvs gero kaimvno san- ^tgentmą. Deja, \als.ybes šiai u lotinų Amerikon 
tvkius tarp pietų ir šiaurės departamento neapgalvota žmonės bus

-- - - . Baigdamas
Welles musų valstybės de

Ameri kų. Manau, kad ir Po^ka 
musų laikraščio skaityto- stlPnna

ta nacionahzm?

: • i j-i - ♦». ’ i0J 0 aaoar francuzijoj. . _ ..ta; kodėl jo vyriausio de- ^Wea armi- da sius savo armijos pulkus jm
mj.partamento sekretorius pa- menkuč?us skiyįeiius fran. meU f kąnuoįm ugnj. Bet 
- neigia silpnesnius? k beI jie yra didelis klausimas, ar

Amerikos liberalai jau vejaMmi g &Jandijos ir į. ie jo pulkai gaks ata ąiky- 
senai yra nepatenkinti sek- alijantai jau laužia- l' P^.?1*^ karo jėgas
retonaus hull politika. Nors na(«ori Vokiotiion A n T3 jaučia patys naciai, dėl
Huil ir nėra kraštutinis re- įheo ?r keli ldd Vok;..b^ to dart>an paleistas Goebel-
akcininkas, bet politikoje paversti i oriuvė- 80 * propagandos malūnas,

mu Amerikos jis konservatas, daugiau • " Aliiantn armiinT iflii Norima įkaitint super-na-
sukiršinti. paisąs raidės, o ne raidėmis tS’U.^infl cionalistinį vokiečių pasiau-
; savo straipsn: • išreikštos gyvenimo realy- olandijąjie nori apeiti ko|im^ u*, nors kūnam lai-

Šaltinių vandeniui neda
ro įtakos oro temperatūra. 
Ir žiemą ir vasarą iš šalti
nio trykštąs vanduo yra 
vienodai vėsus. Tai dėl to, 
kad vasarą gilų požemi ne
pasiekia kaitra, o žiemą ne
pasiekia šaltis.

kės
bus įdomu suginažinti; Pagaliau Wei!es sako, 

su Welles’o pažiūromis. Tos kad valstybės sekretoriaus 
pažiūros Įdomios ir vertos Huil’o žygiai prieš Argen- 
dėmesio! tiną buvo ir neapgalvoti ir

Welles kalba apie nutru- nepateisinami. Jungtinės 
kimą ryšių tarp Argentinos Valstijos yra padariusios

įams

Amerikos jurininkų ir 
laivyno lakūnų drabužiuose 
yra įsiūti maišiukai su da
žais. Jei laivas paskęsta ar 
lėktuvas nupuola į vande
ni. maišelyje esantieji da-

-K. V. m biiįa i/VokietKos lvsu- kui laikytis “ ° kokiu 
— ^bukto. bus galimanors stebuklu bus 

susilaukti derybinės taikos.
Pavojus labai didelis ir Išrodo, kad to stebuklo tyje nudažo vandenį. Dažu 

viskas rodo, kad Hitleris nebus; išrodo, kad Hitleris padarytas “vandens lopas” 
jau nepasitiki savo armijos ir jo gaujos susilauks neiš-i lengva pastebėti iš lėktu- 

Spauda ir tūli valstybi- lavai tektų ners tos Prusą vadais, nes pats užėmė ar- vengiamo “kaput.” *yo. Ačiū tam daug jurinin-

Prūsija—Lietuviu Kraštas
j------ xai _J_Z—urpsia ir W peuų plo-

!r b,ni,ini, v,C.ii,T Ii= c,įtarti «■ t nif ,, 4 ninkai dauS kalt>a apie Ry- sritys, kuriose da gyvena miios vado vieta. Be jokios■r -Jungimui Valstuų. Jis sutartj su k tom s pietų A- tų p,^siją>kkad j, esaPnti ,,;etį,viai. Mažiausia, g Lie- atodairos ir pačius geriau- Juo greičiau tas “kaput” kų ir lakūnų buvo išgelbė-
merikos respublikomis. T2 . ...

šiandien sutartis reikalauja, kad bi- k,sk°J° J™kerlzm®. lr ™>h- 
- - - - --- tanzmo židinys. Yra zmo-

sako:
Musų visuomenė

da tiki. kad tai. kas atsiti- le kokiame didesnės švar
ko su Argentina buvo neiš- bos atsitikime susitarusios 
vengiama. Visų pirma. Ar- valstybės viena kitos atsi- 
gentinoj veikia priešo a- klausia ir daro bendrus ta- 
gentai, kurie kenkia Jungti- rimus. Tuogi tarpu Argenti- 
nių Tautų kare pastangoms; nos klausime musų valsty- 
antra, Argentina turi gene- bės departamentas elgėsi
rclo Farell diktatūros rėži- neišmintingai ir neleistinai. ,. . . , , .
ma — užvėja hitlerizmui; Neatsiklausta nei viena pie- ^Ietu\ių kraštas, kuname 
trečia, savo žygi valstybes tų Amerikos respublika, kas ^?’en° vadinamieji 
departamentas padarė pas5- norima daryti su Argenti- sa!’ vehau žinomi kaip pra
taręs su-Intomis pietų Ame- na. Viskas, ką musu valstv- sai- . , .r * - - - - - Prasus pavergė vokiški

tuva turėtų gauti, tai Hit
lerio atplėštą Klaipėdos 

nių. kurie linkę manyti, kad kraštą. Stalinas gal ir sutiks 
nedarant reformų Rytpru- kad tas kraštas tektų Lietu
siuose. nebusią galima re- vai. Taip jis darys ne be iš
formuoti nei pačios Vokie- rokavimo: lietuviams siū
ti jos. lydamas Vilnių, Stalinas

Bet ne visi žino, kad Ry- juk pasigrobė visą Lietuvą! 
tų Prūsija savo laiku buvo Kodėl šito nepadaryt su

boru- ir
va .

tuo bus geriau. ti nuo mirties.

kraštu, j4i Stali- 
žinioje paliktųkir Lietu

Klaipėdos ir pačios Lietu
vos klausima? tebėra dapublikomis ‘ir ga- bės departamentas padarė. , Paverge vokiški v o& Klausimas teoera ua

tikima. Ko daugiau tai pranešęs savo žygio re-
rikos resj
•Šia ? ' zultatus. Tuo parodįta. kad įURS. knkscionybę. ta, pa,odys. netolima ate.tis

Welles sako. kad tai ne- “didysis brolis” su lotinų b?1.» £.eIbe kardu
tiesa. Klysta redakcinių Amerikos respublikomis ne-
straipsniu rašvtojai. klysta siskaito kain su lygiomis.

nimi. Pirmą kartą Prašai nepriklausomi. Bet bejėgių 
buvo užpulti, berods, 1230 noras nedaug reiškia ten.

daug
nė, negu ji buvo kada nors publikų vyriausybės kėlė L. . , . .. .. y,
pirma. Gal ir nenorėdama, klausima dėl šaukimo kon- ciai Rengėsi nutautinti Pra- : - sus< bet pastarieji vis pne-

šinosi. Tik mažu pamažu 
S vokiškas gaivalas paėmėfe

Naciu Bėdos
fc:SK SIELOS 

BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS,
Knysa papuošta daugeliu spalvuotu paiki? paveiksi?, 

223 puslapiu dvdžio, apie 150 įvairi? eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS. SEIMYNI8KOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲJ KNYGA. 

Audimo apdarais $1.25.
••■t iorrtg papuoM save k»y<yn» minėta knyra.

« x-. nu.-,ipirkęs t« ka7K« ptaidžiaags. Pinięa.-t jferiausia
:u‘i "Monev Orderis." Popiariniua galima siųsti ttestosr papras- 

•arie konverte, bet reikia ailkiai užrašyti «a*t> It “Keleivio" ad- 
ir nepamirškit priHpyt fltS centas markę.

“KELEIVIS"
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

viršų. Pirmiausia buvo su- 
Karaliaučius ir§ vokietintas

jo apylinkės, paskui ir ki- 
5 tos sritys. Firm dabartinio 
S kai o Mažojoj Lietuvoj jau
- bu\o nedaug lietuvių, paly- Vokietijos naciu propa 

gurus su žemes plotu, kuris;?andistai Jdi,ba vir^lalikj.‘ p- 
į priklausė lietuviams. 'spaudoje ir per radiją vis

gi Beje, suvokietintuose ]akjaU pabrėžiamas naujas 
g Prūsuose net iki siu dienų šūkis: bukit ištikimi fiure 

i užsiliko daug lietuviškų vie- riui klausykite jo įsakymų, 
tovardzių. Pirai šio karo ir nes faterlandas išliks vien 
jau karo metu naciai juosi dideliu vokiečio pasiaukoji- 

i stengėsi išnaikinti kaldami Į mVL Jei to pasiaukojimo ne
inamus vietų pavadinimus. !bus __ Vokietija susilauks

Daug kalbama apie tai, Hiudno ir baisaus rytojaus, 
kad Rytų Prūsiją reikėtų a- i Naciams labai svarbu, 
tiduoti Lenkijai. Tą idėją i kad vokieti? aukotųsi. Mat, 
pasigavo Rusijos diktatorius jau ne tie laixai, kada vo- 

1 '■Talinas. Ir jis siūlo, kad {kiškas Fricas svaigo žada- 
1 mainais už lenkams atimtas mu jam “kber.sraumu.” 0- 
žemes jie gali pasiimti Ry- kupavus Austriją, vėliau 
tų Prūsiją. .Čekoslovakiją, nacių pres-

Bet Prūsija niekados nė- tyžas buv< pasiekęs čiuku
rą buvusi lenkų žemė; jiįro- Vokietis da labiau svai- 
buvo lietuvių žemė. Teisin-įso, kada buvo parblokšta 
gumas reikalauja, kad Lie- Lenkija ir kada Hitlerio le-,

Jų propagandos malūną su
ka ištikimybes šūkis 

fiureriui

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims j ubu taiko ligai* pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais^ bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reškia daryt, o ko nereikta, kad butų 
galima be baimės na o d utis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teismgatf Patarėjas” atsakys jums bet j lokius klausimus, ku 
nu jus kartais oenorėtuibėt ir Savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jarne nušviestas, beveik kiekvienas *sskre- 
tas” išaiškintas

Teisingas Patarėjas:”Šia? kekatas tu klausimu, kariuos aiškina
Ki> mei'ė ir ii kur ji pa

reina ?
Kaip afceinufc ir reiškia bnčkia?
Ka netiki a naktie* tei-«8,” Kuri® aoaiao naurinjnji; kvntga: 

tt varpo*,:.-.j ?
K«, reiSk»a šlittninta •teda* 7 Hao«

TaunosiriM .(aut><r-v,s Av4rtu> t
Ryžių barefyma. jauniem* ant <a!- 
vų? Mėewo?"

Kas reikia ja u t. a, mcrjpna, tmnti 
prieš įštel jjirnų k«rl cepad^r^ti klai- 
*.a?

Kotfio geriau.'* teketi ir
vesti ?

Kas reiki* žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, net mokykis. O ktaubiina? 
labai svarbtia, nes nuo p r įkibus
<yvenirtn> iai'oe ar oeiatare. liet aų 
visi Jepia, tų atvirai pasako “ieisin- 
gxs Patarėjas."

Arba Gimdymu Kontroles Kiau.-i- 
maa. Turėt ar neturėt va.rų ? i »i 
opiausia kiekvienus semiyian 
mas. ir "Teisin^au, hat«te^M’' eis 
patiekia (domių ii-formacijų.

Ar galima noatatyt basfrao kūdikio 
iytfc* iš kalno? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “^sšalngas Patarėja.*" 
neduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

RtHlėl tuios moterys neturi vaikų, 
kad -r Sabai r<>ri? "Teisinga.- Patarė
jai." ir kitų klausimą atsaku.

Kokios vyrus moterys myli? Ku
kius moteris myli vyrai? Arba ko
siu.' muteryk i.eprivaiu tekėu? "T«t- 
.unKta- Patarėjas pasakys jutas ma- 
»«•

reikia žinoti, kųrf vaikai botų 
avėtai ir gtasųs? laatp tari ukaiku- 
«/u aušči* moteris? Kaip reikia au- 
„.ii’-i kūdiki?

eiotaMea a:«a:o«r,ja _ ir fixs.*/ogtja 
Kuuei kutigaion turvtų būt a*. 

Ui—lai* k»i*m apia *eu*yniekuo rei
kalus?

j v-.*u3 uiioj klausimus "Teisingas 
C*.arėjas” atsaku aiškiai ir nieso 
ue&iepueruatK

Knjga gmii, su paveikklaia, 223 
pm»apių, silpnais audimo -p-—-—.

Be to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—is kur ir kaip atsirado šėmė 2—Kaip atsi- 
rauo nuogus ant žemes?—U daug-daug kitų įdomių dalyką.

•Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunate 'ti tokie mokslo vei
kalai, kaip \Veliso "Pasaulio istorija,” Jordano "įSvoiiucijoe Pagrin
dą:,” MrCabe o "Civilizacijos Evoliucija,” Boeische’g "kniogaus Evo
liucija,'’ D-ro Gatės "bexuai Tnrutns” ir daugybė kitą. Tai karui mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užstsakykit “Tetsuigą 
Patarėją.”

KELEIVIS
eat BROAOWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.«e>Altuntas Puslapis

BUS MASINIS LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJA 
MITINGAS SIUNČIA DOVANAS

_______  KAREIVIAMS
Visi musų žmonės kviečia-

Nori atimti ii lietuvių legio- ciams. Paskui kalbėjo ma-*
nierių svetainę joras Tobin, kongresmanas 

McCormack ir šen. Pepper. 
komi- “Keleivio” redaktorius Mi- 
iškėlė chelsonas pastatė senatoriui

Bostono policijos 
sionierius Sullivan 
bylą prieš Stepono Dariaus klausimą, ' kaip demokratų 
legionierių postą, o mokyk- partija žiuri j Atlanto Čar- 
lų taryba nori atimti iš jų terj — ar jis jai išrodo tik 
svetainę, kuri randasi Drake dar vienas popiergalis (a 
Sehool patalpose. serap of paper) gurbui, ar

Policijos komisionierius svarbus principu surašąs (a
mi susirinkti ateinantį ne- Dovanų gaus draugijos na- kaltina lietuvių legionierių bill of principles), kuriuos 

dėldienį į Municipal salę riai ir jų sunai. Priduokit postą, kad jo žmonės par-, reikia gerbti ir pildyti? 
----------- adresus ‘ darinėja degtinę.

Iš Lietuvos ateina klaikių T . x ___ Salės klausimą svarsto
Cormack patvirtino, kadainiu. Pranešimai sako, kad . . ....

musų broliai tenai urmu a- r,a nutarusi pirkt kalėdinių niOje

Senatorius Pepper atsakė
Liet. Piliečių Draugija y- u^to,“kuri^ ŽL ir paskui kongresmanas Mc:
mitams, nirkt ka priimi, • •• t< __ ... , ,uiiiu a- ——-- x - , mujv via Drake mokykla. ;,.o

raštuojami, arba šaudomi dovanų tiems savo nariams Legionieriai moka už ją -j • - Srotrramon ioė
viPtoi Kiti miršta badu da ir naniJ tunams bei duktė- riL^l rendo^ metam* •'rijusi savo piogiamon, jog kiti°neturi ^7 apviltai 1™- *!»>* tarnauja, musų tlk rmuiosmetams. Atl t tun iruU

žiemos šalčiams besiarti- BlinUrub’. re.«or.„ui r^U
darbininkų | į%ngoms į,. silpnomsFnant Kad ^dovanu pirkimo ir ju

Todėl sujudo musų orga- Pasiunti™ darbą reikiamai 
nizaeiios ir pavieniai veikė- sutvarkius, yra paskirta spė
jai, i ad ištiesti nelaimiu- c!ale komisija. Draugija uo
stiems Lietuvos vargšams n «aut .VBV r.anų-karei ..ų 

vardus ir pavardes, taionP-!';• =
Bene r 
mri- 
iie rr;

•s ržnka. juo
I i •

tikslu
tuvni Sėt i’i Ko-v->i South Bosto- 

iri rritin,, ateinan- 
ddieni, 1 spaliu. 2

vs landa popiet, South Bos
tono Municipal Biidinge. 
Visi vietos ir apylinkių lie- 
luriai yra kviečiami daly
vauti

ų ranga ir aeresp. 
liet

tėvai ir ž..

Žemiau.
duokit nario ar jo sui aus 
ir dukters vardą, pa', aide. 
,angą ir pašto adresą, 
siusti dovanas. Pu.'

Blinstrub’s Village resto
ranui reikalingi indų ir stik
lų plovėjai
••nosriaa > 
luodanu’s 
pilną laiką 
susitarimą.

. WaV\i-

. l;ž uiina ’aika .-V
i i'--k » i 1V A* 1 ų ■v -;as. L z ne-

ėstis paga
Pt

jlSOSlOH« GotC;
vertė

':f>s P d 
. Jos.

važiavo
sužeisti.

Svetiirkalbių laikraštininku

pekilis

r. ' ' .
ri ’ ’
-<x ‘.Ct Qx«.»

Be to, •• v.s e.t vaiumin- 
kai. y.;.
Mitiną; i p; riri Anus. visi 
bus pakri’esti i Straftd sve

i Pagaliau buvo aiškiai pasa
kyta. kad Amerikos vyriau-

nepri pažino ir nepri-
■ra?

LUtOlBOUi.'
G lenkai.

tilt
si-

ItiO
uvo

Brrri- RADIJO PROGRAMA
■p , -\aujosics

timkafo laiK-
cl
dak

imas ir
vavo sc-

I ieturių Radijo Korpora
cijos programa ateinanti ne

No. 39. Rugsėjo 27 d., 4944

VISOS PASTANGOS YRA PADARYTOS. KAD 
ĮvZlf SYLEMS NEPRITRUKTŲ.

950

ir v

<5 C, I -r.v
‘ri'U kit ė.-- Įteiki; š-?±

• " Wiiiiam Amsie,
30 Carruth St.,
Dorchester, Mass.
Peter Durnas,
324 W 3rd St., > ♦
Še. Boston. Mass.
Kaip greit bus gautos šios Arkin savo kai'ooje pažymė- savo isp 

nu- ‘

1 GDI
i > i
k'p'riD.0 iTl 

•as kirų 
bitu Bankieto pabaigoj orą 
Mdėjo kalbos. Žydų diėji- 
raščio “Fonvaic*’ atstovas

O.
Po

UI!'’

. _ ' . .
t-. „ .... i.. • ~-• , — -• .xi.nn rs.t,xwjv- oa»u i^pcdžius ir nusiųskite

rr, 1!?fP‘™acl;°s- ““-jo. Kad Šime: rinkimuose šiuo adresu: W0RL’Sta-
uO'i-amar -'šrum-bu- pliks dovanas 11 p.siųj. kui demokratų partija turės stip tion. Lithuanian Program.

reuna. . resnę opoziciją, tačiau jis Boston, Mass. S. Minkus.
Draugijos Nary*- neabejojąs, kad rinkimus ji

Dorchesterio moterys rengia ^bitiiėsianti. ypač lempai 
- - praeisiąs Rooseveltas. Taip

pat gerų šansų turis Bostono

tainę zo

rum.
Strand salės savininkas,

{). Tautvaiša. davė savo sa- 
ę šitam tikslui visai nemo

kamai.
Dorchesterio Lietuviu Mo- majoras Tobin. kuris kandi- 

terų Kliubas turės Whist datuoja j gubernatorius. 
Party šios subatos vakarą,, Laikraštininkų draugijos 
30 rugsėjo,. Arcadia Hali, seki etorius Borgatti ragino 

• Naujai fsikuręs Bendras 204 Adams St., Dorchester. demokratus nesigailėti skel- 
Ahierikos Lietuvių Šalpos Pradžia 8 vai. Įžanga 50c. bimų svetimkalbių laikraš-
Fondo skyrius, kurio pirm. ■■ ■ 1 ------ —
yra Dr. Paul J. Jakmąuh,
šaukia visu Bostono moterų 
bei merginų susirinkimą.
Susirinkimas Įvyks šį penk
tadieni, rugsėjo 29, 8 vai. 
vakare. Lietuvių salėje, E 
ir Silver Sts., So. Bostone.
Susirinkimo tikslas — ap
tarti ir nustatyti planus, 
kaip pasekmingiausia pra
vesti šioj apylinkėj drapa
nų rinkimo vajų nelaimin
giems Lietuvos žmonėms.

Visos moterys ir mergi
nos maloniai kviečiamos at
silankyti.

—Kom.

Moterų susirinkimas dėl 
drapanų vajaus

Cambridge’aus Piliečių 
Kliubas remia Tobino 

kandidatūrą

nedėldienį Cam-Pereitą
brif'ge'aus
Kl’’i;'-?P ė’u g?*ažų 
linkimą, kur kalbėjo adv. 
Jonas Grigai us ii- p. 'A. 
Namaksy. Jiedu aiškino, 
kad Bostono majoras Tobin 
yra tinkamiausis kandida
tas į gubernatorius. Kliubie- 
čiai su tuo sutiko ir nutarė 
remti p. Tobino kandidatū
rą. Kaip rados, tai yra pir
mutinis toks šito kliubo nu- 
tarima - !Eki ak ambri Ige 
TBi’vba . 'i i ka/rk.iatu ne- 
-inddrsuodavo-
laisvai narių valiai 
už ka kas neri.

T ietuviu Piliečiu
?u-

palikdavo
Gaišuoti

-Report.
-i

Parue^ę pinigus »a(
•—•—n uc

Antanas Genvs. kuris gy
vena prie 274 C streeto. nu
ėjo į South Boston Market 
nusipirkti valgyt ir pametė 
$31.00 pinigų. Jis jau ne
bejaunas žmogus, dirbt ne
gali. todėl tokį nuostolį jis 
sunkiai atjaučia. Jis prašė 
kelių kunigų, kad paskelb
tų apie tai per pamokslus; 
ar jie paskelbė, mums ne
teko girdėti

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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«i..\Tamsuoti. Mažiau mokėsit negu rer.da.

)n > \
•»*. ,£.e io, mes padėsim juięs pritaikyt atmokė- 

jimą prie jūsų reikalų.

Kodėl neateiti i savo savings banka dabar• •, . iir ncpasiklausti.

■.f/;:

SEE YOU*

Mntnal Saviags Bank
B«ck Mio Atteck — Bvy

BMNSTRUBS VILLAGE
304 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

REIKALAUJA ŠIŲ DARBININKŲ:
S BUS BOYS indams surinkti. Pilnas ir nepilnas laikas. Va- 
§ landos pagal susitarimą-
š MOTERŲ paprastam flioro darbui Aukštos Klasės resto

rane. Stalų ir grindų valymas yra viena iš pareigų.
S PATYP.USiOS PADAVĖJOS (veiterkos) pilnam ir ne

pilnam laikui, mokančios paduoti mastą ir gėrimus.vai .
| BLINSTRUB’S vedėjai pritaiko sąlygas ir darbo valandas ? į 

taip. kaip kam parankiau. Alga geresnė, negu kitur g,i
'į panašiose įstaigose.
s Kreipkitės pas Menedžerį po 10.30 rylo.

"ALE that is ALE zz

Karo laiku dėlei trūkumo ir padidėjusių reikalavimų, 
jūsų Dyleris gal nevisuomet turės pilnai P1CKWICK... 
Iei taip atsitiks, prašome turėti kantrybės, bet nenus- 
. tokite vėl ir vėl reikalavę... Kitą syki kada atsilanky

site, gal ir turės užtektinai.

BREWED BY HAFFENREFFER B CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1S70

1

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Bmadway 

SO. BOSTON, MASS.
TeL SOUth Boston 259* 

Sunaus gyvenamoji vieta: 
538 Dorchenter Avė.

TeL COLumhia 2637

REIKALINGA
Reikalinga ofise dirbti mergina. 

Darbas pastovus, atlyginimas geras. 
Atsišauki t: (40)

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Gyv. tlin

: Dr Joseph A.Gaidi*
OPTOMETRISTAS

I

» TeL 28624

T- X K št

ŠOU-4645

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
R«s. 37 ORIOLE STREET 

West Rozhury, Maas.
Tel. Parkvay 1233-W

Valandos: 9 ild 11 
nuo 2 isi B, 
nuo 7 iki 9.

Seredoia 9 iki lt 
ir susitarus

{ AKIŲ DAKTARAS
l Ištaiso defektuotas ateia it tinka 
J mu laiku sugražinu ivie«e liet 
J Muilinuoju ir nriekiriu akintas

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASK

ii
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Didelis Pasirinkimas

, dėl

Permanent Wave

ir

Plauk S.^alv.:

A'
iX

i.

2 c!

S, Ii
- Puošniname CASPER’S Grožio »Salione yra įrengtas tam 

tikras Booth plaukams dažyti. Spalvos taip sulįejamos, kad

g tik Tamsta ir Tamstos hairdresserė težinos, kur naturalė 

plauką spalva baigias ir kur dažų spalva prasideda... .$3. 7

I PERMANENT WAVES $5 iki 125 *

| Casper’s Beauiy Salon |
S 738 E. Broadway. South Bo»ton į

Atdaras Ketvirtadienių Vakarais
- su ir be Appointmentų ‘

DU. U. PILKA
Valandos: nuo 2 iki 4

ir nw 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1329

T«L ŠOU 2809

DAKTARAS

L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofi'’*' velsndoe:
Noe 9 ryto iki 7 »«kero. 

Sertdooria:
Noo 9 ryto iU 12 dleoa. 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORI
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somervet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
Is Leningrado.

Specializnoja Vyrišky organu aa- 
ailpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterį). Moterį) ir Vyry ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

ISO HUNTINGTON AV*.
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4579.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETTUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir 44 

Nedėliomis ir ftventadieoiala: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET
kamp. Inman at. arti Central akv. 

CzYMBRIDGE. MASS-

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 

Movera)
Perkranatom

Čia pat ir i to
limas vietas.

8auri priehnra, kaina 
326 BR0ADWAY.

SO. BOSTON,
TiL EOUth Ensteo |<i|




