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Rusai Jau Paėmė Telšius 
Didelis Žmonių Bėgimas

VIRBALYJE 5 MARKĖS Iimas daiktas, kad ji pa- 
UŽ KVORTĄ VANDENS ims ir Klaipėdą, nes Lietu-

--------  voje vokiečių jau nedaug
Vokiečiai bėgdami ii Lie- beliko. Jų aimija ištraukta 

tuvos piauna gyvulius ir Į Vakarų Europą prieš a- 
plesia bažnyčių sidabrą merikiečius ir anglus.

—:----- į Iš Lietuvos vokiečiai pra
šią savaitę Maskva vėl dėjo trauktis dar rugpiučio 

pradėjo garsiai rėkti apie mėnesį. Ir traukdamiesi vis- 
savo ofensyvą Pabalčio ką plėšia ir vežasi su sa
kinėtuose. Šį sykį rusų štur- vinį. Plėšimą vykdė dau- Į 
mas einas per*Lietuvą. Pir- giausia taip vadinamieji na-! 
ma Maskva gyrėsi, kad ru- cių “SA” būriai. Jie lupo i 
sai ima Rygą ir jau pasie- namų baldus, šeimynų pata-! 
kę Baltijos jura. Bet kol lines, drapanas ir net ge-Į 
kas Ryga nepaimta ir Bai- resnius puodus. Skuodo a-į 
tijos jura nepasiekta. Tai- pylinkėj jie surinko iš uki- 
gi dabar Stalino aimija ei- ninku gyvulius, suvarė iuos L 
r.anti per Lietuva į Klaipė- į miestelį, visus išskerdė ir 
dą. Pereita nedėldieni Sta- iau ruošėsi mėsą gabenti į 
lino pranešimas skelbė, kad Vokietiją. Žmonės iš tolo 
rusai paėmė jau Telšius, ku- stovėdami žiurėjo ir verkė, 
rie stovi už 45 mylių nuo Šitokiu plėšimu pasipiktino 
Klaipėdos. pačių vokiečių aimijos ka-

Vokiečių žinios sako, kad reiviai ir neleido mėsos iš- 
per Lietuva dabar briauja- vežti. Švedų laikraštis “Bal
si 200,000 rusų armija. Ga- tiška Nvheter” sako, kad 
------ —— ------ tarp vokiečių kareivių ir
iz i • • c -—-i/ — ■ “SA” būrio įvyko smarkus!I OKI eciai Suėmė V ar- susjkirtimas du “sa”

Šis vaizdelis parodo kritusių Amerikos marinų laidotuves Peleliu saloje. 
Jie paaukojo savo gyvybę mušdami klastingus japonus iš tos salos.

ffilmanas Numato i Amerika Turi Jau 
Devvey Žlugimą ■ Didelių Nuostolių

Umanskis Tariasi 
su Karoliu

Istorine Dumbarton Oaks 
Konferencija Pasibagė

IŠDIRBO PLANĄ TAIKAI teisę balsuoti. Ir jo balsas 
PALAIKYTI turėtų turėt veto galią, taip

--------  kad jis galėtų uždrausti
Užpuolikas bus užpultas ir Jungtinėms Tautoms pulti 

sumuštas pirma, negu jis jį ir mušti kaip užpuoliką, 
galės kitus užpulti Maskva šituo klausimu ne-

--------  nusileido, ir taip konferen-
Dumbaiton Oaks kon- cija išsiskirstė jo neišrišus. 

įeiencija. kuri tęsėsi kelias: Kai kas daro iš to išvadą, 
savaites, galų gale pasibai- kad Maskva tikis pati būt 
gė. Jes tikslas buvo išdirbti užpuolike, todėl ir nori ap- 
planą. kuriuo butų galima sisaugoti, kad kitos Jungti- 
apsaugoti- pasaulį nuo ka- nės Tautos negalėtų jos
ro ir palaikyti taiką. smurto pažaboti.

Šią savaitę iš Washingto- Dumbartono konferenci-
no paskelbta, kad toks pla
nas jau nustatytas ir konfe

cijos padarytas planas ta
čiau nėra dar nei vienos

rencijos dalyviai išsiskirsto, valstybės priimtas. Jis yra 
T4 X tik pasiūlymas. Jis bus iš-
I asaulio taikai palaikyti siuntinėtas visoms Jungti- 

nutaila steigti valstybių są- nėms Tautoms, kad jos jį 
jungą, panašią j buvusią apsvarstytų ir padarytų sa- 

* Tautų Lygą. Naujai organi- vo pastabų. Tuomet vėl su-
zacijai vardas siūlomas: - - . .

Iš Meksikos atėjo tokių 
žinių:

Buvęs Rusijos čekistas, o 
Pereitos savaitės pabai- dabar jos ambasadorius Me-

Armija neteko >51.293 vy
rų, laivynas—65,792

ClO Politinės Akcijos Ko-
Sukilimo Va- 1 plėšikai buvę užmušti. Ka--"1'16?0 ,vaclas H‘ima"as «?' yUCOS o U Kliu nu VU Į f tuomet išdalinę mė- ko’ kad je,gu siemet Prezi-da Dora ' ’ca nldninlJon- dento ’ rinkimuose dalyvaus . Tz2L___ * ^Sakoma kad vokiečiai1 aPie‘50’000’000 balsuotojų, goję Karo sekretorius Stim- ksikoje, KonsU

t oanonia, nau voMvviai,*. • i,.«uu<itG^iSon s.naudos atstovams nra- manskis, veda
ėšia ir bažnyčias. J įtasibn’nnvM su hMaskva melavo, kad Bor plėšia ir bažnyčias. Pasiima; 

slapstosi netoli Varšuvos sidabrą ir kitokį metalą. , bus taip sumustas
------- : Plėsdami aiškina, buk jie 1

Londonas oficialiai pa- norį tuos daiktus apsaugoti

Konstantinas U- 
nuolatinius

Jungtinės Tautos.
Kad apsaugoti pasaulį 

nuo karo, Dumbartono kon
ferencija siūlo, kad Jungti
nės Tautos pačios pradėtų 
karą.

Tai skamba lyg ir kokia 
hypochondrija, bet ištikrujų 
tai esąs vienintelis būdas 
karui išvengti. Kai tik pa- 
mat vsL kad koks gmurfinin-

da nebuvo sumuštas 
joks kandidatas musų lai
kuose.” Bet koks skirtumas,

nesė, kad iki rfl|Sejo 21 d. pasitarimus su buvusiu Ru lifiko^ užpuRTsa^oTaT-' 
Amerika yra netekusi 417,- munijos karalium Karoliu.1 
085 vyrų.

myną, tuojau pulk jį patį

skelbė, kad Varšuvos suki- ir todėl išveža Vokietijon.,, . , . -vi o T • 
lėliai nugalėti ir paimti į Po karo vėl grąžinsią Lie- kiek žmonių balsuos. Jei- 
vokiečių nelaisvę. Tarp su- tuvos žmonėms. Rooseveltas gaus dusyk
imtųjų randasi ir vyriausias Kitas švedų laikraštis, , ?^au balsų, tai nežiūrint 
sukilėliu vadas, generolas “Dagens Nyheter.” kuri ei- kiek žmonių balsuos, Koo- 
Tadas Komorovskis, kuris tuoja mūsiškis LAIC. rašo sev eitas vistiek turės 2 bal- 
iki šiol buvo žinomas slapy- apie pasibaisėtiną Lietuvos sus Pries Devvey vieną, 
vardžiu Bor (Pušynas). žmonių bėgimą nuo bolše-

Sukilėliai kovojo ištisas vikų. Bėga tokios minios.
63 dienas. Per ta laiką esą kad pasienio punktuose pri- 
žuve apie 250,000 lenku. Ir trūksta net geriamojo van- 
kartą ir kitą sukilėliai šau-dens. Pavyzdžiui, Tauragėj 
kesi rusų pagalbos, bet jos, už stiklą vandens reikia mo

kėti 2 vokiečiu reichsmar-negavo, nors rasų armija ir 
buvo netoli Varšuvos vartų.
Ažuot duoti sukilėliams pa
galbą, Maskva iskarijotiš- 
kai tyčiojosi ir sakė, kad 
sukilimas buvęs iššauktas 
nelaiku ir be rusų žinios. Gi 
Maskvai bernaujantieji len
ku “patriotai” generolą Bor 
tiesiog šmeižė, kaip baili ir 
nacių berną. Da pereitą šeš
tadienį bolševikų spauda 
skelbė, kad generolas Bor 
randasi už 18 mylių nuo 
Varšuvos. Šita melą pakar
tojo ir Amerikos komunistų 
spauda.

Dabar pasirodo, kad ge
nerolas Bor buvo Varšuvo
je ir ten jis pateko Į nacių 
nelaisvę, kartu su kitais 
lenkų požemio kovotojais.

Lenkų tremtinė vyriausy
bė (Londone) Bora-Komo- 
rovski buvo padariusi vy
riausiu lenku armijos vadu. 
vietoj buvusio vado Sosnov- 
skio.

Nors Maskvos begėdžiai 
niekina Borą, bet jie neran
da sau pritarėju. Anglijos 
premjeras Chuchili parla
mente pareiškė dideles pa
garbos ir Borai ir jo vado
vautiems sukilėliams. Jisai 
nasakė, kad Varšuvos suki
lėlių kovos “liks neužmirš- Iš Londono Pranešama, 
tama atmintis ir Lenkiiai ir kad pereitą subatą 3.100 
laisvės draugams* visame bombanešių, veikdami iš 
pasaulyje.” I Anglijos ir Italijos, našėlu-

Lenkai ir visi laisves'šiai bombai davo Vokietijoj 
draugai tačiau su dideliu 
pasipiktinimu mine? bolše
vikiškus išdavikui.

WATERBURYJE PASI
KORĖ LIETUVIS

Stasio Žukausko kūnas ras
tas ant medžio šakos, netoli 

nuo kapinių

Šitie nuostoliai dalinami 
sekamai. Armijoje: 68,568 
užmušti, 185.921 sužeistas, 
45,488 be žinios dingę ir 
51.316 patekę nelaisvėn — 
viso 351.293. Laivyne: 25,- 
903 užmušti, 25.588 sužeis
ti, 9.761 be žinios dingo ir 
4,480 paimti nelaisvėn—vi
so 65.792.

Tikslas toks: Stalinas nori, ir sumušk, kad jis negalėtų 
kad į Rumunijos sostą gryž-įkįta užpulti.

Ji mušant irgitų Karolis su savo merga 
Lupescu.

Karoliui mažiausia rupi 
Rumunijos gerovė. Bolševi
kams jis geras tuo, kad už 
pinigą galės jiems parduoti 
Rumuniją.

Sakoma, kad karaliukštis 
Michailas (Michai) vien tė
vo patariamas pavarė prem-

sirinks tų tautų įgaliotinių 
konferencija ir galutinai tą 
dokumentą suformuluos.

Iš viso pasaulio taikai pa
laikyti plano yra numatomi 
net 7 aparatai, būtent: ,

1. Saugumo Taryba.
2. Visuotinas Jungtinių 

Tautų Seimas.
3. Ekonominė ir Socialė 

Taryba.

5. Centro Sekretoriatas.
6. Militarinis Štabas.
7. Oro jėga tuojautiniam 

agresorių triuškinimui.

Kaip matot, tokių nuos- iera Antonescu ir paskui tą 
tolių turėta iki rugsėjo 21 fašistą atidavė bolševikams, 
d. Nuo to laiko musų armi- • Vaikšto gandai, kad bol- 
ja vedė smarkias kovas ir Į šėrikai ruošia “liaudies rin

kės. o \irbalyje_ vanduo aterburietis Stasys Žu- aigku .kad šiandien jos nuo- ' kimus” Rumunijoje Liau- 
parduodamas po 5 markes kauskas kuns gyveno pne stoliai padidėję. dis turėsianti pasakyt, kad
uz litrą (kvorta). Skaitant :2o North Leonard St.. pra-' •• „ • v„„i;/- - iš namų rugsėjo 17! Didžiuma sužeistųjų, ži-l J1 non Karoll°-normaliu kursu. 5 reichs
markės reiškia apie 2 Ame
rikos doleriu.

EXTRA!
ANGLAI NUSKRIDO 

MASKVON

Šią savaitę į Maskvą nu
skrido anglų vyriausybės 
vadai: premjeras Churchill, 
užsienio reikalų ministeris 
Eden ir kiti. Turi būt labai 
svarbus reikalai. Kai kas 
snėja. kad anglai labai ne
rimauja dėl Stalino politi
kos. Mat. iis sustojo ataka
vęs vokiečius, bet briaujasi 
į Balkanus ir grobia silpnų 
valstybėlių žemes. O vokie
čių armija tuo tarpu siun
čiama iš Rusijos į Vakarų 
Europą prieš alijantus. Sta
lino elgesys su Lenkija taip
gi biaurus.

3.100 BOMBANEŠIŲ 
PLEŠKINA VOKIE

TIJĄ :

puolė
dieną. Buvo manoma, kad • noma, pasveiksta. Kurie pil 
iis prigėrė Lakewood Park nai pasveiksta, gražinami

Voiri t'jmvhnn a ioi norin.ežere, todėl policija su ug- 
nagesiai išgraibė tą ežerą 
ir pagaliau nuleido vande- 

įnį, bet Žukausko nerado. Ji 
| atrado miške pasikorusį ka
mpinių sargo šuo. Kelias die
nas tas šuo lojo. staugė ir 
vig. bandė bėgti Į mišką, vis 
žiūrėdamas atgal, ar kas

karo tarnybon, o jei netin
kami, yra paleidžiami.

IŠDAVĖ BUDELIAMS 
1.000 ŽMONIŲ

VAIVADA APDOVANO
TAS MEDALIUM

Pabalčio kraštų žmonės 
bėga nuo raudonojo bolše
viku teroro šimtais ir tūks
tančiais. Daug jų pabėgo į 
Suomiją: bet kai Suomija

--------  dabar buvo priversta priim-
“Naujienos' praneša, kad ti Maskvos “taikos” sąly- 

Antanas S. Vaivada, buvęs:gas, į tą sutarti Maskva į- 
kad visi iš Pabalčionors eina paskui jį. Namuo-,“Naujienų” redakcijos šta- »’asė, kad visi iš labalčio 

se jis nerimo. Išleistas lau- bo narys, kuris 1942 metais kraštų į Suomiją pabėgę 
savanoriu įstojo į Amerikos žmonės turi būt išduoti bol- 
ginkluotas jėgas, rišu ph<ševikų žvalgybai, 

šeimininkus. Pagaliau kapi-į ma buvo pakei’as į štabo *^ew Vork Times” ko- 
niu darbininkas nuėjo pas-Į saržentus, o dabai buvo ap- respondentas. dabar prane- 
kui jį miškan ir šuo paiodė! dovanotas Legior* ot Mem Sa- kad suomių policija jau 
jam tankumyne pasikorusį medaliumi. Pats geneiolas suėmė ir išdavė tiems ru- 

Patton pasišaukė jį į savoi?ams 1,000 estų. Jų laukia 
buveinę ir paieiške, kad uz j mirtis.

_____  nepapiaafcą pvsižyn.ejinią. i Suomijon buvo pabėgę
svs Žukauskas. Pagaliau jĮ'prezidento pal aikymu itei- nemažai n Lietuvos gv’ven- 
atpažino ir namiškiai. Į kia jam šitą garb^- toju Is Švedijos pranešama,

Žukauskas buvo 57 metų ženklą kad siomis dienomis tenai
amžiaus vyras ir dirbo VIa-! v a atvvko is Suomijos 108 lie-
terburio brasinėj. Paskuti-', K"1,J U,'a , t?* V tuviai-
niais laikais ii<? būdavo la-i^?t^,lfe A',au-llc lietu-Į --------------------

'7,c 1 komumstai be palio-l Fore River laivu dirbtuvė-

Jis
kan vėl bėgo Į mišką, trau
kte traukdamas tenai savo

žmogų. Duota žinia polici- 
iai. kuri iš atrasto laiško ki
šenių ie nustatė, kad tai Sta

bai nusiminęs dėl savo žmo
nos ligos. Kaip tik šiuo lai
ku iš armijos yra paivažia
vęs į svečius Žukauskų sū
nūs Bronius. Tragiška tėvo 
mirtis buvo skaudus jau
nuoliui smūgis.

viski komumstai be
vos šmeižė ji kaip Hitlerio netoli nuo Bostono, per- 
agentą. ej^ savaitę buvo užbaigtas

ir nuleistas vandenin dide- 
WILLK!L MJRe lis šarvuotas skraiduolis, pa

krikštytas “St. Paul” vardu. 
Pei eito mdeldienio naktį Jis buvo pastatytas už ka-

Šita žinią mums prisiuntė New Yorke nū.e VVendeli ro paskolos bonus, kuriuos 
Emmencha ir Kleve, kuriais' drg .K. Asevičia. kuris par- YVillkie, bi. ę> republikonų nupirko St. Paul miesto gy- 
remiasi abudu Siegfriedo davinėja “Keleivi” po Nr. I kandidatas į prezidentus ventoiai. Jie sukėlė $43,- 
Liniios galai, N. J^onard S’ Įidin metais non OOP

žinoma, jį mušant 
bus karas, bet jeigu jį su
plieksi pirma, negu jis bus 
gerai apsiginklavęs, tai ka
ras bus trumpas ir kitų val
stybių nesunaikins.

Tai tokis. maždaug, yra 
Dumbertono konferencijos 
planas pasauliui nuo karo 
apsisaugoti.

Šita misija yra pavedama 
penkioms didžiosioms vals
tybėms: Jungtinėms Valsti
joms, Didžiajai Britanijai, 
Sovietų Rusijai. Kinieti ir 
Francuzijai. kurios yra nu
matytos kaip “amžinos” 
Jungtinių Tautų narės.

Ptie tos organizacijos, ku
ri saugos pasaulio taiką, bus 
dar įsteigtas tarptautinis 
teismas.

Liko neišrištas tik vienas 
klausimas, būtent, balsavi
mo teisė. Amerika, Anglija 
ir Kinija stojo už tai, kad 
jeigu vienas Jungtinių Tau
tų narys užsimanys užpulti 
savo kaimyną, vadinas, pa
sidarys agresorius, tai svar
stant jo bylą jis pats negali 
turėt balso ir

UŽSIREGISTRUOKITE 
ATEINANTIEMS RIN

KIMAMS

Lietuviai piliečiai, vyrai 
ir moterys, užsiregistruokit 
ateinantiems rinkimams. 
Jeigu iki spalių 18 d. neuž
siregistruosite, negalėsite 
balsuoti.

Jeigu kitais metais ir ne
balsavote, tai šį kartą pri
valot savo balsą paduoti, 
nes šie metai yra be galo 
svarbus. Prieš šią šalį stovi 
be galo didelės svarbos už
daviniai : karo laimėjimas, 
taika ir pokarinio pasaulio 
sutvarkvmas; be to, milio
nai grįžusių kareivių turės 
būt aprūpinti darbu, nepa
šalinant iš darbo senų dar
bininkų.

Šituos dalykus galės tin
kamai sutvarkyti tiktai to
kia valdžia, kuriai rupi dar
bininku reikalai. Ręosevelto 
administracija padarė dar
bininkams labai daug ge
ro ; bet jeigu kitokia valdžia 

save ginti, bus išrinkta, šitie laimėji- 
Bet Rusijos atstovas tam maj ^alės būt panaikinti.
priešinosi. Maskva reikalau
ja, kad ir agresorius turėtų

VOKIEČIAI KARIAUSIĄ 
IKI PASKUTINIO

Vokietijos propagandos 
ministeris Goebbels pasakė 
per radiją prakalbą, Įspėda
mas gyventojus, kad Ameri- 
rika ir Anglija pradėjusios 
didžiausią ofensyvą prieš 
Vokietiją, norėdamos lai
mėti karą dar šį rudenį ir

Tai ve, kodėl šįmet kiek
vienas turėtų užsiregistruo
ti rinkimams ir balsuoti.

Bostono miesto rinkimų 
departamentas sutvarkė bai 
suotojų registraciją taip. 
kad kiekvienas gali paran
kiai užsiregistruoti savo a- 
pylinkėj tarp 9 vai. ryto ir 
10 vai. vakaro.

Naturalizuoti piliečiai ei
dami registruotis turi nusi
nešti savo pilietybės popie- 
ras.

Padarykit tatai tuojau.su mažiausia nuostolių.
Rooseveltas norįs laimėti nelaukdami rytojaus, 
karą da prieš rinkimus. Bet i South Bostono lietuviai, 
vokiečiai nepasiduosią taip kurie remia majoro Tobino 
lengvai. Jie vesią partizanų i kandidatūra i Massachusetts 
kara priešo užnugary daug' gubernatorius, atidarė tur
geriau, negu rasai vedė; -jie 
kariausią iki paskutinio vy
ro

tikslu Tobino ^cadc,”aiters 
po numeriu 337 W Rroad 
way.

i



AtOras Puslapis

ROOSEVELTAS, CHUR
CHILLAS IR STALINAS 

APIE LIETUVĄ

“Tėvynė” paduoda vieno 
diplomato pasakojimą apie 
tai, kaip Teherano konfe
rencijos metu Rooseveltas. 
Churchillas ir Stalinas svar
stė Lietuvos ir kitų Pabal
čio valstybių klausimą. Tas 
jų pasikalbėjimas buvęs 
“neoficialus.” Jis Įvykęs 
vieną rytą tiems trims vy
rams pusryčiaujant.

aš pasakiau: ‘Lietuvos lačsvė j 
tik laikinai Įkalinta — ji bus 
laisva. Amerika padės jai iš
silaisvinti”. Pone Staline, aš 
savo žodžio irgi nekeičiu. Tos 
valstybės priklauso jų gyven
tojams. o ne Rusijai ar kitai 
kuriai valstybei. Jos turi bū
ti laisvos! Jų žmonės pasisa
kys, kokios santvarkos po ka
ro nori. Man rodos to ir turė
tu užtekti... ’

Kai šitie Roosevelto žo
džiai buvo paaiškinti Stali
nui rusiškai, jo tamsus vei- 

Stalinas gerokai atsiru- das dar tamsiau apsiniaukė, 
gęs ir pradėjęs: patylėjęs jisai atsakė:

. ... “Ačiū, ponai... Jus daug So- 
‘Penai, as norm pasikalbėti vjetŲ Sąjungai padėjote ir 

apie Pabaltijo kraštus. Nore- a§ tikiuo?, kad dar dau2r pa_ 
čiau žinoti, ar Lietuva. Latvi- dėgite ^ntig nUQ Hitlerio, 
ja ir Estija bus priskirtos prie pasiduodu jusų valiai.” 
Rusijos po karo. Jeigu visa tai tiesa, kas

Valandėlę visi tylėję, aukščiau, pasakyta, tai reiš- 
Prezidentas Rooseveltas už
sirūkęs cigaretą ir. paleidęs

AJVg SO. 503703.
APŽIŪRI PRIEŠO POZICIJAS

Ši nuotrauka parodo armijos žvalgus, kurie stebi per žiūronus, ką veikia 
priešas antroj upės pusėj.

kia. kad Lietuvos ir kitų 
Pabalčio valstybių klausi- 

kamuolĮ durnų, atsakęs i mas po karo bus pavestas

vos atžvilgiu pasilieka toks Estija. I žgrobę tas salis 
pat. kaip buvo pareikšta 1940 ginkluotom spėkom. Mask- 
metų liepos 23 d. . Amerikos vos bolševikai paskelbė pa- 

g*- šauliui, kad tos šalys “pa

Ką Posake Prezid.
rčoM.evdln

Rocsevelto antausis Paryžiaus žmonių nuotaikos
komunistams Ameriką jau pasiekia Pa-

Stalino “saulės” garbin- vyžiaus socialistų dienraštis 
tojai turi - naują smutkeli. “L’Populaire.” Vienoje lai- 
Pereito ketvirtadienio vaka- doje randam toki braižini: 
karą prezidentas Roosevel- Vokiečius išvijus paryžie- 
tas kąlbėjo per radiją n čįai neturi jokios transpor- 
pareis.Kė: tacijos — nei požeminių

‘ As niekada nejieskojau. geležinkelių, nei autobusų 
ir as neprašau paramos isįjr< pagaliau, nei arklių. Bet 
tokio asmens ar grupės, pa- !nieste pilna dviratininkų; 
linkusių Į komunizmą ar ta- įg priešakio, užpakalio ir 
sizmą, ir nei iš jokios sveti- įonų apkabinėti gurbai, o 
mos ideologijos, kuri amen- priedais — ant šniūrelio 
kinę valdžios sistemą ardy- traukiamas vežimėlis, ku
tų’ .... riame sėdi žmogus. Juokia

jai buvo Rooseve.to at- sj šoferis, juokiasi jo “po- 
sakymas republikonam, ku- nas” ir gatvėje esanti pub- 
rie šiandien zylioja po visą lika. Ryšium su tuo laikraš- 
krastą ir. tariant Roosevelto įįs pastebi:
žodžiais, valkioja “raudoną “Paryžiečiai

Stalino klausimą savo pa- pačių 
klausimu: spręsti.

“O kodėl Rusijai reikalingo.- į 
šios mažos ir gražiai besitvar-j 
kiusios valstybės?”

Rusijos diktatorius pra
dėjęs aiškinti, kad—

“Rusijai reikia išėjimo i pa
sauli per Baltijos jura. Be to 
išėjimo, Rusija gali užtrokš
ti...”

KOMUNISTAI NELEI
DŽIA PAŠALPOS

Brooklyniškė
rašo:

Amerika’

per-

“Jungtinių Tautų Pašalpos ir 
Atstatymo Administracija 

(UNRRA) pasčulė Jugoslavijai 
savo didelę pagelbą. Ji pasta
tė ir sąlygą: Pašalpą Jugo
slavijos žmonėms išdalins ir

Bet Rooseveltas jį 
traukęs, sakydamas:

“O ar Rusija be tų valstytčų 
pavergimo negali išeiti i pa
saulį per Baltijos jurą? Juk 
pirmiau, kai Rusija su Lietu
va buvo gerucse santikiuose—
Rusija naudojosi Klaipėdos 
uostu ir pasiekė platųjį pasau
lį. Ar ji negalėtų ir po karo* 
panašiai su Lietuva susitarti 
ir Klaipėdos uostu naudotis?
Tuomet nereikėtų nei I/ėtu-; 
vos, nei kitų Pabaltijo valsty
bių pavergti.”

Šitie musų prezidento ar
gumentai Staliną lyg ir pri- Yra da šiurpulingesnių 
trenkė. Jis susioainiojo ir žinių. Sakoma, kad tas Mas- 
prisipažino, kad Pabalčio‘ kyos agentas Tito. gavęs iš 
kraštus jam atidavęs Hitle- alijantų ginklų neva kovai 
ris. Esą:

komunistu gaujas, kurios

prižiūrės UNRRA į

... „ . ..... vistik nepra-
. sirado. Naciai mums paliko 

Tai buvo atsakymas ir daug varsto ir skurdo, bet 
komunistams, kurie vaikio ,je nepajėgė atimti musų 
ia rusiško bolševizmo “r*- g-erasias ir linksmutes nuo
taką” ir sako: “buu repub- talkas.”
likonams, mes už Roosevel- ‘ Dabar bus fricu eilė — 

j okupac-ijo- 
garuot jų 

jiems liks 
nors dalelyte parvžietiškų 

susi- mas, tai jų reikalas--mums nuotaiku”
Vargiai. Sugauto plėšiko 

s Brcwde- dalis — dantų griežimas ir 
ris ir 10 kraudė — eis pikie- smutkai.
tuoti Baltuosius Rumus?

C’t, kalba galiūnas!
skai-

gyventojams įs-

iŠ
Lietuvių Taryba siunčia

klausėsi rusams patinka bolševiz- nors dalelvtėcija Įvykinta smurtu ir to- Kalbos, be kitu, 
dėl Jungtinės Valstijos šitos skaitlingi demokratu 

Teleg * * * ------ - - .
metų _
Amerikos pareiškimas Lie- šiai dienai laiko nepriklau- Tokių susirinkimų
tuvai yra labai svarbus, somos Lietuvos pasiuntiny- Ii tūkstančiai. ____________________
Kaip žinia, tais metais So- bę kaip teisėtą musų tėvy- Rooseveltas ragino pilie- . _ w
vietų Rusijos armija užpuo- nės Įstaigą. čius, kad jie užsiregistmotų Monelnmkystss čempionai
lė Lietuvą ir paskui_prijun- Tegul dabar Lietuvos ir dalyvautų balsavimuose. “Laisvė” ir “Vilnis” nuo- tome-

v * * vz c** *£i» v*l TV**, V* J ~ ~ ~ XXX , l <4 1 I L4 * v X ll X
egramoj minimas 1940 okupacijos nepripažįsta. Ir rinkimai, specialiai tam tik- jo nereikia, 
liepos 23 d. padarytas Washingtcno vyriausybė iki slui po visą kraštą sušaukti. Ką dabar veik 

rikos pareiškimas Lie- šiai dienai laiko nepriklau- Tokių susirinkimų buvo ke- ris ir in krauriė —

Chicagos “Vilnyje’

išdalinimą 
atstovai.

■‘Jugoslavijos maršalo Tito; 
komitetas tą sąlygą atmetė. Į 
Tito nori, kad tik jo komiteto-, 
žmcnės pašalpą dalintu ir pri
žiūrėtų. Todėl jis pasiūlymą 
atmetė.
“Tito. būdamas komunistas, 

uoliai seka Rusijos tvarką. Ru-
tamfauf__
v«aa |ziauijzxv;

G“Man butu labai liūdna lat s!;eJbia Riškus iš Rusi- Washingtone stoka butų, 
.Man hutų labai nueina, los, kaip padėką amenkie- 0 pastaruoju laiku ten atsi- 

jei mažo skaičiaus piliečių čiams. Bet tie laiškai lyg rado daugiau benamių. Vi- 
as bučiau įsnnktas jūsų pre- vieno žmogaus rašyti—gry- Sa eilė ambasadorių ir mi- 
zioentu. - j - uiausia bolševikų propagan- nisteriu neteko vietų, kuo-

Rooseveltas da pridūrė. da. • • vvriausvbės “išmes.
--------------- kad tūli politikieriai (repu- “Laisvės” laidoje už spa- ta už tvoros” (Musu verti-

Keista, bet Amerikoje da milionai žmonių ne priskaito blikonai) nori, kad busimu- lio 5 d. tačiau pramušta bol- mas J
yra labai daug žmonių, ku- prie to Kanados; yp milio- jų rinkimų metu kiek galint ševikiško melo dugnas. Ra- Prie ši

gė ją prie Rusijos. Tas pats kvislingai kramto sau na 
tada atsitiko su Latvija ir gus...

Ko Nežino Milionai
Sitųne nežino ir paprasčiausių nų nežino, kad prie Jungti- mažiau žmonių balsuotų. šo tūlas bolševikiško kin- skaitomi* Lietuvo^Latvnoš 

dalykų. Pavyzdžiui, yra mi- nių Tautų priklauso Norve- Ypač Rooseveltas ragino dergarteno berniukas Ch. jr Estijos ministrai Ir iie 
nonai amenkiecių. kūne da gija, o d8 milionai nežino, moteris pilietes naudotis sa

ką. Ru- nežino. kas yra tasai Atlan- kad priklauso Brazilija. vo pilietine teise — regist-21 i _ — - e • • ■ ■ ■ — i — — J — V L. 1 •

uergaiteno oemiuKas v n. m Estijos ministrai. Ir jie
Mileris, turis vžpečki “Ii- netekę vietų
tovskii školnij įntemat’e.” Ar reikia aiškinti, kad ši-

, . to Carteris, kaip veikia
ga negali dalinti pašalpos, nei “Jpnd—lea^e” i^tatvmas ^ub- .
patikrinti ar siunčiama našai- -S- - *i “ trečdaliai amenkieeinpat.Krmti, ar siunčiama pasai i sidl]os ,r dau?elio kitų da- npxino kari pinant «ipnd _ _ _
pa patrak,a žmones. |yky lease” istatLu V-:iįa duo 710tiP<?s- Sfenra ar žmonos vą; apic tįj; kad <.kovoj su į5.

Tuo klausimu rimui su- da'An,įrikįj ta„ tįk4 kie. fašizmu mes ne vieni.” apie Andruliui lengva taip pa-
sidometo Prmeeton umwr- kį karo pabukla j, kkko ap-esonus jos dirba sun- kersta “hestijoms nariams”. da.vti. Karta iis atkėlė iš 
siteto Office of Public Re- k vra "lenfi-lea- J 3 n?'/ Ame >r t.t. Pacifiko krantu i Atlanto

^.a.!^arc,1; matituto d,rektorius sc - reveTSe.” Nemažiau. X!!- -Ąišku- Wndergarten ber- krantus visą Čilės respubli-
prieš vokiečius, apginklavo Handlej Cantnl. Noreda- kajp 54 nailonai amenkie- , •; niukas tam nekalba, už ii ką!

.  ........................ . komunistu gaujas, kurios mas/užmoti, kiek amenkie- a 1 da nėra girdėję apie ,r ,apl-e tai. nas per sekamus kaiba- bolševikiškas monel- Bet sveiko proto lietuvisb^~'biu.S^Xėma(: :,?ba',.ž^ Atlanto čarte/ir .S^iHo- S "ri*38; - - - - kad Čilės resnublika
derybas 1939 metais. Tuomet Č’US- ku.rie Pri?šingi komu- 

ą-v ♦ j *• nizmui ir remia savojus nesutrkote man jas duoti. Michailoviča 
todėl negalėjome pasirašyt su-!gen' *vncnanovicą. 
tarties. O kuomet Hitleris man

gą ekskursiją į 
vada nežinojimo dirvonus.

Amerikos

Ir tai nėra viskas. p. ruotis ir dalyvauti balsavi- 
“V1 muose. Šio karo metu mote- 
( a ru rolė yra didelė. Jos yra

■Jis kalba taip “mandriai. taip padarė “galiūnas” An- 
kaip ir Justas Paleckis: a- drulis? Tai jis tuos amba- 
pie “brangia tevvne” Lietu-! sadorius ir ministrus atsta-

nu negali pasakvt nei vieno pne val<vbes vairo- Kartą Linkolnas pasakė, ir šiandien prie Pacifiko
Lant' to" Čarterio paragrafo. “Karas da nelaimėtas”— kad visą laiką ir visus žmo- krantų: jis žino. kad Wa-

nl sako : Bloga tarptautine plotme. sako prezidentas. — “Mums nes negalima mulkinti. Kiek shingtone tokiu benamių
‘Tuoj po to, kai 1939 me- negerjau ir tautine. 33 mi- £a^ te^5 kovoti už kiekvieną tai liečia bolševikus, jis klv- nėra.

tais prasidėjo karas, mano ijonaj amerikiečiu da neži- co^ žemės, kol pasieksime1 do. Šie buvo ir esti monel- Iš Andrulio prastas re-
vyriausias siekimas buvo kas yra muitai: 85 mi- Berlyną. Musų vyrai bus pa- ninkvstės čempionai: savo dakterius. iš jo da prastes- 
patirti publikos reakciją ry- ]}craj n€žino» ką reiškia a- leisti armijos taip greitai, oarapiionus Bimba mulkino nis sannininkas.

“Amerika” pastebi, kad- fcSa» (reeiprocab pirkly- k“P tatai bus galima ir leis ir mulkina.
• - mdk i - - - IS?a™,a bos Sutartis; netoli 70 nuo- šalies saugumo interesai. Y, d .. ..Spalių 10 d. bus lygiai pen- žmonių nuotaikas. Man bu- x;rr,x,-1. 1 s no° s ma,-°

keri metai, kai Maskvoje pasi-! vo atidarytos Gallupo Insti- 7 • nežino *kpd Uik-i-ii - ^ar^n^nkų kandžiotojai
rašyta tarpusavio pagalbos ir tuto knygos; pagaliau, ir šis PUtarčiai " su kita valstvbe <
draugiškumo sutartis tarp Lie- biuras padarė visą 'eile sa- J,*,/,.,, .Komunizmas vartoja ne jo- “evakuavosi” iš Lietuvos

NEUŽMIRŠTINA
KLASTA

prižadėjo tas valstybes — su 
juo susitariau, tik tas šuva 
mane suvyjėj.., jis man atsidė- 
koja kąrp ir pats tas valsty
bes Užsigrobė...”

Churchillas Staliną per
traukę:

“Targi... Hitheris jums atsidė- 
koja karu... O dabar mes pa
dedam Rusijai nuo to jūsų bu
vusio draugo, gintis...”

Bet Stalinas dar syki pa
klausė, “kaip šita klausimą 
baigsime, ponai?” Lyg su
erzintas. Rooseveltas išrė
žęs Stalinui šitoki pamoks
lu

“Rusija yra be galo didelių 
plotų šalis. Daugiau žemių Ru- 
sijar nereikia, nes ji neįsten
gia tinkamai apdirbti ir tų, ką 
turi. Anglijai irgi užtenka to, 
ką ji turi. Amerikai taip pat 
nereikia svetimų žemių ir ji 
nenori nreko pavergti. Ameri
ka kariauja už Atlanto Carte- 
rio principais paremtą idėją: 
laisvė, nepriklausomybė ir ap-1 
9isprendimo teisė visoms, di
delėms ir mažoms, tautoms.
Vaduodami tais Principais
Amerika nesutinka leisti benti ______________
kam pavergti Pabaltijo vak- TELEGRAMA LIETUVOS 
tybes. Pagaliau, mano atsto- TREMTINIAMS
vaujamas kraštas yra pasisa-

Naujas okupantu monas

Penktadienio rytą per ra- 
Tame pat laiške Milerių- diją buvo skelbiama tokia

vabtvbe ar ei ln.lai kg’t’neiai žodi kas kaiba apje tai. kaip jis naujiena:
“komunizmas vartoja be jo- “evakuavosi” iš l.ietuvos Bolševiku okupuotoje Es-

__ _____ - s- —r rijoje vra skelbiamas “liau-
senato „žgyrim.-: du treč- nėra'nauja Sniams ir kll- “Karui Dra?i(lėjus iš«au biebiscitas.”

:umo suurti, tarp Lie- biuras padarė visą eilę sa- da ti nVkia prczidert(,-su. ><>- “ev:
yar?nh’ų„t??ne,VTnH.?o.!V-- tikimo ir dvieju trečdaliu dinM^ YuA? IU Esa,tavas ir

tuvos vardu pasirašė Juozas sa šalj. Pasirodė, kad eili-
Urbšy,. Sovietu - Viaėeztev nis pilietis ir labai svarbias dairaY a "Skicėiu da nezi- 

problemąs nsa t.k santikv n(, ka!, toI,avimo kaMolotov.
nėra narna rėksmams ,r Kia x- • - r, - ?SėjaU fHe? P^biscitas.” Estijos 
n-?2.naU«Lrev"nJamS i1 n!a’ su teva,s ,s Kauno, kur ir žmonės turės pasisakyti, ko- 
sines neapykantos skelbe-:Grvvencrne Evakuavomės i kios valstvbinės santvarkos

siu e su pa- n ssKhrbęs savitą pažiurę miHonai amerikiečiu da ne- Xkfld neiiešknian ^va1S. broliu ,r sesute - h- Tai bus naujas raudonųjų
butų uzpul- Bot. kažin kodėl, tos prob- • t w Dapra4o dalv- • - nejieskojau, kan vienas. Tarybų Saiun- okupantu monas. Nelaimin-

,------------------ ,----------- ieps ^,on°k,^^^|aP7Xnc?į; ir as neprašau paramos is goj. kaip ir daugeli Lietuvos gi Pabalčio valstybių žmo-
unui ne taip dauajau kaįp 70 mirionu ne- l0^'10 zmogąus ai giupes, yaiku> mane tėviškai pri- nės da kartą bus vejami
svarbios. Netgi v.daus ano ^kia suSiot: ?a-?±’S"? !..ko™Plzm? " glaudė.” nrie balsavimo urnų. Da
^s. kuris n turėtų la- , }j Carmcriai mano kad ^aslzPIa* .*? sveti- čia tas “evakuavo- karta jie bus terorizuojami.

tik įdvidni- riios ideolofijos kun gnau- ir “tėviškai nrigiau- • ” ' ”
u tų Amenkos valdžios siste-už auginamus ar ne- „L. „ ,

aufrinamu« na<;ėlinc ’ K-i . Tam. kad sumėtvti pė-
1 „ . , t - ' De. . prezidentas das Bolševikiškas monel-

Cantnl sako. kad šie pa- nasake taip: Rusija yra mu- njnka? norį pasakyti, kadJcn rolIzinmL’O’ l/omoi i — .

tvarkymąsi ir pasisiūlė 
galba. jei IJetuva
la. Lietuva sutiko Rusijai leis- lemos JO 
ti keliose vietose įsirengti sa- pasauliui
vo bazes.
“Sutartis turėjo veikti 

metų. Bet nepraėjo nei viene- 
ri metai, kai Maskva parodė 
tikrą savo veidą. Maskva su
trynė savo iškilmingą žodį į 
skutus, sutrempė Lietuvos ne
priklausomybę šlykščiausiomis 
priemonėmis.
“Maskvos apgaulė nebus už 

miršta!”

1 iau
15 Į frontas

blausiai interesuoti. įam nę- 
ra labai svarbus. Eilinis pi- J
lietis nenori galvoti apie a' 
‘rekonversi ją.’ ‘demobiliza
ciją/ net anie ‘sočiai secu-

is rity.’ Daugiausia iis galvo- vyzdžiai tėra menka dalelė ?ų talkininkė, mes karinu- Lietuvos žmonės netrerota,
ja apie savo darba ir savo ilgo sąrašo mūsiškės pub- jame kartu, kad nugalėti kad neskirta tėvai nuo vai-ž. Lmpns sausima/’ lic ignorance.” nežinvstės. bendrą priešą, tai ir viskas. rTi ir vaikai nuo tėvu.

kęs už nepripažinimą Rusijos 
okupacijos Pabaltijo valsty
bių. Amerika savo žodžio ne 
maino. Aš ypatiškar. esu paža
dėjęs tų valstybių žmonėms.
kad Lietuva, Latvija ir Esti 
ja po karo bus laisvos. Lietu

asmens saugumą. ’ ne ignorance, ' nežinystės. bendrą priešą, t ^v,.
Tain kalba žmogus kuris Tse pavyzdžiai taipgi paro- Jei rusams patinka jų rėži- tajp jvvko — kaltas 

Taip. šitos klastos lietu- specialiai tyrė' amerikoniš- £•. ^^^dSIo mSkkėi^turi Svo tvarka “žiaurusis Prie?as’” nadaL
mSs a^Khf'dsivkl!. Pa' laikotarpi. Jį da reikė, nu- ir valdžią — tai amerikiečių Lietuvis ta pasaka neti- 
tyre sta. kokių dalykų. reika!as kSs. b?t “draugo”

Iš 90 milionų suaugusių Į platesnio žinojimo sritis. Baigdamas savo kalbą parapija ja tiki — Pą*ai- 
amerikiečių, 27 milionai da Amerikietis vra darbštus Rooseveltas da nabrėžė, kad minti ubagai dvasioje .
nežino, kad japonų armija žmogus, hė*. kartu jis yra Amerikos žmonfe Wn būt 0 kaj
yra užėmusi Filipinus; siaurutis individualistas, pasiruošė ne tik karą laime- . .. «avaViiovn«:i’’ i bnl.
milienų da nežino, kad ja- Tas individualizmas, rupi- ti, bet ir pasaulio taiką pa- t ‘ «rfdll »> kad *Jn 
ponų rankose yra svarbi nimąsis tik savais asmens laikyti. “Mes privalome if " sveikata nrarasti?
Amerikos sala Wake! reikalais, iam daug kenkė busime vieningi sui savo tai- __‘p _____________

Tai nėra viskas. Ameri- praeityje ir gali daugiau kininkais _ galingoje pašan

vių delegacijai Washingtone

čiomis dienomis Ameri
kos Lietuvių Taryba nusiun- 

‘ tė Lietuvos tremtiniams 
Švedijoj šitokio turinio te
legramą:

“Mes turim užtikrinimą, kad 
Amerikos nusistatymas Lietu-

Aišku, kokios pasėkos era- 
lės būti. Tik keista: kuriem 
imtam reikia to naujo “ple
biscito”? Juk kaitą toks 
“plebiscitas” turėta! Ar no
rima pasakyti, kad “liau
dies seimu” rinkimai buvo 

Ot, i tik monas?
Bolševikai žaidžia ne tik 

žmonių valia, bet ir jų krau
ju. Jie vra tikrieji nacizmo 
Įpėdiniai ir. tikėkimės, kad 
susilauks tokio pat galo.

Lietuva nori būt nepri
klausoma ir demokratinė 
valstybė — šalin raudonieji 
okupantai!

koje daug kalbama apie kenkti ateityje.
Jungtines Tautas, bet 57 —K. V.

Iio organizacijoje, kuri Ra- — net ir jėgos priemonėmis, 
lėtų ir norėtų išlaikyti taiką jei tai bus reikalinga.”

Vienas šarvotlaivis iš 
kaito paima riek aliejaus, 
kad vidutini namą butų ga
lima šildyt per 350 metų.

i
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DIDELIAM VAJUI
Bus Renkamos Drapanos Lietuvos Žmonėms

Lapkričio mėnesi prasi
dės drabužių vajus, bus 
renkami drabužiai nūken- 
tėjusiem Lietuvos žmonėm. 
Ir organizacijos ir pavieni 
asmenys ruošiasi tame va
juje dalyvauti.

New Yorkas bus drabu
žių rinkimo vajaus centras. 
Čia . bus sandelis. kuriame 
bus sudėti visi drabužiai. 
Juos reikės pataisyti, supa
kuoti ir paskui, kada atsi
darys keliai, drabužiai bus 
siunčiami Lietuvos žmo
nėms. Drabužiu centro dar
bus tvarkys brooklynietis 
Jonas Valaitis.

Lapkritis jau netoli, rei
kia gerai pasimesti, kad 
daugiau naudos turėti. As
menys, kurie tur i drabužių 
ar norėtų juos rinkti iš kai
mynų. tegul kreipiasi i Va
laitį ir gauna visas infor
macijas.

Ryšium su drabužių rin
kimu kai kurie žmonės abe
joja. ar bus galima tuos 
drabužius išlaikyti. Girdi, 
gal jie suges, kol atsidarys 
keliai į Lietuvą. Dėl to ne
reikia rūpintis. Sandelis. Į 
kuri bus sudėti lietuvių 
drabužiai, yra visai tinka
mas ir drabužiai nesuges.

Ar neteksim maiora 
L» Guardijos?

Nesenai išvyko Italijon 
newyorkietis Luigi Antoni
ni. dabar- laikraščiai skel
bia, kad Italijon vyks ir 
New Yorko majoras La 
Guardia. Jisai busiąs pa
skirtas majoru generolu ir 
vyksiąs “italų reikalus tvar
kyti,” nes ateina žinių, kad 
Italijoj “nėra tvarkos.” Ita
lai esą labai nepatenkinti 
Alijantų Militarės Vyriau
sybės šeimininkavimu.

Jei La Guardia tikrai va
žiuos Italijon, pas mus ga
lima laukti didelių kovų. 
Amerikos piimaji miestą 
norės gauti savo kontrolėn 
demokratai ir norės gauti 
republikonai. O kadangi 
Nev; Yorko demokratai yra 
susiskaldę, tai rinkimus ga
li laimėti renublikonai kaip 
jie laimėle valstijos gub?r- 
natura. La Guardia nors 
rerubHkonas, bet ii lemda
vo ir demokratai. ^La Guar
dia pasiliks \ew Yor ko ma
joru ir Italijon išvykęs, tik 
io pareigas laikinai eis ki
tas asmuo.— Red.)

Lietuvos išdavikai gavo 
dideli smūgi

Su spalių 1 d. Amerikoj 
prasidėjo National War 
Fund vajus. Renkami pini
gai nukentėjusiems Euro
pos žmonėms šelpti.

Šį vajų neva remia ir lie
tuviški kvislinKai-komunis- 
tai, bet jie atlieka tikrą meš
kos patarnavimą. Dalykas 
y r-a toks. kad National War 
Fundo narys vra Bendras 
Amerikos Lietuviu Šalpos 
fondas. BALE. o komunis
tų agitatoriai ir jų spauda 
kaip įmanydami tą fondą 
šmeižia, štai. vienas neblai
vas “Laisvės” peckelis spa
lių 4 d. laidoje rašo:

“Lietuviški kvislingai pa
siskelbė savo organe ‘Kelei
vyje’ gavę 135,000 dolerių. 
Bet tai melo burbulas. Jie 
negavo ir negaus... Demok
ratiškai nusistačius liaudis 
sudeda pinigus ir ji daboja, 
kad tuos pinigus nesunau
dotų blogiems tikslams.”

Reiškia, komunistai žiū
rės. kad Bendras Komitetas 
Lietuvai Šelpti negautų pi
nigu. Kitain sakant, jie 
dirbs judošišką darbą — 
trukdys Lietuvos žmonių 
šelpimą.

Tegul jie daro ką nori, 
bet jiems nepavyks. Ameri
kos valdžia žino, kokie

žmonės sudaro musų Bend
rą šalpos Fondą, ir komu
nistai savo skundais nieko 
nepeš.

Keista, kad “Laisvėje” 
gauna vietos tokie Kurai
čiai. Ir jie “mokina” svietą, 
leidžia darban piktą liežu
vį. Bet tam “literatui” ge
riau tiktų karčiama, o ne 
laikr aštis. Pagaliau, ne kiek
vienoje karčiamoje jam lei
džiama taip burnoti. Kartą 
jis pradėjo pliovot ir gavo 
užpilt ant galvos stiklą 
alaus. “Laisvėje” ir tokios 
drausmės nėra.

Brooklynas laukia karo 
pabaigos

Šią vasara buvo paleista 
laikraštinė “antis,” kad hit
lerinė Vokietija iieškanti 
tarkos. Sakyta, kad Kalima! 
laukti “retos staigmenos”— į 
Vokietija pasiduosianti grei 
čiau, negu galima laukti. į

Ir, kad kiek. Brooklyne 
butų kilęs “taikos paradas.” 
Kai kurie žydų kliubai lau
kė “paskutinio signalo.” bet 
jo nesulaukė.

Ne tik žydai, kuriuos Hit
leris labiausia persekioja, 
laukia taikos. Laukia ir ki-j 
ti. Tūkstančiai tėvų, kurių 
sūnus tarnauja įvairiose ka
ro frontuose, taip pat laukia į 
taikos. Manau, kad atėjus 
taikai, pirmojo “taikos pa
rado” bus galima laukti Pi
liečių Kliube, kur nuolat 
randasi geras skaičius lie
tuvių ir kur laikomi lietuvių 
susirinkimai. Ir kliubiečiai 
džiaugtųsi, kad galų gale 
užsibaigė karas.

ru hm IcliuHnRyšium_ ____  ___ _ _
man teko girdėti tokius de
batus :

“Jenai, ką darytum, jai 
dabar radijas praneštų, kad 
pasibaigė karas?”

“Ką daryčiau?” — Jonas 
sako, — “visiems fundyčiau 
ir- tuoj bėgčiau į šapą savo 
tulšis pasiimti! Darbo jau 
neturėčiau, bet pas mane 
gryžtų abudu sunai.”

“O ką tu, Petrai, dary
tum?” — klausia Jonas.

“Aš išgerčiau tavo fundą 
ir bėgčiau į kafeteriją dirb
ti” — atsako Petras, ir bai
gia šitaip: —“Karas ne ka
ras, bet valgyti visiems rei
kia. ir aš darbo neprara
siu.”

Serga senas brooklynietis
Jau kuris laikas guli li

goninėj senas brooklynietis. 
Petras Kirtiklis. Kaimynai 
sako, kad jam maža vilties 
pasveikti. Paskiausiu laiku 
Kirtiklis dirbo pas Povi- 
lanskus.

Brooklyno Petras.

HARVARD, MASS .

Guamo saloje buvo sužeis
tas lietuvis marinas. Mar

tinas Jauga

Old Town Farm gyvento
ja. Kazimiera Jaugienė 
(Yavga). šiomis dienomis 
gavo liūdną žinią. Vyriau
sybės pranešimu, Guamo 
saloie rugpiučio 5 d. buvo 
sužeistas jos sūnūs, marinas 
Martin Yauga.

Sužeistasis turi 20 metų 
amžiaus, į Marinų Korpusą 
iis įstojo 1942 metu gruo
džio mėnesį. Padrikę iis 
tarnavo 16 mėnesių ir via 
dalyvavęs pirmuose mūšiuo
se Bougaville saloie.

Martinas Jauga turi brolį 
Adolfą, kuris tarnauja A- 
merikos oro jėgose, kaip 
šaulys ir fotografas.

Linkiu jaunam marinui 
greitai pasveikti ir sveikam 
grryžti pas savo mamytę.

Kaimynė.

“GENEROLAS” PURVAS TRUKDO JANKIŲ PROGRESĄ

čia vaizdelis iš Francuzijos fronto. Dabartiniu laiku tenai didelis purvy
nas, kas labai trukdo alijantų progresą, čia matosi Amerikos kareiviai, eina 
pietauti į virtuvę, kuri randasi miške paslėpta. Jie brenda per didelį purvą.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS peržiūri. Iš atrišto pundo 
Bimba pirmiausia išsitrau
kia kelnes ir kiša ranką į

Sudegė nelaiminga visų taksų net už du per eitu me- kišenius, ar kartais kišenių
• t v en tu jų parapijos baž- tu ir prie to da su pabauda, je nėra pamiršta “bumaš- 

nyčia Bet kaip mokyti vyrai. “Lai- ka.” Tik paskui sprendžia
-------- svės” mokslu apsišvietę, ko- apdėvėtų kelnių vertybę, ar

Tu'as laikas atgal čia su- munistai atsisako miestui tinkamos ruskiams siųsti, 
degė visu šventųjų parapi- taksus mokėti ir- eina “pro- Bimbos komitetą sudaro 
ios bažnyčia po numeriu 29 votis.” Bylą tačiau pralaimi jis pats ir dvi komunistės 
Endicott St. Nors paskuti- ir išsižada savo namo. moterys, kurios nesupranta 
niais laikais tenai buvo įsi- Lietuvos Sūnų ir- Dukterų Bimbos politikos. Bet “Lais- 
taisę komunistai, bet tą na- Draugija pasiėmė tą namą vės” darbininkai vyrai tą 
mą VVorcesterio lietuviai bu- už morgičių, tačiau neturėie politiką supranta ir nesi- 
vo nupirkę visu šventųjų visuomenės pritarimo ir jai duoda už nosies vedžioti, 
parapijos bažnvčiai. Tai pa- nesisekė. Kai namas dabar
lapijai tačiau labai prastai sudegė, tai komitetas nesu- 
sekėsi. Kokį tik kunigą tu- šaukė nei susir inkimo, kad 
rėjo, nei vienas negalėjo nariai galėtų pasitarti, kaip 
pasidaryti pragyvenimo, ir namą pataisyti. Net mėnesi
nei vienas neturėjo gaspa- nio susirinkimo komitetas 
dinės. Suprantama, koks nelaikė Worcestery. bet

Juozas Bimbaląvičius.

DU BOIS, PA. 

Mirė K. Stasiukynas

rroli kyiii
VUt ’_X V OCICIlVū

oaoVvArj AlA u Rugsėio 17 d. čia mirė 
onretvsuurv. Kaietas j Stasiukvnas; pa-

gyvenimas be gaspadmes... Mass.. nepranešant nanam, |aidotas ra?sėio 20 d. šv. 
Tai taip ir nuėjo ta parapi- kur sreinnkunas įvyksta. j kapinėse. su baž-
ja niekais. Išrodo, lyk kad tai butu vie- nvtinžmįs apeigomis. Velio-

Kiek vėliau tą narną nu- no žmogaus nuosavybe. Mes nis buvo ffimęs 1886 metu 
sipirko Worcesterio Lietu- žinom, kad slapta tenai vei- o-ri indžio 26 d Meteliu tuvių Draugijų Sąryšis, ku- kia komunistai. Siestelv. Alytaus” apskričio
riam buvo reikalinga salė. Balandėlis.
Prie Sąryšio priklausė šv.! ----------------
Kazimiero Draugija, šven- BROOKLYN. N. Y 
to Jurgio. Lietuvos Duktė- _____

Liko nubudusi moteris 
Marijona ir 6 vaikai, bū
tent dukterys Alena Kardi- 
šauskienė. Julė Mikalionie- 
nė. Anelė ir Marijona Sta- 
siukynaitės. Sūnūs Juozas 
tarnauja armijoj, o sūnūs

ru, Lietuvos Sūnų ir Lietu- “Laisvės” pastogėj buntas 
viu Ukėsų Kliubas. Reikia _____
pasakyti, kad visos draugi- Bendram Amerikos Lie- t3n,,u,a armil0I 0 ,unu.
los buvo priešingos to na- tuvin Salr>n< Fondui nr-pdė- Er . arn**JoJ’ o sunu.
mn nirk-imni išskvrus tik - 'f on Danielius lanko dar mokykmo pirkimui. įssKyrus lik jus veikti, tas veikimas r
viena Lietuvos Sūnų Drau- Rimbo* magina imetė “mon- !?. e t0 a1,, °_”u • “
o-iia "Todėl kain tik ta na- £imDOS mon j sesuo Della Bruzgienegiją. loaei Kaip tik tą na key wrench. Mat. Nacio- • ž kitu odminiu
mą nupirko, visos draugijos nalis Fondas paskyrė Lietu- ne a KK^ įminiu, 
nuo Sąryšio atsimetė, pasi- šalpos Fondui tam tik- Ilsėkis ramiai, mylimas 
liko tik viena Sunu Draugi- ra sumą pinigų, kad šelpti vyre. tėve ir broli, o mes 
ja. Tačiau salė vistiek bu- nukentėjusius lietuvius, ir tavęs budėdami niekad ne- 
vo žinoma, kaip Suvierrvtų taipgi tam tikrą sumą pini- užmiršime.
draugiją Salė. nes tokiu gų veikimo lėšoms padeng- Della Bruzgiene.
vardu ji buvo nupirkta ir ti, pasisamdyti reikalingus -----------------
tokiu vardu išimtas carte- darbininkus arba patamau- OSHWEKEN ONTARIO 
ns. to ius.

Salė išbuvo lietuvių ran-į Kaip žinome. Bimba su * 
koše ilgą laika n- suėdė savo bokalais dirba išimti- **
daug ninigų. Vieno tik U- nai tiktai Russian War Re- šiame Kanado„ miestely 
kęsu Kliubo žuvo tenai de- komitetui kuliam Na- y... *>anaa°s miestely 

• s—t-; Hftlpriii ?nvn ir • Komneįui. RUiiam policijos ŠUO UZUCde tus- vyni šimtai doleriu, zuyo ir clonajig Amerikos komite -V. „įkasta munšai-
kitų draugijų; prakišo tenai tas skiria milionus dolerių '” pį^ii, iškSė T’ m 
nemaža ir pavieniai asme- pašalpai ii- taipgi nemažas Ja .1SKase «
nvs knrip nirknei Sėnrc ir R4*®“1***1 “ J,onų dziOgU ir nustatė, kadnys. kūne pirkosi serus ir sumas pinigų išlaidoms. t stofa* briklausė ukrai-
aukavo. Galima sakyti, kad gįame darbe Bimba savo • Plauše uKiai^Wnmp«tPrin lietuviai už 5- , • •, • • , 7 • ? mečiui Dimitrui Lipkai. UzYvorcesteno lietuviai uz liokajus iki šiol naudojo uz . t degtinės gamvba iis 
tuos pinigus butų galeje pa- dvk?. Turbut jis vienas ir
sistatyti toki namą, kaip tik asmeniškai iš rusų komi- arbai^dątiR ml
Mechanics Hali. teto gauna atlyginimus. nesiūs kalėjime.

Tame name buvo viešas. Dabar, Kuomet Bimba J. čypas.
knygynas, dėl to nereikėjo' ‘Laisvėje” dirbančius darbi- ___________
miestui mokėti taksu, bet ninkus varo pakuoti rus- ___ . ...
vistiek namas lindo i sko- kiams sulinktus drabužius, “epirkit »uvytu»ių vaisių ir 
las. Reikėio užtraukti ant- tai pastarieji klausia atlygi- dazovių
rą morgičių. paskolinti nimo. Jie sako: jeigu lietu- ..... t—
$2,000 iš Liet. Sūnų Drau- vių komitetas turi pinigų vaisiai ir daržovės yra 
gijos. atlyginti savo patarnauto- geri kol jie nesuvytę. Suvy-

Vėliau buvo gautas kliu- jams, tai kur dingsta ruskių vaisiai ir daržovės neti- 
bo laisnis ir pradėta parda- pinigai, jeigu mes turime kę ir geriau jų nerirkt’. Jie 
vinėti svaiginančius gėri- dirbti už dyką? “Laisvės” vąa praradę pačią svar
inus. Viršuje buvo knygy- darbininkai todėl atsisako biausią savo vitaminų dalį. 
nas, o apačioje karčema, būt išnaudojami ir ruskiams Kad geros daržovės nesu- 
Biznis tada ėio neblogai, baksų nekala dykai. gestų, dedant į šaldytuvą
Bet miesto valdžia ansižiu- Bimba jieško “bumaikų”? reikia daryti taip: indo 
rėjo ir pradėjo tyrinėti. Su- Bimbos vierni pasekėjai dugnan patieskit kebas po- 
rado, jog komunistai palai- iš kai kurių vietų atsiunčia pieras. nes nuo daržovių at- 
ko knygyną tik tam, kad ruskiams drabužių. Kuomet siranda vandens, o popie- 
nereikėtu mokėt! taksų už drabužių pundai ateina, tai ra tą vandenį sugeria ir

IŠ CHICAGOS LIETUVIU GYVENIMO
Chicagos lietuvių progresas Ias — pastatyti prieglaudos 

kapinėse namus seneliams. Netoli
---------- Chicagos yra nupirkta dido-

Kada nueini į Chicagos ka farma ir joje pastatytas 
“kazimierines” ar “tautiš- nemažas namas. . 
kas” kapines, neprašoma Senelių globojimas turė- 
ateina mintis: čia padaryta j’o-buti labdarių priežiuro- 
daug progreso — šimtai je, bet šiandien dėl to eina 
naujų kapų ir šimtai naujų dideli ginčai. Dalis kunigų 
kryžių! O piim 20 ar 30 užsispyrė, kad prieglaudą 
metų tos pat kapinės atro- kontroliuotų seserys kazi- 
dė lyg ganykla. Čia kapas, mierietės; dėliai to ir pe- 
ten kapas, gi aplinkui tik šamasi. 
medžiai ir žolė. Retas tuo- Nesenai buvo sušauktas 
met manė, kad taip trumpu labdarių susirinkimas Town 
laiku čia ras amžiną atilsį of Lake lietuvių parapijos 
tūkstančiai musų brolių ir salėje. Vienas labdarys 
sesrų. man pasakė:

Kada buvo atidarytos lie- “Viskas rodo, kad mes, 
tuvių tautiškos kapinės, labdariai, turėsime pasi- 
daugebs tik juokėsi. Ot. gir- sitraukti. Kunigas Briška 
di, nusipirko sklypą žemės, už kazimierietes, ir kiti už 
bus palaidotas vienas-kitas kazimierietes. Kol kas, mus 
“parmazonas,” ir viskas, remia tik kunigas Linkus, 
Bet jei mir imus skaityt pro- bet ar ilgam, tai klausimas, 
gresu. “tautiškos” kapinės Bet tamsta turi žinoti, kad 
smarkiai konkuruoja katali- viskas atsirado tik labdarių 
kiškas “kazimierines” kapi- dėka. Jei ne labdariai, šian- 
nes. Čia yra daug kapų. o dien neturėtume nei tos 
paminklų vra net didesniu, farmos, nei to namo, kurį 
kaip “kazimierinėse” kapi- Jokantas pastatė. Patys 
nėse. Be to, tautiškose ka- dirbome patys pinigus rin
kinėse ilsisi tokie musu vi- kome. o kada viskas gatava 
suomenės švietėjai, kaip —kazimierietes turi bosau- 
Dėdė Šeimas (Adomaitis), ti! Tegul bosauja. žiurėsi- 
Dr. Karalius ir visa eilė ki- me, kas iš to išeis...” 
tų. Broniaus Vartršo (Lau- Ir aš nesuprantu, kodėl 
cevičiaus) paminklas, kuris tos kazimierietes tur-tų bo- 
pirma išrodė didelis ir gra- šauti. Juk jos turi kitokio 
žus, dabar mažas-mažutėlis, darbo, tegul jį atlieka — 
palyginus su kitais . kam da bosauti senelių

,Tai£ Glvtinė daro ;’irtel! Pržmon5Jekurie turi arti- 
progresą. Vieną po kito n mesnjų ryšiu su prieglauda, 
rauna iš gyvųjų tarpo ir . * .į. • , 1 • ’
veikėjus ir kenkėjus. Mat, tjktai £urj s
greta aarbmgu asmenų tau- ri laudos lžtu 
tiskose kapinėse eravo vie-
to* ir kenkėifli — komnni* venim^ baigti. Jie tun pi- tai. ReikV pasakai, kad
pradžioje musų komunistai atkji»ti “komunos 1-

Kas neturi kapitalu,

kaįn “imperialistinės buržu- but teisvbė? Jei
azijes agentus. Tik vėliau .. _ k kia čia 'iahdarv-
jie “susiprato” ir saviškius g# KOKia Cla ldh(1dry- 
užšriubavo. kad eitu tas
kapines užkariauti. Aiškus Gali kilt stokjardų darbi- 
dalvkas, kapiniu jie neuž- ninku streikas
kariavo, bet trukšmu ir ne- o j
susipratimu pridarė labai aV
(jau' - stokjardu darbininkai bal-

. suos streiko klausimą. Da-
Komunistai “sukritikavo” lykas t^ks. k si'* ;iar dų

gubernatorių Greeną kompanijos visiškai nebe- 
Chicagos Stadiume ko- pagonei savo-darbininkų, 

munistai buvo suruošę ma- nei Karo Darbų 
sini miitngą. Tai buvo tik- . “v?r*vmn. * ai kui nuose 
ros sorkės. Jie skelbė, kad skyriuose darbininkų algos 
ant estrados turėsiąs stoti yra vlsal1 maz°s. o paskuba 
Illinois valstijos gubemato- nežmoniška.
rius Green ir aiškintis dėl Stokjarduose dirba .ne
baisios nuodėmės.” Mat, ^a:s skaičius lietuvių dar- 
Green pasakė, kad komu- birnnkų. Yra daug tokių, 
nistai yra “ardomas gaiva- kurie jau paseno stokjar- 
las.” Nors komunistai ren- duose bedirbdami, bet ga
gėsi už tą republikoną bal- k°: susilaukėme žilo plau- 
suoti, bet išgirdė, kad ji, ko. tok ne pinigo, kad ture- 
nepatenkintas Stalino “sau- V užtikrinta senatve. Stok- 
lės” garbintojais, buvo už- JarAu°se uždirba tik bose- 
simanę tiesti ji “ant karpe- “a> y tiktai tokie, kūne mo- 
į0 »» ' ka darbininkus jodinėti.

Suprantama, gubemato- Vis dėlto ir jie pripažys- 
rius Green komunistus ig- ta. kad stokjarduose šian- 
noravo ir i Chicagos Stadiu- dien geriau, negu pirma, 
mą aiškintis nėjo. Susirinko Darbininkai turi šiokią to- 
tik komunistai ir jų bendra- kią uniją ir boseliai jau ne- 
keleiviai: vieni pakalbėjo, gali daryt ką nori.

namą. Suradus apgavystę, 
miesto valdžia pareikalavo

Bimba niekam neleidžia jų daržovės ne taip greit gen- 
atidarytT. pats atidaro ir da.

kiti paplojo, ir tuo užsibai
gė visas biznis. Rvšium su 
tuo vieno laikraščio kores
pondentas pasakė: Chicaga kol kas yra de-

“Buvo didelis teismas, mokratų partijos tvirtovė ir 
buvo teisiamas musu valsti- tokia ji nori likti. Bet ne
jos gubernatorius, bet ne- snaudžią ir republikonai. 
buvo kam sprendimą pra- Jų rankose yra gubematUBa 
vesti. Norinčių buvo* labai ir ateinančių rinkimų metu 
daug. bet visa bėda tame, jie tikisi nušluot demokra- 
kad neturėta drąsos mar- tus. Pastarieji tatai jaučia 
šuoti i Sprin^fieldą ir ‘kri- ir dirba išsijuosę. Darbui 
minalistą’ Greeną pastatyti įkinkyta ir lietuvius demo- 
prie sienos. Gudrus tas mu- kratus. Liberty Darže Hetu- 
sų Greenas: iki šiol jis nė- viai demokratai turėjo pik- 
ra sudaręs nei vieno pulko niką, kuris neblogai pavy- 
raudonosios armijos ir ne- ko.
turi nei vieno draugo čekis- Bet Chicaga turi ir lietu- 
to...” vių republikonų. Jie veikia

adv. OKo vadovybėje. Mat, Ne.u..pr.t,mal pa. Ch.ca- nori įut teisėjo
go. Ubdanu. Je. 0,^ ]aimį,

Chicagoje senai veikia demokratai. Olis neturės 
vadinamoji Labdarių Są- šansų.
junga. Vyriausias jos tiks- K. L. Lietuvis.

Turėsim “įkaitusius’ 
rinkimus

z
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I Iš Plataus Pasaulio
Francuzijos Kvislin- 

gai Bėdoje
Francuzija yra viena tų 

valstybių, kurioje nematyt 
gatvinių šūvių. Net patys 
aršiausi kvislingai ten ne
buvo žudomi, bet suimti ir 
atiduoti i teismo rankas. 
Viskas, ką franeuzų patrio
tai padarė, tai moterų kvis- 
linriu galvas skuto.

Kalėjimuose jau sėdi' 
daug Francuzijos kvislingų, 
tarp jų ir garsusis fabrikan
tas Renault. Bernaudamas 
naciams jis pasidarė dide
lius pinigus — 120 milionų 
dolerių!

Dabar jis laukia bylos ir 
bausmės, gi jo įmonės bus 
nacionalizuotos. Taip pat 
nacionalizuotos ir kitų Fran 
euzijos kvislingų savastys. 
Beje. Francuzijos teismas 
jau jieško “piliečio vardu 
Petain.” bet šis išdūmęs na
cių Vokietijon. Kartu su 
juo išdūmęs ir Lavalis.

CHURCHILL GIRIA AME 
R1K1EČ1US

Alijantai Francuzijoj nete
kę 233.000 vyrų, o vokie- 

500,000ciai-—Sveikas, tėve! [daugiausia ligų viduriuose
—Ne, Maike, šiandien aš ir greičiausia miršta. į --------

nelabai sveikas. j —Ir gerai, Maike. kad Sugryžęs iš Quebec kon
—Tai senatvės reiškinys, numiršta. Žmonių ant svie- ferencijos, Chuchill daba- 
—Ne, vaikuti, čia pe se- to ir taip jau perdaug. pasakė Anglijos parlamen 

natvė kalta. • —Ar žmonių perdaug, ar te kalbą, paaiškindama
—O kas? ų.< 4 • . . ne, tai visai kitas klausi- alijantų laimėiimus ir kitu
—Grybai. ' mas. tėve, ir mes ne apie dalykus. Jis išgyrė Ameri
—Privalgei šungrybių? tai kalbame. Mes kalbam kos’ jėsrų galvbę. Sako, ame 
—Paraliai juos- žino. Ro- apie tai, kas sveikiau gerti rikiečiai išlaisvino Pietį 

dos. aš grybus gerai pažys- ir valgyti. Daktarų yra nu- Francuziją dukart greičiau 
tu. ale šį svki kad suėmė statyta, kad apsirgus nuo negu generalinių štabų bu- 
vidurius, tai mislinau, kad grybų reikia atsigerti pieno, vo tikėtasi. Nuo invazijos 
jau bus galas. Ot. Maike, nes pienas neitralizuoja pradžios iki šiol amerikie 
kokia Dievo galybė! Žmo- grybų nuodus. Kitaip paša- čiai netekę apie 145.000 ka 
gus jo rankoj gali pražūti, kius, tie nuodai pasidaro reivių, kai tuo tarpu angla; 
kaip musė... Tai da mano nežalingi. praradę 90,000 vyrų. Bet
giliukis, kad gaspadinė tu-‘ —Tai kodėl tu man pir- priešo nuostoliai buvę du- 
rėio šnapso ant gyvatės už- ma to nepasakei? u;uoeni ,uo m-ji-oJc
pilto. Kai išgėriau porą ge
rų pcrciių gyvatinės, tai bis 
kį atleido.

—Tėvas čia nukalbėjai! — 
nei ši. nei tą.

—Kodėl? ! dabar uskiuzmi.

Jie reikalauja, kad jiems 
butų pridėta po $200 per 
metus. Tai neišeina nei po 
$4 į savaitę.

pakuoti ar neaiškiai užad- TRAUKINYS SUVAŽ1NĖ-
resuotL Ant siuntinių turi 
būt aiškus ir pilni abudu 
adresai — siuntėjo ir priė-

JO KŪDIKĮ

Wakefield, Mass. — Per
inėjo. Adresuokit mašinėle subatą čia išėjo ant ge- 
arba rašalu. Nerašykit pai- Įęžinkelio bėgių 4 metų am-
sėliu.

AngrZai Įsiveržė 
Graikijon

žiaus vaikas, tuo tarpu atū
žė traukinys ir sutrynė jį 
po savo ratais.

▼okiečių aerodromus 
Priešas bėga

/as# Automobiliaus 
Eikvojamas Gesas

Pereitą savaitę Graikijoj Tik aštuntas nuošimti ga- 
nusileido oru atskridusi an-, žolino atlieka naudingą 
glų kariuomenė ir tuoj ūžė- darbą
mė svarbią vokiečių gkrai-j ---------
dvklą. Po to laivais atplau- General Motors korpora- 
kė daugiau anglų in užėmė cijos pirmininkas Sloan pa
da kelis vokiečiu aerodro- skelbė įdomią naujieną. Ji- 
mus. Vėliausios žinios sa- sai sako. kad, šiandieniniai 
ko, kad naciai iš Graikijos automobiliai yra niekas 
bėga galvotrūkčiais. Anglų daugiau, tik sabotažninkai, 
orlaiviai juos persekioja’ kurie be reikalo eikvoja 
bombarduoja ir apšaudo jų skystąjį kurą. Automobilių 
ransportus. Beveik visos Piamonės vadai turėsią suk- 
svarbesnės salos Graikijos ti galvas, kad pagaminti to- 
oakraščiuose. kurias buvo kį motorą, kuris neeikvotų 
įžėrnę vokiečiai, dabar jau gazolino veltui, 
ingiu rankose. General Motors korpora-

Šituo vikriu manevru an- ei ios laboratorijos eksper
tai užkirto kelią į Graiki- tai esą suradę, kad 40 nuo- 
ą bolševikams, kurie dabar šimčių gazolino išeikvoja- 
oradėjo lysti į Balkanus ir a*a šildymui vėstančio van- 
yrobti mažas valstvbėles. dens: 2 nuošimčiai dėl lai- 
Traikai džiaugiasi, kad i iu du frikcijos; 10 nuošimčių 
kraštą atėjo angiai, o ne ru- dėl mechanizmo fnkcijų; 
sai. 20 nuošimčių išeina su du

rnais; 20 nuošimčių išga
ruoja; tik 8 nuošimčiai at
lieka naudingą . darbą—su-

______ ka automobilio ratus.
New Yorke kursuoja toks Skystojo kuro Amerikoje 

•ekretas: Amalgameku uni- da nestinga, bet jis nėra 
;os vadas Sidnev Kidman amžinas. Kada nors išsi- 
-ezignuos iš CIO Peklinės baigs dabartinės aliejaus 
\kcijos Komiteto pii miniri- versmės, jei aliejus bus taip 
Vystės. Hillmanas sakęs, nenaudingai eikvojamas, 
kad šitaip jis darys dėl pa- Sloan todėl sako: 
šlijusios sveikatos, bet... ji “Rytojaus automobiliai 
esanti tik politinė. Roose- turės daug kuo skirtis nuo 
ygRog jam davei? suprasti šiandieninių automobilių, y- 
kita “sekretą“?'- pač motoro konstrukcijoje.

HILLMANAS REZIG
NUOJA?

tart didesni.
—O kodėl tėvas man ne- anie 500.000 kai

Jie praradę Hillmano vadovaujamas Tuomi turės rūpintis auto- 
tareivių. Vien j Politinės Akcijos Komitetas mobilių pramonės vedėjai.

eisiu

PLEŠKINA FILIPINUS

Šis žemėlapis parodo Filipinų salas, kurias dabar 
beveik kasdien sprogdina Amerikos orlaiviai. Juodos 
rodyklės su numeriais parodo bombarduotas vietas.

‘Draugu“ Byla Del Sumuštų Akiniu
Arba kaip Montellos komunistai išvirto “fašistais“

Šitą istoriją gal reikėtų 
nusiųsti į Maskvos “Prav- 
dą.” nes tai viernujų Stali
no draugų reikalas, bet ka
dangi susisiekimas su So
vietų sostine dabar neleng
vas, tai tegul ji telpa “Ke
leivyje.“

Trumpai suglaudus, šita 
istorija yra tokia:

Tūlas laikas atgal, bū
tent rugsėjo 3 d., musų ko- 
ųiunistiškas narodas turėjo 
pikniką savo “tautiškam 
darže.“ Pardavinėjo alų. 
rinko pinigus ir džiaugėsi, 
kad didis maišalas Stalinas 
gerai veda karą. jau antru 
kartu okupavo Lietuvą. Vis
kas išrodė gražu ir linksma. 
Bet staiga gerą nuotaiką 
sudrumstė kilęs triukšmas. 
Visi pradėjo bėgti į tą pu- 
sę.

su Šimaičiu turėję “rokun- 
dų“ jau nuo dviejų metų. 
Per šį pikniką vėl “susiro- 
kavę“ ir Šimaitis išvadinęs 
jį įžeidžiančiais vardais, 
bet jis Šimaičio nemušęs.

Policmanai Cleary ir
VVilber paliudijo, kad tiedu 
“draugai” sukibę vartėsi ir 
voliojosi po žemę, vaišinda
mi vienas kitą kumštimis ir 
kitaip.

Šimaičio liudininkė, Julė 
Stiga. irgi liudijo mačiusi 
muštynes. Kada Steponavi
čiaus advokatas Tovvnes pa
klausė jos. kaip senai ji pri
klauso prie komunistų par
tijos, ji atšovė: “You liar! 
Aš ne komunistė.“

Kiti komunistai irgi užsi
gynė, kad jie nėra jokie ko
munistai.

dė, kad komunistų choro 
vedėjas Steponavičius už
mokėtų komunistiškos “tau

tiškos draugovės“ pirminin
kui Šimaičiui $10 už sumuš
tus akinius ir už drabužių 
išvalymą.

Montellos lietuviai dabar 
juokiasi, kad komunistai iš- 

i virto fašistais. Nes pagal 
' komunistų galvoseną, pa
saulis šiandien pasidalinęs 
i dvi priešingas stovyklas: 
vienoj pusėj stovi draugai 
komunistai, o kitoj — bes
tijos fašistai, f) kadangi 
mūsiškiai komunistai dabar 
viešai prisiekė, kad jie nėra 
jokie komunistai, tai mon- 
teliečiai vadina juos fašis
tais.

—Montellietis.

Draugai susimušė!“ pa
sigirdo kaž-keno raportas.

“Draugui Šimaičiui aki
nius sugrudo!“ pridūrė tas 
pats balsas.

“Kas?“
Nežinau... Rodos, kad 

choro vedėjas.“
“Ar Steponavičius?“ 
“Yes...“
Kaip visa tai įvyko, man 

neteko tenai sužinoti. Daly
kas paiaškėjo tik dabar, kai 
draugas Šimaitis patraukė 
draugą Stephensą-Stepona- 
vičių teisman, reikalauda
mas $22.50 atlyginimo — 
$21 už sudaužytus akinius, 
o $1.50 už drapanų išvaly
mą. Šitą juokingą “draugų” 
bylą aprašė vietos dienraš
tis, “Brockton Daily Enter
prise.“ Abudu pasisamdė 
geriausius advokatus. Si
maitį atstovavo adv. Clark, 
o Steponavičių gynė adv. 
Tovvnes.

Stephens - Steponavičius 
aiškinosi teisme, vkad jiedu

darvtas toks motoras, kuris «Kaip ilgai Vokietija lai- nams.
—Išeina taip, kad gyva-• pamiegot, ba nelabai fylinu. Rysis. Churchill nenori pra- Mes sakeme, kad Hillma- jo savininkui galės sutaupy-

inė yra galingesnė da ir-----------------našauti. Pirma buvo many- nas negerai daro. jieškoda- tį bent 50 nuošimčių vazo-
TA;— —1"'v* 4 n rrJYfYTJ? vįn ta, kad ji suklups dar šiais imas komunistų talkos, ir lino.“ Sloan sako, kad atei-

ZJiVĮ/i <>, metais: dabargi Churchill imes neklydome. Privirė ko- tyje vieno galiono užteks
... -ako, kad karas galįs nusi- pės ir pats nepajėgia iška- “net“ 400 mylių kelionei.

John Bums. Anglijos dar- ‘ęSti j 1945 metUs; binti. Tai butų didelis progie-

tinė

už Dievo galybę.

—Maike, aš nemislinu,
kad čia yra kokia bliuz- 
nierstva. Juk nuo Dievo ga- . . . _.
lybės viskas priklauso: ir bietis. buvo pirmasis darbi- 
šungrybiai. ir gyvatės. Vie- ninku atstovas, gavęs minis- 
nas daiktas turi didesnę sy- terio portfelį. Tai buvo 1905 
la už kitą. ale tai jau tur- metais.
būt taip reikia. Silpno žmo-

GERAI SUVYINOK1TE 
SIUNTINIUS UŽJURIN

Office of War Informa-

Lietuvis sako: “kain na- sas. nes dabartinis automo- 
Uiklosi, taip ir miegosi.“ Sid- bilis tokiai kelionei sunau- 
riis bandė lėkt kaip saka-,doja nuo 20 iki 40 galionų. 
Jas ir — nutups kaip vaba------------------

ĮVAIRENYBES
—O kain dabar tėvas Paklauso pirmosios moters atmesti tokius’užju- BOSTONO UGNIAGESIAI Amerikietis Jav Launer

jautiesi7 lakūnės garbė. Ji pradėjo ,-jn adresuotus siuntinius, 1

;aus razumas šito nesupras. Kanadietei Alvs McKey tįon praneša: Paštui yra į- •

NEBEGALI PRAGYVENT -vra parašęs knygą “The E- 
nemies Fighting Ships. Jo-jautiesi:

—Nekai, vaike. Ot. ro
dos, kad koks kirminas

skraidyti 1913 metais. kurie negana stipriai suvy
nioti. ar negana aiškiai už- Bostcno ugniagesiai pa- ie. rap^ąnne, kad 1943 me

tais Vokietija pastatė 19.- 
talpos lėktuvų ne- 

_  “Graf Zeppelin.“
’^Jeieu ios birtų daueiau ! g°^°, P^ray?,0. f windy sh°‘ Paskutinė kalėdiniams venimas baisiai pabrango, Bet jam nėra kas veikti, 

: i...:.J re) kunigaikštis. ’ užjūrio siuntiniams diena y- o musų vidutinė alga yra nes vokiečių karo laivynas
ra spalių (Oct.) 15.

AL. SMITH MIRĖ

tėvas galėtum visai kojas
P<i^Ne11 Maike gyvatė’ su' 01andl-’ ka,ba -vra arti‘ 
šnapsu 'yra gera Ricina. miaU£,a an?Ių kaIbaL 
Žinoma, ne kožnas kirmi- rrras pamačlvvas. Su juoda - ?rvilka 
skūra no fįt. Ale si rai-;saįc® arvena a'
niuota nubara olrait, jei pa-'Pal nu,‘!d<>>e namuose, 
gauta per švento Kazimiero, . ,.
atlaidus. ?ve vadlnanor-

—Nekalbėk, tėve. tokių d,ka’s' M savo 
nieku, nes man sarmata ir
klausytis. (amatų.

—Nu. tai ką. ar tu norė-

$37 į savaitę už 84 valandų vra.mažas’ nediysta pasiro-
Pėreitais metais žuvo 1.- darbą. Ugniagesiai su šci'^yti 

374.000 siuntinių vien dėl mynomis nebegali jau pra 
to, kad netikusiai buvo su- gyventi.’’

i Pereitą savaitę rašėme, 
kad serga buvęs New Yor
ko valsti ios gubernatorius 
Al. Smith. Dabar tenka 
pranešti, kad jis jau mirė.

svastiką, jie pasisavino iš

Juru baisūnas oktopus 
užtinkamas ir žemės ašiga
lių vandenyse.

Amerikos pirmasis prezi
dentas George VVashington 
buvo Francuzijos pilietis. 
Tą garbę iam suteikė Fran
cuzijos atstovų rūmai.

tum, kad aš nuo šungrybių 
numirčiau, ar ką?

—Visų pirma, tėve, šun
grybių nereikia valgyt. Jei 
grybų gerai nepažįsti, neik 
grybauti. O jeigu jau teko 
nuo jų apsirgti, tai ne deg
tinę reikia gerti, bet pieną.

—Tai kaip tu rokuoji,
Maike, ar aš beibė, ar ką, Nunešti 1 tono bombą iš 
jeigu patari man pieną ger- Angliios i Vokietiją bom- 
ti? Juk aš suaugęs vyraSo banešis suvartoja 3 tonus 
Man reikia stipraus štofo. gazolino.

—Tai yra klaidinga nuo- --------
menė, tėve, kad suaugusiam Iš visų karo reikmenų, 
vyrui reikia stipraus “što- kuriuos Amerika siunčia į 
f o.” Iš patyrimo yra žino frontą, daugiau kaip pusę 
ma, kad nuo stiprių valgių sudaro gazolinas ir kiti a- 
jr gėrimu žmonėc gaima produktai

BALANDŽIAI PADEDA ARMIJAI

Kai anglai anądien įsiveržė Albanijon, jie netuiė 
jo nei telefono, nei radijo su savo baze susisiekta »ei 
jie buvo tam pasiruošę. Jie atsivežė išlavinti • an 
džiu, prie kurių priraišiojo laiškus ir paleis.- uiuii. Ba
landžiai nunešė laiškus kur reikėjo, čia n htu 
vas su balandžiais

į Pirmojo pasaulinio karo 
metu balandžiai <ia lošė 
svarbią rolę. Pavyzdžiui, 
vienu tarpu franeuzų tvir
tovės Verduno gynėjai bu
vo jau nutarę pasiduoti vo
kiečiams, nes baigėsi jų a- 
municija ir maistas, o pa
galbos nesulaukta, nors iš 
tvirtovės buvo siunčiami ba
landžiai, prašant skubios 
pagalbos; bet nutarta pa
siųst dar vieną ir paskuti- 

į ni balandį. Šis pasiekė skir
tą vietą ir neilgai trukus 
tvirtovės gvnėjai susilaukė 
pagalbos. Vėliau paaiškėjo, 
kad pirmutiniai balandžiai 
nepasiekė franeuzų armijos 
štabo, nes vokiečiai juos 
nušovė.

Šiandien balandžių rolė 
yra suuiazejusi, nes gerai 
veikta lėktuvai, o da geriu, 
i adljaš.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 19J5 metu revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rubežius 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: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mūšių cu lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.Kaina.........................  $1.00

KELEIVIS
036 Biurtd*»<y, So. Boston, Maste.

ORI n nar-

Vidutinės kiek.ienų žmo
gaus pajamų* septyniose 
“poli tax“ valstijose yra 30? 
dolerini i metu-

m



i

No. 41, Spalių 11 _J.,_1944 KELEIVIS. Sa BOSTON.

Rinkim Rubus Lietuvai
/i!?’;;; Lietuvai Rinkti Pasimokykime 

iš Graikų

ir

Graikų šalpa vykdoma Panašioj sąlygos Lietuvoje .
plačiu mastu Lietuva baigiama sovietų ,.O1/ nesumaišyti.

Sųptynių milionų graikų okupuoti. Ekonominės gą_ dek kai siusite ^avalynę 
tauta. kuries’ >unų Ameri- lygos Lietuvoje sulvgina-
koj yra 100,000, šalpos dar- mos su Sovietų sąlygomis, 
be yra viena pavyzdingiau- Dar blogiau: Lietuva yra 
šiai susitvaikiusiu. Jie dar- pačiam karo fronte. Aišku, 
bą į ir: dėjo kai tik vokiečiai kad fronte ekonominės są- 
Graij užpuolė. Tuo mo- lygos Lietuvos gyventojams 
mentu • rai . s gelbėti susi- yra dar blogesnės. Tas aiš- 
rupm< visas pasaulis — ir kiai atsako į klausimą, ar 
j < r tris meti s graikų šalpos Lietuvai reikia pagalbos.

d ora suspė- Graikai susitvarkę rūbų 
sandelius

Graikų sandelių vedėjai 
Nevv Yorke buvo malonus 
aprodyti milžiniškas patal
pas rūbams Graikijai pa
ruošti. Sandeli pasisamdę

šimto. Iki dabar, i Graiki- landą ir iki $1.25; amati- buvo jau atspausdintas 
ją jie jau yra pasiuntę virš ninkas — nuo. dolerio ir išsiuntinėtas, 
keturių milionų drabužių. aukščiau. P. Glebauskienei. — Re-

Avalynės paruošimas Kada atvykom i Floridą, kordų neturim.
Daug suaukota ir avaly- lietaus da nebuvo. Jis pa

neš. Labai nudėvėtos avaly- sirodė po to uragano, kuris 
nės graikai netaiso. Didžiau ėjo Floridos linkui, bet vė
sia, tačiau, problema, ava- liau pasuko kita kryptimi.

mu' vaismedžiai aUkuriu1 "nemato • S?jung<^ Balsuotojams'La
sų įstaigai, malonėkite taip \ A Ovvp’ntm'u« " n t/ovint* pirmininkas, svetimų 

p,,,, ne.sumateyti. Ge- &A išleido šito-
nausia poras suristi. Avaly- • s y tokiu medžiu •n, suspausti sunkiau .dėl L'niĄaūga 
to reikalinga daugiau laiko. - ®
Panaši problema

BEPARTYVĖS SĄJUN
GOS ATSIŠAUKIMAS

Kaiser, Beuartyvės

a' oįstaigų s 
jo išvys
laipsnio.

Gku~?ci"o

t . t!

Švedą'
Šaioa

reitėjo.

;ra ir su

medžiai bijo šalnų ti atsišaukima:
vaisiai pana-’ m-?tai.s> "T irka'

• 1 , . ,rui siaučiant, Amerikos
yr- i o ių, įmonės vėl balsuos; tai bussus į žirnius;

ant kurių auga biblijoj, mi-Į g neda lio lio 
nima niana, kuri zyaams - 1

iki kolosaliu

šalpą prižiūri 
ir šveicarai 

Graikijai labai pa
lei Washingtonas

ir I/»ndonas Įsitikino, kad penkiems metams. Tas pa- 
pagalba patenka patiems rodo, kad jie pašalpos dar- 
minkams. o ne jų okupan- ba mano tęsti gana ilgai, 
t-rs vo' irė-iams. Pašalpą Vien tik sandeliuose dirba 
okupuotoj Graikijoj prižiu- 40 darbininkų. Be to, grai- 
ri neutraliu valstybių. Šve- kai turi panašius sandelius 
diios ir Šveicarijos atstovai. San Francisco. Bostone ir 
Šalną Graikijoj išdalino pa
tys 'Taikų komitetai.

Pašalca pasiekia per 
mėnesį laiko 

l Nevv Yorko sandelius
susi’.’stuosius rubus paruo
šia ir nei siunčia i St. John’s,

skrvbėlėmis.
Pasiruoškim saviškiams 

gelbėti
Graiku Amerikoje tėra Jri niiUU stiprybę. Balsavimo budelėspusė kiek yra lietuvių. Lai- J ° priims visus bal-

įnė, kad jie yra geri biznie- ma d is me z ų. įsuotojus. ar jie bus seni, ai
riai ir su kitataučiais palai- Sakoma, kad Floridos u- jauni piliečiai, visi bus vie
ko kontaktą, dėl to gauna kininkai gerą pragyvenim? ’iodai laukiami ir svarbus 
jų paramos. Bet tą galime darosi, bet užtai jiems rei-j “Paskutiniuoju laiku at- 
padaryti ir mes. lietuviai, kia daug kovoti su neramia i ’tsirado balsuotojų skai-

Graikai pradėjo salpos gamta ir visokiais vaisių ii ! Jaus nukritimo pavojus, 
darbą, kai tik vokiečiai juos daržovių tuzitaK, kuriu ines labai daug musų sūnų 
užpuolė. Šiandien ir Lietu- čia labai dauK. -’r brolių išėjo į karą, o ki-
\a yra pačiame žiauriausia- Beje. geri žmonės nortuo-
me ka?.° lr°nte! Kiek Lie- se»- noriu jus įspėti: savais 
tuvai šiandien reikia pašai- automobiliais nevažiuokite 
pos. visi žinome.. Sakoma, i Floridą, nes galit turėt bė 
kad Lietuvoj net uzpuldinė- dOs. “Miami Herald” sako 
jami ir išrengiami vyrai, kad atvažiavusieji vasaroto 

jai šią žiemą negaus gazo
lino ir, aišku, automobiliais 
negalės gryžti atgal. Perei
ta žiemą net 500 automobi-

-ir_ -s i i • laisvu rinkimų. Amerikospabėgėliams is dangaus kn- žmonfe ilortvs demoKl,,t!,o> 
tusi. Veikiausia ji krito
taip, kaip krinta Floridos 
“mana” — iš medžiu.

Penktas Puslapi*

SIEGFRIEDO LINIJOS “DANTYS”

tiek desperatiškai kai ku
riems reikia rūbų!

Kaip graikai, taip ir lie
tuviai gali ir privalo pradė-

ti esame daugiau susirūpi
nę karu nei politika. Bet' 
tikrumoje karas ir musų 
laisvė ir brangiausios teisės 
šioje šalyje via glaudžiai 
-usiję su balsavimu. Todėl 
kad visos nuomonės butu

Ši nuotrauka buvo padalyta iš oro ir parodo ma
tomąją Siegfriedo linijos dalį. Tai taip vadinami “sma
ko dantys,” kurių vokiečiai pristatė iš cemento ir plie
no, kad alijantų tankai negalėtų pravažiuoti. Bet di
džiuma Siegfriedo Linijos susideda iš požeminių foi- 
tu, kurie iš viršaus nemat >mi.

praktiskai, vienin- lįstų negavo gazolino; savo

kituose miestuose.
Siuva naujus rubus

Graikams daug sudova- 
noja nauju medžiagų. Joms 
kirpti sandely įsteigtas kir
pimo skyrius. Nusistebėjau, 
kad iš naujos medžiagos čia

Kanadą, iš kur laivai su pa- kur darbininkas daug bran- 
rašais “Mercy Ship to gesnis, nesu Graikijoj, siu- 
Greece” aliiantų ir vokie- vami nauji rūbai Sandelio 
čiu praleidžiami Į Graikiją, užvaizdos Įrodinėjo, jog tai 
Pašalpa graikus pasiekia, užsimoka, nes dirbama di- - ' *
palyginti, greit — Į vieną dėlių mastu. Prie to. me- L

džiagu aukotojai nori pa
matyti užbaigtą produktą.

Rubu paruošimas
Rūbų iš Amerikos ir Ka

nados žmonės ir Įstaigos 
siunčia medinėse, pooieri-

greit — į vieną
menesi.
Už pora bateliu dirba 

menesius laiko! 
Pasiusta 250,000 poru ba

teliu. Siaučiant pasibaisėti
nai infliacijai, batų pora

tris

Graikijoj kaštuoja net 30 
milionų drachmų. Tuo tar
pu universiteto profesoriaus 
mėnesinė alga esanti 10 mi
lionų drachmų. Neatsižvel
giant rr.iiioninės algos, mo
kslo skleidėjas vistiek turi 
dirbti tris mėnesius laiko 
už viena norą batu! Įsivaiz-

nėse dėžėse ir maišuose. 
Vilnonius drabužius suvy
nioja su nafatlina. Graikų 
sandelis turi sutarti su va 
lykla ir skalbykla, kurios 
nebrangia kaina rubus iš
valo. Be samdomų darbinin
kų. kurie atlieka sunkesnius 
darbus, jie turi daug sava-

Balsavimuose dalyvaus ra tiek paprastas, kaip už- 
l. iDUlU ne yien tik vyrai, bet ir mo- dėjimas ženklo paišeliu ar OHISUO” t P)*v< XT riti n r ITlHŠinOS

šeimos ir kaimynai 
eris į w A ves n gali kartu registruotis ir 

,. . , . . VVACS, privalo balsuoti iŠ balsuoti, nes šis paprastas
Šioje balsavimo pareito- pareigos savo vaikams. Se- kaimvniškas veiksmas yra 
mns" mieuromimm milo- jr žmonos pliva|0 le. |ajsyį j,. žmon;ų va,d/ioį

gistruotis ir balsuoti. Mote- pagrindas, 
rų balsai pagelbės vaikų, 
šeimos ir namų gerovei.

atstovaujamos, visi paisuo- teryS- Motinos, išleidusios paspaudimas mašinos myg- 
.ojai yra reikalingi kad sunus į karines pajėgas ir tuko. ' -
outu tikra, jog si salis y*'a <j u k t er i s i WAVES
valdoma visu žmonių.ti dirbti

konstruktyviai. Ameri- automobilius jie turėjo siųs 
kiečiai, gelbėdami kitoms ti geležinkeliais ir patys . 
tautoms, gelbsti ir lietu- traukiniais orvžo namo, nesĮ -’s^ nesą ypatingą atsako
vams. Lietuviu Amerikoj ir pėstiems eiti iš Floridos juk mybę. Jie iš patyrimo žino, 
Tr — ■ * ena veik kiek- toli... reiškia neturėjimas tei-

Kiekvienas Tai tiek šį kaitą iš sau isės balsuoti ir kaip tai ve- 
pažįstam svetimtaučių, ku- lėtosios Floridos. Vėliau ’ priespauda, vergiją ar

patys!ie’ musu svetimgimiai pilie-

“Jauni ir seni, vyrai ir 
moterys, visų yra aukščiau
sia pareiga balsuotu Tik vi
si balsuodami galime išlai? 
kyti laisvės žibintą pasau- 

balsuotoj'o liui. kovojančiam dėl teisy
bės. Užsiregistruokite da
bar. o lapkričio septintąją 
dalyvaukite balsavime, kad 
rodytumėte, jog žmonių 
valdžia gaii buti išdidi ir 
stipri.”

“Balsavusieji žino, kad 
nieko nėra lengvesnio už 
balsavimą. Reikalinga vra 

uzsiregisti-uoti registra
cijos metu, kad

teise labiau už musų senes- vardas įeitų i rinkikų sąra
muosius piliečius ir yra tik- šą ir galėtų būti išbrauktas 
resni amerikiečiai savo na-

! rišventimu laisvam balsa
vimui.

liui neišgelbėt net gyvybės. 
Duodami National War 
Fondui, per ii duodame ir 
Lietuvai.

Jonas Valaitis.
BALE Rūbų Vajaus ved.

MIAMI, FLORIDA 

Šis bei tas ac:e saulėtąją 
Floridą

Pagaliau, po visų vaišių 
išleistuvių, kokiu turėjom

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

u__ ___ūmi____ inenry iuiizctiui. — rra- 
šome paimti 1944 m. “The 
World Almanac and Eook 
o f Facts,” ir susirasti 19< 
nuslapį. Tenai rasite pasa-

Di IICčVnilM AI I AjmOIkYSUCTJUli

rinkimų dieną, kad tuo bu 
tų išvengta sukčiavimo. 
Svetur gimę piliečiai priva
lo atsinešti pilietybės doku
mentus. Pats balsavimas y-

Reikalingas Bartenderis
Pageidaujamas pusamžis ž.mogais 

hartenderio darbui. Turi mokėti ge
rai angliškai. Gera alga. geras val
gis ir kambarys. Biznio vieta ant 
kontrų, kur oras šviežias ir svei
kas. Kreipkitės šiuo adresu:

MRS. NELLA GAVĖNAS,
» i • r- v » l Box 245, Blacx Horse PikeArchbishop Lsher s chror.c-. Wiiiiamt.,wn, n. j. «42>

išleistuves lop-v. which is based on Bib- PajiešKau

duokite, kokia pagalba — norių, kurie nemokamai, at
gauti p< rą batu dovanų! liekamu laiku prisideda.

Vargas ir Lietuvoje Rubus suspaudžia
Lietuva taip pat pergyve- Moterys ir meiginus ru- senojoj buveinėj, mes jau 

na okupaciją: panašus gy- bus surušiuoja pagal rūšis: gyvename saulėtoj Floridoj, 
venimo sunkumai yra už- vyrams, moterims, vaikams Pirmąsias 
gulę ir musu senąją tėvynę, drapanas, rankšluosčius, mums suruošė vaikai ir drau bcal records.” Suprantama 
Pereito karo metu gyvenau paklodes ir kitokius drabu- gai svetimtaučiai: antrąsias Biblija neskaito mūsiškės 
Lietuvoj. .Atmenu "kai ma- žius ir užklodalus. Suspau- — ponios Radzevičienė ir e o^. z
no tėvas, išgyvenęs Ameri- džiama 80 vyrišku . kostiu- Shimkienė: trečiąsias —S. ‘Keleivio

- kytą aiškiai, kad “4004 
the date of the Creation 
the World. according

is
of
te

koj 25 metus, iškeitęs ketu- mų arba L. A. 212 kuopa.C Visiems muuju300 vaikučiam?.
ris tūkstančius dol. sutaupų drabužių į viena pundą, nuoširdus ačiū 
į vokiškas markes, už bili- Spaudžiamoji mašina pun- Kenoshą apleidom rug- 
joninę markių sumą viso da suspaudžia į plytos pa- piučio 21 dieną, o Florido- 
Iabo nusipirko lazdą. vidalo keturkampį siuntini, je buvome jau rugpiučio 24.

Cukraus svaras $50 Šimtui svarų vilnoniu rūbų Oras Floridoje geras ir 
Kas dedasi Lietuvoj, ku- vartoia 6 unciias naftalino, sveikas. Kasdiena saulė ke

lia Sovietai baigia okupuo- kad kandys vilnų nesuėstų, pina. šilimos dažnai yra net 
ti. taip pat galime įsivaiz- Rūbai turi savyje drėgmės. 90 laipsniu, bet nesiiau’ia 
duoti. Ruersėjo 11d. “Life” todėl apvyniojami stora, taip šilta, kaip noriuose. Vi- 

laika

draugui.—Pir- 
radijo išradėju yra 

skaitomas italas Gnglielmc 
Maiconi, kuriam 1895 me- 

pavyko pirmu kartu 
pe: siųsti oro bangomis tū
lus signalus nėr savo tėvo 
lauką Italijoj. Tačiau pa 
grindas radijui 
paruoštas kilų 
Thomas Edison 
melai? pagamino

Valterio Valiuko, kuris 
seniau gyveno Bostone. Kas žinot, 
kur jis randasi, malonėkit man pra
nešti, pasakysiu širdinga ačiū. 

EEI.1KS PUBŽINSKI,
15X Ix»well St., Gardner. Mass.

APSIVEDIMAI.
1'ajiešKau apsivedimui \draugo, ku. 

ris sutiktų pas mane gyventi, nes 
turiu gražioj vietoj nuosavybę. Aš 
esu 50 metu amžiaus našlė, gražaus 
sudėjimo, linksmo budo, draugiška, 
myliu gražiai gyventi. Vyras gali 
būt ir negražus, tik ne girtuoklis ir 
pasiturintis, l’ikčerių nesiųskit. nes 

tik ant patinkamu 
(41)

MRS. PETSENE.
125 42nd St., Brooklyn 20, N. Y.

buvo iau 
i^rudpjll atsakymą duosiu 1 
i-iu.« |_u_. ttl.s.njrų laiškų, 

dar 18(o mrs. pi

elektrinižimiale. Amerikos biznio drėgme sugeriančia nenie- są laiką čia pučia vėsus ve- . _____
atstovas Eric Johnson, pa- ra. Antras popieros lakštas jas. Žmonės čia darbuojasi fenomeną, kuri jis pavadi- Pajieškau gyvenimui draugo, lais-
buvojęs Sovietų S-goje ke- drėnrnės iš oro į pundą ne- pusnuomai. kain Adomas ir no “eterine energija. Šituo Į^rn2aulUm,KnksnwUbi3o!kMyB^Jra-<
liata menes’” raportuoja, įleidžia. Pundas suveržia- Jieva, tik savo “griekus” pasirehmdamas Flemingas mų gyvenimą -Mėgstu biznį, bet ga- j
kad cukraus kilogramas So- mąs metaliniais lankais, i- pridengę.' Žiema ir vasarą sukonstruktavo dviejų elek- ».<_ 3P^nt4^k]c^ T?vtmė'tųAlmžJars j

i i.. 4...1 l... 1 ,, jja|Ol)ękj trašvti šiuo adresu: (42)!
MRS. ANNA BALANDA

ciop’fiso kr.šti’cia 700 rub- vyniojamas Į stiprų audek- čia lapoja medžiai ir auga tuodu tūba arba lempą, ku
liu. kas lygu 8133.00. Laši- la ir užrišamas. Ant pundo visokios gėlės. Jei dieną ir uios principu dabar yra ga- 
nukų kg. 040 rub. ($123.- uždedamas trafaretiniu bu- karšta, naktį atvėsta ir ga- minamos ir radijo tūbos.

šokolado

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules 
garbintojų ild pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių Žinyčia

General Pelivery, Post .Office, 
Chicago, III.

1800 rublių du užrašas: iš kur. kam ir.Įima ramiai miegoti. Sako- Bendrai imant, iki Gugliel- 
Višta 350 rubl. kas siunčiama. Tokiu pun- ma. kad čia žmonės ilgiau mo Marconio buvo padą)y- 

400 rubliu du trimis spaudžiamomis gyvena, nes jiems nereikia ta apie 12 svarbių išradimų 
Makaronai 250 mašinomis graikai per die- sunkiu ir varžančių drabu- elektros srity, kurie padėjo 

pusantro žiu nešioti. išrasti radijo siųstuvą ir
----------- Apie pragyvenimą gali- priimtuvą. Sakoma, kad na

rna pasakyti tiek: Už kvor- tį pirmutini žingsnį šita 
ta pieno reikia mokėti 18 kryptimi padaręs dar 1600 
centu, o kiti maisto produk- metais anglas \Villiam Gil
tai kainuoja tiek pat. kaip bert.
ir nertuose. Bet užtai yra A. Arminui. —Gavome 
brangus viešbučiai ir vadi- rašinėli ir pora iškarpų iš j 
narni katedžiai. Pigiausia anglų laikraščio. Ačiū už 
nakvynė — 8 doleriai ir net viską, bet “Kcleivin” nedė 
iki 15 dolerių už naktį. Gi sime, r.es neverta tą rake- 
mieste da brangiau: ten už tierių reklamuoti, 
vieną nakti reikia mokėt F. ValavetcGty — Prenu- 
nuo 15 iki 25 dolerių! Esą meratą ir L. -gavom, 
ir tokiu vietų, kur už pet- Ačiū.
nakvojimą moka da dau- J. E. Česnuč’ui. — Kny- 
giau. gos “Namų Daktaras netn-

Miami miestas labai gra- rim, bet turim “Sveikata.” 
žus ir švarus, bet dabar sto- Kaina $2.50. atiduodam už 
ka namų, todėl valdžia sta- $2.00.
to namus, no 5 ir 0 kamba
rius. Namai iš cemento, ge
ri ir. stipins l enda — 50 do
leriu mėnesiui.

Darbininku al^os čia to
kios: paprastas darbininkas Newburvporto 
gauna į.«. 75 centib į va-.mrtš'atėjo <»•r

K~va

50).
on). 

fO).

rubli i ($47.50). ną paruošia per

l’žsirašvkit Amerikon

LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, pa
veiksluotas ir daug skelbimų. Kaina 

metams. Adresas: (o2)
LIETI VIŲ NAUJIENOS

1.32 N. ftth St.. Philadelphia 6. Pa.

Ypatingai dabartinės krikičtopybea gadyr.-je kiekvienaa turėtų 
perskaityt, nea tik tada galėa aiškiai «rprasti Pieva kavimų.

Knyga didelio formato, tori 571 puslapi. Raina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—S1.26. Pinigus galima aiųati popierini doleri 
arba “Money Orderi“. Adroao»*it sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.AMBASADORIUS JUGOSLAVIJAI

j 'įsės stovi Richard Pattershn, kuris šio- 
buvo pi išalkintas kaip Amerikos amba-
ki' i i ti.

W. Babavičiai
tos pranešim:’' :>pie tėvelių 
ifibilėju pasic! mus peiarė- « 
lai. Kaip ppi'<”»*» rašto ant- t

ls ( • <ines 
mis dum mi? 
sadoriii' Juk«

o'rtuda ų's L issiustas is 
1 »ct. 4. o pa 

• ‘Keleivį

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OR 
SHAMFOO
..•«<ih-vta« iš tikro- 
o Castile muilo.

įleiskar.as ir viso- 
i.«j- kitus nešvaru- 
i.j« >r en«t»i.-ir>i.

>da. 50c. už bonk*
ALEXANDER’S

J REFRESHING TONIC
• Aliejų ir Oda Gydančia Vaistą
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėi 
Į 'la'iku ša! nims ir Odos gydymui_ j maunu sarnima ir

I am S- { 50 centų už bonk^
j Pasižymi savo genimu Privinn 
‘ ’iam per Pašta į visas dalis So- 

lenytų Valstijų.

ALEXANDER S CO
414 W. BROUlH \Y

SOUTH BOSTON. .MASS.U.....:

Karas Europoi
ra ir kitus paaauheJei norite žinoti apie karą 

Jvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Uisiraiykita “Naujienas” Iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi» 
*•!«)» $6.00. Chicagoje ir Europoje—$&4Ml 
lfoney Orderi ar leki siųskitei

."NAUJIENOS"
* 1739 South Halsted Street

CHICAGO, IIJJNOIS

I
I l
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Moterims Pasiskaityt
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SĮ SKYRIŲ TVARKO 

JI. MICHELSONIENĖ.

KAU1 PASIDARYT NAMIE 
GERO VYNO

Čia papasakosim, kain kia išgręžti nedidelę skylu- 
vyną pataria dairti J. O. tę. Į tą skylutę reikia itai- į 
Miltiei, kinis yra plačiai syti guminę tūbą (paipą), 
pagarsėjęs kaip- geriavsis tik nepergiliai, kad galas 
vyno gamintojas. Štai jo nepasiektų vyno. Antrąjį 
receptas: jos galą nuleisti i kolų nors.

Norint pasidaryti gero indą su šaltu, švariu vande- 
vvno. reikia turėti gera niu. Tas galas turi but Įlcis- 
sklepą. švarias bačkutes, tas i vandeni 4 colius, kad 
spaustuvą ir kitus reikalin- oras neisigautų i bačkutę, 
gus Įrankius. Viskas t ui Jei skiepas ne peršaltas, 
but ko švariausia. Vyno tai už kokių dviejų-trijų 
skenis pareina daugiausia dienų sunka bačkutėj iau 
nuo tų bakterijų, kurios i a- pradės rugt Vandeny, i ka
daro rūgimą. Jeigu bačkų- ri Įleistas tūbos galas, pra
tę ar kiti indai bus nešt a- dės bėgti burbuliukai. Tai 
rus, tai i vyną isigaus kenk- bus fermentacijos gazai ii 
sminga bakterijų ir jos a- bačkutės.

Fermentacija arba rugi- 
o

kartais ir iki 4 savaičių. Kai 
iš tobos burbulų jau nesi
matys, arba matysis labai 
retai, sviri i kokias dvi-tris

gadins vyno skoni. Tokių
kenksmingų bakterijų g li mas tęsiasi nuo 2 iki 
įsigauti i vyną iš oro. yp ič 
jeifu vynas bus pilstom ts 
nešvariame skiepe, kur \ a 
pelėsių, pūvančių mali į.
raugintų kopūstų ar kito! ų minutes, tai bu? ženklą? 
daržovių. Todėl prie vy io kad rūgimas jau pasibaidė 
darvmo reikalinga ko i- Tuomet špuntą su tu’oa iš

imti. bačkute dapildyti li
kusia sunka ligi pat viršaus 
ir lengvai užkimšti kita 

ios turi mažiausia rūgšties sPunta, kurioj nėra skylės 
ir geriausi skoni. Skinti jas <arba . ?aluna toj pačioj 
reikia sausam ore. Rupi s- špuntui skylę užkalti). - e- 
tingai perrinkti, ir visas ža- gul dabar taio pastovi vie-
lias ar sugedusias uogas š- sava1^; 7?o.met. £e.rai 
mesti. Gerąsias uogas su- bačkutę užkalti ir daugiau 
traiškyti arba sumalti tam nereikia oaiyti. _
tikroj mašinoj, jei kas to- Taip užkalta bačkutė tun 
kia turi. stovėt kokius ketuns-pen-

Malant uogas mašinoj, kis mėnesius, iki ateinančio 
reikia nustatyti ją kiek ru- yasano ar kovo. r ada bac- 
piau, kad nesumaltų vynuo- kūtę atkalti atsargiai._ kad 
gių sėklų, nes tai pagadins nesukratyti. . ynas turi ■ ut 
vyno skoni. Jei kas nori, _lau tyras, kaip stiklas. Da-

džiausia švara ir tyras o- 
ras.

Vynuogės turi but gei ii 
nunokusios, nes tik tuom ri

PRIDĖČKAI PAMARGINA DRAPANAS

Čia turim kelis pavyzdžius, kurie parodo, kaip prijuostė, kaklaraištis ir 
kiti maži pridėčkai pagyvina ri pagražina drapanas.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas;

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo*1 
ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

AR BUVO VISUOTINAS

IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kviias dienas visų veislių gyvūnus,' 
kurie gyvena išsimėtę po vitą žemės ; 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- j 
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? į 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visa 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
’r k:tų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.Kaina ... 26c.
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO

RIJA JUŠKEVIČIAUS 

DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
v ai gyveno, tai perskaityk šitą kny
ga. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Lubiai užimanti ir pamokinanti kny
ga. S u paveikslais. Kaina .... 5(ic.
BYLA DETROITO KATALI

KŲ SU SOCIALISTAIS.

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

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vanderveide, vertė Vardunas. 
Kaina ..... • » ... •••* ......... 10c*

MATERIALISTIŠKAS 

ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygele aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo oassulyje į-.airiausius nuoti-

-------------------- ---------------------------------- kius, tai perskaityk šitą knygelę.
ir - _ -v - i Kalba labai lengva. Knyga protau-KaiUl paSlbillgUS, daug jautiems darbininkams neapkai-

kas norės tų farmų nusikra- Kaina _____
tyti. Bus daugiau pardavė

uoga _______ _____
das su žievėm. Juo .ilgiau nilOseuaS pirmutinėj, 
sunka stovės su žievėm, tuo gerai užkalti ir uahkti ra 
daugiau ji pritrauks spalvos Tnybėj. kol bus rėmams v ir
is jų ir tuo tamsesnis bus *oth Dmo
vynas. Uogas traiškant ar V?T-^ perpilti į kitą sva- 
malant. sunką geriausia pil- oackutę. atskinant su- 
ti i molinius ar emeliuotus kritusias ant dugno nuose- 
puodus. Geriausia tam tin- das. ^ai i° skonis oa geriau 
ka moliniai kubiliukai po pasitaisvs. vyno =konis ir 
5 ar 10 galionu. kvapsnis taisosi su laiku.

Juo jis senesnis, tuo geres- 
Kai visos uogos bus su- nis.

maltos ir pastovės kiek rei- Ant galo reikia da pada- 
kia, tuomet reikia tą košę ryti svarbią pastabą, būtent 
dėt i maišą, padarytą iš re- tą, kad vynas visuomet šu
to. bet stipraus audeklo, ir ges. pavirs Į acta. jeigu daž- 
spausti spaustuvu. Bet spau- nai bačkutę atidarinėsite ir 
stuvas ir maišas turi but la- oro jon ileisite. Todėl bač- 
bai švarus. Maišą patartina kute visuomet turi but pil- 
išvirinti, kad nebutų jame na. O syki ją praėm.us. vv- 
jokiu bakterijų. na patartina supilstyt i bu-

Išspaustą sunka reikia teHu? ir ?erai užkimšti', 
supilti skiepe i bačkutę, kr- Reikia da žinoti ir tai. 
ri tain pat turi but labai kad pats savaimi vynas nie- 
šyari. Bačkutė turi but apy- kuomet negali Įgyti daugiau 
uiinė. bet ne visai pilna, stiprumo (alkoholio), kaip 
Peikia palikti kelis colius 14 procentu, nes pasiekęs 
vietos gazams rinktis. Tu< - 14 procentu, alkoholi? už- 
met ikalt gerai pritaikyti muša fermentacijos bakte- 
špuntą, per kurią pirma re'- rijas ir rūgimas tuomet turi 

NUEAUSTOS UŽ ŠNIPINĖJIMĄ

sustoti. Todėl norint, kad 
vynas butų stipresnis, kaip 
14 procentų, prie jo reikia 
pridėti atskiro alkoholio.
Vyno sustiprinimui geriau
sia tinka brande arba kon- iš kur yra kilę tie daiktai, nukristi, 
jakas.

IŠ KUR KILĘ VALGOMI 
DAIKTAI?

SOCIALIZMO TEORIJA.

Šis veikalas trumpais ir aiškiai*
Atsisėdę prie stalo mes jų, negu pirkėjų. Todėl f ar-: 

paprastai ne nepągalvojam. mų kainos galės pusėtinai £iak8SŠ
draugijos formos, ir kodėl turės buti 

_____ pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

Čia matosi vokiečių moterys bei merginos alijantų 
teisme Vokietijoj. Jos buvo suimtos užgintame rajone 
ir nuteistos užmokėti po 2,000 markių pabaudos arba 
atsėdėti po f» mėnesius kalėjime.

T os Tarybos...
Einu miestan. Oras toris 

suniuręs, dangus apsirria li
kęs, rodos, tik ims ir prad s 
Irti. Tokiame ore nė; a »- 
kio malonumo vaikščiot. 
Verčiau imsiu busą. manau 
sau. Kaip tik čia ir basas. 
Keliautojų nedaug, kur m- 
kur pasiskirstę sėdi. Užp 
kaly manęs dvi “leidė " 
kalbasi lietuviškai:

“Aš tiem ruskiam niel o 
neduosiu, nieko'.’’ piktai 
kalba senesnioji. “Caras 
nulupo lietuviams po ke
lias skuras, o dabartini, i 
raudonieji jau visą Lietu' ą 
baigia naikinti, ir čia ca 
rinkliavą daro. Jie visi ru •- 
kiams parsidavę!”

“Aišku, kad ruskiams r - 
reikia aukoti- ba ir iie rr. : t

___ __ ____ 1^1__ __ Į-____.Kuriuos me? uaučti \aigume. 
O tūli jų yra kilę labai toli. 
Pavyzdžiui, Amerikos pie
nininkų tarybos leidžiamas 
“Household Nutrition” sa
ko

NAUDINGI PATARIMAI

Kad išimti

EILĖS !R STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės. 
_ . _. daugybė straipsnių juoką ir tt.

UZSlSene.lU-'Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c
sias žoles dėmes iš skalbia- AMERIKOS MACOCHAS.

rai išplauti, o dėmė 
pranyks. Šviežiai suteršti 
žole drabužiai galima išva
lyti alkoholium.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 

GERT IR VALGYT’

gru
ropos.

Špinakai iš Arabijos. 
Valakiški riešutai ir per

sikai (pyčės) iš Persijos. 
Agurkai iš rytų Indijų. 
Kvitės (ęuince) iš Kre

tos.
Ridikučiai iš Kinų ir Ja

ponijos.
Žirniai iš Egipto.

įdėkite medinių 
(eharcoal) 
kita koki indą 
ant virtuvės šaldytuvo 

otynos, o tas prašaliu
KriZaiVpetų Europos. comų ',aiktU kvaP?'
Aiskrvmas iš Italiios. , ......Kad sidabriniai 

reikia

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
.. norisi, atšaus nepagalvoję? žmogus, 

anglių Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
,- z'.fI ■», 1 - o -irjy' žmogu3 si.psta? Ir dėlko vienas mai- p •ofK.rva a. na dW)da daugiao kitas ma_

pastatvkit , žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
lnr>- 'lyuskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

dėl jam reikia riebalų? šitoos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

V P1 -

VALDŽIA ĮSPĖJA FAR- 
MŲJ PIRKĖJUS

daiktai 
juos su- 
(tissue)

nepajuostų, 
vynioti i minkštą 

į popiera ir laikyt ererai už
darytoj vietoj. Taip apsau-

Agnkulturos Departamen-’{jotas sidabras išbus šviesus 
nieko neduoda. Reikia ži - tas Washingtone išleido Įs- per eile metų. 
rėti. kam aukoji. ba ne vi i pėjimą tiems žmonėms, ku- "
maskoliams renka,” aiškina rie dabar perka farmas. ti- OArnij 
jaunesnioji. kėdamiesi pralobti ar pasi-

“O katrie jau čia ne rudaryti "erą pratrvvenimą, 
kiai? Tarybos Rusijoj, ta- kuomet farmų produktai to
lybes pavergtoj Lietuvoj, o kie brangus.

KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi- 
dabar atsirado da ir ^Ami - Departamentas Įspėja to- sos raudonos stampos nuo 
rikos lietuviu taryba! —v s ]qUS žmones, kad neilgai A8 iki Z8 vra gero« neribo- 
piktai t-inčyjasi piiTnoji. farnių produktai bus tokie tam laikui.

•“Tarypa. tai juk lietuvi -- brangus, kaip dabar. Jų ki- m .
kas žodis, aiškina iai jau- Hmas pasiekęs jau aukščiau- , Taip pat yra gcios nen-
nesnioji. .................sjo laipsnio ir nuo dabar ga- botam laikui raudonos stam-i

“Tai kas k '.d Įis lietuvi - bnia tikėtis tiktai kainu kri-’P08 Kiekvie
kas. bet jis rusiškai atsi- timo.
duoda ir aš jo nemyliu. Ko- Apie farmų klausimą ver- 
dėl seniau to vardo nerei- ta pakalbėti plačiau, nes 
kėjo? Seniau buvo draugi- ” " '

na reiškia 10 pointų.
Kenuotoms daržovėms ir

vaisiams. — Visos mėlynos 
yra stampos nuo A8 iki Z8 yradaug musų skaitytojų __

ios. seimai, organizacijos ir farTnerių, 0 kiti gal dar pro- sferos neribotam laikui, 
kitokį uzvardimmai. Tik jektuoja keltis Į farmas. * _ . . .v A .
bolševikams užėmus Lietu- __ Taipgi neribotam laikui
vą komunistai tą varda iš- Farmų kainos per sj ka- galioja mėlynos stampos 
kepė, o dabar jau visi jį Įsi- smarkiai pakilo. Tam bu- nuo A5 iki R5. Kiekviena 
kando. Sakau tau. kad man vo. pnezastys: viena stampa reiškia 10
tas vardas nepatinka!” — priežastis buvo ta. Kad pa- .
karščiavosi senyva lietuvė, kilo farmerių pajamos: oi v**™- -

. kita buvo ta, kad daug kas P°s ^il- ir 33i
Tuo tarpu busas pnvazia- norėjo išvengti karo tarny- .' duoda po 5 svarus cukraus

vo mano stoti ir turėjau iš- bos. Kadangi farmeriai bu- »r galioja neribotam laikui, 
lipti, negirdėjus to Įdomaus vo nuo toijos tarnybos pa-.Be to. stampa Nr. 40 duoda, 
ginčo užbaigos. _ liuosuoti. tai daug nuėjo į “ekstra” svarus cukraus

Vargo Dukt?. farmeriauti, nors toks dar-Įprezervams-
—“ bas jiems ir nepatinka. Ka- Čevcrykams. — Stampos

Belgijos himnas “La Bra- dangi daugiau buvo farmų orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iš
banconne” buvo parašyt; s pirkėjų, negu pardavėjų, tai!Trečiosios knygutės geros, 
18G0 metais. farmų kainos pakilo. neribotam laikui. I

pointų. 
Cukraus stam-

Pekla
BROS 11 KA SU l’EKLOS 

ZEMĖLAI’IU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

M.
I‘a rašė
METEL1ONI8.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina paklos usni
mi ir uz pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
▼isa tai yra melas ir ap-
garystf, aaa paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja aako buvus kitąsyk 

dBbBT fc.OĮWIlt>* ••• 
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

kaina 25 ceatak

Knyga raunana **& 
»u>’ Knygyne.

“KELEIVIS" 
•M BBOADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir paa 
A. M. MSTEU0N1 

7747 Navy Avnoe.
Detroit, Mich

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių Ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo. 
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kug 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir t\ 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Micbelsonaa. PusL So. 
Kama ............................................. 35c
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klau.-imŠns ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka*na....................................28c,
ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 

METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 125 pusla
piai. Kaina .................................... ode.
KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bejatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, xad ju mo
teris, dukterįs ir mylimosios r.epa- 
puitų į tokią kunigų gLbą. Parašė 
kun. Geo. Tovvnsend bon. D D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ............................................ 25c.
KODĖL AS NETiKiU 

f DIEVĄ?

{.aisvamania čia pasakų, kodėl jis 
negali tikėli. Pilna argumentų, kurių 
liesumus joks jėzuitas. Kama tos
knygutės ....................................... 20c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, koriuos 
žmonės kuria ocr am zus? Sį intri
guojantį politiš!<ai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vok i tiys so
cialdemokratų teoretiką- Ke*-; Kauts- 
ky. Kaina ................................... Vte.

SIELOS BALSAI.
Puiki knygų, daugy!«ė ;abai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Pop>era gera ir rauda 
graži. Parašė -I. B. S»>nrius 2?1 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

KIBLI J z\ SATvKOJL:
Tsi Sssiiieh psšaipe. į tos

knygos rejaileoižia iJii a: 'uokiuga su 
37Š puikiais paveikslais, persiatsn- 
čiait įvairios nuotiksus sj>> prieš su
tvėrimo pasaulio ii: užgmmno Kris
taus Jgi.ies šią knygą niekas m-sigaL 
lės. 382 puslapiai. Kara .... »-.o0
KUR MI SŲ BOČIAI 

GYVENO?

Bibli ja ako. ka.t pi: -: jI •••!», š.no- 
nė> gyveno Moj jje l~. t i. • k. .js 
visa1 atmeta. Mokykis n::-no. kad 
žmonijos lopšinė "t>v o -i. ji.- i' Ir ši
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
s.-iaitymas. Kaina ....................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA.

v,*ik aia.- į... %a»p nuo
1U05 metų revoliucines Lietuvos spė
kos vedė kovą s i cu>-i, valdžia, ir šaio 
tuo pačiu iaiku smilgai lą v^idzią rė
mė ir gynė; kaip r< v.>irn-iįa
paėmė viršų, kain Lietuva likos !>a- 
liuosunta iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta repnbiik.a. i'ridc.as 
didelis spalvų.!’:,< žemiaots parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rulajžėis ir kaip sajis yra pa.ia yta j 
iipskricias. Ta: yra va- duot knyga, 
kur, panvk,. kau it'titc Į — t.i.,,.- Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai; Sttitr.amojo Seimo n iia- 
rimai, taikos sutartis a b ,'sevikaia, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių sc lenkais ir tt. Vra ’ai ne 
knyga, bet tiesiog „ibiiituvaa, Kuria 
apšviečia visą Lietuvą iš i«u»o ir 
iš vidaus. Kaina ......................... J; .1)0
DŽIAN BAMBOS SPĖČIAU

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

DANGŲ IR PRAGAR Į.

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė Mo
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir !x,iv»m*. 
niškos. Visos akamh>o«, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšciojimam*, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos; (!> Ne- 
aMitikmtis Vyras. i2i Zydiiti Giria; 
(3) Klaida; |4» Kor-ktn. J ,,e nuro
doma kaip žmonė paikai tiki į vi-o- 
krw prietarus, burtos ir lt.......... I5c.
LYTIŠKOJ LIGOS.

’r kaip nu«, iu apsi ..mg.,n- Parašė 
D-ras F. Matufcif.s. Antra. rN-ržiurė- 
la ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KLDlhlAl.
Arba kaip tėvų varmiami svaigi

namieji gėrimai ats,|iep.a -ų vai
kam*. Kas yra art* tikisi kn.la nova 
boti kūdikių tėvais, butme’ turėtų 
nerskattyti Ailn knvgiite Kairia 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broadwajt

South Boaton, Man.
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Valstybininkai Ginčijasi
Kas Daryt su Nacių Vokietija

Pabaigoje pereito ir pi a-; ne vienas, bet du planai, 
džioje šio mėnesio Ameri-'Jie yra tokie: 
kcs spaudoje buvo žinių, į Karo departamentas pa- 
kad prezidento Roosevelto' siūlė: 
kabinete eina vaidai. Jie J Nugalėtą Vokietiją turi 
kilę dėl pokarinės Vokieti- okupuoti trijų valstybių ar- 
jos. Valstybės Karo ir Iždi- mijos — Amerikos. Angli
nės departamentams Roo- jos ir Rusijos, 
seveitas Įsakęs paruošti pla-į Nacių partijos vadai tu
ną, kaip ir kas reikės daryt ri but atiduoti Į teismo ran- 
su nugalėta Vokietija. Po kas.

Vokietija turi mokėt re
paracijas, veikiausia per 
penketą metų,

sitenkinimo ir gražinęs jį Kad Vokietija paĮėctų 
jc autoriams, kad paruoštų J mokėti reparacijas, leidžia- 
geresnj. įma veikti vokiečių industri-

Tada ii prasidėję vaidai.' joms ir atstatomos tos. ku- 
Pasirodę, kad vyriausieji' rias sugriovė alijantų avia- 
šio plano autoriai buvo ka- cija.
ro departamento žmonės,: Bet Vokietija turi but 
o jiems pritarę valstybės į nuginkluota.

kurio laiko tas planas bu
vęs Įteiktas prezidentui, bet 
iis pareiškęs didelio nepa-

departamento pareigūnai, 
išskiriant sekretorių Hull, 
kuriam šis planas taipgi ne
patikęs.

Paaiškėję ir daueiau, bū
tent: federalės iždinės de
partamentas, su sekretorium 
Morgenthau pi
n visai kitokį planą.

Žinias apie nesutikimus 
Roosevelto kabinate pirmie- 
ii paskelbė kclumnistas D. 
Pearson ir “New York Ti
mes” bendradarbis Arthur 
Krock. Bet aiškesni tų pla- 
n|! aprašymą pirmasis davė 
bankininkų organas “Wall 
Street Journal,” o kiek vė
liau ir Associated Press ži
nių aerentura.

Ryšium su tuo prasidėjo 
ir diplomatų “batalija.” 
Londone reikšta daug ne- 
I asitenkinimo tuo, kad Wa- 
shingtono kanceliarijos ne
moka išlaikyti sekreto ir 
pila vandeni ant nacių pro
pagandos malūno.

Prezidentui 
beliko tik

Sunaikinama ginklu ga
myba, lėktuvų gamyba ir 
Vokietiios prekybos laivy- 

! nas. Kitos industrijos gau
na alijantų kontrolę.

Kad toji kontrolė reikia- i seKieĮuriuin j maj sudaromas spe-
įesakyje, tu- cjajus - kontrolės aparatas, 

kuris veiks nugalėtoje Vo
kietijoje.

Toks buvęs karo depar
tamento planas, kuriam pri
taręs ir valstybės departa
mentas. Bet jam nepritaręs 
iždinės departamentas ir 
pasiūlęs savo planą. To de
partamento galva. Morgen- 
thau, pareiškęs, kad ši« pla
nas netikęs. Neužteksią na
cių Vokietiją tiktai nugink
luoti ir nubausti tiktai na
cių vadovybę. Ir neužtenka 
reparacijų mokėjimo per 5 
metus. Vokietija negalės ir 
nenorės drumsti pasaulio 
ramybę, netik per 5 metus, 
bet už dešimties metų. bai
gus mokėt reparacijas. Pa-

t> u .'vojus atsiras vėliau, kada Rooseveltui buJs pamirštas nacių ter0. 
viena išeitis — Tik vžH h paleistos

. .. „.. j darba "galingos Įtakos."ir iiems pareikšti, kad vi-,kaj « ^reitojo. ka.
sos kalbos apie nesutikimus - T galingoms ita- 
.,o kabinete neturi jokio pa- k ., ate?atvta vo.
^rindo; kad žinios apie tai, iki a industrija. Išskiriant

L v "a.da7t,.su "H-iiusus kurie neturi geros in- galeta Vokietija, toli prasi-;dustrjj , A *Kj nei 
lenkia su tikrove. . Amcrika neturės *kaJr dėtį

Spauda pakartojo Roose-įgautu reparacijų — tiek 
velto pareiškimą, bet ame- prekių, tiek pinigų! Prekės 
rikietis nieko naujo iš to kenks andų ir amerikiečių 
nepatyrė. Tai dėl to. kad industrijoms, o gauti pini- 
prezidentas Rooseveltas ne- gai bus investuojami toje 
pasakė, kokia yra jo minė-;pat Vokietijoje, kad toji in- 
toji “tikrovė.” dustrija galėtų daugiau plis-

IŠ to čekė daugiau kalbu i1’ ir neišvengiamai konku-
• i J -r •• ruoti anglu ir amerikiečiuir daugiau speliopmu. New,k, -“paj” inf' Jstnias. Taip juk bu\o 

po pereitojo karo. ir tas at
vedė prie antrojo pasaulinio

pasišaukti

Yorko dienraštis “PM” davė 
“naujų ir papildomų žinių.” 
Jos yra tokios: mes nieko 
tikro nežinome ir taip ne
sakome, bet musų turimos 
žinios yra tokios: karo ei
gos stebėtejai-ekspertai ma-.

karo. Taip gali but ir po 
šie karo. Iždinės departa
mentas todėl pasiūlęs šito
kį* planą:

Bausti naciškus krimina-
Ifetus ir Okupuoti Vokietija, nacių Vokietija turės kapi-1 1

tuliuoti ir buvo gyvas rei- Iš nugalėtos Vokietijos 
kalas turėti bet koki planą,'nereikalauti jokių reparaci- 
kas su nugalėta Vokieti ja Jų.
darvti. Pasėkoje atsirado Aliantų okupacija Vokieti

ĘR
į
y.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuoti) puikiu paveifedu. 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NI O

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILftS: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienai, tarėte papauitf nava knygyną minėta knyga. 

Kiekviena* nusipirkęs tą kayrą pnridžiang- i’inigni geria::*!* 
dos, “Money Orderi*.” Popieriniu* galima siųsti tio • par.-as- 
ia.re konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “K< I: iv?." ad- 
rec) ir nepamirškit prilipyt ®Š centu* markę.

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

KELEIVIS, 50. BOSTON.

jai turi baigtis taip greitai, raumo jieškoti ir pasauli už- 
kaip tatai bus galima, bet kariauti. Bet tai. savo ke
toje paliekama veikti eko- liu, reiškia ir daugiau, bu- 
nominės kontrolės komisija, ttnt: pokarinės Vokietijos

Francuzijai tenka Saaro žmonių gyvenimo standar- 
sritis, labiausia industriali- tas turės nukristi, bus dau- 
zuotas Vokietijos kraštas. giau vargo ir skurdo. Pa-

Kitas vokiečių industrijos galiau. ir pokarinei Europai 
centras, Rūro klonis, ati- bus blogiau: ii neturės in- 
duodamas tarptautinei kon- drsfcrinės Vokietijos dirbi- 
trolei. i niu. o savų gal nepajėgs Įsi-

Stambiosios vokiečių in-1 gyli. 
dustrijos Įrengimai Rūro Tai tokie esą Roosevelto 
klonyje — mašinerija ir kit- kabineto planai. Ar jie tik- 
kas — atiduodami kaimy- ii. ar turima koks naujas ir 
nėms valstybėms, kaip at-į geresnis planas — niekas 
lyginimas už vokiečių pa- to nežino. Pats Rooseveltas 
daiytus joms nuostolius. į pasakė tiek: jo kabinete 
Vokiečių anglies kasyklos vaidu nėra. ir šie planai pra- 
kuriam laikui turi but už- silenkia su tikrove.
dalytos. . Tegul bus ir taip. bet šios

Jokiu budu neleisti, kad - t- , . ..- . Y- • sal’.es zmor.es* is to nėra gu-Vokietija turėtų stambiąja
industriją. Jai užtenka ££
gvosios - smulkiosios indus-d ma!,Jnas. 
tnjos, ypač žemes uk.o ma- į«ropagandos mini?teris Go. 
S m; i;™;., į ebbels rėkia: vokiečiai, lai-
kietijos industrializuotas sri V VkA*
tis. jų sunkiosios™<i«stmo?-Įi. įtPnt
kaip Slygin’taą8^ rasams ^fcjrto'nSkV Mcrinel
PaiS “anamen^ val-
manį kad Šftlip?adarit2 ?;nami «««•
Vokietijai bus atimta gal:- Galu gale, reikėtų turėti 
mybė ruoštis naujam karui, bet koks planas ir už ji vie- 
Net jeigu pas vokiečius da ningai stoti. Karo pabaiga 
reikštųsi ir tokios nuotai- ne už kainų ir musų valsty- 
kos, kaip nacizmas ir fa- bės vyrai privalės ne tik 
šizmas, Vokietija negalės planą turėti, bet ir ji vy- 
kariauti. Tuščiomis ranko- kinti. Kitaip bus naujas cha- 
mis nei fašistas, nei nacis osas. kuris drums pasaulio 
juk nebėgs naujo lebens- ramybę. —S. S.

Komunistai Prisipažino
Sako, Kad Jų Renkamos Aukos Eina 

Visiems Rusvos Žmonėms
Musų skaitytojai jau ži

no, kad lietuvių komunistų 
renkami drabužiai ir kito
kios aukos nepasiekia Lie
tuvos žmonių. Amerikoje 
veikianti Russian War Re
lief organizacija neduoda 
užtikrinimo, kad lietuvių 
komunistų aukos pasieks jų 
kilmės žmones. Russian 
War Relief priimamos au
kos yra siunčiamos Į Rusi
ją ir ten paskirstomos ko
misarų nuožiūra.

Komunistų spauda ir jų 
agitatoriai supyko, ėmė 
plūsti ir fašistinti demokra
tiškai nusiteikusią Ameri
kos lietuvių visuomenę, y- 
pač jos vadus, kam jie iš
kėlė aikštėn teisybę. Dabar 
komunistai atidarė savo 
šmeižtų kanuolės ir prieo 
National War Fundo pripa
žintą lietuvių organizaciją. 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
Fondą. Apie musu fondą 
komunistų spauda skleidžia 
visokiausiu prasimanymų ir 
šmeižtų. Visų pirma, komu
nistai skundė Bendrą. Lie
tuvių Fondą valdžiai: o 
kada tas nepaveikė, jie pa
leido darban melą. Girdi, 
Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo pinigais bus šel
piami tik “smetonininkai.” 
Iš 500,000 dolerių, kuriuos 
BALF gaus iš National War 
Fund, Lietuvos žmonėms 
neteksią “nei cento.”

ši melą jie skelbia nežiū
rint to. kad musų fondas 
darė ir daro pastangų pa
sekti Lietuvos žmones. J°i 
‘ų žmonių iis nepasieks, tai 
bus kaita sovietų vyriausy
bė. Visi juk žino. kad trys 
ketvirtadaliai Lietuvos yra 
rusų armijos rankose ir 
Maskvos kontrolėje.

Kol kas, neturint būdų ir 
kelių Lietuvos žmones pa
siekti, musų fondas rūpina
si tremtiniais ir pabėgėliais. 
Jų yra Švedijoje, Pietų A- 
merikoje ir kitur. Jų yra ir 
bolševikų Rusijoje. Pirmo
sios bolševikų okupacijos 
metu iš Lietuvos buvo iš
tremti tūkstančiai žmonių, 
ių tarj>e daug senelių, mo
terų ir vaikų. Aišku, jų būk
lė yra apverktina ir daro
ma viskas, kad tuos žmo
nes kaip nors pasiekti ir 

i sušelpti.

Sibyro taigese ištremtus 
lietuvius sovietų vyriausybė 
nepripažysta lietuviais: jie 
yra skaitomi Sovietuos pi- 

i liečiais. Maskva neleidžia 
įjuos šelpti. Girdi, jais “rū
pinasi” sovietu vyriausvbė. 

į Bet nesunku suprasti, kaip 
ji rūpinasi. Ir laisvėje gy
venantieji Rusijos žmonės 
juk neturi užtenkamai mais
to, tai ką jau kalbėti apie 
lietuvius “poselencus.” apie 
Sovietijos kalinius! Jie gau
na tiek, ką paskiria koncen
tracijos stovyklos ar kalėji
mo viršininkas. 0 jis nieka
da daug neskyrė. Priešin
gai. yra žinių, kad už men- 

i kiausi nusikaltimą tremti- 
i nio ir kalinio porcija suma- 
i žinama iki galutino mini- 
! mumo.

Russian War Relief yra 
labdaringų amerikonų or
ganizacija. Maskva ją pri
pažino ir. aišku, toje orga
nizacijoje veikia daug jos 
žmonių, komunistų. Netu
rint galimybės susitarti su 
sovietų vyriausybe. Bendro 
Amerikos Lietuvių Šaljios 
Fondo pirmininkas Končius 
kreipėsi Į tą amerikonų or
ganizaciją. prašydamas jos 
tarpininkavimo. Liepos 19 
d. Končius pasiuntė laišką 
Russian "ar Relief cent
rui. Antras laiškas buvo 
pasiųstas liepos 3 d.

Iki šiol neturima jokių 
rezultatų. Tenka manyti, 
kad tų rezultatų ir nebus. 
Bet užtai šioje amerikonų 
organizacijoje kas nors tu
ri labai ilgi s pirštus ir grei
tas kojas. “Draugas” Bimba 
jau turi abiejų Končiaus 
laiškų kopijas! Lietuvių ko
munistų spauda tuos laiš
kus Įdėjo, o “draugas” Bim
ba ir savo komentarus pri
dėjo. Ot. .girdi, jie Įtarinė
jo’ tą gal ingą ameriKonų 
organizaciją, o dabar patys 
Į ją kreipiasi. Bet kol kas. 
Bimba da nesidžiaugia, kad 
“fašistai nudegė savo na
gus” — negauna Russian 
War Relief tarpininkavimo. 
Mat, ir jis supranta, kad 
taip daryti butų perdaug 
žiopla. Butų įrodyta, kad 
rusų valdžb - pripažinta or
ganizacija negali šelpti lie
tuvių...

Ir išviso. Bimba yra daug

Septintas Puslapio

atsargesnis. Savo rašte (ci
tatą imam iš “Vilnies” už 
rugsėjo 26 d.) jis jau nesa
ko, kad lietuvių komunistų 
renkamos aukos pasiekia 
Lietuvos žmones. Jis sako:

“Jos (Russian War Re
lief) siunčiama Tarvbu Sa- 
gon pašalpa skiriama ne 
tik rusams, bet visiems Ta
rybų Sąjungos gyventojams 
— žmonėms visų tarybinių 
respublikų, nuo karo nuken
tėjusių.”

Na. o kas buvo priešingas 
šelpimui “visų tarybinių 
respublikų” žmonių? Mes 
sakėme ir vėl pakartojame: 
gerai, kad yra šelpiami dėl 
karo nukentėjusieji Rusijos 
žmonės. Pašalpa jiems rei
kalinga.

Dalykas tačiau yra kitas. 
Mes smerkeme tik lietuvius 
komunistus, kurie apgaudi
nėja Amerikos lietuvius, sa
kydami, buk drabužiai ir 
kitokios aukos, kurias jie 
renka, pasiekia Lietuvos 
žmones! Dabar pats Bimba 
pripažįsta, kad tos aukos 
pasiekia visus Rusijos žmo
nes — rusus, kirgizus ir ki
tus. Jei taip, tai ko rėkti ir 
šmeižti mus. kurie šitą tie
są pirmiau pasakėme?

Bimba turbut manė. kad 
jis gudriai daro, paskelbda
mas BALF pirmininko Dr. 
Končiaus- laiškus. Bet jis 
atliko meškos patarnavimą. 
Jei galų gale Bendrasis A- 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondas negaus Russian War 
Relief tarpininkavimo, tai 
da kartą bus Įrodyta, kad 
bolševikų vyriausybė nelei
džia šelpti lietuvių! Bus aiš
ku ir daugiau, būtent, kad 
komunistai begėdiškai me
lavo, kada iš geraširdžių 
lietuvių jie rinko drabužius 
ir kitokias aukas, sakyda
mi. kad tos aukos eina Lie
tuvos žmonėms.

S. Strazdas.

Ameri ka Nenurims, Kol Nebus Įvykdytas 
Atlanto Čarteris

Taic pasakė Bendro Lietu vai Šelpti Fondo raštinės 
atidaryme New Yorko atstovas

Rugsėjo 26 d. įvyko ofi- jiems reikės pagalbos, 
cialus BALF raštinės N e v. , Atidarymas pradėtas A- 
Yorke atidarymas, kuriame merikos, baigtas Lietuvos 
dalyvavo per 60 žmonių: į himnais, kuriuos vadovavo 
National War Fund, Įvairių Barbora Darlys ir Marijona 
kitų tautų fondų, miesto,' Kižytė.
gpaudos ir kitų Įstaigų at- Atida,v,n.. diena ratinė stovai. Raštinės vieta: 19 v “ dieną iltine
Wert 44tb buvo lsPuosta Amerikos irVVest 44tn bt. i Lietuvos vėliavomis. Natio-

Programai vadovavo nal War Fund literatūra ir 
BALF pirmin., Dr. Juozas informacijomis apie šalpą 
B. Končius. Lietuvai. Tiek amerikiečiai,

Principaliais kalbėtojais tiek kitų tautų šalpos va- 
buvo New Yorko miesto ta- dai palinkėjo lietuviams ko 
rvbos pirm. Newbold Mor- daugaiusia laimes ir Fon- 
ris ir Lietuvos ministras P. dui pasisekimo. londo sek- 
Zadeikis iš Washingtono. retorė, p. Nora Gugienė, 

.. - -i- žvelgdama iš moteriško taš-Grazia, lietuviams ir Lie- Įkurtuves pasistengė pa-
tuvai laimes linkinčia kai-!_ ,_____________ L..
ba. Nevv Yorko miesto ofi- ' puošti gėlėmis, kurioms pa

rūpinti savb artistiška sko
ni parodė p. Salomėja Še
rienė, raštinės sekretore.

ciaiusis reprezentantas pa
linkėjo ko daugiausia pasi
sekimo musų šalpos darbe.
Jisai pabrėžė, kad Nevv Svečius savo lėšomis gia- 
Yorkas, visada gelbėjęs vi- žiai pavaišino K. F. Maspe- 
sus nelaimėje, ir dabar šil-'tho skyrius. Svečius jiriimi- 
tai gelbės ir Lietuvai, kaip nėjo ir vaišino tautiškais 
gelbsti kitoms — trisdešimt kostiumais pasipuošusios: 
vienai nuo karo nukentėju- (Ona Valaitienė, Izabelė 
šiai tautai. Kaip tik dabar,1 Laučkienė ir Aldona Valai- 
esą, iki lapkričio 11 d. tytė. Ne lietuviams, lietuviš- 
Nevv Yorkas pasiryžęs su- kos vaišės ir lietuviški kos- 
kelti $17,200,000 šalpos rei- tiumai labai patiko.
kalams. Ir baigdamas kai-j p^ėtina, ka.l buvo 
betojas pabrėžė netuną bai-' jr i5 tolial] Fun(,o
mes dėl Lietuvos likimo, vjcg-pinH Nadas Rastenis iš 
jeigu Prezidentas Roosevel-, 0 Fon(lo direk.
tas .r Britų premjeras Chur-itorius Jonas Tuini,a jš B( 
chill, pnemę Atlanto Car-' tono.

Po visų ceremonijų, 
BALF pirm.. Dr. Končius, 

' visiems gražiai padėkojo.

ten. jo laikysis. O kad tie
du vyrai savo žodžio laiky
sis, abejoti netenka. Visa
Amerika nenurimsiantu kol Tįek National War Fund.

Atlant° į tiek kitų fondų atstovai.

Šimta-oktaniniam gazoli
nui pagaminti reikia suvar
toti dvigubai daugiau alie
jaus, negu reikia paprastam 
automobilių gazolinui.

T. . ... * j • i tiek ir amerikiečiu spaudaLietuvos ministras Žadei-. Uetuvai įstajga ,abai
kis pažymėjo, kad nors Lie-. gražiai įvertino ir palinkė
tu™ pati nėra kariaujanti j kj, j 1 b
valstybe, bet būdama tarp kas mums, lietuviams, 
vokiečių ir r®ų, pačiam ka- §uoda daugiau noro ir e-ro fronte, labai nukentėjusi-ner^jos dirKbti
ir kenčianti. Juk joj karo j ®
frontas ir šiandien tebėra! 1 e Amerikos oficiozo teises 
Žadeikis reiškė vilties Lie- įgijęs, “The New York Ti-
tuvai nepriklausomybę at
gauti. Pažymėjo, kad apie 
250.000 Lietuvos žmonių y-. šė 
ra išgabentų ir pabėgusių;

mes” savo laidoje rugsėjo 
27 d. gražiai apeigas apra-

4Kel.” Korespondentas.

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, * ; (-f

Tai yra vienintelis veikalas, kuri3 neužims jisų* laika ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikta daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku 
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “'Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė :r iš kur « pa

reina?
Kaip atrirado ir ką reiškia buėkią?
Ką reiškia “.oirrnosios nakties tei- 

rė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinią žiedas? Balta 
jaonosios šlčbė? Jaunosios šydr*»? 
Ryžių barstymas jauniems ant fal- 
«ą? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištet “jimą kad nepadaryti klai
dos ?

Kokio amžiau* geriausia tekėti ir 
vesti?

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

Arba Gimdymo Kontro’ės Klausi
ma*. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausi* kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar gabma nustatyt būrimo kūdikio 
lytis ii kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

Moterie* anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyiuak^ rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus “Teisioga* 
Patarėjas” atsako aiškiai ir meto 
neslėpdamas.

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

Be to, “'Jeisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—ls kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Kvohucijos Pagrin
dai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boeiscbe’s “Žmogaus Evu 
liucija,” D-ro Gatės “bexuai Thrutūs” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kyki* ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Aitunfas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.
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Vietines Žinios
Apgavo Lietuvos Dukterų 

ir Sūnų Draugiją
Kaip moterys gelbėjo peliu

kę iš katės nagų

KOMUNISTŲ SORKĖS 
BOSTONE

“Bandwagenas.’’ Browderis 
ir fajerverkai Simfonijos 

svetainėje

Pereito penktadienio

Spalių 4 d. Cambridge South Bostone valdžios 
Lietuviu Piliečiu salėj bu- naI?ri projekte, bu\o toks

________ __________ ' vo Lietuvos Dukterų ir Su- atsitikimas: drauge Audic-
nu Draugijos mėnesinis su- į^ene pamate, kad kate ne- 

Gcdvilas vis dar pyksta ant sirinkimas. Salėn inėjus ?asi KY'1’? peliukę. \ aje, sa- 
caro dėl atimto dvaro tuoj matėsi kaž-kas nepa- J.1, 5^ .Pe Ra"

--------- prasto. Tuoj paaiškėjo, kad PĮauti. Reikia išgelbėt. Is-
Tėvas .Jeronimas Ged vi- čia yra prigužėjusių komu- f-Jroo aPie Įai _ °,s tuotei.\s 

Ias gyveno, gyveno ir pase- nistu. Ir tuojau ant stalo ir visos pritarė, kad gaila 
no. Jani eina jau 92 metai, pasirodė ju laiškas, prašąs mažutytes pelaitukes. Ii be- 
Daktaras ji ragina, kad pa- aukų rusiškam fondui. Bu- matant šluotų brigada puo- 

va- baigtų gyventi iki 100 me- vo nurodyta, kad yra ir ki- nedorą katę. Bet kai ka
kavą Symphony Hali buvo tų. Tėvas nesitiki taip ilgai tas laiškas šelpimo klausi - te P®lluM, ^a.el.^°'. 
suvaidinta komedija ‘Band gyvėnti, bet vis dėlto prieš mu: esąs šaukiamas visų or-arm*Ja išbėgiojo j visas 
wavon.’ Joie vra pašiepia- mirti norėtu atsilyginti ca- eanizaciiu mitingas, kad Puses. Sakoma, kad dvi netwagon/ Joje yra pašiepia- mirti norėtų atsilyginti ca- ganizaciju mitingas, kad 
mas republikonų partijos ro valdžiai už padarytą sudaryti Bendrojo Lietuvos 
kandidatas Devvey ir kiti. skriaudą jo tėvui, ar tėvo šelpimo Fondo skyrių. Ko- 

Kcmedija vaidinta neva tėvui. munistai tuoj ėmė rėkti.
Politinės Akcijos Komiteto Atsitikimas buvęs tokis. kad Bendras Lietuvos Šel- 
vardu. bet tai buvo gryniau- Kuomet Rusija pasiglemžė pimo Fondas, kuris priklau
sius komunistų biznis. Iš Lietuvą, apie 100 metų at- so prie Amerikos United
New Yorko atvyko komų- gal. ištikimi caro valdžiai War Fondo, esąs “fašistu Bostono Piliečiu Draueiios
nistu vadas Brotvder ir per- lietuviai tada buvę apdova- lizdas.’’ Rusiškas fondas e- pirmininkas, šiomis dieno-

noti žeme. dvarais. Jeroni- «ąs geriausis.
mo tėvas ar dėdukas irgi 'Prasidėjo diskusijos ir 
buvęs vienas iš tokių išti- pagaliau pastatytas klausi- 
kimujų ir gavęs dideli dva- mas balsavimui: ar dėtis 
ra Šiaulių apskrity, važinė- pne Bendro Lietuvos Šelpi

apalpusios iš baimės.
—Dėdė Ilgasis.

Adv. Grigalius darbuojasi 
už Tobiną

Adv. Jonas Grigalius, So.

traukote rėžė spyčių, o visą 
komandą darė komunistų 
senmergė Builak.

Dėl šios komedijos buvo 
kilęs didelis trukšmas. Mas
sachusetts Moterų Politinis 
Kliubas kreipėsi i miesto 
valdžią ir Symphony Hali 
savininkus, kad uždraustų 
tą komediją statyti. Miesto 
valdžia ir svetainės savinin
kai to reikalavimo nepaten

mis labai užimtas rinkimu 
kampanija. Jis darbuojasi, 
kad majoras Tobin butų iš
rinktas Massachusetts gu
bernatorium. Kaltu su juo

kino. Tuomet kliubo nares. ’ vadindavosi Gedvilovu. bet

davęs karietoje ketvertu sto mo Fondo, ar prie rusų fon- veikia ir p. A. Namaksv.. 
ninių arkliu, su kučerium ir do. Už Bendrąjį Lietuvių Tuo tikslu iieduaplankė iau 
vadindavosi Gedvilovu. Je- Fondą paduota 11 balsų, o Cambridge. La.vrence ir ki- 
ronimas. gimęs 1852 me- už rusų fondą—12 balsų. tu Massachusetts lietuvių 
tais, buvo dar mažas vai- .. ..... .. piliečių mitingus.kas. Bet vistiek jis atsime- Ąnoma. raudonieji fasis- ------£----
na. kad jo tėvas-. nors ii ^al (komunistai! pinigų dai Moterų Komiteto susirin-

kimas

didžiumoje republikonės, širdyje buvo lietuvis ir už-, mitini BALF Moterų Komiteto
nutarė pikietuot. svetainę, tarė ^lietuvius miatezos me- *avo imtinu. LietUvcs žmonėm drabužius
kas ir padaryta. Manyta, tais. ( aras užtai supyko ir Tikra gėda Lietuvos Dūk- rjnĮ<tį susirinkimas bus at
kari gali kilt muštynės, bet atėmė is jo dvarą. Ponas terų ir Sūnų Draugijai, kad einanti penktadieni spaliu
ju nebuvo. Prie svetainės Gedvilov nuėjęs ubagauti. 12 musu tautos išgamų ap- 13 d.. Lietuvių salėje, kam-

o jo vaikai išsklido kas sau. t gavo 300 narių organizaci- pas £ jr silver "gatvių. 8 v.
Jeronimas, būdamas dar J3- ... vakare,

iaunas berniokas, atvyko Į Sunu Draugijos susirinki-? Visos moterys yra širriin- 
Bostono apylinke. Nors jis mui komunistai taip pat bu- gai kviečiamos ateiti ir pri- 
čia išgyveno virs 70 metų. vo pakišę savo laišką, bet sidėti prie šio prakilnaus 
bet vis rengiasi nedovanoti tenai jis nuėjo į gurbą. Su- labdarybės darbo.

stovėjo slaptoji policija.
Bet pačioje svetainėje ki

lo tikra “trivoga.” Kažin 
kas padėjo stiprių fajerver- 
kų. kurie ekspliodavo. Gal 
butų kilusi ir panika, jei 
ne policija. Ši greitai viską 
išaiškino ir publika nurimo.

Dėl tų fajerverkų Burlak 
apkaltino moterų kliuba. o 
pastarasis kaltina pačius 
komunistus. Girdi, tuos fa- 
jerverkus komunistai paaė-

nu Draugija prisidėjo prie 
Piliečių Kliubo šaukiamos 

Gedvilas čia konferencijos, kur bus įkyr
iam tas Bendro Lietuvai Šelpti 

Rydavo lietuviu parengi- fondo skyvįus.
mus ir pats kibdavo nevie-1 Buvo padarytas praneši
nant kalbėtojui į aki. Dabar mas apie iždo stovį. Pasiro- 

_ ... iis būna daugiau namie. f- do, kad draugija turi da a-
už persekioji- demu pasiklausyti, kaip jis : nie 510.000 turto, bet aug- 

pradeda: “Mes buvom, j ti jau neauga, o eina že-

caro valdžiai, nors jos se
nai jau nėra šiame pasauly.

Seniau tėvas 
organizavo draugijas.

jo tyčia, kad gariu publikos 
simpatijų “ 
mus.”

Ir tikrai, komunistai mo- e?ani jr busiant lietuvia. 
kejo naudotis. Sprogus fa- Mes nenorem, kad mus vai 
jerverkam. Burlak iutė so- įvtu rusa, prusa, ar palio
ko ant estrados ir ėmė rėk- k‘a taUta yra sena ir
ti: “Gerbiamieji, į šį smur- mes patys galem valdytis.” 
tą turime atsakyti gausio- ’ ‘ —Lankytojas, 
mis aukomis!” ’ _L__________

Komunistų kolektoriai, ir Advokatui Kalinauskui pa- 
kolektoi kos tuoj pasileido daryta operacija
jk> svetainę su kepurėm ran- ______
bose. . Adv. Kaziui Kalinauskui

Komuniste “sorkėm ne- jsįmetė j fcoją skaudulys, ir 
patenkinti ir demokratai, toks opus, kad reikėjo va- 
noi-s Browderio kraudė mos žiuoti ligoninėn operaciją 
* bustino.’ Jie sako. kad to- darvti. Girdėiom.. kad da- 
kiu “bustinimu” komunistai kar ]jgOnis jau sveiksta, 
tik kenkia demokratams._______________________

Beje, bostoniečiai turi ir 
juoko. Pirm kelių dienų 
Rooseveltas pareiškė, kad 
jam nereikalinga komunistų 
talka. Reporterių klausiama, 
ką ji apie tą pareiškimą 
mano. Burlak’iutė tik sumy
kusi. Paskui ji susigriebė ir 
pasakė: “O vistik mes rem
sime prezidentą Roosevel- 
tą!” Ryšium su tuo vienas 
reporteris pasakė:

“Burlak turi rambią skū
rą, ir bizunu plakama ji ne
nukrypsta nuo linijos.”

—Rep.

myn: todėl pasiūlyta, kad 
nariai užsidėtų ekstra mo
kesnius į pomirtinės iždą. 
Bet šis reikalas paliktas me
tiniam susirinkimui.

John Andrevvs.

ANT RENDOS

Komitetas.

Kiežis ir Ragauskas 
—------

Pranas Kiežis, kuris ilgo
kai sirgo, vėl iau pasirodė 
ant Broadvės. Neatsilieka ir 
Pranas Ragauskas — nors 1 
lazduke pasiremdamas, bet 
vis dar žengia gatve. Ra
gauskas yra oentoiius ir bu
vo Užsinuodijęs švino da
žais. ‘ 1

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinanti ne
dėldienį iš W0RL stoties,

Išsirendavoja 4 dideli, ši vė
sus kambariai, tik ką v:si iš
taisyti. Kam reikalingi, kreip
kitės pas savininką ant pirmo 
flioro. (42)

-J. KCDREVICIUS.

179 F Street. So. Boston.

Boston Edison tompanj sake
t. Žiūrėk kad maistas butu vi- 

. sai atvėsę- dedant jį saldy t u- 

įtan. Karštas maistas pridaro 

garų ir eikvoja elektrą, nes 

motoras, turi dirbt ilgiau

!
Boston Edison Company

AR JUMS YRA REIKALINGI 
MORGIČIŲ PINIGAI?

Ar ketinat pirkti namą dabai ?

O gal norėtumėt perfinansuoti romą kur

dabar gyvenat?

Jus rasit pinigų į \ alias savo Mutual Sav

ings Banke-

Jus taipgi p&tirsir, kan nereikia mokėt aukš

tų nuošimčių, nes Mutual Savings morgičiai yra. 

taupiausi, kokius galima rasti. Ir, svarbiausia, 

jie pritaikyt: prie jūsų reikalų.

Kodėl neužeiti Į savo savings lunką ir ne

pasikalbėti apie tai su jo atstovais.

SEE YOUR

Mutual Savings Bank
Bock tha Attock buy mere Bondt tha r. before

į, <- r-.r.ae'-;

No. 41, Spalių 11 d., 1944

Čia yra extra pasitenkinimo 
kiekviename stikle

PICKWICK
"ALE that is ALE

StGljTtKO

/Z

- V O V
MIMICt3REWEO BY HAFFCNREFFEK A CO.. Ine., Boston. Mas*., 8REWE8S SINCE 1870

950 kilociklių, tarp 9:30 ir savo įspūdžius ir nusiųskite 
.10:30 rito, bus tokia: i šiuo adresu: WORL Sta- Gražus Kambarys Vyrui

tion. Lithuanian Program, Norėčiau parendavoti gražų, 

apšildytą kambarį vienam arba 

dviem vyram. Netoli busų ir 

J karų. Kreipkitės pas šečminin- 

{ kę ant pirmo flioro. 614 E. 7-th 

} St., So. Boston. Mass. (41

Boston, Mass. S. ?4inkus.
1. Muzika.

2. Dainininkė Ak vila Siauriu- 

tė iš Dorchesterio.

3. Pasaka apie Magdutę.

, ♦
Po programos parašykite! »

--------------------------------------------------------------------- ;-------- ,
’ . ’ 1 I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE :
Vincas Baiukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 1 ’ L 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

- - » a'r'rfga

• SOU-4645

C ASP E R’ S 
Beauty Salone

yra

Didelis Pasirinkimas

dėl

Permanent Wave

ir

Plaukų Spalvų
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S. BARASEVIČ1US 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKe 
UETUVIV GRABOKILiS IK 

B \LS A.MLOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, .MASS.

Tel. SOL’Ut Boston 2599 
Snnans gyvenamoji vieta:

5.38 Dorenester Avė.
Tel. COLumfcia 2537

li
ti :
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Puošninamc CASPER’S Grožio Salione yra įrengtas tam 
tikras Bootb plaukams

lik Tamsta ir Tamsios haitdresserė težinos, 

plaukų -palva baigia.- ir kur dažų spalva prasideda

-
u 2 X !
*y
i

XX
X

X

l
dažyti. Spahos taip suljejamos. kad “ 

kur naturalė U

PERMANENT WAVES $5 iki $25

Casper’s Beauty Salon
738 E. Graadway, South Boston

Atdara* K.- irtadienių Vakarav

au ir tx Appointmentų

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROAO'AAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948
' Res. 37 ORIOLE STREET 

" ėst Koxt.ury, Masn.
Tel. ParWw«y 1233-W

Tel. 28624 Gyv. Jlltt

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

v siundo*: • iki U 
noo 2 iki B. 
nuo 7 iki *.

Seredom • iki 11 
ir susitars*.

AKIU DAKTARAS 
ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku uzražina švies*. Išag 
žeminuoju ir priskiria akiaia*.

114 Summer Street,
LAWRKNC€į MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: noo 2 iki 

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132*

Tat 8OU 180S

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandom:
Nno 9 ryto iki 7 vakar*.

geredoniia:
Nno * ryto iki 12 diaa*.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

G. L. K1LLORI
X. 60 SCOLLAY SQUARE. Roec n 
’ BOSTON. Telef. Fafayette 23.1 
g ■ arba Somerset 2044-J
?. SPECIALISTAS KRAUJO IMZSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
5 Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadian

... ..-..-r.-,,.. -a. i Kedčtiom, rvn jo ryt'’ 'Vi J,

f. 1

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišk* organą na- 
silpnėjime. Gyvenimo permala* 

motery. Motery ir Vyr* Hga* 
Kraujo ir Odos Liras. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dien* 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON A V K,
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4579.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai*: 
nao 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS

LITHUANIAN
- FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAL 
(Inaured 
Vovere)

Perkrau.-.totn 
Hv pat ir j to 
U-n*a riet**

8»u*4 nrieži’ira,
S2* BROADVAY.

SO. BOSTON, NASA 
TcL 20Utt» Rjatoa id(




